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Montanos senatorius James 
E. Murray pasakė:

“Rusija šiame kare iki šiol 
sulošė didžiausią rolę demo-
kratijai apginti. Taigi absur
das būtu neduoti Rusijai pa
galbos iš Lend-Lease fondą. 
Bandymai išplėsti sentimentą 
prieš Rusiją atrodo įtartini, 
pačios Vokietijos užsiundyti.”

šiais trimi sakiniais senato
rius Murray pasakė labai 
daug. Jis, būtent, pasakė, kad 
Amerika privalo Sovietų Są
jungai ginklų, tanką ir orlai
vių ne tik parduoti, bet duoti, 
kaip duodama Anglijai. Jis 
parodė, kad Sovietų Sąjunga 
šiame kare iki šiol suvaidino 
didžiausią rolę demokratijos 
gynime; jis parodė, kad visi 
tie American First Committee 
nariai, kurie tiek daug šau
kia prieš teikimą Sovietams 
pagalbos, dirba Hitlerio nau
dai !
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Sovietų Ambasadorius Amerikos Valdžia Mato Rei- Sovietų Armija Pa
Anglijoje Šaukiasi Juo ' kali*Dabar Labiau Remti
Daugiaus Tankų Tuoj
Anglija Pašventė Ši? Savaitę Gamint Tankus Tik Sovietam;

Anglai Supranta, jog Sovietai Kovoja ir už Juos

Sovietus Negu Anglus
Washington, rugs. 22. —[siekė Archangelską iri

London. — Sovietu amba
sadorius Ivan Maiskis atsi
šaukė į Anglijos darbinin
kus, kad jie per savaitę pa
statytų kuo daugiausiai tan
kų Sovietams. Anglų vald
žia specialiai pašventė šių 
savaitę gamint tankus tik-

“Mes tegalime laimėti šį 
karą tik žudydami vokie
čius. Tatai skamba krauge
riškai, bet tatai būtinai rei
kalinga. Mes galime dau
giausia j u užmušt toj vietoj, 
kur jie tirščiausiai suspitę,

(Tąsa ant 5-to pusi.)
Taigi turime du senatorius tai Sovietų Sąjungai, ir visi 

iš tos pačios valstijos — Mon- per savaitę pastatyti tankai 
tanos, — Murray ir Wheeler]. tuojaus hus pasiųsti Sovie- 
Pirmasis už sunaikinimą hi|tle-|Įams 
rizmo, o antrasis dirba viską, I ' ’ . .
kad Hitleriui padėti, kad Hit-' Ambasadomis Maiskis lan- 
leris karą laimėtu, kad jis i ko anglų fabrikus, dll’ban- 
paskui galėtų ir mūsų kraštą čius karo pabūklus. Savo at- 
pulti. įsišaukime jis sako:

Esame tikri, kad Wheeleris “MllIUS reikia tankų, 
nereiškia Montanos valstijos daugiau tankų ir dar dail- 
zmonių daugumos nuomones, giau. Mes patys pasistato- 
Jei šiandien būtų 
sen;
šluotas laukan!

Pamatinės Leningrado 
Pozicijos Atsilaiko

Prieš Vokiečius

sitrauke iš Kijevo 
Į Naujas Pozicijas

h o 
daugiau amerikiniu laivų.

Per Pacifiko Vandenyną, 
pro Japoniją, sakoma, jau 
keli Amerikos laivai nuvežė 
įvairių karo reikmenų So
vietam i Sibirą.

United Press pranešimas 
iš Washingtono teigia, kad 
Amerikos valdžia šiuo tarpu 
labiau rūpinasi pristatyt So
vietam apsigynimo dalykų 
'negu Anglijai.

. Jungtinių Valstijų vyriau
sybė norinti perleisti Sovie
tam daugelį orlaivių ir tan
kų iš tų, kurie pirmiau bu
vo užsakyti Anglijai. Skai
čiuojama, jog tokiu būdu 
per mėnesį galima būtų nu
siųsti Sovietam iki 500 or
laivių, jeigu Anglija sutik
tu.c

Žiauriuose Mūšiuose ties Kijevu Naciai Prarado 10 Divizi
jų; Vokiečiam Neteko Jokiu Karo Pabūklu Kijeve

Amerikos laivai gabena So
vietam karo reikmenis jau 
ne tik per Pacifiko Vande
nyną į Vladivostoką, Sibire, 
bet ir per Atlanto Vande
nyną, kai]) praneša Ameri- 
vyriausybė.

Vienas prekinis Amerikos 
laivas po Panamos vėliava 
jau atgabeno, per Šiaurinį 
Atlanto Vandenyną, orlaivi- 
nio gazolino ir kitų reikme
nų į Archangelsko prie
plauką, sovietinėje šiaurėje. 
Jis praplaukęs tarp ameri
konų užimtos Islandijos ir 
nacių užimtos Norvegijos. 
Jo kelionė užtruko tris sa
vaites.

Bet įžiūrima, jog ne vien 
tas laivas su kroviniais pa-

Maskva, rugs. 22. — Po Kijevą buvo atsiųsta dar 15 
ilgų kraujingų mūšių, sovie
tinė kariuomenė apleido Ki
jevą, Ukrainos sostinę, bet 
vokiečiai prarado 10 divizi
jų, bent 150 tūkstančių sa
vo kariuomenės, kol jie už
ėmė tą miestą. O šturmuot

Vokiečiai per Savaitę 
Nuskandinę 31-ną 

Anglijos Laivą

naujų nacių divizijų.
Apleidęs Kijevą, maršalas 

Budionnyj išvedė Raudoną
ją Armiją į naujas pozici
jas) kad persiorganizuot ir 
atremt nacius, kurie dabar, 
matyt, stengiasi prasiveržt 
linkui Charkovo.

Pirm pasitraukiant iš Ki
jevo, raudonarmiečiai sunai- 
jkino visus tokius karo pa- 
!buklus, kurių negalėjo išsi- 
i gabent.

Vokiečiu komanda dabar 
siunčia į Sovietų frontą dau
gelį jaunuolių po 17 iki 19 
metų amžiaus, tik porą mė
nesių pramankštinus juos. 
Tie vyrukai yra surinkti iš 
vokiečių gyvenusių Lenkijoj, 
Rumunijoj ir Jugoslavijoj, 
kaip, rašo Tass, sovietinė ži
nių agentūra:

“Tatai rodo, kad vokiečių 
jėgos laipsniškai išseka ir 
kad nelavinti ir pusiau-la- 
vinti kareiviai šaukiami 
frontam”

“Raudonoji žvaigždė”, So
vietų kariuomenės organas, 
iSako, jog “mūšiuose dėl Le
ningrado vokiečiai prarado 
daugiau kaip 40 procentų 

į savo kareivių ir divizijų te
nai.”

Vokiečių 30-ta Divizija 
ir smogikų Rinktinės Gvar
dijos divizija, veikiančios 
vienoj dalyj šiaur-rytinio 
fronto, prarado beveik pu
sę savo kareivių ir oficierių.

Maskva, rugs. 22. - So-! TaP° sunaikintas vokiečių 
vietai kaltina Bulgarijos Pėstininkų 71-mas pulkas 

vakarinėje linkmėje, sa- 
ren- i 

giasi priimt fašistų karinius 
laivus į Bulgarijos prieplau
kas Juodojoj Jūroj, kad fa-

. „r, , rinkimai. J me daug tankų, bet mes jau
atą, ta, Wheelens butų .s-, . praradome

karo fronte, kuris tęsiasi 
2,000 mylių. Mums reikia 
greitosios pagalbos iš jūsų. 
Jūsų tankai nebus veltui su- 
eikvoti. Jie tuojaus bus pa
siųsti Į mūši. Mes žinome, 
kaip juos panaudoti prieš 
bendrąjį mūsų priešą.

Pagaliau Kijevas pasidavė. 
Nėra abejojimo, jog Kijevo 
pasidavimas ir vokiečių Ukrai
nos gilumon įsiveržimas už
duoda didelį smūgį Sovietų 
Sąjungos apsigynimo jėgoms.

Reikia atsiminti, kad Ukrai
na nepaprastai turtinga ne tik 
gamtiniais resursais, bet ir 
pramone, žinoma, Hitleris tos 
pramonės negaus, — jei So
vietai iš kur turės pasitraukti, 

'jie ją sunaikins, kad fašistai 
negalėtų jų darbo vaisiais su- 
sistiprinti.

Bet mes jau seniai sakėme, 
kad gali pulti Odessa, gali 
pulti Kijevas, gali pulti Lenin
gradas, gali pulti ir pati Mas
kva, bet, jei Raudonoji Armi
ja tik išliks, karas tęsis ir tę
sis, kol Hitleris bus sunaikin
tas. O toj i

Šiandien 
pakartoti.

Gal būt 
vokiečiams
Amerikos valdovus labiau su
sirūpinti pagalbos teikimu So
vietų Sąjungai.

armija gyvuoja.
mes tą galime tik

Kijevo patekimas 
privers Anglijos ir

RCOSEVELTAS RAGINA KONGRESĄ
TUOJ UŽGIRTI KARINIŲ PASKOLŲ

BILIŲ ANGLIJAI, SOVIETAM IR KT

Maskva. — Leningrado 
fronte fašistai niekur ne
įlaužė svarbiausių apsigyni
mo linijų, nors paklojo apie 
pusę savo kariuomenės, 
šturmavusios ten Sovietų 
pozicijas. .•

Sovietų -kariniai laivai, 
darydami ataką Suomijos 
Užlajoje, užvijo pakrantinį 
Suomijos karo laivą “Urna* 
;rinėn,” 3,900 tonų, ant mi- 
Inų, ir jis susprogo ir nus
kendo. Tas suomių laivas

“Mes turime vieną bend- buvo ginkluotas kanuolėmis 
rą frontą su jumis. Tuojaus šaudančiomis 10 colių sto- 
siųskite savo tankų pastip- rio šoviniais ir turėjo 329 
rinimus į tą fronto dalį, ku- jūreivius ir oficierius. 
riai tenka atlaikyti didžiau------------- =------
sius šturmus. Siųskite grei- SAN FRANCISCO UNIJOS 
tai ir kaip galint daugiau-!
šiai.' 1 
kas duoda tinkamu laiku ir 
tinkamoj vietoj’.”

Už PARAMA ANGLIJAI 
IR SOVIETŲ SĄJUNGAI

George Gibson, pirminin
kas Anglijos Darbo Unijų 
kongreso, kalbėdamas dar- 
biečių tarybos susirinkime 
Leedse, pareiškė:

Šią savaitę visi Anglijoje 
pagaminti tankai bus atiduoti 
Raudonajai Armijai. Praneši
mai iš Londono sako, kad an
glai darbininkai nepaprastai 
skubiai dirba, kad juo dau
giau dovanų padarius savo 
talkininkei.

Sovietų ambasadorius Mąis-| 
kis pasakė:

“Mes ] 
tankų, bet mes jų daug ir pra
radome mūšių fronte, kuris 
tęsiasi per 2,000 mylių.”

Tai tiesa!

Naciai Sakosi Suėmę 
150,000 Raudonar

miečių ties Kijevu

San Francisco, Calif. — 
Galinga Taryba San Fran
cisco Statybos Darbininkų 
Unijų, Amerikos Darbo Fe
deracijos, vienbalsiai priė
mė rezoliuciją, kur ragina 
duot pilnos paramos Angli
jai, Sovietų Sąjungai prieš 
Vokietiją, Japoniją ir Itali
ją*

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsišaukė į 
kongresą, kad kuo greičiau
siai užgirtų jo sumanymą 
paskirti dar $5,985,000,000 
karinėms paskoloms tiem 
kraštam,. kurie kariauja 
prieš nacius ir kitus fašis
tus.

PARAMA SOVIETAM
Prez. Rooseveltas turi in

tenciją duot ir Sovietam pa
ramos iš to fondo. Jis su
pranta, kad jeigu naciai to
liau imtų viršų kare su So
vietais, tai padidėtų Hitle-

rio pavojus ne tik Anglijai, 
bet ir Jungtinėms Valsti
joms.

Demokratas senatorius 
Clark, iki šiol buvęs prieši
ninkas Roosevelto užsieni
nės politikos, dabar jau už- 
reiškė, jog tai būtų pragaiš
tinga klaida, jeigu kongre
sas nutartų neduot Sovie
tam pagalbos iš prezidento 
reikalaujamo fondo.

Republikonas senatorius 
Taft ragina remt ir Sovietų 
Sąjungą pinigais iš naujojo 
“lease-lend” paskolų fondo.

Berlin. — Nacių spauda 
teigia, jog per savaitę nuo 
rugs. 13 iki 20 d. jų subma- 
rinai nuskandinę 28 preki
nius anglų laivus netoli Is- 
landijęs ir sunaikinę tris 
karinius laivus, kurie buvo 
palydovai prekinių 
Viso per tą savaitę 
nuskandinę 250,300 
Anglijos laivų.

Vienas aukštas 
valdininkas dėl to 
“Tai Vokietijos
mas” į Roosevelto įsakymą 
suimt bei nuskandint kari
nius nacių laivus, kurie pa
sitaikys Amerikos apsigyni
mo vandenyse. O prie tų 
vandenų priskaitoma ir Is
landijos vandenys.

laivų, 
naciai 

tonu c

'vokiečių 
pareiškė:

BULGARIJA DARO SĄ
MOKSLUS SU NACIAIS 

PRIEŠ SOVIETUS

SMOLENSKO FRONTE SOVIETAI AT-^S“inį,dr 
GRIEBĖ 32 KAIMUS-MIESTELIUS

f.

Berlin. — Vokiečiu ko
manda skelbia, kad jie į ry
tus nuo Kijevo apsupę šim
tus tūkstančių sovietinės ka
riuomenės ir jau paėmę ne- 

| laisvėn 150,000 raudonar- 
'miečių ir pagrobę 151-ną 
tanką, 602 kanuoles ir dau- 

pasjgammamė daug gjus karo reikmenų.
Nacių armija dabar viso

mis jėgomis naikinanti liku- 
!sią apsuptąją dalį Sovietų 
kariuomenės.

Vokiečiai sako, kad rau
donarmiečiai daro įnirtu
sias pastangas prasimušt iš 
apsupimo, bet naciai niekur 
nepraleidžią apsuptųjų.

Nacių kariuomenė, sako
ma, perėjus per žemutinę 
tėkmę Dniepro upės prie 
Berislavo ir pasiekus Azovo 
Jūrą; tuomi vokiečiai visai 
atkirtę sovietinį Krimo pu- 
siausalį nuo susisiekimų

600 Anglų Orlaivių 
Bombardavo Nacius

Kai prasidėjo Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos karas, tai 
Brooklyno lietuviški nacilai- 
fašistai suruošė mitingą. Jame 
vienas, be kitų kvailybių, su
šuko : “Dabar ‘Laisvė’ negaus 
iš Maskvos pinigų. . . ”. Ir ta
sai “razumnas” lict-nacis pra
našavo mūsų dienraščiui grei
tą mirtį.

Prieš tūlą laiką “Laisvėje” 
įdėjome kariaujančių prieš 
hitlerizmą tautų simbolį “V 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

London, rugs. 22. — Pas
kutiniu žygiu daugiau kaip 
600 anglų orlaivių bombar
davo Vokietiją ir nacių cen
trus jų užimtuose kraštuose 
ir sunaikino bent 39 vokie- 
či orlaivius.

Anglai, pasmarkindami 
oro veiksmus prieš nacius, 
nori tuomi priversti juos iš
traukti dalį orlaivių iš so
vietinio fronto.

Anglų orlaiviai ardė ir 
degino nacių fabrikus ir ka
rinius punktus iki Berlyno 
ir pačiame Berlyne.

I Maskva, rugs. 22. — Cen- 
traliniame Smolensko fron
te Raudonoji Armija per 8 
dienas atgriebė nuo vokie
čių 32 miestelius ir kaimus 
ir išvijo nacius iš stipriai 
aptvirtintos linijos.

Vichy, Fraiicija. — Na
ciai grūmoja pavartot savo 
armiją ir kruvinai nuslopint 
bet kokius francūzų maiš
tus prieš nacius jų užimtoje

(Tąsa ant 5-to puslapio) Francijos dalyje.

Po šešių savaičių apgu- šistai galėtų per ją užpult 
los, Sovietų pozicijos Ode- Sovietų žibalo šaltinius.

Anglai Nužiūri, kad 
Vokiečiai su Bulga

rija Užpuls Turkiją

-ųt
► tjb

soj yra stipresnės negu bet 
kada. Per kelias paskutines 
dienas vokiečiai ir rumunai 
ne tik buvo visai sustabdyti 
pryšakyje Odesos, bet dar 
atmesti toliau atgal.

Italai Sakosi Nuskandinę 
Tris Angly Laivus

London. — Anglų spauda 
politiniai tėmytojai tei-ir politiniai tėmytojai tei

gia, jog naciai reikalauja, 
kad Turkija praleistų kari- 

Roma, rugs. 22. — Italai, nius fašistų laivus per Dar- 
_ praneša, kad jų kariniai lai- danelius į Juodąją Jūrą ir

*•fc

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, nigs. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Naktį tęsėsi mūšiai visu, frontu. Ypač žiaurios kau

tynės buvo Kijeve.

Maskva, rugs. 22. — Sovietų žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 21 d. visu frontu ,vedė mūšius 
su priešu.

Po daugelio dienų įnirtusių kautynių, mūsų kariuome
nė pasitraukė iš Kijevo.
/ Rugs. 19 d. mes sunaikinome 60 vokiečių orlaivių, o 

praradome 24 lėktuvus.
Suomijos pakrančių apsigynimo laivas “Hmarinen” už

plaukė ant minų ir nuskendo per ataką Suomijos Užla
joj*

jįto'KvžA f •

vai ar laivukai Gibraltare vokiečių armiją per Turkiją 
nuskandinę vieną žibalinį prieš Sovietų Kaukazą ir 
anglų laivą 10,000 tonų, vie- prieš anglus Iraqe ir Syri- 
ną prekinį laivą 6,000 tonų joj, taipgi prieš Sovietu ir 
ir vieną 600 tonų.

■&

i ■'

anglų kariuomenę Irane- 
Persijoj. /

Pranešama, jog Bulgari
jos valdžia sumobolizavo di-

BOS ANGLAM, SOVIETAM a™.išvien au n,aciai.8 S_______________ užpult Turkijos Dardanel- 
rinpinnafi Ohin rtn lus> jeiSu turklJ vyr‘ausybė 

naitinis lokalas Elektrinių-atmes^ .ltleiJ°, ieiKal*v 
i j** v • i • mus. Naciai uz bulgarų tai- kų, Radijo Darbininkų ir , , , t Rule.ariiai
Mašinistų Unijos, CIO, vien-:™a farta Pel v®.s.t pWanjai 
balsiai nutarė reikalaut “vi- TurkS ' '
sos, kuo didžiausios galimos ‘ 
pagalbos Anglijai, Sovietam ORAS. — ši antradienį 
ir Chinijai'narsiame jų ka- dalinai apsiniaukę ir daug 
re prieš fašistų pavojų.” drėgmės ore.

ELEKTRININKAI REIKA
LAUJA PILNOS PAGAL-
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Tokiu Pasiteisinimu Neišsiteisinsi!
Čikagos smetonnaciškas dienraštis 

“Naujienos” aiškinasi, kad jos, talpinda
mos Vokietijos Gestapo agento Ancevi- 
čiaus bjauriojančias Sovietų Sąjungą “ži
nias”, elgiasi visiškai panašiai, kaip ir 
kiti laikraščiai. Girdi, pranešimai iš Ber
lyno telpa New York “Timese” ir kituose 
laikraščiuose, “kurie yra griežčiausiai 
nusistatę prieš Hitlerį ir hitlerizmą.”

Neprotaujančiam žmogui gali atrodyti, 
kad, iš tikrųjų, šis prohitlerines propa
gandos lapas sako teisybę. Bet protaująs 
žmogus žino, kad taip nėra!

Jeigu New York “Times” ar Čikagos 
“Daily News” deda žinių iš Berlyno, tai 
jie turi ten savo korespondentus, pasiųs
tus ten, ir apmokamus jų pačių. Berlyne 
turi korespondentus ir United Press ir 
Associated Press žinių agentūros, kurios 
kasdien prisiuntinėja žinių iš Berlyno,. 
Romos, Maskvos, Londono. Tos agentū
ros taipgi savo korespodentams apmoka; 
savo korespondentus ten pasiunčia. Ir 
reikia pasakyti, kad nei New Yorko “Tip 
mese”, nei kituose komerciniuose laik
raščiuose tokios bjaurios už-hitlerinės 
propagandos niekad nebuvo, kokia telpa 
“Naujienose”.

Kaip gi su pro-naciškomis. “Naujieno
mis”? “Naujienos” nepasiuntė savo ko
respondento į Berlyną ir jos jo ten neuž
laiko. “Naujienoms” “korespondentą” 
Ancevičių paskyrė ir užlaiko Hitleris. 
Andai Associated Press buvo paskelbusi, 
kad Ancevičius buvęs paskirtas komisaro 
Lohses padėjėju. Vadinasi, jis buvo pa
skirtas hitleriniu valdininku. Gal paskui 
dėl kokių nors priežasčių iš ten jis buvo 
atšauktas, o gal ir dabar jis tas pačias 
pareigas tebeina. Taigi Ancevičius yra 
niekas daugiau, kaip Hitlerio agentas, 
kaip Gestapo agentas. Į Lietuvą jis andai 
buvo pasiųstas šnipinėti Gestapui. Net 
tokis Škirpa į Lietuvą nėra įsileidžiamas, 
o Ancevičius ten važinėjo ir, savo gesta
pišką (šnipišką) darbą atlikęs, sugrįžo 
į Berlyną. Dabar jis vėl siuntinėja Hit
lerio propagandą, o “Naujienos” talpina 
ją apsilaižydamos. Net Kun. Balkūnas 
jau skelbia, kad Ancevičius yra Hitlerio 
apmokamas ir kad jis todėl rašinėja hit
lerinę propagandą Amerikos lietuviams 
klaidinti.

Tik pagalvokite, gerbiamas skaityto
jau: Pijus Glovackas ir Salomėja Nėris 
(mylimiausia Lietuvos liaudies poetė) ta
po nužudyti vokiečių nacių ar lietuviškų 
Kvislingų, o Ancevičius rašo, kad juos 
nužudė bolševikai! Ir “Naujienos” tuos 
melus, tuos bjaurius, šlykščius dalykus 
spausdina, kaipo “teisingas žinias”! Kas 
čia, jei ne hitlerizmas?!

Taigi p. Grigaitis gali sau rėkti ir plūs
tis, bet paminėtų faktų jis niekaip nega
les sugriauti.

Kunigas Balkūnas Ragina 
Saviškius Apsidairyti

Atrodo, kad, pagaliau, kuniginė Ame- 
rikos lietuvių spauda pradės keisti savo 
nusistatymą linkui Hitlerio. Iki šiol, ten
ka pasakyti, iš visų Amerikos lietuvių 
laikraščių, tik “Laisvė”, “Vilnis” ir “Tie
sa” aiškiai ir nesvyruojančiai smerkė 
Hitlerį ir jo go vedas, užplūdusias Lietu
vą. Iki šiol tik paminėtieji laikraščiai 
aiškiai ir nedvejojančiai rėmė preziden
to Roosevelto nusistatymą sumušti Hit
lerį ir jo naciškas gaujas. Kiti visi laik
raščiai—social-hitleristų, kuniginiai ir fa
šistų—Hitlerį garbino kaipo antrąjį die
vą. Jis jiems Lietuvą išlaisvino! Hitle
rio žvalgybininkų-gestapininkų raštai už
imdavo pirmą vietą tų žmonių spaudoje.

* <?

Lietuviškų Quislingu—tautos išdavikų— 
vardai buvo pučiami ir garbinami, kaipo 
lietuvių tautos išlaisvintojų!

Tokis tų sriovių laikraščių nusistatymas, 
aišku, žemino Amerikos lietuvių visuome
nės vardą šio krašto žmonių akyse. Jis 
kenkė visiems lietuviams, nes amerikie
tis galėjo gauti įspūdį, kad iš tikrųjų visi 
Amerikos lietuviai esą pro-hitleristai.

Bet kunigai, kurie leidžia laikraščius 
ir juos tiesioginiai ar netiesioginiai reda
guoja, matyt, jau pradės kaisti savo gai
res. Jie tai darys, atrodo, ne todėl, kad 
jiems Hitleris ant syk būtų iš angelo pa
tapęs velniu, bet todėl, kad katalikų vi
suomenė savo daugumoje stovi prieš Hit
lerį, stpvi su Anglija, Sovietų Sąjunga ir 
su savo krašto vyriausybe, su prezidentu 
Rooseveltu. Tas, matyt, gerokai paveikė 
į kunigus. a 'i

Ir štai kun. Jonas Balkūnas išstoja su 
straipsniu (“Amerika” iš rugs. 19 d.), 
kurį jis pavadina “Tiesiu, Aiškiu (?) Ke
liu”. Štai, kaip kun. Balkūnas rašo:

“Iš Šveicarijos ateina žinios, paimtos' 
tik iš vokiečių arba iš vokiečių valdomų 
lietuviškų laikraščių. Juose daug propa
gandos. Net Švedijos laikraščiai iš radi
jo pranešimų gauna tik tą, ką vokietis 
nori pasauliui pasakyti. Paštas dar nevei
kia. Niekam nevalia išvažiuoti arba įva
žiuoti Lietuvon. Dr. Ancevičius, apmoka
mas vokiečių, negi praneš taip, kas jiems 
nepatinka?

“Tokia propaganda maitinama mūsų 
visuomenė. Ar nuostabu tad, kad ligi šiol 
niekas mūsiškių griežtai neprotestavo 
prieš vokiečių paglemžimą nepriklauso
mo Lietuvos gyvenimo? Kodėl protestuo
ti, kad viskas atrodo taip tvarkinga, ma
lonu, priimtina...

“Nesiduokim suviliojami. Netikėkim 
pilnai iš užsienio ateinančiomis žiniomis, 
iš kur jos bebūtų imamos. Gudriai visuo
menė net čia Amerikoje (ir Pietų Ame
rikoje) nurammfūS<patenkinta.”

Gerai, kad kun. Balktmas pripažįsta tą 
tiesą, kurią mes nuolat skelbėme. Kun. 
Balkūnas pripažįsta,/kad “Naujienų” ir 
“Draugo” “specialūs korespondentas”, 
geštapininkas Ancevičius, paskleidė tiek 
daug smalos, kad jis dalį Amerikos lietu
vių visuomenės jau ūpnuodino. Hitleriui 
pavyko apnuodyti toji dalis lietuvių vi
suomenės, kuri skaitė “Naujienas”, 
“Draugą”, “Keleivį” ir panašius laikraš
čius. Bet jis neapnuodino ir neapnuodins 
tų, kurie skaito “Laisvę”, “Vilnį”, “Tie
są”. Ši visuomenės dalis nebuvo užmig
dyta. šimtuose masinių mitingų buvo pri
imtos rezoliticijos, smerkiančios hitleriz
mą ir raminančios Lietuvos pavergtąją 
liaudį, kad hitlerizmas bus sunaikintas ir 
Lietuva vėl bus laisva!

Kun. Balkūnas teisingai sako, kad “ko- 
. munistai mus visur apšaukia naciais.” O 
kaipgi kitaip galima jus, gerbiamieji, bu
vo vadinti, kai jūs su kūnu ir dūšia bu
vote Hitleriui atsidavę ?!

Toliau:
“Juo labiau gautas iš užsienio žinias 

neduokim skaitytojams pagražintoje for
moje. Pavyzdžiui, komisaro Lohsės atsi
šaukimą skaičiau ‘Jaunime’ Vol. VI, No. 
14, ir Latvių Informacijos Biuletenyje 
No. 57. Tikiu, kad latvių vertimas iš vo
kiečių į anglų kalbą yra tikslesnis. Visur 
Lohse, kalbėdamas apie Lietuvą, vadina 
ją buvusia nepriklausoma Lietuvos vals
tybe... ‘Jaunimo’ vertime to nėra... 
Lohse aiškiai atsišaukime pabrėžia, kad 
“the armed forces of the German people 
have routed the Bolshevik world enemy 
at the cost of their own blood.” ‘Jauni
mas’ gi paduoda: ‘With the help of your 
blood sacrifice, the armed forces of the 
German nation has crushed the Bolshe- 
vick’... Kam tas klastojimas? Kita, Lie
tuvą vokiečiai traktuoja senose ribose 
visiškai be Latvijos dalies pietuose nuo 
Dauguvos. Aišku, vokiečiai Lietuvos ne
didina. Bet dalis lietuvių žaidžia neaiš
kiais posakiais, ir kuom tai džiaugiasi...”

Vadinasi, lietuviški hitleristai Ameri
koje ne tik spausdina bjaurias Hitlerio 
gestapininkų “žinias” apie Lietuvą, bet 
jie net klastuoja vertimus! “Jaunimas,” 
kurį Balkūnas mini, yra socijalistų-men- 
ševikų laikraštukas. Jame, matyti, tupi 
keli Hitlerio agentai, kurie net Lietuvos 
budelio Lohsės pareiškimus suklastuoja, 
padarydami juos “geresniais”, lietuviams 
priimtinesniais!

Mes manome, kad kun. Balkūnas ge
rai padūrę šį straipsnį parašydamas. Bū
tų gerai, kad kiti kunigai ėitų tuo keliu, 
kurį pradeda rodyti kun. Balkūnas, ir 

I eitų ne tik žodžiais, bet ir darbais. Bū-

Ką Sako Nacių 
Kariai?

Vokietijos fašistai užėmė 
didelį plotą Sovietų Sąjun
gos. Bet reikia ątminti, kad 
šį karą laimės ne tas, kuris 
užima ir giriasi pergalėmis, 
bet tas, kurioj pusėj liaudis 
yra vieningėsne, kuri žino 
už ką ir dėl ko turi kariauy 
ti, kurios bus didesnis pasi
ryžimas. Ir tame negali būti 
abejonės, kad Sovietų Są
jungos liaudis yra vieninga, 
pasišventus, apsijungus. O 
jos stiprybė pasididina tuo, 
kad Vokietijos fašistų pa
vergtų kraštų gyventojai 
vis daugiau įsitraukia į ko-
vą prieš fašistus, kad Ang
lijoj ir Amerikoj vis darosi 
aiškesnis nusistatymas, kad 
reikia daugiau gelbėti So
vietams, kad sumušus fa
šizmą, tą žmonijos nepriete
lį-

Vokietijos fašistai neša 
baisius nuostolius. Bet jų 
vadai ant žūt būt' grūda 
naujus pulkus, naujas divi
zijas į karo pragarą ir sie
kia “žaibo karo” pergalių.

Rugsėjo 12 dieną Sovietų 
orlaiviai numušė 21 fašistų 
orlaivį oro mūšiuose ir 46 
sunaikino orlaivių laukuose. 
Tai tik vienos dienos fašistų 
nuostoliai. Sovietai tą pat 
dieną neteko 28 orlaivius, 
taip pat dideli nuostoliai.

Šiauriniame fronte rau
donarmiečiai uždavė skaudų 
smūgį priešui. Ypatingai ge
rai atsižymėjo dalis vedama 
pulkininko Štykovo. Jis su 
savo kovotojais net kelis 
kartus prasimušė priešo už
nugariu ir ten pridarė daug 
jam žalos. Štykovo daliniai 
sunaikino 10,000 fašistų ka
rių, virš 200 tankų, šimtus 
trokų, per 100 kanuolių ir 
apie 500 motorinių dviračių.

Naciai tą dieną kelis kar
tus siekė bombuoti Lenin
gradą, bet be pasisekimo.

Kartą virš 100 fašistų orlai
vių puolė ant Leningrado, 
bet prieš juos išstojo Sovie
tų lėktuvai. Buvo žiaurus 
oro mūšis. Fašistai netekę 
17 bombnešių pasuko atgal 
nuo Leningrado.

Tuo kartu ant žemės ėjo 
arši kova. Raudonoji Armi
ja apsupo kelis priešo dali
nius ir suėmė belaisvių. įdo
mu tas, ką nacių kariai ra
šo saviškiams į namus, ką 
jie mąsto apie šį karą.

Vokietys karys Bein pa
rašęs laišką namiškiams, bet 
dar nepasiuntęs, tarpe kitko

septynis oficierius: penkis tuvės mūsų nepasiekė. Mus 
užmuštais ir du sužeistais, siunčia į ataką...”
Užmušta net trys kuopų ko- Čia oficieriaus užrašai nu-
mandieriai. trūko. Henrich Muller už-

“Rugpjūčio 25 d. Šiandien 
nuo pat ryto iki vakaro 
virš mūsų galvų veikia rusų 
bombnešiai. Bataliono ko- 
mandierių mirtinai sužeidė. 

’Reikmenys ir maistas mus 
j nepasiekia. Reikmenys at
kirsta priešo bombų ugnies. 
Gyvename tiktai morkvo- 
mis.

“Rugpjūčio 26 d. Ir vėl 
rusų orlaiviai, kanublės ir 
šautuvai veikia. Lauko vir-

muštas. Panašių laiškų ir 
!užrašų labai daug randa 
raudonarmiečiai pas priešus 
[belaisvius ir užmuštus. Bet 
[Vokietijos fašistai slepia sa
vo baisius nuostolius. Nie
kados Hitlerio štabas nepas
kelbia, kiek žuvo Vokietijos 
orlaivių, tankų, žmonių, jis 
:ik dešimtimis kartų perdė
damas Sovietų nuostolius 
skaitliuoja.

D. M. šolomskas

Masiniai Reikalavimai
Išlaisvinti Browderį

jis rašo:.
“Viskas aplinkui ūžia, i 

dunda ir perkūnuoja. Svai- 
diniai sprogsta su pasiuti
mu. Mirtis randa mus visur, 
ant kiekvieno žingsnio. Ke
lios dienos atgal ir vėl keli 
kariai iš mano kuopos žu
vo. Tik keturi mes likome, 
kurie buvome karo pradžioj. 
Niekados aš pirmiau netu
rėjau tokio baisaus gyveni
mo. Čia gali tiesiai pasiųs
ti.”

Kitas vokiečių kareivis 
Janesan rašo savo žmonai: 
“Tai jau bus 20 dienų, kaip 
mes mušamės toj pat vietoj. 
Daug mano karių užmokėjo 
krauju ir gyvastimi šioj ko
voj. Aš stebiuos, kaip aš iki 
šiol dar esu gyvas. Taip no
riu pasilsėti. Rusija, Rusija, 
būtų geriau, kad mano akys 
nebūtų t^vęs matę!”

Oficierius Henrich Muller 
užmuštas. Pas jį rasta užra
šų dienynas, kurio paduoda
me ištraukas:

“Rugpjūčio 22 diena, že
mesnysis leitenantas Pirwa- 
nek nušautas. Kulka pataikė 
tiesiui jam į širdį. Pavaka
rį komandierius 4-tos kuo
pos leitenantas Schiller taip 
pat žuvo. Taip į trumpą lai
ką mūsų dalis neteko net

Organizuoti darbininkai pra
deda masiniai reikalauti, kad 
prezidentas Rooseveltas dova
notų Earl Browderiui bausmę 
ir atidarytų kalėjimo duris. 
Kaip žinoma, Browder nuteis
tas keturiems metams kalėti ir 
pasimokėti du tūkstančiu do
lerių tik už menkos vertės pa- 
sportinio techniškumo sulau
žymą.

Browderio išlaisvinimui yra 
susidaręs platus Piliečių Ko
mitetas, kurio pirmininku yra 
Tom Mooney. šis komitetas 
gauna pranešimų iš visur, kad 
darbo žmonės ir šiaip libera
liško nusistatymo piliečiai gar
siai kelia balsą už Browderio 
išlaisvinimą.
~~ štai International Workers 
Order, kuris atstovauja per 
150,000 narių, per savo Pild. 
Tarybą, pasisakė už Browde
rio paleidimą iš kalėjimo. Ta
ryba pasiuntė tokį prašymą 
prezidentui Rooseveltui. Be to, 
IWO Taryba paaukojo Pilie
čių Komitetui $100 varymui 
kampanijos už Browderj. Savo 
rezoliucijoje Taryba sako: 
“Mes pažadame višas savo 
spėkas išlaisvinimui E. Brow
derio, įžymaus narib mūsų or
ganizacijos. . . Browderio iš
laisvinimas reikalingas mūsų 
šalies tautinės vienybės inte
resams ir tam pritartų milži
niška darbininkų ir visų žmo
nių didžiuma.”

Clevelande, Amerikos Dar
bo Federacijos Painters Dis
trict Council priėmė rezoliuci
ją ir pasiuntė Rooseveltui už 
Browderj. Unijos taryba nu
rodo, kad šiandien visų vy
riausias mūsų darbas nušluo
ti nacizmą nuo žemės pavie
šio. Ji primena, kad Browde- 
ris visuomet buvo nuosakiau
sias kovotojas prieš fašizmą. 
Ji parodo, kad šis Browderio 
“prasižengimas” buvo papil
dytas kaip tik laike jo kelio
nės prieš kelius metus į Is
paniją, kad padėti Ispanijos 
žmonėms nusikratyti Hitlerio, 
Mussolinio ir gen. Franco. Tai
gi dabar, sako Taryba, laiky
mas Browderio už grotų yra 
nesuderinamas su Amerikos 
nusistatymu prieš nacizmą.

Taipgi plieno darbininkų 
unijos Local 187, kuris atsto
vauja 600 darbininkų, pasi
sakė už Browderio išlaisvini
mą. šis lokalas irgi randasi 
Clevelande. Taipgi Federaci
jos Bakery Workers Unijos 
Lokalas 56 priėmė rezoliuciją 
ir reikalauja Browderj paleis
ti iš kalėjimo.

' Pranęša iš Los Angeles, £a- 
lif., kad tehai pasirašė 18 žy
mių darbo unijų judėjimo ly
derių ir pasiuntė prašymą 
Rooseveltui už Bnowderj. Jie 
pabrėžia, kad nepaisant poli
tinių pažiūrų skirtumų, Brow- 
deris “yra ir buvo mirtinas

“Labdarys” renka “demokratinei” Suom ijai aukas, kuriomis naudojasi Hitleris.

tų gerai, kad šimučiai ir Laučkos imtų 
dėmesin tą, ką sako jų vadas, kun. Bal
kūnas.

Šiandien prieš viso pasaulio demokrati
ją, taiką ir laisvę mylinčius žmones Vy
riausias Uždavinys turi štovėti: Sunai
kinti hitlerizirią. Tik jį sunaikinus, bus

saugi Amerika, bus laisva ir saugi Lie
tuva, bus laisvas ir saugus visas pasau
lis! ' ’ 5-;:

Todėl visos anti-hitlerinės lietuvių vi
suomenės jėgos reikia vienyti ir jas 
įjungti *į visos Amerikos visuomenės jė
gas^ atsuktas prieš juodąjį fašizmą.

fašizmo ir hitlerizmo priešas.”
New Yorko United Furni

ture Workers of America Lo
cal 140 reikalauja Browderio 
išlaisvinimo. Lokalas pažada- 
da savo paramą Piliečių Ko
mitetui jo pastangose išlaisvin
ti Komunistų Partijos sekreto
rių. Fancy Fur Workers uni
jos Local 88, CIO pasiuntė 
panašią rezoliuciją preziden
tui Rooseveltui. šio lokalo 
dauguma narių susidaro iš ita
lu darbininku, c- *■

Piliečių Komitetas gavo laiš
ką iš Los Angeles nuo Fred 
C. Rollands, lyderio Darbo 
Federacijos Building Service 
Employees Internation. Union, 
Local 6, kuriame jis pažada 
unijos paramą pastangose iš
laisvinti Browderj.

A. B.

Berlin, — Visiem žydam 
įsakyta nešiot Dovido (še
šiakampę) žvaigždę kaip jų 
tautybės ženklą.

London, rugs. 21. — Pra
nešama, jog Kijevo gatvėse 
tebesiaučia kautynės tarp 
raudonarmiečių ir vokiečių.

London. — Anglų lakūnai 
šį mėnesį sunaikino jau 100 
vokiečių orlaivių.
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Sudaužius Fašizmą ~ Kas Toliau?
bus 
pa- 
Bet

(Tąsa)
Nepaaiškinta, koks 

tas socializmas ir koki 
matai tos federacijos, 
reikia tikėti, kad tai nebus
“nacionaliniu sociali stu” 
(nacių) socializmas. Angli
ja nepaniekino žmonių po
litinių teisių — demokratiz
mo; todėl galima tikėti, kad 
ji, žadėdama socialistinę fe
deraciją, savo planuose turi 
(jeigu turi) kiek nors aukš1 
tesnę, pagerintą demokrati
ją. Demokratija reiškia 
“žmonių valdžią”. Bet Eu
ropoj ir Amerikoj ta “žmo
nių valdžia” gali tik per 
rinkimus “valdyt”, balsuot 
už kandidatus į valdžios na
rius, o apie valdymą gyve
nimo šaltinių, šalies turtų, 
tai jiems nėra kaip rūpin
tis, nėra galės tuomi šiek 
tiek naudotis. Čia valdo tur
tingi savininkai, o valdžia 
tvarką apgina, o žmonių- 
demokratijos iki šiol prie to 
neprisileido; prieš tokius jų 
norus kovoja ir gražumu- 
gudurumu, ir ginklų griež
tumu. Britų imperijoje yra 
bent dvi geresnės demokra
tijos tuo žvilgsniu: tai Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. 
Ten santvarka geresnė ir 
ekonomijoj, šalies turtų 
klausimuose. Bet tas da ne
reiškia socializmo. Jeigu 
Europoj įvestų tokią page
rintą demokratiją, tai būtų 
geriau. Dabar tas jų žadė
jimas mus žadina pasakyti: 
nežinia kaip bus, turite pa
aiškinti. Socializmo iš jų ne
sitikime.

2. Kapitalistų dienraščiai 
sako: “Amerika bus socia- 
listiška.”

Westbrook Pegler sayo 
kolumnose (kurios kasdien? 
telpa daugiau, kaip dvide
šimtyje didelių dienraščių) 
daugiausia rašo prieš ko
munistus; bet pradžioj Vo
kietijos karo prieš Sovietų 
Sąjungą jisai parašė šiaip:

“Taigi aš tikiu, kad jeigu 
Hitleris sumuš Angliją, tai 
Jungtinės Valstybės pateks 
j maišatienę, iš kurios išeis 
su fašistiška arba naciška 
valdžios forma, kas yra tuo 
pačiu dalyku, kaip Rusijos 
komunizmas, su menkais 
įvairavimais.”

Paskui jis aiškina, kaip 
Jungtinės Valstybės (tapu
sios fašistiškomis) bus ar
domos. Girdi, Meksika, pa
virtus naciška šalimi, atsi
kąstų didelį Jungtinių Vals
tybių pietvakarinį kraštą 
(kuris seniau Meksikai pri
klausė). Sufašistėjusi Angli- : 
ja reikalautų atiduot jai at
gal “maištingąsias koloni
jas” (kurios atsiskyrė nuo< 
Anglijos per revoliuciją pus
antro šimto metų atgal). 
Jeigu būtų sunaciuota Rusi
ja, tai pareikalautų sugrą
žinti Alaska.

Tai, vadinasi, fašistai 
(naciai) ypatingai neduotų 
ramybės Amerikai, jeigu ji 
taptų fašistiška. Gerai pasa
kyta, nors gal taip nenorė
ta.
' Fašizmas ir nacizmas ne
ša amžiną karą pasaulyje.

Toliau Mr. Pegler sako:
“Laimėjusios pergalę Jun

gtinės Valstybės, aš tikiu, 
vis tiek taptų socialistinė
mis, bet ar su dabartine val
džios forma, ar kokia kita, 
tai tuščia apie tai speku
liuoti.”

Pegleris nekartą pasisa
kė esąs žvalgu (šnipu). Gal 
jis, kaipo toks, yra jau pu
siau valdišku propagandistu 
ir išreiškia valdžios norą, 
raminamąjį prižadėjimą ge
resnės santvarkos, kuomet

bus sudaužytas hitlerizmas. 
Valdiški propagandistai ma
tomai yra tam tikra žvalgų 
rūšis. Kad sako, jog naciz
mas ir komunizmas tas pat 
dalykas, tai aiškiai meluoja.

3. Tautų Susivienijimas.
Jungtinių Valstybių užsie

nių ministerio (state secre
tary) pagelbininkas Sumner 
Welles liepos mėnesį kalbė
jo Washingtone apie naują 
pasaulio santvarką, kokia 
būsianti po karui, po sumu
šimui hitlerizmo. Jis žadėjo 
kokios nors rūšies susivie
nijimą įvairių šalių. Tai ne 
atnaujinimą Tautų Sąjun
gos arba Lygos. Jo žadėji
me yra trys santvarkos 
principai:

1) bendras apsisaugoji
mas nuo neišprovokuoto už
puolimo (atakos); 2) pa
lengvinimas nuo perdidelės 
apsiginklavimo naštos; 3) 
toksai susivienijimas duotų 
progą kiekvienai šaliai nau
dotis žaliąja medžiaga.

Šitas (3-sis) punktas pa
rodo, kad čia jau manoma 
apie geresnę, aukštesnę ša
lių organizaciją, negu buvu
si Tautų Sąjunga.

Svarbiausias, vienok, da
lykas, dabar—tai sunaikini
mas hitlerizmo-fašizmo. Tik 
atsiekus pilną pergalę prieš 
hitlerizmą tie trys punktai 
galėsią būt įvykinti.

Kiek gero iš to būtų dar
bo žmonėms, tai nežinia. 
Nepaaiškina. Bet taika yra 
gera visiems žmonėms.

4. Sako, Mažų šalių 
priklausomybė Nieko 
reikš.

Ponia Rooseveltienė,
zidento žmona, savo kolum- 
noje “My Day” birželio 27 
d., 1941 m,turi štai ką:

“Smaller’1 nations have no 
choice, they must either toe 
the mark in one way or 
another, or be swallowed up. 
—Mažosios tautos neturi 
pasirinkimo, jos turi ant 
galų pirštų eiti pažymėtu 
vienu keliu arba kitu, arba 
būti prarytomis.”

Toliau ji tęsia:*
“Didžiosios šalys neužilgo 

visos paskelbs savo stovį 
tuo jaus įvyksiančioje padė
tyje (immediate situation). 
Kas bus vėliau, da tebėra 
misterija.”

Taigi ji apie naują san
tvarką nepranašauja., Bet 
kaip Rooseveltas ir Church
ill nekartą pasakė, kad ma
žųjų šalių nepriklausomybė

Ne-
Ne-

pre-

bus respektuojama, net ap
ginama, tai Rooseveltienė 
tokį nerimtą žadėjimą su
mušė. Ji tiesą pasakė. Maža 
tauta su savo nepriklauso
mybe, nieko neišdaro, vis 
tiek turi klausyti ar vienos, 
ar kitos kurios didžiosios 
šalies ir daryti taip, kaip jai 
paliepia.

Babsono statistikos biu
ras New Yorke tą pat pa
sako apie mažąsias tautas. 
Babsono statistikomis, bei 
patarimais apie visuomenės 
eigą ir krypsnius ir biznio 
galimybes, naudojasi kapita
listai. Jis tiesiog pranašau
ja, kad po dabartinio karo 
mažųjų šalių nepriklauso
mybės nebus. Maža šalis ne
gali apsiginti. Taigi ji ne
gali išlaikyti savo “nepri
klausomybės”. Kad ir gy
vuoja “nepriklausomai”, tai 
tik iš didžiųjų šalių malo
nės, romantiškumo. Ji nega
li apgint savo “nepriklauso
mybės.” O svetimos šalys 
neapgins. Jeigu gins nuo 
vienos didelės rijikės, tai 
apgynus pati tą mažiukę 
prarys. “Nepriklausomoji” 
tautelė turi klausyti didelės 
tautos.

Nėra lygybės tarp kapita
listinių tautų. Tik socialisti
nių tautų draugijoje, Tary
bų Sąjungoje, didelės ar ma
žos tautos yra lygios ir lais
vos. Jos gyvena bendrai ir 
nori taip gyventi, nenori 
skirtis ir “nepriklausomai” 
gyventi. Jos gyvena bendro
je nepriklausomybėje, kurią 
ir gina nuo priešų visos iš
vien.
Kapitalistų šalys turėtų 

duot mažosioms autonomi
ją

(Tąsa bus)

Boston, Mass.

LAISVA

šalimaisVaizdas iš Odessos; žmonės valo
miestui ginti, jei naciams pavyktų į ji įsibriauti.

AUKOS ANTI FAŠISTŲ PAGALBAI

There is no Youth Sec
tion in today’s issue.

It will next appear in 
I this coming Friday’s edi- 
i tion of Laisve.

Waterbury, Conn
Baisi Nelaimė

Rugsėjo 21 dieną draugai 
V a s y 1 i a i gavo pranešimą, 
kad jų sūnūs, vienas 20 ir ki
tas 22 metų, prigėrė New 
Hampshire valstijoje. Ten jie 
buvo išvykę atostogų.

Vasyliai yra pažangūs žmo
nės, dienraščio “Laisvės” skai
tytojai. Reiškiame jiems gi
liausią simpatiją šioje baisioje 
nelaimėje.

Nuo Red.: Šią liūdną žinią 
mums pranešė brooklyniečiai, 
kurie sekmadienį lankėsi Wa
terbury. Tikimės, kad vieti
niai korespondentai greitu lai
ku parašys plačiau apie drau
gų Vasylių nelaimę.

padarė susisiekimus su Calif, 
valstija ir Darcy buvo atga
bentas čion stoti į teismą. Per 
šešis metus teismai norėjo jį 
pasiųsti į kalėjimą. Byla net 
pasiekė Federal Court, paskui 
Supreme Court, vėl atsidūrė 
San Francisco teismuose. Jury 
rado Darcy kaltu, bet paliko 
nuosprendį teisėjui. Rugs. 17 
dieną teisėjas davė nusprendi, 
kad Darcy paliuosuoja ant 5 
metų “probation.”

Teisėjas ne iš gero noro tai 
darė, bet jį privertė protestai 25 metų ženybinio gyvenimo 
galybės unijų, žymių rašėjų ir sukakties bankiete, kuris įvy- 
daugybės kitų organizacijų. ' ko 7 d., rugsėjo, Lietuvių Me-

Lietuviu Veikime jtodistų Žinyčios svetainėje, po 
ALDLD 153 kp. susirinkime numeriu 2 Atlantic Street So.

Boston, surinkta aukų $17.15. 
Buvo įvairi programa, kuri su

aidėjo daugiausiai iš kalbų, 
kurias pasakė artimi Kvėt- 

siųšti"“per ’Lietuvių Vomttetą. i 
Kuopa nutarė pasiųsti pasvei
kinimą su $5 moterų žurnalui. '

B. Zalogiūtė raportavo iš1 
Amerikos Pabaltijos Komiteto 
veikimo, kad yra rengiamas 
vakaras su jodomais paveiks 
lais, pelnas skiriamas Sovie 
tų Sąjungos medikalei pagal
bai. Vakaras įvyks 27 dieną) 
rugs.

Oakland ir San Francisco i 
ALDLD kuopų spaudos pikni
kas įvyks 5 d. spalio, Burdų 
darže, 384 105th Ave., Oak
land, Calif. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame piknike. Turi
me sukelti nemažą sumą pi
nigų dėl lietuvių darbininkų 
spaudos.

Drg. KazlauŠkas jau kiek 
laiko serga. Neseniai išėjo iš 
ligoninės. Drg. A. Mugianis 
jau kelinta savaitė serga. Kp. 
linki draugams greit pasveik
ti ir vėl veikti darbininkų tar
pe. K. M.

Francijoj ir Šiaurinėj Af
rikoj daug geriausių kovoto
jų kankinasi koncentracijos 
logeriuose. Jų padėtis sun
ki ir vis darosi sunkešnė, 
nes Franci jos fašistinė val
džia bendradarbiauja išvien 
su Hitleriu ir Mussoliniu. 
Kokia tai tragedija Franci- 
jos! Kokia nelaimė tų, ku
rie bėgo nuo fašistų iš Ita
lijos, Vokietijos, Ispanijos 
tais laikais į “demokratinę” 
Franci ją!

Apvienytas Amerikos Ko
mitetas Ispanijos Pagalbai 
tūkstančius draugų ir drau
gių išgelbėjo, daugiausiai 
tavoriniais laivais pervežė į 
Meksiką, San Domingo ir 
kitas Pietų-Centralinės Am
erikos šalis. Dar Rūkstan
čius galėtų išgelbėti, kad tik 
būtų lėšų. Dabartiniu laiku 
nori išgelbėti apie šimtą už
sigrūdinusių anti - fašistų, 
kurie paeina iš Vokietijos, 
Italijos, Vengrijos, Jugosla
vijos, Ispanijos ir kitų ša
lių. Tam reikalui minimas 
komitetas veda kampaniją 
už aukas.

Lietuviai nuoširdžiai rė
mė ir. remia anti-fašistines 
kovas. Daug aukavo Ispani
jos kovotojams pinigais, 
drabužiais, kitais reikmeni
mis. Daug buvo pasiųsta vi
sokios pagalbos. Ir dabar 
remia anti-fašistus. Vėles
niu laiku ąplaikytos aukos 
nuo:

Po $1: H. Blinkevičienė, 
brooklynietė; J. Webra, iš 
Scranton ir J. Beker iš Na
pa, Calif.

Drg. J. Weiss, Brooklyn, 
pridavė $5; po $2.40 nuo 
ALDLD 24 kp. ir LDS 46
kp.

Drg. J. Adomaitis iš Mo-
Rep. nongahela prisiuntė $3, tai 
-----aukos surinktos LDS 105 

kuopos Courtney. Aukavo: 
M. M. Juo^apaitis $1; J. 
Adomaitis 25c. ir smulkiais 
surinkta $1.75.

Drg. A. Jasunas, Cleve
land, prisiuntė nuo ALDLD 
57 kuopos $5.

Drg. Tony Brodsky, iš 
Elm Grove, prisiuntė nuo 
LDS 19 kuopos $3.

Drg. Eiva Mizarienė, Mas- 
peth, pridavė ALDLD 138 
kuopos auką $2.

Drg. A. Druseikienė, Chi
cago prisiuntė dvi blankas 
su $11.98 aukų. Aukas su
rinko Rasinskiene ir Dru
seikienė. Aukavo ALDLD 
146 kp. $6, M. Kirdukis $1. 
Po 50 centų: G. Sandaras, 
A. Grigas ir A. Čapas. Pb 
25 centus: E. Arlauskienė,
lg. Rainis, A. Grigas, H. 
Jagminas, A. Čapas, A. Ar
lauskienė, B. Rasins, J. 
Klastauskas. Kiti po ma
žiaus.

Drg. D. Vaitas iš Roches
ter prisiuntė ant blankos 
$16. Aukavo po $1: John

Ko- 
pla-

Paskleisti Lapeliai
Massachusetts valstijos 

munistų Partija išleido ir 
čiai paskleidė tarpe žmonių la
pelius, pavadintus “America is 
in Danger.” Juose nurodoma 
Amerikai pavojus iš nacių pu
sės ir šaukiami žmonės prieš tą 
pavojų kovoti.

Minėtam lapelyj reikalauja
ma tuoj atidaryti kalėjimo du
ris ir išlaisvint Earl Browder. 
Bostono žmonės raginami siųsti 
'laiškus prezid. Rooseveltui 
su reikalavimu, kad jis išlais
vintų Browderį. Išlaisvinimas 
to žymaus veikėjo ir nenuils
tančio kovotojo prieš fašizmą 
šiandien reikalingas apvieniji- 
mui Amerikos liaudies prieš na
cišką pavojų.

Mergina stovi puikiose naujos rūšies gėlėse, ku
rias “išrado” Kalifornijos Universiteto gėlininkai 
su moksliniais prietaisais.

Vaitas ir B. Černiauskas; 
po 50 centų: D. Vaitas, Al
bert Gemejalva, W. M. Kil
tis, G. Daukas, F. Kurkulis, 
F. šerelis, B. Duoba, A. Gu- 
žauski, A. Melcukas, Ana 
Grecu ir Mary žemaitis. Po 
25 centus: B. Lastauskas, 
Helen Matenka, J. Višniaus- 
kį, J. Vilimas, A. Bartash, 
Chas Simitis, L. Bekis, V. 
Bulienė, Joseph Shopir, J. 
Miller, Peter Bugailiškis, 
Dort. Stankey, Tony Valič- 
ka, P. Kaminskas, Mr. Ka
minas, B. Morkevich, L. To- 
toris, J. Bonekat, N. Balta
kis, A. Paltin, P. Barzdaitie- 
ne, F. Manelis, O. Duoba, A. 
Belskis, GĮ. Narket, J. Daugė
la, P. Malinauskas, W. Stas- 
kis, F. Alasevich, Ella Pa
bers, J. Totoris ir Geo. Mac
kevičius. Kiti aukavo po ma
žiau.

Drg; J. Dainius, Brook
lyn, pridavė pirmiau $5.45 
aukų surinktų LDS 1 kp. 
susirinkime ir vėliau dar 
$2. Aukavo po $1. W. Allen, 
A. Malinauskas ir S. Ado
maitis. Po 50 centų: E. Stu- 
pur ir M. Kuntz; M. Krau- 
jalis 30 centų. Po 25 c.: K. 
Balčiūnas, P. Grabauskas, 
P. Stulpinas, J. Grubis, A. 
Kusmač, A. Malinauskas, P. 
Buknys, S. Wart, ir J. Dai
nius. Kiti po mažiau.

D r g. V. Barkauskas iš 
Oakville prisiuntė ant blan- 
kos $6.55. Aukavo LDS 31 
kuopa $2; Juozas Žemaitis 
$1. Po 50 centų: Vincas Že
maitis, Pranas Žemaitis ir 
Tarnas Dubauskas. Vincas 
Barkauskas, Antanas But
kus ir Vincas Kulikauskas 
po 35 centus. Tarnas Visoc
kas, S. Sinkevičienė, Alex 
Markevičia ir Stasius Čer
niauskas po 25 centus. •

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū! Aukas 
perdavėm komitetui, kuris 
rūpinasi gelbėjimu anti-fa- 
šistų. Kas išgali, prašome ir 
toliau nepamiršti tų kovoto
jų, kurie tiek daug kovojo ir 
pasirengę kovoti prieš bru- 
tališką fašizmą.

D. M. šolomskas, 
Apšvietos Fondo Sekr.

San Francisco. Calif
Žymus Darbininkų Vadas 

Laimėjo Laisvę
Sam Darcy laimėjo šešių 

metų kovą su reakciniais teis
mais. 1935 metais Darcy kan
didatavo į Calif, gubernato
riaus vietą ant komunistų 
platformos. Įvyko klaida išpil
dyme registravimo: pažymėjo, 
kad jis gimė USA, o jo gimti
nė yra Ukraina. Per kelis me
tus niekas neatkreipė atydos į 
tą klaidą. Bet užėjus reakci
jai, pradėjo jieškoti priekabių, 
nes Darcy gyvendamas Penn. 
valstijoj lošė žymią rolę dar
bininkų tarpe. Penn. valstija

daugybės kitų organizacijų.

ALDLD 153 kp. susirinkime 
pakeltas klausimas reikalingu
me medikalės pagalbos Sovie- ■ 
tų Sąjungai. Ant vietos k p. 
paaukavo $25, kurie tapo pa-

Binghamton, N. Y
Ir Grybaujant Prisiminta 

Medikalė Pagalba
Rugsėjo 14 d. suvažiavęs 

būrelis draugų į Juozo Strolio 
farmą grybauti, kartu suruošė 
Antanui Pagiegalai gimtadie
nio ir porinio gyvenimo pami
nėjimą. Pietaujant, A. Žoiy- 
nas pasakė kalbą. Jis priminė, 
kad grybavimas ir gimtadienio 
bei vedybų sukakties minėji
mas bus daug svarbesnis, jei 
mes ištiesime pagalbos ranką 
Sovietų Sąjungos karžygiams, 
narsiai kovojantiems prieš na
cių juodąjį fašizmą. A. Pagie- 
gala patvirtino sumanymą sa
va kalba ir doleriais, o kiti da
lyviai pilnai pritarė.

Antanui ir Elenai Pagiega- 
lams įteikta nuo draugų kuk
lios dovanėlės, o Sov. Sąjun
gos Medikalei Pagalbai sudė
ta graži suma pinigų.

Aukojo: Ant. Pagiegala ir 
Paulina Jasilionienė—po $10*. 
Elena Pagiegalienė, Valerija 
Kaminskienė ir L. Šimoliūnas
— po $5; A. žolynas ir U. Ši- 
moliūnienė — po $2; J. Kirei- 
lis, Juozas Strolis, Edna Stro- 
lienė, Julia Kaminskienė, Jo
nas Strolis, Anna Pagiegalie
nė, K. Dzidulionis, Ona Dzi- 
dulionienė ir Stefanija Wizes
— po $1; N. žydonaitė, Della 
Cotillis ir H. Vėžienė — po 
50 centų; P. BruČas ir Irene 
Mikailienė — po 25c. Viso

So. Boston, Mass.
Prano ir Onos Kvėtkauskų Pa

gerbimo Bankiete Surinkta 
Aukų $17.15

Prano ir Onos Kvėtkauskų

pažįstami, kurie suteikė jubi- 
liantams daug linkėjimų. Pri- 

isiminus A. J. Kupsčiui apie 
Į Progresyvių Lietuvių Tarvbos
Amberland Radio Programą, 
sekanti dalyviai prisidėjo su 
aukomis dėl radio palaikymo:

Frapk Kvetkus aukavo $2.
Po $1 : A. J. Namaksy, J. ... 

'•jšūkys, Peter Balkus, Frank 
JEloshides, Blanche Yanuškie- 
nė, M. Sklutas, Charles Kris
tian, Joseph Dieliačkis. Smul
kiais sudėta $6.15.

Profesoriaus V. Bacevičiaus 
Bostono koncerto tikietų pla
tintojų sąraše per klaidą bu
vo apleistas vardas d. K. Ba
niulio iš Montello; d. K. Ba
niulis yra senas Montetyo vei
kėjas, jis išplatino daug tikie
ty. Varde komisijos noriu at
siprašyti draugo K. Baniulio 
už šią didelę klaidą, kuri įvy
ko netikėtai. Taipgi praisų 
klausime už išpardavimą tikie
ty bus tinkamai atlyginta.

• šiuomi priduodame draugų 
bei draugių vardus, kurie pri
ėmė aukas:

M. Gutauskienė pridavė 
nuo: John Sireikis, $1; P. Kli
mas, $1; A. Kangisevečienė, 
$1 ; B. Ambroze, $2 ir A. Yo- 
deikienė $1.

George Likas pridavė nuo: 
A. Jankus, $2 ir J. Usevich,

John Burba pridavė nuo: A. 
Sabulienės $2; ALDLD Mote
rų 2 kp., $1; Rapolas Chuber- 
kis, $4 ir H. Tamošauskas, $3.

Stanley Rainard pridavė 
nuo: Joseph Vaszkis $5.

A. J. Kupstis pridavė nuo:
Caroline Kazlauskienės, $5; 

Gasparas Kvietkus, $3 ir M. 
Sklutienė, $1.50.

Noriu varde Progresyvių 
Liet. Tarybos paačiuoti Law
rence Maple Parko Kliubui ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo pikniko ir visiems, 
kurie darbavosi tame piknike. 
Taip pat vietiniams ir sve
čiams, kurie taip skaitlingai 
atsilankė. Taip pat širdingiau- 
sį ačiū visiems, kurie taip 
gausiai prisidėjo su aukomis, 
kaip tai: Maynardo piknike, 
Maple Parko piknike ir drau
gų Prano ir Onos Kvėtkauskų 
bankiete. “Tėvas.”

$50.00.
Pinigai siunčiami lietuvių 

komitetui, L. Kavaliauskaitės, 
iždininkės, vardu.

Paulina Jasilionienė.

> ■■
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 7

(Tąsa)
Mes atidarėme langus. Čia jie atsidaro 

taip pat amerikietišku būdu, visai ne 
taip, kaip Europoje. Juos reikia pakelti, 
kaip geležinkelių vagonų langus.

Mūsų kambarių langai išėjo į tris pu
ses. Apačioje buvo naktinis New-Yorkas.

Kas gali būti labiau viliojama kaip sve
timo miesto žiburiai, ankštai pripildę vi
są šį platų svetimą pasaulį, kuris atsigulė 
miegoti ant Atlanto vandenyno kranto. 
Iš ten, nuo vadenyno pusės, pūtė šiltas 
vėjas. Visai arti dunksojo keletas iškilu
sių dangoraižių. Atrodė, nesunku juos 
ranka pasiekti. Galima buvo suskaičiuo
ti jų apšviestus langus. Toliau žiburiai 
vis tanke j o. Tarp jų buvo ypatingai ryš
kūs, išsitiesę tiesiomis, retkarčiais vos 
išlenktomis grandinėlėmis (tikriausiai, 
gatvių žibintai). Dar toliau žaižaravo iš
tisas auksinių smulkių žiburių sietynas, 
paskiau ėjo tamsus neapšviestas tarpe
lis. (Hudsonas? Arba, gali būti Rytinė 
upė). Ir vėl — rajonų auksinės ūkanos, 
žvaigždėti gatvių ir aikščių audiniai. Ši
tame žiburių pasaulyje, kuris iš karto at
rodė sustingęs, galima buvo pastebėti šio
kį tokį judėjimą. Štai upe iš palengvo 
praėjo katerio raudonas žiburėlis. Gatve 
nuvažiavo labai mažas automobilis. Ret
karčiais staiga kažkur, anoje upės kranto 
pusėje, šmėkštelėjęs, užgęsdavo mažučiu
kas, kaip dulkės dalelė, žiburėlis. Tikriau
siai, vienas iš septynių milijonų New- 
Yorko gyventojų užgęsinęs šviesą, atsi
gulė. Kas jis? Klerkas? Arba einančio 
virš gatvių geležinkelio tarnautojas? O 
gali būti, nuėjo gult vieniša mergaitė 
pardavėja (New-Yorke jų taip daug). Ir 
dabar, gulėdama po dviem plonomis ant
klodėmis, Hudsono garlaivių švilpukų 
jaudinama, ji mato savo svajonėse milijo
ną dolerių.

New-Yorkas miegojo, ir milijonai elek
tros lempų saugojo jo miegą. Miegojo iš
eiviai iš Šotlandijos, Irlandijos, Hambur
go, Vienos, Kauno ir Bielostoko, iš Nea
polio ir Madrido, iš Teksaso, Dakotos ir 
Arizonos, miegojo išeiviai iš Lotynų 
Amerikos, iš Australijos, Afrikos ir Kini
jos. Miegojo balti, juodi ir geltoni žmo
nės. Žiūrint į vos bejudančius žiburius, 
norėjosi ko greičiau sužinoti, kaip šitie 
žmonės dirbą, kaip linksminasi, apie ką 
svajoja, ko tikisi, ką valgo?

Pagaliau, visiškai pavargę, atsigulė
me ir mes. Pirmai dienai įspūdžių buvo 
pernelyg daug. Negalima ryti New-Yor- 
ką tokiomis didelėmis dozomis. Tai — 
baisus ir tu a pačiu malonus jautimas, ka
da kūnas pilnoj ramybės būtyje guli pa
togioje amerikoniškoje lovoje, o mintis 
toliau siūbuoju “Normandijoje,” važiuoja 
vestuvinėje karietoje — taksi, bėga per 
Broadway, tęsia toliau kelionę.

Iš ryto, pabudę savo dvidešimt septin-! 
tame aukšte ir pažvelgę pro langą, mes 
išvydome New-Yorką skaidriame ryto 
rūke.

Buvo tai, kaip sakoma, ramus kaimo 
vaizdelis. Keliose vietose balti dūmai kilo 
į padanges, o prie nedidelės dvidešimties 
aukštų trobelės kraigo buvo pritaisytas i 
net idiliškas metalinis gaidžiukas, šešias
dešimties aukštų dangoraižiai, kurie va
kar vakarą atrodė taip arti, buvo nuo 
mūs atskirti tikriausiai dešimčia raudo
nų geležinių stogų/ ir šimtu aukštų kami
nų ir viršutinių langelių, tarp kurių ka- Į 
bojo skalbiniai ir slankiojo paprasti kati
nai. Ant ugniaatsparių sienų buvo maty
ti reklamų užrašai. Dangoraižių sienos 
buvo pilnos plytų nuobodumo.Daugumas 
New-Yorko pastatų pastatyti iš raudo- 
nų plytų.

New-Yorkas iš karto atsiveria keliomis 
plokštumomis. Pačią viršutinę plokštu- i 
mą sudaro galvos dangoraižių, aukštes
nių už mūsiškį. Jos buvo apvainikuotos 
smailomis bokštų kartimis, stikliniais ir

auksiniais saulėje degančiais kupolais ar
ba bokšteliais su auksiniais laikrodžiais. 
Bokšteliai irgi buvo kaip keturių aukštų 
namas. Sekančioje plokštumoje, visiškai 
atviroje mūsų žvilgsniui, be kaminų, vir
šutinių langelių ir katinų, buvo galima 
pamatyti plokščius stogus, ant kurių sto
vėjo namelis su sodeliu, su nusususiais 
medeliais, plytinėmis alėjomis, fonta- 
niukščiais ir vasarnamių šiaudinėmis kė 
dėmis. Čia galima puikiai, beveik kaip 
Kliazmoje, praleisti laiką, alsuojant ben
zininiu gėlelių oru ir klausant virš gatvių 
einančio geležinkelio melodingo staugi
mo. Tatai buvo sekanti New-Yorko plokš
tuma. Šio geležinkelio linijos stovi ant ge
ležinių stulpų ir eina antrų ir trečių auk
štų lygyje ir tik kai kuriose miesto vie
tose iškyla ligi penktų ir šeštų aukštų. 
Šitas senas padarinys laikas nuo laiko iš
leidžia pasibaisėtiną trenksmą, nuo kurio 
stingsta smegenys. Nuo jo sveiki žmonės 
pasidaro nervingi, nervingi — išeina iš 
proto, o bepročiai šokinėja savo švendri- 
niuose kapibariukuose ir staugia, kaip 
liūtai. No^iht pamatyti paskutinę svar
biausią plokštumą — gatvių plokštumą, 
reikėjo išsikišti pro langą ir stačiu kam
pu pažvelgti žemyn. Ten, kaip per atbu
lą binoklį, buvo matyti skersgatvis su ma
žais automobiliais, pėsčiaisiais, asfalte išr 
mėtytais laikraščiais ir net dviem eilėm 
blizgančių sagučių, įtvirtintų tose vieto
se, kur praeiviams leidžiama pereiti' gat
vę.

Iš kito lango buvo matyti Hudsono upė, 
skirianti New-Yorko štatą nuo New-Jer
sey. Namai, prieiną ligi Hudsono, pri
klausė New-Yorkui, o namai anoje upės 
pusėje'— Jersey-City miestui. Mums sa
kė, kad šis iš pirmo žvilgsnio keistai at
rodąs administratyvinis paskirstymas tu
ri savo patogumų. Galima, pavyzdžiui, 
gyventi viename štate, o dirbti kitame. 
Galima taip pat užsiiminėti spekuliacijo
mis New-Yorke, o mokesčius mokėti Jer
sey. Ten jie, tarp kitko, ne toki dideli. Ši
tai kažkaip paįvairina pilką vienodą bir
žos spekulianto gyvenimą. Galima vesti 
New-Yorke, o New-Jersey išsiskirti. Ar
ba atvirkščiai. Žiūrint kur išsiskyrimų įs
tatymas prieinamesnis, arba kur išsisky
rimo procesas pigesnis. Mes, pavyzdžiui, 
pirkdami automobilį, norėdami juo ke
liauti po šalį,—apdraudėm jį New-Jersey, 
kas kaštavo keletą dolerių pigiau, kaip 
New-Yorke.

SKYRIUS 4.
APETITAS DINGSTA VALGANT
Pirmusyk atvažiavęs žmogus gali be 

baimės palikti savo viešbutį ir leistis į 
New-Yorko gilumas: New-Youke pa
klysti sunku, nors gatvės nuostabiai pa
našios viena į kitą. Paslaptis paprasta. 
Gatvės skirstosi į dvi rūšis: išilginės — 
avenue, skersinės —■ street. Taip supla
nuota sala Manchetan. Lygiagrečiai eina 
Pirmoji, Antroji ir trečioji avenue, Ke
tvirtoji avenue, kurios tąsa nuo Centri
nės stoties vadinasi Park-avenue (tai tur
tuolių gatvė), Medison-avenue, graži pre
kybinė Penktoji avenue, šeštoji, Septin
toji ir taip toliau. Penktoji avenue skiria 
miestą į dvi dalis — Rytus ir Vakarus. 
Visas šitas avenue (o jų nedaug) perker
ta streetąi, kurių yra keletas šimtų. Ir 
jeigu avenue viena nuo kitos kuo nors 
skiriasi (vienos platesnės, kitos siaures
nės, virš Trečiosios ir Septintosios eina 
geležinkelis, Park-avenue viduryje palik
ta veja, Penktojoje .avenue aukštieji 
“Empire State Building” ir,“Radio-city”), 
tai streetąi jau visiškai panašūs į vienas 
kitą, ir juos iš išorinių pažymių vos ga
li atskirti net senas New-Yorko gyvento
jas.

New-Yorko geometriją laužo vingiuota
sis Broadway, kertąs miestą įstrižai ir iš
sitiesęs keletą dešimčių kilometrų.

(Bus daugiau)

Anglijos sostinėje — Londone — pradedama sta
tyti .nauji namai; mat, vokiečiai dabar Londono 
nebombarduoja, nes jie užimti Rytų Fronte.

Progresyvių Lietuvių Tarybos Piknikas 
Rugpj. 24 d., Maynard, Mass., Davė $1,100

Dalyvaujant visos Naujos 
Anglijos kolonijų lietuviams, 
24 d. rugpjūčio Vose’s Pavi
lion, Maynard/ Mass., įvyko 
pirmutinis labai skaitlingas ir 
įvairus Progresyvių Lietuvių 
Tarybos piknikas. Minios 
linksminos, šoko, klausės gra
žios programos. Visi įsigijo 
gražiausių įspūdžių. Dainų 
programą priruošė mūsų ger
biamas dainininkas Aleksand
ras Vasiliauskas. Jam padėjo 
programą išpildyti ‘‘Dėdė Pe
tras” (Advokatas Peter Shi- 
monis, Jr.), Stasys Pauras. 
Pianu akompanavo Helena 
Žukauskaitė.

Taip pat šios programos 
išpildyme dalyvavo armonis- 
tas Petras Aitutis iš So. Bos
tono. Taipgi dalyvavo Harmo
nijos Kvartetas iš So. Bosto
no ir Harmonijos Mišri Grupe, 
po vadovyste Helen Žukaus
kaitės. Dainavo Dzūkas ir 
Dzūkiūtė — Advokatas Peter

Lawrence, Mass

Nashua, N. H.
Vedybos Mūsų Mieste

Rugpjūčio 31 dieną apsive
dė Aliukoniūtė su Gosmanu. 
Šliūbą ėmė lenkų tautiškoj 
bažnyčioj, Lowell, Mass. Ves
tuves. iškėlė jaunosios tėveliai 
pas save ant ūkės. Susirinko 
giminės ir pažįstami pabalia-

voti ir linksmai laiką praleisti. 
Jaunavedžiai išvažiavo me
daus mėnesį praleisti.

Rugsėjo 1 dieną apsivedė L. 
Velička su panele M. Vaiks- 
nute. šliūbą ėmė Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Turėjo di
deles vestuves svetainėje. Pil
na svetainė buvo prisirinkusi 
svečių. L. Velička yra advo
katas, gerai žinomas Nashua 
gyventojams. Vestuvėse daly

vavo ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių.

Rugsėjo 1 dieną apsivedė V. 
Tamulionis su panele Grigute 
iš Lowellio. Jos tėvelis iškėlė 
vestuves. Dalyvavo daug gi
minių ir pažįstamų.

Aš nuo savęs visiems jauna
vedžiams vėlinu visokios lai
mės jų gyvenime.

Maple Park Bendrovės Kliubo 
Piknikas Davė Progresyvių 
Lietuvių Tarybai Pelno $100 

jr Aukų Surinkta $34.80 
Piknikas buvo Maple Ben

drovės Progresyvių Lietuvių 
Tarybos “Amberland Radio” 
pusvalandžio programos nau
dai, 10 d. rugpjūčio, žemiau 
priduodame vardus, kurie pri
sidėjo su aukomis:

Mary Musteika, $5; J. J. 
Gittzus, $2 ; J. Petrukaitis, $2 ; 
ir Peter Yočiunskis $1.25.

Po $1 aukojo: Stepnic Ma- 
jorskas, Anna Samulėnas, A. 
P. Dambrauskas, A. Alekonis, 
Paul Lupsevič, Antanas Šin
kūnas, August Večkys, P. 
Wallis, J. Paulenka, B. J. 
Markevičius, J. želonis, John 
Guligauskas, P. Shimon, Jos
eph Patrick.

Smulkiais sudėta $10.55.
Aukas piknike priėmė: Jo

sephine šleivienė, Eva Alek
soms, Anelia Grybienė ir An
na Večkys.

šiam piknike buvo priruoš
ta graži dainų programa, ku
rią išpildė Amberland Radio 
pusvalandž. artistai, vadovau
jant dainininkui Aleksandrui 
Vasiliauskui. Jam prigelbėjo 
“Dėdė Petras” (advokatas Pe
ter Shimon, Jr.) ir Stasys Pau-| 
ras. Taip pat dalyvavo “Dy
kaduonių Grupė.” Įspūdingą 
prakalbą pasakė J. Skliutas iš 
Worcesterio. Visi atsilankiu
sieji į šį pikniką buvo pil
niausiai patenkinti.

“Tėvas.”

Shimonis, Jr., iš So. Bostono ir 
Akvila Siaurutė iš Dorchoste- 
rio. Labai įspūdingą prakalbą 
pasakė draugas D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyn, N. Y.

Šiam piknike buvo suauko
ja per organizacijas bei. pa
vienius draugus ir drauges la
bai daug dovanų. Kuriems jos 
teko, tie džiaugiasi dovanomis. 
Tas taipgi davė pelno Pro
gresyvių Lietuvių Tarybai. Aš 
manau, kad kas kitas smulk
meniškai aprašys ir priduos 
spaudai aukotojų, organizaci
jų bei pavienių draugų ir 
draugių, vardus. Aukų surink
ta šiam piknike $21, kurių 
vardai ir pavardės čionai pri
duodami : 

f

F. & K. čereškes — $2.
Po $1: August Baronas, Joe 

Gerom, Jakub Nenortas, Paul 
Shuras, Charles Ustupas, A. 
Kukstis, Juozas Putrius, Emi
lija BalChūnienė, J. Damo- 
šauskas, Andrew Kirel, Char
les Raukis, John Sereiko, 
Stanley Yurkin, Steve Druzas, 
Stanley Chopis, J. P. Straus, 
William Killman, Mr. Valan- 
chonsky.

Smulkių sudėta $1.
Aukas piknike priėmė: Wil

liam Ambrose iš Montello, Ol
ga Zarubienė iš Norwoodo, J. 
Stigienė iš Worcesterio, J. 
Rainardienė iš Dorchesterio, 
ir C. Barčienė iš So. Bostono.

Šio pikniko didelis pasiseki
mas buvo atsiektas dėl to, kad 
visi nuoširdžiai darbavosi. 
Man dalyvaujant prie išplati
nimo įžangos tikietų, buvo 
>smagu ir malonu dirbti, turint 
tokią pilniausią kooperaciją, 
už kurią aš visiems .varde 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
tariu širdingiausį ačiū.

“Tėvas.”

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 BARBERIĄI

Youngstown, Ohio
“Laisvės” ir “Vilnies” nau

dai piknikas įvyko rugsėjo 14 
d. Tai buvo linksmas ir sma
gus parengimas. Piknike da
lyvavo svečių net iš Pittsbur- 
gho, būtent, draugai Sliekai ir 
Urbonai, Iš Clevelando daly
vavo broliai Dereškai, iš Ak- 
rono Brazai, Dalyvavo lietur 
viai iš Miles, Ohio, taipgi iš 
Pennsylvanijos miestų Sharon, 
Farrell ir Weathland, ir, žino
ma, youngstownieciai.

Piknike darbavosi J. Matu
laitis, Matulaitienė, L. Vaiku- 
tienė ir Kričiūnienė. Su auto
mobiliais pagelbėjo L. Buzin, 
B. Cąmmings.

Tariame aęiu visiems sve
čiams ir vietiniams pikniko 
dalyviams ir pikniko darbinin
kams. Komisija buvo linksma, 
turėdama svečių iš tolimų ko
lonijų.

Pikniko finansinė atskaita 
dar nepadaryta, bet pelno 
bus.

Pikniko Komisija:
Jonas Buzin, 
P. Sodeikis, 
F. J, Madison.

Parengimas
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 9 kuopa nutarė rengti 
šokius dėl kuopos naudos. Šo
kiai įvyks lapkričio 29 d., 
6:30 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje, 923 Sheby St. Tą 
dieną bus įrašomi nauji nariai 
į kuopą be jokio įstojimo į 
visus skyrius. Net bus apmo
kama gydytojui už nario eg
zaminavimą.

Todėl vietos lietuviai, kurie 
dar nepriklausote prie LDS, 
ruoškitės įstoti. Remkime sa
vo organizatorių, tuo būdu 
pralenksime kitas kolonij-as, 
kaip Clevelandą ir Akroną. 
LDS kuopos senesni nariai pri
valo tam tikslui pasidarbuoti.

LDS 9 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalio 5 die
ną, 1 vai. po pietų pas drau
gus L. Buzinus, 47 Parnelb 
Avė.

ketų visoms LDS šio 4-to aps
kričio kuopoms pasidarbuoti.

Youngstowniečiai rengiasi 
minėtam parengime skaitlin
gai dalyvauti. Ten bus galima 
susitikti clevelandiečius, akro- 
niečius ir kitų kolonijų lietu
vius.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 90 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 28 d., 2 vai. po 
pietų pas F. J. Madison, 629 
W. Federal St. Nariai kviečia
mi dalyvauti.

LDS 4-to Apskričio Pirm.
F. J. Madison.

Philadelphia, Pa.
Sunkiai Serga

Domicėlei Lesčienei tapo 
padaryta operacija. Tai buvo 
jau trečia operacija, nes ji 
pirmiau turėjo dvi operacijas. 
Ši operacija buvo ant vidurių, 
labai sunki. Operaciją pada
rė rugsėjo 19 d. Vargšė labai 
sunkiai serga. Jos draugas 
sakė, gal reikėsią kraują leis
ti. Taip slaugė išsireiškus.

Domicėlė Lesčienė dirbo 
“Laisvės” piknike visą dieną, 
bet sugrįžus namo pajuto 
skausmą viduriuose. Ant ry
tojaus kreipėsi pas gydytoją, 
kuris atidavė ją į Philadelphia 
General Hospital.

Jos lankymo valandos yra 
tokios: sekmadieniais, antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 3 iki 4 vai. 
po petų. Pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 6:30 iki 7:30 vai. vakare.

Prašau draugų ir visų geros 
valius lietuvių aplankyti šią 
labai sunkiai sergančią mūsų 
draugę ir prietelką.

J. S. Rainys.

Parengimo Komisija:
F. J. Madison, 
Mrs, M. Karis, 
D. Waikutis.

Kitas Parengimas
Akroniečiai rengia balių ir 

šokius pagelbėjimui draugo B. 
Versacko, kuris yra LDS 73 
kuopos narys. Jis jau seniai 
serga ir dar nežinia, kada pa
sveiks. Parengimas įvyks spa
lio 25 d., 6:80 vai, vakare, 
W. C. Hali, 772 Raymond St., 
Akron, Ohio. Youngstownie- 
čiai pardavinėja tikietus. Rei-

| Le VANDAI
g FUNERAL PARLORS |

g Incorporated o
S J. LeVanda—E. LeVanda g 
g Tėvas ir Sūnus Levandauskai g 
| UNDERTAKER g

§ 337 Union Avenue
Brooklyn, N.XY. g

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

Maskva, rūgs. 22. — Į 
pietų vakarus nuo Lenin
grado sovietine artilerija 
sunaikino visą vokiečių tan
kų batalioną.

A. KACZYNSKI
LIETUVIS

NOTARY PUBLIC 
REAL ESTATE 
IR INSURANCE

Taipgi pagelbstu prie Pilietiškų 
Popierų išėmimo, už tai kad 
turiu visų laivų sąrašą ir ko
kioj dienoj atplaukė. Sutaisau 

jr įvairius legališkus 
dokumentus.

Meldžiu kreiptis sekamu 
antrašu:

302 LAFAYETTE ST.
NEWARK, N. J.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

■; Tol.: EVcrgreop 8-9805

Kas atsineš Į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.



Antradienis, Rugsėjo 23, 1941 Penktas puslapis

Sovietų Ambasadorius
Anglijoje Šaukiasi Juo 
Daugiaus Tankų Tuoj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
o jie tirščiausiai suspitę Ry- Ukrainą.

jie galėtų atlaikyti RytinęM
tų Fronte. Rusija turi gaut 
visokios pagalbos iš mūsų.” Ministeris anglų ekonomi

nio karo Hugh Daltonas
Chuter Ede, šeiminis sek- sekmadienį gyrė Sovietų ap- 
torins švietimo Taivhos/sigynimo kovą ir pareiškė:retortas švietimo Tarybos, 

kalbėdamas Newporte, įspė
jo anglus sekamai:

“Mes negalime paskirstyt 
šį karą į kąsniukus ir į ga
balus ir įsivaizduot, būk 
mes galime ilsėtis todėl, kad 
Hitleriui dabar tenka kovot 
su kuom kitu.”

“Mes visi ir kiekvienas tu
rime dėt visas galimas pa
stangas, kad sustiprint Ru
sijos pasipriešinimą.”

LAISVE

sįį>į

Leningrado Liaudies Savanorią Kariuomenės nariai studijuoja anti-ta.nkinę ka- 
nuolę, kurią jie naudos kovai prieš įsiveržėlius vokiškus nacius.

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kllbasal 

ir kepta paršiena

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisvės” Name — Brooklyn

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūste! ir Barščiai

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Parlamentinis sekretorius 
anglų orlaivių gamybos mi
nisterijos, Fred Montague, 
sakė:

“Mes siunčiame Rusijai 
paramos—gal daugiau negu 
tūli žmonės spėja—bet mes 
turime silpsti dar daugiau.”

Arthuras Deakin, sekre
torius angį ų Važiuotės Ir 
Generalės Darbininkų Uni
jos, masiniame susirinkime 
Southamptone, užreiškė:

“Aš noriu išjudinti mūsų 
žmones iš ramaus pasitikė
jimo. .. Mes turime atpildy
ti tuos karo reikmenis ir jų 
šaltinius, kuriuos 
prarado.”

Londono “Times” 
giasi, kad jau

Rusija

džiau- 
pradėjo 

plaukti karo reikmenys So
vietams iš Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos, bet sako, 
jog reikia kur kas labiau 
pasmarkint ginklų paramos 
siuntimą Sovietam, “idant

Anglai Nužiūri, kad 
Vokiečiai su Bulga

rija Užpuls Turkiją
(Tąsa nuo 1-mo pttsl.) 
Istanbulą (buvusį Kon-sti 

stantinopolį).
BULGARŲ DAUGUO- 

MENĖ PRITARIA 
SOVIETAM

'Naciai reikalavo, kad Bul
garija duotų bent kelias di
vizijas savo armijos karui 
prieš Sovietus. Bulgarų val
džia nedrįso to padaryti, 
matydama, jog dauguma 
Bulgarijos gyventojų prita
ria Sovietam.

Bulgarijos karalius Boris, 
veikdamas pagal nacių įsa
kymą, suvarė tūkstančius 
Bulgarų į koncentracijos 
stovyklas; bijo jų sukilimų 
prieš Boriso bendradarbia
vimą su vokiečiais, atkreip
tą prieš Sovietus.

Įvesta karo stovis Bulga
rijoj.

Naciai Sakosi Suėmę 
150,000 Raudonar

miečių ties Kijevu
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) __

sausuma su Sovietų Sąjun-ip0 dideles 
ga. — Krimo pusiausalis' 
randasi tarp Juodosios ir 
Azovo Jūrų ir tik siauru 
žemės kaklu Perekopu jun
gėsi su Sovietų Ukraina.

Bet Sovietai laivais gabe
na desčtkus tūkstančių savo 
kariuomenės pastiprint Kri
mo ir Odesos gynėjus.

Nacių komanda skelbia, 
kad jų orlaiviai į šiaurvaka
rius nuo Krimo nuskandinę 
du karinius Sovietų laivu- 
kus ir tris prekinius laivus, 
viso 10,000 tonų.

Vokiečiai sako, kad jie už
kariavę Oesel salą, Baltijos 
Jūroje.

Nacių orlaiviai neatlaid- 
žiai bombarduoja Sovietų 
kariuomenę ties Leningra
du.

Raudonoji Armija kontr
atakavo vokiečius į pietus 
nuo Ilmen ežero ir Smolens
ko srityje, kaip pripažįsta 
naciai.

Shreveport, La. — Ame
rikos orlaiviai smigikai ma
nevruose daro pratimus, 
bombarduodamį/ šimtą senų 
tankų, užsilikusių nuo pra
eito karo.

Maskva. — Sovietai apsu- 
i vokiečių jėgas 

Smolensko srityje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

. . .—Paskui dėl techniškų 
priežasčių toji raidė tūlam 
laikui buvo išimta. Tuomet 
“Vienybėje” Tysliava, o pas
kui kitas lietuvnacis pradėjo 
šaukti, būk “Laisvei” kas nors 
pasakęs “nesipuošti svetimo
mis plunksnomis”'ir dėlto tąją 
raidę Įneš išėmę. ...

'." j'/ '*. __ ,____L-

Visokių ' pasakų, 
kvailybių tūli

visokių 
kvailybių tūlų žmones apie 
rup s ^pririėčia. Kadaise, net 
pę$v kelis metus, Grigaičiai ir 
MichMsonai kartojo ir karto
jo savo < skaitytojams, būk 
“Laisvė” gaunanti pinigų iš 
Maskvos. . .

Skaitai žmogus tąsias kvai
lybes ir galvoji: “Kaip jiems 
ir nenusibosta!” Mes gi netu
rime laiko ir laikraštyje vietos 
atsakinėti į visus mūsų priešų 
prasimanymus apie mus!

Sovietą orlaiviai lekia į frontą.

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Iš Karo ir Apie Karų
Kaip Kaunasi Sovietų 

Lakūnai
neteko 41. Taigi, priešas ne
teko du kartus tiek. Pana- 

Vokietijos fašistai po 81 šiai yra veik kasdien. Sovie- 
karo dienų paskelbė svietui, tų 
kad “jau sunaikino Sovietų priešui, muša jo užnugarį, 
or lai vyną.” Po to jie gal 
dar šimtą kartų tą pat me- 

! lą pakartojo, bet Sovietų la
kūnai bombarduoja Berly
ną, Bucharestą, kitus fašis
tų politinius centrus, daužo 
priešo frontą, naikina prie
šo orlaivius ore.

Ir bešališki stebėtojai ati
duoda kreditą Sovietų lakū
nams, kad jie gabesni ir 
gudresni už fašistus. Šio
mis dienomis lakūnai majo
ras Ložečnikov ir leitenan
tas Meškovski gavo Sovie
tų Sąjungos Didvyrių var
dus. Štai jų žygiai.

Majoras Ložečnikov už
klupo vokiečių fašistų orlai
vių bazę ir nepaisant, kad 
perkūniškai į jį šaudė prieš
lėktuvinės k a nuolės, jis 
bombomis ir kulkasvaidžiu 
ugnimi sunaikino 20 fašis
tų orlaivių ant žemės. Prie
šo svaidinis sugadino jo lėk
tuvo motorą ir kitas dalis. 
Vienok, jam pavyko nu- 
sklandyti lėktuvą Sovietų 
pusėn.

Leit. Meškovskio lėktuvų 
būrys atliko kelis svarbius 
oro žygius. Vieną kartą oro 
mūšyj Meškovskis buvo už
kluptas dviejų fašistų lėk
tuvų. Jis nepaisydamas kas 
su juo atsitiks lėktuvo ra
tais kirto į priešo lėktuvą 
ir numušė žemyn. Kitas fa
šistų orlaivys matydamas 
tokią drąsą Sovietų lakūno 
pabėgo.

Rugsėjo 9 dienos kovose 
Sovietų lėktuvai numušė 
81 fašistų orlaivį, o Sovietai

kų 47-tam korpusui, kur 
vien lėktuvai vedami Iva
novo sunaikino 79 vokiečių 
tankus, 32 kanuoles, 2,500 
karių ir du pulkų štabus.

lėktuvai neužsileidžia

puola tankus ir apkasus. 
Neveltui vokiečiai fašistai 
pabandę Maskvą bombar
duoti nustojo, nes juos ten 
mušė Sovietų priešlėktuvi
nės patrankos ir lėktuvai.

Sovietų lėktuvų būrys ve
damas Tolstykovo į 10 die
nų sunaikino 15 fašistų tan
kų, 100 trokų, 6 kanuoles, 
25 vežimus su amunicija ir 
kelis gazolino tankūs.

Kita grupė lėktuvų, veda
ma didvyrio Kostelnikovo, 
užklupo fašistų artileriją ir 
sunaikino 12 kanuoliu. c-

Sovietų lėktuvai didžiau- 
sį smūgį uždavė priešo tan-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ......................... ......
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .......................į......

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .... ............................. }.....

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ...............................

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ....................... ......

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ....,.....
Girtuoklių Gadzinkos ..........j.....
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.35

$1.75

$1.60

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

S DIENRAŠČIO
“LAISVĖS” n 

8| METINIS

KONCERTAS

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

B

Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašą knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

Bus

November
1941 

toje pačioje salėj 

kur visada:
e,

949 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Visų pažangiųjų organizacijų susi

rinkimas įvyks 25 d. rugsėjo, 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Bus svarstoma 
daug dalykų, kadangi jau baigiasi 
vasaros sezonas, tad reikia iš anksto 
pradėti darbą. Bus išduotas platus 
raportas liečiant. ‘Laisvės” pasekmes. 
Prašome visų dalyvauti. — F. Bal
čiūnas, prot. sekr. (224-226)

BROCKTON, MASS.
Nauja Sovietų Filmą — ‘‘The Red 

Army Marches” bus rodoma rugsė
jo 24 d. Pythian Temple Svet., 47 
West Elm St., 8 v. v. Įžanga 20c. 
Prašom iš visos apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir pamatyti šiuos svarbius 
krutamus paveikslus. —- Komitetas.

(224-225)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunčliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, 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 ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $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.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e s a n t ir , 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujamą. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn) 
Kamp. Broadway Ir Stone AveJ 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191 I

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1 

K S? B

1113 Mt. Venion Street |
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
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.
L.-----------------------------------------—

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

i

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

) UNION Ufctl

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

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorĮ ir kainas.

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

i.
VERI-THIN* DORCAS 
‘—15 jewels, pink gold 
filled cose. Guildite bock 
..........................$33.75

LIPTON

10 GKLIEN 2

9
8

v

O

VERI-THIN* FOSTER
15 jewels, pink or yellow 
gold filled case, Guildite 
bock.................... $33.75

•OFG. " S. PAT. OFF. PATENTS PENDING

ROBERT
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graham ir Manhattan Aves.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla-

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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NewWko^M02fe7liilin
Prof. V. Bacevičiaus 
Studija Jau Veikia

“Generolas Suvorovas”
Stanley 

tarpe 41st ir 42nd St., 
Yorke, 
pradėjo i 
ką judį 
vas,” iš 
na laiku. * v

Judyje kariškų scenų ne
daug, tačiau parodomosios la
bai įspūdingos dėl nepapras
tų sąlygų, kuriose vedama ko- 

' va. Daugiausia parodoma to 
nepaprasto generolo santikiai 
su savo kariais tarp mūšių, jo 
santikiai su išdidžiais ir pasi
pūtusiais caro rūmų tarnais ir 
pačiu caru tuose dalykuose, 
kurie generolui atrodydavo 
paikais. Daug juoko sukelia 
jis savo atsilankymu į caro 
rūmus.

Apsileidėliam, pasipūtėliam 
Suvorovas aštrus, pasišventu- 
siems ir paprastiems jis švel
nus ir prielankus, dėl to kariš
kiai jį vadina tėvu. Armijos 

1 klauso jo ne iš baimės, bet iš 
kompozicijos yra pildytos tū- įmedės ir stipraus pasitikėjimo.

• 20-ta,
Bacevi-
studen-

39 East

Pradedant rugsėjo 
profesorius Vytautas 
čius priiminėja piano 
tus savoj studijoj, ! 
10th St., Apt. 2E, New Yor
ko mieste (netoli Union Squa
re stoties). Dėl pamokoms va
landų ir sąlygų susitariama 
atsilankius studijon arba te
lefonu G R. 5-0609.

Be abejo, daugelis lietuvių, 
siekiančiuosių aukštyn muzi
koje, pasinaudos proga pasi
mokinti su šiuo žymiuoju lie
tuvių muziku, apie kurio tech
niką, o taip pat ir kūrybą- 
kompozicijas garsūs muzikos 
kritikai atsiliepė puikiai.

Mokinimas muzikos Vytau
tui Bacevičiui irgi ne naujas, 
kadangi jis per eilę metų pro
fesoriavo Kauno Valstybinėje 
Konservatorijoje.

P r o f e s oriaus Bacevičiaus

lų geriausių orkestrų užrube- 
žiuose.
lios jo 
domos 
kestrų.

šį koncertų sezoną ke- 
kompozicijos bus pil- 

ir Amerikos žymių

įsteigia Demokratijos 
Mokykla

or-
N.

žymūs mokytojai ir profe
soriai, buvę pravaryti iš Mies
to Kolegijos ir iš Brooklyno 
Kolegijos dėl atsisakymo kan
džioti, kreivais liūdymais įda- 
vinėti Rapp-Coudert ragan- 
gaudiškam komitetui kitus 
mokytojus, suorganizavo De
mokratijos Mokyklą — School 
for Democracy, kaip skelbia 
Liaudies švietimo Gynimo Ko
mitetas.

Klasės toj mokykloj prasi
dės spalių 6-tą, 133 W. 44th 
St., New Yorko mieste.

Mokykla, sako David Gold
way, jos sekretorius, “taikoma 
patenkinti reikalavimus suau
gusių žmonių, norinčių drąsiai, 
atvirai egzaminuoti visuome
nę.” Kursai istorijos, filosofi
jos, mokslų, literatūros ir me
no būsią duodami ypatingos 
atydos kreipiant į unijistus.

Registracijos priimamos jau 
dabar. Dvylikos savaičių kur- 

’ sui mokestis $8.
Mokytojų sąstate randasi 

Morris U. Schappes, Dr. How
ard Selsam, D. Philip S. Fo- 
ner, David Goldway, Benja
min Paskoff, Dr. Walter Scott 
Neff, Dr. Lewis Balamuth, Dr. 
M. U. Cohen, Lewis Lerman, 
Elizabeth Olds, Henry Gott
lieb, Seymour A. Copstein ir 
kiti.

Turkijos Konsulas N. Y. 
Nusižudęs

Ali Mehmet Yukselen, Tur
kijos generalis konsulas New 
Yorke, rastas savo apartmen- 
te miręs, su ankštai ant kak
lo užveržtu šaliku. Jį radus 
jo žmona Jali. Greta rasta 
nota turkų kalboj.

Policijai apklausinėjant, 
žmona aiškinus, jog konsulas 
buvęs nusiminęs dėl prastos 
sveikatos ir “dėl padėties Eu
ropoj.”

Patraukė Teisman Laivų 
Kompaniją

Grupė iš 1,100 keleivių, atvy
kusių laivu Navemar iš fašis
tiškos Ispanijos porto Seville 
užvedė bylą išj ieškoti iš kom
panijos $676,500 permokėtų pi
nigų už pervežimą ir už pri- 
kankinimą. Iš jų už pervežimą 
lupo nuo 
asmens, o 
kanus bei

$375 iki $700 nuo 
vežė subruktus ir al- 
trokštančius.

sąlygose, prie tokioTokiose 
tupimo prisieina gelbėt ir Is
panijos kovotojus.

Teatre, 7th Avė., 
New 

pereitą penktadienį 
rodyti Sovietu istoriš- 

“Generolas Suvoro- 
karo prieš Napoleo-

Svarbus Motery 
Susirinkimas

Šj Penktadienį

Judis pagrįstas tų laikų is
torišku aprašymu Su voro vo 
gyvenimo ir pobūdžio.

Toje pat programoje filmą 
“Stalinas Kalba,” kalbančia
me judyje sutrauka garsiosios 
Stalino prakalbos jau karui 
prasidėjus ir minios klausyto
jų jo gyvos kalbos ir prie gar
siakalbių. Taipgi rodoma 
trumpa filmą iš šio karo.

Savaitės
atdaras nuo 9 ryto. Iki 1 vai. 
įžanga tik 20c., po piet ir va
kare brangiau.

šį ketvirtadienį, rugsėjo 25- 
tą, moterų komisija šaukia 
platų moterų susirinkimą, tiks
lu aptarti, kaip lietuvės mote
rys galėtų geriausia suteikti 
paramą lietuviams raudonar
miečiams, kovojantiems prieš 
baisų fašizmą.

Kaip žinia, Sovietų Sąjun
goj randasi desėtkai tūkstan
čių lietuvių karių, greta su 
Raudonąja Armija kariaujan
čių prieš fašizmą. Randasi : 
šimtai tūkstančių lietuvių pa
bėgėlių nuo Hitlerio ir fašiz
mo teroro. Moterų atskiros 
grupės, moterys įvairiose or
ganizacijose, pavienės moterys 
nori apdovanoti lietuvius ka
rius šiltais 
ir daugelis 
sios darbą, 
sėkmingiau 
ti, kaip savo gaminius pasiųs
ti, kad jie ko daugiausia nau
dos teiktų, moterys ir šaukia 
šį susirinkimą rugsėjo 25-tos 
vakaro 7:30 v., “Laisvės” sa
lėj, 419 Lorimer St., Brooklyn. 
Visos susidomėjusios tuo dar
bu !kviečiamos atsilankyti.

Komisija.

megstiniais žiemai 
jau yra pradeju- 
Kad aptarti, kaip 
ir daugiau nudirb-

Third Ave. Darbininkai 
Gavo Algų Pakėlimą

dienomis teatras

LDS Jaunimas Jau 
Rengiasi Seimui

Spalio 4,1 šeštadienį, “Lais
vės” salėje, yra ruošiama “La
te Spaghetti Supper.” Tai reiš
kia, kad LDS jaunuolių kuo
pos merginos ruošiasi tą vaka
rą sudaryti skanią itališką va
karienę. Bus visokių itališkų 
valgių, ir vyno, žinoma, bus 
ir alaus, tiems, norės.
Kadangi daug žmonių dabar 
dirba subatomis, tai ta vaka
rienė bus duodama vėliau, 
apie 10:30 valandą vakare. 
Galėsite pirmiau gerai pasi
šokti prie puikios orkestros, o 
paskiau bus vakarienė.

Tikietas už tokį puikų va
karą, bankietą ir šokius, bus 
tik 60c. Jei ateisite, gražiai ir 
linksmai laiką praleisite, ir 
tuom pačiu sykiu paremsite 
LDS jaunuolių kuopą, kuri 
rengia šią pramogą sukėlimui 
pinigų pasiųst delegaciją į 
LDS suvažiavimą, įvyksiantį 
1942 metais, Chicagoje.

šokiai prasidės 8 vai. vaka
re, tai visi ateikite anksti.

LDS Narė.

Pereitą šeštadienį Third 
Avenue Railway Sistemos dar
bininkai buvo susirinkę Tran
sportininkų Salėje, kur jiems 
buvo perstatytos sąlygos nau
jos su linijomis sutarties, iš
gautos darbininkams jau pasi
ruošus eiti streikam Darbinin
kai vienbalsiai priėmė unijos 
atstovų su firmos viršininkais 
sudarytą sutarties projektą.

Nauja sutartimi pakeliama 
mokestys po 6 ir po 8 cen- 
tug per valandą, pirmu kartu 
gaunama laikas ir pusė už 
viršlaikius, ir kiti pagerinimai. 
Paliečia 3,000 darbininkų, o- 
peruojančių tos firmos busus 
ir gatvekarlus.

Išvažiavimas Pavyko

Nuomininkai Bruzda
Nuomininkų Lyga sušaukė j 

masinį mitingą prie 187 St. 
Nicholas Ave., Harleme pro
testui prieš savininkų pastan
gas išmesti iš apartmento Mrs. 
Alberta Frazier už gynimą 
nuomininkų reikalų.

To namo gyventojai, su Mrs. 
Frazier priešakyje, nusitarė 
neleisti kelti nuomas ir pri
žiūrėti, kad apartmentai būtų 
palaikomi padoriose sąlygose. 
Kaip tik po to Mrs. Frazier 
gavo įsakymą išsikraustyti bė
giu 30 dienų.

Sužinoję apie tai nuominin
kai susišaukė susirinkimą, ku
riame dar paaiškėjo, kad to 
bildingo agentu yra tas pats 
Walter L. Frank, kurio glo
boj esančiame kitame bildin- 
ge, 6 E. 133rd St., buvo žiur
kės įkąsta ir nuo to mirė 3 
mėnesių mergytė Dorothea 
Daniels pereito birželio mėne
sį. Matydami, su kuo Įjūri rei
kalą, gyventojai ir nusitarė 
šaukti masinį protesto mitin

 

gą prie bildingo, kad atmušt 
mėtymą iš namų ir išgauti rei
kalingų pataisų.

Rugsėjo 21-mą oras pasitai
kė tarsi ant užsakymo — sau
lėta, šilta, tačiau ne per karš
ta. Tad ir Jamaica giraitėj, 
kur buvo trijų kuopų išvažia
vimas, publikos susirinko 
skaitlingiau, negu kitais atve
jais.

Susirihkusieji vieni būreliais 
susėdę—sustoję kalbėjosi, ki
ti vaišinosi, o grupė komisijoj 
esančių žmonių, daugiausia 
moterys, vykriai dirbo aprū
pint svečius vaišėm. Ką tuose 
pasikalbėjimuose susikalbėjo 
vyrai, neteko sužinot, bet čion 
dalyvavusios moterys mezgė
jos susitarė darbuotis sykiu su 
Moterų Apšvietos Kliubo mez- 

I gėjomis, kad apdovanoti lietu
vius raudonarmiečius savo 
rankų darbo megstiniais 
“sweateriais” Kalėdoms.

Dar Bus Išvažiavimas
Išvažiavimas buvo dar 

paskutinis. Jei oras bus gra
žus, spalių (Oct.) 5-tą, toj pat 
vietoj moterys rengia išvažia
vimą Sovietų Sąjungos Medi- 
kališkai Pagalbai. Moterys 
prašo visus pasilaikyti tą die
ną liuosą išvažiavimui. Jei o- 
ras būtų lietingas, 
įvyks spalių 5-tos 
“Laisvės” salėje.

ne

pramoga 
vakarą, 

B-s.

vakarą, rugsėjo 26- 
Kliubo salėj, bus rb- 
labai įdomus judis 
Nuotaka,” o greta to

Visi gerų judžių mylėtojai 
prašomi įsitėmyt, jog šio penk
tadienio 
tą, Pil. 
d omas 
“Kaimo
taipgi matysime istoriškąjį ju- 
dį iš Tarybų Lietuvos kūrimo
si dienų. Taipgi judis iš karo 
lauko.

Vakarą rengia Apšvietos 
Komitetas, tad savo atsilanky
mu ne vien tik pasigrožėsite 

i kultūrišku vakaru, bet ir pą- 
i remsite svarbų lietuviuose ve
damą apšvietos darbą. Įžajn- 
ga tik 25c. Pradžia 7 :30 v. įv.

Darbo Partijos Progresyviai j 
Pravedė Savo Kandidatus 

Svarbiosioms Vietoms

skelbs pilnų davinių.
Progresyviai prieš nomina

cijas siūlė senagvardiečiams 
atsteigti partijoj vienybę, tam 
atsiekti darydami didžiausių 
nusileidimų, tačiau senagvar- 
diečiai pūtėsi, tikėdamiesi pa
tys vieni — klikutė užvaldy
ti viską, visai nekreipdami do
mės i reikalą vienyti visas jė
gas koyai prieš hitlerizmą.

New Yorke (Manhattan) 
progresyvių remiamas republic 
konas Robert P. Lewis laimė
jo Darbo Partijos nominaciją 
į tos dalies miesto preziden
tus prieš senagvardiečių išsta
tytą S. Bonnano, o Mrs. Ka
therine Weidlich, taipgi repu- 
blikonė, laimėjo Darbo Parti
jos nominaciją prieš senagvar
diečių Esther W. Cobey.

Į teisėjus nominaciją laimė
jo Samuel M. Blinken prieš 
esamą teisėją ir kandidatą 
George Donnellin. Tačiau jo 
kandidatūra pasiliko ant kitų 
dviejų didžiųjų partijų balo
to.

Brooklyno progresyvių kan
didatai praėjo sekamoms vie
toms: Julius E. Bagley į tei
sėjus; Julia Meister į šerifus 
ir Richard Mazza į registerius.

ir mūsų pastangas iš naujo iš
rinkti majorą LaGuardia.

“Mes norime liaudies tikros 
vienybės tiems tikslams ir 
džiaugiamės faktu, kad mes 
padarėm milžiniškus žingsnius 
link apvienijimo .partijos kai
po dalies to didžiojo vieningu
mo, taip reikalingo Amerikos 
liaudžiai sumušimui Hitlerio.”

New Yorko 20me Kongresi
niame distrikte, žinomam kai
po Marrcantonio distriktu, kur 
vadovauja kongresmanas Mar- 
cantonio, paskilbęs amerikie
čių vienybės šalininkas ir fa
šizmo priešas, progresyvių 
kandidatai į Darbo Partijos 
komiteto narius laimėjo 2 bal
sais prieš 1-ną.

Yvonne ir Donald Sullivan, 
6 ir 8 metų, troko tapo sužeis
ti einant skersai gatvę, netoli 
namų, 2nd Avė. ir 95th St., 
N. Y. Mergaitė mirė.

Policistas Ed. F. Lennon ta
po sunkiai sužeistas nukritus 
nuo 2 arklių, ant kurių jis jo
jo stovėdamas pasiruošiant 
Madison Sq. Garden e būsi
mam spektakliui.

Brooklyne apklausinėta 1,- 
500 nekarinių industrijų tiks
lu sužinoti, ar jas palietė ne
darbas iš priežasties pasukimo 
daugelio industrijų ir medžia
gų karo reikmenų produkci
jai.

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pi’ni Smarkumu 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsj- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnleji stiprylai dažnai rei- 
kalingi po 40 m. kūnam, kuriem trūksta «»•- 
ležies, kalkių, fosforo, indo, Vitamino Bl. 73 
meti) amžiaus daktaras rašo: “AS pats jj 
vartojau. Pasekmės puikios.” S|teeialis supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 

vaistinėse.

VYTAUTAS BACEVIČIUS 
pianistas - kompozitorius

Katino Valstybinės Konservatorijos Profesorius.

Atidarė New Yorke

PIANO STUDIO
Amerikos Darbo Partijos ir Richard Mazza j registerius. 

(ALP) progresyviai pravefle 1 Jie lengvai pralenkė senagvar- 
visus savo vyriausius kandi- diečius.
datus partinėse nominacijoje • Progresyviai dėl šių laimėji- 
(primaries) pereitą antradie- mų savo pareiškime sako:
nį. Kaip kur balsuota ir kibk i “Am. Darbo Partijos nariai 
katrie pravedė narių į komite- visai pateisino mūsų politiką 
tus nebus pilnai žinoma iki pilnai remti Angliją, Sovietų 
miesto Rinkimų Taryba n epą- Sąjungą ir Chiniją, kaip kad

/v

DAUGIAU GĖRIMO

^do

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company
• i -7 ■ i___________ I  ___ _________ .

GERESNIS SKONIS ,
<Ą

EPSlį&fr

SULAIKYTA—TREČIA DIDŽIOJI SAVAITE. ARTKINO RODO

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

SOVIETŲ SĄJUNGA TAIKOJE IR KARĖJE
Pamatykite kokią kainą Hitleris moka už kiekvieną colj Sov. žemės!

NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—20c iki 1 vai. po pietų.

p* 171M T D A I ’’THEATREJL 1 X JI XX. a V JU Broadway prie 47th St.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
fagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

0

B

39 East 10th Street, Apt. 2 E
(c/o Mrs. A, I.uckstone)

New York City, N. Y. Phone: Gr. 5-0609
(Subway: Union Square)

Norintieji studijuoti pianą gauna visas informacijas pačioj 
studijoj nuo rugsėjo 20, 1941.

S-------  ------------------------------------------------------------------------- —G

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

g

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

PRANEŠIMAI
DIDŽIOJO NEW YORKO IR 

APYLINKES LIETUVIAMS 
Šluomi pranešam, kad Pabaltijos 

Tautų Kultūrinė Taryba ruošia mil
žiniškų koncertų New Yorko Mieste, 
įvyks vasario 14 (February), 1942. 
Daugiau informacijų, liečiant š| kon
certų, matysite “Laisvėje,” kaip tik 
Taryba sutaisys koncerto programų. 
Todėl prašome lietuvių tų datų jsi- 
l^myti ir jierengti parengimų, bet 
kartu su/Pabaltijos Tautų žmonėmis 

utį šiame Koncerte. Ačiū. — 
L. Kavaliauskaitė, P. T, K. T. Ižd.

(222-224) '
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g UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus i 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
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Joseph Zeidat, Sav. |
411 Grand St., Brooklyn I

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

GREEN STAR BAR & GRILL
It-Tij- NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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