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PRAŠOME KIEKVIENĄ Sovietai Apleido Pol

Sovietai dabar atgriebė

privalome 
Roosevelto

Kokį frontą mes, Amerikos 
lietuviai, šiandien turime?

Kiekvienas lietuvis, kuriam 
rūpi sumušimas hitlerizmo, 
privalo stoti bendron talkon.

Kiekvienas lietuvis, nepai
sant jo tikybinių įsitikinimų, 
nepaisant srovinės - partijinės 
krypties, kuriam rūpi matyti

kiečių okupacijos, privalo sto
ti bendron talkon.

Mes visi išvien 
paremti prezidento 
užsieninę politiką.

Mes visi išvien

KRISLAI
Mūsų Frontas.
Darbas Prasideda.
Spalių 1-moji Jau Praėjo.
Tik Mes Savo Pareigą At

likime.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Didvyriška Raudonoji Armi

ja turi savo 2,000 mylių ilgu
mo frontą, kuriame ji kovoja 
su visos civilizuotos žmonijos 
priešu—fašizmu.

Hitlerio pavergtosios tautos 
vysto vieną bendrą frontą ko
vai prieš bestijiškąjį hitleriz
mą — kovai “iš vidaus.”

Anglija dar neturi fronto, 
bet rengiasi jį “kur nors ati
daryti.”

Amerikos fabrikai, Ameri
kos pramonė dirba visais ga
rais amuniciją, ginklus, tan
kus ir orlaivius aprūpinimui 
kariaujančių prieš hitlerizmą 
žmonių priemonėmis, kuriomis j 
Hitleris ir jo naciai bus su
naikinti .’
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Visi Skaitytojai, ilaisyėįV aju!
Rooseveltas Giria 
Religijos Laisvę 
Sovietų Sąjungoj

SKAITYTOJĄ GAUT BENT 
PO VIENĄ NAUJĄ

padėti prezidentui Roosevel- 
tui kovoti prie izoliacijonistus, 
hitlerininkus, — tokius, kaip 
Lindberghas, Wheeleris, Nye 
ir kitus, kurie nenori prileisti, 
kad Amerika teiktų pagalbą 
kariaujančioms prieš Hitlerį
šalims — Anglijai ir Sovietų ,ve Sovietuose. 
Sąjungai. i“ ' “ *

Mes visi išvien privalome j * 
griežtai tarti savo žodi prieš ’ • - -
lietuviškus hitleristus, sklei
džiančius Hitlerio propagan- i 
dą Amerikos lietuviuose.

Ką apie tai mano katalikai, 
nesutinką su Hitleriu ir jo 
agentais lietuvių tarpe ?

Ką apie tai mano socijalis- 
tuoją žmonės, nesutinką su 
atsidavusiais Hitleriui savo ly
deriais ?

Ką apie tai mano sandarie- 
čiai-liberalai, nesutinką su 
tautininkais, pučiančiais hitle- 
riškon triūbon?

Pasisakykite, broliai! Pasi
sakykite greit, nedvejodami! 
Reikalas skubus ir svarbus.

Washington. — Ambasa- 124-tą skyrių Sovietų Kons- 
dorius lenkų valdžios Lon- titucijos, kuris sako: 
done, Jonas Ciechanowskis| užtikrint piliečiams
atsiuntė laišką Amerikos val
stybės ministeriui C. Hul- 
l’ui, kuriam rašo, jog So
vietai duoda pilną religinę 
laisvę lenkų armijai, susi
dariusiai Sovietuose prieš 
nacius ir leidžia lenkam ir 
žydam steigtis naujas baž
nyčias Sovietų Sąjungoje.

Amerikos laikraštininkai
Washingtone, dėl to užklau- kalinga kaip religijos laisvė, 
sė prez. Rooseveltą, kaip iš 
tikrųjų yra su religine lais-

Prezidentas 
jiem atsakė, jog Sovietų Są
jungos Konstituciją/užtik
rina pamatiniai tokią pat 
religijos laisvę, kaip ir Jun
gtinėse Valstijose. Prez. 
Rooseveltas patarė Ameri
kos žmonėms perskaityti

“Kad užtikrint piliečiams 
!sąžines laisvę, tai bažnyčia 
Sovietų ' Sąjungoj yra at
skirta nuo valstybės, o mo
kykla nuo bažnyčios. Lais
vė praktikuot bet kokią re
ligiją ir laisvė vest prieš-re- 
liginę propagandą yra pri
pažįstama visiem piliečiam.”

Nurodydamas į šį Sovietų 
Konstitucijos skyrių, prezi
dentas pareiškė, jog yra rei-

taip ir laisvė priešintis re
ligijai, ir sakė, kad Ameri
koje įsigyvenęs toks papro
tys: Vienas kalbėtojas ant 
gatvių kampo vieną vakarą 
sako kalbą už religiją, o ki
tas kalbėtojas kitą vakarą 
kalba ant tų pačių gatvių 
kampo atakuodamas religi
ją

100,000 Lenkų Sovietuose Greitu laiku
Kariaus prieš Hitlerį; Lenkų Ambasado

rius Džiaugiasi Jiem Suteikiama laisve
Washington.—Jonas Cie- 

chanowskis, lenkų valdžios 
ambasadorius Londone, ra
šo savo laiške Amerikos 
valstybės ministeriui C. Hu-

llui:
“Sovietų Sąjunga suteikė 

ginkluotom mūsų jėgom 
(sovietinėje žemėje) pilnas 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Hitleriečiai Sušaudė 84 
Cechų Patriotus per 

48 Valandas
Berlin, spalių 1.—Naciai 

sušaudė dar 58 cechus už

Tai bus mūsų frontas prieš 
žmonijos pabaisą hitlerizmą!

Tai bus mūsų, Amerikos lie
tuvių, prisidėjimas prie iškovo
jimo Lietuvai 'laisvės!

Tai bus mūsų, Amerikos lie-| 
tuvių, prisidėjimas prie kovos, į 
kuri užtikrins Amerikai sau
gumą ir jos žmonėms laisvę.

Ką sakote, broliai ir sesės?! tai, kad jie, girdi, darbavęs! 
--------  |atplėšt Čechiją (Bohemiją)- 

Vakar spalių mėn. 1 d. ofi-[Moraviją nuo Vokietijos ir 
daliai prasidėjo vajus už, ga- įsteigt nepriklausomą cechų 

valstybę. Vakar, pagal to
kius kaltinimus, naciai su
šaudė 26 čechus-moravus.

vimą naujų skaitytojų dien
raščiui “Laisvei.” Vajus baig
sis su gruodžio 1 d. Vadinasi, 
turime du ištisus mėnesius, per 
kuriuos privalome sustiprinti 
mūsų dienraštį.

Gavimas “Laisvei“ naujo> 
skaitytojo yra stiprinimas anti 
hitlęrinio fronto Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Nes “Lais
vė” nuošidžiai kovoja prieš 
Hitlerį ir jo visas šaikas.

Mes prašome kiękvieno 
“Laisvės” skaitytojo, kiekvie
no mūsų veikėjo, kiekvieno 
mūsų draugo ir draugės pasi
darbuoti šiame vajuje dau
giau, negu kitados!

Vajininkai gaus gražių do
vanų. Pirmoji dovana vyriau
siam vajininkui—50 dolerių.

IŠ viso yra dešimts dovanų.

Prez. Rooseveltas Pla
nuoja Dvigubai Papla- 
tint Socialę Apdraudą

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sakė, kad jis 
gal neužilgo kreipsis į kon
gresą, kad antra' tiek papla
tintų socialę nedarbo ir se
natvės apdraudą? Dabar ta 
apdrauda apima 40 milionųj 
darbo žmonių, o jei kongre
sas priimtų prezidento pa-

Tai per 48 valandas jie mir- siūlymą, tai jau 80 milioną- 
čia nubaudė jau 84 to kraš- tokių žmonių galėtų naudo- 
to patriotus.

Tuo tarpu 
areštavo 256 
chų veikėjus, 
taip pat gręsia nužudymas. 
Tarp jau nužudytų yra ir 
profesorius Vladimiras 
Groh ir dr. Vojtec Jilek.

Visoj Cechijoj-Moravijoj 
įvestas aštrus karo stovis.

hitlerininkai 
tautinius če- 
Daugeliui jų

tis sociale apdrauda.
Tam, kaip sako preziden

tas, reikėtų pakelt taksus, 
mokamus nuo algų ir duot 
iš šalies iždo paramą bied- 
nesnėms valstijoms, kurios 
nepajėgtų sumokėt pusės 
lėšų tai apdraudai. Dabar 
federalė valdžia sumoka pu
sę socialės apdraudos lėšų, 
o valstijos—antrą pusę.

Kai karas Rytų Europoje 
prasidėjo, tai tūli Amerikos 
visuomenininkai sakė: “Jei So
vietai išsilaikys iki rugpjūčio 
15 d., tai jie ir atsilakys.” 
Paskui: 
kys 
jie

tai jie
“Jei Sovietai atsilai- 

iki rugsėjo 1 d.” — tai 
atsilaikys. Dar paskui: 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

PETRAS CVIRKA GYVAS IR SVEIKAS
Neseniai lietuvių prohit- niaus kalėjime ir “mėginą 

leriška spauda skelbė, kad keisti kailį.”
Petras Cvirka, žymus Lie
tuvos rašytojas, esąs nužu
dytas. Vėliau nuolatinis 
“Naujienų” ir “ 
hitleriškas korespondentas 
Pranas Ancevičius pranešė, 
kad Liudas Gira su sūnumi 
ir Petras Cvirka sėdį Vii-naši lietuvių reikalais.

Dabar “Laisvė” spalių 1 
dieną gavo nuo Petro Cvir- 

Draugo”(kos radiogramą iš Sovietų 
Sąjungos. Petras Cvirka 
praneša, kad jis ne tik gy
vas, bet ir sveikas ir rūpi-

Nuo spalių-October 1 d. prasidėjo metinis “Laisvės” 
vajus naujiem skaitytojam gauti. Jau pradėjo darbuotis 
vajininkai įvairiose lietuvių kolonijose.

“Laisvės” įstaiga prašo kiekvieną savo skaitytoją gaut 
bent po vieną naują prenumeratą šiam dienraščiui. O 
tatai lengva. Juk kiekvienas turi draugą bei artimą pa
žįstamą, kuriam drąsiai gali pasiūlyt užrašyt “Laisvę.” 

šiame vajuje turime gaut nors tūkstantį naujų skai
tytojų.

PIRMOS VAJAUS PASĖKOS
Jau atėjo pirmosios vajaus dienos pasėkos, skaitant 

punktais, būtent:
A. Matulis, Jersey City, N. J....................
J. Matačiunas, Paterson, N. J....................
J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y. ..
K. Žukauskienė, Newark, N. J..................
M. Urba, Easton, Pa....................................
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.........................

LAIMĖTINOS DOVANOS
Kviečiame visus eiti į kontestą ir laimėti bent vieną Vokiečiams

...94 

... 50 

... 32 

...22 

...20

...10

iš kontestantam skiriamų dovanų, o jos yra štai ko
kios :

Pirma—$50, antra $35, trečia $25, ketvirta $20, penk
ta $18, šeštą $15, septinta $12,, aštunta $10, devinta $7 
ir dešimta $5.

DAR PIGI PRENUMERATA
“Laisves” kaina laike vajaus—metams $3,00, pusei 

metų $3.25.
Viskam brangstant, pabrangs ir “Laisvė”. Tad da

bar proga užrašyti ar užsirašyt šį dienraštį dar už že
mą kainą.

Užprenumeruodami “Laisvę”, tuomi stiprinsite ir 
frontą prieš žvėrišką hitlerizmą ir už bendrąją žmonių 
Ii uosy bę.

Dabar neapsakomai svarbus istorijos laikotarpis.
Vajininkai, skaitytojai! Supažindinkite kitus su šia 

istorija, užrašydami jiem “Laisvę”!

“LAISVĖS” 30 METŲ JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI <

Per pastarąsias dvi savaites gavome pasveikinimų “L.” 
30 metų Jubilėjum sekamai:

Nuo organizacijų,.Youngstown, Ohio, $6.10.
J. P. Chepulis, Southbury, Conn., $5.00.
G. Mitchell, New Britain, Conn., $3.00.
V. Mineika, Waterbury, Conn., $1.00.
C. P. lewis, Los Angeles, Calif., $1.00.
Naują metinę prenumeratą prisiuntė drg. K. Žukaus

kienė, E. Orange, (Newark), N. J.
Po $1.00 “L.” prenumeratą šešiom savaitėm prisiuntė: 

F. Balch, Easthampton, Mass.; V. Kancevičius, Haver
hill, Mass.; drg. černavičius, Brooklyn, N. Y., ir A. Mar
cinkevičius, New York City, N. Y.

širdingai tariame ačiū tiems draugams. Lauksime dau
giau pasveikinimų, nes visi 1941 metai skaitomi Jubilė- 
jiniais metais.

“L. Administracija.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 1.—Mūsų kariuomenė rugs. 30 d. visu 

frontu vedė mūšius su priešu. Po atkaklių kautynių, mū
sų kariuomenė pasitraukė iš Poltavos.

Sekmadieni buvo sunaikinta 65 vokiečių orlaiviai. Mes 
praradome 27 lėktuvus.

Berlin, spal. 1.—Vokie
čiai teigia, kad suomiai at
ėmę iš Sovietų miestą Pet- 
rozavodską, už 185 mylių į 
šiaurių rytus nuo Leningra
do.

Washington. — Amerikos 
.iždo ministeris Morgenthau 
I ragina pakelt taksus socia-
lei apdraudai nuo 2 
procentų.

iki 6

tavą/bet Atgriebė 
Krasnogvardeiską

Maskva, spal. 1.—Sovietų [atakuoja vokiečius 200 my- 
kariuomenė pasitraukė iš lių ilgio ruožte, nuo Jarce- 
Poltavos,. tarp Dniepro upės vo iki Mogilevo. 
ir Charkovo, Ukrainoje.: --------
Raudonoji Armija tada su- Sovietų Padėtis Leningrado 
stiprino savo linijas gyni- p . p„aprf:n 
mui Charkovo. rronle raSereJ°

Sovietinė kariuomenė, ko-j f ' __ .
manduojama maršalo Bu- Maskva, spal. 1. — Kan- 
dionnio, kontr-atakuoja vo-Sovietų padėtis Lemn- 
kiečius į vakarus nuo Char- ^ra<^° fronte pagei ėjo, kaip 
kovo ir Odesos srityje. sa^° Lozovskis, užsienių

Sovietų vyriausybė vadi-11'ei.^a^a vice-komisaras. I er 
na grynu melu pasakojimą kutinės savaites vo- 
nacių, būk Raudonoji Ar-/!eciai nėkiek nepasivare 
mija praradus milioną ka-;Plim^n siame ^10n^e‘ 
reivių ties Kijevu. Pusė Ki
jevo gyventojų taipgi išsi- nuo vokiečių Krasnogvaf- 
kraustė pirm ateinant ten|deiską, miestą su geležinke- 

ir “mieste nie- " 
ko neliko, kuom naciai ga
lėtų pasinaudoti.”

Maskva, spal. 1. — Gene
raliniame fronte Sovietai

lių centru, apie 25 mylios į 
pietus nuo Leningrado. 
Raudonarmiečiai, be to, ąt- 
gavo kelis kaimus bei mies
telius Leningrado apygar
doje.

CIO Galva Philip Murray Smerkia Priešų
Pasimojifflus Deportuot Bridges?; Sako, 
Tai Būtų Pavojus Visom Darbo Unijom

Washington. — CIO unijų 
generalis pirmininkas Phi
lip Murray pasmerkė teisė
jo Charles B. Sears’o pa
tarimą deportuot Harry 
Bridgesą, CIO marininkų 
vadą, iš Amerikos Į Austra
liją, kaipo, girdi, “komunis
tą” nepilietį.

Jeigu H. Bridges būtų de
portuotas, tai “kiltų rimtas 
pavojus organizuotam dar
bininkų judėjimui”, pareiš-

ike Phil. Murray ir pranešė, 
kad CIO centras jau suda
rė tam tyčia komitetą gint 
Bridgesą nuo deportavimo.

CIO pirmininkas Ph. Mu
rray užreiškė:

“CIO neatlaidžiai ir stip
riai gynė ir gina teisę Ka
irio Bridges’o, išrinkto va
do 25,000 Amerikos darbi
ninkų, pasilikt šioje šalyje 
ir toliau teisėtai veikti pa- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Vokiečiai Prarado 100,- Naciai ir Italai Bombar- 
000 Karių Leningrado <’“»ia Sukilėlių Miestus 

Jugoslavijoje
London, spal. 1.—Jugos-

Maskva, spal. 1. — “Rau- lavijos valdžia Londone ga- 
donoji žvaigždė” rašo, kad vo žinių, kad vokiečiai ir 
vokiečiai vien tik pietinėje italai iš orlaivių ir kanuo- 
ir vakarinėje dalyse Lenin- lių bombarduoja sukilusius 
grado fronto prarado jau žmones prieš fašistus ke- 
100,000 savo kariuomenės, I liuose miestuose Serbijoj, 
kaipo užmuštų ir sužeistų. 1 Bosnijoj ir Juodkalnijoj, 

Tose fronto dalyse Sovie-^ugoslavBps dalyse. Sukliū
tai iki šiol pagrobė bei su- liams malšint naciai atsiun- 
daužė 400 nacių tanku ir te dar tris divizijas kariuo- 
sunaikino 846 jų orlaivius, menės.

Viename tik paskutinia- --------
me žygyje sovietiniai oriai- Spal. 1 d. United Press, 
viai sunaikino daugiau kaip 
20 vokiečių šarvuotų auto
mobilių, keturis tankus, 20 
priešlėktuvinių kanuolių, du 
didelius amunicijos ir gazo
lino sandėlius ir 30 sunkve
žimių.

amerikinė žinių agentūra, 
pranešė, jog verda sukili
mai prieš vokiečius Bulga
rijoj. Fašistai areštavo 844 
savo priešų vien tik Varnoj, 
Bulgarijos prieplaukos mie
ste.

b

M j

ijj

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę; vidutiniai šilta.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Camacho užtik
rino savo draugiškumą Jun
gtinėm Valstijom.

Išsivysto smarkesnis ir -i 
platesnis žmonių bruzdėji
mas prieš nacius Francijoj, 
Holandijoj ir Norvegijoj
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Fašistai Giriasi, kad Jie Yra 
Melo Specialistai

Rugsėjo 29-tą dieną United Press ži
nių agentūrą praneša iš Romos, kad fa
šistų laikraščio “II Giornale d’Italia” re
daktorius Virginia Gayda rašo: “Klas- 
tuokime karo žinias prieš Anglijos pro
pagandą.” Ir toliau rašo, kad italai “ge
riau gali meluoti už anglus, nes jie turi 
platesnę vaidentuvę.”

Mes nuolatos nurodinėjome, kad fa
šistai skelbia didžiausius melus. Hitleris 
jau senai paskelbė taisyklę, kad kuo dau
giau ir labiau meluoji, tuo melas turi 
daugiau pasisekimo.

Taip, atvirai fašistai kalba, kad jie 
meluoja. Tą jie puikiai įrodė praktikoj. 
Pavyzdžiui, Hitlerio melagiai paskelbė, 
kad jie į rytus nuo Kijevo apsupo 200,- 
000 Raudonosios Armijos karių. Vėliau 
pradėjo skelbti, kad jie būk ten suėmę į 
nelaisvę 300,000, vėliau 400,000, 500,000, 
o dar vėliau net 600,000. Aišku, kad tai 
melas!

Sovietų žinių biuro pirmininkas Lo- 
zovskis tuos Hitlerio melagių pasigyri
mus faktais sumušė. Kijevo srity j buvo 
spaudžiama 15-ka Raudonosios Armijos 
divizijų, tai nuo 150,ObO iki 200,000 karių. 
Dešimts divizijų iš ten pilnai pasitrau
kė, o penkios buvo apsuptos, kurios ir 
dabar dar veda kovą prieš fašistus.

Anglijos Darbininkai ir Sovietai
Anglijos vienos savaitės tankų gamy

ba buvo skiriama Sovietų Sąjungos pa
galbai. Į darbininkus atsišaukė Sovietų 
Sąjungos atstovas Ivan Maiski, kad jie 
kuo daugiau pagamintų tankų.

Darbininkai pirmam tankui davė var
dą “Stalinas”, kitiems “Vorošifovas”, 
“Budionnas”, “Timošenko”, “Churchil- 
las”, “Maskva”, “Leningradas”, ‘Londo
nas” ir tt.

Ir kas svarbiausia, kad anglų darbi
ninkai tą savaitę padarė tankų 20% 
daugiau, kaip kitomis savaitėmis. Tas 
parodo, kad jie nuoširdžiai remia So
vietus, kad jie supranta, ką reiškia So
vietų tvarka.

Krymija ir Sovietų Laivynas
Hitleriški blofai Amerikoje plečiami. 

Vokietijos fašistai buvo paskelbę, būk 
jie užėmę Perekopo siaurumą, kuri iš 
Ukrainos veda į Krymą. Tai buvo eilinis 
fašistų melas.

Vokietijos fašistai bandė iškelti į 
Krymą savo jėgas iš laivų, bet Sovietų Są
jungos Juodųjų Jūrų karo laivai sunaiki
no fašistų laivus. Po to fašistai bandė 
išsodinti savo desantą parašiutų pagalba, 
bet čia jiems buvo ne Kretos sala. Rau
donoji Armija ir Sovietų piliečiai su
gaudė fašistų parašiutistus.

Noland Norgaard rašo, kad, kol Juo
dose Jūrose veikia Sovietų karo laivy
nas, kol jis nėra sunaikintas, tai jokiu 
būdu fašistai negalės įsiveržti į Krymą iš 
jūros pusės.

Juodas Mėnesis Italijai
Rugsėjo mėnesis buvo juodas mene- 

sis Italijos fašistams Viduržemio Jūroj. 
Jie ten neteko net 30 laivų per mėnesį. 
Bendrai Italijos laivyno ’ nuostoliai yra 
apie 200,000 tonų įtalpos. Greta nuskan
dintų, kita tiek buvo sugadinta. Nuskan
dinta daug karo transportų su kariais 
ir karo reikmenims. Tai didelis fašistinei 
Italijai smūgis.

LAISVE Ketvirtadienis, Spalių 2, 194!

Nacių Ginklai Persijoj
Labai laiku Sovietų Sąjunga ir Angli

ja ėmėsi žygių Persijoj prieš Vokieti
jos fašistus. Pasirodo, kad ten ne vien 
tūkstančiai buvo nacių karo specialistų, 
bet į Persiją buvo suvežta daug nauju
tėlių Vokietijos ginklų.

Pranešama iš Teherano, Persijos sos
tinės, kad persų armija išvyko prieš kur
dus partizanus kovon, kurie nori ‘ atsi
skirti nuo Persijos. Toji armija ginkluo
ta naujutėlėmis Vokietijos 75 mm. ir 155 
mm. kanuolėmis.

Tiesa, ar Pasakos apie “Taiką”
Komercinėj spaudoj plačiai pasklydo 

girdai, būk Hitleris siūlė Sovietų Sąjun
gai taiką, kurią Sovietai atmetė. Kalba
ma, būk Hitleris norėjo atidalinti Sovie
tus nuo Anglijos ir Amerikos.

Maskva apie tai nieko nesako. Galėjo 
būti Hitlerio bandymas, nes jis pamatė, 
kad jam karas Sovietų Sąjungoj neina 
taip, kaip jis manė, kaip jam karas kitur 
ėjo.

Bet gali būti čia ir fašistų propaganda. 
Tūli Amerikoj kolumnistai, kaip ponas 
William Philip Simms, tai tiesiai hitle
rininkams pasitarnauja. Jie pučia bur
bulą iš tų girdų ir šaukia, kad Anglija ir 
Amerika neduotų Sovietam karinės pa
galbos, nes būk vis tiek Sovietai susitai
kins su Hitleriu, kaip 1917 m. Leninas 
susitaikė su kaizeriu.

Hitleriškas Organas
“Naujienos” No. 229 įtalpino Hitlerio 

fašistų propagandą, kurią joms radio
grama prisiuntė Hitlerio apmokamas 
lietuviškas Goebbelis—Dr. Pranas Ance- 
vičius tiesiai iš Berlyno.

Toj radiogramoj Hitlerio apmokamas 
Ancevičius pasakoja, būk ne tik Lietu
voj, bet visu keliu linkui Smolensko yra 
dešimtys lietuvių kapų, kuriuos būk bol
ševikai sušaudė veždami iš Lietuvos. Jis 
pasakoja, kad atkasta tie kapai, bet vi
sur “nužudyti nepažinti”. Jeigu “nepa
žinti”, tai kaip tada Hitlerio bernas An
cevičius ir “Naujienos” žino, kad tie ka
pai buvo lietuvių?

Tos visos pasakos yra bjaurus begė
diškas melas, tokis, kokį “Naujienos” ir 
kiti skelbė, kada Lietuvoj buvo Sovietų 
valdžia apie sušaudymus generolų: Sku
čo, Povilaičio, Raštikio ir kitų, kurie bu
vo ir yra gyvi.

Po šių melų Dr. Pranas Ancevičius 
pereina prie Hitlerio fašizmo garbinimo. 
Jis švelniai praneša, kad Lietuvoj įvesta 
vokiški pinigai. Jis perša “vokiečių kul
tūros kūrybą karo metu” ir paskui štai 
kaip hitleriškai agituoja už nacius:

“Naciai nenori nustelbti kitų tautų. 
Vokiečiai, teigė pobūvio vadovas profe
sorius Schulze, nenori kitoms tautoms 
primesti savo kultūros ir nustelbti jų in
dividualumą. Ji tik siekianti pašalinti iš 
Europos svetimą įtaką, kuri Europos 
kontinente gyvenančias tautas protar
piais stumia į brolžudišką karą.”

Atviresnės ir begėdiškesnės Hitlerio 
propagandos negali būti, kaip ši Ance- 
vičiaus radiograma ir “Naujienų” orga- 
navimas Hitleriui. Juk tai bjauriausis 
melas. “Naujienos” teisina Hitlerį už ka
rą, jos leidžia Hitlerio agentui įkalbinėti 
lietuviams, kad hitlerininkai nenori kitų 
tautų pavergti, tuo metu, kada Hitlerio 
gaujos galvas kapoja Franci jos žmo
nėms, kada šimtąis ir tūkstančiais žudo 
Norvegijos, Čechoslovakijos, Lenkijos, 
Ukrainos, Jugoslavijos, Graikijos, Balt- 
rusijos ir Lietuvos žmones! Šių raštų 
talpinimas aiškiai parodo, kad “Naujie
nos” pilnai organauja Vokietijos fašis
tams, kad jos virto Hitlerio propagandos 
organu.

Net Smetonos atstovybė Washingtone 
pripažino, kad Hitlerio komisarai panai
kino Lietuvos vardą, himną, vėliavą, pa
keitė Nemuno, Kauno, Vilniaus, Šaulių 
vardus, o “Naujienose” Hitlerio agentas 
Ancevičius skelbia melus rašydamas, būk 
jam bebūnant Muenchene, Vokietijoj, 
ten “Per visą pobūvį laike priėmimo ant 
stalų kabojo visų tautų atstovų tautinės 
vėliavos, neišskiriant nė mūsų trispal
vės”. Jeigu ir būtų Vokietijos naciai iš
kabinę vėliavas parodymui, kurias šalis 
jie jau pavergė, tai tas juk padėties ne
pakeičia Lietuvoj. Lietuva yra Vokietijos 
fašistų pavergta. Visa Lietuva paversta 
dideliu kalėjimu ir kapais! Lietuvos 
liaudis kenčia baisią priespaudą, o “Nau
jienos” organauja Hitleriui ir Amerikos 
lietuvius apgaudinėja.

Kartais ir šitokių dalykų pasitaiko nacių sostinėje...

m i jau vien dėl to, kad kal
bėjo arba manė apie įkūri
mą lietuviškos valdžios su 
Lietuvos autonomija po 
Hitlerio batu (jie tą auto
nomiją vadino “nepriklau
somybe” ir “laisve”!).

Nacių viešpatystėj taip 
yra: tu turi absoliučiai pa
siduot nacių valiai ir val
džiai be jokio žodelio apie 
savo tautybę, ypač apie tei
ses ir laisvę.

Europoj* visos tautos po 
naciais yra vokietinamos 
visokiais būdais — politi
niais ir ekonominiais, prie
varta ir niekinimais, išjuo
kimais. Pavyzdžiui imkime 
lenkus: jų buvo 21milionas; 
naciai 18 milionų lenkų iš
sklaidė po Vokietiją, po Eu
ropą prie sunkių darbų, taip 
paskyrė juos greitam ištau- 
tėjimui; jokių organizacijų, 
susisiekimų jiems nėra. Tik 
tris milionus lenkų paliko 
Lenkijoj, Varšuvos apygar
doj. Tai tik turbūt, dėl svie
to akių, kad nesakytų, jog 
naciai tikrai tautas ir visas 
žmoniškas teises naikina. 
Pavadino tą apygardą “ge- 
neral-gubernija”. Lenkijos 
vardą panaikino. Taip da
bar naciai, su pagelba Sme
tonos tautininkų ir klerika
lų (beje, ir socialistų!) jau 
užsmaugė ir Lietuvos var
dą, pavadino Ostlandu.

Toje Reich’o (vokiečių 
valstybės) dalyje, kur bu
vo Lenkija, kaip rašė ra
šytoja Virgilija S a pieha 
(liepos mėn. 1940 m.) “yra 
uždrausta lenkiškai kalbėti 
.. .Jau nėra jokios lenkiškos

Sudaužius Fašizmą -- K as Toliau?
(T^sa)

Prieš Hitlerizmą ir Ginklai, 
ir da Kas?

Visi galvotojai pripažįsta, 
kad hitleriznlui-fašizmui su
mušti negana' vien gerų gin
klų ir puikiai organizuotų 
armijų. “Reikia, virš visko, 
sumobilizuoti Vakariniam 
(Amerikos) pasaulyj psi
chologines spėkas, kurios 
perkeistų nepaisomybę į en
tuziazmą, defytizmą į viltį 
geresnės ateities. Tas nega
li būt atsiekta čionai, ne 
daugiau, kaip tat buvo Eu
ropoje, kolei Vakarų tautos 
nebus įsitikinusios, kad jos 
kovoja ne prieš ką nors, 
bet už ką nors. Jungtinės 
Valstybės... turi formu
luoti tokią taikos rūšį, ko
kią Vakarų tautos tikisi, 
kad bus įsteigta po perga
lės. Be to tokio numatymo, 
kuo stropiausi prisirengi
mai Vakarų Pusrutulio 
(Amerikos Kontinento) ap
gynimui gali pasirodyti, kad 
taip lengvai jie apeinami, 
kaip Mažino (Maginot) Li
nija.”—Taip rašė redaktorė 
“Foreign Policy Bulletin,” 
geg. 30, 1941 m.

Toki reikalavimai pokari
nės santvarkos programo 
paskelbimo vis darėsi aiš
kesni ir primygtini.

Net pačios Roosevelto 
valdžios nariai tokius kurs
tymus ėmė vesti.

Apsigynimo Gamybos Ve
dimo Biuras (Office of Pro
duction Management) Dar
bo Skyriaus Deputatas Di
rektorius, daktaras Isador

J. B.
kliūčių produkcijai einą ne 
iš darbininkų pusės. Strei
kai visai mažai tų kliūčių 
sudarą. Daug blogumo daro 
diskriminacija prieš darbi
ninkų “rasę arba spalvą”; 
algų mažumas puldo darbi
ninkų darbštumą ir entu
ziazmą dėl darbo. Vasario 
mėn. 1941 m. fabrikinėj 
pramonėj bendras uždarbis, 
“įskaitant ir overtime, bu
vęs tik $28.56” per savaitę. 
Esą, perdaug susižeidimų ir 
žuvimų darbe. Tas puldo 
gamybą. Esą, perdaug susi- 
žeįdimų ir žuvimų darbe. 
Tas puldo gamybą. Didelė 
dalis tų nelaimių galima iš
vengti, įvedant geresnę 
tvarką. Pagalios dr. Lubin 
sako: darbininkai dirbtų su 
didesne energija ir entuzia
zmu, jeigu '‘jiems būtų leis
ta žinoti, kas manoma ir 
kas planuojama daryti po 
to, kai šita nepaprastoji pa
dėtis (emergency) praeis.”

(Žiūrėk: “Proceedings of 
the Academy of Political 
Science”, Vol. XIX, May, 
1941).

Atėjo rugpjūčio mėnesis. 
Rooseveltas, pagalios, atsi
sakė atidėlioti pokarinius 
planus iki po “pergalės”. 
Susiėjęs su premjeru Chur- 
chill’iu, paskelbė Aštuonių 
Punktų deklaraciją, kurią 
aukščiau ..jau skaitėme ir 
svarstėme.

II
Kokia Hitlerizmo 

Santvarka?
Lubin, Kolumbijos Univer
sitete Politikos Mokslo Ak
ademijoje skaitė paskaitą, 
kurioje įrodė, jog gamybą! 
(produkciją) būtų galima 
dikčiai pagreitinti, jeigu bū
tų daromos tokios sąlygos, 
dėl kurių darbininkai ge
riau jaustųsi, turėtų entu
ziazmą. Didelė didžiuma

Jeigu hitlerizmas per
galėtų, tai visos tautos po 
nacių valdžia sparčiai laips
niškai būtų naikinamos, iš- 
tautinamos; visi gi darbo 
žmonės būtų pavergiami 
“amžinai.”

nekenčia, kad net savo išti
kimus bernus kitataučius 
tuoj aus p e rsekioja, kaip 
tik jie atliko jam visą savo 
darbą — išdavinėjimą savo 
tautiečių, naciams neištiki
mų. Taip Norvegijos išdavi
ką, norvegų vald. Quislingą, 
palaikęs apie metus laiko 
dar kokioj nors poniškoj 
vietoje, vasarą. 1941 m. že
myn numušė; buvo žinių, 
kad jį į kalėjimą įmetė.

O su lietuviškais Hitlerio 
šnipais daug greičiau na
ciai apsidirbo. Kai 1940 me
tais įvyko Lietuvoj rami- 
nekruvina revoliucija, tai 
buvęsis “prezidentas”, fašis
tas Smetona su savo valdi
ninkais, šnipais pabėgo pas 
nacius, į Berlyną. Kai 1941 
m. nacių armija užpuolė 
Tarybų Sąjungą, o kartu ir 
Tarybų Lietuvą, tai tie bu-
jvę Lietuvos prispaudėjai 
į valdininkai ir šnipai su di
džiausiu džiaugsmu puolė 

J naciams tarnauti ir skelbė, 
kad dabar tai vėl turėsią
savo lietuvišką (fašistišką) 
“valdžią, laisvą, nepriklau
somą Lietuvą.” Jie taip ga
lėjo džiaugtis trumpiau, 
kaip dvi savaites. Vokiški 
šnipai galėjo jiems tą ža
dėti, kad jie uoliau dirbtų, 
bet toks žadėjimas juk be 
jokios vertės. Jie uoliai 
įdavinėjo naciams neištiki
mus savo brolius ir seseris.
Bet kai jau atliko visą tą 
judošišką darbą, tai taip 
ir jų “valdžia ir nepriklau
somybė” nugarmėjo į dvo
kiančią hitlerizmo prydar-
žę. Kai kurie buvo gavę po 
pištalietą vadino “sukilė
liais” ir jie patys taip va
dinosi; jų viršininkai šni
pai (kaip Dr. Ancevičius) 
rašinėjo apie “sukilėlius” 
Amer. liet, fašistų laikraš-

Hitleris kitų tautų ir jų čiuose, bet juos naciai greit 
nepriklausomybės, arba au- nuginklavo. Jie naciams 
tonomijos po jo batu taip išrodė neištikimi. Neištiki-

mokyklos lenkų vaikams”.
Apie tai aš parašiau ilgo

ką straipsnį (tilpo editoria- 
jlų skyriuje “Laisvėje” 
lapkr. 26 d. 1940 m.); prie 
to fakto, kaip hitlerizmas 
žudo lenkų kalbą ir tautybę, 
padėjau šitokią pastabą, at
sišaukdamas į lietuviškus 
“p a t rijotus” pro-nacius: 
16-a Faš. Sumuš

“Jsitčmykit tat, jūs lietu
viški patrijotai, H i tlerio 
gerbėjai!”

(Bus daugiau)

Vietoj Klausimo
Į Kodėl progresyvė lietuvių 
visuomenė nešaukia visuotino 
suvažiavimo tos srovės, kuri 
šiame momente stoja už su
naikinimą nacio-fašizmo visa
me pasaulyje, drauge ir lie
tuviško fašizmo? Juk jis, lie
tuviškas fašizmas, kad ir A- 
merikoje gyvendamas, veikia 
kaip tik įmano, nors ir su me
lų pagalba, visgi stengiasi 
Amerikos valdonus ir publiką 
informuoti-įtikinti savajai nau
dai, būtent, kad jeigu jau ir 
būtų sumuštas Hitleris, tai vis 
tiek Lietuva būtų palikta sme- 
ton-naciams valdyti.

Tie reakcionieriai ir tikisi 
tuo gudrumu atsiekti savo tik
slą. Jie tiki, kad Amerikos 
valdžia nežino, kokioj rolėj 
jie lošia. Jie ir vėl lankėsi pas 
Washingtono valdžią (žiūrė
kite “Tėvynėje” už rugsėjo 26 
d.).

Todėl vertėtų ir progresy- 
vei srovei šaukti visuotiną su
važiavimą, kad aptarti kovą 
su tais Hitlerio bernais ir kad 
informuoti visuomenę, kokie 
gaivalai lankosi valdiškose 
kanceliarijose.

Nereikia manyti, kad užten
ka vien spaudos priešų atakas 
nugalėti. Dar reikia ir kito
kio, tiesioginio, tikresnio dar
bo.

Man tiesiog nesuprantama, 
kodėl tas svarbus darbas taip 
neigiamas, taip nepaisomas 
per tokias organizacijas, kaip 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas ir Lietuvių Meno Są
junga? Tos organizacijos tu
rėtų būti inicijatoriais to da
lyko.

V. V. Turauskas.



Lietuva ir Lietuviškoji Pro-na 
ciška Spauda
menys, kurie, matyti, buvo, prisiųsti pusėtinas sumas 
pasižadėję tarnauti Hitle
riui. Pabėgėliai Vokietijoje 
buvo maloniai priimti ir už
laikyti. Iš savo pusės, 
ciai bandė pabėgėliams 
daryti visas sąlygas ne 
iš Lietuvos pabėgti, ne 
Vokietijoje juos apgyven
dinti ir savo politikai nau
doti vietoje, bet ir išsiųsti 
į Ameriką tuos, kurie tik

“Nau- išgali susidaryti legalius po- 
Draugo” specija- pienius jų įsileidimui. Pana

šiai naciai padėjo atvykti 
Amerikon ne tik Smeto- 
Inams, ne tik kun.
kiui, šiuo metu rašančiajam 
už hitlerizmą, bet ir visai 
eilei kitų.

Tuomet Prasidėjo!...
Po to prasidėjo plaukti iš 

Berlyno melai ir provoka
cijos. Melai plaukė be pa
liovos ir juos visus Ameri
koje leidžiama kunigų, so- 
cijal-hitleristų ir fašistų 
spauda mielai ir iki smulk
menos sunaudojo! Tie me
lai, beje, plaukia ir po šiai 
dienai ir jie visi teberanda 
vietos paminėtoje spaudoje.

Hitleriui svarbu skleisti 
tokius melus, nes jie tar
nauja jo karo mašinai. Ap
mokami Hitlerio agentai 
dirba visame pasaulyje, kad 
plėsti nacizmą. Kiek jis tu
ri apmokamų savo agentų 
Amerikos lietuviuose, šiuo 
metu niekas nežino, — gal 
iškils ir tas kada nors vie
šumon. Ne visi tie, kurie 
Hitlerio propagandistų me
lais naudojasi, yra Berlyno 
apmokami. Tas turi būti 
aišku. Jie plečia hitleristų 
melus dažniausiai tik todėl, 
kad labai neapkenčia Sovie
tų Sąjungos, kad bijosi so-

STRAIPSNIS PIRMAS
Kaipo Įžangėlė.

Andai kun. J. Balkūnas 
išstojo su straipsniu, ragi
nančiu k a talikų lyderius 
kreipti kiton linkmėn savo 
n u sistatymą. Jis ragino 
juos liautis buvus pro-na- 
ciais, neimti už gryną pini
gą to, ką rašo Hitlerio už
laikomas Berlyne žmogus, 
Pranas Ancevičius, 
jienų” ir “~ 
lis bendradarbis.

Nežinome, ką į tai atsa-i 
kys jam kun. Balkūno pa
sekėjai ir kolegos, bet iki 
šiol kol kas nesimato, kad 
jie būtų ištikrųjų priėmę 
Balkūno patarimą. Žiūrėsi
me, ką jie darys ateityj.

O dabar pravartu žvilg
telėti į tai, kaip per pasta
ruosius veik porą metų lie
tuviškoji Amerikos spauda! 
sutartinai giedojo ir gieda 
hitlerizmui garbės giesmes, 
o sovietizmui — prakeiks
mus siunčia.

Turime atsiminti, kad šių 
dienų lietuviškos pro-naciš- 
kos spaudos uolus pro-hit- 
lerinis darbas yra dirbamas 
sutartinai su Berlynu. Hit
lerinė propaganda Ameri
kos lietuviškoje pro-naciš- 
koje spaudoje reiškiasi 
dviem kryptimis: (1) gyri-į 
mu hitlerizmo; (2) bjau
rioj imu Sovietų Sąjungos, 
didžiausio hitlerizmo prie
šo.

Nuo kada gi tas viskas 
prasidėjo?
Turi Nepamiršti Svarbaus 

Fakto
Nūnai kiekvienas protau

jąs žmogus supranta, kad—
1. Hitleris ruošėsi prie 

karo prieš Sovietų Sąjungą cialistines santvarkos. Per 
tuojau, kai jam lengvai pa- vir§ 20 metu šmeižę Sovie. 
vyko apsidirbti su Hollan- tų Sąjungą> tie žmonės ma- 
dija, Belgija ir Fiancija. :no jabarj su Hitlerio pagal-

2. Hitleris buvo pasimojęs ga}ėsią ją ne tik sunai-
užgrobti Lietuvą, Latviją ir fret įr melaginga hit-
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su- 
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Estiją, kad iš ten jam bū
tų lengviau rytuose karas 
pradėti.

3. Pabalčio kraštų val
džios, parsidavusios 
rili i, prašė jo talkos, 
šė, kad jis užimtų 
Lietuvą. Hitleris tą 
aikštėn savo kalboje, saky
toje š. m. birželio mėnesio 
22 d., tuojau kai buvo pas
kelbtas Sovietų Sąjungai 
karas. Jis sakė, kad Vokie
tija (Hitleris) “atsisakė pa
tenkinti tuometinės Lietu
vos (smetoninės) prašymą, 
kad ji, Vokietija, siųstų sa
vo kariuomenę i Lietuvą ...” 
(New York “Times” iš bir
želio 23 d., 1941).

4. Akiregyje tų Hitlerio štai keli pavyzdėliai, 
machinacijų, Sovietai pa- 
siuntė į Pabalčio kraštus d.
daugiau Raudonosios Armi-Remdamos “Novoje Ruskoje 

pareikalavo pasi- Slovo”

Hitle-
— pra- 
ypačiai

iškėlė1

Pinigų.
“šitokiu būdu j prisiųstus 

pinigus vyriausybė nusavi
na ir tiktai tada paleidžią 
areštuotąjį.”

Matot, kokia baisi buvo 
toji tarybinė Lietuvos vy
riausybė ! ...

Nuo 1940 m. gruodžio 4 
d. praėjo daugiau kaip pen
ki mėnesiai (iki 1941 m. 
birželio 22 d.). Bet per tą
jį laiką nei vienas Amerikos 
pasiturįs lietuvis negavo 
nuo savo giminių Lietuvoje 
t e 1 e g r amos, skelbiančios, 
kad jam prisiųstų “pusėti
nas sumas pinigų.” Nes jei 
būtų gavęs, būtų atsiliepęs 
ir p a dėkavojęs “Naujie
noms” už padėjimą jam iš
gelbėti savo giminaičių iš 
“rusų rankų.” Kad toji “di
delė žinia” buvo bjaurus 
indas, — kokis tik galima 
įsivaizduoti melas, — nie
kas neginčys.

■ Eikim toliau.
Štai kunigų “Draugas” 

(Čikagoje) paskelbia iš Ber
lyno (Ancevičiaus) žinią, 
kaip Lietuvoje “pasidarė 
ašarų pakalnė”. O kas gi 
tai per pakalnė? Ką bus 
Ancevičius naujo sugalvo
jęs? Pasiskaitykite:

“Vasario 28 d. naktį Ra
guvėlės kunigą vežė pririš
tą prie rogių, kniubščią, o 
ant nugaros buvo atsisėdę 
3 žydai ir 2 rusai. Kas ma
tė, netvėrė neverkęs...” 
(“Draugas” iš š. m', bal. 19 
d. Paskui šį perlą persi
spausdino kiti p'ro-naciški 
laikraščiai).

Ar reikia aiškinti," kad 
šis pono Ancevičiaus, sėdin- 
'čio Berlyne ir imančio algą 
iš Hitlerio (pats kun. Bal- 
kūnas sako, kad jis yra Hit
lerio apmokamas), paleistas 
dalykas, buvo išgalvotas? 
Jis buvo išgalvotas, nepai
sant, iš kurios pusės jį pa
imsi. Jis buvo išgalvotas na
cių. Naciai rengėsi prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Jiems reikėjo kaip nors la
biau rusus paniekinti. Ir 
štai Ancevičius tą ima ir 
padaro, o lietuviškoji pro- 
naciška spauda Amerikoje 
jam stoja talkon. Naciai la
bai neapkenčia žydų; rei-|prų priešą. Ir va, jie tokia- 
kia ir juos kaip nors ir kur 
nors karts iš karto įgilti, 
pažeminti. Na, ir štai Ance- išims jo širdį ir paskui su

Sovietų merginos užimdinėja fabrikuose vietas vyrų, išvykusių i frontą pasau
lio bestiją, Hitlerį, mušti. Paveikslas parodo viename siuvimo fabrike mergi

nas, imančias instrukcijas apie savo darbus.

“žiaurumus” ir vokiečių na
cių gerumus.

“Panevėžyje”, rašo jis, 
gydytojui Mačiuliui “išplau
ta širdis ir su ja nužudy
tam sūnui užkimšta bur
na...” Tai buvę š. m. bir
želio 26 d. (“Draugas” iš 
š. m. liepos 23 d.).

Kas tą padarė? Duodama 
suprasti, kad tai nelabieji 
bolševikai!

Kiek tiek nuosaikesnis 
žmogus tuojau pagalvos: 
birželio 26 d. buvo penkta 
sovietų-vokiečių karo diena. 
Lietuvoje virė mūšiai. Ne
žinome, kaip dideli tie mū
šiai buvo Panevėžyje, bet 
užtenka to, kad visoje Lie
tuvoje raudonarmiečiai ir 
liaudis kovojo prieš vokie- 
čius-įsiveržėlius.

Už ką bolševikai šaudys 
nekaltą gydytoją Mačiulį? 
O jeigu gydytojas Mačiulis 
buvo sušaudytas, jeigu jis 
gelbėjo vokiečiams, jeigu 
jis buvo hitlerininkas-Quis- 
lingas, tai už ką šaudys jo 
sūnų? Daleiskim, kad ir jo 
sūnus buvo hitleristas ir jis 
padėjo vokiečiams-naciams 
Lietuvą okupuoti ir todėl 
buvo nušautas, tai kam jam 
(nužudytąjam) tuomet už
kišti burna? Ar kad jis ne
kalbėtų? Ar kad jis nepasa
kytų Hitleriui, kas jį nušo
vė?

Įsivaizduokim sau ir tai: 
Panevėžyje eina kovos, 
žmonės mušasi prieš įsiver
žėlius, raudonarmiečiai pri
versti trauktis, — jie per- 
silpni atsilaikyti prieš ne
tikėtai užpuolusį ant jų sti-

Apie Anti-Fašistus
Kovotojus

New Yorke, prisiuntė

Užduotas Vokiečiams 
Skaudus Smūgis Pere' 

kopė, Krimo Fronte
Berne, Šveic., rugs. 30.— 

New Yorko Times kores
pondentas telefonu perdavė 
savo laikraščiui sekamas ži
nias, gautas iš vokiečių-So- 
vietų karo fronto:

Vokiečių kariuomenė, ko
manduojama generolo Kar
lo von Rundstedto, nuken
tėjo didelį smūgį Perekope, 
žemės kakle tarp Krimo pu- 
siausalio ir pietinės Ukrai
nos. Vokiečiai su sunkiais 
sau nuostoliais liko išvyti iš 
išlaukinių Perekopo apsigy
nimų, į kuriuos jie pirmiau 
buvo prasibriovę. Dabar jie 
atmesti toliau atgal.
. Sovietai sunaikino didelę 

eilę vokiečių kariuomenės, 
kuri vieną kartą * grūmojo 
geležinkeliui iš Leningrado 
į Vologdą.

Centraliniame fronte So
vietų kariuomenė pasiekė 
punktą į pietus nuo Gome
lio, beveik 200 mylių į va
karų pietus nuo Briansko.

Lowell, Mass.

Pirmoj vietoj turime 
50 veikėjų. Reikalin- 
turi būti sukelta tuo-

J. Dabulski, 
Dam. Kluknė, 
Grigaliūnas ir

Iš Pikniko su Brangiais 
Svečiais

Sekmadienis, rugsėjo 21 d., 
š. m., buvo graži, saulėta ir 
labai jauki diena su anksty
vo rudens mąlonumu. Ta 
diena labai tiko piknikams, 
kurių buvo turėta visoj pla
čioj didžiojo Bostono apylin
kėj. Ir spėju, jie visi buvo

1 ;■

Martinkienė ir A. Simonaitis. 
Po 25c.: J. Diamont, P. Nor
kus, A. Kairienė, B. Armolin, 
K. Lukas, D. G. Lekavich, J. 
Purik ir J. Urbonas. Smulkio
mis surinkta $1.50.

Drg. A. Briedienė, Spring
field, surinko ant blankos 
$11.50. Aukavo: ALDLD 7 
kuopa $3 ir tos kuopos Mote
rų Skyrius $2. J. Malžinski 
,$1 ir Mr. & Mrs. Anton Eg- 
not $1; Andrius Stirbis 55c.; 
Peter Klim 50c.; M. Račkaus
kas 30 centų. Po 25 centus au
kavo: Ant. Sedis, Jurgis Stan
kevičius, Kazys Ratašinskas, 
M. Lagunienė, M. Kliknienė, 
J. Paulauskas, 
John Klikna, 
M. Jonaitis, 
Miskus 15c.

Drg. J. Yasadavičia, New 
Kensington surinko ant blan
kos $3.35. Aukavo: J. Yasa
davičia $1; K. Aidukas ir P. 
Kriščiūnas po 50 centų. Po 25 
centus: J. Tamošiūnas, A. 
Shells, C. Stašinskas, P. Povi
laitis ir S. Beavice, o J. Vir- 
bickienė 10c.

Drg. Kazys Mickevičius, 
Tamaqua, surinko ant blankos 
$2.50. Aukavo: LDS 161 kuo- 

. $1; A. Gurauskas 50 cen- 

. Po 25c.: J. Gudišauskas, 
Mickevičius, J. Dziogis ir 
Mickevičius.

Drg. J. Skerston, St. 
surinko ant blankos 
Aukavo: LDS 39 kuopa 
Skerston 50 centų. Po 
Stanley Shurin, M. Orentas, 
J. Račkauskas ir L. Kaslovich. 
Aukos perduotos į minėtą ko
mitetą.

Visiems aukavusiems ir au
kas rinkusiems tariame didelį 
ačiū!

Daktaras Edward l£. Bars
ky, pirmininkas United Ame
rican Spanish Aid Committee, 
kurio centras yra 425 Fourth 
Ave
mums sekama laišką su infor
macijomis :
“Brangus Prieteliau 1

Kelios savaitės atgal mes 
jums pasiuntėme atsišaukimą 
prašant greitos pagelbos, kad 
išgelbėjus 50 vadų anti-fašistų 
kovotojų iš Francijos koncen
tracijos logerių. »

“Pradžia šio darbo yra la
bai pasekminga ir mus drąsi
nanti. šeši kovotojai jau yra 
kelyj linkui Meksikos ir dery
bos eina dėl kitų išgelbėjimo.

“Vienok, mes dar sukėlėme 
'tik vieną trečdalį reikalingos 
.sumos pinigų antifašistų išgel
bėjimui, 
išgelbėti 
ga suma 
jau.

“Todėl mes prašome rinkti 
aukas tarpe jūsų pažįstamų ir 
prietelių. Tam reikalui galite 
gauti iš mūs blankų. Rinkite 
aukas, kur tik galima ir kiek
vieną dolerį skubinkite į mū
sų raštinę.

“Su aukšta pagarba, 
DR. EDWARD K. BARSKY.”

Kartu mums prisiuntė ir 
platesnį dokumentą, teikiantį 
informacijas apie anti-fašistus 
kovotojus ir jų gelbėjimą. 
Francijos fašistai sugrūdo tuos 
kovotojus į baisius logerius 
arba išvežė į šiaurinę Afriką. 
Reikia tuojau išgelbėti 50 as
menų, kuriems gręsia pavojus. 
Jie paeina iš Vokietijos, Aus
trijos, Vengrijos, čechoslova- 
kijos, Italijos ir Jugoslavijos. 
Jeigu jie bus grąžinti atgal, 
tai juos laukia mirtis “Gesta
po” naguose už tai, kad jie 
kovojo prieš fašizmą IspanD 
joj.

Komitetas turi tikslą ir dau
giau anti-fašistų gelbėti, bet 
pirmoj vietoj šiuos, nes dabar 
vieno žmogaus išgelbėjimas, 
pargabenimas ir suteikimas 
jam pradžiai gyvenimui atsi
eina $650. Komitetas pasitiki, 
kad Amerikos demokratiniai 
žmonės sukels reikalingą su
mą ir išgelbės tuos kovotojus.

Kas Aukavo Antifašistų 
Pagelbai

Literatūros Draugijos Ap- 
švietos Fondas gavo nuo šių 
organizacijų ir draugų tam 
tikslui aukų :

LDS 202 kp., prisiuntė per 
A. M. Povelionis iš Chicagos 
2 dolerius.

ALDLD 104 kp., Chicago, 
prisiuntė per K. Guzevičienę 
$4.50. Aukavo: ALDLD 104 
kuojla $3; K. šimkaitis $1; A. 
Grina ir J. Kirstukas po 25c.

Drg. Alena Kairiene, Pitts
burgh, ant blankos supnko 
$17. Aukavo: P.L.M. Kliubas 
$5; J. Jakubaitis $2. Po $1 :

pa 
tų.leriška propaganda užkasti. 

Jie tuos melus naudoja dar 
ir tam, kad jais atstumus 
Amerikos lietuvius nuo 
simpatijų prieš Hitlerį ko
vojančiai Sovietų Sąjungai; 
o toji simpatija žmonėse 
yra didelė.

Kaip Jie “Paslysta”! . . .
Bet pro-naciška lietuviš

koji spauda dažnai bando 
užduoti Sovietams per- 
smarkų kirtį, kuris, nepa
taikęs taikiklio, apsisuka ir vicius užsodina tris žydus ja užkiš jo negyvam sūnui

1 " . Jie ant .kunigo jiugaros ir ve-burną, kad jis nekalbėtų!
Argi tai nėra ligotos vaiz- 

duotės fantazija? Argi tai 
nėra bjauriausios rūšies me
lai? Aišku!

Ir tos rūšies perlai talpi
nami pro-naciškoje lietuviš
koje spaudoje, kaipo tiesa!

Sekamuose s t raipsniuos 
pakalbėsime apie kitus pro- 
naciškos lietuviškos spau
dos melus!

me atsitikime, ims “išrevi- 
duos” gydytoją Mačiulį,

Louis, 
$4.50. 
$3; J. 
25c.:

D. M. Šolomskas, 
Aps. Fondo Sekretorius.

paremti fi-

lietuviškam 
tokių svar-

pasekmingi, i

Kuomet mes pradėjom reng
tis prie šio pikniko, tai manė
me, kad tik mes vieni taip vė
lokai — pabaigoj vasaros sezo
no teturėsime pikniką ir mū
sų Cobblestone Inn parkas 
persipildys svečiais, bet, kaip 
vėliau pasirodė iš garsinimų, 
jų būta visur, veik kiekvienoj 
veiklesnėj kolonijoj, kur tik 
buvo tam patogumas.

Dabar, mat/ yra be galo 
svarbių reika^L kuriems reikia 
greitos pimginės paramos. 
Šiandieną svarbiausiu klausi
mu yra, tai gelbėjimas Sovie
tų Sąjungos kare su fašistinių 
barbarizmu. Na, o juk ir be 
to mūsų judėjime yra labai 
svarbių dalykų, kuriuos labai 
ir skubiai reikia 
nansiniai.

Juk ir mūsų 
dirvone nemažai
bių reikalų: mūsų pažangioji 
spauda, mūsų visokie vajai or
ganizacijų auklėjime ir jų 
stiprinime. Tas viskas ragi
nančiai reikalauja iš mūsų ge
resnio ir rūpestingesnio veiki
mo. šiais svarbiais sumetimais 
darbuojamasi neatsižiūrint į 
sezonų pasikeitimus.

Kuomet pamatėme, jog pik
nikų bus visur, tai mes ir ne
sitikėjome turėti labai daug 
publikos, tik žiūrėjome, kad 
gerai patenkinti tą, kurią tu
rėsime. Taigi mūsų piknikas 
ir buvo nedidelis: Galėjo būt 
gerokai virš šimto žmonių. Tai 
ir viskas. Bet jis buvo geros 
nuotaikos, smagus ir pelnu pa
sekmingas. To mums ir reikė
jo. Vistiek iš to pikniko bus 
geros medikalės paramos So
vietų kariaujančiai liaudžiai.

Medikalės Pagalbos Darbas 
Einasi Gerai

Rodosi, taip neseniai pradė
jome darbuotis dėlei Sovietų 
Sąjungos medikalės pagalbos, 
o jau esame toli pralenkę 
dviejų šimtų dolerių sumą, 
šaukiame Lawrencę į dvikovą 
už šį reikalą.

J. M. Karsonas.

Nuo Red.: Dėl vietos stokos 
turėjome apleisti tuos labai il
gus išvedžiojimus apie atski
rus svečius. Atleisite.

t i
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1?drožia jiems patiems! < 
talpina Berlyne suklastuo- ža juos per Raguvėlės mies
tus tokius melus, kuriais telį, o “Draugas” apie 
jie netik žmonių neįtikina, išbūbnina didelėmis 
.bet juos tegali tik supykinti, mis, kaipo tikrą dalyką.

| Susodinti penkis žmones, 
'reikėtų gero sloniaus nuga
ros, na, o lietuviškieji pro- 
naciai susodino penkis žmo
nes ant vieno kunigo nuga
ros. Vis tai daryta sutarti
nai, nors ir labai žioplai;

Pagaliau, nacių Vokietija 
pradeda karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Lietuva terio- 
jama nacių orlaivių, nacių 
kamuolių, nacių užpuolikų. 
Lietuva buvo užpulta neti
kėtai; Miestai dega. Žmo
nės -bėga, nežinodami, kur.

Berlyne sėdįs Hitlerio ap
mokamas agentas Ancevi
čius rašo Amerikos pro-na- 
ciškai spaudai apie Lietuvą 
“žinias”. Kokias? Ar kad 
naciai terioja Lietuvą? Ar 
apie tai, kad ten eina baisus 
turto ir žmonių gyvybių 
naikinimas, atneštas Vokie
tijos nacių? Ne! Jis rašo 
apie tarybinės vyriausybės

1940 m. gruodžio mėn. 4 
“Naujienos”, neva pasi-

jos ir 
traukti iš vietų toms_ val
džioms, kurios buvo Hitle
riui “parsidavusios.”

5. Netikėtai didelėmis at
mainomis padrąsinti, Pabal
čio kraštų žmonės nusitarė 
savo socialinį ir politinį gy
venimą griežtai pakeisti, 
padarant atatinkamas savo 
respublikas tarybinėmis.

Šie faktai šiandien yra 
žinomi kiekvienam, kuris 
juos nori žinoti. O jei dar 
kas jais netiki, tai greit ga
lės įsitikinti.

Kas toliau?
Po 1940 metų birželio 15 

d. į Berlyną pradėjo bėgti 
ne tik buvusieji Lietuvos 
valdininkai - smetonininkai, 
bet ir šiaip “žymesnieji” as- mas, kuriose liepia prašyti

(b a 1 tagvardiečių 
laikraščiu), įtalpino šitokį 
per visą puslapį antgalvį:

RUSAI AR EŠTUOJA 
AMERIKIEČIŲ GIMI
NES.” ;

Paskui: “Areštais ir te
legramomis bolševikai lupa 
pinigus. Lietuvoj ir kituose 
Pabalčio kraštuose suimta 
daug žmonių.”

P a s k ui telpa “žinios” 
tekstas:

“Latvijoj, Estijoj ir Lie
tuvoj valdžia pradėjo areš
tuoti tuos žmones, kurie, 
vyriausybės žiniomis, turi 
pasiturinčius g i m iniečius 
Suvienytose Valstybėse.

“Areštuotuosius verčia 
siųsti į Ameriką telegra-

tai 
raidė-

R. Mizara.

ITALAI TEGAUS TIK 
PARAGAUT DUONOS

Roma.— Mussolinio vald
žia nuo trečiadienio aprėžė 
duonos vartojimą per dieną 
šitaip:, .

Apie ketvirtadalį svaro 
moterims, vaikams ir bal- 
takalnieriams (r a š t i n i n- 
kams, įstaigų tarnauto
jams);

Apie trečdalį svaro pap
rastiems, vidutiniams dar
bininkams;

Apie pusę svaro sunkaus 
darbo darbininkams.

Mokina Italus Labiau Meluot
Apie Karą

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Giornale d’Ita- 
lia” ragina labiau klastuot 
savus pranešimus apie ka
rą, nes, girdi, anglai klas- 
tuoją, o italai, girdi, turį 
geresnę vaizduotę ir galį 
dailiau sufušeriuoti žinias 
apie savo pasisekimus.

Išgraibo Nacių Minas
Maskva, rugs. ’ 30.—Vo

kiečių orlaiviai numetė šim
tus minų į vandenis aplink 
Odesą, bet sovietiniai laivu- 
kai išgraibė tas minas ir 
apvalė kelią savo laivams į 
tą miestą .

ANGLAI GERINA TUR
KAM PRIEPLAUKAS 
London. — Anglai didina 

iir gerina Turkijos prieplau- 
r'Kuod^T'Y’’Marttokus; ką Alexandrettą prie Vi- 
ALDLD 87 kp. ir G. Stase vi- duržemio Jūros. 'Panašiai 
/ius. Po 50c.: K. Kairis, D. P. jie tobulins ir turkų uostą 
Lekavičia, S. Kausevičienė, A.Mersin.

Berne, Šveic. — Anglija 
apsikeitė trimis šimtais su
žeistų vokiečių belaisvių ant 
tiek pat sužeistų anglų be 
laisvių iš Vokietijos.
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Vienaaukštė Amerika
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Chicagos Žinios
Chicagos Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimas
(Tąsa)

— Amerikoje jums gresia, — tarė jis, 
— pavojus — iš karto patekti į Ameri
kos radikališkuosius inteligentų sluoks
nius, sukinėtis tarp jų ir nieko nepama
čius grįžti namo su nuomone, kad visi 
amerikiečiai labai pažangūs ir inteligen
tiški žmonės. O tai toli gražu ne taip. Jūs 
turite matyti ko daugiau įvairių žmonių. 
Pasistenkite pamatyti turtuolių, bedar
bių, valdininkų, fermerių, ieškokite vi
durinių žmonių, nes jie ir sudaro Ame
riką.

Jis pažvelgė į mus savo labai juodo
mis ir labai geromis akimis ir palinkėjo 
laimingos ir vaisingos kelionės.

Mus pagavo gobšumas. Nors čemoda
nai jau išpumpo nuo laiškų, mums atro
dė vis mažai. Mes atsiminėme, kad Eizen- 
šteinas kaž kada buvo Amerikoje, ir nu- 
važiavome pas jį į Potylichą.

Žinomas kino kaimas negražiai išsi
driekęs ant puikių Maskvos upės krantų. 
Sergejus Michailovičius gyveno naujame 
name, kurį pagal planą artimiausiu lai
ku turi nukelti, bet kurį dar, nežiūrint 
to, baigė statyti.

Eizenšteinas gyveno dideliame bute 
tarp žvakių sietynų ir milžiniškų meksi
kiečių skrybėlių. Jo darbo kambaryje bu
vo vo geras rojalis ir vaiko griaučiai po 
stiklu. Žymių daktarų priimamuose karh- 
bariuose po tokiais gobtuvais laikoąii 
bronziniai laikrodžiai. Eizenšteinas suti
ko mus apsirengęs žalia dryža pižama. 
Ištisą vakarą jis rašė laiškus, pasakojo 
apie Ameriką, vaikiškomis spinduliuojan
čiomis akimis žiūrėjo į mus ir vaišino 
uogiene. «

Po savaitės sunkaus darbo mes turė
jome laiškų, adresuotų gubernatoriam^, 
artistams, redaktoriams, senatoriams, 
fotografui moteriai ir tiesiog geriems 
žmonėms, jų tarpe negrų pastoriui ir 
dantų gydytojui, išeiviui iš Proskurovo.

Kada tokiu triūsu surinktą savo lobį 
mes parodėme Žanui Ljovičiui Arensui, ’ 
mūsų generaliniam konsului New-Yorkę, 
jis išblyško,

— Pasimatyti su kiekvienu šių pažįs
tamų atskirai, jums reikia dviejų metiį.

— Būtų geriausia sudėti šiuos laiškus 
vėl į Čemodaną ir grįžti atgal į Maskvą. 
Bet kadangi jūs jau visvien čia esate, 
reikia ką nors sugalvoti.

Paskiau mes ne karta įsitikinome, kad 
konsulas visuomet ką nors sugalvoja, jei
gu tai yra būtina. Šį kartą jis sugalvojo 
kažką didingą — laiškus išsiuntinėti 
adresatams ir surengti priėmimą vi
siems drauge.

Po trijų dienų 61 gatvės ir Penktosios 
avenue kampe atstovybės salėse įvyko 
priėmimas.

Mes stovėjome antro aukšto aikštelėje, 
kurios sienose kabojo didžiulės fotogra
fijos, rodančios Dnieprogesą, laukų va
lymą kombainais ir vaikų darželius. Sto
vėjome mes greta su konsulu ir su ne
paslėpta baime žiūrėjome į iš apačios ky
lančius džentelmenus ir lady. Nesustoja
ma srove jie ėjo dvi valandas. Tai buvo 
dvasios, iššauktos bendromis pastango
mis Diuranti, Fišerio, Eizenšteino ir dar 
dviejų dešimčių mūsų geradėjų. Dvasios 
atėjo su žmonomis ir buvo labai gerai 
nusiteikusios. Jos buvo pilnos norų pa
daryti visa, ko jų laiškuose prašė, ir pa
gelbėti mums pažinti, kas yra Jungtinės 
Valstybės.

Svečiai su mums sveikinosi, pasikeis
davo keliomis frazėmis ir ėjo į sales, kur 
ant stalų stovėjo vazos su kriušonais ir 
maži diplomatiniai sandwich (buterbro
dai).

Mes dvasios paprastume manėme, kad 
kai susirinks visi, tai ir mudu, taip sa
kant, iškilmių kaltininkai, taip pat nu
eisime į salę ir taip pat kelsime taures ir 
valgysime mažus diplomatinius buter
brodus. Bet ne taip tat buvo.

Paaiškėjo, jog mes aikštelėje- turime 
stovėti tol, kol Išeis paskutinis svečias.

Iš šalių sklido šauksmai ir linksmas 
juokas, o mes stovėjome kaip stovėję, su
tikdami pavėlavusius, lydėdami išeinan
čius ir bendrai atlikinėdami šeimininkų 
pareigas. Svečių susirinko daugiau kaip 
pusantro šimto, ir suprasti, kuris tarp 
jų gubernatorius, o kuris — išeivis iš 
Proskurovo, mes taip ir nesupratome. 
Tai buvo triukšminga draugija; čia buvo 
daug žilų akiniuotų damų, raudonų džen
telmenų, petingų jaunų vyrų ir jaunų 
laibų merginų. Kiekviena šių dvasių, 
atsiradusių iš atsivežtų vokų, be abejo, 
buvo įdomi, ir mes labai kankinomės, 
negalėdami su kiekviena pasikalbėti ats
kirai. < •

Amalgameitų unijos lietu
vių lokalo 269 susirinkimas į- 
vyko rūgs. 19 d. Susirinkimas 
buvo svarbus. Kriaučiai svars
tė keletą dalykų. Buvo žymių 
pranešimų. Iš joint boardo 
pranešė, kad nuo mūsų unijos 
pasiųsta delegatai į Illinois 
CIO unijų konferenciją Sprin- 
gfieldan. Taipgi lokalo pir
mininkas pranešė, kad jau pa
skirta delegatas važiuoti į CIO 
unijų metinę konferenciją. 
Tuo delegatu esąs paskirtas 
biznio agentas Kostantas Kai
rys.

Lokalo nariai nustebo, kaip 
Kairys nerinktas, narių nebal
suotas gali būti lokalo atsto
vas; kaip jis gali narius be jų 
įgaliojimo atstovauti?

Net ADF biurokratai vengia 
tokių žygių, bet lietuvių loka
lo klikutė biu/okratėlių sau 
viską pasivėlina. Tai mat gri- 
gaitinė “Naujienų” demokra
tija. Keli lokalo komiteto biu- 
rokratukai paskyrė ir davė į- 
galiavimą.

Kitas juokingas įvykis, tai 
Grigaičio Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Są
junga. Tos sąjungos gimdy
mui socialistai turėjo konfe
renciją pereitą žiemą. Susi
rinkime nariai paklausė, ką ta 
organizacija veikia ir ką vei
kia mūs lokalo biurokratiškai 
paskirti atstovai?

Buvo daug juoko kaip pir
mininkas pakvietė tuos atsto
vus raportuoti. Susirinkime 
dalyvavę lokalo nariai paste
bėjo, kad su ta hitlerine kon
ferencija blogai. Dar pridėjo, 
kad Jungtinės Valstijos kovo
ja prieš hitlerizmą ir eina kar
tu su Sovietų Sąjunga, teikia 
jai visokią paramą, kad su
daužytų hitlerizmą. Gi socia
listų konferencija prieš Sovie
tų Sąjunga ir už hitleristinę 
Lietuvą.

Visi nariai ir net pati val
dyba nusijuokė iš tokios Gri
gaičio kombinacijos. Tie, 
va demokratijos atstovai, 
davė net jokio raporto.*

lokalas

politikoj būna taip, kad di
desnės partijos duoda vietas 
valdžioje nuo tautinių mažu
mų. Nors John T. !Zurį nega
lima priskaityti, kad jis būtų 
narys-tautinių mažumų, nes jis 
amerikonas, čia gimęs lietu
vis. Tačiau jam-suteiktos tei
sėjo pareigos politikierių tar
pe skaitosi kaipo duota gera 
vieta lietuviui. Lietuviai džiau
gėsi turėdami savo kilmės 
žmogų tokioj aukštoj pareigoj.

Ta proga ir aš rašau. Noriu 
teisėjo Zurio paklausti, kaip 
jis atsineša į dabartinę Lietu
vos valdžią, tai yra, Hitlerio 
paskirtą diktatorių Lohsę, dik
tatorių Rentelną ir į lietuviš
kus tų diktatorių “patarėjus,” 
Hitlerio įrankius, Kubiliūną ir 
kitus?

Būtų gerai ir vietoj, kad tei
sėjas John T. Zuris pareikštų, 
ar jis sutinka su Roosevelto 
užsienine politika, kur įeina 
rėmimas Sovietų Sąjungos, 
kaipo vienos ' sąjungininkės 
Britanijos ir Jungtinių Vals
tijų.

Jeig uteisėjas John T. Zuris 
su tuo viskuo sutinka, tai bū
tų gerai, kad jis paaiškintų, 
ką daro praktiško veikime, 
kad hitlerizmas būtų sunaikin
tas. Aš žinau, kad teisėjo 
John T. Zurio žodis ir veikli 
energija daug ką reiškia. Dar 
turiu pridėti, kad vien pasisa
kymas už Britanijos bei Ame
rikos laimėjimą nieko neišaiš
kina. Hitleris turi būti mili- 
tariniai sumuštas, šiandien di
džiausia prieš jį jėga yra Rau
donoji Armija ir Sovietų Są
junga. Tos armijos pasiryži
mą ir stojimą į mūšius jau 
nekartą yra išgyręs mūsų ša
lies prezidentas Rooseveltas. 
Būtų gerai, kad teisėjas John 
T. Zuris pareikštų, kaip jis

žiūri į tą armiją. Dar būtų 
gerai, kad paaiškintų tą, ar 
jis pasiryžęs veikti Amerikos 
lietuvių suvienijimui kovai 
prieš hitlerizmą ir ar pasiry
žęs veikti nacių propagandos 
išvijimui iš lietuvių tarpo?

Politikas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

PADEGĖ NACIŲ ŽIBALO 
ĮMONES

London. — Vokiečių -už
imtoj šiaurinėj Franci jo j 
anglų orlaiviai padegė žiba
lo sandėlius ir gazolino dir- 
byklas. Jie taipgi bombar
davo Frankfortą ir kitus 
miestus vakarinėje Vokieti
joje.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiu’omi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektąrynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietines ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato 'iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
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.: Evergreen 8-9805

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

(Bus daugiau)
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Chester, Pa i raudonarmiečiams ir civiliams 
j gyventojams.
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tik du ' 
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Kuomet skaitai “Laisvę” 
tai matai iš kores-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 30 kuopos veikimas yra 
labai žemai nupuolęs, 
šiemet kuopa teturėjo 
susirinkimu. Nežinau, 
priežastis. Gal nariai 
go.
ir “Vilnį, 
pondencijų, kad LLD kuopos 
kitur veikia gerai apšvietos 
klausime. Mes gi visai užmi
gome, kad jau ir parapijonai 
mums duoda velnių. Tai jau 
sarmata.

Kiekvieną

P. š.

Youngstown, Ohio

Sheby St. Laike parengimo 
nauji nariai bus priimami kuo- 
pon be įstojimo mokesčio į 
visus skyrius. ‘

Komisija.

Lietuvių s kriaučių 
rengia memorialinį 
prisiminimui 30 metų nuo di
džiojo streiko, kuriame žuvo 
du lietuviai unijistai, Lažins- 
kas ir Nagreckis.

Memorial is 
sekmadienį,
Amalgameitų Centro 
Nusipirkite iš anksto tam 
tingu i tikietus.

Mažai narių atsilankė į 
sirinkimą. Bendrai į visus 
širinkimus mažai narių, 
kosi,
į uniją, 
m as. 
rinkime.

Mitingo Dalyvis.

mitingas įvyks 
gruodžio 7 d., 

salėje.
mi-

Detroit. Mich.Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 4-to Apskričio valdybos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 21 
dieną Clevelande. Nutarta pa
aukoti $10 dėl Sovietų Sąjun
gos medikalės pagalbos.

LDS 4-taš Apskritys ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
15-tas Apsk. šaukfaLkonferen- 
ciją prieš fašizmą. Įvyks spa-

metą suorgani- ho 19 dieną, 10- vai. ryto, 930 
zuodavome busą į Phiiadel- E. 79th St., Cleveland, Ohio. 

6-to Apskričio “Lais- Organizacijas gaus pakvieti
mą į konferenciją. O jeigu ku
ri ir negautų pakvietimo, vis- 
tiek yra raginama išrinkti ir 
atsiųsti delegatus— vieną nuo 
10 narių.

Lietuviai ir lietuvaitės, žiū
rėkite, kad jūsų organizacijos 
būtų atstovaujamos šioje svar
bioje konferencijoje. Mūsų vi-

phijos 
vės” pikniką, bet šiemet į 
pikniką buso jau nesuorgani
zavome. Tuo tarpu lietuvių 
buvo labai norinčių važiuoti 
busu į pikniką.

Mes Draugijos kuopos na
riai turime atiduoti didžiausį 
kreditą vietiniams parapijo- 
nams už jų skaitlingą dalyva
vimą “Laisvės” piknike. Bet sų pareiga rūpintis, neatsižvel- 
iŠ mūsų kuopos narių tedaly- ■ giant į politinių bei religinių 
vavo keli. • nuomonių skirtumus. Mes vi-

---------  si turime būti prieš hitlerizmą.
LDS 4-td Apskričio valdy

bos kitas susirinkimas įvyks 
spalio 19 dieną, po konferen
cijos, 930 E. 79th St., Cleve
land, Ohio.

Prie apskričio 
čios kuopofe taupykite 
tax.” Tie pinigai bus vartoja
mi ten, kur juos paskirs LDS 
apskričio konferencija.

“Laisvės” ir “Vilnies* 
nikas rugsėjo 14 dieną 
pelno $12.21.

LDS 9 kuopa rengia šokius, 
kurie įvyks lapkričio 29 d., 
bažnytinėj svetainėje, 923

Vietinis miesto suvienytas 
Komitetas dėl Medikalės Pa
galbos Sovietų Sąjungai ren
gia dideles prakalbas spalio 
5 ,d. Įvyks Odd Fellows sve- 
tanėje, 8th St. ir Sproul St. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Komitetas kviečia visas or
ganizacijas, kaip politines,! 
taip religijines, prisidėti prie 
šio prakilnaus darbo. Ir mū
sų lietuvių užduotis dalyvauti 
šiose prakalbose, kad parėmus 
Sovietų Sąjungą • šiame kare 
prieš nacizmą, suteikiant me- 
dikalę pagalbą sužeistiems

priklausan-
sales

pik- 
davė

Apsivedė Detroitietis Andrius 
Matukaitis

Pora savaičių atgal apsive
dė detroitietis Andrius Matu
kaitis. Kiek anksčiau And
rius yra gyvenęs Bristolyje, 
Conn, ir buvęs tuomet veik
lus asmuo darbininkiškame 
veikime. Pastaruoju laiku gy
veno visiškai ramiai.

Geros kloties vedybiniame 
gyvenime Andriui.

Koresp.

su- 
su- 

lan- 
O tas blogai atsiliepia

Įsigali biurokratiz- 
Nariai, dalyvauki! susi-

Užklausimas Teisėjui John 
T. Zuriui

Teisėjas John T. Zuris pla
čiai žinomas lietuvių visuome
nėj. Jis jau keli metai yra 
teisėjo pareigose. Paprastai

Laisvosios Fraticijbs šalininkai-lakūrtai studijuoja 
žemlapj pirrti negu lėks j Afrika sU italais kovot.

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

BUS NUO

1 d. Spalių iki 1 d. Gruodžio
Z

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 ii’ 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 tuomi 
privalo rūpintis kiekvienas dien
raščio “Laisvės” patriotas, kiek
vienas apšvietą \ branginantis 
žmogus.

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

Kontestantams yra skiriamos 
stambios piniginės dovanos:

8 — $10; 9 — $7 ir

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

4 _ $20; 5 — $18; 6 — $15; 
7 — $12;
10 — $5.

Tuojau 
spauskite 
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 dienraštis “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 metamsm ir $3.50 pusei mėty.

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

“Laisve” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
ii
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100,000 Lenkų Sovietuose Greitu Laiku 
Kariaus prieš Hitlerį; Lenkų Ambasado

rius Džiaugiasi Jiem Suteikiama Laisve 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) | Jis, tarp kitko, nurodo, 

J kad Sovietų Sąjungoje jau 
. susidarė dvi lenkų kariuo

menės divizijos, kad trečia 
divizija baigiama organi- 

iP.,llwC'zuot ir kad lenkų armija, 
S n daugiau kaip 100,000 vyrų, 

“labai greitu laiku” jau ka
riaus prieš Hitlerį.

Londoniškis lenkų amba
sadorius Ciechanowskis sa
ko:

“Esamų Rusijoj lenkų en
tuziazmas iš naujo pradėt 
karą prieš hitlerišką Vokie
tiją yra toks didelis, jog 
lenkų armija Rusijoj iš es
mės bus liuosnorių armija.

“Dideli skaičiai lenkų Ru
sijoj kasdien prašosi tuojau 
priimt juos į tenaitinę len
kų kariuomenę ir tuo būdu 
labai ugdo skaičių mūsų ka
riuomenės, suradomos iš 
Lenkijos reguliarių karei
vių, kurie pirmiau buvo in
ternuoti kaipo kariniai be
laisviai.” •

teises kaipo nepriklausomai 
tautinei lenkų armijai, ir 
taipgi davė jai teisę atsida- 
ryt savas mokyklas ir pilną, 
kultūrinę religijos 1 
kaip krikščionims, taip ir 
žydams. Mes jau turime ka
rinius katalikų kunigus ka
pelionus prie savo armijos, 
o žydai jos kariai—savo ra
binus.

“Neužilgo atsidarys lenkų 
katalikų bažnyčia Maskvoj, 
taipgi lenkiškų žydų syna- 
goga; ir Sovietų vyriausy
bė leidžia lenkų kolonijoms 
Rusijoje steigtis sau pamal
dų vietas ir davė pilną jiem 
laisvę toje srityje.”

Kas liečia sutartį pasira
šytą Londone liepos 20 d. 
tarp Lenkijos valdžios ir 
Sovietų, tai “Sovietų vy-; 
riausybė ištikimai vykdo vi
sus tos sutarties punktus,” 
rašo lenkų ambasadorius 
Ciechanowskis.

i.
LAISVE

HESS NEVALGO; PROTES
TUOJA, KAD ANGLAI LAI

KO JI KARO BELAISVIU

NACIAI LIEPIA PA
LAUKT ŽINIŲ

London, spal. 1. — Ru
dolfas Hess, buvęs trečias 
didžiausias nacių vadas, da
bar laikomas kaip karo im
tinys Anglijoj, jau du kar
tu atsisakė valgyt. Tuomi 
Hess protestuoja, v kad an
glai laiko jį kaip karinį be
laisvį. Jis nori, kad anglai 
vaišintų jį kaip “specialį 
pasiuntinį” dėlei taikos. — 
Hess, kaip daugeliui žino-x 
ma, andai atskrido iš% Vo
kietijos į Angliją siūlyt an
glam susitaikyt su naciais 
ir išvien užpulti Sovietų 
Sąjungą.

Dabar Hess reikalauja, 
kad Anglija leistų jam su
grįžt namo.
IŠSIPLEPĖJO APIE VO

KIEČIŲ ORO JĖGAS
Anglų spauda nužiūri, 

kad Hess netyčia išsiplepė
jo apie vokiečių oro laivyno 
jėgas. Tai anglų ministeris - 
pirmininkas Churchill, pa
sinaudodamas išgautomis iš 
Hesso 
seime 
ei am s 
gų-

Berlin, spal. 1.—Naciai 
šiuo tarpu skelbia tik savo 
oro veiksmus prieš Sovietus 
ir Angliją. Kas liečia armi
jos žygius, tai jie pataria 
korespondentam palūkėti, 
kol vokiečių kariuomenė vėl 
ims smarkiau veikt pagal 
planą.

Naciai praneša, kad jie 
toliau sėkmingai išvysto sa
vo veiksmus į rytus nuo 
Dniepro upės, Ukrainoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PITTSTON, PA.
ALDLD 12kp. susirinkimas ;
d. spalių, 206—4th St., Wyominge. 

Pradžia 7 v. v. Prašome narių da
lyvauti ir užsimokėkite duokles už 
šiuos metus. — A. Valinčius, 

(232-233)

įvyks
b

Sckr.

ELIZABETH, N. J.
LDP kliubo susirinkimas 

sekmadienį, spalių 5 d., 2 vai. po 
pietų. Kviečiamo narius dalyvauti, 
užsimokėkite duokles ir atsiveskite 

, naujų narių. Turime ir daug svar- 
( bių reikalų aptarti. — Komitetas. 
' (232-233)

įvyks

būsite Brook-

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

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

Svet., 920 E. 79th 
įdomus. Kitose lai- 

daugiau informacijų 
(231-232)

Detroito Meno kuopa atgaivinta— 
pirmas susirinkimas įvyks spalių 3 
d., penktadienio vakare, 7:30 vai., 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Kviečiame buvusius narius dalyvauti, 
taipgi ir naujų narių prašome prisi
rašyti .Dalyvaukime laiku. — O. K. 
Sekr. (231-233)

WORCESTER, MASS.
Spalių 2 d., 8 v. v., 29 Endicott 

St., įvyks ALDLD 11 kp. susirinki
mas. Prašomo visus dalyvauti, atsi
veskite ir naujų narių. — J. M. L., 
Sckr. (231-232)

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

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

MONTELLO, MASS.
Liuosybes Choro susirinkimas 

įvyks spalių 3 d., 7 v. v. Liet. Taut. 
Name. Kviečiame narius dalyvauti ir 
naujų narių atsiveskite. Turime 
daug dalykų aptarti. Išgirsite pikni
ko komisijos raportą. — Valdyba.

(231-233)

PHILADELPHIA, PA.
Prašome draugų būti susirinkime, 

kurie turite reikalą su “L.” pikniko 
bilietukais. Įvyks spalių 2 d., 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Mes no
rimo užbaigti “L.” pikniko reikalus, 
nes artinasi konferencija, reikės iš
duoti raportą. — ALDLD 10 kp. 
susirinkimas įvyks spalių 6 d., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai būkite, 
išgirsite “L.” pikniko raportą. — 
J. S. Rainys. (231-232)

CLEVELAND, OHIO
Moterų Kliubo Bazaras įvyks spa

lių 25 d., Liet. 
St. Bazaras bus 
dose parašysime 
liečiant bazarą.

jų narių. Reikia prisirengti prie pra
kalbų, kurios įvyks 19 d. "spalių. 
Kalbės D. M. Šolomskas iš Brook- 
lyno. — Sekr. (232-234)

DETROITO MENININKŲ 
ATYDAI

Penktas puslapis

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurvpiško 
Ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

žiniomis, ir pareiškė 
rugs. 30 d., kad na- 
gana trūksta oro j ė-

CIO Galva Philip Murray Smerkia Priešu
Pasimojimus Deportuot Bridgesą; Sako, Anglijos ir Fašistų 
Tai Būtų Pavojus Visom Darbo Unijom

i Teisėjas Sears, be to, 
naudojosi pasakojimais ^aro minjsterįja paskelbė 
pries-unijinių Los . Angeles kad rugsgjo 1Ileuesį 
|pohcijos šnipų pries Brid- sunaįkino 19g vokiečių

Nuostoliai Ore

Ap- 
drg. 
vai.

r 1

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
gerinimui darbininkams gy
venimo ir darbo sąlygų.

“Teisėjas Chas B. Sears, 
patardamas deportuot Ha
rry Bridgesą, deja, padrą
sina ir paremia organizuotų 
dai’bininkų priešus šioje ša
lyje.

“To teisėjo raportas dau
giausia remiasi nurodymais 
priešingos A. Darbo Fede
racijos unijos viršininko, 
tūlo Harrio Lundebergo, 
apie kurį teisėjas $ears sa
ko, jog Lundebergas ‘visai 
neslėpė, kad jis yra Bridge- 
so priešas’.”

be London, spal. 1. — Anglų

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, spalių 5 d., 12-to 

skričio susirinkimas įvyks pas 
Rudišauskienę, 206 4th St., 3 
po pietų. Prašome narius susirinkt
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. (232-233)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. spalių, 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Prašome narių dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime svarbių dalykų 
aptarti. — K. K. Sckr. (232-233)

CLEVELAND, OHIO
Šiuomi pranešam, kad Moterų 

Kliubo Choro praktikos prasidės ket
virtadienį, spalių 2 d., 920 E. 79th 
St., 7:30 v. v. Chorą vadovaus mū
sų mylimas draugas A. Jankauskas. 
.Tad prašomo moterų nepavėluoti, 
dalyvaukite laiku pirmose praktiko
se. — Komisija. (231-232)

mėnesį anglai 
j ii’ 

italų orlaivius, o savo pra-gesą.
CIO galva Philip Murray ■ rado 210 orlaivių.

sako, jog ši organizacija,! Neoficialiai paduodama, 
suprasdama didelį pavojų 
organizuotiem darbininkam 
iš tokių pasimojimų, kaip 
pasinešimas deportuot jų, iš
rinktą vadą Bridgesą, todėl, 
“ves ryžtą kovą apgint jo 
konstitucines teises, kaipo 
asmens ir kaipo teisėtai iš
rinkto vado tūkstančių Am
erikos darbininkų.”

kad per tris paskutinius 
mėnesius Vokietija ir Itali
ja prarado 829 orlaivius, 
Anglija—716.

O

KRISLAI

Rumunai Praranda po 
5,000 Karių Kasdien

Antras Angly Lakūny 
Būrys Sovietuose

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Jei Sovietai atsilaikys 
spalių 1 d.,” — jų vokiečiai 
niekad nesumuš.

Spalių men, 1 d. jau praėjo.
Sovietai atsilaikė! 
negalėjo paimti 
nei Leningrado, 
miestų, tik vienas 
teko, bet jie už
mokėti labai didelę kainą.

Dabar jau, vadinasi, kiek
vienas sutiks, kad Sovietai at
silaikys ir jie, — talkoje su 
Anglija ir Amerikos pagalba 
— žmonijos priešą sumuš!

Tik mes savo pareigą atli
kime !

iki

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 5 d. spalių, 1 vai. po pie
tų, YMIIA Svet., Ferry ir Walnut 
gatvių. Malonėkite dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. — 
M. Urba, Sekr.

įvyks

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
5 d. spalių, 3 vai. po pietų, YMIIA 
Svet., Ferry ir Walnut gatvių. Drau
gai dalyvaukite, atsiveskite ir nau-

Maskva. — Odesos srity
je rumunai kasdien praran
da po 5,000 kariuomenės, ir 
iki šiol jų ten buvo užmuš
ta, sužeista bei nelaisvėn 
paimta 160 tūkstančių iš vi
so. Sunaikinta 140 rumunų 
orlaivių.

Rumunų ministeris pir
mininkas generolas Ion An
tonescu, atsilankęs į Ode
sos frontą, įsakė šturmuot 
sovietines pozicijas rugp. 24 
ir rugs. 17 d., o kada ru
munų atakos buvo atmuš
tos, už tai, Antonescu įsa
kymu, liko sušaudyti du ru
munų generolai.

London.! — Čia girdėtas 
Maskvos radijo pranešimas 
teigė, kad jau antras būrys 
Anglijos orlaivių veikia so
vietiniame fronte. Šio būrio 
lakūnai, kovodami išvien su 
Sovietų lakūnais,
žemyn 26 vokiečių orlaivius. 
Sakoma, kad vien anglai 
nušovė 17 nacių orlaivių. 
Anglai ir Sovietai tame mū
šyje prarado po vieną lėk-

nukirto

Vokiečiai 
nei Odessos, 
Iš svarbesnių 
Kijevas jiem 

jį turėjo už-
F

l.e 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

SANDELIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30. 

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

Nervų arbata .......................... 85c
Vidurių reguliatorius .......... 60c
Dusulio arbata ........................ 60c
Kokliušo arbata ...................... 60c
Ramatų žolės .......................... 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

NOTARY
PUBLIC i

©

‘ ~ Win!

į Telephone
STagg 2-5043

DIENRAŠČIO
“1 .A1SVES”

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

t

©

0
3
©

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

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

'^FRBELL BAKING COBP-

THE BAKERS’,
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
3 UNION LABEL

METINIS

KONCERTAS
Maskva, spal. 1.—Nuo 

šios dienos visi vyriškiai So
vietų piliečiai nuo 16 iki 50 
metų amžiaus, kurie dar nė
ra Raudonojoj Armijoj, tu
rės mokintis karinių dalykų 
bent per 110 valandų iš vi
so.

0
©

t

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
0

0 0
$ $
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0
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$
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25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

0

0
S?0

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

0
Bi

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

tinis koncertas įvyks:

November
1941

toje pačioje salėje 
kur visada:

0
$

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

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

Naciai Skubiai Traukiasi 
Atgal Centr. Fronte

Berne, Šveic., spal. 1. d.— 
New Yorko Times kores
pondentas telefonu pranešė 
savo laikraščiui tokias ži
nias, gautas iš Sovietų-vo- 
kiečių karo fronto:

Mechanizuota ir šarvuo
ta vokiečių armija, koman
duojama geenrolo Guderia- 
n’o, galvatrūkčiais bėga at
gal centraliniame fronte, o 
Sovietų tankai ir šarvuoti 
automobiliai karštai vejasi 
ją-

Odesos gynėjai atgriebė 
dar 15 kaimų bei miestelių 
nuo rumunų ir vokiečių. 
Raudon armieeiai atmušė 
naują vokiečių ataką Pere- 
kope, Krimo fronte.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ...........   35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ................................ $1.35

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Sekmadienį

Lapkričio

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

0

0 
$ * ©

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas puslapis Ketvirtadienis, Spalių 2, 1941

Kamantinėjamas Dar
1 Mokytojas

Veltui Užkandis Šapoj

Unijy Veikėjai Smerkia Pro- Nacišką 
Šniukštinėjimą Amerikos Filmy

LAISVES RADIO GAVO ALGŲ PAKĖLIMĄ

Susirinkę apie šimtas įvai
rių AFL ir CIO unijų atstovų 
ir visuomenės veikėjų konfe- 
rencijon Martin Beck Teatre, 
45th St., New Yorke, pereito 
pirmadienio vakarą pasmer
kė Nye-Wheeler pro-nacių 
rausimąsi po filmas ir parei
kalavo, kad tas šniukštinėji- 
mas tuojau būtų sulaikytas.

Konferencija nusprendė, jog 
reikia išvystyti plati mhsinė 
veikla ir tam tikslui įsteigė 
platų 22 asmenų komitetą, ku
ris bus žinomas kaipo Stop 
Film Cenzorship (sulaikyt fil
mų cenzūravimą) Komitetas. 
Turės patalpas Astor viešbu
tyje. Priešakyje to judėjimo 
pastatyti filmų ir scenos sri
čių darbininkų organizacijų 
atstovai.

Naciška Metodą
Miss Mady Christians savo 

raštiškoj prakalboj konferen
cijai apibudino dabartinės se
nato komit. metodos (šniukš
tinėti ir cenzūruoti filmas) 
panašumą į laikotarpį Vokie
tijoj prieš virš desėtką metų, 
kada kylantis nacizmas taip 
pat buvo pradėjęs šniukštinė
ti filmas ir visokiais baugini
mais spirti gamintojus jas da
ryti tik sulyg jų noro.

Ji toliau nurodė, kaip tal
kon, į meną ir kultūrą pasine
šę Vokietijos žmonės, įsigalė
jus nacizmui tapo pajungti 
vergauti naciams. Visų pir
miausiai tapo užgriebta filmos 
ir teatrai kaipo priemonės 
sukti Vokietijos jaunimo 
monę į vieną tik karų ir 
grobimo, vergimo sritį.

Kas liečia filmų gamintojus, 
sakė p-lė Christians savo ana
lize, jie gamina tokias filmas, 
kokias gamina, ne propagan
dos, bet pelno sumetimais. 
Anti-naciškos filmos, matomai, 
yra populiarės, kaip parodo 
prie kasos langučių įplaukos.

Kalba Vyskupo Atstovas
Vyskupą Manning atstovau

ti ir kalbėti jo vardu buvo 
atvykęs Dr. Floyd Van Keu-

pa- 
są- 
už-

ren. Jis i pareiškė pilną para
mą šiam Sulaikyti Filmų Cen
zūrai Komitetui ir pasmerkė 
senato šniukštus, sakydamas:

“Viešpats Jėzus Kristus sa

ke, jog tie, kurie nesiranda su 
mumis, yra prieš mus. Nega
lima nepastebėti, kad jie 
gelbsti Hitleriui. Jie kovoja 
už tą, ko Hitleris nori.”

Brock Pemberton, filmų ga
mintojas ir direktorius, sakė 
negalįs įmatyti, kodėl reikėtų 
priešintis judžiams dėlto, kad 
jie yra prieš-naciška propa-

Pereitą pirmadienį Laisvės 
Radio Programoj smagia nau
jove buvo tas, kad vėl girdė
jome Aldoną Klimaitę, jau 
pirmiau girdėtą pirmojoj, ra
dio atidarymo programoj. Ro
jus Mizara pasakė įdomią su
trauką savaitės žinių. Jonas 
Ormanas, pranešėjas, buvo 
sėkmingas, kaip ir visada, da
vė daug gerų pranešimų apie 
lietuvius verslininkus ir šiaip 
žinelių. Taipgi girdėjom jau 
seniai begirdėtą, /- bet mums 
labai mielą velionio Miko Pe
trausko balsą.

Laisvės Radio Programa bū
na kas pirmadienio vakaro 9 
vai., iš stoties WBYN, 1430

K-a.klcs.

Ateikite į Pirmą Šio 
Sezono Balių

Ford Instrument Co., Long 
Island City, darbininkai buvo 
nusistatę streikuoti, tačiau 
ačiū darbininkų vieningumui 
ir Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Darb. Unijos, CIO, pastan
goms, jie laimėjo 
ir algų pakėlimą 
Paliečia
Bendra pakėlimų iuma siekia 
milioną dolerių per metus.

Sutartyje, priimtoje masi
niame ųnijistų mitinge, firma 
sutiko prityrusiems mechani
kams pakelti mokestis po 15c 
per valandą, o pusiau patyru- 
siem po 12c; naujus samdant 
turi mokėt ne mažiau 40 ir 
60c per valandą. Lavintiems 
pradiniams turi kelti mokestis 
po 5 centus už pirmų 4 mė
nesių ir paskiau po 5c kas 
trys mėnesiai iki daeis aukš
čiausios skalės toj klasifikaci
joj. Jie turi ir 9 apmokamus 
šventadienius per metus.

kontraktą 
be streiko.

2,400 ^darbininkų.

Maxwell N. Weisman, pro- 
gresyvis Miesto Kolegijos ir 
Mokytojų Unijos vadas, pra
dėtas kamantinėti Aukštesnio
jo švietimo Taryboje sąryšyje 
su Rapp-Coudert komiteto 
šniukštinėjimu. Weisman yra 
septintas iš tos kolegijos mo
kytojų suspenduotas iš tarny
bos už unijizmą.

Oficialiai jis tarybos kal
tinamas “netinkamu štabo na
riui, elgesiu” ir “trukdymu” 
Rapp-Coudert komitetui.

Samuel Rosenwein, Weis- 
mano advokatas pareiškė, jog 
Weismano suspendavimas ir 
kamantinėjimas rodo “Rapp- 
Coudert komiteto siekį sunai
kint demokratiją švietime:”

Ko dar tie darbininkai pra
simanys, pasakys tūlas išgir
dęs, kad Elektristų Brolijos 
Lok al as 3-čias, AFL, pasira
šė sutartį su Noma .Electric 
Co., 55 W. 18th St., N. Y., 
sutartyje įrašant, kad firma 
duos veltui užkandį pietumis 
savo keturiem šimtam darbi
ninkų. Taipgi nustatyta $16 
minimum, savaitė atostogų su

alga, 40 valandų savaitė, mo
kėt laiką ir pusę už viršlaikį.

Darbininkų komitetas, dau
giausia merginos, suplanuos, 
kas turi būti duodama užkan
džiui.

Šapa ką tik suorganizuota, 
šis yra pirmas kontraktas.

Noma firma išdirba Kalėdų 
eglaitėms gražylus, yra did
žiausia tos rūšies prekių ga
ni intuvė šalyje.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Devintą valandą pirmadienių vakarais

DUODAMA MUZ1KALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

miesto

Kalba Miesto Prezidentas
M a n h a 11 a n prezidentas 

Stanley M. Isaacs pareiškė, 
jog jis šniukštinėjime ir cen
zūravime filmų įmato “pra
džia raušimosi po civilių lais
vių pamatais.”

“Mes remiame prezidentą 
Rooseveltą, kadangi mes tiki
me j apsaugą demokratijos vi
same pasaulyje.”

Jis kaltino judžių šniukštus, 
kad jų elgsena taikoma prieš 
prezidento kovos prieš fašiz
mą politiką.

Unijistas Nepriešingas 
Informacijai

Thomas Murtha,/
Centrales Darbo ir Amatų Ta
rybos prezidentas, klausė, kas 
blogo, jeigu judis būtų prieš- 
naciška propaganda:

“Daleiskime, kad būtų pro
paganda, ir kad mūsų žmonės 
sužinotų, kas darosi anoj pu
sėj ? Ir daleiskime sau, kad 
mes sužinotume, kaip penkto
ji kolumna ir šnipai Norvegi
joj atidavė Hitleriui galią?”

Bert Lytell, aktorių organi
zacijos prezidentas, pirminin
kavo. Jisai perskaitė nuo Tho
mas J. Lyons ir Joseph Cur
ran konferencijai užgynimus ir 
pažadus remti konferencijos 
darbus. Konferencijon atvyks
tant buvo laukiama ir majoro 
LaGuardijos, tačiau gauta 
pranešimas, kad jis nespėja 
laiku pribūti.

“NETURTAS-NE YDA”
Vakar dienos “Laisvės” lai

doje matėte maždaug sutrau
ką viso šio trijų aktų komedi
jos su dainomis veikalo, 
rį perstatys Aido Choras 
scenos 12 d. spalių, 3:30 
po pietų, Labor Lyceum
tainėje, 949 Willoughby Ave., i bus. 
Brooklyn, N. Y.

Štai
po-

Baliuje. Balius

labai 
daly- 
Der- 

įvyks

Pasilinksminkite
Svarbiam Tikslui

Atvyko 6 Kovotojai 
Prieš Fašizmą

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

ku- 
ant 
vai. 
sve-

ninko dukterį mylėjęs.
Anna Ivanovna, tai man 
ra: pas ją tuščia ir aš nieko 
neturiu, o ir tai dėdė Gordie- 
jus neduoda vesti. O tau, tai 
ir svajoti neverta. Imsies į gal
vą, tai paskiau dar sunkiau

vėliau bus duoda- 
‘Spaghetti

pri žadėt,

vakarie-

kad tie, 
parengi-

Kadangi oras vėsesnis, jau 
ne taip rūpi išvažiuot į girias 
arba,, ant “byčiaus,” tai 
gera proga bus visiems 
vaut LDS jaunuolių kp. 
liaus
“Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer Street, Brooklyne, šešta
dienį, spalių (Oct.) 4-tą.

Gros Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrą šokiams. Prie to bus 
ir kitų pasilinksminimų; bus 
įvairių šokių, ir bendras visų 
dainavimas.

Taipgi, 
ma skani 
nė.

Galime
kurie dalyvaus šiame 
me, nesigailės. Gražiai vaka
rą praleisite prie geros muzi
kos, skanių valgių ir linksmų 
draugų.

Įžanga tik 60c ypatai į ba
lių ir dėl vakarienės. Tikietus 
įsigykite iš anksto pas narius 
arba “Laisvės” raštinėje.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komisija.

Paskutinis šio sezono išva
žiavimas į Jamaica giraitę, 
Springfield Blvd. (25th Rd.), 
įvyks šį sekmadienį, spalių 5- 
tą. Prašome visus ten jau bu
vusius dalyvauti ir būti kelve
džiais nebuvusiems. Rengėjos 
pavaišins silkėm su bulvėm ir 
kitais šaltais ir karštais užkan
džiais ir gėrimais. Visas už
darbis eis Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai.

Kelrod is:
BMT Jamaica linija 

ti iki Sutphin Blvd. 
Imti busą Hillside 43,
pendent linija važiuoti 
169th St. (paskutinės) stoties 
ir ten imti bušą Hillside 1. Iš
lipt prie Springfield Blvd, ir 
juomi eiti po, kairei, kol pra- 
eistie dvi patiltes. Priešais Al
ley Pond Parko iškabą sukt 
kairėn mažu keliuku į tankią 
girią. Už apie poros blokų 
rasit aikštę ir pramogą.

Mot. Kliubas.

Prieš keletą savaičių pradė
tasis vajus sukelti pinigų par
vežti iš Franci jos koncentra
cijos kempių 50 žymių kovoto
jų prieš 
kriausia 
naguose,

Smagu
ir daugiau aukosiantiems bus 
sužinoti, jog šeši iš tų Ę0 pui
kių kovotojų prieš 
pereitą penktadienį 
buvo į New Yorką. 
Ellis Saloj laukiant
mo į Meksiką, kuri jiems da
vė prieglaudą—teisę apsigy
venti. Komitetas dėkoja lie
tuviams už padėjimą juos 
gelbėti.

fašizmą, kuriems ti- 
gręsė mirtis fašistų 
jau davė vaisių.
visiems aukojusiems

fašizmą 
jau pri- 

Jie būna 
išplauki-

iš-

Muzikas Apkūlė Plėšiką
Aną dieną D. Cavallo užti

ko savo name, 520 40th St., 
specialistą vagilių Farrell. 
Nieko nelaukęs sudavė jam 
porą nelabai muzikališkų dū
žių, prispaudė. ir išlaikė iki 
pribuvo policija.

Cavallo yra muzikos moky
tojas.

Brooklyno teisme įkaitinti 
5 asmenys suokalbyje apsukus 
banką ant $12,000.

važiuo- 
stoties. 

o Inde- 
iki

MIAMI TEATRE
Šiomis dienomis rodoma 

dramatiška, iš caristinės Rusi
jos gyvenimo filrųa “Revoliu
cionieriai.” Teatras randasi 
6th Avė., prie 47th St., N. Y.

Tikimasi Childs Streiko

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j pie
tus net Baltimore girdi; j vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

J. Judzentas
(Jašos Guslino rolėje)

čia matote visiems brook- 
lyniečiams žinomą, kaipo ge
rą komiką J. Judzentą, kuris 
vaidindamas Guslino rolėje 
ir šį kartą jus prijuokins. Ma
tysite jį kartu su Geo. Kaza
kevičium šokant mechaniško 
kareivio (wooden soldier’s) 
šokį ir dainuojant. Jau repe
ticijas darant šis jų šokis ir 
daina prijuokino žiūrovus iki 
to, kad reikėjo pilvus susiimti 
iš juoko.

Tarp komiškų dainų ir šo
kių jūs girdėsite Judzentą kal
bant su Mite, įsimylėjusiu į 
savo šeimininko* dukterį vai
kinu, maždaug šitaip:

“Ir turėsi mesti savo šeimi*

Betgi vėliau, kuomet dėdė 
Gordiejus atiduoda dukterį 
Liubą (Aid. šertvietytę) Mi- 
tei (V. Zablackui), leidžia ir 
Guslinui (Judzentui) apsives
ti su Anna Ivanovna (Adele 
Pakalniškiene).I

Jonas Valenčius labai pasi- 
i šventusiai choristus mokina ir 
galima tikėtis jau vien iš to, 
kad šis veikalas bus sėkmingai 
perstatytas. Taigi, prie pir
mos progos įsigykite tikietus. 
Jų kainos yra: $1, 75c ir 50c. 
Tikietų dar 
choristus ir 
j e.

M. Wrypne, 48 m., 212 W.
St., N. Y., iškrito pro 
apartmento langą ir

82nd
savo 
skaudžiai susižeidė.

Childs restauranų darbinin
kų sutartis su firma pasibaigė 
rugsėjo 30-tą, o nauja sutartis 
dar nepasirašyta. Darbininkai, 
didele didžiuma balsų, nutarė 
senosios sutarties nepratęsti, 
bet įgaliavo uniją skelbti strei
ką visuose 49 restauranuose 
Manhattane ir Bronxe. Tad 
streikas gali prasidėti bile die
ną, jei savininkai nepaskubins 
pasirašyti naują sutartį.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-384?

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Aido

galima gauti pas 
“Laisvės” raštinė-

Choro Koresp.

“Generolas Suvorovas”
.Palikta 3 Savaitei

Per dvi savaites rodytas ju- 
dis “Generolas Suvorovas” pa
liekamas ir trečiai savaitei 
Stanley Teatre, 7th Avė. tarp 
41 ir 42nd Sts., New Yorke.
Filmą perstato to 18-to šimt

mečio herojaus generolo di
delius atsiekimus ir ypatingą 
jo susirišimą su savo kariais, 
žmonišką paprastumą, kas 
anaiptol buvo nepriimta tarp 
tų laikų didžiūnų. Apart isto
rinių, įspūdingai perduotų 
faktų, filmoj yra -ir daug hu
moro.

SUSIRINKIMAI
• MASPETH, N.. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 2 d., 8 v. v., Zabielskio Sve
tainėj. Prašome narių dalyvauti. — 
Sekr. (231-232)
E. NEW YORK ir RICH. HILL

Ketvirtadienį, spalių 2 d., įvyks 
•LDS 13 kp. susirinkimas, 8 v. v. 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Nariai kviečiami 
dalyvauti ir pasistengti duokles už
simokėti. — A. Bieliauskienė, Sekr.

(231-232 )

PARDAVIMAI
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais turi būt 
New Yorko ar Brooklyno pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norintie
ji daugiau informacijų sužinoti, pra
šome kreiptis po antrašu: 256 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (232-234)

Parsiduoda keptuvė (Bakery Shop) 
su naujom mašinom, geriausiai įruoš
ta keptuvė duonai, pyragam ir pyra
gaičiam. Naujas mūro namas, su tin
kamais gyvenimo kambariais. Geras 
bargenas, kas 
mo priežastį 
Dėl daugiau 
kreiptis šiuom
Street, Brooklyn, N. Y.

pirks dabar. Pardavi- 
pasakys asmeniškai, 
informacijų, prašau 

antrašu: 427 Lorimer 
(230-235)

Parsiduoda mėsinyčia, su geriau
siais įtaisymais. Apgyventa daugiau
sia anglų ir airių, South Brooklyno 
apylinkėje. Mėsinyčia įgyta 20 m. 
atgal. Priežastis pardavimo — ap
leidžiu miestą. Parduosiu už prieina
mą kainą. Prašome kreiptis sekamu 
antrašu: 155 — 5th Ave., Brooklyn, 
N. Y. Arba telefonuokite po 7 vai. 
vakaro: Nevins 8-3534, • (231-233)

Pratt Institute tęsiama kur
sai apsaugos nuo atakų iš oro.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 

a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių i •
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis. Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI ___ .—. -—, ,—, o —■ .

F. W. Shalins 
(SHALlNSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laldotuvef

nemoka.
miesto.

J. GARŠVA
> Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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 nuošimęių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAAJJX LIETUVIŲ UŽEIGA

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

» visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneI Štai

I a^fesas.«

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




