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S.r- . ...... .. KOL HITLERIS NESU-
Tūli spėja, kad Hitleris, pa- 

simodamas daryti šį žygį, ri
zikuoja savo paskutinę kazyrę. 
Jei šis ofensyvas supliukš, jei 
per mėnesį Maskvos jis nepa
ims, tuomet jau bus aišku, kad 
karą jis bus pralaimėjęs.

Taigi mūšis dėl Maskvos tu
rės nepaprastai didelės svar
bos. Visas pasaulis įtemptai 
stebės, o Raudonoji Armija ir 
visa Sovietų liaudis didvyriš
kai kovos prieš neprietelius.

Mes jau ne kartą rašėme, 
kad, daleiskim, jei Hitleriui ir 
pavyktų Maskvą paimti, tai 
dar nereikštų, kad jis būtų 
sunaikinęs Sov. Sąjungą. Tie
sa, tai būtų didelis smūgis So
vietams; tai būtų didelis smū
gis visiem demokratiniam 
kraštam, stovintiems su Sovie
tų Sąjunga.

Bet pasitraukusi į rytus, 
Raudonoji Armija laikytųsi, 
kovotų, kaip kovojusi ir Hit
leris visvien būtų sunaikintas. 
Nes Sovietų Sąjunga plati, di
delė. Ji turi daug fabrikų, 
daug pramonės už Uralu. O 
be to, tankai ir kanuolės 
plauks iš Amerikos ir Angli
jos.

Anglijos amoasadorius, lor
das Halifaksas, pasakė, kad 
“Rusijos kovos yra mūsų ko
vos ir jūsų (amerikiečių) ko
vos už Britaniją arba kovos 
už Atlantiką.”

Tai tiesa!
Bet kaip galima išaiškinti tą 

faktą, kad Anglija dar vis 
nepradėjo jokio konkretaus 
žygio sumušti vokiečių fašis
tus? !

Tos kalbos, tos diplomati
jos su naciais dėl apsimainy- 
mo sužeistaisiais belaisviais, 
ne tik nepadeda Sovietams ry
tų fronte, bet jiems kenkia, o Į 
padeda Hitleriui! Taip bent at- j 
rodo gyvenantiems Amerikoj.)

Jau tuoj bus keturi mėne
siai, kai Rytų Fronte eina bai
sūs mūšiai, rodosi, Anglijos 
vyriausybė galėjo per tą lai
ką kur nors ką nors konkre
taus daryti, bet iki šiol nie
ko! .. .

Anglijos Kanterburio Arki
vyskupas atsišaukia į visus to 
krašto žmones, kad jie šiuo 
metu nesirūpintų religija So
vietų Sąjungoje, bet turi rū
pintis, kaip padėti didvyriš
kai kovojančiai Raudonajai 
Armijai nugalėti nacius.

Kai nacizmas bus sutrėkš
tas, kai taūtos bus laisvos, 
tuomet religijos klausimas iš
siris patsai savaimi.

Tai tiesa!

šiuo metu toji kampanija, 
kurią veda tūli katalikų dva
siškiai bei politikieriai prieš 
Sovietų Sąjungą, yra aiški pro- 
naciška kampanija. Jiems rū
pi ne religijos laisvė Sovietų 
Sąjungoje, bet rūpi, kad Hit
leris karą laimėtų; jiems rū
pi, kad demokratijos būtų nu
galėtos.

Daugelis tų dvasiškių yra 
America First Committee na
riais arba artimais jo sanke- 
leiviais. šaukdami apie reli
gijos persekiojimą Sovietų Są
jungoje, tie žmonės vykdo gy- 
veniman nacių politiką.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
KRIUŠINTAS, NEGALI

BŪTI TAIKOS
Taip Sakė Amerikos Minis- 

teris Sumner Welles ir 
Prezid. Rooseveltas

New York. — Amerikos 
valstybės ministeris antri
ninkas Sumner Welles, kal
bėdamas suvažiavime ame
rikiečių Užsieninės Preky
bos Susivienijimo, tarp kit
ko, pareiškė, jog kol hitle- 
rizmas bus sukriušintas, tol 
negalės būt pasaulyje taikos 
nei laisvesnės, žmoniškos 
tarptautinės prekybos.

Prez. Rooseveltas savo 
priduotame pareiškime su
važiavimui sakė, jog vy
riausias dabar reikalas tai 
užtikrint Amerikai saugu
mą nuo fašistų, “tų žiaurių, 
nežabotų užpuolikų, kurie 
siekia užviešpataut visą pa
saulį.”

Anglijos ministeris pirmi
ninkas W. Churchill kable- 
grama sveikino suvažiavi
mą ir linkėjo darbuotis, 
kad, sumušus Hitlerį, gali
ma būtų įsteigt geresnę pa
saulyje tvarką.

Panamos Valdžia Už
draudė Ginkluoti Lai

vus po Jos Vėliava
Washington. — Panamos 

respublikėlės valdžia, Cent- 
ralinėje Amerikoje, uždrau
dė ginkluot svetimiem kraš
tam priklausomus laivus, 
plaukiančius po Panamos 
vėliava.

O Jungtinės Valstijos 
turi apie 120 tokių laivų, 
kurie po Panamos vėliava 
gabeno karo reikmenis An
glijai.

Panamos valdžia elgiasi 
kaip fašistų pataikūnė.

Susikirtimai Tarp Ita'ų ir 
Vokiečių Graikijoje

Cairo, Egiptas. — Gauta 
žinių, kad Graikijoj įvyko 
susišaudymų tarp vokiečių 
ir italų, kuomet vokiečiai 
liepė italams maršuot į 
karą prieš Sovietus, o italai 
atsisakė.

JAPONAI NEGAUNĄ ŽI
BALO Iš AMERIKOS

London, spal. 8.—Čionai- 
tiniai diplomatai sako, kad 
Amerika jau nuo liepos 26 
d. nepraleidžia Japonijai 
jokio gazolino ar kerosino.

SUĖMĖ CIO VEIKĖJĄ

New York, spal. 8.—Tapo 
areštuotas John Santo, vei
kėjas CIO Važiuotės Darbi
ninkų Unijos, už tai, kad 
jis, girdi, neteisėtai, slapta 
atvykęs iš Rumunijos į 
Jungtines Valstijas.

MUSSOLINIS ŽUDYS ITALŲ 
PRIEŠUS UŽIMTUOSE 

KRAŠTUOSE

Roma. — Mussolinis įsa
kė baust mirčia visus tokius 
asmenis, kurie dalyvaus 
ginkluotame sukilime prieš 
Italijos valdžią, kurie steigs 
priešingas jai organizaci
jas, kurie mėgins užmušt 
italų oficierių ar valdinin
ką, ardyt geležinkelius, vie
škelius bei valdiškus įren
gimus Albanijoj arba pri
jungtose Italijai dalyse Ju
goslavijos, Dalmatijoj ir 
Juodkalnijoj. Tai todėl, jog 
tuose kraštuose išsivysto 
vis platesnė ir smarkesnė 
gyventojų kova prieš ita
lus.

Prez. Rooseveltas Ra
gina Darbo Federaciją 

Apsivienyt su CIO
Seattle, Wash. — Prezid. 

Rooseveltas prisiuntė savo 
atsišaukimą į čionai laiko
mą suvažiavimą Amerikos 
Darbo Federacijos, kad Fe
deracija apsivienytų su CIO 
unijų organizacija; sako, 
apsivienijimas “būtų patrio
tinis žingsnis pirmyn ir tu
rėtų neapsakomai didelę 
vertę kaipo kūrimas tikros 
tautinės vienybės.”

Prezidentas taipgi ragi
no, vardan šalies gynimo, 
vengt streikų. Jis teigė, kad 
ir fabrikantai ir darbinin
kai turi pasiduot valdiškom 
tarpininkavimo komisijom, 
idant taikiai išspręstų gin
čus tarp darbininkų ir sam
dytojų.

Sovietų Mokslininkų Mi
tingas prieš Nacius

Prašo Pasiklausyt Radijo 
Iš To Mitingo

Maskva. — Sovietų Są
jungos mokslininkai ruošią 
mitingą prieš nacius, kuris 
įvyks Maskvoj spalių-Octo- 
ber 12 d., 4 vai. po pietų 
(New Yorko laiku—8 vai. 
ryto). Jie šaukia pasaulio 
mokslininkus ir intelektua
lus pasiklausyt radijo kal
bų iš to mitingo ir prisidėt 
prie sovietinių mokslininkų 
kovon prieš bendrąjį pavo
jų, prieš nacių barbarizmą, 
kuris gręsia visai žmonijos 
pažangai.

Kalbos bus skleidžiamos 
trumpomis radijo bangomis.

Washington. — Per pir
mus septynis menesius šie
met Anglija gavo iš Ame
rikos orlaivių bei jų dalių 
už $284,000,000.

Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Maskva, spal. 7.—Sovietų Žinių Biuras šiandien išleido 
tokį pranešimą:

Vienoj dalyje pietiniai-vakarinio fronto mūsų kariuo
menė, komanduojama Belovo ir Luzikovo, supliekė du 
batalionus Dešimto austrų pėstininkų pulko ir pagrobė 
daug karinių reikmenų ir saugumo spintas (seifus) su 
svarbiais dokumentais juose apie karinius veiksmus.

Leningrado apylinkėje vieno mūsų kareivių būrio ka
nuolės, smarkiai bombarduodamos, sudaužė 19 priešo 
fortų, pastatytų iš žemės ir medžių, ir nutildė dvi bate
rijas kanuolių, aštuonias baterijas minų mėtytuvų, vieną 
tankiu ką ir 10 kulkasvaidžių.

SUNAIKINTA DAUG VOKIEČIŲ TANKŲ, ORLAIVIŲ 
IR ŠARVUOTŲ AUTOMOBILIŲ

Maskva, spalių 8.—Sovietų Žinių Biuras išleido šį pra
nešimą:

Spalių 7 d. buvo tęsiami žiaurūs mūšiai visu frontu, 
ypatingai linkmėje Viazmos ir Briansko.

Spalių 5 d. buvo nušauta žemyn 42 priešo orlaiviai 
kautynėse ore. Mes netekome 27 orlaivių.

(Tąsa ant penkto pusi.)

“LAISVES” 30 METŲ JUBILEJAUS
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJA!

Šiomis dienomis gavome gražių pasveikinimų “Laisvei” 
30 metų jos Jubilėjaus proga, taipgi ir pluoštelį naujų 
skaitytojų:

Per P. Boką, iš Waterbury, Conn., nuo pikniko įvyku
sio rugsėjo 21 d., $50.00.

F. Kazakevičiene, Jamaica, N. Y., $10.00.
Bemokslis, Waterbury, Conn., $2.00.
A. Rublauskas, Tacoma, Wash. $2.00.
Petras Eidukas, Minersville, Pa., $1.00.
T. Markei, Niagara Falls, N. $1.00.
L. Petrokas, Leechburg, Pa., $1.00.
S. Dambrauskas, Brooklyn, N. Y., 50c.
Naujų skaitytojų prisiuntė: J. Blazonis, Lowell, Mass., 

metinę prenumeratą, ir V. Stankevičius, Baltimore, Md., 
metinę prenumeratą.

Šešiom savaitėm už $1.00 prisiuntė: N. Pakalniškis, 
Brooklyn, N. Y.; S. Bajariūnas, Edgewater, N. J.; E. Ci- 
bulskienė, Nanticoke, Pa.; J. Stigienė, Montello, Mass.; 
H. Kutelis, Waterbury, Conn., (2) ir Mary Rogers, Wa
terbury, Conn.

Tariame didelį dėkui visiems aukotojams ir tiems, ku
rie prisiuntė naujų skaitytojų. Tikimės, kad ir kiti skai- 
tytojai-rėmėjai paseks šį pavyzdį ir gražiai į tai atsilieps.

“Laisves” Administracija.

HITLERIEČIAI NUŽUDĖ 
BENT 150 CECHŲ

600 ŽUVO PARTIZANŲ 
KOVOSE KROATIJOJ

KRUVINIAUSI MŪŠIAI 
ŠĖLSTA TIES VIAZMA 
IR BRIANSKO SRITYJ

<3

PARTIZANAI UŽMUŠĖ 390 
ITALU IR NELAISVĖN 

PAĖMĖ 500

Sovietai Sunaikino 298
Naciy Tankus; Leningrado

Fronte Pažengė Pirmyn

Berlin. — Naciai Čechijoj- 
Moravijoj nusmerkė pakart 
penkis asmenis, tarp jų du 
žydus, ir sušaudyti dar vie
ną cechą už veikimą prieš 
Vokietiją.
'Per paskutines septynias 

dienas naciai nužudė 150 iki 
200 Čechijos gyveno jų kaip 
Hitlerio priešų.

Buvęs Čechijos ministeris 
pirmininkas generolas Alois 
Elias, nusmerktas mirtin, 
prašė pasigailėjimo, ir na
ciai atidėjo jo bausmę, sa
ko, todėl, kad nori išgauti 
iš jo žinių apie kitus cechus, 
veikusius prieš Vokietiją.

Slaptas Radijas prieš 
Nacius ir Beprotnamyj

Praga, Čechoslovakija. — 
Viena slapta prieš-naciška 
radijo stotis buvo įrenga 
Pragos beprotnamyje. Užti
kę šią stotį, naciai sušaudė 
jos vedėją dr. Kaffką. Bet 
Čechijoj dar veikia 14 slap
tų radijo stočių prieš na
cius.

Roma. — Susikirtimuose 
tarp Kroatijos partizanų 
kovotojų ir italų-vokiečių 
per penkis mėnesius žuvo 
jau 600 asmenų iš abiejų 
pusių. Kroatija buvo Jugo
slavijos dalis pirma negu 
vokiečiai ją užkariavo.

Užmušta ir Upėn {mesta Se
kretorė Naciško Prancūzų

Legiono

Paryžius. — Nežinia kas 
užmušė ir į Seine upę įme
tė Marę Masse, sekretorę 
Eugenijaus Deloncle, kuris 
yra įsteigėjas francūzų 
liuosnorių legiono kariaut 
išvien su naciais prieš So
vietus.

FRANCIJOJ NACIAI
NUŽUDĖ JAU 73

Už veiksmus prieš vokie
čius naciai užimtoje Fran
ci jos dalyje nužudė jau 73 
žmones.

ORAS. — Giedra, šiltoka.

Berne, šveic. — Slaptas 
radijas pranešė, kad jugos
lavai sukilėliai atgriebė nuo 
italų Plevlje miestelį, susi
siekimų centrą; užmušė 300 
italų, nelaisvėn paėmė virš 
500 ir pagrobė daug ginklų 
ir amunicijos. Sukilėliai su
ardė du šarvuotus vokiečių 
traukinius.

Jugoslavijos sukilėliai tu
ri savo vyriausią karinę ko
mandą Drina kalnuose ir 
12,000 organizuotų kovoto
jų.

Jugoslavai užmušė naciš
ką policijos vadą Belgrade, 
Jugoslavijos sostinėj.

Bulgarai Nacių Polici
ninkai Sušaudė
Šimtus Graiku

«
Cairo, Egiptas. — Pabė

gėliai iš Graikijos pranešė, 
jog kartojasi ten graikų su
kilimai prieš nacius, italus 
ir bulgarus. Bulgarai tar
nauja kaip vokiečių milici
ninkai ir policininkai Grai
kijoje. Iki šiol jie sušaudė 
kelis šimtus graiku.

Šimtai tūkstančių graikų 
badauja. Daugelis taip api
plėšti -fašistų, kad tik su 
apatinėmis kelinėmis ir ba
si vaikščioja gatvėmis.

Maskva, spal 8.—Sovietų 
užsienių reikalų vice-komi- 
saras Lozovskis pareiškė, 
jog nauja nacių ofensyvą 
linkui Maskvos tai bus “ka
pai dar šimtams tūkstančių 
vokiečių.”

EXTRA
BAISŪS NACIŲ NUOS

TOLIAI, SAKO SOVIETAI

Maskva, spal. 8.—Centra- 
liniame fronte Sovietai su
naikino jau 300 nacių tan
kų, ir vienu žygiu visiškai 
nušlavė du batalionus vo
kiečių. Upė toj srityj užsi
tvenkus nacių lavonais.

Smolensko srityj sovieti
niai lakūnai sunaikino 30 
vokiečių traukinių su ka
reiviais, ginklais ir amuni
cija. .

Centralinio fronto ko- 
mandierius maršalas Timo- 
šenko gavo daugiau pastip
rinimų.

Naciai čia paklojo jau 
tiek savo kariuomenės, kad 
jau pašaukė frontan atsar
ginius (rezervistus).

NACIAI SAKOSI PRA
LAUŽĘ CENTR. FRONTĄ

Berlin, spal. 8.—Naciai 
teigia, kad jie pralaužę cen- 
tralinį Sovietų frontą lin
kui Maskvos. Tik vienas vo
kiečių armijos korpusas, 
girdi, sunaikinęs 180 sovie
tinių tankų.

Maskva, spal. 8.—Vokie
čiai su tūkstančiais tankų 
ir orlaivių stengiasi prasi
veržti linkui Maskvos iš 
Viazmos srities, esančios už 
125 mylių į vakarus nuo 
Maskvos, ir iš Briansko a- 
pylinkės, 210 mylių į pietų 
vakarus nuo Maskvos.

Šėlsta neapsakomai bai
sūs mūšiai, kurie tolyn eina 
vis žiauryn.

Vienoje vietoje sovietinė 
, kariuomenė prakirto sky- 
! lę nacių linijoj. Sunaikino 
298 vokiečiu tankus.

Kitoj vietoj mechanizuo
tos vokiečių jėgos, bendra
darbiaujant jų orlaiviam 
smigi kam, prasilaužė į so
vietines pozicijas, bet pas
kui raudonarmiečiai sulaikė 
juos.

Vi£n tik šiame centrali- 
niame fronte du milionai 
nacių kariuomenės štur
muoja Sovietus.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Vokiečiai, Sako, Pažen
gę 70 Mylių Link Mas

kvos; Laimį Pietuose
Berlin, spal. 8. — Naciai 

sako, kad jie per dieną cen- 
traliniame fronte nužygia
vę 70 mylių pirmyn į rytus 
ir pasiekę Viazmą, prie di
džiojo vieškelio iš Smolens
ko į Maskvą. Vokiečiai tei
gia, kad jie apsupę kelias 
Sovietų armijas šiame fron
te, ir žada jas sunaikint. 
Jiem, girdi, abelnai esą 
svarbiau sunaikint sovieti
nę kariuomenę negu užimt 
kokį miestą.

Naciai skelbia, kad jiem 
sekąsi Ukrainos fronte.

Vokiečių orlaiviai dieną 
ir naktį bombardavę karui 
svarbius pastatus Leningra
de ir Maskvoj.

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Suomija Atmetė Anglu Rei
kalavimą Nustot Kariavus

London. — Suomijos val
džia atmetė Anglijos per
sergėjimą, kad Suomija tu
ri liautis kariavus išvien su' 
naciais prieš Sovietų Sąjun
gą

Spėjama, kad Anglija dėl 
to gal paskelbs karą Suo
mijai.
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Dienraščio kainos pakelti nenorime. 
Nes yra “Laisvės” skaitytojų mažai už
dirbančių ir visai nedirbančių, tai neno
rime jų apsunkinti. Todėl atsidedame ant 
valios pačių skaitytojų išlaikyti savo 
dienraštį. Būtinai turite rūpintis “Lais
vės” platinimu ir turime žinoti, jog labai 
rįmtai dienraščiui reikia aukų.

Stiprindami “Laisvę” aukomis ir pla
tindami ją, kartu stipriname kovą prieš 
hitlerizmą, kovą už apgynimą savo kraš
to Amerikos ir civilizacijos nuo hitleri
nio . barbarizmo.

P. Buknys.

R. Mizara.

Lietuviški Quislingai, Padedą /
Hitleriui Lietuvą Smaugti

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

Act of March 3, 1879.

Apsivalykime nuo Gėdos
Gyvename momentą, kuris mus verčia 

rimtai ir stipriai susirūpinti savo ben
drais reikalais. Šiuom baisiausio žmoni
jos istorijoje karo metu, labiau negu 
bent kada, turime būt vieningi ir labiau 
rūpintis apšvieta. Hitlerinis barbariz
mas užpuolė civilizaciją. Jis užimtuose 
kraštuose nuožmiu savo teroru parodė, 
kad Hitlerio akyse žmogum skaitomas 
yra tik nacis vokietys. Ne naciai vokie
čiai ir kitų tautų žmonės Hitlerio gaujų 
yra apvagiami, kankinami ir žudomi, 
kaip kokie negeistini vabalai.

Hitleris, putodamas, įtūžusiai rėkia 
sunaikinti demokratines valstybes, su
naikinti per šimtmečius žmonių iškovo
tas laisves, kartu ir visą civilizaciją. Vi
sas demokratinis pasaulis, kartu ir mūsų 
šalis Jungtinės Valstijos, griežtai išstojo 
prieš hitlerinį barbarizmą. Stoja už ap
gynimą demokratinių valstybių, tautų ir 
žmonių, iškovotų laisvių.

Milžiniška dauguma Amerikos žmonių 
stovi su prezidentu Rooseveltu. Stoja už 
sukriušinimą fašizmo-nacizmo ant Euro
pos žemės ir tuomi pastoti jam kelią už
puolimui mūsų krašto—Amerikos.

Šiuom mirtinu kovų momentu, mes, 
amerikonai lietuviai, atsidūrėme baisiai 
gėdingoje padėtyj. Pusė lietuvių spaudos 
Jungtinėse Valstijose yra parsidavusi 
hitlerinei propagandai! Apie pusė imi
gravusių iš Lietuvos ir čia gimusių lie
tuviškai skaitančių žmonių yra nuodija
mi nacistine propaganda! Niekad Ame
rikos lietuviu istorijoje nebuvo taip bai
siai spaudoje užpuolami žydai, kaip da
bar, Hitleriui užpuolus civilizaciją. Lie
tuvoje ir čia Amerikoje lietuviai gražiai 
sugyvena su kitų tautų žmonėmis. Nie
kur žydas mums nebuvo baisus. Dabar 
staigiai pakilo antisemitinė epidemija. 
Čia jau yra aiškios pasekmės hitlerinės 
propagandos lietuviškoje spaudoje.

Lietuviai turime savo tradicijas kaipo 
teisingi, tolerantiški, mokanti taikiai, pa
doriai sugyventi su kitų tautų žmonėmis. 
Ar mes galime dasileisti hitlerinei pro
pagandai sunaikinti mūsų skaisčias tra
dicijas?—Ne! Turime kovot prieš Hitle
rio skleidžiamus nuodus mūsų tarpe. Tu
rime apsivalyti nuo antisemitinių dėmių 
ir bendrai nuo visų hitlerinių intrigų, pa
sireiškusių mūsų eilėse. Hitleriniai nuo
dai jau padarė gėdos dėmę ant ameriko
niškos lietuvių visuomenės kūno. Tad 
visa visuomenė turime rūpintis apsivaly
mu nuo tų nuodų. Draugijos ir pavieniai 
asmenys turi protestuot spaudai, skleid
žiančiai hitlerinę propagandą. Reikia 
šaukti masiniai protestų mitingai ir iš
nešti rezoliucijas prieš parsidavėlius.

Svarbus būdas kovai prieš hitlerinės 
propagandos nuodus, yra platinimas 
spaudos, kuri kovoja prieš hitlerizmą. 
“Laisvė” iškelia visas Hitlerio šunybes 
ir ji kovoja prieš hitlerinę propagandą, 
skleidžiamą mūsų tarpe. “Laisvė” turį 
būt platinama su didžiausiu pasiryžimu.

Dabar eina “Laisvės” platinimo yąjųs. 
Nuo spalių 1 d. iki gruodžio 1 d., norįjnę 
gauti “Laisvei” tūkstantį naujų skaityto
jų. Stokim į darbą visi. Darbuokimės, kad 
savo kvotą išpildytum su kaupu. Kiekvie
nas galime gauti savo dienraščiui nau
jų skaitytojų, tik Veikia suprasti reikalo 
svarbumą.

Taip baisiai viskam brangstant, mūsų 
dienraštį spaudžia finansinė našta. Dau? 
giau reikia aukų ir jų reikia skubiai. Da
bar yra daug “Laisvės” skaitytojų, ku
rie uždirba gražias algas. Jie turi jausti 
savo būtinu reikalu primesti dienraščiui 
aukų neskūpaudami.

Rado Laiką Diskusijoms
Kada Sovietų Sąjungos laukuose eina 

mirtina kova tarpe Raudonosios Armi
jos ir fašistų budeliškų gaujų. Kada 
kiekvienam protaujančiam žmogui yra 
aišku, kad Raudonosios Armijos- didvy
riška kova prieš viso pasaulio fašistines 
gaujas yra kova, kuri gali išgelbėti pa
saulį nuo baisaus fašistinio barbarizmo. 
Kada kiekvienam aišku, kad kovos už 
Odesą, Leningradą, Charkovą, Maskvą 
kartu yra kovos už laisvę Londone, Wa
shingtone, New Yorke, Chicagoj. Kada 
kiekviena minutė yra brangi, kiekvienas 
orlaivis, šautuvas, tankas, kulka suteik
ti Sovietų Sąjungai bus pagalba apgy
nimui ne vien Sovietų Sąjungos žemės 
nuo barbarų, bet bus įrankis kovai už 
išlaisvinimą pavergtų tautų, bus įrankis 
apgynimui Amerikos laisvių, tai tuo kar
tu Washingtone ir Jungtinėse Valstijosee 
veda diskusijas' apie religinę laisvę So
vietų šalyje.

Atrodo, kad tūliems, asmenims neapei
na. tas, kaip didvyriškai kaunasi raudon
armietis prieš barbarus fašistus, kaip 
jis toj kovoj už žmonijos laisvę miršta, 
bet tas, ar jis tiki į Dievą ar ne! Kokia 
tai baisi tragedija! Kada reikia gelbėti 
raudonarmiečiui kovoj, kad jis išliktų 
gyvas, kad jis nukautų priešą, tai mūsų 
ponai riša klausimą ar jis tiki ar ne!

Religijos laisvę Sovietų Sąjungoj aiš
kiai nusako Sovietų Sąjungos Konstitu
cijos skyrius 124-tas. Sovietų žemėj yra 
tokia pat laisvė religijos pareigoms at
likti, kaip ir Jungtinėse Valstijose, arba 
jas kritikuoti. Ir aišku, ant kiek tikėji
mo skleidėjai mažins savo kovą prieš 
Sovietų santvarką, ant tiek švelnės ir 
religijos santikiai. Bet tas dalykas reikia 
palikti ateičiai. Religinės galvos Sovietų 
šalyj užėmė aiškią poziciją karo prad
žioj prieš fašistus, už apgynimą savo ša
lies.

*

Ir Amerikoj, kam apeina sumušimas 
hitlerizmo, kas nori padėti Sovietų Są
jungai jos kovoj, kas nori išlaisvinti pa
vergtas tautas, išgelbėti jas nuo vergijos 
ir sunaikinimo, ne vien religinio paver
gimo, kas nori prisidėti prie Amerikos 
apsaugojimo nuo fašizmo, tai jis turi 
padėti religijos klausimą į šalį, o rūpin
tis, kaip sumušti hitlerizmą.

Naujas Bandymas
Ateina žinių, kad Vokietijos fašistai 

sutraukė visas jėgas iš okupuotų kraštų 
į Sovietų Sąjungos centralinį' frontą. 
Okupuotus kraštus pavedė smaugti Ita
lijos fašistams ir antraeilėms fašistų jė
goms. Remiantis tais daviniais, Hitleris 
meta centraliniąme frbnte, tik ant 350 
mylių ilgio, net 3,000,000 kareivių, tūks
tančius tankų, du orlaivynu, kiekvieną 
po 3,000 orlaivių. Hitleris įtempė visas 
fašistines jėgas; kiekvienas orlaivis, tan
kas ir karys pastatytas į šį frontą, ku
riuos jis tik galėjo surinkti. Jo tiks
las pasiekti Maskvą. Smūgiai taikomi iš 
piet-vakąrų ir šiaur-vakarų. Iš abiejų 
punktų fašistai linkui Maskvos turi per 
230 mylių.

Sovietų pranešimas sako, kad po "žiau
rių mūšių, kaip Valdajaus kalnų srity j, 
taip ir Roslavlio, naciai sumušti. Vienoj 
vietoj naciai pasiįrė pirmyn, bet jų me
chanizuotas jėgas užklupo Sovietų orlai
viai ir tankai ir sunaikino 34 tankus. 
Kitoj vietoj nacius Sovietų orlaiviai, tan
kai ir artilerija taip pasitiko, kad fašis
tai neteko 64 tankų ir daug užmuštų. 
Pietų fronte Raudonoji Armija kirto na
ciams didelį smūgį, kur sunaikino tris 
fašistų mechanizuotas divizijas, daugy
bę tankų ir kitų ginklų. Vien užmuštais 
fašistai ten paliko per 5,500 savo karių!

Kovos eina visų frontų labai žiaurios. 
Fąšistai vėl grūda rumunus, vengrus ir 
fiųus į mirtinus mūšius/ Hitlerio gaujos 
gavo tiek pagalbos iš Italijos fašistų, 
kiek tie tik galėjo išspausti. Kaip si fa
šistų ofensyva kjąigsi^, dar peranksti spė-

STRAIPSNIS KETVIRTAS
Norvegiją’buvo vokiškų 

! nacių užpulta netikėtai — 
panašiai, kaip Lietuva ir vi
sa Sovietų Sąjungą. Tai bu
vo 1940 m. balandžio 9 d. 
Naciai užpuolė tąjį kraštą 
netikėtai. Užpuolė iš oro ir 
vandens.

Kai norvegai patrijotai 
nuo užpuolikų gynėsi, vis
ką darydami jų neįsileisti į 
savo kraštą, jie mato, kad 
jų pačių eilėse yra žmonių, 
kurie, užuot ginti Norvegi
ją, veria jiešmus į nugaras 
tų, kurie Norvegiją gina! 
Tai buvo Norvegijos naciai, 
o jų vadas — kariuomenės 
majoras Vidkun Quisling, 
(Lietuviškai bus Kvislin- 
gas).

Pasirodė, kad Kvislingas 
buvo iš anksto susitaręs su 
Hitleriu. Kvislingas buvo 
pasirengęs padėti. Hitleriui, 
kai tik jis pradės Norvegi
ją okupuoti. Kvislingas, va
dinasi, pasirodė aiškiu nor
vegų tautos išdaviku. Jis 
buvo didžiausias norvegų 
tautos neprietelius.

Ir todėl šiandien, kai . tik 
kurios tautos išdavikas sto
ja talkon Hitleriui, civili
zuotas pasaulis jį vadina 
Kvislingu. Kvislingo vardas, 
reiškia, patapo sinonimu iš
daviko.

Kvislingai Lietuvoje
Yra aišku,, kad Kvislingu 

buvo ir Lietuvoje. Jie savo 
darbus parodė birželio 22- 
23-24 dienomis, kai Vokieti
jos orlaiviai taškė Lietuvą, 
kai kanuolės naikino Lietu
vos miestus.

Gal dėl tarybines vyriau
sybės neužtenkamo budru
mo, gal dėl josios perdi de- 
lio švelnumo, Lietuvoje bu
vo susidariusi slapta grupė 
hitlerininkų, kurie vadinosi 
“aktyvistais”. Ši grupė pa
laikė artimus ryšius su hit- 
leristąis Vokietijoje. Ji ruo
šėsi ir laukė tos valandos, 
kurią Hitlerio armijos už
puls Lietuvą. Kai tik už
puls, šios grupės uždaviniu 
bus sulošti kyislingiečių ro
lę: verti jiešmu į nugaras 
tų, kurie Lietuvą nuo Hit
lerio gins!

Pereitą savaitę Hitleris 
atidengė tą paslaptį, bū
tent, kad jis dar 1940 metų 
rugsėjo menesį buvo nuta
ręs užpulti Sovietų Sąjun
gą, pasilaikius pirmai pro
gai. Nuo tada, .be abejo, 
Hitlerio agentai ruošė Kvis
lingu grupes Lietuvoje, Lat
vijoj, Estijoj; ir visur, kur 
tik jie galėjo.’

Po Smetopos žlugimo į 
Vokietiją pabėgo daugybė 
smetonininkųS. Vokietijoje 
jie buvo ruošiami tąm pa
čiam darbui:’suvaidinti tam 
tikrą rolę ’Lietuvoje, kai 
prasidės karas.

“Draugo” ibendrądąpbiai, 
kųriųps If i tleris gražiai 
traktavo Vokietijoje, džiau
gėsi tuo vąišįngųmu.

Dabar jąū aišku, kodėl 
Hitleris jiems buvo tpks 
malonus ir draugiškas. , 
“Sukilėliai”, “Kovotojai Už

Laisvę”!...

Girdi, Lietuvos kovotojai; 
ųž ląisvę sukilo, išvijo iš 
Lietuvos raudonarmiečius ir 
Lietuvą laįsya ir nepriklau
soma paskelbė!

Koks tai trumparegišku
mas! O jeį ne trumparegiš
kumas, tai visiškas naciams 
atsidavimas. Kai Kaunas, 
Palanga ir kiti Lietuvos 
miestai degė, kai žvėriški 
Hitlerio naciai pusti j o Lie
tuvą, netikėtai ją užpuolę, 
tai “Lietuvos laisvės saugo
tojai” sukilo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę! 
Ir jie sukilo ne prieš tuos, 
kurie į Lietuvą įsiveržė, kad 
ją apiplėšti ir pavergti, bet 
prieš tuos, kurie Lietuvą 
gynė — prieš geriausius 
Lietuvos patrijotus!... Jie 
sukilo, nes jie tam slapta 
buvo paruošti, nes jie buvo 
hitlerininkai — voldemari- 

i nįnkai — smetonininkai!
“Kąuųo radijo stotis pas- 

kelbėi kad Lietuvos kariuo
menės v y riausias štabas 
glaudžiai bendradar biąu j a 
su vokiečių kariuomenės 
štabų”, skelbė žinia iš Hel
sinkio (“N-nos” birželio 25 
d., 1941).

Kas ta Lietuvos kariuo
menė? Tai į Vokietiją pa
bėgusieji smetonininkai, ku
riuos Hitleris apginklavo. Ir 
tie vokiečiai, kurie buvo iš
keisti ant lietuvių; tai pro- 
naciški elementai, Hitlerio 
apginkluoti ir išmuštravoti, 
— tai tie žmonės, kuriems 
Amerikos socialistai, fašis
tai ir klrikalai rinko ir siun
tė aukas! ,

Birželio 23 d. iš Berlyno 
Ancevičius šitokią žinią pri
siuntė Amerikon: “Visoj 
Lietuvoj vyksta sukilimas. 
Gretą vokiečių karių su 
ginklų rankoje už savo lais
vę kovoja ir lietuviai...” 
(“N-nos” iš birželio 24 d.).

Tegu gerbiamas skaityto
jas pagalvoja: “už savo 
laisvę”!

Tas pats Ancevičius vė
liau pranešė:

“Vokiečių karinę vyriau
sybė veikia glaudžiame kon
takte su Lietuvos sukilėlių 
laikinąja vyriausybe, kuri 
susidarė sukilimo metu, bir
želio 23 d.” (“N-nos” birže
lio 28 d.).

Kas buvo Kaune, tas pats 
buvo ir Vilniuje. Štai to pa
ties Ancevičiaus praneši
mas: “Vilniuje lietuviai 
drauge su vokiečiais kovėsi 
prieš bolševikus...” (“Nau
jienos” liepos 6d»). J

Prie šito reikalingas pa- 
a i škinįmas: “Laikinosios 
vyriausybės” premjeru bu
vo paskirtas Škirpa, kuris 
gyveno ir* tebegyvena Ber
lyne (jei Hitleris dar nėrą 
jo sušaudęs). Į Kauną Hit
leris Škirpos neišleido. Gen. 
R a š tikis buvo paskirtas 
“krašto apsaugos ministe- 
riu”, — tas taipgi tuomet 
tebegyvepo Berlyne; keli 
kiti “laikinosios vyriausy
bės” nariai irgi buvo Ber
lyne.

Todėl, kai Ąncevičius ra-

kios galios neturėjo. Viską 
tvarkė vokiečiai. Viską jie 
ir valdo, kaip valdė, žiauriai 
piešdami ir teriedami Lie
tuvos kraštą ir jo žmones.

Amerikos lietuviams vie
nas dalykas turi būti aiš
kus: Lietuvoje jokio savys- 
tovaus žmonių sukilimo ne
buvo. Buvo tam tikri pasky- 
ri “aktyvistai” (hitlerinin
kai), susitarę su naciais Vo
kietijoje ir laukę jų Lietu
von atėjimo. Kai naciai įsi
veržė, tuomet šitie stojo 
jiems talkon, — visiškai pa
našiai, kaip Norvegijoje!

Tose pačiose “N-nose” (iš 
liepos 17 d.) mes skaitėme:

“Atrodo, kad vokiečiai su
kilimo faktą lyg tai igno- 
ruoja^ teskelbdami, kad Lie
tuvos gyventojai jų karius 
su džiaugsmu sutikę. Iš Lie
tuvos sukilėlių ginklai atim
ti, o vokiečių intencijos atei- 

jčiai bent dabar dar nežino
mos.”

Matote! Anksčiau rašyta, 
kad vokiečiai veikia artima
me kotakte su sukilėlių “lai
kinąja vyriausybe”, o vėliau 
— kad vokiečiai tą viską ig
noruoja ir “sukilėlius” nu
ginkluoja!

Tas tik dar ir dar patvir
tina tą faktą, kad jokio sa- 
vystovaus sukilimo Lietuvo
je nebuvo. Dauguma Lietu
vos žmonių buvo ir yra nu
sistačiusi prieš nacius, prieš 
fašizmą ir fašistus. Tie ele
mentai, kurie pasisiūlė Hit-

leriui talkon, kai tik vokie
čiams pavyko išstumti rau
donarmiečius iš Lietuvos, 
tapo nuginkluoti.

Taip vadinamoji “sukilė
lių laikinoji vyriausybė” 
niekąd jokios rolės nevaidi
no. Škirpa paliktas Berlyne, 
kaip ir buvo, o Raštikiui pa
vesta organizuoti visoki pa
daužos gelbėti policijai ko
voti su partizanais, kurių 
yra pilna Lietuva. Viską 
valdo von Rentelnas, o sau 
pagelbininkais pasiskiria to
kius, kurie jam geriausiai 
patinka.

Generolas Kubiliūnas — 
senas voldemarininkas, ku
ris jau senai norėjo Lietuvą 
prijungti prie Vokietijos. 
Šis individuates šiandien 
yra von Rentelno, komisi- 
jonieriaus Lietuvai, dešinio
ji ranka!

Akiregyj tų faktų, Ame
rikos lietuviškoji pro-na- 
ciška spauda per virš mė
nesį laiko bliovė apie suki
limus, apie nepriklausomy
bę, apie laisvą Lietuvą (po 
Hitlerio letena)!

Lietuvoj sukilimai bus, 
jie ruošiami. Lietuvos liau
dis ruošiasi sukilti prieš na
cizmą, prieš Hitlerį. Lietu
vos liaudis daro ir darys pa
našiai, kaip Čechoslovakijos, 
J u g o slavijos, Franci jos, 
Hollandijos, Lenkijos liau
dis; ji sukils prieš Hitlerio 
okupaciją, prieš visokius 
Kubiliūnus, prieš visus Jur- 
gučius ir kitokius lietuviš
kus Kvislingus, gelbstinčius 
Rentelnui mėsinėti Lietuvos 
žmones.

Kas tą pamiršta, tas vis
ką pamiršta!

Prašome Užsimokėti
;——. V . .. tvarkyje organizacijų susi
rinkimuose. “Laisvės” rei
kalai yra reikalai visos vi-

Yra draugijų, kurios dar 
skolingos “Laisvei” už va
sarinių parengimų spaudos 
darbus. Prašome nevėlinti 
užsimokėjimą; Šiuom tarpu 
įstaigai labai reikia pinigų. 
Kai kurias bilas, rodosi, ko
misijos jau senai galėjo ap
mokėti, bet nesulaukiame 
mokesties. Tpdėl esame ver
čiami prašyti pasiskubinti.

Šiom dienom išsiuntinėjo
me prašymus atsinaujinti 
“Laisvės” p r e n umeratą 
tiems, kurių prenumerata 
išsibaigus. Visų gavusių pa
raginimus prašome nesivė- 
linti užsimokėti, nes dien
raščiui labai reikia pinigų.

Prašome įsitėmyti, kad 
visų “Laisvės” skaitytojų 
prašome gauti nors po vie
ną skaitytoją “Laisvei”. 
Kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas pats turi jausti, kad 
jo būtina pareiga yra gau
ti “Laisvei” naują skaityto
ju

suomenės. Visa visuomenė 
turi šiuo tuo prisidėti iš
laikymui savo dienraščio.

“Laisvės Adm.

Bus Šalta Žiema Italam
Roma.—šiuo laiku Italija 

negauna nė trečdalio tiek 
anglies iš Vokietijos kaip 
pernai. Fašistų valdžia už
draudžia pradėt apšildyt 
namus pirm gruodžio 1 d. 
šiaurinėje Italijoje,—gruod
žio 10 d. vidurinėje ir gruo
džio 20 d. pietinėje. Bus už- 
iginta vartot šiltą vandenį 
maudymuisi ir kitiem nami
niam reikalam per tris die
nas savaitėje. Visai uždrau
sta pardavinėti sūrį. Visas 
sūris turi būt pristatomas 
valdžiai, taipgi ir bulvės, 
daržovės, pupos ir žirniai.

Planai dėl “Nereikalingų” 
Newyorkieciu Iškraustymo

-------- I Albany, N. Y.—Saugumo
Taipgi visi privalome ži-1 konferencijoj gubernatorius 

noti, kad viskam brangs-Lehman su kitais politikais 
tapt, mūsų dienraštis susi- ir žinovais svarstė, kaip 
dūrė sų finąnsįpiais trūku- sėkmingiau galima būtų iš- 
maįs. šiųpių tarpu, labiau kraustyti iš New Yorkp to- 
negu bet kada, reikalinga kius gyventojus, kurie nėra 
aukų dienraščiui. Savo dien- būtinai reikalingi darbui ar 
rąščio reikalais turime rū- apsigynimui, jeigu vokie- 
pintįs taip lygiai, kaip savoįčiai pradėtų pult New Yor- 
asmens arba savo seimos 1 
reikalais.

§ė, kacĮ vokiečiai glaudžia
me kontakte veikė su “ląi- 

Pirmomis karo dienomis, kipąją vyriausybe”, jie vęį- 
sako pro-naciški lietuviški kę Berlyne. Berlyne “suki- 
laikraščiaį Amerikoje, Lie- lėlių vyriausybė” buvo įkur- 
tuvoje ' įvyko “sukilimas”. ta, Berlyne ji tupėjo, ir jo- 

/ ■' r '

Žiemos sezone reikia atsi
minti savo dĮepraštį. Reikia 
surengti kokią nors pramo
gą “Laisvės” paramai. Tas 
punktas privąlo būtį dienq-

Lonc|on. — Hitlerįečiai 
areštavo dar 548 cechų pa
triotus.

lioti. Vienok, mes žinome, kaip Raudo
noji Armija sutrėškė vokiečius, rumunus 
ir italus fašistus prie Qdesos, apie ku
rios greitą paėmimą daugiau pąciąi 
jau nekalba. Mes žinome, kaip gyrėsi fa
šistai, kąd už dienos kitos jįe bus jau 
Leningrade, ,o po šešių savaičių apgulos

patys sako, kad laikinai paliks Lenin
gradą, nešturmųos jo. Mūsų manymu, 

.Raudonoji Armija dar sųgabiąu mokės 
pąstotį fašistams kelią linkui Maskvos. 
Mūsų manymu, tąį yra paskutinis Hit
lerio bandymas Pirm prąsides didelė 
Mamą. '
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Britų unijistų vadai Amerikoje: iš kairės i dešinę—G. A. Isaacs, Will Lawther ir 
James Kaylor.

TURI BŪTI JIEMS GALAS
’f

Virš trys mėnesiai praėjo, 
Kaip naciai Sovietus puola.— 
Daug Fricų galvas padėjo 
Prieš Darbo Tėvynės uolą...

Baisiai žiaurūs mūšiai siaučia!
Bet naciai sau galą jaučia...

Manė už savaičių trijų •
(Tokį planą jie turėjo)
Būti už tūkstančių mylių, 
Bet... visai netaip išėjo!

Dabar piktai keikia Fricas, 
Kad neišdegė jo blitcas...

Piktiems naciams Įsibėgus, 
Nežinant kada sustoti,— 
Sovietų Raudonos Jėgos 
Jiems į snukį ėmė tvoti.—

Ir nuo tų smūgių herojų, 
Naciams reik’s išvirst iš kojų!

Jau Adolfas šaukia “Dučę”: 
“Donner-wetter, kas tau daros!? 
Ar nori, kad aš pražūčiau?
Jau manęs atgal jie varos...” 

Dairos’ į šalis Benitas,
Nes ir jam gal būt... finitas!

Dėdė Samas, atsistojęs,
Piktai kalba, grąsmiai baras, 
Skubiai rankoves raitojas’...
Mat, reikės pradėti karas 

Prieš fašistinį banditą— 
Adolfą ir jo Benitą!

O Anglijos darbininkai,
Tie Sovietų draugai brangūs, 
Tikrieji jų talkininkai,— 
Skubinai gamina tankus...

Visi pradeda kovoti, 
Kad fašizmą nudaigoti!

Proncė.

Ar Mes Galime Palikt Sovietų 
Sąjungą Vieną Kariauti 

su Hitleriu?
William

v
Aš noriu šį klausimą pa-1 

diskusuoti ir surasti teisin-l 
gą atsakymą. Yra sakoma, 
kad kadangi vokiečiai ir ru
sai yra susirėmę pragaiš
tingam kare, tai jau ameri
konams bei anglams nebe-; 
reikia klapavotis. Girdi, sa
ko apyzninkai, jeigu rusai 
ir nelaimėtų, jie taip nu
silpnins nacius, jog pasta
rieji nebesudarys jokio tik
ro pavojaus. Herbert Hoov- 
eris savo Chicagos prakal
boje, rugsėjo 16 dieną, pa
sakė, kad Hitleris automa
tiškai “sugrius nuo savo 
per didelio pasimojimo.” 
“Šaltas pasvėrimas pasauli
nės situacijos parodys,” sa
ko Hooveris, “kad totalita- 
ristų pasisekimo pavojai 
šiandien daug mažesni kaip 
prieš dešimt savaičių.”

Šita teorija, kad “rusai 
atliks visą reikalingą karia
vimą,” yra nuodai tiesiai iš 
Goebbelso ir jo besiekiančių 
amerikoniškų Quislingu ma
lūno. Jų tikslas yra supara
lyžiuoti Amerikos ir Brita
nijos žmones į neveiklumą 
prieš Hitlerį. Jie kaip tik tą 
ir pasiekia. Šita nuodinga 
propaganda turi būti at
mesta. Vokiečių užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos ne
prašalina nacizmo pavojaus. 
Kaip tik priešingai, tas tik 
padvigubina reikalą ener
gingos, apvienytos akcijos 
pasaulio anti-fašistinių spė
kų prieš Hitlerį.

Hitleris niekados nepa
jėgs sumušti Sovietų Są
jungą. Raudonoji Armija 
jau uždavė nacių spėkoms 
skaudžiausį smūgį ir jos 
didvyriška kova paakstino 
dideles bangas liaudies su- 
kilTmo jo užfrontėje. Neabe
jotina, kad Hitleris turėjo 
pasisekimų Sovietų Sąjun
goje, bet tie pasisekimai at
siekti didžiausiais kaštais

Z. Foster
ir juo toliau jis žengs, tuo 
didesni bus kaštai. Kai šio 
karo istorija bus pagaliau 
rašoma, tai bus parodyta, 
jog Hitleris pradėjo mar- 
šuoti į savo Waterloo tada, 
kada jis peržengė Sovietų 
rubežius. *

Bet Hitleriui nė nereikia 
sumušti Sovietų Sąjungą, 
idant sudarius didelį įsiver
žimo pavojų Anglijai. Už
tektų jam tiktai susilpnin
ti Raudonąją Armiją. Ne- 
bebijodamas Sovietų gink
luotų spėkų už savo nuga
ros, Hitleris galėtų arba 
tiesiai pulti Angliją, arba 
pradėti kovą už užgrobimą 
Atlantiko su padidinta ener
gija, arba suskaldyti Brita
nijos imperiją, pradėdamas 
nepertraukiamai maršuoti į 
Artimuosius Rytus ir Vi
durinius Rytus.

Nedakainavimas Hitlerio 
spėkų būtų didžiausia klai
da. Atminkime, kad jis sa
vo rankose turi visos Eūro- 
pos pramonę, kuri yra daug 
didesnė, negu Sovietų Są
jungos pramonė. Jis taipgi 
turi milijonus okupuotuose 
kraštuose pavergtų darbi- 
ninkų, kuriais gali pavaduo
ji Vokietijos darbo jėgas. 
'Be to, jis gali gązdinimo ir 
apgavimo pagelba sumobili
zuoti per du milijonu karei
vių pavergtose šalyse.

Bile kuris tų Hitlerio žy
gių, ar puolimas ant Angli
jos, ar patraukimas į Aziją, 
ar paaštrinta kova už At- 
lantiką, kas yra artima ga
limybė, tuojau pastatytų 
Jungtines Valstijas po karo 
ugnimi. Tai būtų pradžia 
Hitlerio užkariavimo Jung
tinių Valstijų.

Visa tai reiškia, kad A- 
merikos žmonės padarytų 
mirtiną klaidą, jeigu jie ma
nytų, kad Raudonosios Ar
mijos didvyringą kova pra

šalina hitlerinės Vokietijos 
pavojų Amerikai. Jau ga
na daug tokios klaidingos 
idėjos matome Amerikos ir 
Anglijos politikoje linkui 
Sovietų Sąjungos. Mes turi
me atminti, kad Hitleris ir 
jo talkininkai ir jo pakali- 
kiškos valstybės, o taipgi jo 
penktosios kolonos drau
gai Anglijoje ir Amerikoje 
tebėra labai galingi ir ge- 
rai apginkluoti. Tas didelis 
šitos galingos fašistinės 
mašinos sudaužymo darbas 
negali būti ir neturi būti 
paliktas vienai Sovietų Są
jungai. Visi turi veikti iš
vien. Apvzninku reikalavi
mas, pradedant Lindberghu 
ir baigiant Norman Thom- 
asu, kad mes turime stovė
ti nuošaliai ir leisti vokie
čiams ir rusams vieni kitus 
visiškai išsemti, yka pagel
ba Hitleriui ir pardavystė 
Amerikos Respublikai.

, Easton, Pa.
Trentono Žemės Ūkio Paroda. 

Ir Priešorlaivinė Kuopa 
Kareivių

Fėrai, tai yra žemės ūkio 
paroda, kuri atsibuvo pereitą 
savaitę Trentone, N. J., buvo 
įdomūs. Matėme daug riebių 
arklių, karvių ir kiaulių. Bet 
daugiausia buvo tai vištų ir 
gaidžių. Balandžių buvo keli 
tūkstančiai. Tą dieną matėme 
ir arklių lenktynes.

Bet tų visokių karabelninkų- 
bogomazninkų ir monelninkų! 
Visi jie šaukia—rėkia ir kož- 
nas savo “prekes” giria. Ne- 
kurie už skvernų praeivius 
traukia į savo palapines. Ti
kros sorkės ir juokas ant kož- 
no žingsnio. Iš veidų visi jie 
atrodo darbininkai ir verti pa
sigailėjimo. Nieko įdomaus, 
tai patraukėme į šalį nuo tų 
visų triukšmadarių.

Mums žioplinėjant pagal 
plačią pievą, štai atvažiuoja iš 
Fort Dix apie tuzinas trokų 
su kareiviais. Kaip bematant 
ant pievos pasibudavoja ge
ležines platformas, ant kurių 
pasistatė priešorlaivines ka- 
nuoles su vamzdžiais apie 20 
pėdų ilgio, šalimais pastatė 
kelius kulkasvaidžius; kiek to
liau žiūronus pavidale apskri
to balkio orui numieruot. Pa

sistatė aparatą — radijo ausis. I 
Kiek toliau radiją, kalbantį į 
abi puses, čia pat stovėjo ir 
naktinis prožektorius kelių mi
lijonų voltų stiprumo.

čia jau dėl mūsų žingeidu
mo buvo su kaupu. Kareiviai 
darbavosi niekam nieko nesa
kydami. Publika suprato, kad 
dėl jų ką tai tokio kariško 
parodys, nes galėjo prie jų 
prieit taip arti, ir paliest gin
klus ir kanuoles su rankomis.

Kaip jau viską susitvarkė, 
tai pradėjo demonstruot tuos 
pabūklus, speciališkai dėl pu
blikos, kuri apie kožną kariš
ką pabūklą buvo apstojusi į 
ratą labai arti. Prie kožnos 
kanuolės darbavosi po dvyli
ką kareiviu. Bežiūrint,' ant 
mūsų galvų subirzgė “priešų” 
du po du motorus orlaiviai. 
Visiems pasidarė ne tiek bai
mės, kiek žingeidumo ir smal
sumo. Kareiviai sukino ir 
kraipė tas kanuoles visaip, 
kaip taikindami į “priešų” or
laivius, bet neiššovė nė kartą, 
tiktai rodė ir demonstravo, 
kaip būna taikoma ir šauna
ma į priešų orlaivius — bom- 
berius.

Po visų ceremonijų pasipylė 
daug klausimų iš publikos, į 
kuriuos du karininkai - leite
nantai ir viršylos su kareiviais 
šypsodamiesi atsakinėjo, ir pa
vėlino, net ir kvietė viską ap
žiūrėti ir pačiupinėti, o per 
radijo ausis pasiklausyti oro 
garsų, per žiūronus pamatyti 
matavimo tolį. Į mažinusį pa- 
klausimėlį mielai kožnam at
sakė.

Vienas kareivis krėtė juo
kus. Jis sakė, parodykite man 
Hitlerį, o aš su juo apsidirb
siu į vieną minutę. Publika 
nusikvatojo, vienas kitas ka
tutes delnais paplojo. Ketu
rios valandos prabėgo, kaip 
keturios minutės. Temstant 
patraukėme ant namų.

Nugriaus Šimtametį Seitz 
Bravorą

Seitz bravoro kompanija su
siorganizavo 1821 m., kam

pas Bushkill ir- Front gatvių. 
Per visą laiką augo ir bujojo, 
šimtai darbininku dirbo, nes 
išstatė milžiniškus pastatus 
nuo dviejų iki penkių aukštų. 
Alų gamino neprastą. Bet atė
jo blaivybės gadynė, sustojo 
dūmai rūkt iš aukšto kamino, 
užgęso elektros šviesa, ir pa
sibaigė aukso laikai. Blaivybės 
metais atsirado nauji bravo
ro kompanai, kurie visaip 
kaip varė būtlegerišką biznį. 
Buvo daug areštų ir šiaip 
skandalų.

lijoną dol, Bravorą mano nu
griauti ir toj vietoj pabuda- 
vot marketą, auto mašinų pa
statymo vietą, ir gasolino sto
tį, nes priešais yra pastatytas 
prieš porą metų per Delaware 
upę šaunus tiltas už pusantro 
milijono dolerių, kur mašinos, 
trokai dūzgia per dieną-naktį.

Patinka Skaityti “Vienaaukšte I
Amerika”

Kaip pareinu iš kirpyklos 
ant pietų, ir jeigu neparsine- 
šu su savim “Laisvę,” tai mo
teris sukelia lermą, kodėl ne- 

lega-į parnešiau. Sakau, kame daly- 
bet valdžia nuolatos kas, juk pirmiau taip nerėka- 

1 ’ 1 ‘ v ’ -'vai? Sako, skaitau tų dviejų
rusų — I. llfos ir E. Petro
vo parašytą “Vienaaukštę 
Ameriką.” Pilnai supratau, 
kad ir kiti skaitytojai įverti-

Panaikinus blaivybę, Seitz 
bravoras pradėjo veikt 
liškai,” 1 
bravorą persekiodavo ir uždą- 
rinėdavo už kokius ten taksų
nemokėjimus. Ant galo bra
voras užsidarė per porą metų. 
Pereitą savaitę bravorą nupir
ko nuo Reading Trust Co. 
banko Dovidas Epstein iš Al
lentown, Pa., už 40 tūkstančių 
dolerių, kuris lėšavo apie mi-1

na panašius raštus, kuriuos 
tiktai viena “Laisvė” pataiko 
p ari n kti.

V. J. Stankus.

Iš SLA Revizorių Raporto
SLA Pildomojoj Taryboj 

lyra du advokatai ir vienas 
diplomatas. Jie turtų turėti 
bent kiek supratimo apie 
įstatymus. Jie turėjo žino
ti, kad P. T. nariai negali 
imti paskolų iš SLA, nes tai 
įstatymas draudžia. Bago
čius, Gugis ir Vinikas turė
jo tai žinoti. Bagočius aiš
kinasi, kad jis gero velyda
mas SLA paėmė paskolą iš 
SLA. Jis kalba “Tėvynėje” 
apie įstatymą,, kuris buvo 
išleistas liepos 17 dieną, 
1935 metais. Bet jis nepasa
ko, kad tą pačią dieną buvo 
išleistas įstatymas, liečian
tis fraternalių organizacijų 
investmentus, sulyg kuriuo 
draudžiama bile Pildomo
sios Tarybos nariui gauti 
paskolą arba bile paskolą, 
į kurią P. T. narys gali tu
rėti pretenzijų išduoti.

Bet Bagočius su savo mo-

tere pats pasiėmė du mor- 
gičius, nepaisant įstatymų. 
M. Vinikas, SLA P. T. Sek
retorius ir Mikužiūtė, iždo 
globėja turėjo morgičius 
taip pat. Pastebėjęs, kad ga
li būti perdaug trubelio, Vi
nikas susijieškojo kitą mor- 
gičių, o paliko Bagočių su 
Mikužiūtė su morgičiais, 
kurie, kaip sako revizorius, 
“priešingi Pennsylvania įs
tatymams tvarkymui inves
tmentus fraternalių pašal- 
pinių organizacijų.”

Čia, aišku, SLA P. T. pra
silenkė su įstatymais. Ad
vokatai sėdėjo Pildomojoj 
Taryboj, kada tas buvo pa
daryta. Jokis .“whitewash” 
prieš ateinančias nomina
cijas ir rinkimus, kuria
me Bagočius ir kiti nori nu
siplauti sau rankas, nepa
gelbės paslėpti to fakto.

Kokius kitus įstatymus 
SLA Pildomoji Taryba per
žengė ?

Liepos 17 dieną, 1935 me
tais, buvo kitas praleistas 
įstatymas, prie kurio Pildo
moji Taryba nesitaikė. O 
kad nesitaikė, tai paliudija 
valstijų revizorių raportas, 
kuris nariams neskelbia
mas. To raporto 12 puslapy
je sakoma, kad SLA turto 
raštai ir kiti dokumentai 
išsklaidyti po Pittsburghą, 
Chicagą ir New Yorką ir 
kad tas yra priešingas 
Pennsylvanijos valstijos įs
tatymams. Kai revizoriai 

'.užklausė Pildomosios Tary
bos atstovų, kodėl taip da
roma, tai buvo atsakyta, 
būk Pennsylvanijos Ap- 
draudos Depą rtmen tas lei
dęs jiems taip daryti, bet 
jokio rašto neturėjo, kuris 
parodytų, kad leidimą turė
jo. Tada revizoriai Harris- 
burge j ieškojo po Apdrau- 
dos Departmento rekordus 
leidimo kopijos, bet tenai 
jos nesurado...

Vėl 36-tame puslapyje su
randame, kad ir SLA bond- 
sai nėra apkainuoti taip, 
kaip reikalauja įstatymai— 
P. L. 789. Tų įstatymų lau
žymas gali atnešti SLA na
riams daug nesmagumų.

Ateina nominacijos, tai 
Į P. T. nariai, ypatingai F. J. 
■ Bagočius, kuris yra užsi
spyręs vėl būti išrinktu 
SLA prezidentu, bando pa
sirodyti, kad labai daug su
prantąs SLA reikalus, kitas 
mums draugiškas organi
zacijas šmeižia, o vien tik
tai save giria ir teisina sa
vo frentus Pildomojoj Ta
ryboj. Bet kaip pasirodo su
lig valdžios “net devynių 
valstijų” revizorių raportų 
—buvo gana žioplų advoka
tų, tarnaujančių SLA.

—SLA Narys.
' I 1

! Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis
“Neturtas —Ne Yda“

j REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS j
| MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ

i RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS !

{vyks Sekmadienį, Spalių-Od. 12

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
- . Į - - ------------- * - - - ------------------- ------ — —.................. . -■■■...................   ■--- ■ ■■ ■ --------------------------—— ■■■■’■ -- ----- —----- - ' " -------- - ' ■ ■ - . , ■ ----------- ■

“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 yfa su dainomis. Daug gražių solų, duetų ir viso choro dainų.
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Chicagos Žinios
LIETUVIŲ PREKYBOS BU
TAS LEIDŽIA SAVE NAU

DOTI HITLERIO LABUI

darą, dauguma išeis prieš tą nesikišti į tokius dalykus, nes 
skymą.

Teisėjui Zuriui aš patarčiau nedaro.
tas jam nei garbės, nei gero

Rep.

(Tąsa)
Ir jau visai rimtai pridūrė:
— Pas jus, aš girdėjau, penitencijari- 

nė sistema turi tikslo nusikaltėlius patai
syti ir grąžinti juos į visuomenės eiles. 
Deja, mes tik baudžiame nusikaltėlius.

Pradėjome kalbėti apie kalėjimą iki 
gyvos galvos.

— Čia dabar yra kalinys, —tarė mū
sų palydovas, — kuris sėdi jau dvidešimt 
dvejus metus. Kas metai jis duoda malo
nės prašymą, ir kiekvieną kartą, kai per
žiūri jo bylą, prašymą griežtai atmeta, 
tokį žvėrišką nusikaltimą kažin kada jis 
padaręs. Aš jį išleisčiau. Dabar tai visai 
kitas žmogus. Apskritai, iš,kalėjimo aš 
paleisčiau pusę kalinių, nes jie, mano 
manymu, visuomenei nėra pavojingi. Bet 
aš tik kalėjimo prižiūrėtojas ir nieko ne
galiu padaryti.

Dar mums parodė ligoninę, biblioteką, 
dantų gydymo kabinetą, aplamai — vi
sas dievui tinkamas ir lavinimosi kultū
rines įstaigas. Mes kėlėmės liftais, ėjome 
puikiai^ koridoriais. Aišku, jokių prie
vartos priemonių — karcerių ir panašių 
dalykų — mums nerodė, ir, dėl visai su
prantamo mandagumo, mes to neprašė
me. . v

Viename kieme mes priėjome prie už
daro plytinio vieno aukšto namo, ir vir
šininko padėjėjas dideliu raktu savo ran
komis atidarė duris. New-Yorko štato 
teismų sprendimu šitame name elektros 
kėdėje vykdoma mirties bausmė.

Kėdę mes iš karto pamatėme.
Ji stovėjo erdviame be langų kam

baryje, į kurį šviesa prasiskverbdavo iš 
lubose įtaisyto žibinto. Mes žengėme porą 
žingsnių balto marmuro grindimis ir su
stojome. Kėdės užpakalyje, ant durų, es
ančių prieš mus, didelėmis juodomis rai
dėmis buvo parašyta:

“Silence!” — “Tyla!”
Pro tas duris įveda pasmerktuosius.

Kad jų malonės prašymas atmestas ir 
kad mirties bausmė bus įvykdyta šiandie 
pat, apie tai -pasmerktiesiems praneša 
anksti rytą. Tada pat pasmerktuosius 
paruošia mirties bausmei — ant galvos 
išskuta nedidelį apskritimą, kad elektros 
srovė galėtų netrukdomai atlikti savo 
darbą.

Ištisą dieną pasmerktasis sėdi savo ka
meroje. Dabar, ,su išskustu galvoje aps
kritimu, jam jau nėra ko tikėtis.

Mirties bausmė vykdoma naktį dvylik
tą vienuoliktą valandą.

— Tai, kad žmogus ištisą dieną kanki
nasi priešmirtinėse kančiose, labai liūd
na, —tarė mūsų palydovas, — bet čia 
mes nieko negalime padaryti. Taip rei
kalauja įstatymas. Ši priemonė įstatymo 
suprantama kaip papildomoji bausmė.

Šioje kėdėje buvo nužudyta du šimtai 
vyrų ir trys moterys, tuo tarpu, kėdė-at
rodė visai nauja.

Tai buvo medinė geltona kėdė su aukš
ta atrama pečiams ir alkūnėmis. Iš pir
mo žvilgsnio kėdė turėjo gana ramią iš
vaizdą, ir jei ne odiniai apyrankiai, ku
riais suima pasmerktojo rankas ir kojas, 
ji visai galėtų tikti kuriai nors labai pa
doriai šeimai. Joje sėdėtų kurtokas sene
lis, beskaitytų sau laikraščius.

Bet jau po akimirkos kėdė darosi la
bai nemaloni.

Ypatingai slėgė poliruotos alkūnių at
ramos. Geriau negalvoti'apie tuos, kurie 
savo alkūnėmis jas nublizgino.

Keletą metrų nuo kėdės buvo keturi 
tvirti, lyg stočių, suolai. Tai liudinin
kams. Dar buvo nedidelis staliukas. Sie
noje įtaisytas praustuvas. Štai ir visa, 
visos aplinkybės, prie kurių vyksta perė
jimas iš blogesnio į geresnį pasaulį. Tik
riausiai jaunas Tomas Aiva Edisonas ne
manė, kad elektra vykdys ir tokias niū
rias pareigas.

Durys kairiajame kampe vedė į vos 
didesnį už telefono būdelę būstą. Ten ant 
sienos buvo marmurinis elektros paskirs
tymo skydas, pats paprasčiausias skydas, 
su sunkiu senovišku skyrikliu, kokį gali
ma matyti kiekvienoje mechaniškoje 
dirbtuvėje arba provincijos kinematogra
fų mašinų skyriuje. Įjungiamas skyriklis 
ir milžiniškos jėgos srovė per šalmą tren
kia į pasmerktojo galvą — štai ir viskas, 
visa technika.

— Žmogus, įjungiąs srovę, — tarė 
mūsų gidas, — gauna šimtą penkiasde
šimt dolerių už kiekvieną įjungimą. No
rinčiųjų negalima atsikratyti.

Aišku, visos kažkada girdėtos kalbos, 
esą trys žmonės įjungia srovę ir kad jų 
nė vienas nežinąs, kuris įvykdė mirties 
bausmę, yra pramanytos. Ne, visa šita 
daug paprasčiau. Pats įjungia ir pats 
viską žino ir tik vieno bijo, kad konku
rentai nepastvertų naudingo darbelio.

(Bus daugiau)

Po Priedanga Gelbėjimo j So- 
vietiją Išvestų Lietuvių, Tal
kininkaus Naciams, o Tas 
Priešinga Amerikos Interesam

Spalių 1 d.’ Lietuvių Preky
bos Butas turėjo. susirinkimą, 
kuriame pravesta tokie tari
mai, kurie visai tam Butui, 
kaipo biznio įstaigai, nepride
ra ir kurie iš viso nepridera 
jokiai organizacijai Ameriko
je.

Antano Smetonos žmogus 
Petras Daužvardis, buvęs Lie
tuvos konsulas, pasiūlė paim
ti vardus į Sovietų Sąjungą iš 
Lietuvos išveštų lietuvių ir’ pa
siųsti Valstybės Departmental 
Washingtone sykiu su tam tik
ru memorandumu.

Tatai daroma prisidengus 
neva gelbėjimu tų lietuvių, 
bet tikrai tai čia yra talka 
Hitleriui.

Kas tuos vardus patiekė ?
Hitlerio samdytas agentas 

Pr. Ancevičius. Kad Ancevi- 
čius. yra Hitlerio agentas, tai 
viešai, spaudoje, pripažįsta ir 
kun. Balkūnas.

Hitlerio agentas Ancevičius 
prisiuntė savo talkininkams 
“Naujienoms” ir “Draugui,” o 
Smetonos agentas Daužvardis 
pasiūlė Vaizbos Butui pasiųsti 
tai Valstybės Departmental.

Ar gi čia ne talkininkavi
mas naciams?

tis, kad jis “išveštųjų” skai
čių gavęs iš p. Daužvardžio, 
o kur Daužvardis gavo? Jis 
juk ir esamos Lietuvoje val
džios neatstovauja ir ryšių su 
ja neturi. O jei ir turėtų, juk 
ta valdžia yra Hitlerio įnagis 
ir net ne lietuvių, bet vokie
čių nacių.

Daužvardis paėmė Hitlerio 
agento Ancevičiaus priduotą 
ir, žinoma, nacių klastuotą 
skaičių su tuo tikslu, kad kurs
tyti Amerikos lietuvius prieš 
SSSR, ir kad per lietuvius pri
eiti net prie valdžios įstaigų 
Washingtone.

Argi Lietuvių Prekybos Bu
tas nori padėti Hitlerio agen
tui Ancevičiui tame darbe ?

Esu tikras, kad daugelis jų 
nenori, bet jie nesipriešino 
tam gerai dalyko nepermaty- 
dami, o kiti jų priėmė tik dėl 
to, kad permirkę pagieža 
prieš Sovietų Sąjungą.

Jei Lietuvių Prekybos Bu
tas užsiiminės tokiais darbais, 
jis liksis ne biznierių įstaiga, 
bet komitetas vedimui prieš- 
amerikinės, pronacinės politi
kos.

Tikiuosi, kad Taryba apsi
žiūrės ir liausis taip dariusi. 
Jei ne, tuomet teks skaitytis 
ne kaip su nepartine bizniška 
įstaiga, bet kaip su komitetu, 
kuris varinėja politiką pasi
kinkiusių naciams.

Prieš tą žygį kalbėjo keli 
asmenys, bet jų neklausyta.

Manau, kai apsižiūrės, ką

LIETUVIŲ ŽINIAI
šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, 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; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veicįui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar-/ 
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą. '

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

POLEMIKA IR KRITIKA žino ką pliauškia” labai gražiai 
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Senas Vincas.
Kam Jau Taip Karščiuotis?

Rugsėjo 19 dienos “Laisvėje” 
po antrašte “Seno Vinco Pilie
čio filosofija,” draugė M. S-tė 
kritikuoja mano korespondenci
ją, kurioje buvo aprašyta tor
nado pasekmės, Svedesboro, N. 
J. miestelyje. Ten buvo aprašy
ta, kad tornadas nuplėšė vienos 
dirbtuvėlės stogą ir sužeidė ke
lias dešimtis ten dirbusią mer
ginų bei moterų.

Ir kas čia, rodos, tokio, jei 
mano užkalbintas pilietis, pa
prasta liaudies kalba kalbėda
mas, pavadino tas moteris “avi
mis,” kad jos, vietoj šalto pro
to, vadavosi ašaromis, riksmu 
ir besigrūsdamos pro sulaužytas 
duris bei langus, pačios save 
susižeidė? Bet mano korespon
dencijos kritikė, ano žmogaus 
informaciją pavadinus “fe,” dar 
pridūrė: “Galimas daiktas, kad 
tas Seno Vinco minimas pilie
tis yra fabrikanto koks nors šu
nelis, arba gal jis koks silpna
protis, kuris nežino ką pliauš
kia. Bet negaliu suprasti, ku
riems galams d. S. V. nuo jo 
‘išmintį’ semia?’”

Jeigu gerbiama kritikė ko 
nors nesuprato, - tai jai vietoj 
koliotis “šuneliais” ir “silpna
pročiais,” reikėjo pasiteirauti 
pas sumanesnius žmones, ar de
ra šitaip negražiai užsipulti ant 
žmogaus, kuris pasakė, ką žino
jo? Juk jeigu tas žmogus pasa
kė, ką matė, tai jis žinojo ir ką 
sakė. O tamista, gerbiama kri
tike, pė mačius, nė girdėjus, 
turite tiek pilietiškos drąsos iš- 
kolioti tą žmogų “kompanijos 
šuneliu” ir net “silpnapročiu.-”. 
Tai kuriam dabar iš judviejų 
tas komplimentas “nežino ką

pliauškia,” labiau pritinka?
Gerbiama kritikė demons

truodama savo jautria širdimi 
sužeistoms moterims, užgiria 
antrųjų tą neprotingą pasielgi
mą. Argi tos moterys, įpuolu- 
sios į isteriją, vadovaujamosios 
riksmu ir besigrūsdamos lauk, 
pasitarnavo kuom nors sužeis
tosioms? Ne. Jos dar labiau jas 
sumindžiojo belipdamos per 
parpuolusias ir pačios susižei
dė. Ar nebūtų buvę daug ge
riau ir joms ir sužeistoms, jei 
būtų vadovavusios savo šaltu 
protu? Juk, kaip vėliau paaiš
kėjo, vienaf negrė, kuri kilus 
iš piet. valstijų ir su tornadais 
jau apsipažinus, vietoj riksmo 
ir grūdimosi lauk, kitas šauk
dama, puolė prie niuro sienos. 
Gi kurios jos paklausė ir pri
siglaudė prie .sienos, nė kiek 
nenukentėjo.

Išsprūdęs iš kritikės lūpų 
“fabrikanto šunelis” duoda su
prasti, kad už tą gamtos pra- 
jovą, jinai pasišovus apkaltinti 
fabrikantą. Kur jau čia logika 
ir tas, ką žmonės vadina sensti? 
Argi fabrikantas, tai yra tos 
dirbtuvėlės savininkas, galėjo 
sulaikyti tornadą? Ar jis norė
jo, kad ta viesulą padarytų jam 
tiek blėdės ir sužeistų jo darbi
ninkes? Būtų pamato kaltinti 
dirbtuvės savininką, jei, sakysi
me, perkūnas būtų trenkęs į pa
statą, o pastatas nebūt turėjęs 
perkūnsargio.

Bet dabar, kaltinti žmogų, 
kad tornadas sugriovė jo pa
statą ir sužeidė moteris bei va
dinti žmogų “fabrikanto šune
liu” tik už tai, kad jis pasakė, 
ką žinojo, tai jau gerbiamai 
kritikei tas komplimentas “ne-

Binghamton, N. Y.
Širdinga Padėka

Rugsėjo 28 dieną surengė 
mums draugai ir draugės 
“surprise parę” atžymėjimui 
mūsų 26 metų vedybinio gy
venimo sukakties. Pare buvo 
labai įdomi ir įspūdinga. Mes 
niekad nesitikėjome tokios 
simpatijos nuo draugų ir pa
žįstamų. Neturime žodžių iš
reikšti tai padėkai, kokios 
draugai yra verti. Mes jaučia
mės to neužsitarnavę, žmogus 
gyvendamas daug ką atsime
ni, bet atsimeni šaltai. Bet ka
da kas kitas padeda atminti, 
tai padaro didelį įspūdį gyve
nime, padeda atminti ir pasta
tyti klausimą, ką gerą per tą 
laikotarpį nuveikėme, kiek su
pratome tikrą gyvenimą, ant 
kiek priėjome prie tikros mū
sų gyvenimo programos, kuri 
veda prie geresnės ateities? 
Nes mes visi norime gerai gy
venti, bet negalime rasti tą 
tikrą taką, kuris mus nuvestų 
į laimingą gyvenimą. Mes su
prantame, kad mes nesame 
pasilikę ir padedame bendrai 
jieškoti tą tikrą taką, kuris 
bus visiems lengviau surasti.

Todėl širdingai priimame tą 
jūsų atjautimą dėl mūsų, ku
ris pajudino mūsų jausmus ir 
širdį. Ačiū rengėjams minėtos 
parės.

John ir Katie 
Vaicekauskai.

Nuo Redij Dėl vietos stokos 
turėjome apleisti vardus ir 
pavardes tų, kuriems atskirai 
dėkavojate. Atleisite.

Niekas nežino, kiek lietuvių 
išvyko į Sovietų Sąjungą. Bū
tų visai natūralu, jei daugelis 
būtų išvykę, nes nuo karo juk 
visi bėga, kas tik gali.

Hitlerio agento tikslas su
rašyti daug vardų ir siųsti 
Amerikos lietuviams, aišku, 
pasmerkti, pažeminti Sovietų 
Sąjungą, kuri dabar kariauja 
prieš Hitlerį.

Jei “Naujienos” ir “Drau
gas” nori Hitleriui talkinin
kauti, tai jų dalykas, bet ko
dėl lietuvių vertelgų organiza
cija turėtų leisti save panau
doti tai hitlerinei politikai?

Lietuvių Perkybos Tarybą 
turi žinoti, kad Amerika re
mia Sovietų Sąjungą ir Angli
ją, kad Amerikos vyriausybė 
ir Amerikos žmonių dauguma 
laiko Hitlerį savo aršiu priešu.

Ar ši Taryba nori eiti prieš 
Amerikos nusistatymą ir idea
lus?

Vykdymas nacių propagan
dos agentų skymų prieš So
vietus, o Ancevičius juk tar
nauja nacių propagandos ma
šinai, reiškia talką, Hitleriui, 
o talka Hitleriui reiškia išėji
mas prieš Ameriką.

Ponui Daužvardžiui gali tai 
būti visai eilėj jo veikimo, bet 
kaip teisėjas Zuris, kuris dar
gi net komitetan “memoran
dumą” parūpinti apsiėmė, gali 
suderinti savo veikimą su tuo?

Jis yra demokratas, Pv'oose- 
velto partijos narys; jis yra 
teisėjas, taigi, valdžios parei
gūnas, kaip jis gali daryti 
bent ką, kas būtų tiesioginai 
ar netiesioginiai prielanku na
ciams ?

Prekybos Butas gali teisiri-

Binghamton, N. Y.
Aukos Amerikos Komitetui • 

Gelbėjimui Ispanijos 
Kovotojų

ALDLD 20 kuopa $2; Ignas 
Luizinas $2; M. Luizinienė 
$1; M. Bekefienė 50c; Jonas 
Kaminsky 50c; Jonas Uuogen- 
tas 50c; H. žukienė 39c; N. 
Maciukienė 25c; V. Kamins
kienė 25c; Jonas Garuckis 
25c; H. Vezienė 25c; J. Blin- 
kevičius 25c; E. Tinkūnienė 
25c; P. Macukas, 20c; N. Gar- 
nienė 13c; J. Kireilis 10c; L. 
Tvarijonas 10c. Viso $8.92.

Visiems aukavusiems tariu 
didelį ąčių.

H. Žukienė.

.London, spal. 6.—-Naciai 
sušaudė 15 buvusių Čecho- 
slovakijos oficierių.
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Kruviniausi Mūšiai Šėlsta 
Ties Viazma ir Briansko

(Tąsa nuo 1 puslapio)

Naciai Sudegino Gyvą 
Kūdikį; Žagina ir 

Žudo Moteris

Rugp. mėnesį jugoslavai 
partizanai užpuolė nacių 
oficierių namą Nįše, užmu
šė 7 oficierius ir sužeidė

(progresyvių) lokalo pirmi
ninkas ir H. Jagminas.

Velionio draugų pasirūpini
mu sunešta nemažai vainikų.

Vokiečiai metė veiksman 
visus pabūklus, kokius tik 
gali, net nusenusius mažiu
kus tankiukus, kuriuos jie 
andai pagrobė Belgijoj, Ho- 
landijoj ir Francijoj.

RAUDONARMIEČIAI AT
GRIEBĖ MIESTELĮ LE

NINGRADO SRITYJ
Maskva, spal. 8. — Lenin

grado fronte raudonarmie
čiai pasivarė dar mylią pir
myn prieš vokiečius ir at
griebė miestelį P; sunaiki
no kelis tūkstančius nacių.

Sovietai atmušė atgal vo- 
kiečius-suomius vedusius 
atakas linkui Murmansko.

Naciai užėmė vieną mies
telį į rytus nuo Cholm.

Pietiniame fronte rau
donarmiečiai privertė kai 
kurias dalis vokiečių ka
riuomenės pasitraukt į ry
tus nuo Perekopo, žemės 
kaklo, kuriuom jungiasi 
Krimo pusiausalis su pieti
ne Ukraina.

Sovietiniai Odesos gynė
jai per tris paskutines die
nas užmušė daugiau kaip 
3,000 rumunų ir vokiečių.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

Barents Jūroje tapo nuskandintas vokiečių transpor
to laivas, 7,000 tonų.

Sovietų oro jėgos vienoje dalyje pietinio fronto su
naikino 64 vokiečių tankus ir šarvuotus automobilius, 
130 motorinių sunkvežimių su pėstininkais ir karinėmis 
medžiagomis. Mūsų lakūnai taipgi sunaikino 49 kanuo- 
les įvairaus dydžio, 25 kulkasvaidžius ir daug apkasų 
patrankų ir amunicijos.

Sovietų orlaiviai, ginantieji prisiartinimus prie Le
ningrado, uždavė naujus smūgius priešo jėgoms. Būrys 
sovietinių orlaivių, atakuodamas didelę motorizuotą 
priešo eilę, sunaikino 51-ną troką, 15 priešorlaivinių ka- 
nuolių pozicijų ir bateriją didžiųjų kanuolių.

Kitas mūsų orlaivių būrys sėkmingai užpuolė ir su
naikino 5 šarvuotus vokiečių automobilius, 15 kitų au
tomobilių ir dvi baterijas priešorlaivinių kanuolių, ku
rios šaudė šešių colių storio šoviniais.

Per mūšį ore su vokiečių greitaisiais kovos lėktuvais, 
bandžiusiais apgint savo motorizuotas eiles, sovietiniai 
lakūnai numušė žemyn septynis priešo lėktuvus Messer- 
schmittus-109s.

Kautynėse, kurios tęsėsi dvi dienas, didvyriški Odesos 
gynėjai kirto skaudų smūgį rumunų ir vokiečių kariuo
menei. Jie smarkiai sumušė ir tolyn nuvijo keturis ba
talionus rumunų pėstininkų ir 75-tą pulką vokiečių pės
tininkų iš 27-tos jų divizijos.

MERGINA KOVOS VADO
VĖ PRIEŠ NACIUS

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad Jugoslavijos komu
nistiniai partizanai, vado
vaujami vienos jaunos mer
ginos, ilgai ir atkakliai 
šturmavo Sabacą, 13,000 
gyventojų miestą, bet, galų 
gale, nacių-kroatų kariuo
menė juos įveikė.

PRANEŠIMAI ~ 
IŠ KITUR

SOUTH BOSTON, MASS.
Visi žinyčios nariai yra kviečiami 

ateiti j labai svarbų susirinkimų, ku
ris įvyks sekmadienį, October 12 d., 
kaip 11 vai. ryte, savo name. Kiek
vienas narys privalo būti Žinyčios 
rudeniniame susirinkime. Tebūnie 
žinoma nariams, kad kiekvienas na
rys privalo būti šiame susirinkime! 
Tą įsakymą turite pildyti, nes tai 
yra įsakymas Žinyčios Valdybos.

Turiu viltį kaipo Žinyčios Sekreto
rius, kad jūs išpildysite mūsų Ziny- 
čios Valdybos prašymą, ir nereikės 
turėti nesusipratimų su nariais. Jūs 
žinote savo pareigas, ir malonėkite 
jas pildyti kaip geri ir pastovūs na
riai. Labai ačiū jums iš anksto už 
atsilankymą! — Vladas Baldas, Ži
nyčios Sekretorius. (238-240)

DETROIT, MICH.
Šiuomi pranešame, kad ALDLD 

188 kp. susirinkimas perkeltas nuo 
penktadienio į sekmadienį, spalių 
12 d., 10 vai. ryto. Pas dd. Latožus. 
Priežastis perkėlimo todėl, kad dau
gelis draugų dirba naktimis ir ne
gali dalyvauti susirinkime. Praneš
kite ir kitiems, taipgi dalyvaukite 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 12 d., 2-rą vai. 
po pietų, 1035 Caniff. Malonėkite vi
si nariai būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(238-240)

WIKES-ĘĄRĘE, PĄ.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks spa

lių 12 d. Progresyvių Kliubo Svet., 
325 E. Market St., 10 vai. ryto. Na
riai dalyvaukite, bus išduotas rapor
tas iš LDS 10 Apskr. Taipgi reikės 
išrinkti darbininkai LDS 10 Apskr. 
metiniui bankietui. — O. Zdanienė, 
Sekr. (238-240)

Vokiečiai, Sako, Pažen
gę 70 Mylių Link Mas

kvos; Laimį Pietuose 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Naciai sakosi laimėję di

delį mūšį į šiaurius nuo 
Azovo Jūros ir dabar ve- 
jąsi sumuštus rusus.

Jie, girdi, sunaikinę dau
gumą laivų, kuriais Sovie
tai stengėsi iškelt savo ka
riuomenę krantan į vakarus 
nuo Leningrado.

Vokiečiai neoficialiai skel
bia, kad jie užėmę Mariu- 
polį ir prieplaukos miestą 
Ossipenko (B e r d i a nską)k 
prie Azovo Jūros, ir dabar 
jiem telieką 110 mylių pa
siekt Rostovą prie Dono 
upės. Jų orlaiviai smarkiai 
bombardavę Rostovą.

Tokio. — Japonų laikraš
čiai rašo, kad blogėja san- 
tikiai su Amerika, ir “neži
nia kas atsitiks.”
a —į

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

53Q Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Medikalės Pagelbos Komitetas šau

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

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

B ■ -a

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

vlspkįų papinių
VELTUI ŠĘRMĘNINg 

(#QĮ>ŲYČIA)
Parsamdo autopiobilius ir ka
rietas veseiijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford AvenueBROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Maskva. — Sovietų spau
da paduoda tokius nacių 
žiaurumus jų užimtose vie
tose:

Petrikovo miestelyje na
ciai reikalavo, kad mokyto
ja Kustanovič nurodytų, 
kur yra komunistai. Jinai 
atsake, jog nežino. Tuomet 
naciai užkūrė sukrautą lau
žą, kur įmetė ir sudegino 
mokytojos kūdikį, motinai 
bežiūrint. Pačią mokytoją 
naciai iššžagė ir galop nu
šovė.

Senevkos kaime vokiečių 
kareiviai išžagė šešias mer
ginas ir sukriušino jas ra
tais šarvuotų automobilių.

Maliutino kaime, Lenin
grado srityje, vokiečiai rei
kalavo, kad Anastasia Da- 
vidava, 13 metų mergaitė, 
parodytų, kur nuvaryti ko- 
lektyvio ūkio galvijai. Mer
gaitė atsisakė. Tuomet na
ciai išžagė ją ir užmušė.

Partizanai užplukdė van
deniu kasyklas ties San, su
sprogdino sandėlius ginklų, 
amunicijos ir gazolino Ca- 
pake ir suardė karinį nacių 
traukinį, su kuriuom žuvo 
50 vokiečių.

West Frankfort, Ill.
Pas Mus Lankėsi H. Jagmi

nas. Mirė Kazys Strau
kas. Gilus Nedarbas.

Rugsėjo 23 d. pas mus kal
bėjo H. Jagminas. Prakalbo
se žmonių buvo labai daug ir 
visi atydžiąi klausėsi. Po pra
kalbų buvo daug klausimų, į 
kuriuos puikiai kalbėtojas at
sakė.

Prakalba buvo svarbi ir pa
mokinanti. Net lengviau krū
tinėj’ darėsi girdint 
gą aiškinimą, kodėl 
Sąjunga, galų gale, 
kins hitlerizmą.

Kalbėtojas a t k a rtotinai 
kvietė vienytis ir vieningai pa
dėti kariaujantiems sumušti 
pasaulio neprietelį — hitleriz
mą. Baigiant kalbą kalbėto
jas pareiškė, jog'negalima ti
kėtis laisvos Lietuvos nesUmu- 
šus Vokietiją.

pamatin-
Sovietų
sutriuš-

KRISLAI

Kaip girdėti, kitur visur 
darbai eina netaip jau blogai, 

dar vis 
Tik

Bet W. Frankforte 
siaučia aštrus nedarbas, 
pora kąsyklų tedirba ir tai 
tik po dieną kitą į savaitę. Du 
trečdaliai miestelio gyventojų 
gyvena pašelpa, kuri labai mi- 
zerna. Miestelis teisiog merdė
ja, 
tas 
kiai 
kia.

Kas išgali ir išpuola — 
važiuoja kitur. Likę s nu
skursta ir nežinia ko l^u-

Petras.

New Haven, Conn

lerį pasaulio valdonu ? Aišku, 
kad ne! Mes ne tik nenorime 
hitlerinio režimo, bet mes tu
rime glausti visas jėgas jo su
triuškinimui. Todėl svarbu, 
kad šioje Apskričio konferen
cijoje būtų atstovautos visos 
apskričio kuopos, mažos ir di
deles, kad kožnos kuopos na
rių balsas konferencijoje būtų 
pareikštas už žmonijos lais
vę, už medikamentų pasiunti
mą smarkiausiai kovojančiai 
prieš hitlerizmą Sovietų Są
jungai. Be to, daugelis ir ki
tų klausimų stovi prieš mus: 
ALDLD auklėjimas, moterų 
veikla, jaunimo veikla, litera
tūros skleidimas, tame yra 
“Laisvės” vajus ir kiti.

Brangūs nariai - delegatai, 
dėl menko priepuolio nepasili
kite namie neatvykę į konfe-

nori-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Hitleris, kurio pavergtuose 

kraštuose religijos yra perse
kiojamos, kuris smaugia reli
giją Vokietijoje, kalbėdamas 
apie karą prieš Sovietų Są
jungą, šaukiasi Dievo pagal
bos !

Ar jūs manote, Hitleris tiki 
Dievui?’ Ne! Jis veidmainiau
ja. Jis tuomi nori suburti ap
link save negudrius tikinčiuo
sius.

Lietuviškoji dvasiškija (su 
mažorui^ išimtimis), kuri šau
kia apie nebuvimą religijos 
laisvės Sovietuose, garbina 
Hitlerį, tą žmogžudį, tą lais
vosios žmonijos neprietelių !

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, tviry' 
tais viršais ...............................$1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga
$3.00

35c 
25c 
15c

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. žukaitis,

334 Dean Rd., 
SPENCERPORT, N. Y.

25c
60c

$1.50

DIENRAŠČIO I
0

0
$ 
0

0

“LAISVĖS”
METINIS

KONCERTAS
ft .
sS .
& Prašome iš anksto įsigyti 

Įžangos bilietus ir būti 
šiame koncerte.

Sekmadienį

Lapkričio

0IH
0I a 
S 
0

Rugsėjo 24 dieną, apie pie
tus, nuo širdies smūgio mirė 
Kazys Straukas sulaukęs 66 
metų amžiaus. Velionis paėjo 
iš Laukuvos parapijos, Trum- 
pijonų kaimo. Lietuvoj paliko 
žmoną ir suaugusius tris vai
kus. Amerikoj liko du sese
rėnai, gyveną Chicagoj.

Organizaciniu veikimu ve
lionis nepasižymėjo, bet buvo 
stiprus rėmėjas darbininkiško 
judėjimo.

Rugsėjo 26 d. palaidotas 
Lietuvos Sūnų Draugijos Ka
pinėse. Prie kapo atsisveikini
mo kalbas pasakė angliakasių

Literatūros Nariai, 
Prisirengkime

Šiais keliais sakiniais 
ma primint ALDLD HI (Conn.
Valstijos) Apskričio nariams, 
kad Apskričio metinė konfe
rencija įvyks spalių 12 d., 
10:30 v. iš ryto, Lietuvių Sve
tainėje, 243 Front St., New 
Haven mieste.

Ši konferencija įvyksta la
bai svarbiu momentu, šiame 
momente eina smarkiausi mū
šiai Europoje tarpe fašizmo ir 
laisvę mylinčios žmonijos. Šie 
mūšiai nuspręs žmonijos lais
vės likimą, kultūrinį ir ekono
minį gyvenimą. Tokia aštri 
šturminga kova labai ilgai ne
galės tęstis, ji turės sustoti, o 
po viso to pasirodys rezulta
tai.

Paklauskime mes savęs, Li
teratūros Draugijos nariai, ar 
mylėtume matyti barbarą Hįt-

renciją! O jūs visi kiti kuopų 
veikėjai irgi nepasilikite na
mie, atvykite į konferenciją su 
patariamu balsu. Taipgi drau
gės moterys ypatingai daly
vaukite — dalyvaukite ir tos, 
kurios nesate narėmis ALDLD 
kuopų. Šioj«e konferencijoje 
veikiausiai dalyvaus iš paties 
centro moterų veikėja d. S. 
Sasna, kuri duos moterim nu
rodymus apie tuojautinius 
svarbius darbus, kurie tik mo
terim prisieina atlikti. Jei mo
terų suvažiuos didokas būre
lis, jos laikys atskirai savo 
posėdį.

Tad delegatai ir svečiai, ne- 
sivėluokite su 
nesiskūpėkite 
minčių darbo 
vės dėlei.

Vienas

pribuvimu ir 
atsivežti gerų 
žmonijos gero-

Iš Kom. Narių.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

> UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

ARTKINO PERSTATO
Šių Dienų Apysaka, Kuri Gali Būti Istorija Rytoj

“HEROES OF THE SEA”
APOLLO THEATRE bos~ m“

Tik Vieną Diena, Sekmadienį, Spalių 12-tą 
Įžanga: 25c nuo 12:30 iki 1 vai.—35c nuo 1 vai. po pietų iki 5.

40c nuo 5 vai. iki užsidaro. (Su taksais.) - Vaikams 15c visą dieną
Nuolatiniai rodoma nuo 1 iki 10:30 vai. vakare.

Spalių 26-tą Bus Rodoma—“Alexander Nevsky”

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedąi, 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
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnui? su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kitb pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

/lV&tBELL BAKING 00^

THE BAKERS’

NOTARY 
PUBLIC

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal- 
1 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

0

0

ROBERT
0

0

1UEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—r-E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

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

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

0

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

Tapp Union Sq. ir Irving PL
Šiokiom dienom 9 A. M.—r8 P. M. Sekmadieniais 9

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

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

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

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783

Le VANDA

NIGHT—IIAvcincyer 8-1158

Telephone 
"agg 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

S
i

VERI-THIN* QORCAS 
!—15 Įew«li, pink gold 
filled cote. Guildite bock 
..............................$33.75

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

DEG. «'■ *• pAT. O^f. PATENTS PENDING .
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0
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Labor Lyceum

949 Willoughby Avęnue
Brooklyn, N. Y

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

dernišką pątarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis busite patenkinti.
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Kviečiame ir Prašome Rinkimų FronteNewWko^M^ferZinlos
Laisvės Radio Davė 

įdomių Žinių
Laisvės Radio Programos vi

suomet būna įdomios, bet per
eitą pirmadienį, regis, buvo 
įdomiausia, nes davė žinių, ką 
tik gautų kablegrama tiesiog 
nuo asmenų, kurie patys per
gyveno baisias nacių įsibriovi- 
mo Lietuvon dienas.

R. Mizara, komentatorius, 
perdavė radio klausytojams 
didelę dalį žymaus Lietuvos 
r a š y t ojaus Marcinkevičiaus 
pranešimo. J. Ormanas, pra
nešėjas, irgi spėjo dadėti kele
tą žinių iš Lietuvos tarp dau
gelio įdomių ir svarbių prane
šimų apie vietos ir apylinkės 
lietuvių gyvenimo linksmus ir 
liūdnus nuotikius. Programa 
vis populiarėja. Buvo ir dai
nų.

Ne
brangina 
verta. •

Laisvės 
būna kas
vakaro, iš stoties WBYN, 1430 
klcs. G.

veltui lietuviai taip 
šią programą, ji to

Radio Programos 
pirmadienį, 9 vai.

Kliubiečiy Žinios

bu- 
na- 

Kiti 
na-

“Neturtas -- Ne Yda,” Bet Jis 
Taiso Visas Aktorių Ydas

—Aš pripažįstu, jog netur
tas—ne yda, — sako Jonas 
Valentis, Aido Choro perstaty- 
simo veikalo “Neturtas—Ne 
Yda” režisierius, — bet akto
riam neleistina turėti nei vie
nos tokios ydos, kuri būtų ma
toma ar girdima scenoje.

Komunistai Surinko 
; 44,050 Parašų

paskutiniu kartu. Penktadie
nį pradės rodyti “Musical Sto
ry.”

Irving Teatre, Irving PI. ir 
15th St., ketv. paskutiniu kar
tu rodoma “Sovietų Valsty
bė.” O penktadienį pradės ro
dyti filmą “Didžioji Pradžia.”

Miami Teatre, 6th Avė. ir 
47th St., rodo “Maksimo Gor
kio Jaunystę.”

Radio Teatre, Southern 
Blvd, ir Jennings St. Bronxe, 
ketv. paskutiniu sykiu rodys 
“Volga-Volga.” Prie šių visų 
rodoma ir filmą iš karo lauko.

Daugelis jau esate girdėję, 
jog Moterų Apšvietos Kliubas, 
padedamas kitų organizuotų 
Brooklyno ir artimų apylinkių 
moterų, ruošia šaunų bankietą 
paminėti sukakčiai 25 metų 
nuo išleidimo pirmo Amerikos 
lietuvių moterų laikraščio Mo
terų Balso ir pirmo Am. lietu
vių moterų suvažiavimo.

Sidabrinis jubilėjus ir asme
niniame žmogaus ar šeimos 
gyvenime yra didele staigme
na. Jis būna 
vaikščiojamas 
sveikinamas.
svarbesnis yra organizacijos ir 
spaudos jubilėjus. Tad mes 
kviečiame visus pasveikinti 
moterų organizaciją dalyvavi
mu bankiete.

Davies Nekandidatuos

Paskutinę dieną, kurią 
statyta priduoti kandidatų 
m i na ei nes peticijas miesto 
Rinkimų Tarybai, John R. Da
vies paskelbė, jog jis nekandi
datuosiąs.

Davies lenktyniavo su ma
joru LaGuardia už nominaciją 
Republikonų Partijos tikietu. 
Majoras jį .sukirto, likosi ofi
cialiu kandidatu ant Rep. Par
tijos baloto. Davies buvo pa
skelbęs kandidatuosiąs nepri
klausomai ir jo kampanijos 
vedėjas Horace Demarest gy
rėsi turįs kelis syk tiek petici
jų, kiek reikalinga. Kandida
tui į majorus uždėt ant balo
to reikia 7,500 parašų.

Dėlko jis pasitraukė, tikrai 
nežinoma, 
susikalbėjo 
kandidato 
kais tikslu
majorą LaGuardią. 
rateliuose ši žinia 
dideliu džiaugsmu. Taip Da
vies, taip O’Dwyer užrubežių 
ir namų politika yra hitleri
ninkams pataikavimo politika.

nu- 
no-

Didžiojo New Yorko komu
nistai, kaip skelbiama spau
doj, surinko ir pridavė miesto 
Rinkimų Tarybai 44 tūkstan- 
čus ir 50 piliečių parašų. Kas 
reiškia, kad tiek piliečių pa
sisakė už teisę komunistams 
būti ant baloto. Tūkstančiai 
komunistų darbuotojų pašven
tė ištisus vakarus, kol tuos 
parašus surinko.

Komunistų vyriausiu šūkiu 
šiuose rinkimuose yra “Vieny- 
kimės už Pergalę,” pergalę 
ant fašizmo. Taigi, sutinkan
tieji su tuo obalsiu turės ga
limybę balsuoti už komunistų 
kandidatus lapkričio 4-tą.

Komunistai stato kandidatu 
į. majorus Israel Amter, į 
Miesto Tarybos pirmininkus— 
James W. Ford, į kontrolie
rius—Elizabeth Gurley Flynn, 
į Miesto Tarybos narius (coun- 
cilmanus) Peter V. Cacchione 
iš Brooklyno, Carl Brodsky iš 
Manhattan, 
Bronx ir 
Queens.

Taipgi 
kandidatu 
lyse.

Uždėjimui ant baloto ketu
rių kandidatų į Miesto Tary
bą komunistai surinko parašų 
sekamai: Cacchione — 18,- 
987, Brodsky — 11,156, Be
gun — 10,554, Crosbie — 3,- 
333.

kaitą braukdami, aktoriai ir 
jų režisierius-direktorius dirbo 
nuo 9 vai. ryto iki prievakarių.

žinoma, tokioje darbymetė- 
je ir įkarštyje ištobulinti kiek
vieną sakinį, kiekvieną jude
sį, pasitaiko persimesti žodžiu 
kitu, pasibarti. Tačiau atsimi
nę, jog tai daroma atskirų ak
torių, viso choro ir abelnai 
lietuvių teatro gerovei, aidie- 
čiai ir jiems kooperuojanti ak
toriai džiaugiasi turėdami tokį 
mokytoją, jį gerbia ir myli. 
Svarbiausia, jie su pasitikėji
mu laukia spalių 12-tos, kada 
Labor Lyceum salėje gražiu 
vaidinimu galės įrodyti ir savo 
režisieriui ir publikai, jog ge
ras mokinimas ir mokymasis 
apsimoka.

Jonas Valentis yra scenos 
veteranas, nuo jauno berniūkš
čio pradėjęs vaidinti scenos 
mėgėjų rateliuose, mokinęsis 
dramos mokykloj ir iš jos išsi
neštu žinojimu, taipgi daly
vaujant amerikoniškuose tea
truose įgytu patyrimu patar
navęs lietuviams, sumokinda- 
mas juos daugelio žymių dra
mos meno veikalų.

Jono Valenčio ir Aido Cho
ro pastangomis brooklyniečiai 
turėsime progos šį sekmadie
nį gėrėtis gražia ir artistiškai 
suvaidinta komedija “Netur
tas—Ne Yda,” Labor Lyceum 
salėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 3:00 
v. po pietų. Bilietai $1.00, 75c 
ir 50c.

namiškių ap- 
ir pašaliečių 

Nepalyginamai REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalinga apysenė moteris prižiū
rėti du vaikus nuo 1 vai. dieną iki 

•6» v. v. Dėl daugiau informacijų ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. (238-243)

A

o

JONAS VALENTIS, 
Veikalo “Neturtas—Ne Yda 

Režisierius

E#

5

Isidore Begun iš
Paul Crosbie iš

stato 13 lokalinių 
įvairiose miesto da-

sunkiai 
sekma- 
veikalą

Ir prašome visus įsigyti bi
lietus iš anksto, nes tai būtina 
bankieto sėkmingumui. Ban- 
kietas bus spalių 19-tos va
karą, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Va
karienė bus duodama lygiai 

vai. Bilietas $1.50.
Rengėjos.

6

Mušėm Be Pasigailėjimo

bet manoma, kad 
su tammaniečių 
O’Dwyer šalin i n- 

padėti jam prieš 
O’Dwyer 

sutikta su

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 biskį primokėti. Darbo ne
daug. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis asmeniškai arba rašy
kite laišką: John Vogonis, 26 So. 
55th St., Philadelphia, Pa. Telefonas: 
Gra. 9987. (236-238)Nors ne visi brooklyniečiai 

buvome muštukais, gal tik vie
nas kitas buvo tam kalti, ta
čiau .Brooklynas pereitą savai
tę atsižymėjo užmušimu 15- 
kos žmonių automobilių ne
laimėse. Viso šiais metais au
tomobiliais 
nes.

Plaučių 
susirgo 24,
susirgimų raportuota 75. 
sirgimai kitomis viens kitam 
perduodamomis ligomis šiuo 
tarpu neskaitlingi.

JUDŽIAI
te-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, 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)

Visoj eilėj New Yorko 
atrų dabar rodoma Sovietų 
judžiai ir. visuose žiūrovų ne
trūksta. PavyzdiiĄ “Generolas 
Suvorovas” baigia' trečią sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St. Ketvirtadienį rodo

užmušta 208 žmo-

Vyks 
. v. 

alonė-

uždegimu naujai 
mirė 12. Kokliušu

Su-
BROOKLYN, N.

ALDLD 1 kp. susirinki 
ketvirtadienį, spalių 9 d. 
“Laisvės” Svet. Visi nartai 
kite dalyvauti. Turėsime pravesti 
daug tarimų. Galėsite pasiimti trimė- 
nesinį žurnalą “šviesą.” Duoklės yra 
labai svarbu org. gyvybei, todėl ma
lonėkite užsimokėti. Pakalbinkite 
savo pažįstamus ateiti įsirašyti į šią 
draugiją. — Org. (236-238)

Ir artistas Valentis 
ir ilgai dirba, kad šį 
dienį atėję pamatyti 
Brooklyno ir apylinkių lietu
viai matytų jį be jokios ydos. 
Per ilgus vakarus iki pusiau
nakčių jis neišleis nei vieno 
aktoriaus, kol visi neatliks sa
vo rolės, kaip pridera geriems 
aktoriams. Pereita sekmadie
nį, 90 laipsnių karštyje, pra-

52
statyti savo

MIRĖ

Metų *vaka- 
įžanga $2

gė- 
de-

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Lankėsi “Laisvėje”

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

F. W. Shalins |
(SHALINSKAS) į

Funeral Home | 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Mrs. M. Weyland, Elmhurst, 
krito ir mirė savo vyro laido
tuvėse.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas ’ 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Praeito penktadienio vaka
rą, 3-čią spalių, įvyko Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubo 'kvar
talinis susirinkimas. Jis 
vo šauktas atvirutėmis ir 
rių atsilankė apie 60. 
užsimokėję duokles išėjo
mo, o jūs pasilikusieji dary
kite tarimus ar barimus, — 
mums neapeina. . .

Perstatytas į Kliubą Petras 
Siaurys, o priimtas Vladas Ga- 
liauskas.

Dariaus-Girėno statymui pa
minklo klausimu įvyks kon
ferencija 2-rą lapkričio, ir jon 
apsiėmė dalyvauti šabūnas.

Nutarta sušaukti masinį su
sirinkimą išaiškinimui skirtu
mų politinių partijų, kurios 
dalyvauja rinkii$uose-balsavi- 
muose. Reiškia, kiekviena par
tija turės teisę 
kalbėtoją.

Laukimo Naujų 
rienei nustatyta 
y patai. Vadinasi, 50 centų 
daugiau, negu kitais metais, 
nes kaip maistas, taip ir gėri
mas yra aukščiau pakilę, ir su 
sena kaina jau negalima pa- 
dengt vakarienės išlaidas. Prie 
to, juk visiems suprantama, 
kad reikia gauti ir bent šio- 
kis-tokis uždarbis.

Kitas, ir bus naujas daly
kas prie vakarienės, tai dary
mas dviejų tikietų. Kas norės 
valgyti vakarienę 7-tą vai. va
karo, tas nusipirks vienokius 
tikietus, kas 10-tą, tas kito
kius.

Dvieji tikietai daromi tuo iš- 
rokavimu, 
patogesnį, 
mą, negu

Kuomet 
visi sykiu, 
vistiek jų 
tad vieni 
Išeina nei 
rodė praeitis. Dabar pažiūrė
sime, ką mums duos naujas 
vakarieniavimo būdas!

Sergančių kliubieČių turi
me keturis. įsisunkiau sergan
čių yra Mikolas Riskevičius, 
kuris dabar yra išvežtas She- 
nandoah’rio apylinkėn. Ir Sta
sys Masiulis, gyvenantis House 
of Rest, Yonkers, N. Y. Petras 
Apselis ir Mikolas Bush, sa
koma, kad tuojaus bus vėl 
sveikųjų tarpe. J. N.

“Geriausios Motinos 
Kontestas”

Palaidojo Nušautą Unijos 
Viršininką

Pirmadienį palaidotas Emil 
Camarda, Laivakrovių Unijos 
vice-prezidentas, kurį nušovė 
Salvatore Sabbatino, to vardo 
firmos viršininkas, pereitą ket
virtadienį, firmos ofise, 
Broadway, New Yorke.

Viršininkui prisiųsta tiek 
lių, kad turėjo vežti dviem
šimtimis automobilių. Bažny
čioj pravestų ceremonijų me
tu stovėjo iš 200 asmenų gar
bės sargyba. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Camarda gyveno 133 See
ley St., Brooklyne. Jį nušovęs 
Sabbatino randasi kalėjime be 
kaucijos. Jis pats atėjo poli
cijos stotin apsistatęs advoka
tais ir pasidavė pereitą penk
tadienį.

Švilpukas Padėjo 
Išsigelbėti

New Yorkari pribuvęs Fran
cis Holmes, vienas iš 13-kos 
išsigelbėjusių laivo Libby Mai
ne įgulos narių, labai dėkingas 
kišeniniam švilpukui už savo 
ir už tų 12-kos gyvastį. Audrai 
paskandinus jų laivą ir įgulai 
graibstantis už šipulių įšėlu- 
sioj ir pilnoj ryklių jūroj ne
toli Puerto Rico,- jis atsiminė 
savo švilpuką ir jo rėžiančiu, 
stipriu balsu prisišaukė kari
nį laivą, kuris juos išgelbėjo.

Kiti 20 įgulos narių žuvę.

Red Hook Housing Audito
rijoj, 110 W>9th St., suruošta 
“Geriausios Motinos Kontes- 
tas” ir jo laimėtojom bus iš
duotos dovanos iškilmingose 
ceremonijose spalių 9-tą, 2 
vai. po pietų, dalyvaujant ma
jorui LaGuardijai ir kitiems 
aukštiems miesto ir tos apylin
kės valdininkams. Majoras iš
duos prizus.’

Visiems Piliečiams
Šią savaitę kiekvienas pilie

tis privalo užsiregistruoti bal
savimams lapkričio 4-tą. Nesi- 
registravę negales balsuoti.

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

Nauji ir seni 
kad nebalsavę

PARDAVIMAI
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais turi būt 
New Yorko ar Brooklyno pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norintie
ji daugiau informacijų sužinoti, pra
šome kreiptis po antrašu: 256 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (238-240)

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)

gumo liūdymą.

L. I. Kolegijos slaugių mo
kyklą baigė 52 merginos.
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pirmiau nie- 
naturalizuoti 
gauti raštin-

Parsiduoda su pilnom gėrimų lais- 
nėm restauracija — Bar & Grill, su ' 
gerai įruoštom Bowling Alleys. Erd-1 
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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl i Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius st 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

kad davus žmonėm 
liuosesnį patarnavi- 
pirmesniais laikais.

žmonės susirenka 
tai prie vieno stalo 
negalima susodinti; 
valgo, kiti laukia, 
šis, nei tas. Tą pa-

Spalių 6 d. mirė Marijona 
Butkuvienė, 47 m. amžiaus, 
gyvenusi 69 Marcy Ave., 
Brooklyne. Pašarvota Stepono 
Aromiskio laidotuvių koplyčio
je, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Bus laidojama ket
virtadienį, spalių 9 d., 10 vai. 
rytoj, šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko vyrą Joną, 
dukterį Eleną, sūnų Juozą, 
taip pat Lietuvoje dvi seseris 
Vasiliauskaitės: Uršulę ,Zda- 
nevičienę Eistiškėse, Vilkaviš
kio apskrityje, ir Adelę Sla- 
vickieifę Kauniškiuose, Mari
jampolės apskrity.

Velionę laidoja grab. Ste
ponas Aromiskis.

i
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

B

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
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 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 6-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Pereitą šeštadienį įstaigoje 
lankėsi K. čiurlis iš Bayonne, 
N. J., pereito “Laisvės” va
jaus čampionas toj valstijoj. 
Atvyko jisai ne tuščiomis, bet 
vežinas prenumeratomis. Ir iš
važiavo ratuotas, kaip jis sa
kė, “amunicija” vajaus dar
bui. Pradžią turi sėkmingą, jis 
jau užkopė pirmuoju vajinin- 
kų sąraše.

Spalių 6 d., Kings County 
ligoninėje, mirė Mykolas Mar- 
cisak, 27 m. amž., gyvenęs 42 
Harrison Ave., Brooklyne. Pa
šarvotas Radzevičiaus laido
tuvių koplyčioje, 402 Metro
politan Avė., Brooklyne. Lai
dojamas spalių 10 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Liko 
žmona Theo. Marcisak-Bacevi- 
čiūtė ir 2 m. amžiaus* sūnelis.

Laidotuves aptarnauja gra- 
borius Radzevičius.

Sabbatino, gerai apsiginkla
vęs advokatais, pasidavė poli
cijai. I - - t--

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus Ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir šonaivakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Sta/ 
adresas;

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

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

Kiekvieną su batą 
, karšta 

Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

laidotuves

nemoka- 
miesto.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

. 1. -

FRANK DOMIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. —- “Laisves” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo Idlbasal 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir AmerikoniSko
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

GREEN STAR BAR & GRIEL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
Green Sttar 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 
Tel. Ev. <-8698




