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Kunigas, Kuriam Rūpi Svas
tika.

Rašo R. MIZARA

KRISLAI
Dviejų Metu Karo Sukak

tis.
Palyginkite Du Metus su 

Dešimts Savaičių.

Rugsėjo 1 d. sukako lygiai 
du metai, kai prasidėjo antra- No. 206 LAISVĖS ANTRA™efon.H StaMMr.3878TREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 2, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3 c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
sis pasaulinis karas.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $$.00 
Brooklyne $6.50

Metams

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

Rugpjūčio 31 dieną sukako 
lygiai dešimts savaičių, kąL 
prasidėjo fašistinės Vokietijos 
karas prieš Sovietų Sąjungą.

Per dešimts savaičių karo 
su Sovietų Sąjunga - Hitleris 
paklojo kelioliką sykių dau
giau savo karių, prarado dau
giau turto negu per du metu 
karo su Anglija, Francija ir 
kiliomis šalimis!

Tik Sovietų Sąjungoje Hit
leris susirado tikrąjį savo prie
šą, sugebiantj ir pajėgiantį at
remti jojo puikiausiai gink
luotas kariuomenės divizijas, 
prieš kurias visas pasaulis iki 
šiol drebėjo!

Hitleris paklojo čia virš du 
milijonu savo karių ir kasdien 
jų vis žūsta daugiau ir dau
giau !

Apsvaigęs laimėjimais Va
karų Europoje ir Balkanuose, 
Hitleris manė paminėti dviejų
metų karo sukaktį iškilmingai 
ir išdidžiai.

Jis manė tąją sukaktį minė
ti Maskvoje, Kremliuje. Jis 
ruošėsi paskelbti visam pasau
liui, kad Sovietų vyriausybės 
jau nebėra, Raudonoji Armi
ja jau sunaikinta, Sovietų Są
junga kaipo tokia jau yra žu
vusi, r

Bet jam neišdegė! Maskva, 
Leningradas, Kijevas ir net 
Odessa, kaip buvo sovietiniai 
miestai, taip ir tebėra. Sovie
tų vyriausybė niekad nebuvo 
tokia populiari to krašto žmo
nėse, „kaip šiandien. Stalinas 
niekad . nebuvo mylimesnis, 
kąip šiuo metu! O Raudonoji 
Armija tebekovojK didvyriš
kai, tebemuša baisųjį įsiveržė
lį ir šiandien jau mažai yra 
tokių besensiu žmonių, kurie 
manytų, kad Raudonoji Armi
ja bus sunaikinta!

Amerikos komercinė spau
da pradėjo garsiai kalbėti 
apie Dniepropetrovską, apie 
tą didžiąją Dniepro užtvanką, 
didžiausį tos rūšies dalyką pa
saulyje. Kaip žinoma, Raudo
noji Armija, pasitraukdama 
iš Dniepropetrovsko, galingą
ją elektros davimo stotį ir už
tvanka sunaikino. 
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Per ilgą laiką toji pati spau
da skelbdavo, kad Sovietų Są
jungoje nieko gero nėra, kad 
Sovietai esą labai biedni, kad 
jie esą labai atsilikę.

Bet štai dabar pripažįsta
ma, jog ten buvo didžiausia 
pasaulyje elektros davimo sto
tis. Pripažįsta tuomet, kada 
tosios stoties, faktinai, jau ne
bėra, kada pasiliko tik josios 
kevalas!

Sovietai Sunaikino 
500 Nacių Orlaivių 

Per Savaitę^
Maskva. — Praeitą savai

tę Sovietų oro jėgos sunai
kino 500 vokiečių orlaivių, o 
vokiečiai — 262 sovietinius 
orlaivius, kaip pranešė so
vietinė komanda šeštadienį.

Nacių orlaiviai neatlai- 
džiai puolėsi atakuoti Le
ningradą, bet dar nė vierlas 
jų nepasiekė paties miesto. 
Vien pradžioj pereitos sa
vaitės buvo nušauta žemyn 
101-nas vokiečių orlaivis iš 
tų, kurie lėkė bombarduot 
Leningradą.

Kokią “Naują Tvarką” 
Žada Europai Hitleris

Su Mussoliniu
Berlin. — Vienoje vietoje 

rytiniame fronte susitiko 
Mussolinis su Hitleriu ir 
planavo tolesnius karo veik
smus, ypač, kaip sunaikint 
bolševizmą. Dalyvavo ir žy
mieji Vokietijos ir Italijos 
generolai. Jie svarstė apie sa
vo (fašistinės) “naujos tvar
kos” įkūrimą Europoje, sa
ko, kad “visos europinės 
tautos galėtų naudingai ben
dradarbiauti politiniai, eko
nominiai ir kultūriniai.”

New Yorko Times dėl to 
rašo:

“Vokietija jau parodė sa
vo planą tuose kraštuose, 
kuriuos ji užėmė: ji ten įve
dėsiančias ir badavimą žmo
nėms... įsteigė nacių tero
rą ir plėšimus. O vadinamas 
kultūrinis, politinis ir eko
nominis bendradarbiavimas 
šu naciais tai reiškia, jog 
būtų šalin nušluota viskas, 
kas tik nesutinka su nacių 
norais ir jų planais.”

DIDŽIAUSIAS DERLIUS
SOVIETUOSE

IŠGUJA FRANCUOS SEIMO 
ATSTOVUS IŠ VICHY

Vichy, Francija. — Mar
šalas Pėtain, diktatorius 
“nepriklausomos” Francijos 
dalies, uždraudė senato
riams ir seimo atstovų rū
mo nariams laikyti susirin
kimus arba asmeniškai veik
ti dabartinėje sostinėje Vi
chy ar kur kitur Allier pro
vincijoje, kurioje stovi Vi
chy. Petain įsakė jiem išsi
kraustyti į Chatelguyon-les- 

' Bains, maudyklų vietą.
Jis, pagal nacių receptą, 

yra atėmęs iš seimo galią 
Jeisti bet kokius įstatymus. 
Petain paskelbė, kad jis 
pats! leis visus įstatymus.

Raud. Armija Daro 
Didžiulių Nuosto
lių Vokiečiams

Mhskva. — Pranešama, 
jog centraliniame fronte da
lis Sovietų kariuomenės, ko
manduojama generolo Ko- 
nevo, atmetė vokiečius 30 
mylių atgal. •

Pranešimai iš Švedijos sa
ko, kad Raudonoji Armija 
įtūžusiai atakuoja užnuga
riu nacius/ komanduojamus 
maršalo Ritterio von Leebo.

CHINA! ATAKUOJA JAPO
NUS 5^SE PROVINCIJOSE

5 , --------
Chungking, Chinija.—Chi

na! smarkiai puola japonus 
keturiasdešimtyj vietų, pen
kiose provincijose. Chlnų 
kariuomenė pasiekė prie
miesčius Nanchango ir Foo- 
chowo miestų, kurie yra 
provincijų sostinės.

Chinai atgriebė nuo japo
nų Kaoshuną, Futsingą ir 
dar du miestus. Be to, chinų 
kariuomenė įsibriovė į tris 
kitus miestus palei Nankin- 
go-Hangchow vieškelį.

Roosevelt Paskyrė 
Pasiuntinį į Pasi

tarimus Maskvoje
■-------------------------t-------

Amerikos ir Anglijos įgaliotiniai Tarsis su Sovietų Vadais, 
Kaip Tinkamiau Bendradarbiaut prieš Nacius

Washington. — Prez. Ro- kimo siūlė $uruošt Maskvo- 
oseveltas paskyrė W. Avė- je konferenciją tarp aukštų-

Š. m. liepos 15 d. kun. Ur
bonavičius (Kmitas) rašė So. 
Bostono “Darbininke”:

“Šiuos žodžius rašant, vo
kiečiai yra pralaužę frontą ir 
besiveržia pirmyn. Bet paša
linę - kliuvinius jie taip spar
čiai žygiuoja, kad šį straipsnį 
skaitant, būsime išvakarėse to
kiu svarbių įvykių, kad jie 
gali nulemti karo likimą. Ki
jevas bus paimtas; Odesa at
sidūrusi rimtam pavojuje... 
Skaitytojas tegu vaizduojasi, 
kokia suirutė bus Maskvoje, 
kuomet vokiečių kariuomenė 
stovės prie jos vartų. Jau da
bar yra žinių, kad sovietų vy
riausybė apdairiai kraustosi iš 
Kremlio buveinių.”

Šitaip kunigas Urbonavičius 
rašė dar liepos 15 d., vadinasi 
prieš pusantro mėnesio.

Kijevas ir šiandien Sovietų 
rankose, Sovietų vyriausybė jr 
po šiai dienai yra Kremliuje; 
vokiečiai faktinai nėra niekur 
pralaužę Raudonosios Armijos 
fronto ant tiek, kad jie galė
tų žygiuoti pirmyn; jei jie kur

Maskva. — Dar niekada 
Sovietų istorijoj nebuvo to
kio gausingo derliaus, kaip 
šiemet; skaičiuojama, kad 
užderėjo 131 milijonai tonų 
grūdų. Ir kviečiai ir rugiai 
jau suimti nuo „laukų anks
čiau negu bet kada pirma.

Washington. — Amerikos 
karo ministerija siunčia 
grupę savo aukštų karinin
kų ir žinovų apžiūrėt Angli
jos karo frontus Europoj ir 
Afrikoj. t

ą. Chungking, Chinija.—Ja
ponijos orlaiviai jau 140 sy
kių bombardavo laikinąją 
Chinijos sostinę Chungkin- 
gą.

Washington. — Prez. Ro
ose veltas sakė* jog Ameri
kai dabar gręsia pavojus iš 
nacių pusės labiau negu bet 
kada.
pažengia pirmyn, tai tik per 
savo karių lavonus.

Pasiskaitęs kun. Kmito raš
tų/ pastabus skaitytojas taip 
ir mato, kad tam kunigui rūpi 
ne kryžius, bet svastika! .

Suomiai Atkariavę nuo 
Sovietų Viborgą

Helsinki. — Suomių ko
manda praheša, kad jie at
griebę nuo Sovietų Viipurį- 
Viborgą, prieplaukos mies
tą, prie Suomijos Užlajos, 
70 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Leningrado.

Hitleriečiai Nužudė Dar 
Aštuonis Prancūzus, 

Nacią Priešus
Vichy,. Francija. — Pagal 

sprendimą nacių karo teis
mo Paryžiuje, liko sušaudy
ti aštuoni francūzai kalėji
me, tarp jų ir laivyno ofi- 
cierius grafas H. D. Dorbes. 
Jis ir du kiti nužudyti todėl, 
kad šnipinėję naudai laisvų
jų francūzų prieš Vokietiją 
ir prieš nacišką Vichy Fran
cijos valdžią.

Penki sušaudyti už tai, 
kad veikė prieš vokiečius 
užimančius 4 didesnę pusę 
Francijos. Naciai nė vieno 
iš aštuonių dabar nužudytų 
nevadina komunistu.

Pirm to naciai, pagal sa
vo teismo nuosprendį, nu
kirto galvas trim Hitlerio 
priešam.

Maskva. — Sovietų arti
lerija, o paskui pėstininkai 
durtuvais sumušė ir žymia 
dalim išžudė tris vokiečių 
divizijas, kurios mėgino 
šturmu pra^imušt iš vaka
rinės Dniepro upės pusės į 
rytinę.

Kijevo srityje naciai, po 
šešiolikos valandų kruvi
niausių kautynių, užėmė 
miestą N, bet jie prie šio 
miesto prarado 10 tūkstan
čių savo kariuomenės ir 40 
tankų. <

Kitoj, vietoj, ' Ukrainos 
fronte, ties miestu K, rau-' 
donarmiečiai ir Liaudies 
Gvardija sunaikino 140 vo
kiečių tankų.

Leningrado frontas stip
riai laikosi prieš nacius. 
Apart reguliarės kariuome
nės, šiame fronte veikia di
delis skaičius^ darbininkų ir 
valstiečių, vyrų ir moterų, 
kaipo Liaudies Gvardija.

ROOSEVELT ATSIŠAU
KĖ PRIEŠ NACIŲ 

PAVOJŲ

Washington, rugs. 1. — 
Prez. Rooseveletas atsišau
kė į visus amerikiečius pa- 
siaukot, kad atremtų nacių 
pavojų, kurie sustiprėjo lig
šioliniais užkariavimais Eu
ropoje.

NACIAI NUSKANDINO 
LIGONINĮ SOVIETŲ 

LAIVĄ

Maskva. — Vokiečių or
laiviai subombardavo ligoni
nį laivą “Sibirą” Baltijos 
Jūroje, nors laivas buvo aiš
kiausiu pažymėtas kaip li
goninis. -Jis gabeno sužeis
tus kareivius ir perkrausi
mus vaikus ir moteris.

Vokiečių lakūnai kulkas- 
vaidžiais apšaudė ir valtis, 
kuriomis^gelbėjosi žmonės 
nuo laivo “Sibiro.”

PHILADELPllIJOS PIKNI
KAS “LAISVĖS” \Al i) U 

LABAI SĖKMINGAS

KONTRATAKUOJAMI
2-se FRONTUOSE

Berlin, rugs. 1.—Vokiečių 
komanda pripažįsta, jog So
vietai su naujomis armijo
mis kontr-atakuoja vokie
čius centraliniame ir Dniep
ro frontuose; bet sako, kad 
naciai sudaužę tas kontr
atakas.

Vokietijos žmones šaltai 
žiūri į Karą

Berlin. — Nacių spauda 
pripažįsta, kad Vokietijos 
gyventojai jau šaltai žiūri į 
pranešimus iš karo fronto; 
bet, girdi, tai todėl, kad jie 
pasitikį, jog “užtikrintas” 
naciam laimėjimas.

London. — Anglų spauda 
neoficialiai pranešė, kad 
Suomija jau veda taikos de
rybas su Sovietais.

Leningrad, rugs. 1. Sovie
tai sumušė visas vokiečių- 
suomių atakas prieš Lenin
gradą.

Dar niekada pirmiau ne
buvo tiek tūkstančių žmonių 
Mįkolaičio Parke, Eddingto- 
ne, Pa., kaip philadelphie- 
čių‘ suruoštame piknike 
“Laisvės” naudai pereitą 
sekmadienį. Tūkstančiai pu
blikos suvažiavo penkiais 
šimtais automobilių ir sep
tyniolika auto-busų. Tuos 
tūkstančius dar žymiai pa
pildė^ minios atvykusios gat- 
vekariais ir davežančiais au
tomobiliais ir lengvaisiais 
auto-busais iš Philadelphi- 
jos ir kitur.

Iš Brooklyno buvo pilni 
5 ūuto-busai, iš Newarko— 
4, iš Baltimorės 3, iš Eliza
beth, N. J.,—1, ir tt. O phi- 
ladelphiečių busai kartoti
nai vežė vis daugiau ir dau
giau publikos iki sutemos.

Pikniko nuotaika buvo kuo 
gražiausia tarp įvairių srio- 
vių žmonių—milžiniška dau
guma jų pritarė užpultajai 
Sovietų Sąjungai prieš na- 
chališką, pasalingą užpuoli
ką Hitlerį.

Programoj pasakė labai 
tinkamą momentui kalbą d. 
A. Bimba; dainavo Brookly
no Aido Choras, Philadel- 
phijos Choras, Baltimorės ir 
Wilkes Barre chorai. Su
rinkta nemažai aukų Medi- 
kalei Sovietų Pagalbai—gy
dyti sužeistus kovotojus

prieš nacius. Tatai atitiko 
drg. Bimbos kalbai, kad pa
dėdami sovietiniams kovo- 
jams prieš fašizmo giltinę, 
gal mes išvengsime ir ame
rikiečių kraujo liejimo, ne
užmirštant ir to, kad Rau
donojoj Armijoj 50 tūkstan
čių lietuvių * kariuomenės 
taip pat deda galvas žūtbū
tinėje kovoje prieš bestiją- 
išgamą-nacizmą.

Laimėjimai su įžangos ti- 
kietais, bendrieji pikniko 
dalykai ir* programa bus 
plačiau aprašyta pačių phi- 
ladelphiečių.

O dabar “Laisvės” įstaiga 
taria širdingiausią ačių Phi- 
ladelphijos lietuvių organi
zacijoms ir draugams už 
puikų pasidarbavimą savo 
dienraščio “Laisvės” nau
dai. Rep.

JAPONAI TELKIĄ ARMI
JĄ PRIEŠ SOVIETUS

Shanghai, rugs. 1. — Ja
ponija siunčia didelius dau
gius savo kariuomenės į 
Manchukuo pasienį, kur jis 
rubežiuojasi su Sovietų Si
biru. Neoficialiai praneša
ma apie naujus susikirti
mus tarp japonų ir Sovietų 
kariuomenės.

ORAS. — Bus lietaus.

rellį Harrimaną kaipo gal
vą Amerikos atstovų, kurie 
neužilgo vyks į Maskvą tar
tis su Sovietų vadais ir An
glijos pasiuntiniais apie rei
kalą-ginklų ir karinių med
žiagų Sovietam ir kitom ša
lim, kariaujančiom prieš fa
šistus užpuolikus, tai prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japoni-

Harrimanas buvo Jungti
nių Valstijų specialis pa
siuntinys Londone rūpintis, 
kad Amerika greičiau ir
daugiau pristatytų Anglijai 
karo reikmenų pagal “Lease 
-lend” (paskolų) įstatymą. 
Harrimanas dalyvavo ir 
prez. Roosevelto pasitari
muose su Anglijos ministe- 
riu pirmininku Winstonu 
Churchilliu laive Atlanto
Vandenyne.

Pasėkoje tų
Rooseveltas ir

pasitarimų,
Churchillis

išleido bendrą pareiškimą,, 
ir vienas punktas šio pareiš-

Japonija Vis Reikalau
ja Ypatingą Teisią 
Tolimuose Rytuose 

Tokio. -;— Japonijos minis- 
terių kabinetas atlaikė ne
paprastą posėdį, kur spren
dė santikius su Jungtinėmis 
Valstijomis. '
■ Japonų spauda rašo, jog 
geriau būtų, jeigu Japoni
ja ramiai išrištų ginčijamus 
klausimus suz Amerika. Ja
ponijos laikraščiai jau švel
niau kalba apie Jungtines 
Valstijas.

Bet japonai vis dar rei
kalauja, kad Amerika ir An
glija pripažintų Japonijai 
tam tikrą įtakos sritį Toli
muose Rytuose, taigi ir bent 
rytinėje Chinijos dalyje.
NORĖTŲ UŽBĄIGT KA

RĄ SU CHINIJA
Pusiau-valdiška japonų ži

nių agentija Domei teigia, 
kad Japonija norėtų pir
miausiai užbaigt “Chinijos 
dalyką.”

Japonų laikraštis “Asahi” 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos turėtų tuoj aus nustot 
rėmusios Chinijos vadą j 
Chiang Kai-sheką.

Bet japonų “Juodojo Sma
ko” Draugijos pirmininkas 
Mitsuru Toyama ragina ja
ponus imt pavyzdį iš Hitle
rio ir niekam nenusileist. . t

Maskva. — Sovietų ko
manda praneša, kad rugp. 
29 d. jie sunaikino 125 vo
kiečių orlaivius, o savo pra
rado 24-ris.

Tokio, rugs. 1. — Angli
ja atsiunčia laivus iškraus
tyt savo piliečius, iš Japoni
jos. , ;

jų Amerikos, Anglijos ir So
vietų atstovų, ypač tuo rei
kalu, kad tiksliau būtų pa
skirstomi ginklai, amunicija 
ir karinės medžiagos kraš
tams, vedantiems karą prieš 
nacius ir kitus užpuolikus.

Apart Harrimano, prez. 
Rooseveltas siųs į Maskvą 
dar pustuzinį atstovų, tarp 
kurių bus žinovai iš Ameri
kos armijos, jūrų laivyno ir 
orlaivyno.

Numatoma, jog Anglija į 
tuos pasitarimus siųs lordą 
Beaverbrooką, savo reikme
nų parūpinimo ministerį, ir 
karinius žinovus bei techni
kus.

Roosevelto-Churchillio pa
reiškimas, paskelbtas rug
pjūčio 15 d., sako, jog Mas
kvos konferencijoj turėtų 
būt išdirbti planai ilgam lai
kui bendradarbiaut Angli
jai, Sovietų Sąjungai ir 
Jungtinėms V a 1 s t i j oms, 
idant sumušt hitlerizmą.

Vokiečiai Sako, kad 
Kirtę Smūgį Sovietą

Laivynui Baltijoje
Berlin. — Nacių komanda 

skelbia, kad jie Baltijos Jū
roj nuskandinę 22 prekinius 
Sovietų laivus, daugiausia 
tokius, kurie gabeno karei
vius ir pabūklus iš Tallinno, 
Estonijos. Anot vokiečių, tai 
jų kariniai laivai, orlaiviai 
ir minos taipgi nuskandinę 
vieną Sovietų šarvuotlaivį, 
kelis naikintuvus ir sunkiai 
sužeidę 46 kitus sovietinius 
laivus. 

t

BUDIONNIO KARIUOME-, 
NĖ ATAKUOJA NACIUS

Maskva.—Ukrainos fron
te maršalas Budionnyj per- 
kraustė savo komanduoja- 
jamą kariuomenę iš vakari
nio į rytinį šoną Dniepro 
upės, bet jo raudonarmie
čiai per Dnieprą vėl smar
kiai atakuoja vokiečių.

Naciai pripažįsta, jog 
Raudonoji Armija “šiek 
tiek” pažengė prieš juos va
karinėje tos upės pusėje.

NACIZMAS FRANCIJOJ
Vichy, Francija, rugs. 1. 

— Francijos nepriklauso
mosios dalies vyriausias val
dovas Petain įvedė pilną 
nacišką fašizmą.

Suomiai Sako, kad Jie Nori 
Tik Savo Atgriebti

Helsinki, rugs. 1.—Suo
mių -komanda sako: Mes 
nekariausime toliau prieš 
Sovietus po toj kai atgrieb
sime žemę, kurios buvome 
netekę per praeitą karą su 
Sovietų Sąjunga.

Suomija prašo taikos su 
Sovietais.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Dvieji Metai Antrojo
Pasaulinio Karo

Vakar, t. y., rugsėjo mėnesio 1 d., su
kako lygiai du metai, kai “oficialiai” pra
sidėjo antrasis pasaulinis karas. Pirm 
pirmųjų šūvių paleidimo Hitleris skelbė, 
kad šis karas užsibaigsiąs už trumpo lai
ko ir Vokietijos žmonės vėl susilauksią 
ramybės ir taikos. Bet po dviejų metų 
karo tie patys Vokietijos žmonės pamatė, 
jog dar ir dabar tos taikos ir ramybės at
einant nėra. Priešingai: Vokietijos žmo
nės, kaip ir viso pasaulio žmonės, tema
to tik kančias ir skurdą, kurio didėji
mui galo nesimato.

Kas gi po dviejų metų didžiosios žmo
nių skerdynės buvo pasiekta? Kiek tai 
paliečia Vokietiją, josios kariuomenė, jo
sios valdytojai fašistai, užėmė veik visą 
Europą, bet' Vokietijos žmonių gyveni
mas ne tik negerėja, bet jis aršėja. Pa
vergtosios tautos kyla, kovoja prieš savo 
vergėjus, Vokietijos miestai yra naiki
nami orlaivių bombų taip smarkiai, kaip 
niekad to krašto istorijoje nebuvo. Jeigu 
per pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos 
miestai išliko čieli, tai šiame kare jie yra 
griaunami panašiai, kaip tų kraštų mies
tai, kuriuos Vokietijos fašistams pavyko 
užimti.

Bet Hitleris, paakstintas užkariavimu 
kitų kraštų be didelio vargo, pasimojo 
užkariauti ir Sovietų Sąjungą. Jis ten 
įsimaknojo iki kaklo. Per dešimts savai
čių karo su Sovietų Sąjunga Hitleris pra
rado virš du milijonus karių ir daugybę 
tankų, kanuolių, orlaivių ir visokio tur
to. Hitleris manė apvaikščioti dvibjų 
metų karo sukaktį, jeigu ne sumušimu 
Anglijos, tai nugalėjimu Sovietų Sąjun
gos. Jis manė minėt pirmąją rugsėjo 
Maskvoje; jis manė rugsėjo 1-ją maty
siąs Raudonąją Armiją sunąikintą. Todėl 
jis taip ryžosi mesti visas savo jėgas į 
karo frontą* kad pasiekti savo tikslą— 
sunaikinti Sovietų Sąjungą.

Bet jam tas pasimojimas neišdegė. Jis 
suklupo. Rytų Fronte jis rado kariuome
nę, paruoštą gynimui savo krašto taip 
gerai ir pasiaukojusiai, kaip jis niekad 
nesitikėjo. Jis negalėjo užimti nei pėdos 
žemės be mūšio, be paaukojimo savo 
žmonių. Jis surado, kar kariauti su So
vietų Sąjunga yra ne tas, kas buvo ka
riauti su Belgija, Hollandija, Francija, 
kur visur pakampėse knibždėjo išdavi
kai.

Nereikia nei sakyti, kad Sovietų Są
junga taipgi paaukojo labai daug šiam 
karui turto, teritorijos, ginklų ir žmonių 
gyvybių. To niekas negali užginčyti. Bet 
jei anglų, belgų, francūzų, hollandų, nor
vegų kariuomenės būtų parodžiusios tiek 
sumanumo ir pasiaukojimo savo kraš
tams ginti, tai šiandien Hitleris jau būtų 
nugalėtas!

Po dviejų metų karo, atrodo, jo pabai
ga yra toliau, negu ji buvo numatoma 
prieš du metus. Dar daugiau kraštų gali 
būti įvelta. Neužilgo galima tikėtis, kad 
ir mūsų kraštas, Jungtinės Valstijos, bus 
priverstos tarti savo žodį griežčiau ir 
stipriau, kad sunaikinti hitlerizmą; jos 
gali net ir už ginklo imtis pasiekimui to 
tikslo.

Kad sunaikinti hitlerizmą, kad sunai
kinti tarptautinį banditizmą, šiandien 
viso pasaulio demokratiniai nusiteikę 
žmonės turi burtis didžiulėn kovon did- 
džiajam tikslui. Amerikos žmonės privalo 
išgirsti vaitojančių po hitlerizmo letena 
tautų balsą ir privalo stoti joms talkon, 
—privalo padėti joms išsilaisvinti.

Kiekvienas, kas šiandien kovoja prieš 
hitlerizmą, beje, kovoja ne tik už savo 
laisvę ir saugumą, bet Įr už viso pasau
lio tautų, tame skaičiuje ir už Jungtinių 
Valstijų saugumą.

Dviejų metų prityrimas aiškiai paro
dė, kad su tarptautiniu banditizmu—hit- 
lerizmu—kitaip susikalbėti nebus galima, 
kaip tik tokia pačia “kalba”, kokia jis 
kalba—jėga, ginklu!

Reikšmingi Pareiškimai
Prieš keletą dienų “Laisvėje” tilpo 

trumpos ištraukos iš to pareiškimo, kurį 
išleido Lietuvos sostinės, Vilniaus, žy
dų rabinai. Tasai atsišaukimas religiš
kas, parašytas religišku tonu, bet jis. 
pasako labai daug: žydų tikybos dvasiš
kiai pareiškia pasauliui, kad Sovietų Są
junga yra vergiamųjų tautų, jų skaičiu
je ir-žydų, užtarytoja ir gynėja; kad hit- 
lerizmas yra didžiausias pasaulio žmonių 
neprietelius.

Pereitą šeštadienį “Laisvėje” tilpo da
lys pareiškimo-aplinkraščio, išleisto An
glijos Kanterburio arkivyskupo į visus 
Anglijos tikinčiuosius. Štai įspūdinga to 
aplinkraščio dalis:

“Canterburio arkivyskupas, skelbda
mas maldų dieną, ypatingai atsišaukė į 
žmones, kad maldose atsimintų Rusijos 
armijas ir jos tautas, kurios taip didvy- , 
riškai priešinasi Vokietijai...

“Vyriausias žydų rabinas Anglijoj ža
dėjo, kad žydai prisidės prie maldų die
nos, idant Anglija laimėtų pergalę prieš 
piktąsias jėgas, nes nuo tokios pergalės 
priklauso ateitis civilizacijos ir išlikimas 
Izraeliaus.”

Kodėl gi šis Anglijos bažnyčios galvos 
žodis yra tokis svarbus? Jis svarbus to
dėl, kad čia įtraukiama Sovietų Sąjunga 
—“kad maldose atsimintų Rusi jo's armi
jas ir jos tautas, kurios taip didvyriškai 
priešinasi Vokietijai...”

Įvairaus plauko reakcionininkai, „dva
siškiai, jų tarpe lietuvių katalikų kuni
gai, visaip bjaurioj a, keikia Sovietų Są
jungą. Na, o čia, štai, tokios tautos, kaip 
anglų, bažnyčios galya šaukiasi už Sovie
tų Sąjungos tautas ir Raudonąją Armiją 
melstis, nes toji armija gina pasaulio ci
vilizaciją, gina žmonijos kultūrą, gina 
tautų laisvę!

Mes jau ne kartą rašėme, kad pasakos, 
būk Sovietų Sąjungoje yra persekiojami 
tikintieji žmonės, yra melas. Ten niekad 
tikintysis nebuvo persekiojamas tik,dėl
to, kad jis meldėsi arba tikėjo viršgam-

■ tiškai ^sybei—Dievui. Ten buvo perse
kiojami tik tie, kurie norėjo grąžinti ca
rizmą arba kapitalizmą, darbo žmonių iš
naudojimą. Jeigu tokių atsirado tarpe 
dvasiškių, tai, žinoma, ir jie buvo perse
kioti.

Tą dabar aiškiai pabrėžia jr Anglijos 
tikinčiųjų arkivyskupas.

Būtų pageidaujama, kad ir lietuviai 
katalikai keltų balsą'prieš tuos savo kle
bonus, kurie bjaurioja Sovietų Sąjungą 
ir garbina hitlerizmą, reikalaujant, kad 
jie savo nusistatymą pakeistų!

Tarybų Sąjunga ir 
Jos Priešai

I - ■ u '..................—

Šiuo Antgalviu Uruguajaus Lietuvių Darbininkiškas 
Laikraštis “Darbas” (Rugp. 2 d.) Rašo:

Tarybų Sąjungos priešai — 
priešai visos .progresyvūs pa
saulio ^Žmonijos. Nes viso pa
saulio liaudis su Tarybų Są
junga,-tik kapitalistai ir liau
dies išgamos išsigimėliai ir vi
sokį sadistai yra priešingi. Ka
pitalistai priešingi dėl to," kad 
socializmo šaly'* panaikinta 
žmogaus išnaudojimas žmogu
mi ir kiekvienas turi užsidirb
ti sau pragyvenimą. Kapita
listų pakalikai ir visoki dar
bo žmonių išgamos priešingi 
dėl to, kad socialistinėje san
tvarkoje nebegalės pamėg
džioti pirmųjų, t.y., nebega
lės šunuodegauti ir verstis iš 
apgavysčių bei žulikavimų.

Bet yra dar trecioji rūšis prie
šu, kurie suklaidinti buržuazi- 
jos gyvena iliuzijomis ir ne
protauja savo protu, o yra fa
natiški stabdžiai progreso ir 
tikisi, kad ir jie pakopsią į sa
vistovų poną ir tt.

Dabar, kada kapitalistinis 
pasaulis baigiant savo dienas 
pilnas ’ prieštaravimų tarpusa
vy, kuris pagimdęs aršiausį is
torijoj fašizmą nacizmą, bu
vo manęs, kad išsisuks iš taip 
jam keblios padėties gręsian- 
čios nuo, darbo žmonių. Dabar 
įpuolęs į desperaciją deda vi
sas pastangas žūt-būt, ugnihii 
ir kardu prasimušti per istori
jos chaosą ir atsukt atgal ant

Kovojantiems Prieš Fašizmą
Mes Ištiesiame Savo

Pagelbos Ranką
Kasdien gauname po ge^pką sumą aukų dėl medika- 

lės Pagalbos Sovietų Sąjungai. Tas labai džiugina Lie
tuvių Komitetą, taipgi ir visus barbariškojo fašizmo 
priešus.

Kaip jau pirmiau nurodėme, šiuose Komiteto sekreto
riaus pranešimuose atžymime' tiktai stambesnes aukas, 
gautas^nuo pavienių bei organizacijų. Smulkmeniškas 
atskaitas ir smulkesnes aukas paskelbs mūsų iždininkė 
Lillian Kavaliauskaitė. Taipgi nuo jos gausite* oficiali- 
nius komiteto pakvitavimus už aukas.

Štai laiškas iš Fitchburg, Mass.:

“Brangus Drauge Antanas Bimba!
“Mudu su žmona skaitydami dienraštyj ‘Laisvėj’ šiur

pulingas žinias iš karo lauko bestijiškų nacių prieš So
vietų Sąjungą, pareiškiame giliausią užuojautą didvy
riškai kovojančiai Raudonajai Armijai ir Sovietų liaud
žiai jos kovoje prieš tą devyngalvį smaką nacizmą.

“Matydami SJovįetų liaudies didelį pasiryžimą ginti so
cialistinį kraštą, negailint kaštų nei gyvasčių ir gerai 
žinodami, kad vien simpatijos neužtenka sunaikinimui 
fašistinių niekšų, tai kaipo ženklą ištikimybės ir meilės 
visiems priešfašjstiniam kovotojam, mes aukojame $30. 
Penkiolika dolęrių pagalbai Sovietų Sąjungai ir penkioli- 
ką dolerių prašome perduoti United American Spanish 
Aįd Committee.

“Su pagarba,
George ir Ona Murnik.”

? Nemanau, kad būtų reikalingi komentarai prie šio gra
žaus laiško ir šių draugų didžiulės aukos tiems prakil
niems tikslams.

Arba štai vėl laiškutis:
“Gerb. Drauge A. Bimba:
“Prisiunčiu jums $15 aukų dėl medikalės pagalbos So

vietų Sąjungai. Aukavo šie draugai: Walter Skipitis $10 
ir Motiejus Valentinas $5. Draugiškai, Felix Kaziliūnas, 
Brooklyn, Conn.” (

Ve laiškutis iš Harrison, N. J.:

kelių šimtmečių istorijos ratą. 
Bet dabartinio finansinio im
perializmo siekiai liks tik is
torijoj, kur būsimos žmonių 
kaitos skaitydamos istoriją 
gal ir negalės įsivaizduoti, 
koks jis buvo žiaurus ir gro
buoniškas. Kapitalistų impe- 
rialistiški siekiai per karus ir 
žmonių ašaras, kur ilgus šimt
mečius žmonija kentė ir da
bar gal kaip niekada yra skan
dinama kraujuose vien tik už 
jų tarpusavy prieštaravimus 
dėl kolonialių vergų ir rinkų. 
Darbo klasė, kuri buvo pa
vergta ir tebėra žudoma sau- 
jalės žmonijos parazitų turi 
būt ir bus laisva, šiandien kaip 
niekada. Bet anose kovose 
praeity ir dabar daug kainavo 
ir kainuos šiandien, bet liaudis 
bus pergalėtoja, nes didžiuma 
atvėrė akis. Kapitalistiniams 
vergams visam pasauly muša 
valanda. Bet, kad pagreitinti 
tą taip jau artimą valandą, ne
reikia nuleisti ginklas iš ran
kų. Dabar kaip niekuomet 
darbo klasė turi būti vieninga 
bendroj kovoj prieš bendrą 
priešą. Tur .būti vieninga ir 
užmiršti vakar dienos buvusius 
mažus ideologinius skirtumus, 
nes dabartinis momentas, kuris 
yra taip svarbus, lošiantis žūt
būtine kovos persvara, reika
lauja to, ir didžiuma liaudies 
nebepripažįsta rubežių, nes 
gerai suprato ir įsitikino Mark
so, Engelso, Lenino ir Stalino 
materialistiniu mokslu.

Dabar, kada Tarybų Sąjun
gos laisvi piliečiai užpulti fa
šistinių govėdų, drąsiai ir kar
žygiškai ginasi ne vien nuo 
savo šalies, bet gina ir viso pa
saulio pavergtųjų reikalus. 
Todėl kiekvieno darbininko 
pareiga dalyvauti toje kovoje 
ir užmirštant visus gyvenimo 
patogumus stovėti su tvirtu 
ginklu rankose savo klasės rei
kalų apgynime. Są ginklu ran
koje, t. y. trečio fronto apka
suose, kad atmušt kapitalisti
nės avangardijos ofenzyvą ir 
vidurines kapitalą remiančios, 
parsidavėlių ir išsigimėlių re- 
tagvardiją. Pirmųjų ofenzyva 
yra žiauri ir reikalauja daug 
aukų, bet vidurinė, t. y. penk
toji kolona yra itin pavojin
gesnė, nes ji yra pasivadinusi 
darbo klasės reikalų gynėja ir 
lošia judošišką rolę, kuri pa
deda baigiančiam stipti kapi
talizmui.. Antrojo internacio
nalo vadai, nuo praeito karo 
iki dabar, yra judošiais dar
bo klasei. Dabar, kada visa 
progresyvi žmonija pasipikti
nusi kraugeriškuoju fašizmu ir 
tampa Tarybų Sąjungos drau
gais, remia moraliai ir mate
rialiai, tai socialistais pasiva-

Verstino K a reiviavimo 
Tarybos direktorius L. 
B. Hershey, kurį tiek 
ADF, tiek CIO veikėjai 
kritikuoja, kam jis išlei
do įsakymą “dirbk arba 
kariauk.”

dinę judošiai juokiasi iš Tary
bų Sąjungos ir geidžia fašiz
mui laimėjimo.

Paimkim už pavyzdį iš mū
sų atžagareiviškų lietuvių, ku
rie per savo spaudą giriasi, 
kad jie esą bešališki pasauli
nės politikos arenoj, bet koks 
jų bešališkumas, tų “demokra
tų,” kai vien tik šmeižtais ir 
visokiomis sensacijomis apie 
Tarybų Sąjungą maitina savo' 
skaitytojus, dar nekurįuos ne
susipratusius mūsų tautiečius. 
Jų spauda ir kultūrinė bei po
litinė veikla tarpe darbininkų 
yra skaldymas vienybės jėgų 
kovoje prieš bendrą priešą, 
kur tuo pačiu užima dalyvu- 
mą pasitarnaujant fašizmui.

Susipratę darbininkai nors 
nėra įsitraukę į darbininkų ju
dėjimą kovoj prieš fašizmą, 
kurie vien tik sentimentaliai 
pritaria Tarybų Sąjungai, tu
rėtų šiandien ' pasakyti tiems 
“demokratams,” kad mes dau
giau nebe su jumis, nes jūs" 
neinate su progresu, o traukia
te į atbulą pusę pries savo ir 
prieš visos liaudies reikalus.

Šiandien, kada viso pasau
lio proletariato tėvynė užpul
ta vokiško nacistinio imperia
lizmo, kuris sykiu su tarp
tautiniu fašizmu, žudo laisvus 
mūsų brolius ir naikina jų tur
tą, tai ir mes nei vienas netu
rime žiūrėti kaipo ne į mūsų 
reikalą, bet burtis prie laisvos 
šeštos dalies žemės rutulio gy
ventojų ir kartu kovoti kur tik 
randamės prieš fašizmą.

Lietuvių Komitetui Medikalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai

Bostone sušauktas mitingas teikimui medikališkos pagelbos Sovietij Sąjungai.

“Gerbiami Draugai: Čion prisiunčiu money orderį ant 
$20. Tai auka Sovietų medikalei pagalbai. Aukavo A. 
Labašauskas $10 ir J. Marcinkevičius $10. Draugiškai, 
J. Marcinkevičius”.

Pasigirdo balsas ir iš didžiosios Chicagos. Prisiųsda- 
mas $33.50 aukų, F. Abekas rašo:

“Mielasai Drauge:
“Siunčiu laiškutį ir pirmą nuo chicagiečių auką So

vietų medikalei pagalbai. Jūs jau, matyt, tuo reikalu pa
dirbėjote ir nemažai aukų gavote. Neabejotina, kad mes 
irgi gausim. Reikia tuoj paskubėti su pagalba...”

Dėkui chicagiečiams už šią auką. Mes tikimės,, kad 
rnuo dabar chicagiečiai smarkiau pasidarbuos šiam hu
manistiniam reikalui.

Labai simpatingi ir nuoširdūs Blozneliai iš Catskill, 
N. Y., prisiuntė $5 aukų. Iš Binghamton, N. Y., gavome 
$5 nuo M. Luzinienės ir $5 nuo Navalinskų. Jonas Webra 
iš. Scranton prisiuntė $6—penkius dolerius medikalei pa
galbai ir vieną dolerį Ispanijos kovotojų gelbėjimui.

Chicagietis Dr. V. A. Šimkus paaukojo ir prisiuntė 
$10. Ačiū, daktare, už auką ir gražius linkėjimus.

Per “Laisvės” Administraciją gavome aukų sekamai: 
Iš Quincy, Mass., D. J. Jusius aukoja $2.50; K. Anskis, 
iš Brooklyn, N. Y., aukoja $5, ir A. Zavish, iš Jersey 
City, N. J.,—$10. Drg. A. Zavish rašo:

“Aš čia prisiunčiu money order čekį ant $10 dėl pagal
bos Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos. Lai gyvuo
ja Raudonoji Armija! Lai pliekia fašistų gaujas!”

Tai tiek tuo tarpu. Lauksime daugiau atsiliepimų ir 
aukų. Dar rtegavome atsakyčio nuo visos eiles pažan
giųjų profesionalų, kuriuos kvietėme būti Patarėjų Ta
rybos nariais. Prašome atsiliepti.

;L. K. M. P. S. S.
A. Bimba, sekr.,

46 Ten Eyck Street
Broųklyn, N. Y.

Gerbiamieji:
Štai prisiunčiu $10. Tai 

bus geriausiems mūsų bro
liams, kovojantiems su tuo 
pasauliniu banditu Hitleriu 
ir jo gaujomis. Tie plėšikai 
užpuolė taiką mylinčius So
vietų Sąjungos žmones. Gal 
tie mūsų keli doleriai pa
greitins sutriuškinti tą pa
saulio pabaisą.

Aną dieną užėjo pas mus 
draugė M. Luzinienė ir 
klausė manęs: Ar darote ką 
nors dėl teikimo medikalės 
pagalbos Sovietų kovoto
jams? Atsakiau, kad dar 
vis nieko nedarome. Ji tu
rėjo mintyje Literatūros 
Draugijos moterų skyrių. Ji 
yra irgi narė. Ji kalba to
liau ir ragina, kad greičiau 
būtų daroma kas nors, kad 
būtų renkamės aukos dėl 
virš minėto fondo. Ji pati 
išsiėmė penkinę ($5.00) ir 
prašė pasiųsti. Mes su drau
gu Navalinsku sudėjome ki
tą penkinę, iš ko ir susida
rė dešimt dolerių.

Draugė Luzinienė yra 
gyvenus Lietuvoje per per
eitą karą. Ji net apsiverkė, 
sakydama, kad yra žmonių, 
kurie dar džiaugiasi iš žmo

nių kančių, kurie kenčia nuo 
to žvėries Hitlerio ir jo gau
jų, kaip Lietuvoje, taip vi
sose jo užimtose šalyse. Ji 
sako, atsimenu, kaip mes ta
da prikentėjome nuo tų vo
kiečių. O dabar nėra nė 
kalbos, ką tie sužvėrėję fa
šistai bedaro pavergtuose 
kraštuose..

Mes visi turime imti pa
vyzdį iš tų draugų, kurie 
jau aukojo, ir turime visais 
galimais būdais remti gel
bėjimą milionų gyvybių mū
sų brolių ir seserų • kovoto
jų už demokratiją. >

J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y.

Kariniai Dalykai So
vietų Mokyklose

Maskva. — Atsižvelgiant 
į karo reikalus, šiemet sovie
tinėse mokyklose bus dau
giau mokinama karinių da
lykų ir svetimų kalbų. Kai 
kuriose vietose mokyklos 
veiks trimis pakaitomis 
(šiftais), kadangi teks mo-» 
kint ir daugelį pabėgėlių 
vaikų iš apskričių, kuriuos 
vokiečiai užėmė ar gręsė už
imti. ,
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Ivanas Franko — Poetas, Rašytojas 
Ir Revoliucionierius

apskrityje, 1856 m.
15 d. gimė sūnus

metų Ivasis buvo 
į kaimo mokyklą, o

Kaimo kalvio Jakovo Fran
ko šeimoje, Naguevičių kaime, 
Drohobičo 
rugpjūčio 
Ivasis.

šešerių 
atiduotas
po dviejų metų — į liaudies 
mokyklą Drohobičiuje.

‘ Sunkiai Ivasiui sekėsi mo
kytis. Tai jis su kartumu mi
ni eilėje savo apysakų. Mažą
jį Ivasį mokykloje mušdavo, 
įžeidinėdavo, laikydavo pasku
tiniame vadinamajame “asilo 
suole,” nes jis buvo mažas, ne
drąsus, kilęs iš valstiečių šei
mos. Taip pat iš pradžių Fran
ko buvo sutiktas ir gimnazi
joje, nors ir čia jis pasidarė 
vienu iš pirmųjų mokinių.

1875 metais baigęs gimna
ziją ir išvykęs į Lvovą, kur jis 
įstojo į universitetą, Franko 

nusivežė keletą sąsiuvinių, pri
rašytų jaunuoliškos kūrybos. 
Tų kūrinių tarpe buvo origi
nalių lyriškų eilėraščių, dra
mų, (apysakaičių ir vertimų: 
Sofoklio kūrinių, kelios Nibe
lungų giesmės, dvi “Odisėjos” 
giesmės ir tt.

Franko savo kūrinius pradė
jo spausdinti studentų žurnale 
“Drug.” Jis prisidėjo prie tų 
jaunuolių grupės, kurie drąsiai 
išėjo kovoti su politine reak
cija.

Tais metais tarp Rusijos au
tokratijos ir Austrijos valdžios 
organų vyko glaudus bendra
darbiavimas visais klausimais 
kovoje su revoliuciniu judėji
mu (Franko tėvynė tuomet bu-, 
vo Austro-Vengrijos monar
chijos valdžioje). Galicijoje 
pažangūs ukrainų veikėjai bu
vo masiškai iškrečiami ir sui
minėjami. Buvo sudaryta eilė 
teismo procesų. Viename iŠ jų 
1877 m. buvo atsidūręs ir Iva
nas Franko. Neturėdamas ta
da dar jokių- organizacinių ry
šių su politinėmis organizaci
jomis, Franko teisme garbin
gai ir atvirai pareiškė, kąd jis 
yra socialistinių pažiūrų? To 
pakako nuteisti jį 6 savaitėms 
kalėti. Bet kalėjime jis išsėdė
jo apie devynis mėnesius.

Lenkų ir ukrainų buržuazi
niai nacionalistai savo spaudo
je ujo Franko. Tačiau, nors ir 
sunki buvo rašytojo padėtis, 
jis savo ginklo nenuleido.

Išėjęs į laisvę, Franko iš
spausdino savo apysakaites iš 
Borislavo gyvenimo, apysaką 
“Boa smauglys,” keletą litera
tūrinių meninių eskizų ir pui
kų eilėraštį “K a m e n i ari” 
(“Mūrininkai”). Tas eilėraštis 
pasidarė visos jaunimo kartos 
programa.

Franko pradėjo leisti laik
raštį ir “Mažąją biblioteką.” 
Iki 1881 m. toje bibliotekoje 
buvo išleista 14 knygų, tarp 
kurių kartu su Franko kūri
niais ukrainų kalba buvo 
spausdinami Bairono, Zola, Pi

tos jo apysakos “Veido pra
kaite” (1890 m.), ankstesnių 
eilėraščių rinkinys “Iš aukštu
mų ir žemumų” (1893 m.). 
1892 metais jis parašė dramą 
“Pavogtoji laimė.”

Savo kuri niuose Franko 
smarkiai pliekė ukrainų ir len
kų buržuazinius nacionalistus 
ir išjuokė “patentuotus patrio
tus.” Franko patriotizmas bu
vo tikrai liaudiškas. Jis pasisa
kydavo, kad, “juodos muži
kiškos duonos” išaugintas, jis 
nori visas savo jėgas skirti sa
vo gimtojo krašto liaudžiai 
vardan laisvės kultūros, visos 
žmonijos idealų.

Sunkus gyvenimas pakirto 
rašytojo jėgas. Tačiau, net 
sirgdamas, jis išlaikė negirdė
tą valios jėgą, nepaprastą pro
to aiškumą ir aštrumą. Ligai 
■paralyžavus jo rankas, Franko 
diktuodavo savo talentinguo
sius, energijos ir naujumo ku
pinus straipsnius.

Rašytojo gyvenimas nutrūko

liaudžiai.
Tačiau tos šviesios ateities 

Franko nesusilaukė. Jis nebe- 
liaudies 

susijungimo, kurį jai atnešė 
naujoji, socialistinė santvarka.

Franko Kairinius tarybinė 
valdžia padarė prieinamus 
daugmilioninei ir daugiatau
tei didžiajai tarybinei liau
džiai. Visa mūsų šalis su gi
lia pagarba ir meile atžymi di
džiojo “mūrininko” atminimą, 
lygiai kaip ji neseniai jubiliejų 
dienomis pagerbė Puškiną, šo- 
tą Rustavelį, Tarasą ševčenko, 
Adomą Mickevičių.

Nuo Red.: 
vės” puslapyje 
garsaus 
“Geras

darbininkų gyvenimo (rin
kinys “Veido prakaite”) Fran
ko duoda švelnius vaikiškų iš- 
gyvenifrių vaizdelius apysako- pamatė ir Ukrainos 
se “Mažasis Mironas,” “Gri
ciaus mokyklinis mokslas,” 
“Mano nusikaltimas,” vaikų 
pasakose ir eilėraščiuose.

Franko teisingai vadinamas 
ukrainiečių teatro reformato
riumi. Savo drama “Pavogtoji 
laimė” jis tvirtai įvedė į sceną 
realizmą. ♦

Franko buvo žymus tiek ly
rinės, tiek ir epinės poezijos 
meistras. Jo lyrikos eilėraš
čiai iš ciklo “Nuvytę lapai” 
yra lygūs stipriausiems klasi
kų kūriniams.

Ivanas Franko — ugningas 
revoliucionierius. Savo poemo
je “Mozė” (1905 m.) jis pra
našauja šviesią ateitį savo ,na.”

Kitame “Lais- 
įdedame šito 

ukrainiečio vaizdelį 
Uždarbis,” o paskiau 
eiles “Darbas ir Dai-

J. Siurba ......... .
K. Petrikienė ...
P. šolomskas .... 
J. Gasiunas ___
M. Dobinis
Geo. Jamisonas .. 
J. Ormanas .......
J. J. Mockaitis ... 
J. Bondžinskaitė . 
V. Bovinas.........
E. Vilkaitė .......
P. Baranauskas . 
A? Yočis .............
Senas Vincas .... 
Geo. Kuraitis .... 
V. Valaitis ..........
P. Cibulskas .... 
J. Dainius ••....
A. Velička ....... .
N. Pakalniškis ..
P. Janiūnas .......
P. Grabauskas .. 
E. Baranauskienė
B. Makutėnienė ..

Nominuoti kandidatai

38
38
37
36
36
36

33

27

21
20
20
18
18
18
18
18
15
15

Šių Metų Knyga Bus Apie 
Sovietų Sąjungą

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas, imdamas 
domėn tą, kad dabar viso 
pasaulio atyda ir akys nu
kreiptos į Sovietų Sąjungą,

eina^t Jam^60-tuosius metuskuri taip energingai kauna-
1916 m. gegužės 28 d.

Ivkno Franko literatūrinis 
palikimas ne tiktai didelis, bet 
ir daugpusiškas. Paskutiniais, 
dar nepilnais biografiniais 
duomenimis, Franko yra para
šęs 4,637^ kūrinius. Tai — pro
za, poezija, dramaturgija, 
moksliniai tyrinėjimai, folklo
ro istorija, etnografija. Fra 
ko literatūriniame palikink, 
skaitytojas ras daugiau kaip 
tūkstantį kritikos straipsnių, 
recenzijų, suvaidinusių išimti-

si prieš sužvėrėjusį Vokieti
jos fašizmą ir jo talkininkus, 
tai nutarė pakeisti knygų 
leidimo programą. Vieton 
knygos apie Amerikos Re
voliuciją, šiemet Literatū
ros Draugijos nariams bus 
išversta kuniko prefekto, 
vyriausio viršininko Canter- 

; Hewlett 
Johnsono paskilbusi knyga 
“Soviet Power”, 
ga pateikia tiek

a£- bury Katedros
me [/Jincnnn nnolzilk

Šioji kny7 
daug fak-

na vaidmenį ukrainiečių ir lenj^ ,aPje S°viet}i Sąjungą,
kų literatūros išsivystymui, 
šimtus straipsnių parašė Fran
ko ekonomikos, soči alinių 
mokslų ir dienos politikos bei 
kultūrinių įvykių klausimais. 
Franko rašo ir muzikos klausi
mais ir pats komponavo melo
dijas savo poezijos kūriniams. 
Jis skaitė įvairiausią literatū
rą rusų, prancūzų, vokiečių, 
anglų ir čekų kalbomis. Tai 
buvo tikras enciklopedininkas, 
didelis pasaulinės literatūros 
žinovas.

Didelio menininko

Ypač dideli Franko kaip ra
šytojo nuopelnai. Ukrainos li
teratūrai jis davė apysaką 
“Zacharas Berkutas,” paliku
sią neišdildomą pėdsaką eilės 
kartų auklėjimo, ciklą apysa
kų “Borislavas,” apysakas 
“Borislavas juokiasi” fr “Boa- 
smauglys,’! “Jacic Zeliapuga,” 
“Poluika” ir kitus talentingus 
kūrinius.
teptuku Franko vaizdavo eks
ploatatorius “geležinės valios 
grobuonis,” su žvėriškais krau
jo trokštančiais instinktais, 
sausus, atkaklius ir beširdžius, 
rodė pirmuosius revoliucinius 
darbininkų klasės žingsnius. 
Borislaviškųjų apysakų cikle 
piešdamas karą tarp kapitalo 
ir darbo, rašytojas negalėjo 
pasilikti šaltas, objektyvus ste-

sarevo, o taip pat jo išversti bėtoJas- Tose apysakose mato- 
Gėtės, Heines, Freiligrato/mas visu dydžiu pats Franko

— kovotojas, kuris neslepia 
savo simpatijų ir antipatijų. 
“Tikta(Vkovoti — reiškia gy
venti !”\

Kartu su liūdnais vaizdais iš

kad. ji milionais 
anglų ir kitomis 
Gi knyga apie 
Revoliuciją palikta sekan
tiems metams.

Taigi, Literatūros Drau
gijos nariai šiemet gaus la
bai .brangią ir naudingą 
knygą. Todėl, Centro Komi
tetas prašo visus narius, 
kurie dar • nepasimokė j o 
duoklių už 1941 metus, tuo
jau tą padaryti.
Centro Komiteto Kandidatų 

Nominacijų Pasekmės
Šiemet bus renkama Cen

tro Komiteto nariai ir alter- 
natai dėl 1942-1943 metų. 
Nominacijose dalyvavo 76 
kuopos su apie 2,000 narių. 
Į Centro Komitetą nominuo
ta 74 draugai ir draugės, o 
į alternatus 45 kandidatai. 
Skelbiame vardus tik tų, 
kuj’ie gavo nemažiau 15 bal
sų.

Nominuoti į Centro 
Komitetą:

balsai
D. M. Šolomskas.... 1,034 
Dr. J. J. Kaškiaučius 1,015

A. Bimba ............. 967
S. Sasna .....................961
O. Depsienė ...
A. Smitas ....
Vyt. Zablackas 
Pr. Pakalniškis 
V. J. Valaitis ..

ei teisės

Hudo, Muro, šelio, Lermonto
vo ir kitų poetų eilėraščiai. 
Dirbdamas kūrybinį ir knygų 
leidimo darbą, Franko tuo pat 
metu lankė universitete pa- 

. skaitąs jį dominusio^ lingvis
tikos ir ^onomikos 
klausimais?

Tuo pačiu laikotarpiu rašy
tojas — revoliucionierius sa
vo plunksna padėjo ir lenkų 
socialistams.

Austrijos policija niekados 
jau nebedavė Frankui ramy
bės. Aš buvau liudininku fak
to, kai 1885 metais žandarai 
suorganizavo tikrą rašytojo 
medžioklę. Studentų grupės 
pakviestas vykti kartu su jais 
į kraštotyros ekskursiją ir pa
skaityti jiems paskaitas apie 
ukrainų literatūrą, Franko bu
vo žandarų užkluptas. Tačiau 
jis iš jų paspruko ir, ^raugų 
padedamas, grįžo į J>vbvą.

Kasmet Franko vis aktyviau 
dalyvavo visuomeninėje veik
loje, nė minutei nenutraukda
mas savo literatūrinio darbo. 
Per tą laikotarpį buvo išleis-

platinasi 
kalbomis. 
Amerikos

800
557
542
461
454

Labai Žymūs Veikėjai Pasisa
ko už Pagelbą Sovietų Są

junga^ ir Anglijai
Veikėja Elizabeth Cox, kuri 

stovi pryšakyje Amerikos 
Liaudies Mobilizacijos orga
nizacijos, paskelbė, kad be
veik visi viršininkai ir delega
tai Clevelando Industrinių 
Unijų Tarybos pasirašė petici
ją, kurioje raginamas Roose- 
veltas teikti visą galimą kari
nę pagelbą Sovietų 
ir Anglijai. Pasirašė 
lokalų viršininkai ir 
gatų.

Panelė Cox taipgi
kad Clevelande atgijo Cleve
lando Darbininkų Komitetas 
prieš . Fašizmą. šio komiteto 
tikslas darbuotis visose unijo
se, kaip CIO, taip Darbo Fe
deracijos, prieš fašizmą.

Dedamos pastangos apvie- 
nyti visus priešfašistinius ju
dėjimus šiame 
kelias dienos
Corliss Lamont. Jį pakvietė 
Bendras Komitetas dėl Pagel- 
bos Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai.

Kad parodyti Clevelando 
lietuviams, kaip plačiai darbo 
unijos ir jų vadai pritaria da
vimui pagelbos Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai, žemiau paduo
dame pasirašiusių vardus ant 
peticijos Rooseveltui:

Paul Zazrivy, prezidentas 
Lokalp 12148, United Mine 
Workers of America, delega
tas Clevelando Indus trial

Sąjungai 
27 unijų 
40 dele-

pranešė,

Local 48, S.C.M.W.A.; 
Miller; H. Diekmeyer, 
198, U.A.W.; Millie

Local 735, U.E.R.M.W.
Local
Krės,
A.;’L. Hinds, U.O.P.W.A. Lo
cal 5; Mary Prihodoff, U.O. 
P.W.A. Local 32.

Lawrence Faivin, Local 35,
N.A.D.C.W.; Laura Sward,

R. Mizara ............... 401 greitai bus. užklausti ir su
V. Jakštys (S. Vincas) 366 apsiėmusių kandidatų .var-
K. ' Petrikienė .........
Vincas Rudaitis ....
L. Kavaliauskaitė ..
J. Gasiunas;.............
A. Gilmanas.............
J. Ormanas ........... .
Geo. Kuraitis .........
P. Buknys .............
Eva Mizarienė.........
J. Dainius ...............
J. Bimba ................
M. Dobinis .............
J. Siurba ..................
A. Mureika............. • •
J. J. Mockaitis .........
V. Paukštys .............
J. Didžiūnas ...........
V. Bovinas................
Geo. Jamisonas.........
P. Šolomskas ...........
A. A. Lideikienė.......
O. Vilkaitė ...............
Dr. A. Petriką .......
J. Weiss ....................
K. Šolomskienė .........
P. Bečys .................. .
P. Janiūnas ...............
P. Cibulskas ...........
K. Maziliauskas....... .
A. J. Pranaitis.........
W. Čepulis ................
A. Balčiūnas ...........
V. Tauras ................
A. Matulis .................
J. Bender ................
J. Paukštaitis ...........
E. Cibulskienė ....... 
Adelė Pakalniškienė . 
J. Gužas ......... .........
Geo. Varisonas ...... 
H. Jeskevičiutė ____ _
J. Kovas ..,......... .
K. Balčiūnas ../....
NominiiPti į Alternatus:

dais bus išsiuntinėtos blan
kūs kuopų nubalsavimai. r

. Aukos
ikpšvietos Fondo veiklai 

aplaikėme aukų nuo: A.L.D. 
L.D. 6 kuopos,, Montello $5 
ir tos kuopos prakalbose su
rinkta $6. A. Stupurienė, 
brooklynietė, aukavo $1. De
troito draugai aukavo nuo 
spaudos pikniko $25, aukas

273
249
245
233
229
181
136
135
134
117
105 _
102.prisiuntė N. Baliunaš. Drg. 

09 S. aukavo $5. ALDLD 68 
97|kuopa, per J. Vilčinską, pri- 
88 siuntė $2. Naujos Anglijos

mieste. Prieš 
čionai lankėsi

Greenwald, Local 151, United 
Construction Workers Organi
zing Committee; James Cru- 
dele, Local 450, U.F.W.A.;
Lawrence Teachout, Local. 32, 
U.A.W.A.; Charles Daniunas, 
Local 65, U.A.W.A.

John Ferguson, Local 151, 
U.C.W.O.C.; Ken W. Palmer, 
Local 207, U.A.W.A.; Ben
Favorito, Local 187, Steel 
Workers Organizing Commit-' 
tee; Frank Kovarik, Local 
187, S.W.O.C.

Charles Cohen, I.W.O.; Ele
anor Ginsberg, Local 5, U.O.P. 
W.A.; Jack Ferline, preziden
tas, C.l.U.C.; A. E. Stevenson, 
C.I.U.C.; Cliff Saunders, Lo
cal 707. U.E.R.M.W.A.; John 
A. Delehanty, I.L.W.U.; Betty 
Toth, Local 5, U.O.P.W.A.; 
Daisy Lolich, Local 5, U.O.R. 
W.A.

Lawrence, Mass

84'draugai nuo spaudos pikni-!Union Council; Martha Rantio, 
82Įko prisiuntė per dr. J. Jas- Auxiliary to Local 217, United 
80 kevieių $25. Dr,g. E. Valai- Automobile AY'
68 tienė, Westfield, Mass, su- 
61 rinko ant blankos $7.50. Per 
60 drg. E. Kavaliauskienę, Ta- 
59 coma, Wash., surinkta ant 
59 blankos $7.50. Drg. J. We- 
58 bro, Scranton, Pa. aukavo 
58'$1. Nuo /ALDLD 20 kp ' 
57 ‘ - ..............
54 
52

51
51

47
44
42

Binghamton, prakalbų likę 
$2.27, aukas prisiuntė St. 
Jasilionis. Nuo ALDLD 50 
kp. Rochester, prakalbų likę 
$6, aukas prisiuntė J. Bul
lis. O. Girnienė $1 ir J. K. 
Navalinskienė $4, abi bing- 
hamtonietės.

Sovietų Sąjungos mediką - 
lei pagalbai mes gavome au-

40'kų nuo sekamų organizacijų

įvairios Naujienos
Maple Paf'ko Bendrovė bu

vo surengus pikniką parėmi
mui Pažangių Lietuvių Tary
bos Radijo Programos, kuri 
duodama kas sekmadienį, 9 
vai. ryte, per stotį WHDH, 
Boston, Mass. Piknikas nusi
sekė gerai, nežiūrint to, kad 
parengimus tą pačią dieną tu
rėjo kitos srovės. Publikos 
buvo apie 700 ir visi gražiai 

Apie 6 valandą 
programa.

s Workers; Paul 
IShepard, Local 217, U.A.W.; 
Sanford Weiss, State, County 
& Municipal Workers of Ame
rica, Local 48; Edward Rad
den, Local 55, National Asso
ciation of Die Casting Work
ers.

Irv. Gitlin, Associate Editor 
“Cleveland Union Leader”; 
Spencer Fullerton, Labor Edi
tor, “Cleveland Plain Dealer”; 
J. R. Robertson, vice-preziden- 
tas International Longshore
men & Warehou semen’s 
Union; Jack Hochstadt, direk
torius United Furniture Work
ers of America; Patrick Jo
seph O’Niell, direktorius Lab
or Day Parado; Natalie Hop
kins, sekretorius Cleveland 
Council of Youth; John Ko
vače, delegatas Social Service 
Employees Union of United 
Office and Professional Work
ers of America, Local 32.

Frank Mance, prezidentas, 
United Electrical, Radio & 
Machine Workers of America, 
Local 721, vice-prezidentas
C. I.U.C.; S. H. Griff, Attorney 
for U.A.W.A., .delegatas Local 
45, U.A.W.A. Fisher Body; 
Bernard E. Alfieri, delegatas 
Local 486, U.A.W.A.; Al. Ba- 
lint, Regional direktorius N.A.
D. C.W.; Robert Vogt, Natio
nal Maritime Union, Port of 
Cleveland; George Highfield, 
Local 70, U.A.W.A.; Ted Cox, 
Editor, “C 1 e v e 1 and Union 
Leader.”

Peter Zyara, Regional' di
rektorius, District 50, U.M.W. 
A.; Uuno Rautio, Local 217, 
U.A.W.A.; Charles Abar, Port 
Agent, Cleveland, N.M.U.; 
Vincent Favorito, Regional ,di
rektorius, U.F.W.A.; John 
Monaco, Local*450, U.F.W.A.; 
Joseph Kres, Local 735, U.E. 
R.M.W.A.; Carl Kempke, Lo
cal 217, U.A.W.A.; Bob
Powell organizatorius C.I.U.

yra
bet

visi 
že-

linksminosi, 
vakare prasidėjo 
Programą sutaisė Dėdė Petras, 
anaunšeris. Dėdė Petras 
ne tik radijo anaunseris, 
taipgi geras dainininkas.

Pirmučiausia dainavo 
trys artistai — Dzūkas,
maitis ir Zanavykas. Publikai 
labai patiko, juos iššaukė ke
lius kartus dainuoti. Taipgi 
Alieka sudainavo dainų gru
pę, irgi gavo gausių aplodis
mentų. Paskui išėjo dainuoti 
Aleksandras Vasiliauskas. Tas 
tai jau negalėjo pabėgti nuo 
estrados. Publika nepaleidžia, 
prašo daugiau dainuoti ir tiek.

Pirmininkas pakvietė drg. 
Skliutą iš Worcester pakalbė
ti. Jis nušvietė šių dienų situ
aciją. Nurodė, kaip buvo už
pulta Sovietų Sąjunga per 
banditą Hitlerį, kuris nepildo 
jokių sutarčių. Kalbėtojas pa
brėžė, kad. vis tiek fašizmas 
bus sutriuškintas anksčiau ar 
vėliau, nes demokratinės ša
lys nušluos nuo žemės pavir
šiaus visą fašistinį brudą. Ta
da ir vėl visos valstybės galės 
nepriklausorriai gyvuoti ir 
tvarkytis demokratiniais pa
matais.

ir draugų: ALDLD 50 Rp, 
Rochester $10. Drg. J. Gru- 
bis, brooklynietis $1. Drg. 
X paaukavo $50. Ig. Ludzius 
iš Springfield, Ill., aukavo 
$10. Drg. J. Balsys iš New 
Britain aukavo $25. Drg. J. 
Stigienė, prisiuntė po $10 
dėl Browderio ir Ina Wood 
fondų, aukos nuo Naujos 
Anglijos Moterų Tarybos.

Gelbėjimui antifašistų Is
panijoj gauta aukos nuo: L. 
Tilvįko, iš Elaston $15; per 
drg. M. Strižauskienę iš 
Waterbury, Conn., ant blan
kų $18; nuo aptiekoriaus A. 
M. Kišono iš Detroit $5; nuo 
Lietuvių Pašalpinės Drau
gystės iš Clevelando, per M. 

47i Valentą $2; J. Žilinskas iš 
Suffield, Conn., aukavo net 
$25; ant blankos per d. V. 
Tyjūna, iš Livingston, N. J., 
$12; per drg. K. Abakanaųs- 
ka ant blankos iš. Easton
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Garsioji Dniepro Užtvanka, kurią, tūli sako, Sovietai sunaikino, kad netektų prie- 
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Visiems aukavusiems ta
riame nuoširdų ačiū! Aukas 
perdavėme visiems komite
tams, kam jos buvo skiria
mos. Prašome ir ateityj ne
užmiršti darbininkų kovas.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius

46 Tęn Eyck St. 
Brooklyn, N.'Y.

Berlin. — Vokiečiai suga
beno naujas smarkiausias 
kanuoles į vakarinį Dniep
ro upės, šoną sudaužyt stip
rius Sovietų tiltus, kad rau
donarmiečiai negalėtų kon- 
tr-atakuot nacių per tuos 
tiltus.

Andy Zvolensky, Local 14, 
Barbers, CIO; James Fodor, 
Oil Workers International 
Union, Local 395; Dorothy 
Radden, Local 55, N.A.D.C. 
W.; Joseph Baloy, Local 
12148; U.M.W.A.; W. McPhil- 
lips, J. A. Sabon, Local S.C. 
M.W.A.; Frank Torok, Local 
70, U.A.W.A.; Fr. Edge, Vic
toria Concar, Local 254, S.C. 
M.W.A.; Anna Urbas, Local

Rugpjūčio 19 dieną tapo 
palaidotas d. Florijonas Dva
reckas Boliviją kapinėse lais
vai. Draugai Dvareckai yra 
progresyviški žmonės. Jų ir 
vaikai yra išauginti laisvai. Iš 
pat mažens visa šeimyna pri
gulėjo prie Liaudies Choro ir 
gerai darbavosi.

Per laidotuves , ant kapinių 
pasakė atsisveikinimo prakal
bą drg. J. M. Karsonas iš 
Lowell, Mass.

Drg. Dvareckas paliko nu
liūdime moterį, tris dukreles 
ir vieną sūnų. Reiškiame gi
liausią užuojautą draugei 
Dvareckienei ir visai šeimynai 
netekus savo geriausio drau
go.

f |

Virginia Saunders, Local 
707, U.E.R.M.W.A.; John J. 
Hurley, Local 2—9, I.L.W.U.; 
Elizabeth Cox, A.P.M., Cleve-

Draugė, U. Penkauskienė 
buvo parašiusi Lietuvon laišką 
prieš Hitlerio okupaciją. Bet 

>pirma, negu laiškas Lietuvą 
pasiekė, banditai Lietuvą oku
pavo. Laiškas sugrįžo atplėš
tas, cenzūruotas ir vokiškai 
pripėckotas. Ant konverto pa
dėta, būk adresas negeras. Su- 
(Tąsa ant ketvirto pusi.)

n
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IVANAS FRANKO .

Geras Uždarbis
ri arčiau prie širdies, "hes 
vėliau, rašytojiškos garbės 
nepasiekus, reikės pirštus 
krimsti, kad veltui praleista

Bostono ir Apylinkes Žinios Due to technical reasons 
Laisve Youth Section will ap
pear in tomorrow’s issue.

— Aš neturtingas. Žemės neturiu nei 
gabaliuko, — visas mano turtas—troba, 
bet ir ta sena. O čia žmona, du vaikučiai, 
— duok dieve jiems sveikatos; reikia kuo 
nors gyventi, reikia kaip nors laikytis pa
saulyje. Du mano berniukai — vienas ke
turiolikos, o kitas dvylikos metų — pie
menauja pas gerus žmones, o už tai jie 
gauna maistą ir šiokius tokius drabužė
lius. O žmona verpia—irgi šį tą uždirba. 
Na, o man senam koks uždarbis? Nueinu 
į iškirstą mišką, prisipjaustau beržinių 
virbų ir pasidirbu šluotu, o pirmadienį 
pasiimam su žmona po ryšulį ant pečių ir 
į turgų Drohobyčiun. Nedidelis iš to už
darbis, — po tris, keturius kreicerius už 
šluotą, o dar reikia dvarininkui už virbus 
užmokėti, na, tai nedaug ir bepalieka.

O ir koks mūsų gyvenimas! Bulvės ir 
barščiai, kartais kokios kruopos irdųo- 

'na, kokia pasitaiko: ruginė tai ruginė, o 
ar miežinė ar avižinė — ir už tai dievui 
dėkingi. Vasarą dar pusė bėdos. Galima 
šį tą uždirbti: tai avilyne padirbėjai, tai 
sodą pasaugai, prie šieno ar kūlių padir- 
bėji, o ne, — tai su graibšteliu nueini į 
paupį, žuvį kokią sužvejoji, arba auštant 
visokių grybelių iš miško parsineši,—n^, 
o žiemą viso šito nėra. Ką per vasarą 
uždirbam, tuo ir verčiamės, o kartais 
stačiai tinstame iš bado.

Na, matote, o dar atsirado geras žmo
gus, kuriam sukėlė pavydą ir mūsų iš
teklius! Girdi, daug turi turto j? seni, per 
daug nutuksi, išpaiksi. Tad še tau! Ir 
tokių dalykų pridarė, kad viešpatie susi
milk! '

Einu aš kartą per miestą su lazda ant 
pečių, ant kurios kabo surištos sykiu 
šluotos, einu ir žvalgausi aplink, gal pa
šauks kas ir paklaus: “Ei, o kiek kainuo
ja šluotos?” O aplinkui žmonių daug,— 
suprantama, turgaus diena. Žvalgausi, 
žiūriu eina užpakalyj manęs kažkoks po
nas, kuprotas, galva it pelėdos, o akys 
jo pilkos ir negeros, kaip varlės. Eina ir 
vis į mane žiūri. Aš sustojau, manau, gal 
ko nori, o jisai nieko, — irgi sustojo ir. 
žiūri į kitą pusę, lyg aš jam nei nerūpiu. 
Einu aš toliau, jis vėl paskui mane. JMan 
pasidarė kažkaip negera. A, atstok tu, 
prakeiktas nuo manęs!—manau sau,-kas 
čia yra? — O čia žydė rėkia šalia:

—Ei, po kiek šluotos? •
•—Po penkis,—sakau.
—Ne, kaip tai po penkis? Imkite tris.
—Duok keturis!
—Ne, tris.
—Ne, keturis.
Sulygom mes už pusketvirto kreicerio. 

Aš. savo ryšulį nusimetu nuo pečių, at- 
rišu ramiai, duodu žydei šluotą,—tik 
staiga ir kuprotas ponas prie manęs.

—Po kiek šluotas parduodate?—klau
sia jis manęs.

—Po penkis" kreicerius, pone,—sakau,

—pirkite, šluotos geros. Jis paėmė vieną, 
pamėgino...

—Taigi, taigi,—sako,—nieko sau, ge
ros. O jūs iš kur būsit?

—Iš Monastyrciaus.
—Taip, taip, iš Monastyrciaus. O jūs 

dažnai šluotas pardavinėjate?
—Ne, nedažnai. Kartą per savaitę, pir

madieniais.
—Aha, aha, kas pirmadienį! O ar daug. 

šitaip per vieną pirmadienį parduodate?
— Kaip pasitaiko, kartais mudu su 

žmona išparduodame viską, ką atsine
šam, o kartais ir ne.

— Hm, tad jūs ir su žmona! Abu, va
dinasi, po tokį ryšulį atnešat?

—- Taip. Kartais po tokį, o kartais ir 
po didesnį.

— Aha, aha! o ar daug per savaitę ga- 
. lite padaryti šluotų ?

— Ogi tiek, kiek prireikia. Vasarą par
duodam mažiau, tad mažiau ir darom. 
O rudenį ir žiemą daugiau šitų prekių 
eina.

—Taip, taip, žinoma. Nes, matote, aš 
pristatinėju prekes į ciesoriaus krautu
ves, todėl man būtu,reikalinga tokių šluo
tų daug, taip kokią šimtinę. Ar jūs galė
tumėt kitą savaitę padaryti man šimtą 
šluotų ?

Aš kiek pagalvojau ir sakau:
— Kodėl ne, padarysiu, o'kur jum-at

nešti?
— Štai čionai, — sako ponas, ir parodo 

vienus namus.—Bet atsiminkit, atneškit. 
Aš jums tuoj ir užmokėsiu. O po kiek, 
sakot, viena ? J

— Tai jau jeigu jūs tiek iš kart imate, 
tai aš nusileisiu pigiau, — ir po keturius.

— NtP, ne, nereikia, nenuleiskit! As už
mokėsiu ir po penkis!

—Duok dieve jums sveikatos!
— Na, na, likit sveiki! Tik atsiminkit, 

nuo šios dienos už savaitės ateikite!
Taip pasakęs, ponas šmukšterėjo kaž

kur, o aš pasilikau!'
— Tai, galvoju, koks geras ponas, net 

nesidera, o už tokią sumą šluotų užsisa
ko! O juk tai sudarys penkis guldenus, 
viešpatie! O aš, atleisk viešpatie, jau bu
vau apie jį blogai bemanąs, kad jis šitaip 
žingsnis po žingsnio sekė mane iš paskos. 
Na, duok jam viešpatie, ilgą gyvenimą! 
Nors kartą gerai uždirbsiu!

Greitai puoliau aš ieškoti šavb senės. 
Išpardavėm mes savo prekes, nusipirkom 
druskos, degtukų, ko ten dar reikėjo — 
ir namo. Sakau aš senei, kad taip ir taip 
—uždarbis geras pasitaikė, bus iš ko ir 
mokesčius apsimokėti, o dar ir jai žiemą 
paspirtis bus. Ji taip pat nudžiugo.

Reikės, sako, abiem dirbti, nes tu vie
nas per savaitę su viskuo neapsidirbsi. 
Tad aš visus savo reikalus atidėsiu!

(Daugiau bus)

tiek daug brangaus laiko.
Antra vertus, tarp jaunų

jų pasitaiko ir tokių, kurie, 
iš karto aukštai nepakilę, 
suabejoja savo gabumais ir 
pradeda blaškytis. Juos nei
giamai paveikia kiekvienas 
kritiškas žodis, pasakytas iš 
šalies. Tai irgi neigiamas 
reiškinys. Gabaus ir talen
tingo rašytojo nenuslopins 
jokia kritika. Bet kritika nė
ra blogas dalykas, jį gali 
daug padėti pradedantiems. 
Iš pradžių, jeigu kas nors 
pakritikuoja, gal ir skauda 
širdį, jautiesi lyg įsižeidęs, 
bet vėliau, kai subręsti ir 
pats kritiškiau pažiūri į sa
vo kūrinį, pasirodo, kad be 
reikalo buvo įsižeista. Nie
kad nereikia žiūrėti į savo 
kūrinį, kaip į niekeno nepa
liečiamą šventenybę. Geriau 
dešimts kūrinių suplėšyti ir 
vieną gerą palikti, npgu vie
ną suplėšyti, o dešimts blo
gų palikti.

V. Montvila v

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

prask, dėl ko adresas nege
ras. Mat, neparašyta “Ost- 
land,” nes dabar vokiečiai Lie
tuvos „Lietuva nebevadina, jos 
vardas panaikintas.

O tūli sutvėrimai taip gar
bino Hitlerį ir sakė, kad Lie
tuva bus “laisva.” štai tau ir 
Lietuva. Jos vardo nebėra, 
yra tiktai “Ostlandas.” O prie 
Sovietų Sąjungos Lietuvą laiš
kai pasiekdavo laimingai ir 
niekas jų necenzūruodavo, 
adresai būdavo geri, žmonės 
laiškus gaudavo.

Tajt ve jums, Lietuvos išda
vikai, kurįe keikėte Sovietų 
santvarką,' o garbinote Hitle
rį ir nacizmą. Prisipažinkite, 
kad jūs atlikote juodą darbą 
prieš savo gimtinę Lietuvą. Iš
davėte Lietuvą hitleriniams 
banditams, kurie dabar mėsi
nėja Lietuvos gyventojui ir 
žudo’ tūkstančiais nekaltus 
Lietuvos sūnus ir dukteris.

Buvo Turiningas Radijo 
Pusvalandis

Rugpjūčio 24 d. PLT radi
jo pusvalandis buvo vienas iš 
turiningiausių. Jame dalyva
vo ir Worcesterio dainininkės: 
Bakšiūtė ir Kaukoniūtė.

Programa buvo maž daug 
tokia: “Temsta dienelė,’’ su
dainavo Bakšiūtė; sudainavo 
labai švelniai. “Kur tas šalti
nėlis,’’ sudainavo • žymi So. 
Bostono dainininkė Rožė Mer- 
keliūte. “Eina garsas nuo ru- 
bežiaus,” Harmonijos Kvarte
tas, tiesiok žavėjo klausovus. 
“Vai aš pakirsiu,” Krukoniū- 
tė, kurios balselis tik ką lau
žiasi į dainininkų areną, bet 
aiškiai skardus ir simpatingas. 
Jaunoji Paulina niekuomet ne
turėtų pamiršti, jog jos laukia 
skaisti ateitis. “Kai aš turė
jau kaime mergelę,’’ Dzūkas 
ir Dzūkaitė. “Man liūdna,” 
duetą sudainavo Bakšiūtė ir 
Krukoniūtė; sudainavo gra
žiai.

Tai pirmą sykį mes turėjo
me progą per radijo išgirsti 
tokią mišrią, turiningą pro
gramą.. Reiškia, mūsų meno 
spėkos turtėja ir nėra abejo
nės, kad už metų laiko jos bus 
dubeltavos.

Viskas, ko dar reikėtų, tai 
dėl paįvairinimo orkestros. 
Tik visa bėda, ar mes turim 
tokią, kuri žmoniškai galėtų 
užpildyti šią tuštumą Kiek 
man teko klausytis per kitus 
lietuviškus radijus, tai tos or
kestrus savo šūkaliojimais tik 
gėdą daro lietuviams. Kuomet 
klausais jų “muzikos,” tai pri
simeni senovės Lietuvos vese- 
lijas ir bekono šermenis. Tas 
jų žviegimas žmogaus vaiden
tuvėj išsilaiko per visą savai
tę. Nėra abejonės, kad PLT 
radijo vedėjai užpildys ir šią 
tuštumą.

Taipgi šeimyniški stalai lūžo 
valgiais, o tai vis buvo drau
gių suaukota. Minia, daugiau 
kaip keturi tūkstančiai, per 
dieną valgė, gėrė, dainavo ir 
linksminosi geroj nuotaikoj.

O jau programa, tai visus 
dalyvius stebino. Joje daly
vavo beveik visi radijo dainin- 
kai, kaip tai: solistai, Vasi
liauskas, Dėdė Petras-Šimonis, 
Paura, Merkeliūtė, Siaurutė, 
Harmonijos Kvartetas, pianis
tė Žukauskaitė, Rainardienė, 
Zavišienė, Merkeliūtė ir Kir- 
klauskiūtė. Vyrų Kvartetas: 
Paura, švedas, Balčius ir A- 
dams. Gaila, kad nežinau ar- 
monisto jpavardės, kuris gro
jo dainirikams -— komikams: 
Vasiliauskui, Dėdei Petrui ir 
Paurai, kuomet jie dainavo 
komiškas dainas. Dainininkai 
savo komiškomis dainomis 
tiek prijuokino publiką, kad 
juos nenorėjo paleisti nuo es
trados. Dainininkę Siauriūtę 
pirmu kartu man teko girdė
ti dainuojant. Mergina daili, 
aukšta ir tiesi, it nendrė. Jos 
balsas • stiprus - skardus; žo
džius taria aiškiai ir grynai 
lietuviškai; gestus Vartoja vie
toj ir scenoj gerai užsilaiko.

šis piknikas, tai buvo me
no šventė, nes solistai, duetai, 
kvartetai ir grupės išpildė 
programą artistiškai. O kuo
met visi dainininkai išsirikia
vo bendrai ant estrados, sūdai-

nuodami paskutinę dainą: 
“Einam, sveteliai, namo, na
mo,” pritariant visai publi
kai, kuri buvo susirinkus pa- 
vilijone, tai aidas nubangavo 
per visas Maynardo girias.

Prakalbą pasakė D. M. šo- 
lomskas, LLD centro sekreto
rius. Jis savo kalboj palietė 
opiausius šios dienos klausi
mus. Kaip iš kukliai sudėto 
plytų pastato negalima nei 
vienos plytelės išimti, nei da- 
dėti, taip galima sakyti ir apie 
Šolomsko prakalbą. Prie jos 
negalima nieko dadėti, nei at
imti. Kalbėtojas kalba aiškiai 
ir žodžius leidžia virpančiai, 
kurie smenga tiesiai į klausy
tojo jausmus.

Labai gaila, kad d. šoloms- 
kas pasakęs prakalbą greitai 
išvažiavo. Galybė draugų ma
ne apipuolė ir, klausė šoloms
ko, norėdami, atnaujinti “Lais
vę” ir kitais reikalais pasitar
ti. \ Jaunutis.

TILŽĖS SPAUDIMO

Kelias Į Rašytojus r jg
Prie rašytojų sąjungos 

susitvėrė jaunųjų rašytojų 
sekcija. Jos tikslas — su

burti bendram lavinimosi 
darbui visus pradedančius 
rašyti jaunuolius ir, atren
kant gabesniuosius, išaugin
ti naujus rašytojų kadrus. 
Šį tikslą realizuoti jiems pa
dės ir rašytojų sąjungos 
orgkomitetas ir paskiri vy
resnieji rašytojai.

Naujų rašytojų kadrų iš- 
auginimas yra toks pat 
svarbus reikalas, kaip ir ki
toms sritims kadrų augini
mas. Jeigu ^nebūtų kam pa
keisti senesniųjų rašytojų, 
tai su jų mirtimi baigtųsi vi
sas literatūrinis darbas. To 
įrodinėti nereikia, nes tai vi
siems aišku.

Kapitalistinėje Lietuvoje 
į jaunuosius rašytojus ne
kreipė jokio dėmesio, jie 
kiekvienas savais būdais ieš
kojo kūrybinio kelio ir tik. 
per didelį vargą vienam ki
tam teko iškopti į viršų. Da
bar sąlygos palankios, ga
būs jaunuoliai turi galimy
bių pasireikšti ir išaugti.

Tačiau ir tarybinėse sąly
gose rašyto j iškas kelias yra

ne lengvas. Kiekvienas pra
dedąs rašyti siekia^ tapti pri
pažintu, bet reikia atsimin
ti, kad tai pasiekiama tik 
per atkaklų ir sunkų darbą. 
Tarybinis jaunuolis turi su
prasti, kad jam teikiamos 
lengvatos yra tik dirva, ku-i 
rioje jis gali išaugti. SuĮnių santykių raidą, persiim- 
menkomis vertybėmis toli. ti šių laikų idėjomis, įsi- 
nenueisi., O kad sukurtum I jausti į jų dvasią, ir, kas la- 
geras vertybes, reikia nuga-jbai svarbų, tobulinti savo 
lėti dideles kūrybines kliu-(kūrybos priemones.

stalas, popieris irbumai, 
plunksna yra garantija tapti 
rašytoju. Ne. Rašytojo dar
bas nesiriboja vien rašymu. 
Yra antroji pusė — tai pa
siruošimas rašyti. Reikia 
skaityti knygas, stebėti gy
venimą, suprasti visuomeni-

tis. Reikia laikytis principo, 
kad tai, ką parašysiu, turi 
būti geriau, negu tai, ką pa
rašiau. Šis principas sunkiai 
įvykdomas, bet be jo neįma
nomas joks tobulėjimas.
Kliūčių nereikia išsigąsti, venimo. Išmušk iš rašytojo 
Kūrybos procesas yra ne rankų plunksną — ir jis 
kas daugiau, k/hip kliūčių 'sirgs, kaip ligonis. Mėginan- 
nugalėjimas. Skubiai sukur-'čiam rašyti jaunuoliui pir- 
tas dalykas turi daug neto- .miausia reikėtų pažinti patį 
bulumų, kuriuos reikia paša- save, surasti savo pašauki-

Rašytojiškas darbas sudė
tingas ir šunkus, bet jis tei- 
kia smagumo tam, kuris tą 
darbą myli. O tikras rašyto
jas savo darbo negali nemy
lėti, nes be jo jam nėra' gy-

Textile Workers of Ameri- *
ca unija išleido lapelius į Pa
cific Mill dirbtuvės darbinin
kus. Ragina darbininkus stoti 
į CIO uniją kuo greičiausia. 
Šios dirbtuvės savininkai iš
naudoja darbininkus kaip tik 
gali. . Tenka kalbėtis su dar
bininkais. Jie nusiskundžia, 
kad blogos darbo sąlygos. Bet

linti, ir daug spragų, kurias 
reikia užpildyti. Kliūčių nu
galėjimas — tai išmetimas 
to, kas nereikalinga, ir pri
dėjimas to, kas reikalinga. 
Juo didesnes kliūtis nugalė
si, juo tobulesnis bus kūri
nys.

Kai kas gal mano, kad ga-

mą. Yra jaunuolių, kurie no
ri tapti rašytojais tik šiaip 
sau, dėl garbės. Tai tuščias 
laiko eikvojimas ir popierio 
gadinimas. Dėl garbės, ne
turėdamas gabumų, dar nie
kas rašytoju netapo ir ne
taps. Geriau iš karto pasi
rinkti tokią specialybę, ku-

kas kaltas? Patys darbininkai, 
kad jie nestoja į uniją. Juk 
unija Lawrence gyvuoja jau 
tris metus ir gerai veikia. 
Jums yra proga dabar orga
nizuotis ir organizuotomis spė
komis pagerinti sąlygas.

Minėtuose lapeliuse skam
ba keli punktai. 1) Pacific 
Mill darbininkai, organizuoki- 
tės, neduokite baronams save 
išnaudoti, meskite šalin kom- 
paničnas unijas. 2) Priverski
te kompaniją pasirašyti sutar
tį su darbininkų unija, kad 
turėtumėte protekciją. Išrinki
te iš kiekvieno skyriaus dele
gatus ir išrinkitė iš kiekvienos 
pakaitos po delegatą, kurie 
jus atstovautų “grievance’* su
sirinkimuose, ir prašalinsite 
visus netinkamus dalykus. 
Kaip greitai būsite organizuo
ti, taip greitai atneškite skun
dus į uniją ir unija jums pa
dės visus tuos klausimus iš
rišti. 3) Stokite visi į Textile 
Workers of America, CIO. 
Unijos raštinė randasi po nu
meriu 573 Common St. Tele
fono num. 27238.

šitie visi unijos punktai ir 
darbininkams naudingi. Tiktai 
darbininkams reikalinga susi
organizuoti. *

• . ’ J

Arlington Mill dirbtuvės 
darbininkai jau. baigia sueiti 
darban, bet Amerikos Darbo 
Federacija pikietuoja vis tiek. 
Unijos viršininkai tariasi Bos
tone pas National Labor Rela-

Piknikas be Socialistų
Rugpjūčio 24 d. pažangiųjų 

Lietuvių Taryba laikė savo 
pirmą pikniką. Šis piknikas, 
tai buvo manevrai Naujos An
glijos lietuvių pažangios vi
suomenės. Du metai tam at
gal, kuomet skilo bendras 
frontas tarp socialistų ir pa
žangių lietuvių, tai tūlą laiką 
keleiviniai manė, jog pažangi 
lietuvių visuomenė eina su 
jais. Jie pereitą metą buvo 
ant tiek drąsūs, kad nusisam
dę" milžinišką Maynardo Par
ką ir norėjo parodyti, ką gali 
padaryti šeši socialistai. Bet* 
taip nusisvilino nagus, jog šį 
metą neįstengia surengti nei 
mažiuko pikniko, sakydami, 
kad neužsimoka. Apleidus 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
V. Gegužis pareiškė, kad jie 
stropiai saugos raudoną vėlia
vą. Jo manymu, kad tai sar
gybai geriausia tinka, tai Na
poleonas Yanuška, nes jis jau
nas būdamas kas metai Vely
kų pėtnyčioj. saugodavo Jė
zaus grabą, kad “žydai” ne
pavogtų. Matomai, jie tą sar
gybą padidino, kad į mūsų 
pikniką tik vieną atsiuntė pa
žiūrėti, ar mes nebūsime sky
lėj.

Tiek to su jais. Mūsų pik
nikas šį metą Maynarde buvo 
milžiniškas! Už tai reikia ati
duoti didelis kreditas pikniko 
rengėjams, o labiausia, tai Tė
vui Antanui, kuris apie porą 
mėnesių dirbo dėl pikniko iš
sijuosęs. Bet šiam piknikui la
bai gražiai pasidarbavo ir ko
lonijų draugės. Jos prinešė 
tiek daug dovanų dėl išlaimė- 
jimo, kad programos pastolis 
atrodė it prekių sankrova. 
tions Boardą apie balsavimą. 
Bet diena dar nepaskirta. Iš 
pradžios kai kas gavo ir ap
kulti. Daug kam išdaužė lan
gus. Ir dirbtuvės kai kurie 
langai išdaužyti. Tai bus ke- 
no nors provokacija, daugiau 
niekas.

Vietinė šaltakošės firma 
vaišins Fort Devens kempės 
kareivius. Yra užsakyta 17,- 
000 kvortų. Aiskrymas bus 
duodamas per manevrus.

L. K. Biuras.

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 ad r e suoki t:

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

Aukso Altoriukas, paprastu ap
daru ♦..................................... 50c

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 35c

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .............................. $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų j 
ir kam jie yra naudingi . 25c

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

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT. N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sta.
Brooklyn, Nj. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
• •

Piknikam laikyti vieta ir 
puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202
BETHEL, CONN.
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"Laisvė" už $1.00
“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus 

naujausias žinias iš visą pasaulio dalių. 
“Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo 
lauko, o jos yra labai svarbios.

Dabar, vasaros karščiais galite užsisa
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.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams* Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9508

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- •

Nedėliomis



Antradienis, Rugsėjo 2, 194f LAISVE Penkto puslapi!

Montreal, Canada Gibbstown, N. J
GRIEŽTAI PASMERKĖ NA
CIŲ AGRESIJA IR TERORĄ 
EUROPOJE IR JŲ AGENTUS 

VEIKIANČIUS TARP KA
NADOS LIETUVIŲ

Išnešė Reikalavimą, kad Įsi
leistų Kanadon “Laisvę” 

ir “Vilnį”
Rugpjūčio 24 dieną, 2 va

landą po pietų, įvyko masinis 
Montrealo lietuvių mitingas, 
'sušauktas Montrealo lietuvių 
Komiteto Kovai prieš Hitlerio 
Agresiją ir Gynimui Lietuvos, 
čekoslovakų salėj, 415 S. Ca
therine St. E. Dalyvavo virš 
500 lietuvių.

Ekspliozija ir Tornadas
Tai ir vėl mūsų apylinkę su

krėtė pusėtinai smarki eksplio
zija. Tik šiuom tarpu no Du- 
ponto dinamitas ekspliodavo, 
bet Vakum Aliejaus kompani
jos orlaiviams skirtas gezoli- 
nas. Ekspliozija įvykus rug
pjūčio 23 dieną, apie 7-tą va
landą ryto, smarkiai sukrėtė 
visą apylinkę ir labai apdegi
no du darbininkus. Už vis la
biausia apdegintas, tai šios ko
respondencijos autoriaus 
mynas, Juozas Burneika, 
zimiero Burneikos sūnus, 
baisiai apdeginta burna,
kos ir krūtinė, šią korespon
denciją rašant, nukentėjusio 
likimas kybo ant svarstyklės 
nolio ir nežinia, į kurią pusę 
pasvirs.

Ši nelaimė' už vis labiausia 
i sukrėtė Juozo seną tėvelį, se
sutes, moterį ir vaikučius. Lin
kėtina, kad Juozas atgautų 
pilną sveikatą, pilną regėjimą 
ir iš ligoninės sveikas sugrįž
tų pas savuosius.

kai- 
Ka- 

Jo 
ra’n-

Mitingas griežtai pasmerkė 
Hitlerio agresiją ir terorą Eu
ropoje ir jo agentus, veikian
čius tarp Kanados lietuvių, 
prisidengusius įvairiomis 
skraistėmis, bet susispietusius 
apie taip vadinamą Kanados 
Lietuvių Tarybą.

Po trumpos draugo pirmi
ninko J. Urbonavičiaus įžan
ginės kalbos, pirmas kalbėjo 
antifašistinis kovotojas J. Le- 
sevičius, kviesdamas visus lie
tuvius nenuilstamai kovot.prieš 
hitlerizmą ir fašizmą, už lais
vę ir demokratiją. Jis nurodė, 
kad svarbu kovoti ne tik fron
te, o ir namie, kur nacių agen
tai veikia užsimaskavę įvai
riomis frazėmis, giliai pašislė- 
pę tam tikrose organizacijose, 
bandydami trukdyti žmonių 
judėjimą prieš fašizmą. Jis 
pažymėjo, kad nacių yra ir 
tarp Kanados lietuvių, ir kad 
jie daro lietuviams didelę gė
dą ir negarbę.

Po draugo Lesevičiaus tu- į 
rejo kalbėti anglų kalbėtojas Į 
Dr. Grand Lathe, bet jis te
legrama pranešė, kad dakta
riškais reikalais yra iššauktas 
į provinciją ir negali atvykti.^ 
Tuomet jo vietoj kalbėjo iš 
Jungtinių Valstijų atvykusi 
viešnia draugė Mizarienė.

Draugė Mizarienė trumpa, 
bet brandžia kalba atžymėjo 
Amerikos moterų veikimą, pa
brėždama, kad moterų veiki
me svarbią rolę sulošė 25 me
tai 
jau 
sas. 
vės 
to žurnalo paminėjimui jubi- 
lėjinį numerį. Ragino" moteris 
užsisakyti, nes jis būsiąs siun
tinėjamas tik 
sisakiusioms.

Po draugės 
bėjo draugas 
gus Amerikos 
jas ir redaktorius, 
vo kalba jis'nušvietė dabarti
nį karą, jo baisumus; atžymė
jo, kas Hitlerio draugai, kas 
priešai; apilbudino Lietuvos ir 
kitų tautų padėtį po Hitlerio 
padu.

Po .prakalbų buvo priimtos 
ir pasiųstos rezoliucijos, viena, 
kad Kanados valdžia bendra-\

atgal išleistas, bet dabar 
nebeišeinąs, Moterų Bal- 
Jungtinių Valstijų lietu- 

moterys nutarusios išleisti

iš anksčiau už-

Vaikutis žaidžia Holgate fabriko gamintais žaislais 
(Tas fabrikas yra Kane, Pa.). Minėtojo fabriko dar
bininkai išėjo streikan, reikalaudami pakelti jiems al
gas; jie įstojo į CIO unija. Vaikučio motina .nutarė at
imti iš jo pigiu darbu gamintus žaislus ir daugiau jų ne
bepirkti, iki samdytojai išpildys streikierių reikalavi
mus.

Bene už vis labiausia nuken
tėjo, tai valgomų produktų 
kenavimo dirbtuvės apie vie
no kvartalo ilgio pastatas. Jo 
skardinis stogas, su sparais ir 
lotomis, nuplėštas, išnarstytas, 
sulamdytas ir išmėtytas po 
farmerio laukus, čia tapo su
žeista daug tuom laiku dirbu
sių moterų ir merginų. Gi pie
no išvežiotojas tapo ant vietos 
sutrėkštas, pastatui ant jo tro- 
kelio užgriuvus.

žiūrint į tornado darbą, ste
bėtis tenka jo neišpasakyta | 
spėka. Pasitaiko, kad medį iš 
šaknų išverčia, ypatingai, ka
da jis pasipuošęs vasaros rū
bais, kad ir ne taip jau smar
kus vėjas. Bet 
medį ir dar per 
kas nors kaip 
ėmęs nugręžtų,
perplėštų, tai jau reikia neiš
pasakytai stiprių “rankų.” O 
tokių nugręžtų, nusuktų me-

I džių bei nuo viršūnės iki pat 
šaknų pusiau perplėštų, matė
si net keliose vietose. Viena. s všalia stovintį pilietį užkalbi
nau ir pasiteiravau:

“Ar daug moterų tapo su
žeista šiame pastate?”

“Jeigu jos pačios nebūtų Tačiau Gibbstowno šis ne-

kad storoką 
patį kamieną, 
rankomis pa- 
arba pusiau

tokios durnos buvusios, tai pu
sė jų būt išlikusios sveikutėlės, 
bet. . . Moterys, tai kaip tos 
avys, jeigu viena bliauna, tai 
bliauna ir visos, jeigu pasine-

prašytas svečias nelietė. Jis 
ėjo labai siauru, tik apie ket- 
verto kvartalų pločio ruožu. 
Tačiau iškados pridirbo tiek 
ir tiek. S. V.

šė bėgt, bėga ir visos. Juk tas
tornadas tą pastatą nuvainika
vo ir duris sumaigč vienos se
kundos laikotarpiu. Bet va, ki
lo panika, riksmas, grūdima
sis per sulaužytas duris, per 
langus—skaičių sužeistųjų ant

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

pusės padidino.”

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

kompanijos balsavimo ir pra- 
dė.ti derybas dėl kontrakto.

Scoville dirbtuvės “stewar- 
dai” laikė susirinkimą ir nu
tarė, kad reikia prašyti Inter
national Union of Mine, Mill 
and Smelter Workers (CIO) 
atskiro čarterio Scoville dar
bininkams. Manoma, kad uni-

sįekiantį pakenkti'ja neatsisakys čarterio išduoti.

Mizarienės kal-
Mizara, pažan- 
lietuvių rašyto-

Plačia sa-

darbiautų su Sovietų Sąjunga 
kovoje už sumušimą hitleriz- 
mo, o kita, kad atidarytų pla
čias duris “Laisvei” ir “Vil
niai” iš Jungtinių Valstijų.

Taipgi mitingas vienbalsiai 
pasmerkė tarybininkų šaukia
mą lietuvių nacių seimą, dan
gstomą visokiomis dekoracijo
mis, bet
Britanijos ir jų sąjungininkių 
šalininkų vedamai kovai prieš 
hitlerizmą,. Buvo įnešti ' reika
lavimai, kad mitingas kreiptų- 

jsi rezoliucija į atatinkamas 
i įstaigas su reikalavimu, kad 
šiam veikimui būtų padarytas 
galas, bet kaip kalbėtojas, 
taip ir daugelis dalyvių pripa
žino, kad didelė didžiuma lie
tuvių judošišką jų darbą jau; 
pažįsta if neremia ir nerems. 
Jų nacišką veikimą atatinka
mi autoritetai seką ir jie susi
lauksią to, ką jie užsitarnaus.

Visi mitingo dalyviai, buvo 
| papuošti pergalės simboliu—- 
V. Tik vienas nacis, kuris bu
vo atėjęs skleisti kokio ten 
nacių seimo lapelių, to ženk
lo nusigando ir nesidavė 
segti. Pasirodo, kad V yra 
sus ženklas naciams.

Mitingas pasibaigė su 
pakilimu ir pagieža prieš di- 
džiausį pasaulio priešą—hit
lerizmą.

Tačiau “stew ardų” žodis 
dar nėra paskutinis. Savo žo
dį turi tarti patys unijistai, ei
liniai nariai. Taigi, šiam rei
kalui yra šaukiamas visų Sco
ville dirbtuvės unijistų susi
rinkimas rugsėjo 2 d. Susirin
kimas įvyks CIO patalpoje, 95 
Bank St. Prasidės 8 vai. va
kare. Rep.

Tornadas
Rugpjūčio 25 

apylinkėj siautė 
perkūnija, pylė 
tus ir viešulišku ; 
damas tornadas 
gybę nuostolių, kks pasipainio
jo jam ant kelio

Bene už vis 1 
tornado nukentė 
kaimyniškas miestelis, Swedes
boro, N. J. Pastatų stogai nu
plėšyti, kaminai 
mediniai garadžiai, tarsi deg
tukų dėžutės, išnarstyti, su
trėkšti. Gi medžiais, gatvių 
stulpais, telefonų bei elektros 
vielomis, užverstos kelios ly-

> dieną, mūsų 
pasibaisėtina 
smarkus lie- 

greitūmu lėk- 
oridirbo dau-

abiausia nuo 
jo, tai mūsų

nuvartyti, o

PRANEŠIMAI

pri- 
bai-

IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 
įvyks 4 d. rugsėjo (August), pradžia 

18rtą vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
į Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
.susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui.
20-7 ■ Sekr. J. M. Lukas.

Dr. John Repshis
(REPsys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street

■ Arti Centrai Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.. TRObridge 6330
OFISO VALANDOS :
2-4 if 6-8 vakare
Ncdčliomis ir gventadieniaia >
10-12 ryte

ūpo

Reporteris.

Waterbury, Conn

fabri- 
uniji- 
at i da
ntim.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7795 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 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5725 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 281 New Lots Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Ix>ts Bar & Grill)

281 New Lots Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
362 Sumner
NOTICE is ...
GB 11201 has been issued to the -Undersigned 
to sell beer. .... __ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1X0 Hull 7___  “ ~
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
180 Hull
NOTICE is hereby given that 
GB 6227 has been issued to w 
to sell beer. ... ___”_ " _____  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 3rd ’ ____ Z____ ' ‘ ~ ‘.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
7307 3rd
NOTICE
EB 2343 has been issued to the undeiMjtned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4X5 New Lots Ave..' Borough of Brooklyn._ A  •' ’ A *. ______ - -J
premises. MAX DRUCKER
485 New Lots Avenue, Brooklyfi, N. Y.

Svarbus Scoville Darbininkų 
Susirinkimas

CIO unijistai labai rimtai 
pradėjo kampaniją, kad suor
ganizuoti visus Scoville 
ko darbininkus ir įvesti 
nę šapą. Tam tikslui 
ryta unijos raštinė po
738 E. lyiain St. Iš čia darbas 
pradėta varyti visu smarku
mu. ' Paskirti organizatoriai, 
kurie dirba pilną laiką prie 
darbininkų verbavimo į uniją. 
Už poros mėnesių unija bus 
pasirengus pareikalauti nuo

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

HARRY ROOM
Ave.. Brooklyn. N. Y.
hereby given that License No.

at. retail under Section 107
Street. Borough of/ Brooklyn.

JACOB LEON , 
St.. Brooklyn, N. Y.

License No. 
te undersigned 

at retail under Section 107
Avenue. Borough of Brooklyn,

HARRY SHRIFT
Avenue, Brooklyn. N. Y.
la hereby given that License No.

. at jretail un__,--------- ...
______ T-.itryl Law at

..... Lots Ave., Borough of Brooklyn,
Ccainty of Kings, to be consumed on the--

HAMTRAMCK, MICH.
L.L.D. 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, September 5 d., 7:30 
vai. vakare, 1035 Caniff. Visi nariai 
malonėkite būt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.
206-7 Sekr.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. 1X5 V AN DA—E. Lev ANDA
Tėvas ir SOnuaJUevandauskal

UNDERTAKER

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

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

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn 

' Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
pcUr Chauncey St., Broadway Line 

TeL Glenmore 5-6191

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ....... .
Ramatų žolės ...........
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.

85c 
60c 
60c 
60c
60c

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

9UNI0M LABEL

ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal-

kaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake,

c □

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, jįaldi
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas S
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duonf
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-4^ Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

THE BAKERS'

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

0

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

0 u s? y ra

nhI c c

y

□

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

dernišką patarnavimą.

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

Jo

O ■

LAIDOTUVIŲ '
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

i

3

0

I

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night.

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų.’'Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis;—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Robert Liptor
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham Ir Manhattan Avės.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abclnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiškl 
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. Įšvirkščiama 
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 PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 1P.;M. Sekmadieniais » A. F. M. .. 

..... ... 11R"



i

[

‘i'

%
A'j

feeStas puslapis Antradienis, Rugsėjo 2, 1941

iiJ ’

New n io v
Gimtadienis-Išleistuvės

Algirdui M. Purvėnai su- 
. ruošta netikėtas pokilis greta 

Aido Choro pamokų, “Lais
vės” salėj, 
vakarą.

Rugpjūčio 
suėjo 23 metai 
pradedant 24-tus jis išvyksta į 
Dayton, Ohio, kur jis, kaipo 
gerai prasilavinęs ir vis dar 
augantis mechanikas, iškvies
tas apsigynimo industrijos 
darbui.

Algirdas nuo vaikystės da
lyvauja Aido Choro ir LDS 
jaunime ir turi juose daug 
draugų. Sužinoję, kad Algir
das turės apleisti namus ir 
miestą, tėvai, norėjo suruošti 
sūnui gražų atsisveikinįmą su 
draugais, kuriuos jie aukštai 
įvertina. Juozas ir Marcelė

CIO Unija Užgyrė D. P 
Progresyvių Veiklą

Vartot - Nevartoti “V” 
Partijos Simboliu?

Lankėsi “Laisvėje”
29-tą lankėsi

rugpjūčio 29-tos

30-tą Algirdui
amžiaus, o

Purvėnai, patys būdami lietu- zYmus
• • . * _ • • va rtvių organizuoto judėjimo da

lyviais, visuomet turėdavo 
daug džiaugsmo iš savo sū
naus veiklaus dalyvumo orga
nizuotame lietuvių . jaunime. 
Bet, kaip sukviesti tuos drau
gus ant greitųjų? Sugalvota 
panaudoti choro pamokų va
karą, kada daugiausia jaunuo
lių susirenka, ir susisiekus su 
keletą choristų viena diena 
suruošta gražus pokilis.

Susirinkę penktadienio va
karą ne vien tik Algirdas, bet 
ir desėtkai choristų ir jų drau
gų turėjo netikėtą/ ir malonią 
staigmeną, ^da suėjus pa
mokoms atsirado užtiestas sta
las su gausa ant jo skanių už
kandžių, gėrimų ir dideliu 
gimtadienio pyragu. Po trum
pų praktikų smagus pažmonys 
tęsėsi iki geroko paryčio, cho
ristams dainuojant, šokant, 
linksminantis ir reiškiant ^Al- 
girdui geriausių linkėjimų.

Geriausios kloties, Algirdai, 
naujame užsiėmime ir naujoj 
kolonijoj.

Brooklyno P r ogresyvių 
Darbiečių Komitetas skelbia 
gavęs savo veiklos užgyrimą 
nuo United Electrical, Radio 
and Machine Workers Unijos, 
CIO, taipgi nuo eilės kitų svar
bių šio miesto organizacijų.

Progresyvių Komiteto ren
giamame p p i eš-hitleriniame 
masiniame mitinge, kuris įvyks 
rugsėjo 4-tos vakarą, Coney 
Island Velodrome, pasižadėję 
kalbėti eilė žymių, veikėjų, 
vietinių ir iš toliau. Atvyksta 
Elmer Benson, buvęs Minneso- 
tos gubernat'oriuš, tenykštės 
Farmerių-Darbo Partijos va
das; kongresmanas Vito Mar- 
cantonio; Albertas Stonkus,

; unijistas; Thomas R. 
Jones iš Amerikos Negrų 
Kongreso, Eugene P. Connolly, 
New Yorko apskričio Am. Dar
bo Partijos pirmininkas.

Unija Protestavo Prieš 
Terorą Francijoj

Amerikos Susisiekimų Są
junga, CIO, per savo viršinin
kus Joseph P. Selly ir Jose
phine Timms pasiuntė Franci- 
jos| ambasadoriui, Washingto
ne, protestą dėl masinio tero
ro — areštų, žudymų ir įka
linimų darbininkų Francijoj. 
Proteste pažymi, kad unija at
sišaukė ir į savo šalies valdžią 
protestui prieš terorą ir teikti 
Francijos liaudžiai visokerio
pą paramą kovoj prieš fašiz
mą.
Ligomis Prarastu Laiku Mes 

Išbudavotume Tūkstantį
“Skraidančių Fortų” .

Komunistai jau nuo seniai, 
kaip tik fašizmas pradėjo pa
sireikšti pasaulyje, stojo už 
pergalę ant fašizmo. Dėlto 
prieš šiuos rinkimus jiems at
rodė tik natūralu panaudoti 
“V” kaipo obalsį ir kaipo sim
bolį ^.(V dabar vartojama at- 
žymėt victory — pergalei ant 
fašizmo).

Tačiau tas nepatiko tamma- 
niečiams. Miesto Rinkimų Ta
ryboj, kuri susideda iš dviejų 
tammaniečių ir dviejų repu- 
blikonų, tammanietis S. How
ard Cohen, tarybos pirminin
kas, pasiūlė posėdyje įrekor- 
duoti Amerikos Legiono šios 
valstijos konvencijos rezoliu
ciją, kuria pasisakoma prieš 
leidimą komunistams vartoti 
tą V. Dzievulis geras žino, 
aiškinosi tie vyrai, mes irgi 
prieš Hitlerį, mes irgi už tą 
V, tik, gink Dieve, ne komu
nistams. (Kad kokios, liksime 
be 22-sios raidės, nes kasgi be
galėtų peckotis su 
niu išmislu.)

Tačiau su tuo 
David B. Costuma,
nas Rinkimų Tarybos narys. 
Po nusitęsusių diskusijų, ko
munistų “V” taip ir pasiliko

Rugpjūčio 29-tą 
“Laisvės”'taipgi ir LDS Centrd 
įstaigose Brojįė Chubarkis, So. 
Bostono moterų ir 
nizacijose 
“Laisvės” i 
jo* jos bro] 
lenda, ne 
savininkas, 
St. Viešnia

kitose orga- 
taipgi uoli 
Ją palydė- 

įsandras Ka- 
etis, užeigos 
W. Houston

veikėjž 
rėmėja 
is Alei 
wyork 

327.
pasvdikino Moterų

Baisa su $1 aukų.

komunisti-

nesutiko 
republiko-

sakoma, nema-
(dabartinėj jo

Rep.

MIRE
George Miljralukštis, 55 me

tų amžiaus, gyvenęs 278 Coo
per St., Brooklyn, N. Y., mi
rė namie, pėtnyčioj, rugpjūčio 
29-tą. Bus palaidotas rugsėjo 
2-rą, į šv. Jono kapines. Pa
šarvotas namie. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius

apie porą savaičių vajaus, su
rinkta virš 40,000 parašų.

Su APM darbuotojais veikė 
ir grupės jaunų lenkų, čecho- 
slavų, kroatų ir kitų tautų kil
mės žmonių, trokštančių ma
tyti savo tėvų bei protėvių ša
lį išlaisvinta nuo hitlerinio te
roro.

Unijistus Mokins Dailės

APM Veda Peticijų Vajų

Tarp Lietuvių
MissMrs. Anna Baniulis ir 

Helen Chesko iš Mahanoy Ci
ty, P^., atostogomis lankėsi 
pas savo giminaitį Joną Ko
vą, aidietį-laisvietį. Ta proga 
atlankė ir “Laisvės” įstaigą. 
Baniulienė yra žmona maha- 
noyiečiuose gerai žinomo biz
nieriaus - auto m e c h a niko. 
Cheskaitė mokytojauja High 
School. Atostogas baigti vieš
nios išvyko į Atlantic City.

Oswaldas Bagdonas, “Lais
vės” linotypistas, rugpjūčio 
29-tą minėjo savo vedybų me
tinę sukaktį, su savo j 
žmona pasprukdamas 
nors 
tines

Į kalnus 
praleisti.

šventes ir

auna
kur
me-

05 Depsienė 
na šventėmis' 
hamtone.

ir duktė Albi- 
lankėsi Bing-

Alfonsas Maželis, aidietis, 
sugrįžo iš atostogų Ohio vals
tijoj.

Gimbels Streikieriai
Laikosi Pavyzdingai

neišspręstu.
Komunistai, 

nė, kad “V” 
prasmėj kilusį Anglijoj) rei
kėtų užpatentuoti, ar kad kas 
ant jo turėtų special) monopo
lį. Tad prireikus emblemos, 
jie paėmė kūjį, fabriko darbi
ninko įrankį, ir š^kę, farme- 
rio įrankį, ir juos susmeigus 
Diskelį kryžiavai, kotais aukš
tyn, sudarė gražų “V“ — ats- 
tovingą iš atžvilgio į darbo jė
gas ir šių dienų obalsius. Tas 
jų “V” atrodė atatinkamu 
partijos simboliui-ženklui.

Ginčas Dėl Cashmore

bendradarbiai! j an- 
rašo, jog “Ameri- 
pasirodyti daug

New Yorko miesto Sveika
tos Departmento išleistas bu- 
letinas “Susiedijos Sveikata,” 
už rugsėjo mėnesį, plačiai 
gvildena įvairius sveikatos 
klausimus.

Vienas iš 
čių daktarų 
konai turės
stipresniais ir patvaresniais at
einančiomis dienomis” pastan
gose išlaikyti Amerikos laisvo 
gyvenimo pobūdį.

Nurodoma, jog šioje moder
niškų armijų gadynėj, kaip 
dabar pastatyta technika, rei
kalinga 17-kos darbininkų fa
brikuose,. kad visu kuo aprū
pinti vieną karį armijoj.

Sulyg dabartinio aprokavi- 
mo darbininkų sveikatos sto
vio, keturi nuošimčiai darbo 
laiko, imant visus darbininkus 
abelnai, prarandama sugaiš
timi dėl ligų bei susižeidimų. 
Atrokuojant tą laiką iš 5 die
nų, 40 valandų savaitės, pra- 
žudoma 210,000,000 darbo va
landų, vien tik dirbančių apsi
gynimo industrijose. Tuo lai
ku, rašo buletinas, būtų gali
ma pagaminti 1,000 “skrai
dančių fortų”-orlaivių apsigy
nimo programai.

Raginama, kad susiedijose 
būtų panaudota įvairios prie
monės akstinimui sveikatingu
mo.

mo-

peticijas, 
“dvokian- 
Jis dėlto

Posėdyje buvo karštų 
mentų ir dėl kitų ' grupių, peti
cijų ir įvairių kitų dalykėlių, 
surištų su būsimais rinkimais. 
Daugelio grupių peticijos pa- 
rokuotos netinkamomis.

Paul Windels, Kings Aps
kričio ^republikonų teisių ko
miteto patarėjas, atakavo John 
Cashmore, Brooklyno prezi
dento, demokrato, 
sakydamas, kad jos 
-čios suktybėmis.”
žadėjo duoti skundą prokuro
rui O’Dwyer, kuris yra demo
kratų kandidatu į majorus. 
Kaip jie tas tarpusavyje iški
lusias politines rauktes išpro- 
sys, matysime vėliau?Veikiau
sia jas užmirštų, kaip tik be
matytų darbininkų ir kitų pa
žangiųjų spėkas susitarus ben
drai veikti išrinkftnui pažan
giųjų atstovų vąldvietėsna ir 
Miesto Tarybon.

REIKALAVIMAI

Pradžia šios savaitės buvo 
lietinga ir audringa, tačiau 
Gimbels Departmentinių Krau
tuvių streikieriai, didžiumoje 
jaunimas, nei vienai minutei 

nnepertraukė pikieto. Jie ten 
vaikščiojo su savo iškabomis 
ir gyvais ^šūkiais už 5 dienų, 
40 vai. savaite, už $2 pakėli
mą algos, ir už sutartį su uni
ja.

Pirmadienį pas firmos vir
šenybę lankėsi Moterų Pirkėjų 
Lygos delegacija iš penkių at-I įgaliavimus nustatyti, kam 
stovių. Tikimasi jas bile dieną (duoti gasolinos nepaprastuose

Reikalingas džianitorius prižiūrėji
mui * nedidelio apartmentinio namo. 
Reikalinga; kad nusimanytų apie 
smulkius pataisymus prie namo. 
Kreipkitės: 59 Van Siclen St., arti 
Kings Highway, Brooklyn. Tel. 
Dewey 9-3787. (205-206)

Policija Įgaliota Nustatyt 
Gasolinos Reikalą

Uždarius gasolinos stotis 
nuo 7 vakaro lig 7 ryto, pasi
taiko visokių netikėtinumų ir 
sutrukdymų. Dėlto motoriniais 
vežimais važiuotės komisionie- 
rius Mealey išsiuntinėjo vi- 

Isiems policijos viršininkams 
! nustatyti, kam

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė įvairiom tau

tom apgyventoje vietoje, daugiausia 
lenkų tautybės žmonės čia gyvena. 
Galima daryti* gražų pragyvenimą. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
susižeidė. Turime greit parduoti. 
Prašome kreiptis į Laisvės raštinę, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(205-207)

paskelbsianti visuomenei savo 
raportą.

Tą pat dieną krautuvės vi
suose aukštuose buvo palu- 
biuosna paleisti milžiniški ba
lionai su streiko obalsiais, in
formuojančiais pirkėjus apie 
streiką ir jo priežastis.

nuotikiucrae ir surasti būdus 
juos aprūpinti. Nepaprastais 
nuotikiais skaitoma saugumo, 
sveikatos, komerciniai, žem
dirbystės reikalai, o taip pat 
ir važiuotu tų, kurių “pragy
venimas priklauso nuo vartoji
mo automobilio.?

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildomas. Yra maudynė, su šiltu van
deniu. Matyt galima iš ryto iki 11 
vai. ir vakarais po 8 vai. Atsišau
kite -po numeriu .294 Union Avė., 
Brooklyne, Apart. 30, tarpe Stagg 
ir Terr Eyck Sts. 204-206

N O T I GE S
is given that David Carmy 140
Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
mark "Health Brand Syrup" with

Notice
Williams
his trade ____ _____  _____ ... ___
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on Jara and bottles.

(191—208)

”» ,, ...p.,. • _

Darbo Unijų Meno Mokyk
la, 37 E. 19th .St., N. Y., skel
bia piešimo, b r a i ž ybos ir 
skulptūros klases vose srityse 
talentingiems unijistams. Pa
mokos prasidės rugsėjo 15-tą.

Mokinimas, kaip sakoma 
pranešime, bus lankstus, pri
taikytas atskiriems studentų 
reikalavimams. Mokestys taip
gi prieinamos vidutiniam dar
bininkui. Smulkmeningų infor
macijų kreiptis mokyklos ad
resu.

»

.Visos New Yorko valstijos 
konferencija apsvarstyt būdus 
kovai prieš pragyvenimo bran
gumą šaukiama spalių 25-tą. 
Organizacijos prašomos tai tu
rėti mintyje ir ruoštis dalyvau
ti. Smulkmenos bus paskelbtos 
vėliau.

Pirmadienio. vakarą protar
piais smarkiai lijo, tačiaus tas 
nesulaikė šimto jaunų vyrų ir 
merginų, Amerikos Liaudies 
Mobilizacijos liuosnorių dar
buotojų nuo rinkimo 
visuose žymesniuose 
centruose.

Dirbdami po obalsiu 
kykiml Hitlerį!”, jauni
jai surinko tūkstančius para
šų po peticijomis prezidentui 
Rooseveltui. Jomis pasižada
ma remti prezidento Roosevel- 
to programą gelbėti Anglijai 
ir Sovietų Sąjungai ir ragina
ma, kad ta politika būtų iki 
galo ir tuojau pravesta. Per

DAUGIAU GĖRIMO ■)parašų 
miestotos i^ptą, ke- 

“Lais^ės” pikniką, 
juvo sustoję 

ijona 
Anna Degė-

Rugpjūč 
liaudami į 
Philadelph 
apsilankyti 
Yaciunskie 
siute iš III a verk ill, taipgi F. 
Repšys iš Milforq ir A. J. Jas- 
kevičius i; 
Naujos An 
kėjai, taipgi “l^aisvės 
dradarbiai 
kai-rėmėjai 
ciunskiene 
$2.

o

joj,
i “Laisfėj” M ari j 
:iė ir

‘Sulai- 
veikė-

i iiu 
gi ijos

ir d a:
Vie 

aukojo

dson, Mass., 
lietuviu vei- 

ben- 
žnūs vajinin- 
šnia M. Ya- 

Laisvei”

Streikuos
,9

Malioriai Gal
Prieš “Kickback

industrijoj yra įsi 
t p vad 
ma, 
neva

inama “kick- 
kuria einant 
su lyg sutar-

Maliorių 
vyravusi ta 
back” siste 
samdytojai
čių ir taisyklių vtįda darbo va 
landas ir i 
raketierišku 
būna privei' 
lį uždarbio

išmoka algas, bet 
būdu darbininkai 

•čiami grąžinti da- 
ir suktai rokuoti 

darbo valandas, pad apeiti su 
unija sutartis ir

Unijos 9-to Dis- 
'ba pasiūlė kovai 
itį paskirti bešališ- 
)rių it šapų stew- 

ardų komitetus,

Maliorių 
trikto Tary 
prieš tą vo 
ką arbitrat

statymus.

su teise bile 
kada patikrinti djarbo valandų 
ir algų rekordus.
baisiai priešingi.
užvedė bylą prieš 
vimą.

Unijistai
eis streiku 
su naikinimą

Bosai tani 
Jie teisme 
tą reikala-

mane
kovot:
to reketo.

kad prisi- 
už galutiną

Panuco
Jau

Gaisre Žuvusių 
Surasta 33
šeštadienį dar 

rasta dviejili gaisro aukų 
nai, kurie menarųa esant neg
rų laivakrovių.

2-kos surastų per
eitą penktadienį

žuvusiųjų giminės

Pereitą

Penki iš

su
ku-

Vis dar buvo
nepažinti.
ateina, apžiūri sužalotus žmo
gaus likuči 
šumo į savi 
vildamiesi, gal jų 
kokiu stebč 
likęs gyvu.

us ir 
škius

tinu

įneradę pana-
vėl išeina, 

šeimos narys 
lūdu bus iš-

pr
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GERESNIS SKONIS
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F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia ^-4499

laidotuvef

nemoka^ 
miesto.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

J. GARŠVA
Grabcų’ius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

>>

s

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company
0

S?0

0
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA *

rimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminai ai EurOpiŠko ir Amerikoniško sti- 
liaus. Puikūs lietuvlčko namų darbo, kliba- 

ir lepta par šieną; gaspadoriškai nu- 
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
VĖLAI VAKARO.

Į
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

Į ir daržovių—virtų ir Žalių.

sai

ĮĮ^Į^Į^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^?ĮĮ^Į^Į^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^^Į^ĮĮ^Į^WĮt^ĮĮ^Į^Įt^WĮĮ

(AMAI

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Liūdėsi^

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
o valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 GRAND

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

REET BROOKLYN, N. Y.
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LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

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

427 Lorimer St., Brooklyn

ŽINIOS
i

n

Programą 
adresu:

Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

(VAftVARVAIIVAftVAftVMVMVAftVAftVMVMVMVlV/ll^

įč
VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ |

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kai|) Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adr^as:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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