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iš gyvulių ir žvėrių.”

nėms ir kariams. Jis pasa- 
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O Sovietų žmonės ir kariai, 
žinoma, yra “gyvuliai ir žvė
rys” todėl, kad nepasiduoda 
nacių pavergimui. Aišku, kad 
tokiais “gyvuliais ir žvėrimis” 
būti yra didžiausia garbė. Ir 
šiandien prieš Sovietų kovoto- [ 
jus nusiima kepurę ir nulen
kia galvą kiekvienas laisvės ir 
žmoniškumo mylėtojas.

No. 237 LAISVES

Sovietai Sudaužė Tris Me
chanizuotas Nacių Divi

zijas ir 98 Tankus

I Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 7.—Sovietų Žinių Biuras anksti šiandien 

išleido šitokį pranešimą:
63 priešo orlaiviai buvo sunaikinti per oro kautynes 

ir pačiose jų stovyklose. Mes praradome 25 lėktuvus.

6,000 Nacių Orlaivių ir Di
džios Mechanizuotos Jėgos 

Suburta Prieš Maskvą
Beje, o mūsieji Stilsonai ir 

Grigaičiai Sovietų žmones va
dina “gengsteriais.” Ypatingai 
jie neatidaro savo burnos apie 
Staliną, neišplūdę jo “gengs- 
teriu.”

Socialistų “senosios gvardi
jos” buvęs šulas Louis Wald
man užbaigė savo “darbinin
kišką” karjerą pas Tammany 
Hall gengę. Jis kovosiąs prieš 
LaGuardiją ir agituosiąs už 
O’Dwyer į New Yorko miesto 
majorus.

Dar labai neseniai lietuviš
ki menševikai šitą Waldmana 
laikė dideliu didvyriu. Jo plū
dimus prieš komunistus pakar
todavo su pazalatinimu.

Palauksime ir pažiūrėsime, 
ar klerikalų, smetonininkų ir 
socialistų spauda patalpins lie
tuvio rašytojo Jono Marcinke
vičiaus kablegramą apie na
cių kruviną terorą Lietuvoje. 
Melus apie Lietuvą, gautus iš 
Berlyno nuo nacių propagan
dos biuro, spausdina be jo
kių ceremonijų, tačiau, pama
tysite, vargiai jinai išdrįs pa
talpinti tiesą, gautą nuo vie
no iš žymiausių lietuvių rašy
tojų.

International Ladies Gar
ment Workers Union Pildomo
ji Taryba paaukojo $10,000 
Sovietų Sąjungai medikalei 
pagelbai. Tai puikus tos uni
jos žygis linkui tarptautinio 
solidarumo.

Amerikos Darbo Federaci
jos Pild. Taryba savo raporte 
Federacijos konvencijai taip 
pat pasisako už davimą kari
nės pagelbos Sovietų Sąjungai.

Matote, kaip šis audringas 
perijodas staigiai keičia žmo
nes ir jų nuomones. John L. 
Lewis, kuris prieš kelias sa
vaites skaitėsi pažangiu žmo
gumi ir užėmė visai teisingą 
poziciją dėl apvienijimo Ame
rikos darbininkų, dabar eina 
su Lindbergho šaika ir talki
ninkauja Hitleriui.

Tuo tarpu William Green 
užima teisingą poziciją, stoja 
už griežtą kovą prieš Hitlerį 
ir ragina skubintis su visokia 
pagelba Anglijai ir Sovietų 
Sąjungai.

Kaip pasikeitė tie žmonės, 
taip mes turime pakeisti mū
sų atsinešimą linkui jų. šian
dien Lewis tarnauja reakcijai 
ir fašizmui, o Green padeda 
karui prieš fašizmą ir pasi
tarnauja progresui.

Gal jokia kita šalis, nacių 
pavergta, taip didvyriškai ne
sipriešina pavergėjams, kaip 
Jugoslavija, šiandien ten siau
čia atviri išstojimai prieš na
cius.

Jugoslavai, sakoma, suėmė 
šimtus nacių ir pareiškė Hit
leriui: šaudysi tu mūsų nekal
tus žmones, mes pastatysime 
prie sienos ir sušaudysime ši
tuos nacius.

Dantis už dantį, akis už 
akį.

Kas tik ateina iš Berlyno, 
tai teisinga ir šventa trockis-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Vokiečiai Vienoj Vietoj Buvo Prasilaužę 12 Mylhj Pirmyn 
Centr. Fronte, bet Liko Atmušti; Visur Sovietai Atsilaiko

Barents Jūroje tapo nuskandintas vokečių laivas, ga
benęs kariuomenę ir pabūklus.

Vienoje fronto dalyje, sovietiniai kareiviai, koman
duojami draugo Černovo, bendradarbiaujant bombiniam

Naciai 5,000 Tanku ir Visais Galimais Pabūklais Šturmuoja 
Sovietus; Raudonarmiečiai Sunaikino 5,500 Nacių

Maskva, spal. 7.—Sovietų 
kariuomenė ir orlaiviai Uk
rainos fronte smarkiai su
mušė ir atmetė atgal tris 
vokiečiu mechanizuotas di- v

D. Federacijos Galva 
Pilnai Remia Roose-

veltą Prieš Nacius
Seattle, Wash. — Ameri

kos Darbo Federacijos pir
mininkas Wm. Green, kal
bėdamas jos suvažiavime, 
užtikrino, vardu penkių mi- 
lionų Federacijos narių, 
kad jie vieningai remia ir 
rems prezidento Roosevelto 
politiką visais galimais bū
dais prieš pavojus, kurie 
gręsia Amerikos demokrati
jai iš Hitlerio puses.

(Tąsa 5-tam puslapyje)

SOVIETAI ATRĖMĖ BA1SIĄ- 
į SIAS NACIŲ ATAKAS
Maskva, spal. 7.—Hitleris 

metė visas galimas savo ka
ro jėgas į didžiulį mūšį, mė
gindamas laimėt sprendžia
mąją pergalę prieš Sovietus 
pirm žiemos.

Maskva, spalių 7.—Sovie
tai praneša, kad Raudonoji 
Armija atmušė žiauriąsias 
nacių atakas centraliniame 
fronte ir padarė sunkių 
nuostolių vokiečiam, šiuom 
frontu vokiečiai daro did
žiausias pastangas prasi
muši iki Maskvos.

Maršalo Timošenko ko
manduojami raudonarmie
čiai, atremdami visas nacių 
atakas, sunaikino 198 vo
kiečių tankus ir 31 orlaivį 
šiame fronte.

SUŠAUDYTA 12 RUMUNŲ 
GENEROLŲ: JIE NENORĖ

JO KARIAUT PRIEŠ SOV.
Istanbul, Turkija, spal. 7. 

-(“Čia esamieji rumunai tei
gia, kad trys dienos atgal 
buvo sušaudyta 12 Rumuni
jos generolų už tai, kad jie 
įteikė rašytą protestą mi- 
nisteriui Tonui Antonescui 
prieš tęsimą karo vedamo 
prieš Sovietus.

Tarp sušaudytų yra ir ge
nerolai Leasavici, Avuan ir 
Costescu, kuriuos Antones
cu atšaukė iš Odesos fron
to.

Be kitko, savo proteste 
tie dvylika Rumunijos ge
nerolų skundėsi, kad vokie
čiai jiem beveik nepadeda 
Odesos fronte ir kad so
vietiniai partizanai ten su
naikina daug rumunų.

ORAS. — Šį trečiadienį 
būsią šilčiau.

vizijas. Mūšių lauke liko 5,- 
500 užmuštų nacių kareivių 
ir oficierių ir kelis kartus 
daugiau sužeistų.

Centraliniame fronte vo
kiečiai buvo prasibriovę pir
myn viename punkte, bet 
Raudonoji Armija nuvijo 
juos atgal; čia; tarp kitko, 
liko sudaužyti 34 nacių tan
kai.

Centraliniame ir pietinia
me frontuose Sovietai per 
dieną sunaikino 98 vokiečių 
tankus.

Leningrado fronte sovie
tinė kariuomenė sumušė ir 
pastūmė atgal vokiečių 
Hamburgo pulką ir atgriebė 
dar kelis kaimus. Šiame 
fronte abelnai Sovietai stu
mia nacius atgal, ir po še
šių savaičių apgulos iš na
cių pusės, Leningrado padė
tis tokia stipri, kad dar nie
kad stipresnės ir nebuvo.

Juodosios Jūros srityje 
Sovietai sunaikino tris ru- 
munų-vokiečių armijos da
lis.

Sovietų jėgos sustiprino 
savo pozicijas prieš vokie
čius ir rumunus Charkovo 
ir Odesos frontuose.

Įnešta Kongresui Užšal- 
dyt Reikmenų Kainas 

ir Darbo Algas
Washington — Demokra

tas kongresmanas Gore įne
šė kongresui sumanymą iš
leist įstatymą, kuris nu-sta- 
tytų tolesniam laikui to
kias reikmenų kainas, kam- 
barių-namų rendas (nuo
mas) ir darbininkų bei tar
nautojų algas, kurios buvo 
paskutinėje savaitėje tarp 
spalių 6 ir 12-tos dienos. 
Įnešimas sako, kad paskui 
valdžia tegalėtų tiktai kai 
kuriuose “vertinguose atsi
tikimuose” šiek tiek pakeist 
tokius nustatymus.

Kongresmano Gore suma
nymas taipgi reikalauja ap- 
rėžt fabrikantams karinių 
reikmenų pelnus iki 8 pro
centų iš viso, o kiek jiem 
daugiau įplauks, tai paimt į 
valdžios iždą šalies gynimo 
reikalams .

NACIAI NUŽUDĖ TUZI
NUS ČECHŲ STUDENTŲ

London, spalių 7.—Naciai 
sušaudė kelis tuzinus čechi- 
jos studentų kalinių už tai, 
kad kiti studentai bandė 
nužudyt slaptos vokiečių 
policijos galvą K. H. Fran
ką.

Berlin. — Naciai numetė 
kelis tūkstančius . svarų 
bombų į ąnglus Tobruke.
DAUGIAU PASAULINIŲ

ŽINIŲ 5-me PUSLAPY

Kravčenko vieneto orlaiviams, kirto smūgius eilėms vo
kiečių tankų, kurie buvo įsiskverbę į mūsų linijas vieno*- 
je vakarinio frono dalyje.

Kautynėse liko sunaikinta 34 vokiečių tankai; mūsų 
oro bombos tiesioginiais pataikymais sudaužė 22 tan
kus, o mūsiškiai tankistai—12.

(Tąsa ant penkto pusi.)

ANGLU ARKIVYSKUPAS DIDŽIUOJASI 
ŽYGIAIS SOVIETU, KAIPO NAUJŲ

ANGLUOS TALKININKU
London.' — “Anglija gali 

didžiuotis naujuoju savo 
talkininku,” Sovietais,—pa
reiškė Canterburio arkivys
kupas, anglikonų bažnyčios 
galva, kalbėdamas Canter
burio diecezijos vyskupų ir 
kunigų susirinkime. Jis sa
kė:

“Rusija su didvyriška 
narsa ir atkaklumu kovoja 
už pasaulio laisvę, kovoja 
krauju, prakaitu ir ašaro
mis.”

Visi Rusijos žmonės gi
nasi su tokiu pat karštu pa
sišventimu savo šaliai ir jos 
n e p r i k 1 ausomybei, kuris 
anais laikais sulaužė Napo
leono galybę,—tęsė Canter
burio arkivyskupas ir pa
brėžė, kad Sovietai dabar 
kariauja ne tik patys už 
save, bet lygiai ir už Angli
ja.

Jis pranašavo, jog po ka

ro galės susimegst juo glau
desni ryšiai tarp Sovietų 
Rusijos, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų.

Arkivyskupas teigė, jog 
dabar Sovietų Sąjungoj yra 
daugiau religinės ir asmeni
nės laisvės negu pirma.
UNIJOS PROTESTUOJA 
PRIEŠ ALGŲ UŽŠALDY

MĄ DARBININKAM
Washington. — CIO uni

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray griežtai už
protestavo prieš kongresui 
teikiamus sumanymus už- 
šaldyt darbininkams algas, 
kad jie toliau negautų dau
giau kaip dabar.

Prieš algų užšaldymą 
protestavo ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green, kalbė
damas dabartiniame Fede
racijos suvažiavime Seattle, 
Wash.
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MOBILIZUOJASI VAJININKAI
K. čiurlys, iš Bayonne, N. J., puikiai‘pašoko punktais 

ir jau yra pirmoj vietoj.
J. Rudmanas iš New Haven, Conn., rašo, jog stoja į 

vajų ir darbuosis, kad laimėti bent vieną dovaną.
ALDLD 136 kp., Kearny, N. J., susirinkime išrinko du 

vajininkus, kurie darbuosis gauti naujų skaitytojų ir at
naujinimų. Išrinkti yra gerai žinoma vajininkė F. Shim- 
kienė ir V. Žilinskas. Lauksime jų rezultatų.

Taipgi gavome pranešimą nuo vajininko A. Valinčiaus 
iš Pittston, Pa., kad ir jis stoja vajun ir kviečia į lenkty-. 
nes vajininkus iš Wilkes-Barre, Pa. Iš Wilkes-Barre pa
sirodė ant vajaus lentelės senas veikėjas J. Stankevičius.

• Kur mūsų veteranai vajininkai, kaip tai Stripeika,
Shimaitis, Smitas, Bakšys ir kiti? Kažin ką jie turi ran
kovėje? Laukiame daugiau žinių nuo Žukauskienės iš
Newarko.

Berne, Šveic. — New Yor
ko Times korespondentas 
Brigham telefonavo savo 
laikraščiui sekamas žinias, 
atėjusias iš karo fronto 
tarp vokiečių ir Sovietų:

linkui Maskvos. Spėjama, 
kad naciai tikisi pasiekt 
Maskvą pirma, negu prasi
dės dideli sniegai ir šalčiai, 
ir žiemavot Maskvoje.

Trys milionai vokiečių 
kariuomenės su visais gali
mais mechaniškais įrengi
mais ir orlaiviais daro 
smarkias atakas į pietų ry
tus nuo Ilmen ežero ir į
šiaurių rytus nuo Roslavlio, 
kaip praneša Maskvos radi
jas. Nacių šturmavimai at
kreipti linkui Maskvos.

Tie trys milionai vokiečių 
esą specialiai sumobilizuoti 
šiam žygiui, apart nacių 
kariuomenės, veikiančios 
įvairiose kitose fronto daly
se.

Kai kur vokiečiai buvo 
pasigrūmę pirmvn, bet So
vietai greitai uždarė jų įkir
stas spragas.

Vokiečiai buvo pasiekę 
punktą už 12 mylių į rytus 
nuo Roslavlio, centriniame 
fronte, bet tapo išgrūsti at
gal.

6,000 NACIU ORLAIVIŲ 
PRIEŠ SOVIETŲ 

POZICIJAS
London. — Anglai karo 

stebėtojai sako, kad 3,000 
nacių orlaivių iš šiaurių va
karu ir tiek pat jų orlaivių 
iš pietų vakarų šturmuoja 
sovietines pozicijas, kad 
pramušt vokiečiam kelius

Naciai Sakosi Žygiuoją 
Pirmyn, Bet Apie Tai

Dar Patylėsią
Berlin./— Vokiečių val- 

dininka/sako, kad šiuo tar
pu jie tyt&rapie naujus na
cių žygius, atkreiptus prieš 
Maskvą, bet, girdi, vokie
čiam sekasi. Vokiečių orlai
viai taip daugmeniškai bom
barduoją Sovietų pozicijas 
ir susisiekimus, kaip dar 
niekad negirdėta pasaulio 
istorijoj.

Vokiečių žinių agentūra 
sako, kad jų orlaiviai sunai
kinę 55 sovietinius trauki
nius, 34 kanuoles, 20 tankų 
ir 650 automobilių bei sunk
vežimių. Nacių spauda tei
gia, kad vokiečiai pradėjo 
žygiuot pirmyn. Esą, jy or
laiviai naujuose veiksmuose 
nušovę 83 Sovietų orlaivius, 
be nuostolių iš vokiečių pu
sės.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

MILŽINIŠKOS VOKIEČIŲ JĖ
GOS PRIEŠ MASKVA

Vokiečio Laivai ir Lakū
nai Sutelkti Bulgarijoj

Prieš Krimą
Ankara, Turkija. — Vo

kiečiai sutelkė kelis tūks
tančius savo jūreivių ir per 
2,000 lakūnų rytinėje Bul
garijoje, daugiausia prie
plaukų miestuose Varnoj ir 
Burgase. Tose gi prieplau
kose jau priruošta 6 preki
niai vokiečių laivai, keli 
šimtai motorinių valčių ir 
140,000 tonu karinių krovi
nių, taipgi 200 mažų karinių 
laivukų, 7 naikintuvai, kie
kis submarinų ir vienas 
naujoviškas Rumunijos ka
ro laivas. Visa tai prireng
ta žvgiui per Juodąja Jūra 
prieš sovietinį pusiausalį 
Krimą.

Maskva. — Sovietų spau
da kaltina Bulgariją, kad ji 
leidžia naudot savo prie
plaukas ir vėliavą naciu lai
vam veikiantiem Juodojoj 
Jūroj.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų orlaiviai bombarda-

London, spal. 7.—Anglų 
karininkai skaičiuoja, kad 
dabartinėje didžioje ofensy- 
voje prieš Sovietus vokie
čiai vartoja iki 5 tūkstan
čių tankų ir tiek pat orlai
vių.

Pusantro miliono nacių 
kariuomenės tiesiog iniai 
atakuoja Sovietus, o pusan
tro miliono jų atsarginių 
stiprina atakuotojus. Nacių 
daromi šturmavimai eina 
smarkyn.

ŠAUNUS KAZOKŲ ŽYGIS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Maskva, spal. 7.—Būriai 
mechanizuotos Dono kazo
kų raitarijos sudaužė 25-tą 
vokiečių tankų mechanizuo
tą diviziją, vieną prieš-or- 
laivinių kanuolių pulką ir 
vieną prieš-tankinių kanuo
lių batalioną, ir atgriebė 
nuo vokiečių miestą S. Ka
zokai baigė pergalingąjį 
mūšį, raiti vydamiesi bė
gančius nacius ir naikinda
mi juos kardais, šautuvais 
ir revolveriais.

Reykjavik, Islandija. — 
Amerikos kariuomenė čia

vę Rostovą, vadinamą var- veikliai ruošiasi atmjušt bet 
tais į Kaukazo žibalo šal- kokius užpuolimus iš nacių
tinius. pusės
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Mr. Greeno Pareiškimas ir Lietu
viai Hitlerininkai Amerikoj

Seattlėje atsidaro Amerikos Darbo Fe
deracijos metinis suvažiavimas, kur bus 
atstovaujama apie 5,000,000 organizuotų 
Amerikos darbininkų. Suvažiavimo iš
vakarėse korespondentai tarėsi su Mr. 
William Green, ADF prezidentu apie pa
saulinę padėtį.

W. Green pareiškė, kad negali būti jo
kių abejonių, kad dabar Jungtinės Vals
tijos turi pilniausiai remi Angliją ir So
vietų Sąjungą jų kovoj prieš hitlerizmą. 
Jis sakė: “Mes žinome, kad kada bus su
mušta Hitlerio armijos, tai bus jam mir
tis. Kad išlaimėjimas Anglijos ir jos tal
kininkų reiškia išlaimėjimą demokrati
jos ir laisvo gyvenimo.”

Visi žinome, kaip W. Green nusistatęs 
prieš Sovietus. Jis ir dabar nėra Sovie
tų santvarkos šalininkas, tą viešai pasa
ko. Bet dabar yra tokis momentas, kad 
visi demokratiniai ir antifašistiniai ele
mentai turi jungtis bendrai kovai prieš 
hitlerizmą. Jis sakė, kad Amerika pri
valo remti Sovietus savo praktiškais iš- 
rokavimais.

Mums atrodo, kad Amerikos Darbo 
Federacija pasisakys pilnai už Amerikos 
pagalbą Sęvietams, nes toj dvasioj jau 
daug jos lokalų ir atskirų unijų pasisa
kė. Tas reikš viso Amerikos organizuo
to darbininkų judėjimo vieningą išsto
jimą prieš hitlerizmą.

Kur gi tada atsistoja social-hitlerinin- 
kai lietuviai iš “Keleivio”, “Naujos Gady
nės”, “Naujienų”? Aišku, jie dar aiškiau 
pasirodys Hitlerio barbarizmo teisinto- 
jais, fašistų propagandos skleidėjais Am
erikoj. Jie greta su fašistais iš “Vieny
bės”, “Dirvos”, “Amerikos Lietuvio”, jie 
su klerikalais iš “Draugo”, “Darbinin
ko”, “Garso” ir kitais purvina lietuvių 
liaudies vardą Amerikoj!

Šiandien, kas persispausdina straips
nius iš Hitlerio ir Goebbelso laikraščių, 
kas talpina melus apie “išvežtus” ir “su
šaudytus” lietuvius į Sibirą, kas talpina 
melagingas Ancevičiaus korespondenci
jas, tas atlieka Goebbelso, Hitlerio ir kitų 
Vokietijos fašistų propagandą. Tokiais 
yra tie lietuvių laikraščiai, kurie puldami 
ir skleisdami melus prieš Sovietų Sąjun
gą, tuo pat kartu praveda fašistų pro
pagandą Amerikoj ir padeda Vokietijos 
hitleristams.

Didvyriška J u gosi avi jos Liaudis
Jau neužtenka Hitleriui fašistų, gesta

po bjaurios policijos slopinimui' Jugosla
vijos liaudies sukilimo. Jau Hitleris pri
verstas siųsti į Jugoslaviją savo geriau
sias mechanizuotas divizijas. Jis bom
barduoja Jugoslavijos miestus ir mieste
lius. Jis vėl grūmoja tūkstančius žmonių 
išžudyti Belgrade. Ir tai yra šalyj, kurią 
šių metų pavasarį Vokietijos ir Italijos 
fašistų armijos su pagalba penktos ko- 
lumnos užėmė.

Jugoslavijos liaudis sukilo prieš fašis
tų tironiją. Iš Londono praneša, kad vie
noj vietoj jugoslavai partizanai nukovė 
100 Vokietijos karių ir 200 suėmė į ne
laisvę ir nusivarė į kalnus.

Sovietų pranešimas sako, kad. Nish 
miesto srityj jugoslavai partizanai pada
rė didelį užpuolimą ant gelžkelio, daug 
fašistų nukovė ir nemažai suėmę į ne
laisvę. Partizanai nuleido nuo bėgių ka
rinį traukinį ties Kragujevač, kur 50 
fašistų karių užmušta. Mūšiuose prie 
Samac, netoli Sawa upės, serbų partiza
nai nukovė per 500 vokiečių karių ir 200

suėmė į nelaisvę. Kozac srityj išsprog
dintas vokiečių amunicijos sandėlis. Par
tizanų batalionas užklupo nacių garnizo
ną Gruz miestelyj ir nuginklavo. Kroa
tijoj partizanai kaunasi prie Dlin, Mo- 
shanica, Voimica ir išsprogdino gelžkelio 
tiltą ties Videm. Slovėnijoj partizanai 
įveikė 450 vokiečių fašistų netoli Krainj. 
Visi Juodkalnijos gyventojai sukilę prieš 
fašistus. Vienos—Trieste gelžkelį parti
zanai perkiro net 14-koj vietų.

Aišku, kad toli gražu neturime visų 
žinių apie didvyrišką Jugoslavijos liau
dies sukilimą. Iš Maskvos atėjo radio, 
kad Sovietų bombanešiai nulėkė į Jugos
laviją ir padeda sukilėliams kovoj prieš 
barbarus fašistus.

Sukilimai plečiasi Graikijoj, Makedo
nijoj ir labai bruzda liaudis Bulgarijoj. 
Veikiausiai Bulgarijos karaliaus parda- 
vinga fašistams valdžia tik liaudies rūs
tybės bijodama pabijojo šiuo kartu atvi
rai išstot prieš Sovietus. Fašistų paverg
tos tautos stoja j kovą, Partizanų kovos 
plečiasi Balkanuose, Lietucoj, Baltrusijoj, 
Ukrainoj ir bruzdėjimas eina visur, kur 
tik viešpatauja budeliški fašistai. Tik 
Amerikoj Hitlerio budeliškus žygius tei
sina lietuviai social-hitlerininkai, klerai 
ir lietuviški fašistai.

i

Vokietijos Fašistų Nuostoliai 
Ir Ją Pasakos

Nuo pat karo pradžios budeliški Vo
kietijos fašistai dar nei karto nepaskelbė 
savo nuostolių, kurie yra milžiniški ko
vose prieš Raudonąją Armiją.

Ir vėliausioj kalboj Hitleris tik šaukė, 
būk suėmęs 2,500,000 rusų į nelaisvę, su
naikinęs 22;000 Sovietų kanuolių, 18,000 
tankų ir 14,000 orlaivių, bet nič nieko 
apie Vokietijos nuostolius.

Sovietų Sąjungos Informacijų Biuro 
vedėjas Ščerbakov atrėmė tuos fašistų 
melus. Sovietų Sąjunga neslepia savo di
delių nuostolių, bet ir parodo tris kartus 
už Sovietų didesnius Vokietijos fašistų 
nuostolius. M. Ščerbakov sako, kad Vo
kietijos fašistai neteko:

3,000,000 kareivių užmuštais, sužeistais 
ir belaisviais

13,000 kanuolių
11,000 tankų
9,000 karo orlaivių
Sovietų Sąjunga per penkioliką karo 

savaičių neteko:
230,000 karių užmuštų
720,000 sužeistų i
178,000 dingusių
7,000 tankų '
8,900 kanuolių
5,316 karo orlaivių
Sovietų Sąjungos nuostoliai dideli! Ka

rių užmuštų, sužeistų ir dingusių kiekis 
siekia 1,128,000. “Dingusių” tarpe nevisi 
bus priešo nelaisvėj, dalis jų veikia prie
šo užnugaryj partizanais, dalis žuvę. Bet 
gi Vokietijos fašistai į 15-ką karo savai
čių prieš Sovietus neteko tiek karių, kaip 
Pirmame Pasauliniame Kare kaizeris nę- 
teko per du metus.

Sovietų Sąjunga nukentėjo daug karo 
srityj ir ji nustojo eilės didelių miestų, 
jų industrijos. Ir kad ji galėtų ir toliau 
sėkmingai vesti karą, tol, kol bus su
naikintas fašizmas, tai Anglija ir Ame
rika neprivalo laukti, kad nuostolius at
pildytų tik Sovietų Sąjungos industrija 
ir darbininkai. Amerikos pareiga kuo 
daugiau duoti ginklų ir ^amunicijos So
vietams, Anglijai, o Anglijos pareiga 
daugiau veikti orlaiviais? karo laivais ir , 
atidaryti iš kitos pusės prieš Hitlerį 
frontą. <

“Laisvoj” ir “Nepriklausomoj” 
Lietuvoj

• .M Hf. ..

Čikagos “Drauge” (iš spal. 3 d.) iš
spausdinta sekama žinia:

“KARALIAUČIUS, spalių 2' d.—Patir
ta, kad V. Krėvės-Mickevičiaus, Bruno 
Štencelio (buv. vidaus reikalų viceminis- 
terio ir generalinio konsulo Austrijoje), 
Eduardo Balbacho (Apeliacinių Rūmų 
teisėjo) ir advokato Ad. Vilimo žmonos, 
kaipo žydiškos kilmės, apgyvendintos žy
dams skiriamam gheto.”

Vilniuje ir Kaune Lietuvos okupantai 
naciai įsteigė specialius distriktus, “ghe- 
tos”, į kuriuos subruko žydus. Pasirodo, 
kad barbarai atskiria žmonas nuo vyrų, 
vyrus nuo žmonų (kurie yra “žydiškos 
kilmės”) ir bruka juos į gheto! Kitus 
bruka tiesiog į kalėjimus, o kitiems gal
vas kapoja arba karia.

Kaip Kapitonas Be Kompaso, 
Taip Lietuvis Be “Laisves”
Šitie keli trumpi žodžiai 

yra taikomi mūsų dienraš
čio dabartiniams skaityto
jams. Mat, prieš mus dabar 
stovi didžiulis darbas, smar
ki rugiapjūtė. Reikia taipgi 
didelės, smarkios talkos— 
talkos ne kelių, bet daugy
bės, tūkstančių draugų. Aš 
kalbu apie “Laisvės” naujų 
skaitytojų jieškojimo vajų, 
kuris prasidėjo su pirma 
diena, šio mėnesio.

Sunku kas nor naujo be
pasakyti. Kasmet vajus, 
kasmet prašome ir ragina
me visus draugus pasidar
buoti savo dienraščiui. Ta
čiau šiemet vajus eina tik
rai nepaprastose sąlygose, 
todėl p r isieina specialiai 
prabilti į visus draugus, į 
visus dienraščio prietelius. 
Juk pasaulis dega. Ir kai sa
kome, “dega”, tai nei kiek 
n e perdedame. Ir mirties 
šmėkla visoj Europoje siau
čia ir dega kaimai ir mies
tai. Siaučia kruvinasis, bar
bariškasis fašizmas, vado
vaujamas bestijos Hitlerio. 
Ta baisi pavietrė grūmoja 
ir šiam kraštui.

Lai to nepamiršta niekas. 
Ir mes čia negalime ramiai 
rankas sudėję sėdėti ir sa-

kiek daug lietuvių stačiai 
sveikino Hitlerio užpuolimą 
ant Lietuvos, nors tas už
puolimas sunaikino Lietu
vos miestus ir kaimus ir pa
vergė visą kraštą. Jūs klau
sėte: Kas gi pasidarė su 
tais žmonėmis? Kas gi taip 
galėjo jiems galvą susukti?

Ar pagalvojote, draugai, 
kad tie lietuviai; yra auka 
piktos propagandos, kuri 
kasdien į jų galvas ir širdis 
plaukia iš pronaciškos spau
dos — “Keleivio”, “Naujie
nų”, “Draugo”, “Amerikos”, 
“Darbininko”, “Naujosios 
Gadynės” ir kitų panašių 
lapų?

Tai tik vienas karo klau
simas. Jūs pykstate taipgi, 
kad su daugeliu savo bro
lių negalite susikalbėti ir 
kitais klausimais. Mūsų ko
respondentai rašo ir smar
kiai kritikuoja tuos vieti
nius eilinius žmones, kurie 
p r i s i s kaitę komercinės 
spaudos patys save plaka ir 
plaka savo klasę.

Bet jeigu rimtai pagalvo
site, tai surasite, kad ant jų 
negalima pykti ir juos per
daug barti. Kalti esame ii\ 
mes patys. Kadangi

kurie apšvietą imame iš 
darbininkiškos spaudos, tie 
dalykai aiškūs, tai manome, 
kad ir visiems turi būti jie 
aiškūs. Nepasirūpiname su
prasti priežastį skirtumo 
tarp jų ir mūsų. Pamirš
tame, kad liet uvis be 
darbininkiško laikraščio yra 
lygus kapitonui be kompa
so. Kapitonas be kompaso 
yra pražuvęs su savo laivu 
ant jūros. Jis ir laivą su
daužys ir pats žus. Kaip gi 
jis žinos, kur tą laivą vai
ruoti, jeigu neturės, kas 
jam parodo kelią?

Panašiai yra su mūsų gy
venimu. Mūsų gyvenimas 
yra panašus laivui ant jū
rų. Laimingi mes, kurie ko
kiu nors būdu gavome į sa
vo rankas laikraštį, kuris 
parodo mums kelią. Bet 
tūkstančiai mūsų brolių te
bėra kapitonais be kompa
sų.

Aš karštai tikiu, jog ne- 
sirastų nei vieno tokio lie
tuvio darbininko, tokio lie
tuvio biznieriaus, tokio lie
tuvio inteligento, kuris 
šiandien pritartų Hitleriui, 
arba kištų koją taip didvy
riškai kariaujančiai prieš 
visos žmonijos mirtiną prie
šą Sovietų Sąjungai, jeigu 
jisai nebūtų - suklydęs, ne
būtų aūka piktos propagan
dos, jeigu jo protas nebū-

mums, tų užnuodytas pirmiau mi-

nėtų laikraščių.
Tad ar begali būti svar

besnis ir greitesnis darbas 
šiandien prieš k i ekvieną 
susipratusį, nuoširdų lietu
vį, prieš kiekvieną “Lais
vės” skaitytoją, kaip stengi
masis prieiti prie tų lietu
vių ir užrašyti jiems “Lais
vę”?

Tad, drauge, suprasda
mas šitą reikalą, pasidar
buok. Ir nelauk vajaus pa
baigos: tuojau pradėk dar
buotis. Pasistatyk sau už 
pareigą gaut nors vieną 
naują skaitytoją.

Arba, daleiskime, dirbi 
ir neblogai uždirbi. Gal turi 
gerą pažįstamą, arba gimi
nę, kuris neturi užsiprenu
meravęs “Laisvės.” Gal jo 
negali prikalbinti pasimokė- 
ti šešius dolerius ir užsipre- 
numet uoti. Nepadarysi 
klaidos, priešingai, atliksi 
be galo gražų ir naudingą 
darbą, jeigu savo pinigais 

j jam “Laisvę” “užfundysi”. 
Daugelis gerų draugų yra 
taip padarę. Jie džiaugiasi 
savo pastangų ir pasiauko
jimo rezultatais.

Nesakau, kad visi ir kiek
vienas, bet devyniasdešimts 
nuošimčių lietuvių, gavę su
sipažinti su “Laisve”, ne
besiskiria su ja. Jie tampa 
susipratusiais lietuviais.

A. Bimba
kyti: Et, tegul jie ten mu
šasi, mums neapeina! Neigi 
galima sakyti: Et, aš jau
nebesulauksiu, jeigu naciz
mo audra ir atsiaustų Ame
rikon ! Karo eiga vystosi
taip greitai, jog visko gali
ma laukti ir tikėtis bile die
ną. Ar tikėjosi Sovietų Są
jungos žmonėš' prieš kelius 
mėnesius, kad jiems reikės 
milijonais mirti ir upeliais 
savo kraūjąHidfi besiginant 
nuo Hitlerio pabaisos? Toly
giai lai nė vienas amerikie
tis nesijaučia saugus ir ne* 
paliečiamas.-J

Bet kam apie tai ir bekal
bėti. Kiekvienas mūsų skai
tytojas, tikiu, jaučia ir mato 
pavojų. Taipgi tikiu, kad 
kiekvienas n o retų kuom 
nors prisidėti prie šitos is
torinės kovos prieš fašiz
mą. Kiekvienas norėtų sa
kyti: Ot: nors tiek ir aš pri
sidedu prie nušlavimo nuo 
žemės kamuolio kruvinojo 
nacizmo.

Bet kaip šiuo momentu 
būtų galima pasekmingiau- 
siai d a lyvauti šitoje ko
voje? Šis klausimas dažnai 
kyla k i e k v ieno mūsų 
galvoje. Ir mes jaučiamės 
daug geriau, daug smagiau, 
kada žinome, kad mes toje 
kovoje aktyviai dalyvauja
me.

Aš manau, jog j ieškoji
mas arba verbavimas šiuo 
momentu “Laisvei” naujų 
skaitytojų yra s v arbiau- 
sias kiekvieno “Laisves” 
skaitytojo anti - fašistinis 
darbas. Kai pamisliji, tai 
net baisu darosi, kiek dar 
daugiau mūsų brolių lietu
vių darbininkų, biznierių ir 
inteligentų visai nesąmonin
gai ne tik nė pirštu nepri
sideda prie kovos prieš fa
šizmą, bet stačiai jam pade
da. Jūs, skaitytojai, tatai 
puikiai žinote. Jūs kasdien 
sueinate, jūs gyvenate su 
tais mūsų broliais ir to
mis seserimis. Susikalbėt 
su jais negalite. Pyks
tate ant jų. Manot e, 
kodėl tie žmonės taip klys
ta, taip kenkia savo reika
lams ir reikalams visos dar
bo žmonijos! Jūs žinote,

Ponas F. J. Bagočius Meluoja
Apie LDS

Pastaruoju laiku, SLA 
Prezidentas, F. J. Bagočius, 
pradėjo savo organizacijos 
organe daryti atakas ant 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, ne tik vadinda
mas jį “komunistiniu”, kas, 
žinoma, neteisinga, bet ir 
sakydamas, kad SLA yra 
kur kas turtingesnis, teisin
gesnis ir tt., už Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Mes čia neturime tikslo 
sakyti, kad SLA yra nege
ras, kad jis nusibankruta
vęs. Mes manome, kad SLA 
nariai gali turėti pilną pa
sitikėjimą, nepaisant, kad 
LDS turi pusėtinai aukštes
nį vertybės nuošimtį, negu 
abu kiti susivienijimai. Tie 
vertybės nuošimčiai yra 
aktuariškas apskaičiavimas 
organizacijų saugumo, ir 
juo organizacija turi aukš
tesnį nuošimtį, juo nariai 
gali būti ramesni. Bet jeigu 
tas nuošimtis nupuola že
miau 100, tai jau ir vald
žia ima organizaciją nagan 
ir pradeda tvarką daryti. 
Iki šiol, visi trys susivieni
jimai turi vertybės nuošim
čius virš šimto, bet pažiū
rėkime, kuri organizacija 
stovi arčiau to pavojingo 
šimto:

LDS ----- 142.71%
SLA----- 112.85%
LRKSA — 106.70%

Šie nuošimčiai, geriau ne
gu kas kitas, parodo skir
tumą tarpe trijų lietuviškų 
susivienijimų. Jie yra su
daryti sulig moksliško ap- 
rokavimo, imant domėn vi
są organizacijos stovį ir 
jos turtą bei atsakomybę. 
Pasirodo, kad LDS yra kur 
kas stipresnis už SLA ir 
LRKSA. Reiškia—Bagočius 
meluoja, arba nežino ką kal
ba. Jeigu kas čia neteisin
gai pasakyta, tegul SLA 
Prezidentas F. J. Bagočius 
šiuos nuošimčius atspausdi
na savo organe “Tėvynėje” 
ir paaiškina savo nariams,

kad tie nuošimčiai parodo 
SLA, o ne LDS kaipo stip
riausią f i n a n siniai lie
tuvių organizaciją Ameri
koje. Bet jis to nedarys, 
nes jis žino, kad tai būtų 
neteisybė—o už tokios ne
teisybės skelbimą savo na
riams, jam gali įvykti ne
mažai nesmagumų.

Nepaskirstytas Turtas
Organizacija gali turėti 

daug pinigų—bet jeigu tie 
pinigai yra paskirstyti tam 
tikriems dalykams, tai fak- 
tinai nėra skaitomi turtu— 
jie skaitomi kaipo “liabili
ties” arba savo rūšies “sko-t 
los”. Tad įdomu pažvelgti 
dabar, imant tas “skolas” 
domėn, kuri organizacija 
yra turtingiausia finansi
niai. Aišku, kad ta, kuri tu
ri daugiausiai nepaskirsty
to turto (unassigned assets 
arba surpluss).

Visos fraternalės organi
zacijos turi “liabilities” ar
ba “skolų”. Atėmus jas nuo 
visų pinigų ir turto, esamo 
ižde, lieka nepaskirstytas 
turtas (“unassigned assets” 
arba “surpluss”) Taip gali
ma surasti gryną turtą. Da
bar pažiūrėkime, kuri or
ganizacija turi daugiau to 
gryno ir nepaskirstyto tur
to:

LDS — $190,344.40
SLA — $122,631.73

Tos skaitlinės parodo, jog, 
nepaisant, kad LDS yra tik
tai apie 10 metų senumo, 
jis jau turi apie $70,000 
daugiau nepaskirstyto tur
to negu SLA. Paskirsčius tą 
turtą sulyg visais nariais,— 
štai ką randame:

LDS—$22.12 kiekvienam 
nariui.

SLA—$7.81 kiekevienam 
nariui.

SLA Prezidentas meluo
ja apie stiprumą savo orga
nizacijos. Visais atžvilgiais, 
paremtais teisybe, ne melu 
arba demagogija, surasime,

kad LDS yra stipresnė fi
nansiniai organizacija negu 
SLA arba LRKSA.

Bagočius demagogiškai 
sako: padalinkite SLA“tur
tą” tarpe SLA narių ir pa
dalinkite LDS turtą tarpe 
LDS narių ir pamatysime, 
kurios organizacijos nariai 
daugiau pinigų gautų.

Bet pažiūrėkime ir į tai, 
kad SLA yra penkis syk se
nesnė organizacija negu 
LDS.

Jeigu LDS taip augtų, 
kaip dabar auga nariais ir 
turtu, per penkiasdešimt 
metų, tai kur kas pralenks 
SLA. — Vietoj pasigirti su 
15 tūkstančių narių—turėtų 
50,000 narių. Vietoj turėti 
tik “du milijonus” dol. ku
riais dabar SLA giriasi, tu
rėtų kur kas daugiau turto 
negu SLA, nepaisant, kad 
laike skilimų daug narių yra 
palikę savo įmokėtus pini
gus SLA ižde, kuris, kaip at
rodo, p u sėtinai smarkiai 
“eina atgal.”

—Frater Nalistas.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PAKVIETĖ SENATO

RIŲ VADUS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pakvietė į 
Baltąjį Rūmą vadovaujan
čius demokratų ir republi- 
konų senatorius šį antradie
nį pasitart su juom, kaip 
reikėtų pataisyt Amerikos 
bepusiškumo įstatymą, 
idant Jungtinių Valstijų 
laivai galėtų sėkmingiau 
gabent pabūklus ir reikme
nis šalims kariaujančioms 
prieš Vokietiją ir Italiją.

ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA GERINT SO

CIALŲ APDRAUDĄ 
Washington — Prezi

dentas Rooseveltas reika
laus, kad kongresas išleistų 
subendrintą ir pagerintą vi
sai šaliai socialės apdraudos 
įstatymą, kad nedarbo ir 
senatvės pensijos būtų sų* 
vienodintos, o ne skirtingos 
atskirose valstijose, kaip 
kad dabar.

Sofija, Bulgarija.—Grai
kai užmušė 19 bulgarų poli-

Tokia tai yra toji “laisva” ir “nepri- 
klausoma” Lietuvi, kuria mūsieji sme- 
ton-naciai taip džiaugėsi!

Kiekvienas laisvę mylįs žmogus, kiek-

vienas Amerikos lietuvis, kuriam rūpi 
matyti laisvą Lietuvą, privalo stoti į an- 
ti-fašistinį žmonių frontą, kovojantį su 
civilizacijos neprietėlium hitlerizmu!

cininkų ir valdininkų, ku
riuos vokiečiai buvo atsiun
tę į Graikiją kaip savus 
žmones.
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Trečiadienis, Spalių 8, 1941*  LAISVE Trečias puslapis

Spalių 1-mą prasidėjo “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai. Lai kiekviena kolonija išpla
tina kuo daugiausia jubilėjinio “Moterų 
Balso!”

M O
Binghamton, N. Y.

Iš Moterų Skyriaus Su
sirinkimo

Spalių 3-čią dieną atsibuvo 
Moterų Skyriaus susirinkimas, 
kuriame dalyvavo gražus bū- 

‘ relis draugių. Taip ir reikia, 
u šiame susirinkime drg. K. 

Juozapaitienė perstatė dvi 
naujas nares, dd. U. Slovec- 
kienę ir jos dukterį Albiną, 
kurios likosi priimtos į mūs 
Moterų Skyrių. C v c

Moterų Skyriau^ komiteto 
raportai išklausyti ir priimti. 
Iš tarptautinio veikimo atsto
vės pranešė, kad atsibuvo ju
dami paveikslai, kurie buvo 
rodomi rugsėjo 20-tą dieną. 
Ir masinis susirinkimas, įvykęs 
spalių 2-rą dieną, kuriame 
kalbėjo General Yakhontoff. 
Jis išreiškė, kad jei šis karas 
ir nepasibaigs greitai, Hitleris 
vistiek bus sumuštas. Ir likosi 
priimta rezoliucija, užgirianti 
J. V. valdžios užrubežių poli
tiką ir raginanti teikti visoke
riopą paramą Anglijai ir So
vietų Sąjungai. Abi minėtos 
pramogos buvo pasekmingos.

Drg. II. Pine pranešė, kad 
ji turėjo progos dalyvauti Y. 
W.C.A. pramogoje, kurioje 
buvo kalbėta apie civilį apsi
gynimą, kad čia Broome i 
County bandys pravesti plačią | 
registraciją dėl civilio apsigy
nimo. Tad mūsų Moterų Sky
rius nutarė parašyti atitinka
mą rezoliuciją, pritariančią 
tam dahbui bei raginančią lie
tuves moteris užsiregistruoti 
civilio apsigynimo pareigoms. 
O registracija prasidės spalių 

4 20-tą dieną. Registracijos vie
ta bus paskelbta vietiniuose 
laikraščiuose.

Taipgi nutarta paaukoti 
$5.00 iš Moterų Skyriaus iždo 
ir sudaryti bunduliuką ir pa
siųsti Raudonosios Armijos ka
reiviui.

Aprašyme atsibuvusio Mo
terų Skyriaus išvažiavimo, til
pusiam “Laisvės” laidoje iš 
rugsėjo 24-tos dienos, pasa
kyta, kad drg. A. Žemaitienė 
pardavė tikietukų už $1.00. O 
turi būti, kad A. Z. pardavė 
tikietukų už $3.80. Ir kad drg. 
J. Navalinskienė pardavė už 
$6.00, o turi būti už $9.00. Ir 
dovanos neėmė, tad dovana 
teko drg. Austakimienei, kai
po sekančiai daugiausiai par
davusiai knygučių. Atsiprašo 
minėtų draugių už padarytą 
klaidą.
\ Moterų Balsas

Kadangi mūs jubilėjinis lei
dinys Moterų Balsas į trum
pą laiką pasieks mus, tai mū
sų Moterų Skyrius nutarė su
rengti kokią vakarieniukę su
tikimui jo. Išrinkta komisija 
iš gerų šeimininkių, kurios vi
sada pagamina skanius val
gius, tada nėra abejonės, kad 
ir ši vakarieniukė bds skaniai 
sutaisyta. Kada įvyks — bus 

* pranešta vėliau. Ir nuo šios 
vakarieniukės pelnas yra ski
riamas neseniai susiorganiza
vusio Choro palaikymui. Pel
nas skiriamas svarbiam tiks
lui, tad leistina manyti, kad 
vietos publika nuoširdžiai pri
tars tam darbui.

4 Draugės J. Navalinskienė ir 
O. Gimienė pranešė, kad jos 
turi surinkusios aukų ir pre
numeratų Moterų Balsui. J. 
Navalinskienė surinko aukų 
$4.50 ir 14 prenumeratų. O. 
Girnienė surinko aukų $3.00 
ir 14 prenumeratų. Ir iš Mote
rų Skyriaus iždo užmokėta už 
15 egz. “Moterų Balso.” šie 
visi pinigai yra pasiųsti “Mo
terų Balso” leidėjoms.

“Laisvės” Vajus

Mūs Moterų Skyrius nejuo
kais yra pasirengęs dalyvauti 

į šiame “Laisvės” vajuje. Yra 
koncentruojamos visos gali-

Moteriškė korespondentė Sovietų fronte kalbasi 
su raudonarmiečiais.

Didvyriška Sovietų Motina
Po tokiu antgalviu dienraš

čio “Pravda” editorialė pa
duota štai kokia žinia ir api
būdinimas Sovietų motinos:

“Fašistų baisūnai atnešė 
kraujo praliejimą ir ašaras 
pasauliui. Jie be atodairos' 
švaisto jaunimo kraują. Neigi 
Hitleris gaili Vokietijos žmo
nių ir vokiečių jaunimo, kurį 
jis verčia sukčiais ir mokina 
piktų veiksnių plėšikavimo ir

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubas laikė mėne
sinį susirinkimą rugs. 18 d. 
Kliubiečių atsilankė ne per 
daugiausia. Daug gerų tarimų 
likos padaryta. Kliubietės ge
rai svarstė tarimus, beveik 
kiekviena narė ėmė balsą ir 
kalbėjo. O kaip įsidrąsino, tai 
ir visos vienu kartu pradėjo 
kalbėti.

Kada buvom jaunos, moki
nomės kaip mitinguose užsi
laikyti. O dabar ne jaunystė 
ir vis tebesimokiname. Pasiro
do, kad mokslui galo nėra.

Pažangos Kliubas skiria 5 
dolerius Radio Kliubo pasvei
kinimui ir 10 dolerių Sovietų 
Sąjungai medikalei pagalbai. 
Nutarta rengti vakarienę So
vietų Sąjungai medikalei pa
galbai. Kiek teko sužinoti, 
vakarienė bus grybų ir dau
giau skanių valgių. Į vakarie
nės komitetą įeina geros gas- 
padinės, tąi užtikrinu, kad bus 
gera vakarienė.

Vakarienė įvyks spalių 18 
d., 4097 Porter St.

Pramogos Komitetas kviečia 
visus į vakarienę. Tikslas la
bai geras, suteikt pagalbą ten, 
kur ji yra be galo reikalinga.

Pažangos Kliubas nutarė 
sutverti moterų chorą ir likos 
išrinktas komitetas rūpintis 
gavimu mokytojos.

Pažangos Kliubo ateinantis 
susirinkimas bus spalių 16 d., 
7:30 vai. v., 4097 Porter St. 
Po mitingo bus lošiama “Ban
ko.” Visos narės būkit paskir
tu laiku. Anksčiau užbaigsi
me mitingą, ilgiau galėsime 
lošti “Banko.” Dovanos ir už
kandžiai perkami iš kliubo iž
do.

Kliubo paveikslai jau yra 
padaryti. Prašau atsiimti, bus 
atnešti į mitingą. Kliubas nu
tarė vieną paveikslą įdėti į 
rėmus. (

K. Lakomski.

mos spėkos įtraukti į šį vajų 
ir padaryti jį 100% pasekmin
gu. Geriausio pasisekimo Mo
terų Skyriui darbuotis šiame 
“Laisvės” vajuje!

Moterų Skyriaus Koresp.,
O. G.

žmogžudystės. Fašizmas su 
savo bjauria kaukolės ir su
keistų kaulų emblema yra 
mirtinas priešas gyvenimo ir 
motinystės.

“Vienam baltarusių kaime 
Vokietijos kareivis šaltakrau
jiškai šautuvo kulbe sutriuški
no galvą mažam berniukui 
Sashai Sergun, o kad jo moti
na bandė vaikutį apsaugot, 
kareivis ją pervėrė drutuvu. 
Fašistiniai išsigimėliai yra ar
šiau žvėrių, žvėrys supranta 
motinystės jausmą. Hitlerinin
kai jo nesupranta.

“Sovietų šalis šioj liūdnoj 
savo istorijos valandoj sužino
jo apie savo kuklius sūnus, 
kurie ją gynė, ir apie jų nar
sias motinas. Patriotinis kerš
tas nudžiovino jų ašaras ir 
meilę savo sūnums jos sujun
gė su aukščiausiu atsidavimu 
savo šaliai.

“Helen Paniflova, Odessos 
moteris, turėjo du sūnus Simo
ną ir Nikolajų. Abu buvo prie 
C. fronto pozicijose. Simonas 
krito mūšyje. Jo motina pa
reiškė: ‘Aš išauklėjau jį. Jis 
atidavė gyvastį už mūs mies
tą, už mūs kraštą ir jis mirė, 
kaip miršta didvyriai. Aš esu 
sena ir silpna, bet aš greičiau 
mirčiau, negu nusilenkčiau 
fašistų brutams’.

“Tokia yra Sovietų motinos 
dvasia. Ji žino, kad jos sūnus 
eis savo pareigą iki galo, kad 
po karo ugnimi jis bus taip 
stiprus, kaip kad yra stipri jo 
motina.

“Maksimas Gorkis, didysis 
darbo klasės rašytojas, davė 
mums ryškų ir kilnų vaizdą 
motinos. Gorkio motina yra 
paveikslas iš gyvenimo ir jis 
žinojo, jog milionai Sovietų 
moterų yra kaip jinai. Visas 
pasaulis žiūri į Sovietų moti
nas su pagarba. Sovietų mote
ris yra pavyzdžiu stiprios va
lios ir griežtumo viso pasaulio 
laisvę mylinčioms moterims.”

Taip Priimta
Nežiūrint, kaip būtų įdomu 

žinoti, ką skaito jūsų draugas 
ar pažįstamas, netinka pasi
duoti smalsumui ir iš už peties 
skaityti jo-jos laišką a; šiaip 
raštą.

Perrašius ar išvertus kieno 
kito parašytą raštą netinka 
po juo pasirašyti savo pavar
dę. Literatinėj kalboj tokia 
praktika vadinama plagiato- 
ryste.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Ką Mums Davė Moterų 
Balsas

Montreal, Canada:—
A p v a i kščiojant 25-meti- 

nes s u k a k tuves nuo pa
sirodymo pirmutinio amerikie
čių progresyvių moterų žurna
lo “Moterų Balso,” tenka ir 
mums, montrealietėms, prisi
minti apie jį, ką jis mums da
vė.

Prieš dešimtį metų Kanados 
lietuviai neturėjo savo lietu
viško laikraščio. Nors “Moterų 
Balsas” senai gyvavo, bet 
mums teko su juo susipažinti 
gana vėlai, t. y. tiktai apie 
1930 metais. Mat, progresyvis 
judėjimas, bendrai, Kanadoje, 
prasidėjo daug vėliau, negu 
Jungt. Valstijose. Progresyvis 
veikimas tuo laiku apėmė 
siaurą maštabą, todėl apie at
skirą moterų veikimą tuo lai
ku nebuvo ko ir svajoti, nes 
jos nebuvo įsitraukusios į 
progresyves organizacijas. Tik 
vėliau vyrai pradėjo atkreipti 
daugiau atydos į traukimą 
moterų į savo eiles. Dėka vy
rų pastangoms, 1930 m., ge
gužės 12 d., buvo sušauktas 
pirmutinis moterų susirinki
mas. Tai buvo pirmas akstin- 
tojas ir ragintojas moterims 
stoti ne tik į progresyves orga
nizacijas bendrai su vyrais, 
bet taipgi tverti savo atskiras 
kuopas. Tuo laiku susitvėrė 
LDSA 145 kuopa, į kurią iš 
karto įstojo 22 narės. Pradžia 
buvo labai sunki, nes visos 
jautėmės, kad bus sunkus dar
bas.

Mūsų veikimas pradėjo vys
tytis plačiau, pradėjome rody
ti daugiau iniciatyvos. Tai bu
vo dėka “Moterų Balsui,” kurį 
mes skaitėme ir mokinomės iš 
jo. Jis buvo mūsų vyriausiu 
organizatorium. Mes jo dėka 
plačiau pradėjome rodytis vi
suomeniniame progresyviame 
judėjime.

Montrealietė.

Hitlerio Karo Aukos 
Skaudi Istorija

Garsusis jaunas scenos, ju- 
džių ir radio artistas Orson 
Welles per amerikietiškąjį 
Globėjų Tėvų Karo .Vaikams 
Planą paėmė globoti 6 metų 
anglę mergaitę, kurios tėvas 
gelbstint Londoną laike na
cių atakų žuvo.

Sąryšyje su paėmimu glo- 
bon, apie mažytę artisto au
klėtinę spaudoje tilpo štai ko
kia žinelė, kurioje atsispindi 
milionų Europos vaikų padė
tis :

“Veronikos Renate Fitzgib
bon tėvas dirbo Anglijoje, ka
da kilo karas. Prasidėjus iš 
oro atakom jis įstojo liuosno- 
riu gaisragesiu. Jisai buvo vie
nu iš tų vyrų, kurie užgesino 
didžiausįjį gaisrą Londone. 

L “Vieną naktį Londonas bu
vo baisiai bombarduojamas. 
Mr. Fitzgibbon tapo užmuštas.

“Kadangi negalėjo rasti jo 
kūno, tad jo žmona negavlp 
našlės pensijos.

Apie Veroniką ir jos mažas 
sesutes Planui papasakojo vai
kų darželio mokytoja, kaipo 
‘apie nepaprastai malonius, 
tragedijos ištiktus kūdikius.’ 
(Mergaites* paėmė auklėtuvėn.

“Jos dabar atrodo labai 
linksmos. Jas aplanko jų mo
tina, kurios veidas, regis, tik 
laike tų vizitų prašvinta.”

Taip, tos motinos, kaip ir 
daugelio kitų Europos gyven
tojų veidas prašvinta " viltimi, 
kad amerikiečių pagalba, a- 
merikiečių vienybė padės jiem 
nugalėti fašizmą ir nors dali
nai sugrąžinti karo sunaikintą 
gyvenimą, suvesti atgal iš
blaškytas šeijmynas. Mūsų,

Gražiabalse Biruta 
Auga Dainoje

Lietuvės Mezgėjos
Kada brooklynietės sumanė 

mėgsti svederius Sovietų Są
jungos kariams, tame skaičiu
je ir broliams lietuviams rau
donarmiečiams, d i d vyriškai 
kovojantiems prieš fašizmą, 
tūlas pasakė:

“Puiki mintis, kilnus, bei 
sunkus darbas. Ne daug tokių 
rasis, kurios numega. Vienok 
ir keli svederiai bus graži pa
rama ir labai jautri išraiška 
solidarumo. Geros, jums, klo
ties!”

“Geros kloties,” pakartojau 
sau mintyje, pamąsčius, kiek 
giedresnė bus mūsų broliui 
raudonarmiečiui karo kančių

Biruta Ramoškaite, 
iš Hartford, Conn.

Laisviečiams bus smagu su
žinoti, kad jų mylima Biruta 
Ramoškaitė savo gražiu balsu 
toliau vis daugiau teikia dai
nos mylėtojams džiaugsmo, 
kad sėkmingai siekiasi vis 
atokesnių dainos aukštumų. 
Biruta mums gerai pažįstama 
iš dainavimo “Laisvės” kęn- 
certuose-bankietuos ir eilėj 
organizacijų pramogų.

Vasarą Biruta praleido Cat
skill kalnuose, prie Sackett 
Lake. Ne pavėsiaudama, nors 
kai kada gamtos grožės go
džios akys ir nušokdavo nuo 
gaidų į viliojančius kalnus. 
Ten ji dainavo Congress Hotre 
ir Country Kliube.

Galop rugsėjo mėn. sugrį
žus mokyklon ji laikė kvoti
mus ir tik pereitą savaitę ga
vo pranešimą, jog jai paskirta 
stipendija tęsti muzikos-dai- 
nos mokslą Julliard Graduate 
Mokykloje, New Yorke, kur ji 
ir pradės mokslo sezoną spa
lių 9-tą.

Ateities planai? Kas jų ne
turi ? Turi ir Biruta. Ir tie pla
nai vyksta, žiemos ir pavasa
rio mėnesiais jinai su Operos 
Grupe pasieks net North Ca-' 
roliną ir eilėj miestų į ten ir 
atgal turės eilę koncertų.

Laimingos kloties, Biruta, 
jūsų gražiuose siekiuose!

diena, kada jis gaus savo se
sės, kurios jis gal niekad ne
matė ir nematys, rankų dar
bo kūrinį ir prie jo raštelį su 
linkėjimais pergalėti hitleriz- 
mą. Ir greta tos, greitai gimė 
mintis, jog ir tų svederių bus 
ne keli, bet keli desėtkai, o 
gal ir šimtai iki Padėkų Die
nos, kuri nustatyta megstinius 
sudėti daiktan ir išsiųsti, kad 
žiemos šventėms gautų. Mo
terys savo planus įvykdo.

Pažadėta — Ištesėta

Jau pirmame susirinkime, 
sušauktame pasitarti, kaip 
mėgsti, pora moterų atsine
šė pradėtus svederius ir Čia 
pat sudėta į trejetą ’ desėtkų 
dolerių bendram vilnų fondui. 
Davė ir tos, kurios dėl kokių 
priežasčių negali mėgsti. Iš ki
tos pusės, neišgalinčios prisi
dėti fondui, prisideda darbu, o 
daugelis ir fondu ir darbu.

Į antrą susirinkimą mezgi
mo sumanytoja jau atėjo ge
sina vienu gatavu svederių, 
kad tos, kuriom reikalinga, 
galėtų pasimokinti. Kita mo
teris atsinešė baigiamą. Dar 
kitos atsinešė pradėtų svede
rių ir kojinių. Ir visas būrys 
išsinešė po pundą vilnų. Vil
nas brooklynietėms padėjo 
nupirkt viena gera ir draugin
ga moteris, galinti gauti ur
minėmis kainomis, tuom pra- 
tęsdama mūsų fondą gal dar 
keliem svederiam.

Perkant vilnas-siūlus reikia 
labai žiūrėti svorio, rūšies ir 
kainos. Svoriai eina nuo ket
virtadalio (i/|,) uncijos iki 4 
ir daugiau uncijų. Brooklynie
tės pirko geros rūšies vilnos 
siūlus (Hand Knitting Worst
ed Yarns, pure virgin wool) 
po 44c už 3% (trijų ir trijų 
ketvirtadalių) uncijų giją. Ta
čiau kitur tokia pat gija ma
tyta parsiduodant po 58c. 
Svorį galima matyt užrašytą 
ant popierinės juostelės, kuria 
surišta gija ar kamuolys.

Kariškiams taikomi siūlai 
yra vienodo storio ir jiems 
mėgsti tinka numerio 3 storio 
virbalai. Vidutinio, nuo 38 iki 
42 colių krūtinės dydžio sve- 
deriui reikia trijų ir pusės gijų 
po 3 ir 3 kutyirtadalius 
(3%) uncijų,

CITRINĄ TALKINA GROŽEI

Bonita Granville vartoja 
vandeniu atskiestą citrinos 
sunką uždarymui odos sky
lučių — pores — ir odai 
švelninti.

t

Mūsų Darželis

Jeigu prie svečio jums atė
jo laiškas ir manote esant sku
bių dalykų, pasikalbėjimą nu
traukite atsiprašymu, ir tik po 
to nukreipkite atydą savo 
laiškui.

Citrina patrynus darbo me
džiagomis įdažytą alkūnę 
ją išbaltina ir odą sušvel
nina. ,

amerikiečių moterų, pareiga 
yra veikti daugiau, stipriau, 
veikti vieningai, kad daugiau 
nudirbti, kad ta jų mumyse 
sudėta viltis jų nepagautų, bet 
įsikūnytų gyvenime.

Toms nelaimingoms moti
noms ir jų kūdikiams mes ga
lime padėti kiekvienu darbu, 
kuris stiprina priešfašistinį ju
dėjimą, kuris prisideda prie 
susilpninimo fašizmo jėgų na
mie ir užrubežyje.

Kitur Irgi Veikia
M. Tilvikienė iš Easton, Pa., 

brooklynietėms rašo :
“Męs, Eastono ALDLD 13 

-tos kuopos narės, spalių 5-tą, 
nutarėm mėgsti... Smagu 
pažymėti, kad pradėjot pa
girtiną darbą.”

Eilėj kitų miestų tas svars
toma, .o kai kur ir pradėta 
darbai.

Viena mūs mylima motina 
jau užbaigė ir prisiuntė savo 
dovaną.

Kokius Mėgsti
Galima mėgsti su rankovė

mis, bet daugiausia vartoja
ma be rankovių ir be apykak
lių, per galvą užsivelkami. 
Karių rankos turi būti mik
lios. Vienos mezga dviem il
gais virbalais du atskirus ga
balus ir paskui šonus susiuva. 
Kitos mezga su daugiau virba
lų, aplink visą vienu kartu, 
kaip kojines.

Varsos tinka tik tamsiai pil
ka ir tabakava (khaki — iš
sitaria: keki), kaip kareivių 
uniformos.

Kur Pirkti Siūlus
Siūlus praktiškiau pirkti su

sidėjus bendrai, dideliais kie
kiais vienu kartu, urmu par
duotuvėj (wholesale) ir steng

eis gauti nuolaidą, nors ne vi
sur tas bus galima atsiekti be 
mažmenomis pardavinėjančio 
krautuvininko pagalbos.

Mes girdėjome, kad IWO 
perka dideliais kiekiais tie
siog iš fabrikų savo narėms 
mėgsti. Ar visur IWO kuopos 
tuomi užsiima, mums nežino
ma. Kur užsiima, žinodami 
jūsų tikslą, galėtų patarnauti 
jums, kaip ir savo narėms.

Daug kas galima padaryti 
ir darytina dabar, kad mūsiį 
darželis duotų pilną grožę ir 
patenkinimą sulaukus pavasa
rio.
. Dar vis nepervėlu taisyti rt 
kiemo pievutėj išdegintas 
kaitros ir sausros arba piktžo
lių išgadintas vietas. Piktžo
les, jų šaknis reikia išravėti ir 
palyginus tas vietas užberti 
apie pusę colio šviežių, gerų 
žemių ir ant viršaus pabarsty
ti žolės sėklomis. Labai pigios 
sėklos pirkti neverta, perdaug 
turi piktžolių.

Visą kiemą naujai užsėti 
geriau anksčiau iš rudens, bet . !
šiltesnėse vietose, taipgi, už- • 
vejose ir saulėtam šone ir pra
džioj spalių užsėta spėja su
dygti ir įsitvirtinti iki gruodo.

Ankstybieji narcizai, lelijos 
(daffodils) ir kiti iš po snie
gų pražystą gėlynai sodinama 
dabar ir iki pabaigai mėnesio, 
sulyg aplinkumos. Tulpes irgi 
įsodinamos neužilgo.

Rožės taip pat geriausia 
persodinti rudenį. Davus tin
kamą apsaugą žiemos metu, 
rudeninės turi daugiau progų 
prigyti, negu pavasarį perso
dintos. N. D.

Vyrai drovesni už merginas.
Jos ko mažiau nori turėti ant 
savęs drabužių. O bostonietis 
Harol Olsen, plėšiko įsakytas 
nusimaut kelnes, geriau rizi
kavo plėšiko sumušamas, kad 
tik nepasirodyti be kelnių kar
tu su juo ėjusiai merginai.

-------------------Pirmais astuoniais mėne
siais šių metų 6G,105 moterys 
išėjo į darbus bizniuose ir in
dustrijose Pennsylvania valsti
joj. Pernai per visus metus pa
imta tik 74,074.
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jo progos paaukauti šiam 
svarbiam reikalui. Del šio 
svarbaus tikslo reikia visų di
desnio pasišventimo, kad sd-

Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 — 41------- 20 teikus daugiausiai pagelbos
Raūdonajai Armijdi, kuri pa-

(Tąsa)
Šiandien buvo pasimatymų diena. Pas 

kiekvieną kalinį — žinoma, jei jis nie
kuo neprasikalto, — gali ateiti trys žmo
nės. Poliruotais turėklais kambarys pa
dalintas į ketvirtainius. Kiekviename 
ketvirtainyje viens prieš kitą pastatyti 
du trumpi suoleliai, na, kokie esti tram
vajuose. Ant šių suolelių sėdi kaliniai ir 
jų svečiai. Pasimatymas trunka valandą. 
Prie išeinamųjų durų stovi vienas pri
žiūrėtojas. Kaliniams privalomas pilkas 
kalėjimo apsirengimas, bet galima ir ne 
visą kostiumą dėvėti. Kuri nors dalis tu
ri būti valdiška — arba kelnės, arba pil
ka bliuze. Kambaryje buvo vienodas kle
gesys, kaip kinematografo fojė. Vaikai, 
atėję pasimatyti su tėvais, bėgiojo prie 
kranų vandens atsigerti. Mūs pažįstamas 
senelis neatitraukė akių nuo savo mielo 
sūnaus. Negarsiai verkė moteris, ir jos 
vyras, kalinys, iš paniūrų žiūrinėjo savo 
rankas.

Pasimatymų aplinkybės tokios, kad 
svečiai, be abejojimo, gali kaliniams per
duoti kai kuriuos uždraustus daiktus. 
Bet tat nenaudinga. Grįžtant į kamerą, 
tuoj pat už pasimatymų salės durų kiek
vieną kalinį iškrato.

Rinkimų proga kalėjime buvo laisva 
diena. Eidami per kiemus, mes matėme 
nedideles grupes kalinių, kurie šildėsi ru
dens saulėje, arba su sviediniu žaidė 
mums nežinomą žaidimą (mūsų vadovas 
pasakė, kad tai italų žaidimas ir kad 
Sing-Singe sėdi daug italų). Tačiau žmo
nių buvo maža. Šiuo metu daugumas ka
linių buvo kalėjimo kino salėje.

— Dabar kalėjime sėdi du tūkstančiai 
du šimtai devyniasdešimt devyni žmo
nės, — tarė misterio Lewis pavaduotojas. 
Jų aštuoniasdešimt penki pasmerkti ka
lėti ligi gyvos galvos, o šešiolika — elek
tros kėdei. Ir, be abejojimo, visai šešio
likai sprendimas bus įvykdytas, nors jie 
tikisi malonės.

Labai įdomūs nauji Sing-Singo skyriai. 
Be abejo, kad jų pastatyme junti Ame
rikos technikos būtų statybos bendrą ly
gį. ypatingai Amerikos gyvenimo lygį, 
tai, ka Amerikoje vadina “Standard of 
Life”.

Geriausią supratimą apie Amerikos 
kalėjimus duotų fotografija, bet, deja,

Sing-Singo viduje fotografuoti neleidžia
ma.

Štai, kaip atrodo kalėjimo skyrius: še
ši aukštai kamerų, siaurų, lyg garlaivio 
kajutės, stovinčių viena greta kitos ir 
vietoj durų turinčių liūtų štangas. Išilgai 
kiekvieno aukšto eina metalinės vidaus 
galerijos, susisiekiančios tarp savęs to
kiais pat metaliniais laiptais. Tai ma
žiausiai panašu į gyvenimą, netgi kalė
jimo. Pastato praktiškumas teikia jam 
fabriko išvaizdą. Panašumas į kažkokį 
mechanizmą didėja dar dėl to, kad visa 
šita štuka apdengta plytų dėže, kurios 
sienos veik ištisai užimtos langais. Pro 
juos ir įeina į kameras dienos ir šiek tiek 
saulės šviesos, nes kamerose langų nėra. 
^Kiekvienoj kameroj - kajutėj yra lova, 
staliukas ir unitazas; uždengtas lakuotu 
dangteliu. Ant vinelės kabo radijo ausi
niai. Ant stalo — dvi trys knygos. Ant 
sienų prikalta keletas fotografijų — gra
žios merginos ir beisbolistai (amerik. 
futbolistai) arba viešpaties angelai, tat 
priklauso nuo kalinio palinkimų.

Trijuose naujuose skyriuose kiekvie
nas kalinys laikomas atskiroje kameroje. 
Šis kalėjimas patobulintas, amerikani- 
zuotas ligi ribos, patogus, jei galima ka
lėjimui pritaikinti tokį garbingą, gerą 
žodį. Čia šviesu ir palyginti geras oras.

— Naujuose skyriuose, — tarė mūsų 
palydovas, — yra laikoma tūkstantis aš- 
tuoni šimtai žmonių. Likusieji penki šim
tai yra senuose būstuose, statytuose 
prieš šimtą metų. Einame.

Štai šitas jau buvo tikrai Konstantino
polio sultonų kalėjimas.

Atsistoti visu dydžiu šiose kamerose 
negalima. Kada sėdi ant lovos, keliai tri
nasi į priešais esančią sieną. Dvi koikės 
(kalėjimo lovos) yra viena virš antros. 
Tamsu, drėgna ir baisu. Čia jau nėra nei 
blizgančių unitazų, nei raminančių su an
gelais paveiksliukų.

Matyt, mūsų veiduose kažkas atsispin
dėjo, nes viršininko padėjėjas suskubo 
mus pralinksminti.

— Kai jus atsiųs pas mane, — tarė 
jis, — aš įleisiu jus į naują skyrių. Net 
surasiu jums kamerą su reginiu į Hudso- 
ną, tokių mes turime ypatingai nusipel
niusiems kaliniams.

(Bus daugiau)

siryžo Savo krauju ir savo gy
vybėmis išgelbėti pasaulį nuo 
nacinio barbarizmo.

Yra draugų, kurie aukauja 
tam svarbiam tikslui sulig ge
riausios savo išgalės. Paimki
me draugus Raulinaičius. Jie
du abu visai menkos sveika
tos ir gyvena iš mažyčio už
darbio. Betgi jiedu paaukavo 
medikalei pagelbai $5. Drg. 
Julia Warner (buvusi Bagdo
nienė) paklojo $10 tam svar
biam tikslui.

LLD 190 Kuopos Draugams
Draugai ir draugės collin- 

woodieciai, nepamirškime mū
sų LLD 190 kuopos susirinki
mo, kuris įvyks sekantį penk
tadienį spalių 10 d. Nes turė
sime svarbių reikalų. Bus bal
savimas už Centro Valdybą, 
reikės išrinkti delegatus į 
Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferenciją ir bus kas daugiau 
aptarti. Būkime visi.

J. N. S.

Los Angeles, Calif.
Rugsėjo 28 d. turėjom masi

nį susirinkimą, suruoštą per 
Lietuvių Organizacijų Bendrą 
Komitetą.

Kalbėjo A. Bušas, J. Bo- 
bicz ir J. Pupis. Svarbiausias 
klausimas buvo karas ir Lietu
va. žmonių susirinko mažai, 
apie 60 ypatų, čia turbūt kal
tė komisijos, kad negarsino ir 
negalėjo surasti ką nors nau
jo, kad patraukus daugiau 
žmonių.

Kalbėtojam irgi, rodos, šį 
sykį trūkb energijos. Bet atsi
šaukus aukų dėl Sovietų Są
jungos medikalės pagelbos, 
surinkta $60.80. Tai labai ge
rai dėl tokios mažos publikos.

Aukotojų vardai bus pagar
sinti “Vilnyje”. Priimta rezo
liucija užgiriant prezidento F. 
D. Roosevelto nusistatymą 
remti tas šalis, katros yra už
pultos per nacius.

R—ka.

Deltuvam, kurie apart to, 
kad Suteikė veltui vietą paren
gimui, dar pridėjo nemažai 
pinigų pagamindami daug val
gių tam vakarui ir šiaip įvai
rių daiktų \ išlaimėjimui, kas 
davė daug pelno. Magary
čiom, drg. Deltuvų visa šeimy
na ištisą vakarą dirbo visu 
pasiryžimu.

Varde choro, draugams 
Deltuvams tariame labai dide
lį ačiū. Daug turėjom įvairių 
daiktų dėl išlaimėjimo, kurie 
visi buvo draugų suaukoti, už 
ką vardu choro, visiem auko
tojam širdingai ačiū.

Nelabai malonu pažymėti 
tą faktą, kad šiame parengime 
apie pusė choro narių nedaly
vavo. Komitetas.

Pravoslavų, Armėny ir 
Žydų Religiniai Vadai 
Remia Sovietų Kary
Maskva. — Rusų pravo

slavų bažnyčios vyriausias 
viršininkas, Patriarchas 
Sergijus atsišaukė į visus 
savo religijos narius padėt 
Sovietų Sąjungai ištaškyt 
užpuolikus “fašistus bandi
tus.”

Armėnų krikščionių baž
nyčios galva Georgas Čeo- 
dakčian gyrė Staliną kaipo 
didį vadą ir užreiškė, kad 
jis ir kiti armėnai pasiryžę 
pagelbėt sumušt barbarišką 
užpuolimą iš Hitlerio pusės.

(Jau buvo “Laisvėje” iš-
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spausdintas Vilniaus rabinų sunaikint kruvinąjį Hitle- 
tarybos atsišaukimas į vi- rį. Jie vadino Staliną “mūsų 
sus žydus padėt Sovietam iš va duoto jum, atpirkėju.”

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 vaisią: 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 kūrių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltės duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą Gunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen'8-9805

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

Sovietų Sąjungos Medikalei Pagalbai 
Naujosios Anglijos Komiteto Pareiški

mas Dėl Visu Kolonijų Bei Draugų
Komiteto posėdis įvyko rug

sėjo 26 d. vakare Lietuvių ži- 
nyčioje, South Boston, Mass. 
Pirmininkas prof. B. F. Kubi
lius atidarė posėdį ir nurodi
nėjo, kad reikalinga surengti 
mūsų apylinkėje prakalbų 
maršrutas. Su tuo sutiko An
tanas J. Kupstys, M. Kazlaus
kas, S. Zavis ir Dambrauskas. 
Kadangi sekretorius negali su
laukti iš nekuriu kolonijų laiš
kų nuo mūsų veikėjų, todėl 
kreipiasi su šiuo reikalu į vi
sus draugus ir drauges, veikė
jus ir veikėjas, kad visi sto
tų į šį darbą bendrai:

(1) Komitetas rekomenduo
ja sekančius draugus, kaipo 
parinktinius iš mūs kolonijų ir 
žinomus, kurie gali gerai pra
kalbas pasakyti: J. Skliutą ir 
M. K. Sukackienę, iš Worces
ter, Mass. Pirmininką prof. B. 
F. Kubilių, Antaną J. Kupstį 
ir mūsų komiteto iždininką 
Mikolą Kazlauską. Paskutiniai 
trys draugai iš South Boston, 
Mass. ~

(2) Komitetas rekomenduo
ja, kad prakalbos įvyktų su 
nedideliais koncertais. Dalį 
koncertų turėtų išpildyti vieti
nių miestų talentai; taipgi ir 
mūsų visų mylimas daininin
kas A. Vasiliauskas, apsiėmė 
dainuoti su visai mažu atlygi
nimu. Reiškia, kad prakalbos 
turi būti įvairios ir naudingos.

(3) Komitetas reikalauja, 
kad miestai ir miesteliai turi 
susitverti savo lokalinius ko
mitetus nors iŠ trijų narių ir 
jų vardus perduoti Naujos

Anglijos Sovietų Sąjungos Me
dikalei Pagelbai Sekretoriui, 
kar reikale sekretorius galėtų 
žinoti, kur ir pas ką kreiptis.

(4) Kad kiekvienas miestų 
ir miestelių komitetas kreiptų
si į savo visas organizacijas ir 
kviestų prie darbo visus geros 
valios žmones.

(5) Komiteto nariai: Ona 
Stigienė iš Brockton, J. Pen- 
kauskas iš Lawrence, J. Skliu
tas iš Worcester, J. Grybas iŠ 
Norwood, J. Jaškevičius iš 
Hudson, A. Andruliūnas iš 
Cambridge, V. Kancevičius iš 
Haverhill, J. Levas iš Stough
ton, Mass.

Valdyba prašo jūsų rūpintis 
su prakalbomis, taipgi reika
lauja, kad jūs kaip galima 
greičiausia sušauktumėte savo 
miestų visus geros valios žmo
nes ir pasikalbėtumėte šiuo 
reikalu. Vardan viso komiteto, 
dar kartą atsišaukiu į lietuvių 
visuomenę aukauti ir rinkti 
aukas Sovietų Sąjungos kovo
tojų medikalei pagelbai. La
bai gaila, kad dar kartą tu
riu jums pranešti, jog blankų 
dar neturime, bet tikimiesi, 
kad trumpoje ateityje mes jas 
gausime. Dar sykį noriu pain
formuoti visus draugus,, kad 
siųskit savo money orders, bei 
čekius ir adresuokite šiaip: M. 
J. Kasei (M. J. Kazlauskas), 
iždininkas, S. ’Zavis, finansų 
sekretorius, Hotel Victoria, 
271 Dartmouth Street, Boston, 
Mass.

Su prakalbų reikalais kreip
kitės pas pirmininką prof. B.

F. Kubilių, 2 Atlantic St., So. 
Boston, Mašš. O su koncerto 
reikalais kreipiktės pas Tėvą 
Antaną J. Kupstį, 332 Broad
way, South Boston, Mass.

Dr. J. F. Borisas, Sekr.,
LKMPSS Massachusetts Aps., 

399 Broadway,
So. Boston, Mass.

Cleveland, Ohio
Jau Persiritome Per Pirmą 

Šimtinę

LDS 55 kuopa pereitame 
susirinkime paaukavo dėl me
dikais pagelbos iš iždo $5. 
Draugai Baguzis su Dagiu au
kojo po $1.00, kiti draugai 
bei draugės po 50c. ir po 25c., 
taip ir sudaro viso $10.25. Su 
pirmiau pasiųstais $92.75, su
daro $103.00. Taigi, Clevelan- 
do lietuviai jau persirito per 
pirmą šimtinę.

Bet toli gražu tUomi dar ne
galime pasitenkinti. Medika- 
lės Pagelbos Sovietų Sąjungai 
Lietuvių Komitetas išleido au
kų rinkimo blankas, su ku
rtomis reikia pakalbinti ir 
tuos, kurie iki šiol dar neturė-
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FOTOGRAFAS 
Traukiu ’ paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
p a u jus 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 
jvairiom.spdlvom

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

Tel. Glėrifdrira A-Bioi

Baltimore, Md.
Rugsėjo 27 d. atsibuvo cho

ro parengimas (Party) pas 
draugus Deltuvus, Arbutus, 
Md. Svečių atsilankė ne per- 
daugiausiai, vienok pelno cho
ras turės apie $24. Didelis 
kreditas priklauso draugam

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622
_ _________ ■ _____________ i___

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 Eyck ir Maujer Stš. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
g (SIIALINSKAS)

| Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite ForeSt Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotume!

! . ' $150'
I koplyčias suteikiam nemoka- 

mai Visose dalyse miešto.
| Tel. Virginia 7-4499
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Naujas Skaitytojas!
Kiekvieno pažangaus ir apsišvietusio lietuvio mintyje šian

dien kyla klausimas gauti dienraščiui “Laisvei” naują skaity
toją. Joks užsiėmimas nepateisina jei dar negavai “Laisvei” 
ne vieno naujo skaitytojo.

Dienraščio “Laisves” vajus prasidėjo su spalių-Oct 1 d. ir 
tęsis iki gruodžio-Dec. 1 d: Per tuos du mėnesiu svarbiausias 
darbas yra gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. Kiekvienas bu
vęs va j įninkąs ir kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei“ 
gyvuoti^ yra prašomas stoti į kontestą gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Kontestantams yra skiriamos sekamos dovanos: I

7-412; 8-410; 9-47 ir 10-45.
Pasidarbuokite apšvietos platinimu, užsitarnaukite vieną 

šių dovanų. Šios dovanos nėra vien tik materialis dalykas, bet 
kartu yra apšvietos platinimo garbės dovanos.

Stokite j kontestą dabar, darbuokitės intensyviai, gaukite sa
vo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų ir gaukite vie
ną iš aukščiau paminėtų garbės dovanų.

Taipgi yra prašomi visi dienraščio “Laisvės” skaitytojai, vi
si “Laisvės” patriotai gauti hors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui. Gaukite tuojau, neatidėliokite.

Šiuo baisaus karo laiku žmones yra susirūpinę žiniomis. Pa- 
dėkime Amerikos lietuviams gauti teisingas žinias iš karo lau
ko. Užrašykime jiems dienraštį “Laisvę.”

Nesivėlinkime j darbą. Tuojau, dabar eikime pas savo kai
mynus ir kalbinkime juos užsisakyti “Laisvę.” Dirbtuvėse ir 
organizacijų susirinkimuose kalbinkime žmones užsisakyti 
dienraštį “Laisvę.”

“LAISVES” KAINA METAMS $6.00, PUSEI $3.25
* Brooklyne $6.50 metams ir $3.50 pusei dietų.

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

“Laisve” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

Grupė mūsų orlaivių, veikianti pietiniai-vakarinėje 
fronto linkmėje, sutriuškino stambią grupę priešo tankų; 
oro bombomis sunaikino 64 vokiečių tankus, 130 pėsti
ninkų ir amunicijos sunkvežimius ir du didžiulius bakus 
gazolino.

Maskva, spal. 6. —Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Vienas būrys mūsų orlaivių, veikiąs vakarinėje fronto 
kryptyje, sunaikino 45 priešo tankus, 160 trokų, 256 mo
torinius dviračius, beveik visą batalioną pėstininkų ir 
numušė žemyn 19 vokiečių orlaivių per susikirtimus ore.

Per vieną dieną, sovietiniai Juodosios Jūros laivyno 
orlaiviai išblaškė du batalionus priešo pėstininkų ir su
naikino 6 tankus, 33 šarvuotus automobilius, 13 sunkve
žimių ir 5 kanuoles.

D. Federacijos Galva (Naciai Sakosi Žygiuoją
Pilnai Remia Roose- 

veltą Prieš Nacius
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
“Ir jeigu reikės daryt 

griežtesnius žingsnius, 
idant išlaikyt Amerikai jū
rų laisvę ir apgint demokra
tiją visame pasaulyje, mes 
taipgi eisime su prez. Roo- 
seveltu ir seksime jo vado
vybę iki pat kartaus karo,” 
pareiškė Federacijos pirmi
ninkas Green.
Federacijos Dailidžių Uni

jos pirmininkas Wm. L. 
Hutcheson pirmiau prieši
nosi Amerikos kišimuisi į 
Europos karą, bet dabar jis 
jau sutinka su Roosevelto 
politika, kaip pranešė 
Green.
Jis ragino darbininkus or

laivių ir kitų karo pabūklų , 
fabrikuose juo smargiau 
dirbt, atsimenant ko jie su-l 
silauktų, jeigu fašistai lai-’ 
mėtų karą.

Federacijos

Pirmyn, Bet Apie Tai 
Dar Patylėsią 

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Mūšiuose dėl salų Rygos 

Užlajoje naciai sakosi su
naikinę tris sovietinius tor- 
pėdlaivius. O Suomijos Už
lajoje vokiečių orlaiviai nu
skandinę dar du sovietinius 
transporto laivus, viso 3,000 
tonų įtalpos.

Naciai nepatvirtina ir ne
užginčija pranešimų iš už
sienių, kad vokiečių tankai 
ir šarvuoti automobiliai ve
dą atakas Kalinino srityje, 
100 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, ir Orei srityj, 
200 mylių į pietus nuo Mas
kvos.

SAUJELĖ KONGRESMANŲ 
NUBALSAVO DEPORTUOT 

CIO VADA BRIDGESĄ
Washington. — Be jokių 

' svarstymų, maža mažuma 
galva Wm. kongreso atstovų priėmė su- 

Green pakartojo, kad jo or-‘manymą deportuot Harry 
ganizacija esanti pasiruošus Bridgesą, CIO unijų vadą 
derėtis su CIO vadovybe dė- vakariniame Amerikos pa
lei CIO unijų “sugrįžimo” į kraštyje. šį klausimą bal- 
Darbo Federaciją. suojant, buvo susirinkę tik

tai 50 kongresmanų.
United Press pranešimas 

apie tai, vienok, spėja, kad 
senatas atidės ir užmirš 
kongresmanų tarimą depor
tuot Bridgesą į Australiją. 
Senatas jau yra užmigdęs 
pirmesnį kongresmanų tari
mą, padarytą 1940 metais, 
deportuot Bridgesą, nors 
tada už jo deportavimą bal
savo 330 kongresmanų, 
prieš 42.

Organizuotų darbininkų 
priešai spiriasi deportuot 
Bridgesą už tai, kad, girdi, 
jis priklausęs Komunistų 
Partijai, nebūdamas šios ša
lies piliečiu.

Maskva. — čia suspen
duota leidimas “Bezbožni- 
ko” (Bedievio) ir “Anti-Re- 
ligiozniko” (Prieš - Religi- 
ninko); sako, reikia taupyt 
popierą.

Maskva. — Judamųjų pa
veikslų teatrai Maskvoj ro
do judžius, kurie vaizduoja 
anglų lakūnų žygius prieš 
vokiečius ir italus.

Maskva. — Didžiosios so
vietinės kanuolės Leningra
do fronte sudaužė 19 vokie
čių fortų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tų—menševikų “N. Gadynės” 
štabui. Pav., iš Berlyno buvo 
paleistas gandas, būk Sovietai 
sušaudę maršalą Budionnį už 
nepasisekimus Ukrainos fron
te. Spalių 2 dienos šitas šlamš
tas ir’sako: “Visai galimas 
daiktas, kad nacių radio pra
nešimas apie Budionnio 
yra teisingas.”

Paskui prirašo visą 
plūdimų prieš Sovietų 
gą-

Tuo tarpu marš. Buddiony 
tebėra sveikas, gyvas ir tebe
vadovauja Ukrainos frontui.

Berlyno propagandos biuro 
melai pastato čionai savo pa
sekėjus didžiausiais melagiais.

likimą

špaltą 
Sąjun-

Mes sakėme, kad jeigu Lie
tuvoje karui prasidėjus buvo 
žudymų ir baisaus teroro, tai 
buvo darbas nacių ir jų lietu
viškų parsidavėlių. Jono Mar
cinkevičiaus kablegrama tą 
mūsų nuomonę patvirtina. Lie
tuvoje kraują upeliais liejo ir 
lieja naciai.

Tuo tarpu mūsų lietuviškos 
pronaciškos spaudos redakto
riai šitą kraujo liejimą ban
dė ir bando primesti Raudona
jai Armijai ir komunistams.

WILLKIE ŠAUKIA PANAI
KINT AMERIKOS BEPU- 

SIŠKUMO ĮSTATĄ
New York. — Wendell 

Willkie, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
atsišaukė į republikonų par
tiją imt vadovybę kovoje, 
kad būtų panaikintas Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mas. Kalbėdamas Waldorf- 
Astoria viešbutyje, bankie- 
te suruoštame pagarbai An
glijos ambasadoriaus lordo 
Halifaxo, W. Willkie užreiš- 
kė, kad jeigu dabar būtų 
palaikomas tas įstatymas, 
tai būtų kenksminga “veid
mainystė”, trukdanti Ame
rikos pagalbą Anglijai ir 
mindžiojanti jūrų laisvę 
Jungtinėms Valstijoms.
ANGLŲ AMBASADORIUS 
RAGINA ATSIMINT SO

VIETŲ KOVĄ
Anglijos ambasadorius 

Halifax atsikreipė į Ameri
kos žmones, kad jie turi su
prast, jog “Rusijos kova 
yra tiek pat mūsų ir jūsų 
kova, kaip kad Anglijos ko
va ar Atlanto Vandenyno 
kova.” Jis ragino amerikie
čius pasmarkint ginklų ga
minimą kariautojams prieš 
fašistus.

Hitleriečiai Skelbia, kad
Laimėję prie Azovo Jūros
Berlin, spal. 7.—Naciai 

skelbia, kad jie pasivarę pir
myn į rytus Azovo Jūros 
srityje, pietinėje Ukrainoje, 
ir suėmę štabą Devintos 
sovietinės armijos.

Vokiečiai, Esą, Sunaikinę 
Raudonarmiečius, Iškelia

mus iš Suomijos Užlajos
Berlin. — Vokiečių ko

manda spal. 6 d. teigė, kad 
Sovietai mėgino iškelt stam
bias jėgas iš Suomijos Už
lajos į krantą į vakarus nuo 
Leningrado, bet, girdi, vo
kiečiai visai sukriušinę tas 
sovietines jėgas ir suėmę 
gyvus išlikusius raudonar
miečius, kurie buvo išsikėlę 
krantan.

Tuo žygiu vokiečiai sa
kosi nuskandinę kelis pilnus 
prikrautus sovietinius lai
vus ir sunaikinę 22 tankus, 
tarp kurių buvę septyni di
dieji tankai.

Vokiečių lėktuvai bom
bardavę sovietinius geležin
kelius į vakarus nuo Mask
vos ir karinius taikinius Le
ningrade.

pra-
nus-

Anglai Nuskandinę 4 
Fašistų Laivus

Berlin. — Vokiečiai 
neša, kad jų orlaiviai 
kandinę anglti laivą, 2,500 
tonų, ir bombardavę rytinę 
Angliją.
m- a

SENATORIUS PARODO, 
KAIP NACIAI SMAUGIA

KATALIKŲ RELIGIJA
Washington. — Senato

rius James M. Mead, new- 
yorkietis katalikas, įteikė 
senatui dokumentus, kurie: 
parodo, kaip naciai Vokieti
joje kriušina katalikų reli
giją. Tie dokumentai, gauti 
nuo katalikų vyskupų ir ki
tų dvasiškių pareigūnų, liu
dija, kaip hitlerininkai darė 
kruvinus pogromus ne tik 
prieš žydus, bet ir prieš ka
talikus ir protestonus; areš
tavo ir į kalėjimus bruko 
katalikų kunigus einančius 
tik savo religines pareigas 
ir statė pavojun pačią jų 
gyvybę. Dokumentaliai liu
dijimai taipgi įrodo, jog na
ciai persekioja ir skriaud
žia milionus katalikų žmo
nių, ne vien tik dvasinius jų 
vadus.

r

London, spal. 7.—Anglų 
submarinai Viduržemio Jū
roje nuskandino 4 fašistų 
laivus ir rimtai sužeidė 7 
kitus. Tie Italijos laivai ga
beno tūkstančius italų ir 
vokiečių kareivių ir dau
gius karo reikmenų į Afri
ką. Anglai teigia, jog kai 
kurie iš sužeistųjų priešo 
laivų taipgi turės nuskęsti.

50c

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-
$1.60

$3.00
35c 
25c 
15c

veikslais ...................................
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 . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. Žukaitės,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

530 Slimmer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

0 {3
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nora valandų sekmadieniais.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Skelbkitės savo bizni dien 
raštyj “Laisvėje.”

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Medikalės Pagelbos Komitetas šau

kia visuotiną susirinkimą, kuris 
įvyks spalių 9 d., 8 v. v. Todėl kvie
čiame visus dalyvauti, nes reikalas 
išdirbti planai vakarienės ir sutvar
kyti programos reikalus. (237-238)

ELIZABEH, N. J.
Gerbiami elizabethiečiai, "Lais

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

ELIZABEH, N. J,
LDS 33 kp. susirinkimas 

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

įvyks 
, LDP

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
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DIENRAŠČIO

“LAISVĖS”
METINIS

KONCERTAS
I

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.

c
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Joseph Zeidat, Sav. g §

• >,

Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.
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CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)
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Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

I

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

. Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

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

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

1VARPO KEPTUVfi
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

SUNION 1*1(1*
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 CakĄ 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

LV£RBELL BAKING COi#

THE BAKUS*
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Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

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

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

.*a

J?
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

1113 Mt. Vėrnon Street 
PHILADELPHIA, PĄ.

Telefonas Poplar 4110

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

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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Ne»vYorko^/žzž7/a2lnl(>i vojų svetimajai komandai per 
visą rungtynių laiką. Gynimo 
poziciją puikiai atlaikė J. Be
leckas, lyg šulas, remdamas 
nuo pavojaus ir pralošimo. 
Rungtynėse dalyvavo nemažas

Maspeth, N. Y. paniją, kad panaikinti nerei
kalingus gaisragesių iššauki- 
U ėjimus.

Na, 0 Tu, Banduminke, 
Kada Mane Vesi?

Aną dieną teko man maty
ti Anušką Ivanovną ir Jašą 
Gusliną. Jiedu kalbėjos maž 
daug sekamai:

Iš Jaunimo Vakaro Yanks Laimėjo Serijas

“Na, o tu, bandurninke, ka
da mane vesi?” Klausia Iva
novna.

“Ogi, kai ponas Torcovas 
tam leidimą išleis.” Atsako 
Guslinas taisydamas smuiko 
striūnas. “*Ko mums skubintis, 
juk ant mūsų nelyja.” Ir pa
merkia Ivanovnai akia.

šis pasikalbėjimas buvo nu
girstas Aido Choro rengia
mo perstatymui veikalo Ne
turtas—Ne Yda repeticijose, 
Abudu: Anuška Ivanovna, 
vaizduojama Adelės Pakalniš
kienės ir Jaša Guslinas, — J. 
Judzentas savo rolėse pilni vi
sokių “triksų.” Jie daug loš
dami pridaro juoko.

Anuška Ivanovna yra jau
na graži našlė, įsimylėjus į 
Gusliną, bet abudu prigul- 
mingi nuo savo šeimininko ir 
be jo leidimo negali vesti. Ar 
jiems pavyks gauti tas leidi
mas?... Pamatysite 12 d. 
spalių, 3:30 vai. po pietų, La
bor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn,

Adelė Pakalniškienė

Adelei Pakalniškienei ši ro
le labai vyksta. Rodos, kad ji 
ir gyvena Ivanovuos gyveni
mą.

Ji uždavinėja ir mįslių. Pa
vyzdžiui :

“Įspėk tu mįslę. Kas tai 
yra: apvali — bet ne mergi
na; su uodega—bet ne pelė?” 

Visą, ką Adelė Pakalniškienė 
daro, sako ar dainuoja neį
manoma aprašyti — patys tu
rite ateiti šį sekmadienį į La
bor Lyceum ir pamatyti bei 
išgirsti.

Aido Choro Koresp.

Gimtadienio Puota

Naujoviškas jaunimo išmo- 
nis — “spaghetti” vakarienė 
pereitą šeštadienį “Laisvės” 
salėj, visgi sutraukė geroką 
būrelį jaunimo patriotų ir pa
ties jaunimo. Publika rinkosi

vėlai. Už tai 
tęsėsi iki gero-

darbavosi LDS

vėlai, nes vakarienė buvo ‘gar
sinta būsiant 
linksniavimas 
kų paryčių.

Suruošime
jaunimo kuopos merginos. Jos 
garsino, jos salę išdabino, jos 
ir “spaghetti” gamino. Vertos 
gero kredito už darbštumą.

Rep.

Pasibaigė Karščiai

Antradienio rytą atsikėlę 
newyorkieciai pajutome, jog 
netikėtoji ekstra vasara jau 
pasibaigus. Visos trys priedi- 
nės vasaros dienos, 4, 5 ir 6- 
ta spalių, prašoko visus pir- 
mesnius tomis dienomis buvu
sius karščio Rekordus. Ketvir
tai spalių senas rekordas buvo 
83 laipsniai, 1891 m., o šiemet 
85. Penktai senas rekordas 
87.1, 1922 m., o šiemet 90. 
šeštai senas . rekordas 85.1, 
1931 m., o šiemet 89.

Sekmadienį suruoštieji pas
kutiniai piknikai parkuose ir 
ankstybosios pramogos salėse 
turėjo nekokias pasekmes, ka
dangi pajūriuose buvo daugy
bė svieto, norinčio pasinaudo
ti netikėta proga dar 
pasimaudyti ir smėlyje 
jantis saule pasišvitinti.

kartą 
volio-

R. Reidell, skalbyklos tro- 
ko vairuotojas, tapo užmuštas 
ledvežiui trokui atgaliomis į- 
važiavus jo mašinon prie Pros
pect PI. ir Carlton Ave.

Pereitą sekmadienį Anta
nui Yakščiui, jaunuoliui, gim
tadienio proga, buvo suruošta 
labai graži puota. Ją suruošė 
jo tėveliai, vvoodhaveniečiai 1 
Yakšciai. Sukviesta daug An
tano draugų, draugių, pažįs
tamų ir kaimynų.

šia proga edstnewyorkie- 
čiai Frank ir Ona Yakščiair 
kurie užlaiko mėsinyčią, 339 
Berriman St., pasveikino jau
nąjį Antaną per Laisvės Ra
dio Programą linkėdami jam 
daug laimės ir gero pasiseki- 

jo gyvenime.

“Daily Worker”laukia 
Unijų Konferenciją

“Daily Workerio” leidėjai 
šaukia New Yorko šapų dar
bininkų ir industrinių organi
zacijų atstovų konferenciją 
Šeštadienį, spalių 25-tą.

Konferenc ijos šaukime 
Louis Budenz, Freedom of the 
Press Co., Inc., prezidentas, 
pareiškė, kad “šią valandą 
ypatingai darbininkams reikia 
‘Daily Workerio,’ o ‘D. W.’ 
yra reikalingas pilnos darbi
ninkų kooperacijos.”

Pereitą pirmadienį baigėsi 
bašebolės lenktynės tarp 
Bronxo Yanks ir Brook lyno 
Dodgers. Yanks laimėjo 3 
prieš 1. Paskutinės, 5-tos 
Worlds Series žaismės pama-

Pirmą Dieną Mažai 
Užsiregistravo

Spalių 6-tą mieste užsiregis
travo tik 257,529. Tai perma- 
žas skaičius palyginus su per
nykščių tos dienos registraci-

būrys sportą mylinčių lietuvių. 
Malonu matyti, jog ir lietuviai 
įdomaujasi sporto dalykais. 
Rungtynių eiga' ir ateities 
rungtynės bus pranešamos per 
spaudą.

Rungtynėse dalyvavo šie as
menys: J. Beleckas, P. Kati
nas, V. Ubara, K. Simonas, J.

tyti žiūrovų buvo 34,072, ku
rie sumokėjo įžangomis $161,- 
921.

visas penkias žaismes 
turėjo 235,773 ir už 
surinko $1,007,762. Iš 

išmokama seka- 
patarėjam

žiūrovų 
įžangas 
šio turtelio 
mai: Vis okiem
$151,165.60. žaidikam mokes- 
tys $431,378.91. Kiekvieno 
kliubo dalys: $106,305.94. 
Kiekvienos lygos dalys $106,- 
305.94. Laimėjusio žaidiko da
lis $181,179.14. Pralaimėjusio 
žaidiko dalis $120,786.10. Iš
dalinama tarp antraeilių, tre
čių ir ketvirtaeilių kliubų 
$129,413.67. Paskui dar yra 
radio, spaudos ir kiti dalykė
liai surišti su žaismėmis.

ja 457,739 piliečių.
Maža registracija rūpina 

pažangios, tikrai demokratiš
kos miesto valdžios pageidau- 
tojus. Rekordai rodo, jog ka
da tiktai žmonės išeina masi
niai į balsavimus, visuomet 
laimi pažangesnieji. Kaip tik 
registracija mažesnė, reakci
ninkai ima viršų. Tiesa, per
nai buvo prezidentiniai rinki
mai, tačiau miesto rinkimai ir
gi be galo svarbūs, 
visiems piliečiams 
truoti nelaukiant 
dienos.

Svarbą ankstyvų
jų pabrėžė majoras LaGuar
dia pats pirmutinis atsistojęs 
eilėj prie registracijų stoties 
1646 Madison Ave., N., Y., 
laukdamas atidarymo registra
cijos raštinės. Valandos 
nuo 5 po piet iki 10:30 
i'o, o paskutinę dieną; 
dienį, bus nuo 7 ryto iki 
va karo.

Brooklyne pirmą dieną už
siregistravo 85,707, Manhatta- 
ne — 69,795, Bronxe, — 55,- 
559, Queens — 41,554, Rich
mond — 4,914.

Atkočius, Dranginis, Navins-* 
kas, J. Simonas, Andriulevi- 
čius, Marcelynas, Lukasko, 
Ferrer. Golai: V. Ubara 3, 1 
Marcelynas.

Futbolistas.

į šias skaitli- 
publikaciją, 
tą begalini

Pasižiūrėjus 
nes ir laimėtojų 
lengva suprasti 
jaunimo veržimąsi į bąsebolės
ar futbolo komandas.

Šaukia Dariaus-Girėno
Komiteto Posėdi

Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas yra išsiunti
nėjęs organizacijoms pakvie
timus atsiųsti- po vieną atsto
vą į komiteto posėdį, kad sy
kiu su veikiančiuoju komitetu 
apsvarstytų bėgamus reikalus. 
Eilė organizacijų jau svarstė 
kvietimą ir išrinko atstovus. 
Pasitarimas bus lapkričio' 2- 
rą, 2 vai. po pietų, Pil. Kliu- 
bo salėje.

Reikėtų 
užsiregis- 

paskutinės

registraci-

būna 
vaka-

Futbolo Rungtynės
Įvykusios pereitą sekmadie

nį, buvo laimėtos lietuvių nau
dai, santikiu 4 :2 prieš Mac- 
cabi.

Nepaprastą, . puikią lošimo 
techniką išvystė lošinje karei
vis V. Ubara, įmušęs! 3 golus 
ir sudarydamas spaudimo pa-

Vedybinės Sukakties “Parė”
Rugsėjo 27 d. Anastazui ir 

Konstancijai Sadauskams, gy
venantiems 462 Belmont Ave., 
East New Yorke, buvo suruoš
ta “pare” paminėjimui 25 me
tų jų šeimyninio gyvenimo. 
Sumanytojais buvo Jurgis 
Štainys, Elena šlainienė ir Jo
nas štainys. Svotu — Stasys 
Brusokas, svočia Domicėlė Le- 
vanavičienė. Gaspadinė—Mrs. 
Nasivienė. Prie stalų patarna
vo panelės štainiūtė, Sadaus
kaitė ir Krokliūtė.

. Sadauskų sidabrinio jubilė- 
jaus “parė” buvo skaitlinga ir 
linksma. Daug svečių buvo iš 
Pennsylvanijos.

Jubilėjantai Sadauskai reiš
kia širdingą padėką visiems 
svečiams, ypač atvykusioms iš 
Pennsylvanijos, už atsilanky
mą, taipgi sumanytojams ir 
dirbusiems “pares” suruošime.

šeštadienį, Jablonskio sve
tainėje, buvo surengta bend
ros slavų prakalbos, kurių 
rengime dalyvavo ir Maspetho 
lietuvių organizacijos. Kalbė
tojai buvo rusų—Nikalajuk, 
lenkų — viena moteris, kuri 
ne per seniausiai atvykus į 
Ameriką, kuri dalyvavo ir Is
panijos liaudies kovose per du 
metus, ir nuo lietuvių D. M. 
šolomskas. Pastarasis pakalbė
jo lietuviškai, o paskui rusų 
kalboj apie tai, kas veikiama 
tarpe lietuvių.

Buvo renkamos aukos pa
galbai Sovietų Sąjungos. Su
rinkta, rodosi, per $114. Vieti
nė Literatūros Draugijos 138 
kuopa aukavo $5. Priimtos re
zoliucijos kongresmanui iš šios 
srities, Rooseveltui, prašant 
paramos Sovietų Sąjungai ir 
pasiųstas Raudonajai Armijai 
pasveikinimas per SSSR atsto
vybę.

Kaimynas.

Raštinę Perkėlė Naujon 
Vieton

Komunistams Civilių Teisių 
Gynimo Komitetas skelbia, jog 
su spalių 1-ma komitetas per
sikėlė naujon raštinėn, 35 E. 
12th St., N. Y. Komiteto pir
mininku yra Robert Minor, 
fin. sekr. — El. Gurley Flynn.

New Yorke Padėkų Diena 
bus švenčiama lapkričio 20-tą, 
kaip nustatyta šalies preziden
to.

Roxy Teatre įvykusiame mi- 
litariškame baliuje sukelta ar
ti $10,000 Anglijos ambulan- 
sams.

Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis
“Neturtas-Ne Yda"

REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS 
MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ

RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS
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Aido Choras, kuris dalyvauja vaidinime šios komedijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVE.,___________________________ BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga: Rezervuotos Sėdynės — $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 pagalinus 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.

Visiems Piliečiams
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.

REIKALAVIMAI
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 

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

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, spalių 9 d., 7:30 v. v. 
“Laisvės” Svet. Visi nariai malonė
kite, dalyvauti. Turėsime pravesti 
daug tarimų. Galėsite pasiimti trimė- 
nesinj žurnalą “Šviesą.” Duoklės yra 
labai svarbu org. gyvybei, todėl ma
lonėkite užsimokėti. Pakalbinkite 
savo pažjstamus ateiti įsirašyti į šią 
draugiją. — Org. (236-238)

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 šeštadienį bus Šokiai prie 
J. Kriaučiūno orkestros. Nariai, taip
gi ir ne nariai prašomi lankytis bile 
vakarą ir šeštadieniais į šokius, ir 
linksmai laiką praleisti.

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

Kviečia visus lankytis Komitetas.
(235-237)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė su 

visais įtaisymais. Tinkama ir dėl len
gvų valgių pataisymų. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės po antrašu: 
472 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Ev. 4-8129. (237-242)

Rusijos Karo Pagalba, 535 
Fifth Ave., skelbia milžinišką 
kampanijos atidarymo vakarą 
spalių 27-tą, Madison Square 
Gardene.

Gaisragesybos Departmen- 
tas veda mieste švietimo kam-

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. Karštas 
vanduo per ištisus metus ir garo ši
luma. Kitas informacijas gausite ant 
vietos:

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

II ra

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street,
Tcl. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tek Et. 4-8698 
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