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Šiomis dienomis Suomijoj 
tapo suareštuota šeši to kraš-

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- V V’ • •rasenu.

to parlamento nariai. Berly
nas skelbįa, kad jie buvę ko
munistai, o Stockholmas skel-
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bia, kad jie buvę socijalistai. 
Stockholmo žinia yra teisin
gesnė, nes mes žinome, kad 
Suomijos parlamente nebuvo 
nei vieno komunisto atstovo.

Helsinkyje tapo suareštuo
tas kitas žymus asmuo Dr. 
Johan Helo; jis kaltinamas 
“krašto išdavystėje.“

Helsinkyje suareštuotas ir 
nusmerktas septynerijoms me
tams kalėti Maurj Ryoma, o 
kiti 14-ka asmenų nusmerkti 
trims metams kalėti, šie kalti
nami už tai, kad priklausę

SUBMARINAS UŽPUOLĖ KARINĮ AMERIKOS LAIVA
---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------- - ---------------- -H _______________

Lozovskis Sako, Kad 
Naciai Atmušami Le

ningrado Fronte
“Draugijai Taikai ir Draugiš
kumui Palaikyti su SSSR.”

Vadinasi, Suomijoje tebeau
ga reakcija; tebeareštuojami 
kiek tiek pažangesni žmonės 
ir tebekišami jie kalėjimuos- 
na. Ir tatai yra daroma re
miantis “tėvynės labu”!

Hitleris panašiai daro Vo
kietijoje. Petain-Darlan pana
šiai daro Francijoje. O Sme
tona kadaise panašiai darė 
Lietuvoje!

Suomijoje, sako United 
Press, reiškiasi didelis maisto 
trūkumas, ir sekama žiema, 
jei Suomijai teks būti kare, 
bus kritiškiausia to krašto is
torijoje. Derlius šiemet buvo 
prastas; šalis karo nualinta. 
Šiandien Suomijos duoną ryja 
naciai, atsiųsti iš Vokietijos. 
Naciai vedžioja Suomiją už 
apinasrio. Naciai komanduoja 
suomius. Nacių užgaidas pil
dydami, Suomijos dvarponiai, 
bankininkai ir socijalistai pa
skelbė Sovietams karą, šian
dien, dėka tų pačių nacių įsa
kymu, jau ir kairesni socijalis
tai kišami į kalėjimus!

Akiregyje to, “Keleivis” ir 
“Naujienos” tebegarbina Šuo-, 
mijos “demokratiją”!

Rugsėjo 2 d. dėl širdies li
gos mirė žymus lietuvių kata
likų kunigas dr. Jonas Navic
kas, Marianapolio (Conn.) 
kolegijos direktorius, ši kole
gija yra įsteigta ir palaikoma 
marijonų. Kun. Navickas bu
vo dar jaunas vyras—gimė 
1895 metais.

Kun. Navickas buvo dau
giau prasilavinęs už daugelį 
kitų lietuvių kunigų Mr jis mė
go užsiimti plunksnos darbu; 
yra parašęs kelis sceniškus 
veikaliukus ir tikybos >klausi- 
mais knygų.

Kun. Navickas buvo Marijo
nų zokono provincijonalu (at
sieit, gubernatoriumi) Ameri
kai.

Dėl esamosios pasaulinės 
padėties kun. Navicką pasi
sakant nematėme; gal būt jis 
sutiko su pro-hitleęįne politi
ka kitų lietuvių kuhigų, ra
šančių savo spaudoje.

Aną dieną teko kalbėtis su 
vienu žydų tautybės veikėju. 
Jis sakė, kad socijalistuojąs 
žydų Komitetas Amerikoje 
yra nusitaręs rinkti įvairius 
daiktus ir juos siųsti Sovietų 
Sąjungon, padėti kovojan
tiems prieš hitlerizmą žmo
nėms.

O lietuviški socijalistai te
bevaro savo purvų drabstymo 
kampaniją prieš Sovietų Są
jungą; jie dar gal būt vis te- 
berenka aukas hitleriškiems 
smetonininkams šelpti.

Maspethas—gražus Brook
lyn© priemiestis, į rytus nuo 
“Cedrono upės”. Maspethe 
gyvena daug lietuvių, lenkų, 
gudų, vokiečių, airių ir italų.

Šiomis dienomis mūsų Mas
pethas smarkiai “išgarsėjo”, 
kai buvo suareštuota jo jauna 
18 metų amžiaus graži gyven
toja, Lucė Boehmler, vokiečių 
tautybės mergina.

Pasirodo, kad Maspetho Lu-

Maskva, rugs. 5. — Naciai 
paklojo tūkstančius galvų, 
bemėgindami pralaužt so
vietines Leningrado linijas, 
bet nacių bandymai pasiro
dė bergždi.

Raudonoji Armija ir liau
dies gvardija atmušė visus 
vokiečių puolimus ties Le
ningradu ir Kijevu. Tuo 
tarpu Sovietai fronte at
griebė nuo vokiečių poziciją 
po pozicijos, kaip praneša 
United Press, amerikinė ži
nių agentūra.

Naciai kartotinai bandė 
persikelt per Dniepro upės 
žemutinę tėkmę, bet kiek
vieną sykį jie tiktai užpildė 
upę savo lavonais.

Žiauriausi mūšiai dieną ir 
naktį siaučia ties Novgoro
du, 100 mylių j pietus nuo 
Leningrado; Raudonoji Ar
mija kontr-atakuoja vokie- 
mija įnirtusiai kontr-ata- 
kuoja vokiečius.

JAPONIJA BIJOJO KLIUDYT 
AMERIKOS LAIVA SU GA

ZOLINU SOVIETAMS
Washington. — Amerikos 

žibalinis laivas “L, P. St. 
Clair” nugabeno 95 tūkstan
čius statinių orlaivinio ga
zolino į Vladivostoką, So
vietiniame Sibire, atlikda
mas 5,000 mylių kelionę per 
16 dienų. Nežiūrint, kad Ja
ponijos valdininkai žodžiais 
priešinosi siuntimui gazoli
no amerikiniais laivais So
vietam į Vladivostoką, bet 
Japonija nedrįso kliudyt šio 
Amerikos laivo.

Dabar dar du ar trys ži
baliniai Amerikos laivai ve- 
ža Sovietam aukštos rūšies 
orlaivinį gazoliną tuo pačiu 
keliu.

Amerikos admirolui Emo
ry Landui buvo pastatyta 
klausimas, ar japonai tylės 
dėlei to. Admirolas atsakė: 
“Tai ne Japonijos biznis, po 
velniais! Japonai nėra van
denyno savininkai.”

Berlin. — Naciai teigia, 
kad rugpjūčio mėnesį jie 
nuskandinę 537,000 tonų 
prekinių Anglijos laivų.

ORAS. — Tarpais būsią 
lietaus.__________________
cė yra Hitlerio šnipas. Ji rink
davo žinias iš Amerikos karei
vių ir priduodavo jas “ten, 
kur reikia”. Važinėdavusi ji, 
susitikdavusi Lucė kareivius, 
su jais paflirtuodavo ir tokiu 
būdu gaudydavo iš jų žinias! 
Suareštuota, Lucė prie kaltini
mų prisipažino!

Pasirodo, kad Hitlerio šni
pų Amerikoje yra visur. Vi
suomenė turi jų saugotis. 
Ypač kareiviai neprivalo ple
pėti nepažįstamiems to, ko 
nereikia !*

da ir išmislas, būk jie viso
mis pusėmis apsupę Lenin
gradą ir« beveik užėmę jį,” 
pareiškė Lozovskis, Sovietų 
užsienių reikalų vice-komi- 
saras, pridurdamas, kad ir

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Pašautas Nacių Karys 
Paryžiuj; Tai Jie Gresia 

Žudyk Prancūzus
Vichy, Franci j a. — Na

cių valdžia Paryžiuje gręsia 
nužudyt daugiau iš 30 iki 40 
tūkstančių politinių kalinių, 
kurie laikomi koncentraci
jos stovyklose; naujais žu
dymais naciai dabar grūmo
ja už tai, kad nežinia kas 
pašovė vieną vokiečių pus
karininkį Paryžiaus gatvė
je naktį, beeinant jam su sa
vo mergina. Pašautasis nu
gabentas į ligoninę.

Rugp. 21 d. požeminiame 
Paryžiaus geležinkelyje bu
vo nudurtas vienas Vokieti
jos, laivyno oficierius.

Dabar naciai pradėjo nau
jas ablavas Paryžiuje ir ki
tuose savo užimtuose mies
tuose Francijoj, medžiodami 
vokiečių priešininkus.

Karinis Paryžiaus koman- 
dierius, vokiečių generolas 
von Schaumburg jau rugp. 
23 d. išleido tokį įsakymą:

Visi suimti francūzai bus 
laikomi kaip “įkaitai,” ir 
jeigu dar kada bus užpuola
mi vokiečių oficieriai ar ka
reiviai, tai kiekvieną kartą 
“tam tikras skaičius tų 
frančūzų bus sušaudomas, o 
sušaudomų daugis priklau
sys nuo užpuolimo kaičios 
didumo.”

Bulgarija Atmeta Nacių 
Raginimus Karan 

Prieš Sovietus
Ankara, Turkija. — Na

ciai ragino ir reikalavo, kad 
Bulgarija prisidėtų prie jų 
karo prieš Sovietus; jie pa
geidavo, kad Bulgarija duo
tų bent keletą divizijų savo 
kariuomenės kaip “laisvano- 
rių” karui prieš zSovietų Są
jungą.

Bulgarijos valdžia atmetė 
visus tuos hitlerininkų ragi
nimus, reikalavimus ir pa
geidavimus. Sako, senasis' 
draugiškumas tarp Rusijos 
ir Bulgarijos n e 1 e i d žia 
mums kariaut prieš Sovie
tus, bet Bulgarija sutiktų 
duot kariuomenės kitiems 
vokiečių karo frontams.

Vichy, Franci j a, rūgs. 5. 
— Francūzai pašovė dar 
tris vokiečių kariškius ir 
vieną francūzą nacių patai
kūną.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 5. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugs. 4 d. vedė mūšius prieš nacius 

visu frontu.
Mūsų oro jėgos rugs. 2 sunaikino 52 priešo orlaivius 

kautynėse ore ir pačiose jų stovyklose. Mes praradome
28 orlaivius. i

Baltijos Jūroje mūsų orlaiviai ir torpedlaiviai užpuolė 
transportinius priešo laivus ir karinės sargybos laivą. 
Užpuolimo pasėkoje tapo nuskandinti torpedomis vienas 
transportinis laivas ir vienas sargybinis laivas. Du prie
šo transportiniai laivai buvo sunkiai sužeisti ir užbėgo 
ant pakrantės seklumos.

Vokiečiai nukentėjo didelių nuostolių, kada jie ^ėgino 
pereit Dniepro upę vienoje vietoje pietiniai-vakarinėje 
fronto linkmėje.

Maskva, rugs. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien davė 
tokį pranešimą:

Per naktį mūšiai tęsėsi visu frontu.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI NEKENČIA ŠIO KARO
Maskva, rugs. 3. — Sovietų Žinių Biuras pranešė:
Vienas iš 73-jų vokiečių kareivių, perėjusių į Sovietų 

pusę, vardu Willi Worner sakė:
“Jau įgriso tnums šis prakeiktas karas Hitlerio pradė

tas. Geidimas galybės ir viešpatavimo pasaulyje apsvai
gino tą niekšą ir jo kraugerių šaiką, kurie pavergė ne tik 
kelias Eūropos šalis, bet ir savo krašto žmones.”

Jaunesnysis puskarininkis Joseph Kerschonsteiner, pa
imtas nelaisvėn Ukrainoj, pranešė tokį dalyką:

“Praeitą savaitę buvo sušaudyti du mūsų pulko karei
viai už tai, kad jie pareiškė nepasitenkinimą karu prieš 
Rusiją. Šis karas turi mažiausiai pritarimo iš visų karų, 
kokius tik Vokietija bet kada vedė.”

Rašydamas laišką savo pulko draugams, Joseph Ker
schonsteiner sakė:

“Brangūs Draugai! Šiandien rusai paėmė mane į ne
laisvę. Draugai, jūs norite taikos lygiai, kaip ir aš. 
Nustokite kariavę. Pereikite į Raudonosios Armijos pusę. 
Po karo mes sugrįšime namo, pas savo tėvus, žmonas, 
brolius ir seseris.”

ANGLIJOS IR KANADOS PREMJERAI
PRAŠO AMERIKĄ PILNAI VEIKTI

VISOSE SRITYSE PRIEŠ NACIUS
London. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill ir Kanados 
ministeris pirmininkas Mac
kenzie King atsišaukė į 
Jungtines Valstijas, kad jos 
“pilnai kiekvienoje srityje” 
veiktų išvien su Anglija, 
idant bendromis jėgomis su- 
mušt Vokietiją. Jiedu prašė, 
kad Amerika aiškiai pasiža
dėtų Anglijai kovot drauge 
prieš Hitlerį.

Kanados ministeris pirmi
ninkas priminė, jog Anglijos 
premjeras Churchill nese
niai prižadėjo, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos susidur
tų su Japonija Tolimuose 
Rytuose, tai Anglija viso
mis jėgomis mestųsi karan

Verda Rumunų Bruzdėjimas prieš Hitlerį 
Ir Karą; Fašistai už tai Tūkstančiais 
Areštuoja Žmones ir Šimtais Šaudo

Maskva. — Šičia gauta 
tokių žinių iš Rumunijos:

Gyventojai vis labiau 
bruzda prieš karą su Sovie
tais, į kurį naciai tik per 
prievartą įstūmė Rumuniją. 
Vįen sostinės Bucharesto li
goninėse suguldyta 70,000 
sužeistų rumunų kareivių. 

prieš Japoniją, idant padėt 
Amerikai laimėti.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Mackenzie King da
bar sakė:

“Jeigu Jungtinės Valsti
jos padarytų panašų pareiš
kimą (vieningo veikimo su 
Anglija) prieš nacių Vokie
tiją, aš tikiu, tatai patar
nautų sutrumpint šį pra
gaištingą karą.”

Anglų premjeras Chur
chill tarp kitko pareiškė:

“Prašalint liūdną likimą, 
dabar gręsiantį visam pa
sauliui, galima būtų tiktai 
tuomet, jeigu pilnai bendra
darbiautų (prieš nacius) vi
sos šalys, kurių dar nepasie
kia to užkariautojo (Hitle
rio) galybė.”

Naciai Rumunijoj varu 
ima saviškiams dešimt kar
tų daugiau maisto . ir kitų 
valgių, negu palieka rumu
nams.

Nacių įsakymais, daug- 
meniškai areštuojami žmo
nės priešingi Hitleriui ir 

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Torpedomis Atakavo 
Amerikos Naikintuvą 
Atlanto Vandenyse

Washington. — Kokios Icelandą (Islandiją). Sub- 
tai šalies submarinas (su- marinas laidė torpedas į a- 
prantama, Vokietijos) ket-mierikinį naikintuvą, bet nė 
virtadienio rytą užpuolė ka-|viena torpeda nepataikė, 
rinj Amerikos laivą naikin- |Tuomet naikintuvas “Greer” 
tuvą “Greer,” beplaukiant ,ėmė gaudyt submariną At
šiam su pašto siuntiniais į 

“Perdaug Nusilpo Mūsų 
Divizijos/’ Skundžiasi

Nacių Generolai
Maskva. — Nacių kariuo

menė turi milžiniškų nuos
tolių kare su Sovietais. Tuos 
nuostolius patvirtina prane
šimas vokiečių pėstininkų 
95-tos divizijos generolo 
Siksto Vonarnimo, patekęs į 
Raudonosios Armijos ran
kas. Gen. Vonarnim savo 
pranešime aukštesniajai ko
mandai sako:

“Mūsų pėstininkų pulkai 
per kelias paskutines savai
tes nukentėjo tokių didelių 
nuostolių, kad daugelis jų 
yra jau persilpni kariškiems 
veiksmams. Ypač daug ne
tekome oficierių. Taigi lai
kinai prisieina sujungt ke
lias pėstininkų kariuomenės 
dalis, kad sudaryt vieną, iki j 
gausime pastiprinimų, o jų 
vargiai begausime pirm 
rugsėjo mėnesio vidurio.”

Komandierius kitos vo
kiečių pėstininkų divizijos, 
supliektos vakarinėje fronto 
linkmėje, raportavo aukš
tesniajai komandai štai ką:

“Mūsų divizijoj liko ne 
daugiau kaip 80 oficierių. 
Kai kurios kuopos jau netu-

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Vis Sabotažuoja Gele
žinkelius prieš Vo
kiečius Francijoj

Vichy, Franci ja. — Nacių 
priešai sugadino mechaniz
mą, kuriuom traukiniai per
vedami nuo vienų bėgių ant 
kitų. Tuo būdu per 30 va
landų liko sustabdytas trau
kinių veikimas tarp Pary
žiaus ir Bretagne pajūrio.

Geležinkelių gadinimas vo
kiečių užimtoje Franci jos 
dalyje kartojasi, nors na
ciai grūmojo kapoti galvas 
gadintojams.

SOVIETAI IŠTAŠKĖ DAR
VIENĄ NACIŲ DIVIZIJĄ

London, rugs. 5. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų kariuomenė per še
šias dienas ištaškė 263-čią 
vokiečių pėstininkų diviziją, 
užmušė bei sužeidė 7,000 na
cių, o likusieji pabėgo.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai paskandinę prekinį ang
lų laivą, 3,000 tonų.

lanto Vandenyne, leisdamas 
(gilumos sprogimus į paniru
sį po vandeniu užpuoliką. 
Nėra žinios, ar naikintuvo 
sproginiai pataikė į subma- 
rina. c

Naikintuvas “Greer” yra 
1,200 tonų įtalpos, 314 pėdų 
ilgio ir gerai ginkluotas. Jo 
įgula susidaro iš 113 jūrei
vių ir devynių oficierių. Jo 
komandierius — Laurence 
H. Frost.

“Greer” yra panašus į 50 
tų naikintuvų, kuriuos A- 
merika perleido Anglijai. 
Bet naciai turėjo jį pažint 
iš to, jog “Greer” plaukė po 
Amerikos vėliava.

(Tasa ant 5-to pusi.)

DIDŽIOSIOS VOKIEČIŲ KA- 
NUOLĖS SMARKIAI ATA

KUOJA LENINGRADĄ
Maskva, rugs. 5. — Vo

kiečiai iš didžiųjų kanuolių 
bombarduoja Leningradą. 
Sovietų artilerija griaus
mingai šaudo Į nacius mies
teliuose netoli Leningrado.

Berlin, rugs. 5. — Sunkio
ji vokiečių artilerija smar
kiai bombarduoja Leningra
dą per 20 mylių nuo miesto. 
Nacių kariuomenė randasi 
už 20 mylių į pietus nuo Le
ningrado, kaip dabar prane
ša vokiečiai.

(Vakar ir užvakar jie sa
kėsi daėję iki 15 bei 12 my
lių nuo Leningrado. Šian
dien iš ryto naciai sakėsi vi

ešomis pusėmis apsupę Le
ningradą.)

Vokiečiai teigia, kad Le
ningrado užėmimas tai esąs 
tik laiko klausimas.

Sovietų kariuomenė ir 
liaudies gvardija įnirtusiai 
priešinasi ir kai kada sovie
tiniai tankai prasilaužia per 
vokiečių linijas, sako naciai, 
bet jie paskui, girdi, sunai
kiną tuos tankus.

SOVIETŲ ORLAIVIAI VĖL 
ARDĖ BERLYNĄ

Berlin, rugs. 5. — Naciai 
iš pradžios sakė, kad nedi
delis skaičius Sovietų orlai
vių bandė bombarduot Ber
lyną; bet paskui vokiečių 
vyriausybė pranešė, jog per 
Sovietų lakūnu užpuolimą 
ant Berlyno 30 asmenų už
mušta ir. 72 sužeista.
‘Naciai sako, kad jie nušo- ; 

vę du sovietinius orlaivius 
Berlyne.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tame PUSLAPY!
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sakyti. Galimas daiktas, kad Amerika ir 
Anglija dar vis laukė, žiūrėdamos, kas 
bus Rytų Fronte. Galimas daiktas, kad 
Sovietų Sąjunga nebuvo tokiai konferen
cijai pasiruošusi. Galimas daiktas, kad 
buvo kokių kitokių svarbių kliūčių, ne- 
prileidusių prie konferencijos sušaukimo. 
Bet gerai, kad, pagaliau, Maskvos konfe
rencija įvyks. Ji turės daug svarbių da
lykų išspręsti.

Gražūs Darbai, I ariau Be 
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Pavyzdingos Darbininkų Unijos 
Pavyzdingas Suvažiavį/nas

Ištisą savaitę Camdene (N. J.) posė
džiavo suvažiavę elektros pramonės or
ganizuotų darbininkų atstovai, unijistai. 
Jų unija turi ilgą vardą — United Elec
trical, Radio and Machine Workers Uni
ja (CIO), — bet dažnai sutrumpintai 
vartojama tik dvi raidės “UE.” Ši unija 
yra pasižymėjusi savo greitu augimu, sa
vo narių kovingumu, savo vidujine san
tvarka.

Šiandien madoj yra unijistų suvažiavi
muose iškelti komunizmo baubą. Reakci
ninkai labai mėgsta sumaišyti komunis
tus su fašistais ir tu būdu jiems lengva 
pasigauti nemažą skaičių nesusipratusių 
žmonių, kurie nekenčia fašistų, kad jie 
balsuotų už rezoliuciją.

Kaip tik panašiai buvo elgiamasi ir ši
čia: tam tikros reputacijos žmonės manė 
įnešti delegatuosna nesutikimų ir neapy
kantos, todėl jie pasiūlė rezoliuciiją “prieš 
komunistus ir fašistus.” Diskusijos tęsė
si ilgai ir po jų rezoliucija buvo )priimta,k 
bet ne tokia, kokios troško reakcininkai. 
Rezoliucijoje buvo griežtai ir aiškiai pa
sireikšta, kad ši unija priima ir traktuoja • 
visus narius lygiai, kuriė'tik yra lojalūs 
Jungtinėms Valstijoms ir pačiai unijai. 
Kurie nėra lojalūs mūsų kraštui, arba 
kurie nėra lojalūs elektros pramonės dar
bininkų unijai, tie negali būti josios na
riais, tie negali užimti jokių atsakomin- 
gų unijoje vietų!

Šitaip tasai klausimas buvo išrištas! 
Jis buvo išrištas gražiai ir teisingai! Uni
jai gali priklausyti visokių politinių įsi
tikinimų žmonės, bet jie turi būti loja
lūs unijai ir Amerikai!

Kita labai svarbi rezoliucija buvo pri
imta — rezoliucija užsieninės mūsų kraš
to politikos klausimu. Be jokių dvejojimų 
UE suvažiavimas priėmė rezoliuciją, ra
ginant Jungtinių Valstijų vyriausybę 
glaudžiai kooperuoti su Anglija,^Sovietų 
Sąjunga, Chinija hitlerizmui sunaikinti. 
Rezoliucija pasisakė už teikimą tiems 
kraštams visokeriausios paramos.

UE pakeitė savo prezidentą. Iki šiol 
unijos prezidentas buvo James B. Carey, 
kuris podraug ėjo pareigas CIO sekre
toriaus. Jo vieton suvažiavimas išrinko 
U E prezidentu Albert J. Fitzgerald, iš 
Lynn, Mass. O sekretoriumi-iždininku ir 
organizaciniu direktoriumi paliko tuos 
pačius, būtent, Junius Emspak ir James 
G. Matles, žymius unijistus ir uolius dar

buotoj us. s • ■
Jei visos kitos unijos sektų UE unijos 

pėdomis, jei jų visų suvažiavimai eitų pa
našia tvarka ir tokioj dvasioj, tai unijiz- 

. mas Amerikoje kur kas greičiau augtų, 
ir tas eitų naudon ne tik darbininkų ju
dėjimui, bet ir visam mūsų kraštui.

i Pagaliau!
Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos 

vyriausybė pagaliau jau nuskyrė delega
cijas į Maskvos konferenciją. Amerikinę 
delegaciją vadovaus Mr. Harriman, o 
angliškąją — lordas Beaverbrook, gamy
bos ministeriš.

Tuojau po to, kada prezidentas Roose
veltas ir Churchillas pasiuntė kablegra- 
mą Stalinui apie tokių delegacijų numa
tomą pasiuntimą, mes ir daugelis kitų 
žmonių tikėjomės, kad Maskvos konfe
rencija atsidarys už keletos dienų po 
Roosevelto-Churchillo pareiškimo. Deja, 
jį buvo nuvilkta ir dabar ,dar nėra žino
ma, kada prasidės.

Kuriais sumetimais Maskvos konferen
cija buvo nuvilkta? Sunku į tai dabar at-

Gražus Žygis
Anglijos darbo unijų kongresas pasi

sakė už tamprų, glaudų bendradarbiavi
mą tarp Anglijos darbo unijų ir Sovie
tų Sąjungas darbo unijų. Abiejų kraštų 
unijų centrai išrinks savo specialines at
stovybes, kurios dažnai susivažiuos ir 
svarstys bendrus reikalus — fašizmo su
naikinimo reikalus. Tai bus savos rū
šies darbininkų anti-fašlstinis frontas, 
savos rūšies darbiniųkų anii-fašistinė ka
ro taryba.

■ Kaip būtų smagu, jei Amerikos orga
nizuoti darbininkai-unijistai galėtų pa
siųsti savo atstovus į tąją britų-sovietų 
darbo unijų tarybą. Kaip būtų smagu, 
jei visų trijų valstybių darbininkai galė
tų pareikšti pasauliui savo bendrą nusi
statymą, savo bendrą žodį. O prie to rei
kėtų pridėti ir Chinijos darbininkų atsto
vus. Jeigu tokis bendras žygis nesuda
rytų didelės reikšmės militariniu atžvil
giu, tai jis būtų labai reikšmingas mora
liniu atžvilgiu; jo tartas žodis gražiai pa
veiktų Vokietijos darbininkus.

Ne Iš Meilės!
Iš Ankaros (Turkijos) pranešama, kad 

Bulgarijos vyriausybė pareiškusi vokie
čiams, kad ji\negalinti skelbti karo So
vietų Sąjungai, nes to daryti neleidžian
čios draugiškumo tradicijos. Girdi, dėl to 
Bulgarija negalinti nei vienos divizijos 
siųsti į frontą, karo nepaskelbus.

Tas pats pranešimas skelbia, kad, jei 
Vokietija paskelbtų karą Turkijai, tai 
Bulgarija galėtų eiti išvien su Vokietija.

Galimas daiktas, kad panašiai Sofijos 
vyriausybė pasakė vokiečiams. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia tą, kąd Bulgarijos 

„valdžia bijo'si savo žmonių; ‘Jį,Žįh<),V kokią 
meilę Sovietų Sąjungai Bulgarijos žmo
nės turi! Ji supranta, kad bulgarai, pa
siųsti į karo frontą prieš Sovietus, ga
lėtų atsukti savo ginklus prieš siuntėjus. 
Todėl Bulgarijos valdžia mano pasitar
nauti Hitleriui “per užpakalines* duris.” 
Girdi, jūs skelbkite karą Turkijai, arba 
nepaskelbę karo žygiuokite per Turkiją į 
Kaukazą, tuomet mes jums padėsime, 
nes bus galima, tuomet bulgarus apgauti, 
pasakant jiems, jog čia Sovietai neįeiną, 
čia kariaujama prieš Turkiją.

Visokius apgavingus būdus ir priemo
nes Bulgarijos suskiai vartoja savo žmo
nėms apgauti. Nepaisant to, neatrodo, 
kad jiems ilgai seksis Bulgarijos liaudį 
vedžioti už nosių!

Petain Stiprinasi
Bijodamasis masių keršto, bijodamasis 

net savo žingsnio, hitleristas maršalas 
Petain įkūrė francūzų smogikų organi
zaciją, kuri atliks savos rūšies gestapo 
pareigas. Susišaukęs ištikimus lyderius iš 
Francijos Karo Veteranų Legijono, hit
leristas maršalas pareiškė, kad šį legijo
ną jis nuo dabar paverčiąs organizaci
ja, kuri “jungs liaudį su valdžia.” Į legi- 
joną bus įsileista ir nebuvusių kare as
menų, ištikimų hitlerizmui. Ši organiza
cija bus ir savos rūšies politine partija 
Francijoj ir podraug eis slaptos policijos 
pareigas, šnipų pareigas, ir viešosios po
licijos pareigas.

Visokius skymus francūzų tautos par- 
davikai išranda ir bando pritaikyti gy
venimui, kad pasilaikius ilgiau valdžioje. 
Bet Francijos žmonės greit supras fašis
tų tikslus ir ji, liaudis, nesiduos apgau
nama. 

» ■ 1 1 ' " ' »■ ■
Vichy Valdžios Ambasada -- 

Šnipų Centras .
Prieš keletą dienų Niujorko dienraštis 

“Herald-Tribune” iškėlė aikštėn tą faktą, 
kad neokupuotosios Francijos ambasada 
Washingtone yra niekas daugiau, kaip 
šnipų centras. Po visas Jungtines Valsti- 
jaš veikia apmokami francūzai, kurie šni
pinėja, jieško visokių informacijų, nau
dingų Vichy valdžiai ir nacių Vokietijai. 
Tie šnipai ypačiai uostinėja paskui tuos 
francūzus, kurie yra Petaino valdžios 
priešai. Renkamos informacijos ir jos

distrikto k o n £ r e smanui 
(Representative) ir jo pra
šyti, kad pasisakytų prieš 
HR 3 bilių, kuris jau randa
si atstovu bute, laukia savo
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eilės svarstymui.
Kad tęsti tinkamai šį dar-

Ateivių Gynimui Komite
tas yra daug pasidarbavęs 
savo 8 metų gyvavimo laiko
tarpiu; daugeliui šeimų-as- 
menų ašaras padėjo, nudžio
vinti apginant juos nuo de
portavimo iš Amerikos.

ši įstaiga, apart apgyni- , ;Xiingrir“finansį' 
r\ nimtn <1 n 11 mm c

.. . ’^Ateivių Gynimui Komitetas 
-J. daug nudirbo, bet to dar ne-

- gana. Dar reikia vesti neat- 
___ ___  _ T_ i, kad 

galutinai atmušus pastan- 
LŠlxnct|gas praleisti tokius ar jiems 

u0'ipanašius įstatymus. Komite-

mo šimtų asmenų nuo de
portavimo, daugeliui gelbėjo 
legalizuojant įvažiavimą į 
šią šalį, patapti _ piliečiais, fa^“s XbaT toliau 
gynė tautines mažumas nuo 
diskriminacijos skleisdama 
atatinkamą literatūrą, t__
dant radio programas, ii 
per spaudą. Vien 1940 m. iš
leido 300,000 egzempliorių 
įvairios literatūros\ anglui 
kalba ir 100,000 egz. kito
mis kalbomis. Natūralizaci
jos skyrius patarnavo aštuo
niom tūkstančiam asmenų; 

L Z 

aplikacijų pirmom popierom 
gauti pildė apie 2,000 asme
nų; sulaikė nuo deportaci
jos 50 asmenų.

Kas čia atžymėta, tik da-'
lis veiklos vienų metų. Šiais kunigus,
metais yra daugiau brandus I kunigus atestavo, 
darbas, reikalauja didesnių !^a^Pe^)riesinasl 
pastangų. Jau nemažai buvo 
rašyta apie Hobbs Koncen
tracijų Kempių Bilių, kurį'įbauginti žmonių, kad nuo 9 
priėmus reikštų tūlų atei-.valandos vakaro nieko neiš- 
vių laikymą koncentracijos leidžia į gatves. Seine-et-Oi- 
lageriuose. HR 4861 bilius,1 se, Paryžiaus priemiestyj 
kaip jį vadina Allen Anti- žmonės sudegino didelį san- 
American Bill, i 
pavojingas, kaip ir Hobbs'nimis.
HR 3 Bilius. Jo turinys: De
portacijai skiriamus atei
vius i laikyti koncentracijos 
stovyklose ir- be kaucijų 
(bail); deportuoti kiekvieną 
ateivį nepilietį už prigulėji
mą bei bendradarbiavimą su 
Tarpt. Darb. Ordinu, Tarpt.

tas ragina organizacijas ir 
asmenis daugiau laiškų-pro- 
testų rašyti, kartu jis prašo 
ir finansinės paramos iš

jūsų. Darbas svarbus ir bū
tinas, todėl jis reikia pa
remti. Veikimas yra neįma
noma su tuščia ranka: rei
kia literatūros, spaudos, ra
dio, kad darbas duotų pa
sekmes. Jūs savo organiza
cijos artimiausiame susirin
kime paskirkite tam atatin
kamą sumą pinigų. Specia
lių laiškų-paraginimų nelau
kite, tai sutaupysite laiką ir 
išlaidas. Jei virš minėti bi- 
liai taptų įstatymu, daug or
ganizacijų nukentėtų. Tad 
darbuokimės, kol nevėlu. 
Remkime tuos, kurie mums 
padeda tokį darbą pravesti, 
nurodo rimtumą pavojaus.

Pinigus ar čekius siun
čiant rašykite: American 
Committee for Protection 
of Foreign Born, 79 Fifth 
Avenue, New York, N. Y.

J. E. Gužas. ____ ■____ ______ ♦___

karo laivai ir 138 kitoki ka
ro laivai.

Pradėta budavoti: 2 šar
vuočiai, 13 kruzerių, 18 sub- 
marinų, 2 orlaivių vežikai, 
57 naikintojai, 97 sargybos 
laivai, 81 pagelbinis karo 
laivas ir 172 kitoki karo lai
vai. ~

Tai matote, kiek daug rei
kia budavoti karo laivų, iš
leisti baisiai daug pinigų. O 
visa tai yra reikalinga, kad 
apsaugojus Ameriką nuo fa
šizmo ir padėjus sumušti 
Hitlerio ir Mussolinio gau
jas.

I š Karo ir Apie Karą
Fašistai Areštuoja Kunigus

Gautas iš pasitikimų šal
tinių pranešimas, kad fašis
tai areštavo Francijoj 78 

Fašistai 
už tai, 
jų bar-

barijzmui.
Mjelun mieste fašistai tiek

lyse. Taigi, jeigu Hitleris 
laimėtų karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir Angliją, tai tada 
jis su pagalba savo šnipų 
pavergtų Pietų Ameriką, o 
paskui užpultų ir Jungtines 
Valstijas. Štai kodėl reikia 
padėti Sovietų Sąjungai ir 
Anglijai sumušti Hitlerį, 
kad tuo pat kartu ir savo 
šalį galėtum apsaugoti 
barbariško fašimo.

Amerikos Karo Misija į 
Maskvą

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Amerikos karo mi
siją, kuri vyks į Maskvą 
tartis, kaip sėkmingiau ves
ti karą, kad sukrušinus bar
bariškus fašistus. Į misiją 
įeina generolas - majoras 
James H. Burns, generolas- 
majoras George H. Brett, 
admirolas William H. Stan
ley ir gamybos direktorius 
William L. Batt. Misijos va
du bus W. Averell Harri
man, specialis Roosevelto 
atstovas Anglijai, kuris rū
pinasi pristatymu reikmenų 
kovai prieš fašizmą.

nuo

irgi lygiai dėlį su fašistų karo reikme- 
. Courbevoix mieste 

darbininkai sudegino fabri
ką, įkuriame buvo gaminami 
Vokietijos fašistams karo 
reikmenys.

Italai Neapkenčia Nacių
Kun. Ed. Ziarkowski, gy

venąs Kulpmont, Pa., grįžo 
? . Jis per 4 me- 

Sako,
Darb. Apsigynimu,' APM,'iš Europos' 
Workers Alliance, Am. Stu- tus gyveno Romoj, 
dentų Unija, Sovietų Sąjun- kad Italijos žmonės pirma 

manė, kad Hitleris padės 
Mussoliniui išlaimėt! karą, 
bet nuo dienos, kada fašis
tai užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai Italijoj visai žmonių 
pasitikėjimas karo išlaimėji- 

Jis pasakojo,

gos Draugais, Jaunų komu
nistų Eyga, Komunistų Par
tija, Vokiečių Am. Bundu; 
arba su bile organizacija, ki
lusia iš virš minėtų; atšauk
ti pilietybę naturalizuotam 
piliečiui, kuris įstos į nacių, mu pranyko.
fašistų ar komunistų orga- kad į Italiją sulindo daug 
nizaciją anksčiau 5 metų po vokiečių fašistų, kuriems 
gavimui pilietybes. Bilius italai nepasitiki. Sako, kad 
turi ir daugiau skyrių, ku-1 turčiai sulindoj Romą, mat, 
rie lygiai varžo teises atei-'mano, kad Romos niekas ne
viu nepiliečių. Iš čia atžymė- bombarduos, kadangi ten 
to matome, ką reikštų; jei 
toks bilius taptų priimtas 
įstatymu.

Komitetas ragina rašyti 
laišku’s-rezoliucijas pasisa
kant. prieš HR 4861 bilių. 
Laiškai reikia adresuoti: 
Hoh.i, Samuel Dickstein, 
Chairman House Committee 
on Immigration and Na
turalization, Was hington, 
D. C. Kitas laiškas-rezoliu- 
cija reikalinga rašyti jūsų'

gyvena popiežius.

Argentinoje Yra 60,000 
Hitlerio šnipų

Argentinoj, Pietų Ameri
koj, veikia iki 60,000 Hitle
rio didesnių ir mažesnių 
šnipų. Jie turi ne vien šni- 
pavimo tinklą, bet net kari
nio muštro organizacijas. 
Panašiai Hitlerio ir Musso- 
linio šnipai veikia Brazilijoj 
ir kitose Pietų Amerikos ša-

20,000,000 Dirba 
Apsigynimui

D r. C. L. Shartle, vienas 
iš Washington© valdžios ir 
karo darbų žinovas sako, 
kad dabar Jungtinėse Vals
tijose prie įvairių apsigyni
mo darbų jau dirba 20,000,- 
000 žmonių. Dabar sunku 
atskirti, kur yra apsigyni
mo, ir kur ne apsigynimo 
darbas, nes vienas kitą pa
pildo.

Stoka Maisto Italijoj
Iš fašistų pavergtos Ita

lijos atėjo žinios, kad ten 
labai stoka maisto. Valgyk
los padalintos į penkias ka
tegorijas ir greitai joms bus 
uždrausta gaminti tam tik
ri valgiai. Žinoma, tas nepa
lies Italijos ir Vokietijos 
turčius, bet tik paprastus 
žmones.

Maskva. — Sovietų jėgos 
per kontr-atakas pagerino 
savo padėtį Odesoj.

fabrikuose dirba

Amerika Budavoja Karo 
Laivus

Jungtinės Valstijos labai 
greitai būdavo ja naujus ka
ro laivus. Dabar laivų būda
vo j imo
400,000 darbininkų, o seka
mais 
550,000.

1941 metais Jungt. Vals
tijos baigė ir pradėjo būda
vot! net 898 karo laivus. 
Baigta budavoti, apginkluo
ta ir laivynui perduota 213 
karo laivai, būtent: 2 šar
vuočiai, 9 submarinai, 12 
naikintojų, 42 sargybos lai
vų, 20 pagelbinių karo lai
vų ir 128 kitoki karo laivai.

Baigti budavoti ir baigia
mi apginkluoti 249 nauji ka
ro laivai, būtent: 1 šarvuo-

metais dirbs iki

Neaiškus Reikalas
— Ar tu žinai, Jonai, — 

aiškina namo savininkas sa
vo prieteliui, — aš apsidrau
džiau vAkar nuo ugnies ir 
nuo ledinio šturmo.

— Nuo ugnies, tai dar su
prantu, bet kaip tu padarysi 
ledinį šturmą?

Negeros Vogos
Žmona: “Vyreli, man at

rodo, kad man kas kenkia.
tis, 1 kruzeris, 8 submari-iLabai tunku. Jau sveriu 180 
nai, 8 naikintojai, 48 sargy-svarų.” 
bos laivai, 45 pagelbiniai

Anglu oHaivininkas Amerikos padirbtame crlaivyje ruošiasi vaišinti vokiečius 
tuo pačiu vaistu, kuriuo vilniečiai fašistai vaišino anglus—bombomis.

Vyras:‘“Kaip tai 180 sva
rų, tai negalima?”

Žmona: “Šiandien ką tik 
pasisvėriau.”

Vyras: “Kur?”
Žmona: “Tavo anglių par

duotuvėj.”
Vyras: “O, tai būk rami, 

sveri tik 160 svarų.”

Bučkiai Kenkia
Dama: “Tamista irgi 

sprendžiate, kad bučkis ken
kia sveikatai?”

Senbernis: “Tikrų tik
riausia. Vieną kartą pabu
čiavau dailią kaiminką, duk
terį bučerio, kuris tai užma
tė. Sakau jums, išgulėjau li- 
gonbutyje dvi savaites.”

siunčiamos ambasadon, o iš ten — “kur šius su Hitleriui tarnaujančia Vichy val-‘ 
’ džia. Šitų faktų akiregyje reikėtų Petai-reikia.”

Jau prieš tūlą laiką Amerikoje kilo no-Hitlerio ambasadorius išvyti namon 
daug balsų, reikalaujančių nutraukti ry- kuoveikiausiai.kuoveikiausiai.

Priežastis
— Kaip tai galėjo išlaiky

ti mūsų protėviai pereituose 
amžiuose be telefono ir be 
telegrafo ?

— Mat, kad negalėjo. Vi
si išmirė.

Surinko Barbintas.
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DIDYSIS ŽYDŲ LIAUDIES RAŠYTOJAS
(Jo mirties 25 mėty sukaktuvėms)

Philadelphia, Pa.
Retai galima rasti rašytoją, kuris būtų 

tiek persiėmęs savo tautos likimo mintimi, 
tiek persisunkęs jos skausmais ir tiek suau
gęs su jos viltimis, kaip žymusis liaudies 
rašytojas šolom—Aleichemas. Menininkas 
ir didvyris jo kūryboje taip glaudžiai susi
lieja, kad kartais sunku net nustatyti, kur 
baigiasi rašytojas ir kur prasideda jo didvy
ris iš liaudies apačių.

§olom—Aleichemo liaudiškumas visų pir
ma pasireiškia jo visuomeniniu humanizmu 
—užuojauta prispaustiesiems, meilę darbo 
žmonėms, dėmesiu žmogaus asmenybe. Jo 
liaudiškumas — mokėjime pilnomis saujo
mis semtis iš turtingiausio liaudies išminties 
šaltinio, tame genialiame humore, kurį didy
sis Gorkis pavadino “liūdnu ir nuoširdžiu.”

Šolom—Aleichemas gimė 1859 metais ma
žame Ukrainos miestelyje. Savo autobio
grafinėje apysakoje “Iš mugės” ir visoje ei
lėje pasakojimų jis piešia savo nelinksmą 
vaikystę, liūdną neturtingų žmonių sūnaus 
vaikystę buvusioje carinėje Rusijoje.

Mažasis šolomas, kaip ir visi tų laikų ne
turtingų žydų vaikai, pradžios mokslą gavo 
religinėje mokykloje (“Chedere”) iš mela- 
medo (mokytojo), kurį šolom—Aleichemas 
vėliau aprašė savo apysakoje “Melamedas 
Boazas.” Tas melamedas didžiausia pasaulyj 
nuodėme laikė juoką. “Boazui juokas, — 
rašo šolom—Aleichemas, — baisiausias da
lykas. Pats Boazas savo gyvenime, niekuo
met nesijubkė ir negali pakęsti, kai kiti 
juokiasi.”

Štai pas tą, juoko nepakentusį “pedago
gą,” auklėjosi didžiausias humoristas, žydų 
literatūros klasikas, rašytojas, savo gyva 
šypsena suteikęs tiek džiaugsmo žmonėms, 
skiepijęs prispaustų ir nužemintų žydų var
guomenės masių pirdyse tikėjimą šviesia at
eitimi.

Vis dėlto jaunajam šolom — Aleichemui 
pasisekė ištrūkti iš religinio chedero. Jis 
įstojo į rusų miesto mokyklą, kurią per tre
jus metus baigė kaip geriausias mokinys.

Po to neilgai trukus jis apleido namus.
šolom—Aleichemas nepateisino tėvų “vil

čių ;” jis nepasidarė nei rabinu, nei melame- 
du... Didi, jautri širdis, žymus talentas, 
aštrus pastabumas ir įgimtas humoras nu
vedė šolom-r-Aleichemą į literatūrą.

1883 metais jis atspausdino savo pirmą-' 
ją apysaką “Du akmenys.” Ir nuo to mo
mento per ištisus 33 metus jis nebeišleido 
iš rankų plunksnos: gyventi jam reiškė ra
šyti, o rašyti jžtm reiškė nepraleisti nė vie
no žymesnio įvykio, nė vieno esmingesnio 
proceso žydų liaudies masių gyvenime, pra
dedant praėjusio šimtmečio 80-siais metais 
ir baigiant pirmojo pasaulinio imperialisti
nio karo metais.

šolom—Aleichemas vaizdavo plačiųjų žy
dų liaudies masių tragediją carinėje Rusijo
je. Jis piešė tragišką padėtį vadinamojo 
“oro žmogaus,” kuris tais laikais visomis 
priemonėmis, pačiais absurdiškiausiais bū
dais stengėsi išsigelbėti nuo skurdo ir pra
žūties, svajojo apie svetimus turtus ir mite 
iš bado ir vargo.

Jis sukūrė tipą Menachem—Mendelio, pa
sidariusio tikriniu vardu, “laimės jieškoto^ 
jo,” kenčiančio, išmušto iš vėžių, doro “ma
žo žmogelio” su vaiduokliška ir nepagauna
ma laime.

Rašytojas seka įkandin savo didvyrių. Jis 
juos lydi ir traukinyje, ir biržoje, jis būna 
su jais drauge darant visokius fantastiškus 
sandėrius, kuriais jie, pataikaudami savo 
vaizduotei, vieni kitiems suka galvas. Visi 
tie makleriai, piršliai, draudimo agentai ir 
biržų zuikiai tikrumoje ir patys netiki savo 
sugalvojamais bizniais, tačiau kapitalistinės 
mašinos inercijos jėga yra tiek didelė, kad 
ji pagauna juos prieš jų pačių valią ir sta
to juos į absurdiškiausias ir juokingiausias 
padėtis.

čia ir gimė šolom—Aleichemo juokas,— 
juokas, kuris vos tepridengė tragizmą ir 
skausmą skriaudžiamos ir persekiojamos 
liaudies, neturinčios nei tėvynės, nei pasto
gės, liaudies, reiškiančios liūdną bekampių 
žmonių simbolį.

Taip buvo sukurta žinomoji knyga “Ko
mivojažerio užrašai,” pasilikusi klasinėje 
žydų literatūroje ne tik kaip puikiausias 
meno kūrinys, bet ir kaip istorinis ir kalti
namasis dokumentas apie žydų gyvenimą 
carinėje Rusijoje. Taip buvo sukurtas nuo
stabus susirašinėjimas tarp Menachem — 
Mendelio ir Seine—Šeindlio — kūrinys, 
papildęs naujais tipais galeriją iŠ laivų iš
mestųjų nevykėlių, vienodai komiškų ir. tra

giškų tiek nelaimėje .tiek ir negarbėje, ir 
tuo pat metu kupinų neapsakomo troškimo 
gyventi.

žavingais šolom—Aleichemo žodžiais per
ėjo į žydų literatūrą ir gyvenimo džiaugsmo 
kupini žydų amatininkai — įvairūs šimele 
Sorokeriai su savo linksmais ir puikiais gi
zeliais, kaip ir Motelis Kopelis. Jie, tie gy
vieji darbo žmonės, buvo šolom—Aleichemui 
tikrasis humoro ir satyros šaltinis, su jų pa
galba buvo galima pajuokti miestelių tur
tuolius, jų pataikūnus, prisiplakėlius ir visą 
jų. sutrūnijusią ir užkrėstą aplinką.

švelnus, lyriškas šolom—Aleichemo hu
moras virsta aštria ir dagia satyra, kai tik 
susitinka su miestelėpiškaja “diduomene,” 
su nutukusiais smulkiais buržua, šolom— 
Aleichemas atmeta kvailą pasaką apie pa
garsėjusią “žydišką širdį,” apie gailestingu
mą ir kitas išgalvotas dorybes. Jis sukuria 
savo meistrišką veikalą “žmonės,” piešia 
“viršų ir apačią,” namus ir virtuvę. Ir čia 
šolom—Aleichemas jau nėra objektyvus fik
suotojas. Jis pasireiškia kaip atstovas tų, 
kurie nyksta virtuvėje ir staiga pradeda 
suprasti, kad “žmonės”—taip pat yra žmo
nės! Arba nuostabi apysakaitė “Mazltov”... 
Virtuvėje staiga pasigirsta tokie žodžiai, 
kaip “socializmas”... Juos atneša Alteris, 
besistengiąs apšviesti “apačioje” gyvenan
čiųjų protus...

Visuose tuose kūriniuose Šolom—Aleiche
mas dar nesijautė visiškai tvirtas, jis dar 
tik tebesigilino į revoliucinę tematiką, tai 
tebebuvo tik repeticijos jo romanui apie 
1905 metus—“Tvanas” ir jo pagrindiniam 
kūriniui, kuriam jis suderino didį liūdesį su 
didžiąja geresnio gyvenimo viltimi—“Tevi- 
jui—pienininkui.”

Tėvijas — pienininkas, paprastas žmo
gelis, liaudies išminčius, persiėmė visu siel
vartu vargšo žydo, tėvo ir žmogaus, turė
jusio nelaimę gyventi Mikalojaus II ir jo 
satrapų—Puriškevičiaus ir Kruševano im
perijoje, su jų kruvina, žvėriška tautos 
prieš tautą siundymo politika, kad būtų 
galima šalyje išnaikinti visa, kas gyva. Ko
kios tik nelaimės griuvo ant Tevijės galvos! 
Apsupantis jį žiaurus ir baisus pasaulis sto
ja su juo į dvikovą. Jis, tas pasaulis, atima 
iš Tevijės vieną dukrą, antrą, trečią. . . Jis, 
lyg kirviu kerta nuo jo šaką po šakos ir pa
lieka jį vienišą ir be prieglaudos, kaip kel
mą viduryje lauko.

Tačiau Tėvijas—liaudies įasmeninimas. O 
liaudis neišnaikinama. Tėvijas ne tik nepa
laužtas,—jis kupinas gilaus tikėjimo geres
niais laikais, kurie ateis, kurie negali ne
ateiti.

Neapsakomai stiprus buvo rašytojo ry
šys su milžiniška jo skaitytojų mase, nes 
kiekvienas jų šolom-Aleichemo persona
žuose pažino save, kiekvienas, rasdamas 
knygoje savo paties žodžius ir pretenzijas, 
sulaikydamas ašaras, drauge su autoriumi 
palengvėjusia širdimi juokėsi pats iš savęs, 
juokėsi linksmai ir nesuvaldomai...

Savo testamente, kurį rašytojas prašė pa
skelbti jo mirties dieną, jis parašė:

“Kur tik aš numirčiau, tegul mane palai
doja ne tarp aristokratų, ne tarp įžyme- 
nybių ir turtuolių, o būtinai tarp paprastų, 
darbininkų žydų, taip, kad paminklas, kuris 
bus pastatytas ant mano kapo, puoštų ap
link mane esamus paprastus .kapus, ir kad 
tie kapai puoštų mano paminklą taip pat, 
kaip paprastoji ir doroji liaudis man te
begyvenant puošė savo liaudies rašytoją.”

Šolom-Aleichemas mirė Niū Jorke 1916 
metais gegužės 13 d; Mirė Amerikoje, kur 
jį nuginė caro persekiojimai ir pogromai.

Tačiau tebebūdamas Rusijoje, carinėje 
kapitalistinėje Rusijoje, Šolom-Aleichemas 
.1914 metais pasikalbėjime su vieno laikraš
čio bendradarbiu pareiškė:

—Mūsų liaudies ateitis yra kaip tik čia, 
toje šalyje, kur mes gyvename. Sunkūs lai-' 
kai praeis, tamsūs debesys išsisklaidys, dan
gus praskaidrės.

Rašytojas tikėjo šviesia sąvo liaudies atei
timi. Ir tuo metu, kai daugelis jo vienalai
kių viltingai kreipė savo žvilgsnį į vakarus, 
Šolom-Aleichemas, matęs 1905 metais didįjį 
revoliucinį liaudies masių atbudimą, savo 
geriausius lūkesčius susiejo su Rusija.

Didžioji Spalio socialistinė revoliucija at
nešė tą lauktąją šviesią ateitį.

Ir jei prieš šimtmečio ketvirtį šolom-Alei- , 
chemo kūrinius skaitė prislėgta ir bedalė 
tauta, tai dabar juos skaito laisva tauta, 
lygi tarp lygių. Jo nuostabius kūrinius skai
to tūkstančiai žydų kolektyvininkų ir dar-

. Pavergta ir prispausta Frakcijos liaudis pradėjo judintis...

“Laisvės” piknike, Mikolai- 
čio sodne laimėjo dovanas šios 
ypatos:
1. Joe Pareigis, 1022 Green

Street/ Phila., Pa. Ser 41, 
No. 24, $25.

2. A. Rimkus, 3607 S. 84th St.,
Phila., Pa. Ser. 366, No. 12, 
$20.

3. Mary Svegždienė, 1021 
Butler St., Easton, Pa. Ser. 
357, No. 12, $15.

4. Joe Ruksa, 547 W. Luray 
St., Phila., Ser. 382, No. 20, 
$10.

5. Julia Baltrūnas, 1185 Sher
idan St., Camden, N. J. Ser.
387, No. 13, $5.

6. Joe Yrazauske, 1331 No.
2nd St., Phila. Ser. 304, No.
24, $5. t

7. John Ambrose, 3350 Frien
dship St., Phila. Ser. 217, 
No. 12, $5.

8. J. Lesinskas, 136 Derman
St., Phila. Ser. 499, No. 22, 
$5.

9. F. Rulkue, 732 Oxford St., 
Phila. Ser. 337, No. 9, $5.

10. T. J. O’Connor, 207 Ken- 
dale Bld., Oaklyn, N. J. 
Ser. 385, No. 22, $5.

11. John J. Juarsko, 116^Zea- 
gue St., Phila. Ser. 3, No. 
8, $5.

12. Alice Gignas, 417 W. Sus
quehanna Ave., Phila. Ser. 
304, No. 14, $5.

13. Mrs. Zallasky, 628, N. 12
St., Phila. Ser. 492, No. 6, 

.. $5.
14. Ed. Liscious, 844 N. Lau

rence St., Phila. Ser. 376, 
No. 5, $5.

15. Stanley Balonis, 1125 Ma
dison St., Chester, Pa. Ser. 
20, No. 15, $5.

16. Mrs. M. Lapkiewicz, 7428 
Lawndale Ave., Phila. Pa. 
Ser. 233, No. 22, $5.

Šolom- Aleichem.

” MELAMEDAS BOJAZAS
Tai, ką aš patyriau tą dieną, kai motina 

paėmė mane už rankos ir nuvedė į čhederį 
pas melamedą Bojazą, jaučia, tur būt, ma
žas viščiukas, kada jį neša pas skerdėją. 
Vargšas viščiukas dreba visas, virpa. Su
prasti jis nesupranta, bet jaučia, kad čia 
kvepia ne soromis; o kažkuo kitu. Neveltui 
motina mane guodė, sakė, jog gerasis an
gelas numes man nuo lubų grašį, neveltui 
man ji padovanojo visą obuolį ir pabučiavo 
į kaktą, neveltui prašė Bojazą, kad jis elg
tųsi su manim švelniau, dėl dievo švelniau, 
nes “vaikas visai neseniai sirgo tymais.”

Taip pasakė motina, ranka rodydama į 
mane, tarytum įteikdama Bojazui brangų 
krištolinį indą, su kuriuo reikia elgtis labai 
atsargiai, nes kitaip jis suduš.

Patenkinta, laiminga nuėjo motina namo, 
o “kūdikis, neseniai sirgęs tymais”, pasiliko 
vienas. Aš iš pradžiau šiek tiek verkiau, 
bet paskui nusišluosčiau akis ir užsidėjau 
ant savęs “stropumo ir pamaldumo” jungą, 
lūkuriuodamas gerojo angelo, kuris, žiūrėk 
—ir numes man nuo lubų grašį.

Ak, jau tasai gerasis angelas! Na, ir 
gerasis angelas! G’eriau jau motina nė 
nebūtų apie jį kalbėjus. Mat, kai Bo- 
jazas prisiartino prie manęs, pagriebė ma
ne savo' šiurkščia plaukuota ranka ir pa
stūmė prie stalo, man pasidarė taip koktu, i 
jog rodės, tuoj apalpsiu. Kai aš užverčiau 
galvą į lubas, aš tuojaus pat gavau iš re'bės 

bininkų, drauge su kitomis tarybinės šalies 
tautomis kuriančių naują socialistinę tikro
vę. šolom-Alekfhemą skaito žydai lagūnai, 
tankininkai, pA§ieniečiai, petys į petį šu ki
tais ištikimais tėvynės sūnumis ginantieji 
mūsų Sovietų n Sąjungą. Šolom-Aleichemą 
skaito žydai stachanovininkai, studentai. 
Šolom-Aleichemą skaito šimtai ■ tūkstančių 
kitų tautybių skaitytojų, pamėgusių jį, kaip 
vieną geriausiųjų pasaulio rašytojų.

Iš žydų kalbos verte
M. ŠAMBADALAS.

%

* gerokai ^pipirų. Jis timptelėjo mane už au
sies ir suriko: “Kur žiūri, nevidone?”

Vaikas, tik “neseniai sirgęs tymais”,—aiš
ku, ėmė verkti “mama”—ir tada tiktai kaip 
reikiant pažino mokytojo rykštės skonį: 
“Nežiūrėk, kur nedera!”... “Nebliauk, 
kaip veršis—ma-ma!”...

Mokytojo Bojazo metodas buvo labai pa
prastas: rykštės. Kodėl, būtent, rykštės? Jis 
aiškindavo tatai logikos būdu ir, kaip pa
vyzdį, nurodydavo arklį. “Kodėl arklys bė
ga?”—Todėl, kad bijo,. Ko arklys bijo? Bo
tago. Lygiais taip pat su vaikais. Vaikas 
turi bijoti: bijoti dievo, bijoti rebės, bijoti 
tėvų, bijoti nuodėmės, bijoti blogos min
ties... O kas vaikas visada bijotų, reikia 
atsegti jam kelnytes, paguldyti jį, kaip pri
dera, ir įkrėsti porą dešimčių karštųjų : ber
žinė košė—mūsų galybė. “Tegyvuoja rykš
tė! Tegyvuoja bizūnas!”

Taip kalba Bojazas ir ima į rankas bizū
ną, ima lėtai, neskubėdamas, apžiūri jį iš vi
sų pusių, lyg šventąjį citrusą, paskui prade
da rimtai, apgalvotai; tuo pat laiku jis niū
niuoja ir linguoja galva: “Košė beržinė— 
mūsų galybė.”

Stebuklai—ir tiek! Bojazas niekada ne
skaito rykščių ir niekada nesuklysta. Bo
jazas lupa ir, tai darydamas, niekad ne
pyksta. Bojazas, iš viso, žmogus nepiktas;

- jis pyksta tiktai tuomet, kai berniukas ne- ’ 
sileidžia lupamas, veržiasi iš rankų, kerbe- 
zuoja kojytėmis. Tada, jau matote, kitas da
lykas. Tada jo akys pritvinksta kraujo, ir 
jis lupa nebeskaičiuodamas, nebeniūniuoda- 
mas : “Berniukas turi gulėti ramiai, kai rebė 
jį lupa. Berniukas turi elgtis padoriai, net 
tuo metu, kai jį lupą”. . .

Pyksta taip pat Bojazas, kai berniukas, 
pliekiamas rykštėfnis, juokiasi (esama tokių 
vyrukų, kurie lupami juokiasi,—sako, tai 
tokia liga). Labiausiai Bojazas nepakenčia 
juoko. Bojazas pats niekuomet, nesijuokia

(Tąsa ant 4-to pusi.)

17. Victor Kabib, 2243 Weke- 
ling St., Phila. Ser. 9, No. 8, 
$5.

18. T. Bacanskas, 43 N. Sal
ford St., Phila. Ser. 237, No. 
10, $5.

19. Edna Valaitis, 1406 E. Mo- 
yamensing Avė., Phila. Ser. 
288, No. 14, $5.

20. Antanas Shimkus, 1855 N. 
27th St., Phila. Ser. 8, No. 
24, $5.

21. Ch. Yudickas, 728 Wash
ington Ave., Easton, Pa. 
Ser. 359, No. 14, $5.

22. J. Bezmen, 718 Caldwell 
St., Chester, ‘ Pa. Ser. 34, 
No. 21, $5.

23. Michael Keras, 55-06 68th 
St., Maspeth, L. I. Ser. 144, 
No. 9, $5.

24. Alex Miller, 402 Bilings- 
port St., Paulsboro, N. J. 
Ser. 67, No. 15, $5.

25. Miss Anna Lipcius, 1300 
11th St., Eddystone, Pa. 
Ser. 321, No. 11, $5.

Brangūs draugės ir draugai! 
Aš prašysiu jūsų visų, kurie 
esate susirišę su “Laisvės” 
pikniko pinigiškais reikalais ir 
kurie dar negrąžinote pinigų 
už serijas, grąžinkite pinigus 
arba serijas. Nepamirškite 
šio mano prašymo. Kuo grei
čiau atliksite, tuo bus geriau. 
Mes turime eiti prie sutvarky
mo pikniko reikalų.

Dalyvaukite susirinkime pas 
J. S. Rainį, 110 W. Thompson 
St., pirmadienį, rugsėjo 8 d., 
7:30 vai. vakare.

J. S. Rainys.

Berlin, rugs. 4. — Sovie
tų kariniai laivai iš Juodo
sios Jūros puolė Rumuniją 
ir mėgino iškelt savo ka
riuomenę į ją, bet naciai sa
ko, kad nepavyko.

fe
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(Tąsa nuo 3-člo pusi.)

ir nekenčia, kai juokiasi kiti. Galima drą
siai prižadėti didžiausią atpildą žmogui, 
kurs garbės žodžiu užtikrins, jog matė, kaip 
Bojazas juokiasi. Jo veidas tam nė nepri- 

\ taikintas. Jeigu Bojazas sumanytų juoktis, 
jo veidas atrodytų blogiau, negu verkiančio 
žmogaus (būva juk it tokių veidų pasau
lyje!). Ir iš tikro, kas per užsiėmiihas— 
juokas? Juokiasi vien tinginiai, tuščiagal
viai. Bet žmonės, kuriems rūpi užsidirbti 
kasdieninę duoną, kurie užsidėjo “stropu
mo ir pamaldumo“ jungą,—jiems nėra lai
ko juoktis! Bojazui niekada nėra laiko. Jis 
arba moko, arba lupa,—tikriau—jis moko, 
nenustodamas lupti, ir lupa, nenustodamas 
mokyti, aplamai sunku atskirti viena nuo 
kito ir nurodyti, kur jam baigias mokslas 
ir kur prasideda lupimas.

6 lupdavo mus Bojazas, tebūnie jums ži
noma, visuomet pagal nuopelnus. Priežastis 
visada atsirasdavo: už tai, kad nesimokėm 
stropiai, už tai, kad nenorėjom melstis, už 
tai, kad neklausėm tėvų, rebės, už tai, kad 
nežiūrėjom j knygą, atsitraukdavom nuo 
knygos, už tai, kad per greit meldėmės, už 
tai, kad per lėtai meldėmės, per balsiai kal
bėjosi, per tyliai kalbėjom, už nuplėštą at
lapą, už skylę, už įdrėskimą, už purvinas 
rankas, už dėmę maldaknygėje, už smagu
riavimą, už pabėgimą, išdykavimą ir taip 
toliau, ir taip toliau be galo.

Šitaip jis lupdavo už nuodėmes, “papil
dytas visiems regint“. Bet jis lupdavo dar 
ir už nuodėmes, “papildytas slapčia“, pavyz
džiui: jis lupo kas penktadienį, švenčių iš
vakarėse ir prieš atostogas aiškindamas tai 
šitokiu būdu: “Jeigu jūs tų rykščių dar ne- 
nusipelnėt, tai jūs, dievui padedant, jas nu- 
sipelnysit ateityj.“ O kartais išlupa už tai, 
kad kas nors iš savųjų ar svetimųjų norėjo 
jums patarnauti ir pasiskundė rcbei; arba 
vėl lupdavo, šitaip kalbėdamas: “Tu, tur 
būt, ir pats žinai, už kokius gerus darbus 
tave lupa“. O kartais išlupa dėl smalsumo: 
“Na, pažiūrėsim, kaip elgiasi berniukas 
rykštėm plakamas“... Vienu žodžiu, rykš
tės, bizūnas, baimė ir ašaros—štai kas vieš
patavo tada mūsų mažyčiame, kvailame vi- • 
kų pasaulyje, ir nebuvo nei būdo, nei prie
monės, nei vilties spindulio iš to pragaro 
išeiti.

O gerasis angelas, apie kurį kalbėjo mo
tina? Kur jis, tasai gerasis angelas!

Turiu prisipažinti: kartais' aš nejučiomis 
suabejodavau, ar iš tikro yra tas gerasis an
gelas. Nepasitikėjimo žiežirba perdaug ank
sti ‘įsimetė mano vaikiškon sielon. Perdaug 
anksti ėmiau aš galvoti apie tai, jog, ma
tyt, motina mane bus apgavusį. Perdaug 
anksti aš patyriau jausmą, kurio vardas: 
“neapykanta“. Perdaug, perdaug anksti 
ėmiau aš neapkęsti savo rebės Bojazo. »

O ir kąip gi nejausti jam neapykantos? 
Kaip čia nejausti neapykantos rębei, kuris 
neleidžia nė galvos pakelti: “To negalima!“, 
“Ten . nestovėk!“, Ten nevaikščiok!“, “Su 
tuo nesikalbėk!“ Kaip nejausti neapkantos 
žmogui, kurs neturi nė lašelio gailesčio, 
kurs jaučia malonumą žiūrėti į kitų kan
čias, kurs maudosi kitų ašarose, svaigsta 
nuo kitų kraujo? Kas gi, rodosi, gali būti 
gėdingesnio už rykštes? Kas gali būti la
biau žeminančio, negu stovėti kampe visiš
kai nuogam, kaip motina pagimdė? Bet Bo
jazui to maža. Bojazas reikalauja iš tavęs, 
kad tu pats nusirengtum, pats nusimau
tum kelnytes, pats, dovanokit už išsireiški
mą, užverstum marškiniukus ant, galvos, 
pats atsigultum—tūkstantį sykių prašau 
man atleisti—veidu žemyn, o visa kita Bo
jazas jau pats padarys: “Košė beržinė—mū
sų galybė.“

Ne vienas Bojazas lupdavo, jam padėda
vo jo pagalbininkai, “giedoriai“, kaip jis 
vadindavo juos, žinoma, Bojazas žiūrėjo, 
kad jie, gink dieve, kaip nors nepraleistų 
kokios rykštės. “Mažiau mokslo, daugiau 
bizūno,“ sakydavo Bojazas ir aiškindavo tą 
teorija logikos būdu:—Nuo perdidelio dar
bo atbunka gabumai, o rykštė viršaus— 
niekada nepakenks: Nes—sakydavo Boja
zas—pagalvokim tiktai: mokslas, dėstomas 
vaikui, eina stačiai į smegenis, todėl jisai su
kelia sąmyšį mintyse ir apkvaišina galvą; o 
bizūnas — priešingai: kol smūgiai persiduo
da nuo užpakalinės kūno dalies į galvą, jie 
išvalo kraują ir praskaidrina mintis,—da
bar jūs jau supratot?. . .

Ir Bojazas nesiliaudamas valė mums 
kraują ir skaidrino mūsų smegenis.

Deja! Mes jau daugiau nebetikėjom ge

ruoju angelu, kurs ateina iš dangaus. Mes 
jau supratom, jog tai tebūvo prasimany
mas, pasaka, sugalvota mums prisivilioti pas 
Bojazą į chederį, ir mes jau ėmėm dūsauti 
ir sielvartauti dėl savo kentėjimų, piktintis 
ir jieškoti priemonių, kaip čia nusikračius 
tuo nepakeliamu jungu.

—Vyručiai! Norit išklausyt puikų planą, 
kaip mums nusikratyt to išgamos?

Taip vieną kartą sunkiu momentu krei
pėsi į mus vyresniosios grupės berniukas, 
žinomas išdykėlis Velvelis, ir jo akys blyks
telėjo tamsoje, kaip vilko. Visi vaikai ap
supo jį, norėdami išklausyti jo sugalvoto 
plano,—kaip nusikratyti mūsų išgamos. Ir
Velvelis Leib—Arjinas ėmė dėstyti savo
puikųjį planą. Jis pradėjo jį ilgiausia kal
ba apie tai, jog pasidarę jau nebeįmano
ma kęsti tą Bojazą, kad tasai šėtonas mau
dosi mūsų kraujuose, d mus jis lal?<o kaž
kuo blogesniu už šunis, nes šuo mušamas 
ima staugti, o mums ir to neleidžiama. Ir 
taip toliau, ir taip toliau.

O po to Velvelis kreipėsi į mus:
—Paklausykit, vyručiai, ką aš jums pa

sakysiu : aš jums duosiu vieną klausimą.
—Klausk!—sakome mes visi vienu bal

su.
—Kas bus, jei vienas iš mūsų susirgs?
—Ką gi, tai jiQgerai,—atsakome mes. , , 
—Ne, aš ne apiĘ tai. . . Aš štai apie ką; 

jeigu kas nors iš mūsų susirgs, ar jis ateis . 
į chederį, ar pasiliks namie?

—žinoma, namie pasiliks,—šaukiam mes 
visi vienu balsu, o Velvelis tęsia toliau:

—Na, o ką daryt, jeigu du iš mūsų su
sirgs ? ' ' a

—Tada abu sėdi namie.
—Na, jeigu trys?—nesiliauja klausinėjęs 

Velvelis, o mes vis taip pat noriai atsakom:
—Tada trys sėdi namie. į
—Kaip gi pasielgti tuo atvejti, jeigu mes 

visi staiga susirgsim ?
—Tada visi sėdim namie.
—Tai tegul liga čiumpa mus visus kar

iu, — pareiškia patenkintas Velvelis, o 
mes jam atsakom piktai.

—Apsaugok, viešpatie, ką tu, pamišęs?
—Aš tai nepamišęs, aš esu sveiko proto, 

6 jūs iš tikro asilai, tai aišku. Argi aš siū
lau susirgti rimtai? Juk aš siūlau apsimesti 
sergančiais, kad nereikėtų eiti mokyklon. 
Supratot, pagaliau?
Taip aiškina mums mūsų draugas Velvelis ir 

mes pradedam suprasti jo pland, ir planas 
mums patinka, ir mes imame syarstyti, ko
kią čia mums ligą sugalvojus? Vienas siūlo 
dantų, kitas — galvos skaudėjimą, ttečias 
—pilvo skaudėjimą, o ketvirtas—kirminus. 
Ir galų gale mes nusprendžiam, kad skau
dės mums ne dantys, ir ne galva, ir ne pil
vas, ir nereikia mums kirminų. O kas gi? 
Visiems mums vienu metu turi imt skaudėti 
kojas, nes visas tas ligas gydytojas tuč tuo
jau išaiškins, o jeigu mes pasiskųsim jam: 
kojos skauda, kojos pajudinti negaliu, — 
tai pamėgink — pagauk ligą!

—Tad, atsiminkit, vyručiai: rytoj "nesi- 
keliam iš lovos. O kad niejias neapgautų, 
duosim viens kitam ranką ir prisieksim, kad 
ryt niekas neateina į chederį.

Taip sušuko mūsų draugas Velvelis, mes 
(duodam viens kitam žodį ir prisiekiam visu, 
kas tik yra šventa pasaulyje.

Tą vakarą mes ėjom namo linksmi ir 
žvalūs, dainuodami dainas, lyg didvyriai, 
kurie sugalvojo priemonę, kaip nugalėti 
priešą ir laimėti mūšį.

—Vyručiai! Mes artinamės prie pačios 
įdomiausios mūsų istorijos vietos, ir aš su
prantu—jūs norit žinoti, kuo pasibaigė tas 
naivūs jaunūoliškas planas, tas vaikiškas 
streikas. Aš suprantu—jūs norit žinoti, ar 
mes tęsėjom žodį? Kaip mes atrodėm kai 
visas chederis staiga susirgom, ir dar viena 
ir ta pačia liga? Ką pasakė tėvai? Ką pa
darė mūsų febe? Ir ar pasiekėm mes tai, 
ko troškom ? ' . .

Gaila, vaikai, kad aš nebegaliu jums to
liau pasakoti, juk dabar šventvakaris, ir aš 
esu priverstas nutraukti savo pasakojimą 
pačioj įdomiausioj vietoj, atidėdamas pa
baigą kitam kartui. Ir kadangi mums jau 
metas atsisveikinti, aš noriu jums bent 
trumpai pranešti, kad Bojazas gyvas ir lig 
šiolei. Bet koks jau ten tas jo gyvenimas! 
Jis jau seniai nebe melamedas. Ką jis vei
kia, iš ko gyvena? Prašo išmaldos. Jeigu 
kartais jį sutiktumėt (jį nesunku pažinti; jis 
šlubas viena koja) duokit jam išmaldos; 
gaila jo, jo dainelė sudainuota.

Išvertu G. Aidutis.

NACIŲ TEISMO SPREN
DIMAI PARYŽIUJE

Vichy, Frahcija. — Nacių 
teismas Paryžiuj nuteisė po 
10 metų kalėti dvi moteris, 
Georgette Adras ir Renee 
Sterck už komunistinių la
pelių lipdymą prie sienų. 
Ferdinandas Vaugier nu
teistas penkiem metam kalė
jimo “už komunistinę agita

ciją” tai^snvo bendrų, gelž- 
kelitr'cfarbininkų. Keturi ki
ti francūzai įkalinti dviem 
iki penkių metų už propa
gandą prieš nacių karinę 
vyriausybę;

London, rugs.- 4. — Vo
kiečių lakūnai mėtė bombas 
taikydami į anglus Tobruke, 
Libijoj, bet pataikė į pa
čius nacius.

Šis ir Tas
Binghamtonięčiai pare mė 

dienraštį “Viiiiį.“ Dienraščio 
piknikui, įvykusiam Chicago- 
je, rugpj. 17 d., J. Navdlinš- 
kienė išpardavė tikietų už 
$4.79, A. Tvarijonienė už 
$2.06, A. Žemaitiene už $1.41, 
A. Garnienė už $1.09; kiti, 
paėmę parduoti, o ^nepardavę, 
bent patys nusipirko. Viso 
“Vilniai“ pasiųsta $11.22. 
“V.“ administratorius J. Ma
žeika, dėkodamas už pinigus, 
rugpjūčio 13 d. rašo: “Jei gy
ventumėt kiek artėliau, tai
tuojau kviesčiau draugą ir ki-
tus į mūsų pikniką, bet dabar 
—to įvykinti negalima.“

• Tenka pastebėti, kad bing- 
hamtoniečiams šiuo kartu ne
teko laimėti dovanų,—jas lai
mėjo Chicagos ir jos apylin
kės žmonės.

Mary Čeponis (slaugė) iš
vykusi atostogoms net į Geor
gia valstiją. Rašo, kad ir te
nai yra smagių vietų pasimau
dyti ir pasiviešėti.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
iš rugsėjo 1-mos dienos nu
keltas į rugsėjo 8-tą. Visi na- 
riak-ėsąte kviečiami dalyvauti, 
nes teks iškliūsyti dviejų jau
nimo delegacijų raportus: iš 
jaunimo kongreso Philadelphi- 
joj ir iš LDS jaunimo konfe
rencijos, Bostone. Geistina, 
kad šiame susirinkime . daly
vautų kud daugiausia jauni
mo, nes raportai bUš apie jau
nimo veiklą!'

jasilionis.

Nashua, N. H.
Kaip Mūsų Katalikus Mulkina 

Kunigai ir Jų Viršininkai 
Vyskupai

Šičia lietuviai turi bažnyčią 
ir užlaiko du kunigu. Lietu
viai dai’bininkai savo pinigais 
užlaiko tą bažnyčią, bet jie 
patys nlėlco neturi su ta baž
nyčia, nes tas namas yra vys
kupo nuosavybė. Vyskupas ką 
nori, tą jis daro su tuo na
mu. Jūs parapijonai tik turi
te duoti pinigus ir bažnyčią 
užlaikyti.

’ Dar to negana. Parapijonai 
neturi teisės pasirinkti kųni- 

ūri 
ms 

Pirmiau 
ivis 
įas 
yra 
ny-

gus, kokių jie nori. Jie 
priimti tokius, kokius ji 
paskiria vyskupas, 
čia būdavo tik vienas lieti 
kunigas, bet paskui vysku; 
prisiuntė kitą. Matyt, 
daugiau kunigų, negu baž 
čių ir, neturėdamas kur juos 
padėti, suvaro po du į baž 
čia, nežiūrint to, kdd ir \ 
ham nėra užtenkamai dar 
Vis tiek parapijonai turi pe
nėti du kunigu.

iė-
jo.

Vyskūpas neklausia par.api- 
jbhų, ką jie mano apie kurį 
kunigą. Pirmiau čia buvo k 
nigas Bružas ir jo pagelbin: 
kas. Už kiek laiko jis ta

u- 
n- 
po 

perkeltas į kitą vietą. Ir čia 
vyskupas nesiklausė, ar para
pijonai sutinka su tokiuo f a-
keitimu. Po kiek metų dabar 
ir vėl vyskūpas grąžino tą pa
tį kunigu Bružą ir vėl pas ne
ką neatsiklausė, t

Šitas vyskupo sauvaliavimas, 
matyt, ne visiems parapi; b-
hams patinka. Jau girdėti zūr- 
zėjimų prieš tokius diktatore 
kus pasielgimus su parapi. 
nais. Tik beda su jais, k.id 
jiė bijo pasipriešinti. Tačiau 
laikas katalikams susiprasti 
nesiduoti vyskupui ir kuni
gams taip išnaudoti.

Viską Nugirdęs.

iš-
o-

ir

London, rugs. 4. — Vis 
didesnis skaičius anglų rei
kliau ja siųst Anglijbš armi
ją, užpult riačius. Valdžia 
dab hiėku neiiurbdo, ar 
tatai darys.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ANGLIJOJ ŽUVO 10

London. — Sudužo kelei
vinis ahglų orlaivis vakari
nėje Anglijoje. Žuvo 16 žthb- 
nių, tarp jiį aii Amętikbs 
karininkai ir vienas Belgi
jos diplomatas. Tas Orlaivis 
skraidydavo per , Atlanto 
Vandenynų į Kanadą ir at- Įuž, tai, kad jie nužudę 6^2
gal.

ji

Ėei’jiri, rugs. 4- ~ Nacių 
teismas riusmerke mirt , 18 
ehkų, buvusių policihink

vokiečius.

U,

Pagalbai AiikOs
Surinktos piėnrašcip “Laisves“ 
Piknike, Pliiladelphijoj, Rug

pjūčio 31 d., 1941 
kadangi aukotojai buvo su

važiavę iš desėtkų skirtingų 
miestų keliose valstijose, tad, 
taupipant laiką, miestų nežy- 
mėjom, užrašant tik pavardes, 
tikėdamiesi, jog draugai pa
žins savų kolonijų žmones ir 
be atžymėjimo miestų. Be to, 
čionai skelbiamos aukos tik 
tų, kurie aukojo mažiau kaip 
po $5. Kurie aukojo stambes
nes sumas, tų vardai jau pa
skelbti Komiteto sekretoriaus 
pranešime.

Z. Stasiulis, Elizabeth, »N. 
J., aukojo $5.

Po $2: K. Derenčius iš Cliff
side, J. Matuza iš Trenton, 
N. J., Arthur Baltrušaitis iš 
Brooklyno, Uršule KlaūČiūnie- 
nė iš Camden ir Antanas Šla
geris iš Philadelphijos.

Po $1: K. Dzevečka, J. Gru
žauskas, P. kupris, P. Vaz- 
nys, J. Kentrus, P. Kentrūs, J. 
Mitchell, E. Gedvilienė, K. Ži
linskas, V. Stankevičius, J. 
Reginavičius, V. Sheralis, M. 
Kernagis, A. Jankauskas, J. 
Drilling, A. Milleris, V. Sta- 
siūkaitis, J. Urbaitis, M. Šveg- 
ždienė, C. Raulinaitis, J. Ba
ranauskiene, Pratoskis, E. Bil- 
dis, V. Dobilaitis, J. Namikis, 
J. Shupaila, M. Kauniene, V. 
Urbienė, J. Lesūtis, K. Moc
kus, O. Krutulienė, Anna Būt-

kanius rinkejūs-rinkėjds: per 
Frances Pakalniškienę ir Al
doną Žilinskaitę — $16.35; 
per O. žiobienę ir J. Shupai- 
lienę -r- $10.25; per U. Bag
donienę ir O. šemberienę — 
$6.84; per Mrs. Reinhardt ir 
J. Gužą —r $24.70;. per M. 
Biirkauskiėnę ir S. Sasną — 
$34.55; per L. Kavaliauskaitę 
ir Geo. Stasiukaitį — $29.60; 
per A. Bimbą—$170.25.

Sovietų Sąjungai Mėdikalės 
Pagalbos Komiteto lietuvių 
skyrius širdingai dėkoja už 
taip duosnų atsiliepimą. • Per 
daugumą publikos, didelėje 
minioje, daug dar likosi ne
paprašytų paaukoti tam svar
biam tikslui. Tie visi prašo*- 
mi paaukoti per savo koloni
jos organizacijas arba atsiųs
ti tiesiai komitetui, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

S. Boston, Mass.
Žinutes Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių . Tary

bos Radio Amberland Progra
ma įvyksta kas sekmadienis 
nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. Pro
grama duodatna iš stoties 
WHDH, 850 klcs., Boston, 
Mass.

Bus įvairių muzikališkų ta
lentų. Taip pat girdėsite

Rugpjūčio 30 Laisvės Sve
tainėje, 155 Hungerford gat
ves, buvo sušauktas tarptau- 
tiškas susirinkimas prisidėti 
prie prisirengimo rinkti auka& 
dėl teikimo mėdikalės pagal
bos Sovietams, kariaujantiems 
su barbarais naciais. Penkioms 
tautos prisiuntė savo delega
tus dėl apsvarstymo šio taip 
labai svarbaus dalyko. Šios 
tautos dalyvavo: lietuviai, len- 
.kai, rusai, Ukrainai ir žydai. 
Kitos tautos sykiu su ameriko
nais jau turi sutverę central in į 
komitetą, c-

Virš minėtų penkių tautų 
delegatai išrinko savo veikian
tį komitetą, kurio priešakyj 
yra ir plačiai pagarsėjęs, bu
vęs Hartfordo priemiesčio 
mokyklų perdėtinis Mr. D. 
Howard. Mr. D. Howard yra 
nuoširdus* ir pažangus žmo
gus. Svarbiuosiuose atsitiki
muose Mr. D. Howard neatsi
sako pasidarbuoti.

J. Balsys.
r———~

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue >

NEWARK, N. J.

;; VALANDOS: 2-4 ir 6-8 b
Nėra valandų sekmadieniais '!

i -----------------  *

TIL^ĖS^SRAUNMO
kus, John Laurinaitis, D. Ba- 
lukevičius, A. Miškinis, A. 
Gailiūnas, J. Gabalis, J. Jud- 
žentas, J. Ančiukaitis, M. Pet- 
kauskas, Mr. & Mrs. Juozas 
Kalvaitis, A. Malinauskas, J. 
Žilionis, J. Mikitas, P. Urbo
nas, B, Navickas, M. žioba, 
Benny Baranauskas, K. Bud- 
žinskas, M. Abraitieneč J. 
Juotkojus, W. Danięlius,. J. 
Stončius,. S.-Dambrauskas,. Ve
ronika Lopatas,. I. čiūdinis, 
Dom. Zembul ir Alek. Jana
vičius.

Po 50 centų : J. Gėgžnas, V. 
j? Stankus, J. Deltuva, P. 
Buknys, A. Balčiūnas, M, Gu- 
dinienė, A. žioba, P. šoloms- 
kas, A. Kaunas, N. Konišauę- 
kie.nė, J. Petrik, A. Žalys, M. 
žolynas, B- Griška, Benny Mil
ler, J- Zaveckas; A. Kušlis 
30c.

Po 25 centus: P. Puckevi- 
čius, B. Krąsauskas, A. Kuį- 
rienė, F. Navardauskas, A. 
Juknevičienė, J. K. Navalins- 
kienė, O. Mikolajūnienė, M. 
Banaitis, j. Ramanauskas, Š. 
Baranauskas, U. Bagdonienė, 
D. Krūtis, F. Yešinskas, S. 
Grigaliūnas, V. Razminas, A. 
Mockiehė, A. šemberienė, Leo 
Nekvedavičius, K. Poškd,. A. 
Lukis, V. Snialinckis, B. Pečiū- 
konis, P. Burneikis, M. Šp- 
lomskas, A. Rihįėvicierie, P. 
Bepirštis, Joe A. Skabo, J. 
Urbonas, Draugė, Omą peltū- 
vienė, V. Ramanauskas, E. Ba
ranauskienė, Draugas, A. Ješ- 
moh£ieriė, P. Ješmonta, J. 
Karson, V. Nąkrošienė, M. 
Pakštienė, L Lėvariiehe, O. 
Balčiūniene.

Viso su smulkesnėmis auko- 
mis piknike surinkta $291 ir 
94 centai. Jas suaukojo per se-

Aleksandrą Vasiliauską, Dzū
ką,. žemaitį ir Zanavyką. Ka
lakutas pagrajys vargonų so
lo.

PLT Executive nariai: kaip 
10 vai. ryto, September 7 d., 
1941, bus Komiteto mėnesinis 
mitingas, žinyčios svetainėje. 
Visi pribūkite laiku. Daug 
svarbių dalykų reikės apsvars
tyti.

Dėdė Petras. 
_________ ______________________________ *

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Žukaltta, 
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geniausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs? 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesųrgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

, .Office Phone 
Evergreen 4-6971

BROdKLYN . .

LAHM lycevm
darbininkų IŠTAIGA

Salės dėl; Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Suširinki- 
mų ip tt. Puikus stėiČiūš ši 
naujausiais įtaisymais. Ketu- 

,.rioš bojių alleys.
Kainos Prieinamos

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

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

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

Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Adriiiššitfn 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL Kates per weCk

LibiEŠ’ BAYS
Mort, ąrid Tues., from 12 a. rn, jo 
11 į>. m. After 11 p. m. for £eiits

GENTS’ BAYS
Wed.; Thurs., Fri., Sat and 

Son. all day arid night.
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Torpedomis Atakavo 
Amerikos Naikintuvą 
Atlanto Vandenyse

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Jungtinių Valstijų vyriau

sybe tyrinės, kurios šalies 
buvo užpuolikas submari- 
nas, ar buvo gana šviesu į- 
žiūrėt Amerikos vėliavą 
ant to naikintuvo, ir tt.

Prisimena, jog vokiečių 
submarinas jau nuskandino 
vieną prekinį Amerikos lai
vą “Robin Moor,” pietinėje 
dalyje Atlanto Vandenyno, 
šią vasarą birželio 9 d., nors 
“Robin Moor” plaukė po aiš
kiai matoma Amerikos vė
liava.

Kai kurie senatoriai prie
šingi prez. Roosevelto politi

kai sako, kad jis neturėjęs 
kištis į Icelandą, nes tatai 
buvęs vienas iš žingsnių, ku
rie galį įtraukt šią šalį į ka
rą.

Prez. Roosevelto pasiųsta 
kariuomenė užėmė Icelandą 
šią vasarą liepos 7 d., kad 
naciai neužkluptų tą salą ir 
nepanaudotų ją kaip savo 
stovyklą ne tik prieš Angli
ją, bet ir prieš Ameriką.

Berlin, rugs. 5. — Nacių 
valdžia sako, kad nieko ne
žinanti apie submarino už
puolimą amerikinio naikin
tuvo.

“Perdaug Nusilpo Mūšy 
Divizijos,” Skundžiasi

Naciu Generolai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

ri nė vieno oficieriaus. Jei
gu nebus atsiųsta oficierių 
pastiprinimų per kelias ar
čiausias dienas, susilpnės 
kareivių drausmė ir jie pra
dės neklausyt įsakymų.

“Mūsų kareiviai taip nu
vargę ir taip reikia pastip
rinimų, kad aš prašau iš
traukt mūsų diviziją tūlam 
laikui iš fronto į užnugarę, 
kad jinai gautų pasilsėti ir 
kad galima būtų atsteigti 
tvarką.”

Hudson, Mass.

AukaGraži Kliubo
Mūsų maža kolonija, veik

lesnių draugų nedaug beturi
me, nekurie apseno, kaip ku
rie persikėlė gyvent į kitus 
miestus. Neseniai veiklus 
draugas A. Baronas apleido 
Hudsoną, apsigyveno Montel
lo, Mass. Linkime jam ten 
darbuotis.

Kas link aukų sukėlimo, lig 
šiol neinam silpnyn. Da hud- 
soniečiai labai įvertina greitas 
reikalingas pagalbas.

štai Lietuvių 
bas pirmutinis
do $50 medikai 
galbai. Tai klii 
dus prijautimas 
Sovietų Sąjun

Piliečių. I&liu- 
aukavo iš iž
ei Sovietų Pa- 
ubiečių nuošir- 

ir įvertinimas 
gos kovotojų

Lozovskis Sako, Kad 
Naciai Atmušami Le

ningrado Fronte
(Tąsa nuo x-mo puslapio) 

dabar veikia visi geležinke
liai tarp Leningrado ir išti
sos Sovieti jos.

Lozovskis užginčijo vokie
čių pranešimus, kad jie pa
siekę punktus tik 12 iki 15 
mylių nuo Leningrado.

Nuo liepos 4 d. iki šiol bu
vo užmušta bent 18,000 suo
mių iš tų, kurie grūmėsi iš 
šiaurių pusės prieš Lenin
gradą. J

Vienoj fronto daly j du na
cių batalionai, kietai susto
ję į eiles, su muzika ir bug- 
nų dūzgimais maršavo prieš Į

raudonarmiečius, darydami 
vadinamą “psichologinę ata
ką,” idant nugąsdint sovie
tinę kąriuomenę. Tai buvo 
parinktiniai nacių šturmi- 
ninkų batalionai. Raudonar
miečiai leido jiem gana arti 
prieit, tada atidarė kulkas- 
vaidžių ugnį ir iškapojo 
daugumą tų nacių, o kurie 
nuo kulkasvaidžių išliko, tai 
sovietiniai kariai durtuvais 
juos išžudė.

Sovietai atgriebė vieną 
miestelį arti Kijevo, užmuš
dami bei sužeisdami 15 
tūkstančių vokiečių.

ORO KAUTYNES TARP
ANGLŲ IR VOKIEČIŲ

Berlin, rugs. 5. — Vokie
čiai praneša, jog kautynėse 
virš Anglijos Kanalo jie nu
šovę žemyn 25 anglų orlai
vius, o savo nepraradę nė 
vieno.

London, rugs. 5. — Ang
lai teigia, kad jie nukirtę 11 
nacių orlaivių, o savo prara
dę septynis.

Kodėl Ispanija Gauna 
Žibalo iš Amerikos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos leidžia Ispanijai 
pirkti iš Amerikos gana 
daug paprasto žibalo ir ga
zolino. Ši šalis nužiūri, kad 
jeigu nepraleistų Ispanijai 
žibalo, tai fašistinė Ispani
jos valdžia gal prisidėtų 
prie vokiečių karo. Ameri
kos valdininkai sako, kad jie 
užsitikrinę, jog Ispanija 
“neperleidinėja” amerikinio 
žibalo Vokietijai ar. Italijai.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė dar vienoj vietoj 
nugalėjo vokiečius į vakarus 
nuo Gomelio ir persigrūmė 
ten per Dniepro upę.

VERDA RUMUNŲ BRUZ< 
DĖJIMAS PRIEŠ HIT

LERĮ IR KARĄ

(Tąsa nuo 1 puslapio)

karui. Vien liepos mėnesį 
Rumunijos sostinėje Bucha- 
reste buvo suimta 7,000 to
kių žmonių, Jassuose—2,000, 
B rašo ve — 3,000, ir tt. Dau
gelis jų sušaudoma pagal 
karo teismų sprendimus, o 
dar daugiau be jokio teismo.

Pačioj pradžioj fašistų 
karo prieš Sovietus vien tik
tai mieste Jassy tapo sušau
dyta 500 žmonių.

Hitlerio Karas Praran
da Žaibiškumą

Berne, Šveic. — Čia gauti 
pranešimai iš Vokietijos sa
ko, jog Sovietų maršalas Ti- 
mošenko veda jau “kontr- 
ofensyvą prieš nacius Smo
lensko fronte.” Naciai tei
gia, kad Raudonoji Armija 
“įnirtusiai konti>atakuoja 
vokiečius nuo Smolensko iki 
Juodosios Jūros.” Vokiečiai 
sako, kad tai “didžiausias ir 
baisiausias mūšis visoj pa
saulio istorijoj.”

Įvairių šalių kariniai žino
vai Šveicarijoj tvirtina, kad 
Sovietai jau padarė galą 
“žaibiškam” nacių karui, ir 
vokiečiai toliau turėsią vest 
lėtesnį, pozicijų-apkasų ka
rą.
RENGIASI KARUI PER 

ŽIEMĄ
Vokiečių komanda reika

lauja didelio skaičiaus kai
lių ir čiužių (skis) iš Nor
vegijos ir Švedijos; rengiasi 
karui per žiemą.

Fašistai Vis Nieko Ne
gali Padaryt Odesai 
Maskva. — Sovietai už

ginčija nacių pranešimą, 
būk jie užėmę bei suardę 
Odesos įrengimus, iš kur 
miestas gavo geriamąjį van
denį.

Naciai 'parašiutais iš or
laivių buvo nuleidę savo ka
reivių, tam tyčia išlavintų 
ardyt vandentiekius, bet 
Odesos gynėjai tuojau su-1 
šaudė visus tuos parašiutis- 
tus.

Atvyko būriai sovietinių 
Juodosios Jūros maririinkų 
padėt raudonarmiečiam ir 
liaudies kariuomenei gint 
Odesą nuo vokiečių ir rumu
nų.

TURKAI ATSISAKO DUOT 
PRIEGLAUDA IRANE ESA

MIEM VOKIEČIAM
V -----------
Ankara, Turkija. — Keli 

šimtai vokiečių nacių Irane 
(Persijoj) prašė leist jiem 
persikelt į Turkijos ambasa
dos patalpas Teherane. Tur
kija atmetė prašymą. — Iš 
turkų ambasados jie tikėjo
si kaip nors pasprukt į Tur
kiją.

IRANO NACIAI GRASINA 
GINKLAIS PRIEŠINTIS 

SUĖMIMUI
Teheran, Iranas. — Dau

giau kaip 700 vokiečių yra 
sugužėję į Vokietijos atsto
vybės rūmus Shimrane, 
Teherano priemiestyje. Ira
no policija, pagal anglų ir 
Sovietų pageidavimus, neiš
leidžia tų vokiečių iš nacių 
atstovybės.

Keli šimtai ten esamų na
cių vyrų, ginkluoti šautu
vais ir revolveriais, žada 
gintis iki galo, jeigu anglų 
bei Sovietų kariuomenė ban
dytų juos suimti. Nes tokia
me atsitikime jie būtų per
siųsti į anglų koncentracijos 
žardžius Indijoj arba į So
vietų koncentracijos stovyk
las.

SUNAIKINTA 2 NACIŲ
SUBMARINAI IR 100 

ORLAIVIŲ
Maskva, rugs. 5. — So

vietų torpedlaivis nuskandi
no du Vokietijos submari- 
nus. Nušauta daugiau kaip 
100 nacių orlaivių iš tų, ku
rie užpuolė Sovietų laivyno 
stovyklą Baltijos Jūroj (gal 
tai Kronštadtą).

’PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA./
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkit visi nariai dalyvauti. 
Bus svarbių dalykų svarstoma, taip
gi praneš pikniko pasekmes. — F. B. 
Prot. Sckr. (209-211)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks rugsėjo 8 d., 7:30 v. v/, 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti, yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (209-211)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Olympia 

Parke įvyks gražus rudenio pradžios 
piknikas. ALDLD Moterų kuopa pa
vaišins visus atsilankiusius, vietos ir 
apylinkės svečius su skaniais pietais. 
ir vakariene. Dayvaukite visi.

(209-210)

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)

BOSTONO APYLINKĖJ
LDS Pirmo Distrikto kuopos ruo

šia pikniką, rugsėjo 6 ii' 7 dd., Lith. 
National Parke, Montello, Mass, 
šeštadienį šokiai nuo 8 iki 12 vai. 
naktį. Sekmadienį sporto žaislai, 
muzikalė programa, gėrimai ir val
giai. $50.00 dovanom prie įžangos 
bilieto. Pirma dovana $25.00 ir 5 do
vanos po $5.00. Kviečiame iš visos 
apylinkės svečius dalyvauti šiąme 
piknike-ir linksmai laiką pralesiti.

prieš plėšrųjį fašizmą.
Da ne viskas. L. P. Kliubas

išrinko komisiją ir pavedė su
rengti greit kokį nebūt paren
gimą. ištai ir parėngimas ne
už kalnų.

Lietuvių Pil 
rengia vakarie 
medikalei Sovi 
subatoj, 13 d. 
vai. vakare, L 
svetainėje, 17 S

Orkestrą bus

iečių Kliubas 
nę j ir šokius 
etų pagalbai, 
rugsėjo, 7:30 

. Pil. Kliubo 
chool St.
gera.

Kliubietis.

Montello, Mass.

Moterų Apšvietos Kliubo 
Tarimai

Rugpjūčio 29 d. susirinkime
užgirta daktaro A. L. Grai- 
čiūno įnešimas arba patari
mas, kuris til jo “Vilnyje,”
rugpjūčio 26, Moterų Skyriu
je, kad būtų gvildenami šie 
klausimai Moterų Skyriuje:
Kas geriau, ‘ didelė ar maža 
šeima? Pageidautinas ir lauk
tas kūdikio atsiradimas. Ne-

kūdikis ir ne-

iždo sekamai: 
medikalei

pageidautinas 
lauktinas atsiradimas.

Paaukota iš 
Sovietų. Sąjungos
pagalbai $15, Ispanijos, kovo
tojų gelbėjimui 
gauta nuo pa 
Sov. Sąj- medi’ 
sekančiai

$10. Taipgi 
vienių žmonių 
<alei pagalbai 

U. Zeleckaitė auka
vo $5; J. Vaitiekūnas $5; Pe-

Skelbkites ^avo biznį dien
rašty] “Laisvėje.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Inoorpotated
J. LeVANDA—E.
Tėvas Ir Sūnus Lsvandatukai

UNDERTAKER

LeVANDA

337 Union
Brooklyn,

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAveme

Avenae

yer 8-1188

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangla 5-3622 /

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

tras ir Ona Klimai) $2; Eva 
Adomaitienė aukavo 6 rankų 
darbo nosines ir “pocket book.” 
šie daiktai bus išleisti laimė
jimui per šį kliubą. Pinigai 
eis Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai.

Priimta pikniko raportas. 
Priimta Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos komisijos raportas. 
Svarstyta žiemos sezono veiki
mas.

Taipgi ačiū visiems ir vi
soms, kurie darbu arba auko
mis prisidėjo prie mūsų pik
niko liepos 26-27 ir tiems, ku
rie atsilankė ir parėmė mūsų 
pikniką.

Biruta.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Classon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WOBBER
653 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thę Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE & DANIEL GREENBERG 
Greenberg Food Center

918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN WIENER 
Economy Food Center

1661 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby giycn that License No. 
EB 478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 483 has been issued tp ■ the undersigned 
to sell beer,1 at. retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSSIE SPITZER
^.101 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY A. KIEFER 
Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1,07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Avn., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS FUTTERMAN 

Ba I bo Food Store
31 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata .................... .. 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

IŠ senų padarau 
n a u jus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

'' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glcnmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

0
i

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CELIA PELLEGRINO 
9032—-7th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that LkewM No. 
RW 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1148 Myrtle Ave., BoroAgh of Broo
klyn, County of Kings, to be Ebnsumed on 
the premises. V

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willpughby St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPIN ELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ai retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Joralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR ROSENFELD
34 Joralemon St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed <m the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVĖ' L

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 parėms

« UNION LAIKI

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

WEftBELL BAKING COB?-

TH t BAHNS1,

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham Ir Manhattan Avea.

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

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2,00

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A.M.—8 LP. M. Sekmadieniais 9 A. M--—2 P* M.
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NewWko^^^2inloi Lengvatikėm Dūmė Akis ir
Valė Kišenius

Sulaikytas tūlas Louis J. 
Roycroft, kuris pasiskelbimais 
“Saturday Review of Litera-

Kviečiame Dalyvauti 
Išvažiavime

Paskutiniu kartu primena
me, jog Moterų Apšvietos 
Kliubo rengiamas išvažiavi
mas įvyks jau šį sekmadienį, 
rugsėjo 7-tą, Jamaica giraitėj, 
Springfield Blvd (25th Rd.), 
tarp Worlds Fair Blvd, ir 
Turnpike.

Mūsų kliubas yra vieninte
lė masinė moterų organizaci
ja Brooklyne, kuri veikliai 
tarnauja lietuvių visuomenei. 
Todėl ji užsipelno širdingos 
visų paramos. Atsilankykite, 
pasilinksminkite ir tuo patim 
padėkite mums ir toliau vesti 
moterų organizavimo ir švie
timosi darbą.

Išvažiavime nuo ankstyvo 
priešpiečio turėsime karštų ir 
šaltų užkandžių ir gėrimų, tad 
galėsite sočiai ir smagiai pra
leisti dieną su mumis ir po 
gražias apylinkes.

Kelrodis:
Iš miesto važiuokite į Ja

maica BMT ar Independ. lini
jomis. Išlipkit Sutphin Blvd, 
stotyje. Imkit Hillside No. 1 
busą. Išlipkit prie Spring
field Blvd. (25th Rd.) ir juo- 
mi eikit po kairei į kalną ir 
toliau iki praeisite dvi pa
tiltes. Priešais Alley Pond 
Parko iškabą sukit mažu ke
liuku po kairei į tankią girią, 
kur netoli rasite aikštę ir jos 
kairiajame šone—išvažiavimą.

Kviečia,
Moterų Apšvietos Kliubas.

Pasarga:
Jei būtų lietingas oras, pra

šome visus 5 vai. vakaro su
sirinkti “Laisvės” salėn.

Ar Žinote, Kodėl Irime 
Reikia Vandenį Pirkti?

i

Kivita Turėjo Plaukti iš ture,” kad jis norįs susirašinė
ti su moterimis, “mylinčiomis

Daugiau Merginų Stoja 
Mokintis Slaugėmis

Į septynias miestavas ligo
nių slaugymo mokyklas rude
niniam terminui įstojo 373 
naujos mokinės. Pernai tam 
terminui buvo tik 254 naujos

mokinės, kaip skelbia miesto 
ligoninių komisionierius Dr. 
Rappleye.

Flushinge policija jieško as
mens, kuris oriniu šautuvėliu 
sužeidė 14-kos metų berniukui 
akį. . ' » ;

Savo Troko

Tarp Lietuvių
K. ir N. Kulbbkų degtinės 

krautuvėj, 132-A Sumner Av., 
anksti šeštadienio rytą išmuš
ta langas ir išnešta 1 butelis 
degtinės. Policistas Stone ne
toli krautuvės areštavo tūlą 
Phil Bishop, turintį seną kri
minalisto rekordą. Sakoma, 
jis nešęsis tą butelį degtinės. 
Jį sulaikė teismui be kaucijos.

Maspethietės H. Minsevičiū- 
tė, N. Miklaševičiūtė ir M. Mi- 
klaševičienė atostogauja pas 
Kirvelavičius, Barre Plains, 
Mass.

• • •
Al Purvėnas, veiklus Aido 

Choro ir LDS narys, rugsėjo 
3-čios vakarą išvyko savo nau
jom pareigom apsigynimo in
dustrijoj, Ohio valstijoj.

Mr. & Mrs. Chelus, wil- 
liamsburgiečiai, šią savaitę 
praleido atostogose — sve
čiuose pas vaikus New Jersey 
valstijoj.

Dainininkė Angelina Mas- 
lauskaitė susituokia su Henri
ku Vincevičiumi rugsėjo 7-tą. 
Ta proga jos draugė A. Sma- 
lionienė pereitą šeštadienį su
rengė jai priešvestuvinį mergi- 
nų-moterų sąskridį savo na
muose, Ozone Parke.

Rugsėjo 26-tą visi turėtų 
pasižymėti savo kalendoriuje, 
nes tą vakarą, Pil. Kliubo Sa
lėj, bus rodoma labai įdomi 
filmą “Kaimo Nuotaka” taip
gi su judžiais iš Lietuvos ir iš 
karo lauko. Ž. R.

Laivyno sekretorius Frank 
Knox kalbės atidaryme tarp- 
koleginės nacionalės konferen
cijos, įvyksiančios rugsėjo 8, 
9, 10, Int. House, 500 River
side Drive, N. Y.

Tai bus nuostabu “Laisvės” 
skaitytojams, bet taip yra. Ko
dėl Persijoj vanduo veik lygia 
skaitomas nuosavybe, kaip ir 
žemė, tatai bus išaiškinta at
einantį pirmadienį.

Persijoj viešpatauja moha- 
metonų religija, bet ne visi ku
nigai turi teisę ją aiškinti.. 
Aukšti dvasiškiai aiškina reli-

sidaryti pragyvenimą, arba 
kelia “r e v o 1 i u c i jas” prieš 
aukštus dvasiškius.

Ateinantį pirmadienį, rug
sėjo 8 d., lygiai 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., atsibus labai svar- 

prelekcija: “Iranas ir Jo 
” Prelekciją

duos D. M. šolomskas. Visi ir 
visos ateikite!

Beje, ten pat bus radio pri
imtuvas ir galėsite geriausiai 
girdėti Laisvės Radio progra
mą.

Rengėjai.

■

,^/Rolė Šiame Kare.

giją, už tai gauna mokėti, yra 
paliuosuoti nuo taksų mokė
jimo už didelius plotus žemės, 
bet žemiems dvasiškiams ne
valia viską aiškinti, tai jie ar
ba, dažnai imasi arklų, kad pa

Graži Jaunuolė Pagauta į 
Nacių Agentu Pinkles

Lucy Boechmler, 62-02 60th 
St., Maspeth, graži 18-kos me
tų blondinė, pereitą trečiadie
nį teisme prisipažino turėjus 
ryšių su nacių agentais - suo
kalbininkais prieš Jungtines 
Valstijas. Apart jos, dar pri
sipažino Hans Pagel, 20 m., 
163 Wilson St., ir Frederick 
E. Schlosser, 19 m., 5906 8th 
Avė., abu brooklyniečiai.

Jie visi, taipgi jų viršinin
kas Kurt Frederick Ludwig, 
40 m., buvo įkaitinti tarnavi
me naciams šnipais ir rinkime 
ir perdavinėjime naciams A- 
merikos militariškų informaci
jų.

Ludwig, vokiečių kilmės, 
Ohio valstijoj gimęs ameriko
nas, skaitoma esąs senu nacių 
šnipu, tarnavusiu naciams 
Austrijoj. Jis prieš porą sa
vaičių areštuotas Washington© 
valstijoj.

Boehmleriūtė gimus Stutt- 
garte, Vokietijoj. Į šią šalį at
vežta 1929 metais ir tapus pi
liete per tėvo natūralizaciją, 
čion baigus pradžios ir vidu
rinės mokyklos mokslą. Buvus 
žinoma, kaipo rami mergina. 
Dirbus raštinėj ir toliau šio to 
mokinusis su viltimi geresnės 
ateities, kada ji susipažino su 
Ludwigu. Po tos pažinties ji 
bandžius gauti darbą Sperry

Gyroscope Corp, šapose, 40 
Flatbush Ave., kur išdirbama 
įvairios militariškos ir laivynui 
reikmenys. Ji to darbo nega
vo, tačiau federaliai agentai 
sako, kad ji, būdama graži, 
pasitarnaudavus Ludwigui ki
tais būdais. Ji išvažiuodavus 
su Ludwigu pasivažinėt ir jis, 
nuduodant geraširdį, pasiūly
davęs ant kelio sutiktus ka
rius pavėžinti. Užsiplepėję su 
gražia mergina, kariai išpasa
kodavę daugelį sekretų.

Federaliai agentai klausinė
jo ir jos tėvą. Jis sakęs neži
nojęs, kad duktė ar Ludwig 
turėjo su naciais ryšius. Taip
gi klausinėjo ir jų burdingie- 
rių Harry Noe, dirbantį per 
pastaruosius 10 metų Sperry 
šapoj raštininku. Jis prisipa
žino bandęs padėt Boehmle- 
riūtei gaut darbą, bet sakėsi 
nežinojęs, kad ji tarnauja 
Ludwigui. «

Tuo tarpu merginos, kaip ir 
tų kitų į nacių pinkles pagau
tų jaunų žmonių likimas ne
pavydėtinas. Jei bus įrodyta, 
kad jie sužiniai šnipavo na
ciams, jiems gręsia net iki 20 
metų kalėjimo.

Oi, gailėsis jie tų barbariš
ko nacizmo nuo jų išvogtų 
gražių, jaunystės metų!

sakoma: 
kėlęs.” TačiaJ

120 Norwoo 
išvežiotojas,

nesigailėsi 
u Vincas 
d Avė., 
iž anksti 
tvirtadie- 
<ėjo savo

Yra 
anksti 
Kivita, 
pieno
atsikėlimą per.eito k c 
nio rytą vos neužmoL 
gyvastimi.

Dalykas dėjosi taip :
Trūkus vandens į^adų dū

dai prie 142nd St. i' 
ro Ave., So. Ozone P|. 
duo išrausė 
bę. Kivita, 
nis pataikė 
liu, tad ir

r Glasbo- 
ark, van- 
delę duo- 

, pirmuti- 
tuo kę

su troku 
o pastan-

kėlyje d i 
matomai, 
važiuoti 
sukrito 

duobėn. Iš karto dėj 
gas gelbėti troką, bet to ne
galint padaryti, pagaliau tik 
pats plaukte išplaukė.

Išsikapstęs iš duobės, Kivi
ta su kitu vyru, J. GI 
stojo ant kelio saugoti kitus 
nuo nelaimės. Ir tuomi jie ti
krai pasitarnavo, 
pirm spėjus policijai 
atdundėjo pora 
vairuotojus jie persp 
žiuotė po to buvo pasukta 
tais

aze, atsi-

kadangi 
pribūti, 

buių, kurių 
ėjo. Va

la
keliais.

Vestuvės
Rugpjūčio 30 d.

Vincentas Karaktinas, 
28 92nd St., Woodh. 
Y., su Paulina Go| 
nuo Scholes St.,
Šliūbą ėmė 
bažnyčioj.

Svarbu 
vės buvo 
(apie 90 
suprašyti
rainų svetainę, ant G 
smarkiai baliavojo — šoko ir

apsivedė 
, nuo 87- 
aven, N. 
staučiūte 

Brooklyn.
Apreiškimo par.

suminėti, kad vestu- 
labai ” šiltoj dienoj 
laipsnių šilumos), o 
svečiai į gražią Uk- 

rand St.,

tai yra

inas yra

taip toliau.
Vincas Karaktinas, 

sūnus Mikolo ir Onos Karak- 
tinų.- Mikolas Karakt
žinomas Brooklyno lietuviams, 
kaipo organizacijų 
nuo senų laikų, kaip 
Kliubo, kriaučiuose ir 
gio draugijoj, todėl 
sukvietęs savo draugi 
galėjo būti apie trys 
Nežinodamas

“New Masses” Pradėjo 
Radio Programas

Populiarus amerikiečių žur
nalas “New Masses” įveda 
15-kos minučių radio progra
mą apžvalgai savaitės žinių. 
Komentatoriumi sutikęs Bruce 
Minton, vienas iš redaktorių ir 
autorius-dalininkas poros vė
liausių populiarių knygų. “Vy
rai, Kurie Vadovauja Darbi- 
nink’ams” ir “Riebūs ir Liesi 
Metai.”

Programos bus kas ketvir
tadienį nuo 11 iki 11:15 vaka
ro, iš stoties WHOM, 1480 
klcs.

Jūrininkai Protestuoja 
Prieš Terorą Francijoj

Šimtai Amerikos jūrininkų, 
kurie šiuo tarpu randasi New 
Yorko porte, pasirašė petici
jas protestui prieš “kasdieni
nius įkalinimus ir nužudymus 
desėtkų tūkstančių Francijos 
darbininkų.”

Aštri protesto peticija su 
tais parašais pasiųsta Vichy 
valdžios ambasadoriui Wash
ingtone.

•Peticijas išleido ir parašų, 
rinkime darbavosi Komunistų 
Partijos Pajūrio Sekcija.

Daugėja Susirgimai
Rudeniop . ir vėl pradėjo 

daugėti susirgimai viens kitam 
perduodamomis ligomis. Rug
pjūčio paskutinę savaitę po 
daugiau susirgo kokliušu, 
škarlatina, difterija, tymais, 
tik plaučių uždegimu susirgo 
keliais mažiau, negu pirmes
nę savaitę.

Auto nelaimėse Brooklyne 
per savaitę užmušta 10, viso 
178 šiais metais.

Bėgiu savaitės mirė 405; 
gimė 924". Pereitų metų tą 
pat savaitę gimė 803.

SULAIKYTA ANT ILGIAU—ANTRA DIDŽIOJI SAVAITft
Pulki Sovietinė Komedija 

“VOLGA - VOLGA” 
Diriguoja G. Aleksandrovo, 
Žymioj rolžj Lubov Orlova. 

Įkandi paiaipa su žavinčia muzika.
Taipgi: Naujausios Sovietų

Rekordiniai juokingiausi judžiai 

The Charlie Chaplin Festival 
“Easy Street.” “The Immigrant,” ir kt.

‘‘Mes dar kartą raginame jus pamatyt 
Šiuos puikius judžius," — Daily Worker.

Žinios. Vėlai Rodoma Šiąnakt.

Būdingas Gali Keliami
Willard Parker ligoninė, 6 

aukštų bildingas, E. 15th St., 
New Yorke, pastumtas iš se
nos vietos 60 pėdų vakarų, 
link, kad užleist vietą praplėst 
East River Drive.

8 F. W. Shalins J 
g (SHALINSKAS) |

t Funeral Home | 
g 84-02 Jamaica Avenue | 
* Opposite Forest Parkway 

« WOODHAVEN, N. Y. g

Suteikiam garbingas laidotuvei &

$150 ' I
Koplyčias suteikiam nemoka- 0 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 $

veikėjas 
tai: Pil. 
Šv. Jur- 
ir buvo 
s, kurių 

šimtai, 
visų pavardžių 

(nors iš matymo ir pažįstu), 
tad iš kalno atsiprašau, kurio 
pavardės čia nesuminėsiu. Su
minėsiu tik tų, kuriiį žinau. 
Dalyvavo: Aymonai, Drauge
liai, šalinskai, Ramoškįai, Len- 
kauckai, iš Woodhaveno. Su- 
šinskai, Vilčinskai, Nečiuns- 
kai, Zakarauckai, Zįzai, Si
monaičiai, VarneckiaL Mičiu- ’ 1 liai, Pačesai, Urbanavičiai.

Čia suminėjau pavardes tik 
kelių svečių. Bet aš manau, 
kad ne tiek svarbu minėti sve
čių pavardes, svarbu yra tai 
tas, kad visus svečius (kurių 
buvo apie trys šimtai) Karak 
tinai labai gražiai vaišino su 
gardžiais valgiais ir gėrimais 
ir prie Jezavito gražios) orkes- 
tros šoko, kas tik norėję, kaip 
jaunimas, taip ir suaiigę iki 
vėlumos nakties.

Linkiu jaunavedžiam^ gero, 
laimingo šeimyniško gyveni
mo. Buvęs.

M. DeZonno pabėgo iš Go
vernors Salos militariško ka
lėjimo, kur jis buvo uždarytas 
metams už falsifikaciją.

knygas, židinį, tolimus kraš
tus, ramų pasišiiekučiavimą,” 
ir 1.1., gaudavęs šimtus laiš
kų nuo visokių moterų. /

Roycroft mokėdavęs greit 
sužinoti, kuri ko verta (imant 
kišeniaus išnašumu) ir greit 
surasdavęs kokį netikėtą rei
kalą pinigų, ko, žinoma, anot 
jo, ideali moteris negi galėtų 
atsakyti savo draugui. Na, ir 
taip susižerdavo pinigų. Ir ne 
vieną kartą, bet tuo būdu šie- 
navęsis dolerių per desėtką 
metų. Jam taip ilgai sekęsi 
dėlto, kad pasijutusios apgau
tomis moterys gėdydavosi pa
sisakyti apie prietikį.

Trokas užmušė gatvėj žai- 
džiusį 6 m. berniuką prie' 374 
Chester St.

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.__________________________

RANDA VOJIMAI
Pasitandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi, patogūs kam
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)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 57 akerių ir 5 

kambarių stuba. Netoli Bristol, 
Conn. Kaina $2300.00, geras pirki
mas. 26 akeriai ant dviejų kelių, be 
stubos, $1500. Elektrikas taip pat,— 
ima 6 m. į Bristol. Kas norėtų dau
giau žinoti apie šį pardavimą, kreip
kitės sekamu antrašu: D. Diskevi- 
čius, 49 Washington Ave., Torring
ton, Conn. (209-211)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

IsLIETUVIšKA^f

I' UŽEIGA |
$ Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių (R
| VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių $ 
i'-i * . &£ Kasdien Turime M

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ įiį
• M| Joseph Zeidat, Sav. |

| 411 Grand St, Brooklyn |

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
s ai ir kepta paršlena; gaspadorlškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

0

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programa girdima į rytus iki Bostono. 

Pačiame Bostono mieste sunku girdėti. Bet Worcester, 
Mass, ir artima Bostono apylipkė girdi aiškiai.

Į vakarus Pennsylvanijoje, kietosios anglies srityje: 
Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah, Minersville aiš
kiai girdisi.

Girdi net Binghamton, N. Y., Baltimore, Md. ir dar 
toliau.

Philadelphia girdi, bet pačiame miesto centre nevisi 
gauna. Kur arti didelių miesto elektros pajiegų, ten 
trukdo girdėjimą.

Reikale pasiskelbimų per'Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

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

B
ii

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

K

K

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

J. GARŠVA
Graborius-Uhdertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
O“ 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!
dBETURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Ev. 4-8698
. .......... 'i ■-■I.im ■




