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KRISLAI
Pagal Jų Darbus.

Keturi Penktadaliai.
Pagaliau!
Ašaros ir Nusivylimas.
Ir vėl Bendras Frontas.

Rašo A. Bimba

Cleveland© “Dirvoj” (rugp. 
29 d.) Vytautas Sirvydas sa
ko: “Mes ne hitlerininkai.” 
Ir paskui išdrožia visą pra
keiksmų litaniją prieš Sovie
tų Sąjungą.

žmonių politines pozicijas 
mes sprendžiame pagal jų 
darbus. Sirvydas ir visa ta ost- 
landerių politinė pakalenija 
sušilę darbuojasi už Hitlerio 
laimėjimą šiame kare. Tas 
juos ir padaro hitlerininkais.

“New York Tirpęs” pakei
tė savo gaidas. Iš sykio labai 
kritikavo Rooseveltą ir reika
lavo Sovietams neduoti nei 
vienos kanuolės' nei vieno 
šautuvo. Sakė: duokime pa
galbą tiktai Anglijai.

Dabar taip kvailai nekalba. 
Rugpjūčio 30 d. jau džiau
giasi, kad Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos armijos okupavo 
Iraną, čia, sako, atsidaro pla
tus kelias “pristatymui Jung
tinių Valstijų ir Anglijos ka
ro reikmenų Rusijai.”

Ir pati konservatiškiausia 
Amerikos visuomenė pradeda 
įsitikinti, kad arba Raudono
ji Armija Hitleriui sprandą 
nusuks Rytų Fronte, arba jis 
užkariaus visą pasaulį.

Šį karą jau galima pilnai 
vadinti pasauliniu karu. Į 
karą jau yra įtraukta 1,700,- 
000,000 žmonių, arba keturi 
penktadaliai viso pasaulio gy
ventojų.

Vargiai beišliks neįtrauktas 
ir tas paskutinis penktadalis. I

įvyks už

komisijai 
Harriman.

kelių

vado-
Nors

Pagaliau prezidentas Roo
sevelt paskyrė komisiją, kuri 
vyks Maskvon konferuoti su 
Sovietų vyriausybe. Toj kon
ferencijoj dalyvaus ir Angli
jos atstovybė. Spėjama, kad 
konferencija 
dienų.

Amerikos 
vauja ponas
buvo manyta, kad Maskvon 
važiuos bent vienas kuris ka
bineto narys, bet nevažiuos.

Šios komisijos paskyrimas 
parodo dar vieną Roosevelto 
valdžios žingsnį prie artimiau
sio kooperavimo su Sovietais 
šiame kare prieš nacizmą.

BBC komentatorius, kaip 
paduoda “P. M.” (rugp. 29 
d.), praneša apie rusų balta
gvardiečių liūdesį Berlyne. 
Vienas jų laikraštis skund
žiasi :

“Mes rusai emigrantai ma
nėme, kad tebegyvuoja yvisa 
caristinė Rusija, kuri su I mu
mis emigravo. Mes ugdėme tą 
iliuziją, jog daugelis LV mūs 
užimsime aukštas vįėtas nau
jais sukurtoje caristinėje Rusi
joje, būtent, kad mes tapsi
me leitenantais, ministeriais, 
generolais, diplomatais, žemės 
ir dirbtuvių savininkais. Da
bar pasirodo, jog tai būta ap- 
gavingo sapno.

“Pirmieji mėnesiai karo 
prieš Rusiją jau parodė, kad 
ta Rusija, apie kurią mes sap
navome, nebegyvuoja. Įvyko 
morališka katastrofa. Rusijos 
žmonės nesukilo prieš bolše
vizmą, priešingai, jie su visu 
fanatizmu metėsi prieš tuos, 
kurie norėtų juos išlaisvinti.”

Labai įdomu, kad panašaus 
sukilimo prieš Sovietus laukė 
ir “Naujienų” redaktorius ost- 
landeris Pijus Grigaitis. Jis 
irgi nuolatos kalba apie Rusi
jos žmonių “morališką katas
trofą”, kad per juos Hitleris 
negalėjo pereiti, kaip 
per minkštą sūrį!

peilis

1---------
Taigi, ir vėl turime klerika

lų,. menševikų ir smetonininkų 
bendrą frontą. Visi vienu 
balsu vėl sušuko prieš teiki
mą Raudonajai Armijai medi- 
kalės pagalbos. Visus juos su-
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DESIME VISAS^TASTAMGAS SUKRIUŠINT llTLERĮ IR 
JO NACIUS, SAKO. PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 

“ Brooklyne $6.50
Metams

Prašome visu “Lais- 
•j

ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo 
raščiui.

s ISi V

PREZ. ROOSEVELTAS ATMETA 
SU NUOLAIDOMIS

M
kos
tojai, taip ir dar-(atakuoja juos ištisame fron-

BET SOVIETAI BOMBAI!
KOKIĄ TAU

ŽVĖRIŠKIEM UŽPUOLIKĄ
Eb

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas Rooseveltas, kalbė
damas per radiją Labor Day 
(Darbo Dienos) šventėje, 
pareiškė, kad jis ir šios ša
lies žmonės darys visą, ką 
tik gali, “kad sukriušintume 
Hitlerį ir nacių jėgas.” Pre
zidentas atmetė siūlymus 
“keleto nuolaidaujančių tai
kytojų ir nacių pritarėjų ” 
kurie perša, kad jis stengu
si per derybas užbaigt karą 
su hitleriečiais. Prezidentas 
užreiškė, kad jis nebus 
“naujoviškas Bene diktas 
Arnoldas” — laisvės reikalo 
išdavikas.

ROOSEVELTO KALBA
Prez. Rooseveltas savo 

kalboj sakė:
“Šiandien — šioj ameriki

nėj šventėj — mes iškilmin
gai minime teises laisvų 
'darbo vyrų ir moterų.

Išlaikyti tas teises dabar 
yra gyvybiniai svarbus da
lykas ne tiktai mums, kurie 

jjomis naudojamės, bet ir vi
sai ateičiai krikščioniškos 
civilizacijos.

Amerikos darbininkai da
bar turi milžinišką atsako
mybę laimėt šį karą, žiau
riausią, baisiausią iš visų 
karų.

Mes savo fabrikuose, dirb
tuvėse ir'arsenaluose gami
name didžią daugybę gink
lų. Šie ginklai yra siunčiami 
į visus pasaulio mušiu fron
tus dieną ir naktį, per jūras 
ir oru. Ir ši šalis dabar iš
randa ir išvysto naujus pa
būklus dar negirdėto galin
gumo, idant išlaikytų demo
kratiją.

Kodėl mes tatai darome? 
Kodėl mes esame pasiryžę 
pašvęst visas mūsų pramo
nės pastangas, idant laimėt 
karą, kuris tikroviškai dar 
nepalietė musų pakraščių?

Mes nesame karą mylinti 
žmonės. Mes niekada nejieš- 
kojome garbės kaip kariau
tojų šalis. Mes nenorime 
nieko užpulti. Mes neturime 
tikslo — kaip kad tie dikta
toriai — grobti kitus kraš
tus. Mes nepageidaujame nė 
vieno colio žemės jokios ki
tos šalies. 

1

Pavojus Mūsų Teisėms
Milžiniškos mūsų pastan

gos ir mūsų tikslo vieningu
mas, kuris įkvepia tas pa
stangas, pareina tiktai iš to, 
kad mes suprantame faktą, 
jog Hitlerio fprievartiškas 
pasimojimas užviešpataut 
pasaulį grūmoja pamati
nėms mūsų teisėms, tarp

žavėjo Hitlerio Ostlandas. Vi
si bijo Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Amerikos laimėjimo 
prieš Hitlerį.

OFENSYVĄ VISU 2,000 
MYLIU ILGIO FRONTU

F. D. Roosevelt
kurių yra ir darbo žmonių 
teisės.

Mūsų protėviai įvedė šias 
teises per kovą karo lauke. 
Tos teisės buvo apgintos di
džiais kaštais, bet su dideliu 
pasisekimu karo lauke, čia 
mūsų locnoje žemėje ir sve-|

kaip samdy 
bininkai...

Bet tie pr 
jog mūsų 
stangos dar 
mos, ir kad 
didinsime i 
me visus sa 
bus ir jeigu 
neapsaugoši 
kelionėje į 
priešai gau 
varyt savo 
nuošė ir 
laukuose.

ieš

Maskva, rugs. 2. — Rau
donoji Armija veda genera- 

pramonėje, Ijį ofensyvą prieš vokiečius,

DAVO KARALIAUČIŲ, 
KLAIPĖDA, BERLYNĄ

i taipgi žino, mylių ilgio.
te beveik dviejų tūkstančių

amerikinės pa
ra užtenka- 

jeigu mes nepa- 
epagreitinsi-

r kas geriau 
jos dirbinius

• nė

r
vo gamybos dar- 

ku|]
me
karo laukus, tai 
s drąsos toliau 

užpuolimus se- 
naų juose mūšių

kurie mano 
esąs jau su 
jau pastota): 
persergėju 
manydami, 
vojingą įsiv 
met bile ka: 
atrodo silp

Dabar Laikas fi 
ingai įspėju tuos,!

kad Hitleris 
stabdytas ir kad 
s ja 
juos, 
jie t 
aizd 
re '

.Sovietai įsikirto į nacių 
linijas srityje Ilmen ežero, į 
pietus nuo Leningrado. “Ru
sai, matyt, sustabdė vokie
čių ofensyvą šioje srityje,” 
kaip praneša United Press, 
amerikonų žinių agentūra. '

Centralinė Sovietų armi
ja, komanduojama maršalo 
Simo Timošenkos, atmetė 
vokiečius atgal, kai kur ga
na toli, tarp Smolensko ir 
Mogilevo.

Raudonarmiečiai, koman
duojami maršalo S. Budion- 
nio pietiniame fronte, Uk
rainoj, ne tik užkirto vokie- 
čiąm perėjimą iš vakarinės

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 1. — Sovietų Ainių Biuras šiandien iš

leido šitokį pranešimą:
Naktį rugp. 31 į rugs. 1 d. mūsų kariuomenė visu fron

tu kovėsi su priešu.
Maskvos radijas pranešė, kad:
Rombiniai Sovietų orlaiviai atakavo Berlyno apskritį 

ir miestus Karaliaučių, Danzigą ir Klaipėdą.
Padegančios ir smarkiai sprogdinančios bombos buvo 

mėtomos į karinius ir pramoninius pastatus bei punktus 
Berlyne, Karaliaučiuje, Danzige ir Klaipėdoje. Buvo pa
stebėta gaisrai ir eksplozijos visuose minimuose mies
tuose.

Visi mūsų orlaiviai, apart vieno, sugrįžo į savo sto
vyklas.

m kelias, aš
kad taip. i h - y Dniepro upes puses į rytinę, 

uri labai pą- įalys Raudonosios Ar-
r a t Y-i n IZ im vavimą. Kuo- 
jūsų priešas
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timuose kraštuose ir visose PirmYn neg
, , ' n 111 n I- o /*4 o

pasaulio jurose.
Visoi mūsų istorijoj dar, , . , 

nebuvo tokio momento, ka-,^u in omis 
da amerikiečiai nebūtų pa-| 
siryžę atsistot kaip laisvi ■ 
žmonės ir kautis už savo l 
teises.

Tokiais laikais, kai gręsia 
pavojus mūsų šaliai, mes 
aiškiai ir ryškiai matome tą 
faktą, kad visos mūsų tei
sės priklauso viena nuo ki
tos. /

metus, tada

miau žygiuojąs! tinio 
u [prieš vienus*

prtįk ir yra 
jam padvi- 

, mest 
darban

|Hieius, iaaa kai
„ momentas Iprst

jėgomis, 
daugiau en^rgi.

ušimo, kad sykį
pa

ęsia
aulio, ir tuo bū- 
visas šnekas ar 
taiką paremtą 

s pačiam blogui. 
aome, jog laisvo

o s
• 'dėlei jo sum 

ant visados 
pavojui gi 
riavimu pas 
du užbaigt 
mintis apie 
-nusileidimai:

Ir mes ži 
darbo sistema yra patsai

Religijos laisvė nieko ne- pagrindas v 
reikštų be žodžio laisvės... mokratijos.

T i ♦ 1 • I • • V •

.daryt galą 
nčiam užka-

mijos keliose vietose persi
metė atgal iš Dniepro upės 

i šono į vakarinį ir 
smarkiai užpuolė vokiečius.

SOVIETAI GRbDA AiTGAL 
VOKIEČIUS 175-KIŲ

. MYLIŲ FRONTU

Maskva, rugs. 2. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 1 d. visu frontu vedė mūšius su 
pyiešu.

Mūsų oro jėgos ir toliau kirto koncentruotus smūgius 
šarvuotai priešo kariuomenei, jo pėstininkams ir artile
rijai ir naikino fašistų orlaivius jų stovyklose.

Pagal dar nepiktus skaitmenis, 31-nas vokiečių orlai
vis buvo sunaikintas oro kautynėse rugp. 30 d. Mes pra
radome 16 orlaivių.

Rugp. 29 d. tapo sunaikinta 125 vokiečių orlaiviai per 
kovas ore ir pačiose stovyklose. Mes tą dieną netekome 
24 orlaivių. . ' 

Atskrenda Didelė Kari-!Nepatvirtina, kad Šuo-
London, rugs. 2. — So

vietų kariuomenė baisiu 
įnirtimu grūda atgal jau 
pavargstančią vokiečių ka
riuomenę 175-kių mylių 
frontu tarp Smolensko ir 
Gomelio, Į šiaurius nuo Pri
petės balų. Suprantama, kad 

. Mes žinome, jog Sovietai daro sunkių nuos- 
Yra nesunaikinamas ry-Avienas iš pirmųjų Ašies dik- tolių stumiamiem atgal vo- 

1 — 2. _ _ _*_ ' 1 J “ * 1 J • 1

nė Soviehj Misija į 
Jungtines Valstijas

miai Siūlę Taiką So
vietu Sąjungai

eikiūnčiosjos de-

šys tarp mūsų, tarp visų tatūrų veiks: 
mūsų amerikiečių — mūsų šluot visus 
reikalai, pirmenybės, pro-'gerinimus, 
gos, atsakomybės ir teisės žmonės buv 
savitarpiniai priklauso vieni išsilaikymui 
nuo kitų.

Štai kas vienija mus, vy- drausta filo 
rus ir moteris visų šalies da-,diktatorius, 
lių, visų tautybių, visų tiky-, tokiais pag: 
bų, visų užsiėmimų, visų po- pataut arba 
litinių įsitikinimų. Štai ko
dėl mes sugebėjome sumušt 
ir nugalėt priešus, kurie ti
kėjosi galėsią' -paskirstyt 
mus ir nukariaut mus iš vi
daus.

Tie priešai visi žino, kad 
mes turime stiprų karo lai-1 priklauso, 
vyną, vis stiprėjantį laivy
ną. Jie žino, jog šis laivynas, 
kol gyvuoja laivynai Angli
jos Imperijos, Holandijos, 
Norvegijos ir Rusijos, gali,neveiks taip, 
išvien užtikrint jūrų laisvę, veikti. Kaip 
Tie priešai • taip pat žino, teises pavier

Darbo un

mų tai buvo nu- 
principus ir pa
kurtuos darbo 
o laimėję savo 
ir pažangai. Ą 

ijizmas yra už- 
sofija pas tuos 
kurie veikia ši- 
•indais — vieš- 
sunaikint. Nes 
judėjimas rei-darbo unijų

kaiauja pilnos teisės išreikšt 
savo nuomonę ir ramiai lai
kyti susirinkirhus.
unijos patai 
nam darbo 
pagarbos po

Darbo 
o kiekvie- 

žmogui pasiekt 
ziciją, kuri jam

nav

Darbinink i Likimas prie 
Hitlerio

Hitleris ne
jis 

jis 
iam 

kad jeigu tie laivynai būtų lygiai jis turi 
nių

negali taip 
atima visas 
s žmonėms, 
atimt visas 
grupėms —sunaikinti, tai Amerikos lai-[teises ir žmo

grupėmį ar bizniovynas negalėtų dabar ar darbo
ateityje vienas išlaikyt jūrų mokslo grupėm^ ir bažny- 
laisvę prieš visą pasaulį.

Tie priešai žino, jog mūsų 
armija kasdien auga ir vi
sapusiškai stiprėja.

Tie priešai žino, jog svar-

čios. Jis taip begailestingai 
) sunaikino da 
kad jis perse 
čia.

Jokia ame
biausi amerikiniai kovotojai nesupranta a 
dabar siaučiančiuose mū- ” -
šiuose yra žmonės veikian- (Tąsa ant

*bo unijas, kaip 
kiojo ir bažny-

kia nacių vie

rikiečių grupė 
iškiau, ką reiš- 
špatavimas pa- 
5-to puslapio)

■ . • .. , T' • y <.‘-y SMi V:

Nome. Alaska. — Čia at
lėkė du didžiuliai Sovietų 
orlaiviai su 47-niais žmonė
mis. Šiandien ar rytoj jie iš 
čia skris j pačias Jungtines 
Valstijas. Manoma, jog tie 
orlaiviai atgabeno karinius 
Sovietų pasiuntinius, kurie 

| tarsis Washingtone su Ame-

kiečiam.
Iš Stockholm©, Švedijos, 

pranešama, kad Raudonoji | 
Armija prasimušė atgal įirikos vyriausybe apie ben-

Helsinki. — Suomijos vai- • 
džia ir vokiečiai užginčija 
gandus, kad Suomija siūlan
ti Sovietam taikytis po to, 
kai ji atgriebus beveik visą 
tą žemę, kurią Sovietai buvo 
pirmiau užėmę.

Gomelį ir atgriebė miestus 
Rogačevą ir ŽIobiną, Į va
karus nuo Gomelio.

Sovietų komanda praneša, 
jog naciai perkrausto išti
sas savo armijos divizijas iš 
Franci jos, Belgijos ir Ho
landijos j frontą prieš So
vietus.

Tiktai per paskutinių die
nų kautynes šimtai tūkstan
čių nacių tapo užmušta ir 
jais užverstos ligoninės Vo
kietijoj ir nacių užimtuose 
kraštuose.

Sovietų kariuomenė, ko
manduojama generolų Ra- 
kovskio ir Konevo centra- 
liniame fronte veikia taip, 
kad suimtų i reples desetkus 
tūkstančių Hitlerio kariuo
menės toje srityje. Rakovs- 
kio armijos tankai ir šar
vuoti automobiliai jau pusė
tinai įsikirto Į šonus vokie
čių kariuomenei.

Visi pranešimai rodo, kad 
Sovietam sekasi, kaip rašo 
United Press amerikonų ži
nių agentūra.

dradarbiavimą tarp šios ša
lies ir Sovietų prieš nacius.

Komandierius dabar at
skridusių sovietiniu orlaiviu 
yra garsusis Michail Gro
movas. Jis 1937 metais lie
pos 14 d. su dviem draugais

756 VOKIEČIU ORLAIVIAI 
SUNAIKINTI PER 10 

PASKUTINIU DIENU
Maskva, rugs. 2. — Per 

paskutines 10 dienų Sovietai 
sunaikino 756 vokiečių or
laivius, kaip sako Sovietų 
komanda.

Paskutiniame mūšyje ties 
• raudonarmiečiai

i

ORAS. — Šį trečiadienį 
dalinai apsiniaukę.

-1.71 VI. UU VLVJ.VJLA1 VIa . t

atlėkė į San Jacinto, Cali- miestu D 
'fornijoj. Tada jie vienu pra- nukovė apie 1,000 vokiečių, 
dėjimu atskrido 6,262 my- sunaikino bei pagrobė 99 
lias per šiaurių polių. Už tą Dapkus, 100 auto-sunkveži- 
žygį Gromovas ir jo ben- mių, 60 prieštankinių ka
drai buvo apdovanoti Rau- nuolių, 10 šarvuotų automo-

dėjimu atskrido 6,262 my- sunaikino bei pagrobė 99

donosios Vėliavos Ordinu.

NACIAI PRARADO 2,500,- 
000 KAREIVIU RYTI

NIAME FRONTE
Maskva, rugs. 2. — 

kvos radijas šiandien 
jog iki šiol rytiniame 
te naciai prarado pustrečio 
miliono kareivių. Miliūnas 
jų buvęs užmušta, o pusant
ro miliono sužeista bei ne
laisvėn paimta. Sovietai viso 
sutriuškino nemažiau kaip
57-nias geriausias nacių ar- duotų pilną pagalbą Angli- 
mijos divizijas, per dešimt jai ir Sovietams, kad sumuš 
savaičių.

Mas- 
sake, 
fron-

bilių, 50 motorinių dviračių, 
tuzinus apkasų patrankų, 
vieną kanuolių bateriją, ke
lias lauko kanuolės ir nacių 
oficierių štabo auto-busą su 
dokumentais 75-to prieštan
kinio vokiečių pulko.
ELEKTRIKININKAI REI
KALAUJA PILNOS PA

RAMOS SOVIETAM
Camden, N. J. — CIO 

Elektrininkų, Radijo ir Ma
šinų Darbininkų Unijos vir
šininkai savo raporte tos 
unijos suvažiavimui reikala
vo, kad Amerikos valdžia

i

tų Vokietiją.
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“Susivienykime visi priešfašistiniai lie
tuviai! Ginkime savo kraštą! Padėkime 
savo broliams Lietuvoje pasiliuosuoti' iš 
Hitlerio verguvės.

“Sudarykime čia tvirtą priešfašistinį 
frontą.
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Visi kovon prieš fašizmą ir jo lietu
viškus agentus Amerikoje!”

Karas ir Spauda
Laike ši

maus, pašau

mti progresą- 
al, arba kitais
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United States, per year ................ .$6.00
United States, six months ............ ,$3.25
Brooklyn, N. Y., per year ...........  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months -  $3.50 
Foreign countries, per year ......... $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ......... $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

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

Act of March 3, 1879.

Tai teisingai pasakyta!
Mums rodosi, šiandien jau turėtų iš

nykti visokios apie Hitlerio į Lietuva “at
neštą laisvę” iliuzijos net ir tuose žmo
nėse, kurie buvo labai Hitleriu įsitikėję. 
Kol hitlerizmas triumfuos, tol pavergto
sios Europos tautos, jų skaičiuje ir Lie
tuva, vaitos. Todėl tiek katalikai,’tiek so
či jalistuo ją žmonės, bei laisvamaniai ir 
visi kiti Amerikos lietuviai turėtu stoti 
bendron kovon prieš bendrąjį priešą.

Juo tas bus padaryta greičiau, juo bus 
geriau!

Apvienyti Visa Liaudis Hitleriz- 
mui Sunaikinti x

Prezidentas Rooseveltas deda dideliau- 
sių pastangų išaiškinti Amerikos žmo
nėms tąjį pavojų, kurį hitlerizmas šian
dien sudaro visam pasauliui, žinoma, po
draug ir Amerikai; Darbo Dieną pasaky
ta prezidento Roosevelto prakalba griež
čiausiai ir aiškiausiai tvirtina tą dėsnį, 
būtent, kad ši šalis nenurims tol, kol hit
lerizmas bus sunaikintas. Kova gali tęs
tis ilgai, ji gali būti sunki, tačiau ji nesi
liaus, iki Vokietijos žvėrių nebus par- 
blokštas. Taigi turime kiekvienas supras
ti tą Prezidento Roosevelto ir visos mūsų 
krašto vyriausybės nusistatymą ir tą su
pratę, privalome veikti.

Bet veikti reikia bendrai. Veikti turi
me išvien; nes tik tuomet bus ryškesnė 
mūsų kova ir greičiau padarys galą pa
saulio pabaisai.

Teisingai Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organas “Tiesa” (iš rugs. 1 d.) 
pastebi: ,

Sutriuškinsime Hitlerį ir Jo 
Nacių Jėgas!...

Prezidento Roosevelto kalba, sakyta 
Darbo Dieną, pasiliks istorijoje kaipo vie
na svarbiausių jo kalbų. Ši kalba nebuvo 
ilga, bet ji pasakė labai daug. Ji buvo 
ryški, aiški ir kiekvienam suprantama. 
Ji buvo mažiau diplomatinė, o daugiau 
“žmonių kalba.” Nevyniodamas akmens 
į šilką, prezidentas Rooseveltas tiesiog 
pareiškė, kad “Mes darysime viską, ką 
tik galime, sutriuškinimui Hitlerio ir jo

o, taip nera- 
linio gyvenimo, 

kada juodosios jiegos užsi
geidė nusti 
kultūrą atg
žodžiais, Hitleris sulyg savo 
parašytos ka 
“Mein Kamp 
kariauti visa 
darbo žmonėms, idant tin
kamai orientuotis visų įvy
kių eiga su įvairiomis staig- 

bųtinai reikalin- 
savo spaudą, 

uaisvę,” Vilnį,” 
er,” ir tt., nes 
ūdoje mes su
mingą ir aiškų 
ietimą ir tuo- 
:ne save kaipo 
bendro judėji- 

uris deda pas- 
;i kelią hitleri- 

ir tuo pačiu 
okio judėjimo, 
ovą už darbi- 
išliuosavimą...

si iš mūsų pa-

mibalų biblijos, 
f”, pasimojo už- 
pasaulį, mums,

Visa Amerikos liaudis, kuri tik mato 
tą pavojų, pasiryžusiai vienyjasi. Jinai ar
timai kooperuoja eu Roosevelto vyriau
sybe teikime skubios Sovietų Sąjungai, 
Anglijai, Kinijai paramos.”

Priėjusi prie Amerikos lietuvių, “Tie
sa” šitaip tąjį klausimą aiškina:

“Amerikoje gyveną lietuviai turi matyt 
tai,»ką mato visa priešfašistinė liaudis. 
Fašistinio užpuolimo pavojus ir lietuvius

kiečius.
“Mūsų visų Amerikoje gyvenančių 

žmonių pareiga yra lojaliai .ginti savo 
kraštą, būtent, Jungtines Valstijas. Visi 
lietuviai, kuriems tik. yra brangus šis 
kraštas, be jokio atidėliojimo turėtų loja
liai remti prez. Roosevelto užsieninę poli
tiką, kuri vienyja Amerikos liaudį teiki
mui gausingos paramos Sovietų Sąjun
gai, Anglijai, Kinijai.

“Bendras lietuvių veikimas prieš fašiz
mą, todėl, nūdien yra gyvingiausias klau
simas, tuo labiau, kai nūdien Lietuvos 
liaudis yra Hitlerio agentų terorizuoja
ma.

tai pasmerkė visokius apyseriufc, visokius 
Hitlerio agentus, veikiančius Jungtinėse 
Valstijose; visokius gaivalus, kurie, nu
duodami “gerais amerikonais,” dirba 
Hitleriui ir jo naciškai politikai, bandyda
mi sutaikyti pasaulį su Hitleriu. Kalbė
dami apie taiką, jie, aišku, nori pasitar
nauti Hitleriui. Jie nori, kad Anglija 
šiandien priimtų Hitlerio taiką, kol jis 
yra užimtas Sovietu Sąjungoje, o paskui 
Hitleris galės atsigrįžti i Angliją, paskui 
ir į Ameriką. Ir tie gaivalai nori, kad 
prezidentas Rooseveltas būtu tuo žmogu
mi, kuris pradėtų taiką daryti, pradėtų 
tarpininkauti.

Prezidentas Rooseveltas žino, ką tai 
reikštų tokia taika. Jis žino, jog tai bū
tų pardavimas demokratijų, jog tai būtų 
išdavimas podraug ir amerikinių intere
sų, Amerikos saugumo. Todėl prezidentas 
viešai pareiškė, kad jis to negarbingo 
dąrbo-neprisiėmė, kad jis nenorėjo būti 
savo krašto išdaviku, modernišku Bene
diktu Arnoldu!

Kitą reikšmingą faktą iškėlė prezi
dentas. Jis sakė, kad šiuo metu, kada 
Hitlerio karo mašina yra sulaikyta Rytų 
Fronte, tai demokratiniai kraštai, įskai
tant ir Ameriką, privalo kirsti jam dar' 
didesnį smūgį, nuo kurio jis negalėtų at
sikelti.

Kitais žodžiais, prezidentas pasakė, 
kad šiandien yra laikas mobilizuoti visas 
turimas jėgas vienam ir bendram tikslui: 
hitlerizmo sunaikinimui. Tą kiekvienas 
amerikietis turi suprasti ir energiškai 
žygiuoti tuo keliu, kurį rodo mūsų kraš
to prezidentas!

menomis, 
ga skaityti 
kaip kad “] 
“Daily Work 
tik savo spa 
randame tei 
dalykų nušv 
met pritaiko 
vienutę prie 
mo, tokio, ki 
tangas pastoi 
nei pavietrei 
kartu prie t 
kuris veda k 
ninku klasės

Deja, ne vi 
darome tokiai išvadas, o ki
ti mūsų klasė 
r i progos pri 
išvadų, nes į\
tai, prisidengę po maska pa
triotizmo, ir civilizacijos, ir 
n u d u o d a m i darbininkų

įųeša demorali- 
lydami faktus 
melu ir bliuz- 

t keiksmažo- 
j 'adresu. Jei 
: kiti. įrankiai

spėkas, surinkti visas pas* 
tangas, idant uždavus mir
tiną smūgį hitlerizmui. Kad 
ir labiausia Rusijos neken
čiąs žmogus turi pripažinti, 
kad atsitikime Sovietų pra
laimėjimo, Lenkijos nepri
klausomybė ir Lenkijos tau
pos laisvė būtų palaidota 
.ant labai ilgo laiko, o gal 
ant v i s a d o s.” Kitame | 
straipsnyje pranašauja Hit
lerio pralaimėjimą ir viltį 

j skaisčios ateities.
I Tokie ir panašūs išsireiš
kimai visuose lenkų laikraš
čiuose. Kalba kultūriška, be

Tuo savo žygiu padalino 
savo patarėjus į du lioge- 
rius. Vieni supyko ant jo, 
kiti tebetęsia savo pirmes
ni darbą, rėmimo Hitlerio 
ir ant toliau. Hitlerio rėmė
jų tarpe mes randame ir 
lietuvišką , buržuaziją. Tas 
atsispindi jos s p a u do j e. 
Džiūgauti nacių užėmimu 
Lietuvos tegali tik Hitlerio 
rėmėjas. Tie prisidengimai 
|kad “kovos” už nepriklau-j 
somybę prieš nacius, tai tik . įr stoja už bendrą
dekoracija pridengimui savo'fronįą prieš nacizmą. Apart 
niekšingo tarnavimo Hitle
riui.

Žlebčioja tie

s nariai netu- 
eiti prie tokių 
airūs balamū-

“draugais,” 
zacijos, iškrai 

■ su apsčia dozę 
nijimo ir ne 
džiu bolševik 
visa snauda i 
susisiekimo ląikytųsi faktų 
ir teisybės, ši 
■y j e 
veikslas, bet 
kapitalizmas, 
teisybės.

Juk ne kas 
kapitalizmas dagimdė Hitle
rį su jo visu barbarizmu. Jo 
visa istorija jąu visiems ži
noma ir daba 
pasekmes, 
tai dabartinis 
me 
turtas. Keno? 
žmonių. Šiuo 
pitalizmo pabaras atlieka 
naikinimo da 
Sąjungos teritbrijoj ir atro
do, kad jis te 
mai galą gaus.

Grįžkime p 
Per kelis paskutinius metus, 
ypač kuomet Lietuvoje įvy
ko persikeitimų, kaipo lie
tuviui, įdomu man buvo ži
noti, kaip priėmė tuos pasi
keitimus įvairi

mdien pasau- 
būtų visai kitas pa- 

<aip ilgai bus 
tol nebus nei

kitas kaip tik

• jau matome
Ši(|)s pasekmės, 

karas, kuria- 
naikinamii gyvybė ir 

Aišku, darbo 
uarpu, šis ka

,’bą S o vietų

a neišvengia-

rie spaudos.

Streikuoj^ Girtibel Bros, departme įtinus krautuvės (New Yorke) darbininkai pi 
kietuoja ją.

® \ ‘A : fl

smarkiai kritikuoja “Nowy 
Swiat,” tą vienintelį lenkų 
dienraštį, kuris išstojo prieš 
bendrą veikimą, ypač gero
kai pucuoja to laikraščio re
daktorių P. Yolles’ą ir pri
meta jam agentystę ’ Hitle
riui.

O pas lietuvius? Koks 
skirtumas! Pas mus tik pro- 
gresyvė sriovė veikia prieš 
hitlerizmą, kiti visi pasken
do hitlerinės propagandos 
Ipelkėse. Beje, aš nepaminė
jau, kad lenkų tarpe irgi yra 
progresyvė sriovė su lai
kraščiu “Glos Ludowy.” ši 
sriovė, aišku, veikia smar
kiai, kaip ir pas lietuvius.

Man rūpėjo parodyti skai
tytojams, pirmoj v i etoj, 
skirtumą nusistatyme lenkų 
ir lietuvių buržuazinio ele
mento. Lenkai ima klausi
mą daugiau iš esmes, gi lie
tuvių tautininkų, klerikalų 

rių, pasiuntė rezoliuciją ir socialistų vadai ir redak- 
užgyrimo sutarties. Taipgi įtoriai maitina savo skaity- 
“Rada Polonii” tą patį pa- 
darė.

Kas dar įdomu, tai visi 
virš paminėti 1 a ikraščiai

to, laikraščiuose telpa rezo
liucijos įvairių organizacijų,* 11 lA VA J Vy O X V C A 111 LA Vz A CA A A A L1 CAv A J LA j

. 1 ev į kurios užgiria sutartį su Šo
ki buržuazijos laikraščiai-— vįetais ir ragina remti So- 
“Naujienos,” “Vienybe” ir vįeęu Sąjungą. Tarpe orga- 
kiti apie civilizaciją, kultu- nizaįįju; skamba ir “Zwia- 
rą, bet tą “kultūrą” gali 7e^ Polski 
kiekvienas tuojaus pamatyti Lrįs šimtus tūkstančių na-1 
in Torvil Irai ha finLr • • a - _i* ••

Naujienos,” “Vienybe

ra, bet ta “kultūrą”
V 7 ” kuri turi arti

jų kalboj. Toji kalba tiek ne
tašyta, šlykšti ir grubi joniš
ka, ypatingai, kuomet eina 
kalba apie darbininkų rei
kalus ir Sovietų Sąjungą.

Pamaniau sau: nejaugi ir 
kitu tautu buržuaziniai lai- 
kraščiai irgi yra tokie “kul
tūringi” kaip liet uvių ? 
Ėmiau daryti palyginimus. 
Surandu, kad nepalygina
mai švaresni, nepaisant to, 
kad ir nemyli bolševikų.

Atydžiai peržiūrėjau ame
rikonų, karpatorusų, če- 
choslovakų ir lenkų laikraš
čius. Ypač dėjau pastangų 
susikolektuoti kiek galima 
daugiausia lenkų laikraščių, 
nes kaip buvo bubnijama, 
būk Sovietų Sąjunga pada
rius didelę “skriaudą” Len
kijai 1939 m. Peržiūrėjau 
apie 30 laikraščių lenkų kal
boje. Pasirodė kad tik vie
nas, “Nowy Swiat,” .iš New 
Yorko, nėra prielankus So-

tojus melais, kolionėm ir 
apgaule. Kultūrine ubagys
tė!

Barbintas

Iš Karo ir Apie Karą
Raudonarmiečiams Dovanos ka. Visi jie neapkenčia So- 

Jungtinėse Vaistuose pra-jvietų, darbo žmonių ir de- 
sidėjo kampanija už do va- mokratijos. Jie dėjo pas- 
nas raudonarmiečiams, ku-'tangų įvilioti francūzus jau- 
rie taip didvyriškai kauna- muolius į tą legioną, bet ne
si prieš i 
Dovanas, kaip taj, kojinės, 
šilti apatiniai d r abužiai, gionas 
pirštinės, cigaretai, saldai- pasaulinių ^valkatų, žulikų, 
nes, skustuvėliai, skarelės, žmogžudžių ir politinių ban- 
abrūsai, kenuotas maistas ir!ditų. Jis savo tarpe turi ne
panašius dalykus priima ko- mažai ir rusų baltagvardie- 
mitetas, kuris organizavosi Čių. Taigi, nedyvai, kad 

tokis elementas sutiko va
žiuoti kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Laikraštis Pavergtiems
Sovietų Sąjungos valdžia 

kasdien leidžia laikraštį pa
vadintą: “Naujienos iš So
vietų šalies”. Tas laikraštis 
orlaiviais ir kitokiais būdais 
platinamas Sovietų Sąjun
gos toj teritorijoj, kurią lai
kinai užkariavo Vokietijos 
fašistai ir jų talkininkai.

budelišką fašizmą, daug pasisekimo turėjo.
Franci jos “Užsienio Le-

” visada susidėjo iš

prie World Tourist, 1123 
Broadway, New Yorke.

________  __ Nėra abejonės, kad, apart 
vietų 7 Sąjungai ir ,, išstojo'piniginės pagelbos Sovietų 
prieš padarytą sutartį Len- Sąjungai, lietuviai antifašis-

li sriovių va
dai—tautininkai, kunigija ir 

Pasirodė, kad 
adus tų trijų 
jo į daiktą ir 
l iš jų turi, mosci Codzienne,” 
s,” Draugą,”1''”1' ....... ”
trys laikraš-' 
mintis. Kiti

p “Keleivis,” 
a rbininkas” 

ir dar keletą kipų, tai niekas 
kopijos pir-

socialistai.
Hitleris tuos v 
sriovių suvieni 
puikią paramž 
Imu “Naujiena 
ir “Vienybę,” 
čiai — viena 
laikraščiai, kai 
“Sandara,” “D

kitas, kaip tik 
mūjų.

Žmonės stebi 
Hitleris galingas!, 
gi čia nieko nmst 
ra, juk kapitali^mi 
dė Hitlerį, tad c 

kapitalizmo palai k, 
pranta savo pa 
atlikinėja ištikiijnai.

Hitleris buvo 
ir remiamas viendm tikslui 
—sunaikinimui ! 
jungos. Tą pa 
chas, jei jau k 
nebuvo aiškūs.
visas skymas kažkaip neiš-|troit, Mich., aštriai išstoja 
ėjo pagal planą. H '’ 
rėjo savotišką pla 
tęs, kad tuūi rėmė 
visose šalyse ap 
Sąjungos, vietoj 
tarimų kitų, nūs: 
tuoti visiems, 
įvykinti gyvenin 
vo patarėjų.

si,

•ei

kijos su Sovietų Sąjunga, tai, kurie myli laisvę ir žmo- 
todėl, kad*“Rusija nepripa
žįsta senų rytinių Lenkijos 
rubežių 1939 m.”, tačiaus 
kalba švari, ima dalyką iš 
esmės, kaipo apgynėjas bur
žuazinės politikos, nesišvais
to žodžiais: “kac^pai, hije- 
nos” ir tt., kaip pas lietu
vius.

Kiti visi — už sutartį už 
bendradarbiavimą su Sovie
tų Sąjunga ir griežtai nu
sistatę prieš h i t lerizmą. 
Štai, tie laikraščiai:

“Ameryka-Echo”, “Gwiaz- 
da Polarna”, “Robotnik Pol
ski,” P i 11 s b u rgezanin,” 
“Przewodnik K a t o 1 icki,” 
“Sokol Polski,” “Starž,” 
“Jednosc-Polonia,” “Wiado- 

” “Dzien- 
mik Zwiazkowy,” “Zgoda,” 
'<rKuiųer Polski,” “Polonia,”) 
“Glos Ludowy,” “Nash 
Swiat” ir keletas kitų, be 
išimties visi už bendradar
biavimą su Sovietų Sąjun
ga. 4

Reikia pažymėti ir tą, kad 
, virš p a minėtisako, ot, didžiumoj

ir tt. Bet- laikraščiai katalikiškos pa
rbaus nė- kraipos. Pavyzdžiui, kata li
as pagini- kiškas
lišku, visi Chicagos, už rugp. 7 d. ra- 
ytojai su-

niškumą, paaukuos ir daik
tais raudonarmiečiams. Au
kuojant daiktus kartu su 
jais galima siųsti ir laiškus 
antrašuojant tiems, kas 
gaus jūsų dovanas.

Kubiečiai už Sovietus
Havana mieste, Kuboj, 

įvyko Polar Stadijume ma
sinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo 70,000 žmonių. 
Tas milžiniškas Susirinki
mas vienbalsiai pasmerkė 
fašistus ir pasižadėjo rem
ti Sovietų Sąjungą.

Kubiečiai veda kampani
ja, kad aukomis sukelti 40, 
000 maišų cukraus ir 1,000, 
000 cigarų 
mijai.
Nuginčijo

| Japonijos 
pradėjo skleisti melus, būk 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos atstovų eina kari
nė konferencija. Mat, Japo
nijos imperialistai skleidžia 
tuos melusJkad radus prie
kabius prie Sovietų Sąjun
gos. Vokietijos ir Italijos 
fašistai nuolatos reikalauja 
Japonijos, kad ji iš. rytų už
pultų Sovietų Sąjungą. Ma
tyti, tų tikslų siekdama Ja- 

su Sovietais, ponija ir skelbia tokius pra-

Chicago, III.
Šimkus ir Matuzas Užmušti 

Auto Nelaimėje
Matuzienė ir Balčauskienė 

Sužeistos 
sekmadienį, prie 

ir Pulaski Rd. susi- 
automobiliai. Nelai-

Raudonajai Ar-

Japonų Melus
i m p e rialistai

Narod Polski” iš

Įšo: “Kuomet Lenkija ben- 
a

Pereitą 
159th St 
kūlė du 
mes pasėkoje du lietuviai• už
mušti ir keturi sužeisti.

Užmušti yra Juozas Šimkus, 
45 metų amžiaus, 2012 Canal- 
port Avė.,, ir Antanas Matu- 
zas, Š6 metų amžiaus, 4340 
Drexel Blvd. Sužeistos Zofija 
Matuzienė, 28 metų,' ir jos mo
tina, Marė Balčauskienė, ku
ri gyvena po adresu 3350 S. 
Lowe Ave., Bridgeport?.

Kiti du sužeisti iš antrojo 
aūtomobiliaus, svetimtaučiai. 
Visi sužeisti nuvežti ligoninėn.

Policija mano, kad automo
bilių vairavo Juozas 
Jie susikūlė su tūlo 
Costello automobilium.

Šitas tragiškas įvykis sujau
dino daugelį nelaimingųjų pa-

Šimkus.
Edward

gas ir jas drJdarbiauj
k tai Hiotuviąi ir Ukrainai pa- simanymus. Sovietų Sąjun- žįstamų.

pastatytas deda Hitleriui...” ir paskuiIgos valdžia griežtai užgin- 
nurodo faktus apie Škirpos'.gijo, tą japonų prasimany- KIEK NUOSTOLIŲ ANG- 
■» i/i 1 ri 4-11 L n IZ" o 11 w !______ ~ 1 1__ _ __ * _ 2 k* TITAI 13 A T Y A U A T Tir kitų “sukilimus” Kaune 
ir Vilniuj ir stebisi tuonii.

“Nasz Swiat,” lenkų žur-

LIJAI PADARĖ VOKIE
ČIŲ ORO BOMBOS 

London.
anglų žurnalas “The Econo- 

Iš Paryžiaus praneša, kad mist” skaičiuoja, kad vokie- 
___ Francijoj organizuota 12,- čių orlaiviai iki šiol padarę 

Klai- 000 fašistų į “Užsienio Le- Anglijai 480 milionų dolerių 
jų beveik 'dos Lenkų-Sovietų Santi-gioną”, kurie greitai va-nuostolių.
t Sovietų kiuose,” iškeliama visos pa- žiuos kariauti prieš Soyietų 
ausyti pa- darytos klaidos lenkų vadų Sąjungą. Kaip žinome,

Sovietų Są- 
rodė Muni- 
iti daviniai’ -Gi
Vienok tas nalas, už liepos 26 d. iš De-

itleris tu- prieš tuos, kurie eina prieš 
ną, pajų-Sovietus. Straipsny, “f

ar
kl

mą apie konferenciją.
Franci jos Fašistai prieš 

SSSR Finansinis

London, rugs. L — Šimtai 
rė padįk- nuo 1917 m. iki dabar, ir Francija ant pusės yra už- Anglijos orlaivių kriušinan- 

ątsisuko tą paskui rašo: “Kaip dalykai imta Hitlerio.armijos, o ki-čiai bombardavo Bremeną ir 
an ant sa-'stovi dabar, nėra kitos išeL toj dalyj viešpatauja fašis- kitus kariniai svarbiausius 

ties, kaip suvienyti visas tų Petaino ir(.Darlano šai-'Vokietijos miestus.



KADA MEILE APSIMOKA

Prieš skalbiant šilkinę ar ki-

miegkambario scenų, 
taip atsitiko tik tada, 

20 milįonų turįs vyras 
už nepavykusią meilę 

ti jąy du milionus do-

s stipriai tau- 
kiaušinių, 
ant lėkš- 

ant rudos 
sausi ir

Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak, 
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur« 
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

MA

4

Įkas j kul-

gyvijos

kiaušiniais mintančiosios gyva-1 prarado savo turtą ginda-
1 NT An>n Ii nv%on Viri- n <r n 1 i n v\_

mokslo

gana.

M.

šinį
tarp

išnakty-

dantų

Kalines Nuplakė lerių.

Kad Jaunamečiai Negirtautų

Tai Bent Sutaria Gyvenime!

su reakcinin- 
jiems nusileis- 
niekam nema- 
nesusipratėlių 

lengviau užsi-

mokyk- 
sumeti- 
vaikas

su pro-

visa- 
metu

šeimos maitinto- 
tūkstančių tokių 
j fabrikus ir ten 

12 ir daugiau va-

taip ge- 
jausmą,

dieną pristato jų tėvams ra
portą. Sakoma, retai pasitai
ko pakartojimų.

pas 
bū- 
Jie

1939 metų, 
Gi perei- 

tūkstartčiai 
buvo išga- 

verstiniems

ją 
bei

ir pa
auga,

kuris apiplėšia 
lizdus ir 

jų šeimas, 
kiškelius ir

moterys moka 
Prie to jos 
didvyriškus

gautų 
kiek pasilsio

pava- 
alie-

mūsų 
mėgsti, 
įvertina
Sąjungos kovotojus,

kol gyvatė apžios

pieno per

pus- 
kad 

svarbius

kitas 
gaidgystės

tės. Nežiūrint, kur paukštė 
susisuks lizdą, gyvatė atran
da. Kartais ji įšliaužia į aukš
čiausio medžio viršūnę ir pra
deda kiaušinius ryti.

okinimo a- 
nužiūrėju- 

negaunančios 
gražintis, o tik dirbti kitų gra
žinime. sušturmavo.

Kalinių
aikštėn
administracija buvo
atstatyti kalėjimo šargą, ku
ris įsakė kalines plakti.

žurnalo išleidimui, 
jas grąžinti tuojau, 
spėtume atžymėti

Paveikslas parodo, kaip Raudonosios Armijos karinin
kų žmonos pade-da fronte, sudedamos kv 
kasvaidžių diržus.

plakimui iškilus t 
ir kilus protestams, 

priversta

' , f■

Valgį arba ir gumą kram
tant lūpos privalo būti užda
ros. Atdara burna kramty
mas sudaro nemalonų reginj.

i e

Trečiadienis, Rugsėjo 3, 1941

Fašizmo Rykšte Skaudžiai 
Plaka Pavergtų Šalių Moteris

Prisiminus Pereitą Karą ir 
Vokiečių Okupaciją

Naciais pavergtų šalių, kaip 
lygiai ir pačios Vokietijos mo
terys neša ant savo pečių be 
galo sunkią karo naštą, nuo 
kurios nors kiek atsikvėpti, 
nuo kurios pasiliuosuoti joms 
nėra kitos išeities, kaip tik 
sunaikinti fašizmą.

Mirties Šešėlyje

Šių laikų moteris kenčia šir
dies skausmą ir rūpestį ne 
vien tik dėl išėjusio karan sū
naus, vyro, brolio, bet taip 
pat ir dėl namie esančios šei
mos. šiandien orlaiviai mirtį 
atneša į namus, šapas, moky
klas, krautuves. Kur ji ne
būtų, mirtis sekioja ją pačia, 
mirtis sekioja jos šeimą.-

Šeimos Išlaikymo Našta

'Milionai vyrų tapo sumobi
lizuoti karo frontui ir dauge
lyje tų šeimų moterys likosi 
vieninteliais 
jais. Šimtai 
moterų išėjo 
dirba po 11, 
landų per dienji už mažesnes 
algas, negu vyrai dirbdavo. 
Daugelyje vietų moterys dirba 
naktimis, kad dienomis galėtų 
prįžiūrėti šeimyną. O karo lai
kų sąlygose ta priežiūra yra 
daug sunkesnė.

Vokietės Moters Kryželis

Neseniai pačių vokiečių žur- 
Landfrau” 
industrijoj 
problemas

nalas “Deutsche 
apie Vokietijos 
dirbančių moterų 
rašė:

“...Prieš pradėsiant savo 
dienos darbą šapoj, karo in
dustrijos darbininkė dar turi 
atlikti šeimos aprūpinimo dar- 
busK namie. Ir nors nekartą 
fabrikas yra tolokai nuo na
mų, tačiau jinai jau bus prie 
savo inašinos 7 vai. ryto kar
tu su švilpiku, o kartais ir 6- 
tą valandą, jei šiftas pradeda 
darbą anksčiau.

“...Atidirbus, vėlai vakare 
ji sugrįžta namo su nutirpusio
mis rankomis nuo nesuskaito
mų įvairių judėsiu, su apsvai- 1111^ £ » A JL Z VI J M V* VUA f U Vi IV J-ZkJ V V4. A , V »• —

gusia galva nuo įtemptos aty- liaudis buvo perdaug atsiliku- 
dos jautrioms mašinoms... I kad pramatyti fašizmo pa- 
•rr* 1 • v • Ii* tTAiri TZ Arvi ii n i oj-n i i v» Iz 14-1 v\ o _Vienok jos seimą laukia su
grįžtant. Reikia kambariai ap
valyt, apšildyt, valgis paga- 
miiift. Yra baltinių skalbti, 
proš^ti ir lopyti. Reikia se
nus drabužius persiūt į nau
jus, kad aprengt vaikus eiti 
mokyklon. . .

“ir taip karo industrijos 
darbininkė, kaip kad j r žem
dirbė nežino pasilsio vakarais 
nei šventadieniais. Ir viena ir 

pirmiausia ir 
vėlai

antra keliasi 
krinta į guolį 
je...”

Vargiai kas 
rai žino
kaip vargo moteris, kuriai tan
kiai su gaidgyste prasideda 
nauja darbo diena nesumerkus 
akių nuo praeitos dienos.
Moterys Prie Verstinų Karo 

Darbų

Vokietijoj ir jos užgrobtose 
šalyse jau nuo seniai yra 
įvesta tam tikrose formose in
dustrinė konskripcija — vers
tini darbai, kuriuose dabar 
skaudžiai nukentės ir mūsų 
sesės lietuvaitės. Dalina kon
skripcija jaunų merginų-mo- 
terų industrijai veikia jau nuo 
spalių mėnesio,, 
Čechijoj-Moravijoj. 
tų metų gruodį 
Lenkijos mergaičių 
bentos Vokietijon 
darbams. Apie lenkes mergai
tes Štai kaip buvo rašyta 
Transporto Darbininkų Tarp
tautinės Federacijos bųletine:

“Dešimtis tūkstanči^ lenkių 
merginų ir jaunų moterų tair

po išsiųstos verstiniems dar
bams Vokietijoj. Daugelis jų 
dirba dvaruose Rytų Prūsijoj. 
Daugelis dirba tarnaičių dar
bus valdininkų namuose, o 
daugelis dingo... Giminės iš
siųstų Vokietijon merginų ir 
jaunų moterų gyvena nuolati
niame nervų įtempime ir rū
pestyje dėl jų likimo.”

Užtai nacių Vokietijos po
nams yra įvalias paklusnių, 
veltui dirbančių tarnaičių ir iš
gverėliams sugulovių.

Ar reikia stebėtis, kad iš
girdę ateinant nacius vėliau 
užimamų kraštų darbo žmo
nės bėgo nuo jų, kaip nuo 
amaro. Bėgo viską pametę 
Rusijos pusėn. Bėgo ir lietu
viai. O kruvienųjų nacių bat- 
ląižiai smetonininkai ir social- 
nStciai čia Amerikoje šaukia, 
būk juos Raudonoji Armija iš
varė į Sibirą.

Ne Visiems Stoka Maisto
Vokietijos užgrobtuose kraš

tuose kareivių, jūreivių ir a- 
bėlnai biednuomenės šeimose 
stoka maisto. Ištisuose darbi
ninkų kvartaluose ne tik su
augusieji, bet ir vaikai jau 
nuo seniai nėra burnoj turė
ję kiaušinių, 
Visas jų maistas 
sriubos ar kokios

Bet anaiptol 
turtinguosius. Jie 
dų apeiti karo
prie reguliarių porcijų randa 
būdų pridėt vištelę, šviežių 
daržovių, vaisių ir kitų rete
nybių. Jie papietauja ir puoš
niuose restauranuose, kurių 
neriboja porcijų nuostatai.

Dėlko Kenčia?
Matant tą baisią padėtį 

mums, gyvenantiesm, palygi
namai, normalėse sąlygose, 
kyla klausimai: Kai jos visą 
tai pergyvena? Dėlko kenčia? 
Nejaugi nėra išeities?

Išeitis buvo ir yra. Pirmiau 
ja nebuvo naudotasi. Ateity
je naudosis.

Vokietijos, kaip ir eilės ki
tų šalių moterys ir abelnai 

mėsos, sviesto, 
susideda iš 
košės, 
ne taip 
suranda 

porcijas.

vojų. Komunistai ir kiti pa
žangūs žmonės pavojų, pra
matė ir liaudį perspėjo. Ne 
visus tie perspėjimai pasiekė. 
Ne visi pasistengė juos supras
ti. Kiti norėjo suprasti, be ga
linga reakcininkų propaganda 
juos supainiojo. Dar kitiem 
perspėjimas nepatiko — ko? 
munistai šaukė kovoti prieš 
fašizmą. Radosi socialistai ii’ 
kitokį pardavikiški elementai 
iš pačios liaudies eilių, kurie 
įtikinėjo, kad nereikia kovoti 
prieš reakciją. Esą geriau prie 
jos prisitaikyti, 
kais sugyventi, 
ti. O kova juk 
loni. Daugeliui 
pasirodė daug 
merkti ęrieš pavojų ■ ir atsi
duoti saldžiam nieko neveiki
mui. Minios ne pakankamai 
išsijudino Į į kovą ir būreliai 
kovingų fašizmo priešų tapo 
parblokšti. Fašizmas įsigalė
jo.

Fašizmas Turės Žlugti
Įsigalėjęs fašizmas visas ša

lies jėgas pajungė karo maši
nai garųšnti ir vis daugiau ša
lių pavergti. Karas ir paver
gimas, kaip matėme iš aukš
čiau . paduotų faktų, turtin
giems naciams gražiai apsi
moka — duoda veltui ir pus
velčiui įvalias darbo rankų ir 
didelius pelnus. Darbo žmo
nėms duoda baisias kančias, 
bet nuo jų ištrūkti Nelengva. 
Tačiau masės bruzda Franci- 
joj, Holandijoj, Jugoslavijoj 
ir kitose kaip svetimais, taip 
ir savo tautos naciais paverg-

Išleidžiant Vai 
ką Mokyklon
New Yorko miestas buvo 

pionieriumi reikalavimo, kad 
vaikų sveikata būtų patikrin
ta prieš prasidėsiant 
laį. To reikalaujama 
mu, kad kiekvienas 
pradėtų mokslo metus 
ga sėkmingai mokintis. Mies
to sanitarinės taisyklės reika
lauja, kad kiekvienas vaikas 
prieš pirmą ėjimą mokyklon 
būtų kvalifikuoto gydytojo iš
egzaminuotas. Jeigu tas ne
padaryta privatiškai, vaikas 
išegzaminuojamas Sveikatos 
Department© daktarų atėjus 
mokyklon.

Patikrinimas sveikatos pa
dės pataisyti, jeigu rastų ką 
blogo. O jeigu vaikas sveikas, 
patiems bus ramu ir turėsit 
užtikrinimą, kad vaikas galės 
gerai mokintis.

Sveikatos Departmentas pa
taria vaikų auklėtojams 
da ir ypatingai 
pridabot:

Kad vaikai 
miego, ir nors 
popiečiu.

Gautų kvortą 
diena.

Įvairių ir mėgiamų daržo
vių ir vaisių.

Gana saulės (ar 
duojančių spindulių, 
jaus).

Duot gana laiko 
ryčių ir ėjimo mokyklon, 
išvystytų sveikatai 
papročius.

Kad visuomet nusiplautų 
rankas prieš valgį.

Reguliariu pasvėrimu 
mieravimu patikrint, ar 
kąip turėtų.

Reguliariai' patikrint 
ir abelną sveikatą.
tose šalyse. Raudonajai Armi
jai didvyriškai kovojant dvie
jų tūkstančių mylių frontu, o 
liaudžiai — užfrontyje, su pa
galba kitų šalių žmonių, fa
šizmas turės būti/ sunaikintas.

Dabar Laikas Veikti
Ar ne geriau būtų buvę pir

ma vargti, kovoti, pasiaukau
ti ir laimėti prieš reakciją, ne- 
daleist fašizmui įsigalėti, iš
vengti karo? Tačiau jie ir mes 
to nepadarėm. Fašizmo iškili
mo pasekmėj kilo karas, mi- 
lionai gyvasčių žuvo ir dar 
žus.- Ir vis vien tam viskam 
galas neateis savaime, prieš 
fašizmą reikės kovoti. Tad 
suglauskime savo eiles dabar. 
Nepaskūpėkime jėgų rėmimui 
kovotojų fronte. Ir energingai 
kovokime prieš fašizmo agen
tus savo šalyje. M-tė.

Paukštes Apsau 
gą Vsiikamš

Kirlyš, Pietį) Afrikos plėš
rusis paukštis, 
mažesnių paukščių 
išnaikina ištisas 
taipgi sudoroji 
žvėrelius, moka labai gabiai 
išsaugoti savo gentkartę. Mo
tina nesibijo į rizikuoti savo 
gyvastį apsaugai savo paukš
tukų i]- net neįišperėtų. kiauši
nių. , ,r)

Afrikos laukinės 
tyrinėtojai iš ten yra parvežę 
stebėtinų užrašų ir paveikslų 
apie tenykštės gyvijos kovą 
už būvį.

Vienu iš pavojingiausių kir
lio ir kitų paukščių priešų yra

Ką daro paukštė, kada ji 
pamato neprašytą viešnią pa
siruošusią puotai jos lizde? Ji 
laukia, 
kiaušinį ir negalės gilti. Tada
paukštė smarkiai krinta ant 
gyvatėj, stveria už ~ sprando 
ir snapu, lyg replėmis; per- 
žnybia nugarkaulį. Kada gy
vatė nugaišta, paukštė išima 
jai iš gerklės nepažeistą kiau- 

ir susigrąžina į lizdą. N.

Kada Jai Nedavė 
Tikrų Vaikų

Decatur, 111., farmerio Wea- 
therfordo vištai nelaidus pe
rėti, išmetus iš gurbo, ji pasi
savino 7 mažus paršiukus, juos 
vedžiojasi ir vakarais po spar
nais migdo.

M o n t g o m ory, Alabamoj, 
penkios moterys kalinės buvo 
įkirstos po 7 kirčius už iškėli
mą peštynių gražinimo salio- 

Salionas, kaip sakė ad- 
buvo įsteigtas

ne.
ministracija, 
būk tai dėl pakėlimo kalinių 
moralės ir dėl pam 
mato, bet kalinės 
sios, kad jos

Kada jūs, Amerikos lietuvės giais kovoja prieš fašizmą. Be- 
moterys, 1916 metais šaukėt 
savo suvažiavimą ir rengėt 
leist savo laikraštį Moterų 
Balsą, kurio šiemet apvaikš
čiojame sidabrinį jųbilėjų, tuo 
laiku mes, Lietuvoje, kentėjo
me didžiausią karo naštą. Bu
vome prislėgtos vokiečių jun
go. Mūsų namai buvo sude
ginti. Mūsų šeimynos išskirs
tytos.

Ta karo našta perėjo per 
visą Lietuvą, visą gyvenimą 
padarė pūstyne. Mūsų sūnūs, 
vyrai, tėvai buvo ant karo 
lauko paimti ir išžudyti; kiti 
į Vokietiją išvaryti, ten Dailu 
išmarinti.

Mes per tris metus su vir
šum gyvenom po vokiečiu jun
gu. Pamatę vokietį jojant gat
ve jau pradėdavom drebėti, 
nes nežinojom, ko jis iš mūsų 
pareikalaus. Ir nė vienas ne
gali sau įsivaizdinti to viso 
sunkumo karo naštos, jei ne
teko pačiam pergyventi. j aukos 
tai nesakau į kitus, bet pati į' • .
save.

Man prisimena pačios par- 
gyvenimai. Kuomet karas bu
vo ką tik prasidėjęs, sūnus sa
vo laiške man rašė šitaip: 
“Mes dabar Vokietijoj.^Mes 
pasipjovėm kiaulę, turim mė
sos.” Tai man nė į galvą* neat
ėjo, kad negerai. Bet kai vo
kiečiai atėjo ir iš mūsų ati
minėjo paskutinį duonos kąs
nį ir gyvulį, tai tada pama
čiau karo naštą ir sakiau, kad 
jei galėčiau pasiųst sūnui laiš
ką, parašyčiau — neatimk 
nuo žmonių nieko, nes žinau, 
kaip skaudu, kada viską, ir 
paskutinį duonos kąsnį atima.

Ak, kaip skaudu ! Ką tik tu
ri ima, plėšia, degina — viską 
sunaikino ir atėmė, tik gyvybę 
paliko. Bet daug kas ir gyvy- 

mi. Negali apsakyt, negali ap
rašyt karo baisumo. Kad kas 
tą karo dievaitį panaikintų 
ant visados, kaip būtų laimin
ga žmonija!

Dabar ir vėl Lietuva karo 
liepsnos nuteriota ir vokiečių 
nacių pavergta.

Mes čionai, Amerikoj, šian
dien dar galime veikti, bet kas 
gali ir čia atsitikti, to niekas 
nežino. Dėlto visomis išgalė
mis darbuokimės šiandien, kol 
dar nepervėlu.

LIETUVAITĖS MOKA GRA
ŽIAI MĖGSTI IR ŽINO, KAM 

DOVANAS DUOTI
Aną dieną einant iš Mote

rų Kliubo susirinkimo viena 
draugė, dailiadarbių mėgėja, 
kuri ne vieną “Laisvės” baza- 
rą yra apdovanojus artistiš
kais savo rankų gaminiais, sa
ko:

“Ir aš turėjau vieną naują 
sumanymą, bet daug ko kito 
kalbėjom, .nebebuvo kada pa
siūlyti.” j

Gaila, O ką tokio naujo?” 
paklausėm.

“Norėjau pasiūlyti* įsteigti 
mezgimo vakarus. Visos mūsų 
moterys moka gražiai mėgsti. 
O raudonarmiečiams, tame 
skaičiuje ir mūsų broliams ir 
pusbroliams lietuviams ka
riams Raudonojoj Armijoj, at
eina šalta žiema. Galėtume 
mėgsti ir mezginiais apdova
noti raudonarmiečius.”

Taip, 
gražiai 
aukštai 
Sovietų
tarpe kurių tūkstančiai lietu
vių petys petin su rusų, ukrai- 
nų ir. desėtkų kitų skaitlingų 
Sovietų Sąjungos tautų karžy-

lieka tik palinkėti, kad šios 
draugės ir kitų tokių draugių 
sumanymai iškiltų mūsų susi
rinkimuose pirm daugelio ki
tų dalykėlių ir žiemos šventė
mis jau galėtume pasveikinti 
d i d vyriškus raudonarmiečius 
su naujais, savo rankų darbo 
megstiniais — svederiais, ko
jinėmis.

Mezgimo Vakarai
Bendri mezgimo vakarai tu

ri kelias geras ypatybes. Jie 
kartais būna praktikuojami tik 
dėl draugiško susiėjimo. Gi 
šiuo atveju jie svarbesni tuo, 
kad turi svarbų tikslą. Ben
drai veikiant galėtų prisidėti 
su darbu ir tos moterys, ku
rios norėtų paaukoti darbą, 
bet neišgali iš savęs pirkti me
džiagų. Tokiu atveju kliubas 
galėtų iš iždo ar šiaip sukelto
mis aukomis supirkti medžia
gų, o narės prisidėtų darbu. 
Rasis nemažai ir tokių, kurios 
___ i savo medžiagą ir savo 

darbą.
Mezgimo vakarais, kliūbo 

paskirta draugė galėtų pasi
ruošti ir papasakoti arba pa
skaityti sutrauką tos savaitės 
žinių, įdomų straipsnį ar vaiz
delį. Iš tokių mezgimo vaka
rų būtų keleriopa visuomenei 
nauda.' S.

Moterų Balso 
Reikalais

Turintieji blankose surink
tų arba iš organizacijų gautų 
aukų, skirtų Moterų Balso ju- 
bilėjinio 
prašomi 
kad dar
Moterų Balse.

Nespėjusieji pasveikinti mo
terų organizacijos ir spaudos 
jubilėjaus, prašomi tai pada
ryti vėliau. Iki šiol surinktas 
iždas dar nepadengia išlaidų, 
o jeigu ir liktų centas-kitas, 
būtų labai naudinga moterų 
organizavimo ir apšvietos- rei
kalams.
' Po Moterų Balso atspausdi
nimo gauti jubilėjiniai sveiki
nimai bus atžymėti dienraščių 
moterų skyriuose.

Moterų Balso jubilėjinis lei
dinys bus 64 puslapių, dide
lio formato (kaip Pasaulio Pa
rodos albumas), pieštu, spal
votu viršeliu, kuriam piešinį 
pagamino jauna menininkė 
Albina Dęspiūtė. Kopijos kai
na 25c.

O r g a n i z a ei jos ir atskiri 
draugai bei draugės prašomi iš 
anksto užsisakyti Moterų Bal
so, kad spalių mėnesį prasidė
siantį jųbilėjų galėtume sutik
ti netuščiomis, bet su pilnu glė
biu gražaus, atminimais bei 
šiaip moterų ir apie moteris 
raštais turtingo žurnalo.

S.

Clinton, Iowa, įvesta tokia 
sistema: Kas vakaras tam tik
ri žmonės apeina vietos kar- 'tos švelnios medžiagos sukrfe- 
čiamas ir surašo vardus ten at- lę reikia apžiūrėti sagas ir ki- 
rastų nepilnamečių jaunuolių, tokius pagražinimus. Jei yra 
taipgi, ką jie gėrė. Sekamą pavojus, kad gali įdrėksti ar

Į įrūdyti ^suknelę, taipgi patys 
sugesti, reikia uimti ir valyti 
atskirai.

Tuscon, Arizona, gyventoja 
Mrs. Newton atvažiavo St. 
Marys ligoninę ir jai nustaty
ta tuojau daryt operaciją ant 
apendiko. Už valandos atvež
tas ir jos vyras su ta pačia 
problema.

Trečias puslapis

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

Gražuolė Lucia Carroll, 
Warner Bros, filmps “Man
power” jaunuolė aktorė, pa
rodo visą procesą savo naujo- 
viškiausios plaukų šukuose
nos. Pirma šepečiu gerai iš
šukuoja, paskui sagomis ma
žuosius garbinius surikiuoja 
pageidaujamon formon, tada 
iššukuoja ir liuosai paleidžia 
ant pečių ilguosius plaukus 
ir iŠ kraštų nuo veido užsuka 
viršun, jų prilaikymui varto
dama mažytes šukas ir spilku- 
tes.

Šeimos ryšiamą aptrūnijus, 
ponia Gwynne Vanderbilt su
tiko išsiskirt su vyru be bar- 
nies, be statymo teisminėn pa- 
rodon 
Tačiau 
kada

iams, kaip atrodo, ve- 
ir perskyros “apsimo- 

Ina to žodžio prasme.

Nemėgstanti 
kuotų lašinukų 
reikia pirm dėsiant 
tės išdėt lašinukus 
popieros. Pasidaro 
gruzdūs.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų



Ketvirtas puslapis
Trečiadienis, Rugsėjo 3, 19411

IVANAS FRANKO

Geras Uždarbis
(Pabaiga) t

Tą pačią dieną mes puolėm prie darbo, 
kaip prie karštų barščių. Virbų prinešėm 
visą stirtą, — fabrikas troboj! Aš šakas 
laužau, senė lapus plėšo, taip, jog oda 
nuo delno lupasi, paskui aš drūtgalius 
peiliuku nupjaunu, sudedu, su rišu — dar
bas verda. Atėjo sekmadienis, visą šim
tinė šluotų gatava ir į ryšulius po dvide
šimt penkias štukas surišta.

Ateinam į miestą, visi į mus akis iš
sprogdino.

— Klausykit, ei, — šaipėsi iš mūsų, — 
kur jūs arklius pardavėt, kad patys virbų 
vežimą tempiate?

* — Ei, ei, — šaukia kiti, — o pas ką 
jūs beržynėlį nusipirkote? Gal judu su 
boba beržynėlį į miestą atnešėt parduoti?

O mes nieko. Vos kvėpuojam, o einam, 
— akys kakton lenda. Šiaip taip atsivil- 
kom ligi tų namų, kur ponas liepė laukti. 
Atėjom mes pas prilangį ir bumpt ryšu
lius žemėn, o patys lyg negyvi kritom ant

* jų — uždustam taip, jog net liežuvius iš
kišom. Tiktai žvilgt — staiga langas 
girgžtelėjo, ir mūsų ponas galvą iškiša.

— Aha, — sako, — tai jūs?
— Taip, tai aš, atgabenau šluotas.
— Gerai, aš tuoj pas jus išeisiu.
Uždarė langą. Mes laukiam. Pagaliau, 

jis išėjo.
— Na ką gi jūs, atnešėt šluotas?
— Taip, šimtą, kaip jūs liepėt.
— Aha, tai gerai, tai gerai. Bet, žinot 

ką, — aš jų dabar neimsiu, tegul jos pas 
jus kurį laiką pabūna, arba galite jas ir 
parduoti... O kai man prireiks, aš jums 
pranešiu. O dabar štai jums raštelis, pa
rodykit jį viršaičiui, jis jau pasakys 
jums, ką turite daryti.

— Ba, kaip gi tai? — sakau aš.
— Juk jūs užsakėt, o dabar neimat?
— Ne, neimu, — sako jis meiliai, — 

nes man dabar nereikia. Bet jūs nebijo
kit, aš jūsų nepamirsiu. Štai jums rašte
lis, paimkit!

— Kam man jūsų raštelis? Ką aš su 
juo veiksiu?

— Paimkit, paimkit, — sako jis.
— O pagaliau, jeigu nenorit, tai ir ne

reikia. O dabar eikit sau su ponu dievu.
Aš jau, tiesą sakant, norėjau paleisti 

savo liežuvį, bet jis staiga atsigręžė — ir 
šmakšt į namus.

— Pasakyta, dieduk, kad tu esi didelis 
turtuolis, po šimtą šluotų kas savaitę 
parduodi, pingus žarstai krūvom, ir, štai, 
yra liepta pastatyti tau šią siurbėlę.

—Kokią siurbėlę? —' klausiu aš neti
kėdamas savo ausim.

— Štai, šitą lapelį, brangusis.
— Lapelis? Koks lapelis? Kam?
— Ei, dieduk. Neapsimesk kurčias, gir

di juk!
— Žinoma, ne man, o tau! Turi mokėti 

verslo mokesčio penkis guldenus per me
tus !

V
Once a People Have Tasted

Liberty, They Will Sweep the 
Enemy Away; Liths for Victory

By JOSEPH SACAL

whereto they migrated. A large 
number strove to educate themselves 
and their children. Today, one can 
find many Lithuanians and their 
descendants in important vocations 
such as Business, the Professions, 
and the Arts. They are judges, law
yers, artists, actors, priests, and 
chemists.

Their natural inherited physical

Už savaitės šaukia mane viršaitis. 
“Kas atsitiko?” Galvoju sau. Ateinu, o 
viršaitis juokiasi ir sako:

— Na, dieduk Panjko (mane visi vadi
na “dieduku,” nors aš ne toks jau senas 
esu), turiu tau gerą naujieną!

— Kokią naujieną? — sakau aš ir ste
biuosi.

— O štai kokią, žiūrėk! Ir išėmė popie- 
rį — tą patį, kurį man anas ponas tada 
bruko, atlenkė jį ir ėmė skaityti kažką, 
bet ko aš ten nieko nesupratau, išskyrus 
savo paties vardą.

— Kas gi čia tokio pasakyta? — klau
siu.

— Penkis guldenus kas metai? Viešpa
tie! Už ką gi?

—Už šluotas! Girdi, ponas mokesčių 
inspektorius tave užrašė ir sako, jog tu 
po šimtą šluotų savaitėje parduodi.

— Ponas viršaiti, — sakau aš po kurio 
laiko, — aš nemokėsiu.

— Turi mokėt!
— Ne, nemokėsiu!... Ką jūs man pa

darysit? Ką plikas užanty paslėps? Juk 
jūs žinot, kad už šluotas aš per visus me
tus vos vos penkis guldenus uždirbu.

— Kas man darbo? Ponas mokesčių 
inspektorius turi tai geriau žinoti! — sa
ko viršaitis. — Mano dalykas gauti mo
kesti, o nenorit mokėt, tai af? antstolį 
atsiusiu.

— Ova, siųskit, nors tuojau! Pas mane 
antstolis greičiau padvės, negu ką noi/s 
suras. į

— Na, tai parduosim trobą ir daržą, o 
jūs galėsite sau keliauti, kur norit. Kas 
priklauso ciesoriui, tas neturi žūti.

Aš sudejavau, lyg.man būtų peilį į- 
smeigę.

— A, matai, — sako viršaitis. — Na, 
ką, mokėsi?

— Mokėsiu, — sakau, o pats vis savo 
galvoju.

Praėjo treji metai. Aš nemokėjau nei 
kreicerio. Kai ateidavo antstolis, tai mes 
su boba karkluose pasislėpdavom, lyg nuo 
totorių, o trobą užrakindavom. Jis atei
davo, pasibeldžia, nusikeikia ir keliauja 
toliau. Du sykius norėjo jėga trobon įsi
veržti, bet abu sykiu geri žmonės atkal
bėjo. Bet ketvirtais metais, — nepavyko. 
Nei prašymai, nei raudos nepadėjo. Ne
sumokėtų mokesčių man prisirinko taip 
apie dvidešimt guldenų. Iš miesto buvo 
įsakyta tučtuojau sumokėti pinigus, o jei
gu ne — tai trobą paleisti iš varžytynių. 
Aš jau niekur nebebėgau, — matau, kad 
niekas nebepadės. Na, ir ką? Paskyrė 
varžytynes, įvertino visą mano turtą ly
giai dvidešimt guldenų. Ateina toji diena, 
būgnija, šaukia pirkėjus... “Kas duos 
daugiau?” — Ek, kad niekas rtei tiek ne
duoda. Dešimt... dvylika... vos vos iš
traukė penkioliką, ir už tiek ir pardavė. 
O aš kvatoju ir sakau viršaičiui:

— O matote, aš jus apmoviau! Argi aš 
jums nesakiau, kad pliko neapiplėši!

— O viršaitis man: — Tegul tave, die
duk, velnias griebia!... Į tokius šposus 
leidžiasi!,

Vertė G. Aidutis

Chicago, Ill.
Prieš kelias dienas čionai 

Steel Workers Organizing 
Committee Lęcal 1091, CIO, 
priėmė labai svarbią rezoliuci
ją karo klausimu, šitie plieno 
darbininkai pasisakė už padi
dintą gamybą, idant būtų gali
ma suteikti didesnę paramą 
Sovietų Sąjungai ir Anglijai.

Rezoliucijoje . sakoma:
“Hitleris savo agresijos 

pagalba stengiasi užkarti an- 
ti-darbininkiškas sąlygas ant 
viso pasaulio. Mums, kaip uni- 
jlstams, labai svarbu, ar Hit
leris bus sumuštas, ar ne.

“Mes Lokalo 1091 nariai 
pasižadame užtikrinai Hitlerio 
mllitarinį sumu&mfi, padidin
dami mūsų gamybą, idant gė
riai! pagelbėjus Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai, ir todėl mes 
pilnai užgiriame Murray pla
ną dėl paskujnnimo gamybos.

“Mes reikalaujame, kad 
tuojaus būtų pataisytos ir ge
rai užlaikomos tos mašinos, 
kurias mes operuojame Buda 
kompanijos dirbtuvėje, idant 
mes galėtume atlikti tas pa
reigas, kurių iš mūšų reika
lauja nacionalis apsigynimas.

“Kad nugalėti hitlerizmą 
užsienyje, tai mes turime taip

gi nugalėti hitlerizmą čionai 1 
namie, kuris bando atimti! 
darbininkų laimėjimus pagal
ba didžiausio pakėlimo pra
gyvenimo kaštų ir naujų pa
didintų taksų.

“Mes pasmerkiame Whee- 
lerių, Lindberghų, McCormi- 
ckų ir Coughlinų manevrus 
kaipo išdavikiškus ir teisingai 
vadiname juos hitlerizmo žy
giais čionai Amerikoje.”

Moralė Parama Kareiviams
Cook County C.1.0. Taryba 

nutarė paskelbti ir pravesti 
taip vadinamą “Armijos Ge
rovės SaVąitę”. Ta savaitė 
prasidės rugs. 7 dieną ir tęsis 
iki rugsėjo 13 dienos. Kas ir 
kaip bus per tą savaitę vei
kiama, planas dar^jieišdirbtas.

Rep.

Atsilankantiems Kareiviams? 
Užeiga

Chicaga tikrai gali pasidid
žiuoti naujai atidarytu Karei
viu ir Jūreivių Centru. Jis 
randasi buvusiam Elks kliubo 
name 176 W. Washington St.

Tūkstančiai kareivių kas 
savaitę važiuodami j kempes 
ar gryždami namo atlankyti 
saviškius sustoja i Chicagoje 
praleisti dieną-kitą ir pama
tyti įdomesnes vietas. Iki šiol

jie išsimėtydavo įvairiuose 
viešbučiuose ir nebuvo patogu
mų, kur jie galėtų vienoj vie
toj susirinkti ir smagiai pra
leisti laiką.

Atidarius Centrą tie trūku
mai prašalinti. Kareiviai ir 
jūreiviai jau turi kur sustoti. 
Čia jie gali ir nakvynę gauti, 
ir pasilinksminti, ir pažaisti. 
Namas yra 14 aukštų, bet kol 
kas įrengti dar tik penki pir
mutiniai aukštai.

Centras, beje, nėra valdiš
ka įstaiga, bet įrengtas iš au
kų, kurias sukėlė įvairūs Chi- 
cagos hj^H'ieriai ir profesiona
lai. Jį/tvarko specialė komisi
ja, kuri užgirta mies.to tary
bos ir majoro pereito gruod
žio mėnesį.

Chicagletis.

incorporated” into the German state, 
ot Nazi Germany; even the brown coloring 
not able to cover up the ^act that Lithuania 
its own traditions, with its own cultural 

•acteristics.
Lithuania before the nazi invasion had had

Lithuania has been 
But Lithuania is r 
of the new map is 
is a country with 
and political char 

The people of 
their breath of freedom. Though it was only for a short span 
of time, they lear 
the framework of 
state—the Soviet

As part of that union of’socialist 
states, the Lithuanian people were 
granted autonomy. For Within the 
framework of the federated series 
of states under socie 
tionality and group 
to pursue that which; 
pies needs and wants.]

Lithuania immediately Upon at
tachment to the soviets, after a 
popular vote of the peoples, launched 

whole series of Jociai improve
ments. From a country whose mil
lions were oppressed previously by 
Dictator Smetona—held in bondage 
and degradation, where unemploy- 

thnent, prostitution and denial of 
civil liberties was tipe program of 
the day—it arose to find itself in 

^new surroundings. Surrounding 
theme 
people

ned the true meaning of democracy within 
the socialist®—---------------------------------------
Union.

lism, each na- 
had the. right 
fitted its peo-

lerite slavery and subjugation is" a 
force fought tenaciously by * united 
Lithuaniandom. This is seen in the 
grim struggle of guerrilla forces, 
who behind the lines of battle sabo
tage, wreck and create havoc to 
nazi military forces. More than that, 
it is seen in the heroic struggle of 
Lithuania’s armed forces in cooper
ation with the Soviet Union who 
daily acknowledge their hatred of 
.mankind’s menace and launch crush
ing blows that will lead to its de
feat.

dwelt upon a 
people, by the 
people.”

They Have Tasted

of: “Of 
and for

Freedom

that 
the 
the

Grasping that thdme,, Lithuania 
jnoved ahead with new schools, me
dical facilities. The I right to vote 
,and elect whom they pleased be
came a reality. Trade union flour
ished. The standard I of living rose 
to new heights. Sports and cultural 
life flourished. The \vord, freedom, 
which had been spouted so often in 
the past, became' rea
for once, belonged to the Lithuan
ian people.

It is' no wonder all 
with fascist conquerc 
Lithuanian Quislings 
lowing their steel, and 
that the subjugation 
has become a prof 
tasted the sweets of

ity. Lithuania

London, rugs. 2. -r- Mas
kvos pranešimas londoniškei 
spaudai sako, jog Sovietam 
atsiųsta stambus skaičius 
orlaivių. Kiek Sovietai jų 
gavo ir kokios rūšies tie or
laiviai yra, tatai laikoma 
karinėje slaptybėje. Bet ka
da šie orlaiviai pradės veik
ti, tai “vokiečiai būsią labai 
nustebinti.” Tai esą iš Ame
rikos ar Anglijos atgabenti 
orlaiviai.

t the present, 
rs and stooge 
in power, fol
blood inroads, 
of the people 
lem. Having 
freedom, Hit-

Lithuania

PART III
s a direct result of Teutonic invasions, the Lithuanian 
munities organized into one united state under Mindau-

A Search into Its Past

Lithuania Will Be Free!
• The establishment of “Oesterland” 
with Lithuania included, means only 
one thing at present to the Lith
uanians. It means the absolute end 
of independence and the establish
ment of the hated I-Iitlcr tyranny 
and oppression. It means the end of 
their culture, education. It spells 
doom to anything and everything 
Lithuanian. That is why the re
solved will of its people ,is directed 
toward Hitler’s defeat.

For the Lithuaniaiy4>eople there 
rings out today with still greater 
force than ever before) the words of 
the great German poet Goethe who 
wrote, “You must either rise or fall, 
either rule and win or serve and 
lose, suffer , and triumph, be the an
vil or the hammer.”

The Lithuanian people by the nazi 
invasion have become the anvil for 
German fascism.. The hour has 
struck when Lithuanians here and 
abroad, nations fighting now and 
other oppressed nations must become 
the hammer, dealing blows that will 
smash to bits the hated Hitlerite 
domination.

CO
gas\t^e first ru'lejr of Lithuania. Mindaugas and his succes- 

pt the Teutonic knights in check. (1)
iddle o!f the 14th Century Lithuania was ruled by 

Igitdas and Keistutis. Algirdas and his armies

sors
In th?

two brothers,
marched to the\gates of Moscow three times and finally oc
cupied tlie city.
defeated the Tata
they sought to enter

In 1362 he® 
r hordes as I 
■ Europe. This 

was immediately followed with the 
seizure of Kiev and the Crimea. 1 
After a couple of years he had cut 
his way to the Black Sea between 
the Dniestro and Dnieper Rivers. 
(2) į |

The next phase in .the history of . 
Lithuania saw the rįse of Vytau
tas, son of Keistutis, and 6f Jogai-

fhis particular 
of Lithuania 
corrupt pass

ed toj Jogaila,

,1a, son of Algirdas, 
spot in the history 
bears 
ages, 
who, 
world 
tutis 
Vytautas. (3)

IMMEDIATELY AM
prisonment Vytautas 

set out to organize 
uanian state. Russians ---- r—,----
Poles had begun to fear thč Lith
uanians and sought 
gaila to weaken the 
Lithuanians. However 
many irregular battlei 
and soon Jogaila and 
come reconciled.

In 1386 the Poles, 
months of crafty pre 
Jogaila marry Jadvyg 
of Poland. As Polam 
Catholic influence the 
were forced by their own leaders to 
accept Christianity. I 
ner Lithuania was the 
in Europe to become Chrisjtian. (4) 

Later in the same jc~r ■—1—
ous Lithuanian . and polish 
established 
pania and 
monarchy. 
Poland.

many vile and 
All can be trac 
in 1382, set forth into the 
by murdering his uncle Keis- 
and imprisoning his cousin

IMMEDIATELY AFTER his im- 
escaped and 

a loyal Lith- 
Teutons, and

to bribe Jo- 
unity of the 

there were 
amongst all 

Vytautas be-

aftėr some 
paration, had 

;a, the queen 
U was under 

Lithuanians

n this man
last country

ear itreacher- 
nobles 

which Lith- 
ame a dual

ruggedness has helped produce many 
football, baseball, and wrestling 
stars, and even a World’s Heavy
weight Boxing Champion. To illust
rate the wide selection of accomp

lishments among Lithuanian des
cendants, one can note that, in the 
United States the World’s Champ
ion Shot-Put and Discus Throwing 
Champion is an American Lithuan
ian, Al Blozis; in England one of 
the outstanding Shakespearean act
ors is a British Lithuanian, John 
Gielgud.

WE KNOW NOTHING of what 
tomorrow may bring, but we 
are sure that the Lithuanians did 

leave more than a mark in the past.

the World 
as an in- 
it has be- 
for invad-

Teutonic knights were professional 
soldiers and had many foreign 
/knights as active partners in their 
forays.

A joint army of Lithuanians and 
Poles, led by the Lithuanian King 
Vytautas, met and defeated the Teu
tonic knights in one of the import
ant battles of world history. (6) 
Not only were the Germans routed, 
but their menace to the world haęl 
been removed for centuries to come. 
After that battle, it took a few 
hundred years and a few men like 
Bismarck, Wilhelm 11 and Hitler to 
put back Germany as a world power.

After Jogaila and Vytautas had 
died the Catholic Church, together 
with the Polish nobility, set out to 
Polonise Lithuania. This failed and 
was followed by anarchy in both 
Poland and Lithuania. Russia and 
Germany were called in and they 
divided Poland and Lithuania bet
ween themsblves. After 
War Lithuania emerged 
dependent nation. Today 
come another battlefield 
ing Nazis. (7)

URING THE CZARIST occupa
tion many Lithuanians migrated

to England, France, and both con
tinents of the new world. The first 
Lithuanians to come to the United 
States accompanied General Tadas 
Kosciusko, himself of Lithuanian 
birth, to help America in its strug
gle for independence. (8) The Poles 
have assumed that Kosciusko was 
a Pole, but this is an error. Kos
ciusko and many other Lithuanian 
nobles and intellectuals could not 
work /Amongst their own folk be
cause of Russian restrictions. The 

. Poles were not restricted as much, 
and to them flocked many a Lith
uanian.

Lithuanian-born writers and philo
sophers had to select foreign lan
guages as a medium for their self
expression, since Lithuanian was un
known outside of Lithuania. In this 
manner, the Lithuanian Adam Mic- 
kievicz came to write in Polish, and 
the Llthuanain Immanuel Kant to 
write in German. (9) Today, one is 
known as a Pole, and the other as 
a German. Incidentally, the first 
Lithuanian book was a translation 
of a German Lutheran catechism. 
(10) Most of the subsequent works 
were translations. Even Mickievicz’s 
books had to be translated into Lith
uanian.

MANY LITHUANIAN were as
similated into the nations

I
I
O Mr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
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4CIUE 
Paris,

(9)
(10) Jungfer, Dr. Victor Litauen: 

Antlitz Eines Volkes, Brcitkopf 
&Hartel, Leipzig, 1938, p. 196.

—End—

Soviet Youth Rally 
For Voluntary 
Work on Sunday

MOSCOW, —On August 17th, in 
response to the appeal of the Cen
tral Committee of the Leninist YCL, 
the young people throughout the 
USSR came out for voluntary Sun
day work, contributing all earnings 
of that day to the country’s defense 
fund. Over 600,000 took part in 
voluntary Sunday work in Moscow.

Tiflis reports that 260,000 young 
people turned out for work in the 
city and countryside, Tula reports 
.a turnout of 200,000, Novosibirsk 
region, 150,000 Marsi ASSR_25,000, 
Gorky 
75,000

The 
earned 
which they contributed to the de
fense fund. The Yaroslav Region,
for example, reports that 150,000
took part in the work in 13 dis
tricts alone .they earned 1,300,000
rubles.

At enterprises where August 17th 
was not a rest day, YCLers and 
other young workers decided to con
tribute their day’s earnings to the 
defense fund. This was the case 
at the Tryokhgornaya Textile mills 
and a number of other Moscow 
factories.

70,000, Baku 80,000, Ryazan, 
and Kuibyshev 50,000, etc.
Sunday Volunteer workers 
many millions of rubles

Laisvė" už $1.00
I

(Chernigov, and Perejeskov; Volyd- 
nia, Pololia, with Brest-Litovsk, 
Lutsk and Cheson. This was the 
greatest nation in Europe before the 
union with Poland. (5)

IN 1410 THE TEUTONIC Orders 
gathered at Tannenberg with a 
huge army and prepared to invade 

Poland, Lithuania and Russia. The

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i
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a union in 
Poland bee.
Vytautas was King^tfT

Before
was three times lak 

land. It included the I 
Uania proper with the ’ 
Niofnen; the White Russiaįt princL 
palities of Polotsk ind Vitebsk; 
Black Russia with>4he citied of Kiev,

THIS UNION
ger 
and
valley of the

Lithuania 
than Po
of Lith-

TILŽĖS SPAUBIMO
Aukso, Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
knygelė  ..........   35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ..............................$1.35

Kantičkoš, visokių giesmių kny
ga  ...........    $1.75

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

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

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

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

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

M. Kukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. t.

50c
g

“Laisve” kasdien atneš į jūsų namus 
naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. 
“Laisve” 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

MATEUŠAS SIMONA V1ČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
voru alus ir ėliUs. 
Kada būsite Brook- 
lynė, užeikite susi
pažinti.

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508
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Trečiadienią, Rugsėjo 3, T941 LAISVE

KLIUDYMAS NACIŲ RADIJO 
TAI ESĄS ‘ SOVIETINIŲ 

MUŽIKŲ” DARBAS
London. — Sovietų radi

jas leido tokias stiprias 
priešingas radijo bangas, 
kad beveik nieko negalima 
buvo suprast, ką naciai sakė 
per radiją Berlyne. Nacių 
radijas spiegė, žviegė ir 
girgždėjo 4)er valandą, kol 
galima buvo po žodį kitą su- 
graibyt, ką vokiečiai norėjo 
pasakyt savo pranešime 
apie karą.

Tatai supykino nacius ir 
jie paskui koliojo Sovietus 
“pamišusiais mužikais.”

FRANC. UNIJOS PRAŠO 
AMERIKIEČIŲ PARAMOS
New York. — Amerikos I 

Darbo Federacija gavo, at
sišaukimą Francijos Gene- 
ralės Darbo Konfederacijos 
paremt šią francūzų unijų 
organizaciją kovoj prieš 
Vichy Francijos valdžios 
sandarbininkavimą su Hitle
riu. Prašo finansinės ir dva
sinės paramos.

Francūzų diktatorius Pe
tain yra uždaręs visas dar
bininkų unijas Vichy Fran- 
cijoje; bet jos pogrindyje, 
slaptai, tebeveikia.

Vokiečių Veiksmai 
Prieš Anglus

!Berlin. — Vienas vokiečių 
submarinas Atlanto Vande
nyne ' nuskandinęs keturis 
prekinius Anglijos laivus, 
viso 14,000 tonų, kaip teigia 
nacių komanda.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo Anglijos prieplau
ką Hull ir, sakoma, padegė 
karinius sandėlius ir prie
plauką. Jie taipgi sėkmingai 
bombardavę anglų orlaivių 
stovyklas Anglijoj ir Angli
jos karo laivyno stovyklas 
Alexandrijoj ir Port Saide, 
Egipte.

Anglų orlaiviai atskrido 
bombarduot vakarinę Vo
kietiją, bet, pasak nacių, ne
padarę karinių nuostolių. 
Priešo orlaiviai “stengėsi 
užpult” šiauriniai rytinę 
Vokietiją, bet jiem nepavy
kę. Vokiečiai nušovę žemyn 
septynis anglų orlaivius. ■

New York. — Skaičiuoja
ma, jog per nelaimes praei
tą šeštadienį, sekmadienį ir 
Darbo Dienoje žuvo 614 
žmonių Jungtinėse Valstijo-

Vokiečiai Nieko Nesako, 
Ar Jie Ką Laimėjo 
Paskutinėm Dienom
Berlin. •— Vokiečių ko

manda sako, kad jie sunai
kinę 27 karinius Sovietų lai- 
vukus Dniepro upėje į šiau
rius nuo Kijevo.

Vokiečiai užėmę Haapsalu 
prieplauką vakarinėje Esto- 
nijos pakrantėje. Pasak na
cių, tai mūšiuose, per ku
riuos jie užėmė Tallinną, 
Estonijos sostinę, jie suėmę 
11,432 sovietinius kareivius 
ir pagrobę 239 kanuoles, 
91-ną tanką, du šarvuotus 
traukinius ir didelį daugį 
amunicijos.

Vokiečiai skelbia, kad de
gą 61-nas sovietinis laivas, 
kurie užplaukę ant vokiečių 
minų, povandeninių sprogi
mų, netoli Suomijos.

Berlin, rugs. 2. — šian
dieninis nacių komandos 
pranešimas teigia, kad so
vietų kariuomene nuolat 
kontr-atakuoja voki ečius, 
ypač pietiniame, Ukrainos 
fronte. Lietūs trukdą veiki
mą mechanizuotos ir moto
rizuotos vokiečių kariuome
nės, bet, girdi, jie vis tiek 
sukriušinę Sovietų kontr - 
atakas. Ūk r a inos fronte 
Raudonoji Armija vartojo 
ir didžiulius tankus prieš 
vokiečius; tie tankai sverią 
po 52 tonus, bet naciai sako
si atmušę juos ir sunaikinę 
aštuonis tokius tankus.

Per kelias paskutines die
nas vokiečių komanda nesa
ko, kur jie dabar būtų pasi
varę pirmyn prieš Sovietus.

Pomirtinė Garbė So
vietą Kapitonui

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė Sovietinio 
Didvyrio titulą kapitonui 
Chigrinui žuvusiam karžy
giškame veiksme. Kada vo
kiečiai užmušė keturis rąu- 
donarmiečius, šaudžiusius iš 
kanuolės, tuomet pats kapi
tonas ėmė veikti ir sušaudė 
šešis nacių tankus. Nacių 
šovinio skeveldra užmušė 
kapitoną Chigriną tuo mo
mentu, kai parvirto šeštas 
jų tankas peršautas Chig- 
rino.

PREZ. ROOSEVELT ATMETA 
BET KOKIA TAIKA SU 
NUOLAIDOM UŽPUOLIKAM
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

šauliui, kaip organizuoti 
darbininkai—ką nacių vieš
patavimas reiškia jų gyveni
mo laipsniui, jų laisvei, jų 
gyvybėms. Jokiai žmonių 
grupei nėra svarbiau su- 
mušt nacizmą, išlaikyt pa
matines laisves ir demokra
tiją, kaip kad darbininkams. 
Mes jau esame daug pasie
kę; būtinai reikia mums dar 
begaliniai daugiau pasiekti.
NĖ JOKIŲ NUOLAIDŲ 
NACIAM UŽPUOLIKAM!

se.

Berlin, rugs. 2. — Naciai 
sako, kad jie pasivarę pir
myn linkui Leningrado.

Berlin, rugs. 2. — Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
Sovietų pusiausalį Krimą.

Newark, N. J., Apylinkėje
PIRMAS BENDRAS

Ruošia Rusų ir Lietuvių Darbininkų Chorai

Sekmadienį,/Rugsėjo 7 Sejit.
Polish National Home

SPEEDWAY & 16th Ave., IRVINGTON, N. J.
Dury, bus atdaros nuo 12 valandos dieną. 

JŽANGA 35 CENTAI ASMENIUI

Bus skanių valgių ir įvairių gėrimų.

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAM
Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame pirmame bendrame ru
sų ir lietuvių darbininkų choru piknike. Tikimės, 
kad atvykusieji linksmai praleis laiką prie geros 
muzikos ir taipgi paremsite minėtus chorus.

Uzkviečia Komisija.
. fc|Wjfiw—j I ii I I l| ‘l -M I j   

NACIAI PRIPAŽĮSTA, 
KAD SOVIETAI VEDA 

OFENSYVĄ.

teikimui medikalės ir kitokios pagel- 
bbs Sovietų Sąjungai.
Organizacijų Komitetas.

Lietuvių 
(207-209)

Vokie-Berlin, rugs. 2. -
čiai pripažino, kad Sovietai 
įnirtusiai atakuo, 
ga linija nuo
fronto iki pietines Ukrainos.

ja nacius il- 
centralinio

Tokio, rugs. 2. 
jos valdžia pare: 
tenkinimą, kad 
sįpnčia karo rei 
vietam į Vladivostoką, Si
bire.

PRANEŠIMAI

—- Japoni- 
tškė nepasi- 

Amerika 
kmenis So

SCRANTON, PA.
Susirinkimas Literatūros Draugi

jos 39 kp. atsibus trečiadienį, rug
sėjo (Sept.) 3 d., 8 vai. vakare, pas. 
draugę M. Kupstienę, Rear 1221‘ 
Blair Ave. Visi draugai kviečiam? 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo, taip pat kurie dar 
neužsimokėję metines duokles, būti
nai atsilankykite ir užsimokėkite, 
nes centrui labai reikalingi pinigai 
dėl leidimo knygų ir žurnalo “Švie
sos”, o ir šis metas jau veik baigia
si. —• Sekr.

Penkta puslapi!

“Gyvenimo Saulėleidis^
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25; vaskros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Mes negalime svyruoti, 
mes negalime dvejoti didžia
me darbe, kurį mes turime 
atlikti. Amerikos laisvės gy* 
nimas turi užimt pirmą vie
tą, aukščiau bet kokio pri
vataus tikslo ir aukščiau 
bet kokio asmeninio intere
so.

Taip, mes esame pasistatę 
sau labai rimtą uždavinį 
akivaizdoje gręsiančio pavo
jaus. Hitleris yra paleidęs 
jėgas savo beprotiškos prie
vartos ant šios žemes. Mes 
turime atlikt pilną savo pa
reigą, kad sumušt jąsias. 
Nes tos jėgos gali būt pa
leistos ir prieš šią šalį tuo 
laiku, kuomet mes atliekame 
savo darbą besaugodami tei
sėtus savo šalies reikalus.

Sumušt Hitlerį tai gali 
būti dar ilgas ir sunkus dar
bas. Yra saujelė taikstytojų
- nuolaidautojų ir nacių pri
tarėjų, kurie sako, kad to 
negalima esą padaryti. Jie 
net manęs prašo derėtis su 
Hitleriu — maldauti trupi
nių nuo jo pergalingo stalo. 
Iš esmės jie prašo manęs 
tapti naujovišku (išdaviku) 
Benediktu Arnoldu ir išduo
ti visą, ką aš branginu — 
mano pasišventimą laisvei
— mūsų bažnyčioms — mū
sų šaliai. Aš atmečiau tą ke
lią — aš ir vėl atmetu jį.

Vietoj to, aš žinau, jog aš 
išreiškiu Amerikos žmonių 
sąžinę ir pasiryžimą, kada 
aš sakau, jog mes darysime 
visą, ką tiktai pajėgiame, 
iįant sutriuškintume Hitle
rį ir jo nacių jėgas.

Amerikos darbininkai, A- 
merikos taimeriai, Ameri
kos biznieriai, Amerikos 
bažnyčių žmones! visi mes 
kartu turime didžią atsako
mybę ir didžią tėisę-progą 
darbuotis, kad pastatytume 
demokratinį pasaulį pasto
viais pagrindais.

Tegu kurią nors toliau 
būsimą Darbo Dieną kuris 
Jungtinių Valstijų preziden
tas ateityje pasako, kad mes 
atlikome savo darbą ištiki
mai ir gerai!”

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Svarbi 

Rusų, Ukrainą 
Masinės Prakalbos.

Sekmadienį, Rugsėjo-Septemper 7 
dieną, aukščiau minčių Hitlerio pa
vergtų tautų, masinės organizacijos 
ir tūlos parapijos ren 
tingą, Lulu Temple sv 
Garden ir Broad gatv 
pietų. Šiose masinėse 
lietuvių kalbės D. M.
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Taipgi 
kalbės geri kalbėtojai! nuo rusų, uk- 
rainų ir lenkų. LietuV ai yra ragina
mi ko skaitlingiausiai atsilankyti ir 
paraginti''kitus lietuviais į šias svar
bias prakalbas. — Š as prakalbas 
rengia Bendras Visų Tautų Organi
zacijų ir tūlų Parapijų Komitetas

jos Lietuviu, 
Lenkų

*ia masinį mi- 
etainėj, Spring 
, 3-čią vai. po 
prakalbose nuo 
įsolomskas apie

Le VANDA.
I

FUNERAL P4RLORS 
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

*337 Union Avenae 
Brooklyn, N- Y.

Tel. Stagg 2-0783 į
NIGHT—HA vemeyėr 8-1158

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Ąycnue

NEWARK, N. J.

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

•7

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tėl. Tr|angle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familljų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

J dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalVom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

NEWARK, N. J.
Šiuomi kreipiuosi į draugus, kuris 

paėmėte rusų-lietuvių pikniko tikie- 
tų knygutes. Piknikas įvyks Rugsėjo 
7 d., Polish National Home, Speed
way &. 16th Ave., Irvington, N. J. 
Kuriem paranku, meldžiu prisiųsti 
knygutes sekamu antrašu: 596 Ber
gen St., Newark, N. J., o kuriem 
neparanku, tai priduokite piknike. Iš 
anksto tariu ačiū. —»- A. Kazakevi
čius. (207-209)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

.įvyks 4 d. rugsėjo (August), pradžia 
8-tą vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St.

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

Sekr.

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

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be įeito pagclbos 35o.

M. ZUKAlTlS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.
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Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams sd 

Angliškais Paaiškinimais ' j

New Yorko Pasaulinės Parodos

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų Knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

SUTAISĖ DR. D. PILKA / 
r

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE: DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina, $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

English - Lithuanian
Self ■ Instructor (

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

SĮfr8\1l

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

Varpo Keptuvės] Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems

1 pokiliams: bankietams, Vestuvėms
ir parėms

THE BAKERS*

J ŪMIOM LABEL

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorj ir kainas.

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

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

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

Ų 
I

O 
§ 
$ 
§ 
O

Robert Lipton
JEWELER •' 

701 Grand Street į 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avee.

O

G

a

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

O 
$I8

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA..

Telefonas Poplar 4110

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

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

dernišką patarnavimą.

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

m ®

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

Tarp Union Sq. Ir Irving PL
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais

I

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

9 A. M.—2 P. M.
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Šeštas puslapis
±

NohYorkii^/žA^i/iiiiov
Didžioji Darbininkų Pašalpine 

Ragino Išlaisvinti Browder;
—y—

Varde 40,000 narių Tarp
tautinio Darbininkų Ordino 
Miesto Centralinis Komitetas 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui laišką, kuriame užgiria 
Washington© valdžios \pro
gramą remti Angliją, Chiniją 
ir Sovietų Sąjungą kovoje 
prieš fašizmą. Tame pat laiš
ke žymi, kad visų Amerikos 
priešfašistinių jėgų stipriai 
vienybei yra reikalinga, kad 
Earl Browderis, vienas žy- į 
miausių Amerikos kovotojų^ 
prieš fašizmą, būtų tuojau iš
laisvintas.

Išrodinėjime, kuomi yra E. 
Browderis, apart kitko, sako
ma ;

“Reikia tik pasiskaityti Earl 
Browderio prakalbas, pasaky
tas -pastaraisiais keliais me-

Vieša Padėka Siuvėju Žinios

ęčiadienis, Rugsėjo 3, 1941

Šimtai Brooklyniečiu 
Buvo “L.” Piknike

Brooklyniečiai pereitą sek
madienį, rugpjūčio 31-mą, 
penkiais dideliais busais, sma
giai dainuodami, taipgi dau
geliu privatiškų mašinų buvo 
nuvykę į “Laisvės” pikniką, 
surengtą Philadelphijos lietu
viu organizacijų Eddingtone, 
Pa.

ir daugelis norėjusių 
bet negalėjusių nu- 
kadangi ne visi bu-

busų.

atva- 
keliais 
patal- 

busuo- 
galėję

buvo 
kuris aiškiai 

gręsiantį 
vienas

nuo mūsų 
draugams 
atsilanky-

tais, kad įsitikinti, jog 
vienas žmogus, 
pramatė pasauliui 
hitlerizmo pavojų;
žmogus, kuris nuolatos šaukė 
už vienybę didžiųjų demokra- 
tijUfw-Jungtiniu Valstijų ir So
vietų Sąjungos, užtikrinimui 
sunaikinimo hitlerizmo.”

1WO atsišaukė ir į savo sky
rius nepriklausomai nuo Mies
to Centralinio Komiteto veikti 
už Browderio išlaisvinimą.

Tarptautiniame Darbininkų 
Ordine (IWO) priklauso ne 
Vien tik amerikonai, bet ir 
daugelis svetimkalbių skyrių. 
Viename tik New Yorko mies
te IWO turi 300 bendrų kuo
pų, 100 moterų kliubų ir labai 
daug jaunųjų fraternalistų 
grupių.

širdinga padėka 
visiems giminėms, 
ir pažįstamiems už 
mą į mūsų vyro ir tėvo Petro
Marčiuko šermenis ir palydė
jimą į kapines, visiems atsiun- 
tusiems gėlių, drg. A. Bimbai 
už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą prie velionio kapo, taip
gi laidotuvių direktoriui M. 
Bieliauskui už gražų patarna
vimą.

Johana Marčiukienė, 
duktė Eugenija ir 
žentas Juozas Laukaičiai.

Nors

“Laisvės” Pikniko, Phi 
Ja., Pa., Atbalsiai

Aido Choro narių būrelis, 
“Laisvės” patrijotai, nors tu
rėjo vestuves ant rankų, (d. 
žvirblio su Simonavičiūte), 
bet vyko į Phila., į pikniką, o 
sugrįžę apie 12 vai. naktį iš 
pikniko, ėjo į vestuvių pokilį.

Draugė Josephine Augutie- 
nė, brooklynietė, nusiskundžia, 
kad nebuvo progos piknike 
pasilinksminti, nes ten ji sun
kiai dirbo ir pavargo, be to, 
dar ir pirštą įsipjovusi.

Teko kalbėtis su Petru Mar- 
sonu iš Harrison-Kearny, N. 
J. Jis sakė, kad iš šio miesto 
atvyko į pikniką 4 busai, ku
rių suorganizavime labai gra
žiai pasidarbavo Jonas Degu
tis, Bažnytinio Choro organi
zatorius toje kolonijoje.

Daugiau ir plačiau apie pik
niką, tikiuosi, parašys patys 
philadelphiečiai draugai.

Rep.

Likosi 
važiuoti, 
važiuoti, 
vo užsisakę iš anksto bilietus.
Apytikriai buvo iš anksto ap- 
rokuota, keleivių 5 busams, 
tiek ir užsakyta busų. Tačiau 
sekmadienio rytą, išaušus 
gražiai dienai, telefonu pra
dėjo skambinti užsakymus ir 
prie busų stočių rinktis daug 
daugiau publikos. Tūli dar 
patenkinta, bet kitiem prisiė
jo atsakyti, nes šventėmis la
bai sunku gauti ekstra

Central brooklyniečiai 
žiavo vežini savo buse 
ekstra keleiviais, kad 
pinti williamsburgiečių 
se. Ten būtų lengvai
sudaryti ekstrą busą. William- į 
sburge atsakyti keleiviai būtų1 
pripildę apie porą busų. Nu
vežti grupę vėliau pribuvusių 
su iš anksto pirktais bilietais 
laisviečiai užkinkė savas ma
šinas, nors iš anksto buvo ruo- 
šęsi ir patys važiuoti busais.

Apgailėtina, kad ne visi gą- 
lėjo nuvažiuoti ir būti tanie 
šauniame piknike, sueiti savo 
senus pažįstamus iš desėtkų 
lietuvių kolonijų ir prisidėti 
prie gražaus pikniko padary
mo dar sėkmingesnių. Ateities 
piknikams būkime atsargesni, 
užsisakykime iš anksto bilie
tus, tada niekam nereikės na
mie liktis.

Registracija Mokykloms 
Užsibaigs 5-tą

atei- 
bai-

Dalyvavusieji piknike, tur
būt, visi grįžo patenkinti.* 
Grįžtančių klausinėjau, kaip 
sekėsi piknikauti. Atsakymas 
buvo visų, vienodas: “Puikiai. 
Niekad neapleisim ekskursijų 
į “Laisvės” pikniką Philadel- 
phijoje.”

Laisviečiai dėkingi visiems 
padėjusioms šią ekskursiją pa
daryti sėkminga.

Registracija mokinių 
naciam mokslo sezonui 
giasi šį penktadienį, rugsėjo 
5-tą. Mokyklų viršininkas Ha
rold G. Campbell ragino ypa
tingai tuos, kurie pradės eiti 
mokyklon pirmu kartu, taipgi 
ir persikėlusius naujon vieton 

žregistruoti iš anksto.
Mokinimas prasidės rugsėjo 

8-tą.

Pirmu kartu pradėsiančių 
mokytis aprokuojama šiemet 
būsiant 40,000. Viso mokinių 
tikimasi vieno ‘miliono.

Atidaroma ir naujų mokyk
lų. Fort Hamilton High, prie 
Shore Road ir 83rd St., Brook
lyne, ir Liaudie^ Mokykla No. 
99 prie Intervale Ave. ir E. 
167th St., Bronxe.

Pradėjo Su Unija Derybas

Milionai Miestiečių Vė
dinosi Pajūriuose..

Sekmadienį ir pirmadienį 
mieste siaučiant arti rekordi
niams karščiams ir sloginan
čiai atmosferai, milionai new- 
yorkiečių jieškojo vėsumos pa
jūriuose. Viename Coney 
landė ^pereitą sekmadienį p- 
rokuojama buvus 900,000 
žmonių. Sekamą dieną, pir
madienį irgi turėjo arti tiek 
lankytojų. Jones Beach ir 
Rockaways pirmadienį aplan
kė virš pusė miliono žmonių.

Panašiai miniomis buvo už- 
sipildę ir visi kiti žinomieji 
miesto ir apylinkių “byčiai.”

Sekmadienį Turėsime 
Išvažiavimą

šventėmis pasisvečiavę ir 
pasilinksminę po kitus mies
tus ir didžiuosiuose “Laisvės” 
piknikuose —* Philadelphijoj, 
Pa., ir Waterbury, Conn., — 
brooklyniečiai prašomi šį at
einantį sekmadienį, rugsėjo 7- 
tą, pasilaikyti liuosą brookly- 
niečių smagiam pažmoniui, iš
važiavimui į Jamaica giraitę. 
Jį rengia Moterų Apšvietos 
Kliubas.

Išvažiavime bus gerų už
kandžių, taipgi karštų ir šaltų 
gėrimų. Tad sulaukę sekma
dienio ryto, be rūpesties apie 
pietus, visi patraukite į dau
geliui jau žinomą giraitę.

Kelrodį ir daugiau informa
cijų matysite sekamuose pra
nešimuose, Komisija.

Iš Maspetho
Susituokė

Pereitą šeštadienį (Rugpjū
čio 30 d.) susituokė Antanas 
Tamulinas su Elena Brzožovs- 
kiūte (lenkų tautybės). Su
tuoktuvių pokilis įvyko Gdy
nia salėje, Maspethe. Dalyva-® 
vo jaunavedžių tėvai ir gimi
nės. ,

Laimingo 
venimo! 
venimo!

jaunavedžiams gy-
R.

MIRĖ
(Sept.) 1 d.

m.
mirė 
am- 

Ave-

Rugsėjo
William Severin, 29 
žiaus, gyvenęs 7331 68th 
nue, Middle Village, L. L, N.
Y. šermenys velionio reziden
cijos vietoje. Bus palaidotas 
Kalvarijos kapinėse, rugsėjo 3 
d.

Velionis gailestyje paliko 
tėvą, 2 brolius ir dvi seseris. 
Laidojimo pareigas eina gra- 
borius J. Garšva.

Gesinant gaisrą vaistinėj, 
59th St. ir Lexington Ave., N. 
Y., dūmais pridusinta 36 gais- 
ragesiai. . ,

REIKALAVIMAI
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)

didelį skaičių uniformų, bet 
maž-daug padalintų jas. Ir tas 
prašymas, pilnai pavyko, nes 
firmos daugiau negavo i 
kaip tik po 50,000. čia 
kalba apie šinelius.

šitas padalinimas, -jgal 
sumažins tą begėdišką ’ 
peticiją tarpe firmų ir 
griebs siūti pigiau viena už ki
tą. Nes kuri firma pasiima 
kelias dešimtis tūkstančių 
daugiau už kitą, tai ir mažes
ne siuvimo kaina gauna 
šėrą, o silpnesnei firmai 
ro nepakenčiamą žaltį 
niun.

Rugpjūčio 27-tą dieną, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliube, 
įvyko Lietuvių Kriaučių Amal- 
gameitų Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas
oras buvo šiltas, vienok žmo
nių buvo vidutinis skaičius.

Visame susirinkime “nebuvo, 
taip sakant, kokių tai ekstra 
tarimų. Visą jo svarbą užėmė 
pranešimai iš unijos veikmės, 
kaip ekonominiu, taip politi
niu pobūdžiu.

Skyriaus Pildančioji Tary
ba, darant spaudimą iš Unijos 
pusės, aukavo $25 ŪSŲ veiki
mui ir susirinkimas priėmė ar
ba užtvirtino Tapybos, pada
rytą aktą be jokio pasiprieši- valgis 
nimo.

Per visą 
$38,000 UŠ.O, tai 
mui kareiviams dovanų) i 
tokių jiems reikali 
Šiame darbe Unija 
nuo kitų organizacijų duosnu- 
mo.

• Kuomet jau pradėjau pasa
koti, kiek Unija sjrinko pini
gų virš minėtam tikslui, tai 
ir baigsiu sakydamas, jkad ji 
’(Unija) su savo skyriąis su
aukojo $40,000 ir 
Anglijos. Čia ir baigiasi visos 
aukos.

Unija suaukota 
yra nupirki- 

ir ki- 
ngų dalykų, 

nęatsilieka

tikslui,

gelbėjimui

siūti, 
eina

būt, 
kom-
' ne-

savo 
įva- 

kiše-

CIO Konvencija
Pabaigoje rugsėjo mėnesio 

įvyks, Utica, N. Y., CIO steito 
konvencija. Mūsų skyriui pa
skyrė išrinkti du atstovu.

Mūsų skyrius išrinko atsto
vais į konvenciją: Vaitukaitį 
ir Bubnį, mokant jiems po 
$35. čia įeina kelionė, guolis, 

alus, koks virvinis 
garas ir išlikimas iš darbo.

ei

Kriaučių Balius
Bus šeštadienį, 18-tą spalio, 

Grand Paradise svetainėje. Jo

O

F. W. SLalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

y

'5

pirmininku išrinkta F. Stanai
tis, sekretorium Vaitukaitis. 
Nors nebuvo tarta, bet prisi
laikant praeitų balių — įžan
ga bus 25 centai. O gal pa
keis ?

nusiimkite nors žiurstus nuo 
pilvįų, tai gal taip greit nepa
stebės, kad dirbate.”

Kam neskauda, tas ir nede
juoja. Nepaisant, kad ką nors

J. N.
Pas Liet. Kriaučius

dal/artiniu
dideliu ne-

Bet neiš-
nestaugęs,

Padaugėjo Autd NelaimėsVisos dirbtuvės 
laiku pilnai dirba; 
susipratimų nėra, 
kenčiu, kaip tas
pasakyti jums, kad trijų dirb
tuvių siuvėjus paskutiniu lai
ku valdžia drūčiai truktelėjo 
už sprandų, kam jie neteisėtai 
ėmė čekius iš’ bedarbių fondo. 
Dabar vienam reikia sugrąžin
ti $100, kitam daugiau, tre
čiam mažiau. Atsiranda jau 

I ir ašarų, bet kad jų niekas ne
paiso. Paėmei, atiduok, o ne 
—į cypę!

Kurie yra liuosi nuo berei
kalingos bėdos, tai iš anųjų 
juokus krečia, sakant: “Kitą 
sykį kaip eisite registruotis,

!

Per pirmąjį pusmetį šių me
tų padaugėjo sužeidimai ir 
mirtingumas auto nelaimėse. 
Važiuotės komisionieriaus raš
tinės daviniais, per pirmą pus
metį 1940 metų N. Y. valsti
joj /huto nelaimių buvo 39,153, 
joke užmuštų 1,204 ir sužeistų 
50,971. O šiais metais tuo pat 
laikotarpiu jau buvo 40,293 
nelaimės, 1,276 užmuštų ir 
53,062 sužeistų.

brook lyne areštuoti 5 asme
nys kaltinimu loterijų rakete. 
Sulaikyti teismui po $500 ir 
iki $5,000 kaucijomis.

Paiki Sovietinė Komedija

“VOLGA - VOLGA”
Diriguoja G. Aleksandrovo, 
žymioj rolėj Lubov Orlova.

Jkandi uašaion su žavinčia muzika.

Taipgi: Naujausios Sovietų

a

Rekordiniai juokingiausi judžiai 

The Charlie Chaplin Festival 
“Easy Street.” ^"The ItįtmiRrant,” it kt.
“Mes dar kartą raginame jus pamatyt 

šiuos puikius judžius,” Daily Worker.
žinios. Vėlai Rodoma šiąnakt.

V

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 KlcsC)

laidotuvesSuteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

ių Darbai 
tai šių me- 

(tyj pasiūta 
augiau civi- 
aeitų metų

Ko <į nu-

Kaip Stovi Kriauc
Abejnai kalbant, 

tų pirmam 
milioiAas ir __
lių Pųbų, j>ėgu pr 

 

pirma nT'p u s m ety j e. 
merį parašys antras pusmetis, 
—palauksime paba gos sausio 
ar vasario mėnesi 
metų. Dabar nuo pranašystės 

tačįau praneša- 
nusiskundjžiama 

brjanges-

pusme 
usė d e

nemoka- 
miesto. IB

B

ų, 1942-rų

susilaikome, 
me, kad yra 
stokavimu materijų 
niems žiponams.

Uniformų klausinįas ^ra ši 
tokis: New Yorke 
linkėj tik astuonios 
vo ] 
Mokestis už pasiu 
$3.40 už štuką, tai 
giau, rodosi 25-kiais cęntais, 
negu pirmesnėse varžytinėse. 
Bet sakoma, jog darbininkų 
algos nebus paliestos.

Kalbant apie uniformas, tai 
išėjo tikra komedija iš firmų 
bei kontraktorių pusės, 
nas siūlė 100,000, kitas 150,- 
000, trečias 175,000 r 
są š’alį pasiūlė šešis milionus 
daugiau uniformų, n 
džia paskyrė siūti šiose var
žytinėse.

Prieš šias varžytim 
atstovai nuvažiavo 1 
tonan ir prašė valdž 
ji neduotų firmoms

r jo apy- 
firmos ga- 

pasiūti po 50,0(|0 šinelių.
vimą bus 
daug pi-

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

* t ___________

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

-į

į

B

Vie

r per vi-

egų val-

;s unijos 
Vashing- 
ios, kad 
po tokį

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ni

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS'7

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

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

427 Lorimer St., Brooklyn;

ŽINIOS

Programų 
adresu:

t

/

Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

BrooklyvN. Y.

VIEN1NTĖLĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

g
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. I— Brooklyn — ‘‘Laisves” Name 
GERIAUSIAS RŪŠIES VALGIAI

GamlBami Europlško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuvičko namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ^NKSTI RYTO IKI 

VĖLAI yAKARO.

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

i

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

jC
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Jūs mokėsite už rakandus,, o ne už išrėdymą
PARDAVIMAI

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

(205-20,7)

Po 4 savaičių streiko, ir po 
tūkstančio negrų ir baltų dar
bininkų . demonstracijos prie 
Spring Products Corp, šapos, 
Long Island City, firma sutiko 
pradėti derybas su Furniture 
Workers Lokalu 91, CIO.

Siekiama sudaryti bendrą 
sutartį ir kitoms tos firmos ša- 
poms, esančioms Everett, 
Mass., ir Baltimore, Md., ku
rių darbininkai taipgi yra pa- 
s streiką. Sustreikavo
prieš 12-kos dolerių, algas, rei
kalaudami pakelti minimum 
iki $16 per savaitę ir abelnai 
unijinių algų ir sąlygų.

a GREEN STAR BAR & GRILL
w NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, prieš Sunset Park, 660 — 44th 
St., Brooklyn, N. Y. Įruošta visi pa
togumai ir galima pasigaminti valgį. 
Imkite 4th Ave. Subway iki 45th 
St. Klauskite ant 1st floor. Prašome 
kreiptis 5 vai. vakarais. (207-209)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parį Kiekvieną Šeštadienį!

WMMAAAM

vai. Atsišau- 
Union Avė., 
tarpe Stagg 

204-206

Stai 
Presas •

Pasirandąvoja kambarys, garu ap
šildomas. Yra maudynė, su šiltu van
deniu. Matyt galima iš ryto iki 11 
vai. ir vakarais po 8 
kite po numeriu 294 
Brooklyne, Apart. 30, 
ir Ten Eyck Sts. Puikiai: {rengtos dvi koplyčios duo

damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

s-

Rugsėjo 5-tą išduodami 
$100,000 vertės kontraktų pa
taisoms kelių Forest Hills, As- 
torijoj, Corona, E. Elmhurst, 
Woodside, Jackson Heights ir 
Long Island City.

Notice is Riven that David Oarmy 140 
Williams Ave., Brooklyn, N. Y. han filed 
his trade mark “Health Brand Syrup” with 
the Secretary of N. Y. State tor use on 
labels on jars and bottles. * 

(191—208)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS I
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais • 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




