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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Jau prieš daug metų buvo 
visiems gerai žinoma, kad Vol
demaras ir jo klika yra Hitle
rio agentai Lietuvoje. Dabar 
tai patvirtino pats Hitleris. 
Smaugimui Lietuvos jis pasi
šaukė voldemarininkus talkon 
—gen. Kubiliūną ir kitus.

Be to, Hitleris leido Lietu
voje atgaivinti voldemarinin- 
kų teroristinę organizaciją 
“Geležinį Vilką.” Spėjama, 
kad šis “Vilkas” būtų Lietu
voje hitlerininkų partija 
žinam Lietuvos
jeigu naciai laimėtų šitą ka-

am- 
pavergimui,

Kiekvienoje šalyje Hitleris 
stengiasi rasti išgamų, kurie 
padėtų jam kraštą pavergti, 
šitokią judošišką rolę Lietuvo
je pasiėmė voldemarininkai.

Bet, žinoma, jiems ateis 
“sūdna diena”, taip, kaip ateis 
ir pačiam Hitleriui.

Ketvirtad. Newarke turėjom 
gražų lietuvių susirinkimą. Su
sirinkusiųjų paprašėme aukų 
medikalei pagalbai Sovietų Są
jungai. Atsiliepimas buvo ne
paprastai gausus ir šiltas. Tuo
jau tapo sumesta net $93. Ten 
pat drg. Beeis dar pridavė 
vieno draugo penkinę. Taigi, 
pasidarė stambi auka.

Aukavusių vardai bus pa
skelbti “Laisvėje.” Padengus 
susirinkimo išlaidas, aukos 
perduotos Lietuvių Komitetui 
Medikalės Pagalbos Sovietų 
Sąjungai.

No. 200 LAISVĖS antrašas^ 427 lorimer^street Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio (Aug.) 25, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

SOVIETŲ ARMIJA VEDA DIDŽIAUSIAS KONTR-ATAKAS
&

Smolensko Fronte So
vietai Atmetė Nacius

12 Myliy Atgal
Maskva. — Centraliniame 

fronte Raudonoji Armija la
bai pasekmingai kontr-ata- 
kavo vokiečius į šiaurius 
nuo Smolensko - Maskvos 
vieškelio ir atmetė nacių ka
riuomenę 12 ir daugiau my
lių atgal. Sovietų oro laivy
nas bent šiame fronte iš es
mes visiškai vyrauja ore 
prieš vokiečius, kaip prane
ša New Yorko Times kores
pondentas Cyrus L. Sulz
berger.

Raudonarmiečiai At
griebė 10 Miesteliu
Maskva, rugp. 24. — Rau-' 

donoj i Armija pradėjo di
džiausias kontr-atakas prieš 
vokiečius Smolensko-Gome- 
lio linijoj, atgriebė desėtką 
miestelių; stumia nacius to
liau atgal ir siekia atkariaut 
Gomelį. Pranešama, jog So
vietų kariuomenė baigianti 
sėkmingus veiksmus dėlei

Ant rytojaus, atėjęs į dar
bą, randu sekamą laišką :

“Malonus Drauge: Aš jums 
prisiunčiu 10 doleriu. Perduo
kite teikimui medikalės pagal- Gomelio atgriebimo.
bos Sovietų Sąjungai.”

Po laišku parašo A. Kilie
ji©, rumfordiete, motina Balio

Sovietų radijas pranešė, 
kad Raudonoji Armija sten-
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Kilo, jaunuolio, kuris daly va-Į S13®1 aP8^ dlde? ?k?.'clP
vo Ispanijos liaudies kovoje 
prieš gen. Franco.

Draugė Kilienė jau nebe
jauna moteriškė ir turi pati 
duoną užsidirbti. Tačiau jos 
nuoširdumas ir duosnumas 
darbininkų kovoms gali būti 
labai šviesiu pavyzdžiu mums 
visiems.

Ačiū, drauge, už auką.

Beje, kaipo sekretorius Lie

nacių kariuomenės į šiau
rius nuo Kijevo.

Gomelio srityje raudonar
miečiai, komanduojami ge
nerolo Konevo, sučiupo ke
lias vokiečių kareivių kuo
pas su visais ginklais ir į- 
rengimais.

Su visais ginklais perbė
go į Sovietų pusę du slavokų 
batalionai atsiųsti kariaut 
prieš Sovietus. Jie sako,

tuvių Komiteto Medikalės Pa-(kad “labai nupuolus” dvasia 
galbos Sovietų Sąjungai, bu-: vokje£ių kareiviu, kurie ypač 
vau nuvykęs i amerikinio ko- , , . .. , \ -i - iY z 1 nnnnrnn Izi ri ri I/nd v»m Lroa Iro-
miteto raštinę. Nunešiau iri 
perdaviau nuo lietuvių $150.

Amerikiečių komiteto žmo
nės labai džiaugiasi gavę kon
taktą ir aukų nuo lietuvių. Jie 
sakė, kad jie patys galvoję, 
kaip čia susisiekti su lietuviais 
ir įtraukti juos į šitą humani
tarinį darbą. O čia mes patys 
atėjome!

Jie pilniausiai užgiria mūsų 
darbą ir pastangas. Dabar vėl 
Lietuvių Komiteto ižele greitai

VOKIEČIAI PRARADO
2,000,000 KAREIVIU,

O SOVIETAI 700,000

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 22. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sakė šiandien:
Mūsų kariuomenė naktį rugp. 21 į 22 d. įnirtusiai ko

vojo su priešu visame fronte. Ypač atkaklūs buvo mūšiai 
kryptyse Kingiseppo, Novgorodo ir Gomelio.

Maskva, rugp. 23. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 22 d. ištisu frontu neatlaidžiai 
kovojo su priešu.

Pagal patikrintus pranešimus, tai 32 vokiečių orlaiviai 
buvo sunaikinti rugp. 20 d., o ne 2l-nas, kaip kad pirmiau 
pranešta.

Sovietų kariniai laivai užpuolė penkis transportinius 
vokiečių laivus Baltijos Jūroj, kurie buvo lydimi fašistų 
karinių laivų. Du vokiečių transporto laivai ir du lydėju
sieji juos motorlaiviai tapo nuskandinti, o trys likusieji 
priešo laivai buvo užvyti ant pakrančių seklumų ir taip 
jie ten prisvilo.

Vokiečiai Neteko Kur Kas Daugiau Karo Pabūklą

nepatenkinti, kad reikės ka- motorizuotų divizijų.

Sovietų Žinių Biuras taip pat davė sekamą pranešimą: 
Veiksmai Raudonosios Armijos per du pirmuosius ka

ro mėnesius prieš Hitlerio gaujas, niekšiškai iš pasalų už
puolusias mūsų tėvynę, įrodo, kaip susmuko planai Vo
kiečių Aukštosios Komandos, kuri buvo pasimojus žai
biškai sunaikint Raudonąją Armiją.

Vienas mėnuo atgal Vokiečių Aukštoji Komanda pa
skelbė visam pasauliui, kad jau atdaras jiem kelias į Mas
kvą, Leningradą ir Kijevą. Bet mūsų keriuomenė užkirto 
jiem tą kelią ir tuo pačiu laiku padarė galą keliem tu
zinam vokiečių armijos divizijų.

Dar pirmosiomis karo dienomis vokiečių propaganda 
paskelbė, kad jie sunaikinę visas Sovietų oro jėgas. Bet 
mūsų lakūnai išblaškė ir šią fašistų pasaką, kasdien nu
šaudami žemyn po kelis tuzinus vokiečių orlaivių, už
mušdami tūkstančius vokiečių kareivių ir sistematiškai 
bombarduodami Berlyną ir kitus Vokietijos miestus.

Raudonoji Armija sukriušino kelias vokiečių tankų di
vizijas, skaitlingas jų pėstininkų divizijas ir penkioliką jų

riaut žiemos laiku prieš So
vietų Sąjungą.

Maskva, rugp. 24. — An
glijos karinės pasiuntinys
tės galva, generolas Mac
Farlane asmeniškai matė 
Sovietų vedamas kontr-ata- 
kas Smolensko fronte ir sa
ko, jog Raudonosios Armi
jos ūpas puikus, komanda

bus šimtinė ir reikės vėl tuo-.labai gera ir ginklai visai 
zl ..^4-1 1-~ ' 4- 4 1 r -V-V-* i avn l\/T nnT?n vii njau perduoti amerikiniam ko

mitetui.

Amerikinis Komitetas Tei
kimui Medikalės Pagalbos So
vietų Sąjungai yra pasimojęs 
tuojau' sukelti milijoną dole
rių, už juos nupirkti vaistų bei 
reikalingų instrumentų ir pa
siųsti Sovietų Sąjungon.

Labai prašo visų geros šir
dies lietuvių pasiskubinti su 
savo aukomis.

Aš užtikrinau juos, kad mes 
lietuviai savo pareigą greitai 
atliksime. Ir tikiuosi, kad mes 
jų nesuvilsime.

tinkami. Gen. MacFarlane 
pareiškė, kad Sovietų orlai- 
vynas stipresnis už vokie
čių.

Matote, du klerikalai nesu
sitarę meluoja.

Darbi-Bostono klerikalų 
ninkas” rugpjūčio 22 dieną 
ant pirmo puslapio didelėmis 
raidėmis sako: “Sukilime da
lyvavo 35 tūkstančiai organi
zuotų lietuvių.” ,

Bet Chicagos klerikalų 
“Draugas” rugpjūčio 21 die
nos editoriale griežtai .teigia: 
“Virš 125,000 sukilėlių daly
vavo sukilime.”

Yra vienas žmogus, kuris 
nesibijo atvirai džiaugtis bai
sia Lietuvos nelaime, tais upe
liais išlieto lietuvių kraujo, 
tais sudegintais Lietuvos mies
tais ir kaimais. Tuomi “did
vyriu” yra mūsų “brolis” Juo
zas Tysliava. štai rugpjūčio 
22 dienos “Vienybės” editoria- 
le jisai pareiškia:

“Jau mes rašėme, kad di
džiausia lietuvių tautos nelai
mė būtų buvusi ta, jeigu Stali
nui būtų pasisekę išvengti šio 
karo.”

O, žinoma, jeigu Sovietų 
Sąjunga būtų išvengus šio ka
ro, tai ir Lietuva būtų nema
čiusi šio karo ir jos žmonės, 
miestai ir kaimai būtų išlikę 
nepaliesti.

Sako, kad A. Smetona 
Traukiąs Amerikos Lie

tuvius pas Nacius
Washington. — Overseas

Žinių Agentūra rugp. 22 d. 
štai ką pranešė apie politi
nę Antano Smetonos veiklą 
Jungtinėse Valstijose:

“Su parama buvusio Lie-
tu vos prezidento Smetonos, Berlyną> bet p^u(L Ar. 

mijos komanda to nedarė, 
nes sovietinė komanda laikė 
Berlyną dideliu • sostamies- 
čiu su daugeliu darbininkų 

. J, su užsienių at- 
ir misijomis.

SOVIETŲ ORLAIVIAI BOMBARDUOJA 
BERLYNĄ UŽ TAI, KAD NACIAI ŽVĖ

RIŠKAI TERIOJA MASKVIEČIUS
Maskva. — Sovietų Žinių 

Biuras sako:
Nuo pat karo pradžios, 

Sov. orlaiviai pilnai galėjo 
sistematiškai b o m barduot

niais Maskvos darbo žmo
nes.

remiama kampanija, kuri 
siekia įtikint Amerikos lie
tuvius, kad Vokietija lei
sianti Įsteigt nepriklausomą ^yy^toTu

’, stovybėmis ir misijomis. 
(Raudonosios Armijos ko- gyvena Miclugano valstijoj,! an(]a atsižvelgė j faktą 

sake lietuvių susirmkimam- 
konferencijom C hi c ago j e, 
kad Vokietija užtikrinus, 
kad Lietuva būsianti įiepri-j 
klausoma valstybe, tik vo- 
kiečių įtakos rate, po karo, manda turėjo tokią nuoirfo- 

“Šiuomi remiantis, tos lie- n?, kad vokiečiai susilaikys 
tuvių konferencijos nutarė 
pradėt vajų rinkt pinigus, 
kad paskleistų tokį nusitei
kimą tarp lietuvių gyvento
jų Jungtinėse Valstijose.”

Lietuvos valstybę po karo 
“Smetona, kuris

kad bombarduojant Berlyną 
iš oro, nukentėtų ir gana 
daug nekariškių gyventojų.

Sovietų oro laivyno ko-

NUŽUDĖ NACIŲ KARI
NINKĄ

Paryžius. — Požeminiame 
geležinkelyje tapo nužudy
tas Vokietijos laivyno kari- 
ninkėlis.

Vokiečių generolas 
Schaumburg, Paryžiaus ko- 
mandierius, išleido įsakymą 
sušaudyt po atitinkamą 
skaičių areštuotų Hitlerio 
priešų už kiekvieną “krimi- 
nalį veiksmą” prieš nacius.

Vokiečiai Užėmė Niko
polį ir Očakovą

Berlin. — Nacių koman
da praneša, kad jie užėmę 
Nikopolį, vakarinėje pusėje 
Dniepro upės.

Naciai skelbia, kad jie už
kariavę ir Očakovą, .prie
plaukos miestą prie Juodo
sios Jūros.

Helsinki. — Suomių ko
manda sako, kad jie atėmę

nuo Maskvos bombardavi
mo. Tačiau pasirodė, jog fa
šistiniams pabaisoms-bjau- 
rybėms nėra jokio įstatymo 
ir kad jie negerbia jokių 
karo taisyklių.

Per mėnesį nuo liepos 22 
iki rugpjūčio 22 d. vokiečių 
orlaiviai dvidešimt keturis 
kartus užpuolė bombarduot 
Maskvą, Sovietų sostamies- 
tį. Nuo tų užpuolimų nuken
tėjo ne kariniai pastatai, 
bet gyvenamieji namai vi
duryj Maskvos ir jos prie
miesčiuose, viena ligoninė, 
dvi daktariškos klinikos, 
jauniausių vaikų mokykla, 
teatras, Mokslo Akademijos 
Rūmas, kai kurios mažos 
dirbtuvėlės Tolimųjų Šiau
rių pramonės ir keli kolek-

Perima Užstreikuotas 
Laivastatyklas į Val

džios Rankas
Hyde Park, N. Y. — Prez. 

Rooseveltas įsakė laivyno 
ministerijai perimt į val
džios rankas Federal kom
panijos laivastatyklas Kear
ny, N. J. Tai todėl, kad lai- 
vasta tykių savininkai, Jun
gtinių Valstijų Plieno kor- 
poracija, vėl atmetė valdišJ 
kos taikymo komisijos pa
tvarkymą pilnai pripažint 
CIO uniją:

Prieš Federal laivastatyk
las streikavo 16 tūkstančių 
darbininkų vadovaujami 
CIO unijos. Jie buvo sustab
dę valdžios užsakytus dar
bus už 493 milionus dolerių.

iš Sovietų Kaekisalmi ir vi-gyviai ūkiai esami artimiau- 
są sritį į šiaurius nuo Vuok-I siUosę Maskvai apskričiuo- 
si upės, Karelijos tarpvan- Se.
denyje.

Vien per tris paskutines savaites mūsų kariuomenė vi
siškai sudaužė sekamas vokiečių divizijas:

a) Tankų divizijos: 3-čia, 4-ta, 7-ta, 10-ta, 11-ta, 12-ta, 
13-ta, 14-ta, 16-ta, 18-ta, 19-ta, ir 20-ta divizijos.

b) Pėstininkų divizijos: 5-ta, 11-ta, 24-ta, 26-ta, 28-ta, 
30-ta, 32-ra, 44-ta, 50-ta, 52-ra, 62-ra, 68-ta, 71-ma, 79-ta, 
86-ta, 94-ta, 95-ta, 99-ta, 101-ma, 106-ta, 110-ta, 111-ta, 121, 
125-ta, 137-ta, 156-ta, 157-ta, 161-ma, 206-ta, 25^-čia, 262- 
ra, 263-čia, 290-ta, 293-čia, 29^-ta, 298-ta ir 299-ta.

c) Motorizuotos divizijos: 2-ra, 8-ta, 14-ta, 17-ta, 18-ta, 
20-ta, 25-ta, 27-ta ir 262-ra.

d) Specialiai armijos vienetai: 3-čia, 11-ta, 13-ta ir ki
tos Rinktinės Gvardijos divizijos, taipgi Deutschlando ir 
Vikingų pėstininkų pulkai.

e) Pėstininkų pulkai: 23-čias, 24-tas, 35-tas, 109-tas, 
135-tas, 253-čias, 260-tas, 262-ras, 279-tas, 307-tas, 311-tas, 
312-tas, 432-ras, 480-tas, 485-tas, 486-tas, 530-tas ir eilė 
kitų pulkų prigulėjusių skirtingom vokiečių divizijom.

Pasėkoje mūšių, iš daugelio vokiečių divizijų nieko 
daugiau neliko, kaip tik diviziniai jų numeriai. Paimti 
nelaisvėn vokiečiai paliudijo, jog tokių divizijų kuopos 
susidaro tik iš dešimties iki dvylikos vyrų.

Per du pirmuosius karo mėnesius vokiečių armija pra
rado daugiau negu du milionus vyrų, užmuštų, sužeis
tų ir nelaisvėn paimtų. Lygiai sunkūs yra nuostoliai vo
kiečių armijos ginklų ir kitokių įrengimų. Pagal patik
rintas skaitlines, vokiečiai per du pirmuosius karo mėne
sius prarado apie 8,000 tankų, 10,000 kanuolių ir daugiau 
kaip 7,200 orlaivių.

Vokiečių gi propaganda padavė sekamus pasakiškus 
skaitmenis neva mūsų nuostolių: 15,000 tankų, 14,000 
kanuolių, 11,000 orlaivių ir 5,000,000 kareivių, iš kurių, 
girdi, daugiau kaip milionas buvę paimta nelaisvėn.

Tai yra tokie kvaili vokiečių melai, jog nė vienas žmo
gus tebenešiojąs galvą ant pečių netikės jais. Tikslas to
kių . beprotiškų skaitmenų, tačiau, yra paslėpt milžiniš
kus Vokietijos nuostolius, pridengt faktą, kad susmuko 
pagyrūniški planai vokiečių žaibiško karo, trūks-plyš apakintas.

Dar 5 Biliūnai Kariau 
jantiem Prieš Nacius
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas reikalaus, kad kon
gresas paskirtų dar 5 bilio- 
nus dolerių paskoloms tiem 
kraštam, kurie’veda apsigy
nimo karą prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją.

PAVOJUS LENIN- 
GRADUI

Maskva. — Maršalas Vo- 
rošilovas vėl atsišaukė į Le
ningrado gyventojus prisi
rengt; gint miestą nuo nacių 
ir suomių; sako, kad Lenin
gradas randasi didžiame pa
vojuje.

Bombarduodami gyvena
muosius namus Maskvoj, 
fašistų lakūnai štai ką pa
darė:

Jie užmušė 736 žmones, 
sunkiai sužeidė 1,444 ir 
lengviau sužeidė 2,069.

Aukščiausioji Sovietų Ko
manda, suprantama, negalė
jo praleist nenubaudus na
cių už tuos gyvuliškus už
puolimus ant Maskvos.

Sovietų oro jėgos taip at
siliepė į vokiečių bombarda
vimą ramių Maskvos gyven-

Baigiasi Detroito Gatve-, 
karią Streikas

Detroit, Mich. — Po ketu
rių dienų streiko, 5,500 dar- 
bininkų-tarnautojų gatve- 
karių ir auto-busų sutiko 
grįžt darban ir per balsavi
mus šį pirmadienį išspręst 
klausimą, ar vienintelė ių 
atstovė turi būt Amerikos 
Darbo Federacijos Unija ar 
CIO.

Karo Teismai ir Mirties 
Bausmė Francijoj

Vichy, Franci j a. — Mar-C į T 1V11J j 11 U.11V1JCG AfJLCAA

tojų,- kad Sovietų orlaiviai 'galas Petain, diktatorius ne
pradėjo sistematiškai bom- 'priklausomos Francijos da- 
barduot karinius ir pramo-|lies, įvedė specialius karo 
ninius pastatus Berlyne ir' 
kituose Vokietijos miestuo
se. Tatai bus daroma ir 
ateityje. Bus atkeršyta fa
šistam, kurie padarė kanki-

teismus su mirties bausme 
žmonėm, kurie demonstruos 
arba darys sabotažo veiks
mus prieš nacišką Petaino 
valdžią arba prieš vokiečius.

įh-*
/MS

gaudinėt Vokietijos žmones ir klaidint viso pasaulio vie
šąją nuomonę.

Tikrumoje Raudonoji Armija žiauriuose nuolatiniuose 
mūšiuose per du mėnesius prarado 150,000 vyrų užmuš
tų, 440,000 sužeistų ir 110,000 nežinia kaip dingusių. Ta
tai sudaro 700,000 vyrų iš viso.

Mes praradome 5,500 tankų, 7,500 kanuolių ir 4,500 or
laivių.

Raudonoji Armija, didvyriškai kariaudama prieš tą 
gudrų ir žiaurų priešą, sudraskė į gabaliukus pasaką 
apie “nesumušamą” vokiečių kariuomenę ir susmukdė vi
sus Vokiečių Aukštosios Komandos apskaičiavimus. Rau
donoji Armija tebėra pilna nepalaužiamo pasiryžimo at
kakliai kovot prieš neprietelių, kol jis taps visiškai sunai-

Sovietų Armija prieš 
Nacius Irane-Persijoj
London. — Pranešama, 

kad Sovietai sutelkė 150,000 
armijos žygiuot išvien su 
anglais prieš Iraną-Persiją, 
jeigu to krašto valdžia neiš
vys laukan ketverto tūks
tančių vokiečių, kurie veikia 
kaip Hitlerio agentai.

ORAS. — šį pirmadienį 
truputį šilčiau.
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gelbėti Lietuvos žmones.
Žmonės, kurie padeda Hitleriui šiame 

kare, šmeiždami ir niekindami didvyrin- 
gai kariaujančią Sovietų armiją, pjudo 
ir kursto Amerikos lietuvius prieš Sovie
tų Sąjungą šiandien, yra Lietuvos ir lie
tuvių tautos priešai.

Pirmadienis, Rugpj. 25, T94T ‘

Vyrai Militarinėj Tarnyboje 
Gali Atidėti Skolas

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................  $6.00
United States, six months .....   $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ......... $3.50
Foreign countries, per year ......... $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ____  $6.00
Canada and Brazil, six months   $3.50

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

Act of March 3, 1879.

Kaip Galima Pagelbėti Lietuvai?
Kiekvienam lietuviui rūpi šis klausi

mas. Visi žinome, jog Lietuva ištikta bai
sios nelaimės. Naciai ją griauna ir naiki
na. Lietuvos žmonėms grūmoja baisus 
vargas.

Kiekvienas iš mūsų norėtumėme išties
ti savo pagelbos ranką savo broliams Lie
tuvoje. Tą, žinoma, jaučia klerikalai ir 
smetonininkai, ir todėl jie bando tą gra
žų humanistinį sentimentą išnaudoti sa
vo partijiniams reikalams. Pavyzdžiui, 
smetonininkai paskelbė, kad jie renka 
Lietuvai drabužius ir kitus dalykus. Sa
kė svietui, kad tai viską jie perduos A- 
merikos Raudonajam Kryžiui.

Bet Raudonasis Kryžius oficialiai pra
nešė, kad jisai jokiu šelpimu, jokios pa
gelbos davimu neužsiin a tuose kraštuo
se, kuriuos turi okupavę naciški barba
rai. Specificiškai atžymi, kad jisai nieko 
nepriima ir nieko nepersiunčia Lietuvon.

Klerikalai jau seniai renka Lietuvos 
“gelbėjimui” aukas. Ir dabar jie jas te- 
berenka, nors patys pripažįsta, kad visi 
ryšiai su Lietuva yra nutrūkę. .Štai ką 
rašo So. Bostono “Darbininkas” (rugpjū
čio 22 d.):

“Tad visų pirma Lietuva rejkalinga 
ekonominės pagalbos. Bet kaip ją suteik
ti, kai susisiekimas visiškai nukirstas? 
Ne kuriuo kitokiu būdu, kaip tik per L. 
Gelbėjimo Fondą, kurs jau yra suradęs 
kelią pinigams į Lietuvą siųsti. Tad jo
kio pasiteisinimo bei išsisukinėjimo nega
li čia būti. Pagaliau kiekvieno lietuvio 
širdis tiek sujaudinta, kad paskatinimo, 
rodos, nebereikia. Dabar bendrai šelpki
me visą Lietuvą per Gelbėjimo Fondą, o 
kada atsidarys susisiekimas, tuomet ga
lėsime šelpti artimiausius sau žmones.”

Bet kodėl “Darbininkas” nepasako tų 
“būdų”? Juk jeigu yra tokie “būdai,” tai 
svarbu žinoti visiems Amerikos lietu
viams.

Jei tie būdai slapti ir jų negalima 
skelbti, tai aišku, kad jais pasitikėti ne
galima. Slaptais būdais galima pasiųsti 
keletą dolerių keliems žmonėms dėl slap
to politinio darbo. Bet jokiu būdu tokiais 
būdais bei keliais negalima sušelpti eko
nominiai visos Lietuvos liaudies. Tą pri
pažins kiekvienas, kuris nors kiek nusi
mano apie tokius dalykus.

O gal klerikalai nenori tų “būdų” 
skelbti todėl, kad jie veda per Berlyną? 
Gal jie turi ryšius su Hitleriu ir yra ga
vę leidimą nuo Hitlerio? Jei tai būtų tie
sa, tai visuomenė turi žinoti, kad tokie 
“būdai” ir patarnaus Hitleriui. Joks do
ras ir teisingas žmogus negali pasitikėti 
naciais. Ar maistas, ar pinigai, ar drabu
žiai, pasiųsti nacių okupuotiems kraš
tams, bus panaudoti Hitlerio fašistų gau
joms toliau tęsti karą ir daugiau vergti 
ir naikinti žmones. Tą žino visi, tokio nu
sistatymo laikos ne tik Amerikos valdžia, 
bet ir Raudonasis Kryžius.

Taigi tie, kurie per Berlyną arba Hit
lerio leidimu “gelbės” Lietuvą, gelbės 
Hitlerio karinę mašiną. Lietuvos žmonės 
nieko negaus. Amerikiečių aukomis bus 
sustiprinta tiktai nacių priespauda ir te
roras prieš Lietuvos žmones.

Tai turi suprasti kiekvienas Amerikos 
lietuvis.

Taigi, vienintelis būdas pagelbėti Lie
tuvai ir jos žmonėms šiandien yra pagel
bėti Sovietų Sąjungai, Anglijai ir Ameri
kai sunaikinti hitlerizmą. Mes tą daug 
kartų nurodėme ir dar kartą norime sto
rai pabrėžti. Kai hitlerizmas bus sunai
kintas, kai naciai bus išgrųsti iš Lietu
vos, tada visi skubinsimės ekonominiai

$25,000 už 55 Gyvybes
United Spanish Aid Committee prane

ša visuomenei, kad mirties pavojuje yra 
atsidūrę patys veikliausi, patys drąsiau
si ispanai lojalistai, kurie randasi Fran- 
cijos koncentracijos stovyklose. Jų yra 
apie 55 — vyrai ir moterys. Hitlerizmo 
šėlimas Franci j oje tiesioginiai grūmoja 
jų gyvybei.

Juos galima būtų išgelbėti, jei būtų pi
nigų. Komitetas sako, kad šitie kovotojai 
turi gavę leidimą išvažiuoti į Meksiką. 
Meksikos valdžia yra pasižadėjus suteik
ti jiems prieglaudą.

Bet kaip pasiekti Meksiką? Iš kur gau
ti kelionės lėšoms pinigų?

Štai kur, sako minėtas komitetas, gali 
pasidarbuoti amerikiečiai. Šių 55 lojalis- 
tų atvežimui Meksikon reikia viso labo 
$25,000. Nesiranda vieno tokio gerašir
džio turtuolio, kuris paimtų ir apmokėtų 
tuos kaštus. Prisieina komitetui kreiptis 
į plačiąją visuomenę, į geraširdžius žmo
nes, kurie nikeliais ir doleriais sukeltų 
šitą sumą ir išgelbėtų minėtus revoliu
cionierius.

Roosevelto Žodis Jauniems
Demokratams

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė laiš
ką Jaunųjų Demokratų konvencijai, kuri 
laiko sesijas Louisville, Ky. Tarp kitko, 
prezidentas sako:

“Už abiejų vandenynų, ant vandenynų 
ir virš vandenynų ore eina ginkluotų spė
kų kova su baisiausiu rezultatu naikini
mo ir žudymo tokiam maštabe, koks ne
turi lygaus visoje moderniškoj istorijoj. 
Taip turėjo būti.

“Prieš nuogą jėgą vienintelis galimas 
apsigynimas yra nuoga jėga. Agresorius 
nustato tokio karo taisykles. Tie, kurie 
ginasi, neturi kito pasirinkimo, kaip tik 
atsakyti priešui į naikinimą dar didesniu 
naikinimu, į žudymą dar didesniu žu
dymu.”

Pasakyta tikra, kruvina tiesa. Tiktai ir 
tiktai nuoga jėga, tik naikinimas ir žu
dymas begalės išlaisvinti pasaulį iš na
cizmo. Ne todėl, kad žmonės to norėtų, 
kad to norėtų Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir Jungtinės Valstijos. Taip patvarkė, 
taip nustatė fašistiniai žmogžudžiai, ku
rių galva yra Hitleris. Tiems, kurie ko
voja prieš hitlerinę Vokietiją, pasirinki
mo nėra. Viskas reikia padėti į šalį. Tik
tai ir tiktai nuoga jėga dabar išriš klau
simą: ar pasaulį užkariaus ir pavergs 
hitlerinis barbarizmas, arba hitlerinė Vo
kietija bus sumušta ir tas barbarizmas 
bus amžinai sunaikintas.

New Yorko Darbo Federacija
Reikia nuoširdžiai .pasveikinti New 

Yorko Valstijos Darbo Federacijqs kon
venciją, kuri įvyko Syracuse mieste. Ji 
tikrai pasižymėjo dideliu konstruktyviš
kumu. Ir pripažinimas to dar nereiškia, 
jog su viskuom, ką konvencija nutarė, 
reikia sutikti. Užtenka, kad dviem ar 
trimi svarbiausiais klausimais jinai pa
sisakė konstruktyviškai.

Ši konvencija užgyrė Roosevelto pozi
ciją šio karo klausimu. Jinai pasisakė už 
teikimą visokios pagelbos Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai. Jinai išėjo prieš vartoji
mą armijos streikuose. Jinai priėmė rezo
liuciją prieš rasinį diskriminavimą indus
trijoje.

Šitie keli dideli žygiai padaro šią kon
venciją tikrai pažangia.

F r and jo j Girdis Socialinis 
Vulkanas

Nacių okupuotas Paryžius virsta į vul
kaną prieš nacius. Ten dabar siaučia 
areštai. Prieš porą dienų valdžia suareš
tavo 10,000 “žydų.” O tai aišku, jog su
areštuotų tarpe yra tūkstančiai ir ne žy
dų. Tai hitlerinė propaganda svietą ap
gaudinėti žydišku baubu. Bet šita apga
vystė nieko neapgaus.

Bruzda prieš nuožmius pavergėjus ne 
tik paryžiečiai. Visoje Francijoje prade
da veikti socialinis vulkanas. Petain ir 
kiti parsidavėliai Hitleriui kaltina ko
munistus ir žydus. Tai irgi tik apgąvys-

Kareivių ir Jūrininkų Civiles 
Pašalpos Aktas -—Civil Relief 
Act — laikinai atideda kai 

kurias obligacijas ligi galo 
tarnybos

Pagal parūpinimus kareivių 
ir jūrininkų Civiles Pašalpos 
Akto iš 1940 m., asmenys, ku
rie yra militarinėj tarnyboj 
Jungt. Valstijų, kurie buvo 
išrinkti pagal Rinktinės Tar
nybos Aktą, arba kurie įstojo 
savo laisvu noru, gali atidėti 
kai kurias civiles obligacijas 
laikotarpyje aktyvūs tarnybos.

Šis Pašalpos Aktas (Civil 
Relief Act), kuris veiks ligi 
gegužės 14 d./ 1945 m. arba 
ilgiau, jeigu šalis būtų privers
ta kariauti, leidžia atidėti to
kius mokesčius, kaip nuomą 
(rendą), įmokėjimų kontrak
tai (installment contracts), 
morgičiai, taksai ir apdraudos 
mokesčiai. Įstatymas nepanai
kina šių obligacijų, bet tiktai 
atideda ligi galo tarnybos, ka
da jos turi būti apmokėtos.

Visi sprendimai atidėti ob
ligacijas daromi per teismą 
(court), ir teismas, pagal sa
vo nuožiūros, gali nesuteikti 
apsaugos šio įstatymo tiems, 
kurie finansiniai gerai stovi ir 
gali savo obligacijas apmokėti. 
Parūpinimai šio įstatymo su
teikia 7 svarbius punktus, pa
gal kuriuos galima reikalauti 
įstatymo protekcijos.

Pirmas: Asmuo, norintis 
teismo sprendimo, turi išpildy
ti afideivitą, kuriame turi pa
sakyti, ar jis yra militarinėj 
tarnyboj.

Antras: Negalima išmesti iš 
namo žmonos, nei vaikų, arba 
kitų jo užlaikomų asmenų, pa
kol jis , yra aktyvioj militari
nėj tarnyboj, jeigu renda ne 
daugiau kaip $80. Teismas 
gali sulaikyti išmetimo proce
dūrą 3 mėnesiams arba ilgiau, 
priklauso nuo padėties.

Trečia provizija liečia ant 
išmokesčių nupirkimus (in
stallment purchases) asmeni
nio ir nejudomo turto. Asmuo 
tarnyboje jau tūri būti įvykdęs 
pirkimą turto prieš spalio mė
nesio 19 d., 1940, ir įmokėjęs 
pirmą įmokėjimą (install
ment) arba depozitą prieš 
įstojimą militarinėn tarnybon. 
Jeigu asmuo-militarinėj tarny
boj negalėtų gauti prailginti 
atmokėjimo laiko nuo savo 
kreditoriaus, tai teismas įga
liotas suspenduoti veiksmus 
(proceedings) ligi 60 dienų 
po užbaigimo militarinės tar
nybos.

Ketvirta provizija liečia as
meninio ir nejudomo turto 
morgiČius, kurie buvo duoti 
prieš spalių 17 d., 1940 m. 
Turto asmens militarinėj tar
nyboj negalima išparduoti 
“foreclosure išpardavimu” be 
teismo įsakymo. Teismas gali 
sulaikyti “foreclosure” išpar
davimą ligi 3 mėnesių po mi-

pytojas, ir vienas jo skulptū
rinių veikalų užsipelnijo auksi
nį medalį Londone. Kaip tapy> 
tojas jis turėjo puikią reputaci
ją New Yorke, kur jis įsteigė 
draugystę, kuri vėliau tapo 
National Academy of Design 
ir jis jos prezidentu buvo per 
16 metų.

Bet vieną kartą grįždamas 
iš Europos susiėjo su keliais 
draugais - mokslininkais. Vie
nas draugas eksperimentavo 
su elektromagnetiniais reiški
niais, iš tikro naujas stebuk
las. Morse buvo taip sužavė
tas tais 
j is metė 
elektra.

jo vardą, ir kaipo pionierius 
telegrafinio susinešimo.

Jis taipgi*įtaisė pirmą povan
deninio telėgrafo liniją New 
Yorko uoste.

Jis mirė balandžio 21 d., 
1872 m.

Telegrafas paprastai varto
ja savo ženklus — taškus ir 
brūkšnelius. Dabartiniu laiku 
telegrafu galima susikalbėti su 
bile šalim, kur tik yra telegra
fo priėmimo stotys.

pasikalbėjimais, jog 
dailę, ir domėjosi

Vokiečiai Nuskandinę Tris 
Anglijos Laivus

buvo 41 metų am- 
m. rimtai 
Už trijų 

pirmą te-
New Yorko 

N e p atenkintas,

Berlin. — Naciai praneša, 
kad jų orlaiviai ir kariniai 
greitlaiviai per dieną nu
skandinę tris prekinius ang
lų laivus, viso 12,000 tonų 
įtalpos. Nukirtę žemyn aš
tuonis anglų orlaivius.

Morse 
žiaus, kuomet 1832 
ętudijavo elektrą, 
metų jis įrengė jo 
legrafo aparatą 
universitete,
jis savo išradimą tobulino ir 

Pabauda dėl nemc- vis gerino, ir 1837 m. jis išsiė
mė patentą savo išradimui.

Prasidėjo penkių metų ko
va dėl pripažinimo. Daug 

žmonių manė, jog 
Jis pra-

litarinės tarnybos.
Penkta provizija sudaryta 

apsaugojimui tų asmenų, kurie 
turi apdraudos “policies,” ku
rių gali netekti dėl nesumokė- 
jimo nuošimčių, čia yra kai 
kurie apribavimai.

šešta provizija liečia tokius 
taksus ir asesmentus, kurie su
kanka (fall due) per periodą 
asmens militarinės tarnybos. 
Jeigu asmuo militarinėj tar
nyboj išpildys afideivitą pas 
taksų kolektorių ir įrodys, jog 
negali mokėti todėl, kad pri
imtas tarnybon, kolektorius 
negali laikyti taksų išpardavi
mo be sutikimo teismo. Teis
mas negali sulaikyti sutikimo 
ilgiau, negu šešis menesius po 
tarnybos.
k ėjimo šių taksų uždrausta, ir 
nuošimčiai negali viršyti 6 
procentą. Federaliai įeigų tak
sai gali būti atidėti laike tar- įtakingų 
nybos ir 6 mėnesius po tarny- buvo puikus sapnas, 
bos ir nuošimčių arba pabau- še paramos nuo Kongreso įtai- 
dos nereikia mokėti. Bet tar- syti liniją tarpe Washington© 
nyhoje asmuo turi pasiųsti įei-1 ir Baltimorės. Kongresas igno- 
gų taksų blanką ir paduoti 
prašymą kolektoriui Internal 
Revenue tame distrikte, kuria
me gyvena, prašydamas atidė
jimo mokesčių ir faktais įro
dyti, kodėl taip daroma. Dėl 
sutvarkymo State įeigų taksų, 
reikia kreiptis prie valstijiškų 
taksu biuru. C-

Septinta 
tam tikrus 
militarinėj

pro vizija duoda 
kreditus asmenim 
tarnyboje, kurie 

padavė prašymus dėl “home
stead entry,” “desert land 
entry” arba turi kasyklas 
(mining locations) po leidimu 
arba nuomavimu viešų žemių.

FLIS.

S. F. B. Morse - Tele
grafo Išradėjas

Dailės nuostolis buvo^ moks
lo laimėjimas, kuomet Samuel 
Finley Breese Morse apleido 
viską ir ėmėsi už elektros, nes 
jo tyrinėjimas ir išradimai toje 
srityje buvo apvainikuoti neiš
pasakytu pasisekimu.

šių metų balandžio 27 d. 
buvo minima 150 sukaktis jo 
gimimo ir jis gerbtas, kaip 
elektromagnetinio telegrafo iš
radėjas.

Jis gimė Charlestown, Mas
sachusetts, 1791 m. Sūnus Rev. 
Jebediah Morse. Jo tėvas ne 
tik buvo dvasiškas žmogus, bet 
ir garsus geografas. Jo “geo
grafiškos sutraukos” buvo sa
vo rūšies aiškiausios ir pradžio
je devyniolikto šimtmečio pri
imtos ir vartojamos Amerikos 
mokyklose.

Morse iš prigimties buvo iš
radėjas, ir todėl visas pasau
lis geriau žino vardą S. Morse 
telegrafo išradėjo, negu tapy
tojo.

Morse buvo pasekmingas ta-

ravo tą jo prašymą. Jis vėl iš
vyko Europon, tikėdamasis 
rasti geresnės kooperacijos 
Anglijoj ar Francijoj. Bet ir 
ten nerado paramos. Per ke
turis metus visur vyko j ieško
damas finansinės paramos. Ko
vo 3 d., 1843 m. paskutiniame 
Kongreso posėdyje jo prašy
mas išklausytas. Tą vakarą 
neišpasakytai nusiminęs.Morse 
nuėjo gulti. Atsikėlęs sekamą 
rytą sužinojo, jog Kongresas 
jam paskyrė $30,000 jo apa
rato išbandymams.

Telegrafo linija tarpe Wa
sh ingtono ir Baltimorės įtaisy
ta 1844 m. Iš Jungt. Valstijų 
Aukščiausio Teismo kambario 
pirma žinia buvo pei’duota. 
Pirmi žodžiai: “Ką Dievas iš
dirbo?” (What God has 
Wrought?) žinia aiškiai gau
ta Baltimorėj gegužės 24 d., 
1844 m. Eflektrom^gnetinis* te
legrafas ir Morse sistema bu
vo pasekmingi.

Tai buvo sensacija mokslo 
srityje. Sekė Europoje žinių 
perdavimas telegrafu. Ir Mor
se telegrafas patobulintas pa
sirodė visame pasaulyje.

Morse tapo jo laiko gar
siausiu žmogum. Yale apteikė 
jam laipsnį. Turkijos sultanas 
pasiuntė deimantinę dekoraci
ją. Rusijos caras ir Austrijos 
imperatorius davė auksinius 
medalius. Francija, Danija ir 
Ispanija davė jam garbės kry
žius. Kitos Europos šalys jam 
pasiuntė 200,000 frankų, pini
gais.

Kiti išradėjai eksperimenta
vo su išradimais pagreitinti su- 
sinešimus, ir visokios provos 
už patento tęsęs išbaigė pini
gus, kuriuos Morse gavo nuo 
jo išradimo. Bet, nepaisant 
kitų išradėjų tolesnių darbų, 
Morse yra pripažintas kaipo 
išradėjas sistemos, kuri neša

Sovietų Žmonės Kietai Pa
siryžę Sųmušt Nacius

Tokio. — Iš Maskvos per 
Sibirą atvykęs čia United 
Press korespondentas H. 
Habicht praneša, kad Sovie
tų žmonės pasiryžę laimėt 
karą, nepaisydami, kiek 
jiem kaštuotų sumušimas 
nacių.

Klausimai ir 
Atsakymai

darbininkų? 
toks. Mano 
pas bagočių 
40 centų į

Prezide.-ito Roosevelto ir premjero Churchill konferencija laive ant jūrą.

te. Bruzda prieš Petain ne tik komunis
tai ir žydai, bet visa Franci jos darbinin
kija. Sakoma, kad iki šiol visoje Franci- 
joje yra suareštuota net 150,000 “žydų” 
ir “komunistu.”

Tegul Petain dar šuniškiau tarnauja 
Hitleriui, o jis pamatys, kad visi fran- 
cūzai pavirto “žydais” ir “komunistais,” 
tai yra, sukilėliais prieš svetimus ir sa
vus pavergėjus. /
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Klausimas
Gerbiami Draugai: Aš no

riu žinoti, ar yra valdžios 
nustatyta mokestis dirbtu
vėse ir ar galima priverst 
savininką mokėti už socialę 
apdraudą dėl 
Dalykas yra 
draugas dirba 
milionierių už
valandą. Dirba penkius ar ’ 
šešius mėnesius į metus. O 
kaip paleidžia, tai nemoka 
nė kokios apdraudos ir ne
duoda “social security” kor
tos. Tik’priima, kada reikia 
ir atleidžia iš darbo, kada 
nereikia. Jo darbas yra ne- • 
sunkus, dirba lauke. Pir
miau mokėjo kas dvi savai
tės, o dabar moka sykį ant 
mėnesio po $80 ir moka dau
giausia pinigais, bet kaip 
kada moka ir čekiais.

Lauksiu p a t a rimo per 
“Laisvę.”

Draugiškai, S. Diškauskas.
Atsakymas

Toli gražu ne visus/Ame
rikos darbininkus apima 
taip vadinama “social se
curity.” Taipgi ir minimum 
algų įstatymas neapima vi
sus darbininkus. Pavyz
džiui, po federate sociale ap- 
drauda nepaeina tarnauto
jai, laukų darbininkai, taip
gi darbininkai . visai mažų 
dirbtuvėlių. Kaip mums at
rodo, tai tas jūsų draugas 
irgi įeina į tą kategoriją, 
kurios.sociale apdrauda, nei 
minimum algų įstatymas

Tačiau dėl viso ko jis ga
li nueiti į artimiausią socia- 
lės apdraudos raštinę ir pa
siskųsti. Galimas daiktas, 
kad jo darbas paeina po so- 
cialės apdraudos sistema, 
bet nelemtas darbdavis jį 
apgaudinėja ir skriaudžia. 
Tokių darbdavių atsiranda 
'šimtai. Kuriuos sugauna 
Taip - darbininkus skriau- 
| džiaut, pusėtinai skaudžiai 
i nubaudžia.

Bet tai darbininkų yra 
pareiga jieškoti teisybės ir 
užtarimo, tuojau pranešant 
- pasiskundžiant atatinka
moms valdžios įstaigoms. 
Tie darbininkai, kurie tokią 
skriaudą neša ir tyli, pa
kenkia he tik sau, bet visai 
darbininkų klasei. Kai vie
nas skriaudėjas išsisuka nuo 
atsakomybės, tai kitas esti 
padrąsintas tą patį daryti. 
Ir taip paskui galo nebeąti.

i i.-:#. sTvT
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Pertinaksas Apie Prancūzijos 
Pralaimėjimą
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1940 m. vasarą emigra
vęs į Ameriką žinomas 
prancūzų žurnalistas Perti- 
naksas (Pertinax) paskelbė 
straipsnį apie generolą Ga- 
meleną. To straipsnio auto
rius buvo vienas iš labiau
siai informuotų ir kompe
tentingų politinių Europos 
apžvalgininkų. Pertinaksas 
gerai pažino prancūzų už
sienių politikos užkulisinę 
pusę, asmeniškai pažino 
“trečiosios respublikos” va
dovaujančius politinius ir 
karinius veikėjus. Šiame 
straipsnyje Pertinaksas pa
tiekia ne tiek biografinį Ga
meleno vaizdą, kiek kad 
charakterizuoja visą pran
cūzų kariuomenės aukštąjį 
vadovybės sąstatą, ir toli 
gražu ne iš teigiamosios pu
sės.

Straipsnio pradžioje au
torius konstatuoja, kad tuo 
metu, kai Prancūzijos ir 
Anglijos užsienio politika 
per penkerius paskutinius 
prieškarinius metus buvo 
maždaug plačiai nušviečia
ma, tai prancūzų kariuome
nės aukštosios vadovybės 
veikla 1935—1940 metų lai
kotarpyje pasilikdavo šešė
lyje. Dėlto Pertinaksas sta
to sau uždavinį nušviesti kai 
kurias prancūzų generalio 
štabo 
skirai 
savo 
mais, 
veiklą.

veiklos puses ir, pa
imant, pasiremdamas 
asmeniškais stebeji- 
nušviesti Gameleno

Čemberlenui, Tomui Inski- 
pui, Daladie ir francūzų am
basadoriui Londone Korbe- 
nuo, vėl pareiškė savo įsiti
kinimą sėkminga karo pa
baiga, jei karas bus neiš
vengiamas. Vėliau sužino
jęs, kad Francijos užsienių 
reikalų ministeris Bone Ga
meleno pareišl&mą Londone 
inter pretuoja “taikinimo” 
politikos dvasia, pastarasis 
kreipėsi į Anglijos karo mi- 
nisterį Hor-Belišą specialiu 
laišku, kuriame dar kartą 
išdėstė savo pažiūrą į ang
lų—francūzų bloko karinę 
politiką.

Miuncheno susitarimo iš
vakarėse Gamelenas dar 
kartą išdėstė savo poziciją. 
Daladie adresu parašytame 
laiške jis nurodė ribas tų 
nuolaidų, kurias, jo nuomo
ne, galima buvo Vokietijai 
padaryti. Jis ypatingai prie
šinosi perleisti Vokietijai 
Čechoslovakijos sustiprini- 
'mų svarbiausiąją liniją, 
strateginius geležinkelius ir 
svarbiausias gynybinės reik
šmės įmones.

Ypatingai įdomios Perti- 
nakso pastabos apie anglų- 
francūzų derybas 
bų Sąjunga 1939 
vasarį ir vasarą, 
sas 'konstatuoja, 
metinis Francijos
reikalų ministeris Borib, tAip 

 

pat ir Čemberlenas, viso
kiais būdais sabot^žavo Ar 
ardė tų pasitarimų eigą. Ga-

su Tary- 
metų pa- 
Pertinak- 

d tuo-

V o k i e čių kariuomenei 
1936 m. kovo 7 d. okupavus 
demilitarizuotą Reino sritį, 
gen. Gamelenas jau ištisus 
keturiolika mėnesių buvo 
vyriausias Prancūzijos gink
luotųjų pajėgų vadas. Vo
kiečių armijos įžengimas į 
Reino sritį buvo labai atsar
giai sutiktas iš prancūzų 
armijos vyr. vadovybės pu
sės. Neteisingi tvirtinimai, 
rašo Pertinaksas, kad Ga
melenas atsisakė okupuoti 
Saarą prancūų kariuome
ne. Jis tik atsisakė priimti 
ministerio pirmininko Saaro 
pasiūlymą visą tą operaci
ją atlikti, pašaukus į ka
riuomenę tik tris paruoštų 
rezervų dalis, neskelbus vi
suotinos m o b i 1 i z a c ijos. 
Prancūzų karinė mašina pa
sirodė perdaug griozdiška 
ir nepakankamai elastinga, 
kad ją būtų buvę galima pa
leisti į žygį dalimis, nerizi
kuojant suardyti visus va
dovybės mobilizacinius pla
nus. Tuo pačiu metu Game
lenas išreiškė įsitikinimą, 
kad visuotinės mobilizacijos 
atveju ir tinkamai panau
dojant armiją Prancūzijos 
karo mašina veiks be sutri
kimų ir sėkmingai išlaikys 
visus bandymus. 1938 m. 
rugsėjo mėnesio pradžioje, 
nacionalsocialistų partijos 
Niurnbergo s u v a ž iavimo 
metu, Gamelenas vėl nedrą
siai mėgino įsikišti į pran
cūzų vyriausybės politiką. 
Rugsėjo pradžioje Gamele
nas, lydimas generolų žoržo 
ir Bilo, atsilankė pas minis- 
terį pirmininką Daladie ir 
užtikrino jį, kad laikas dar 
nepraleistas, kad Anglija, 
Prancūzija ir jų sąjunginin
kai dar gali padiktuoti Vo
kietijai savo sąlygas.

1938 m. rugsėjo 25 d. ne
trukus po Čemberleno ke
lionės į Godesbergą, Game
lenas buvo iššauktas į Lon
doną, kur jis, dalyvaujant

Elizabeth. N. J
Visokios Žinios

Nusišovė G. Walente, 49 me
tų amžiaus, gyvenęs 553 Bond 
St. Velionis paliko žmoną ir 
tris sūnus. Saužądystės prie
žastis nežinoma, žmona ir sū- 
nai, išgirdę šūvį kambaryje, į- 
bėgo ir rado Walentę nuvirtusį 
ant grindų su peršama galva.

Trys jauni vyrukai-plėšikai 
apiplėšė Alex Liutviną atimda
mi 40 pinigais. Plėšikai 
pagauti ir pristatyti į policijos 
centrą.

Plaukų kirpėjai kelia kainas 
už savo darba. Pirmiau buvo 
50 centų už nukirpimą, o da
bar bus 65 centai. Vadinasi, 
kainos pakilo ant 15 centų. 
Plaukų kirpikai sako, kad pra
gyvenimo kainos kyla, tai ir 
jų darbas turi būti daugiau 
apmokamas.

Pastaruoju laiku valdžia pri
statė apartmentinių namų net 
dėl 828 šeimynų. Namai pas
tatyti iš raudonų plytų ir mo
derniškai įrengti. Aplinkui 
namus žaliuoja žolė. Kada 
palygini juos su tais senais na
mais, kuriuos darbininkai tu
rėjo, tai matai didelį skirtumą 
ir patogumą gyventi. Kainos 
neaukštos, tik $22.50 į mėnesį 
už penkių kambarių gyvenbu- 
tį. Iš karto gyventojai džiau
gėsi, kad nuomos labai pigios, 
bet jie apsiriko. Dabar ren- 
dos pakeltos iki $28 į mėnesį.

Elizabeth smarkiai rengiasi 
į dienraščio “Laisvės” metinj 
pikniką, kuris įvyks sekmadie
nį, rugpjūčio 31 dieną, Miko- 
laičio Parke, netoli Philadel- 
phijos. E lizabethipčiai organi
zuoja didelį busą, kuris veš 
juos į tą pikniką. Tai bus la
bai gera ekskursija, o buso bi
lietas į abi puses tik $1.75 
ypatai. Prašome iš kalno buso 
vietas užsisakyti pas: F. šaulį, 
C. Audriuną ir A. Skairių, ar
ba palikti LDP Kliube, 408 
Court St.

Ukrinas.
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lutinoje išvadoje Tarybų Są
jungos ir Vokietijos nepuo
limo paktas, rašo Pertinak
sas, “buvo skaudus smūgis, 
suardęs visais anglų-francū- 
zų diplomatijos planus.” Ir 
toliau: “Aš tiksliai nežinau, 
kaip jautėsi mūsų vyriau
sias vadas tomis kritiško
mis dienomis. Aš girdėjau, 
kad dar savaitę prieš pa
skelbiant Vokietijai karą, 
Gamelanas neatrodė pasku
tinių nepasisekimų paveik
tas. Kitais žodžiais, genero
las Gamelenas nebuvo nusi
minęs, kad dingo visos gali
mybės vesti prieš Vokietiją 
manevrinį karą Rytų Euro
pos erdvėse, tarp Baltijos 
jūrų ir Karpatų.” Pertinak- 
so '‘žodžiais, Gamelenas tar
tum numatė, kad lenkų ka
riuomenės pasipriešinimas 
bus labai greit palaužtas, ir 
jo negąsdino karo su Vokie
tija viename fronte pros- 
pektyva.

Stambia vadovybės klaida 
Pertinaksas skaito nenuose
klią ir labai netvirtą politi
ką Italijos atžvilgiu. Pasi
remdamas absoliučiai pati
kimais šaltiniais, autorius 
tvirtina, kad Italija 1939 
metų rudenį nebuvo pasi
ruošusi karui ir, iš dalies, ne
turėjo pakankamai artileri
jos. Italija neturėjo kiek 
reikia pačių elementariausių 
karo reikmenų ir žaliavų. 
Pradedant 1928 metų rug
sėjo mėnesiu italų aviacijos 
pramonės nedavė nė vieno 
naujausios k o n s t r u kcijos 
lėktuvo. Italams pasiskelbus 
nekariaujančia šalimi, “Ita
lija, iš tikrųjų, pasirodė ne
pajėgianti pasirinkti tarp 
taikos ir karo. Mes turėjo
me su ja apsidirbti nieko 
nelaukę, kol Vokietijos ka
riuomenė tebebuvo užimta 
Lenkijoje... Gen. Gamele
nas, kaip ir Daladie ir Bo
ne, taip pat mažai tesu
prato, kokios puikios pros- 
pektyvos mums tuomet siū
lėsi italų pusiausalyje. Ga-

ja leis Francijai ir Anglijai 
nesiskubinant m o b i 1 izuoti 
savo potencialinius resursus 
ir pasirinkti patogų laiką 
pereiti į puolimą. Tuo bū
tent ir išaiškinamas tas lė
tumas, kuriuo Anglija pra
dėjo sudarinėti naujas divi
zijas, ir žoržo Manderio ko- 
lonialinės kariuomenės rek- 
rutavimo plano neįvykdy
mas. “Tik vienas Gamelenas 
nepriklausė prie tų, kurie 
teikė didelę pirmenybę gy
nybai prieš puolimą. Tokios 
nuomonės vieningai laikėsi 
Petenas, Veiganas ir visa 
karo vadų viršūnė, kaip ak
tyvo joje tarnyboje, taip ir 
atsargoje esantieji. Pirmi
ninkas De Golis nuo 1933 
metų visą laiką perspėjinė- 
jo savo tautiečius, kad lėk
tuvai ir tankai įgalina pra
laužti frontą. Jį skaitė ere
tiku.

Pertinaksas rašo, kad net 
Ispanijos pilietinio karo pa
tyrimas ir kampanijos Len
kijoje 1939 metų rudenį pa
mokos nieko neišmokė aukš
tai stovinčių Franci jos kari
nių žynių. Jie viską aiškino 
Lenkijos kariniu silpnumu 
ir nepadarė jokių konkrečių 
išvadų.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn
Spaudos piknikas dėl dien

raščio “Laisvės” įvyks Water
bury, rugpj. 31 d., 1941, Lie
tuvių Darže, už Lakewood 
ežero.

šiame piknike bus ir šeimi
ninkių stalas. Mes kviečiame 
visas moteris ir vyrus prisidėti 
prie šeimininkių stalo, nes šei
mininkių stalas nesusidės vien 
tik iš waterburiečių ar hart- 
fordiečių, bet susidės iš tų vi
sų, kurie atjaučia darbininkiš
ką spaudą.

Kurie norite prisidėti prie 
šeimininkių stalo, tai aukas 
galite patys atvežti į pikniką 
arba prisiųsti iš kalno. Aukas 
galite prisiųsti ir gyvas, kaip 
tai: vištas, antis ir paršiukus. 
Galite prisiųsti kiaušinius, bul
ves, morkas, kopūstus, kornus 
ir kitokius daiktus, o mes juos 
prirengsime, išvirsime, iškepsi
me ir nuvešime į pikniką. Ku
rie siųsite aukas, siųskite ko
misijai : M. Svinkūnienė, 51 
Lawlor St.; M. Razienė, 15 
Chambers St.; M. Strižauskie- 
nė, 5 Henry St. ir O. Marozie- 
nė, Ledgeside Ave. Nėra skir
tumo, pas katrą komisijos na
rę prisiusite.

Jau nekurie prižadėjo au
kas prisiųsti. M- Klisevičienė, 
iš Meriden, Conn., pasižadėjo 
prisiųsti porą gaidžių. L. Šu-

GYVENAM GUMO GADYNĘ

kienė iš Watertown, Conn. — 
didelę vištą; M. Sinkevičienė iš 
Watertown, Conn. — didelę 
vištą; U. Vosylienė iš Water
bury, — didelį gaidį; Jasule- 
vičienė iš Water., Conn., — 
puikų keiksą.

šiemet šeimininkių stalas ne 
tik, kad bus papuoštas pui
kiais valgiais ir gerais gėri
mais, bet papuoštas ir gražiom 
gyvom gėlėmis. ■ Draugės, A. 
žemantaitienė ir M. Svinkū- 
nienė aukoja daug gražių gė
lių dėl papuošimo šeimininkių 
stalo.

Piknike taipgi bus gera pro
grama. Šokiams grieš Merry 
Makers orkestrą. Dainuos trys 
chorai. Kalbėtojas bus D. M. 
šolomskas, “Laisvės” redakto
rius, iš Brooklyn, N. Y.

Į šį pikniką mes kviečiame 
visus lietuvius iš visos apylin
kės miestų ir miestelių atva
žiuokite ir paremkite darbi
ninkiškos spaudos paramai 
pikniką ir sykiu pasilinksmin
kite, susieikite ir pasikalbėki
te su savo senais pažįstamais, 
kurie bus susirinkę iš visos 
Conn, valstijos ir iš kitų vals
tijų.

Iš kalno pranešame, kad at
sikėlę 31 d. rugpjūčio, nedė
lios rytą, neprisivalgykite, bet 
traukite visi į spaudos pikni
ką, nes tenai jūs lauks visos 
Conn, valstijos šeimininkės su 
geriausiais ir skaniausiais val
giais ir gėrimais, prie šeiminin
kių stalo ir visiems mandagiai 
patarnaus. «

Visus kviečia Komisija.

(Pabaiga) 
viena U. S. RubberAndai 

kompanija pasiskelbė, jog ji 
savo laboratorijoje turėjo 
bandymą, mėgino padaryti 
iš gurno moterims pančia- 
jkas. Bandymai, sako, davę 
labai gerų pasekmių. Suras
ta, kad tokios pančiakos ga
na stiprios; jas galėtų mo
teris dėvėti apie 100 dienų, 
po 15 valandų kasdieną.

Paskutiniu laiku dažnai 
tenka pajūryj matyti mergi
nas maudantis su guminiais 
kostiumais. Toks kostiumas 
ant figūros stovi labai gra
žiai; jį gali nuo kūno ati
traukti ir vėl jis gražiai pri
limpa; tik bėda tame, kad 
per jį oras nepereina; o an
tra, kada truputį įplyšo, tai 
turi įplėštą vietą laikyti 
rankoj, nes kitaip jis ant sy
kio perplyš visas, ir panelė 
tarp tūkstančių žmonių pa-

apie 12,000,000 svarų gumo 
per metus. Šiemet jau mei 
važinėjam naujuose “For
duose,” kurių “tajeriams” 
gumas pareina iš Brazilijos.

Goodyear kompanija taip
gi turi nuosavas plantacijas, 
apie 60,000 akrų plotą, Su
matroje. U. S. Rubber kom
panija turi nuosavas gurno 
medžių auginimui plantaci
jas Javoj ir Malayų salose. 
Firestone kompanija turi 
apie 72,000 akrų plantacijas 
Liberijoj, Šiaurinėj Afrikoj 
ir augina 9,000,000 medelių. 
Intercontinental kompanija 
turi plantacijas Meksikoj ir 
Kalifornijos valstijoj, 
augina guayule gurnui 
delius.

Į CLEVELAND, OHIO

dytis, tai galėsite ir pasimau
dyti. Dauguma lietuvių nesate 
buvę toj vietoj, kai atvažiuosi
te, tai tikrai būsite patenkinti. 
Tad nepamirškite dienos — 
rugpjūčio 31 dieną!

Piknike bus nepaprastų žai
dimų, laimėtojai gausite dova
nas, taip pat bus duodama do
vanos ir prie įžangos bilietų. 
Įžanga tik 25 centai.

Pikniko vieta visai nėra toli. 
Mašinomis važiuokite Lake 
Shore bulvaru iki 185 gatvės, 
čia sukite po kairei, už vieno 
bloko po kairei bus piknikas. 
Kurie neturite mašinų, imkite 
Lake Shore busą iki 185 gat
vės, čia išlipę, paėję po kairei 
kokias penkias minutes, ir bus 
piknikas. Bus iškaba. Nepa
mirškite, kad piknikas atsibus 
sekmadienį, prieš Labor Day, 
tai uliavosime per dieną ir per 
naktį. Casper.

Youngstown, Ohio
Spaudos Piknikas

Literatūros Draugijos 90 
kuopa rengia pikniką “Lais
vės” ir “Vilnies” naudai. 
Piknikas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 14 dieną, pradžia 11 va
landą ryto, pas Senkevičius 
ūkyje. Bus gera muzika šo
kiams. Kviečiame dalyvauti 
Clevelando, taipgi Akrono ir 
kitus Ohio ūkininkus. Da
lyvaudami bendrai galėsime 
daugiau paremti darbininkiš
ką spaudą ir visi susipažinti. 
Visiems aišku, kaip labai rei
kalinga dabar darbo žmonių 
spauda ir kaip ją reikia remti.

F. J. Madison.

kur
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Lyros Metinis Piknikas
Clevelandiečiai ir apylinkės 

lietuviai, vasara jau baigiasi, 
tai ir piknikai prieina prie 
galo. Bet dar yra gera proga 
praleisti nedėldienį linksmai 
ant šviežio oro, prie ežero.

Lyra rengia pikniką labai 
gražioj vietoj, prie gražių 
maudynių. Kurie mylite mau-
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

Laisvė" už $1.00 |

melenas, kaip ir kiti, vengė siliks visai nuogutėlė.
Amerikoje apie 90 pro- 

Francijos tautinės gynybos 'centų viso suvartojamo gu- 
komitetas 1939 metų rug- mo Yra padaroma iš tropiš- 

ko medžio, kurio vardas — 
Hevea. Tas medis auga tik 
šiltuose kraštuose, kaip an
tai, Rytinėje Holandu Indi
joje, Pietinėje Amerikoje ir 
jos artimose salose.— • —

Brangus Buvo Gumas
Jeigu kurie atsimenate 

1910 metus, tuomet gumas 
buvo gana brangus — $3 už 
svarą. Produkcija buvo ma-

problemą išspręsti.”

pjūčio mėnesio gale svarstė 
klausimą, kas daryti Italijos 
įstojimo į karą atveju. 
Francūzų karinių oro pajė
gų vadas gen. Viljemenas 
pasisakė, kad reikia nieko 
nelaukus bombarduoti visus 
strateginiai svarbius Itali
jos punktus. “Gen. Gamele- 
nas, priešingai, pasitenkino 
pasiūlymu pasiųsti francūzų
kariuomenę j išėjimo punk-j^a. vįso ]ab0 pįefcįne Ameri- 
tus Alpių slenyse, kad būtų ^a tepagamindavo 89,000 
galima 1940 metų pavasarį per meįus>
įsiveržti į Italiją. Jūrų mi- 
nisteris Darlanas, mėgdavęs 
rodyti tvirtos valios žmo-

Kiek vėliau, Anglijos ir 
Holandijos tyrinėtojams pa
vyko tą Pietinės Amerikos

Amerikos didžiulės 
mos, kurios turi užpirkę 
milžiniškus plotus žemės 
Pietinėj Amerikoj ar kitose 
tropiškose šalyse, ten gal 
būt milionai žmonių dirba 
prie tų gurno medelių be
veik pusdykiai. O gurnui 
medžiai, pakol jie užauga ir 
būnaį tinkami naudojimui, 
prie jų reikia pridėti daug 
darbo; — reikia juos apska- 
binti, apkaupti, žemė jiems, 
priruošti ir t.t.

Tik tada prie gurno dir
banti darbininkai geriau 
aprūpinami, kada jau iš gu
rno medžio pavirsta “taje- 
ris”, maudymuisi kostiumas, 
pirštinės, pančiakos ar ko
kios kelinaitės. O didžiausią 
ir gražiausią pelną turi tai 
didžiuliai magnatai—didžiu
lės gurno išdirbystės kom
panijos.
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“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namas £ 
naujausias žinias iš visą pasaulio dalių. | 
“Laisve” teisingai paduoda žinias iš karo ! 
lauko, o jos yra labai svarbios. |

Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- j 
kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau 
nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti 
dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti.

Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi
nistracijai ir prašykite siuntinėti jums 
“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites.

s

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

gaus išvaizdą, laikėsi daug gUmo mecų prigydyt anglų 
pasakančio tylėjimo. Man koIonijoj Maiayuose> ir 
sake, kad gen. Veiganas ge- §jan(jįen įen pagaminama 
rai suprato ko reikalauja >44 procentai viso pasaulio 
Francijos interesai. Bet jis naudojamo gumo. 0 holan- 

J °® d>J kolonijos Java ir Sumat- 
•ra užaugina 40 procentų vi
so pasaulio pagaminamo gu
mo. Taipgi gumo produkci
jos yra šiek tiek Indo-Chi- 
noj, Liberijoj ir Filipinuose. 
Pietinė Amerika šiandien 
pagamina labai mažai gu
mo — vos vieną procentą.

Henry Fordas turi užpir- 
kęs apie 15,000 akrų Pieti
nėj Amerikoj, prie Tapajos 
upės, kur yra užveista apie 
3,000,000 gumo m e d e lių 
plantacija. Iš to tikimasi

įtakos į politiką.”
Kuo išaiškinti nesudrum- 

stamą gen. Gameleno ramu
mą artėjančio vokiečių puo
limo pavojaus akivaizdoje, 
klausia Pertinaksas. Tam 
ramumui išaiškinimo, auto
riaus nuomone, reikia jieš- 
koti plačiai paplitusiame ak
lame pasitikėjime Mažino li
nijos nenugalimumu. Fran
cūzų vadovybė manė, kad 
busimasis karas bus išvar- 
ginimo karas. Mažino lini-

Vichy, Franci ja, rugp. 22. 
— Nacių kontroliuojami 
laikraščiai Paryžiuje rašo, 
kad Amerikos kapitalistai 
Fordai, duPontai ir kiti fi
nansiniai remią sukilimą 
francūzų prieš vokiečius.

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

Petras.

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

Varpo Keptuvė* Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems

pokiliams: bankietams, vestuvėms
- ir parems

the ukirf
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir Įminąs

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

BELL BAKING C0$

> UNION LABU 
%



Ketvirtas puslapis= LAISVA Pirmadienis, Rugpj. 25, 1941

Kiaulių Augintoja
— Eisi kiaulių ganyti! Anksčiau tai 

skambėjo paniekinančiai. Būti kiauliaga- 
niu — reiškė būti paskutiniu, pačiu pas
kutiniu žmogum.

Prieš aštuoneris metus, kada kolcho
zas “Žovten” įsigijo pirmą dešimtį par
šiukų ir atitvėrė jiems vietą senoje kar
vidėje ir tuo pačiu padėjo pagrindą kiau
lių fermai, kolchozininkės griežtai atsisa
kė prižiūrėti paršiukus.

— Kad mus išjuoktų? Ne mūsų rei
kalas — kiaules ganyti. Kuo mes nusi- 
kaltom ?

Veltui mėgino joms įrodinėti pirminin
kas, kad kolchoze nėra negarbingo dar
bo, kad kiekvienas naudingas darbas gar
bingas, — netikra gėda ėmė viršų.

Tada atsiminė Mariną Feodorovnają 
Maksimčuk. Kažkaip tai jau nuo pat pir
mos kolchozo organizavimo dienos visi 
įprato, kad sunkiausiomis minutėmis, kai 
reikėjo ką nors iškrutinti, išjudinti iš vie
tos kokį nors daiktą kolchoze, tinkamiau
sias žmogus, nepamainomas pasirodė Ma
rina Maksimučk. Į kolchozą ji atėjo su 
švaria širdim, negalvodama nei apie 
džiaugsmą sau, nei apie laimę savo vai
kams anapus kolchozo. Praeityje jai iki 
valios teko prisigurkšnoti pikto valstie
tiško sielvarto. Būdama aštuonerių metų 
amžiaus, Marina jau ganė buožių karves, 
slaugė svetimus vaikus. Vergiškame ku
mečio darbe peržydėjo jos jaunystė.

Į kolchozą ji įstojo viena pirmųjų, įspė
dama jame jausmu didelę reformatoriaus 
jėgą. Ir iš karto ji pasidarė jame būtinas, 
reikalingas žmogus. Per pirmą kolchozo 
pavasarį, kada reikėjo palaužti buožių 
sabotažą, Marina pirma užšoko ant ark
lio ir*nukeliavo į stepes arti ir sėti. Vie
toj pasirodė Marina ir veršidėj. Jos rū
pestingumo dėka pieno reikalai fermoj 
žymiai pagerėjo. Vieną kartą kolchozo 
pirmininkas pasirodė jos fermoje ir, pa
žiūrėjęs pusvalandį kaip ji dirba, paskel
bė:

— Gerai prižiūri karves, Marina 
Feodorovna. Bet štai kiaulidė mūsų ne
kokia! Reikia tau imtis prižiūrėti kiau
les. Pavedam tau šitą reikalą.

Tą pačią dieną ji pirmą kartą apiprau- 
sė paršiukus, gerai juos pamaitino, ir pa
klojo po apačia. Ji atnešė kalkių ir nu
baltino užtvarą. Kiaulidėje iš karto pasi
darė šviesu. Ateinantį rytą pirmą kartą 
ji išvedė savo augintinius pasivaikščioti.

Pasirodė, kad būti kiauliaganiu ne tik 
nėra negarbingas užsiėmimas, bet at
virkščiai, reikalauja nusipelniusių žmo
nių. 1935 metais iš kiekvienos kiaulės bu
vo gauta po 5 paršiukus. Ateinančiais 
metais Marina Feodorovna padvigubino 
produkciją. Tai ne taip jau lengva buvo, 
bet ištikrųjų tai buvo dar labai menkas 
pasiekimas. Daugiau už kitus pripažino 
tai pati Marina. Reikėjo būtinai papildy
ti savo žinias.

Marina Feodorovna ėmėsi knygų, ta
rėsi su zootechnikais, veterinarais. 1937 
m. ji stato sau tikslą pasiekti 2 apsipar- 
šiavimų per metus, ir 20 veislinių paršiu
kų iš kiekvienos kiaulės. Praėjo metai. 
Susumavo — 22,6 paršiukai!

Atrodė visai neblogai. Kolchozininkai 
sveikino Mariną Feodorovną. Bet nepa
tenkinta šitais pasiekimais vien Marina. 
Kaip galima džiaugtis ir ilsėtis ant lau
rų, jeigu kaimyninio kolchozo kiaulių pri
žiūrėtoja, Marija Marčuk išgudrėjo ir 
gauna nuo savo kiaulių po tris apsipar- 
šiavimus per metus. Štai iš ko reikia mo
kytis. Marina Feodorovna eina pas Mar
čuk, atidžiai mokosi iš jos patyrimų. Pri
bręsta sprendimas — 1938 m. gauti 26 
paršiukus.

... Naktis buvo sunki. Vakare apsipar- 
šiavo “Lėlė.” Devyniolika paršiukų priė
mė iš “Lėlės” Marina Feodorovna. Slau
gydama “Lėlę” ji rūpestingai stebėjo 
“Žiedą.” “Nekaip ir pas šitą prasideda” 
— susirūpino Marina Feodorovna. Vidu
naktį “Žiedas” pagimdė 14-tą paršiuką. 
Iš ryto, kai jėgos jau apleido slaugytoją, 
apsiparšiavo trečia kiaulė — “Vyšnia.” 
Dar 18 paršiukų. Iš viso 51 paršiukas.

— Kaip išsaugoti pusantros dešimties 
virš plano pagimdytų paršiukų, kurių iš
maitinti kiaulės nepajėgs?

Marina Feodorovna rado sprendimą. Iš 
ryto ji nubėgo pas dailidę ir užsakė “me
dinę kiaulę” — gudriai pritaikintą, iš ku
rios vienu kartu galima su žindukų pa
galba maitinti 20 paršiukų ir maitinti 
taip, kad kiekvienas gautų tik jam pa
skirtą pieno porciją.

Marina Feodorovna ir garbingai, su 
kaupu išpildė savo pasižadėjimą. Ji pasie
kė to, kad kiekviena kiaulė atvedė par
šiukų 3 kartus per metus. Ir vietoje 26 
paršiukų 1938 metais kiekviena kiaulė at
vedė, vidutiniškai, po 27,6.

Marinos Feodorovnos pasisekimai ne
paliko nepastebėti; vyriausybė apdovano
jo ją aukščiausiąja dovana — Lenino or- 
denu.

Būdama didžiai dėkinga, ji tada para
šė laišką draugui Stalinui, papasakojo 
apie savo gyvenimą, apie savo kolchozą, 
apie 1939 metais pasiimtą įsipareigojimą, 
apie išauginimą 30 paršelių iš kiekvienos 
kiaulės. Naujas garbingas pasižadėjimas 
vėl pareikalavo jėgų įtempimo. Jos darbą 
aktyviai parėmė kolchozininkai, partinė 
organizacija. Nuvykusi į parodą kaip da
lyvis, ji sugrįžo, praturtėjusi kitų pirmū
nų patyrimais, kuriuos ji plačiai pritaikė 
savo darbe.

1939 metų pasekmė — 31,3 veislinių 
paršiukų. Marina Feodorovna išlaikė žo
dį, duotą draugui Stalinui. 1940 metais ji 
vėl duoda naują pasižadėjimą kovoti už 
35 veislinius paršiukus. Ir ji iškilmingai 
viršija įsipareigojimą, išauginusi iki 40 
paršiukų nuo kiekvienos kiaulės.

Marina Maksimučk pasirodė verta sa
vo darbo, ir tai įvertino kraštas. Be Le
nino ordeno, jos krūtinę papuošia Didy
sis Sidabrinis ir Mažasis Aukso medaliai, 
gautieji už puikų pasirodymą parodoje. 
Dalyvauja ji parodoje ir šiais metais.

— Paimsiu aš jus pas save kiaulių ga
nyti, — sakė Marina Feodorovna jau
noms kolchozininkėms Olei ir Natosei 
Boiko. Ir mergaitės priėmė tai kaip pri
pažinimą savo sugebėjimu atsakingam 
kolchozo darbui...

V. Razdolski.

Haverhill Mass
irKeturių Kolonijų Piknikas 

Jo Galutinos Pasekmės
Jau buvo dienraštyje “Lais

vėj” rašyta net kelių kores
pondentų iš įvairių kolonijų 
apie įvykusį keturių kolonijų 
metinį pikniką., liepos 20 d., 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Kliubo Parke, Bradford, Mass. 
Piknikas buvo surengtas per 
Haverhillio, Lawrencio, Low- 
ellio ir Nashua Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopas.

Man, kaipo buvusiam mi
nėto pikniko gaspadorium sy< 
kiu su draugais J. Saulėnu ir 
M. Yocumskiene, tenka kele
tą žodžių pabrėžti, kas link 
galutinų pikniko pasekmių.

Turiu pasakyti, kad šiemet 
mūsų piknikas buvo daug pa- 
sekmingesnis už mūsų pirmes- 
nius piknikus, kaip iš moralio, 
taip ir medžiaginio atžvilgių. 
Piknike turėjom du gerus kal
bėtojus: draugą P. Buknį, 
dienraščio “Laisvės” adminis
tratorių iš Brooklyno, ir A. 
Burlak iš Bostono.

Kaip draugas P. Buknys,

taip ir draugė A. Burlak pa
sakė geras ir pamokinančias 
prakalbas.

šiame piknike buvo nema
žai ir darbininkiškos literatu-; 
ros išplatinta. Svečių pikni
ke turėjome apie 500, kas pa
rodė, kad Lietuvių Literatūros 
Draugija turi didelę įtekmę 
Amerikos lietuviuose.

Kadangi piknike turėjome 
daugelį svečių, kaip iš apylin
kių, taip ir iš tolimesnių, ko
lonijų, tai kad visiems tinka
mai patarnavus, kaip kuriems 
draugėms ir draugams teko 
sunkokai padirbėti. Piknike 
dirbo iš Haverhillio sekami 
draugai ir draugės: J. Masevi- 
Čius, A. Beržilionis, J. Kveda- 
ravičius, J. Saulėnas, M. Yo
cumskiene, O. Degesiuniūtė, 
O. Pečiukonienė, V. Pečiuko- 
niūtė, A. Galinienė, A. Rač
kauskienė, V. Kancevičius, A. 
J. Navickas ir P. Yocumskas. 
Iš Lawrence’o dirbo sekami 
draugai: S. Pinkauskas, P. 
Tamašauskas ir V. Kralikaus
kas. Iš Lowellio: S. Paulenka, 
V. J. čiulada ir J. Blažonis. Iš 
Nashua’ės dirbo draugas V. 
Vilkauskas ir draugė M. Vir-

Simanavičius 
stiklus 
didžiai

sekami

pasiliko pelno $80.49. Visiems^ jšyažiavime ir visiems atsilan- darbininkus su tomis pat tei- 
dalyvavusiems piknike, prisi- 
dėjusiems su aukomis ir pik
nike dirbusiems, varde keturių 
kolonijų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų, buvusieji 
pikniko gaspadoriai tariam 
širdingai ačiū!

A. P. Dambrauskas.

Kiūsiems rengimo komitetas
taria širdingiausią ačiū, kad streiko. (2) Streikas baig
įvertinat spaudos reikalus! U“L J -• u- —

Worcester, Mass

Los Angeles, Calif
Biskis žinių iš atsibuvusio 

spaudos išvažiavimo, 10 die
na rugpjūčio. Nors diena bu
vo nelabai graži, saulės visai 
nebuvo, bet tas mūs dalyvių 
nesulaikė; buvo svečių iš arti 
ir toli. Buvo svečių net iš to
limos Chicagos, draugai Mille- 
riai su dukrele ir dar viena 
šeimyna, susidedanti iš trijų, 
(pavardes neteko sužinoti); 
taipgi draugė Radę su šeimy
na iš Oakland, Calif. Jie čia 
daugiau savaitę atostogavo ir 
turėjo proga dalyvauti spau
dos išvažiavime. Išvažiavimas 
buvo gana sėkmingas, kaip 
moraliai, taip ir materialiai, 
žinoma, būt dar sėkmingesnis, 
jei nebūtų įvykus vestuvių 
pare. Gaila, kad pares ren
gėjai nepasiteiravo, ar nėra 
kas rengiama organizacijos 
vardu. Ateityje turėtų ta pa
daryti, juk nėra sunku pas kų 
nors paklaust. Mes nesame 
priešingi vestuvėms arba abel- 
nai parems, bet reikia tai
kintis prie aplinkybių, kad ne- 
ardyt vienybės.

Dabar, kas ir kiek aukavo 
dėl išvažiavimo arba dęl spau
dos : Draugė Pečiulienė paau
kavo kava, cukrų ir pienų; 
Bušienė — pyragų; O. Levu- 
šauskienė iškepė pyragų; U. 
Daivienė — du sūrius ir kvor
tą vyno; O. Pukienė — setų 
dėl gėrimo vyno; J. Briedis— 
pypkės setų ir vynų,- kuris 
buvo išleista ant tikietukų. 
surinkta $5.20. Beje, draugė 
Pukienė viena tikietukus iš
pardavė. Pypkė palikta dėl ki
to syk, kada išleis ant tikietu
kų. Pinigais aukavo sekamai: 
P. ir M. Dravidžai $2. O po 
dolerį: Pūkai, ’ Levušauskai, 
Petruliai, Bernotai ir Mike 
Daukša; Levanienė — 60c. Vi
so pinigais suaukota $7.60.

Nors dar atskaita ne pilnai 
sutvarkyta, .bet sprendžiama, 
kad abelnai pelno bus apie 
$25. Pinigus iždininkė pasiųs 
į paskirtas vietas, kaip greitai 
bus galima.

Visiems aukotojams ir kurie 
dirbot prie išvažiavimo arba

Rugpjūčio 19 dienų baigėsi 
streikas Leland - Gifford mai
šinėje, kuris tęsėsi nuo rug
pjūčio 11 dienos. Streikų bu
vo iššaukus CIO unija prieš 
atleidimų aštuonių darbininkų 
iš darbo dėl jų unijinio vei
kimo. Iš viso ten dirba apie 
tūkstantis ir trys šimtai darbi
ninkų. Kompanija turi dide
lius karinius užsakymus, daro 
orlaiviams dalis — “crank
shafts” ir kitas įvairias maši
nas. Daugiausiai gamina dalis 
dėl United Aircraft Corp, ir 
Pratt & Whitney kompanijų.

Dėl streiko čia ir stokos pa
gamintų dalių ir tų fabrikų 
darbininkai negalėjo dirbti. 
Streiką vadovavo Martin J. 
Walsh, Naujosios Anglijos 
sub-srities CIO direktorius. 
Laike pikietavimo jis buvo 
areštuotas. Viso buvo penki 
streikieriai areštuoti.

Kompanija bandė streikų 
sulaužyti, naktimis negalėjo 
dirbtuvę leisti darban, bet die
nomis leido, buvo suorganiza
vus kompaničnų unija ir sklei
dė blofų, kiek tik galėjo. Bet 
pribuvus iš Washington OPM 
atstovui ir .NLRB federaliam 
atstovui, kompanija buvo pri
versta tartis su CIO unija. Ir 
įvykusioj Bostone konferenci
joj, kompanija buvo priversta 
priimti penkių punktų progra
mų :

(1) Kompanija turi priimti 
į darbų atgal tuos aštuonis

semis, kokias jie turėjo pirm 
:iasi, 

bet visi darbininkai be jokių 
diskriminacijų priimami atgal. 
(3) Kada NLRB atstovai ištirs 
kompaničną unijų, kompanija 
turės tartis su CIO unija. (4) 
Kad kompanija negali vesti 
jokius pasitarimus su jokia 
unija, kol NLRB neištirs da
lykų ir (5) Kad kompanija 
tuoj aus pridėtų fabrike prane
šimus, kad kompanija ir jos 
atstovai nieko bendro neturi 
su organizavimu unijos, kad 
darbininkai gali rašytis į tokių 
unijų, kokia jiems patinka. 
Reiškia, darbininkai vadovys
tėj CIO unijos streikų laimėjo.

Unijistas.

Paterson, N. J.
Gerai Girdime “Laisvės” 

Radio
Gerbiami Laisvės Radio 
Vedėjai!

Vakar apsilankiau pas nuo
širdžius darbininkų prietelius 
ir dienraščio “Laisvės” rėmė
jus B. ir O. Kerševičius, Pas
saic, N. J. Svečiuojantis ir 
kalbantis apie pasaulinę pa
dėtį, B. Kerševičius pareiškė, 
kad jam labai patinka Laisvės 
Radio pusvalandis iš WBYN 
stoties, 1430 klcs., kuris būna

kas pirmadienio vakaras nuo 
9 valandos. Ant vietos išėmė 
ir paaukavo lietuvių radio pa
laikymui $2 ir sako:

—Pasiųsk auką Laisvės Ra
dio programai.

žinoma, aš nuo tarpinin- 
kystės neatsisakiau ir savo pri
dėjau ir pasiunčiau $3. Kerše- 
vičiai nuolatos paremia remti
nus tikslus, svečius gražiai ir 
vaišingai priima.

Tą pat noriu pasakyti ir 
apie draugus P. ir O. Denis, 
Cliftono gyventojus. Jie už
laiko gazolino stotį. Jie visada 
nuoširdūs judėjimo palaikyto
jai. šiuo tarpu neturėjau pro
gos pas Denis sustoti, tai net ir 
bijau, kad negaučiau užsitar
nautų pipirų už savo nerangu
mą. Bet duodu žodį, kad prie 
pirmos progos- pas juos atsi
lankysiu.

Yra daug nuoširdžių lietu
vių, kurie mielu noru sutiks 
prisidėti prie palaikymo lietu
vių liaudies dienraščio “Lais
vės” ir Laisvės Radio Valan
dos. Panašiais yra patersonie- 
čiai draugai Strimilai ir 
visa eilė kitų. Aš manau, 
mūsų kolonija tinkamai 
rems radio palaikymą,
mus Laisvės Radio Programa 
kas pirmadienis gerai ateina.

dar 
kad
pa-
Pas

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Parsamdo automibilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
* 

Graborlus-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8

I&balzamuoja Ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(Koplyčia)

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 virbais ................................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ............................................. $1,75

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..

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

M. žukaitifl, 
334 Dean Rd..

SPENCERPORT. N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

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.

J
4 ' C

Kiekvienų s u batų 
karkta vakarienė.
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Philadelphia, Pa

LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuvių organizacijų rengia 

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisvės”bickienė.
Draugas V. 

paskolino dėl pikniko 
ir už tai mes jam esam 
dėkingi.

Dėl pikniko aukavo
Haverhillio draugai ir drau
gės : P. ir O. Pečiukoniai 2 
sūrius; M. Kasparavičienė, 1 
didžiulį sūrį ir M. Yocumskie- 

hė, pyragų. Sūriai ir bonka 
degtinės davė $18.00 pelno. O 
draugės M. Y. aukotas pyra

gas, per mano neapsižiūrėji
mų, pasiliko neišleistas ir pik
nike dalyvavusiems neteko jo 
paragauti. Už tai aukotojos ir 
pikniko dalyvių atsiprašau.

Prie įžangos tikietų buvo 
skirta trys pinigines dovanos: 
Pirma dovana $3, antra $1 ir 
trečia $1. Pirmų dovanų — 
$3 gavo John Thamas iš W. 

Roxbury, Mass., su tikieto No. 
2095; antrų dovanų—$1 ga
vo V. Kralikauskas iŠ Law
rence, Mass., su tikieto No. 
337 ir trečių dovana $1 — 
Paul Macksvitis iš Haverhill, 

Mass., su tikieto No. 2091.
Visiems laimėjusiems dova

nas išmokėta ant vietos. Ap
mokėjus visas pikniko išlaidas

Įvyks 
Sekmadieni

Rugpjūčio 
August

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Philadelphijos, Lyros Choras iš Wilkes-Barre, 
Sietyno Choras iš Newarko, Lyros Choras iš Baltimorės ir Aido Choras iš Brooklyno.

ANTANAS BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto;,imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 
Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 
mailių nuo Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po kairei į Rd. 
No. 132. Pavažiuokite apie lJ/2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikales Sales Richmonde.

•>Wi» I .*!“' ...........
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Vokiečių Komanda Ruo- Dviejų Raudonarmiečių 
šiasi Karui Žiemą Smarkūs Žygiai

Atsisako Skaityti 
“Naujienas”

Maskva. — Raudonosios 
Armijos leitenantai Ossoki- 
nas ir Gremiačevas, veikda
mi kaipo žvalgai, suėmė au
tomobilį su dviem vokiečių 
štabo oficieriais. Suimti ofi- 
cieriai atidavė dokumentus, 
o tarp tų dokumentų buvo 
ir specialis įsakmas vokiečių 
komandos, kaip “priruošt 
kariuomenę kovai sąlygose 
rusiškos žiemos.” Įsakymas, 
tarp kitko, sako:

“Mūsų kariuomenės dalių 
komandieriai praneša savo 
raportuose, kad daugelis ka
reivių ir net oficierių labai 
bijo rusiškų šalčių. Reikia 
viską daryt, kad išblaškyt 
tą išgąstingą baimę. Turime 
leist tinkamu būdu karei
viams suprast, jog dėl nenu
matytų priežasčių karas 
prieš Rusiją ilgiau nusitę
sia. Mūsų propagandos bū
riai jau pradėjo šį darbą.

“Tuojaus reikia pradėt 
ruošt kariuomenę kovai žie
mos sąlygose. Armijos dalių 
komandieriai turi tuojaus 
pradėt rūpintis žieminiais 
drabužiais kareiviams, ypač 
parūpint veltinių vailokinių 
batų.”___________________

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
1.981 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2944 Avenue S. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICH A El. REICH 
2914 Avenue S. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1691 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
Old Crystal Palace

1691 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has l»een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH
3917 13 Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11 Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
ptemi'es.

F. S. M. J. MASTELLONE 
6224—11th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARKET DELICATESSEN. INC.
61 Graham Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ’•etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

BESSIE ROBBINS & HYMAN 
SILVERMAN 
Silverman’s Del

431 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Country of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & SAMUEL SPINDELL 
Tilden Dairy

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby gisen that License No. 
GB 11081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1362 4 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE FALK 
Regent Food Center 

1362—4 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
602 Evergreen Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SCHOENBERGER
514 Onderdonk Ave., (Ridgewood) ,

Brooklyn. N. Y.

Maskva. — Raudonarmie
čiai Ustinovas ir Jasčenko 
ištrūko iš vokiečių apsupi
mo ir ėjo atgal prie Sovietų 
kariuomenės; beeidami pa
matė tris nacius kareivius 
vieno vokiečių tanko. Šie na
ciai ilsėjosi ant žolės arti 
kelio miške ir gėrė. Kada 
naciai pasigėrė, tai puskari
ninkis Jasčenko ir kareivis 
Ustinovas užpuolė juos ir 
nugalėjo. Tada šiedu rau
donarmiečiai pagrobė vokie
čių tanką ir važiavo keliu į 
rytų pusę. Po penketo kilo
metrų, vokiečių sargai sušu
ko tankui sustot. Puskari
ninkis Jasčenko iškišo galvą 
iš tanko ir smarkiai sukeikė 
vokiškai. Tą keiksmą jis bu
vo tankiai girdėjęs nuo vo
kiečių kareivių. Nacių sar
gai pamanė, kad tanke esą 
vokiečiai, todėl ir praleido 
tanką.

Pavažiavus tanku apie 20 
mylių, tiedu raudonarmie
čiai užtiko nacių orlaivių 
stovyklą, visu smarkumu 
paleido tanką ant stovėjusių 
orlaivių ir taip sukriušino 
kelis orlaivius. Paskui jiedu 
su tanku pabėgo į mišką, 
padegė tanką ir po dviejų 
dienų sugrįžo į saviškę ka
riuomenės dalį.

Hartford, Conn.
Visas Hartfordas sujudęs, 

rengiasi į savo darbininkiškos 
spaudos didžiulį išvažiavimą, 
kuris atsibus Waterbury, rug
pjūčio 31 dieną. Laisvės Cho
ras net sušilęs mokinasi dai
nuoti, kad kuo geriausiai galė
tų atlikti savo pareigas. Mo
terys taip pat neatsilieka, jos 
eina pas biznierius ir renka 
visokius valgių gardumynus 
dėl šeimininkių stalo. Padeda 
joms ir vyrai.

Bušo komisija veikia, ji iš
dalino bilietus geriausioms 
pardavėjams, nes busas išeis 
1 vai. po pietų nuo 155 Hun
gerford St.

Taigi, kas dabar liko veikt vi
siems lietuviams, nepaisant, 
kas jie yra: bedievis ar tikin
tis, bolševikas ar katalikas, 
bet mes visi gerai žinome, kad 
esame visi darbo žmonės, o 
darbininkiška spauda gina vi
sų mūsų reikalus. Tai visi ir 
turime ją remti. Todėl, jūsų 
pranešėjas prašo jus visus, 
kad sekmadienį, rugpjūčio 31 
dieną, nei vienas nepasiliktute 
namie, bet visi važiuotute į 
Waterburj ir kartu su kitų 
miestų darbo žmonėmis daly- 
vautute piknike. Pasimatysi
me piknike!

Jūsų Pranešėjas.

Hillside, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNELL 
MESEROLE TAVERN

52 Meserole Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN. INC. 
1528 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 DEKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

< premises.
CHARLES COLLETTI

127 Patcheu Ave., Brooklyn, N. Y.

Atostogoms Baigiantis
Daugelis draugų ir draugių 

turėjo atostogų po savaitę ir 
daugiau. Draugas Jakimavi
čius praleido poilsio savaitę 
pas brolį Saltaraile. O. Ža
lienė mėnesį laiko Rumforde, 
Maine, pas pusseserę ir švoge- 
rį. L. Dobinis su pusbroliu A. 
Dobiniu viešėjo Atlantic City. 
Visi džiaugiasi vakacijomis.

Bet dabar, draugai, vakaci- 
jos pasibaigė, o darbas Lite
ratūros Draugijos ir Lietuvių 
Darb. Susivienijimo reikia va
ryti pirmyn. Jis kiek buvo 
apleistas vasarą, tai dabar, 
kai ruduo ir žiema artinasi, 
tai turime veiki. Bendras su
sirinkimas įvyks rugsėjo 6 d., 
pas draugę Jankauskienę. Ma
lonėkite visi ir visos dalyvauti 
ir naujų narių atsivesti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

J. Gasparaitis.

Melbourne, Australija. — 
Generolas Mackay pranešė, 
kad australiečiai dar tebe
kovoja prieš nacius Graiki
jos saloj Kretoj.

“Naujienų” Redakcijai ir • 
Administracijai:

Man jūsų leidžiamas laik
raštis nepatinka. Jo daugiau 
nesiuntinėkit, ne vieta jam 
mano namuose!

Jūs nusistatę prieš darbinin
kišką Lietuvos liaudį ir atsto
vaujate tik hitlerišką fašistų 
grupę, kuri yra pragaištinga 
visam civilizuotam pasauliui.

K. Juozapaitienč-Šulskiene,
32 Lake Avenue, 
Binghamton, N. York.

Yonkers, N. Y.
Žinios iš Mūsų Kolonijos
Rašau, nors ir suvėlintai, o 

to suvėlinimo priežastis, kad 
gyvenu toliau nuo lietuvių ko
lonijos, tad negaliu greitai su
žinoti, kas atsitinka tarpe lie
tuvių.

Liepos 28 d. mirė M. Stan
kūnienė, 80 metų amžiaus. Pa
liko nuliūdime vyrą M. Stan
kūną, du sūnus: Juozą, Anta
ną ir dukterį Marę.

Rugpjūčio 12 d. mirė P. Ku- 
miečiu’s ir jau dagyvenęs gerą 
amžių; metų tikrai nesužino
jau. . Paliko nuliūdime sūnų 
Joną ir dukterį Meimę. Prigu
lėjo prie šv. Jono Draugystės 
ir Lietuvių Piliečių Kliubo.

Kiek teko sužinoti, tai jau 
5 lietuviai tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Jais yra: 
A. Jutkevičius, A. Balkus, A. 
Klišus, F. ir E. černauskai.

Gero jiems pasisekimo!
J. Yudeikis.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks an

tradienį, August 26.
Kadangi esame pasižadėję važiuo

ti į “Laisvės” pikniką Philadelphi- 
joje ir ten turėsime dainuot, tai tu
rime pasipraktikuoti ir pasitarti del 
nuvažiavimo. Tad prašome visų na
rių dalyvauti šioje pamokoje Aug. 26. 
(200-201) P. Casper.

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Komiteto 

ir kuopų susirinkimas įvyks antra
dienį, 26 d. rugpjūčio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Tai paskutinis su
sirinkimas prieš “Laisves” pikniką. 
Draugai, dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — J. Š.

(198-200)

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos susi

rinkimas įvyks 26 d. rugpjūčio, 8 
v. v., 29 Endicott St. Visi dalyvau
kite, čia išgirsite deelgatų raportus 
iš konferencijos. — J. M. Lukas, 
Sekr. (198-200)
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F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

nemoka 
miesto.

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ..............   60c
Ramatų 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.

900 SVARŲ ŠMOTAS PER
LŲ GAMTOS MUZĖJUJ— • —

Pereitomis dienomis ta
po pargabenta iš Pietinio 
Pacifiko Vandenyno, nuo 
Tongoreva salos, iš jūrų gi
lumos, 900 svarų šmotas 
perlų, ir patalpinta New 
Yorko muzėjuj, kuris vadi
nasi — Museum of Natural 
History. Šių perlų rinkimo 
ekspedicijai vadovavo Dr. 
Roy ^Waldo Miner. Kada 
ekspedicija plaukiojo apie 
minėtą salą, tad vietomis 
buvo toks tyras vanduo, jog 
puikiausiai galėjo matyti 
150 pėdų vandens gilumoje; 
taipgi galę j o matyti kai kur 
jūrų dugną ir visą jūrų gi
lumos gyvūnų veiklą.

Petras.

New Haven, Conn.
Iš ALDLD 32 Kp. Susirinkimo

Rugpjūčio 19 dieną įvyko 
susirinkimas. Nors nariais ne
buvo skaitlingas, bet padaryta 
gerų tarimų. Pirmiausiai kuo
pa pajieško New Haven ko
respondento. Tūlas laikas at
gal išsirinko korespondentą, 
kad rašinėtų žinias į “Laisvę.” 
Tai ne tik nieko neparašo, bet 
ir į susirinkimus neateina.

Abelnai moterys daugiau 
lankosi į susirinkimus, kaip 
vyrai. Tiesa, tūli iš jų dirba 
naktimis, bet yra ir tokių, ku
rie galėtų ateiti. Tai ką tie 
draugai veikia, kurie nedirba 
naktimis, kad jie neateina nei 
į susirinkimus? Manom, kad 
tai yra apsileidimas. . .

Dar pusėtinai narių yra ne- 
pasimokėjusių duokles už 
1941 metus. Tai prašome vi
sus tuos draugus’ ir drauges 
ateiti į sekantį susirinkimą, 
kuris įvyks rugsėjo 16 dieną ir 
pasimokėti duokles. Kaip jau

Le VANDA i
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER ;
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 ’ „ i
NIGHT—HA vemeyer g-1158

yra žinoma, tai Centro Komi
tetas šiemet išleis labai gerą 
knygą “Sovietų Valstybė.” To
kios knygos išleidimui daug 
pinigų reikės.

Buvo svarstyta apie spaudos 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
rugpjūčio 31 dieną, Waterbu- 
ryj. Nutarta prisidėti prie 
šeimininkių stalo. Išrinkta dvi 
draugės, kad parinktų aukų, 
ką kas duos iš maisto. Į ko
misiją apsiėmė B. Medelienė 
ir A. Sholiunienė. Iš New Ha
ven lietuviai rengiasi labai 
skaitlingai dalyvauti spaudos 
piknike.

Išleidimui moterų žurnalo, 
paminėjimui 25-kių metų nuo 
išleidimo “Moterų, Balso” iš iž
do paaukauta $1. Ir drg. žoli- 
nienė tam tikslui renka aukas 
ant blankos.

Nutarta turėti draugiškas 
išvažiavimas užbaigimui vasa
ros sezono parengimų. Jis 
įvyks rugsėjo 20 dieną, tai 
yra, šeštadienio vakare ir tę
sis iki vėlumos. Išvažiavimo 
surengimui į komisiją įėjo vei
klūs draugai: J. Latvis ir J. 
Aleksa.

O. Latvienė perstatė į or
ganizaciją naują narį H. Ha- 
zingerį, kuris priimtas vien
balsiai. A. S.

timesni giminės ir svečiai pa
sakė trumpas prakalbėles.

P. Grigaliūnas (rodos, iš 
Cambridge, Mass.) kalbėda
mas prisiminė, kad būtų gra
žu, kad mes sumestumėm, 
kiek kas išgalim dėl Sovietų 
Armijos medikalės pagalbos. 
Tam pritarė ir kiti svečiai. A. 
Baronas ir Rose Wallant per
ėjo per susirinkusius ir tapo 
surinkta $14.15.

Po dolerį davė sekanti: P. 
Grigaliūnas, J. Matulis, J. Si- 
daras, A. Klinga, P. Beržinis, 
A. Valent ir Mr. &Mrs. žvin- 
gilai. Po 50c davė: M. Am
brose, N. Ambrose, A. Baro
nas, J. Alksniu, L. Petroše, A. 
Zalatorius, M. Sklut ir F. Stri- 
pinis. Po 25c davė: J. Kiau- 
nis, K. Urbonas, J. Grigas, M. 
Yurkevičius, D. Pagojis, R. 
Benvit, V. Saulėnienė, M. Gri
galiūnienė, J. Skaparas ir A. 
Yeskevičius. Kurie davė ma
žiau 25c surinkta 65c. Viso 
aukų surinkta $14.15.

Vardan Sovietų sužeistų ka
reivių, visiems aukavusiems ta-

I

Penktas ffuslapfe

riu širdingiausią ačiū. Būtų 
gražu, kad kitose parėse būną 
pažangūs žmonės atsimintų 
tokius svarbius reikalus.

Aukavusiųjų pinigai pasiųs
ti centraliniam komitetui New 
Yorke, kuris tais reikalais rū
pinasi.

Tarpe gerų žmonių radosi 
keletas ir hitlerininkų, kurie 
ne tik ką neaukavo, bet dar 
piktai nurzgėjo ant aukų rin
kėjų. Tūlas krautuvininkas šū
kavo, kaip galvos netekęs, 
prie žmonių pradėjo kabinėtis, 
kam šie nepritaria Hitleriui, 
bet kalba už Sovietų Sąjungą.

Vienas iš Svečių.
a---------------------------------- •

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-S842
E ......... - A

Montello, Mass.
Sidabrine Pare

Rugpjūčio 17 d. buvo su
ruošta pare dėl Mykolo ir Ne
lės Ambrozų paminėjimui su
kakties 25 metų jų ženybinio 
gyvenimo. Kaip kitose pana
šiose parėse, taip ir šioje, bu
vo ir kalbėtojų.

Pirmiausiai Ambrozai ir jų 
sūnus padėkavojo susirinku
siems už atjautimą. Paskui ar-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- j 
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 I

Tel. Glenmore 5-6191 (

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.
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SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

I I■
I

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir A. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir importuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME Į NAMUS
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LtIoH

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

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

dernišką patarnavimą.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų Ir 
Importuotų Degtinių, Vyno ir Sampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEIN G OLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. .

STEAMBOAT INN
80-91 STEAMBOAT RD,, GREAT NECK. N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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/i niov
Dar 12 Mirusių Laivo ir 

Prieplaukos Gaisre
Penktadienį iš East River 

ištraukta kūnai dar 12-kos 
žmonių, sudegusių bei prigė
rusių 27-tos prieplaukos ir lai
vo Panuco gaisre, Brooklyne, 
rugpjūčio 18-tą. Viso žuvusių 
jau yra 31 ir pasigendama dar 
mažiausia 4, kurie, veikiausia, 
irgi yra mirę.

Aido Choro ir Dramos 
Grupės Nariams

Aido Choras šį vakarą — 
pirmadienį, rugpj. 25 d., dai
nuos Laisvės Radio Programoj, 
iš stoties WBYN, 1430 klcs.

Choristai prašomi susirinkti 
WBYN Radio stoties studijoj 
lygiai 8:15, kad iš anksto būti 
gerai pasiruošus dainavimui. 
Programa prasideda lygiai 9 
v. v. Stoties adresas: 132 W. 
43rd St., N. Y., 6-tame aukš
te.

Dramos grupės, kuri moki
nasi veikalą “Neturtas ne 
yda,” praktikos nukeltos Į an
tradienį, rugpj. 26-tą. Visi da
lyviai, kurie turite roles, pra
šomi visi susirinkt ir susirinkt 
laiku — lygiai 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Laiko 
jau neperdaugiausia liko, o 
darbo dar yra daug.

Aido Ch. Koresp.

Dalyvauki! Apšvietus 
Vakare Rugpj. 25-tą
Praėjus vasaros karščiams, 

o tuo tarpu siaučiant karo au
droms ir kasdieną kylant dau
giui naujų, svarbių problemų, 
kurias reikia išsiaiškinti, LLD 
1-ma kuopa vėl atidaro ap- 
švietos vakarų sezoną.

Vienas tokių apšvietos va
karų įvyks pirmadienį, rugpj. 
25-tą, 7 :30 vai. vakare, “Lais- 
vės” salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga nemokama. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Pranešimą apie vėliausius 
įvykius padarys A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Po to 
seks klausimai ir diskusijos. 
Pertraukoje girdėsim Laisvės 
Radio Programą.

Komisija.

Malioriai Ragino Rooseveltą 

 

Išlaisvinti Browderj
Maliorių, Dekoruotoją 

Popieriuotojų Brolijos Lokalas 
848, AFL, savo reguliariame 
mitinge nutarė prašyti prezi
dento Roosevelto išlaisvinti 
Earl Brovvderį. .Taipgi instruk
tavo savo sekretorių susisiekti 
su brolijos General. Pild. Tary
ba dėl įteikimo peticijos 16- 
tam generaliam suvažiavimui, 
kuris įvyks rugsėjo 1-mą, Co
lumbus, Ohio.

Lokalas vienbalsiai išrinko 
Louis Weinstock atstovauti lo
kalų naujai sudarytame Earl 
Browderiui Išlaisvinti Piliečių 
Komitete.

Peticijoj, pasirašytoj unijos 
narių, nurodoma prezidentui 
Rooseveltui, jog “didžiausiu 
pavojumi mūsų demokratijai 
yra hitlerizmas. Darosi aiš
kiau kasdieną, kad išsaugo
jimui mūsų nacionalio saugu-

irimo ir socialių atsiekimų rei
kalinga greitas Hitlerio sumu
šimas. Reikia visų tikrų, ame
rikonų vieningumo, kad hitle
rizmas būtų nušluotas nuo že
mės paviršiaus.”

Peticijoj toliau sakoma, jog 
yra žinomas faktas, kad dau
gelis piliečių yra keliavę in
cognito (neišsiduodant savo 
tikros pavardės bei luomo), vi
sai už tai nebaudžiami, o jei 
kada ir buvo bausti, tai “la
bai trumpomis baudomis.”

Prašytojai Browderio pa- 
liuosavimo prezidentui nuro- 

j do, kad “Earl Browderis yra 
Amerikos vadovaujantis anti
fašistas,” ir kad “jo išlaisvi
nimas apvienytų visas antifa
šistines jėgas mūsų šalyje rė
mimui jūsų pastangų koope
ruoti su visomis šalimis, ku
rios kovoja prieš Hitlerį.”

“Kaimo Nuotaka” Lan
kysis Brooklyne

“Kaimo Nuotaka” (Country 
Bride), kuri neužilgo aplan
kys Brooklyną, So. Brooklyną, 
ir Great Neck, L. L, yra vie
na iš geriausių Sovietų filmų. 
Ji parodo naturališką ukrai
niečių kolektyvį gyvenimą.

Šią filmą pamačius dauge
liui riedės ašaros per veidą, 
žinant, kaip dabar plėšikas 
Hitleris drasko tą gražų ir 
linksmą gyvenimą.

Filmos rodymas užima 85 
minutas. Prie to bus rodoma 
filmą iš Tarybų Lietuvos ir 
pirma filmą iš Sovietų-vokie- 
čių karo. Matysite karo fron
te maršalus Vorošilovą, Timo- 
šenko, Budionnį. Matysite, 
kaip Sovietuose gaudo nacių 
parašiūtistus ir partizanus. | 
Tas viskas bus rodoma seka
mai :

Rugsėjo (September) 26-tą, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Rugsėjo 27-tą, So. Brookly
ne, American Labor Party sve
tainėj, 4714 5th Avė.

Rugsėjo 28-tą, Great Necke, 
Kasmočių svetainėj, 
Steamboat Rd.

George Klimas.

89-91

Važiuokim i

Philadelphia os Pikniką
“Laisves” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisvės” pikniką, 
kurį rengia Philadclphijos pažangios draugijos

KELIONIŲ $2.00 Į ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisvės” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

Iš CENTRAL BR00KLYN0 nuo Geo. Stankaus 
krautuves, 67 Hudson Avenue. 8:30 vai. ryte.

IŠ MASPETHO, nuo Zabielskio sales, 61-38 56th
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. IŠ anksto turime žinoti, kiek busų reikės.

Piknikas įvyks August 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko švente—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, grąžus sodas, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

Suomiu Laivo Gaisre 
Žuvo 1 Asmuo

Anksti penktadienio rytą ki
lo gaisras suomių prekiniame 
laive Aurora, stovėjusiame sa
vo prieplaukoje, Hudson Upėj, 
netoli nuo George Washington 
Tilto. Dūmais uždusintas savo 
kajutėj vyriausis laivo oficie- 
rius, Conrad Freese, taipgi ap
degė kapitonas Albert Bjork- 
lof. Kiti 18 įgulos narių išsi
gelbėjo. Gaisro priežastis ne
aiški.

Liuosnoriai Gaisragesiai
Gaisragesių stotyje, 530 llth 

St., jau pradėta liuosnorių la
vinimas gaisragesybos, kurią 
jie turėtų praktikuoti, jei 
miestas bus atakuojamas iš 
oro. Lavinasi būrys vyrų, o po 
jų ateis ir moterų eilė.

Nelavintam gaisragesybos 
visi gaisrai atrodo vienoda 
problema. Tik pradėjus mo
kintis pasirodo, kaip daug ne
žinota.

Pirmoj pamokoj liuosnoriai 
nuodugniai susipažino su jų 
būsimos didelės.užduoties tiks
lu. Antrojoj — supažindino, 
kaip sujungt švirkšlės dūdas, 
kaip jas išvedžiot po degantį 
bildingą, kaip jas vartot, kaip 
vartot hydrantą, kaip įvest 
ventiliaciją.

Ir taip per daugelį vakarų, 
kol praeis 60 valandų kursą, 
tie žmonės rinksis po dienos 
darbo, kad išmokti, kaip ap
saugot jūsų ir mano gyvastį. 
Tik kursą baigus, sulyg išmo
kimo teofijos ir įgudimo var
toti įrankius, taipgi sulyg ša
lutinės žinybos specialėse ša
kose, jiems bus paskirstyta pa
reigos.

Pirm paskyrimo pareigosna 
jie dar turės išmokt pažint 
skirtumus . tarp vieno ir kito 
gaisro ir pritaikyt jiems ge
sinimą. Iškėlimas iš bildingų 
žmonių pro langus, nuo stogų; 
nuleidimas jų virvėmis; pirma 
pagelba pridususiems dūmais 
ar apdegusiems; gavimas van
dens sugadinus reguliarį pri
statymo aparatą, ir aibės kitų 
klausimų turės būt išmokta.

Aplikantų registratoriai dar 
nori žinoti: Ar jie moka skai
tyti, rašyti ar susikalbėti 
kia kita svetima kalba? 
nusimano apie vartojimą 
gasų apsaugai kaukių ? Ar
ka operuot radio, laivą, auto
mobilių, troką? Gal žino che
miją? Koki jo papročiai, svei
kata ir tt. Taigi, ir liuosnorė 
gaisragesyba — ne piknikas.

ko-
Ar

nuo
mo-

Trys statybos kontraktoriai, 
Ruben Cohen, David Zeidman 
ir Nathan Sebulsky, sulaikyti 
teismui po $500 kaucijos už 
“kickback” — ėmimą atgal iš 
darbininkų dalies jiems išmo

kamų algų.

Pasiklausykite Laisvės 
Radio Programos

Pirmadienį, rugpj. 25-tą, 9 
v. v., įvyks trečia Laisvės ra
dio programa iš stoties WBYN, 
1430 klcs. Dainuos Aido Cho
ras, vadovaujamas Aldonos Ži
li,iškaitės. Komentatorium bus 
Jonas Siurba, LDS Centro se
kretorius, Anaunseris Jonas 
Ormanas.

Du Asmenys įkaitinti 
Dėl Mirčių Harleme

Policija areštavo ir forma
liai įkaitino du asmenis padir
bime falšyvų laivo ekskursijos 
bilietų, kurie davė priežastį 
nelaimingam minių, sąjūdžiui 
pas prieplauką. Tame sąjūdy
je trys negrės moterys tapo 
mirtinai sutrintos ir virš 70 
asmenų, taipgi visi negrai, su
žeisti. Įkaitintais yra Louis 
Pope, 222 W. 64th St., ir Ed
ward Henry, 302 E. 101st St., 
New Yorke.

Amerikos Negrų Kongresas 
taipgi komunistų kandidatas į 
majorus Israel Amter parei
kalavo nuodugniai ištirti tra
gedijos priežastis.

Pavogęs 500 Automobilių
Policijai parodžius jam pas 

jį rastus įrankius pakeisti au
to serijų numerius ir raktams 
kodą, Nicholas Pugliese, 44 
m., prisipižinęs policijai bėgiu 
pastarųjų 5 metų pavogęs 500 
automobilių. Iš tų. 350 auto
mobilių jis pristatęs John P. 
Kepner’iui, vedėjui Keystone 
Corp., turinčiai puikią auto 
parduotuvę 1841 Broadway, 
N. Y. Pačius puikiausius ir pa
vojingiausius išsiuntę Europon.

Begiu pereitos savaitės val
katos net tris kartus buvo už
puolę streikierius, piketuo
jančius Pennsylvania Manu
facturing Co., 810 Pennsylva
nia Ave., East New Yorke.

Ketvirtadienį prie šapoš bu-- 
vo užpulta ir biskį sužeista 
Carmen Gibbs. Diena pirmiau 
buvo užpultas unijos lokalo 
organizatorius Alfred Casale. 
Jam sumušta nosis. Antradie
nį buvo užpulta pikietninkė 
Mildred Landsman.

Kiekviename užpuolime kal
tininkai buvo žinomi ir rapor
tuoti policijai, bet policija nie
ko nedarius, kad juos patrauk
ti atsakomybėn.

Kelis Mėnesius Pasivažinėjo, 
Kelis Metus Turės Kalėti
Armand Granda,* 27 m., dir

bęs knygvedžiu McCauley fir
mai, 730 Atlantic Avė., pasi
važinėjo Meksikoj ir kitur nuo 
pereito gruodžio mėnesio. Už
tai dabar turėsiąs pabūti ka
lėjime. Mat, jis pasiųstas par- 

• nešti iš banko algoms pinigų 
$2,269 su jais negrįžo, bet pa
traukė Meksikori. Dabar pas jį 
radę tik $11. Sulaikytas teis
mui po $7,500 kaucija.

Unijoj Gausa Liuosnorių 
Organizatoriii

United Federal Workers, 
CIO, atsišaukė į narius gauti 
50 liuosnorių organizatorių, 
pasidarbuoti įtraukti unijon 
75,000 federalių darbininkų ir 
tarnautojų New York o mieste. 
Į tam tikslui šauktą susirinki
mą susirinko 60, kaip skelbia 
Ann Wharton, kampanijos ve
dėja. Jie prisaikdinti savo 
pareigoms iškilmingame uni- 
jistų mitinge pereitą trečia
dienį, Irving High School at
virajame balkone, kur dalyva
vo virš 300 federalių darbi
ninkų.

Užsimušė Rankraščių 
Ekspertas

B r o o k 1 ynietis rankraščių 
ekspertas Scott E. Leslie už
simušė auto nelaimėj netoli 
Somerville, N. J. Jį šaukdavo 
teismuosna išspręsti rankraš
čių autentiškumą. Jis buvo ir 
rašalo chemijos autoritetas.

kas 
kad

Pereitą ketvirtadienį 
nors, telefonu pasakė, 
Brooklyn© miesto salė būsian
ti išsprogdinta. Nors pašaukė- 
jas buvo nežinomas, bet negi 
galėjo nepaisyti — 
policija, apžiūrėjo 
visus kampelius, 
nerado.

suvažiavo 
bildingo 

bet bombos

Žuvo Auto Nelaimėj

su savo drauge 
Becker buvo atostogose 
Monticello, N. Y. Išė- 
pasivaikščiot, sutiko ke- 
vaikinus, irgi brookly-

Brooklynietė Frances Jack- 
son, 26 m., Bay Parkway, tapo 
užmušta mašinai nusiritus že
myn gilion šalikelėn. Jos drau
gė išliko visai nesužeista.

Mergina 
Pearl 
netoli 
j tįsios 
turis
niečius. Paprašiusios jas pa
vežt. Viskas ėjosi gerai, bet, 
iškilus pavojui susidurt su ki
ta mašina, vairuotojas prara
do kontrolę ir mašina nugar
mėjo krantu. Vaikinai irgi su
žeisti, vienas pavojingai.

New Yorkan atplaukė ispa-
Hugh A. Halligan paskirtas nų laivas City of Seville su 

pirmuoju gaisragesybos komi- 
sionieriaus padėjėju.

555 keleiviais, daugiausia ka
ro pabėgėliais.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti , 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai preseriai dirbti 

prie geros rūšies vyriškų kotų 
(coats).

’ Taipgi reikalingos moteriškės fi- 
nišerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.

Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.

(200-205)

PARDAVIMAI
Parsiduoda užeiga su alaus ir vy

no laisniais. Lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Prašome kreiptis šiuo 
antrašu: 61-10 Flushing Ave., Mas- 
peth, L. I., N. Y. (198-200)

is given that David Carmy 140
Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
mark "Health Brand Syrup” with

Y, State for use on

Notice 
Williams 
his trade 
the Secretary of N. 
labels on jars and bottles.

(191—208)

r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8^7179

flflnmnffiSSBa •„
PAGAL REIKALAVIMĄ!

Jean Renoir’o naujas puikus 
įspūdingas judis.

‘’Marseillaise’

ŽYMIOJI PROGRAMA
Gyvas perstatymas pasaulį 

drebinančių įvykių.

‘Lenin in 1918’
Taip pat: ‘‘China Strikes Back” ir Sovietų Karo žinios.

LAISVES RADIO PROGRAMA

Devintą valandą pirmadienių vakarais
ŽINIOS

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

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom

Programą 
adresu:

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 
IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.FRANK DOMIKAITIS

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

1

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir Žalių.

JŪS 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

3i

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

660 GRAND STREET

Stat • 
adresaa..

Skersal nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

visados bus patenkinti.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
2-5043

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
TeL Ev. 4-8698




