
NUSKANDINO 3-OIĄ AMERIKOS LAIVĄ TIES ISLANDIJA
KRISLAI

Hitlerio Bernelis.
Tik Jie To Nori.
Pateisinamas Užmetimas.
Padėtis Rimta Ir Kritiška. 
“Laisvės” Vajus.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Ostlanderis Grigaitis visai 
begėdiškai ir atvirai bernauja
Hitleriui, štai ką jis nupAO- 
muoja savo “Naujienose” rug
sėjo 20 d.

Grigaitis sužinojęs, kad
Maskvoje fabrikuose buvus 
užtikta nacių šnipų ii- agentų 
gūšta. Aišku, Sovietų vyriau
sybė su jais greitai apsidirbo. 
Bet dėl to Grigaitis šaukia:

“ ‘Naujienos’ sakė tiesą, 
kuomet jos pastebėjo, kad 
Stalinas veda karą ‘dviem 
frontais’ — prieš Vokietijos
kariuomenę ir prieš Rusijos 
liaudį.”

Tiktai parsidavėlis ir pa
skutinis begėdis gali nacių šni
pus ir agentus vadinti “Rusi
jos liaudimi.”

Hitleris irgi taip sako. Gir
di, kad Rusijos liaudis “bolše
vikų prislėgta” ir kad jis mar- 
šuojąs ją “išlaisvinti”.

Lietuvių smetonaciška spau
da prisimygusiai kartoja seka
mą : Anglija ir Amerika, gir
di, nori ir trokšta, kad Sovie
tų Sąjunga ir nacių Vokietija 
muštųsi iki susinaikinimo.

To, žinoma, trokšta ne 
Anglija ir Amerika, bet tokie 
sutvėrimai, kaip smetonaciš- 
kos spaudos redaktoriai. Nie
kur ir niekada jokio panašaus 
pareiškimo nėra padariusios 
Anglijos ir Amerikos vyriau
sybės.

No. 225 LAISVĖS XNTKA^1efonV,7: s!i™?87«TREE'r Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Sept.) 24, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Bulgarų Valdžia Nužudė 
Visus Komunistus Buvu-

■ sius Seimo Atstovus
Pasiuntė 120 komunistų į nacių koncentracijos stovyklas; 

visus Valstiečių Partijos atstovus taipgi suvarė į 
koncentracijos žardžius

London. — Pranešama, 
kad Bulgarijos valdžia nu
žudė visus komunistus, bu
vusius seimo atstovus (ku
ilių buvę devyni), o 120 žy
mesnių komunistų pasiuntė 

lį Vokietijos koncentracijos 
stovyklas. Jie ten būsią lai
komi kaip įkaitai ir baud
žiami mirčia už kitų žmonių 
priešingus naciam veiksmus, 
kurie bus daromi Bulgari
joj.

Visi Bulgarijos Valstiečių 
Partijos nariai buvę seimo 
atstovai taipgi esą suvaryti 
į koncentracijos stovyklas. 
Bulgarų valdovai keršija

valstiečių atstovams už tai, 
kad jie andai išvien su ko- 
|munistais balsavo seime 
prieš Bulgarijos dėjimąsi 
Iprie fašistinių šalių Ašies.

Teroro veiksmais prieš 
komunistus ir kitus nacių 
priešus karalius Boris sten
giasi priruošt Bulgariją ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Sofija, Bulgarija. — Bog
danas Filoffas, Bulgarijos 
ministeris pirmininkas, atsi
šaukė į gyventojus laikytis 
išvien kovoje prieš komuniz
mą. Bulgarijos valdiška 
spauda ir radijas plūsta 
bolševizmą.

O kas liečia žmones abel- 
nai, taip kaip Amerikos, taip 
Anglijos žmonės 99 nuošim
čiais vėlina Sovietų Sąjungai 
laimėti, žmonės žino, kad tik 
sutriuškinimas hitlerinės Vo
kietijos išgelbės pasaulio de
mokratiją.

Kunigas Balkūnas sake, kad’ 
katalikų spaudai ir vadams 
daromas užmetimas pronaciš- 
kumo. Pamatą tokiam užmeti
mui, sudaro jų spaudos turi
nys. Nors, girdi, mes naciams 
gero neveliname, esą, bet nė 
neprotestuojame prieš juos.

Keliomis dienomis vėliau 
paėmiau į rankas Chicagos 
kunigų “Draugo” du numeriu 
— rugsėjo 19 ir 20 dd. Jeigu 
kun. Balkūnas minėtą pareiš
kimą darė nuoširdžiai ir juo- 
mi stengėsi apšvaryti katalikų 
spaudą ir lyderius nuo naciz
mo raugo, tai jisai turėtų 
rausti jiš gėdos paskaitęs 
“Draugo” tuo du numeriu.

Abu numeriai su kaupu pri
pildyti plūdimais, dergimais ir 
niekinimais Sovietų Sąjungos. į 
O abiejuose numeriuose nė 
vieno nemalonaus išsireiškimo I 
nepasiųsta hitlerinės Vokie
tijos arba nacių adresu.

Išrodo, kad kun. Balkūno 
išpažintis ir persergėjimas tik 
daugiau paskatino “Draugo” 
štabą prakaituoti už Hitlerį.

Nereikia nė sakyti, jog karo 
fronte padėtis labai rimta, la
bai kritiška. Nacių gaujų ver
žimasis Ukrainon linkui in
dustrinių centrų sudaro So
vietų Sąjungai baisiausi pavo
jų.

To nė valandėlei neslepia 
pranešimai iš Maskvos. Tas 
matoma visiems. Gal ta padė
tis pagaliau išjudins Angliją 
ir Ameriką skubintis Sovie
tams pagelbon.

Pagelba reikalinga — rei
kia orlaivių ir tankų. Nacių 
karo mašina yra pragariška 
todėl, kad ji yra gerai mecha
nizuota. Prieš ją sėkmingai 
priešintis ir ją sudaužyti gali 
tiktai dar geriau mechanizuo
tos karinės jėgos.

Hitleris Varo Bulgariją Karan prieš Sovie
tus; Spiria Turkiją Praleist Italy Karo

Laivus į Juodąją Jūrą

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 22.—Rytmetinis pranešimas Sovietų Ži

nių Biuro šiandien sakė:
Mūsų kariuomenė naktį rugs. 21 vedė mūšius prieš 

priešą visu frontu.
DIDŽIULIAI SMŪGIAI PRIEŠUI

Bombiniai orlaiviai sovietinio Juodosios Jūros laivy
no per dvi dienas sunaikino 9 priešo tankus, 30 auto- 
sunkvežimių, 4 priešorlaivines kanuoles, kelis priešo or
laivius jų stovyklose ir taipgi visiškai sunaikino 3 pėsi- 
ninkų kuopas.

Rugs. 20 d. vienoje vakarinėje fronto dalyje, mūsų 
lakūnai sunaikino 15 vokiečių tankų, 90 auto-sunkveži- 
mių, 11 priešlėktuvinių kanuolių ir nušovė žemyn vieną 
priešo orlaivį. Pietvakarinėję fronto dalyje būrys mūsų 
orlaivių, komanduojamas pulkininko Juchanovo, sunkiose 
oro sąlygose, kirto smūgį vokiečių tankų eilei. Nors per 
rūkus sunku buvo toliau ką įžiūrėti, vis tiek buvo mato
ma galingos eksplozijos ir gaisrai užnugarėje priešo li
nijų per daugelį kilometrų.

DIDVYRIŠKAS LAKŪNŲ BŪRYS
Nuo karo pradžios, lakūnai vieneto esamo komandoje 

Boriso Safonovo, Sovietų Sąjungos didvyrio, per kauty
nes ore nukirto žemyn 132 fašistų orlaivius ir sunaikino 
dar 25-kis pačiose jų stovyklose. Pats Safonovas numu
šė žemyn 14 priešo orlaivių; Kovalenko—7, Semenko, Po- 
lovikovas ir Sorokinas—po 5-kis kiekvienas; Cokrovskis, 
Maksimovičius ir Razdobudko—po 4 kiekvienas; Tuma
novas, Takovenko ir Rodinas—po 3 kiekvienas. Susikir
timuose su Safonovo orlaivių grupe vokiečiai prarado

(Tąsa ant 5-to puslapio)

i

Greitu laiku prasidės dien
raščio “Laisvės” metinis vajus. 
Administracija siuntinės drau-

Naciai Sunaikino Amerikos 
Laivą Vežusį Anglam 

Reikmenis
Tuomi Hitleris Atsakęs i Prez. Roosevelto Patvarkymą 

Amerikos Karo Laivynui “Suimt ar Sunaikint” 
Fašistų Laivus Amerikiniuose Vandenyse

Washington. — Ties Is
landija tapo nuskandintas 
jau trečias prekinis laivas, 
“Pink Star”, priklausęs Am
erikos valdžiai. Jį nuskandi
no ne kas kitas, kaip naciai. 
“Pink Star” plaukė po Pa
namos vėliava ir gabeno 
Anglijai reikmenis į Islan
diją. Nežinia, kas atsitiko 
su 34 jo jūreiviais, tarp ku
rių nebuvo nė vieno ameri
kono: jie buvo piliečiai Da
nijos, Anglijos, Kanados, 
Belgijos, Holandijos, Fran- 
cijos Portugalijos, Airijos,

Pirmiau naciai ties Islan
dija ųuskandino Amerikai 
priklausiusius prekin. laivus 
“Sessa” ir “Montana”.

Nuskandinimas amerikinio 
laivo “Pink Star” yra laiko
mas nacių atsakymu į pre
zidento Roosevelto patvar
kymą Amerikos karo laivy
nui “šaut pirma” ir “suimt 
bei nuskandint” bile karinį 
fašistų laivą pasitaikantį 
amerikiniuose apsigynimo 
vandenyse, prie kurių pri- 
skaitomi ir vandenys Islan

Chinijos ir Ecuadoro. dijos srityje.

Ankara, Turkija. — Pra
nešama, jog Vokietija griež- 
tai-ultim:<tiškai pareikalavo, 
kad Bulgarija greit eitu ka- 
ran prieš Sovietus, o jeigu 
ne, tai vokiečių armija vi
siškai užims Bulgariją.

Sakoma, jog Hitleris pa-’ 
sišaukęs Bulgarijos karalių; 
Borisą ir pastarasis jau nu-' 
vykęs pas Hitlerį (nors bul
garų valdžia nepatvirtina 
šio pranešimo).

Naciai reikalauja,

Turkija atidarytų Dardanel- 
lų protaką Italijos kari
niams laivams praplauki į 
Juodąją Jūrą karui prieš 
Sovietus.

Turkų radijas ir spauda 
teigia, kad Turkija jokiu bū
du nepraleis svetimų karinių 
laivų per Dardanellus.

Kiti pranešimai sake, kad 
'tokiam atsitikime naciai iš
vien su Bulgarija šturmu

kad užpulsią Dardanellus.

BULGARIJA SPIRIAMA PRA
SKINTI NACIAMS KELIĄ 

PER TURKIJĄ

PASAKIŠKI NACIŲ SKAIT
MENYS APIE SOVIETŲ 
NUOSTOLIUS UKRAINOJ

Raudonoji Armija Atmušė 
Vokiečius Ukrainoje

Berne, Šveic., rugs. 23. — 
Čionaitinis New York Times 
korespondentas Daniel T. 
Brigham telefonavo savo 
laikraščiui sekamas žinias, 
gautas iš karo fronto tarp 
Sovietų ir nacių:

Nors Sovietų padėtis Uk
rainos fronte tebėra sunki, 
bet sovietinei kariuomenei

|vieni su kitais ir dabar įnir-, 
tusiai kovoja prieš vokiečius 
bandančius sunaikinti tuos 
raudonarmiečius.
SOVIETAI LAIMI ODE

SOS FRONTE
Gavę tvirtų pastiprinimų, 

apsuptos Odesos gynėjai at
griebė nuo priešo dvyliką 
Ikaimų bei miestelių ir vieną

pavyko atlaužti atgal prie-1kariniai svarbią aukštumą, 
kines vokiečių eiles, kurios nuo kurios gali bombarduot
briovėsi į Doneco Baseiną,

Smolensko Fronte Vokiečiai Atmesti 6 
Sovietai Pažengė Mylias Atgal Le- 

20 Mylių Pirmyn ningrado Fronte

London. — Čia esąs Bul
garijos Valstiečių Partijos 
vadas Kosta Todoroff sako, 
bijau, kad Bulgarija, Hitle
rio verčiama, užpuls Turki
ją, idant atidaryt nacių ar
mijoms kelią per Turkiją 
prieš Sovietų Kaukazą.

Ankara, Turkija. — Gau
ta žinia, jog Bulgarijos val
džia uždarė 19 vidurinių 
mokyklų už tai, kad jose bu
vo vedamos “komunistinės 
diskusijos.”

gams ir prieteliams atsišauki
mą ir kvietimą talkon.

šiemet dienraščio vajus tu
rėtų būti didesnis ir vaisinges
nis. Viena, darbai geriau ei
na, darbininkui geriau priei
namas doleris pasidaro.

Antra, pasaulinė situacija 
/akstiną žmones prie skaitymo 
laikraščių. Tik reikia prie jų 
prieiti ir pakalbinti užsiprenu
meruoti ir skaityt “Lasvę.” 
Čia tai jau darbas senų skai
tytojų.

Pasiruoškite, draugai, “Lais
vės” vajaus rugiapjūtei.

Berlin, rugs. 23. — Na
ciai neoficialiai skelbia, kad 
jie, girdi, apsupę keturias 
Sovietų armijas į rytus nuo 
Kijevo; kad “visai sunaiki
nę 50 sovietinių divizijų,” 
paėmę nelaisvėn 380,000 
raudonarmiečių, tarp jų ir 
5-tos armijos komandierių, 
ir pagrobę šimtus tankų ir 
kanuolių.

Pasak nacių, tai jie toliau 
žygiuoja per Ukrainą pir
myn linkui Charkovo ir Do
neco Baseino; apsupta so
vietinė kariuomenė atkak
liai priešinasi, bet, girdi, 
naciai skaldą ją į mažesnius 
gabalus ir sunaikinsią arba 
nelaisvėn paimsią.

Motorizuota vokiečių ka
riuomenė,. sakoma, jau 
briaujasi į Krimo pusiausa- 
lį.

į pietus nuo Charkovo.
Į rytus nuo Kijevo, kur 

vokiečiai buvo apsupę sovie
tinę kariuomenę dviejuose 
dideliuose atskiruose skly
puose, apsuptieji susijungė

Hitleriečiai Nužudė 
Šimtus Savo Priešų
Užimtuose Kraštuose

Berlin. — Pačios nacių 
valdžios skaitmenys rodo, 
jog nuo rugpjūčio 1 d. iki 
šiol jie sušaudė 295 žmones 
už žodžius bei veiksmus 
prieš vokiečius įvairiuose jų 
užimtuose kraštuose. Tarp 
sušaudytų yra ir kelios mo
terys. Zagrebe, Kroatijoj, 
Jugoslavijos daly j, jie nužu
dė 122 asmenis, Paryžiuje— 
41-ną žmogų, Belgijoje—33
ir tt.

15,000 NACIŲ UŽMUŠTA 
TIES LENINGRADU

Maskva, rugs. 23. — So-
Maskva. — Jau atvyko 

Amerikos ir Anglijos pa
siuntiniai į Maskvą tartis su 
Sovietais apie reikiamą jiem 
ginklų pagalbą prieš nacius.

karinį vieškelį į šiaurių va
karus nuo miesto.

Sovietinė kariuomenė su
naikino dar vieną rumunų 
diviziją ir supliekė stiprią 
motorizuotą vokiečių eilę 
ties Odesa.

Gręsia Sušaudymas
Francūzy Darbinin

kų Vadui M. Cachinui

Maskva, rugs. 23.—Cent- 
raliniame Smolensko fronte 
Sovietų kariuomenė nužy
giavo daugiau kaip 20 my
lių pirmyn linkui šiaurių 
vakarų nuo Elnią srities, iš
taškė 43-čią vokiečių pėsti
ninkų diviziją ir padarė 
skaudžių nuostolių 24-tai 
nacių divizijai.

Paimta nelaisvėn tūkstan
čiai vokiečių ir pagrobta di
deli daugiai jų pabūklų ir 
amunicijos.

Korespondentai, kurie lan
kosi centraliniame fronte, 
pranešė, jog pirmosios rau
donarmiečių eilės randasi 
jau tik už septyneto mylių 
nuo Smolensko. Sovietų ka
riuomenė, veikdama iš dvie
jų šonų linkui Smolensko, 
daro milžiniškas “reples,” 
suimt į jas vokiečius toje 
srityje.

ANGLAI ŽADA SOVIETAMS
TALKA KAUKAZE

Maskva, rugs. 23.—Vieno
je dalyje Leningrado fronto 
sovietinė kariuomenė atme
tė vokiečius šešias mylias 
atgal.

Ažuot atakuot, naciai šia
me, fronte dabar yra dau
giausiai priversti gintis. Į 
pietų rytus nuo Leningrado, 
Raudonoji Armija vėl pažy
giavo pirmyn ir suėmė ko
mandierius dviejų nacių 
pulkų su kitais jų štabų na
riais. Kiek toliau į šiaurius 
raudonarmiečiai staiga už
puolė vokiečius ir paėmė 
daug jų į nelaisvę.

Į pietus nuo Ilmen ežero 
sovietinė kariuomenė veda 
didelę ofensyvą; atėmė iš 
nacių strateginiai svarbias 
aukštumas ir apsupo vieną 
stambią vokiečių eilę, kuri 
briovėsi pirmyn.

NACIAI PATEISINA NU- 
SKANDINIMĄ AMERI

KOS LAIVO
Berne, šveic. — Naciai 

užimtoje Franci jos dalyje 
areštavo Marcelį Cachiną, 
didį francūzų darbininkų 
vadą, komunistų dienraščio 
“l’Humanite” buvusį redak
torių, 72 metų amžiaus. Jam 
gręsia sušaudymas už bile 
keno kito veiksmus prieš 
nacius. Visa Franci j a suju
dus dėl Cachino suėmimo.

AMERIKONAI GAUDO NA
CIŲ LAIVĄ UŽPUOLIKĄ
Washington, rugs. 23.— 

Kariniai Amerikos laivai Is-
yietų kariuomenė atakuoja landi jos jūrose gaudo vokie- 
vokiečius visu frontu ir vien čių laivą užpuoliką ar sub- 
tik Leningrado srityje už- mariną, kuris nuskandino 
mušė 15 tūkstančių nacių amerikinį prekybos laivą 

] kareivių ir • oficierių. “Pink Star”.

London, rugs. 23. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
anglų komandierius gen. 
Archibald Wavell nuvyko į 
Sovietų Kaukazą ir tariasi 
su atsakingais Sovietų val
dininkais bei karininkais; 
sakoma, jog gen. Wavell 
siūlo Sovietam, kad Angli
jos armija Artimuose Ry
tuose kariautų išvien su So
vietais ginant Sovietinį 
Kaukazą, jeigu naciai iš bet 
katros pusės užpultų jį.

London. — Anglijoj esąs 
vadas Bulgarijos Valstiečių 
Partijos Kosta Todoroffas 
pareiškė, jog daugiau kaip 
90 procentų visų bulgarų 
yra priešingi “dabartinei 
fašistinei Bulgarijos vald
žiai.”

Berlin, rugs. 23. — Val
diški naciai tvirtina, kad 
prekinis Amerikos laivas 
“Pink Star” esąs teisingai 
nuskandintas Islandijos van
denyse, girdi, pagal ka
ro taisykles.

ORAS. — Bus vėsiau, da
linai apsiniaukę.

RYTOJ^AIŠŪJE” 
Skaitykite labai įdomų, 
vaizdingą, tiesiog inį 
a me r i k ono korespon
dento pranešimą, ką 
Raudonoji Armija pa
darė naciams Smolens
ko fronte.
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ji spauda dėdavo į savo skiltis gestapi
ninko Ancevičiaus hitlerinę propagandą. 
Kai žmonės pradės gauti nuo savo gimi
nių iš Lietuvos laiškus,.tai jie spjaus į tą 
pro-nacišką spaudą, kuri juos taip bjau
riai mulkina!

Sudaužius Fašizmą ~ Kas Toliau?

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................  $6.00
United States, six months -........... $3.25
Brooklyn, N. Y., per year --------- $6.50
Brooklyn, N ¥., six months ------  $3.50
Foreign countries, per year ......... $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ------  $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Vyriausias Airijos Priešas— 
Hitleris

Reikia pasakyti, kad daugelis Ameri
koje gyvenančių airių nepripažįsta tos 
tiesos, kad šiandien Airijai grūmoja toks 
pats pavojus, kaip ir kitoms nepriklau
somoms šalims—pavojus iš Hitlerio pu
sės.

Šiuo metu Jungtinėse Valstijose lanko
si Airijos senatorius Frank McDermott, 
kuris aną dieną sakė kalbą per radiją. 
Senatorius nurodė, kad Airijos, kaip ir 
kitų kraštų, viltis turi būti tik nugalėji
me Hitlerio, tik visiškame sunaikinime 
hitlerizmo. Kitaip Airijai gręsia toks 
pats pavojus, kaip ir kitom mažom vals
tybėm. Todėl jis ragina Amerikos airius, 
kuriems rūpi laisvė savo senosios tėvy
nės ir naujosios—Airijos ir Jungtinių 
Valstijų—susirūpinti ir nesiduoti suva- 
džiojamais Hitlerio agentų.

Iš tikrųjų, Airija stovi kelyje nuo Eu
ropos į Ameriką. Jeigu Hitleriui pavyk
tų nugalėti kariaujančias prieš jį šalis, 
tuomet jis bandytų -užpulti Jungtines 
Valstijas. Airija jam tarnautų kaipo “su
stojimo” punktas pakelyje.

Jeigu Airija šiandien kooperuotų su 
Anglija ir Jungtinėmis Valstijomis, tai 
jinai labai daug pasitarnautų .Hitlerio 
sumušimui.

Reikėtų daryti viskas, kad Anglijos 
vyriausybė išrištų visokius nesusiprati
mus su Dublino vyriausybe ir eitų prie 
bendro tikslo: hitlerizmo sunaikinimo, 
j Airija privalo sykį ant visados supras
ti: josios laisvė, josios saugumas, josios 

' Itaika yra susijusi su visos Europos ir vi- 
./so pasaulio laisve, saugumu ir taika. O 

tas galima pasiekti tik sunaikinant Hit- 
i lerį ir jo naciškas go vedas.

i

Žinios iš Lietuvos
Vienas brooklynietis gavo nuo savo gi-- 

minių iš Lietuvos laišką, kurio daug vie
tų buvo cenzorių išmozota. Bet laiško ga
vėjas įskaitė tūlas užmozotas vietas, na, 
ir jos parodo, kaip ten šiandien yra gy
venti sunku. Visko trūksta. Naciai viską 
atimdinėja. Pav., visokius gelžgalius su
renka, — net iš durų klemkas. Žmones 
gabena į Vokietijos gilumą tūkstančiais. 
Druskos Lietuvoj labai stokuoja, žibalo 
ir kitų būtinai reikalingų žmonėms gy
venti daiktų.

Reikia tikėtis, kad šiaip taip neužilgo 
bus galima gauti daugiau iš ten žinių, 
kurios parodys baisesnių ^dalykų. Nes 
Lietuvoje šiuo metu iš tikrųjų yra baisu!

Kunigų, socijal-hitleristų, fašistų spau
da iki šiol skelbdavo, kad Lietuva jau 
esanti laisva; ją išlaisvinęs‘Hitleris. To-

Hitlerinės Tamsos Apspanginti 
Laikraščiai

“Vilnis” rašo:
“ ‘Draugas’ išrokuoja visas nacių pa

vergtas šalis, kuriose stiprėja kova prieš 
pavergėjus. Tik dabar to laikraščio ko- 
lumnistai pamatė tą, ką demokratinis pa
saulis jau senai žino.

“Išrokavo ‘Draugas’ visas šalis, tik 
Lietuvą užmiršo, tarytum Lietuvoj vis
kas tvarkoj po nacių kruvinu jungu. Ta
rytum Lietuvos žmonės neveda su na
ciais jokios kovos.

“Šiomis dienomis ‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ 
pranešė apie partizanų kovas Lietuvoj. 
Žinoma, ‘Draugas’ ir ‘Naujienos’ tokių 
žinių nededa. Ancevičius iš Berlyno to
kių žinių nepraneša. Apie Lietuvą tie 
laikraščiai sprendžia sulyg to, kaip jiems 
Ancevičius diktuoja.

“ ‘Draugas’ ir kiti tos rūšies laikraščiai, 
veikiausia nusimano, kad Lietuvoj negali 
būti ramu, kuomet ten siaučia teroras, 
kuomet vykdoma visuotinas žmonių api
plėšimas. Lietuvos žmones kovojo ir 
prieš kaizerinę okupaciją, nors ji buvo 
tik šešėlis to, kas dabar dedasi.

“Bet tie laikraščiai nerašo apie Lietu
vos žmonių kovas. Toks staigus jų apspan- 
gimas yra padiktuotas politiniais sumeti
mais — tylėt, nerašyt apie tai, kas dis
kredituotų Hitlerį, kas stiprintų žmonių , 
ūpą prieš hitlerizmą.”

Ambasadoriaus M aiškio Žodis
Sovietų ambasadorius Anglijai, Ivan 

Maiskis, pareiškė:
“Mums reikia tankų, daugiau tankų ir 

dar daugiau. Mes patys pasistatome 
daug tankų, bet mes jau didį skaičių jų 
praradome karo fronte, kuris tęsiasi 2,- 
000 mylių. Mums reikia greitosios pagal
bos iš jūsų. Jūsų tankai nebus veltui su- 
eikvoti. Jie tuoj aus bus pasiųsti į mūšį. 
Mes žinome, kaip juos panaudoti įprieš 
bendrąjį mūsų priešą. .A- X *’

“Mes turime vieną bendrą frontą su 
jumis. Tuo j aus siųskite savo tankų pa
stiprinimus į tą fronto dalį, kuriai tenka 
atlaikyti didžiausius šturmus. Siųskite 
greitai ir kaip galint daugiausiai. ‘Tas 
dvigubai duoda, kas duoda tinkamu lai
ku ir tinkamoj vietoj.’ ”

Įsidėmėtini sekami yra ambasadoriaus 
žodžiai: “Mes turime vieną bendrą fron
tą su jumis (anglais)”. Tai didelė tiesa. 
Toji tiesa tinka ne tik anglams, bet ir 
mums, amerikiečiams. Nes hitlerizmo pa
vojus šiandien gresia ne tik Sovietams, 
ne tik Anglijai, ne tik kitoms, kariaujan
čioms prieš jį šalims, bet ir Jungtinėms 
Valstijoms, ir visoms Amerikos respub
likoms.

Todėl, nors mūsų kraštaš nėra kare, 
jam pareigos išpuola tos pačios: sunai
kinti hitlerizmą, kad pasaulis būtų lais
vas, kad Amerika būtų saugi ir laisva! 
Vadinasi, ir mes esame tame viename 
bendrame fronte, atsuktame prieš hitle
rizmą. Jeigu taip, tai mūsų uždavinys 
šiandien yra remti Sovietų Sąjungą, rem
ti kiekvieną šalį, kuri tik kovoja prieš 
hitlerizmą. Remti šiandien, nes šiandien 
kovojančiam su pasaulio pabaisa žmogui 
duotas vienas ginklas turės kur kas dau
giau reikšmės, negu keli ginklai duoti 
vėliau.

Iš Karo ir Apie Karą dėjo trauktis, Bet Sovietų
.G1

nepri- 
didelės

dabar, neatidėliojant, “pa
kelt savo balsą kaipo arbit
ras” (aukščiausias sprendė
jas) Europos kare ir pasiū
lyti taikos programą įstei
gimui “suvereninės (augš- 
čiausios) tarptautinės vald
žios.”

Matomai, jis jaučia, kad

(Tąsa)
5. šalys—Priklausomos.
Ne tik mažosios šalys ne

gali gyventi tikrai 
klausomai, bet ir
priklauso viena nuo kitos. 
Kitą kartą (rugp. 2 d.) Ro- 
oseveltienė rašo, kad dabar 
pasaulio įvykiai einą į ge
rąją pusę. Esanti viltis, kad 
netolimoj, ateityj mes pama
tysime, jog tie žmones, ku- Amerika įeis į karą, nes sa- 
rie “kitą syk manė karą ko štai ką: 
esant vienatiniu būdu pa
tenkinančiam išrišimui pa
saulio sunkenybių, gali pri
eiti išvadą, jog yra galimy
bė bendram, vienų su kitais, 
darbui.”

“Pripažinus tą faktą, kad 
mes visi priklausome nuo 
viens kito, netik asmens, bet 
ir tautos, dėlei savo gyveni
mo, ir kad galutinis išspren
dimas pasaulio reikalų rem
sis norėjimu sutikti su ši
tuo priklausomybes dėsniu, 
pasirodo, kad tai bus pir
mas žingsnis į ramųjį, tai
kingą pasaulį.”

Čia yra mintis apie būsi
mą tautų sąjungą.

Kaip prie to prieiti?
Edgar Ansel Mowrer iš 

Washingtono, D. C., rašo 
apie įvairių politikų galvo
jimus; tarp ko kito paduo
da ir tokią nuomonę, jog 
dabartinės vokiečių kartos vertės. Apie tai buvusis 
gerą, dalį reikėtų... išmuš-jampasacĮorįus taip pasakė: 
ti!

Rašo: “Daugelis studijuo- 
tojų Washingtone sutinka, 
kad vokiečiai, aktualiai ko
vojanti, vyrai' nuo 20 iki 28 
metų amžiaus, yra pilnai 
persisunkę nacių teorijomis 
ir niekad daugiau negalės 
civilizuotai protaut. Vieni 

i mano, kad jeigu gana šitos 
(generacijos, būtų išmušta 
(if enough* of this genera
tion are killed off), tai li
kusioji dalis tautos gali būt 
greitai sugrąžinta prie Eu
ropinės sąmonės. Kiti tikri
na, kad Vokietijos šita kar
ta negalima pasitikėti.”

6. “Aukščiausia Tarptau
tinė Valdžia”.

Buvusis Amerikos amba
sadorius Belgijai, John Cu
dahy, rugpjūčio 11 d. kal
bėjo per radiją, kad prezi
dentas Rooseveltas turėtų

“Amerikos žmones bus la
biau sumišę ir be vienybės, 
negu dabar, jeigu Jungtinės 
Valstybės įeis į karą, nepa
dariusios taikos pasiūlymo.”

Jis sakėsi esąs įsitikinęs, 
kad prezidentas “gali su
laikyt ir laikyt šią šalį nuo 
karo,” bet jeigu ne, tai “de- 
mokratybė bus tik pajuoka.”

“Tegul prezidentas su 
Kongreso parėmimu, propo- 
nuoja Amerikos taikos pro
gramą,” sakė Mr. Cudahy, 
“taikos su nauja pasaulio 
santvarka, paremta tautų 
susivienijimu (association); 
įsteigimu suvereninės tarp
tautinės valdžios su gale, 
įvykdyti savo dekretus (dec-, 
rees) išsprendimui šito ir 
visų begalinių karų Euro
poje.”

Sakoma teisingai, kad 
Hitlerio žodis neturi' jokios

tvarkymą, kad tautos būtų 
patenkintos, susijungtų tarp 
savęs, karinis ūpas nyktų.

Svarbiausioji paskelbimo 
dalis skamba šiaip:

“Jiedu sutiko padaryti šį 
bendrą pareiškimą (dekla
raciją) :

“Bendras pareiškimas

IAmerikos Jungtinių Valsti
jų Prezidento ir Anglijos 
Ministerio Pirmininko p. 
Churchill’io, atstovaujančio 
Jo Didenybės Valdžią Jung
tinėje Karalystėje, kuriuo
du susitikę rado reikalinga 
paskelbti tam tikrus savo 
šalių politikos bendrus prin
cipus, kuriais jiedu remia 
savo viltis dėl geresnės atei
ties pasauliui.

(Tąsa bus)

Kaip Mes Bombardavome 
Berlyną

Rašo Leitenantas Malininas
Skrisdami bombarduot ka

rinius punktus Berlyne, mes 
žinojome, jog mūsų kelias 
bus nelengvas. Griežtai sek
dami nužymėtu keliu, mes 
turėjome nulėkt ir parlėkt 
kelis tūkstančius kilometrų šuoti. Aptildžius motorus, aš 
iš viso, kebliose oro sąlygo
se. Bet nė vienas mūsų įga
lios narys nepabūgo sunke
nybių ar kliūčių. Tą patį rei
kia pasakyt apie visus mūsų 
lakūnus.

Mums pakilus, greitai mū
sų orlaivis jau skrido tarp 
debesų. Oro sąlygos tą naktį 
buvo labai blogos. Aukštas 
debesų ruožtas tęsėsi visu 
keliu į Berlyną. Daugiau 
kaip 70 procentų laiko mes 
lėkėme aklai virš debesų. 
Temperatūra nupuolė iki 40 
laipsnių šalčio žemiau zero. 
Orlaivyje buvo visiškai tam
su, tik nuo instrumentų bu
vo silpnutės šviesos.

Atvirai kalbant, kuomet 
apie pusiaukelę aš pažiūrė
jau žemyn į tirštus juodus 
debesis, vieną momentą ma
ne" užpuolė abejojimas, ar 
mes galėsime atrast savo 
taikinį. Bet aš tuoj numo- 

Rooseveltas jau šią mintį šalin. Ar aš ga- 
” per vie- liu apsilenkt su įsakymais ir

giau nematėme kaip tik de
besis. Kada mūsų apskaičia
vimai laiko parodė, jog mes 
jau pasiekėme Berlyną, mes 
dar nebuvome nustatę, kur 
mes tikrai esame.

Bet neturėjome laiko gai-

programų.
programas

Amerikos

“Bet mes kalbėsime tokia 
kalba, kuri gali įvykinti tai
ką, prievartos kalba.”

Jis turbūt žinojo, kad pre- 
zid. Rooseveltas jau ir daro 
panašų taikos 
Po trijų dienų 
tapo paskelbtas.

7. Anglijos ir 
Programas.
(Karp įr Taikos Tikslai.) 
Prezidentas 

buvo “prapuolęs 
nuoliką dienų. Buvo praneš- neprasiveržt į Berlyną, ku
tą tik tiek, kad jis kur nors rį kiti mūsų lakūnai jau kar- 
Atlantike ties Naująja An- to tinai bombardavo? Nega- 
glija “žuvauja”. Pagalios limas daiktas palikt pareigą 
pranešta, kad ten buvo ir neatliktą. Mes tikrai būsime 
Anglijos premjeras Church* Berlyne! 
ill. Rugpjūčio 14 d. 1941 m. 
paskelbta, kad juodu pasi- 'toliau veržėsi pirmyn 
rašė sutartį apie karo tiks- debesų ir per debesis ir be
lus. Tas programas turi 8 tų. Mūsų apskaičiavimais, 
punktus. Dauguma punktų mes jau skridome virš Vo- 
parodo pokarinį būsimą su- kietijos. Bet mes nieko dau-

Galingas musų orlaivis ir 
virš

) WHEELED

Sovietų Didvyriai
Kaip Sovietų kariai did

vyriškai kovojo prie Elnės, 
tai paliudija ir šis faktas. 
Sovietų pulkininkas J. M. 
Nekrasov buvo labai pri- 

I , trenktas bombos, bet jis ne
pasitraukė iŠ pozicijos. Ki
tas pulkininkas M. S. Bat
rakov du kartus sužeistas.

Pulkininko N e krasovo 
vedami r a u d onarmiečiai 
krušino priešo poziciją po 
pozicijos. Jie pralaužė vo
kiečių apdrūtintus apkasus, 
prasimušė iki gelžkelio lini-

pulkininkas Nekrasov, ku
ris yra 48 metų, dar 1914 
—1918 metų kare mušėsi 
prieš vokiečius prie Lodzio, 
Vilniaus ir Varšavos, puolė 
fašistus iš šono ir užėmė 
kalną. Raudonarmiečiai nuo 
to kalno taip svilino fašis
tus, kad tie viską metė ir 
bėgo. Visas laukas buvo nu
klotas jų lavonais. Už tą žy
gį pulkininkai J. M. Nek
rasov ir M. S. Batrakov ga
vo Sovietų Sąjungos Didvy
rių vardą.

Tartum Žemė Skils nuo 
Bombų,” bet Raudonar

miečiai Tvirtai Laikosi

Maskva, rugs. 22. —“Tu
zinai vokiečių orlaivių bom
barduoja sovietines pozici
jas Leningrado fronte tokiu 
baisiu smarkumu, kad, ro
dos, pati žemė suskils bile 
minutę, bet raudonieji ka
reiviai tvirtai laikosi, kaip 
rašo karinis Sovietų ko
respondentas: “Mes neap- 
leisime savo linijos.”

Leningrado fronte rau
donarmiečiai atgriebė nuo 
vokiečių dar du strateginius 

„ -------------- ... kaimus ir vieną svarbų ge-
Po-to fašistai pamatė,’linkui šiaur-rytinių valstijų, ležinkelio ruožtą.

, - i ■ a

New Orleans.—Kilo smar-
jos, atmušė kelias stiprias j ^us viesulas Louisianos pa- 
fašistų kontr-atakas. įjūriuose. Viesulas siaučiafašistų kontr-atakas.

’I
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Paipa,” per kurią izoiacininkai su Lindberghu galvinyj, pumpuoja savo nacišką propagandą.

MAŽI

vairavau linkui taikinio. 
Paskutinis debesų sluogsnis 
buvo vietomis pradriskęs, ir 
mes jau galėjome matyt že
mę.

Apačioj buvo Berlynas. 
Aš pasižiūrėjau į laikrodį. 
Kaip tik 1:47 vai. po vidur
nakčio. Viskas tvarkoj. Tik
rai taip, kaip mes apskaičia
vome. Ūmai prieš mūsų akis 
pasirodė šviesos panašios į 
kibirkštis. Tai buvo lengvie
ji, greitieji priešo lėktuvai. 
Mūsų navigatorius, kelio nu
sakyto jas Tkačenko įžiūrėjo 
du priešo lėktuvus, o radijo 
operatorius, kulkasvaidini- 
kas Martianovas — dar tris. 
Bet fašistai nematė mūsų. 
Ką mes turėjome daryti? 
Nerti atgal į debesis? Bet 
tai nebuvo išeitis, nes tai bū
tų reiškę, kad mes neįvyk- 
dome įsakymų ir praleižia- 
me pageidaujamus taikinius.

Mes nutarėme leistis že
miau debesų. Mūsų orlaivis 
išplaukė iš debesų ir buvo 
900 metrų aukštyje virš 
Berlyno.

Berlynas buvo aiškiai ma
tomas po mumis. Žiūrint iš 
oro per lengvus rūkus, jis 
buvo panašus į didžiulį lau
ką, visaip išraižytą gatvė
mis panašiomis į griovius ir 
su keturkampėmis aikštė
mis. Kol kas viskas buvo ra
mu. Nematyt jokių švytu
rių ; priešlėktuvinės kanuo- 
lės tyli. Mūsų orlaivis buvo 
pirmoje mūsų orlaivių ban
goje, pirmutinis pasiekt tai
kini.

Priešas, matomai, nepas
tebėjo mūsų arba lūkuriavo, 
mėgindamas apgaut mus.

(Tąsa ant 5-to pusi.) -

Klausimai ir Atsakymai
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aKlausimas:
Gimiau Jungt. Valstijose ir 

j čia gyvenu visą laiką. Pame
čiau pilietystę ištekėjimu už 
ateivio 1920 m. Aš žinau, jog 
man mano Amerikos pilietystė 
buvo sugrąžinta sulig neseniai 
pravesto įstatymo, bet žinau, 
kad neturiu visų pilietystės 
teisių, kad apturėti pilnas pi
lietystės teises turiu imti iš
tikimumo prisiegą. Kaip tą 
galiu daryti?
Atsakymas:

Parašyk laišką į arčiausį 
‘naturaliza&jos ofisą, praneš
dama, jog gimei Jungt. Vals
tijose, jog pametei pilietystę 
1920 m., ištekėdama už atei
vio, bet kad visada čia gyve
nai ir kad nori imti ištikimu
mo prisiegą, kaip įstatymas iš 
liepos 2 d., 1940 m. reikalau
ja. Natūralizacijos biuras pa
siųs aplikaciją, kurią išpil
džius (form N-415) ir paro
džius gimimą Amerikoj ir ne- 
p e įtraukiamą apsigyvenimą 
čia, nuo tokio apsivedimo, ga
lėsi imti ištikimumo prisiegą 
arčia usiame natūralizacijos 
teisme. FLIS.

PROPAGAa
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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.

orga.nizuojasi gelbėjimui vyrams kare; jų pirmu-

I

d alyvavo drau- 
us, J. Klikunas, F. 
iai, II. Sekevičiūtė

Moterys Paskelbė 
Hitleriui Karą

r

t

darbininkės
tinis uždavinys: suteikti pagalbos Hitlerio bombų sužeistiesiems.

Dr. Graičūnas Atsako Į Marijonu “Draugo” Iš
gąstingą Šauksmą dėl Mažėjimo Gimimą

Dienraštis “Draugas” (No. 
206) ant pirmo puslapio, pir
moje kolumnoj, po antgalviu 
“SOS“ šaukia pagelbos Dėdės 
Šamo. Skaitytojas turi atsi
minti, kad skęstantis laivas 
per radio bangas raidėmis “S 
OS” šaukiasi pagelbos. Ir su
prantama, kad kiti laivai sku
bina priplaukti ir suteikti 
skęstančiam laivui pagelbos.'

Kasgi baisaus atsitiko kata
likiškoje visuomenėj, kad ra
dio bangomis šaukiasi pagel
bos raidėmis SOS Dėdės Ša
mo? Skaityk atydžiai štai ką:

“S. O. S.” — USA.

“Kat. Moterų Sąjungos kon
grese New Yorke buvo iškelta 
katastrofingi Amerikos šeimų 
reikalai: 60% arba visai netu
ri vaikų, ar turi tiktai vieną 
ar du. Iš kiekvienų šešių vedy
bų vienos baigiasi persiskyri
mu. Iš šeimų, kurios persiski- 
ria, 50% 
25% tik

Vienintelė valstybė, tai Tau
tų Taryba (Sovietų Sąjunga) 
šį taip opų klausimą motinys
tės prideramai mėgina išrišti 
ir ištobulinti. Sovietų Sąjungą 
pasekė Vokietija ir Italija, 
nors kitais siekiais ir tikslais. 
Vokietija ir Italija nori dide
lių Šeimų tuo tikslu, kad jos 
išaugintų kanųolėms maisto ir 
vergų industrijai. Sovietų Są
junga teikia motinoms me
džiaginę paramą ir augina - 
auklėja sąmoningus, veiklius, 
sveikus ateities piliečius — ne 
vergus! Ji skiepija pagrindi
nio biologijos mokslo žiniją, o 
atmeta religinius burtus ir 
prietarus .

Dr. A. L. Graičūnas.
(“Vilnis”)

Binghamton, N. Y«-> 7

visai neturi vaikų, o 
po vieną vaiką.

A. — dėl gimimų 
yra kelyje į išmiri-kontrolės 

mą.”
Atsakymas j SOS Šauksmą
Dėdė Samas tik yra susirū

pinęs industrijos plačiausiai 
išvystymu, o šeimos likimas 
paliktas pačioms šeimoms rū
pintis.

i
Nūdien tėvai aiškiai supran

ta atsakomybę už vaikų liki
mą, todėl jie tik tiek šeimoj 
narių padaugina, kiek jie pa
jėgia prideramai vaikus išau- 
ginti-išauklėti ir suteikti pro
gą vaikams pasiekti akademi
nio mokslo laipsnį ar išmokyti 
amato, kad vaikai užaugę ir 
subrendę netaptų sunkenybe 
draugijai, kad pajėgtų patys 
sau savarankiai kasdiena duo
nos kąsnelį pelnyti. Kas čia 
baisaus ar blogo ?

Baisaus ir blogo katalikų 
bažnyčiai — dideli piniginiai 
nuostoliai. Bažnyčiai sumažė
jo įplaukos — piniginės į- 
plaukos — už krikštus ir mi
rimus (palaidojimą mirusių). 
Užtai bažnyčia ir šaukia gvol- 
tu! Toliau, turtuoliai, kurie 
turėtų turėti ir net privalėtų 
jienąs turėti dideles šeimas, jie 
tiksliai, su išrokavimu vengia 
didelių šeimų, kad neužsidė- 
jus tėvų sunkių pareigų, kad 
daugiau pasmaguriauti.

Darbo žmonės, ačiū iš dar
bininkų luomo kilusiai inteli
gentijai, prablaivino darbinin
kų šeimas ir jie atsisako to
liau gaminti vergų. Ir bažny
čios nurodymų atsisakė klau
syti, kad darbininkų šeimos 
platintųsi, nes dievas žmogui 
davė dantis, tai duos ir duo
nos. Darbininkų šeimos ne
klauso ir nesiplatina, nes nei 
bažnyčia, neigi valstybės vai
ro vyrai neaprūpina šeimos 
ekonomine padėtim.

Drabužiams šepetys reika
lingas po kiekvieno dėvėji
mo. Šukavimas .nurenka 
smulkius šapelius ir atgai- . 
vina drabužio išvaizdą.

Kada Ištekama Už 
Dolerio

Ponia Mary C. Coman, gra
ži, 19-kos metų nuotaka, ap
skundė teismui savo vyrą Dr. 
Dana Coman, chemistą, tyri
nėtoją reikalaudama nuo jo 
atskyrimo, kadangi jis jai ža
dėjęs 8 kambarių nuosavus 
namus pastatyti Bronxvillej iš 
savo $25,000 metinio uždar
bio.

Pavykęs Išvažiavimas

Rugsėjo 14-tą dieną, vietos 
Spaudos Fondas ir Moterų 
Skyrius turėjo bendrai suren
gę išvažiavimą. Oras buvo la
bai gražus, tad ir išvažiavi
mas, prisitaikęs prie gamtos 
prielankumo, irgi buvo drau
giškas ir smagus. Išvažiavimo 
dalyviai visi laiką leido sma
giai, pasivaišindami skaniais 
valgiais ir gėrimais, kurie bu
vo mūs gerų šeimininkių ska
niai sutaisyti.

šio išvažiavimo rengėjos 
garsino, kad dalis pelno bus 
skiriama Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagelbai. Tai taip ir 
buvo padaryta. Drg. .1. M. Liu
žinai aukavo bonką saldaus 
gėrimo ir sūrį, kurie buvo iš
leisti ir surinkta $9.10. Gėri
mą laimėjo Glenwood restau
racijos savininkė, o sūrį d. A. 
Navalinskas. Kaip gėrimas, 
taip ir sūris buvo išdalinti vi
siems išvažiavimo dalyviams. 
Didelis ačiū laimėtojams.

Drg. Antanas Garnis dova
nojo “Laisvę” ant pusės metų 
ir jos išleidimu surinktus pi
nigus skyrė medikalei pagel
bai. Tokių pinigų buvo su
rinkta $7.50. O “Laisvę” ga
vo drg. V. Austakimas, kuris 
yra geras mūs Moterų Sky
riaus rėmėjas. Taipgi ir res- 
tauranų savininkai A. W. ir 
H. G. aukojo daiktais. Pri
klauso didelis ačiū jiems.

Šio išvažiavimo surengime 
daugiausiai pasidarbavo drau
gės: M. žvirblienė, H. Pine, 
A. Žemaitienė ir K. Juozapai- 
tienė su dukrele Justina. *0 
joms pagelbėjo draugės: O. 
Mikolajūnienė, A. Maldaikie- 
nė, J. Navalinskienė, H. Ža
kienė ir O. Girnienė. Ir drau
gai vyrai J. Vaicekauskas ir 
P. Mikolajūnas. Ypatingai 
daug dirbo dd. H. Pine ir J. 
Vaicekauskas, kurie suvežė vi
sus valgius ir po kelius sy
kius važiavo 
išvažiavimui 
ačiū jiems.

Tikietukų 
daugiausiai 
draugės-gai:
$6.70, J. Navalinskienė $6.00, 
M. žvirblienė $3.50, H. Žakie
nė $3.50, / K. Juozapaitienė 
$3.00 ir A. Maldaikienė $1.20. 
Ir po dolerį vertės P. Bakšie- 
nė, O. Mikolajūnienė, A. Ka- 
pišauskaitė, E. Tinkunienė, M. 
Sedleckienė, M. Liuzinienė, K.
Kundrotas, F. Ziboris, A. že-1 sukelt 
maitienė, H. Pine, M. Kulbie- 
nė ir O. Girnienė ir kiti po 
mažiau. Dovanas gavo: Radio 
c-1043 — M. Yawdek, 27 
Emma St. Paduškaitę c-1078 
— A. Soblick, 74 Clinton St. 
Už daugiausiai parduotų kny
gučių drg. V. Ausįakimienė 
laimėjo gražų bliūdą.

Svečių iŠ Scrantono šiame

išvažiavime 
gai: J. Nori 
ir P. Indrul 
ir R. Janušaitis. Jie visi links-
mūs, draugiški žmonės. Gra
žiai laiką praleido ir prisidė
jo prie šio 
mingumo.
jums, draugai, scrantoniečiai.

Moterų 1 
naujas nare 
drg. M. Saįlauskierie, kuri tu
ri ūkį Port 
kalbinus j 
Moterų Skyriaus, jį mielai su
tiko ir užsimokėjo mokestį. 
Draugai Sadauskai veik visuo
se mūs parengimuose daly
vauja, tad r drg. M. Sadaus
kienė, įvertindama mūs Mote
rų Skyriaus 
po jos nare 
drg. T. Ba 
mokestį už 
Geriausių p 
narėms dar 
pe.

Aukos Medikalei Pagelbai j
Šiame išvažiavime Sovietų 

Sąjungos medikalei pagelbai 
aukas sudėjo taip: Už drg. 
Liužinų d o.v anas 
$9.10; už d 
“Laisvę” su 
šio išvažiavi 
iš Moterų Skyriaus iždo auko
ta $5; draugai O. P. Mikola- 
junai $5; F. K. Juozapaičiai 
$5; K. Kapičauskai $5; A. A. 
Yudikaičiai 
kauskai $2; 
J. Garuckis 
Tai graži 
taip 
jau

išvažiavimo pasek-
Dideliausias ačiū

Skyrius gavo dvi 
s. Pasikalbėjus su

Cran, N. Y., ir pa- 
ą prisirašyti prie

darbuotę ir pata- 
Ir antra narė, tai 

gdonienė, pridavė 
drg. N. Garnienę. 

pasekmių naujoms 
Duotis moterų tar- c

surinkta 
rg. Garnių aukotą 
rinkta $7.50; nuo 
mo skirta $15.00;

$3; J. K. Vaici- 
A. Bekeris 75c. ir 
50c. Viso $57.35. 

pinigų tamsuma
svarbiam tikslui. Nors ji 

nėra pirm utinė. Mūsų Mo
terį! Skyriau

u yra
lui. Ir, žinoma, ši auka irgi

Brooklyn© moterys. 1WO 
(darbininkų pašelpinės) na
rės, paskelbė Hitleriui karą — 
virbalais.

Iš paviršiaus gal kam atro
dyti menkas dalykas, bet ži
nant, kad IWO turi per šimtą 
moterų kliubų ir daugį bendrų 
kuopų, kur taip pat randasi 
tūkstančiai moterų, lengva įsi
vaizdinti didumą ir svarbumą 
darbo. Jos mobilizuojasi į 
mezgėjų grupes ir klases, kad 
kovotojus prieš hitlerizmą Ka
lėdomis apdovanoti su šiltais, 
savo, rankų darbo, naujais 
megstiniais.

Tūkstančiai naujų megsti- 
nių, su širdingais sveikinimais 
kovotojams prieš fašizmą, tai 
bus nepaprastai didelė apsau
ga karių sveikatai ir neįkai- 

i nurijama moralė parama iš su
teikto džiaugsmo.

Girdėti, kad ir lietuvės, 
kaip brooklynietės, taip ir ki
tų miestų, tariasi (tūlos, sa
koma, jau mezga) pradėti 
mėgsti dovanas lietuviams ka
riams, kurių su raudonarmie
čiais aprokuojama kovojant 
apie 50,000. Moterys klausi- 
nėjusios apie pasiuntimą ir 
gavusios užtikrinimą, jog ka
biai gaus megstinius su jų 
sveikinimais ir kad galės joms 
atsiųsti pranešimą apie pri
imtą dovaną.

Tai tikrai gražus tų mote
rų pasimojimas.

NORINT GRAŽIAI 
ATRODYT

Ruth Hussey parodo, kiek 
daug merginai reikia aty- 
dos sau ir parodams, jei 
nori gražiai atrodyti. Kas
dien šveičiami batai gra
žiai atrodo ir ilgiau išsi
laiko.

Darbininkė Atsako Į 
“Draugo” Šauksmą

Kas Geriau — Didelė Ar 
Maža Šeima?

’ Turbūt mažai yra moterų, 
kurios nemylėtų kūdikių, nes 
gamta apdovanojo moterį tuo 
meilės instinktu, kad mylėt ir 
glamonėt kūdikį. Jau ir kūdi
kystės dienose galima tą pa
stebėt, nes mergaitės lėles gla
monėja, vynioja, nešioja. Tai 

me-

j miestą atvežti 
dalyvių. Didelis

par davinėjime 
pasidarbavo šios 
V. Austakimienė

s narės jau ir pir- 
pasiuntusios tammia

tiks
nėrA paskutinė. Męs ir ateity
je bandysim
kelti medikąlei pagelbai dau
giai

Šis

e pasidarbuoti su-

aukų.
s trumpas aprašymėlis pa

rodo, kad š:
! buvo 1
pelno li|<o $97.36. Tai pa
muš ko 
publiką,
arde Ąpšvietos Fondo ir 

Moterų Skyriaus visiems ir vi
soms pasid 
išvažiavimui 
toniečiams,

už gražų dalyvavimą šia- 
išvažiavime priklauso di- 
, dideli

iu as
nes 
gal 
šią '

is mūsų išvažiavi- 
10% pasekmingas,

oniją ir dalyvavu- 
tai gražus pelnas.

arbuvusiems šiam 
, svečiams scran- 
:r visai vietos pub-

likai
me :
delis
delis ačiū ir tiems draugams 
ir biznieriarps, kurie prisidėjo 
su aukomis
šiam s išvažįavime.

Moterų

Nagam šepetukas yra ne
pavaduojamas“ mani kiu- 
risčių įrankis, tačiau jis 
turėtų būti vartojamas ir 
namie, plaunant rankas. •

s ačiū. Taipgi di-

ir kurie dalyvavo

Skyriaus Koresp.
O. Girnienė.

Cleveland, Ohio
pino

Tautų Moterys Susirū- 
Teikiriu Sovietų Sąjun

gai Med 
gsėjo

įkalės Pagelbos 
18-tą buvo sušaukR u

ta si sirinkiįnas veiklesnių na
rių moterų 
d r a

iš kliubų ir kitų
Plačiai kalbėta,ugijų.

pasekmingiau pasidar- 
Sovierų Sąjungos medi- 
pagelpai.

tarta
s

daugiausia nuken-

gyvendamos, ne vi- 
suprasti fašizmo

Brooldyno Moterys 
Veikia

Baigiantėsi vasaros atosto
goms, moterys rudeniniam se
zonui daro gan rimtus pla
nus. Moterų Ąpšvietos Kliubo 
susirinkimas, įvykęs 18 dieną 
šio mėnesio, buvo pusėtinai 
skaitlingas. Mat, kliubietės su 
nekantrumu laukia žinių apie 
jubilėjinį žurnalą “Moterų 
Balsą,” kada jis bus gatavas. 
Kliubietės gerai žino, kad to
kio žurnalo išleidimas kainuos 
daug pinigų, todėl visos taip 
rūpestingai ir seka jo eigą. 
Pirmiau iš iždo žurnalo reika
lams skirta $25, į šį susirin
kimą vėl draugės surinkusios 
atnešė virš $15 ir rūpestingai 
ruošiasi prie bankieto, kuris į- 
vyks 19 d. sekamo mėnesio, 
nuo kurio visą pelną skiria 
žurnalo lėšų padengimui.

Kliubietės pasiryžo išplatin
ti bent 500 kopijų- “Moterų 
Balso.” Tai labai gražus pasi
ryžimas ir žinant, kad tokios 
darbščios narės, kaip Lazaus
kienė, Bironienė, Augutienė, 
Andriuškevičienė, Stankaitie- 
nė pasiėmė atsakomybę žur
nalo platinimui, o joms gelbės 
visos kitos narės, tai nėra ma
žiausios abejonės, kad jos sa
vo tikslą pilnai atsieks.

motinas ir

motinai iš 
kad ji ne
auklėti ir 
eiti į dirb-

Jaunamartė, buvusio Wa
shingtone 'žymaus korespon
dento G. Holmes duktė, sako, 
kad po vedybų vyro tikrieji 
uždarbiai pasirodę esą tik $3,- 
000 per metus ir kad 8 kam
barių namelis yra tik svajonė 
ateičiai. Po to visko jos vy
ras, kuris yra 48 metų, pradė
jo jai atrodyti ir senesniu, ne
gu prieš metus laiko, kada 
prieš vedybas į jį žiūrėjo kai
po į pasiturintį, galėsiantį 
duoti ponišką, išteklingą pra
gyvenimą.

buoti 
kalei

Nu 
maža: 
kad g. 
rėti paeiliui 
rę ar 
tę ir

alėtų

organizuot moterų 
grupes kaimynystėj, 

tankiau sueiti, tu- 
pas kiekvieną na- 

parę kožną savai-batos
sukelti pinigų medikaleį 

pagelbai.
išsiaiškino,

koti tiįk maisto, tai imti 
ir mž. 
bus s

Igose diskusijose 
kad jeigu kas ga-

li au
istą, račiau maistas ne- 
iunčiamas, bet jį sunau

doti vakarienių rengimams, o 
us pinigus pasiųsti Me- 
s Pa 
perka

dikalė
tegul
junga reik

Nut
Roebu
clid Avė., 
“dinin

arta 
ck k

Komitetui, 
Sovietų Są-

gelbos
to, ko 
a.
rengt
/•autu ve j, ant Eu- 
kur valgyklą — 
m” duoda už dy- 
bus po 35c. Visus,

parę Sears

g roo
ką. TiĮkietai

ir mpteris, prašo daly 
Bus

vyrus 
vauti.

riji S.-fei* -i,-'

kavos, užkandžių.

Pare įvyks lapkričio 10 d., 
pietų laiku — 1 vai. dieną.

Taigi, visos moterys pa- 
dirbėkim šiuo svarbiu momen
tu, nes tik su visų žmonių pa- 
gelba bus fašizmas nugalėtas 
jr palaikyta demokratija. Mūs 
moterų privalumas stot į-dar
bą, nes fašizmui įvykus mote
rys už vis 
čia.

Mes, čia 
sos galim
baisumą. Randasi ir tokių lie
tuvių, kurios,, vietoj remti So
vietų Sąjungą, tai padeda fa
šistams k e nkdamos darbui 
prieš fašizmą. Man pardavi
nėjant Am. Liaudies Mobili
zacijos guzikėlius publikoj 
viena- moteris užsipuolė įtar- 
dinėti, ką daro su tais už 
parduotus guzikučius gautais 
5 ar 10 centų. Jeigu būtų nau
ja organizacijose, galėtum 
aiškinti, bet kad ir pati trina
si tose pačiose organizacijose, 
tad negalima pateisinti tokio 
nežinojimo, ar nenorėjimo ži
noti, kuriuomi ne tik nepade
da svarbiam darbui, bet ken
kia, kitus žmones klaidina. 
Reikėtų moterims mesti į šalį 
“Naujos Gadynės” ir “Dirvos” 
šmeižtus, jų fašistinę propa
gandą. Tie laikraščiai nebūtus 
daiktus, sapnus rašo ir jais 
maitina savo skaitytojus.

EVA SIMANS.

i jų maloniausis žaislas. To 
kas negali užginčyti.

, Tai kodėl gimimų skaičius 
mažėja? Kodėl kunigų dien
raštis “Draugas” šaukia “S. 
O. S. — USA”? Juk ši šalis 
skaitoma turtingiausia pasau
lyje. Tad kodėl negalima tin- 
dtamai aprūpinti 
kūdikius ?

Kokia laimė 
skaitlingos šeimos, 
turi progos ją 
džiaugtis? Ji turi
tuvę duoną pelnyti, o vaikus 
palikti gatvėje, nes prie da
bartinio maisto ir kitų produk
tų brangumo vyro uždarbio 
toli permaža, arba vyras ne
gali darbo gauti. Niekas neį
vertina motinos vargo ir skur
do pakol išauklėja. O kada iš
augo, tai turi eit gint kapita
listų klasės reikalus.

Kodėl Sovietų Sąjungoj gi
mimų skaičius didėja, o ne 
mažėja? Tai pripažįsta ir ka
pitalistų laikraščiai. Man pri
simena vienas įdomus dalykė
lis. Septyni-aštuoni metai at
gal pastebėjau Brocktono 
dienraštyje “E n t e r p r i s e” 
straipsnį, kurį rašė ką tik iš 
Europos sugrįžus aukštosios 
mokyklos mokytoja Miss A. 
Raily. Apart kitų šalių, kurio
se ji lankėsi, rašė ir apie Ru
siją. Straipsnyje aiškino, kaip 
rūpestingai Rusijoj auklėjami 
kūdikiai. Išaiškinus, kas jai 
patiko ir kas nepatiko, paste
bėjo :

“Už dešimties metų mes sar- 
matysimės savų piliečių paly
ginus su Rusijos . . .”

Jeigu tai rašė Amerikos pi
lietė apie Rusiją, tai turbūt jai 
patiko vaikų auklėjimas So
vietų Sąjungoj. O ten, kaip ži
nia, valstybė teikia motinoms 
ir kūdikiams visokeriopą pa
ramą.

Skaitlinga šeima bus pagei
dautina ir naudinga, kuomet 
viskas priklausys visuomenei I 
ir ta visuomenė bus atsako- 
minga už tinkamą kūdikių iš
auklėjimą. Kapitalistinėj vi
suomenėj skaitlinga šeima ne
pageidaujama — tai mano 
nuomonė. Montellos Biruta.

Skolintoj knygoj netinka 
daryti savo pasižymėjimus bei 
pastabas, nors tas praktikuo
jama studijuojant iš savų kny
gų.

Kitas labai svarbus žings
nis, tai mūs draugės pasiryžo 
rūpintis kiek joms bus galima, 
gelbėti Sovietų šalyje kovo
jantiems karžygiams. Dėl me
dikamentų pasiuntimo iš iždo 
draugės paskyrė $5, ir ant 
vietos sudėjo $10.25: Stotku- 
vienė iš Maspetho, aukojo $5; 
O. Petrikienė, O. Dobilienė, F. 
Kazakevičienė ir S. Sasna po 
$1; Mary Yesavičienė 50c.; B. 
Milčius, O. Kvietkienė, J. Au
gutienė po 25 centus.

Kliubietės pasiryžo kiek 
lės Sovietų kareiviams 
mėgsti šiltų svederių, kad 
spėjus juos pasiųsti kaipo
ledines dovanas. Tam darbui 
nutarta kviesti ir kitas mote 
ris nevien tik iš Brooklyno 
bet ir iš visos plačios Ame
rikos. Komisija raportavo, kad 
virš 
gina 
mo; 
tiją, 
darni savo turtą ir gyvybę, tad 
mūs darbininkišk 
somis išgalėmis jiems gelbėti 
jų sunkioje kovoje. Ant vietos 
keletas draugių pasižadėjo im
tis tuojau mezgimo ir likos iš
rinkta komisija, kuri turės pa
tiekti planus platesniam dar
bui. Jeigu kurios norės, idant 
jų mezginiai tektų lietuviams 
kareiviams, tokių reikalavimas 
bus patenkintas.

Draugės Augutienė ir Viš- 
niauskienė, kurios rūpinosi su
rengimu išvažiavimo, pranešė, 
kad išvažiavimas buvo sėk
mingas ir pelno likosi $19.88. 
Susirinkusios, paačiavusios ren
gėjoms už tokį nuoširdų jų 
pasidarbavimą, paprašė, idant 
jos suruoštų dar kitą išvažia
vimą, nuo kurio pelną skirti 
Sovietams dėl medikamentų. 
Draugės sutiko padirbėti ir iš
važiavimas įvyks spalių 5-tą. 
Prie jų dviejų komisijon da- 
rinkta dar viena — AndruŠke^ 
vičienė.

“Vilnies” preso fondui pa
skirta $2. Taipgi paraginta 
narės, kurios da neskaito “Vil
nies”, idant užsiprenumeruo
tų, nes tame dienraštyje, 
apart kitų įdomių raštų, kas 
savaitė esti geras moterų sky
rius.

Pirmesniame susirinkime į 
kliubą įstojo dvi naujos narės/ 
Klimienė ir Kvietkienė. Kli 
bietės šiais metais pasiryž 
narių skaitlių žymiai praplės
ti, kad gerokai peršokus šim
tinę. Kliubietė.

50,000 lietuvių kareivių 
Sovietų šalį nuo hitleriz- 
anie kovoja už demokFA- 
už žmonijos laisvę auko-

ga vi

ga- 
nu- 
su- 
ka-
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(Tąsa)
Pagrindinės pėsčiųjų ir automobilių sro

vės gužą plačiose avenue. Po jomis išves
ti juodi ir drėgni, kaip anglių kasyklos 
keturių vėžių Subway tuneliai. Virš jų 
geležimi gaudžia Elevated (virš gatvių 
einąs geležinkelis). Čia yra visos trans
porto rūšys — ir truputį senoviški dvie
jų aukštų autobusai ir tramvajai. Tik
riausiai, Kijeve, panaikinusiame svar
biausioje gatvėje tramvajaus susisieki
mą, labai nustebtų, sužinoję, kad tramva
jus eina net Broadway —'gyviausioje pa
saulio gatvėje. Vargas žmogui, kuriam 
prireikė pervažiuoti miestą ne išilgai bet 
skersai ir kuriam dar įlindo į galvą be
protiška mintis — šiam tikslui paimti- 
taksi-kebą. Taksi pasuka į streetą ir iš 
karto patenka į chroniškąjį kamštį. Kol 
p o 1 i c ininkai ilgomis avenue vaiko 
prunkščiančią automobilių kaimenę, pur
vinuose siauruose streetuose susirenka 
pulkai susirūpinusių nepasisekėlių ir pa
dūkėlių, važiuojančių per miestą ne iš
ilgai, bet skersai. Eilė ištįsta per keletą 
kvartalų, šoferai trinasi ant savo sėdy
nių, keleiviai nekantriai išsikiša pro lan
gus ir, atsilošę atgal, ilgesingai prasklei
džia laikraščius.

Sunku patikėti, bet prieš kokią septy
niasdešimt metų Penktosios avenue ir 42 
gatvės kampe, toje vietoje, kur per pen
kias minutes susirenka tiek automobilių, 
kiek nėra visoje Lenkijoje, stovėjo medi
nis užvažiuojamas namas, išstatęs ponų 
pravažiuojančiųjų žiniai du labai reikš
mingus plakatus:

SU BATAIS GULTI I LOVĄ 
DRAUDŽIAMA.

ir
DAUGIAU KAIP ŠEŠIEMS KELEI

VIAMS Į VIENĄ LOVĄ 
GULTI DRAUDŽIAMA.

Mes išėjome iš viešbučio kur nors pa
valgyti, ir greitai atsidūrėme 42 gatvėje. 
Pirmomis dienomis New-Yorke, kur mes 
beėjome, visuomet patekdavome į 42-gat- 
vę. ♦

Minioje, kuri mus nešė, buvo girdėti 
nuotrupos greitos New-Yorko kalbos, tik
riausiai svetimos ne tik Maskvos, bet ir 
Londono ausiai. Prie sienų sėdėjo vai
kiūkščiai batų valytojai, stuksendami 
šepečiais i savo gramozdiškai sukaltas 
medines dėžes. Gatvių fotografai savo 
aparatais taikė j praeivius, rinkdamiesi 
pirmiausia kavalierius su damomis ir 
provincialus. Nuleidęs jungtuką, fotogra
fas eidavo prie užpuolimo objekto ir į- 
teikdavo spausdintą adresą savo atelje. 
Nufotografuotas praeivis, už dvidešimt 
penkis centus gali gauti savo atvaizdą, 
puikų atvaizdą, kur jis nufotografuotas 
iš netyčių su pakelta koja.

Po suodinais tilto skliautais, kuriu še-7 v

■sėlyje blizgėjo purvas, užsilikęs po pra
eitos nakties lietaus, stovėjo su kepure 
'ant šalies ir atsegtais marškiniais žmo
gus ir sakė kalbą. Aplink jį susirinko po
ra dešimčių smalsuoliu. Tatai buvo nese
niai Luizianoje užmušto senatoriaus Chju 
Longo idėjų skelbėjas. Jis kalbėjo apie 
turto padalinimą. Klausytojai pateikda
vo klausimų. Jis atsakinėjo. Atrodė, svar
biausias jo uždavinys buvo prajuokinti 
huditoriją. ?

Netoli jo saulėtame šaligatvyje apsis
tojo su senoviška skrybėle ir nudėvėtais 
batais stora iš Gelbėjimo armijos negrė. 
Ji iš .čemodanėlio išsitraukė skambutį ir 
ėmė garsiai skambinti. Čemodanėlį ji pa
sidėjo tiesiog šaligatvyj, prie savo kojų. 
Palaukusi, kol keletas mirusiojo senato- 
rio gerbėjų keliavo prie jos, nuo saulės 
prisimerkusi,—ji, vartydama akis ir muš
damos! j storą krūtinę, pradėjo kažką rėk
ti. Męs praėjome keletą kvartalų, bet neg
rės riksmas vis dar aiškiai buvo girdėti 
sužibėjusiame neramaus miesto triukš
me.

Priešais gatavų drabužių magaziną ra
miai vaikštinėjo žmogus. Ant pečių ir 
krūtinės jis turėjo du vienodus plakatus: 
“Čia streikuoja”. Kitoje gatvėje pirmyn 
ir atgal žingsniavo dar keletas pikietinin- 

. kų. Nežiūrint saulėto ryto, didelėje kam
pinio magazino vitrinoje švietė mėlynos 
elektrinės raidės — “Kafeterija”. Kafe- 
terija buvo didelė, labai šviesi ir labai 
švari. Pasieniais stovėjo stikliniai parda
vimo stalai, apkrauti gražiais, apetitiš
kais valgiais. Kairėje pusėje buvo kasa. 
Dešinėje — metalinis stulpas su nedide
liu skersiniu piūviu, kaip taupomojoje dė
žutėje. Iš piūvio kyšojo galiukas mėlyno 
kardoninio bilietėlio. Visi įėjusieji pa
traukdavo tą galiuką. Truktelėjome ir 
mes. Pasigirdo melodingas varpo smūgis. 
Rankose atsidūrė bilietėlis, o iš taupymo 
dėžutės piūvio iššoko naujas mėlynas ga
liukas. Toliau mes pradėjome daryti tai, 
ką darė ir new-yorkiečiai, atbėgę į kafe
terija paskubomis papusryčiauti.' Mes 
nuo specialaus staliuko pasiėmėme po 
lengvą rudą padėklą, padėjome ant jo ša
kutes, šaukštus, peilius ir popierines sal- 
fetes, ir su storais paltais ir skrybėlėmis, 
labai nesmagiai jausdamiesi, priėjome 
prie dešinio pardavimo stalo šono. Išil
gai pardavimo stalo per visą jo ilgį buvo 
trys eilės nikeliuotų vamzdelių, ant kurių 
patogu padėti padėklą, o paskiau, jam 
pilnėjant valgiais, stumti jį toliau. Par
davimo stalas, tiesą sakant, buvo milži
niška uždara elektros krosnis. Čia buvo 
šildoma sriuba, karšti užkandžiai, įvai
raus storio ir ilgio dešrelės, kumpis, ru- 
lįada, bulvinė košė, keptos ir virtos ir pa
darytos kažkokiais rutuliukais bulvės, 
mažos Briuselio kopūstų galvelės, špina
tas, morkos ir dar įaugybė įvairių patie
kalų. JĄ

(Bus daugiau)

Masinis tra.nsporto darbininku unijos (CIO) mitingas New Yorko mieste, ku
riems saito kalbą jų prezidentas Quill. v

las 208 priėmė rezoliuciją už iš
laisvinimą Earl Browderio. Re
zoliucijoje sakoma: “Nežiūrint 
mūsų nuomonės apie Earl 
Browderio politinę filosofiją, 
mes pritariame užimtai pozici
jai Piliečių Komiteto Dėl Iš
laisvinimo Browderio, kuriam 
vadovauja Tom Mooney, pra
šant prezidentą Rooseveltą jį 
paleisti iš kalėjimo. Teisme bu
vo valdžios prokuroro pripažin
ta, kad Browderis nepapildė jo
kios kriminalystės prieš valdžią 
arba žmones. Byla prieš jį buvo 
paremta menkučiu pasportiniu 
techniškumu. Browderio išlais
vinimas prisidėtų prie pasieki
mo tautinės vienybės prieš hit- 
lerizmą ir sudarytų amerikinio 
teisingumo aktą.”

Rep.

Wilkes Barre, Pa.

Gavo Laišką iš Vokietijos
Vienas brooklynietis, kurį 

paminėsiu tik kaip R., gavo 
pereitą savaitę iš Vokietijos 
nuo savo pusbrolio laišką. 
Tas laiškas stropiausiai cen
zūruotas ir, sakoma, daug 
išbraukyta, išskutinėta, ta- 
čiaus iš esamų žinių vistiek 
suskaitoma tokie dalykai:

klemkos nuo durų, nuo ka
pinių geležinės tvorelės, iš 
bažnyčių skambalai ir tam 
panašiai. Iš tos geležies ga
minami ginklai—armotos ir 
kiti pabūklai.

Gal būt pasiseks kai kam 
ir daugiau tokių laiškų gau
ti. i Pet.

Užėmus vokiečiams Lietu
vą ir tą kaimą, iš kur paeina 
R. ir jam rašantis pusbro
lis, vokiečiai namus visus 
sudegino, lauką išlygino ir 
iš to kaimo laukų padarė 
orlaivių stovyklą. Kaimie
čiams už ūkės ir namus ne
va apmokėjo. (Nekitaip na
ciai/ moka, kaip mokėdavo 
vokiečiai už viską per per
eitą karą. Pavyzdžiui: už 
arklį 20 markių. O druskos 
svaras ir buvo apie 20 mar
kių.)

Sakoma, jog to kaimo visi 
gyventojai išvaryti į kokius 
nors kariškus darbus; kai 
kurie į Vokietiją.

Surinkta iš ūkininkų įvai
riausios geležys, kaip antai,

Nashua, N. H.
Rugsėjo 7 d. mūsų LLD 42 

kp. ir LDS 128 į kuopa turėjo 
pikniką ant Sakalų ūkės. Pik
nikas nusisekė gerai, nors oras 
nelabai buvo patogus. Publikos 
susirinko j^eras būrys ir visi 
linksmai laiką praleidome iki 
vėlumo nakties.

Šis piknikas irgi davė kuo
poms pelno ^nemažai. Prie di
desnio pelno padarymo prisidė
jo draugės ir draugai su bap- 
kom ir kitais dalykais. Virbic- 

I kai iškepė ir padovanojo didelę 
bapką, taipgi Barauskai dova
nojo didelę bapką ir didelę stik
linę “pikelių.” Darbavosi šie 
draugai: Egerienė, Virbickai, 
Radavičius, Buslavičius, F ir

M. Migdometai (?-Red.) ir Si
mutis. Todėl aš nuo savęs ir 
rengimo komisijos vardu tariu 
visiems, kas tik prisidėjo prie 
šio pikniko surengimo, širdin
gą ačiū.

Iš priežasties pikniko, tą die
ną neturėjome kuopų susirin
kimo. Bet mūsų kuopos, maty
damos didelį reikalą suteikti 
medikalę pagelbą Sovietų Są
jungos Raudonajai Armijai, ku
rioje randasi ir tūkstančiai lie
tuvių karių, paskyrė iš iždų 
gražią auką. Lietuvių Literatū
ros Draugijos 42 kuopa aukojo 
$25 ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 128 kuopa aukojo 
$25. Per abi kuopas pasidarė 
$50. Tai labai graži auka. Drau
gė kuopų iždininkė buvo įgalio
ta aukas pasiųsti Lietuvių Ko
mitetui. Jinai # dar nuo savęs 
pridėjo $5 ir viso labo pasiuntė 
$55.

Nuo Redaktijoš: Kas liečia 
nusiskundimą prieš Komitetą 
už negavimą pakvitavimo, per
davė Komitetui tuojau dalyką 
ištirti ir klaidą pataisyti. Tiki
mės, jog viskas bus išlyginta ir 
Nashua draugai toliau darbuo
sis tam labai svarbiam reikalui^
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daug žadantis lietuvis.
Alphonsas Chestnut, B. S., 

po atostogų buvo sugrįžęs, at
lankė tėvelius ir vėl grįžo į 
College of William and Mary 
in Virginia. Tęs toliau moks
lą ant Master of Science. 
Jaunuolis yrą įgijęs daug atsi- 
žymėjimų ir prieš jį skaisti 
ateitis. Jis studijuoja biologi
ją. Apie Alphonso Chestnut 
atsižymėjimus buvo plačiau 
(liepos 22 ir 23 d., 1941) ap
rašyta “Laisvėj.”

Bernard B. Jatul, B.S., M.S. 
Tas jaunuolis ein^ asistento 
pareigas Floridos Universitete 
ir čia jis studijuoja, rengiasi 
prie Daktaro Filosofijos laips
nio. Jis yra narys šių frater- 
nitų : Kappa Psi, prezidentas 
Rho Chi Honorary Pharma
ceutical Society. Taipgi narys 
SLA ir LDS.

Čia korespondentą rašo ’ne 
dėl pasigyrimo, kad mūsų ko
lonijoje yra gabaus jaunimo, 
visai ne. Mano tikslas paro
dyt, kaip daug yra naudingo 
bendro darbo padaryta iš 
“Laisvės” pusės, darant išlai
das dėl klišių ir t.t.! Mes, 
stoughtoniečiai iš savo pusės 
turėtume žiūrėt, kad atsitei- 
sus “Laisvei,” paremiant jos 
idealus. Užsiprenumeruokime 
vieną iš geriausių lietuviškų 
laikraščių, tai “Laisvę.” Taip
gi gausiau remkim teikimą 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai.

Korespondentas.

Partizanų Veiksmai 
Gudijoje

Maskva. — Sovietiniai 
partizanai Gudijoje, tarp 
Mogilevo ir Minsko, per 
penkioliką dienų užmušė 
650 vokiečių oficierių ir ka
reivių, sunaikino 23 tankus, 
204 motorinius sunkveži
mius su maistu ir karo reik
menimis, 64 motorinius dvi
račius ir du amunicijos san
dėlius.

Berlin. — Naciai sušaudė 
penkis holandus kaip anglų 
padėjėjus.
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Taipgi pagelbstu prie Pilietišeų 
Popierų išėmimo, už tai kad 
turiu visų laivų sąrašą ir ko
kioj dienoj atplaukė. Sutaisau 

ir įvairius legališkus 
dokumentus.

Meldžiu kreiptis sekamu 
antrašu:

302 LAFAYETTE ST. 
NEWARK, N. J.

Detroit Mich.
Pagerbė Nužudytus Unijų 

Vadus
CIO unijų taryba, kuri at

stovauja 325,000 organizuotų 
Detroito ir apylinkės darbinin
kų, atsistojimu-pagerbė Norve
gijos darbo unijų vadus, ku
riuos šiomis dienomis nužudė 
okupantai naciai. Labai karštą 
ir nuoširdžią prakalbą pasakė 
Daniel Schaeffer, automobilistų 
unijos lokalo 205 atstovas. Jis 
pareiškė: v

“Mes, Amerikos darbo unijų 
judėjimas, supraskime sykį ant 
visados, kad ši kova sutriuš
kinti tą pabaisą (Hitlerį) ir jo 
gaujas yra mūsų kova taip pat 
ir kad Europoje darbininkai 
aukoja savo gyvybę apgynimui 
unijizmo ir sudaužymui Hitle
rio. Europos žmonės šiandien 
kovoja prieš fašizmą, kuris nai
kina unijizmą. Kiekvienoje ša
lyje darbininkai kyla prieš hit-

• lerizmą. Mes ištieskime jiems 
' savo tarptautinio solidarumo 
I ranką ir sakykime: ‘Mes stoja
me su jumis į kovą nušluoti 
hitlerinį fašizmą nuo žemės pa
viršiaus.’

“Detroito darbininkai nulen
kia savo kovos vėliavą tiems 
dviems drąsiems Norvegijos 
darbininkų vadams ir tūkstan
čiams nežinomų didvyrių, kurie 
sutiko mirtį nuo kruvinųjų fa
šistų rankos, nes jie kovojo už 
darbo unijų teises ir prieš hit- 
lerizma.”

Čia Schaeffer paprašė dele
gatus atsistoti ir pagerbti Nor
vegijos darbininkų vadus. Taip 
visi delegatai ir padarė.

Už Išlaisvinimą Brbwderio
Automobilistų unijos loka-1

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 10 Apskritys rengia 

'savo trečią metinį bankietą 
lapkričio-Nov. 2 dieną. Pra
sidės 6 vai. vakare. Vakarie
nė gi prasidės 7 vai. Įžanga 
$1. Valgiai bus geriausios mė
sos su šviežiais grybais, taipgi 
su kitokiais visokiais priesko
niais. Gėrimo bus prie stalų 
ir gera muzika šokiams. Pro
gramą išpildys Lyros Choras 
iš Wilkes-Barre.

Organizacijos ir pavieniai 
prašomi tą dieną nieko ne

įrengti, bet visi dalyvauti mū
sų bankiete.

Bankiete dalyvauti kviečia
mi plačios apylinkės draugai, 
kaip tai: iš Shenandoah, Ma- 
hanoy City, Minersville, Gir
ardville, Scranton, Pittston, 
Plymouth, Nanticoke ir Wil
kes-Barre ir visų kitų koloni
jų.
LDS 10-to Apskričio Valdyba.

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, Monyka 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 su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
tno dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigeiji 
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.
- . Tel.: EVcrgrcen 8-9805

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



SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

daugiau kaip 300 lakūnų, navigatorių ir užpakalinių kul- 
kasvaidininkų. Nuo karo pradžios, Safonovo lakūnų gru
pė neteko 29 orlaivių kautynėse ore ir ant žemės.

LAISVE

F'
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NACIAI SKELBIA LAIMĖJI
MUS PRIEŠ ANGLŲ IR 

SOVIETŲ LAIVUS

BŪSIĄ SUŠAUDYTI DAR 25 
ŽMONĖS BELGIJOJ

Naciai suėmė

Penktas puslapis

NAIKINIMAS NACIŲ BATALIONŲ IR PULKŲ
Maskva, rugs. 23. — Sovietų žinių Biuras anksti šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugs. 22 d. vedė mūšius su priešu 

ištisame fronte.
Rugs. 20 d. buvo sunaikinta 100 vokiečių orlaivių. Mes 

praradome 21-ną lėktuvą.
Per atkakalius mūšius vienoje fronto dalyje vakari

nėje linkmėje, kurie tęsėsi penkias dienas, mūsų kariuo
menė sunaikino beveik du batalionus 134-sios vokiečių 
pėstininkų divizijos, du batalionus 451-mo pėstininkų 
pulko, 251-mą vokiečių pėstininkų diviziją ir beveik du 
batalionus 102-ros vokiečių pėstininkų divizijos.

Mes pagrobėme 7 kanuolės, 13 minų mėtytuvų, 8 kul- 
kasvaidžius, 24 puskulkasvaidžius ir automatiškus šautu
vus, daug paprastų šautuvų, daugiau kaip 1,800 kanuo- 
linių šovinių ir kelis tuzinus dviračių.

Vienoje vakarinio fronto dalyje mūsų kariuomenė už
mušė 400 vokiečių kareivių ir oficierių, sunaikino 8 tan
kus, 4 šarvuotus automobilius, 25 auto-sunkvežimius, 9 
motorinius dviračius ir 5 kulkasvaidžius. Oro kautynėse 
buvo nukirsta žemyn du priešo orlaiviai.

Batalionas mūsų kariuomenės dalies, komanduojamos 
pulkininko Safronovo, pietiniame fronte per dviejų dienų 
kautynes padarė didžių nuostolių Ketvirtai rumunų kalnų 
pėstininkų brigadai. Rumunai prarado 600 kareivių ir 
oficierių, užmuštų. Mūsų kariuomenė, tarp kitko, pa
grobė 42 kulkasvaidžius, 275 automatiškus šautuvus ir 
didelį kiekį amunicijos.

Nacių Teisinas Nus- 
merkė Mirtin Dar
4 Franc. Komunistus

Švedai Sako: Naciai Ne- 
užblokavo Sovietu 
Baltijos Laivyną

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jų subma- 
rinai Atlanto Vandenyne 
nuskandinę 13 prekinių An
glijos laivų, viso 82,500 to
nų; laivai buvę pilni krovi
nių. Vokiečių orlaivis sunai
kinęs žibalinį anglų laivą, 
6,000 tonų.

Pasak nacių, tai jų lėktu
vai, atmušdami anglų orlai
vius dieną, nušovę žemyn 
29 anglų orlaivius, o savo 
praradę tik vieną. Vokiečių 
priešlėktuvinės kanuolės ir 
sargybiniai laivai, esą, nu
kirtę dar du anglų orlaivius.

Nacių komanda skelbia, 
kad Juodojoj Jūroj jie nu
skandinę vieną Sovietų šar
vuotlaivį, du naikintuvus, 
vieną laivą veikusį priešlėk
tuvinėmis kanuolėmis ir de
vynis prekinius laivus, viso 
25,000 tonų.

Kronštadto vandenyse na
ciai sakosi pataikę šoviniais 
ar bombomis į sovietinį ka
ro laivą “Spalių Revoliuci
ją,” į šarvuotlaivį “Rirovą” 
ir dar į vieną. Be to, naciai, 
girdi, sužeidę tris sovieti
nius naikintuvus, vieną mi
nų graibyto ją ir vieną gink
luotą laivuką.

B erlin
gyventojus Belgijos mies-

to Tourpai ir grūmoja juos 
suša 
tas 
ličiu 
imti 
me 
per

už tai, jog kas ki-udyt
užmdšė du vokiečių po- 
inkus tame mieste. Su
ėji tik tokiame atsitiki- 
nebūtų sušaudyti, jeigu 
10 dienų taptų areštuoti 

patys užmušėjai nacių poli
cininkų.

Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter gatv.

Kadangi, ar tai nebuvo lai
komi, ar per neapsižiūrėjimą, 
man delegatų antrašai nebuvo 
priduoti, tai aš panaudoju Šį 
pranešimą kaipo įrankį supa
žindinti visus su virš minėtu 
susirinkimu.

Tie, kurie matysite šį pra
nešimą, pasiimkite ant savęs 
pranešti visiems draugijų at
stovams apie minėtą susirin
kimą. Dalykas yra labai svar
bus, ir aš manau, kad nerasis 
Detroite lietuvių,
Hitlerio agentai ir sabotažuo- 
tų šį susirinkimą,
biausiu klausimu bus išdirbi- 
mai kovos būdų prieš Hitlerio 
tironiją.

Tikiuosi matyti visų Detroi- 
draugijų atstovus.

J. K. Danta,
ALK Skyriaus Rašt., 
7438 American, 
Detroit, Mich.

kurie yra

Detroit, Mich
Atyda Visiems Amerikos 
tuvių Kongreso Delegatams,
Kuopų Va

is Geros Valios Lietuviams.siem

Lie-

Idyboms ir Taip Vi

Svarbu!

Amerikos Lietuvių Kongre
so, Detroito Skyrius laikys 
konferenciją subatos vak., 8 
vai.,

nes svar-

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršlena

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

FRANK DOMiKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisvės” Name — Brooklyn

to
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

27 di

laikys

na rugsėjo (Sept.)

S SPAUDIMOTILžė;
Altoriukas, paprastu ap

darė .......
pati kn
apdaru

Vainikėlis, ja
jelė ....
pati knyga, minkštais, tvir- 

: viršais .............................

Aukso

iyga, Celuliodas gra
su antspaudais.... $1.60 

unuomenės maldų
kny
Ta
tais

Kantiškos, visokių giesmių kny
ga

Sapnų
veik:

Vichy, Franci ja. — Nacių 
karinis teismas Paryžiuje 
nusmerkė sušaudyt keturis 
žymius komunistus: Jean 
Cathelą, buvusį Francijos 
seimo atstovą; Adolphą Gu
yot, Jacques Wooga ir Fres
co Foscardį. 31-nas francū- 
zas nuteistas kalėjiman. Taip 
jie baudžiami už šiokį bei 
tokį pasipriešinimą naciams 
pavergėjams.

Paryžiuje užmuštas dar 
vienas vokiečių 1 oficierius 
Scheben.

Už tai naciai žada nužu
dyt bent keturis franaūžus 
politinius kalinius laikomų^ 
koncentracijos stovykl^sęA<

r JLondon, rugs: 23. — 
ta pranešimų, kad Sovietai, 
rems aštuonis karof. įi^
kos punktus, kuriuos^ prez. 
Rooseveltas ir Anglijoj mi- 
nisteris pirmininkas W. 
Churchill paskelbė po savo 
pasitarimų laive, Atlanto 
Vandenyne. X

Stockholm, Švedija.—šve
dai kariniai tėmytojai už
ginčija nacių pranešimą, 
kad vokiečiai, girdi, jau už
darę, kaip siųstuose, kari
nius Sovietų laivus Suomi
jos Užlajoje. Šie tėmytojai 
sako, kad Sovietų karo lai
vai gali išplaukti ir įplaukt 
į tą užlają.

Geneva. — Naciai 
areštuoja Slovakijos 
gus todėl, kad šie atsisako 
duot percenzūruot jiem savo 
pamokslus.

tai-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
, ALDLD 2 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 25 d., 376 Broadway. 
Piliečių Kliubo Svet., 8 v. v. Prašo
me narių dalyvauti ir taipgi atsives
ti ir naujų narių. — G. L., rašt.

(225-226)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., 1433 
Howell St., 8 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. J Prot. sekr.

(225-226)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. Jurginės 
Svet., 180 New York Avė. Prašome 
narių būti susirinkime, užsimokėti 
duokles už šiuos metus. Kurie nega
lėsite dalyvauti susirinkime, tai už
simokėkite duokles pas sekretorių 
arba pas naują iždininką Walter Si- 
manauską. —r Sekr. (2^5-227)

PHILADELPHIA, PA.
Visų pažangiųjų organizacijų susi

rinkimas jvyks 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)

urmu 
kuni-

Žiaurūs Mūšiai Oesel ir 
Dagoe Salose

Stockholm, Švedija.—Čion- 
aitinis laikraštis “Aftonbla
det,” paduodamas Sovietų 
radijo pranešimą, sako, jog 
vokiečiai neužėmė Oesel sa
los, Baltijos Jūroje, nors jie 
iškėlė savo kariuomenės į tą 
salą. Siaučia įnirtę mūšiai

Naciai taipgi iškėlė kiek 
savo kariuomenės į salą Da
goe, arti Oeselio. Dagoę sa
loje taipgi eina žiaurios 
kautynės tarp raudonarmie
čių ir vokiečių.

Tacoma), Wash. — Sudu
žo bombinis orlaivis. Neži-

Ankhra, Turkija. — Bul
garijos prieplaukų miestuo- 
se jąu užgesinamos šviesos nia kas atsitiko su 6 lakū- 
nįktU i ’ nais.naktį. >
:

■ Kaip Mes Bombardavome Berlyną
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

900 metrų aukštyje aš pra
dėjau ramiai manevruot, pa
gal TkaČenko nurodymus. 
Jieškojau karinių taikinių.

Tuo tarpu laikas bėgo, 
1:50, 1:55, 2 valanda. Paga- 
?—Kaip Mes Bombardavom 
liaus, Tkačenko surado, ko 
jis j ieškojo. Kariniai svar
bus taikinys buvo stačiai po 
mumis. Mūsų mašina sudre
bėjo. Apakinančia šviesa su
žaibavo mūsų paleistos bom
bos sprogimas žemai. Greit 
po to sekė kita ir trečia eks
plozija. .. Vis tai buvo labai 
didelės bombos. Iš oro mes 
aiškiai galėjome matyt eks
plozijas, sprogimus šokan
čius aukštyn kaip ugnies pi
liorius.

Numetę savo bombų krovi
nius ant karinių taikinių, 
mes nėrėme atgal į debesis. 
Žvelgdamas atgal, aš ma
čiau tai čia, tik ten smarkias 
didžiules liepsnas, perve- 
riančias tamsumą, kuri buvo 
apsupus Berlyną.

Viskas tvarkoje! Mano 
draugai jau darbavosi,.. 
Grįžimas atgal praėjo'kaip 
tai nepastebimai. Mes tuo
jau leidomės aukštyn ir po 
debesų priedanga metėmės 
linkui namų.

Stovykloje jau buvo susi
rinkę mūsų draugai pasitikt 
mus. “Na, kas naujo, kasge- 
-o?” jie klausinėjo mane

visomis pusėmis. “Viskas 
geroje tvarkoje! Berlynas 
ilogai miega šiąnakt,” aš 
oajuokavau ir nuėjau pra
nešt mūsų komandieriui, jog 
skirtoji pareiga tapo atlikta.

“Raudonoji žvaigždė”

£
5?

Oi
|

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

KONCERTAS
•%

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

tinis koncertas jvyks:

Sekmadienį

Lapkričio

Bus

November
1941

toje pačioje salėje

kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N, Y,

$1.35

$1.75
, apdaryta su pa-
................................ $1.60 
aktų, didelė knyga

..... .......................... $3.00 
35c 
25c 
15c

knyga), 
slais ...

Tūkstantis n.
apdaryta .

Lengvas būdejs išmokt angliškai 
Mikaldos Pr.

kliu Giįdzinkos
anašavimai

Girtuc
Sveikąta ligoniams, aprašo apie 

300 visokit
ir kam jie

Trajenkės, st
arba 3 pal<

M. Žukaitis,
331 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

vaistiškų augalų 
yra naudingi .....

hmbios, pakelis .... 
eliai už ................

meril

25c
60c

$1.50

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, 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.

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

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

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

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

VARPO KEPTUVE

KAS
Yra tic septyni vyrai, kurie sako

♦ . \

a Pirma,” kada jie mano “Amerika Paskui”?

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Yra SkaniausiVarpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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.

BUNION LABEL

SKAITYKITE
Apie žmpnes šokančius per Hitlerio virvutę Amerikoj

“The ”nith About the America First Committee
Nauja eilė nustebinančių straipsnių

JOHN’O L. SPIVAK’O
KUR jie gauna sau pinigų?
KAIP jie veda savo komitetą?
KOKIE yra jų slapti tikslai?
Sujaridinančiai numaskuojamas anti-Semitizmas 

ir pro-Nacizmas šioj šalyj

Skaitykite Tuos Slaptybių Atidengimus

NEW MASSES

9,

PRADEDANT KETVIRTADIENIU, RŪGS. 25 
15c. ANT VISŲ STANDŲ

NEW MASSES 461 Fourth Ave. New York, N. Y.

Gentlemen:
Please start

NAME.......

ADDRESS..

CITY

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

I am enclosing $1.00 for youi' 13-week introductory offer, 
my subscription with the first of the Spivak series.

STATE

CHARLES J. ROMAN

£

u
□

LIPTONROBERTM

JEWELER
701 Grand St.

i
Brooklyn,

Tarpe Graham ir Manhattan Aves.
Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 

palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

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

VERI-THIN* DORCAS
— 15 jewels, pink gold 
filled cose, Guildite bock 

..............$33.75 
»EG. 11 S PAT. OFF. PATENTS PENDING

( Ramanauskas )

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street Į
PHILADELPHIA, PA. įi

r*
Telefonas Poplar 4110 |

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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 Šla- 

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl. _
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P- M.
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NowWko^Ė^^2inibi> Motery Svarbus 
Susirinkimas

Yorkvillės Vakaras
Savo Kariams

Francijos Konsulas 
Rezignavo

Amteris Radio Prakalboj 
Smerkė Anti-Semitizma 

Ir Jo Globėjus

WPA Darbininkai 
Išgavo Teismą

Majoras LaGuardia Kalbės 
did Visai Šaliai 

Apsigynimo Reikalais
New Yorke buvęs Francijos 

konsulas Francois Roux kur 
nors prasišalino, savo palik
tame rašte pasmerkdamas Pe- 
tain’o valdžios išdavikišką ro
lę. Pažymėjęs, kad jis savo 
valdžiai rezignaciją įteikė 
rugsėjo 15-tą, toliau rašo:

“Iki maršalo Petain prakal
bos, pasakytos rugpjūčio 12- 
tą, Mr. Charles Roux turėjo 
viltį, jog nežiūrint išviršinės 
išvaizdos Vichy valdžia sten
gėsi daryti viską savo galioje 
išvengti sėkmingo sandarbinin- 
kavimo su Vokietija. Marša
lo Petain’o prakalba ištaškė jo 
(Roux) paskutines iliuzijas, ir 
jis nusprendė, jos francūzui 
jo pozicijoje neįmanoma sutai
kyti savo pareigas, Francijai 
su ištikimybe valdžiai, siūlan
čiai bendradarbiauti su prie
šu, kurio sumušimas belieka 
vienatine viltimi Francijai.

“Atatinkamai savo įsitikini
mams, Mr. Francois H. Char
les Roux nusprendė pasiūlyti 
savo patarnavimus generolui 
de- Gaulle ir prisidėti prie 
Francijos Laisvinimo Jėgų.”

Konsulo Roux pareiškimas, 
jo paties prašymu, jo draugų 
paskelbtas spaudoj po jo pra- 
sišalinimo iš konsulato įstai
gos New Yorke rugsėjo 22-rą.

Israel Amter, komunistų 
kandidatas į miesto majorus, 
savo radio prakalboj sveikin
damas žydus su jų Naujais 
Metais, pasmerkė anti-semitiz- 
mą ir jo globėjus Hitlerio po
litikos pataikūnus. Hitleris ir 
hitlerizmas, kaip žinia, yra 
vyriausia šaltinis ariti-semitiz- 
mo ir hitlerininkams pataikau
jantieji yra anti-semitai, ne
žiūrint, kaip jie b esi d angsty tų 
demokratinėmis plunksnomis.

Amteris savo kalboj kritika
vo Tammanės kandidatą Wil
liam F. O’ Dwyer, kad jis ne
pasisakė už 
Anglijai ir 
kovoje prieš 
tino Dwyerį
Rooseveltu be pasisakymo tuo 
svarbiu klausimu, tuo pat sy
kiu imant paramą iš Hitlerio 
pataikūnų Krikščionių Fronti
ninkų ir tolygių elementų. 
Amteris sakė:

neribotą paramą 
Sovietų Sąjungai 
fašizmą. Jis kal- 
norint prisidengti

“Neturtas-Ne Yda”
Taip užsivadina veikalas, 

kurį perstatys Brooklyno Aido 
Choras 12 d. spalių (Oct.), 
1941, Brooklyn Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook-

kartus 
ir rei-

Man teko būti kelis 
pamokose Aido Choro 
kia pasakyti, kad visas cho
ras labai smarkiai dirba, kad 
padarius šią komediją vienu 
iš puikiausių šio sezono per
statymų. O reikia pasakyti, 
kad tatai labai galima įvykin
ti, nes veikalas puikus. Tai 
yra trijų aktų komedija, pa
rašyta Ostrovskio, pilna dai
nų — tai solistų, tai duetų, 
tai viso choro dainų. Artistas 
Jonas Valentis mokina.

“Mr. O’Dwyer, bijodamas 
visų anti-nacių vienybės mū
sų mieste, bando slapstytis už 
prezidento Roosevelto, tuo pat 
kartu priimdamas glamonėji
mą hitlerininkų tenkintojų 
(appeasers). Krikščionių 
Frontininkai, Nacių Bundas ir 
Ilearsto spauda pažįsta savo 
žmogų O.’Dwyerj. Mes taipgi 
jį pažįstame.

“Tikriausiai šioj kampanijoj 
žydai privalo būt vienoj kem
pėj, anti-hitlerininkų kempėj, 
vadovaujamoj Roosevelto ir 
LaGuardijos. Jų vieta yra su 
tomis jėgomis, kurios yra pa
siruošusios vesti militarišką 
kovą prieš Hitlerį iki perga
lės.”

Komunistų kandidatas taip 
pat kritikavo priešžydiškus iš
sireiškimus Lindbergho, Nye ir 
kitų, sakydamas, kad 
kia suskaldyti šalies 
vienybę akivaizdoje 
atakos. Jis smerkė ir 
Lewis už talkinimą 
pataikūnams.

Iki šiol būdavo, kas nors 
paskundė WPA darbininką 
esant “komunistu,” “radika
lu” ar tam panašiai ir jis pra
varomas iš darbo be teisės 
jieškoti teisybės teismuose.

šiomis dienomis, pirmu kar
tu per 15 mėnesių po įvedimo 
to diskriminacinio patvarky
mo, pravaryti iš WPA įkaiti
nus “radikalizme” darbinin
kai išgavo teisę atmušti įkal- 
tinimą teisme.

Teismo privilegija išgauta 
atleidus iš darbo Sylvią Loo
mis rugpjūčio 19-tą. P-lė Loo
mis paeina iš senų amerikie
čių šeimos, gyvena čionai nuo 
1930 m., taipgi yra žymių is
torinių, literatinių ir moksli
nių draugijų narė. Dėl jos to
kio be teismo išmetimo iš dar
bo protestavo šimtai žymių vi
suomenės veikėjų ir, pagaliau 
jai ir kitiems taip atleistiems 
duota teisė nagrinėti bylą 
teisme.

Nuo įvedimo to beteismio 
atleicjinėjimo patvarkymo, va
duojantis vien įtarimais, pra
varyta iš darbų virš 400 asme
nų viename tik New Yorko 
mieste.

“Kaimo Nuotaka”
Nepaprastai 

niaujantis 
“Kaimo 
mas šio 
rugsėjo 
lėj, 280 
ne.

New York o 
os Department©

Įvyksiančiame 
miesto P^licij 
metiniam^ sąskridyje Madison 
Square G 
rugsėjo 2 
ras LaGuardia sakys prakalbą 
apie policijos 
rolę apsigyninje.

Majoro 
duodama 
šaliai, gir< 
nių stočių 
sėjo 24-tc

Policijo 
los p aro d 
dar daugi 
gi, apart 
policija š 
veiklai pr 
majai pagalba 
bėjimui iš 
statoma 
veikla.

ardeue šį trečiadienį 
4-tos vakarą, majo-

ir apie civilių

prakalba bus per- 
radio bangomis visai 
d ima
nuo 

s va: 
s De 
)j' šiemet 
au įvairumo, kadan- 
papi 

iemet 
ieš at

iš visų žymes- 
10:30 vai. rug- 

karą.
partmento veik

ti k imasi

■astųjų pareigų, 
pasiruošus ir 

akaš iš oro, pir- 
i sužeistų, gel- 
vėsių ir 1.1. Per- 

sporto
griu 
ir policijos

prasidės i 
ro 8:15 ir 
baigsis 2' 
pietį programa
2:15. Įžanga nuo 50c iki $2.

; vbiklos paroda 
ugsėjo 24-tos vaka- 
tęsis) per 4 vakarus, 

šeštadienio po- 
bus ir po piet,

-ta.v

Pervažos Susidūrė Migloj
Tirštomš migloms padengus 

New Yorąo įląnką, pirmadie
nio rytą 1 pe 
jančios tarp New

'vazos, kursuo-
Yorko ir

Staten Isląnd ąusidūrė migloj. 
Sužeidimų nebuvo.

Jeigu Dar Nebalsavot
turėsiantiems

jie sie- 
žmonių 
fašistų 

John L. 
Hitlerio

gyvas, užįdo- 
ž i urėtoj ą j u d is

Nuotaka” bus rodo- 
penktadienio vakarą, 

26-ta, Pil. Kliubo sa- 
Union Avė., Brookly-

Greta to veikalo bus ro
domas judis iš Tarybų Lietu
vos, ir keli vaizdai iš šio ka
ro.

Williamsburge šie judžiai 
bus rodomi tik vieną kartą, 
26-tos vakarą, tad nepraleis
kite progos. Įžanga tik 25c/ 
Likęs pelnas skiriamas ap
švietos reikalams.

Rengėjai.

Pirmu kartu 
balsuoti raštingumo patikrini
mui egzaminai 
kiuose šim
dūrinių mokyki 
spalių.

tuose
bus įvesta pen- 
pradinių ir vi

ii nuo 6 iki 11

SULAIKY

Šposaudama Revolveriu 
Nušovė Vyrų

Instrumentų Dirbėjai 
Nutarė Streikuoti

Vaidinime dalyvauja mums 
visiems žinomi lošėjai, gabiau
si mūsų tarpe talentai — Ju- 
džentas, V. Zablackas, N. 
Buknienė, A. šertvietytė, N. 
Pakalniškis, A. Pakalniškienė, 
J. Byronas ir kiti. Apie jų ro
les pakalbėsime kitą kartą.

Būtų gerai visiems iš anksto 
nusipirkti tikietus. Kaina ti- 
kietų $1, 75c, ir 50c. Galima 
gauti Laisvės raštinėje arba 
pas Aido Choro narius.

Choristė.

Susidarė Mokytojams 
Ginti Komitetas

J mokytojo Morris U. Schap
pes Gynėjų Komitetą jau su
sirašė virš 500 asmenų ir nu
sistatė sukelti $10,000 fondą, 
kad galėtų vesti kovą už jo 
išlaisvinimą net iki Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teismo, 
jei tas bus reikalinga.

Schappes buvo pravarytas iš 
Miesto Kolegijoj mokytojaus 
vietos pasekmėj Rapp-Cbudert 
ragangaudiško komiteto įkal- 
tinimo jo raudonume ir nu
teistas kalėti dėl atsisakymo 
įvardyti komunistais tiek ki
tų mokytojų, kiek tas komite
tas norėjo, kad jis įvardytų. 
Jį už tai įkaitino kreivam liū- 
dyme ir tuo kaltinimu nutei
sė.

Komitetas skelbia, kad Kny
gų ir žurnalų Gildija, Ame
rikos Rašytojų Lyga, ir Mo
kytojų Unijos Lokalas 5-tas 
pasiuntė gubernatoriui Lehma- 
nui prašymus “vardan pilno 
teisėtumo” Schappes baudą 
panaikinti.

Ketvirtadienio vakare, rug
sėjo 25 d., “Laisvės” svetainė
je, įvyks labai svarbus Brook
lyno moterų susirinkimas. Su
sirinkimo tikslas: kaip mes 
galėsime sėkmingiau pagelbė
ti kovojantiems prieš hitleriz- 
mą Sovietų karžygiams? Dėl 
Anglijos, civiliam gyventojam 
ir kareiviam, pundai jau se
niai yra siunčiami. Sovietų 
armija veda dviejų tūkstančių 
mylių ilgumo kovos frontą su 
kuone visa Europa 
komandoje. Ateina 
šalčiai, reikės jiems

Hitlerio 
žiemos 
dabar 

daugiau, negu kada nors pir
miau reikėjo, šiltų drabužių. 
Moterų Apšvietos< Kliubo na
rės atsišaukia į Brooklyno mo
teris ateiti ir pagelbėti, kaip 
kuri išsigali. Mes norime nu- 
megsti kareiviams svederių, 
pančekų, pirštinių ir kitko. Į 
susirinkimą yra kviečiamos ir 
ne narės. Atminkime, kad 
Raudonojoj Armijoje kaujasi 
su virš 50,000 Lietuvos karei
vių. Mūsų pareiga gelbėti sa
vo broliams toje sunkioje ko
voje, kaip kuri išgalime. Ku
rios mokate mėgsti, — atei
kite kitas pamokinti. Talkai 
yra reikalinga daug moterų. 
Laiko stoka ne visuomet gali
ma pasiteisinti. Anglijos mo
terys jau seniai savo šalies 
žmonėms siunčia paramą, ne- 
atsilikime ir mes. Mes norime 
dėl Kalėdų pasiųsti gerą skai
čių šiltų drabužių. Turėsime 
paskubėti.

Susirinkime geriau galėsime 
išsiaiškint, koki drabužiai dau
giau yra reikalingi ir kaip 
mezgimui siūlai būtų patogiau 
įsigyti. Bus paaiškinta, kaip 
siuntinius bus galima pasiųsti.

Susirinkimas prasidės as
tuoniose.

Pereitą šeštadienį Yorkvil
lės gyventojai buvo suruošę 
šaunias priimtuves savo susie- 
diejos vaikinams, dabar esan
tiems J. V. Armijoj.

Iškilmės buvo suruoštos Le
nox Hill House, 331 E. 70th 
St., N. Y. Patalpa buvo tik 
kaipo centras. Gi masės ka
rių ir susiedijos gyventojų šo
ko, vaišinosi, linksmavo ant 
70-tos gatvės tarp 1st ir 2nd 
Avės. Kiek rengėjams žino
ma, pažmonyje dalyvavo ma
žiausia 32 tautų žmonės, bal
ti ir negrai. Kariams buvo iš
kelti specialiai pietūs.

Suruošime šios pramogos 
dalyvavo 25 susiedijos orga
nizacijos, tarpe tų nacionalės

tijų kuopos bei kliubai, Ame
rikos Legiono, Tevų-Mokytojų 
ir kitos organizacijos.

Yorkvilėėj, apart kitų, dik- 
čiai gyvena ir vokiečių. Anais 
metais, nacių siautimo laiko
tarpiu, bundistai ir krikščio
nių - frontininkai priešfašistų 
vokiečių mitingus užpuldinė
davo. šiuo tarpu nedrįsta to 
daryti. Vietos priešfašistai 
vokiečiai gerai veikia. Tarpe 
žymių Amerikos vokiečių at
stovų šiame parengime buvo 
Robert F. Wagner, 
apylinkės atstovas 
seimelyje. Taipgi 
darbietis valstijos 
M u z z i c a t o, 
Strauss. Jaunimo 
veikėjas Ch. Klare, ir kiti.

J r., tos 
valstijos 

dalyvavo 
senatorius 

t a rybininkas 
Kongreso

Grace laivų linija nubausta 
$200 už išleidimą iš laivo New 
Yorkan ateivio chiniečio be

grupės, unijos, politinių par-1 oficialių formalumų.

□

Kviečia Moterų Apšvietos
Kliubo Mezgėjų Komisija.

TA—TREČIA DIDŽIOJI SAVAITE. ARTKINO RODO

“SOVIET POWER”
Grupe So v:

VYTAUTAS BACEVIČIUS
pianistas - kompozitorius

Kauno Valstybinės Konservatorijos Profesorius.

Atidarė New Yorke

PIANO STUDIO

Ori

t

39 East 10th Street,
(c/o Mrs. A. Luckstone)

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

Apt 2 E 4

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

Mrs. Blanche Tannariello, 
21 metų, trijų vaikų motina, 
mirtinai pašovė savo vyrą An
drių, 21 m. akivaizdoje 3 ma
žų vaikų. Pašovimas, manoma, 
įvyko netiksliai, netikėtai, ka
da ji nuėjus vaikui drabužiu- 
kų rado stalčiuje revolverį. 
Parodžius vyrui radinį, jis sa
kęs, jog revolveris esąs neuž- 
loduotas. Ji šposaudama atsu
kus revolverį vamzdžiu į vyrą 
ir paspaudus knypkį. Revol
veris iššovė ir vyras čia pat 
krito be sąmonės.

Supratus, kas atsitiko, ji pa
siuntė vyriausį sūnelį Andrių, 
4 metų, pašaukti cp^licijos. 
Apartmente policija rado ir 
kitą revolverį, kuris ištikro bu
vęs neužloduotas. Kam jie lai
kė namuose tuos revolverius, 
kol kas neišaiškinta. Tanna
riello buvo bedarbis, protar
piais dirbdavo WPA darbą.

Brooklyn© teisme per savaitę 
prakaituoja ir negali išrinkti 
džiūrimanų teisti raketierius.

Ford Instrument Co. šapos, 
Rawson St., Long Island City, 
darbininkai įgaliavo Elektris- 
tų, Radio ir Mašinistų Unijos 
Lokalo 425, CIO, viršininkus 
šaukti streiką, “jeigu bus rei
kalingas.”

Unija deda pastangas susi
tarti su samdytojais be strei
ko, be sutrukdymo darbo, dėl
to atsišaukė, kad valstijinė ar 
Nacionalė Tarpininkavimo Ta
ryba “padėtų privesti derybas 
prie taikios ir abiejiem paten
kinančios užbaigos.”

Firma yra Sperry Co. dali
nys, vyriausia dirba instru
mentus J. V. laivynui. Unija 
sako, kad firma pereitais me
tais pelnius $4,084,901, tad 
unijos reikalavimai esą galimi 
išpildyti.

Reikalauja po 20c per va
landą daugiau mokesties, trijų 
daugiau šventadienių, pakelti 
mokestis už viršlaikius, apmo
kėti algą už dvi savaites li
gos per metus, 65 centų per 
valandą minimum mokiniams.

IF. W. Shalins
(SHALINSKAS)

| Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
y Opposite Forest Parkway
i WOODHAVEN, N. Y»

laldotuvei

nemoka- 
miesto.

i Suteikiam garbingas

| $150
\ Koplyčias suteikiam 
! mai visose dalyse
į Tel. Virginia 7-4499

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

JONAS STOKES . 
512 Marion St., Brooklyn! 

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

Tel. Olenmore 5-6191 I

v

0
Pamatykite koki

BROOKLYN, N. Y.

0
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymąDr. J. J. Kaškiaučius

i

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

etų dokumentalinių filmų ir filmų iš dabartinio karo fronto
SOVIETŲ SĄJUNGA TAIKOJE IR KARĖJE

Y kainą Hitleris moka už kiekvieną coli Sov. žemės!
NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—20c iki ) vai. po pietų.

C* 17 M T D A I theatre1-4 1II 1 IV X*. 1—4 Broadway prie 47th St.

ATTHEW P. BALLASM

Liude
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

STREET

0

Street

a

Id extra, Dry Alus

g

K

KARŠT

.4. MMMi

I

168 GRANEĮ STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND

Rheingo:
Didelis p ištrinkamas visokių 

VYNŲ 
Import i

t Vokietaitis
IS ADVOKATAS

OUl’t
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
šio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus

ir DEGTINES 
uotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
J UŽKANDŽIŲ

/’•v- ■

NOTARY
pubLic

Telephone
STagg 2-5043

Cleme
LIETU

66 <

Ii

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

i

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




