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KRISLAI
Geriau Būti Herojaus 

Našle. . .
Kad Taško, Tai Taško!
Duranty Apie Kara.
Geras Buvo Piknikas.
Suėjau Feljetonistą Paulių.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visu “Lais- 
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v v • •rasciui.

I

Kadaise narsieji Ispanijos 
liaudies kovotoja, \.a Pasijo- 
narija, (Ibarury) lyra pasa
kiusi:

“Geriau būti\didvyrio naš
le, negu bailio žmona!”

Šis jos pareiškimas šiandien 
labai garsiai skamba, per visą
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Sovietų Sąjungą. Moterys, — 
žmonos, motinos ir dukterys— 
leidžia savo vyrus, sūnus ir 
tėvus j karo frontą4 be ašarų. 
Faktinai, jos aiTštfna vyrus, 
kurie tik yra rinkami kovai, 
eiti ir mušti priešą, besiver
žiantį socijalizmo žemėn tiks
lu ją pavergti!

Tokio herojiškumo, kokį 
šiandien parodo Sovietų Są
jungos liaudis, pasaulis dar 
nėra matęs!

Prieš kokias devynias savai
tes Vokietijos naciai paskelbė, 
kad jie jau palaužė Raudono
jo Orlaivyno jėgas. Girdi, so
vietiniai bomberiai buvo pra
dėję Rytų Prūsijos miestus 
bombarduoti, bet daugiau jų 
jie n e be bombard uos.

Bet štai, skaitome praneši
muose, kad šipmis dienomis 
"sunaikinti” Sovietų bombe
riai taško Berlyną, Karaliau
čių, Dancigą ir Klaipėdą. Taš
ko be pasigailėjimo!

Ką dabar Hitleris pasakys?!

Svarbų pareiškimą aną die
ną padarė Walter Duranty, 
per ilgus metus buvęs Niujor
ko "Timeso” korespondentas
Maskvoje. Jis kalbėjo San 
Francisco mieste. Kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungos - Vokietijos 
karą.. Duranty teigia, kad Hit
leris bus sumuštas netgi jei 
Sovietams ir prisieitu pasi/ 
traukti iš Maskvos. Ten paT 
jis pasakė, kad ne tiesa, būk 
Sovietų Sąjunga , yra sušau- 
džiusi “geriausius generolus.” 
Jinai sušaudė pardavikus.

Sovietai pardavikus šaudė, 
sakė Duranty, o FrancijoJe 
pardavikus statė j atsakomin- 
gąsias ir aukštas vietas.. Na/ir 
šiandien aiškiai matosi to re- >
zultatai!

Tatai, ką p. Duranty dabar 
sako, mes jau senai esame pa
sakę.

Laisviečių piknikas Phila- 
delphijoj (pereitą sekmadie
nį) buvo vienas didžiausių. 
Apie šeši tūkstančiai žmonių 
užplukdė didžiulį Mikolaičio 
parką.

Savaite anksčiau ten pat 
įvyko Brooklyno “Vienybės” 
naudai ruoštas piknikas, ku
riame dalyvavo “net” apie 
300 žmonių. Tysliava, sako
ma, sarmatinęsis net prakal
bą pasakyti.

šiame mūsų piknike daly
vavo, tiesa, daug žmonių ir 
iš tolimesnių vietų; jųjų visų 
čia nesuminėsi.

Štai, atvyko dd. Navalins
kai iš Binghamtono. Draugė 
Navalinskienė yra uoli LDS 
vajininkė ir gera mūši) dien-

Prezidentas R eik a- 
lauš Daugiau Pini
gų Sumušt Hitlerį

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pranešė, jog 
jis tuo jaus reikalaus, kad 
kongresas “paskirtų dau
giau pinigų ir kad pramonė 
pagamintų, daugiau reikme
nų” karui prieš Hitlerį, 
idant “sukriušint beprotiš
kus nacių prievartos žy
gius,” kaip kad Rooseveltas 
sakė savo kąlboje Darbo 
Dienos šventėje.

Pranešama, jog preziden
tas kreipsis į kongresą pa
skirt dar penkis iki šešių bi- 
lionų dolerių paskoloms pa- 
remt šalis kariaujančias 
prieš užpuolikus nacius.

Prez. Rooseveltas užgyrė 
naujų taksų sumanymą $3,- 
672,400,000 per metus.

Raudonoji Armija 
/Atkariavo nuo Na- 

cių du Miestus
Maskva, rugs. 3. Pra

nešama, jog Raudonoji Ar
mija vis neatlaidžiai atakuo
ja vokiečius centraliniame 
fronte ir stumia juos at|al 
srityje Smolensko, Žlobino, 
Rogačevo, Bobruisko ir Go
melio, r-

United Press pranešimas 
sakė, kad Sovietai atgriebė 
nuo nacių miestus Rogačevą 
ir Žlobirią ir įsiveržė į Go
melį. *

Londono karininkai tei
gia, kad raudonarmiečiai 
grumiasi vis artyn linkui 
Smolensko, Bobruisko ir Go
melio ir kad vokiečiai kai 
kuriuose punktuose betvar
kiai traukiasi atgal.

Maskvos “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad Sovie
tų orlaiviai kerta nepapras
tai skaudžius smūgius vo
kiečių kariuomenei, jų ka- 
nuolių baterijom ir orlaivių 
stovyklom. 'Sovietų lakūnai 
sudaužė vieną nacių orlai-

(Tąsa 5-tam puslapyje)

raščio bendradarbė. Su jais 
atvyko seniau Montana vals
tijoj gyvenęs Vincas Bakšas. 
Jie apsistojo pas Bakšus CanK

CH1NAI IŠTERJOJŲ DIDELI 
SKAIČIŲ JAPONŲ

den, N. J. Ir čia Vincas Bak
šas susiėjo su savo pusbroliu, 
su kuriuo nebuvo matęsis net 
per 22 metus!

Mūsų piknikai, mūsų di
džiulės pramogos suveda žmo
nes, suveda gimines, draugus 
ir prietelius ir čia jie po ilgo 
nesimatymo susieina, kiti su 
naujais susipažįsta, susidrau- 
gauna.

Taip ir turi būti!

Chungking. — Chinų ka
riuomenė šešiolikoje vietų 
rytinėje Chinijoje ūmai už
puolė japonus ir per dvi die
nas išžudė bei sužeidė 20 
tūkstančių Japonijos karių.

Na, o D. M. šolomskas, su
grįžęs iš Conn, valstijos mūsų 
spaudos pikniko -pareiškia, 
kad ten lietus pakenkė.

Philadelphijoj lietus, gali
ma sakyti, nepakenkė, bet 
karštis smarkiai svilino!

Philadelphiečių piknike pir-

PAVOJUS TURKIJAI
Berlin, rugs. 3. — Vokie

čių valdininkai pripažįsta, 
kad naciai telkia savo ka
riuomenę į Bulgariją pabau- 
gint Turkiją.
mą kartą susitikau mūsų gabų 
feljetonistą Paulių/Tai malo
nus draugas, susipratęs dar
bininkas (preseris), mokąs 
gabiai priešą pašiepti. Jis pa
žadėjo dažniau rašinėti, jei 
tik laikas ir sveikata jam leis.

Rooseveltas sakė, jog pa
skubint karo reikmenų ga
mybai turės būt kariniai už
sakymai paskirstyti ir ma- 
žesniem fabrikam ir dirbtu
vėm; teksią įvest ir dviejų 
bei trijų pakaitų (šiftų) 
darbą įvairiose pramonėse.

Tuo pačiu laiku prezi
dentas žadėjo, kad būsiąs 
palaikomas darbininkui tas 
pats, darbo valandų skaičius, 
kurį įvedė Naujoji Dalyba.

Kitas Roosevelto planas 
tai sumažint dirbimą tokiu 
kasdieninio vartojimo daly
kų, kurie nėra būtinai rei
kalingi; tai tuo tikslu, kad 
fabrikai ir dirbtuvės galė
tų daugiau pagamint apsi
gynimo reikmenų.

Naciai Sakosi Pasiekę 
Leningrado Priemieslį
Berlin. — Naciai be pa

tvirtinimo skelbia, kad jų 
kariuomenė pasiekus Kras- 
noje Selo, 20 mylių į pietų 
vakarus nuo Leningrado, ir 
jie apsupę didoką skaičių 
sovietinių kareivių trikam
pyje į pietus nuo Krasnoje 
Selo. Vokiečiai neoficialiai 
sako, kad jie neužilgo galė
sią japsupt Leningradą.

Vokiečių žinių agentūra 
nieko nekalba apie Sovietų 
veiksmus prieš nacius cen
traliniame Smolensko - Go-

Viduryj stovi Gromovas, kuris šiomis dienomis atlėkė i 
Jungt. Valstijas (iš Maskvos per Alaska), vadovauda
mas dviem Sovietų orlaiviams, atgabenusiems 47 Sovie 
tų ekspertus. Kairėje — Paleckienė, o dešinėje — Kut
raitė. Paveikslas nutrauktas šių metų pradžioje 7-toj 
sesijoj Aukščiausiojo SSSR Sovieto.

SOVIETU ORO PASIUNTINIAI AMERIKOJ
TEMYSU REIKIAMŲ ORLAIVIŲ GAMYBĄ

Anglų Darbo Unijų 
Kongresas už Pilnų 
Paramų Sovietams

mą, kuris siūlo sudaryt
bendrą Anglijos ir Sovietų 
Darbo Unijų Tarybą su ly
giu skaičium atstovų nuo 
anglų ir nuo Sovietų unijų. 
Taryba laikytų reguliarius 
susirinkimus vieną kartą 
Anglijoj, o kitą — Sovietuo
se.

Antroje vienbalsiai priim
toje rezoliucijoje Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas už
gyrė karinę Anglijos sąjun
gą su Sovietais bendrai ko
vai, kad sumuštų Hitlerio

Anglija prieš fašizmą.
Anglijos Darbo Unijų 

Kongresas, be to, pasižadė
jo dėti visas pastangas, kad 
Anglija ir jos talkininkai 
teiktų visų reikiamų karo 
pabūklų ir amunicijos Sovie
tam.

Nors dauguma Anglų 
Darbo Unijų Kongreso buvo 
laikoma nusiteikusia prieš 
komunistus, bet dabar ši 
Anglijos unijistų organiza
cija be skirtumų stoja už 
pagalbą Sovietam kare prieš

fašizmą. I fašistus. '

Amerikiniai Orlaiviai Sovietai Stumia Na 
Jau Sovietuose cjus ĄįgaĮ Gomelio- 

liu šaltiniu. i Smolensko Fronte

tais iš Sovietų Sąjungos at
skrido per šiaurių polių į 
Californiją, niekur nesusto
damas. ... pranešama iš kelių šaltinių, i UHiUlClldUU 1 1U111C

Amerikos-karo minister!-|^aj Amerika jau atsiuntė --------
ja atsisakė, nurduyt,. kur Sovietam karinių orlaivių. ! Berne, šveic., rugs. 3. — 
lankysis bei apsistos šie So-lJie b Alask nuiėk.,New Yorko Times kores-
vietų lakūnai ir technikai. Ji idinti ; Sovietu Sibirą, v v vtaipgi nedavė atsakymo į

Washington. 4— Sovietų 
oro misija, 47 lakūnai ir 
technikai, atskrenda į Jung
tines Valstijas dviem di
džiais orlaiviais, idant ap
lankyt Amerikos orlaivių 
fabrikus ir nuspręst,, kokių 
rūšių orlaiviai pageidauja
mi Sovietam karui prieš na
cius. Tai tik tiek pranešė A- klausimą: Ar tie Sovietų pa- 
merikos karo ministerija siuntiniai turi dar kokį tiks- 
laikraštininkams,' klausinė- lą, apart pamatymo, kaip ir 
jautiems apie tikslą tų so-1 kokie orlaiviai dirbami A- 
vietinių oro pasiuntinių. merikos fabrikuose.

Komandierius j abiejų or- šiuos žodžius berašant, 
kad jie dabar

Komandierius į abiejų or
laivių yra generolas Michail pranešama, 
Gromovas, pasauliniai gar- lekia iš Alaskos į Seattle, 

mėlio fronte tik abelnai pa- sus škunas, kuriį 1937 me- Washingtono valstijoj.

Sovietų, Oficialiai Pranešimaižymi stiprius Raudonosios 
Armijos pasipriešinimus.

Naciai teigia neoficialiai, 
kad sunaikinę sovietinių ka
reivių grupę į šiaurius nuo 
Luga ir kad jie po truputį 
va rasi pirmyn į pietus nuo 
Ilmen ežero.

Naciai praneša, /ad į pie
tus nuo Kijevo juos smar
kiai užpuolė sovietinė ka-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

SOVIETAI ATMUŠĖ NACIUS 
NUO LENINGRADO

Maskva, rugs. 3.. — Rau
donoji Armija atmušė ir at
metė vokiečius atgal Lenin
grado ir Smolensko fron
tuose su sunkiais nuostoliais 
naciams, kaip praneša As
sociated Press, amerikinė 
žinių agentūra. ’

Raudonarmiečiai, nuviję 
vokiečius tris mylias atgal 
Leningrado fronte, atgriebė 
nuo nacių vieną kariniai 
svarbų miestą.

UPĖMIS PLAUKIA JUGO
SLAVŲ KRAUJAS

Budapest, rugs. 3. — Ju
goslavijoj siaučia jau beveik 
atviras piliečių karas prieš 
nacius. Vokiečiai taip triuš
kina žmonių sukilimus, kad 
“upėmis plaukia” jugoslavų 
kraujas, kaip paduoda veng
rų spauda.

London.

EXTRA!
ANGLŲ ORLAIVIAI PLEŠKI 

NO BERLYNĄ IR KITUS 
NACIŲ MIESTUS

Maskva, rugs. 2. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sako:

Naktį rugs. 1 į 2 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius visu 
frontu.

Maskva, rugs. 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomeįiė rugs. 2 d. ir toliau atkakliai kovojo 
prieš priešą visu frontu.

Po žiaurių kautynių, mūsų kariuomenė apleido miestą 
Tallinną (Estonijoj).

Pagal patikrintus skaitmenis, 75 vokiečių orlaiviai bu
vo sunaikinti rug 
miau pranešta.

23 vokiečių oria:
ore rugpjūčio 31 c. Mes netekome 22-jų lėktuvų.

□jūčio 30 d., o ne 31-nas, kaip kad pir-

iviai tapo numušti žemyn per kautynes

Angly Darbininką Vadas Kaltina 
Ministęrį Kaip Sovietų Priešą

London. — Anglijos val
džioje yra tokių ministerių, 
kurie stabdo pars 
tų Sąjungai prieš 
vienas iš tų aukštų valdi
ninkų yra pulk. ]\ 
bazon, orlaivių ga 
nisteris. Tokius parodymus 
davė Darbo Part: * 
jas Jack Tanner, 
kas anglų Amalga 
šinistų Unijos, k 
Anglijos Darbo Uijiiju Kong
rese Edinburgh e 
Jis žadėjo įrodyt, 
vių gamybos m

Moore-Brabazonf sakė štai

mą Sovie- 
nacius, ir

loore-Bra- 
mybos mi

jos veikė- 
pirminin- 

meitų Ma
žėdamas

rugs. 2 d. 
jog orlai- 
i n i steris

“Aš norėčiau, kad vokie
čių ir Sovietų Armijos nusi
leistų viena kitai kraują iki 
paskutinio lašo. Aš turiu vil
ties, kad rusų ir vokiečių 
armijos išnaikins vienos ki
ltas; ir aš manau, kad Ang- 

‘^jlija turėtų palikt pačiai vie- 
|nai Sovietų Sąjungai ka
riaut ru vokiečiais iki pat 
galo.”

Iš to suprantama, kad mi
nisters Moore - B^bazon, 

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Edinburgh. — Anglijos j Trečia rezoliucija, taipgi 
Darbo Unijų Kongresas, ai-,vienbalsiai priimta Anglų

stovau damas kelis milionus Darbo Unijų Kongreso, 
organizuotų d a r b i ninku, sveikina draugišką Ameri- 
vienbalsiai priėmė sumany-lkos bendradarbiavimą su

London, rugs. 3. — Dideli 
būriai Anglijos orlaivių per 
naktį bombardavo Berlyną 
ir atakavo Frankfurtą ir ki
tus pramonės centrus vaka
rinėje Vokietijoj ir įvairiose 
kitose Vokietijos dalyse. 
Anglų lakūnai sukėlė daug 
didžių gaisrų ir sprogimų.

pondentas D. T. Brigham 
telefonu pranešė savo laik
raščiui sekamas žinias gau
tas iš karo fronto tarp vo
kiečiu ir Sovietu:

Rytiniame fronte dauge
lyje vietų vokiečiai tik gi
nasi, o Sovietu kariuomenė 7 -V
įjuos atakuoja.

Smolensko-Gomelio srity
je raudonarmiečiai persi- 
grūmė per Sož upę ir pasi
statė kelis svarbius tiltus 
per ją į šiaurius nuo Gome
lio. Vienoj vietoj sovietinė 
kariuomenė prakirto 20 my
lių pločio spragą nacių po
zicijose ir jiennivo priversti 
pasitraukt į antrą ir trečią 
savo apsigynimo linijas.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
SOVIETU LAKŪNAI VĖI

bombardavo vokieti Philadelphia, Pa.
Berlin, rugs. 3. — Anglų --------

orlaiviai ištisą naktį bombo-j Svarbios Prakalbos Lietuvių, 
mis atakavo Berlyną; tai 
buvo smarkiausias iki šiol 
Anglijos orlaivių žygis prieš 
šį miestą.

Yra nurodymų, jog tuo
pačiu laiku Sovietų orlaiviai
bombardavo bent rytinę Vo
kietijos dalį.

Nutilo radijas ir Rumu
nijoj, Vengrijoj ir čecho- 
slovakijoj; saugojosi priešo 
orlaivių ir tuose nacių kon
troliuojamuose kraštuose.

Rūsy, Ukrainy, Lenku

aukščiau

Nuo Lietuvių Kalbės 
D. M. šolomskas

Sekmadieny j, rugsėjo 
(Sept.) 7 dieną, 
minėtų Hitlerio pavergtų
|tautų masinės organizacijos 
ir tūlos parapijos rengia 
masinį mitingą Lulu Temple 
svetainėje, prie Spring Gar
den ir Broad gatvių, 3-čią 
vai. po pietų.

Nuo lietuvių kalbės D. M. 
Šolomskas apie Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą.

Taipgi kalbės geri kalbė- 
tojai nuo rusų, ukrainų ir 

laiviai iki šiol sunaikino 100.lenkų. , , 
mil. tonų Rumunijos žiba-! Lietuviai yra raginami 
lo, tai pusę tiek, kiek Rumu-I^uo. skaitlingiausiai atsilan- 
nija per metus iš viso paga-^yti ParagiRti kitus ne
mindavo žibalo. ‘ tuvius į šias svarbias pra-

------------ kalbas. '
ORAS. — Šį ketvirtadienį 

būsią lietaus.

SUNAIKINTA PUSĖ RU
MUNIJOS ŽIBALO

London. — Anglai žinovai 
pripažįsta, kad Sovietų or-

Lietuvių Organizacijų
Komitetas.
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Judėjimas Už Earl Browderio 
Išlaisvinimą Auga

Earl Browderis tebesėdi federaliniame 
Atlantos kalėjime. Jis sėdi ten ne dėl ko
kių apgavysčių, ne dėl kokių kriminalys- 
čių, bet grynai dėl to, kad jis tuomet ne- • 
sutiko su vyriausybės politika. Tas turi 
būti aišku kiekvienam.

Browderis, ten^ka pažymėti, jau prieš 
keletą metų buvb stiprus agitatorius už 
demokratinių kraštų bloką prieš fašisti
nę ašį. Net kai karas ir prasidėjo, Brow
deris stovėjo už tai, kad Amerika, Chi- 
nija ir Sovietų Sąjunga tvirtai susijung
tų Japonijai suvaldyti ir taiką išgelbėti. 
Šiandien faktinai yra daroma tas, ką tuo
met agitavo Browderis, bet jis tebesėdi 
kalėjime!

Kovojant prieš fašizmą, kovojant prieš 
hitlerizmą, reikalinga Amerikos žmonių 
vienybė — cementinė vienybė kovai prieš 
vietinius hitleristus ir prieš pačius Vo
kietijos nacius, puolančius pasaulio tau
tas. Savo organizaciniais gabumais, savo 
įtaka didelėje Amerikos darbininkų kla
sės dalyje, savo politiniu žinojimu Brow
deris šiandien galėtų dikčiai padėti kovai 
prieš hitlerizmą. Bet jis, kaip sakėme, te
besėdi kalėjime! • - i;J

Todėl visai natūralu, kai Amerikos 
žmonės reikalauja Browderiui laisvės, — 
laisvės greitu laiku.

Yra sudarytas Piliečių Komitetas (Ci
tizens’ Committee) kovai už Browderio 
išlaisvinimą. Komiteto pirmininku yra 
tokis žymus asmuo, kaip Tom Mooney, 
patsai virš 20 metų nekaltai išsėdėjęs 
kalėjime. Komiteto nariais yra kitas gar
susis (buvęs) kalinys Warren K. Bil
lings. Be to, Arturo Giovanitti, Angelo 
Herndon, ir kt., sėdėję kalėjimuose (ne
kaltai) žmonės. Komitetan įeina visa eilė 
intelektualų — tokis istorikas-rašytojas, 
kaip Truslow Adams, ir kt. Yra ir eilė 
visuomenininkų, profesorių, kurie drąsiai 
reikalauja Browderiui laisvės.

Pastaruoju metu šis Komitetas išleido 
peticijas, kuriose bus renkami piliečių pa
rašai, raginant prezidentą Rooseveltą iš
laisvinti Browderį. Piliečių Komiteto sek
retorė, Elizabeth Gurley Flynn, pasileido 
maršrūtan (su prakalbomis), padėti kon
soliduoti jėgas kovai už išlaisvinimą 
Browderio.

Rugsėjo mėn. 29 d. Madison Square 
Gardene, New Yorke, įvyks milžiniškas 
masinis žmonių mitingas, ruošiamas 
Browderio laisvinimo reikalu.

Visa eilė Amerikos darbo unijų, kul
tūrinių organizacijų, draugijų ir kliubų 
jau priėmė rezoliucijas reikalaujančias 
išlaisvinti Browderj.

“Reikalavimas Browderiui laisvės au
ga kiekvieną dieną,” andai pareiškė Ko
miteto sekretorė, Mrs. Flynn.

Jei tik prasidės stiprus masinis judėji
mas, tai nereikia nei abejoti, kad Earl 
Browderis bus išlaisvintas. Iš to galės 
pasidžiaugti tik Hitlerio priešai.

Dramatiškas, Gražus Žygis
Kai 1937 metais sovietinis orlaivinin- 

kas Gromovas su savo draugais atlėkė iš 
Maskvos į Kaliforniją, tai tūli skelbė, 
jog tai, kaipo “sportininko-orlaivininko” 
žygis esąs gražus, tačiau praktiškos ver
tės jo kelionė vargiai beturės.

Bet štai pereitą pirmadienį į Nome,
Alaską, nusileidžia du dideli sovietiniai
oro laivai, gabeną 47 asmenis, su diplo
matiniais pasais, atlėkusius į Ameriką 
svarbiais karo reikalais. Jiems vadovau
ja niekas kitas, kaip tas pats orlaivinin- 
kas Gromovas.

Šis toks netikėtas, toks dramatiškas 
žygis atkreipė į save dėmesio viso pro
taujančio pasaulio! Nes jię parodo, kad 
kelias per “pasaulio viršugalvį” iš teori
jos virto praktika. Orlaivininkai apleido 
Maskvą ketvirtadienį, o Alaską pasiekė 
pirmadienį. Jie, žinoma, lėkė su sustoji
mais; jie lėkė atsargiai, apdairiai. Gal, 
kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, tai 
svečiai jau bus kur nors Jungtinėse Vals
tijose, — gal net Washingtone.

Matyt, Sovietų Sąjunga pasirįžo šiau
rių plotais per Alaską padaryti nuolati
nį susisiekimą. Nors jie ten turi, be abe
jo, vargo su šalčiais ir pušniais, betgi ten 
nėra jokio pavojaus iš priešo — nacių — 
pusės. Pirmas žygis jiems pavyko labai 
gerai.

Kiek Surinko Pinigų Ir Ką Sušelpė 
Keturi Lietuvių Fašistų Fondai 
“Tėvynėje” (iš rugpjūčio 29 d.) telpa

p. K. J. Paulausko straipsnis apie ketu- 
rius lietuvių fašistų fondus, suorganizuo
tus Amerikoje savo sėbrams šelpti. Tie 
fondai rinko aukas iš lietuviu visuome
nės ir todėl bus įdomu susipažinti su jų 
stoviu. Mes čia paduosime platesnes to 
rašinio ištraukas, kad skaitytojas galėtų 
susipažinti su tikra padėtimi, taip sakant, 
iš pirmų rankų. P-nas Paulauskas rašo:

“Department of State, Washington, D. 
C., liepos 31 dieną išleido buletiną No. 
366, kuriame nurodoma visų tautų šioje 
šaly registruotų fondų veikimas ir stovis. 
Tame buletine randame ir 4 lietuvių re
gistruotus fondus, kurių stovis yra seka
mas:

American-Lithuanian Society of Wa
shington, D. C., užregistruotas kovo 25 
d., 1941 m., tikslu šelpti Lietuvos pabėgė
lius Vokietijoje. Šis fondas, rodos, vado
vaujamas adv. Supenio.

Aukų surinko ............. $227.09
Šelpimui išmokėjo ..... 189.38
Fondo išlaidos............... 37.71
Balanso neturi.

Lithuanian National Fund, Brooklyn, 
N. Y. Šis fondas yra Juozo Ginkaus vado
vybėje. Įregistruotas gruodžio 14 d., 1940 
metų, tikslu šelpti lietuvius pabėgėlius 
Vokietijoje ir Francijoje. '

Aukų surinko ............... $437.64
Šelpimui išmokėjo ....... 200.00
Fondo išlaidos ............. 16.00
Balansas ižde ............... 221.64

Lithuanian Relief Committee for the 
Aid of Lithuanian Victims of Tyranny 
and War. šis fondas Amerikos lietuviams 
žinomas kaipo Kl. Jurgelionio vadovau
jamas. Užregistruotas vasario 25 d., 1941 
m., tikslu šelpti lietuvius Britanijoj, Vo
kietijoj, Francijoj ir Italijoj.

Aukų surinko ............... $129.57
Šelpimui išmokėjo ....... 100.00
Fondo išlaidos ............. 17.55
Balansas ižde ............... 12.02

Lithuanian National Relief Fund, Chi
cago, Ill. Šis fondas suorganizuotas ir už- 
girtas buvusiame suvažiavime, įvykusia
me Tabor Farmoje, Sodus, Mich. Įregis
truotas birželio 19 d., 1941 metais, tikslu 
šelpti lietuvius pabėgėlius Vokietijoje.

Aukų negavo nei CENTO.
Šelpimui neišmokėjo nei CENTO. 
Ižde neturi nei CENTO.
Fondo išlaidų jau padaryta $894.99.

Tai keturių lietuviškų fondų užregis
truotų Washington, D. C. stovis, kurį 
paskelbė Department of State, sulig tų 
fondų vadovybių po priesaika prisiųstų 
raportų.

Imant bendrai, minėti keturi
fondai aukų surinko .. $794.30 

Šelpimui išleido ........... 489.38
Ižduose balansą turi ... 233.66 
Administravimui išlaidų
sudarė .......................... 966.25

Katalikų fondai, matomai, nėra skir
tingai įregistruoti ir jokių atskaitų ne
skelbia. Proporcionaliai imant spėju, kad 
veikimas ir stovis nebus geresnis už kitų 
lietuvių fondų stovį.”

Keturi fondai tesurinko iš viso tik apie 
aštuonis šimtus dolerių, o “šelpimui” iš
leido $489.38, kuomet “administratiniams 
reikalams” net $966.25. Vadinas, daugiau 
negu surinko! Tai parodo, kad tie fondai 
buvo nereikalingi, kad visuomenė jų ne
rėmė, kad fašistų bliovimas apie “bolše
vikų terorą” Lietuvoje pasiliko bergž
džias. Nes kaip jau visiems žinoma, tie 
fondai buvo suorganizuoti šelpimui sme- 
tonininkų, bėgančių iš Lietuvos pas Hit
lerį.

Būtų labai įdomu sužinoti, kokius as- 
menius paminėtieji fondai sušelpė? Vei-

Gausios Aukos Medikalei
Pagelbai Raudonajai

Armijai

Massachusetts ir Apylinkes Lietuvių Kon-
ferencija dėl Medikalės Pagalbos SSRS
Konferencija įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 7 d., 3 

valandą po pietų, Metodistų Žinyčioj, 2 Atlantic Street, 
South Boston, Mass. Ši konferencija yra šaukiama su pri
tarimu šių organizacijų ir profesionalų: Lietuvių Darbi- 

meš naciška barbarizma. Ne tik žo-'ninK’-‘ Susivienijimo Pirmo Apskričio, Lietuvių Literatu- 
A„_1--------------- T._x............... ---------

s lietuviai skubinas? Sovietu'Sąjungos į1’0 Apskričio, Pažangiųjų Lietuvių Tarybos Central™ 
(Komiteto, Moterų Sąryšio. Ir šie profesionalai užgiria 

A ., . . TZ . Tokios konferencijos šaukimą: Dr. Pilka, Dr. Repšys, Dr. i vėl pasiuntėme Amerikiniam Komi- w T ± i r> • • m- • 1 • tzp 1 i Valatka, Aptiekorius Jatul, Dr. Borisas ir Mimstens Ku-
ibilius. Todėl visos lietuvių organizacijos ir įvairūs kliubai 
esate kviečiami prisiųsti atstovus!

Jei oficialiai išrinkti atstovų nesuspėsit, tai pageidau
jama, kad atvažiuotumėt kliubų bei šiaip organizacijų

Pereita savaitė buvo labai gausi aukomis. Džiugu, kada 
matai, kaip gražiai ir nuoširdžiai pažangioji visuomenė 
remia kovotojus p.Uč __ .11. 11^ , _ .. ,v. . .
džiais, ne tik aukštais linkėjimais, bet ir savo sunkiai ^os 7^to^ Ajiskricio, Lietuvių Meno Sąjungos
uždirbtais doleriai 
žmonėms pagalboj.

Rugsėjo 2 dien
tetui Medikalei Pagalbai Sovietų Sąjungai $808 čekį. Tai
gi, iki šiol per Lietuvių Komitetą jau bus suplaukę šiam I 
prakilniam reikalu 
tų dolerių.

Pirmą labai stambią auką gavome iš, Rochesterio per i komitetų nariai ir imtumčt aktyvį dalyvumą šioj svarbioj 
d. J. Bulių. Jis prisiuntė $211. Vardai aukotojų paskelbti konferencijoj. Taipgi labai pageidautina, kad nuo orga-

Aciu rochesteriečiams, kurie taip gra- nizacijų, kaip ir nuo pavienių ypatų, atvežtumėt aukų 
ISovietų Sąjungos medikalei pagelbai. Momentas svarbus 

isvės” piknike Philadelphijoj pereitą'ir ši konferencija yra šaukiama skubotai be didelių prisi-

korespondencijoje 
žiai pasidarbavo.

Dienraščio “La

i jau gerokai daugiau kai dvylika šim-

sekmadienį labai stambi suma suaukota per draugus ir Rengimų.. Bet ši konferencija turi būti skaitlinga ir kon- 
jrogramos aukų rinkėjos surinko $121 struktyvi. 
n asmeniškai geros širdies prieteliai be 
□ei prašymo laike pikniko pridavė apie 
siu tiktai tuos, kurie davė ne mažiau

prietelius. Laike 
su centais. Gi ma 
jokios agitacijos 
$170. Čia pažymi
kaip $5.

Stambiausia au 
iš Hanover,. Md..

ka atėjo nuo Juozo ir Onos Deltuvų, 
Jie sako, kad jie negali nusileisti eks- 

baltimoriečiui Jonui Balsiui ir todėl paaukojo $25. Bal- 
K. Vitkai aukojo $15. Po $10 aukojo 
•augės: Mrs. K. Petrele, iš Philadelphi- 
Marlin, Pa. Gera Draugė iš Bingham-

timoriečiai A. ir 
šie draugai bei di 
jos, S. Pečiulis, iš 
ton, N. Y. F. ir Helen Kvedarai, iš Bloomfield, N. J., ir 
Pr. Šaulys iš Eližabeth, N. J.

Po penkius dolerius aukojo šie: K. Mockus, iš Brookly- 
no, F. J. Repšys iš Milford, Mask; M. Misevičienė, iš 
Brooklyno, Kazys Dzevečka, iš Bronx, N. Y., J. Straus, 
Baltimore, Md„ K. Zambazevičius, iš Reading, Pa., J. 
ir M. Gugoniai, iš Philadelphijos, J. ir U. Staniai, iš Bal
timore, A. J. Pranaitis, iš Camden, N. J., J. Stasiukaitis, 
iš Philadelphijos, J. Vaitkus, iš Camden, Domicėlė Ga- 
balis, iš Bloomfięld, N. J., A. Kindaras iš Bloomfield, 
N. J., J. Lastauskas, iš Camden, ALDLD. 141 kp., Phi
ladelphia, Petras ir jo Draugė, J. Kalvaitis, Z. Jasiulis, 
J. Česnulis.

Kitos -aukos: Hillside, N. J., per draugų Tyliunų “pa- 
rę” surinkta $28.35; Scrantoniškis J. Vėbra prisiuntė $5; 
per “Laisvę” gauta: nuo Rapolo Čiuberkio iš Sę. Bos
ton, Masš., $16’; nuo J. Urbono, Brooklyn, N. Y., $5; 
nuo V. Chepulio, Brooklyn, irgi $5.

Gavome aukų iš labai tolimo miesto, Aberdeen, Wash.- 
Paul Gribas ir šeima paaukojo ir prisiuntė $20. Iš Broo
klyn, Conn.,-Felix Gaziliūnas prisiuntė aukų: Valter Ski
pičio $10 ir M.-Valentino $5.

Pirmutinė stambi auka atėjo iš Nashua, N. H. M. Vir- 
bickienė prisiuntė $55. Nuo Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio per M. Sukackienę gavome $20. “Laisvė” prida
vė dar sekamas aukas: Kazys Kundrotas, Martins Ferry, 
Ohio, $5; P. šiušąs, Worcester, Mass., $5 ir H. Žukienė, 
Binghamton, N. Y., $5. Lietuvis profesionalas Antonie 
Petkus, M. D., Muskegan Heights, Mich., prisiuntė $5.

Taigi, kaip matote, aukos plaukia labai gausiai. O au
kų rinkimas šiam tikslui tiktai prasidėjo. Visur koloni
jose laukia blankų aukų rinkimui. Kaip greitai Komitetas 
pagamins tokias blankas, visur jas gausite.

Lietuvių Komitetas Medikalei Pagalbai So v. Sąjungai
Sekretorius,

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

Konferencijos šaukimo sekretorius,
Jonas Grybas,

1190 Washington St., Norwood, Mass.

PASTABOS
Nacių laikraštis 

cher Beobachter” 
Švedijai ir Šveicarijai, 
ja turinti stoti į karą 
rio pusėje. Jeigu to ji 
darysianti, neturėsianti

‘Voelkis-įsako, 
grūmoja

Švedi-
Hitle-
nepa- 
jokios

ad Sovietai veda kara 
už “nuvertimą piktos tironi
jos”. Jis sako:

“Rusija vėliausia šalis, kurį 
kenčia nuo naciškos Vokieti
jos užpuolimo. Ji kovoja už

teisės po karo kištis į “nau
jos santvarkos” sudarymą 
šiaurinėje Europoje.

Laikraštis kalba apie pa
ruošimą Švedijoje spėkų dėl 
perversmo. Vadinasi, hitleri
ninkai darbuojasi.

Panašus grūmojimas siun
čiamas ir Šveicarijos adresu.

tautinės laisvės ir nepriklau
somybės principus, už kuriuos 
taipgi stovi Anglija ir Jungti
nės Valstijos. Tuo būdu mes 
turime linkėti karžygiškai ru
sų armijai ir Rusijos žmonėms 
pilniausio pasisekimo jų ko
voje ir turimte būt pasirengę 
duoti jiems viiokią galimą pa
galbą.” ‘ )

Naujoje Zelandijoje susi
organizavo Draugija Artimes- 
niems Santykiams su Rusija. 
Jos pirmininku yra N. Zelan
dijos parlamento pirmininkas.

Draugija sieksianti išvysty- 
tyti artimiausius kultūrinius 
ryšius tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Naujos Zelandijos ir. taipgi 
suteikti visokiĄ pagalbą So
vietų karui prieš nacizmą.

“Pravda” rašo, kad Hitle
ris ruošiasi okupuoti Ispani
ją ir padaryti užpuolimą ant 
Portugalijos.’ Gen. Franco 
nesipriešins nacių armijai. .

Portugalija simpatizuodavo 
Anglijai, tačiau gal tik menką 
pasipriešinimą tegalėtų išvys
tyti prieš nacius.

“Pravda” pabrėžia, kad ši
tie Hitlerio žygiai bus pirmie
ji prie užkariavimo Atlantiko.

Generolas Masarini, Rumu
nijos armijos aukštosios ko
mandos galva, skundžiasi ne
buvimu disciplinos jo armijo
je. ’Tas parodo, kad Rumuni
jos žmonės nesutinka savo 
kraują lieti išgelbėjimui Hit
lerio kudašiaus.

Anglijos bažnyčios aukštas 
viršyla, Canterburio arkivys
kupas, pasisakė už militarinę 
pagalbą Sovietų Sąjungai. Jis

Pasirodo, kad naciai po 
prievarta mobilizuoja lenkus 
karui prieš Sovietus. Taip 
pareiškė paimtas karo nelais
vėn lenkas kareivis Jan Og- 
rodni. “Pravda” atspausdina 
jo atsišaukimą j lenkus. Šis 
lenkas karys sako:

“Brangūs BroliaiT^_A*--gsu 
lenkas valstietis iš Trusszioa 
Lubliniecka kaimo. 1940 mi
tų birželio mėnesį vokiečiai po 
prievarta mane paėmė armi- 
jon ir dabar buvo pasiuntę 
kariauti prieš mūsų ’ brolius 
rusus. Hitleris nori užkariau
ti visą pasaulį. Šio neprisoti
namo nenaudėlio neapkenčia 
visi, o labiausia lenkai, kurių 
vokiečiai neskaito žmonėm ir

Senas Sovietų Sąjungos kazokas, suorganizavo kolektyvio ūkio kazokus, pirmiau 
kovojusius partizanų kovose (revoliucijos metu) ir joja j frontą žmonijos nepriete- 
liaus Hitlerio ir jo nacių mušti.

kiaušiai jie bus sušelpę visokias Jaclvy- 
gas ir Antanus, atsibalaęlo j tįsius Ameri
kon. O gal pasiuntė hitlerinėj Vokietijoj* 
esantiems smetonininkams?

Gaila, kad p. Paulauskas nepatyrinėjo 
apie socijalistų fondds ir klerikalų įsteig
tus fondus. Klerikalai, galimas daiktas, 
bus daugiau surinkę, nes jie rinko aukas 
“po grieku,” — kunigai įsakydavo tikin
tiesiems, kad Dievas dangun jų nepriims, 
jei jie nedubš pinigų lietuvių tautos ne-

| prieteliams, todėl atsirado nemažai -tokių 
nesusipratusių katalikų, kurie aukojo sa
vo sunkiai uždirbtus centus.

Būtų gerai, kad mūsų visuomenė bent 
ateityje, pasimokinusi iš aukščiau paduo
tų p. Paulausko faktų, pasisaugotų ir vi
sokiems lietuvių tautos neprieteliams at
sisakytų duoti savo centus! Ypačiai kata
likai darbininkai turėtų būti, budresni ir 
drąsesni 'atsisakyti nuo davimo, nors ir 
pats klebonas prašytų!

net uždraudžia jiems kalbėti 
savo kalba.”

Jis sako, kad jo kompani
joj buvo septyni lenkai. Ir tę
sia :

“Bet nei vienas iš mūsų ne
norėjome kariauti už Hitlerį. 
Mes pasižadėjome pereiti 
Raudonosios Armijos pusėn 
prie pirmos progos. Prie mie
sto X aš pasidaviau pirma
jam rusui kareiviui, kurį pa
sitikau. Dar būdamas fronte 
aš sakydavau savo draugams, 
kad būtų gerai Lenkų armijoj 
kariauti prieš vokiečius. Ru
sai kareiviai informavo mane, 
kad Sovietų Sąjungoje yra or
ganizuojama Lenkų Armija 
prieš nacius, kurios tikslas 
bus išlaisvinti Lenkiją iš vo
kiečių vergijos, ir kad lenkų 
valdžia pasirašė sutartį su So
vietų valdžia dėl bendros vei- 

» klos prieš Vokietiją.
“Aš įstoju į Lenkų Armiją, 

kaipo savanoris, kovoti už iš
laisvinimą savo tėvynės, Len
kijos, nuo okupantų.

“Lenkai! Eikite mūsų bro
lių rusų pusėn. Pakilkite į ko
va! Sutriuškinkite hitlerinius •- * «
gončus, kurie teršia lenkų že
mę!”

“Niekas negali lapelių imti 
ir juos skaityti. Jų negalima 
(Tąsa ant 5-to puslapio)
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Trečias puslapis

Gelbėjimas Ispanijos Kovotoju ir 
Antifašistų iš Francijos

Drg. Ig. Krivickas surin
ko ant blankos $13.25. Au
kavo Ig. Krivickas $3.50; 
Ant. Pasukinis $2; po $1: 
Vincas Kičas, Ant. Bene- 
prauskas, Pranas Durą, Ch. 
Milton, Petras Kupris ir 
Antosia Skelpšas. Po 50c.: J. 
Vitartas, Frank Skarus, St. 
Raimond ir P. Vaitekūnas 
25 centus.

Drg. Mary žvirblis ir J. 
K. Navalinskienė surinko 
ant blankos $15.

Pietų Amerikos Lietu 
viai ir Šis Karas

* >

bienė, J. Jarema ir V. Stan- 
ciukas. Po 25c.: S. Tarvy
daitė, N. Pitela, J. Casyra, 
A. Matney, Y. Madhey, A. 
Maceiko, S. Kraives ir N. 
Samus.

Drg. F. Abekas nuo Chi- 
cagos draugų prisiuntė $5.

Drg. K. M. Sukackienė 
prisiuntė $20 nuo Naujos 
Anglijos Moterų Tarybos.

Drg. J. Stigienė iš Mon
tello prisiuntė nuo Moterų 
Apšvietos Kliubo $10.

Drg. Jankeliūnienė ir Sa- 
tulienė ant blankos surinko

ma parvežti, tik reikia lė
šų. «
Dar 50,000 Laukia Pagelbos

Dalis Ispanijos kovotojų 
antifašistų grįžo atgal į sa
vo šalį, kurie nebuvo taip 
znaimūs. Kiti negali grįžti, 
nes Ispanijoj viešpatauja 
baisus kruvinas fašistų tero
ras. Ten yra per milionas 
areštuotų žmonių. Šimtais 
šaudo kasdien.

Franci jo j dar yra apie 
50,000 k o v o t o jų. Dabar 
Franci ja yra arba pavergta 
Vokietijos ir Italijos fašis
tų arba pavergta savųjų fa
šistų priešakyj su Petain ir 
Darlan. Petaino valdžia vei
kia ranka rankon su Hitle
riu ir Mussoliniu. Petaino 
fašistinė valdžia pareikala
vo antifašistų vokiečių, ita
lų, jugoslavų, vengrų ir ki
tų fašistų okupuotų kraštų, 
kad jie į trumpų laiką išva
žiuotų iš Franci jos, o jeigu 
|ne, tai bus gražinti į Itali
ją, Vokietiją, Vengriją ir ki
tas šalis. Aišku, kad tuos 
kovotojus ten laukia neiš
vengiama mirtis. Fašistai 
nedovanos jiems už jų anti
fašistinę veiklą! Kitus Ispa
nijos kovotojus arba laiko 
baisiuose koncentracijos lo- 
geriouse, arba išveža į Afri
kos Sacharos dykumas sun
kiems darbams.

Virš, 50 kovotojų antifa
šistų jau turi leidimus nuo 
Meksikos valdžios įvažiavi
mui, tik reikia jiems trans
porto lėšų. Amerikinis Ko
mitetas prašo visus gerašir
džius žmones gelbėti tiems 
antifašistams kovotojams.

Daktaras Ed. K. Barsky 
praneša, kad nuo gegužės 1 
d., 1941 metų, minėtas ko
mitetas už $18,685 pasiuntė 
pagalbos tiems kovotojams į 
koncentracijos 1 o g e r ius, 

medikamentais,

Kada Franci j a buvo de
mokratinė šalis, tai daug ž/- 

 

miii rašytojų ir taip kultū
ros žmonių bėgo nuo bude
liško fašizmo iš Vokietijos 
ir Italijos į Franciją. Jie at
vykę į Franciją nesėdėjo 
rankas sudėję, bet leido 
laikraščius, lapelius, rašė 
brošiūras ir knygas ir as 
viskas buvo slaptai gabena

 

ma į Vokietiją ir Italiją. 

 

Tūli iš jų sakė kalbas p^r 
radio, kurios buvo runčia- 
mos oro bangomis į Vokie
tiją ir Italiją ir šaukiami 
žmonės į kovą prieš fašis
tus.

Kada Italijos ir Vokieti
jos fašistai užpuolė Ispani
jos liaudį, tai nemažai ši(u 
antifašistų vyko Ispanijon 
ir su ginklu rankose kovo
jo prieš fašistus. Italai buvo 
sudarę Garibaldi Batalioną, 
vokiečiai Thaelmanno Ba
talioną.

Kada fašistai įveikė ko-į 
vingą Ispanijos liaudį ir 
Tarptautinę Brigadą, tai tie 
kovotojai persikėlė į Fran
ciją. “Demokratinė” Franci- 
ja, kurios priešakyj stovėjo 
sufašistėję elementai, tuos 
kovotojus sugrūdo į koncen
tracijos logerius. Jų padėtis 
pasibaisėtina! Jų drabužiai 
senai virto skarmalais, ne
tikę barakai, prastas mais
tas iššaukė ligas, stoka me
dikais pagelbos iššaukė di
delį mirtingumą.

Pažangūs žmonės pasau
lyj susidomėjo, kaip išgelbė
ti tuos kovotojus ir antifa
šistus. Nemažai jų išvažiavo 
į Sovietų Sąjungą, kaip tai 
lietuviai, latviai, estai, finai, 
bessarabiečiai, baltrusiai ir 
Ukrainai. Kaip kurie patys 
šiaip taip dasigavo į kitas 
šalis.

Pastangomis United Ame
rican Spanish Aid Commit- kaip tai 
tee (Apvienyto Amerikos maistu, drabužiais ir kitais 
Ispanijai Pagelbos Komite-' reikmenimis ir tūkstančius 
to), kuris savo centrą turi kovotojų jau išvežė.
425 Fourth Ave., New York, Aukos Antifašistų Pagelbai

Drg. J. Murnikas iš Fitch
burg aukavo $15.

Drg. P. Podžiūnas, U. 
Klaučiūnienė ir D. Žambui 
aukavo po $1; K. Juskaus- 
kas ir Ona Juskauskienė po 
25 centus.

Drg. V. K. šerdis ir S. 
Liutkus surinko ant blankų

N. Y., kurio pirmininku yra
Dr. Edward K. Barsky, vice Lietuviai visada nuošir-
- pirmininku ' Dr. Thomks džiai * remia antifa- 
Ad<Jis ir iždininku profeso-'?lstm* £°7Vr tel^a.pagel-

Gavome Uruguajaus lietu
vių laikraštį “Darbas” už rug
pjūčio 2 d. Sužinome, kad 
Pietų Amerikos lietuviai labai 
susijaudinę dėl šio karo. Uru
guajaus lietuviai turi Lietuvių 

* Anti-Fašistinį Komitetą, kuris 
3 ruošia masinius mitingus ir 

spėkas priešAukavo: kuopia lietuvių
Gera Draugė $10; P. O. Mi- fašizmą, už paramą Sovietų 
kalajūnas $1.50; Mary Žvir
blis $2.50, K. Waicek $1.

- Drg. Walter Simon surin
ko ant blankos $12. Aukavo 
po $1: A. Veroln, J. Patrik, 
V. Urbonas, S. Pechulis. Po 
50c.: K. Raulišaitis, V. Dri- 
gonis, J. Sholomisky ir J. 
Stanelis. Po 25c.: A. Bagdo
nas, S. Špokas, M. Žolynas, 
O. Dobinienė, P. Zareckas, 

Navulis,

niekam kitam, kaip tik darbo 
klasei, nes darbo klasė, kuri 
viską pagamina, turi būti val
dovu savo gaminių, o ne iš
naudotojų gauja. Kaip visa 
Tarybų Sąjunga,., taip ir mūsų 
tėvynė Lietuva*' vadovybėje 
Kompartijos buvo ir yra my
lima visų -darbo žmonių, tik 
neapkenčiama nacių ir visokių 
juodųjų gaivalų, kurie ir šian
dien drįsta pasidžiaugti iš 
žmonijos nelaimės, kurią su
kūrė fašizmas. Net demokra
tais pasivadinę nekurie mūsų

$14.90. Aukavo po $1: F. Ch. Miller, , Ant. , . . . . .
Saulis Z Stasiulis F Za- Ant Navulis, Jr., O. Baliu- įsitikinimų, j viena tvirtą ko- 

’ ’ Ant Tumonis, Ant. Svi- 4mltyą’.. sus11rtr,la * visų 
Geo. Čepaitis, Peter 

Pr. Knights, Gus.
B. Michell, W.A. Strepeika, K.

vis, S. Liutkus, W. Paulaus^ 
kas, A. Lukoševičius, J. Gai
da ir P. Taras. Po 50c.: M. 
Varkšas, 
Pociūnas, M. Radžionis, J.
Kentrius, C. Siman, P. Bu- 
teff ir J. Wizbar. Po 25c.:
A. Lukoševičius, D. Krūtis,
B. Makutėnas, J. Gasparai- 
tis, J. Vertei, S. Vander, A. 
Paciūnas, W. Stuper, J. Jur- 
konis, S. Pociūnas ir A. Po
cius.

nas,
Puodis,
Diržulaitis, 
Siman aukavo 60 centų, o 
kiti po mažiau.

Pinigai perduoti antifa
šistų gelbėjimo komitetui. 
Visiems aukavusiems drau
gams ir draugėms, taip pat 
aukų rinkėjams tariame di
delį ir nuoširdų ačiū.

D. M. šolomskas.

Amerikoj yra įvairiausių 
profesijų, o jeigu randasi 
fesijų, tai, suprantama, 
rastis ir profesorių.

Pavyzdžiui, kišenvagį 
vadink vagimi, tai bus 
žiausias jo įžeidimas; jis

vieton,

Xvel ir jų 
ių provoka-

valdžiai

pro- 
turi

piniginę tau ne-

ir diplomuoti
maloniau atine-

Sąjungai. Vienas Komiteto 
pranešimas sako:

“Šis komitetas šaukia visuo
tinį lietuvių susirinkimą, kuris 
įvyks kliube, Portugal 3651.
Cerros ir rugpjūčio 2 d. 19 ir tautos spekuliantai falšyvu pa- 
30 vai. LT Casabo lietuviai ir 
lietuvės: kam yra brangi mū- 

‘sų Tėvynės laisvė, atjauskime 
tuos, kurie kaujasi su tuo ne
lygiu priešu, vokiečių naciz
mu 1 Stokime visi bendrai, be 
jokių politinių bei tikybinių

jiems dienos užpulti progresy- 
vę Uruguajaus ir kitų Ameri
kos šalių liaudį ir išskerst, kaip 
kad skerdžia vokiškas fašiz
mas Tarybų Sąjungos liaudį. 
Praeito mėnesio Durazno uru- 
guajiški nacistai paplukdė 
Uruguajaus tikrus sūnus krau
ju je: Herrerą^ 
banda j ieško vi
cijų prieš komunistų partiją 
ir progresyvę Uruguajaus liau
dį. Seime vis nauji projektai 
taikomi prieš liaudį. Spaudo
je visokių patarimų
prieš darbo klasę, o ypatingai 
prieš ateivius, kurie suprasda
mi savo klasės reikalus gina 
kartu su vietiniais gyventojais 
išvien. Ekvadoriaus ir Peru 
valstybių militariški susikirti
mai, tai vis nacių provokacijos 
prieš Pietų Amerikos liaudį.

“Tą visą artėjantį mūsų - 
kontinente pavojų, būkime ge
rai pasiruošę jį atremti. Kad

trijotizmu dar tebegieda va
karykščią giesmę, lygindami, 
kad vakar Lietuva buvo oku
puota rusais, šiandien vokie- (būti pasiruošusiems, reikia būt 
čiais. Kur jūsų sąžinė'? Jei 
jūs kanibališkai padedat 
smaugti fašizmui Tarybų Są
jungą, kai visas pasaulis eina 
su Tarybų Sąjunga.

“Į vienybę kovoj prieš na- 
cifašizmą, bet tik švarus ele
mentas, kuris negeidžia mir
ties Kompartijai ir Tarybų 
Sąjungai. Visi kiti parsidavė
liai fašizmui ir spekuliantai 
šalin, nes jumis gerai pažįsta 
visi tikros y demokratijos šali
ninkai, už kurią nepagaili ir 
nepagailės savo gyvasties.”

Kitas ugningas straipsnis 
pavadintas “Bendras Liaudies 
Frontas Prieš Barbariškąjį Fa
šizmą.” Jame, tarp kitko, 
skaitome:

“Tarybų Sąjungos draugai, 
o ypač mes lietuviai, kur mū
sų tėvynė Lietuva metai lai
ko atgal tapo išlaisvinta nuo 
fašistinių smetoniškų banditų, 
šiandien nulaistyta mūsų bro
lių krauju ir laikinai yra pa
tekus tų hunų rankosna, kur 
didžiausias kančias kenčia mū
sų atsilikę tautiečiai, vokišk 
nacizmo inkviziciją ir terord. 
Nors be abejonės tikimės, kad 
Raudonoji Armija nušluos'vo
kiečių nacizmą nuo savo teri
torijos ir išlaisvins vėl mūsų 
gimtinę, bet toji kova yra 
žiauri ir bus dar žiauresnė. Mi
lijonai kris gyvybių, kol su
triuškins tą baisųjį nacių-fašis- 
tų smaką. Tarybų Sąjungos 
liaudis tą gerai supranta ir į 
tai šaukia viso pasaulio darbi
ninkus, kad būtumėm daug 
daugiau akylesni, kaip niekuo
met artinantis pavojui iš krau
gerių pusės prieš visus pro
gresą siekiančius—darbo liau
dį...

“Tarybų Sąjungos liaudis 
lieja kraują už viso pasaulio 
darbc^klasės išvadavimą iš fa
šistinės vergijos. Tarybų Są
jungos jaunimas kovoja kaip 
tiktai už mus visus, todėl mes 
neturime būti indiferentiški to
je kovoje, kur gyvename irgi 
pilnas kraštas tų fašistinių hu
nų, kur jie jieško patogios

kaip niekuomet organizuotais 
ir intensyviai įsitraukti į dar
bininkų judėjimą. Kiekvienas 
lietuvis turi priklausyti savo 
profesijos sindikatui; kiekvie
nas lietuvis turi būti aktyvus ♦ 
draugas ir rėmėjas Tarybų 1 
Sąjungos kovoje už mūsų visų 
bendrus reikalus; kiekvienas 
lietuvis turi būt rėmėjas Kom- ; 
partijos, kuri gina darbininkų 
reikalus ir stovi visų darbinin- . 
kų sargyboje, ir kiekvienas 
lietuvis turi būti rėmėju išei
nančio 7 rugpjūčio laikraščio 
“Diario Popular,” kuris bus 
organu visos pažangiosios U- 
ruguajaus liaudies ir atidarys 
dar daugeliui uruguajiečiams 
tikriems demokratams akis į • 
pasaulį. f

“Todėl me/s lietuviai nebū
kime, kaip kad buvome iki 
šiol, nuošaliai darbininkiško 
judėjimo, o spieskimės prie 
savo progresyvių kultūrinių ir 

r politinių organizacijų ir tuomi 
rasime kelią vedantį kovon 

prieš fašizmą, čia vietoj ir 
tuomi prisidėsim prie pagelbė
jimo Tarybų Sąjungai grei
čiau palaidoti vokišką žiaurų
jį nacizmą ir itališką fašizmą,

“Kad neliktų šie žodžiai žo
džiais, bet kad būtų įgyven
dinta lietuviuose praktikoje, 
tai darbas yra pilnas optimiz
mo, nes žino susipratusio lie
tuvio psichologiją, kuris turės 
radikalėti ir neatsiliks nuo 
pasaulinio darbininkų judėji
mo kartu dalyvaudamas savo 
šalies nacionaliam judėjime 
prieš nacionalį vidujinį darbo 
klasės priešą.

tautų; tai yra Frente Nacio- 
nal Democratico de Ayuda a 
la Union Sovietica, prie kurio 
ir mūsų, lietuvių komitetas su
sitvėrė. Tad padėsime savo 
broliams kaip materialiai taip 
ir moraliai, kurie žūsta netik 
savo žemėje gindami ją nuo 
kraugerių, bet ir kaujasi dėl 
mūsų visų gimtojo krašto, dau
žydami paskutines nacių fašis
tų jėgas ant Baltgudijos ir Uk
rainos laukų.

“Tad pirmyn draugai ir 
draugės už bendrą mūsų tiks
lą! Visa pagalba mūsų bro
liams! Pergalė mūsų pusėje!”

“Darbe” telpa straipsnis 
“Lietuviai Anti-Fašistai, Vie
nybės!” Uruguajaus lietuviai 
šaukiami susivienyti aplinkui 
Komunistu Partijos vadovybę. 
Skaitome sekamą:

“šiuo taip svarbiu ir pavo
jingu dėl mūsų klasės momen
tu, kada eina visame pasauly
je žūtbūtinė kova tarp darbo 
ir kapitalo, negalime būti su- 

[siskaldę, o turime jungtis po 
[savo klasės vėliava — vieny
bės vėliava. Kas tik esame an
tifašistai, junkimės artimai ko
vai, kuri reikalauja vienybės ir 
būsime užtikrinti mūsų klasės 
pergale.
“Vakar liaudis žiūrėjo į Ko

munistų, Partiją kaip į svetimą 
jai, o šiandien dauguma gaili
si, kad vakar ją neigė. Nes 
Kompartiją, tai darbo klasės 
išganymas ir yra kovingiausias 
avangardas prieš fašizmą. Jei 
nebūtų Tarybų Sąjungoj Ko
munistų Partijos, kuri per taip 
trumpą savo gyvenimą parodė 
visam pasauliui tokį didelį 
progresą kaip socialiam, poli
tiniam, kultūriniam ir ekono
miniam gyvenime, kad buržu
azinės partijos šmtmečiais ne
galėjo to atsiekti, tai šiandien 
fašizmas būtų jau įsigalėjęs, 
kaip kad įsigalėjo Francijoj

Irgi "Profesija”
" "i

patupdytas saugion
kur jau negalės susižeisti.

Tūla Marie Barnard taip 
ištobulino savo dešinę ranką, 
kad galėjo ją dirbtinai supa
ralyžiuoti. Tuomet ji apsi
draudė nuo nelaimingų at
sitikimų. Paskui apdraudos 
kompanijai pranešė, kad savo' 
stuboj krito nuo kopėčių ir iš; 
tos priežasties tapo ranka su-j 
paralyžiuota. Iš apdraudos 
kompanijos gavo po 45 dole
rius į mėnesį. New Yorko vieš
butyje gavo darbą, čia bedirb
dama paslydo, užsigavo tą pa
čią ranką ir vėl ją suparaly
žiavo. Iš apdraudos kompani
jos gavo 5,070 dolerių. •

Tūla Lewis McCarthy išgy
veno be darbo visą penkiolika 
metų vien tik iš nelaimingų 
atsitikimų. Jis puldavo trauki
niuose, busuose, taxi, teatrų 
sulūžusiose kedėse ir tt. Tūla 
moteriškė iš Pawtucket, R. L 
parvažiavo namo ir ant už
pakalinio automobiliaus bum- 
perio surado portfelį (brief
case) užsikabinusį. Jame ras
ta dokumentai priklausanti 
McCarthy. Duota žinia poli
cijai, kuri portfelio savininką 
surado ligoninėje. , žinoma, 
f!ik;f?.-xSK!ltaikyrt ir“ kitose“šajyse“/kur Kompar-

tija buvo persekiojama tauti
nės buržuazijos ir demagogų 
socialistų vadų.

“Kompartija, susidedanti iš 
kovingiausių darbo žmonių vi
same pasaulyje yra vairu pro
greso ir kovos prieš atžagar- 
eivišką visą buržuazijos siste
mą. Ji veda griežtą kovą ir 
išves iki pergalės, kur-su savo 
teisinga ir materialistiniu mok
slu pagrįsta politika, netiki

METINIS PIKNIKAS
Rengia LDS Pirmo Distrikto Kuopos

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Rugse jo-September 6 ir 7 Dienomis

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra finansiniai sti
priausia lietuvių pašalpos organizacija Amerikoje. Daly
vaukite šiame piknike ir įstokite į šią organizaciją. Nuo 
2 metų iki 60 metų amžiaus žmonės yra priimami į LDS.

šeštadienį šokiai nuo 8 iki 12 P. M.
Sekmadienį, sporto žaislai, muzikalė programa, 

gėrimai ir valgiai

pa- 
did- 
tuo- 

jaus atkirs, kad čia ne vagys
tė, bet “profesija” ir jis tos 
rūšies “profesionalas”. Juk ne 
bile durnius iš tavo kišeniaus 
gali ištraukti 
jaučiant.

Pagalinus, 
profesionalai
ša linkui kišenvagių. Juk tei
sėjai kišenvagius labai minkš
tai baudžia.

Bet mes čia pažiūrėsime į 
įdomios rūšies “profesiją” ir 
jos “profesionalus.”

Pastaruoju laiku “IIeraid- 
Tribune” žurnale tilpo straip
snis apie “profesionalus,” ku-; 
rie turi reikalus su įvairiomis 
apdraudos kompanijomis. To
kie “profesionalai” vienur pa
tys apsidraudžia nuo įvairių 
nelaimių, kitur juos patinka 
įvairiausios nelaimės apdraus
tose vietose bei įstaigose. Čia 
paduosime keletą pavyzdžių.

Tūlas Mr. Brown, eidamas 
iš kaimyno stubos, paslydo ir 
susižeidė strėnas. Kadangi 
stuba buvo apdrausta nuo 
nelaimių, tai iš apdraudos 
kompanijos gavo atlyginimą. 
Nespėjo ši “bėda” 
kaip taxi durimis 
ranką ir visą mėnesį 
ranką valdyti.

Gav^s atlyginimą 
žeistą ranką, nuėjo
žmona į gerą restauraną pa 
valgyti, čia maiste 
jo koks tai kietas 
jis sugadino savo 
dantis. Restaurano 
ne tik už maista
skaitė, bet dar 50 dolerių pa
kišo, kad jis tylėtų.

Sekančią dieną su žmona 
nuėjo į balių. Eidamas į šo
kių salę, vėl paslydo, parkri
to ir pašauktas ambulansas 
nuvežė ligoninėn. Bet šiuo sy
kiu jau įvyko tikra nelaimė. 
Detektyvai išvilko jį iš ligoni
nės lovos ir nugabeno kalėji
mam Detektyvai susekė, kad 
ponas Brown priklauso prie 
“naujos profesijos” — kibti 
prie apdraudos kompanijų. ,

Tūlas Frank Rush įvairiais 
susižeidimų būdais per metus 
išrinko iš įvairių, apdraudos 
kompanijų apie 30,000 dole
rių. Jis važinėjo per visas 
Jungtines Valstijas. Bet New
ark, N. J., tapo sugautas ir

bą antifašistams. Dalies au
kavusių vardai tilpo “Lais
vėj” rugsėjo 2 dieną, čia se
ka kitų aukos:

Per d. M. Strižauskienę 
gauta $18. Aukavo ALDLD 

kp. $2.50; po $1: P. Bo-

Rogers. P. Marozas, K. Sa

 

butis, V. Satula, J. Zalecki 
ir B. Satulienė. Po 50 centų: 
V. Krasnickas, J. Rušinskas, 
J. Santra, T. Matas, P. Ma- 
rozukas, O. Marozienė, M. 
Svinkunienė ir K. Danisia- 
vičius. Po 25c.: Anna Phi- 
lippsie, J. Kurauskas ir M. 
Dubauskas 30c. Kiti po ma
žiau.

Drg. V. Tyliūnas prisiun
tė $12. Aukavo LDS 47 kp. 
$5; po $1: V. Tyliūnas, G. 
A. Jamison, A. E/Palson, A. 
Dulskis ir S. Yurevite; po 
50 centų: A. Stanians, A. 
Stanians, Agnes Dalin ir 
Barbora Palson.

Drg. K. Abakanauskas 
prisiuntė $26.40. Aukavo: D. 
Kaulinienė $5; L. Tilvikas 
$2, kuris asmeniškai patsai 
buvo tam tikslui dar pri
siuntęs $15; V. Murkauskie-

rius Lyman R. Bradley, 
daug kovotojų išgelbėta. 
Meksika, San Domingo ir 
kitos Pietinės ir Centralinės 
Amerikos respublikos sutiko 
suteikti tiems antifašistams 
apsigyvenimui vietą, 
pargabenimo lėšomis as 
nors kitas turi pasirūpinti.

Jau Išgelbėta per 16,000 
Kovotojų

Savo laiku minėtas komi
tetas buvo pasimojęs nu
samdyti jugoslavų garlaivį 
“Lovcen,” kuris už $130,000 
būtų atlikęs vieną.kelionę ir 
iš Franci jos parvežęs 450 
kovotojų. Lėšos veik buvo 
sukeltos, bet laivas negauta.

Bet Apvienytas Amerikos 
Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Kovotojų rankų nenu
leido. Laivo negavus, jis su
šaukė Washingtone konfe^ 
renciją, kur buvo išdirbta 
planai kitais būdais parga
benti kovotojus. Kaip pirm 
to, taip ir iki dabar antifa
šistus kovotojus parveža 
grupėmis. Dalį jų parveža 
Pietų Amerikos pasažieri- 
niai laivai, o daugiausiai pa
prasti tavoriniai. \

Taip grupėmis buvo pery 
vežta į Meksiką apie 14,000 
kovotojų antifašistų ir jie 
apsigyveno Santa Clara ir 
kitose provincijose at per 
2,000 kovotojų apsigyveno jOgent, Stakan, V. J. Stan- 
Santo Domingo šalyj. Ir kus, Lipson, M. švegždienė, 
daugiau antifašistų ten ga- M. Farian, F. Urba, A. Ur-

Astromskas,

Adams $1.50; po $1: Paul 
Sokolocho, S. Aliba, K. Ju
dickas, K. Abakan, V. Kau
lius, Draugė ir V. Danelius. 
Po 50c.: V. Lengvinas, A.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

praeiti, 
sutrenkė 
negalėjo

UZ SU
SU savo

pasipainio- 
daiktas ir 

dirbtinus 
savininkas 
nieko ne-

to jis išlipo iš traukinio, išsi
rovė saują žolės, užmetė ją i 
ant taxi šalilentės, lipdamas į Į 
taxi paslydo, susižeidė ir vėl 
užvedė bylą. Bet šiuo sykiu 
jau įsikišo detektyvai ir jis 
atsidūrė Trenton, N. J., kalė
jime.

Tūlas Jim Bevins per dieną 
dirba kasykloj. Vakare su sa
vo žmona eina į geresnę kar- 
čiamą, pareikalauja butelį vy
no. Patarnautojas atneša, at
kemša ir palieka. Vos jis spė
ja nueiti pas barą, kaip Be
vins šaukia jį atgal. Jo žmona 
Rachel pareiškia, kad jos vy
nas kuo tai atsiduoda. Prade
da atkimštą butelį tyrinėti ir, 
visų nuostabai, randa jame 
peliukę. Bevins reikalauja 
$30,000. Su bravoro kompa
nija susitaiko už $3,000. Jis 
bandė ir toliau šį biznį vary
ti—bet buvo pagautas, kuo
met įmetė į butelį uksuse įmir- 
kytą pelelę, ir patupdytas už 
grotų.

Tūlas Gerold T. Bodine, 
valgydamas restorane, St. 
Louis, pareiškė, kad jis ką tai 
aštrų nurijo. Nuėmus paveik
slą, apačioje skilvio surasta 
colio ilgio vinukė. Ką daryti, 
reikia taikytis. Bet keistai pa
sirodė tas, kad jis atsisakė eiti

ligoninėn. Jis pareiškė, kad 
važiuosiąs “namo” ir ten pasi- 
duosiąs operacijai. Pradėjus 
tyrinėti, pasirodė, kad jis ne 
tik St. Louis tą vinukę prari
jo bet Buffalo, Jamestown, 
New York City, Clevelande, 
Chicagoje, Akron, Columbus, 
Toledo, Louisville ir daugely
je kitų vietų, taipgi traukinių 
restauranuose ir t.t. Tuomet 
Chicagos restaurane tapo su
areštuotas ir pasodintas kalė- 
jiman, kad jo skilvys galėtų 
tą vinukę suvirškinti.

Galima būtų ir daugiau pa
našių pavyzdžių nurodyti, bet 
šiuo sykiu užteks. O kad to
kių “profesionalų” atsiranda,j 
tai nenuostabu, nes ši kapi
talistinė tvarka ir paremta 
ant visokių suktybių.

V. Paukštys.

'M?* • ’vtKrt

Svarbu Bostono Apylinkei

Lith. National Park
Montello, Mass.

$50.00 dovanom prie įžangos bilieto. Pirma 
' dovana $25.00 ir 5 dovanos po $5.00



Ketvirtas puslapis 
—-— i.„Įt. , ........ ........ ... ......... .............. ........................~

Pro Tamsią Užuolaidą -  * _  L
LAisva

Jonas Marcinkevičius

Chr.niečiai pabėgėliai Kašingo mieste, Chinijoj, laukia prie presbyterijonų mi
sijos virtuvės gauti maisto.

I
Buvo Gegužės Pirmosios rytas.
Prasiskleidęs tamsiai gėlėtą užuolaidą, 

pro getonai dažytų namų langą Leonas 
Kiaunė spoksojo į eisenom patvinusią 
plyną gatvę, užmiršęs rūkyti gęstantį 
papirosą. Jojo žmona, dar jauna ir graži 
blondinė, sėdėjo prie pijanink pusiau pa
silenkusi į jį, protarpiais tyliai paliesda
ma klavišus savo dešinės rankos plonais 
pirštais. Dukterys žaidė^ieme, šeštosios 
klasės mokinys sūnus Algis vakar pasi
prašęs pas draugą, šiandien veik su tam
sa išbėgo baidarės baigti...

—Leonai, man taip šiandien nuobodu. 
Einam kur nors...

Kiaunė nei vaikų matydamas, nei gir
dėdamas žmonos žiūrėjo plačiai išplėtęs 
savo dideles akis į tūkstantinę žmonių 
minią, džiūgaujančiai plaukiančią pirmyn 
prie vyriausybės tribūnos ir jokiu būdu 
nesurado sąryšio savo mintims. Nebe
matė jis, kad priešais į žalumą kalasi jo
jo paties rankom sodnytas tankus sodelis 
kad į langus žvelgia alyvų, akacijų ša
kelės, besprogstą dviejų kaštanų pumpu
rai. Jojo galvoje, paprastai tokioje ra
mioje, dabar staiga gimė pabaisos, kurių 
jis nieku būdu nesugebėjo nuo savęs nu
varyti.

Leono dar pačioje jaunystėje pasirink
tasis ir pamiltasis gyvenimo tikslas, jojo 
kūno ir sielos, kaip jis pats sakydavo, 
sargyba dar nebuvo nei paliesta, nei iš
vaikyta... Namų iojaenacionalizavo, tik 
bent kiek kambarius suglaudino; banke 
kaip jis tarnavo, taip ir tebetarnauja, 
spintoje tebekabo žmonos suknios, kailiu
kai, dargi jojo balti kostiumai, kuriais 
jis, tartum senas kavalierius, vasaros 
metu lazdele švytruodamas, mėgdavo pa
sivaikščioti palei paplūdymius su žiūro
nu rankose, tebėra švarūs ir tebelaukia 
Algio...

Tebelaiko juodu ir senąją Marcę, ku
riai žmona piktai tebekimba į plaukus 
už atšalusios sriubos lėkštę; pažįstamie
ji darbininkai su Leonu pirmieji tebe- 
sisveikina ir autobusuose, lyg nėščiai mo
teriškei, tebeužleidžia vietą. Tačiau Kiau
nė jau nebe tas žmogus. Jo širdis dažnai 
virte verda, keistos ir niūrios mintys 
gnaibo jojo smegenis. Nei perdaug tur
tingas, blogas, nei buvęs per didelis sme- 
tongauda, nei, pagaliau, kažko tikėjęsis 
iš buvusios Lietuvos, Leonas Kiaunė vis 
tik sutiko tarybinę santvarką piktai pa
sipūtęs ir liūdnas. Rodėsi jam, /kad jau

Rochester, N. Y.
Rochesterio pažangūs lietu

viai nuoširdžiai atjaučia Rau
donosios Armijos karius. Rug
pjūčio 29 d. ALDLD 50 kuopa 
turėjo surengusi mažą pažmonė- 
lį, drg. černauskas pakalbėjo 
keletą minutų nušviesdamas 
Raudonosios Armijos didvyriš
ką gynimą darbininkų šalies 
nuo fašistinių Hestijų ir primi
nė susirinkusiem, kad mūsų vi
sų yra pareiga paremti tos did
vyriškos armijos karius, paau
kaujant į fondą Medikalės Pa
galbos Sovietų Sąjungai. Gali
ma pasididžiuoti, kad toks ne
didelis būrelis draugų suauka- 
vo du šimtu vienuoliką dolerių!

Aną sykį tūlas patrijotiniu 
kvaituliu apsvaigęs barabanšči- 
kas pasigyrė, kad per visą metų 
laiką, surinkęs dėl Lietuvos 
liaudies priešų apie pusantro 
šimto dolerių. Iš tokių milžiniš
kų pastangų, tai mizernas pasi- 
tarnavimas fašizmui! Ne daug 
didesnis už šventojo veidmainio 
Bakšio atkalbėjusio karštus po
terius už kruvinojo Hitlerio 
sveikatą, kad jis perkrikštijo 
Lietuvą į Ostlandą. Ar nesar- 
mata, ponas prabaščiau?

Teko patirti, kad daugelis 
sveikai protaujančių lietuvių, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių dar nespėjo prisidėti 
su auka į Medikalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai fondą, pasi
rengę prie pirmos progos atlikti 
savo pareigą.

Visiems aukavusiems, varde 
Sovietų Sąjungos, didelis ačiū!

Turiu priminti, kad 50 kuopa 
jau seniau yra pasiuntusi de
šimt dolerių tam pačiam tiks
lui. •

čia seka aukavusiųjų vardai:
LLD 50 kuopos pelnas nuo 

pažmonio, $16.75.,
A. ir L. Bekešiai, $20.00.
Po $11.00; A. ir A. Duobai 

ir B. ir E. Duobai.
Po $10.00: B. ir R. černaus- 

kai, J. ir P. Barzdaičiai, L. ir
A. Pultinai, J. ir L. Totoriai, J. 
ir V. Bulliai, ir Draugas X.

Po $5.00:, R. Barauskas, J. 
Bonekaitiene, J. Žukauskas, J. 
Vaitas, J. Mockus, J. Druseikis, 
M. Severinas, P. čereška, Ch. 
Simaitis ir Draugas J.

John Vaivoda $3.00.
Po $2.00: Frich Wei.kart, A. 

Ivonaitienė, M. Shurkus, J. La- 
beika, P. Kulis, J. Kulis? P.
Vaivodienė.

Po $1.00: J. Melinis, A. Bar- 
tašius, P. žirgulis, J. Motskevi- 
čius, A. Pauža, V. Bačiulis, P. 
čereškienė, A. Jennejohn, F. 
žirgulienė, J. Sutkus, L. Shle- 
kis, F. Gricius, F. Kurkulis, J. 
Daukas, J. Vilimaitis, J. An
driuškevičius, F. Baltakis, B. 
Brooks, V. Lastauskas, A. Gali- 
naitienė ir J. Švedas.

L. Osband/ 75 centus.
Po 50 centų: A. Greblikas, B. 

Gudelis, J. Severinas ir A. Ve- 
lečka.

Po 25 centus: F. Mateikis,
B. Anderson, J. Baronas, S. 
Keurakis, A. Vilimaitienė ir P. 
Baronas.

Dar sykį visiems aukavusiems 
ii- prižadėjusiems aukauti, ačiū.

N eostlhndietis.

New Rochelle, N. Y.
Sugauta 11 kareivių, kurie ( 
buvo pabėgę iš • po arešto 
David's saloje._________ ,

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

esąs tempiamas prie žemės plyšio, prie 
prarajos, iš kurios niekad nebeteks išlip
ti ir vilkėti švaraus balto kostiumo, kad 
ramiu ir sočiu žvilgsniu nebebus galima 
žiūrėti į sprogstančias alyvas...

— Jeigu mes ir išliksim gyvi, — šnibž
dėjo jam į ausį kai kurie draugai, — gy
venimas liks nuobodus. Jis bus kaip ša
kalys. Nei mėsos, nei taukų ant jo nebe; 
liks.

Nejučiom Kiaunės širdis šitokiom pa
šnibždom buvo paruošta. Jis priimdavo 
tatai už gryną tiesą ir kasdien vis labiau 
nerimavo, kankinosi tyliai, dantis sukąs
damas, nors ir mėsos ir taukų Kiaunių 
šeimai buvo per akis.

Eisena stabtelėjo. Pasigirdo armonika, 
dainos, džiugūs jaunimo klykavimai. 
Darbo žmonijos vadų portretai, ilgos ryš
kiai raudonos, lengvo vėjelio blaškomos 
vėliavos sumirgėjo čia pat jo akyse dar 
nematytu įvairumu ir didybe. Saulė šil
tai ir skaisčiai nušvietė gatvę — visas 
gatvęs; saulė įsiskverbę į Kiaunės kam
barius, nors ir pro tamsią užuolaidą. Ar 
besikeičią vaizdai, ar širdies nerimas jį 
supykino ir nuvargino, bet jojo akys stai
ga, rodos, beprasmiai atitrūko nuo eise
nos ir ėmė klaidžioti tvoromis, mūrais, 
juodomis medžių viršūnėmis. Didelio čia 
daikto, — galvojo jis. Suagitavo, tai ir 
suėjo. Ar anksčiau, kitokias šventes šven
čiant, žmonių nesugūžėdavo?, Juk nieku 
būdu nepatikėtina, kad iš tų mažyčių ne
legalių atsišaukimėlių, iš tų kuklučių vė
liavėlių, kurias šnipai ir kitokia menkys
ta naktim nuo medžių viršūnių nukelda
vo, ar šiaip kur suradę džiaugdavos lyg 
aukso klodus atkasę, būtų išaugusi tokia 
didžiulė armija! Ne, ne! Šičia dar ne gy
venimas. Tai negyvos raidės, tai tik* pa
prasto vadovėlio puslapiai!

— Šalo, lijo,! o šiandien, kaip tyčia to
kia graži dieną, — lyg iš po žemės pasi
girdo žmonos balsas.

— Lyg tyčia... Nestovėk, dar pama
tys kas.

— Na, ir kas, tegul mato, bene aš ko 
bijau, — garsiai ir piktai atsiliepė Leo
nas ir plačiai praskleidė užuolaidą.

Ir stovėjo jis surūgęs ir sumišęs, nu
skustą riebų veidą atstatęs į pajudėjusią, 
pilną pasiryžimo ir džiaugsmo minią, su
žiuro vėl į demonstrantus, kaip žmogus 
jausdamas, kad pasigirdo naujojo teisin
gojo gyvenimo žingsniai, kad vieniems 
tai pasitikimas naujo, o kitiems niūrus 
palydėjimas seno. (Bus daugiau)

Springfield, 111.
Apie Legionierių Konferenci

ją; Atmetė Izoliacininkų 
Rezoliucijas

Čia buvo Amerikos Legiono 
Illinois valstijos konferencija. Į 
konferenciją atvažiavo republi- 
konas J. V. senatorius Brooks 
vesti agitaciją prieš Roose velto 
užsieninę politiką ir pravaryti 
rezoliuciją prieš paramos teiki
mą Sovietų Sąjungai.

Apie Chicagos dienraštį Tri
bune spiečiasi Hitlerio apgerin- 
tojai ir veda agitaciją, kad ši 
šalis neduotų paramos Sovietų 
Sąjungos armijai, kuri triuški
na hitleristines jėgas.

Pirmą ir antrą rezoliuciją, 
kurią siūlė Hitlerio apraminto- 
jai ir kartu izoliacininkai, at
metė konferencijos didžiuma.

Tenka pažymėti, jog matėsi 
keli lietuviai legionieriai iš Chi
cagos, tačiau neteko pastebėti 
jų balsavimo. Linkęs manyti, 
kad jie balsavo prieš tas rezo
liucijas ir palaikė Roosėvelto 
užsieninę politiką, nes Chįcagos 
lietuvių legionierių — Dariaus- 
Girėno Postas — pažangiai nu
siteikęs. žinoma, yra atskirų as
menų, kurie pasiduoda Lind- 
bergho-Wheelerio įtakai.
Legio.no Komandierio Kalba

Į Illinois legionierių konfe
renciją atvyko ir nacionalis le
giono komandieras Milo J. 
Warner. Jis palaikė savo kalboj 
Roosevelto užsieninę politiką ir 
agitavo už paramą Britanijai ir 
Kinijai. Jo kalba darėsi juokin
ga toj vietoj, kur jis išsireiškė, 
kad rėikia kovoti prieš agreso- 
rius-hitlerizmą, o visai nutylėjo, 
kad reikia teikti paramą Sovie
tų Sąjungai. Roosevelto admi-

i

nistracija tokią paramą teikia 
ir net davė pirmenybę, nes šian
dien galingiausia jėga hitleriz- 
mo agresijos sutriuškinimui yra 
Raudonoji Armija. Užsimerkti 
prieš tokį ryškiausią pasaulinio 
masto faktorių padarė patį kal
bėtoją naiviu.

Suprantama, nacionalis ko
mandieras pademonstravo rau
donąjį baubą. Be to juk tai bū
tų nepilnas dalykas, mano, tūli 
reakciniai legiono elementai.

Dar peran.ksti ką nors pasa
kyti, ar legiono konferencija 
pilnai užgirs Roosevelto užsie
ninę politiką, bet kad ta politi
ka dalinai bus užgirta, tai jau 
aiškų ir taipgi aišku, kad sena
torius Brooks, kuris čia atva
žiavo agituoti už Amerikos izo
liaciją, kovą pralaimėjo.

Kol kas gubernatorius Green 
tebesėdi ant tvoros, žmonės no
ri žinoti gubernatoriaus pozici
ją ir reikalauja pasakyt, ar jis 
remia Roosevelto užsieninę po
litiką?

Spring fieldo Politikas.

Detroit, Mich.
Automobilistai Kovos 

už Darbus

Automobilistai labai susirūpi
nę savo darbais. Valdžia ir 
kompanijos žada automobilių 
produkciją labai sumažinti. Bet 
kaip bus su tais darbininkais, 
kurie dabar dirba automobilių 
pramonėje? Toks gamybos su
mažinimas grūmoja išmetimu 
iš darbo desetkams tūkstan
čių darbininkų.

šitą klausimą labai rimtai 
apsvarstė United Automobile 
Workers of America Pontiac 
Motor Local 653. Šis lokalas nu
tarė reikalauti, kad tie darbi- 
ninkaą kurie bus atleisti nuo 
automobilių gamybos, gautų 
darbus apsigynimo darbuose. 
Šio lokalo reikalavimai yra to
kie :

1. Pravesti gyveniman taip 
vadinamą Phillip -Murray pla
ną dėl praplėtimo plieno, alu
minum ir tt„ -gamybos ir įstei
gimo industrinės tarybos, ku
rioje ir darbininkai turėtų at
stovus.

2. Kad nauji darbininkai ne
būtų samdomi apsigynimo dar
buose, kol randasi tokių, kurie 
yra atleisti iš darbo dėl suma
žinimo, automobilių gamybos.

3. Lavinimas naujų darbinin
kų apsigynimo darbams turi 
būti pravestas 'priežiūroje tary
bų, kuriose turi atstovybę ir 
darbininkai.

4. Jokie valdžios užsakymai 
neturi būti duodami torus kor
poracijoms, kurios neprisilaiko 
darbo legislatures, kaip federa
tes, taip įvairių valstijų.

5. Darbo valandos turėtų būti
sutrumpintos įki 30 valandų 
savaitėje, kol gaus darbą visi 
darbininkai, kurie bus atleisti 
iš dabartinių darbų dėl sumaži
nimo gamybos. Rep,

London. — Anglų subma- 
rinas pavojingai ' sužeidė 
vieną italų šarvuotlaivį Vi
duržemio Jūroj.

Hartford, Conn.
Biskis Žinučių iš Lietuvių Ūkė- 
sų Kliubo Aplamos Padėties

Rugpjūčio 18 dieną kliubo 
direktoriai turėjo susirinkimą. 
Pirmininkas K. Philips atida
rė susirinkimą ir prašė visų 
atydžiai svarstyt pakeltus 
klausimus. Susirinkime dal- 
vavo apie 13 ypatų. Viso tu
rėtų būti 18. Pirmininkas pa
stebėjo, kad kurie neatsilan
kys iš eilės tris sykius, bus 
prašalinami ir .jų vieton ren
kami nauji direktoriai.

Pakeltas klausimas užpre
numeruoti lietuviškus laikraš
čius į kliubrumį. Vienbalsiai 
nutarta užsiprenumeruoti. Nu
tarta prenumeruoti šiuos laik
raščius: Dienraštį “Laisvę”, 
“Amerikos Lietuvį”, “Kelei
vį”, “Sandarą” ir “Darbinin
ką”. Taipgi nutarta, kad į mi
nėtus laikraščius būtų rašinė
jama apie kliubo darbuotę sa
vanoriai, tiktai kai bus rašo
ma apie kliubą, kad nebūtų 
užgauliojamos ypatos.

Direktoriai’ nutarė nupirkti 
šaldytuvą ir registerį. Jau ma
čiau šaldytuvą nupirktą, 9 pė
dų dydžio. Senasis registeris 
bus naudojamas kičine laike 
parengimų.

Raštininkas išdavė finansinį 
raportą. Pasirodė, kad naujas 
gaspadorius A. Taraška ne tik 
moka tvarkyti biznį, bet dar 
daug ką stengiasi pagerinti, 
kas rišasi su pakėlimu biznio. 
Taraškos veikimu direktoriai 
pilnai pasitenkinę.

Taipgi išdavė raportą vei
kiančios komisijos pirminin
kas Viktoras Yotautas. Iš jo 
raporto paaiškėjo, kad jau 
yra paimtos kuogeriausios 
skirtingos orkestros net ant 8 
mėnesių dėl šokių, kurie atsi
bus subatomis vakarais. Pra
sidės su 6 diena rugsėjo. Ir 
seredų vakarais taipgi bus šo
kiai. Prie to, dar bus leidžia
ma oro bangomis (per radio) 
programos. Tą viską atliks 
pagarsėjusi Pappy Howard 
muzikališka grupė. Jie savo 
darbą pradės rugsėjo 17 d. 
vakare.

Dar turiu pranešti, kaip vie
tiniams, taip apylinkės geros 
valios lietuviams, kad kliubas 
rengia paminėsimą vienų me
tų nuo atidarymo savo namo. 
Bus labai graži koncertinė 
programa. Tai įvyks spalio 26 
d., 2 vai. po pietų. Kas da
lyvaus programoje, pranešiu 
vėliau. Aš prašyčiau apskričių 
arba didesnių organizacijų tą 
dieną nieko nerengti. Kliubas 
už tai mokės visuomet atsily
ginti, parandavodamas gerai 
įrengtą svetainę už prieinamą 
kaina.

Rugpjūčio 24 dieną atsibu
vo biznio skyriaus piknikas. 
Pikniko pelnas eis pagerini
mui scenerijų. Dalyvavo gra
žios publikos. Parengimas pil
nai pavyko. Pelno liko arti 
$200. žinoma, pelno būtų 
daug daugiau likę, jeigu tą 
pačią dieną būtų neįvykęs Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je apskričio piknikas. Aš kal
tininkų tame nejieškosiu, nes 
tas jau praėjo. Tiktai patar
čiau geros valios lietuviams, 
esant apskričių arba didesnių 
organizacijų rengimo komisi

jose, ateityje tokių susikirtimų 
vengti, labiausia su nepapras
tais parengimais.

Rugpjūčio 15 d. atsibuvo 
kliubo pašalpos skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Narių da
lyvavo nemažai. Iš ligonių 
lankytojų raportų paaiškėjo, 
kad sergančių kliubiečių ran
dasi nemažai! S. Labeckas yra 
ligoninėje, jam padarė opera
ciją ant “pinasaidės.” K. Nor
kus taipgi randasi ligoninėje. 
J. Rudžinskas jau sugrįžęs iš 
ligoninės ir eina geryn. Baks- 
tinas serga antri metai. Jį su
važinėjo mašina, sulaužė ko
jas. Yra dar daugiau ligonių, 
bet jų pavardžių nenugirdau. 
Linkiu visiems ligoniams lai
mingai pasveikti.

Buvo laiškas nuo Ameriki
nio Komiteto dėl Apgynimo 
Ateivių. Laiškas vienbalsiai 
priimtas ir nutarta pasiųsti 
laišką kongresmanui J. P. Ko- 
pplmenui, kad jis darbuotųsi 
prieš Hobbs Bilių.

Į kliubą perstatė tris naujus 
narius.

Iš finansų raporto paaiškė
jo, kad Kliubo iždas kyla kaip 
ant mielių. Susirinkimas užsi
baigė pilnoje tvarkoje.

MIRĖ
Rugpjūčio 22 d. pasimirė G. 

Bakas, būdamas 48 metų am
žiaus. Jis paliko dideliam nu
liūdime savo moterį. Tapo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Reiškiu jo žmonai šio
je liūdnoje valandoje giliausią 
užuojautą, o Jurgiui amžino 
poilsio šios šalies žemelėje.

Vienas iš Kliubiečių,
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"Laisvė” už $1.00
“Laisve” kasdien atneš į jūsų namus 

naujausias žinias iš visą pasaulio dalią. 
“Laisve’ teisingai paduoda žinias iš karo 
lauko, o jos yra labai svarbios.

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA'

427 Lorimer St. Brooklyn, N. f.

$I
$

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Vietos įr importuo
tos degtinės ir vy- 

‘ nai, geriausių bra
vorų alus ir filius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

Kelvirtad., Rugsėjo 4, 1941

Athol, Mass.
Mūsų Juozapą Daubarą pa

tiko nelaimė. Mat, Juozas, 
nors amžium ne jaunas, bet 
myli pasportaut. Jo mylimas 
sportas yra dviračiu pasivaži
nėti. Taip, va, rugpjūčio 24 d. 
važiavo, bet gatvėje žaidė vai
kučiai. Vienas vaikas užlėkė 
priešais Juozo dviratį. Juozas 
nenorėdamas vaiko užgauti, 
staiga pasuko dviratį į kitą 
pusę ir virto nuo dviračio. Ir 
taip smarkiai susitrenkė, kad 
tapo nuvežtas ligoninėn, į 
Gardner, Mass. Gydytojas pa
tarė, kad jis užsilaikytų ra
miai, nesinervuotų, nes turi 
labai didelį karštį. Kaip to
liau eis Juozo sveikata, vė
liau pranešime.

Dar keli žodžiai apie drg. 
Daubarą. Kaip-jiiu^JjjAVo mi
nėta, nors Juozas amžiumi ne
be jaunas, bet darbuose dėl 
darbininkų judėjimo atlieka 
jauip žmogaus pareigas. Mū
sų Juozas ne tik yra dienraš
čio “Laįsvės” didelis patrijo- 
tas, bet yra ir organizatorius, 
ir literatūros platintojas. Ir 
kada tik išeina iš spaudos nau
ja knyga, brošiūra, arba žur
nalas, nueik pas Juozą ir rasi 
jau skaitant. Ir taipgi mūsų 
Juozas neatsilieka su auko
mis. Jis visuomet gausiai pa-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriųkas, paprastu ap

daru ..................   50c
' Ta pati knyga, Celuliodas gra

žiu apdaru su antspaudais.... $1.60
Vainikėlis, jaunuomenės maldų 

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta ................................. $3.0Q

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mrkaldos Pranašąvimai :.T.^7..... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1,50

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.
b*M%^W^W^^*V**WWW*^W^*^ZW*^**W^*W****W%^
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Anglų Darbininkų Vadas Kaltina 
Ministerį Kaip Sovietų Priešų

(Tąsa nuo i-mo puslapio) 
kiek galėdamas, stabdė or
laivių pagalbą Sovietam.

Anglų Mašinistų Unijos 
galva Tannel ketino pasa
kyt vardus ir kitų aukštų 
Sovietijos priešų sėdinčių 
Anglijos valdžioje. Dėl to 
gal ir Anglijos seime kils 
skandalas. Tanner sakė:

“Aš tikiuosi, kad Anglijos I 
valdžia pašalins iš savo tar
po tokius atžagareivius, ku
rie pageidauja, kad vokie
čiai sumuštų Sovietų Sąjun- ko.

gą. Aš manau, kad visi jūs 
sutiksite, jog toks nusistaty
mas yra baisiai pavojingas 
Anglijai ir yra kriminalis 
nusikaltimas prieš šios ša
lies gyventojus ir prieš Ru
sijos žmones. Nes jeigu Ru
sijai pavyks, tai ir mums 
pavyks. O jeigu Rusija su
klups, tai ir mes suklupsi- 
me.

Delegatai Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso šauksmais 
pritarė kalbai Tannerio, 
Mašinistų Unijos pirminin-

Raudonoji Armija 
Atkariavo nuo Na

cių du Miestus

Penkta pusi Apia
J555;555 SSSSSSXSSEESESSICCSSESESSSaSSKSSSSESSESSBSMBCEBBBBIHBaBaMMMBMBBMBNMM

Naciai Sakosi Pasiekę Vokiečių Oro Veiksmai 
Leningrado Priemiestį Prieš Angliją
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

riuomenė su tankais, bet, 
girdi, vokiečiai atmušę už
puolimą ir suėmę daug rau
donarmiečių. Vokiečiai sa
ko, kad kur tai Ukrainoje 
jie sunaikinę 9 Sovietų tan
kus, 14 orlaivių ir paėmę 
nelaisvėn * 1,200 raudonar
miečių.
Naciai Teigia, kad Užgrobę 

Odessos Vandentiekį
Vokiečiai skelbia, kad jie 

ir rumunai užgrobę Odessos 
vandentiekį (geriamojo van
dens tvenkinį) ir kad rau
donarmiečiams tame mies
te trūkstą maisto.

(Fašistai laiko apsupę 
Odessą iš sausumos pusės, 
bet Sovietų laivai pristato 
reikmenų apsuptiems.)

Naciai be patvirtinimo 
praneša, kad jie nuskandi
nę prekinį Sovietų laivą, 
4,000 tonų, Baltijos Jūroj ir 
vieną sovietinį laivą Suomi
jos Įlankoj. Vokiečių žinių 
agentūra skelbia, kad jų mi
nos nuskandino sovietinį 
naikintuvą “Strašnyj” ir 
vieną minų dėlioto ją.

Berlin. — Nacių koman
da teigia, kad jų orlaiviai 
bombomis naktį sukėlę ke
turis gaisrus ir eksplozijas 
Newcastle prieplaukoj, Ang
lijoj, ir sėkmingai bombar
davę orlaivių stovyklas vi
durinėje Anglijoje.

Nacių Komanda Mažai 
Ką Tepraneša

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad jų veiks
mai rytiniame fronte eina 
pagal planą. Sako, kad vo
kiečių orlaiviai sėkmingai 
bombardavę Sovietų geležin
kelių bėgius Charkovo srity
je ir į pietų vakarus nuo 
Maskvos.

Anot nacių, tai jų orlai
viai smigikai nuskandinę 
vieną karinį Sovietų laivuką 
ir padegę tris kitus Dniepro 
upėje.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vių stovyklą ir kelias eiles 
jų mechanizuotos kariuome
nės.

Sovietų komanda praneša, 
kad raudonarmiečiai vėl pa
žengė pirmyn Smolensko 
kaimynystėje ir faktinai su
naikino nacių pėstininkų 
pulką iš 161-mos divizijos.

Sovietiniai laikraščiai sa
ko, jog Smolensko srityje 
jau stambūs plotai žemės at
griebti nuo vokiečių, ir da
bar ten sovietiniai kareiviai 
ir valstiečiai valo derlių nuo 
laukų.

Nėra nurodymų, kad na
ciai iš tikrųjų būtų pasiva
rę pirmyn linkui Leningra
do per kelias paskutines 
dienas. 

J

Odessos srityje Sovietų 
orlaiviai sunaikino 83 priešo 
tankus, daugiau kaip 50 šar
vuotų automobilių ir sužeidė 
vieną karo laivą.

Praeitos savaitės gale so
vietiniai lakūnai nušovė že
myn 98 nacių orlaivius, o sa
vo prarado 22.

NACIAI SUŠAUDĖ PRAN
CŪZŲ OFICIERIŲ

Vichy, Franc. — Naciai 
Paryžiuje sušaudė buvusį 
Francijos laivyno ' oficierių, 
grafą H. E. O’Orves, kaipo 
laisvųjų francūzų šnipą 
prieš Vichy Francijos ir na
cių valdžias.

PRANEŠIMAI ~
IŠ KITUR »

HARRISON KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 v. v., 15-17 
Ann St., Harrisone. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, ypač apie kazyrių 
pariukę. Prašome nepamiršti. K. K. 
Sekr. 4 (208-209)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 7 d., 3 vai. po 
pietų. 62 Lafayette St. Nariai kvie
čiami dalyvauti, nes dabartiniu mo
mentu susidarė daug svarbių reikalų 
į kuriuos yra būtinas ir neatidėlio
tinas reikalas reaguoti. — J. Bimba, 
Sekr. (208-210)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 4 Apskr. valdybos susirinki

mas įvyks 21 d. rugsėjo, 10 vai. ry
to. LDS Kliube, 930 E. 79th St., 
Clevelande. Kuopos priklausančios 
prie Apskričio, prisiųskite organiza
torius ir iš valdybos narių-veikėjų. 
Svarbu apkalbėti LDS vajų, pasida
ryti gerus • planus gavimui naujų na
rių, nes matome, kad vajus eina po- 
valiai. —F. J, Madison, Pirm.

MEKSIKA VEIKSIANTI 
IŠVIEN SU AMERIKA 

PRIEŠ FAŠISTUS

SOVIETAI STUMIA NACIUS 
ATGAL GOMELIO-SMO- 

LENSKO FRONTE

Mexico City. — Teigiama, 
kad Jungtinės V a 1 s t ijos 
duos stambią paskolą Mek
sikai. Meksikos valdžia už 
tai veiksianti sutartinai su 
Jungtinėmis Valstijomis ap
sigynimui nuo gręsiančių 
fašistinių užpuolikų.______

PASTABOS

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia pikniką 

“Laisvės” ir “Vilnies” naudai,’ rug
sėjo 14 d., 11 vai. ryto, pas Skirke
vičių, ūkėjc. Bus gera muzika šo
kiams. Kurie dalyvaus šiame pikni
ke, galės užsirašyti “Laisvę” arba 
“Vilnį” vieną dolerį pigiau, kuopa 
damokės kitą dolerį iš iždo. Taipgi 
bus ir laimėjimų, įžanga’ veltui. 
Kviečiame dalyvauti. — Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Svarbios Lietuvių, 

Rusų, Ukrainų, Lenkų 
Masinės Prakalbos.

Sekmadienį, Rugsėjo-Septcmper 7 
dieną, aukščiau minėtų Hitlerio pa-

į Dl. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue J 
NEWARK, N. J.

• Į.
; VALANDOS: 2-4 ir 6-8

Nėra valandų sekmadieniais

vergtų tautų, masinės organizacijos 
ir tūlos parapijos rengia masinį mi
tingą, Lulu Temple svetainėj, Spring 
Garden ir Broad gatv., 3-čią vai. po 
pietų. Šiose masinėse prakalbose nuo 
lietuvių kalbės D. M. šolomskas apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Taipgi 
kalbės geri kalbėtojai nuo rusų, uk
rainų ir lenkų. Lietuviai yra ragina
mi ko skaitlingiausiai atsilankyti ir 
paraginti kitus lietuvius i šias svar
bias prakalbas. —• šias prakalbas 
rengia Bendras Visų Tautų Organi
zacijų ir tūlų Parapijų Komitetas 
teikimui medikalės ir kitokios pagel- 
bos Sovietų Sąjungai. — Lietuvių 
Organizacijų Komitetas. (207-209)

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)
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
; J. LiVANDA-E. LeVANDA

Tėvas ir Sūnus Levandauskal
UNDERTAKER

• •
337 Union Avenae

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
I^adangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeriT 
jonai galima gauti ant svarų po /H)c 
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 .A...................  60c
Kokliušo arbata ..... :.............. 60c
Ramatų žoles ........................ 60c

Įsigykite Šias Knygas
£
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S

ku
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“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

LeVANDA—LEVANDAJJSKAS
kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

JOSEPH
300 puslapių, i*

susipažint su sekamais dalykais: LaidojimųKiekvienam svarbu 
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.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English ■ Lithuanian 
Sėli - Instructor

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

lietu

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

Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

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.

e
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JAPONIJOS TAUTININ
KAI SMARKAUJA 
PRIEŠ AMERIKĄ

Tokio, rugs. 3. — Įtakin
ga tautinė japonų Azijos Iš
vystymo Sąjunga įteikė rei
kalavimą ministeriui pirmi
ninkui Konoye, kad Japoni
jos valdžia sustabdytų Ame
rikos pagalbą Chinijai ir už
darytų Japonijos jūra s, 
idant per jas negalėtų 
plaukt Amerikos karo reik
menys Sovietam į Vladivos
toką.

Į DIENRAŠČIO

I “LAISVĖS”
>’ METINIS

lKONCERTAS
* ■ —i . .G Jau laikas pasižymėti sa- 
'*' vo užrašų knygelėje, kad 
£ dienraščio “Laisvės” me-

I
i
i
i
i
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$ tinis koncertas įvyks:

(Tąsa nuo 1 puslapio)

Smarkūs lietūs ir klampy
nės kenkia veiksmams. vo
kiečių motorizuotos ir me
chanizuotos kariuomenės.

Naciai toje fronto dalyje 
prarado 117 karinių auto
mobilių, 48 kanuoles ir dau
gelį kitų ginklų. '

žygiuodami B r i a nsko - 
Smolensko keliu, mechani
zuoti Sovietų armijos viene
tai atmetė vokiečius dau
giau kaip 12 mylių linkui 
Smolensko.

Ilmen ežero srityje Sovie
tai atlaiko savo pozicijas.

Pietinėje Ukrainoje sovie
tinė kariuomenė atstūmė 
vokiečius gana toli atgal lin
kui šiaurių ties Zakopane, 
arti Chersono, ir stato pa- 
vojun nacių susisiekimus su 
Nikopoliu.

Sovietų orlaiviai sunaiki
no penkis priešo laivus su 
žibalu vienoje Juodosios Jū
ros prieplaukoje.

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
liesti, nes jie yra nuodai.”

Tokį įsakymą yra davę vo
kiečių oficieriai savo karei
viams.

Suprantama, kad Sovietų 
lapeliai .naciams yra nuodai. 
Bet-kas kita su paprastais vo
kiečiais kareiviais. Jie lape
lius pasiskaitę sužino tiesą 
apie šitą'Hitlerio karą.

Genevon sugrįžę iš Vokieti
jos kai kurie užsienio kores
pondentai pasakoję turėję pa
sikalbėjimų su sužeistais vo
kiečių kariais. Tie kariai sa
ko, kad šiame kare vokiečių 
nuostoliai, užmuštais ir sužei
stais, daug didesni už Sovie
tų nuostolius.

Hitlerio planai ■ pasigrobti 
Iraną (Persiją) subliūško. 
Ant širdies lengviau visiems 
nacizmo priešams.

A. B.

Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

K

New Y or ko Pasaulinės Parodos . 
Paveikslą Albumas

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 pasauliniąi.,garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

• r
‘Laisvės’’ Administracija •

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

Sekmadienį

I Lapkričio I
i' * $" v

i Q it t4 November b
C 1041 O
v VC Bus toje pačioje salėje,

kur visada:$ Is Labor Lyceum i
949 Willoughby Avenue g

j Brooklyn, N. Y. į

JAPONAI KVIEČIA ROOSE- 
VELTĄ PASITARTI

Washington, rugs. 3. — 
Čia paplito gandai be pa
tvirtinimo, kad Japonijos 
ministeris pirmininkas F. 
Konoye pakvietęs preziden
tą Rooseveltą susitikt japo
nų karo laive Pacifiko Van
denyne ir apsvarstyt santi- 
kius tarp Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos.

Laikomas slaptybėje as
meniškas Japonijos premje
ro Konoye laiškas įteiktas 
Rooseveltui per japonų am
basadorių Washingtone.

Clement Vokietaitis 
s LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

IŠ senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-' 
rikoniškais. Rei-! 
kalui esant ir1 
p a d i dinų tokio! 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn 

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

'i Tel. Glenmore 5-6191
■*. —■ p. Ife jr J.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

J UNION LABEL

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

BELL BAKING CO^

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas. Robert Lipton

JEWELER
701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. Ir Irving Pl. _
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P.
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

y
$
0

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Šeštas puslapis

Komunistų Radio

NewWko^fe^^Zimoi I

Gimbels Streikas t

farme- t

SMUIKININKĖ SU VYRU 
^KALTINTI VAGYSTĖJ

New 
per 
an-

Queens Kolegijos, 52 iš N. Y. 
Universiteto.

Pareiškime sako :

Dėl kliūčių svičių ir signalų 
sistemoj, 8th Avė. linijos kur- 
savimas žemutiniame 
Yorke buvo sulaikytas
pusantros valandos pereitą 
tradienį.

York o “upstate

Ketvirtad., Rugsėjo 4, 1941

Progresyviai Siekia 
Apvienyt D. Partiją
Amerikos Darbo Partija pa

staraisiais laikais vėl tampa 
plačiai diskusuojama partija 
ir jeigu apsivienys, kaip to 
progresyviai toje partijoje sie
kia, gali tapti labai svarbiu 
faktoriumi — nusveriamaja 
jėga — laike ateinančių rin
kimų.

Darbo Partija buvo nusve
riamaja jėga 1937 m. rinki
muose. Ji gavo 482,000 balsų 
ir užtikrino LaGuardijos išrin
kimą į majorus. LaGuardia 
tuomet buvo išrinktas 450,000 
balsų didžiuma.

Po to dėl tūlų priežasčių, o 
vyriausia dėl pradėjimo kovos 
partijos viduje, partija pradė
jo braškėti ir silpnėti. Per tū
lų drabužių industrijos deši
niųjų unijų vadų įsivėlimą į 
raudonųjų kandžiojim^ kam
paniją prieš kairesniuosius, 
ypatingai po Sovietų su Vo
kietija padarymo nepuolimo 
sutarties, 1939 m., partija pa
sidarė nesaugi kokiu nors Bū
du nepatikusiems tai dešinių
jų grupei ir nemaloni neno
rintiems savitarpinės kovos. 
Dėlto ir jos balsuojamoji ga
lia nuo 1937 m. mažėjo, kaip 
parodo skaičiai balsų:

1936 m. už Roosevelta bu
vo paduota 238,000 balsų. 
Tai buvo pirmas partijos pa
sirodymas.

1937 už LaGuardia 482,000 
b.

1938 už Lehmaną 340,000 b.
1940 už Roosevelta 317,000 

b.

P. Connolly, 
kuriuos savo 
tuomi “pasi- 

kovai prieš

I

New Yorko Švietėjai už Para
mą Kovotojam Prieš Fašizmą

Specialiame Darbo šventės 
pareiškime solidarumo su J. 
V. valdžia jos pasimojime 
remti kovotojus prieš fašizmą, 
283 iš New Yorko miesto ko
legijų vadovaujančių mokyto
jų, visų pasirašytame laiške 
prezidentui Rooseveltui, ragi
no teikti’ “visokiausią mate- 
rialę pagalbą” Anglijai, So
vietų Sąjungai ir Chinijai ko
voje prieš hitlerizmą.

Po laišku pasirašo Dr. Franz 
Boas, 21 iš Brooklyno kolegi
jos, 52 iš Miesto Kolegijos, 
119 iš Columbia Universiteto, 
23 iš Hunter Kolegijos, 16 iš

“Mes, vyrai ir moterys, ku
rių tarnyba visuomenei glūdi 
kultūrinėse sferose, nedrįsta
me ramiai sėdėti už savo kny
gų ir tyrimo dūdelių, kuomet 
likimas mūsų šalies ir pasaulio 
svyruoja. Mes dėlto čionai pa
reiškiame savo stipriausias 
pastangas teikti tiems didvy
riškiems hitlerizmo priešams 
pilniausią paramą, kokią tik 
mūsų šalies produktyvis išna- 
šumas leidžia.”

Gimbels Departmentinių 
krautuvių streikieriai per 
šventes buvo pertraukę pikie- 
tą, bet su antradienio rytu ir 
vėl pradėjo pikietuot’ didžią
ją krautuvę, o taip pat ir gre
timai esamą Sacks krautuvę. 
Jos randasi prie Broadway, 
tarp 32nd ir 34th St., N. Y.

Streikieriai gavo pažadų 
paramos iš New -Jersey ir iš 
New 
ri ų.

New York o miesto komu
nistai pradėjo rinkimų kam
paniją su planu eilės masinių 
milžiniškų mitingų, su šimtais 
mitingų atvirame ore, ant gat- 
vįų kampų visose miesto da
lyse, taipgi su radio progra
momis.

Pirmoj komunistų radio pro
gramoj kalbės Israel Amter, 
K. P. kandidatas į miesto ma
jorus, šį ketvirtadienį, rugsė
jo 4-tą, nuo 9 :30 iki 9 :45 va
karo, i šstoties WAAT (po nu
meriu 970). L.K.N.

Norintiems Įvesdinti 
Taupmenis )

Geriau uždirbantiems ir no- 
rintiem įvesdinti savo taupme
nis, valstijos prokuroras Ben
nett, Jr., pataria gerai ištirti 
siūlomas progas. Esą visokių 
apgavikų, kurie pažadais dide
lių nuošimčių įbruka beverčius 
ar mažaverčius Šerus.

Brooklyno ir Queens pašto 
darbininkai veda vajų gauti 
algų pakėlimus ištarnavusiems 
po 10 ir 15 metų.

I 
I

Unijų Vadai Klabina Duris, 
Kad Browderis Būtų iš 

Kalėjimo Paleistas
Leon Blum, Valytojų ir Da

žytojų Unijos Lokalo 239, 
Amalgameitų, vice-preziden- 
tas, ir Morris Gainer< Malio- 
rių, Popieriuotojų ir Dekora
torių Brolijos Lokalo 905, AF 
L, prezidentas, atsišaukė į 
prezidentą Roosevelta išlais
vinti Earl Browderj.

Unijų vadai savo pareiški
me sako, kad laikymas Brow- 
dericŲ kalėjime “yra didžiau
siu

io kalėjime 
pasitenkinimu fašistams.

Tarp Lietuvių
Niek Pakalniškis pereitą 

tradienį sugrįžo darban “Lais
vės” spaustuvėj po ilgo nedar
bo iš priežasties presu sužeis
tos rankos. Niek džiaugiasi 
laimingai pasveikęs, o laisvie- 
čiai džiaugiasi jo atgal sulau-

Pereitą savaitę brooklynie- 
čiuose

Darbo Partijos progresyviai 
sako, kad turi ir gali būti at- 
steigta Darbo Partijos vieny
bė ir jos nusveriamoji galia. 
To atsiėkimui jie, vadovaujant 
M. Watson ir E. 
jau ištraukė kai 
kandidatus, kad 
tarnauti bendrai
hitlerizmą ir užtikrint majoro 
LaGuardijos iš naujo išrinki
mą.”

Senagvardiečiai Am. Darbo 
Partijoj visai skirtingai atsi
liepė į raginimą subendrinti 
spėkas. Jie už tai užatakavo 
progresyvius “Times’e,” žydų 
socialistų “Forwarde,” “New 
Republic.” Neskūpi atakų ir 
mitinguose.

Iš kitos pusės, kairiojo spar
no nariuose irgi yra nepasiten
kinimų. Taip, pavyzdin, Vito 
Marcantonio reiškė nepasiti
kėjimą senagvardiečių vado
vybe valstijos organizacijoj. 
Gi Joseph Curran manąs, kad 
užgyrimas LaGuardijos kan
didatūros į majorus buvęs 
“perankstyvas” atsižvelgiant 
į buvusius majoro išsišokimus 
prieš CIO.

Nežiūrint tų skirtumų, Pro
gresyvių Komitetas tikisi, kad 
siekis apvienyt partiją, kuris 
eiliniuose nariuose esąs labai 
stiprus, nugalėsiąs skirtumus 
ir seną neapykantą.

lankėsi Trečiokai su 
šeima iš Oakville, Conn.

buvo į giminaičiovykę
Marčiuko šermenis

Moterys kliubietės pereitą 
savaitę turėjo pasimatymą su 
Mr. ir Mrs. Stokes, fotogra
fais. Pasekmėj — gražus pa
veikslas, kuris tilps jubilėji- 
niame Moterų Balse.

Walteris Kubilius, bene jau- 
niausis “Laisvės” įstaigos dar
bininkas, jaunimo skyriaus 
vedėjas, šiuo tarpu lankosi 
Kanadoje, kad susipažinti su 
kanadiečių lietuvių jaunimu, 
taipgi ir senimų — su visa jų 
veikla ir sąlygomis. v

LDS Jaunimo rytinių valsti
jų konferencijoj brooklynie- 
jčius atstovavo:

K. Michelson, J.
John Orman, Emily 
Helen Baltrušaitis, 
Bernot.

i

Aidiečiai Choristai 
■ Fotografuosis

Mrs. Dobrovolskienė 
Marčiukienė, “Laisvės” 
minkos, išvyko pasilsėti į 
state” miškus.

ir

choristai 
susirinkti 
Pamokos

Jeigu jums pasitaikius eiti 
pro “Laisvės” salę, antradie
niais, pasigirsta stiprus rikte
lėjimas, neiššigąskite. Tai Ai
do Choro vaidylos rengiasi ru
dens 
nauju 
lentis.

perstatymų sezonui su 
veikalu. Mokina J. Va-

ž. R.

Dar Proga Įsirašyti į Chorą 
Su Choristais Nusifotografuoti

Šį penktadienį, rugsėjo 5-tą 
dieną (rytoj), visi 
prašomi skaitlingai 
į Choro pamokas,
įvyksta kiekvieno penktadie
nio vakarą, 8 vai. vak., 
vės” salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Taipgi prašomi visi norin
tieji būti Choro nariais atsi
lankyti šį penktadienį ir įsi
rašyti, kad galėtumėte atei
nantį sekmadienį, sykiu su ki
tais choristais nusifotografuo
ti. ’ Daug yra prisižadėjusių 
prisirašyti. Taigi dabar pasi
skubinkite !

Choro Koresp.

Lais-

Queens kriminaliame teis
me įkaitinti vagystėj Mrs. Bet
ty Ott Eddy, koncertų smuiki
ninkė, ir jos vyras, auksoriaus 
krautuvės savininkas, 270 W. 
47th St., N. Y. Kaltinime sa
ko, kad Eddjr su kitu vyru ap
vogę Van Orden namus, 111 
Pembroke Ave., Kew Gardens, 
o Mrs. Eddy vagilį nuvežus su 
auto, kurio laisnio numeriu ir 
atsekta į Eddy namus.

Eddy dar vadinusis Soko- 
lowskiu, Rogers, Eastmanu ir 
esąs jau du syk teistas už ne
teisėtą įėjimą į svetimus na
ro us.

Galima įsivaizduoti, kokius 
“bargenus” pasitaiko pirktis 
patekus pas tokį auksorių.

John Bradshaw, 
ton St., 
.$100 už 
nelaimės 
vus, nors 
sužeistų.

nebuvo

Devintą valandą pirmadienių vakarais
ŽINIOS

Dalyvauki! Išvažiavime
an-

0

U

h

m

iki

M

Siurba, 
Klimas, 
Aldana

NOTARY 
PUBLIC

paukš- 
mėlyna

da 
rą.

ceremo-
1 i etų vi ų 
grupei

palyd o-

ir J. 
kai- 
“up-

Rlieingold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

At-
P.

ir 
pasiūlymą

iė Spring-
Rd.). Tai

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, prieš Sunset Park, 660 — 44th 

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

151 New- 
nubaustas užsimokėti 
nuvažiavimą iš auto 
vietos neatsiraporta- 

, nelaimėj ir

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., 8 vai. va
kare, Zabielskio Svetainėje. Kviečia
me narius dalyvauti šiame susirinki
me. — Valdyba. ___
.  .... >.......................... .. ....... . į.R— .11.1 ■ Į 

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos ar moters 

dirbti prie namų darbo, pagelbėti 
kuknėj. Gaus* miegamąjį kambarį, 
taipgi reikės pagelbėti prie lengvo 
skalbimo. Kreipkitės pas Mrs. Sil- 
verberg, 755 Ocean Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonuokite Buckminster 
2-2004.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

i

Am. Darbo Partija Pradeda 
Kampaniją su Masiniu Va

karu Velodrome
Didžiajame Coney Islando 

Velodrome ketvirtadienį, rug
sėjo (Sept.) 4-tos vakarą, 
Amerikos Darbo Partijos Pro
gresyvių Komitetas rengia ma
sinį mitingą. Jo vyriausiu o- 
balsiu yra: “Sutriuškinti Hit
lerį.”

Prakalbas sakys nacionaliai 
garsūs kalbėtojai. Jie aiškins,, 
koki iš amerikoniško atžvilgio 
yra būdai sutriuškinti Hitlerį.

Tarp kitų, atvyksta Elmer A. 
Benson, buvęs Minnesotos gu
bernatorius. Taipgi kalbės 
kongresmanas Vito Marcanto
nio; Arthur Osman iš Sandė
lių Darb. Unijos; Lewis Mer
rill iš jDfisų ir Profesionalų 
Darb. Unijos; David Greene 
iš IWO; Frederick Field iš 
APM; Thomas Jones iš Nacio- 
nalio Negrų Kongreso; Arthur 
Blyn, Brooklyno progresyvių 
darbiečių pirmininkas.

Prakalbų pradžia 8 v. v. 
Velodromas randasi prie W. 
6th St., netoli Stilwell Ave.

Susituokė
Rugpjūčio 31-mą susituokė 

Stasys žvirblis, greenpointie- 
čių Marijonos ir Kazio žvir
blių sūnus, buvęs aidietis, su 
Josefina Simonavičiūje iš Rid
gewoodo. Santuokos 
nijos įvyko Maspetho 
bažnyčioj, palydint 
jaunimo. Vyriausiais
vais buvo Nellie Juškaitė, jau
nojo pusseserė, ir Stasys Si- 
monavi\įus, jaunosios brolis.

Pokilis įvyko Lenkų Salėj, 
dalyvaujant gražiam būriui 
svečių. Sekamą dieną svečiai 
dar buvo užkviesti baigtuvių 
pas jaunosios motiną Mrs. 3U 
monavičienę ant Suydam St., 
kur taipgi smagiai pasižmonė
ta. -Jaunavedžiai apsigyveno 
Greenpointėj, su jaunojo tė
vais.

Geros kloties šeir/yniniame 
gyvenime! Rep.

šį sekmadienį, rugsėjo 7Yą-, 
įvyks draugiškas išvažjaVimas 
į Jamaica giraitę, 
field Blvd. (25 
bus viena iš jrėdaugelio likusių 

 

progų praleisti, dieną gražioje 
girioje, be rūpesčio apie šei
mos užkandį-vakarienę, nes 
moterys kliubietės, šio išvažia-

stoties, Coney Islande. Tai yra^'imo rengėjos, parūpins gerų 
^karštų ir šaltų užkandžių ir 
gėrimų. Tad, sulaukę sekma
dienio ryto ir patraukite tie
siai į giraitę. „

Kviečiame visus atsilankyti. 
Įžanga nemokama.

Komisija.

atviro oro patalpa, kurioj 
karščiuose neperkaršta, o vė
sesnį vakarą reikia nepamirš
ti ir sermėgą pasiimti. Gera 
vieta sveikai ir sykiu su nau- 

visuomenei praleisti vaka-

Savininkai Šalinasi 
Nuo Derybų

Majoras LaGuardia pasiūlęs 
unijos viršininkai priėmę 

arbitracijos Brass
ail Restaur ano sreikui 

baigti, bet savininkai dar 
vis šalinasi derybų. Streikas 
tęsiasi 30 mėnesių. Prie už- 
strėikuoto puošnaus restaura- 
no, 745 Seventh Avę., N. Y., 
per tą visą laiką maršuoja pi- 
kietai.

Pašauktas džiūrimano pa
reigoms, S. Brecker, salesma- 
nas skundėsi, kad jis turįs tul- 
žiapūslės negalavimus ir dėl
to skausmus skilvyje ir krūti
nėj. 4 i 1 '

“Sėskis,” paliepė teisėjas, 
“tulžiapūslės skausmai būtų 
tarpupetyje.”

Į Bronx žvėrinčiaus 
tinyčią atvežta pirma 
papūga, kuri, sakoma esanti 
vienintelė tos spalvos paukštė 
šios šalies viešose paukštiny- 
čiose.

Ruth Williamson Palmer, 
muzikališkos komedijos šokė
ja, patraukė Frank L. Teller 
Teisman, kaltinimu, kad jis ją 
apgavęs nuduodamas apsive- 
dąs su ja pas teisėją. Vėliau 
sužinojus, kad tas neva teisė
jas buvęs tik paprastas suo
kalbininkas, Tellerio papirk
tas ar prikalbėtas lošti teisė
ju, kad padėt ją prigauti

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Uhdertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijorn, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gamiaami Europlško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kiiba- 
sai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bobų alleys.
Kainos Prieinamos

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

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 
IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS
- žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

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

Programą 
adresu :

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

ZSVllTSVlI

Irving Teatre, Irving Pl. ir 
15th St., N. Y., rodoma So
vietų muzikališka komedija 
“Volga-Volga” ir Chaplino 
“Festivajas.”

NORĖJĘS ĮSIPIRKTI 
DARBAN

Michael McGinty, 40
laikinas subvės sargas, Bronx 
teisme prisipažinęs* tūkstančio 
dolerių kyšiu valdininkui no
rėjęs įsipirkti darban. Sulai
kytas po $5,000 kaucija 
bus paskirta bauda.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi, patogūs kami 
bariai. Privažiuoti galima Flushing 
Ave., Ridgewoodo ir Grand St. gat- 
vekiriais. Taipgi autobusas važiuoja 
arti subway. Gali atsišaukti vedusi 
pora arba pavieniai. Dėl daugiau in- 
formeijų, kreipkitės pas Mrs. Virba
lis, 5968 — 58th Avė., Maspeth, N. 
Y. (208-210)

Telephone 
STagg 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus B rook lyneS ta/ 

Presas;

t

Notice ifl given that David Carmy 140 
Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark “Health Brand Syrup” with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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