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mutinių kraštų, pakliuvusių
nacių priespaudon. Hitleris 
tuojau suskaldė tąjį kraštą:
Slovakiją padarė “nepriklau
soma,” o čechiją (Bohemijos- 
Moravijos sritis) paskelbė sa
vo protektoriatu.

Didesniam cechų apmoniji- 
mui, Hitleris paskyrė jiems ir 
“valdžią” iš pačių cechų tar
po.

Per tūlą laiką cechai kentė
priespaudą, pažeminimą. Jei
gu bruzdėjimas pasireikšdavo, 
tai jis pasireikšdavo mažesnia
me laipsnyje.

Bet atėjo valanda, kurioj 
pritrūko cechams kantrybės. 
Jie pradėjo kilti, pradėjo 
bruzdėti, pradėjo griežčiau

kovoti.
Ekspliozijos pradėjo reikš

tis plačiai ginklų ir amunici
jos fabrikuose; geležinkelių 
tiltai pradėjo braškėti; trauki-
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Maskva, rugs. 28. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš-

Raudonoji Armija Atgriebė 
17 Kaimų-Miestelių; Užėmė 

Eilę Aptvirtintų Pozicijų
Maskva, rugs. 29. — Šian

dien prasidėjo pasitarimai 
Maskvoj tarp Amerikos ir 
Anglijos pasiuntinių ir So-

niai, gabeną nacių karinome- V1^tų vyriausybės. SvarstO- 
nę arba karo reikmenis ėmė 
nugriūti nuo geležinkelio vė
žių ir susitriuškinti podraug 
su naciais kariais. Skoda fa
brikuose pagamintos kanuoles, 
nugabentos į frontą, sakoma, 
sulūždavo, kai tik prisieidavo 
jomis šaudyti raudonarmie
čius.

Ir štai, Hitleris paskelbia 
čechijoje karo stovį, šiuos žb-1 
džius rašant, sakoma, jau ke
letas asmenų cechų sušaudy
ta! Galimas daiktas, kad jų 
bus sušaudyta dar daug, daug. •

ma, kiek ir kokių reikia So
vietam (karo pabūklų iš 
Jungtinių Valstijų ir Ang-

Naciai Suūmč Cecili
jos Premjerą; Nužu

dė Šešis Cechus
Berlin, rugs. 29. — Slap

toji vokiečių policija sušaus 
Bet tai nereikš, kad’ cechų šešis cechus už pasiprie- 

kova už laisvę bus sunaikinta, šinimus naciam Behemijoj- 
Budelis Hitleris ir jo visi pa- Moravijoj, Čechoslovakijos 
kalikai anksčiau ar vėliau 
žlugs, galą gaus, o cechų tau
ta garbingai gyvuos ir gyvuos 
laisva!

dalyje.
Vokiečių policija suėmė 

Čechijos-Bohemijos ministe- 
rį pirmininką generolą Al- 
oisą Eliasą, sako, “už ren
gimąsi padaryt išdavystę” 
prieš Vokietiją. Elias ati
duotas nacių teismui.

Įvesta karo stovis šešiose 
iš dešimties Čechijos-Mora- 
vijos apskričių. Naciai

Akiregyj to, kas darosi 
Serbijoje, čechijoje, Belgijoje, 
Norvegijoje, Francijoje, lietu
viški socijal-hitleristai savo 
spaudoje ramina savo skaity
tojus, kad Lietuvoje Hitleris 
gyvenimą sutvarkysiąs gra
žiai !

štai “Naujienos” parašė, sako, tai todėl, kad “neatsa- 
kad “nuotaika Lietuvoje labai komingi gaivalai, 
gera!” O “Keleivis” tikisi, 
kad Hitlerio pastatyti lietuviš
ki Quislingai Lietuvoje “suge
bės atstatyti Lietuvos ūkį!”

Pirmiau kunigų “Amerika,” 
o paskui “Draugas” pradėjo 
kišti savo nosis ten, kur ne
reikia. Tiems laikraščiams už- 
smigo ant liežuvių “Laisvės” 
radijo programa. Girdi, kam 
mes per mūsų radijo progra
mą giedame “My Country.”

O kas jums, kunigėliai, dar
bo, ką mes giedame arba dai
nuojame? Geriau jūs rūpinki
tės savo bizniu! Apsivalykite 
savo pastoges nuo hitleriško 
b rudo, kurį jūs parsitraukėte 
iš Berlyno.

“Vilnyj” rašo: 
nesako “Kau- 

jie praminė

L. Prūsei k a 
“Vokiečiai 

nas.” Kauną 
“Kauen.” Rygoj jie suhitleri-
zavo beveik visas miesto gat
ves. Telegramų agerttūrą “El
tą” jie praminė “Pressdienst 
dės Generalkomissariats.” Ne
ilgai gal reikės laukti, kaip 
Vilnių jie pakrikštys “Hitlers- 
burgu.”

“Prūsų Lietuvoj senai išde
gutuoti vardai tokių mieste
lių, kaip Stalupėnai, Pilkalnis, 
Gumbinė.

“Nei pėdsako lietuvišku
mo !”

Už tai lietuviški socijal-hit
leristai, fašistai ir dalis kuni
gų taip garbina Lietuvos na
ciškus okupantus!

Odessos miestas apsuptas. 
Odessai reikia ginklų. Ir štai, 
Odessos fabrikas pradėjo dirb
ti tankus! Tankus, kuriais bus 
ginamasi nuo žiauriojo priešo!

Ištikrųjų, Odessos žmonės

Įleido sekamą pranešimą:
_ . . ,rei" Musu kariuomenė naktį rugs. 27 visu frontu vedė mū-Pasitarimuose, daly- Į šius;su‘ priešu_
ii pats Stalinas, So- p . sepįynju dienu kautynes vienoje fronto dalyje va- 
komisaru pirminiu- , i- f - i • - i i •*- 1 i karinėje linkmėje, musų kariuomene, komanduojama

Juškevičiaus, kirto skaudžius smūgius priešui ir priver- 
pasitraukti iš aptvirtintų pozicijų.

pajūrinius Leningrado apsi
gynimus. Nacių Richthofe- 
no orlaivių korpusas viduti
niai po 22 kartus per dieną 
bombardavo tas Leningrado 
pozicijas, ir kiekvieną sykį 
užpuolime dalyvavo iki 80 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva, rugs. 29.—Cent-' 
raliniame ir Leningrado 
frontuose Raudonoji Armi
ja pradėjo įnirtusiai kontr- 
atakuot vokiečius ir užgro
bė pryšakines nacių pozici
jas, kaip praneša Cyrus L. 
Sulzberger, New Yorko Ti-‘ 
mes korespondentas.

Maršalo Simo Timošenko 
armija centraliniame fronte 
panaujino kontr-atakas į va
karus nuo Elnios. Sovietinei 
kariuomenė persigrūmė per 
aukštutinę Desnos upės tėk
mę, nepaisant kieto vokie- 

. x . . v. , . _. , , . _ čiu priešinimosi, ir raudon-noje fronto dalyje šiaurvakarinėje kryptyje musų j • !
omene-sunaikino 580 vokiečių oficieriu ir kareivių, |ti]erija i§mu„ naciug jš trį_ 
išmušė is veikimo 6 tankus, pagrobė 3 kanuoles,,. . ju )tvirtintu
Ikasvaidzių ir 500 šautuvų. 'ziciiu
}je fronto dalyje linkui pietų vakarų, mūsų karino- ' J
pagrobė 5 kulkasvaidžius, 26 automatiškus šautu- Raudonoji Armija atgrie- 

■ lengvuosius kulkasvaidžius, 334 šautuvus, 127 dvi- be dar 10 kaimų bei mieste-

ited Press, amerikonų žinių 
rau

donarmiečiai šioj srityj at
griebė dar 17 kaimų bei 
miestelių nuo nacių). 7 
oficieriu štabas ;

Ii jos, ir kaip greitai jų
kia.
vau j a
vietų
kas.

Anglijos pasiuntinių gal-jtė jį
va yra reikmenų minist^ris Juškevičiaus komanduojama kariuomenes dalis sunai-
lordas Beaverbrook, o Ame-Įkino 
rikos pasiuntinių pirminiu-Į j 
kas — W. Averell Harri
man. Pastarasis pareiškė, miai, 10 minų mėtytuvų ir 10 fortų pastatytų iš žemės ir 
kad turi būt kuo greičiau- medžių. Daug vokiečių kareivių paimta į nelaisvę.
šiai išspręstas klausimas '

Su

18 kuopų vokiečių pėstininkų. 2,300 vokiečių oficie- 
' kareivių lavonų buvo surinkta nuo mūšių lauko, 
naikinta 18 priešo tankų, 42 amunicijos sunkveži-

Mes pagrobėme didelį daugį ginklų tinkamų veikimui, 
dėlei reikalingos Sovietam tamei 

kasvaidžius, dvi karines stotis bevielinio telegrafo irginklų pagalbos.
skaičiuje 48 kanuoles, 19 minų metytuvų, 64 kul-

Vokiečiu Šturmavi- 
mai Krimo Fronte 

Kol Kas Bergždi
Atvykusius Amerikos ir stambų kiekį šautuvų.

Anglijos pasiuntinius priė
mė premjeras Stalinas, už
sienių reikalų komisaras M.; 
Molotovas ir buvęs užsieni- į 

nis komisaras Maksimas | 
Litvinovas.

Pasitarimuose dalyvauja 
ir Sovietų ambasadorius 
Amerikai, K o n s t a n tinas! 
Umanskis.

Atvykusius Anglijos ir j 
iJungtinių Valstijų pasiunti-1 
Inius pasitiko garbės sargy-L 
Iba iš 200 Raudonosios Ar-i 
mijos kareivių. Karinis So- Maskva, rugs. 29. — Anksti šiandien Sovietų Žinių !vohiečhi kariuomenės dalies r*us nuo Elnios ir 
vietų orkestras griežė In-;Biuras išleido ši pranešimą: ' 15

Vie 
| kariu 
visai 

120 kr 
j Kit 
menė 
vus ii 

i račiuš, 4 sunkvežimius ir vieną stotį bevielinio telegrafo, lių antrapus Desnos (o U ni-

SOVIETAI NUSKANDTnODU KARINIUS IR
TRIS NACIU TRANSPORTO LAIVUS

Berne, Šveic., rugs. 29. — 
New Yorko Times kores
pondentas šiandien telefonu 
pranešė savo laikraščiui se
kamas žinias, gautaš iš So- 
vietų-vokiečių karo fronto: 

Vakar, pradžioj penkio
liktos karo savaitės tarp 
rusų ir vokiečių, sovietinės 
jėgos ištisu frontu atkakliai 
kovėsi prieš nacius. Marša
lo S. Timošenko kariuome- 

Pats'n® centraliniame fronte to- 
stambios ^au Pažengė pirmyn į šiau- 

‘ ’ • linkui
vietų orkestras griežė In-;Biurą 
ternacionalą, tautinį Ameri- 
kos himną “Star Spangled 
Banner” ir Anglijos himną 
“God Save the King.”

Maskva išpuošta Anglijos

tarnau
jantieji Europos prie
šams, atliko eilę veiksmų 
prieš Vokietiją” ir stengėsi L Amerikos vėliavomis gre- 
sukelt gyventojus pries ją._ ta sovietiniu raudonųjų vė- i\l r» -r to I /-4 r» i i'N n n Irirtin v C- v c

Ii a vu.Nacių valdžia paskyrė; 
Reinhardą Heydrichą, auk
štą smogikų - šturmininkų 
vadą, kaipo galvą slapto
sios pilietinės vokiečių po
licijos Čechijoj-Moravijoj.

Heydrichas viešai pareiš
kė, jog to krašto “preziden
tas” dr. Hacha yra ištiki
mas naciams.

(Cechai. sako, kad Heyd
richas yra “kruviniausias iš 
kruvinųjų nacių.”)

NACIAI NUŽUDĖ DAR 
20 PRANCŪZŲ

buvo priverstas pirmiausiai ’Gomelio.
Mūsų kariuomenė vakar vedė mūšius prieš priešą visu pasitraukt atgal, 

frontuPeltadienį 98 priešo orlaiviai liko sunaikinti. MesĮNACIAI SUSTABDYTI 

prarapome 36 lėktuvus.

i Nors vokiečių orlaiviai 
smarkiai puolė sovietines 

LENINGRADO SRITYJ pozicijas, nors nacių ka- 
arapome oo leutiivus. _ _ į Vokiečiai matomai tano iriuomenė atkakliai atakavo
Mūsų šiaurinio laivyno kariniai laivai nuskandino du , sustabdvti ant žemės Jas Perekope, žemės kakle 
iešę laivus, kuriais buvo gabenama kareiviai, g-inklai |Lenjngra(j0 srityje; tad jų!tarP Krimo pusiausalio ir 

orlaiviai įtūžusiai atakavo jUkrainos, bet raudonarmie
čiai atmušė visus jų štur- 
mavimus, ir vokiečiai nie
kur nė biskelio neįlenkė 
čionaitinio Sovietų fronto. 
NAUJOS RŪŠIES SOVIE

TINĖS BOMBOS
Sovietai naujosiomis ga

zolino bombomis atakavo 
vokiečių valtis, kurios mė
gino pergabent kariuomenę 
ties Dniepro upės žiotimis. 
Šios bombos eksploduoją, 
kai tik pasiekia vandenį ir 
plačiai paskleidžia liepsnas 
aplinkui. Šioj srityj, tarp 
kitko, nuskandintas vienas 

i laivas, 
6,000 tonų įtalpos.

priešų 
ir kiti karo reikmenys. Vienas tųdviejų laivų buvo 8,000 

i tonų įtalpos, antras 4,000 tonų.
Mf$ų pakrančių kanuolių baterijos ir kariniai laivai y. . . . ęu n • i iČpfllM RfllkofrK PllSiaU Baltijos Laivyno nuskandino vieną priešo šarvuotlaivį, nltlCrieCiai dkeiUia. Kad 

kt v- iv i • A vieną karinį laivą naikintuvą ir sunkiai sužeidė du kitu M1wLomJ:mV Numušė Dirbinu Amu- naiiįtuvu. Nuskandinę Keliolika
Juodojoj Jūroj tapo nuskandintas vienas žibalinis prie- SllVlPfll I aiVIS 

šo laivas 1,000 tonų įtalpos. uuviuui Liuivy
Du vokiečiu žvalgybos orlaiviai ir du bombininkai, at- .

skridę virš Maskvos, vakar, buvo numušti žemyn.

nicijos Naciams
London. — Čechoslovaki- 

jos darbininkai tyčia taip 
iš'lėtai dirba, kad pusiau nu-

Vichy, Franci j a. — Na
ciai Lille mieste, užimtoj 
Franci jos daly j, nužudė dar 
20 vadinamų “karingų ko 
munistų”, kuriuos paėmė iš 
koncentracijos stovyklų. Jie 
nugalabinti už tai, jog kiti 
francūzai sprogdino vokiečių 
naudojamus karinius ir ki
tokius traukinius šiaurinė
je Francijoje.

Nuo rugp. 13 d. iki šiol 
hitlerininkai nužudė jau 69 
francūzus, keršydami už pa
sipriešinimus naciams.

Maskva, rugs, 
vietiniai gynėjai 
Odesos sunaikino 
pulkus rumunų.

29.—So- 
apsuptos 
dar du

puldė ginklų ir amunicijos 
gamybą naciams kariniuose 
Skoda fabrikuose, kaip tei
gia Čechijos valdininkai 
Londone.

Cechai susprogdino kelis 
traukinius su vokiečių ka
riuomene. Valstiečiai nakti
mis užpuldinėja ir degina 
nacių grūdų sandėlius, o 
dieną moterys, vyrai ir vai
kai ruošia baduolių marša- 
vimus.

Čechijos valdžia Londone 
išleido patvarkymą, kad če- 
cho-slovakai neskaitytų to- 
jkių laikraščių, leidžiamų jų 
kalbomis, kurių savininkai 
yra vokiečiai arba kuriuos 
naciai kontroliuoja.

Cechų vyriausybė Angli
joj palaiko slaptus susisie
kimus su vadais savo tau
tiečių čechijoj, kovojančių 
prieš nacius.

Naujos Slaptos Ra- Sovietu Vyriausybė
dijo Stoties Atsišau

kimai į Francūzus
Dėkoja Anglijos Dar

bininkams už Tankus

rodo nepaprasto didvyrišku
mo !

ORAS. — Dalinai 
niaukę; nešalta.

apsi-

Berne, šveic. — Girdėt 
nauja slapta radijo stotis 
veikianti Francijoj. Ji šau
kia francūzus kuo mažiau
siai dirbt vokiečiams, truk
dyt dirbinių siuntimą, ar
dyt ir laužyt fabrikų maši
neriją. “Drąsos, francūzai,” 
šaukia tas radijas: “Artina
si pasiliuosavimo valanda.”

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų vice komisaras 
Lozovskis pasiuntė Anglijos 
darbininkam šiltą padėkos 
telegramą už puikų pasi
darbavimą per savaitę, kuri 
buvo paskirta vien tik So
vietam tankus statyti.

Berlin, rugs. 29.—Vokie
čių žinių agentūra skelbia, 
kad viena jų divizija į ry
tus nuo Kijevo paėmus ne
laisvėn 20,000 sovietinės 
riuomenės.

Vokiečiai ruošiasi mar- 
šuot prieš Charkovą ir Do- 
neco Baseiną.

Naciai sakosi sunaikinę

ka-

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ DU 
CECHŲ GENEROLUS

London, rugs. 29. — An
glijoj girdėtas nacių radi
jas pranešė, kad jie sušau
dė ir du buvusius Čechijos 
-Bohemijos generolus, ap
kaltintus ūži 
veiklą” prieš Vokietiją.

“išdavikišką

(Daugiau žinių 5 pusi.)

London. — Tankų savai
tėje Sovietam anglų darbi
ninkai pastatė 20 procentų 
daugiau tankų negu papras
tai.

JAPONAI DAR NEUŽĖMĖ 
CHANGSHOS

Chungking, Chinija. — 
Chinų vyriausybė užginčija 
japonų pranešimą, būk jie 
užėmę Changshą, sostinę 
chinų Hunan provincijos.

Ladogos ežere du paprastus 
sovietinius laivukus, 15 val
čių ir du šarvuotus laivu
kus, kuriais Sovietai siuntę 
savo kariuomenę į pietinę 
pakrantę to ežero, ties Šlis- 
selburgu.

Pasak vokiečių, tai jų or
laiviai bombomis nuskandi- ir rumunų, darbininkai jau 
nę aštuonis Sovietų laivus, daugmeniškai b u d a v ojasi 
pilnus kareivių, kurie mėgi- 'tankus, pritaikę tam dar- 
nę išsikelt į Gesei salą, Bal- bui fabrikus. Jie patys pa
ti jos Jūroje. Naciai, girdi, sigamina ir oxy geną (de- 
taip pat sunaikinę tris so- guonį) reikalingą tankų

ODESA STATOSI TANKUS, 
NORS IR APSUPTA

Odesa. — Šiame Sovietų 
mieste, apsuptame vokiečių

vietinius torpedlaivius, ku- statybai.
rie buvo užpuolę karinius; Nors vokiečių orlaiviai 
vokiečių laivus ties įplauki- kasdien bombarduoja Odesą 
mu į Rygos Užlają. po 6 iki 8 kartų, bet mieste

Vokiečiai skelbia, kad rodoma judamieji paveiks- 
praeitą šeštadienį jie mišo- lai, reguliariai išleidžiama 
vę žemyn 128 sovietinius or- keturi dienraščiai, veikia 
laivius; nesako, kiek oriai-krautuvės ir gana norma- 
vių naciai prarado. liai eina gyvenimas abelnai.
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Vichy Valdžia Nepasiduoda!
Nacių okupuotame Paryžiuje beveik 

kasdien sušaudomas vienas kitas nekal
tas žmogus, be teismo, šiaip sau pasi
rinktas iš kalėjime esančių tūkstančių 
francūzų patrijotų. Naciai tą vadina at
keršijimu ciel puolimų ant okupantų ka
reivių.

Petaino valdžia arba Vichy valdžia, 
kaip ją daugelis laikraščių vadina, šio
mis dienomis, sekdama savo bosą Hitlerį, 
nužudė tris komunistus: Jean Catelas, 
Adolphe Guyot ir Jacques Woog. Už ką 
gi šitie vyrai buvo nužudyti? Petaino 
budeliai sako: už tai, kad jie slaptai vei
kę “militariniai”. Ką jie veikę? Žinoma, 
nepasakoma.

Krinta komunistų galvos okupuotoje ir 
neokupuotoje Francijoje. O tai reiškia, 
kad kertamos galvos geriausioms fran
cūzų tautos patrijotams. Šaudomi žmo
nės Norvegijoj, Belgijoj, Serbijoj, Kro
atijoj, Lenkijoj. Visi jie apšaukiami “ko
munistais arba žydais.” Ir tam galo dar 
vis nesimato. Dar tūkstančiai ir tūks
tančiai didvyrių kris, kol pasaulio did
žiausias budelis bus sunaikintas.

O kad jis bus sunaikintas,—tuo niekas 
neabejoja. Neabejoja ir tie, kurie eina 
mirti—drąsiai ir pasirįžusiai. Stovėdami 
prie sienos, laukdami kulipkos, kuri su
naikins jų gyvybes, jie drąsiai budeliams 
rėžia: “Ne jums sulaikyti progreso in- 
žiną! Ne jums nustelbti jūros bangas! 
Jūs patys žūsite. Žus visa sistenia, kuri 
jus pagimdė. O progresas, žmonių laisvė 
gyvuos!”

Neutralumo Įstatymas Turi Būti
Atmestas

Senatorius McKellar įnešė senatui su
manymą, kad neutralumo įstatymas, pri
imtas pradžioje dabartinio karo, turi bū
ti atmestas. Be abejo, greitu laiku šiuo 
reikalu iškils senate ir paskui žemesnia
jame bute debatai, diskusijos.

Jau per tūlą laiką šis “neutralumo įs
tatymas” Jungtinėms Valstijoms kenkė, 
o ne gelbėjo. Argi Jungtinės Valstijos 
šiandien yra neutralės? Ne! Jungtinės 
Valstijos yra griežtai pasisakiusios prieš 
nacizmą ir fašizmą; jos yra griežtai pa
sisakiusios už paramą kariaujančioms 
prieš Hitlerį demokratijoms. Ir toji pa
rama duodama. Mūsų fabrikai dirba die
ną ir naktį orlaivius, dirba tankus, šau
tuvus, amuniciją ir kitokius karinius 
reikmenis, kurie paskui perleidžiami An
glį iai. Sovietu Sąjungai,—kovojančioms 
pripš žmonijos neprietelių Hitlerį.

Kada visos šalies jėgos yra pajungtos 
sumušimui Hitlerio ir jo naciu, kada mil- 
žmiška Amerikos žmonių dauguma yra 
nusistačiusi prieš fašizmą, tai kaiu tuo
met tolima turėti kokį ten dar neutralu
mo įstatymą?!

Bot^i tokis istatvmas yra ir jis labai 
kliudo niekam kitam kaip tik pačiai mū
sų baliai ir toms, kurios tiesinsimai ka- 

m’ieš Hitlerį. Kaip jis kb'udo?
Einant tuo ist^tvmn. Amerikos lai

vams uždrausta inlaukti į tam tikrus

vandenis, nužymėtus įstatyme., Pav., Am
erikos laivai neturi teisės plaukioti An- 
gl jos pakraščiuose, neturi teisės įeiti į 
Anglijos uostus. Tai vienas dalykas.

Antras, einant kalbamuoju įstatymu, 
Ąmerikos prekiniai laivai gali būti už
pulti ir nuskandinti bile kur ant “aukš
tųjų jūrų” ir jie negali turėti jokios pro
tekcijos—jiems nevalia ginkluotis!

Ir štai jau keletas Amerikos laivų bu
vo nuskandinta,—nuskandihta vokiečių 
ąųbmarinų arba karo laivų.

Dar tragiškesnė yra kita viso šito da
lyko pusė. Mūsų kraštas gahiina Angli
jai įvairius karinius reikmenis. Mes au
kojamės tam, kad daugiau tokių reikme
nų būtų pagaminta. Ir mes daug pagami
name visko. Bet štai, kas atsitinka. Kai 
mes tuos dalykus pagaminame, kai jie 
esti sudėti į neginkluotus, su maža pro
tekcija silpnus laivus ir gabenami į An
glijos pakraščius, vokiečiai tuos laivus 
užpuola, nuskandina ir mūsų pastangos, 
mūsų pagaminti daiktai nugarma jūrų 
dugnan! ,

Dabar pažiūrėkime, kas būtų, jei ne
utralumo įstatymas būtų panaikintas. 
Visųpirmiausiai, Amerikos laivai galėtų 
gabenti gaminius į Angliją, Sovietų Są
jungą (tiesa, į Vladivostoką ir dabar 
phukioja Amerikos laivai, gabendami 
karo reikmenis). Jie galima būtų apgin
kluoti ir todėl galėtų gintis nuo priešo, 
k?i šis jį užpuola. Tuomet visas dalykas 
būtų galima taip sukoordinuoti, kad prie
šas—Hitleris—juo mažiau galėtų nus
kandinti mūsų pagamintų daiktų ka
riaujančioms demokratijoms. Tuomet 
Ardanti kas būtų galima užkariauti, — 
užkariauti taip, kad Hitleris negalėtų pa
sirodyti niekur. Tuomet Hitleriui būtų 
laiduotas didelis smūgis.

Ir todėl, mūsų nuomone, neutralumo 
įstatymą kongresas turėtų kuoveikiau- 
siai atmesti, kaipo netinkamą, kaipo 
kliudantį mūsų kraštui apginti dalyką! 
Juo tas bus padaryta greičiau, tuo bus 
gdriau.

L. Pruseika Dėl Kun. Balkūno
Straipsnio

Rašydamas “Vilnyj” (iš rugsėjo 25 d.), 
aptie kun. Jono Balkūno straipsnį, kurį 
mes plačiai komentavome “Laisvėje” 
pereitą savaitę, L. Pruseika padarė šito
kių pastabų:

“Balkūnas, pirmas iš kunigų, priminė 
apie “žiaurų vokiečių veikimą Lietuvo
je?, kuomet tokiose “Naujienose” nese
nai mes skaitėme: ‘Nuotaika Lietuvoj la
bai gera. Jau vėl visi vaikščioja su šva
riomis apykaklėmis.’ Kad tai politinė 
prostitucija, su tuo sutiks ir kun. Balkū
nas. į

“Kas bloga su kun. Balkūno Straips
niu, tai tas, kad jo nuomone, visą karo 
naštą už demokratijos atsteigimą pakels 
ant savo pečių tik Anglija ir Amerika. 
Jis nemato, teisingiau nusiduoda nema
tąs tos didžios įvairiatautės valstybės, 
kuri narsiausia grumiasi su profesiona-' 
liais banditais ir žmogžudom.

“Kas sako 1 A’, tas turi sakyti ir ‘B’. 
To reikalauja elementarė logika. Jeigu 
jau Balkūnas prisibijo ištarti Sovietų 
Sąjungos vardą, tai jis bent turėtų sek
ti Anglij°s ip Amerikos vadovybę, ku
riai jis pasitiki. Jei Anglija ir Amerika 
dedasi su Sovietų šalim ir teikia jai pa- 
gelbą, nes visų interesai bendri, tai ar 
kuųigaS Balkūnas tariasi daugiau išma
nąs negu Rooseveltas ir Churchill?

“Kun. Balkūnas gali suprasti kaip ne
logiškai jis baigia savo šiaip jau logišką 
straipsnį!

“Antra klaida, kurią daro J. Balkū
nas yra tame, kad' jis mano, jog lietu
vių tarpe nėra Quislingu. O kas yra Ku
biliūnas, kas yra Germanas, kas yra visi 
kiti “generaliniai patarėjai.” Tai Quis- 
lingai ir quislinguciai. Panašių tipų yra 
ir Amerikoje, tik jie labiau prisidengę 
fvgos lapais. Bet kaip tik dėl tos prie
žasties jie yra labai pavojingi.”

t juokdamasis pasakė kad jis 
(O v ♦ T F r | "f ♦ 'll žino daugiau apie Tom Moo-sudaužius rasizmą - Kas 1 ohau: -1 u? -k - -C J e Amerikoje!

(Tąsa)
Ne Vokietija, nė Britani

ja pabaigoj 1940 m. nesiren
gė paskelbti smulkmenišką 
taikos ir naujos santvarkos 
pasiūlymą. Bet Vokietija 
savo užkariautose Europos 
šalyse pradėjo vest propa
gandą ir darbą “naujos 
santvarkos”, kaip jie tat va
dino. Politikos žinovai tat 
aiškina, jog naciai nepasi
tenkinę pirmkarine padėti
mi, nori pašalinti ją visai— 
t. y. politines ar pilietines 
laisves arba demokratines 
teises, o taipgi perkeist ir 
ekonomijos ir biznio siste
mą. Kaip tik kurią šalį Eu
ropoje pasigrobė, į jie tuo- 
jaus pradėjo ten įvesti, savo 
fašistinę monopoliją pramo
nėje, bizny j ir darbe. Praė
jusių metų gale jie tą viską 
paskelbė “nauja santvar
ka.” O anglai gerokai pa
sitenkinę pirmkariniais pra
monės, biznio ir darbo san- 
tikiais, nemanė, kad reika
linga nauja santvarka, ne
skelbė jos. Tuo tarpu užsi
ėmė kalbomis apie 'atsteigi
mą Europos kontinente ^tų 
teisių ir laisvių, kurias na
ciai išnaikino. Tai buvo pro
paganda, kad karą laimėję, 
atsteigsią viską taip, kaip 
buvo. Bet žmonės,—įkaip in
teligentai, taip ir darbinin
kai, liaudis, — lĮeisingai

kas būti ir neturi būti, 
kaip buvo; reikia geresnės 
santvarkos.

diplomątų, vie- 
kad nac
su tuo progra

mų,—atsteigt tą, kas buvo 
iki karo (rugp. 1039 m.). 
Dėl to paskilbo, ypač Ame
rikoje, sakinys “negotiated 
peace”—taika per derybas, 
ne per nukariavimą priešo, 
t. y., sustabdyt karą ir 
ryt taikos sutartį. Šito sa-

nok, manė, 
nai sutiks

ai dali-

da-

apie
1941 
“su-

kinio skelbėjai tiki, kad 
Įima užsitikėti nącių 
riausxbe (trumpai

ga- 
vy- 

sakant:riausjpe (trumpai sakant: 
Hitleriu), jog pildys, laikys 
sutarti. Bet prez. Roosevel
tas pasiskelbė pries bent 
kokią, taiką su hitlerizmu.

Glaudesni Ryšiai Tarp Vichy 
Francijos ir Nacių

Vichy, Franci j a.—Valdžia 
“nepriklausomos” Franci j os | 
dalies tariasi su Berlyno 
atstovais dėlei glaudesnių 
ryšių tarp Vichy Francijos 
ir Vokietijos.

PILIEČIO KARAS PRIEŠ 
VOKIEČIUS IR ITALUS 

JUGOSLAVIJOJE
Ankara, Turkija. — čia 

gautos žinios rodo, jog Kro
atijoj, Serbijoj, Bosnijoj, 
Hetzegovinoj ir Juodkalni
joj (Jugoslavijos’ dalyse)

siaučia tokie platūs ir smar
kūs žmonių sukilimai prieš 
vokiečius ir italus, jog pa
našu į tikrą piliečių karą. 
Visur prirašyta, prispaus
dinta ir pritepliota obalsių: 
“Tegyvuoja Kroatijos suki
lėliai! Tegyvuoja Jugoslavi
ja!”

Anglija irgi pareiškė 
tą patį laiką, pradžioj 
m., savo karo tikslą: 
triuškinti h i 11 e r i z 
(“crush Hitlerism”).

Bet vis dar ėjo svyravi
mai: ar kariaut iki galo, ar 
tartis su Hitleriu “lėlėmis”.

Kovo men. 1941 m. Nau
jas pasikilnijimas pasireiš
kė Europos karinėj ir diplo
matinėj buityje.

Italų laivyno sumušimas 
Viduržemio Jūroje.

Jugoslavijos trumpa su
tartis su Vokietija, sukili
mas prieš jos valdžią ir na
cius.

Jugoslavija buvo fašisti
ne. Sukilo ne tik laisvieji, 
bet ir dalis jugoslavų fašis
tų prieš svetimus grobikus. 
Pervėlai. Tikėtasi, kad tą 
sąjūdį paseks ir Graikija, o 
Anglija — drūčiai, karštai 
surems spėkas ir taip įvyks 
antras frontas — bus du 
frontai prieš hitlerizmą, ko 
taip bijo “Mein Kampf” 
(Hitlerio knyga, nacių bib
lija). Tas tikėjimas nuėjo 
vėjais.

Tuo tarpu Šiaurės Ame
rikoj padidėjo diskusijos

apie karo tikslus ir taikos 
planus.

Britų amabasadorius Am
erikai lordas Halifax, Wen
dell Willkie ir kiti kone tuo 
pačiu kartu viešai kalbėjo 
apie pastovią taiką po ka
rui, apie vengimą bausmes 
prieš sumuštas šalis ir apie 
išliuosavimą tarptautinio 
biznio nuo suvaržymo ir 
kliučiu. v

Be to, Willkie ėmė skelbt, 
kad Britų imperija ir Jung
tinės Valstybės privalo “pa
silikt susijungusios rytoj”, 
kad būtų galima “sutvert” 
(“create”) geresnį pasaulį.

Halifax, pirmoj prakalboj 
po savo atvykimo sausio 
mėn., New Yorke kovo 25 
d. pabrėžė, kad “

Kai aš lipau laiptais į gra
žią nedidelę ligoninę, man pa- 
isakė, kad Tomas randasi ant 
stogo. Aš ten užlipau ir ten aš 
suradau šitą drąsų žmogų, ku
rio pasiryžimas būti laisvu jr 
pasiryžimas gyventi yra nuga
lėjęs didžiausius sunkumus.

Aš išsėdėjau šalia jo lovos 
ant St. Luke’s ligoninės stogo 
arti valandos laiko po tuo mė
lynu Californijos dangumi. Jis 
iš ten gali žiūrėti j žaliuosius 
to Amerikoje gražiausio miesto 
kalnus. Aš nežinau, ar taip šis 
miestas atrodo Mooney. Neklau
siau jo. Paskui dar du sykiu 
aš jį aplankiau, gerokai atskir
dama vieną pasimatymą nuo ki
to, idant jo nepavarginus, ši
tuos du sykiu radau jį jo kam
baryje, kuriame jis guli apsi
krovęs knygomis, laikraščiais, 
gėlėmis ir linksminamas radijo. 
Tiktai keli jo draugai ir priete-

ateityje liai leidžiami jį aplankyti. Dau- 
apie pasaulį reikia kalbėti gybė kitų jo draugų trokšta ži- 
kaipo apie vieną čielumą.” noti apie Mooney sveikatos pa- 
Visos šalys turi susivienyti, 
priklausyti viena kitai, ypač 
ekonominiuose reikaluose. 
Anglija, esą, jau daro pla
nus, kaip pagerinti likimą 
biednuomenės, kuri pasiro
dys karo pasėkoje; steigia
ma jau sandėliai maisto ir 
žaliavos medžiagų, kurios 
būsią galima išleisti pasi
baigus mūšiams.

(Bus daugiau)

Pasimatymas ir Pasikalbėji
mas su T. Mooney Ligoninėj

_  .. ......... i 

Tomas Mooney yra pirmininkas Piliečių Komiteto Iš
laisvinimui Earl Browderio, o Elizabeth Gurley Flynn 
yra Komiteto sekretore. Mooney dabar serga ir jau 
senokai guli ligoninėje San Francisco mieste, šiomis die
nomis Flynn specialiai vyko iš New Yorko į Californiją 
pasimatyti su Mooney ir pasitarti reikalais kampanijos 
už išlaisvinimą Browderio. čia mes ir paduodame tą 
jos pasikalbėjimą su Mooney.

Aš nesitikėjau garbės būti 
sekretore tokio komiteto — 
sakė Gurley Flynn, — kurio 
pirmininku yra Tom Mooney. 
Bet štai mudu esame to paties 
komiteto viršininkais — abudu 
darbuojamės, idant išlaisvinti 
mūsų seną draugą Earl Brow
derj. Neseniai suorganizuoto 
Piliečių Komiteto Išlaisvinimui
Earl Browderio raštinė randasi I teranu šioje šalyje. Kaip Tomas

New Yorko mieste. Tom 
Mooney gult ligoninėje San 
Francisco mieste — už trijų 
tūkstančių mylių — ir labai ser
ga. Tad aš vykau nuo vieno ša
lies krašto iki kito su vienu iš 
vyriausų tikslų, būtent pamaty
ti Tom Mooney ir pasitarti su 
juomi, kaipo minėto komiteto 
pirmininku ir kaipo su drąsiu 
darbininkų judėjimo gynimo ve

s grasina he tik hitlerinis pavojus iš lauko, bet ir naminis —

4,^

Amerikos žmonėm
aukštų pragyvenimo reikmenų kainų pavojus!

dėti ir norėtų jį aplankyti, bet 
jie žino, kaip rimtai jis serga ir 
susilaiko. Tomas irgi puikiai ži
no, kaip sunkiai jis serga. Jis 
tik šiomis dienomis buvo po 
oxygenu. Girdėjau, kad jis iš
ėjo su šypsą ant veido, saky
damas savo gydytojui, “Well, 
daktare, mes laimėjom!” Per
gyvenimui ligoninės aštraus 
režimo ryšyje su visa eile sun
kių operacijų reikėjo visos 
jo puikios drąsos ir to nepa
prasto pasiryžimo, kurį jis 
parodė per paskutinį šimtme
čio ketvirtadalį.

Tai gana tragiška pabaiga jo 
ilgos kovos už pasiliuosavimą 
iš kalėjimo dabar gulėti ligoni
nėje vedimui lygiai ryžtingos 
kovos, už nugalėjimą baisiųjų 
įkalinimo rezultatų ant sveika
tos. Ketvirtadalis šimtmečio 
tam atgal, kuomet jis buvo su
areštuotas su Warren K. Bil
lings ir kitais, Mooney turėjo 
labai skaisčius raudonus vei
dus, juodus storus plaukus ir 
tvirtą sveikatą. Vienas iš pik
čiausių suokalbių, pravestų 
prieš kovingus unijistus, kokius 
tik darbininkų judėjimas yra 
patyręs, buvo padarytas prieš 
šitą žmogų ir jo draugus.

Tom Mooney dabartinis rim
tumas, jo gera nuotaika ir gy
vas susidomėjimas pasauliniais 
reikalais parodo jo dvasios ne- 
palaužiamybę. Jis seka bėgan
čius įvykius Jungtinėse Valsti
jose — darbininkų judėjimą, 
knygas, politiką, o taipgi ir 
tarptautinius reikalus. Jis nu
rodo į praeitį tiktai dėl pamo
kos dabarčiai. Jo entuziazmas 
dėl Raudonosios Armijos di
džiausias, ir jis žino, kur ta 
armija randasi, ką veikia ir ko
dėl tą veikia. Jo nuomonė apie 
Hitlerį ir jo agentus Ameriko
je yra griežčiausia. Girdi, 
“man reikėtų asbestinio popie- 
rio juos aprašyti.”

Bet mūsų pasikalbėjimas bu
vo vyriausiai apie kampaniją 
dėl išlaisvinimo Earl Browde- 
rio.

Tomas labai patenkintas ir 
didžiuojasi būti pirmininku Pi
liečių Komiteto Išlaisvinimui 
Earl Browderio. Jis tik apgai
lestauja vieno dalyko, ką jis 
vėl ir vėl pakartojo, būtent, 
kad jis negali tam reikalui dau
giau darbuotis. Aš užtikrinau 
jam, kad mes nenorime, jog jis 
kaip nors pakenktų savo sveika
tai. Kaip ten nebūtų, mes ži
nome, kad vien tik Tom Mooney 
vardas primena visas puikiau
sias darbininkų apsigynimo tra
dicijas ...

Mes kalbėjomės ne tik apie 
tai, kaip buvo ilga ir sunki ko
va išlaisvinimui jo paties ir 
Billingso, bet taipgi apie kam
panijas už išlaisvinimą Dėbso, 
Haywoodo, Ettoro ir Giovanitti. 
Tomas buvo labai patenkintas 
Arturo Giovanitti buvimu mū
sų komitete ir kitų puikių žmo
nių, kuriuos jis taip gerai pa
mena. Jis kalbėjo apie tai, kaip 
seniai jis pažįsta Browderj. 
Tomas Browderj susitiko ir 
sveikinosi su juomi tik kalėji
me, bet jis žinojo apie Brow-

, (Tąsa 5-me puslapyje)
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Against Hitlerism 
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other districts, are producing 
and larger quantitiesIndustry in the East 

Backbone of the S. U.
endless trains of freight cars, loaded with tractors, 
equipment, highgrade steel, copper, lead, asbestos, 
and nickel which pass you by heading for the 
ample evidence that you are approaching 
center.

a big

nickel
Soviet

I

of oil.

new oil 
of oil 
the total out-

Trečias puslapis

SVERDLOVSK. — Even before you reach the Urals, long 
seemingly 
industrial' 
aluminum 
west, are 
industrial

Eighty-seven percent of lead, most of the zinc and 
and nearly 96.5 percent of copper extracted in the 
Union, are obtained in the Urals and adjacent Kazahkstan. 
The bulk of the country’s gold, platinum, tin, tungsten, anti- 

other rare metalsS-----------------------------
in the Soviet East, 

large aluminum 
industries have been 

some-

mony and 
are mined 
Here also, 
and sulphur
established, and magnesium, 
times called the metal of the future, 
is produced. All potassium and as
bestos consumed in the USSR come 
from the Urals.

The Urals today are the center i cent, 
of the eastern iron and steel base

.l. tt_;— Whereas ini

est mills at the Magnitogorsk iron 
and steel works was given the 
urgent job of producing new sizes of 
rolled metal and increasing the out
put by 25 percent. According to V. 
Sindin Superintendent of 
the workers have coped 
this task: The output 
metal has been increased

the mills, 
well with 
of rolled 

by 35 per-

Even in 1938 these 
gave 5,500,000 tons 
is nearly-, three times 
put of synthetic oil in Germany and 
larger than the output of Iraq.

The metal produced in the Soviet 
East is converted on the spot, into 
manufactured goods essential for the 
front and rear. The machinery in
dustry, with its up-to-date equip
ment and skilled personel, produces 
a great variety of equipment. Some 
of- its plants have no rival in Europe.

This entire industrial development, 
located at a distance of two and 
more thousands of kilometers to the 
East of Moscow, was built up in the 
past decade. It was initiated by Sta
lin. American engineers and work
ers took an active part in the cons
truction and equipment of these 
plants in the Urals and Siberia. 
American industry urgently filled 
Soviet orders for machinery 
them. In the days of the great 
riotic war against Hitlerism, 
powerful industry of the Soviet
is an inexhaustible arsenal, working 
incessantly to turn out more 
weapons for the Red Army.

for 
pat- 
the 

East

larger

fields 
which
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of the Soviet Union. Whereas ini Lar8e deposits) of coal, sufficient 
1929, the total of 8,000,000 tons of,t0 ansvver the_,r^ul5eTc?ts...of this 
iron ore was produced in the count-1 
ry by the end of the second five-1 
year plan, in 1937 as much as 8,- 
200,000 tons were mined in t.._ 
Soviet East alone.
four years of the third five-year 
plan saw new rapid growth in the 
extraction of iron ore in the East
ern regions of the country. Prospect
ed iron ore reserves in the Soviet 
East are sufficient to answer the 
needs of the entire national econo
my of the country.

Untold riches are contained in the 
Magnitnaya mountain, a mountain 
of iron. Iron ores from the Bakai 
deposits are in no way inferior to 
the Swedish ores, claimed to be the 
best in the world, while these from 
the Khalilovo deposits, which contain 
in addition, a number of valuable 
metals, such as chromium, nickel J 
and titanium, are comparable ‘ only 
with the iron ores obtained in Cuba.

The Vysokaya and 
moutains also contain big 
of high quality iron ores.

Ten years ago it was 
that the section of West 
adjoining the Urals, was 
Soviet geologists however, proved to 
the contrary, namely, that the Gor- 
naya Shoria district, Novosibirsk 
region, contains huge deposits of ore. 
They have shown that the Siberian 
iron and steel industry which hither
to used Ural ores can now work on 
its own deposits.

I visited a number of irorf ore 
districts in the Urals. What is most 
important here is that the ore lies 
right on the surface so that it is1 
quite a simple matter to increase ■ 
the output without, expenditure of' 
time and funds for underground 
shafts.

The big plants of the Urals, the 
bulk of which have 
past ten years are 
vast area, from the 
-parched steppes in

) giant iron and Steel industry, are 
also to be found in the Soviet East.

The mines of trie Kuznetsk coal 
the fields in Western Siberia produce 

The -succeeding ^ine c°king coals. The output is 
rapidly increasing in the Soviet 
Union’s third largest coal center, 
established a decade ago, in Kara
ganda, Central Asia. The recently 
built railway line from Akmolinsk 
to Kartaly provides a direct route 
for Karaganda coal to the Southern

Blagodat 
reserves

believed 
Siberia, 
oreless.

Defense
Stamps

at 
up.

Buy Defense savings stamps 
the Post Office, at 10 cents and 
The Post Office gives you a book 
in which to paste your stamps.

Urals. The Urals are thus assured i When you’ve bought $18.75 worth of 
of ample supplies .of coking coals • stamps, you can turn them into the 
for the rapid development of their Post Office and receive a bond for 

them worth that much. In 10 years 
1 and you 

will receive $25 for it. This is a good 
way to save money for youf college 
tuition.

iron and steel industry.
The output of coal in the Soviet t,1£. ^on(? ca^ *?e FastllJ'^
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already reached 41,000,- 
in 1937. This was more 
country’s total output in 

almost as much as was 
in the Donots Basin in 

it should be

East had 
000 tons 
than the 
1929 and 
produced
1933. Furthermore, 
borne in mind that the output of 
coal in the East has been steadily 
rising during the third five-year 
plan.

The new coal basin, Domarovka, 
has been 
gion. In 
•the new 
zakhstan 
binsk 
Urals 
loped.

The 
Soviet
rapid strides. It suffers no shortage' 
whatever of coke or fuel. The Kara- „ vuvvv,„b __
ganda coal basin, the third largest against Hitlerism. Another import-

opened'in the Chkalov re
addition to this there is 
Berchogur basin in Ka- 
while the Kizel, Cheliya-

and 
have

Yegorshino field in the 
been considerably deve-

and steel industry of the

film stars—Weather has been turning cold lately? Look at
Mary Brodel and Lucia Carroll — they don’t mind

MAKE “PEACE” WITH HITLER?

iron
East is forging ahead with

.WERICA
Warp

r

t:

Wviws ■

SINCE humanity has always 
dreamed about a World free from 
war the appeasers ip this country 

try to put across their policies as 
something desired by the American 
people. They therefore demand that 
the United States government, and 
for that matter, all nations invaded 
or threatened by Nazi aggression, 
shall enter into negotiations with 
Hitler to establish "peace.”

What is the real meaning of this 
proposal? It can be summarized ve
ry simply. Negotiating “peace” with 
Hitler means surrender to Hitler 
and Hitlerism. It mdąns surrender

destinies of the American 
wish of

Weiss has put it, if we beat 
swords into ploughshares today 
do so only to be converted into oxen 
yoked to Hitler’s ploughshares.

Defeat Hitler First

road Io peace is a road 
first overcome one big

andAnd by buying these stamps 
bonds you are helping our govern
ment by lending it money to build 
more battleships, munitions, and • 
other means of protecting our country

in the country, has produced many 
tons of coal above the plan since 
the beginning of the war. The June

for July, by 9.7 percent; August was 
marked by the further rise in labor 
productivity.

The coal output at the Kuznetsk 
basin is mounting steadily 
Kizel, Chelyabinsk and other 
ern fields following suit.

Besides iron and steel and 
the Eastern part of the USSR also 
has its own oil industry. The new 

I saw their huge, fully mecha- oil fields in Bashkiria and Kazakhs- 
nized blast furnaces, open hearth 
furnaces and rolling mills. I watch
ed the men working with even morej 
nerve and energy than usual. “We 
are working for victory,” was the 
comment made by the men 
women 
spoke 
loaded 
works.

Back 
second 
the USSR (Urals, Siberia and Volga 
region) produced 6,300,000 tons of 
steel. This is more than the total 
output of the country at the end 
of the first year.

During the third five-year plan, 
a number of new industrial giants 
have been put into operation. 
Among them are the Nizhni Tagil 
works, which answer all the steel 
requirements of Eastern Siberia. A 
number of other large iron and 
steel works will be turning out 

.-metal for the Urals, Siberia and the 
Far East before the third five-year 
plan has run its course.

The plant producing ferrealloys, 
the largest in the country, has been 
erected in the south of the Urals. 
The Urals plants — some newly 
built and others fundamentally re
constructed — occupy an important 
place in the output of high-grade 

" steel for all branches of national 
economy.

Workers and managers in the iron 
and steel enterprises I visited, re
ported the new production victories 
scored since the outbreak of the 
war. The output of Magnitogorsk ore 
has increased nearly one and a half 
times. The greatly extended eight 
month plan was fulfilled five days 
before schedule. Many thousands 
tons of ore have been mined over 
and over the plan. One of the larg-

been built in the 
scattered over <a 
Polar to the sun 

,---------- —- — the south. Chief,
among them are the Magnitogorsk I 
and Stalinsk plants which rank) 
among the world’s biggest iron and 
steel works.

and 
workers and engineers I 

with. I saw endless trains 
with metal for machinery

in 1937, the last year of the 
five-year plan, the East of

our
we

that 
ob- 

in the way of peace today -— 
• and all he stands for. There-
the military defeat

loathing 
France.

proof of what a negotiated 
will bring. It will bring com- 
domination by Hitler. It will 
losing the independence of

ant fact is that our government will 
use this money, to build more 
schools, hospitals, and playgrounds 

plan for productivity of labor was to safeguard the health of your boys 
over-fulfilled by 6.5 percent and that and girls and your parents, for this

ing the 
nation to the whim!. and 
Adolph Hitler.

All the world looks with 
upon the Vichy regime in
Why? Because Vichy represents be
trayal of the nation by traitors to 
their own country. Vičhy represents 
living 
peace 
plete 
mean
your own country. It means the de
struction of everything achieved by 
the nation in the many decades and 
centuries of its history. In other 
words, it means turning back the 
clock of history to the time before 
America won its independence and 
struck out as a 
dent nation.

frcd and indepen-

with
East-

coal,

is what we call the first line of 
defense of our people.

A HEALTHY PEOPLE MEANS A 
STRONG DEFENSE OF OUR 
COUNTRY!

DO YOUR SHARE IN AMERI
CA’S DEFENSE BY BUYING SAV
ING STAMPS!

tan, in the Molotov, Sverdlovsk and 
Kuibyshev regions and in many

Hatred does not cease by hatred, 
but only by love; this is the eternal 

I rule. — Buddha.

“If you would take time-and-a-half for overtime we 
could buy a new yacht.”

VS J

The 
must 
stacle 
Hitler 
fore the military defeat of Hitler 
fascism is the single major aim of 
all peoples who want to live in
peace and freedom. Hitlerism is just 
a synonym for war and slavery. 
You connot compromise with Hitler
ism if you desire that goal for Ame
rica and the rest of the world.

In the heroic struggle of the So
viet peoples, in the collaboration 
of England and the United States 
with the Soviet Union lies the path 
to victory over Hitler. And in that 
collaboration there can be achieved 
that military victory which alone 
will open up the horizon of peace, 
freedom and independence for the 
American people and all other 
people menaced by the iron heel of 
Nazism. Jones.

(A

“V”

“Mein
Hitler’s own

Kampf” testify to the fact that he 
will never be satisfied until he has 
conquered all the nations and peo
ples of the world. He himself has 

• shown that he believes all races, all 
peoples should exist on earth only 
as slaves of the German barons and 
rulers. Hitler’s barbarous race theo
ries are only additional proof of 
what a negotiated I “peace” will 
mean.

To put it bluntly, negotiating 
'peace” with Hitler means perpe
tuating Hitler’s wa^ against the na
tions of the earth, especially against 
the United States. As comrade Mac

Kampf” 
words in “Mein

Stalin Ranked
With F.D. by Shaw

LONDON, Eng. —! George Ber
nard Shaw, in a communication last 
week to officers of the People’s 
Convention, declared that in his 
view Soviet Premier Stalin stood 
first among the wbrld’S greatest 
statesmen.

The famous playwright recalled a 
meeting he had with Stalin 10 
years ;ago, “I was aware,” he said, 
“of the extraordinary military abili
ty and general force of character 
displayed by Stalin when he saved 
the revolution in 1918-20.

When I met him in 1931, I knew 
that I was face to face with the 
ablest statesman in Europe and the 
personal impression’ he made 
did not change my opinion, 
rank Stalin first, Roosevelt 
and the rest nowhere.”

Thrice 
of 

Thrice 
of 

Thrice

a horse; 
age of 

a man; 
age of a

a horse

on me 
I still 

second

is

is

man is the

Age
“Thrice the age of! a dog 

age of 
Thrice the 

age of 
the
a stag; 
the age of 
an eagle;
the age of an' eagle is 

age of an oak tree.”
So runs an old Gaelic saying.

a Stag is the

the
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age

the

BUENOS AIRES. — 
campaign- has taken hold 
according to reports reaching here.

Although the Brazilian press con
tinues to publish only the reports 
of German origin, the people are 
finding a way to . express 
anti-fascist sentiments.

The 
in Brazil,

their

every- 
lapels

The letter “V” appears 
where — on walls, sidewalks, 
and hat pins. The popular musicians 
here have composed a dance song 
(“Zamba”) alluding to the V camp
aign. Actors are using it in their 
plays to the thunderous applause of 
the public.

In the southern states of Brazil 
the letter “V” has appeared chalked 
on the pants of notorious fascists,. 
The government has just prohibited 

devilish “V.” It is said here 
it did so under pressure from

Italian and German Ambassa- 
supported by War Minister

the 
that 
the 
dors
Dutra and Police Chief Muller, of 
German descent.

and there were

an order dated
the remaining

Warmest OreeSiacjs 
To Soviet Touth

“. . • . with heartfelt interest we follow the war of the heroic 
people of the Soviet Union against bloody naziism. The Soviet 
people’s war is also the war of all people for liberty and the right 
to live. The sacrifices and efforts of Soviet youth in this 'war 
have no parallel in all histo.ry. It shows again to us, the youth of 
America and other countries, how we must fight and conquer 
the Hitler terror.

“Brothers, friends, we pledge out selves to all-out efforts to 
have our great country take a greater part in this war and help 
you wipe fascism from the face of the earth.

“Long life to the lied Arnvy!
“Long life to the people of the Soviet Union!”

Excerpts from a greeting sent by the 
young members of the Lietuviu Meno Sąjunga to Soviet young 
people who met in a great Anti-Nazi Youth Meeting in Moscow, 
Sunday, September 28. In their greetings, Lithuanians were 
joined by religious and cultural leaders, trade unionists, artists, 
youth organizations and national groups in vowing that the epic 
struggle of the Soviet Union against bloody fascism will receive 
the full and complete support of the United States in this war 
which is a war belonging to all people.

Anniversary of War in Poland Marked by 
Mass Arrests and Searches

NEW YORK. - - September 1st, police, wore the many veiled women 
second anniversary of the war in in mourning - the wives, mothers 
Poland, was marked in that country and sisters of Polish soldiers killed 
by mass arrests and house-searches i m action two years ago. They had 
on an extensive scale in Warsaw, gone to lay wreaths on the graves 
Lodz, and Kielce, according to in-1 of their loved ones, 
formation received here by the Arne- . 
rican Friends of Polish Democracy 
and published in their bulletin, Po
land Fights. I , twere decorated with Nazi flags’. In 

The German and German-control-!nhe evening, when the parade was 
led language papers in Poland re-! over, the loudspeakers at the street 
ported that German authorities had | corners were silent and the rost- 

first prohibited all religious ser- i rums were deserted, great crowds of 
■ vices for the soldiers killed in ac->! Poles went into the streets and 
j tion during the Polish campaign of congregated around the Tomb of the 
I September, 1939. Later such services, Unknown Warrior and such natio- 
were allowed on receipt of special nal 
permits. . j left

In spite of German “precautions,”^ red 
the anniversary was turned into an was 

' anti-German protest: young people1 
held mass demonstrations in manyj 
Polish cities, many houses displayed 
Polish flags and walls were covered 
with such inscriptions as “Long Live;. 
Poland,” “Long Live Liberty,” and) 
“Down with Nazism.”

The streets of Polish cities were 
heavily patrolled by German police, 
S.S. Elite Guards, military police 
and Gestapo agents. Poles not par
ticipating in demonstrations re
mained at home. No Pole bought 
any German or German-controlled 
paper. 1

The only people in the streets.' 
besides the demonstrators and thci

September 1st last year was ce
lebrated by the Nazis in Warsaw 
with a military parade. The streets

at

Can She or Can
She Not Cook?

----- v------ •
BROOKLYN, N. Y. With 

tumn weather in full swing, 
high time we all get warmed up at 
an old-fashioned barn dance. The 
place for that will be this Saturday 
evening when the LDS girls 
their jamboree Barn Dance at 
ve Hall, 427 Lorimer Street.

Aside from the dance itself, 
will be an appetizing Spaghetti Sup
per. The committee did not notify us 
officially regarding that—-but we
guess that it will be the girls them
selves who’ll do the cooking or the 
the boiling (or whatever is done in 
jnaking spaghetti) and who will 
wait while the open-eyed • hungry 
lads sample the dishes before decid
ing, “Well, since she really can 
cook . . .”

Supper and dance, good music and 
a good time—that's the Barn Dance 
this Saturday, October 4th and Lais 
ve Hall. xx

monuments^ as the Nazis had 
standing, where they heaped 

and white flowers. The Gestapo 
soon at work 

many arrests.
Subsequently, by

January 16, 1941, 
monuments have been removed.

The boycott of the German-cont
rolled Polish language papers caused 
a 90'% drop in the circulation. The 
papers remained unsold on the 
stands that day.

Recently the Gorman press report
ed the conviction in Poznan of 24 
members of an illegal Polish “mili- 

■ tary” group. Three of them were 
' sentenced to death, the other twenty 
, -one condemned to imprisonment. 
The aims of the organization were 
to prepare an uprising against Ger
man domination and restore an in- 

i dependent Poland. It published and 
i distributed an illegal paper, “Polo- 
I nia Pozmanska.”

Get-Cher Tickets
it’s I

| Now for the Piay
hold

Lais-

there

BROOKLYN, N. Y. — Last week, 
in writing about the story of “Ne
turtas — Ne Yda” we left out a 
simple thing: tickets. Admission on 
tickets, we now inform you, are ar
ranged to suit all pocketbooks. They 
can be had for $1., 75c and 50c. 
You may purchase them from any 
member of the Brooklyn Aido Cho
rus or from Eva Mizara or any 
other member of the committee.

The play, which is being produced 
an October 12th, at Labor Lyceum, 
is well worth the price of admission. 
Comic, ably acted and capable di
rected it will provide a little more 
than an evening’s entertainment.

J. B.

It’s *not enough to have your face lifted, you also begin to want a lift in youi salary. The 
above is a scene from the New York barber and beauticians strike for higher wages
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PIKNIKO DOVANOS

(Tąsa)
Važiavimų protarpiais — medinėje 

aikštelėje, rato viduryje, cirko komikai 
vaidino sceną, rodančią, kaip keturi ne
vykėliai statė namą. Be abejo, ant ketu
rių kvailių krinta plytos, kvailiai viens 
kitą tėplioja kalkių skiediniu, per apsi
rikimą patys save pliekia kūjais ir net 
— užsimiršę — nupjauna sau kojas. Visą 
šį triukų rinkinį, paeinantį iš gilios grai
kų ir romėnų senovės, dar ir dabar pa
laikomą puikiu meisteriškumu tokių 
kluonų, kaip Fratellini, mugės komikai 
iš Denberi atlikinėjo puikiausiai. Visuo
met malonu žiūrėti į gerą cirko darbą, 
niekuomet neįsipyksta jo tikslios amžių 
nudailintos manieros.

Mugė baigėsi. Jau mažai buvo lanky
tojų mediniuose paviljonuose, kur ant il
gų stalų gulėjo stambūs, tarsi nevalgomi, 
lyg lakiruoti, vaisiai. Orkestrai grojo 
atsisveikinimo maršus, ir visa lankytojų 
masė, dulkindama per tamsiai geltoną 
smėlį, spraudėsi prie savo automobilių. 
Čia demonstravo (ir pardavinėjo, be abe
jo) prikabinamus prie automobilių vago
nėlius.

Amerikiečiai poromis, daugiausia vy
ras ir žmona, įlįsdavo vidun ir ilgai ai
čiojo, besigėrėdami vagonėliais. Jie žiū
rinėjo į viliojantį vagonėlio vidų — pa
togias lovas, megztas langų užuolaidas, 
sofą, patogią ir paprastą metalinę kros
nį. Kas gali būti geriau! — prikabinti 
prie automobilio tokį vagonėlį, išvažiuoti 
iš triukšmingo miesto ir leistis kur akys 
veda. Tai yra, žinia kur leistis. Akys ve
da į mišką, jos mato Didžiuosius ežerus, 
Ramiojo vandenyno pliažus, kenjonus ir 
plačiąsias upes.

Pūškuodami vyras su žmona išlenda iš 
vagonėlio. Jis gana brangus. Čia, Den- 
beryje, vagonėliai buvo po tris šimtus 
penkiasdešimt dolerių, buvo ir po septy
nis šimtus. Bet kur paimti septynis šim
tus dolerių! Kur gauti laiko didęlei ke
lionei !

7 Ilgos automobilių kolonos tyliai lėkė į 
New-Yorką, ir per pusantros gero bėgi
mo valandos mes'išvydome liepsnojantį 
dangaus skliautą. Nuo viršaus ligi apa
čios žaižaravo dangoraižiai. Prie pat 
žemės blizgėjo sruveną kinų ir teatrų 
žiburiai.

Šviesų audros pagauti, mes nutarėme 
vakarą paskirti susipažinimui su liaudies 
pramogomis.

Visa savo išvaizda vakarinis New-Yor- 
kas vaikščiojančiam sako:

— Duokite nikelį, įmeskite nikelį! Per- 
! siskirkite su savo nikeliu — ir jums bus 
gerai!

Iš didelių pramogų magazinų sklinda 
takšėjimas. Čia stovi dešimtys visokių 
rūšių mechaniškų bilijardu. Reikia tik 
į tam tikrą plyšį įmesti nikelį, ir auto
matiškai atsileidžia prikabintas kažkokia 
spyruokle kijus ir besilinksminąs, pasi
ryžęs vakarą praūžti, gali penkis kartus 
iššauti plieniniais rutuliukais. Už laimė
tą taškų skaičių jis iš įstaigos šeimininko 
gauna kartoninį liudijimą. Po pusės me
tų, praleistų reguliariai lošiant, o taip 
pat reguliariai įmetinejant nikelį, links
masis susirinks reikalingą ženklų skai
čių ir gaus pryzą, vieną gražiųjų pryzų, 
stovinčių ant magazino lentynos. Tai — 

I stiklinė vaza arba aliuminijinis kokteiliui 
plakti indas, arba stalo laikrodis, arba 
pigus automatiškas plunksnakotis, arba 
skustuvas. Apskritai, čia visos tos bran- 
igenybės, kurias vien matant namų šeimi
ninkei, vaikui arba gengsteriui maloniai 
apsąla širdis. Ištisas valandas čia leidžia 
laiką amerikiečiai, vieniši, susikaupę, 
abejingi, nepykdami ir nesusižavėję.

Pabaigus su bilijardu, galima eiti prie 
mechaniškos burtininkės. Ji sėdi stiklinė
je spintoje, geltonveidė ir sudžiūvusi. 
Prieš ją pusračiu guli kortos. Reikia į- 
mesti nikelį, tat savaime suprantama. 
Tada atgyja burtininkė. Jos galva ima 
linguoti, krūtinė kilnotis, o vaškinė ran
ka slenka per fortas. Šis vaizdas skiria- 
|mas ne silpnų nervų žmonėmis. Visa tai 
taip kvaila ir baisu, jog čia pat galima iš 
proto išeiti. Per pusę minutės burtininkė 
Sustingsta savo pirmykštėje pozoje. Da- I 
bar reikia patraukti rankenėlę. Iš plyšio 
iškrinta likimo nusakymas. Daugiausia 
jūsų būsimos žmonos atvaizdas ir trum
pas jos ypatybių aprašymas.

Šitų idijotiškų stebuklų krautuvės 
šlykščios, nors jos esti pilname žibėjimo 
ir triukšmo miesto centre. Bet kokiame 
East-Site, tamsioje gatvėje, kurios šali
gatviai ir grindinys užversti dienos gat
vių prekybos atmatomis, tarp iškabų, 
rodančių visišką skurdą (čia už penkis 
centus galima apsiskusti ir už penkiolika < 
pernakvoti), — tokia, blogai apšvieta, 
purvina krautuvė, kurioje dvi ar trys f i- ! 
gūros tyliai ir be džiaugsmo taukši bili
jardą, palyginus su kuriuo paprasta 
piramidėje, yra tikras kultūros ir inte
lekto laimėjimas, — sukelia šunišką il
gesį. Norisi staugti. -

(Bus daugiau)

6132,

Pažangių Lietuvių Tarybos 
įvykusio pikniko Maynard, 
Mass.,, rugpjūčio 24 d. dovanas 
prie įžangos tikietų gavo šie 
asmenys:

Pirma dovana, kailiniai, 
serial 335, teko P. Krukoniui, 
Bridgewater, Mass. — neiš
mokėta.

Antra dovana, ser. 4185, K. 
Francec, 88 Avon St., Malden, 
Mass., $10 — neišmokėta.

Trečia dovana, ser. 587, A. 
Zdaukus, 122 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa., $10 — neiš
mokėta.

Ketvirta dovana, į ser. 6484, 
Walter Wistalsy, 455 East 
Eight St., So. Boston, Mass., 
$10 — neišmokėta.

Penkta dovana, ser. 3657, J. 
Skliutas, 49 Arlington St., 
Worcester, Mass., $10 — iš
mokėta.

Šešta dovana, ser.
Anna Waskus, 191 Tudor, So. 
Boston, Mass., $5 -A išmokėta.

Septinta dovana, ser. 122, 
Al Anderson, 2 Rodman Road, 
R.F.D., No. 1, Framingham, 
Mass., $5 — neišmokėta.

Aštunta dovana,,'ser. 3831, 
Mrs. Paul A. Jatul, 813 Wa
shington, Stoughton, Mass., 
$5 — išmokėta.

Devinta dovana, ser. 6187, 
Thos A. Likas; 456 Broadway, 
So. Boston, Mass., $5 — išmo
kėta.

Dešimta dovana, ser. 1835, 
J. Cregg, 36 Oliveii St., Low
ell, Mass., $5 — neišmokėta.

Vienuolikta dovana, ser. 
6062, Joe Mazatkids, 23 Tho
mas Park, So. Boston, Mass., 
$5 — išmokėta.

Dvylikta dovana, ser. 553, 
J. Gricius, 31 Goodwin St., 
Bridgewater, Mass., $5 — iš
mokėta.

Trylikta dovana,-

Mary Grigas, 16 Mirtel St., 
Stoughton, Mass., $5 -— išmo
kėta.

Keturiolikta dovana, ser. 
16, Alzb. Kristin, 124 Balell 
St., Brockton, Mass., $5 -—• iš
mokėta. 1

Penkiolikta dovana, ser. 
888, M. Paisius, 184 Ames St., 
Montello, Mass., $5 — neišmo
kėta.

šešiolikta dovana, ser. 6450, 
Y. Niaura, 9 Eastern Ave., 
Dedham, Mass., $5 — neiš
mokėta.

Kur čia sužymėta “neišmo
kėta“, tai reiškia,' kad kuomet 
jų vardai buvo iššaukti, jie be
atėjo atsiimti savo dovanas. 
Todėl dabar tai padarykit, 
prisiųskite tikietą, kuris jums 
buvo išduotas su čia pažymė
tu numeriu, o aš prisiųsiu 
jum pinigus. Rašykite šiuo ad
resu : J. M. Lukas, 43 Austin 
St., Worcester, Mass.

Pažangių Lietuvių Tarybos 
iždininkas, J. M. Lukas.

“Rusų žygiai labai padrąsi
no Angliją, ir irisų karas 
yra mums auksas, myrra ir 
kodylas. Aš tikiu, kad jie 
ir toliau kariaus.”

TRIJŲ DIENŲ MŪŠIS 
TARP JUGOSLAVŲ PAR- 

TlZANŲ IR FAŠISTŲ
—i i i*..nt it.fim.iA mnnu- n i. —a ..

Budapest. — Vengrų lai
kraščiai rašo, jog siautė tri
jų dienų mūšis tarp sukilė
lių ir nacių-kroatų kariuo
menės prie miesto Doboj, 
Bosnijoj, Jugoslavijos da- 
lyj. Užmušta likę 300 suki
lėlių ir 20 kareivių. Nesako
ma, katrie laimėjo.

ser. 500,

Quincy, Mass.

Hudson, Mass kienė, P. Vaitekūnai, F. Rep-Į žmonių prisirinko daug, 
. J. Sikorskis, M. Pa- sėdynių neužteko. Per

Reikės Siųsti Armiją 
Prieš Nacius, Sako Ka- 

nadiečiu Generolas
London. — Generolas Mc

Naughton, k o m a n d ierius 
kanadiečių armijos korpuso 
Anglijoj, pareiškė, kad vien 
tik orlaivių veiksmais nega
lima bus sumušt Vokietijos 
ir turės būt laivais iškelta 
anglų armija į Europos sau
sumą prieš nacius.
SOVIETŲ KARAS TAI 

“AUKSAS, MYRRA IR
KODYLAS” ANGLIJAI

Gen. McNaughton sakė:

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vaitoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Apribotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėto 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- 
letėies 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 veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė 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.

Tel.: EVergrcen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Hudsono lietuviai baigia su
kelti savo užsibrėžtą kvotą 
$500 medikalei Sovietų pagal
bai. Jau $421.41 sukėlė.

13 d. rugsėjo Lietuvių Pi
liečių Kliubas surengė vaka
rienę ir šokius medikalei So
vietų pagalbai, šis parengimas 
pavyko visais atžvilgiais. Oras 
buvo gražus. žmonių daug 
privažiavo iš apylinkės kolo
nijų ir vietinių nemažai buvo.

Turime atiduoti kreditą 
gaspadinėms už nuoširdų pa
sidarbavimą šiai vakarienei, 
būtent, draugėms M. Paplaus
kienei, O. Jakšienei, Greviš- 
kienei ir Jankauskienei.

Draugė Sabanskienė auka
vo sūrį, šie farmeriai nepa
miršta mūsų parengimų su au
komis.

Drg. Ch. Jakšas gerai pasi
darbavo, iš kalno pardavė 57 
tikietus, kiti pardavė po ma
žiau. Visiems tariame ačiū, 
kurie prisidėjo su kokiuo nors 
darbu šiam surengimui ir su 
aukomis. Nuo vakarienės li
ko pelno $110.20.

Laike vakarienės draugai J. 
Karsonas ir M. J. Kazlauskas 
pasakė trumpas agitatyviškas 
prakalbas. Prašė aukų sumes
ti medikalei Sovietų pagalbai. 
Pirmu sykiu Hudsone mačiau 
tokį prijautimą Raudonosios 
Armijos kovotojams.

Aukavo po 10 dl.: 
kevičius, F. Bukatek, 

!novienė ir J. Motuzas. 
S. Brokley, A. Dubak, 
redniai, J. Secki, S.

plauskienė, M. J. Kazlauskas, 
V. Vilkauskas, F. Kaulakiai, 
J. Shay, J. Rožėnas, A. L. Ta
mošiūnas ir Geo. Šidlauskas.

Po $2: J. Stupik, V. Vens- 
kevich, V. Rimkus, ir E. Frei- 
mantai. A. Myška—$1.25, V. 
Jurkevičius $1.04. Po vieną 
dol.: P. Shiuris, J. Sadauskas, 
Valentukevičius, K. Kazlaus
kienė, M. Rimkus, V. Male- 
venka' A. Sedzuųuk, K. Butė
nas, Ig. Lazauskas, J. Grybas, 
A. Dambrauskas, O. Morkū
nienė, A. Džigas, Tamošaus
kas, J. Sabanskas, A. Petru- 
šonis, A. Danesevich, Ch. Na- 
vidonskas, J. Kavai, J. Sobik, 
T. Stasukevich, J. Kisley, A. 
Dubakienė, Ig. Morkūnas, S. 
Draugas ir R. Zulonas.

Po 50c.:
Koczol, Joseph, M. Kazlaus
kas, J. Tamošiūnas, J. Bižo- 
kas, J. Džigas, C. Bevardis, S. į 
Vaidvil, S. Zulonienė, Samu-' 
lėnas, P. Lugavoj ir A. Bilida.

Po 25c: J. Urbonas, Drau
gas, A. Valcrnon ir Mike. Su- 
aukauta $163.79.

Smulkiais $2.96.
Surinkta viso $166.75.
Atsiprašom, jei kurių var

dai pasiliko nęužrašyti, ar 
-neteisingai parašyti.

Belekevičius,

, net 
Pertrau

koj Anna Burlak pasakė trum
pą gerą prakalbą. Prašė au
kų sumesti. Aukavo $5 P. 
Aleksandrienė iš Sudbury. 
Laikas buvo trumpas,., vardų, 
neužrašėm. Aukų surinkta 
$21.66. Nuo filmų pelno liko 
$13.10. Vadinasi, viso tą va
karą pasidarė $34.76.

Kiek iš Kur Aukų GaUta
Lietuvių Piliečių Kliubas 

aukavo $50; L.P.K. vakarie
nė davė pelno $110.20; aukų 
surinkta ant vakarienės $166.- 
75; ALDLD 103 kp. aukavo 
$50; Liet. Laisvės Pašelp. 
Draug. aukavo $10; ant ju- 
džių sukelta $34.76. Vįso au
kų $421.71. Persiuntimas pini- 

30 centų. Liko $421.41.
Komisija:

Ch. Jakšas 
S. Jankauskas . 
A. L. Tamošiūnas.

gų

Newark, N. J.

J. Jas-
A. Za-
Po $5:

Rugsėjo 21 d. PLT per pa
sidarbavimą J. Jaskevičiaus, 
surengė judžius iš Sovietų Są
jungos dėl medikalės Sovietų 
pagalbos. Judžiai buvo įdo
mūs pamatyti kiekvienam. 
Kaip paliuosavo Besarabiją,

Mitingas Išlaisvinimui 
Browderio ,

Čia pas mus spalio 5 dieną 
įvyks didelis ir svarbus ma
sinis susirinkimas. Jis šaukia
mas su tikslu pakelti Newar- 
ko liaudies balsą už išlaisvini
mą Earl Browderio. Vyriau
sia kalbėtoja bus moterų ju
dėjimo vadoVė Gurley Flynn, 
kuri yra sekretorė Nacionalio 
Piliečių Komiteto Išlaisvini
mui Browderio.

Kalbės it žinomas veikėjas 
Larry Mahan, Essex pavieto

i sekreto-

Dar Apie Karinį Didlaivį
Rugsėjo 23 d., 12:45 valandą, 

kada Atlantiko vanduo aukš
čiausiam pakilime, iš Pore Ri
ver laivų statyklos, gražiai 
sau palengvėliu nučiuožė nuo 
pamatų (keels) į vandenį Bat
tleship Masschusettš, tai yra, 
karinis didlaivis. Kadangi šio
je valstijoje daug yra lietuvių 
ir tas didlaivis šips valstijos 
vardu pakrikštytas i tad ma
nau, kad bus žinglėidu atžy
mėti kelius faktus apie tą did
laivį.

Jo nuleidimo į vandenį dėlei 
buvo sulaikytas darbas pusei 
dienos. Visam šiam fąbrike dir
ba apie 17,000 darbininkų. Lei
sta darbininkų šeimynoms ir 
draugams įeiti į kiemus su iš
duotais paliudijimais; reiškia, 
dalyvauti ceremonijose nuleidi
mo. Suvažiavo valsL ir fede- 
raliai aukšti valdininkai, buvo 
Sek. Frank Knox. Publikos su
sidarė, rokuojama, apie 50^ 
000 žmonių.

Faktai to milžino tokie: De
vynios 16 col. kanuolės, kurios 
galės numesti 2 tonų šovinius 
daugiau kai 20 mylių tolio. Ke
liolika penkiacolių kanuolių. 
Sunkumo turi 35,000 tonų, gali 
būt prikrautas iki 41,000 tonų. 
Plieno sunaudota pabudavoji- 
mui 28,300 tonų.

Ilgumo turi 750 pėdų. Platu
mo 108 pėdas. Kainuoja apie 
$75,000,000. Greitumas apie 28 
mazgus. Įgula turės 1,760 jūri
ninkų. Laikas jo pabiidavojimui 
buvo trys metai ir du mėnesiai. 
Padarytas vienais metais pir
miau pagal nustatytą laiką. Te
lefonų įtaisų 777. Visų grindų 
(deck space) plotis f.4 akerių. 
Dratų (cables) — 189 mylios. 
Nitų (rivets) sudėta ; 2,500,000. 
Aukštis nuo vandeni^ 105 pė
dos. Keturi propeleriaį jo vary
mui, kiekvienas po 261 tonų. So- 
dės fontanai, krutomų paveiks
lų teatras, ir šiaip sal^s dėl pra
kalbų. D. J.

_ 1—
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$

M. Pe- Raudonosios Armijos manev* 
Sabans-rai ir daug trumpų kavalkų. Komunistų Partijos

rius. šiame mitinge jis pa 
skelbs savo kandidatūrą į sa 
vo pavieto asemblimaną.

Įžanga visierp^ veltini.
Re p.

i

LAISVES" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJŲ

BUS NUO

1 d. Spalių iki 1 d. Gruodžio
Per tuo du mėnesiu būtinai turime gauti 
1.000 naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Kiekvieno pažangaus lietuvio 
prašome gauti dienraščiui “Lais
vei” nors po vieną naują skai
tytoją šiuom vajum.

Kas tik stoja, kad hitlerinis 
barbarizmas būtų sukriušintas, 
turi stiprinti demokratijos blo
ką kovai su hitlerizmu. “Lais
vė” yra organizatorius ir va
das kovoje prieš hitlerizmą.

Gavimas “Laisvei” naujų 
skaitytojų yra svarbus demo
kratijos stiprinimo darbas. Tad 
kiekvienas demokratiją brangi
nantis žmogus privalo stoti į 
“Laisvės” platinimo darbą.

Turime gauti savo dienraš
čiui mažiausia 1,000 naujų skai
tytojų. Tai nėra daug bet ta 
skaitlinė turi būt išpildyta. O 
kad ji būtų išpildyta, tai tuottii 
privalo rūpintis kiekvienas dien
raščio “Laisvės” patriotas, kiek
vienas apšvietą branginantis 
žmogus.

Vajus prasideda šį trečiadie
nį, 1 d. spalių-Oct. Su pirma 
diena pradėkime darbą ir tęs
kime jį visu vajaus laiku.

Kontestantams yra skiriamos 
stambios piniginės dovanos:

4 _ $20;
7 — $12;
10 — $5.

Tuojau

$18; 6 — $15;
8 — $10; 9 — $7 ir

stokite į vajų, pasi- 
ir gaukite vieną iš 
pažymėtų dovanų.aukščiau

Kiekvienas tas, kuris nusistatys 
gauti nors po vieną naują skai
tytoją į dieną laike vajaus, gali 
gauti vieną iš dovanų; gali būt 
garbingas apšvietos platintojas.

Kurie nori išbandyti ar jiem 
patiks dienraštiš “Laisvė,” ga
li užsisakyti ją už $1.00 šešiom 
savaitėm. O vėliau atsinaujins 
prenumeratą ant ilgiau.

“LAISVES” KAINA METAMS $6.00, PUSEI $3.25
Brooklyne $6.50 tnetamsm ir $3.50 pusei metų.

Viskam brangstant pabrangs ir “Laisvė.” Tad dabar proga 
užsisakyti “Laisvę” už dar žemą kainą.

“Laisve” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

$

Iy

$

$

9 c5

I
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LAISVE Penktas puslapiu

ANGLŲ LAKŪNAI PLAČIAI 
BOMBARDAVO ITALIJĄ

Radijas Neėmė Atlyginimo 
Už Jaun. Komunistu Kalbą

ITALAI NUSKANDINĘ TRIS 
ANGLŲ ŠARVUOTLAIVIUS

Roma, rugs. 29.—Būriai 
Anglijos orlaivių bombarda
vo šiaurinius Italijos mies
tus: Turiną, Genoą, Spezią, 
Savoną ir Mariną. Italų sa
loje Sicilijoje jie bombarda
vo Palermą, Trapanį, Mar
šalą, Castelvetrano ir taipgi 
atakavo Italijos valdomą sa
la Rhodes. Vfco užmušė 23 
italus ir sužeidė 43.

Roma, rugs. 29.—Italai 
skelbia, kad jie orinėmis 
torpedomis nuskandinę tris 
Anglijos šarvuotlaivius cen- 
tralinėje dalyje Viduržemio 
Jūros.

Pasimatymas ir Pasikalbėjimas su T 
Mooney Ligoninėje

Hitlerio Submarinai Nuskan 
dinų 13 Anglų Laivų

Scranton, Pa. — Čia per 
radijo stotį WARM kalbė
jo Jaunųjų Komunistų Ly
gos sekretorius Frank Ges
ture, ir kada buvo pasiūlyta 
stočiai apmokėjimas, jinai 
sugrąžino pinigus. Sako,
“tamstų kalba tarnavo Am- London, rugs. 29. — An- 
erikos gynimui.” glai teigia, kad italai pavo-

Jis, be kitko, sakė, jog jingai sužeidė tik vieną pre- 
Raudonoji Armija sudaužė kinį Anglijos laivą centra- 
pasaką, būk niekas negalįs line j e dalyje 
sumušti nacių.

Berlin. — Nacių koman
da teigia, kad jų submari
nai per kelias dienas bom
bardavę anglų prekinius 
laivus, plaukiančius iš Gib
raltaro į Angliją ir nuskan
dinę 12 tų laivų, viso 67,000 
tonų įtalpos, nors juos lydė
jo kariniai Anglijos laivai.

Pietinėje dalyje Atlanto 
Vandenyno vokiečių subma- 
rinas sunaikinęs žibalinį an
glų laivą, 12,000 tonų.

A M E RIKOS PASIUNTINIŲ 
GALVA MASKVOJ NERADO 

NACIŲ BOMBŲ ŽENKLŲ

Viduržemio 
Jūros; tada anglai patys 
nuskandino tą laivą.

Anglų Oro Žygiai prieš 
Italiją ir Vokietiją

RAUDONOJI ARMIJA AT
GRIEBĖ 17 MIESTELIŲ

Maskva. — Amerikos pa
siuntinių galva W. Averell 
Harriman stebėjosi, kad 
Maskvoj nematyt jokių žy
mių, kurias vokiečių bom- 
bininkai būtų padarę. Jis 
sako, Maskva šiandien kur 
kas gražiau
1936 metais. Harriman ir 
tada buvo atsilankęs Mas
kvoj.

London, rugs. 29. — An
glai praneša, kad jų orlai
viai bombardavo kariniai 
svarbius punktus Milane, 
Turine, Sicilijoj ir kitur Ita-

atrodo negu
Anglų orlaiviai taipgi sėk

mingai atakavo kariškai 
svarbius taikinius vakarinė
je Vokietijoje, Frankfurte 
ir kituose miestuose.

šeimynai ir visiems ki- 
draugams ir darbinin- 

visoje šalyje. Aš palikau 
dideliu gailesčiu, kad jis

r

j

I

GaspadoriAkai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo idlbasai 

ir kepta paršiena

FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn 
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

tuojau iš-

vėl galėtų

puikus pa- 
stipriems,

Bruzda Ispanijos žmones 
prieš Darbininkų Siuntimą 

į Vokietiją

Vokiečiai Sakosi Sužeidę
Du Karinius Sov. Laivus

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vokiečių orlaivių. Sovietų 
lakūnai nušovė didelį skai
čių priešo orlaivių.

“Izviestija” rašo, jog So
vietų pasipriešinimas Le
ningrado sektoriuje “kas
dien eina stipryn.” Vienas! 
sovietinis batalionas atėmė n f „ v . 
tris eiles nacių apkasų, o po 4)ar Labiau Suvaržyta Žydam 
to atmušė vokiečių darytą VaŽblOte Vokietijoj 
ataką. Naciai buvo priversti Berlin. - Vokiečių va- 
pasitiaukti atgal iki vienos £juotes ministerija išleido 

i „ i it • įsakymą tik tada leisti žy-
I lavda , sako, kad pne- jam važjuot auto-busais ar

Lisbon, Portugalija. —Is
panijoj labai subruzdo žmo
nės prieš savo fašistų val
džios “susitarimą” su na
ciais pasiųst 100,000 ispanų 
darbininkų prievartos dar- 

:bam į Vokietiją.

Berlin. — Vokiečių ko
manda rugs. 28 d. sakė, kad 
jų armijos artilerija Lenin
grado fronte bombardavo 

! Sovietų karo laivus Kronš- 
itadte ir, girdi, padegė vie
ną sovietinį šarvuotį.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavę traukinius ir gele
žinkelių įrengimus Charko
vo ir Maskvos apylinkėse.

Viena nacių oro i 
pataikius į sovietinį 
laivą ties Kronštadtu.

sulaužytoj us, neva už neteisingą 
atsakymą į klausimą imant pas- 
portą 1934 metais. Aš tik noriu, 
kad visi Amerikos darbininkai 
būtų taip susirūpinę tuo netei
singumu, koks pavartotas prieš 
Browderj, kaip Tom Mooney 
yra susirūpinęs.

Aš palikau Tomą su šypsą 
ant jo veido ir su šviesa jo aš
triose airiškose pilkose akyse, 
kuomet jis prašė perduoti ge
riausius linkėjimus Browderiui 
ir jo 
tiems 
kams 
ji su
tapo ligos paguldytas ir negali 
nei kalbėti, nei rašyti daug, bet 
susirūpinęs sugrįžti į kovą. Bet 
aš jį apleidau taipgi su giliai 
jaučiama pagarba jam už jo 
nepalaužiamą dvasią ir nepalen
kiamą valią kovoti už atgavimą 
sveikatos, idant jis 
būti naudingas.

Tom Mooney yra 
vyzdys jauniems,
sveikiems ir Veikliems jo klasės 
vyrams ir moterims visur. Aš 
palikau jį jausdamos!, kad jei
gu jūs galėtumėte jį matyti ir 
su juo pasikalbėti, kaip kad aš 
mačiau ir kalbėjausi, tai jūsų 
pasiryžimas, drąsa, veiklumas 
ir valia darbuotis -šimteriopai 
padidėtų. Padarykime mes dėl 
Tomas Mooney tai — jo vardu 
ir jam prašant — ką jis norė
tų padaryti, bet negali dėl svei
katos, būtent, darbuotis dieną 
ir naktį dėl išlaisvinimo to žmo
gaus, kuris pagelbėjo išlaisvin
ti Tom Mooney, tai yra, Earl 
Browderio.

Elizabeth Gurley Flynn.

bomba 
karo

„ _.. \ aam važiuot, auto-ousais ai .
s0 ėjimas, pu myn^jau tapo i |.vekariais jęįgU lieka ga-
sulaikytas: “Taigi d&barį 
nuleiskim jam kraują iki 
visiško išbalimo, kad nė la
šo neliktų; atakuokime be 
paliovos ir grūskime jį vis 
atgal.”

LAIMĖJO PRIEŠ NACIUS 
ILMEN SRITYJE

na vietų nuo nežydų, ir tik 
tada žydas gali atsisėsti, jei 
lieka tuščių sėdynių po to, 
kai visi kiti sūsėdę.

SUGRĮŽO DARBAN 17,000 
GELEŽIES-ANGLIES

STREIKIERIŲ
Birmingham, Ala. — Su-

i CIOMaskva, rūgs. 29.—Vie--grįžo darban 17,000 
noje centralinio fronto da- darbininkų Tennessee Ang
lyje Sovietai atgriebė nuo lies, Geležies iij Geležinkelio 
vokiečių du kaimus, kaip ’ kompanijos, kada gūberna- 
praneša “Raudonoji žvaigž
dė,” Sovietų armijos laik
raštis.

Staraja Russa srityje, į 
pietus nuo Ilmen ežero, “ne
siliaujančioji audra sovieti
nių kanuolių ugnies” daro 
jovalą iš nacių apsigynimų;

1 • V" •

torius liepė ištraukt nami
nius sargus ! (pavaduoja
muosius milicininkus) iš tos 
srities.

Lexington, Ky.—Nežinia, 
kas nušovė golfo sportinin
kę Marioną Miley ir pavo- 

Raudonasis Laivynas pra-'jingai pašovė jos motiną. 
gaištingai daužo vokiečių 
orlaivių stovyklas ir tankų

* ir šarvuotų automobilių ei
les. Mūšių laukas užterštas 
tūkstančiais vokiečiu lavo
nų.

Staraja Russa apylinkėje 
sovietinė kariuomenė at
griebė nuo nacių penkis 
kaimus bei mažus mieste
lius. Novgorodo srityje, į 
šiaurius nuo Ilmen ežero, 
raudonarmiečiai toliau pa
stūmė vokiečius atgal.

Le VANDA

337 Union Avenue 
Brooklyn^ N. Y. 

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

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
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j
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NOTARY 
PUBLIC M
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VENGRAI SOVIETŲ
FRONTE PRARADO 

40 PROCENT. KAREIVIŲ
Ankara, Turkija.— Tapo 

užmušta, sunkiai sužeista 
bei nelaisvėn paimta po 40 iš 
kiekvieno šimto tų Vengri
jos kareivių, kurie buvo 
pasiųsti kariauti išvien su 
vokiečiais prieš Sovietus, 
kaip tvirtina atkeleiviai 
Vengrijos į Turkiją.

iš

NAUJAS NACIŲ 
IŠMISLAS

New York.—Praeitą sek
madienį čia buvo girdėta 
nacių radijo pranešimas, 
pasakojantis, būk Sovietai 
pašalinę maršalą Budionnį 
iš komandos ir būk paskui 
sušaudę jį Stalingrade.

0
DIENRAŠČIO

“LAISVES”
METINIS

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

tinis koncertas įvyks:

j

0

0
$
C )

(Tąsa nuo 2-fo pusi.)
derio pastangas dėl jo išlaisvi
nimo daug metų prieš tai, kai 
Browderis suorganizavo Kansas 
City, Mo., pirmutinį Mooney - 
Billings apgynimo komitetą ry
tuose už Rocky kalnų.

Šioje vietoje Mobney pastebė
jo, kad jisai pažinojo mane 
daug ilgiau, negu daugumą ki
tų. Jisai 1908 metais atvyko 
Chicagon po maršruto specialiu 
rinkimu kampanijos traukiniu 
kartu su Eugene Debsu. Jis pa
sakojo, kad aš bandžius jam 
parduoti 1WW parengimo tikie- 
tą. Nors aš buvus labai įtiki
nanti, tačiau jis tikieto nuo ma
nęs nepirkęs ir taipgi sarma- 
tinęsis pasakyt kodėl, būtent, 
kad neturėjęs pinigų. Jis da-

i bar gardžiai nusijuokė iš pasi
aiškinimo po trijų dešimtų me
tų.

: Tom Mooney Vra įsitikinęs, 
kad jeigu tik mes išaiškinsime 
Amerikos žmonėms faktus apie 
Browderio bylą
ryškės kaltinimų jįrieš jį men
kumas,, kaip kad buvo su kalti
nimais prieš Sam Darcy Cali- 
fornijoje. Jis atkreipė mano dė
mesį į policijos viršininką Dul- 
lea, kuris perpykęs ant teisėjo 
Schonfeld už paleidimą Darcy, 
suriko: “Ten Rytuose jie nutei
sė Earl Browderj kalėj iman pa
siremiant daug menkesniais kal
tinimais.” Tomas nurodė, kaip 
abiejuose atsitikimuose, kaip 
Californijoj, taip New Yorke, 
buvo panaudoti techniškumai 
pateisinimui politinio persekio
jimo. i

Jis ragino mūsųl Piliečių Ko
mitetą surinkt visas informa
cijas šiame reikale, ir paskelbti, 
.idant išmušti iš visuomenės gal
vos tą mintį, jog Browderis bu
vęs įkalintas ūži pavartojimą 
falšyvo pasporto 11937 metais 
ir 1938 metais. Tomas priminė 
man tą faktą, fc^ipibuvęs Mass
achusetts gubernatorius Fuller 
panaudojo svetimą pavardę 
(Peter Bond) važinėdamas Eu-’merikinei Panamos Respu- 
ropoje po to, kaip jis atsisakė up į į sako, jog vokiečių 

submarinai nuskandino tą 
laivą ir devynis kitus lai
vus, kurie plaukė į vakarus 
nuo Afrikos. Juos lydėjo 
kariniai Anglijos laivai.

Submarinai Nuskandino 
Panamos Laivą

-Lisbon, Portugalija. — Iš
gelbėtieji jūrininkai “Trini
dad” laivo, priklausiusio a-

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujani krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THt BAttur

i

VarjM) 
keptuvė 

yra 
unijinė

BAKING CO*?-

11dovanot bausmę Sacco ir Van-1 
zetti 1927 metais įr kad jo už 
tai niekas nepersekiojo ir ne
baudė. Tačiau Browderis, ku
ris važinėjo savo vardu ir tu- 
rejo visai gerą pasportą, pasiųs
tas kalėjimai! ant čaug ilgesnio 
laiko, negu siunčia bile kokius 
kitus pasportinių patvarkymų

50c

35c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu a p- , 

daru ..................... ĮL.............
Ta pati knyga, Celulipdas gra
žiu apdaru su antspąudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė ............... .[...............

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

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

Sapnų knyga, apdarytą su pa
veikslais .................. U.............. $1.60

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 .

Trajenkes, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ..Įl..........

M. bukaitis, 
334 Dean Rd.( 

SPENCERPORT. N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

SANDELIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu 
nas, alerų šaknys, ramunSliai, apvy 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70( 
svaras, arba bile kokių 6 svarai u> 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisyti, 
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, atmens 
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.

C

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)
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Telephone
STagg 2-5043
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Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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0

0

Ų 
a
a

ra
fa

November
1941

toje pačioje salėje 

kur visada:
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Sekmadienį

Lapkričio

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

f
s
f 
lt a
i

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.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

%

1
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JUNIOR LABU

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 Caka 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

ROBERT>g
i

I

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Graliam ir Manhattan Avės.

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

39

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

•»EG. S. PAT. OFF. PATENTS PENDING

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

$

0

0

i £
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LIPTON
JEWELER

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mššlažarnės Ligos. Abcmai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Re urna tiskl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti cnromskl 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla-

P. M. Sekmadieniais 9 A.M. 2 P. M.

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
iigos pažinimą ir tinkamą gydymą. ĮšvirkšČiama 
Senftno 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 Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.
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> Tarp Lietuvių

Billings Buvo Iškilmingai Su
tiktas Atvykus Kalbėli 

Browderio Mitingui

Iš Mezgėjų Susirinkimo

Atvykstantį iš Kalifornijos 
žymų unijistą Warren K. Bil
lings miestavoj orlaivių stoty
je sutiko didelis būrys unijis- 
tų su vėliavomis, iškabomis ir 
gėlėmis.

Billings atvyko New Yor- 
kan sakyti prakalbą Browde
rio laisvinimo masiniame mi
tinge, suruoštame per Piliečių 
Komitetą rugsėjo 29-tos 
ra, milžiniškoj Madison

Malioriai Aukojo Dienos 
Uždarbį Kariaujantiem 
Prieš Fašizmą Remti

Iš Judžiu Vakaro

vaka-
Sq ua-

Pačios pirmosios prie 
vio laiptų Billings’ą sutiko su 
gėlėmis Mrs. Felicia Posner ir 
Miss Mary Sperlingam narės 
Tarptautinės Auksorių Unijos, 
AFL, moterų pagelbinės. Čia 
pat laukė jo delegacijos va
dovybė, Batsiuvių Unijos, CIO, 
ir Auksorių Unijos, AFL, at
stovai. Prieš įkalinimą Bill- 
ings’as buvo batsiuvys ir pri
klausė batsiuvių unijoj. Kalė
jime jis išmoko auksoriaus a- 
matą ir vos tik išėjęs įstojo to 
amato unijon ir dabar yra Lo- 
kalo 101, San Franciscoj, se
kretoriumi. Greta “Victory” 
guzikučio ant jo atlapo tebe
buvo Kalifornijos Darbo Fe
deracijos delegato žymė. Jis 
pribuvo tiesiai iš konvencijos.

Masinę delegaciją iš 50 as
menų sudarė AFL ir CIO uni
jų vadai.

Susibūrusiems jį klausinėti 
reporteriams Billings pareiškė, 
kad jis nori matyti Browderį. 
kuo veikiausiai išlaisvintu, 
“kadangis mums jis reikalin- _______
gas kovai prieš Hitlerį čionai, lėtų mėgsti. 
Jungtinėse Valstijose. Brow- 
deris yra vienas iš drąsiausių 
ir labiausia inteligentiškų ko
votojų prieš fašizmą.” 

-f------

Jau Tik Dvi Savaitės...

orlai-

or-
su-
sa- 
ko-

Dvylika tūkstančių New 
Yorko miesto maliorių, 9-to 
Distrikto Tarybos narių, per
eitą šeštadienį dirbo per vi
są dien ąspecialiai tam, kad 
paremti kariaujančius prieš 
fašizmą. Nedirbo tik tie, ku- 
riems nebuvo darbo, tačiau ir 
jie prisidėjo dienos uždarbiu.

Specialės dienos uždarbiai, 
po $11.20 nuo 
husio, bendroje 
864 priduota 
Pagalbai, kuri
.^perduoti šelpimui
Sovietų Sąjungos, Chinijos ko
votojų prieš fašizmą, taipgi 
teikti dovanų ir J. V. armijos 
kariams.

surengęs

iš Lietu- 
rinkimų

ir iš jų
Siūlams

Po $2
Nakti-

Praeito ketvirtadienio va
kare, “Laisvės” svetainėje, 
įvyko pirmas Brooklyno mo
terų susirinkimas, pasitarimui, 
kaip sėkmingiau pasiuntus pa
galbos mūs broliams, kovojan
tiems su hitlerizmu. Susirin
kimas buvo labai sėkmingas: 
dalyvės rimtai svarstė greitos 
paramos būdus. Nusitarta 
ganizuot mezgėjas, idant 
spėjus Kalėdoms pasiųsti 
vo broliams ir draugams,
vejantiems už pasaulio laisvę 
ir demokratiją, bent keletą 
desėtkų šiltų svedęrių.

Idant mezginiai pigiau at
sieitų, ant vietos sudėta $29.- 
50, už kuriuos urmine kaina 
bus perkamos vilnos 
mezgami svederiai. 
aukojo: S. Sasna $3. 
aukojo: šolomskienė,
nienė, Senkevičienė, Gustaitie- 
nė, Čepulienė, P etrikienė, 
Depsienė, Kalvaitienė, Laukai
tienė, Gilmanienė, Po $1: 
Vaitkienė, Jarulevičienė, 
Kvietkienė, Albina Rušinskiū- 
tė, J. Rušinskas, ‘O. Titanie- 
nė. A. Bieliauskienė 50c. Vi
so sudėta $29.50. ;

Ant vietos 20 moterų pasi
žadėjo numegsti po svederį, o 
pora draugių, — Čepulienė ir 
Andriuškėvičienė Ijau baigia 
mėgsti ir žadėjo dar po kitą 
numegsti.

Susirinkimo dalyvės pasi
reiškė tuom reikalu kalbėtis 
su kitom moterim, kalbinti 
jas, idant prisidėtų prie mez
gimo. Kurios negali mėgsti dėl 
vienos bei kitos priežasties, to
kių paprašyt kiek pinigų, nu
pirkimui siūlų, idant kitos ga-

Iki šiol megst apsiėmė: Gil
manienė, Gilmaniūte, šoloms- 
kienė, šolomskiūtė, Kalakaus- 
kienė, Pakalniškienė, Zablac- 

,kiėnė (jaunoji), Rušinskienė, 
Čepulienė, Gustaitienė, Nakti- 
nienė, Kalvaitienė, Mrs. Ke
ras, Janulevičienė, Kvietkienė, 
Andriuškėvičienė, Laukaitie
nė, Petrikienė, Senkevičienė, 
Depsienė. šios draugės pasi
žadėjo numegsti 22 svederius. 
Tai tik pradžia, da ne visos 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rės tarė savo žodį, o narių 
turime netoli šimtinę, megs ir 

: kitos. Iš kelių organizacijų 
moterys dirba bėndrai šiuo 
reikalu.

Svederiai turi būt pilkos 
arba tabakinės (kh;aki) spal
vos. Ne kitokios. Gali būti su 
rankovėmis arba bei rankovių.

Norinčios daugiau informa- Kį _ . , . . i • , , . ,

“Vaje! Galą gausiu!... Ga
lą gausiu!” girdėsite ir maty
site Jegorušką (N. Jušką) šo
kinėjant nuo krėslo ant krės
lo ir kalban su senute Arina.

“Ko tu, vėjavaiki, džiaugie
si?” klausia jo Arina.

“Juokais plyšiu, numirsiu 
be galo aš juokinąs, močiute!” . 
toliau tęsia Jegorušką. 1

“Na, ko tu džiaugiesi, snar- 1 
gliau?” ir vėl klausia Arina. į

Čia kalbama apie veikalą— 
Neturtas—Ne Yda, prie kurio 
Aido Choro nariai .dienomis ir 
naktimis rengiasi, kad tik ge
riau susimokinus, kad tik pa- kreipkitės prie kliubo
tenkinus atsilankiusią į jų pa- į narĮy* Darbas skubus, kaip 
rengimą publiką. I

Tik už dviejų savaičių ir priduoti, — tuoj bus perduoti 
tie visi, kurie atsilankys į Ai- Centraliniam Komitetui dėl iš- 
do Choro parengimą, 12 d. siuntimo kariautojams.
spalių Labor Lyceum svetainė- i Nemokančias mėgsti — pa- 
je, turės progos pasidžiaugti, mokins prityrusios.
pasijuokti ir. . . protarpiais 
gal kaip kuriems teks ir apsi
verkti.

Šiame veikale jūs matysite; 
linksmybių (maskaradų) ba
lių : mešką šokant ir dainuo
jant, gervę geriant vyną, ožį 
šokant polką ir sykiu girdėsi
te juos dainuojant linksmas, 
iš La Traviata operos arias 
(melodijas). Tai vėl matysite 
dramą — motiną širdgėloje 
aimanuojančią dėl savo duk
ters laimės, kurią vėliau ji pa
ti ir jos duktė suranda, kuo
met atsikrato nuo poniškumo 
ir išdidumo.

Pirkite bilietus dabar į šį 
Aido Choro parengimą ir už
sitikrinkite sau vietas.

Aido Choro Koresp.

. Darbas skubus, kaip 
’greit svederiai bus komitetui 

už dviejų savaičių ir priduoti, — tuoj bus perduoti

Slaugių Padėjėjų Kursai

Kliubo Korespondentė.
i

Karys Petras Čepas 
Progresuoja

Šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi maspethietįs Petras 
Čepas, kuris jau arti metai 
laiko tarnauja Jungt. Valstijų 
kariuomenėje. Jis tarnavo kai
po pėstininkas. Bet dabar Pe
tras tapo padėtas į signalinį 
korpusą ir dėl to jis trims mė
nesiams siunčiamas mokytis į 
Monmouth, N. J. stovyklą. 
Petras bus treiniruojamas prie 
susisiekimo technikos — tele
fonų, etc.

Pirm išvykstant kariuome
nėn, getras Čepas buvo 
lūs LDS darbuotojas ir 
Choro narys.

veik-
Aido

kiekvieno dir- 
sumoje $52,- 

Santarvininkų 
įgaliota aukas 

Anglijos,

aDaily Worker” Rėmė
jų Konferencija

Fraternal Clubhouse, New 
Yorke, pereitą sekmadienį įvy
ko iš 13-kos valstijų organi
zacijų delegatų konferencija, 
kuri vyriausia svarstė, kaip 
plačiau paskleisti anglišką 
darbininkų dienraštį “Daily 
Worker’ ir’ “Sunday Worker.” 
Dalyvavo unijų, komunistų 
kuopų-sekcijų, ir kitų organi
zacijų atstovai.

Savo raportuose iš vietų 
daugelis iš 275 delegatų at
žymėjo naujas metodas dien
raščio užrašinėjime ir atskiro
mis kopijomis pardavinėjimo, 
nurodinėdami galimybes daug 
plačiau paskleisti vienintelį 
anglišką dienraštį rytuose, ku
ris duoda teisingas žinias iš 
darbininkų kovų, apie organi
zacines problemas ir taip pat 
yra teisingas informatorius 
apie pasaulinius įvykius ir 
drąsus, atviras kovotojas prieš 
fašizmą.

Konferencija nutarė nuo šiol 
iki sausio 1-mos, 1942 metų, 
padauginti “Sunday Worker” 
skaitytojų skaičių 25 tūkstan
čiais ir “Daily Worker” skai
tytojų dešimčia tūkstančių per 
dieną. R.

Pereito penktadienio vaka
rą, Pil. Kliubo salėj, Apšvie
tos Komitetas buvo 
lodymą sovietinių judžių. Pa
rodyta trys filmos: 
vos liaudies seimo
kampanijos ir liaudies reika
lavimo įsteigti tarybas ir pri
sidėti prie Sovietų Sąjungos; 
“Kaimo Nuotaka,” veikalas iš 
Tarybų Ukrainos kolektyvie- 
čių gyvenimo; ir judis iš vo- 
kiečių-Sovietų > karo. į Filmos 
geros, tik dėl kokio nesusipra
timo, ar ko, 
sios marškos 
veikslai buvo rodomi Idaug su
mažinti. Dėlto tūlos scenos, 
ypatingai masinės, prąrado sa
vo įspūdingumą.
Iriausia nukentėjo 
rodytoji filmą apie 
Kitos buvo parodytos biskį di
desnėmis, bet ne ganėtinai.

Publikos prisirinko pilna 
Pil. Kliubo salė. Skaitlingoj 
publikoj matėsi įvairių orga
nizacijų veikėjai su savo pra- 

bilietais, kiti su rinklia- 
parašų, treti su rinklia- 
aukų. Pertraukoje, 
rengėjams 
atsišaukė į 
Browderio 

kadangi

Daug darbuojasi Aido Cho
ras ir su juo kooperuoja kiti 
artistai, kad mes visi galėtu
me pasigrožėti perstatymu 
muzikališko veikalo — “Ne
turtas — Ne Yda.” Jie laiko 
kelias praktikas per savaitę ir 
sekmadienį nuo 10 ryto ligi 
prievakarių, kad suteikti mum 
tikrai menišką vakarą. Spalių 
12-tą bus ta didžioji diena. 
Jau dabar įsirašykime į savo 
kalendorių, o dar geriau — 
įsigykime bilietus iš anksto.

susituokė
Marijona

negauti didžio-
(screeri) ir pa-

Už vis la- 
pirmiausia 

Lietuva.

Central Brooklyn
Penktadienį, rugsėjį 26-tą, 

draugą J. Kvartūną patiko ne
laimė, darbe užsigavo šoną. 
Labai gaila, nes draugai Kvar- 
tūnai yra labai draugiški ir 
teisingi žmonės. Yra “Lais
vės” skaitytojai ir visad pare
mia darbininkų judėjimą pa
gal išgalę. Linkėtina, kad d. 
greitai pasveiktų.

M. Renkevičiūte.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N.‘ Y.

Šv. Jurgio draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lio 1 d., 7:30 va. v., Liet. Am. Pilie
čių Kliubo saiėje, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti ir savo mo
kesčius užsimokėti.

Sekr. Ch, Nečiunskas.
(229-231)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos ir prižiūrėti du vaikus. Gaus 
kambarį ir valgį, taipgi ir atlygini
mą. Prašome rašyti sekamu antrašu: 
L. Baronas, 234 E. Filbert St., East 
Rochester, N. Y. >(229-231)

buvo uždarytas sekmadieniais j 
per vasaros mėnesius, prade-. 
dant spalių 5-tą žada visus al
kanus ir sekmadieniais paval
gydinti vištiena ir kitais ge
rais valgiais.

Kalbant apie valgius, norisi 
priminti, jog spalių 19-tą, Pil. 
Kliubo salėj bus šauni “tur
kių” vakarienė. Ją rengia mo
terys paminėjimui sidabrinio 
jubilėjaus nuo įsteigimo pirmo 
Amerikos lietuviu moterų 
laikraščio “Moterų Balso.”

Ž. R.

K. Karloniene Serga

Šį Sekmadienį

va
lelius, A. 

publiką pa- 
laisvinimo 

Brbwderis,

m ogų 
vomis 
vomis 
karo 
Bimba 
remti 
fondą,
kaipo griežtas ir žymus kovo
tojas prieš fašizmą turėtų šiuo 
svarbiu laikotarpiu | r a stis 
priešfašistinės veiklos vadovy- 

Ibėje, o ne kalėjime. Skambes
nėmis aukomis tam tikslui au
kojo sekami:

Po $1 : Draugė M. V., M. 
A. Dobiniai, W. O. Baltrušai
čiai, A. Kalakauskienė. Po 50 
centų : J. Kalvaitis/ S. Sasna, 
Kiburienė, Višniauskieįnė, Ri- 
pinskienė, Petraitienė. Po 25c: 
Draugė, N. Kauliniėnė, S. 
Vaitkus, Misevičienė, Fr. Ka
vai, Draugas, Gasiūnas, Siur- 
ba, Dainius, Vaznis,! P. šo- 
lomskas, W. Karlonaš, Tau
ras, A. P., Kraujalis, Ambro- 
zaitienė, žemaitis, Skįrįnantas, 
V. Rudaitis. !

Viso su smulkesnėmis au
komis surinkta $18.57. Tai 
labai širdinga auka atsižvel
giant į daugeriopas rinkliavas 
pastaraisiais laikais iii į tai, 
kad čion atsilankiusieji jau 
buvo užsimokėję po 25c įžan
gos. Rep.

Ištroškus Važiavimo
Ch. Brown, jaunas 7th Avė. 

garadžiaus darbininkas, taip 
norėjo pasivažinėti, kad nesi
klausęs pasiėmė jo darbavie
tėj padėtą kunigo mašiną, įsi
sodino dvi merginas ir taip 
smagiai važiavo, kad greit įva
žiavo tiesiai į piliorių/Visi 3 
sužeisti ir mašina apdaužyta, 
o jis pats įkaitintas vagystėje.

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 ą n t ii 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., BrJoklyt
Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Rugsėjo’ 21 d. 
Alekas Kubilius su 
Tumosaite. Santuokos ceremo
nijos įvyko lietuvių parap. 
bažnyčioj ant N. 5-tos, o poky
lis — lenkų svetainėj, Maspe- 
the, dalyvaujant apie porai 
šimtų svečių.

K. Karloniene, žinomo Mas- 
petho biznieriaus Vinco Karto
no žmona, vėl labai serga. 
Randasi namie, 61-34 — 56 
Drive. Būdama ligos atskirta, 
visų pasiilgsta ir mylėtų, kad 
draugės-draugai ją atlankytų.! 
Sveika būdama ji prigulėjo ir 
dabar priguli Maspetho LLD 
138 kuopoje, visuomet buvo, 
darbininkiškų reikalų rėmėja, j 

.taipgi buvo ir yra “Laisvės” 
skaitytoja, ir sirgdama nuolat 

Titaniai persikelia nuo 105- skaito “Laisvę.” Rep.
12 Rockaway Blvd. į tos pat | 
gatvės numerį 74-09, tai yra iš r 
Ozone Parko į Woodhaven. 
Titanis yra bene vienintelis 1 
batų taisytojas toj apylinkėj.

Mrs. Ona Zeidat buvo stip
rokai susirgus, tačiau'greit pa
vyko ligos nusikratyti.

R. Stočkus pereitą savaitę 
sunkiai sužeistas automobi- 
liaus netoli nuo savo namų, 
320 Union Avė. Toj gatvėj 
kas nors yra taisytino, nes pa
staruoju laiku sudaužo labai 
daug žmonių.

Nellie McDonald (Koliūtė, 
O. Titanienės duktė) pereitą 
penktadienį susilaukė dukre
lės. Randasi ligoninėj.

Eastnewyorkieciai St. Stec- 
kiai minėjo savo vedybų 25 
metų sukaktį.

Marijona Buckus dar vis 
serga. Pirmiau buvo ligoninė
je, paskiau ilsėjosi ant farmų, 
o šiuo tarpu randasi namie. 
Moterys kliubietės prašomos 
atlankyti.

Pranas Šapranauskas po li
gos ligoninėje, iš kur išėjo 
k e žmonos šermenų, ilsisi 
mie ir, progai pasitaikius, 
farmų.

Elena šuipytė poilsiauja 
miestyje.

Pataisyta žaismavietė prie 
Morningside Ave. ir W. 123rd

lai- 
na- 
ant

uz-

Pranas Domikaitis, savinin
kas Lorimer restaurano, kuris

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

či'
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.
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Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn© ‘skyrius, 57 Willoughby 
Ave., jieško liuosnorių slaugiu 
padėjėjų kursams. Ima nuo 18 
iki 50 metų, turinčias viduri
nės mokyklos baigusių žino
jimą, sutinkančias išeiti 80 va-* 
landų kursą ir per metus įdė
ti 150 valandų praktikos.

SVEIKESNI
Pereitą savaitę brooklynie- 

čiai džiaugėsi gražiu oru, o 
tuo pačiu sykiu ir genesne 
sveikata. Numažėjo susirgi
mai plaučių uždegimu, skar
latina, tymais, kokliušu. Miri
mų irgi buvo 47 mažiau pir
mesnės savaitės. Viso per 
vaitę mirė 405 asmenys,

I

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja namas su keturiais 

kambariais, apačioj aludė. Galima 
atskirai randavoti kambarius ar alu
dę. Visi patogiausi įtaisymai. Prašo
me telefonuoti nuo 12 vai. dieną iki 
5 v. v. Asmeniškai matytis galima 
atsišaukti po sekamu antrašu: Elsie 
Nelson, 603 Middle Neck Rd., Great 
Neck, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keptuvė (Bakery Shop) 

su naujom mašinom, geriausiai įruoš
ta keptuvė duonai, pyragam ir pyra
gaičiam. Naujas mūfo namas, su tin
kamais gyvenimo kambariais. Geras 
bargenas, kas pirks dabar. Pardavi
mo priežastį pasakys asmeniškai. 
Dėl daugiau informacijų, prašau 
kreiptis šiuom antrašu: 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. (230-235)

$

$

nemoka, 
miesto.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Mes visi norime kaip kada 
pasilinksminti ir visi norime 
nudirbti naudingų darbų vi
suomenei. Kadangi mūsų taip 
linksminimosi, taip visuomeni
niams veiksniams dienos labai 
apribotos, mūsų organizacijos 
kombinuoja savo pramogas 
taip, kad žmonės galėtų vienu 
sykiu pasilinksminti ir atlikti 
visuomenei naudingą pareigą.

Tokios rūšies pasilinksmini- 
| mą ruošia Moterų Apšvietos 
Kliubas šį sekmadienį, spalių 
(Oct.) 5-tą. Jamaica giraitėj, 
Springfield Blvd. (25th Rd.). 
Čia bus proga paskutinį kartą 
šį sezoną, pasižmonėti atvira
me ore, pasivaišinti, o to pa- 
žmonio visas pelnas eis Medi- 

i kalei Pagalbai kovotojų prieš 
fašizmą.

Kelrodį matysite paskuti
niuose pranešimuose.

Rengėjos.

Aprokuojama, kad šį rude
nį persikraustys - mainys sa
vo gyvenimo vietas apie milio- 
nas didžiojo New York o gy
ventojų

DAUGIAU GlRIMO

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Gt

GERESNIS SKONIS

gorily by Pepsl-Cola Company10"!-!^
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

O ■E

K

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

įč 
g 
K

K

K

;c 
! 
c
£

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!
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

s visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Sta/ Geriausias Alus Brooklyne 
resas:

I

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y 

Tel. Ev. 4-8698




