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Jonas Marcinkevičius.
Autorius Dviejų Stambių

Veikalų.
Justinui Baltūsiui 70 Metų

. Amžiaus.
Registruokitės!

Rašo R. MIZARA

Jonas Marcinkevičius, kurio 
pirma radiograma tilpo šešta
dienio “Laisvėje,” yra pasižy
mėjęs Lietuvos rašytojas. Jo 
pirmas stambus veikalas, Su
kaustyti Latrai — apie kali
nių gyvenimą, — sukėlė Lietu-

Darbo žmonių
. Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 236 LAISVĖS antrašas^ sTa^M2E?878TREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 7, 1941 pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
v oje sensaciją.

Antras M a r cinkevičiaus 
stambus veikalas - apysaka— 
Benjaminas Kordušas. Šis vei
kalas vaizduoja nusigyvenusių 
Lietuvos dvarininkų buitį.

g Be to, Jonas Marcinkevičius 
IŠpvO .uolus bendradarbis “Lie
tuvos žinių,” o vėliau — tary
binės spaudos.

Dalysime viską, kad Mar
cinkevičius bendradarbiautų 
mūsų dienraštyje nuolat; kad 
jis pranešdinėtų mums dau
giau žinių apie Lietuvą.

SOVIETAI ATAKUOJA VOKIEČIUS IŠTISU FRONTU
NACIAI PRARADO TRIS

MILIONUS KAREIVIŲ
RYTINIAM FRONTE

TOLINUS ATMETĖ NACIUS 
NUO 3-JV IKI 21-NOS 

MYLIOS ATGAL

Iki šiol sužinojome, kad 
trys stambūs Lietuvos rašyto
jai yra pasitraukę iš Lietuvos 
su kovojančia Raudonąja Ar
mija: Jonas Šimkus, Petras 
Cvirka ir Jonas Marcinkevi
čius.

Geštapininkas Ancevičius, 
Grigaitis ir Laučka buvo paso
dinę Petrą Cvirką į Lukiškių 
kalėjimą ir ten jį padarė fa
šistu. Bet jie tai padarė tik 
savo troškimais. Tikrumoje 
Cvirka yra laisvas ir dirba su
šilęs prieš fašizmą — žmoni
jos neprietelių.

Čikagoje gyvena 70 metų 
amžiaus darbininkas — Justi
nas Baltušis. Tai kuklus žmo
gus, malonus draugas.

Prieš savaitę čikagiečiai su
ruošė pažmonį Justinui Bal
tūsiui pagerbti.

Ar tik dėlto čikagiečiai Bal
tušį gerbė, kad jam sukako 
70 metų amžiaus?

Ne!
Šiemet Baltušiui sukako ly

giai 50 metų, kai jis dalyvau
ja visuomeniškame darbinin
kų judėjime. Baltušis gražiai 
pasižymėjo prieš 1905 metus 
Lietuvoje, kovodamas už Lie
tuvos laisvę, kovodamas prieš 
carizmą. Atvykęs Amerikon, 
Justinas per visą laiką darba
vosi lietuvių darbininkų judė
jime; ir šiandien jis yra to ju
dėjimo narys,—nepaisant am
žiaus .

Suruoštajame pokilėlyje, 
Justinas Baltušis, be kitko, pa
sakė :

“Pradžia mano darbo buvę 
prisidėjimas prie nuvertimo 
carizmo, kuris slopino visas 
tautas, jų tarpe ir lietuvių tau
tą ir per 40 metų neleido pa
sireikšti lietuvių kalbai, lietu
vių mokykloms. Carizmo nu
vertimą aš sveikinau, kaip ir 
milionai kitų žmonių.

•'"‘Carizmo nebėra, bet dabar 
siaučiantis fašizmas yra dar 
žiauresnis ir nepalyginamai 
pavojingesnis žmonijos prie
šas.

“Aš atsišaukiu į visus, o 
ypač į jaunimą, kad dirbtu- 
mėt sutriuškinimui to siaubū
no fašizmo.”

Gyvuok dar ilgus metus, 
broli Justinai Baltuši!

Šią savaitę visi Niujorko 
miesto piliečiai užsiregistruo
kite. Kurie neužsiregistruos, 
tie negalės balsuoti lapkričio 
4 d., kai bus renkami mūsų 
didžiulio miesto valdininkai— 
majoras ir kiti.

Na, o šie rinkimai bus la
bai svarbūs!

Laivų Kova Netoli 
Brazilijos

Maragogy, Brazilija. — 
Žvejai sako matę ir girdėję 
du laivus besišaudančius iš 
kanuolių penktadienį ir šeš
tadienį, už 60 mylių nuo čia. 
Yra spėjimų, kad Amerikos 
laivas užpuolęs nacių laivą, 
kuris gal pirmiau nuskan
dinęs amerikinį prekybos 
laivą “I. C. White”.

Maskva. — Aleksandras 
Ščerbakovas, d i r e k t orius 
Žinių Biuro, spal. 5 d. pa
reiškė, jog naciai rytiniame 
fronte nuo birželio 22 d. iki 
šiol prarado daugiau kaip 
3 milionus kareivių ir ofi- 
cierių, tai virš antra tiek 
daugiau negu Sovietai nete
ko savo kareivių. Nes So
vietai iš viso prarado 1,128,- 
000 raudonarmiečių, užmuš
tų, sužeistų ir nelaisvėn pa
imtų bei kitaip dingusių.

Ščerbakovas sako:

Jugoslavų Partizanai 
Užmušė 100 Vokiečių 

Suėmė dar 200 Jų
London. — Jugoslavijos 

partizanai užmušė daugiau 
kaip 100 vokiečių kariškių 
ir valdininkų ir suėmė dar 
200 nacių, kuriuos laiko 
kaip įkaitus.

Nis mieste partizanai nu
jovė kelis nacių oficierius; 
ties Kragujevacu suardė 
traukinį ir taip užmušė 50 
vokiečių. Sava upėje jugos
lavai sulaikė vokiečių laivą 
ir suėmė 200 jųjų; susprog
dino nacių amunicijos san
dėlius Cacake; Gruz mies
telyje partizanai užpuolė ir 
nuginklavo vokiečių kariuo
menę; keturiolikoje vietų 
išardė geležinkelį tarp Vie
nos ir Triesto.

Slovėnijoj, Jugoslavijos 
dalyj, partizanai turėjo 
smarkų mūšį su 450 vokie
čių ties Kran miesteliu; 30 
nacių liko nukauta ir kelis 
kartus daugiau sužeista.

Tūkstančiai Žmonių
Pamaldose Maskvoje

Maskva. — Praeitą sek
madienį taikstančiai mask
viečių dalyvavo pamaldose 
Jeslochov katedroje, kur 
juos laimino metropolitas 
Sergijus, galva visos rusų 
pravoslavų bažnyčios, kaip 
praneša United Press ko
respondentas Wallace Car
roll, kuris pats atsilankė į 
tas pamaldų. Jis sako, kad 
maldininkai* jautėsi visai 
laisvi ir niekur nebuvo ma
tyt jokio policininko nei vi
duj bažnyčios nei jos išlau- 
kyje. Didžioji dauguma jų 
buvo seni žmonės, nors ko
respondentas matė ir vieną 
jauną merginą.

RUMUNŲNUOSTOLIAI
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų komanda sako, 
kad jie sovietiniame fronte 
prarado 20,000 kareivių už
muštų, 76,000 sužeistų ir 
15,000 be . žinios dingusių. 
Bet, girdi, rumunai padarę 
daugiau kaip tris kartus 
tiek nuostolių sovietinei ka-
riuomenei.

“Hitleris, savo radijo kal
boj Berlyne priverstas pri
sipažint, kad jis nežinojo 
Sovietų galybės, padavė pa
sakiškas ir isteriškas skait
lines Raudonosios Armijos 
nuostoliu.”. c

Hitleris pasakojo, kad 
vokiečiai vien tik nelaisvėn 
suėmę pustrečio miliono 
raudonarmiečiu ir kad So
vietai praradę 22,000 ka
nuolių, 18,000 tankų ir 14,-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Amerikos Darbo Fede
racijos Vadai Stoja 
Už Paramą Sovietam
Seattle, Wash. — Ameri

kos Darbo Federacijos Ta
ryba savo raporte Federaci
jos suvažiavimui užgyrė 
Jungtinių Valstijų paramą 
teikiamą Anglijai ir Sovie
tam prieš nacius užpuoli
kus. Raportas, tarp kitko, 
sako:

“Sovietų Rusija dabar 
pateko į beveik tą pačią ei
lę, kaip ir Anglija; Rusija 
kovoja, kad apsaugotų savo 
tautinį gyvenimą ir savo 
žemę.”

Jeigu Sovietai sumuštų 
Hitlerį arba net kuomet jie 
apstabdo nacius, tai vis pa
galba Amerikos apsigyni
mui, kaip teigia Darbo Fe
deracijos Taryba:

“Todėl mums yra praktiš
kas sumetimas duot Sovietų 
Rusijai tiek pagalbos, kiek 
tik galime, karui prieš na
cių karo mašiną.”

Kartu Federacijos Tary
ba aiškina, kad iš esmės jai 
nepatinka Sovietų valdžia, 
ir sako, kad Amerika netu
rėtų eit į artimą sąjungą 
su Sovietais.

Newarke, N. J., Mirė 
Juozas Mikšis

Sekmadienį spal. 5 d., šv. 
Bernardo ligoninėje, New
arke, N.-J., mirė Juozas 
Mikšis. Jo kūhas pašarvo
tas pas graborių Bujauską, 
426 Lafayette St., Newarke. 
Bus palaidotas trečiadienį, 
spalių-October 8 d., Ever
green kapinėse, 1 vai., po p.

Juozas Mikšis ilgus me
tus gyveno Amerikoje; bu
vo narys A. Liet. Literatū
ros Draugijos 5 kuopos, 
LDS 8-tos kuopos ir Siety
no Choro. Paliko nubudime 
seserį ir draugus.

Šią žinią telefonu prane
šė K. Žukauskienė. Vėliau 
veikiausiai kas iš newarkie- 
čių plačiau parašys apie ve
lionį Mikšį.

ORAS. — Bus vėsiau. kimo.” Viename ir kitame

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 6.—Maskvos radijas praneša:
41-nas priešo orlaivis buvo nušautas žemyn spaliu 3 d. 

Mes praradome 18 lėktuvų.
Arti Maskvos nušauta žemyn du vokiečių orlaiviai 

spalių 5 d.

Maskva, spalių 5.—Sovietu Žinių Biuras praneša:
51-nas vokiečių orlaivis ir du baliūnai buvo nukirsti 

žemyn spal. 2 d.; mes netekome 19 lėktuvų.
8 vokiečių orlaiviai tapo numušti žemyn ties Maskva 

penktadienį ir šeštadienį.
Nuskandinta trys vokiečių pervežamieji laivai Baren ta 

Jūroje.

Sovietai Pasiuntė
Orlaivių Jugosla
vams Partizanams

Maskva. — čionaitinis 
radijas pranešė, kad Sovie
tai nusiuntė naujoviškų 
bombinių orlaivių jugosla
vams partizanams kovojan- 
tims prieš vokiečius.

Nacių orlaiviai bombar
davo sukiliėlius kaliuose 
miestuose bei miesteliuose 
Hercegovinoj, Jugoslavijos 
dalyj; bet sukilėliai nepasi
duoda.

Vokiečiai skubiai siunčia 
daug savo kariuomenės iš 
Rumunijos slopint jugosla
vų sukilimus.

Per keturias paskutines 
dienas siaučia mūšiai tarp 
jugoslavų ir vokiečių palei 
Belgrado-Niš geelžinkelį.

London. — Anglų radijas 
sako, kad Jugoslavijoj išsi

"Laisvės" Vajus
Trys senieji “Laisvės” vajininkai jau stojo darban ir 

atsiuntė tokių vaisių: V. Padgalskas iš Mexico, Maine, 
prisiuntė vieną naują prenumeratą ir vieną atnaujintą; 
taip pat K. čiurlys iš Bayonne, N. J., atsiuntė vieną nau
ją ir vieną atnaujintą. P. Šlekaitis iš Scranton, Pa., pri
siuntė porą atnaujintų prenumeratų, bet žada gauti ir 
naujų.

Mes žinome, jog eilė kitų “Laisvės” draugų yra gavę 
naujų skaitytojų, bet jie laukia, kad vienu kartu atvaryt 
po pluoštą prenumeratorių.

Bet geriau būtų tuojau prenumeratas siųsti “Laisvei”; 
tad juo veiklesnis atrodytų vajus.

VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN
V. Padgalskas, Mexico, Me........... .................... 126
A. Matulis, Jersey City ......................................  94
K. čiurlys, Bayonne, N. J.......................... 90
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius............................... 53
K. Žukauskienė, Newark, N. J................................52
J. Davidonis, Worcester ......................................  52
J. Matačiūnas, Paterson, N. J................... . <........... 50
J. Ramanauskas, Minersville^ Pa.............................. 42
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........................................ 42
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.................................. 40
M. Urba, Easton, Pa.............................................  20
J. Venskevičius, Cambridge ................................. 13
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.........................  10

NACIAI PRADĖJĘ ŽYGIUOT 
LINKUI MASKVOS

London, spal. 6.—Anglai 
tėmytojai teigia, kad vokie
čiai su didžiomis jėgomis 
pradėję žygiuot iš pietų va
karų ir iš šiaurių vakarų 
linkui Maskvos ir kad jie, 
“be abejo, turį kiek pasise- 

vysto “tikras karas” prieš 
vokiečius.

JUGOSLAVAI SUKILĖ
LIAI ĮSISTEIGĘ SAVO 

SAVO VALDŽIĄ
Stockholm, Švedija.—Ber

lyniškis korespondentas hit
leriško švedų laikraščio 
“Aftonbladeto” praneša, 
kad įsikūrė radikaliai-socia- 
listinė serbų-jugoslavų val
džia “neprieinamuose” kal
nuose Juodkalnijos, Jugos
lavijos provincijos. Tas ko- 
respondenetas teigia, jog 
Uzice, Jugoslavijoj, sukilė
liai turi savo karininkų šta
bą, kuris komanduoja 10,- 
000 kariuomenės prieš vo
kiečius.

HITLERIS SPIRIA BULGARI
JĄ DUOT ARMIJOS

London. — Gauta žinių, 
jog Hitleris, būtinai reika
lauja, kad Bulgarija duotų 
jam 100 tūkstančių iki 150 
tūkstančių k a r i u o m enės 
prieš Sovietų Sąjungą.

šone naciai esą už 230 my
lių nuo Maskvos. /

Maskva, spal. 6.—Sovietai 
kontr-atakuoja vokiečius vi
su frontu. Verda įnirtę mū
šiai. Sovietai turi pasiseki
mų Leningrado srityje, cen- 
traliniame fronte, Ukrainoj 
ir Krimo ir Odesos frontuo
se.

Per kelias paskutines die
nas Raudonoji Armija, ko
manduojama maršalo Timo- 
šenko, vėl pažengė pirmyn 
prieš nacius centraliniame 
fronte.

Krimo fronte Sovietai

Sovietai Patvirtina Religijos Laisvę; Nacių 
Šalininkai Užpuldinėja Rooseveltą, kad Jis

Pripažino, Jog Sovietai Duoda Tikybos Laisvę
Maskva. — S. A. Lozovs- 

kis, galva Sovietų Žinių 
Biuro, pareiškė spaudos 
atstovam^,- jog “Sovietų 
piliečiai turi ne tik ti
kybos laisvę, bet ir savo ba
žnyčias ir religines organi
zacijas.” Lozovskis teigė, 
kad Jungtinėse Valstijose 
dabar Vokietijos rėmėjai 
užpuldinėja prezidentą Roo
seveltą už tai, kad preziden
tas padarė viešą pareiški
mą, jog Sovietijos piliečiai 
turi konstitucinę religijos 
laisvę.

Lozovskis sakė:
“Sovietų visuomenė skai

tė su dideliu žingeidumu

Naciai Svarstą Palikt 
Leningradą

Stockholm, Švedija.—Šve
dų korespondentai praneša 
iš Berlyno, kad naciai gal 
nesispirs užimt Leningradą. 
Hitlerininkam pritariantis 
“Tidningen” laikraščio re
porteris rašo:

“Leningradas šiuo tarpu 
atrodo nesvarbus. Pasirodė, 
jog negalima įgąsdinti ru
sus, kad jie pasiduotų, o 
šturmuot keturių milionų 
gyventojų miestą gatvė po 
gatvės, tatai kaštuotų tiek 
kraujo, kaip ištisas karas.”

Spėliojama, kad ažuot 
mėgint šturmu užimt Le
ningradą vokiečiai iš naujo 
pradėsią grumtis link Mas
kvos; ir tuo tikslu jie tel- 
kią daugius kariuomenės 
Smolensko srityje.

Roosevelto Pasiuntinys Ra
portuos, ką Kalbėjosi su

Popiežium
Washington. — šį antra

dienį prez. Rooseveltui iš
duos savo raportą Myron C. 
Taylor, asmeninis preziden
to pasiuntinys, sugrįžęs po 
pasikalbėjimų su popiežium 
Pijum XII. Sakoma, kad 
popiežius pageidavęs “visos, 
pilnos” laisvės katalikų ba
žnyčiai Sovietuose. 

vienoj vietoj atmetė vokie
čius 21-ną mylią atgal; 
taipgi vėl pastūmė tolyn 
rumunus ir vokiečius Ode
sos fronte.

(Londono pranešimas tei
gia, jog raudonarmiečiai 
stato nacių kariuomenę į 
pavojų ties Azovo Jūra, £ 
šiaurių rytus nuo Krimo.)

Karinė Sovietų padėtis 
šiandien stipresnė negu bet 
kada nuo šio karo prad
žios, kaip teigia Maskva.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

prezidento Roosevelto pa
reiškimą apie tikybos lais
vę Sovietų piliečiams.

“Jungtinių Valstijų prezi
dentas aiškiai nurodė pa
grindinius principus Sovietų 
Sąjungos konstitucijos, kas 
liečia laisvę praktikuot re
ligiją Sovietų Sąjungoje.

“Sovietų šalyje bažnyčia 
yra atskirta nuo valstybės. 
Tatai reiškia, jog valstybė 
neduoda vienai ar kitai reli
gijai pirmenybės ir nesiima 
palaikyt pravoslavų ar Ro
mos katalikų bažnyčias, 
mahometonų maldyklas ar 
žydų synagogas ir tt. vals
tybės kaštais.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Vokiečiai Sakosi Suėmę 
12,000 Rusų

Berlin, spalių 6. — Vo
kiečių komanda skelbia, kad 
jie visiškai vyraują ore 
prieš Sovietus ir, girdi, be
veik nematyt sovietinių or
laivių.

Pasak nacių, jie ne tik 
užėmę Gesei salą Baltijos 
Jūroj, bet veikdami iš Oese- 
lio atėmę iš Sovietų ir ma
žiukę salą Abruką, arti Oe- 
selio.

Naciai sako, kad pietinės 
Ukrainos fronte nuo rugs. 
24 iki 29 d. jie suėmę dau
giau kaip 12,000 raudonar
miečių ir pagrobę 34 tan
kus, 179 kanuoles ir 472 
kulkasvaidžius.

Vokiečiai atakuoja Sovie-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sovietu Lakūny Žygiai
Maskva, spal. 6.—Sovietų 

orlaiviai sunaikino keturis 
priešo pėstininkų batalio
nus, 51-ną tanką ir 193 or
laivius vakarinėje linkmėje 
ir Ukrainos fronte, kaip 
praneša Sovietų komanda.

Viena Sovietų lakūnų 
grupė paskutinėmis dieno
mis nušovė žemyn 96 nacių 
orlaivius Leningrado fron
te.
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Apie Mus — Nors Pavėluotai
Šiomis dienomis mus pasiekė pluoštelis 

dar tarybinės Lietuvos laikraščių, išėju
sių tuojaus prieš karą. “Tiesoje” iš bir
želio 10 d. randame visą puslapį paau
kotą mūsų dienraščiui “Laisvei”, jo 30 
metų sukakčiai paminėti. “Tiesos” re
dakcija matė reikalo parašyti mūsų dien
raščio jubilėjaus klausimu straipsnį. Be 
to, įdėtas atvaizdas jubilėjinio “Laisvės” 
numerio antrosios dalies pirmo puslapio; 
įdėtas “Laisvės” personalo atvaizdas, tū
pęs jubilejiniame “L.” numeryj; įdėta 
ištraukos iš kai kurių straipsnių, tilpu
sių jubilėjiniam numeryj (A. Bimbos, M. 
Pūkio, L. Pruseikos); įdėta LDS 48 kuo
pos ir ALDLD 51 kuopos sveikinimai 
“Laisvei.”

Nors šis “Tiesos” numeris pasiekė mus 
pavėluotai, tačiau matome reikalo įdėti 
“Laisvėn” paminėtąjį apie “Laisvę” 
straipsnį, kuris parodo, kaip Lietuvos 
laisvoji liaudis mūsų dienraštį įvertino. 
Jis seka:

“Amerikos lietuvių darbo žmonės ba
landžio 4 d. šventė didelę, reikšmingą 
šventę—tikro darbininkų dienraščio, ne
nuilstamos kovingos darbininkų reikalų 
gynėjos, švietėjos ir organizatorės “Lais
vės” 30 metų sukaktį.

“Gražus, didelis — 24 psl. pilnas įdo
mių ir svariu sukaktuvinių straipsnių 
atsiminimų ir gausybės sveikinimų ‘ Lai
svės” sukaktuvinis numeris tik dabar pa
siekė Kauną. Nors ir pavėluotai, tą reik
šmingą Amerikos lietuvių darbininkų 
gyvenimo faktą negalima nepaminėti čia, 
laisvoje Tarybinėje Lietuvoje.

“ ‘Laisvė’ per 30 metų Amerikos lietu
vių darbininkų gyvenime suvaidino iš
skirtinai didelį vaidmenį.

“Vieni prieš kitus suktų, idėjomis savo 
biznius ir kišenės reikalus apkaišiusių 
veikėjų siundomi, blaškomi lietuviai dar
bininkai Amerikoje savo sunkiai uždirb
tus dolerius krovė visokiems “tautiš
kiems”, “dvasiniams” reikalams, patys 
skęsdami tamsybėje. Taip dėjosi keletą 
dešimtmečių.

“1911 metais keli pažangūs žmonės, su
sidėję Bostone, įsteigė darbininkų laik
raštį ‘Laisvę’, kuri išėjo tų metų baland
žio 4 d.

“Suprantama, kad tūkstančiai pažan
gių lietuvių darbininkų tuoj išsinėrė iš 
įvairių bučių ir susitelkė aplink ‘Laisvę.’

“Pradžioje ‘Laisvė’ buvo savaitinis lai
kraštis, vėliau pradėjo eiti du kart per 
savaitę. 1914 metais ‘Laisvė’ persikėlė į 
Brukliną.

“Brukline pirmieji leidėjai ‘Laisvę’ 
perleido kooperatyvui...

“Laikraštis sparčiai augo, ir 1919 me
tais tapo dienraščiu, visų darbininkų mė
giamu, laukiamu, remiamu.

“Per visą savo gyvavimo laiką ‘Laisvė’ 
ėjo ir dabar eina su pažangiuoju darbi
ninkų klasės judėjimu Amerikoje ir visa
me pasaulyje. ‘Laisvė’ visada sielojosi ir 
Lietuvos reikalais, rėmė Lietuvos liau
dies kovas prieš prispaudėjus: carizmą, 
okupaciją, vėliau prieš klerikalizmą, 
smetoninius engėjus. ‘Laisvės’ ryšiai su

Lietuvos liaudimi, su tauta visada buvo 
gyvi ir glaudūs. Kai Lietuvoje siautė 
smetonininkai, žudė pažangiąją spaudą, 
Lietuvos darbo žmonės dažnai apie savo 
vargus pasakojo ‘Laisvėje’.

“ ‘Laisvė’ savo veiklą pagrindžia mark
sizmo-leninizmo mokslu, toje dvasioje ji 
auklėja, sąmonina ir politiškai ugdo, or
ganizuoja ir savo gausingus skaitytojus, 
Amerikos lietuvius darbininkus. Lenino 
—Stalino vėliava—‘Laisvės’ ir jos ben
draminčių vėliava, Lenino—Stalino par
tijos siekimai yra ‘Laisvės’ veiklos ir ko
vos tikslas bei prasmė.

“ ‘Laisvė’ yra nuoširtus ir nuoseklus 
Tarybų Sąjungos draugas. Ji energingai 
ir nenuilstamai skelbia .tiesą Amerikos 
darbo žmonėse apie Tarybų Sąjungą, 
plėšia kaukę nuo visų mėtagių ir šmeiži
kų, kurie meluoja apie Tarybų Sąjungą.

“ ‘Laisvės’ nuopelnai lietuvių darbinin
kų politiniam, kultūriniam, tautiniam 
reikalui milžiniški, trumpame straipsny
je jų nesuskaičiuosi.

“Nenuostabu, kad ‘Laisvė’ dabai1 yra 
vienintelis didžiausias/ įtakingiausias, 
daugiausia skaitytojų turįs lietuvių dien
raštis Amerikoje. Tuo metu, kai kiti 
visokių politinių verteivių leidžiami laik
raščiai kūrėsi ir pliūško, kaip muilo bur
bulai, ‘Laisvė’ augo ir tebeauga, vaduo
dama iš klaidžių kelių, iš įvairių vora
tinkliu lietuvius darbininkus. Dėl to la
bai suprantama ta meilė, tie paprasti, 
bet karšti, nuoširdūs žodžiai gausingų 
darbininkų pasisakymų, atsiminimų, 
sveikinimų ‘Laisvės’ jubilejiniame nume
ryje.

“Laisvos Tarybų Lietuvos darbininkai, 
tarybinė spauda, sveikina sukaktuvinin
kę ‘Laisvę’, kovingai stojančią už pa
žangą, už darbininkų klasės reikalus, už 
galutiną socializmo pergalę, linki jai dar 
didesnių pasisekimų, dar didesnių laimė
jimų, šviečiant ir pažangos keliu vedant 
Amerikos lietuvius darbininkus.”

Ponas O’Dwyer.ir Majoras 
La Guardia

Tammany Hall kandidatas į Niujor
ko miesto majorus, ponas O’Dwyer, 
pradėjo savo rinkiminę kampaniją. O’ 
Dwyer pasirįžo rinkimuose sumušti La 
Guardią, ir sugrąžinti Niūjorkan per il
gus metus nusišpicavusiush=-Tammany 
Hall politikierius. Įdomu, kaip ir ku
riais argumentais, O’Dwyer bando savo 
oponentą sumušti? Įdomu, kokia pono 
O’Dwyerio yra rinkimų platforma?

Aną dieną ponas O’Dwyer sakė kal
bą Niujorko piliečiams per radiją. Norė
jome labai išgirsti, ką gi jis naujo įneš. 
Nieko!. Pasirodo, kad ponas O’Dwyer 
nori įjoti miesto rotušėn anti-komunisti- 
niu arkliuku. Jis pasmerkė La Guardią 
kaipo radikalą; jis prakeikė komunis
tus; jis atsistojo eilėsna tų reakcininkų, 
kurie bando anti-raudonųjų frazių debe
syse paskandinti pamatinius klausimus, 
liečiančius didmiesčio gyventojus.

Tai sena giesmė, dažnai girdėta. Bet 
ji pamatinių klausimų neišriša. Kiek
vienas šiandien žino, kad Niūjorko mies
tui neigi visam mūsų kraštui jokis ko
munizmo pavojus negręsia. Kiekvienas 
žino, kad Amerikos saugumui, Amerikos 
žmonių laisvei gręsia fašizmo pavojus— 
juodasis pavojus, pavojus, kuris grūmoja 
visai laisvajai žmonijai. Todėl ir Niūjor
ko .busimasis majoras privalo tą ne tik 
žinoti, bet ir pasisakyti savo poziciją da
bar. Iš pono O’Dwyerio, pasirodo, to 
tikėtis negalima.

Be to, Niūjorko miestas yra reikalin
gas visos eilės reformų. Lūšnynų paša
linimas, žmonių sveikatingumas, varguo
menės reikalais susirūpinimas—tai tik 
keli iš svarbiųjų klausimų, kurie apeina 
kiekvienam Niūjorko miesto gyventojui. 
Jais privalo miesto majoras arba kan
didatas į majorus pasisakyti.

Mums atrodo, kad ponas O’Dwyer 
neįjos į miesto rotušę tuo arkliuku, ant 
kurio jis atsisėdo. Nepaisant visų trūku
mų, kurie šian ar ten pasireiškia La 
Guardi os administracijoje, kiekvienas 
balsuotojas pasakys: “Duokit man vieną

• La Guardiją vietoj 100 O’Dwyeriu!”
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Kaip Btivo Lietuva Paskelbta 
“Nepriklausoma'’

hitlerizmą pa
žino Hitlerio

nuodais už-
persiėmę baisia

!■$! "M**1 <! Į * ■*! 't**#

Antradienis, Spalių 7, 1941

Kibartai išgriauti iki že
mės; Vilniaus bažnyčios ir 
meno paminklai žiauriai su
žaloti; gaisrai naikino Šiau
lius ir Kauno priemiesčius; 
daugelis miestelių ir kaimų 
liko paversti krūvomis pe
lenų.

“O kiek žmonių krito kai
po aukos tų fašistų baiseny
bių! Keliai ir miškai nuklo
ti lavonais mažų vaikų ir jų 
motinų. Vien tik prisiminus 
tatai, baisenybes siaubas 
supurto visą žmogaus esy
bę! Kur tik fašistai praėjo, 
visur jie paliko mirties ir 
sunaikinimo pėdsakus.

“Pačią pirmąją dieną, kai 
fašistai atvyko Į Šiaulius, 
jie įsakė Visiem miesto vy
ram susirinkt prie koman- 
danto patalpos, čia fašistai 
areštavo tris šimtus vyrų 
ir ant rytojaus daugelį jų 
sušaudė. Taip pat atsitiko ir 
Rokiškyje, kur fašistai su
šaudė trisdešimt jaunuolių, 
vaikinų ir merginų; paskui 
jie didelį skaičių kitų sume
tė į kalėjimą.”

Dabar bus aišku, kokia 
buvo toji “nepriklausomy
bė,” kurią Lietuvos Kvislin- 
gai paskelbė iš radijo sto
ties, kai ją jiems atkariavo 
vokiečių kareiviai. Fašistai 
žvėriškai pūsti j o Lietuvos 
miestus ir miestelius, šau
dė žmones, verte viską į pe
lenus, naikino, kas gražu ir 
lietuvių tautai brangu, o iš 
Kauno radijo stoties kaž 
kas paskelbia Lietuvą lais
va ir nepriklausoma ir įsto- 
jančią į Hitlerio naująją eu
ropinę “santvarką”!

Kad Kaune birželio 23 — 
24 dienomis tokia tragi-ko-

“Naujienose” (iš birželio 25 
d.) skaitome:

“Berlynas, birž. 24 d. — 
Kaip tiktai Lietuvos sukilė
liai paėmė siunčiamąją ra
dijo stotį, paskelbė nepri
klausomybę. Lietuvos nepri
klausomybės pas kelbimas 
susidėjo iš dviejų paragra- 
fų:

“Pirmas paragrafas skel- 
bia Lietuvą laisva ir nepri
klausoma valstybe.

“Antras paragrafas pra
neša, kad naujai atstatyta 
valstybė prisijungia prie 
nacių skelbiamų principų 
apie ‘naują tvarką’ Euro
poje ...”

Pagalvokit, kokis stebuk
las: Lietuva skelbiama lais
va ir nepriklausoma, bet 
Lietuva Įeirih į nacių “nau
jąją santvarką” — Lietuva 
patampa fašistinė, nacių pa
vergta! Kur čia ta laisvė? 
Kur nepriklausomybė?!

Bet tame pat “N.” nume
ryje telpa žinia iš Helsin
kio, kuri pasako daugiau:

“Kauno (radijo) stotį ‘su
kilėliams’ (lietu viškiems 
Kvislingams. — R. M.) pa
dėjo paimti nusileidę vokie
čių parašiutininkai...”

Taigi, Kauno radijo stotį 
paėmė nusileidę vokiečių 
parašiutininkai ir iš ten tuč 
tuojau buvo paskelbta Lie
tuva “laisva ir nepriklauso
ma” !

Bet tai būtų tik dalelė to 
vaizdo, kuris tuomet vyko 
Lietuvoje, jei nepridėtume

sužavėti laikraščių redakto- žodžio žmogaus, kuris tuo- 
riai surado Lietuvoj ir Lie- met Lietuvoje buvo ir viską 
tu vos kariuomenę, ir jai va- matė ir kuris tą šiurpulingą 
dą!

Kiek tai liečia buvusią mi yra 
Lietuvos kariuomenę, tai ji'čius, žymus Lietuvos rašy

tojas. Jo tirštomis spalvo- mediją galėjo būti suvaidin- 
mis nupieštas vaizdas ta, pilnai galima tikėtis, 
(tilpo “Laisvėje” iš spal. 4 
d.) pirmųjų karo dienų į- 
vykių Lietuvoje ryškiausiai 
parodo tąjį baisumą, kurį 
pernešė Lietuvos liaudis. 
Čia paduodu tik trumpą 
Marcinkevičiaus rašinio iš
trauką:

“Nedaug kas beliko iš 
Lietuvos miestų, miestelių 
ir kaimų. Zarasai, Prienai, 
Vilkaviškis, M a rijampole, 
Sasnava, Aldutiškis, Suval
kų Kalvarija, Tauragė ir

Jeigu čia nėra atvira, be 
jokio apglostymo hitleriška 
propaganda, tai tuomet ne
gali būti jokios propagan
dos!

Birželio 29 d. brooklyniš- 
kis kunigų laikraštis, “Ame
rika,” išleido specialę savo 
laidą. Kam? Pranešti (di
deliu antgalviu!) žinią, kad 
“Lietuvoje nebeliko bolševi
kų.” Reikia pridurti, kad 
kur jau kur, bet kuniginėje 
spaudoje tokis pareiškimas 
negalėjo būti jokia sensaci
ja net didžiausiam obsku- 
rantui. Nes kuniginė spau
da dar smetoniškais laikais 
Lietuvoje daugybę kartų 
rašė, kad “Lietuvoje nebė
ri bolševikų.” Ir šis “Ame
rikos” pasisakymas, ateitis 
parodys, bus nepaskutinis; 
dar ir dar jie turės rašyti, 
kad Lietuvoje nebėra bolše
vikų, bet jų niekas negalės 
išnaikinti.

“Amerika,” beje, pranešė, 
kad jau esanti sudaroma ir 
“atsistatančios Liet uvos” 
vyriausybė, kurios premje
ru būsiąs Kazys Škirpa, 
krašto apsaugos ministeriu 
— Stasys Raštikis, kariuo
menės vadu — generolas 
Pundzevičius, ir tt.

Kokios kariuomenės vadu 
galėjo būti Pundzevičius? 
Atrodo, kad tik hitlerizmo

fi.

A

buvo įjungta į Raudonąją 
Armiją. Kai Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą, Raudo
noji -Armija grūmėsi su 
priešu, b paskui pasitraukė.

vaizdą aprašė. Tuo žmogu- 
Jonas Marcinkevi-

Bet kaip šiek tiek padorus 
įr save gerbiąs žmogus, gy
venąs demokratinėje Ame
rikoje, galėjo paimti tatai 
už gryną pinigą?! Kaip, 
pav., socijalistinė, tautinin
kų ir kunigų leidžiamoji 
spauda galėjo skelbti, kad 
dabar Lietuva būsianti lais
va ir nepriklausoma — po 
kruvinu Hitlerio batu ?!...

Apie tai teks pakalbėti 
sekančiame straipsnyje.

R. Mizara.

K

STRAIPSNIS TREČIAS
Asmuo, kuris tikisi, kad 

Hitleris suteiks bent ko
kiam užkariautam kraštui 
laisvę arba nepriklausomy
bę, yra arba didelis neiš
manėlis, arba karštas hitle- 
ristas-fašistas, skaitąs hit
lerišką “laisvę” tikrąja lais
ve, tokia, kokia demokrati
nių kraštų žmonės supran
ta.

Lietuviuose, deja, tokių 
žmonių pasirodo esama 
daug ir jie visi, ačiū likimui, 
yra socijal-hitleristų, kleri
kalų ir tautininkų pastogė
se.

Jau tik pati mintis, kad 
Hitleris gali Lietuvai duoti 
laisvę ir nepriklausomybę, 
negalėtų, rodosi, rasti nei 
mažiausios vietelytės galvo
je to, kuris 
žįsta, kuris 
siekimus!

Hitlerizmo 
nuodinti,
neapykanta Sovietų Sąjun
gai, virš-paminėtųjų srio- 
vių “vadai” paskelbė Lietu
vą nepriklausoma tą pačią 
dieną, kai Hitlerio govėdos 
žudė lietuvos žmones, grio
vė ir degino Kalvariją, Ma
rijampolę, Prienus, Palan
gą ir kitus Lietuvos mies
tus ir miestelius!

“Extra! Lietuva Nepri
klausoma !” s u š u ko tauti
ninkų “Vienybė” specialėje 
laidoje birželio 24 d. Ten 
pat: “ Vokieti j os-Sovietų ka
ras davė progą vėl Lietuvai 
pasiskelbti nepriklausoma!” 
Paskui: “šiaiidien radijo iš 
Kauno aiškiai pranešė, kad 
Vokietijos ką^iųomenė .įžen
gė į Kauną, o.-paskui ir į
Vilnių... Radijo ’ žiniomis,'Tuo būdu Lietuvoje nebeli- 
Minskas ir Moghilevas pri- k° jokios kariuomenės, 
:—» įapart vokiečių - okupantų.

Ir va, pro-naciška lietuviš
ka spauda paskelbia, kad 
greta vokiečių kariuomenės 
esanti kokia dar lietuviška 
kariuomenė. Ir net vadą jai 
paskiria!

Tai vis buvo' tikslus me
las, hitleriška propaganda, 
kad apmailutinti žmonėms 
akis.

Bet grįžkime prie “nepri
klausomybės.” Kas gi galė
jo kokią nors nepriklauso
mybę tuomet Lietuvoje pa
skelbti, kuomet Lietuvoje 
virė kruvini mūšiai tarpe 
raudonarmiečių ir nacių ka
riuomenės, kuomet visa Lie
tuva buvo karo liepsnoje?

Per apie 10 mėnesių Lie
tuva buvo tarybinė. Ją to
kia padarė Liaudies Sei
mas, išrinktas liepos mėne
sį, 1940 metais. Tasai Sei
mas, beje, nutarė Lietuvą 
įjungti į tarybų respublikų 
'sąjungos šeimą — į SSSR.

Jeigu Lietuvos žmonės ka
da nors norės pasitraukti 
iš Sovietų Sąjungos, jie tą 
galės padaryti savo valia, 
nes SSSR konstitucija tą 
teisę garantuoja kiekvienai 
tautai. Bet tai turi pada
ryti Lietuvos liaudis savo 
laisva valia!

Argi kas panašaus buvo 
birželio 23—24 dd.? Nieko! 
Vienas lietuviškas Kvislin- 
gas per radiją Kaune pa
skelbė, kad Lietuva “lais
va” ir “nepriklausoma” ir 
įeina į “naują Europos san
tvarką” (fašistinę santvar
ką) ir baigta!

Blyškesniam pavaizdavi
mui tų aplinkybių, kuriose 
Lietuvos “nepriklausomy
bė” buvo paskelbta; paim
kim kai kurias žinias, pa
duotas pačių pronacių. Štai

j ung tas prie ’’ Lietuvos...
Matote, kai vokiečių ka- 

r i uomenė, daužydama ir 
naikindama Lietuvos mies
tus, įžengė į Kauną, tai Lie
tuva tautininkams tuomet 
patapo “n e p r įklausoma!” 
Ar reikia didesnio prasira- 
dimo? Ar reikia didesnio 
trumparegiškumo ?

Minskas ir Mogilevas 
tuomet dar toli gražu nebu
vo vokiečių rankose, o tau
tininkai jau džiaugėsi, kad 
tiedu miestai prijungti prie 
Lietuvos!

Tai vis buvo propaganda 
už Hitlerį, už nacizmą. Pro
paganda tam, kad apnuo- 
dinti Amerikos 'lietuviams 
galvas naciškais nuodais.

Viena “humanistinė” po
niutė, kurios vardas yra La
pienė, “Vienybėje” (iš bir
želio 27 d') šitaip raminosi 
ir kitus ramino:

“Vokietijos pasikėsinimas 
prieš Sovietų Rusiją mane 
džiaugsmingai nuteikė. . . 
Bet nežiūrint to, kad vokie
čiai gali tapti mano tėvynės 
viešpačiais, aš neliūstu. Aš 
manau, kad Lietuva nors 
per karo ; griuvėsius galės 
lengviau atsikvėpti...”

Poniutė džiaugiasi, kad 
naciai “gali tapti mano tė
vynės viešpačiais.” Tai visai 
natūralu! ' Fašistas, atsida
vęs su kūnu- ir dūšia Hitle
riui, kitaip ir negali rašyti.

Dar aiškiau pasisakė .“li
beralų’1' laikraštis ’ “Sanda
ra.” Tą įjačią savaitę, kai 
prasidėjo Sovietų-vokiečių 
karas, tasai laikraštis šitaip 
pasisakė:

“Kaip tiktai pasigirdo pir
mieji' vokiečių bombų spro
gimai Kauno aerodrome, 
lietuvių širdys, beabejo, nu
džiugo...”

Naturalizavimas ir Karas
tuose sunkiuose atsitikimuose.

Ar nekuriu tautų žmonės 
taps “ateiviai-priešai” ar ne, 
visvien yra labai svarbu vi
siems imigrantams, kurie yra 
ištikimi Jungt. Valstijoms tap
ti piliečiais. Gaila, jog daug 
iš jų negali tapti piliečiais. Ne 
jų kaltė. Jie bandė tapti pilie
čiais, bet pilietystė jiems bu
vo atsakyta dėl vienos arba 
kitos priežasties.

Dauguma iš Jų yra atvažia
vę kaip maži vaikai ir jie gal 
visada tikėjo, jog apturėjo A- 

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Kadangi daug šio laikraščio 
skaitytojų iki šiam laikui ne
išsiėmė pilnų pilietybės popie- 
rų, todėl yra labai žingeidu 
pažiūrėti, kaip dabartiniai įs
tatymai tvarko naturalizavimą 
karo laiku. Aplamai kalbant, 
pavaldiniai, vietiniai ar pilie
čiai svetimos šalies, su kuria 
Jungt. i Valstijos kate, negali 
tapti piliečiais karo laiku. Jie 
klasifikuojami “ateiviai-prie- 
šai,” išskiriant sekančius:

1) Tuos, kurių prašymai 
dėl “antrų popierų” besitęsia 
karui prasidėjus.

2) Tuos, kurie gavo savo 
“pirmas popieras” nors du me
tu prieš karo pradžią.

3) Tuos, kurie, gali gauti 
“antras popieras” be pirmų 
poįierų, priežastimi apsivedi- 
mo su Amerikos piliečiu arba 
dėl kitų priežasčių. Šie gali 
tapti piliečiais, nors karo sto
vis ir egzistuoja tarpe jų gim
tinės šalies ir .Jungtinių Vals
tijų. Jie privalo gauti spe
ciali leidimą nuo natūralizaci
jos tarnybos galvos, ir proce
dūra jų atsitikimuose veiks ne 
taip greitai, kaip reguliariš- 
kuose natūralizacijos -atsitiki
muose.

4) Ir vienintelis kitas išėmi
mas yra, kad Jungt. Valstijų 
prezidentas turi neapribotą 
valią paliuosuoti imigrantą 
nuo klasifikavimo kaip “atei- 
vis-priešas,”

Raudonarmiečiai Lai
mėjo Mūšį Ukrainoj
Maskva. — Vienoje daly

je Ukrainos fronto raudon
armiečiai per dvi dienas 
nukovė 2,700 vokiečių, ir 
laimėjo mūšį.

Nors naciai, perėję per 
Dniepro upę, pasivarė vienu 
ruožtu žymiai tolyn į rytus, 
bet dar tebesiaučia mūšiai 
pačioje rytinėje Dniepro pa
krantėje daugelyje vietų; 
pati upė užteršta tūkstan
čiais nacių lavonų.

Centraliniame fronte mar- 
vis-priešas,” jeigu imigranto (šalb Simo Timošenko ka- 
ištikimumas Jungt. Valstijoms riuomenė atėmė iš vokiečių 
yra įsteigtas. Bet šis labai re-’dar vieną svarbią poziciją 
tai daroma, ir tik nepapras-'N.

Ii ir 
kad 

jos klausėsi radijo praneši
mų iš užsienio. >

Al* Rlinčia Armii(Kką Sovietams pietinėje Ru- kirto galvą vienai lenkei 
Anglai nllUbld rtllllljuo sijoje> ypač jeigu prisieitų vienai vokietei už tai, k

Talką Sovietams
London, — Generolas A. 

P. Wavell, anglų komandie- 
rius Indijoj, vyksta į Iraną 
tartis su pulkininku T. No
vikovu, sovietiniu koman- 
dierium tenai, apie siunti
mą anglų kariuomenės į tal-

Sovietam ginti Kaukazą 
nuo vokiečių. Neoficialiai 
pranešama, jog generolas 
Wavell jau organizuoja 
tam tikslui kariuomenę.

Budapest, Vengrija. — 
Naciai išreikalavo leist 
kiekvienam savo kareiviui 
pervažiuojančiam per Ven- 

Pagal nacių griją pasiųst po 22 svarusBerlin.
teismo sprendimą, jie nu-maisto į Vokietiją.

I
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Trečias puslapis

HITLER’S BLOODY ACTS IN LITHUANIA 
t

The Truth About Naziism in Lithuania; How Terror and Murder
Have Been Unleashed Against the Innocent Lithuanian People

Week In A Life:-
(Wireless to Lithuanian Daily Laisve from its Special 

Correspondent, Jonas Marcinkevičius)
What Lithuanian has not sung about Biruta and who has not 

been charmed by that beautiful watering place, Palanga? For 
us, particularly in Soviet times, this was indeed a haven of rest, 
the incarnation of our national poetry.

The very first day that Germany wantonly attacked the So
viet Union the fascists bombed Palanga. At that.time the place 
was filled mainly with infants and school-children and their mo
thers. People fled from this defenseless village wherever they 
could go. Children were put on motor trucks and driven away 
as quickly as possible from the fascist monsters. But one fascist 
dive bomber, swooping almost to the ground, dropped a bomb on 
one of the trucks. The driver was killed and so were most of the 
children. Never again will they hear the lap of waves on shore 
or the beloved voices of their mothers.

As soon as the first enemy scouts entered the village, they 
began to loot houses that had survived the bombing. One woman 
who managed to escape from this hell, but whose name we can
not mention because of the terror reigning in occupied Lith
uania, told me the following:

“After several frightful bombings, when no more German 
planes were seen in the sky, several of us women gathered in 
the only kitchen that was still standing in our district to prepare 
some food for our children. We handn’t been there long, before 
three armed Hitlerites forced their way in. ‘Where are the men? 
Are there any bolsheviks here?’ they yelled.

Like hungry animals, they began searching in every nook and 
cranny for loot and took away everything of the slightest value. 
One of them noticed the wedding ring on my finger and tore it 
off, nearly tearing my finger with it. Another grabbed the eggs 
that had been boiled for the children. When he had thrown the 
last egg into his knap sack the local schoolteacher cried, ‘Leave 
at least one egg for my child!’ The fascist killed her on the spot. 
Children cried with fright. We women were stunned with hor
ror. We couldn’t believe that they were human beings.”

Near Palanga there was a children’s pioneer camp, where 
there were about one hundred children. The fascist tanks rushed 
right into camp, opened hellish machine gun fire. The children 
scattered, like young birds from a bird of prey, but less than 
half of them escaped the jaws of death. Some were crushed by 
caterpillar tanks and others were shot down by fascist bullets.

Here in the beautiful pinewood glade Hitler gangsters have 
left an eternal monument to their shameless and senseless bru
tality.

Nothing much has been left of other towns and villages of 
Lithuania. Zarasai, Prenai, Vilkaviškis, Mariampolė, Sasnava, 
Altutiškis, Suvalskaya;' Kalvariya, Taurage and Kibartai have 
been razed to the ground.

Churches and monuments of art have been severely damaged 
in Vilnius; fires have ravaged Šiauliai and the suburbs of Kau
nas; numerous villages have been reduced,to heaps of ashes.

How many human beings have fallen victim to this fascist 
horror! Roads and woods are bestrewn with the corpses of 
little children and their mothers. The very recollection of it sends 
a thrill of horror through one’s whole being! Wherever fascists 
have trod, they’ve left a trail of death and destruction in their 
wake.

Near Švenčionis, beyond Vilnius, the following incident oc
curred : •

The early morning drone of three fascist planes was heard. 
The planes flew lower, lower. The inhabitants scattered wher
ever they could, but one woman in whose lap a small boy and 
girl were sleeping didn’t run. Her face showed signs of utter 
exhaustion. As related by others, she had walked one hundred 
twenty kilometers (about 75 miles) with these two children in 
her arms.

What do you think? The planes circled round and threw 
bombs on peasant cottages and their orchards. Gathering her 
last ounce of strength, the woman caught up her children and 
ran across the field. The fascist beasts let fly a round of bul
lets. Mother and boy fell dead. The little girl, gazing at the 
corpses, her eyes wide open with wonder. Then she flung her
self on her mother’s corpse crying loudly. She seemed to be 
bewailing not only her mother and little brother, but all in
nocent victims of fascist brutality.

On the very first day the fascists entered Šauliai they ordered 
all males in town to assemble at the commandant’s headquarters. 
Here fascists, arrested three hundred men. Many were shot the 
next day. The same thing occurred in Rokiškis. The fascists 
also shot thirty youths and girls, then threw large numbers of 
others in prison. , >

All over the country requisitions were instituted and draco
nian orders followed one another threatening severest penalties. 
Rentein, whom Hitler appointed ruler of Lithuania, at one stroke 
put an end to all cultural life in the country. Land is being di
vided up among the Germans. Lithuanians are being downtrod
den, outlawed and deprived of human rights. Their lot now 
only that of prison, humiliation before every pirate bearing

Question Comer Strange but True
1. What will they do to Danny 

Deever in the morning?
•2. What is the leading industry 

of Alsskfi ?
3. Where is the Orange Free 

State?
4. Who wrote the novel "Tobacco 

Road?"
5. For what was the Blue Eagle 

the symbol?
6. What early governor of New 

York was known as "Old Peg Leg?”
7. Do camels have eyelashes ?
8. Is a steppe: a) a hamlet, b) a 

vast plain with no forest, c) a gra
dual incline?

9. What was the "shot heard 
round the world ?”-

10. Who wrote "Of Mice and 
Men?

Created by Boulder Dam, Lake 
Mead is the largest man-made lake 
in the world with a storage capacity 
of 32,359,274 acre-feet.
Improperly prepared and addressed 

mail cause a loss to the Post Office 
Department and users of the mails 
between $4,000,000 and $5,000,000 
annually.

More than one hundred yoke of 
otxen are still in use for plowing and 
hauling in the state of Vermont, 
one of New England’s most prog
ressive states.

On the Island of Trinidad oysters 
grow on tree.s This phenomenon 
is attested by the Island’s annual 
reports.

skull and crossbones in his cap, lot of starvation, degradation and 
national extinction.

Such were the first steps of the fascist rulers in Lithuania. 
They have plunged their claws and fangs into the body'of our 
nation, trampling upon the land with their tanks and plowing 
it with their bombs. Much blood will still be spent. Their ob
ject is to crush the Lithuanian nation forever. But this will ne
ver be.

Hitler’s pirates have miscalculated. The heroic Red Army al
ready is inflicting blow about blow upon their bands. All civi
lized mankind is against them. Their doom is inevitable. The 
Lithuanian people are playing their part in this fight. They will 
not allow themselves to be exterminated and the day of reckon
ing shall come for the towns and villages the fascists have burnt, 
for mothers a«nd children they have murdered and for fathers 
and sons they have tortured in their dungeons.

In this the Lithuanian people will be backed by tĮie lovers of 
freedom and all honorable humanity throughout the world. It 
is only necessary more firmly to grasp our weapons, and wher
ever a Lithuanian heart beats, to wage still more resolutely and 
determinedly the struggle to eradicate this festering sore known 
as fascism on the body of mankind.

Jonas Marcinkevičius.

Lith. Daily “Laisvė” 
In Sub. Drive for 
New Readers

BROOKLYN, N. Y. — The recent 
exposes by Frank Stulgis in the 
"Tiesa” and by the Vilnis English 
Section prove that of all the Lith
uanian press in the United States, 
the Lithuanian Daily “Laisve” ranks 
as one of the three most honest and 
fair as far as coverage of news goes.

Because this is true and because 
the average Lithuanian reader 
wants to get his facts uncolored by 
propaganda the Daily "Laisve” is 
entering a subscription campaign in 
order to spread the “Laisve” as 
much as possible among Lithuanian 
people who want an honest and 
straight forward newspaper.

The drive began last week on Oc
tober 1st. Every young reader of 
"Laisve” is urged to join in the 
drive in all possible ways. It is pos
sible, not only to get new readers 
but to provide contacts for the ma
ny drive workers who are doing 
their best.

A subscription to the Daily ’Lais
ve” is $6.00 a year and $3.25 for six 
months.

In the drive, so far, A. Matulis of 
Jersey City has been in the lead 
with the greatest number of sub
scriptions. The i Women’s Section of 
the ALDLD Br. 20 has been second. 
Not far behind are such loyal “Lai
sve” workers as J. Davidonis of 
Worcester; J. Matačiunas of Pater
son and J. Ramanauskas of Miner
sville.

Lithuanian Guerillas 
Harass the Nazis 
Behind the lines

Hitler’s henchman Rinteln, who 
was placed in power in Lithuania, 
showed his brute countenance from 
the very first day. Some 300 estates 
and big households were distributed 
among the Germans.

Rapacious requisitioning and con
fiscating of property is proceeding 
apace. Trade has been placed in tjie 
hands of several agents sent. from 
Germany. Mass arrests and shooting 
have been carried out in Vilnius, 
Kaunas, Šiauliai, Rokiškis.

The peasants who had received 
land under the Soviet order have 
again been converted into the serfs 
of the landed estates and many of 
them were arrested. Wives, children, 
relatives1 have been thrown into the 
Hitlerite torįure chambers for their 
husbands, sons and fathers.

But the Lithuanians are not wait
ing for their doom with their heads 
bowed. The glorious fighting tradi
tions of the past are alive in the 
people who are taking to arms 
against their age old enemy.

On September 5th near Kaunas, a 
guebrilla detachment raided a big 
food supply base taken from the po
pulation by the Germans and, kil
ling the guard, set fire to the base.

On the night following September 
5th, the guerrillas sunk two German 
transports with grain on the Nieman 
river. In Šiauliai the guerrillą fight
ers completely destroyed the power 
station which was supplying the 
German automobile repair shops 
with power. ,

Along the road leading from Uk
merge to the Jonava station, a guer
rilla detachment attacked the fas
cists who were driving the cattle 
taken from the peasants, killed the 
Hitlerites apd returned the cattle 
to their owners.

The fascist vultures burned the 
children’s health resort, in Palanga. 
Upon entering the town the first 
thing they did was to loot the place.

Notice!
At a recent meeting oFthe Edi

torial Board of “Laisve" the En
glish Section was discussed for 
many criticisms had been made 
because of its irregularity of ap
pearance and the fact that it did 
not, at present, reflect the read
ing needs of Lithuanian-Ameri
can youth.

In order to help cope with this 
problem the Editorial Board is 
calling a special meeting of Lais
ve Youth Section readers. The 
open meeting, to be held this 
Thursday, October 9 at Laisve 
Hall, is to discuss two important 
questions:

1) What should be the content 
of the Youth Section? What sort 
of articles should it have? Whal 
should be its standards ?

2) What apparatus can be set
up in order to provide for the 
greatest possible' representation 
in its page and to insure an ade
quate coverage of the news 
events, corrėspdiMence, and ar
ticles of interest to Lithuanian- 
American youth?

Letters of invitation are being 
sent to local Lithuanian-Ameri
can youth who have showed an 
interest in the activity of Lith- 
American young people. But all 
those who read the Youth Section 
or have written to it or plan to 
write, are invited to attend and 
join in the discussion.

Young people from the various 
choruses in .New York and New 
Jersey, from the LDS youth 
branches and ALDLD literary 
clubs are invited to participate. 
The meeting will be held Thurs

day, October 9, at Laisve Hall.
Roy Mizara,
Walter Kubilius.

As the Director Directed
A British railway director rebuked ' 

a ticket collector who allowed hirp 
to go through the gate without pro
ducing his pass.

“No matter if you do know who I 
am," he said, in reply to the col
lector’s excuse. “I am entitled to 
ride free only when I am traveling 
with that pass. You don’t know 
whether I have it or not."

The collector, nettled into action, 
demanded to see the pass. >

"That’s right," exclaimed the di
rector. "Here—why—where—well, I 
declare; I must have left it at the 
office.”

"Then you’l| have to pay your 
fare,” responded the collector grim
ly. * *

Sir Walter Wins

The will of Diego, a son of Chris
topher Columbus, recently discover
ed in Spain, was first thought to 
cast doubt upon the generally ac
cepted story that Sir Walter Ra
leigh first introduced smoking into 
Europe. ** r

This will, dated May 2, 1523, more 
than 60 years before Raleigh smok
ed his first pipeful of tobacco, dis
posed of a sum of money to a ser- 
tain Antonio, described apparently 
as "tobacco merchant of; Lisbon."

Now, closer examination of this 
document Causes scholars to believe 
that the clause reads, “Antonio-To- 
basso, merchant of Lisbpn."’

The fame of Raleigh as patron 
saint of tobacco therefore seems to 
rest on the placing of a comma.

♦ * *
Street Car Conductor — Can’t 

.you see the sign, “No Smoking?” 
Į Sailor — Sure, mate, that’s plain 
' enough. But there are so many dip- 
1 py signs here. One says, "Wear Ne
mo Corsets." So I ain’t paying at
tention to any of them!

The guerrillas took rbvenge. On the 
road leading from Palanga to Kre- 

1 tinga there were found the corpses 
of German fascists. But this is on
ly the beginning. The Lithuanian 
people are joining the liberation 
struggle on an ever wider scale.

“It’s a cinch I’ll get a job—I’m a skilled mechanic.” 
“Yeah —so am I. I just lost my job because of priorities.”

Behind the Scenes:—
Lithuanian-America Not Falling 
for ProHitler Propaganda in U.S,

t A recently published map 
of Hitler’s “dream world” 
showing the boundaries of Eu
rope if the fascist armies con
quer unwittingly betrays 
one of the ways in which Ger
man Naziism tries to dupe 
Lithuanians in Europe and in 
the United States.

The map purports to show a1 
“reborn Lithuania” whose 
boundaries take in all of Lat
via, all White Russia west of 
the Dnieper and north of the 
Pripet rivers, and a good third 
part of Poland north of the 
Pripet and westward to a few 
miles from Warsaw. From 
there the “border” would go 
northward to Prussia.

There have been some Lith
uanian newspapers in the
United States that have fallen 
foK Hitler’s propaganda and 
false promises. They have taken 
in the howler, hook, line and 
sinker, and are trying to dupe 
other Lithuanian-Americans in
to regarding the Nazi terror 
as the saviors of Europe.

A number of them have gone 
even further and. have printed 
the news releases of a Berlin- 
paid Lithuanian Ancevičius 
(alias Quisling one might add). 
Naujienos, Draugas and Jauni
mas have been utilized by Ber
lin as propaganda mouthpieces 
spouting the lines of Hitler and 
his paid stooges.

Recently one of the editors 
went so far as to give “three 
cheers for Hitler and his invin
cible legions.” One cannot go so 
far as to call this treason but in 
the light of President Roose
velt’s repeated declarations 
that Hitlerism is a menace to 
the United States one begins to 
wonder what reflection is cast 
by such newspaper editors on 
the broad mass of Lithuanian- 
Americans. who are staunchly 
behind Roosevelt’s all-out effort 
for defense and for aid to Great 
Britain-and the Soviet Union.

Berlin-inspired propaganda 
is constantly streaming through 
some of the Lithuanian press. 
This is doing a great harm to 
all loyal Lithuanian Americans. 
The majority have not been 
duped by Hitler’s lies and pro
paganda. Naujienos, Draugas 
and Jaunimas may, to all in
tents and purposes, answer 
Hitler’s needs — but the Lith
uanian-American public is not 
behind them.

One line of propaganda is ta
ken by some Lithuanian news
papers that have reiterated the 
fable of a “revolt” among the 
Lithuanians just before Hitler’s 
invasion. There were traitors / 

and fifth columnists among 
the Lithuanians, just as there 
are some in the United States, 
but to imagine that the Lith
uanian populace, who fought 
heroically and bravely, against 
Hitler’s troops, would greet 
with open arms the Hitlerites 
and attack their Red Army sol
diers is sheer nonsense. It is 
more than that. It is an insult 
and a desecration of the memo
ry of those brave dead, men 
and women, who were slaught
ered, and are being slaughtered, 
by Hitler’s troops that now 
occupy Lithuania.

In every possible way those 
newspapers, which serve the 
same purpose as was served by 
Quisling in Norway, are trying 
to undermine the conviction of 
Lithuanian-Americans that Hit- 
lirism must be destroyed.

Their propaganda covers ma
ny fields. They hide the truth 
about the terror and starvation 
that now exists in Lithuania. 
They attempt to sabotage the 
unity among Lithuanian-Ame
ricans, be they Catholics, Pro
testants, Republicans, Demo
crats, Communists or members 
of any other party. They try 
to distort and confuse the is
sue. They try to make Lith
uanians think that Hitler is 
some sort of god with a cor
ner in his dear old heart set 
aside for little Lithuania.

It is a lie.
The ambitions of Hitler to 

conquer the world can only be 
fulfilled by the destruction of 
Lithuania, Great Britain, the 
Soviet Union and the United 
States.

Every Lithuanian American 
realizes that at this time. Be
cause he realizes that, he is 
hurt and pained by the arrant 
Hitlerite propaganda issuing 
from some of the Lithuanian 
press. He believes that that 
propaganda does not reflect 
the views of him and his fami
ly. He believes those newspa
pers are not only pro-Hitler, 
but anti-Lithuanian and anti- 
American.

What can be done about it?
Expose the lies and propa

ganda of the pro-Hitler press.
Build up and strengthen such 

newspapers as the Lithuanian 
Daily, “Laisve” who are all out 
behind Roosevelt’s efforts for 
national defense and for aid to 
Great Britain and the Soviet 
Union.

Magnesium, used extensively in 
airplane manufacture, is being re
covered from the waters of the 
Gulf of Mexico at the rate of one 
pound from 300 gallons- of water.

Off to see Fantasia for the third 
time and revel in Bachian tones 
and Tschaikowskian melodies Some 
might ask, why see a motion pic
ture for a third time? Didn’t you 
see all of it the first and second? 
Not exactly. The average Hollywood 
production cannot stand being seen 
a second time. In fact, I have walk
ed out on many without even seeing 
it through just once.

A well-made picture, French, 
American or Russian, is like a Sha
kespearian play that you have seen. 
It adds something to every visit. 
You leave the theatre with a height
ened understanding of the relation
ships abong men and women, of the 
forces that shape, create and de
stroy lives. A good picture gives you 
that. It is hard to analyze the con
tribution of Fantasia, just as it is 
hard to analyze the subtle effect of 
music. Nevertheless the pictoriali- 
zation of music that is in Fantasia 
gives enough to the individual to 
warrant a second and third trip.

Beethoven’s Pastoral Symphony, 
with its depictions of summer days 
and the love affairs of centaurs and 
centaurettes, has one jarring note 
when a bit of Jim Crowistic atti
tude is indulged in. This we sup
pose, is not without connection with 
Walt Disney’s notorious anti-union 
policy of some time back. Stravin
sky’s Rite of Spring is portrayed by 
the birth of the earth and the 
struggle for existence among the 
colossals of a million years ago.

The film ends with the opposing 
of Night on Bald Mountain by Schu
bert’s Ave Maria. The purpose >of 
this, the narrator says, is to ^Mow 
the conquest of evil by the forces of 
good. The conquest in the mind of 
this reviewer never materialized.

Isn’t it odd that the mind of man 
is, so replete and so imaginative 
when it comes to depicting evil and 
horror, yet so barren when it comes 
to even approaching a visual under
standing of the good? Moussourg- 
sky’s music is picturized with images 
of death, viciousness, power, cal
lousness, pain and, bless Hollywood 
for it — a dash of sex tossed in. 
The Ave Maria number is thorough
ly empty, with nothing but a long, 
long line of candle-carrying pilgrims 
going to church. Is this the limit of 
Hollywood’s understanding of the 
good? Sterile, to say the least.

•
Homeward bound to watch the 

smooth efficiency of the fire depart
ment putting some cool water on 
the flames of wrath issuing from the 
storage rooms of a five and dime. 
Probably it got burnt up thinking 
about Barbara Hutton whats-her- 
name.

The executive board of the Build
ers spent one evening with Kay Mi
chelson from the Metropolitan LDS 
Council and ‘John Orman of the 
LDS Nat’l Youth Committee discus
sing the activities of the branch. 
John came out with the fact, sur
prising to many, that the Builders 
are unusually rich in sports equip
ment of all kinds which has accu
mulated through the years but is ly- 
ind around unused here and there ...'

•
An editorial board meeting the 

other day took up the question of 
the Laisve Youth Section and tech
nical arrangements necessary in or
der to insure its regularity and 
adequate coverage, of the many im
portant news items of the day. The 
suggestion, offered by a letter of 
criticism, that an open meeting of 
Laisve Youth Section readers be 
held in the near future, was accept
ed. Details on the meeting are in a 
separate article.

Spent one evening watching Jonas 
Valentis direct the Aido Chorus’ 
production of Neturtas — Ne Yda. 
Stayed long enough only to get an 
inkling of the love story whose prin
cipal parts will be enacted by Aldona 
Sharry and Vete Zablackas this 
Sunday at the Labor Lyceum.

•
New Victim

Helen Baltrušaitis has just joined 
the ranks of the long-suffering mem
bers of the “John Orman Club” who 
have listened to the tale of the 
French Note ...

The Lord’s Prayer, 69 words, 397 
letters, counting punctuation marks, 
was engraved in 12 lines on the 
head of1 an ordinary pin by Charles 
Howard Baker of Spokane, Washing
ton.

Answer Corner^
ANSWERS

1. Hang him.
2. Mining, especially gold.

3. In South Africa.
4. Erskine Caldwell.
5. The NRA, the National Reco

very Act.
• 6. Peter Stuyvesant. He had one 

wooden leg.
7. Yes, long ones to protect the 

eyes against the sand.
8. A vast plain with no forest.
9. The shot fired at Concord 

Mass, at the beginning of the Ame
rican Revolution.

10. John Steinbeck.



Ketvirtas puslapis LAISVĖ Antradienis, Spalių 7, 194 f

Vienaaukštė Amerika fcrs*’Pa-
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(Tąsa)
— Labai gerai, — tarė mūsų bičiulis.

— Važiuokite savo automobilių kelionėn, 
o kai sugrįšite, paskambinkite man. Bus 
viskas padaryta.

Grįždami iš Kalifornijos į New-Yorką, 
mes beveik kasdien prisimindavome šį 
pažadėjimą.

Galų gale, ir jis buvo duotas prie koktei
lio. Šį kartą bokalo dugne buvo kažkoks 
sudėtingas mišinys didelių žalių lapų, cuk- 

' raus ir vyšnelių. Pagaliau iš San-Anto- 
nio miesto Techase, mes pasiuntėme pri
menančią telegramą. Ir greitai gavome 
atsakymą. Jis buvo net truputį įsižeidęs:

“Jūsų tropikų kelionė seniai paruošta”.
Mes taip ir neįvykdėme šios tropikų 

kelionės, — nebuvo laiko. Bet prisimini
mas apie amerikiečių tikslumą ir jų mo
kėjimą laikyti savo žodį ligi šiol mus pa
guodžia, kai mus ima graužti mintis, jog 
mes praleidome progą pabuvoti Pietinė
je Amerikoje.

Paprašėme misterį Adamsą važiuoti 
drauge su mumis į Sing-Singą, ir jis, 
daug kartų pavadinęs mus “serais” ir 
“misteriais”, sutiko. Kitą dieną iš ryto 
susėdome į Adamso “Chrysler” ir, valan
dą prasitrynę prie New-Yorko šviesafo- 
rų, pagaliau išsiveržėme iš miesto. Aps
kritai tat, kas vadinama gatvių judėjimu, 
New-Yorke laisvai gali būti pavadinta 
gatvių stovėjimu. Kaip ten bebūtų, sto
vėjimo ten daugiau, kaip judėjimo.

Po dvidešimties mylių kelio paaiškėjo, 
kad misteris Adamsas pamiršo, kaip va
dinasi miesčiukas, kuriame yra Sing-Sin- 
gas. Turėjome sustoti. Kelio pakraštyje 
iš automobilio darbininkas krovė kažko
kias švarias dėžes. Mes jį paklausėme ke
lio į Sing-Singą.

Jis tuojau paliko darbą ir priėjo prie 
mūsų. Štai dar puikus bruožas. Labiau
siai užimtas amerikietis visuomet atras 
laiko trumpai, sumaniai ir kantriai pa
aiškinti keleiviui, kuriuo keliu jis turi 
važiuoti. Ir čia jis nesuklys ir nepame
luos. Jei jau jis kalba, vadinasi, žino.

Baigęs savo paaiškinimus, darbininkas 
nusišypsojo ir tarė:

— Skubate į elektros kėdę? Linkiu pa
sisekimo !

Paskiau dar porą kartų, daugiau no

Atviras Laiškas
| ULD 6-to Apskričio Kuopas 
Gerbiami Draugai ir Draugės!

Nė nejutome, kaip metai 
apsisuko ratu, atsisuko spalių 
mėnesis ir prisiartino Litera
tūros Draugijos 6-to apskričio 
konferencija. K o n f e r encija 
įvyks 26 d. spalių, prasidės 11 
valandą ryto, 735 Fairmount 
Ave., Philadelphia, Pa.

Iš šios konferencijos neturė
tų išlikti nė viena kuopa, ne
turinti savo atstovybės. Nes 
ši konferencija įvyksta tokia
me tragingame momente, kad 
net pati mūsų sąžinė ragina 
mus dalyvauti, dalyvauti iš 
pilno ir tikro. Nepaisant, ar 
kuopa didelė ar maža, turtin
ga ar biedna, bet yra būtinas 
reikalas, šventa jos pareiga— 
prisiųsti bent po vieną dele
gatą į konferenciją.

• Jeigu jau ant tiek kuopelė 
yra silpnutė, kad negalima su-

Minersville, Pa.
Smagu pranešti, kad mūsų 

geros valios draugai “Laisvės” 
skaitytojai, apart prenumera
tos pasimokėjimo už dienraštį, 
dar ir aukų prideda kaipo ju- 
bilėjiniam pasveikinimui f

Draugas Petras Eidukas, 
kurio prenumerata buvo už- 
silikus dėl nedarbo, šiomis die
nomis užsimokėjo skolą ir at
sinaujino visiems metams pre
numeratą.

Prie tam, dar vienas džiu
ginantis pasireiškimas, kad 
pridėjo $1, kaipo jubilėjiniam 
pasveikinimui “Laisvės.” Taip
gi išreiškė pilną pasitenkinimą 
“Laisvės” turiniu.

J. Ramanauskas. 

šaukti susirinkimo, tai nors 
arti kuopelės stovintieji drau
gai pasiimkite sau už pareigą, 
atvažiuokit konferencijon, pa
sidalinkite bendrais įspūdžiais 
ir susipažinkite su visu veiki
mu šešto apskričio ribose.

Jeigu mes jaučiamės nuo
širdūs darbininkiškos dirvos 
artojai, jeigu esame ištikimi 
savo idėjos nešėjai, tad užsi- 
duokime sau klausimą, ar ne- 
nusidėsime savo sąžinei, nu
moję ranka ant konferenci
jos?

Su viltimi ir giliu pasitikė
jimu, kad šie mano žodžiai 
ras atbalsį 6-to apskričio kuo
pose, iki pasimatymo, liekuosi.

Apskričio Organizatorius,
Senas Vincas.

Montello, Mass.
Rugsėjo 24, Komitetas Me

dikais Pagalbos Sovietų Są
jungai surengė krutamus pa
veikslus. Buvo rodoma Sovietų 
nauja filmą “Red Army Mar
ches.” Įžanga buvo 20 centų, 
Nemažai tikietų parduota iš 
kaino tarptautiniai: Publikos 
susirinko apie trys šimtai. Pa
veikslai visiems patiko. Per
traukoje kalbėjo Art Timson 
apie reikalingumą medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungos su
žeistiems kovotojams. Aukų 
surinko $80.05.

.Šiame susirinkime nemažai 
buvo ir lietuvių ir gausiai pa
sirodė su aukomis, kaip tai: 
K. Ustupas, Gutauskai ir ki
ti.

Montelloj medikalei pagal
bai Sovietų Sąjungai aukų su
rinkta sekamai: Per K. Be
niulį priduota Bostono skyriui

rėdami sąžinę apvalyti, mes tikrinome 
kelią, ir abu kartus misteris Adamsas 
neužmiršdavo pridurti, kad mes skubame 
į elektros kėdę. Įkandin sklido juokas.

Kalėjimas stovėjo pakraštyje mažo 
miesto — Oseningo. Prie kalėjimo var
tų dviejose eilėse stovėjo automobiliai. Iš 
karto suspaudė širdį, kai mes pamatėm, 
kaip iš mašinos, atvažiavusios kartu su 
mūsiške, išlindo susikūprinęs mielas se
neliukas su dviem dideliais popieriniais 
krepšiais rankose. Krepšiuose buvo mais
to ryšuliai ir apelsinai. Seniukas nukiūti
no prie svarbiausio įėjimo, nunešė “da
vinį”. Kas ten jo gali sėdėti? Tikriausiai, 
sūnus. Ir, tikriausiai, senelis manė, kad 
jo sūnus tylus, puikus vaikas, o jis, pa
sirodo, banditas, o gal būt — net žmog
žudys. Sunku seneliams gyventi.

Iškilmingai didingas, štangomis užda
rytas įėjimas buvo aukštas, kaip liūto 
narvas. Iš abiejų pusių sienose buvo įtai
syti geležimi apkaustyti žibintai. Tarp
duryje stovėjo trys policininkai. Kiek
vienas jų geriausiu atveju svėrė po du 
šimtu angliškų svarų. Ir tai buvo svarai 
ne riebalų, bet raumenų, svarai, tinką 
malšinti, nuraminti.

Misterio Lewis-Lewis kalėjime nebu- 
• vo. Kaip tik šią dieną buvo New-Yorko 
štato deputatų rinkimai į kongresą, ir 
viršininkas buvo išvykęs. Bet tatai nieko 
nereiškia, — pasakė mums. — Žinoma, 
kur yra viršininkas, ir jam tuojau pas
kambins į New-Yorką.

Per penkias minutes jau buvo gautas 
misterio Lewis-Lewis atsakymas. Miste
ris Lewis labai apgailestavo, kad dėl su
sidėjusių aplinkybių jis pats negalįs pa
rodyti mums Sing-Singo, bet ji& davęs 
parėdymą savo padėjėjui padaryti mums 
visa galima.

Po to mus įleido į laukiamąjį kambarį, 
baltą kambarį su nublizgintomis, lyg vir
dulys spiaudyklėmis, ir paskui mus už
darė štangas. Mes niekuomet nesėdėjome 
kalėjimuose, ir net čia, tarp bankiško 
švarumo ir blizgėjimo, uždaromų Štangų 
žvangėjimas privertė mus krūptelėti.

Sing-Singo viršininko padėjėjas buvo 
sausos ir stiprios figūros žmogus. Tuč
tuojau pradėjome apžiūrinėti.

(Bus daugiau)

$100. Per J. Stigienę $43; per 
G. Shimaitį ir A. Baroną — 
$59.15; per minėtą parengimą 
rugs. 24, $80.05. Viso $282.20.

Aukų būtų surinkta dau
giau, jeigu būtų turėta iš prar 
džių centro aukų* rinkimo 
blankos.

Aukos yra dar renkamos. L. 
Šilalaitis pirmas aukojo $2. Jo 
auka pasiųsta LLD Centro se
kretoriui, D. M. šolomskui. 
Jis savo aukos nematė atskai
tose.

Rugsėjo 30 d. mirė Stanis
lovas Steckis, sulaukęs apie 
65 metų. Palaidotas religiniai 
spalių 3. Prigulėjo prie St. 
Roko pašalpinės draugystės, 
ir prie Vienybės. Paliko nu
liūdime savo žmoną, kuri yra 
ligoninėj, sūnų ir tris 'dukte- 

! ris ir daugiau giminių bei pa
žįstamų. žolynas.

Belgradu Jugoslavija. — 
Nacių radijas perdavė vo
kiečių atsišaukimą į darbi
ninkus Ukrainoj neleist so
vietinei kariuomenei sunai
kint fabrikus, kuomet jinai 
traukiasi atgal.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Hamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St.. Broadway Une 

Tel. Glenmora 5-6191

Smagu pranešti savo spau
dai šį tą iš gerosios pusės, ka-
da pačių darbininkų judėji
mas yra gyvas ir jaukus! Bet 
kaip gali jaustis, kada kyla 
audra, perkūnijos daužosi ir 
pranašauja liūdną likimą, jei
gu mes tinkamai neapžiūrėsi
me savo gyvenimo gūštas ir 
lauksime be jokio tinkamo pri
sirengimo pavojų prašalinti! 
Tą laiką mes sunaudojame 
bergždžiai, o visu kuom apie 
mumis rūpintis paliekame tai 
srovei, kuri rengia tas audras, 
tuos žiaurumus, mus įstumia 
į kritišką padėtį.

Šitokį momentą mes šian
dien pergyvenam. Beveik vi
sas kontinentas nudažytas 
krauju darbo klasės. — dėl 
vieno pasiutėlio, užsispyrusio 
pravesti kruvinąjį fašizmą, pa
liekant beteise visą žmoniją 
ant daug šimtmečių.!

' Mes tuom laiku dar esame 
neįvelti į tą sūkurį pasaulio 
pabaisos, tad turėtume dėti vi
sas pastangas dėl prašalinimo 
to blogumo, kolei yra dar 
laikas. Bet ar taip yra? Visai 
ne: Mes vieni laukiam pasku
tinės minutės, kad kas kitas 
mums tą viską atliktų. Net yra 
tokių, kurie tikisi iš savo prie
šų sulaukti tų visų malonių. 
Arba užgiria net patį Hitlerį, 
kuris paplukdė kraujuose visą 
Europą ir net džiaugiasi, lead 

| hitleriniai kanibalai “išlaisvi- 
Įno” mūsų senąją tėvynę Lietu
vą! Nuo ko išlaisvino? Juk 
visą liaudį pavergė, tūkstan
čius išžudė; miestus ir kaiipus 
išdegino, o nuo likusių viską 
atėmė! Tai ar šitas viskas reiš
kia laisvę Lietuvos liaudžiai? 
Ir kodėl taip atvirkščiai kal
ba kai kurie mūsų broliai dar
bininkai? Todėl, kad jie klau
so Hitlerio agentų, ima žinias, 
prisiųstas per Berlyną nuo 
Hitlerio pasamdytų agentų — 
lietuviškų judošių, pardavikų. 
O amerikiečiai judo^ėliai savo 
spaudoj talpina Hitlerio sam
dytų agentų žinias ir klaidina 
mūsų brolius darbininkus, to
kius, kurie neskaito savo kla
sės spaudos.

Nesmagu Man Prisiminti!
Minersvillės miestukas per 

daug metų buvo plačiai žino
mas, kaipo progresyVis. Daug 
kuom jis yra atsižymėjęs pra
eityje. Rodos, neturėtų būti 
taip visai užmigęs ir šiub. svar
biuoju momentu.

Juk dar mes turime kul
tūrinę organizaciją ALDLD, 
kuri skaičium narių ne visai 
silpna. Šita organizacija la-

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Ey<*k ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

IF. W. SkaliusI
I

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

I

I

i *
C

I Suteikiam garbingas laldotuvet

! $150
J Koplyčias suteikiam nemoka-
Į mąi visose dalyse miesto.
j Tel. Virginia 7-4499 

bąi svarbią rolę sulošė, ir pla
čiai žinoma visuose kraštuose, 
kur tik lietuviai gyvena. Svar
biausią rolę vaidina ir šian
dien per visas kolonijas. Bet 
kurgi minersvilliečiai dingo 
šiame svarbiame momente ? 
Juk momentas toks yra svar
bus, kad upeliais liejamas 
kraujas mūsų brolių, mūsų 
draugų. Negali sudėjęs ran- 
Kas sėdėti.

štai mūsų kuopa dar skai
to keliais desėtkais narius. 
Bet kur jie ? Kodėl neateina į 
susirinkimus? Kodėl neatsilie
pia ant šauksmo Ispanijos ko
votojų už viso pasaulio darbo1 
žmonių laisvę. .. ;juk jų lau
kia mirtis iš rankų žmogėdros 
Ęranko, jeigu mes darbinin
kai juos negelbėsime!

Šaukiasi Sovietų Sąjungos 
frontas medikalės pagalbos. 
Mes tylėjimu praleidžiam, ro
dos, būtų mums svetimas rei
kalas. Tai gėda! Juk mūsų 
kuopos iždas dar nėra tuščias, 
tik be susirinkimo negalima jį 
kliudyti.

Gėda mums, draugai, už 
tokį apsileidimą. Bandykime 
pasitaisyt. Į šalį apsnūdimas! 
Seni ir jauni prie darbo, kol 
dar nepervėlu!

J. Ramanauskas.

bę Rozenci kaimą Jugosla- 14 partizanų; o per susikir- 
vijoj. Hitleriečiai paskui timą miške užmušė dar 26 
atgriebė kaimą ir sušaudė serbus.

Washington. — Amerikos 
fabrikai praeitą mėnesį pa
statė 1914 orlaivių.

Serbai Partizanai Buvo Atė
mę Kaimą iš Nacių

Budapest, Vengrija.—Ser
bai partizanai buvo užgro

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deltų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Qil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėles. 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 tabletėles nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė išvaro 
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.: EVorpreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Churchilas ir jo žmona priima keturis francūzų jaunuolius, kurie, trokšdami ko
voti prieš Hitierj, poroje valtelių slaptai persikėlė per Anglų Kanalų ir atvyko 
Anglijon.

LAISVE Penktas puslapi

Sovietiniai Parašiutistai 
Rumunijoj

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad Rumunijoj dar te
beveikia dešimtadalis para- 
šiutistų nuleistų žemyn iš 
Sovietų orlaivių. Jie sten
giasi sunaikinti žibalo įmo
nes, tiltus, karinius fabri
kus ir kt.

Sovietiniai parašiutistai 
padarę daugiau kaip už tris 
milionus dolerių nuostolių 
žibalo šaltiniams Rumuni
joj-

gali susinešti su Immigrants 
Information Bureau, 156 Fifth 
Avenue, New York City, dėl 
reikalingų informacijų. \

Visi ateiviai, kurie turi vi
sas reikalingas informacijas, 
gali tuoj prašyti pirmų arba 
antrų popierų, taip, kad jeigu 
jų gimtine šalis įsiveltų į karą 
su Jungtinėmis Valstijomis, 
jiems nereikės nukentėti. Tu
rime atsiminti, jog per pasku
tinį karą buvo sunku nepilie- 
čiams laikyti savo darbus ne 
apsaugos industrijose, ir gal 
vėl taip atsikartoti, jeigu 
Jungtinės Valstijos stos į ką
rą.

Immigrants Information
Bureau.

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisves” Name — Brooklyn
GERIAUSIOS Puikūs lietuviško

rūšies NanlŲ d?rbo Tasalir kepta paršiena
VALGIAI

Gaminami Eurupiško
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

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

Roma, spal. 6.—Anglų or
laiviai bombardavo Catanią 
Sicilijoj, Italijos saloj, Bar
ce italų Libijoj ir Gondarą

Naciai Prarado Tris Milionus 
Kareivių Rytiniam Fronte
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Aišku, jog tos skaitlinės 
yra ne tik melagingos, bet ir 
kvailos,p pastebėjo Ščerba
kovas:

“Tikrumoj Raudonoji Ar
mija tuom laikotarpiu pra
rado 230,000 užmuštų, 720,- 
000 sužeistų ir 178,000 din
gusių—viso 1,128,000 karių; 
apie 7,000 tankų, 8,900 ka- 
nuolių ir 5,316 orlaivių.

“Bet Hitleris visai slepia 
vokiečių armijos nuostolius 
nuo Vokietijos gyventojų ir 
nuo pasaulio, o tie nacių 
nuostoliai buvo sekami:
“Vokiečiai rytiniame fron

te iki šiol prarado daugiau 
kaip 3 milionus savo karių,

užmuštų, sužeistų ir nelais
vėn paimtų.

“Per tris mėnesius šio 
karo vokiečiai taipgi pra
rado daugiau kaip 11,000 
tankų, 13,000 kanuolių ir 
9,000 orlaivių, sunaikintų 
per kautynes ore ir pačiose 
jų stovyklose.”

Hitleris buvo priverstas 
praeitą penktadienį ramint 
per radiją Berlyne Vokieti
jos gyventojus, kurie neri
mauja ir nuogąstauja, jaus
dami tokius didžius nacių 
armijos nuostolius. Hitleris 
dabar atvyko kalbėt neva 
žieminei varguomenės* pa
galbai, bet kampanija dėlei 
tos pagalbos buvo pradėta 
jau mėnuo atgal.

Vokiečiai Sakosi Suėmę 
12,000 Rūsy 

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
tų pozicijas ties Perekopu, 
siauru žemės kaklu tarp 
pietinės Ukrainos ir Krimo 
pusiausalio. Hitlerio ko
manda skelbia, kad naciai 
užėmę kelias mažesnes sa
las Juodojoj Jūroj.

Anot vokiečių, jų lakūnai 
naktį bombardavo Kiroy^ 
ginklų fabriką ir kitus ka
riniai svarbius pastatus Le
ningrade ir taipgi atakavo 
karo pabūklų fabriką Char
kove ir karinius įrengimus 
Maskvoj.

London. — Anglai suėmė 
vieną vokiečių submariną, 
kuris pasirodo silpnesnis 
negu tokio pat dydžio ang
liški submarinai.

Berlin, spalių 6.—Naciai 
praneša, kad anglų orlaiviai 
užmušę 118 žmonių Rotter- 
dame, vokiečių užimtoje 
Holandijoje, ir sužeidė 490.

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Berlin, spal. 
skelbia, kad jų 
bombardavo 44 
geležinkelių linijas.

6.—Naciai 
orlaiviai 

sovietines

Sovietai Patvirtina Religijos Laisvę; Nacių 
Šalininkai Užpuldinėja Rooseveltą, kad Jis

Pripažino, Jog Sovietai Duoda Tikybos Laisvę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Tos pačios tikybos pilie
čiai sudaro savo bendriją, 
kur palaiko savas tikybines 
įstaigas lėšomis savų para- 
pijonų.

“Sovietų Sąjunga suteikia 
religijos laisvę. Tai reiškia, 
jog kiekvienas Sovietų pi
lietis turi laisvę praktikuot

nimus. Tai yra kiekvieno 
piliečio sąžinės’ ir pasaulė
žiūros dalykas. Religija yra 
privatus kiekvieno ' sovieti
nio piliečio reikalas, ir val
stybė į tai nesikiša ir ne
mato reikalo kištis.

“Sovietų konstitucija su
teikia kiekvienam piliečiui 
ne tik laisvę praktikuot to
kią religiją, kokią jis pasi-

renka, bet taipgi ir laisvę 
nepraktikuot jokios religi
jos ir vest prieš-religinę 
propagandą.

“Sovietų Sąjungos įstaty
mai neskaito galimu dalyku 
priverst piliečius laikytis 
kokios religijos ar nesilai- 
kyt nei jokios.

“Čia Sovietų Konstitucija 
vaduojasi sekamu dėsniu:

“Religijos laisvė reiškia, 
jog nei bažnyčia, nei religi
ja, nei jokia tikybinė bend
rija nebus naudojama ver
timui esamos šioj šalyj val
džios.

“Sovietų Sąjungos politi
ka religijos klausimu yra 
daiktiškai ir aiškiai išreikš
ta 124-me skirsnyje Sovietų vATMETĖ NA- Sąjungos Konstitucijos.TOLIAU

CIUS NUO 3 IKI 21-NOS 
MYLIOS ATGAL

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
Maskva. — New Yorko 

Times koresponpdentas C. 
L. Sulzberber raneša apie 
tokius Sovietų pasisekimus:

Leningrado fronte rau
donarmiečiai persi grūmė 
per upę V, nuvijo nacius 
tris mylias toliau atgal ir 
atgriebė kelis kaimus.

Ukrainos fronte Sovietai 
atkariavo nuo vokiečių mie
stelį B ir 30 kaimų, nuvyda
mi nacius 20 mylių atgal. 
Ties B raudonarmiečiai pa
grobė 54 vokiečių kanuoles 
ir 9 tankus; skaudžiai su
mušė vieną vokiečių divizi
ją ir vieną pulką ir dvi ven
grų kuopas.

Odesos fronte sovietinė 
kariuomenė atmetė rumu
nus kelias mylias atgal.

London 
bininkai daugelyj fabrikų 
streikuoja prieš nacius.

“Lais

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

EL1ZABEH, N. J.
Gerbiami elizabethiečiai,

vės” skaitytojai ir rėmėjai. Malonė
kite dalyvauti LDP Kliubo svetainė
je, trečiadieni, spalių 8 d., 7:30 v. v 
Turėsime lab4i svarbių pasikalbėji
mų. Bus ir P. Buknys iš Brooklyno 
— Kom. (236-237)

ELIŽABEH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, spalių 8 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukime susirinkime, nes bus svar
bių reikalų apkalbėti. — V. K. She- 
ralis, Sekr. (236-237)

jvyks

Čechijoj dar

i 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

Washington. — Trečdalis 
visu Amerikos senatorių 
jau pasisako už ginklavimą 
prekinių šios šalies laivų.

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 ..............................

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. žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

KONCERTAS

Ateivių Naturalizavimaš 
Ir Karas

(Tąsa nuo 2-ro nusl.) 
merikos pilietybę per tėvų na- 
turalizavimą.

Daug žmonių neatmena lai
vo vardo, neatmena dienos, 
mėnesio, metų jų atvažiavimo 
j Ameriką. Visos tos reikalin- 

.gos informacijos jiems neatro
dė svarbios, ir jie nė nebandė 
paminti ar sužinoti jas. Da
bar ateiviai, kurie nori tapti 
šios šalies piliečiais, randa, 
jog tos informacijos yra bū
tinai reikalingos.

žmonės su viršminėtomis 
problemomis, arba su kitomis,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

33^ Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY 
PUBLIC

J. GARŠVA
Cfraborius-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: EVergreeh 8-9770

, SANDĖLIS VISOKIŲ 

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

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—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.

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

K

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems f f \

pokiliams: bankietams, vestuvėms UrV I \
ir parems /FW|

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE SAKW,

1 UNION UHL

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

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

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
>3S

VEBLTHIN* DORCAS
I— 15 pink Sold 
filled cole, Guildile bock
...........................$33.75

VERI-THIN* FOSTER- 
15 iew.li, pink or yellow 
gold filed coie, Guildite 
bock....................$33.75

•»EG. »'• S- pAT. OFF. PATENTS PENDING

ROBERT LIPTON
JEWELER

Bus

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

tinis koncertas jvyks:

November
1941

toje pačioje salėje
kur visada:

£88

Sekmadienį

Lapkričio
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- g 
kites 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.

701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graliam ir Manhattan Avcs.

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

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

Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Jįįg Į Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp- 

numas- Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo IrSla- 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Tarp Union Sq. ir Irving PL -------
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.-—2 P. M.
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NewYorto^g^feliniot
Neturtas-Ne Yda Pasmerkė Hitlerio

Jau daug kartų buvo rašy
ta apie Aido Choro rengiamą 
trijų veiksmų komediją—Ne
turtas—Ne Yda, kurią matysi
te šį sekmadienį, 12 d. spalių, 
3:30 vai. po pietų, Labor Ly- 
cu m svetainėje.

Šalininkus

Vytautas Zablackas

Vadovaujamose rolėse ma
tysite Vytautą Zablacką — 
neturtingo vaikino, raštinės 
darbininko Mitės rolėje, o Al
doną šertvietytę — Liubos 
Torcovaitės, Mitės šeimininko 
pirklio Gord. Torcovo dukters 
rolėje.

Mite įsimyli į Liubą Torco- 
vaitę, taipgi Torcovaitė pa
milsta Mitę, bet tėvas labai 
neapkenčia neturtingų žmo
nių ir visai paniekina Mitę už 
jo neturtą. Ir tik vėliau, kuo
met Gordiejaus Torcovo bro
lis Liubimas Torcovas įtikina 
Gordiejų, kad “neturtas—ne 
yda,” įtikina jį, kad būti ne
turtingam nėra nuodėmė ar 
gėda, Mitei atsidaro durys į 
laimingesnį gyvenimą.

Mitės — Vytauto Zablacko 
rolė yra labai ilga ir komplj-

Spalių 5-tos vakarą Madison 
Square Gardene, įvyko masi
nis mitingas, suruoštas per 
Fight for Freedom, Inc. Sce
nos, filmų ir radio žvaigždės 
perstatė įdomų masinį spek
taklį.

Helen Hayes pasiūlė ir mi
tingo buvo priimta rezoliucija 
“remti ir užgirti visokeriopą 
paramą Anglijai, Rusijai, Chi- 
nijai ir visoms šalims kovojan
čioms laisvės karo lauke prieš 
nacių ir fašistų agresiją.” 
j Wendell Willkie, pirminin
kaudamas prakalbinei daliai 
programos, pareiškė, kad “pa
starosiomis keliomis savaitė
mis Amerikos žmonės stebėjo 
apgailėtiną veikimą žymių 
amerikonų, kurie, vilniai atsi
sukus prieš juos, matė tinka
mu įmaišyti rasinius ir religi
nius klausimus į debatus apie 
užrubežinę politiką.

“šio vakaro mitingas yra 
liaudies jiems atsakymu. Tai 
yra daugiau, negu mitingas, 
ar spektaklis, ar karnivalas. 
‘Laisvės Spektaklis’ yra de
monstracija už laisvę ir prieš 
vergiją.”

Tarpe vakaro kalbėtojų bu
vo Burgess Meredith, William 
S. Knudsen, Herbert Agar ir 
Majoras LaGuardia.

Mitinge dalyvavo apie 15,- 
000 publikos.

M. Sullivan išsilaikė pirštais 
už apvirtusios East Upėj val
ties per pusvalandį iki pribu
vo pagalba ir jį ištraukė iš 
upės.

Pienvežiai reikalauja pa
kelt algas po $7.50 per savai
tę-

Rinkimų Fronte
Stiprios miesto CIO unijos 

pradėjo masinę veiklą paaks- 
tinti savo narius užsiregistruo
ti balsavimams ir informuoti 
juos apie politinę padėtį, kad 
jie naudingai panaudotų savo 
balsą atėjus rinkimams. Tuo 
tikslu virš 8,000 vadų šaukia
mi pasitarimui Fraternal Club 
House patalpose, 110 W. 48th 
St., N. Y., spalių 8-tos vaka
rą. Svarstys ir užgyrimą tūlų 
kandidatų.

Darbo Partija irgi atsišau
kė į savo narius darbuotis už 
piliečių registraciją balsavi
mams. Darbiečiai prašo pilie
čius ir užsirašyti Darbo Par
tijos balsuotojais.

Tammaniečiai gavo Louis 
Waldmano, reakcinio sena- 
gvardiečių Darbo Partijoj tū
zo užgyrimą savo majorinio 
kandidato O’Dwyer’io, bet pa
sirodo, kad Waldmanns šiuo 
tarpu atstovauja nedaug dau
giau, kaip pats savę. žydų 
“Daily Forward,” iki šiol bu
vęs reiškėjas reakcingiauslos 
senagvardiečių politikos, aš
triai užatakavo Waldmaną už 
paramą O’Dwyeriui, hitleri
ninkams pataikavimo politikos 
šalininkui.

T a m m a n i e čiai paskelbė 
gavę O’Dwyeriui užgyrimą ir 
pasižadėjimą už jį kalbėti nuo 
James A. Farley, buvusio ge- 
neralio pašto viršininko.

T-as.

Lenktynėse už World’s Se
ries laimėjimą ketvirtąją žais
mę laimėjo Yanks 7-4 prieš 
Brooklyno Dodgers. žiūrovų 
turėjo 33,813. Per visas 4 
žaismes sykiu turėjo 201,701 
žiūrovų ir $845,841 įplaukų.-

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

LDS 1-mos Kuopos Nariai Tei
kia Medikalės Pagalbos So

vietų Sąjungos Kariams
Susirinkimas įvyko ketvir

tadienį, spalių 2 d., “Laisves” 
svetainėje. Narių atsilankė 
nedaug. Nariai turėtų dau
giau kreipti domės į organiza
cijos reikalus, kas mėnuo at
eiti į susirinkimą. Dabar LDS 
yra talka (vajus) už gavimą 
naujų narių. Ji paliečia visuo
se J. V. miestuose ir mieste
liuose LDS kuopas ir narius.

Iškląusyti ir priimti valdy
bos raportai.

LDS Centro sekretorius J. 
Siurba pranešė, kad mūsų 
LDS 1-ma kuopa netai'p gerai 
rūpinasi gavimu naujų narių, 
kaip gaudavo pernai. J. S. ra
gino narius dėti daug pastan
gų šiame vajuje įrašyti suau
gusius ir nepamiršti vaikų. No
rint palaikyti Vaikų Skyrių, 
visuomet turi jame būti narių 
500 su kaupu. >

Kuopos pirm. A. Velička 
ragino kitus darbuotis ir pat
sai prisižadėjo gauti naujų na
rių. Tai ištikrųjų visi subrus- 
kime, nes gauti mažiau narių 
negu pernai, būtų sarmata, 
kadangi prirašinėjimui sąly
gos geresnės — daugiau dir
ba, o antra, Laisvės Radio 
Programa supažindina dau
giau žmonių su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimu (LDS).

Williamsburge, LDS 1-mos 
kuopos apylinkėj, yra daug 
lietuvių, kurie galima prirašy
ti LDS l-mą‘>kuopą. Mes, kiek
vienas narys, turime jaustis, 
kad tai mūsų organizacija, tai 
ir turėtų būti pareiga gauti 
nors po vieną narį. Paskai

čiuokime, kokios būtų pasek
mės iš visų narių pasidarba
vimo. Dabar kuopa turi 315 
narių. Gaukime po vieną, bus 
630. Parodykime tikrenybėje, 
kad mes galime tą padaryti.

Al Bimba paaiškino, kaip 
svarbus laikas ištiesti pagal
bos ranką kariaujantiem prieš 
fašizmą, prisidėti prie medi
kalės pagalbos, kurią ameri
kiečiai siunčia gydyti sužeis
tiems Sovietų Sąjungos karei
viams. Tie narsuoliai jau 15 
savaičių kaujasi su Hitlerio 
banditiškomis gaujomis ir jo 
pragariška karo mašinerija.

Mūsų LDS 1-ma kuopa nu
tarė • iš iždo paaukoti $5 me- 
dikalei pagalbai. Mums pri
siųsta ir 2 blankas. Vieną pa
ėmė O. Lapata,' o ant kitos 
J. K. parinko iš susirinkusių 
narių.

Aukavo po $1 sekami: A. 
Velička, J. Kovas, K. Yotau- 
ta, Ch. Brown, A. Briedis, J. I 
Litvinskas, A. Bimba, J. Siur-i 
ba, J. Neuronas, M. Balčiū
nienė, O. Malinauskienė, A. 
Janis, J. Gasiūnas, J. Dainius, 
G. Kuraitis, J. Byronas. Po 50 
centų : M. Banaitienė ir P. šo- 
lomskas. Po 25c : A. Green, J. 
Kriaučiūnas, K. Reinis. Kuo
pos vardu tariu ačiū už aukas.

įvykusio bendro 3 kuopų 
parengimo pelno mūsų kuo
pos dalį $6.83 pridavė J. Dai
nius.

LDS kuopos metinis paren
gimas įvyks lapkričio (Nov.) 
23 d., “Laisvės” svetainėje. 
Nariai bus pakviesti atvirutė
mis. Kartą į metus visi na
riai turėtų sueiti susipažinti 
ir draugiškai pasilinksminti.

Kuopos stovis: Ligonių nė
ra. Suspenduoti 9. Kazimieras 
Reinis perstatė 1 naują narį. 
Organizatoriais yra J. Grubis, 
P. Grabauskas ir K. Reinis.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Trys buvę Queens Kolegijos 
mokiniai, Florence Camposa, 
Mary Pettas ir Joseph F. Abe- 
re, sugrįžo kolegijon mokyto
jais.

Karščiausia Spalių 5-ta REIKALAVIMAI
Newyorkieciai pereitą sek

madienį turėjo progos pasivo
lioti pajūrio smėlyje ir ten 
dejuodami, kad karšta.. Ir tai 
nebuvo prasimanymas, nes 
termometras rodė 90 laipsnių, 
karščiausia spalių 5-ta rekor
duose.

MIRĖ
Ona Kulbokienė, 55 metų 

amžiaus, gyv. 59 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y., mirė sekma
dienį, spalių 5 d., Welfare Li
goninėje. Laidojama trečiadie
nį, spalių 8 d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse. Laidojimu 
rūpinasi p. Garšvos laidojimo 
įstaiga. Kūnas pašarvotas 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave.

Liko vyras Pijušas ir du sū
nūs.

Reikalinga senyvas vyras arba mo
teris, katrie pavieniai ir neturi dar
bo.. Mes užlaikom valgomųjų daik
tų krautuvę, todėl mums reikalinga 
senyvo žmogaus prie apvalymo 
krautuvės. Duosime pragyvenimą ir 
drapanas, jeigu bus reikalas, tai 
gaus ir biskj primokėti. Darbo ne
daug. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis asmeniškai arba rašy
kite laišką: John Vogonis, 26 So. 
55th St., Philadelphia, Pa. Telefonas: 
G ra. 9987.____________ (236-238)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadieni, spalių 9 d., 7:30 v. 
v., atsibus svarbus susirinkimas 
ALDLD 138 kp., Zabielskio Svet., 
62-34 — 56th Rd. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Val
dyba. (236-238)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, spalių 8 d., 8 v. v., Lietu
vių Neprigulmingo Kliubo kamba
riuose, 269 Front St. Visi nariai bū
kite laiku. — Valdyba. (236-237)

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Lietuvių Demokratų Kliubas, 316 
Hooper St., Brooklyn, N. Y., praneša 
visuomenei, kad nuo dabar bus atda
ras nuo 6-tos kiekvieną vakarą ir 
kiekvieną šeštadieni bus šokiai prie 
J. Kriaučiūno orkestros. Nariai, taip
gi ir ne nariai prašomi lankytis bile 
vakarą ir šeštadieniais j šokiuš. ir 
linksmai laiką praleisti.

Svečiai, atsilankanti į Brooklyną 
iš kitų miestų prašomi užeiti j kliu- 
bą, o kliubas jums pagelbės surasti 
jūsų draugus ar gimines.

Kviečia visus lankytis Komitetas.
(235-237)

PARDAVIMAI
Parsiduoda su pilnom gėrimų lais- 

nėm restauracija — Bar & Grill, su 
gerai įruoštom Bowling Alleys. Erd
vi ir graži vieta. Renda tik $50.00 
j mėnesi, lysas 3 metam. Karštas 
vanduo per ištisus metus ir garo ši
luma. Kitas informacijas gausite ant 
vietos:

Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, Brooklyn, N. Y. (236-238)

BROOKLYN, N. Y.
’ ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, spalių 9 d., 7:30 v. v. 
“Laisvės” Svet. Visi nariai malonė
kite j dalyvauti. Turėsime pravesti 
daug tarimų. Galėsite pasiimti trimė- 
nesinj žurnalą “Šviesą.” Duoklės yra 
labai svarbu org. gyvybei, todėl ma
lonėkite užsimokėti. Pakalbinkite 
savo pažįstamus ateiti įsirašyti į šią 
draugiją. — Org. (236-238)

PALENGVINIMAS 
NUO 

MUSKULU 
SKAUDĖTO)

kuota, nes jam, apart vaidihi- 
mo-kalbėjimo, dar prisieina 
daug dainuoti solų, duetų ir 
grupėse.

Kaip pasirodė repeticijose,1 
Vyt. Zablackas savo rolę jau 
sklandžiai vaidina ir galima 
tikėtis pasekmingo pasirody
mo šį sekmadienį Labor Ly- 
ccume.

Dar pas choristus ir “Lais
vės” raštinėje galima gauti bi
lietus. Jų kaina: $1, 75c ir 
50c. Įsigykite juos iš anksto.

AicĮp Choro Koresp.

Lenkai Masiniai Išstoja 
Prieš Hitlerį

Netoli du šimtai tūkstančių 
Amerikos lenkų išstojo milži
niškoj demonstracijoj prieš 
Hitlerį ir hitlerizmą pereitą 
sekmadienį, spalių 5-tą, New 
Yorko mieste. ‘Demonstracija 
suruošta 162 metų sukaktyje 
nuo mirties generolo Kazimie
ro Pulaskio, lenkų revoliucio- 

• nieriaųs, kuris krito kovoje už 
Amerikos nepriklausomybę.

> Lenku organizacijos buvo 
sumobilizavusios demonstraci- 
jon masines ekskursijas iš 
Conn., New Jersey ir iš kitų 
apylinkių. Parade, kuris tęsė
si apie! 4 valandas nuo 14th 
iki 48yh St., policijos aproka- 
vimu, maršavo 50 tūkstančiu 
lenkų. Apie 125 tūkstančiai 
tėmijo paradą. Jaunieji liuos- 
noriai kariauti prieš Hitlerį, 
taipgi IWO lenkų sekcija or
ganizuotai dalyvavo parade.

f Visiems Piliečiams

Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis
"Neturtas--We Yda"

REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS 
MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ

RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS

Įvyks Sekmadienį, Spaltę-Oct. 12
f

šią savaitę kiekvienas pilie
tis privalo užsiregistruoti bal
savimams lapkričio 4-tą. Nesi- 
registravę negalės balsuoti.

Valandos nuo 5 iki 10:30 
vakaro kasdien, o paskutinę 
dieną, šeštadienį, nuo 7 ryto 
iki 10:30 vakaro.

Nauji ir seni pirmiau nie
kad nebalsavę naturalizuoti 
piliečiai privalo gauti raštin
gumo liūdymą.

Aido Choras, kuris dalyvauja vaidinime šios komedijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVE., ___________ __________BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga: Rezervuotos Sėdynes — $1.00 ir 75c. Nerezervuotos 50c.

PO PERSTATYMO ŠOKIAI
“NETURTAS — NE YDA” yra graži komedija iš turčių šeimynos. Tėvas dėl garbės ir tur

to nori apvesdinti jauną gražią dukterį su 70 metų seniu. O duktė įsimyli jauną saulygų beturtį 
vaikiną. Dėl to kyla skandalai turčiaus šeimoje. Pokiliai virsta muštynėm. O kaip pagaliaus iš- 
siriša turčiaus dukters apvesdinimas pamatysite Spalių-Oct. 12, Labor Lyceum Salėje.

Ši komedija yra su dainomis. Daug gražių solų, duetų ir viso choro dainų.

Parsiduoda su pilnom gėrimų lais- 
nėm restauracija — Bar & Grill, su 
gerai įruoštom Bowling Alleys. Erd
vi ir graži vieta. Renda tik $50.00 
į mėnesį, lysas 3 metam. Kitas in
formacijas gausite ant vietos:

Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, Brooklyn, N. Y. (233-235)

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkūs, švieži, Daug Jaunesni

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipr^lai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: “Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios/’ Speciaiis supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

GREEN STAR BAR & GRILL
O’ NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką pralęisti, 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 BrooklyneS tat 

adresas:

Skersai nuo Republic Teatro 

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




