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

New York Universiteto ad
vokatūros profesorius Alexan
der N. Sack, laiške New York 
“Times’ui” rugpj. 31 d. sako:

“Jeigu Rusija sulaikys na
ciui agresiją, tą pabaisą (na
cizmą) visų bendromis spėko
mis bus galima sunaikinti.”

Taip, Sovietai agresiją jau 
sulaikė. Tik dabar reikia visų 
bendrų pastangų tos pabaisos 
(nacizmo) sunaikinimui, šito
se pastangose Amerikos val
džia ir liaudis turi atlikti sa
vo pareigą.
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LIETUVOJ NACIAI ATIMA ŽEMES, KURIAS ŽMONES 
GAVO IS TARYBŲ VALDŽIOS; NUSAVINA IR KITUS

A

Profesorius Sack karščiau
siai agituoja teikti visokia pa
galbą Sovietams. “Jeigu Rusi
ja bus palikta viena jos ko
voje prieš Vokietiją ir jos tal
kininkus,” sako prof.
“rusų didvyringas priešinima
sis gali suklupti ir tada t_

PREZ. ROOSEVELTAS
LIEPIA ŠAUDYT NA

CIŲ SUBMARINES

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas-įsakė Ame-

Maskva, rugs. 5. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė;

Naktį rugs. 4 mūsų kariuomenė ir toliau vedė mūšius 
su priešu visame fronte. Mūsų oro jėgos atakavo priešo 
kariuomenę ir jo orlaivių stovyklas.

IŠPLĖŠIA ŪKIUS IŠ r
VISŲ ĮTARIAMŲ KO

MUNISTŲ IR ŽYDŲ
Sack, 

tas rikos karo laivams jieškot 
piktas, kuris apgulė Europą, submarine, kuris praeitą sa- 
gali apgulti visą pasaulį.”

Sovietų Sąjunga yra visos 
žmonijos viltis. Todėl visa 
žmonija turi jai pagelbėti šia
me jos titaniškame kare.

“The United Press” agentū
ra praneša iš Berlyno (rugs. 3 
d.) vieno reporterio pasakoji
mą apie nacių karių likimą 
šiauriniame fronte. Reporteris 
sako:

“Tie, kurie nėra matę tų 
kareivių, negali įsivaizduoti, 
ką jie turi kentėti rusų^fron
te. Ne, tai nėra jų joks 'sma
gus maršas. Oras yra baisus, 
labai sunku panešti maisto sto
ką ir kas blogiausia, kad rusai 
puola be sustojimo. . .”

O naciams bus dar “karš
čiau.” Neužilgo užeis žiema— 
šalčiai ir badas paims nacius 
už gerklės.

vaitę užpuolė šios šalies ka
rinį laivą naikint uvą 
“Greer,” paleisdamas kelias 
torpedas į jį. Prezidentas 
patvarkė nuskandint tą sub
mariną, jeigu tik galima; 
taipgi naikint ir kitus fa
šistų submarinus pasirodan
čius amerikinėje pusėje At
lanto Vandenyno arba Ame
rikos laivų kelyje į Islandi
ja.

Rooseveltas teigė, jog 
“Greer” užpuolikas buvo 
nacių ar italų submarinas. 
Prezidentas pareiškė, kad

tas submarinas sužiniai ata
kavo amerikinį naikintuvą. 
Nes jis užpuolė naikintuvą 
aiškioje dienos šviesoje, a- 
merikinėje pusėje Atlanto 
Vandenyno, ir matė Ameri
kos vėliava ant naikintuvo 
“Greer,” tačiau kartotinai 
laidė torpedas į jį.

O jeigu submarinas iš po 
vandens, nematydamas, lai
dė torpedas į “Greer,” tai 
lygiai kriminališkai nusikal
to, kaip pridūrė prezidentas 
Rooseveltas.

Užpultas naikintuvas pas
kui mėtė gilumos bombas, 
taikomas į tą submariną, 
bet nėra žinios, ar bent vie
na bomba pataikė į jį.

Vokiečiai Nužudė 3 Sėkmingai Iškraustė

Maskva, rugs. 6. — Sovietų Žinių Biuras šiandien anks
ti išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 5 d. visu frontu kovėsi su 
priešu.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, 33 vokiečių orlaiviai bu
vo sunaikinti rugs. 3 d. Mes praradome 27 orlaivius.

NACIAI SAKO, KAD JIE VĖL 
PADARĘ STAMBIŲ NUO

STOLIU SOVIETAMS

AMERIKA PERVEDA LEN
KAM 64 MILIONUS DOL.

FRANCUOS AUKSO

Berlin. — Vokietijos ge- stoja teisių i žemę visi tie 
neralis komisaras Lietuvai naujakuriai, kurie prie Lie- 
von Renteln išleido tokį 
įsakymą:

“1. Kiekvienas buvusios 
Lietuvos Respublikos gyven
tojas, kuris pirm 1940 metų 
birželio 15 d. (tai yra, pirm 
Tarybų valdžios įsikūrimo) 
buvo savininku iki 30 hekta
rų žemės ūkio ir, bolševi
kams viešpataujant, pats ve
dė ūkį, šiuomi yra tvirtina-įba kurie yra žydai, 
mas teisėtu tos žemės valdy
toju.

2. šis patvarkymas nėra 
taikomas žydams, komunis
tams ir neūkininkams.”

Pagal šį patvarkymą nu-

tuvos Tarybų valdžios ga
vo žemės.

Generalio komisaro von 
Rentelno įsakymas (2-me 
paragrafe) atima teisę val
dyti ūkio žemę ir tiem, ku
rie nuo seniau, pirm Tarybų 
valdžios įsikūrimo Lietuvoj, 
turėjo žemės, bet kuriuos 
naciai laiko komunistais ar-

Tūlas V. M. Stulpinas ost- 
landiškam “Keleivyje” (rugs. 
3 d.) šaukia savo prietelius 
rūpintis tais niekšais Lietuvo
je, kurie yra parsidavę na
ciams ir padeda jiems Lietuvą 
pavergti. Jis bijo jų likimo, 
kai Raudonoji Armija sunai
kins nacių gaujas ir Lietuvą 
išlaisvins. Girdi, “tiems mūsų 
broliams” užeis rūsčios dienos.

K

Aiškus dalykas, kad išga
moms ir parsidavėliams sumu
šimas Hitlerio ir sunaikinimas 
nacizmo negalės sukurti dan
gaus karalystės ant žemės. 
Tik vargiai jiems pagelbės 
mūsų Stulpinų ir Michelsonų 
gailios ašaros.

Politinius Kalinius ir 
Žudys Daugiau

Vichy, Francija. — Na
ciai nužudė tris francūzus 
komunistus iš apie 40 tūks
tančių politinių kalinių, ku
rie suvaryti į koncentracijos 
stovyklas vokiečių užimtoje 
Franci jos dalyje. Minimi 
trys nužudyti už tai, jog kas 
tai pašovė vieną nacių pus
karininkį Paryžiuje.

Žudydami tuos tris komu
nistus, naciai skelbė, kad, 
girdi, turbūt, komunistai 
pašovę vokiečių puskarinin-

Raudonarmiečius iš 
Tallinno, Estonijos

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos dienraštis 
“Pravda” praneša, kad Rau
donasis Baltijos Jūros Lai
vynas sėkmingai pergabeno 
sovietinę kariuomenę ir jos 
pabūklus iš Tallinno į Le
ningradą. Vokiečių apsupti 
raudonarmiečiai T a 1 linne 
dar du mėnesius gynė mies
tą nuo nacių. Tallinną ginti 
jiem labai daug padėjo Rau
donasis Laivynas.

Amžinos ir liūdnos praeities 
poetas Juozas Tysliava sako 
(“Vienybė,” rugs. 5) : “Bol
ševikas, nelyginant, katinas: 
išmesk jį iš kelinto aukšto— 
vistiek ant kojų nukris...”

Vadinasi, bolševikai yra pu
sėtinai gajūs ir gudrūs. Tas 
jau seniai aišku visiems, tik 
Tysliavai ėmė be galo ilgai tą 
sužinoti.

Jeseri, daug geriau būti 
“katinu” su “devyniomis gy
vybėmis,” negu supuvusiu lep
šiu, kuris ir nuo pirmo aukšto 
išmestas pavirsta į košę.

Praeitą savaitę tapo pa
šauti du vokiečiai, matyt, 
oficieriai nacių užimtoje 
Francijos dalyje. Už tai na
ciai ruošiasi sušaudyt dau
giau politinių kalinių kon
centracijos stovyklose, nors 
šie kaliniai nieko bendra 
neturėjo su tokiais užpuoli
mais ant vokiečių.

Mirė atsiriietęs nuo komu
nistų, o tapęs nacių tarnu 
Marcelis Gitton, kuris neži
nia keno buvo pašautas Pa
ryžiuje praeitą ketvirtadie
nį.

Sunaikinta Naciy Divizi
ja ties Leningradu

Maskva. — Amerikinės 
spaudos korespondentas C. 
L. Sulzberger praneša iš 
Maskvos, jog įnirtusios rusų 
kontr-atakos į pietus nuo 
Leningrado sunaikino vieną 
vokiečių artilerijos diviziją 
ir atgriebė kelis kariškai 
svarbius punktus.

Sovietai Praneša, kad Naciai 
Toliau Atmesti nuo 

Leningrado
Stebėtina ta smetonacių 

“Lietuvai Vaduoti Sąjunga,” 
kurią taip iškilmingai ant- Ra
čiūno farmos įsteigė Smetona 
ir jo bičiuliai. Ji nei cento ne
surinko, nei cento niekur ne
pasiuntė, bet “administraci
nių” išlaidų turėjo $894 su 
centais.

Tas jau per daug. Net Tys- 
liavos gazietoj (rugs. 5 d.) tū
las Vyt. Abraitis šaukia: “Tu
rime prisipažinti, kad mums, 
Amerikos lietuviams tautinin
kams turėtų būti gėda, kad, 
naudodamiesi brolių nelaime 
Lietuvoje, sugebame išleisti 
$894.99 administracijos rei
kalams, nesiuntę nei cento 
jiems pagelbėti.”

Gėda, labai didelė gėda.

Anglai Nuskandino Didelį 
Italijos Laivą

London. —- Anglų subma
rinas nuskandino vieną ke
leivinį Italijos laivą, 11,000 
tonų, ir pavojingai sužeidė 
ir, turbūt, nuskandino kitą 
keleivinį italų laivą, 23,636 
tonų įtalpos. Be to, anglų 
submarinas sužeidęs vieną 
Italijos šarvuotlaivį.

Deja, tautininkų, lyderiai jau 
seniai išvirtę į tokius begė
džius, jog mes užtikriname, 
kad nei vienas jų neparaus iš 
gėdos nuo šito Abraičio pa- 
gėdinimo.

ko-MASKVA.— Sovietų 
manda praneša, kad Lenin
grado fronte jie permetė va- 
kiečius atgal per upę C, iš
taškė du nacių pulkus, pa
grobė daug ginklų ir amuni
cijos ir vieno pulko doku
mentus; visiškai apvalė nuo 
vokiečių vieną svarbų ap
skritį tarp geležinkelio ir 
N miestelio ir toliau kontr
atakuoja nacius. Nušovė že
myn 40 nacių orlaivių Le
ningrado srityje.

London. — Anglijos val
džia žada duot Sovietam ne
ribotą finansinę pagalbą ka
rui prieš Hitlerį.

Berlin. — Vokiečiai neofi
cialiai teigia, kad jie paėmę 
nelaisvėn 3,160 sovietinių 
kareivių, ir sunaikinę 15 
tankų, 7 šarvuotus automo
bilius,. 20 kanuolių ir kiek 
lengvesnių ginklų ežero 
Ilmen srityje, į pietus nuo 
Leningrado. Nacių bombi- 
ninkai nuskandinę Sovietų 
prekinį laivą 2,000 tonų, 
Baltijos Jūroje.

Nuo rugpjūčio 25 d. iki 
šiol naciai sakosi paėmę ne
laisvėn 30,000 raudonarmie
čių centraliniame Smolens- 
ko-Mogilevo fronte, o praei
tą penktadienį sunaikinę 62 
sovietinius tankus.

Vokiečių spauda skelbia, 
kad jie užvaldę bent du til
tus per Dniepro upę ties 
Dienpropetrovsku, Ukrainos 
fronte, ir sunaikinę 65 so
vietinius orlaivius.

Pietiniame Ukrainos fron
te, pasak nacių, tai nuo rug
pjūčio pabaigos jie paėmę 
nelaisvėn 9,600 rusų karių ir 
pagrobę 98 tankus, 108 ka- 
nuoles ir 6 orlaivius.

JAPONŲ LAIKRAŠTIS NU
MATO NACIŲ ŽLUGIMĄ
Tokio. — Japonų žurnalas 

“Savaitės Žinios” pranašau
ja, kad naciai per vienus 
metus nuo šiol prakiš karą. 
Tas žurnalas primena, kaip 
Hitleris liko sustabdytas So
vietuose ir kaip jam nepa
vyko nugalėt anglus jūrose. 
“Savaitės Žinios” rašo, kad 
nacių sustabdymas Sovie-

New York. — Vyriausio 
Valstijos teismo teisėjas 
Ferdinand S. Pecora ir čio- 
naitiniai viršininkai Fede- 
ralio Atsargos Banko nu
sprendė pervest Lenkijos 
valdžiai 64 milionus dolerių 
Francijos aukso iš biliono 
dolerių Franc, aukso, kuris 
užgrėbtas Jungtinėse Vals
tijose. Tokį sprendimą Len
kijos naudai jie padarė to
dėl, kad Francijos valdžia 
leido naciams užgrobt 64 
milionus Lenkijos aukso, 
kuris buvo perkeltas iš Len
kijos į Franci ją prieš pat 
v o k į e čiams įsiveržiant į 
Varšavą.

E X T R A
Naciai Sako, būk Amerikinis 

Naikintuvas Užpuolęs 
Jų Submariną

Pats nacių generalis ko
misaras von Renteln perė
mė valdymą buvusių tarybi
nių ūkių (sovchozų), trak
torių stočių ir Tarybų Lie
tuvos valstybinių ūkių.

Sovietai Užginčija, Kad Sovietai Atgriebė
Naciy Šoviniai Pasie

kią Leningrad^
Maskva. — Sovietų ko- 

mandieriai užginčija, kad 
vokiečių šoviniai iš didžiųjų

Kelias Pozicijas 
Leningrado Fronte

Berne, Šveic. — New 
;Yorko Times koresponden-

į kanuolių jau. pasiekią Le-^as Daniel T. Brigham šeš- 
~ nurodo, jog padienį telefonu perdavė sa

vo laikraščiui sekamas ži
nias gautas iš Sovietų karo 
fronto su naciais:

Vokiečiai buvo žadėję už
imt Leningradą jau 18 die
nų atgal, bet Sovietai dar 
ir šiandien atlaiko išlauki
nes Leningrado gynimo lini
jas. Negana to. Sovietinė 

Vokiečiu ir 100 Jų Tankų |kariuomenė ir liaudies gvar- 
_____ ‘ . dija atgriebė kelias svarbias 

Maskva.— Sovietų spauda .mylias žemės su keliais kai- 
paduoda šitokius įvykius iš mais Leningrado fronte.

ningradą. < 
naciai tebėra toliau kaip už! 
20 mylių nuo Leningrado. |

Sovietai taip pat užginei-: 
ja, kad vokiečiai pasiekę 
Brianską, geležinkelių cent
rą į pietų rytus nuo Smo
lensko.

Berlin. — Vokietijos* val
džia pripažįsta, kad įvyko 
susikirtimas tarp nacių sub
marine ir Jungtinių Valsti
jų naikintuvo “GreeV’ ket
virtadienį Atlanto vandeny
ne; bet nacių valdininkai 
sako, būk “Greer” pirmuti
nis ėmęs šaūdyt į jų subma
riną, o tada, girdi, submari
nas gynėsi. Naciai kaltina, 
kad Rooseveltas jieškąs 
priekabės įtraukt Ameriką 
į karą prieš Vokietiją.

tuose kelią baimę ir nėra- Faktai Rodo, kad Naciy Sub- 
marinas Užpuolė Amerikinį 

Naikintuvą

mumą visoj Vokietijoj.
Minimas laikraštis kar

tais išreiškia mintį pačios 
japonų užsienių reikalų mi
nisterijos. Washington. — Amerikos 

laivyno ministerija griežtai 
atmetė nacių tvirtinimą, 
būk amerikinis naikintuvas 
|“Greer” užpuolęs Vokietijos

AMERIKA GINKLUOJA
LENKUS SAVANORIUS

KARIUS KANADOJ
Washington. — Preziden- submariną. .Visi faktai liū-
~ T*>   J______ 'rliin bnJ ii rį Ir o o kilvntas Rooseveltas patvarkė, 

kad Amerikos ginklais bus 
apginkluoti tie lenkai sava
noriai, kurie Kanadoj suda
rė savo kariuomenės pulkus 
bei kuopas kovai prieš Hit
lerį. Pinigai jiems ginkluot 
bus imami iš “lease-lend” 
(karinių paskolų), fondo.

dija, kad užpuolikas buvo 
vokiečių submarinas.

Šį Pirmadienį Prez. Roose
veltas Sakys Svarbią Kalbą

Per Dieną Sunaikinta 15,000

karo fronto:
Vien tik Sovietų artileri

ja per dieną užmušė 15 tūk
stančių vokiečių ir sunaiki
no daugiau kaip šimtą jų 
tankų. Sovietinė kariuome
nė nuvijo tolyn vokiečius ir 
rumunus nuo jų apgulamos 
Odesos ir atmetė nacius tris 
mylias atgal Kijevo fronte 
ties miesteliu K. Sovietai dar

RAUDONOJI ARMIJA 
PASIVARĖ PIRMYN KI

TUOSE FRONTUOSE
Cholmo trikampyje, į pie

tus nuo Leningrado, sovieti
niai lakūnai sudaužė kelis 
vokiečių traukinius su reik
menimis ir sunaikino 74 
priešo orlaivius vienoje sto
vykloje. Šioje fronto dalyje

tebevaldo Zaporože rytinia-į^716^1 zVm.ia Jahm 
me šone Dniepro upės, nors ' 
vokiečiai sakėsi užėmę tą 
miestą.

Vokiečiai Sako, kad Jie 
Užėmę Gomeli

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie atėmę nuo Sovietų 
Gomelį centraliniame fron
te ir kad grąsina užpult Ki
jevą iš užnugarės.

•. ORAS.,— Šį pirmadienį 
vėsiau ir bus lietaus.

Hyde Park, N. Y. — šį 
pirmadienį vakare prezid. 
Rooseveltas kalbės per radi
ją, 9 valandą. Savo kalboj 

i jis tarp kitko atsilieps į tai,

Washington.— Jau antras 
Amerikos laivas nugabeno 
Sovietam orlaivinio gazoli
no į Vladivostoką, Sibire. 
Japonai nedrįso kliudyt ir 
šį laivą.

kad Vokietijos submarinas 
užpuolė Amerikos naikintu
vą. Prezidento kalba turės 
didelės politinės svarbos.

iškapojo 168-tą nacių pėsti
ninkų diviziją ir pagrobė 
dikčiai ginklų ir amunicijos.

Smolensko srityje, ce 
liniame fronte, Raudonoji 
Armija vis tęsia ofensyvą ir 
jau pasiekia 'trečią vokie
čių apsigynimo liniją ties 
Krasnyj.

Sovietų kariuomenė arti 
Gorval persigrūmė iš Dniep
ro upės rytinio šono į vaka
rinį ir šiek tiek pastūmė vo
kiečius toliau atgal.
DVI NACIŲ DIVIZIJOS 

SUIMTOS Į REPLES
Per smarkų mūšį prie 

Pripet upės įplaukimo į 
Dniepro upę Šovietai suėmė 
į “reples” dvi vokiečių pėsti
ninkų divizijas ir tankų 
pulką, ir sunaikino juos bei 

I (Tąsa ant 6-to pusi.)
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Amerikos destrojerį “Greer,” plaukiantį 
į Islandiją. Šiuo metu submarinui nepa
vyko savo tikslo. pasiekti, bet ryt-po-ryt 
jam gali pavykti, sako laikraštis. Ame
rika neturi laukti; Amerika turi skelbti 
karą hitlerizmui oficialiai ir greit, nes 
tas padaryti visvien reikės, “PM” redak
cija sako!

LAISVE
-... . ........ - - ... I. Į .....................-........

Kaip Augo "Pravda”

Ar Mes Norime Karo Ilgo 
Ar Trumpo?

Šiuo metu kiekvienas protaująs žmo
gus, kuriam rūpi savo šalies interesai ir 
pasaulinė taika, turi statyti klausimą aiš
kiai ir atvirai: Ar mes norime, kad an
trasis pasaulinis karas tęstųsi ilgai ar 
trumpai? Ar mes norime matyti Hitlerį 
sumuštą tuojau ar “palaispniui,” už kele- 
tos metų?

Šitie klausimai paliečia taip lygiai So
vietų Sąjungą, taip lygiai Angliją, kaip 
ir Ameriką — tris didžiules pasaulio jė
gas.

Jeigu mes norime, kad hitlerizmas bū
tų sunaikintas tuojau, kaip galint grei
čiau, gal už keletos mėnesių, gal už pu
sės metų, tai visos šitos trys jėgos, visos 
trys šalys privalo tuč-tuojau sujungti vi
sas savo spėkas, visus rezursus — turto 
ir žmonių — ir pradėti mūšį. Tai būtų 
didelis žygis, brangiai kaštuojąs mūšis, 
bet jis greit klausimą išrištų; jis greit 
sunaikintų hitlerizmą.

O jeigu mes nenorime matyti'hitleriz
mą sunaikintą greit, tai palikime jam 
dabar laisvas rankas; tegu jis mušasi su 
Raudonąja Armija, kad* ir kelis <metus, o 
mes sau stovėkime, lyg ir nuošaliai, lyg 
ir nepaisančiai; pasiųskime šiek tiek pa
galbos Sovietams ir Anglijai ir tuomi 
tenkinkimės.

Panašiai klausimą statė ir du premje
rai — Anglijos ir Kanados — kalbėdami 
pereitą ketvirtadienį Londone. Netiesio
giniai jie ragino Jungtines Valstijas eiti 
į karą tuč-tuojau, nes Amerikos įėjimas 
į karą dabar, kur kas mažiau lėšuotų ir 
Amerikai ir Anglijai ir Sovietų Sąjungai 
ir visam laisvam pasauliui, negu Ameri
kos lūkčiojimas.

Vienas dalykas yra aiškus: Amerikos 
vyriausybė jau yra savo “liosą ištrauku
si.” Jirtai yra pasižadėjusi sunaikinti Hit
lerį ir jo nacius. Jeigu kas nors apie tai 
dar abejojo, tai prezidento Roosevelto 
kalba, sakyta Darbo Dieną, tokias abejo
nes turėjo išblaškyti.

Bet žodžiai yra vienas dalykas, o dar
bas — visai kitas. Galima sakyti: sunai
kinsim hitlerizmą, bet tuo pačiu galima 
jo nenaikinti, arba galima tik dalinai 
prie to naikinimo prisidėti.

Amerikos žmonės sutinka su preziden
tu Rooseveltu, kai jis sako, kad mes da
rysime viską sunaikinimui Hitlerio ir jo 
nacių go vedų. Darbo unijos, intelektualų 
grupės, ir bendrai liaudis jau senai pa
brėžė savo nusistatymą,ę kad hitlerizmas 
turi būti sunaikintas.

Dabar vyriausybė turėtų imtis griežtų 
žygių savo politikai realizuoti iki raidės. 
Delsti ilgiau negalima, nes tas neišeitų 
naudon mūsų kraštui, tas tik stiprintų 
Hitlerio jėgas, siaučiančias po visą pa
saulį.

Sunėrę visas pajėgas, hitlerizmo prie
šai visame pasaulyje galėtų smogti jam 
didelį smūgį ir greitu laiku Hitlerio ir jo 
govėdų “nei dūko nepasiliktų.” O išlais
vintosios tautos, išlaisvintoji žmonija 
tuomi galėtų džiaugtis ir didžiuotis!

Dabar Laikas
Dienraštis “PM” (iš pereito penkta

dienio) ragina Amerikos vyriausybę ir 
žmones veikti tuojau, veikti drąsiai, — 
pradėti naikinti hitlerizmą griežtai. Ki
tais žodžiais, laikraštis ragina skelbti ka
rą Vokietijai ir likviduoti hitlerizmą, kol 
jis yra užimtas Rytuose.
'* Vokiečių submarinas bandė atakuoti

Čilėje Anti - Hitlerinės Jėgos 
Vienijasi

Iš Čilės pranešama, kad ten socijalis- 
tų partijos lyderis, Marmaduke Grove, 
pareiškęs, jog Čilės socijalistai pamiršta 
visus praeities nesusipratimus, turėtus su 
komunistais, ir jie dabar pradeda išvien 
veikti prieš hitlerizmą. Abi partijos rems 
Čilės vyriausybę, kuri yra anti-fašistinė.

Tai sveikas nusistatymas. Iš tokio či
liečių žygio turėtų pasimokyti ir kitų 
kraštų socijalistai. Anglijos socijalistams 
turėtų būti kaip tik gera lekcija. Ame
rikoje, kur vienos socijalistų partijos nė
ra, kur socijalistai yra susiskaldę į šmo
telius, į “partijų-partijas” nėra šiuo tar
pu jokios galimybės susitarti su jais, kai
po su partija.

Net tie Amerikos darb$ųnkai, kurie 
iki šiol sekė savo vienos ar kitos parti
jos lyderius, einančius su hitleriškais ele
mentais, turėtų nuo jų atsikratyti ir sto
ti su tais žmonėmis, kurie kovoja prieš 
hitlerizmą. v

Kanados Liaudis Verčia Vyriau
sybę Veikti

Nuvykęs į Londoną, Kanados ministe- 
rių pirmininkas King’as pareiškė noro, 
kad Jungtinių Valstijų vyriausybė pasi
sakytų, ar ji gintų Angliją, jei pastaroji 
būtų vokiečių^užpulta; kitais žodžiais, ar 
ji žada stotTkaran prieš hitlerizmą. Nie
kas nekaltina p. King’o už tokį pasireiš
kimą. Bet įdomu yra tas, kad pati Ka
nados vyriausybė pastaruoju laiku nero
do jokio susirūpinimo griežtesne veikla 
prieš hitlerizmą. Kanados liaudis, ma
tyti, pradėjo išeiti iš kantrybės ir dėlto 
ji ėmėsi darbo.

Štai, kokių įdomių duomenų patiekia 
lietuvių savaitraštis “Liaudies gaisas” 
(iš rugsėjo 5 d.) apie Kanados darbo 
žmonių subruzdimą:

“Nuo to laiko, kada naziai užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos, įvairios Kanados žmo
nių organizacijos užpylė ministerio pir
mininko ofisą telegramomis ir rezoliuci
jomis, reikalaujančiomis, kad Kanados 
vyriausybė palaikytų Britanijos ministe
rio pirmininko Vinstono čiorčilio išreikš
tą nusistatymą, o vėliau sudarytą savi
tarpinės pagalbos sutartį su Sovietų Są
junga.

“Rezoliucijose ir telegramose Kanados 
žmonės reikalauja, kad Kanados vyriau
sybė užmegstų prekybinius ir diplomati
nius ryšius su Sovietų Sąjunga, visomis 
jėgomis palaikytų Britaniją ir net spaus
tų, kad būtų atidarytas kitas frontas. 
Atidarius kitą frontą, rezoliucijos sako, 
hitlerizmas būtų sumuštas į daug trum
pesnį laiką.

“Ministerial pirmininkui Kingui nuvy
kus į Londoną, telegramos su tokiais pat 
reikalavimais pradėjo plaukti į Londoną.

“Kanados žmonės labai susirūpinę del 
vyriausybės tylėjimo. Kada naziai už
puolė ant Sovietų Sąjungos, Kanados 
vyriausybė visai užsidarė burną. Jokio 
pareiškimo už ar prieš Britanijos ir So
vietų Sąjungos santarvę arba už ar 
prieš čiorčilio ir Ruzvelto deklaraciją. 
Prisibijoma, kad Kanados vyriausybė ne
pasiduotų Kvislingams, kurie reikalauja 
‘nesikišimo’ politikos.

“Telegramas premjerui mušė šimtai 
organizacijų, kurių tarpe galima paminė
ti sekančias:

“Medžio Darbininkų Unija; Vancouve- 
rio Unijų Taryba; Pašalpos Projektų 
Darbininkų Unija, Vancouver, B. C.; 
Elektros, Radio ir Mašinų Unijos Penk
tas Distriktas; Nacionalis Civilių Lais
vių Sąjungos Komitetas; Nacionalis Ko
mitetas už Demokratines Teises; Kana
dos Jaunimo Kongresas; savaitraštis Ca
nadian Tribune; jaunimo laikraštis Ad
vance; Port Arthuro Distrikto Unijų Ko
mitetas; Jūrininkų Unija; Toronto Uni
jų Taryba-; Winnipego Unijų Taryba ir 
t.t.

“Nemažą skaičių rezoliucijų ir telegra
mų pasiuntė masiniai mitingai, įvykę į- 
vairiose vietdsč, jų tarpe du dideli lietu
vių mitingai/Montreale ir Toronte.”

1941 metais naujųjų tarybi
nių respublikų plačios darbo 
žmonių masės< kartu su visos 
Tarybų Sąjungos piliečiais 
šiandien mini Bolševikinės 
spaudos dieną. Kas čia per 
šventė ? Kuomet ir kokia pro
ga ji atsirado ?

Prieš pradėdami leisti “Pra
vda” bolševikai leido savaitinį 
laikraštį “Z vėzdą,” kuris su
vaidino didžiulį vaidmenį mo
bilizuodamas darbininkų kla
sę kovai su carizmu. Tame 
laikraštyje buvo įdėta eilė Le
nino ir Stalino kovingų poli
tinių straipsnių. Tačiau ky-
lančios revoliucijos sąlygos 
reikalavo • masinio politinio 
dienraščio, taikomo plačiau
siom proletariato sluoksniam. 
1912 m. gegužės 5 d. Peter
burge išėjo pirmasis numeris 
legalaus darbininkų dienraš
čio “Pravda.” •

Bolševiku dienraščio “Prav- fc • V .
dos,” kuris buvo įsteigtas pa
gal Lenino nurodymą ir Stali
no iniciatyvą, pasirodymas bu
vo stambus įvykis Rusijos dar
bininkų klasės istorijoje. Tai 
buvo tikra darbininkų šventė. 
“Pravdos” pasirodymui pa
gerbti gegužės 5 d. tapo dar
bininkų spaudos šventės die
na.

Nekantraudami darbininkai 
laukė pasirodant savo bolševi
kiško dienraščio. Ir štai jis 
pradėjo eiti.

Aštuonis kartus caro ■* vy
riausybė uždarė “Pravdą,” 
tačiau ji tuojau pat pradėda
vo ir vėl eiti, .čia pavadinimu 
“'Z a pravdu” (“Už tiesą”),— 
čia “Putj pravdi” (“Tiesos ke
lias”), “Trudovaja pravda” 
(“Darbo tiesa”), čia dar ki
tais pavadinimais.

“Pravda” sukūrė garsiąją 
armiją darbininkų korespon
dentų. Tik per vienerius me
tus “Pravdoj” buvo įdėta 11,- 
114 darbininkų koresponden
cijų. Dienraštis dėdavo dar
bininkų straipsnius, eilėraš
čius, pasakojimus, apžvalgas.

“Pravda” rašydavo no tik 
apie darbininkus, bet ir apie 
valstiečius. Dienraštyje buvo 
specialus skyrius “Valstiečių 
gyvenimas.”

to, kad ji atskleisdavo kontr
revoliucinį jos pobūdį, dėl to, 
kad ji šaukė darbininkus ir 
valstiečius nuversti kapitaliz
mą. Buržuazija kartu su men
ševikais ir eserais bandė vėl 
pasmaugti “Pravdą.” 1917 m. 
liepos mėn. junkeriai (kariū
nai) sudaužė redakcijos pa
talpas. Jie užmušė gatvėje 
darbininką Vojinovą tik už 
tai, kad šis pardavinėjo bolše
vikų dienraštį.

Tačiau buržuazija jau nebe
pajėgė priversti “Pravdą” nu
tilti. Ji išeidavo kitais pavadi
nimais.

kos spaudos būrių—tai sieni
niai laikraščiai. Sieninį laik
raštį galima rasti

likusieji gyvais ir šiandien 
1 vL kankinami kone entracijos lasų gailinu iuču VlSUi^ KUi _ , v

tik dirba tarybiniai žmonės: kempese. Taipe jų randasi 
gamyklos ceche ir kolektyvi- penkios dešimt vyrų ir mo- 
nio ūkio brigadoje, tarybinė- Terų geriausių kovotojų 
je įstaigoje, kariuomenės da- prieš fašizmą, kuriem grę- 
lyje, mokykloje, aukštojo ,šia nužudymas, jeigu jie bū- 
mokslo įstaigoje. Daugelyje tų atiduoti į hitlerininkų bu- 
įmonių sienlaikraščių yra iš-1 dėlių rankas, 
tįsos dešimtys ir net šimtai. 
Maskvos Stalino vardo auto
mobilių gamykloje leidžiama 
daugiau kaip trys šimtai šie-. 
ninių laikraščių.

Tai tiems kovotojams gel
bėti Ispanijai Pagalbos Ko
mitetas prašo iš Amerikos

■ ’ - - *“■ / ] darbininkų aukų. Tam tiks-
šiuo metu visa TSRS spau-Jui an^ greitųjų manoma 

da, pradedant centriniais dien- sukelti $25,000.
1917 m. spalio 27 d. ji vėl raščiais ir baigiant sieniniais

ėmė eiti senuoju savo pava
dinimu. Tie, kurie norėjo ją 
pasmaugt,—buržuazija, men
ševikai, eserai—buvo nušluoti 
nu6 kelio Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos.

Senosios “Pravdos” tradici
jos tebegyvuoja ir dabar.

Pilietinio karo laikais bol
ševikų partija per savo spau
dą glaudžiai suburdavo mases 
kovai su interventais ir balta
gvardiečių kariaunomis.

Prasidėjus ramaus kūrybi
nio darbo dienoms tarybiniai
laikraščiai organizuodavo de
šimtis'milijonų savo skaityto
jų apie naujus Lenino—Stali
no partijos obalsius. Bolševi
kų spauda mokė mases socia
listinio darbo principų. Ji ta
po rimčiausiu darbo trūkumų 
kritikoje įrankiu ir tribūna, 
populiarinančia teigiamąją pa
tirtį.

Staliniškųjų penkmečių lai
kais, kai išsivystė milžiniška 
kova už socialistinę TSRS in- 
dustrializciją ir žemės ūkio 
s u k o 1 e ktyvinimą, ypatingai 
smarkiai išaugo Tarybų šaly
je laikraščių tinklas. Atsirado 
tūkstančiai rajoninių ir fabri
kų—gamyklų laikraščių.

Visur, kur buvo statomi fa
brikai ir gamyklos, kur buvo 
sudaromi kolektyviniai ir tary
biniai ūkiai, žmonės negalėjo 
apsieiti be laikraščio,

savo 
darbo

Mes, lietuviai, visados to-
laikraščiais kovoja už nenu- kiems reikalams aukavome, 
krypstamą 18-tos Vsasąjungi- tai ir dabar išgirdę šauks- 
nės VKP(b) konferencijos nu- prisidėsime prie sukėli- 
tanmų įgyyendnnmą, už nau-l * finansini5s paramos IS- 
ją pramones ir transporto pa- .. . .A v , .
kėlimą, už tolimesnį socialist!- PaniJ0S kovotojams uz lais- 
nio žemės ūkio suklestėjimą, v? ir tokiu budu jų kancio- 
už tai, kad augtų ir stiprėtų 
darbininkų ir valstiečių socia

se suteiksime jiems dau
giau drąsos tęsti kovą iki

listinės valstybės ekonominė ir pat laimėjimo.
gynybinė galia.

B. Gorelikas.

Reikalinga Pagalba
Aukas galite siųsti per 

Liet. Literatūros Draugijos 
Centrą. Kurie gavote blan
kas, malonėkite parinkti au
kų laike susirinkimų ar ki

Amerikinis Pagalbos Ko
mitetas atsišaukė į visus 
mylinčius laisvę, demokrati
ją ir prieš fašizmą nusista
čiusius žmones gelbėti loja- 
listų kovotojus, kariavusius 
už Ispanijos laisvę ir demo
kratiją, kurie dabar randa
si koncentracijos stovyklose 
hitlerizuotoj Francijoj.

Laike Ispanijos karo prieš 
fašizmą, 1936-1939 metais, 
kovotojai už demokratiją 
plaukė Ispanijon iš visos 
Europos, taipgi iš Šiaurių ir 

. Pietų Amerikos. Daugiau
siai plaukė iš Vokietijos, 
Austrijos, Jugoslavijos ir 
Čechoslovakijos — tos tau
tos, kurios gyveno labai ar
ti kraugeriško fašizmo. Vie
nos jau buvo išbandžiusios

Bolševikų laikraštis būdavo tmt savo kailio fašistinį bo- 
vietoje ir tuomet, kai tagą, o antros jautėsi gau- 

žmonėms tekdavo su siančios tą patį. Todėl tų

tose vietose.
A. Muveika.

ŠYPSENOS
Tai Bent Genijus

— Ak, prieteliau, išnaujo 
skaičiau Reymonto “Vals
tiečius”. Ir kaip jis aprašo 
kaimą! Buvau labai sujau
dintas. Tai genijus.

— Jis niekas, palyginus 
su mūsų valsčiaus antstoliu. 
Kaip jis pereitą savaitę ap
rašė mūsų namus ir kaimą, 
tai aš, mano žmona ir vai
kai verkėme per ištisas tris 
dienas.

Ant Farmos
— Iš ko jūs čia gyvenate?
— Žiemą iš kiaulių, o va

sarą tai iš atostogaujančių.
Surinko Barbintas.

“Pravda” rodydavo, koks ---- .--------- ------- -------------------------------------
didelis yra valstiečių nepasi
tenkinimas e k s p loatatoriška 
santvarka. “Pravda” mokyda
vo darbininkus, kad jų laukia 
nauja revoliucija ir kad joje 
darbininkų klasė turi pasi
reikšti kaip visos liaudies va
dovas, kad naujoje revoliuci
joje revoliuciniai valstiečiai 
bus stiprus darbininkų klasės 
sąjungininkas.

Darbininkai dirbo pasiauko
dami, dirbo pavojų, kupiną 
darbą beplatindami savąjį 
dienraštį, pristatydami jį į ga
myklas ir fabrikus.

Darbininkų susirinkimų re
zoliucijų, laiškų, dienraščiui 
surinktų aukų, sveikinimų bū
davo gaunama tiek daug, kad 
nebeįmanoma buvo ne tik įdė
ti viską į laikraštį, bet net ir 
suminėti jame.

Partijos vadai V. I. Leninas 
ir J. V. Stalinas akylai sek
davo, kaip dirbo “Pravda,” 
nustatydavo jos veiklai kryp
tį, dėdavo joje savo straips
nius.

“VKP(b) istorijos trumpa
sis kursas” nurodo, kad su 
“Pravda” augo ištisa revoliu
cinio proletariato karta, kuri 
vėliau, 1917 metais, įvykdė 
Didžiąją Spalio socialistinę re
voliuciją. Draugas 'Stalinas sa
ko: “1912 metų “Pravda” — 
tai pamatų padėjimas bolše
vizmo pergalei 1917 metais.”

Pirmojo imperialistinio ka
ro pradžioje carizmui pavyko 
uždaryti “Pravdą.”

Suūžė 1917 metų vasario 
revoliucija, nuvertusi carizmą. 
Ir jau su pirmosiomis revoliu
cijos papliūpomis, 1917 m. ko
vo 5 d., “Pravda” vėl pradėjo* 
eiti.

“Pravdos” redaktoriumi bu
vo ^sugrįžęs tomis dienomis iš 
ištrėmimo draugas Stalinas.

Pasiutusią neapykantą su
kėlė’ “Pravda” buržuazinėje 
Laikinojoje vyriausybėj dėl Sunaikinti fašistinę hydrą; Raudonoji Armija rodo priemones.

Pirmadienis,- Rugsėjo 8, 1941

geriausia suginklu rankose] ginti tarybinių tautų sūnūs
sienų saugumą. prato fašizmo baisumą ir

■ “ aukavo savo gyvybę fašisti-
Vienas puikiųjų bolševikiš- njam smakui sunaikinti. O
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Pažinkim Vilkus Avies Kaily j
MONTREAL. — Gal niekad 

pirmiau pasaulyje fašistai ne
buvo tokie aktyvūs veikime 
prieš demokratijas, kaip pa
staruoju laiku, kuomet Mus- 
solinio-Hitlerio gaujos pradė
jo smaugti valstybę po vals
tybės. Ant galo negalėdami 
išlipti ant Britanijos krantų, 
puolė su savo kruvinomis ran
komis ant Sovietų Sąjungos.

Tiesa, šiandien fašistų gau
jos nelaiko mitingų išpuošę 
sales su svastikomis ir nešū
kauja vaikščiodami gatvėmis: 
“Heil Hitler,” tik vien už tai, 
kad gali dėl to atsidurti ten, 
kur atsidūrė visi Britanijos ne
pageidaujami piliečiai. /Bet 
kas šiandien atydžiai sekakfa^ 
šizmo veikimą, tas puikiai j- 
žiūri tiesiog desperatišką jų 
darbymetį, kad pagelbėjus 
Hitlerio gaujoms pasmaugti 
pasaulio demokratiją ir laisvę.

Nesigilinsime į kitų tautų 
nacizmo veikimą. Bet visgi 
atrodo nei šio, nei to, kuomet 
čia pat, Kanadoje, rasime 
mūsų brolių lietuvių, kad ir 
nedidelį skaičių, Hitlerio pa
galbininkų. Reikia neužmirš
ti, kad tokių Hitlerio pagal
bininkų talkoje rasime vieną 
kitą pilietį nesuvokiantį kur 
jis stovi ir kam jis tarnauja, 
nes nacių propagandos maši
na veikia labai atsargiai, ži
no, kur, kokioj vietoj ir kaip 
veikti. Stengiasi, kad į tą 
veikimą įtraukti kuo daugiau 
žmonių, nežiūrint, po kokiu 
užvardinimu būtų toji ar kita 
draugija, ar kokia grupė žmo
nių, bile tik jos veikimas eitų 
nacizmo pergalės naudai. Hit
leris nepyksta už tai, kad vie
nas kitas žodis tų veikėjų bus 
pasakytas prieš jį, o dešimts 
už jį. Jis puikiai supranta, 
kad čionaitiniai jo pagalbinin
kai turi prisitaikyti prie ap
linkybių, nes viešai veikti ke
lias užkirstas. O kita, prisi
dengus bile kokia skraiste 
yra lengviau įtraukti į anti
demokratinį veikimą vieną ki
tą mažiau susipažinusį su po
litika žmogų.

Štai ir tokioje padėtyje tu
rime ir mes, Kanados lietuviai, 
hitlerizmo užuomazgų, kurios 
ste/giasi prasimušti sau kelią 
į didesnį veikimą, įsivelkant į' 
avies kailį.

šiandien jų šaukiami įvairūs 
seimai, įvairios jų tarybos, yra 
ne jų pačių sugalvoti dalykai. 
Jie išplaukia daugiausia iš vo
kiečių propagandos biuro, su 
kuriuo susirišę tvirtais ryšiais 
Amerikos smetonacių organai. 
Tie organai, ypatingai laik
raščiai, jų redaktoriai, imasi 
iniciatyvos užmegsti tokį vei
kimą visur, kur tik gali. Nie
kas šiandien negali užginčyti, 
kad už tokius pasitarnavimus 
fašizmui, tūli jų gauna iš pa
čios fašizmo karalystės riebų 
užmokestį. Visi mes gerai ži
nome, ką sako Anglijos prem
jeras Vinston čiorčilis: kad 
Sovietų Sąjungos pralaimėji
mas, sykiu pralaimėjimas ir 
Britanijos. Ir to, rodos, tik 
kvailiausias galėtų nesuprasti. 
Betgi mūsų naciai apsisupę 
demokratijos skraiste to nesu
pranta. Jie todėl nesupranta, 
kad, drąsiai galima jiems pri

mesti: užsidėję pareigą tar
nauti nacizmui.

Čia gyvendami, -jie pulti ir 
dergti Britanijos negali. Todėl 
jiems Hitlerio propagandos 
mašina sako: drabstykite pur
vais ant Sovietų Sąjungos, o 
girkite fašizmą. Jeigu mums 
pasiseks sumušti Sovietų, Są* 
jungą, tuomet lengvai apsi- 
dirbsim ir su Britanija. Na, 
ir visokios tarybos, visoki sei
mai dirba pilnu “spydu.” Jie 
nenori girdėti ir kitiems saky
ti, kokias sutartis daro Sovie
tų Sąjunga su Britanija ir Su
vienytomis Valstijomis, sunai
kinimui kruvinojo fašizmo. 
Jiems svarbu užbovyti mases 
'Kitokiomis frazėmis, kad ati
traukus jų veikimą prieš fa
šizmą, o įmetus prieš demo
kratiją.

Visos šiandien tarp Kana
dos lietuvių veikiančios tary
bos glaudžiai ir atvirai koope
ruoja su nacių kooperuoja
mais laikraščiais. Neimsime 
“Vienybės,” “Draugo” ir kitų 
lietuvių fašistinių lapų, bet 
štai, man šį straipsnį berašant, 
ant stalo guli “Keleivis” ir 
“Naujienos.” šie laikraščiai 
neatsidžiaugia hitlerizmu.

“Keleivis” iš liepos 28, 1941 
metų, rašo: “Kai vokiečiai 
pradėjo žygiuoti ant Rusijos, 
tai pas visus lietuvius kilo 
džiaugsmo banga. Mums lie
tuviams, estams, latviams ne
svarbu, kad lietuvių tautai va-

dovauja Hitleris. Lietuviai la
bai gerai daro, ir kitaip negali 
daryti, kaip tik dabartiniu 
momentu eiti su vokiečiais. 
Mes gi Amerikos lietuviai už 
tai Lietuvos neturime smerkti 
ir protesto rezoliucijų prieš 
vokiečius rašyti.”

“Naujienos” gi kopijuoja iš 
Lietuvos persigėrusių fašizmu 
laikraščių, prieš Lietuvos liau
dį ir demokratiją, neapykanta 
raštus ir talpina juos savo skil
tyse. štai rugpjūčio 27 dienos, 
Nr. 202, straipsnyje “Lietuvos 
padangėje,” rašo: “Bet mes 
nujautėm, kad išvadavimas 
čia pat. Po septynių valandų 
prasidėjo karas. . . Jis vėl 
linksmas ir gyvas, kaip ir se
niau (kaip prie Smetonos re
žimo — mano pabraukta). 
Dabar tiek daug darbo, ir tiek 
noro dirbti.”

Matote. Iš tokių nacių gar
bintojų, apie kuriuos čia tik 
truputėlis suminėta, Kanados 
lietuvių tarybos, visoki seimai 
semia visą išmintį. Su jų di
rektyva viską daro.

Kanados lietuviai turi pa
žinti vilkus avies kailyje ir ša
lintis nuo jų. Britanijos, So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
bendras veikimas prieš fašiz
mą, fašizmą vis vien sunai
kins, o žmonės tarnavę na
ciams nenusipraus tos gėdos 
niekados. Visi Kanados lietu
viai turi remti kovą, kuri pa
siryžus sunaikinti kruvinąjį 
pasaulio liaudies žmonių prie
šą fašizmą, v v

Montrealietis.

Chicagos Lietuvių Konferen
cijos Rezoliucijos, Priimtos 

[Rugpjūčio 24 Dieną
Chicagos Lietuvių Konferen

cijos Tikslai
Visiems jau žinoma, kad 

vokiečių fašistų kariniai tiks
lai yra pavergti visas tautas, 
užkariauti visą pasaulį. Vo
kiečiai fašistai siekiasi sunai
kinti ir tautines ir žmogaus 
teises visose tautose. Jie su
planavę visų tautų žmones 
apiplėšti kultūriniai ir eko
nominiai. Jie siekiasi visas 
tautas nutautinti ir visų tautų 
žmones paversti nacių arijonų 
vergais. v

To jie siekiasi visomis prie
monėmis ir visa karo pajėga. 
Jie betgi pamatė, kad Sovietų 
Sąjungos gyvavimas yra grū
mojančia kliūtimi jų planams 
vergti pasaulio tautas. Jie įsi
tikino, kad kol Sovietų Sąjun
ga gyvuos, tol jie negalės visų 
tautų užkariauti. Tai, kad 
pašalinti tą kliūtį, Hitleris ir 
užpuolė Sovietų Sąjungą. Jisai 
užpuolė Sovietų Sąjungą dar 
ir su ta vilčia, kad pagrobti 
josios neišsemiamus turtų šal
tinius ir jais sustiprinti savo 
jėgas pulti ir sunaikinti An
gliją ir Jungtines Valstijas ir 
tada jau eiti prie galutino pa
saulio užkariavimo.

Šiame užsimojime Hitleris 
okupavo dalį Sovietų Sąjun
gos. Okupuotoje dalyje yra ir 
Lietuva. Hitlerio užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos, taigi, 
yra aiškiausiu įrodymu, kad 
vokiečiai fašistai pasiryžę

vergti visas tautas, ir taipgi 
yra. aiškiu įrodymu, kad tas 
užpuolimas daugeliariopai pa
didino hitlerizmo pavojų A- 
merikos žmonių laisvei ir A- 
merikos nepriklausomybei.

Tą pavojų pripažino prez. 
Rooseveltas ir Anglijos pre
mjeras Winston Churchill is
toriniam susitikime Atlanto 
vandenyne. Pasekmėj to, jie
du paskelbė Aštuonių Punktų 
Deklaraciją, kurią mes pilnai 
užgiriame. Prez. Rooseveltas 
ir premieras Churchill tame 
dokumente pasisakė už visų 
tautų laisvę ir nepriklausomy
bę ir visų žmonių teises pasi
rinkti valdymosi formą, kokioj 
jiems atrodys bus geriausia 
gyventi. Tame dokumente 
prezidentas ir premieras pri
pažino, kad hitlerizmas yra 
didžiausias civilizacijos, kul
tūros ir visos žmonijos prie
šas. Jiedu aiškiausia pasisa
kė už sunaikinimą to priešo— 
hitlerizmp ir. nedvejojančiai 
pabrėžė būtiniausią reikalą 
visokeriopai remti Sovietų Są
jungą jos kare prieš hitlerinę 
Vokietiją.

Mes, Chicagos lietuvių drau
gijų įgalioti atstovai, rugpjū
čio 24-tą dieną susirinkę į Chi
cagos Lietuvių Draugijų Kon
ferenciją, Lietuvių Auditori
joj, Chicago, Ill., konstatuo- 
jam faktą, kad Hitlerio už
puolimas ant Sovietų Sąjun

gos padidino Amerikos žmo
nių laisvei ir Amerikos nepri
klausomybei pavojų. Taipjau 
konstatųojam faktą, kad to 
pavojaus sunaikinimui nedel
siant reikia duoti Sovietų Są
jungai, Anglijai ir kitoms ša
lims, kariaujančioms prieš hit
lerinę Vokietiją, tokią paramą 
ir tiek jos, kad joms būtų ga
lima juo greičiausia sunaikin
ti hitlerinę karo mašiną.

Mes, brangindami Amerikos 
laisvę ir Amerikos nepriklau
somybę, ir žinodami, kad ta 
laisvė ir nepriklausomybė bus 
užtikrinta tiktai tuomet, kuo
met Anglija, Amerika ir So
vietų Sąjunga sudaužys hitle- 
rizmą, pasižadame remti So
vietų Sąjungą, Angliją ir ki
tas talkininkiškas šalis mora
liai ir materialiai ir prie to di
džio darbo kviečiam visus lie
tuvius.

Mes stojame už Amerikos 
žmonių vienybę sėkmingam 
pravedimui prezidento Roose- 
velto Apsigynimo Programos, 
sumušimui fašizmo.

Mes pasisakome už Ameri
kos lietuvių vienybę vykinimui 
tos programos ir ypatingai ko
vojimui hitlerizmo talkininkų 
lietuvių tarpe.

Mes taipgi sakome, jog Lie
tuvos laisvė bus galima ir re
alizuota tik visiškai hitleriz- 
mą sumušus ir nacius iš Lie
tuvos išvijus.

Todėl nutariame, užsibrėžtų 
darbų įgyvendinimui, įkurti 
reprezentatyvę organizaciją, 
kuri bus žinoma po vardu Chi
cagos Lietuvių Konferencija.

Organizaciją sudarys drau
gijų delegatai, siunčiant po 
vieną delegatą ir po vieną al- 
ternatą nuo draugijos.

Chicagos Lietuvių Konfe
rencijos centralinis komitetas 
susideda iš 9 narių. Pareigom 
komiteto nariai patys pasi
skirsto.

Centralinis komitetas ren
kamas Chicagos Lietuvių Kon
ferencijos metinėj rinktų dele
gatų konferencijoj. Centrali
nis komitetas renkamas vienų 
metų terminui.

Centralinis komitetas susi
renka taip tankiai, kaip yra 
reikalas ir būtinai sykį į dvi 
savaiti. Visos Konferencijos 
susirinkimas šaukiamas taip 
tankiai, kaip yra reikalas ir 
būtinai sykį j šešias savaites.

Rezoliucijų Komisija.

Sovietų Sąjungai
Mes, Chicagos lietuvių drau

gijų įgalioti delegatai, susirin
kę į Chicagos Lietuvių Drau
gijų Konferenciją, rugpjūčio 
24, Chicago, Ill., siunčiame 
SSRS vyriausybei, jos premje
rui J. Stalinui, Sovietų pilie
čiams ir herojiškai Raudona
jai Armijai širdingiausius svei
kinimus ir linkėjimus kuogrei- 
čiausia nuožmųjį hitlerizmą 
sunaikinti.

Iš savo pusės, mes, kaip ir 
USA vyriausybė, pasižadam 
šiame kare remti Sovietų Są
jungą, josios . vyriausybę ir 
Raudonąją Armiją moraliai ir 
materialiai.

Rezoliucijų Komisija:
J. Sakalas,
J. Staloraitis, 
H. Jagminas, 
N. Radis, 
P. Petronis.

Anglijos žmonės visu smarkumu skubi statyti naujus laivus; statybos darbas 
dažnai esti kamoflažuotas, kad paslėpus nuo priešo.

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Mes apskaitliavome, kad 
važiavo septyniolika auto - 
mašinų į “Laisvės” pikniką 
Philadelphijon. Rokuojant po 
penkis kožnoj mašinoj, susida
rė 80 ypatų. Ant kiek paste
bėjau, visi buvo patenkinti 
tarpe tūkstantinės minios. 
Apart chorų dainavimų, drg. 
A. Bimba pasakė gerą ir nuo
seklią prakalbą ir išsklaidė 
bergždžius nekuriuos zurzėji- 
mus tarpe minios. 

• • •
Pereitą, savaitę teisėjas F. 

P. McCluskey per tris dienas 
aprūpino pilietiškom popierom 
297 ateivius. Iš lietuvių gavo 
popieras Juozas Bružinskas ir 
Paulina Streukienė.

kai irgi bruzda. Atrodo, kad 
darbininkai laimės.

» ' f

Tragiški įvykiai

Rugpj. 28 d. jauna mergi
na,' F. McKenna, 17 metų, iš- 
sigėrė jodino miesto išeinamo
je' vietoje. Pusgyvė tapo nu
vežta ligoninėn ir tapo atgai
vinta. Kada jos klausė dak
tarai, kodėl ji bandė nusinuo
dyti, ji atsakė, kad kalta mei
lė. Vaikinas ją pametęs. Mer
ginos turėtų būti atsargesnės 
su'meile.

Rugpjūčio 27 dieną buvo 
labai šilta naktis, jog negali
ma buvo miegoti. Dvi mote
riškės vidurnaktį nuėjo mau
dytis. Viena įlindo duobėn ir 
prigėrė. Kita pabėgo.

Griaustinis.

Livingston, N. J.

Elizabeth. N. .1.
Domei Bangos Choro Nariam!

Šiuomi pranešama,, kad šį 
antradienį, (rugsėjo 9 d.), 
vakare, lygiai 8tą vai., įvyks 
Bangos Choro narių susirinki
mas, Darbininku Kliube, 408 
Court Street, Elizabethe.

Šiame susirinkime dalyvaus 
svečias, Jurgis Kliyaas, L.M.S. 
III-čio Apskričio pirmininkas, 
iš Brooklyn©.

Dalyvaukime visi.
Choro Sek r.,

L. Sheralis.

Stockholm, Švedija. — 
Sprogo ir sudegė du vokie
čių gazolino laivai ties Ber
genu, Norvegijoj. Nužiūri
ma, kad nacių priešai sunai
kino tuos laivus.

Rugpjūčio 29 dieną nakties 
laiku vagilius įlindo į Miko 
Bobino stubą, pavogė iš kelnių 
kišeniaus 40 dolerių ir laikro
dėlį vertės 40 dolerių, išvartė 
šėpas ir stalčius, prasišalino 
nepastebėtas. 

• • •
Rugpjūčio 30 dieną apsive

dė lietuviai jaunuoliai: Kazys 
Pareigis su panele Mildred 
Schaible. Medaus mėnesį pra
leis Atlantic City, N. J. Stasys 
Rauktis su panele Juze Bobi- 
niūte. Po vestuvinės puotos iš
važiavo keliom dienom pama
tyti Niagara Falls, N. Y. ir 
Canada, v

• • •
Rugpjūčio 31 dieną Kazys 

Stankus su moteria išvažiavo 
savaitei laiko atostogų į Nia
gara Falls pamatyti vanden- 
puolį ir Toronto garsius fėrus 
Can ado j. 

• • •
Mūsų mieste išeina du dien

raščiai anglų kalboj “Easton 
Express,” leidžiamas milijo
nierių, kuris apie karą paduo
da beveik bešališkas žinias. 
Bet antras dienraštis, “Morn
ing Free Press,” leidžiamas 
bosų - vertelgų iš New Yorko, 
tai tikra hitlerininkų gazieta, 
tai Cleveland© Karpiuko “Dir
vos” smetoninė kopija. Jeigu 
“Morning Free Press” viršy- 
los sparnus turėtų, tai nuskris
tų ir padėtų Hitlerio nacių ar
mijai lupti kailį Sovietų Są
jungos Raudonajai Armijai.

V. J. Stankus.

Rugpjūčio 24 Hillsides mie
stelyj buvo surengta drau
gams Tyliunams 25 metų jų 
ženybinio gyvenimo sukakties 
pare. Baigiant svečiams vai
šes, draugas Beeis, kaipo vai
šių pirmininkas, iššaukė eilę 
svečių pasakyti žodį kitą. 
Draugai Povilas Beeis iš Great 
Necko ir d. Griciunas iš Sum
mit, N. J., kalbėdami prisimi
nė apie pagalbą Sovietų Rau
donajai Armijai, kuri šiandien 
didvyriškai kovoja prieš pa
siutėlio Hitlerio gaujas už 
laisvą pasaulį, už demokrati
ją. Paprašius svečių, surinkta 
$28.35, kurie likosi perduota 
šiuos žodžius rašant d. Kava
liauskaitei, kaipo Lietuvių Ko
miteto iždininkei. Aukavo po 
dolerį: Edvard Petriką, P. Be
eis, Ig. Beeis, Ig. Urbonas, Ju
lia Yurewitz, Keo. Kairys,

Lowell, Mass.
Turės Oro Pratimus

Šį rudenį Lowellis turės or
laivių oro pratimus dėl apsi
gynimo ir suorganizavimo 
tūkstančio vyrų. Mat, čia yra 
orlaivių laukas ir dirbykla, 
tai Lowellis irgi nori nuo ap
sigynimo neatsilikti.

Nustato Minimum Algas

Rugsėjo 3 dieną valdžios 
“bordas” paskelbė dėl restau- 
rantų darbininkų, kad jie tu
ri gauti minimum algą už 37 
valandas nuo' $12 iki $16 sa
vaitėje. Dabar darbininkai ži
nos, kiek savininkai turi jiems 
mokėti.

Konvencija

Portugalų tautos visokios or
ganizacijos iš Massachusetts 
valstijos turėjo vienuoliktą 
konvenciją. Jie džiaugėsi A- 
merikos demokratija, kad jie 
gali čia plėsti savo tautišką 
kultūrą. Na, o jeigu Ameri
koje būtų-hitleriškas fašizmas, 
tai tokie dalykai būtų paneig
ti. Todėl visi turi gelbėti So
vietų Sąjungai, idant ji galė
tų sumušti tą pabaisą žiaurų
jį fašizmą.

Streikas

Rugpjūčio 28 d. Merimack 
Mill Co. darbininkai išėjo į 
streiką. Mat, kompanija atsi
sakė darbininkams pakelti al
gas. Kadangi vilnonių fabrikų 
darbininkams pakeliama po 
septynius centus į valandą, tai 
to paties reikalauja ir medvil
nės darbininkai.

Iš pradžios į streiką išėjo 
118 darbininkų. Bet streikas 
plečiasi. Boot Mill darbinin-.
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Geo. Dulinskas, Joe Griciunas, 
M. Griciunienė, Bakūnas, Šil
kas, J. Vasiliauskas, Geo. Ku
dirka, S. Tyliunienė (Jaunave
dė), St. Yurewitz, Joe žyžis, 
Joe Skiparas, A. Dulskis, Geo^ 
Dulinkas, J. Stanelis, M. Stel
mokas, Juozas Simanaitis ir 
A. Yurevičia. Po 50c.: F. 
Klastow, A. Stripeika, A. Ža
lienė ir A. Bečienė. Po 25c.: 
Eva Žilinskienė, Lazauskienė, 
K. Yuodeškienė, E. Skeistai- 
tienė, P. Kuržinskas, V. Ži
linskas ir B. Makutėnienė. šir
dingas ačiū aukotojams.

Aplaikius blanką nuo drau
go D. M. šolomsko, kur atsi
šaukiama greitos pagalbos ko
vojusiems Ispanijoj prieš fa
šizmą, greit susišaukta vieti
nės LDS 47 kuopos draugai ir 
apsvarsčius rimtai šį dalyką, 
prieita išvados, kad mes ne
turime daug ko kuopos ižde. 
Visgi didžiuma balsų nutarta 
aukoti išMpytuščio iždo 5 do
leriai ir ten pat draugai su
aukojo sekamai:

Po dolerį: G. A. Jamison, 
St. Yurewitz, A. Palson, 
A. Dulskis, ir W. Tyliunas. 
Po 50 centų: S. Tyliunienė, 
Antanina Stenionis, Juozas 
Stenionis ir B. Palson.

Varde Ispanijos kovotojų 
už šalies demokratiją, širdin
gas ačiū draugėms ir drau
gams.

Pinigus 12 dolerių pasiuntė 
kuopos iždininkė draugė Ty
liunienė.

G. A. Jamison.

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

t
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARASfi DR. J. J. KARK1AUČIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis LAISVE Pirmadienis, Rugsėjo 8, 1941

A. I. Nekrasovas

Prancūzijos Kolonijos
Prancūzijos Kolonijų Grobimo Istorija
Prancūzų istorikai, prancūzų imperia

lizmo ideologai, norėdami pateisinti 
Prancūzijos kolonijų grobimų, pradeda 
tų grobimų istorija Kryžiaus karų epo
cha (XI—XIII amž.), kai Pietų ir šiau
rės Prancūzijoje surinktoji kariuomenė, 
užgrobusi Palestinų, Sirija ir Mažosios 
Azijos pietryčius, įsteigė ten keliolika 
smulkių valstybėlių (Jeruzolimo karalys
tę, Sirijos, Antijochijos kunigaikštystes 
ir kt.).

Tie žygiai, organizuojami “viešpaties 
grabo ir šventųjų vietų išlaisvinimo iš 
netikėlių (musulmonų) rankų” šūkiu, tik
rumoje buvo kariškos ekspedicijos, kurių 
tikslas buvo prisigrobti žemių Arabijoje 
ir paimti į savo rankas prekybinius kė
lius Indijon bei į kitas Rytų šalis, iš ku
rių Europon buvo gabenami skanėstai ir 
įvairūs išdirbiniai. Nors kryžiuočių tarpe 
buvo anglų, italų ir kitų tautų riterių, 
bet lemiama vaidmenį vaidino prancūzai. 
Nukariautose srityse vyraujanti kalba 
buvo prancūzų.

Prancūzų kryžiuočių “c i v ilizacinį” 
vaidmenį pailiustruoja tas faktas, kad 
jie, paėmę Jeruzolimų, surengė ten masi
nes musulmonų ir žydų skerdynes. Siri-i 
j oš valstiečiai buvo paversti baudžiau
ninkais. Tokie prancūzų baronų metodai, 
aišku, negalėjo sukelti nukariautojams 
simpatijų, ir kryžiuočiai buvo iš Palesti
nos ir Sirijos gėdingai išvyti.

Nepavyko taip pat ir prancūzų karalių 
(Liudviko IX ir kitų) pastangos užgrob
ti Egiptą, Tunysą. Visi jų žygiai baigda
vosi nesėkmingai.

Prancūzų šaltiniais, pirmosios prancū
zų faktorijos buvo jūrininkų įsteigtos 
Gvinėjos ir Senegalo krantuose jau 1365 
metais.

XV amžiaus pradžioje (1400—1402) 
Žakas Betankūras, užėmęs Kanarų salas, 
įsteigė ten prancūzų prekybinę faktoriją.

Didžiųjų geografinių atradimų laikais 
prancūzų jūreiviai aktingai dalyvavo eks
pedicijose į Rytų Indiją, Šiaurės Ameriką 
ir kitur.

1520 m. Marselio pirkliai įsteigė Alžy
ro krante sodybą koralų rinkimui.

1555 m. admirolas Kolinji įsteigė kolo
niją Brazilijoje, Rio de Žaneiro apylin
kėje. Prancūzus viliojo Brazilijon bran
gusis -medis, pasižymintis dažomomis 
ypatybėmis (brazilis). Bet tą koloniją 
greit iš prancūzų atėmė portugalai.

Sėkmingai vyko kolonizacija Šiaurės 
Amerikoje. 1534 m. Kanada buvo pa
skelbta prancūzų teritorija.

XVI amž. gale ir ypač XVII amž. pra
džioje Prancūzijos kolonijų teritorija 
pradėjo smarkiai plisti. Kūrėsj faktorijos 
Afrikoje, Madagaskare, Pietų Amerikoje 
(Gvijana).

Ypač plačios prancūzų kolonijos buvo 
Šiaurės Amerikoje. Tuoj po Didžiųjų eže
rų rajono prancūzai užėmė Misisipės 
aukštupį, Ohaio upės slėnį, Misūrį. 
Prancūzų kolonistai įsteigė Kvebeką 
(1608 m.), Montrealį (1642 m.), Naująjį 
Orleaną — svarbiausią Luizianijos mies
tą. Turtingos nendriniu cukrumi ir kava 
Antilų salos — Martinika, Gvadelupa, 
Haiti — atiteko prancūzų nukariauto
jams.

Kolonijų grobimą žymiai palengvino 
įsteigta anglų pavyzdžiu prancūzų Rytų 
Indijos bendrovė. Ta bendrovė įsigijo ba
zę Indostano Koromandelio krante su 
Pondišerio miestu ir aplinkiniu rajonu.

Pakeliui į Indiją Indijos vandenyne 
Prancūzija užgrobė Reunijono salų gru
pę (į rytus nuo Madagaskaro).

Tuo būdu, XVII amž. viduryje Prancū
zija tapo viena didžiausių kolonijinių 
valstybių, savo kolonijų didumu stovėda
ma antroje vietoje po Ispanijos. Jai pri-- 
klausė visa Šiaurės Amerika ligi Meksi
kos ir Kalifornijos, išskyrus Virginiją ir 
Naująją Angliją. Į tą teritoriją įėjo: Šv. 
Lauryno įlanka; Kanada, vidinių ežerų, 
sritis, visas Misisipės baseinas, Oregono 
šiaurės vakarai ir visa Šiaurės Kaliforni
ja. Antilų salyne — pusė San-Domingo, 
Sen-Liucija, Dominika, Sen-Vincenta, Ta- 
bago, Sen-Bartolomeja, Martinika ir Gva
delupa. Didelės teritorijos jai taip pat 
priklausė Indostane ir Afrikoje.

Lygiagrečiai su kolonijų grobimu ir 
vietos gyventojų naikinimu prancūzų ko
lonijose klestėjo negrų prekyba, ypač

įsisteigus didžiosioms prekybos bendro- 
' vėms. . .

Darbui plantacijose buvo reikalingos 
darbo rankos. Afrika tapo šaltiniu, iš 
kurio prancūzų vergų pirkliai sėmė dar
bo rankas — vežė negrus — vergus.

1780—1789 m. laikotarpiu į prancūzų 
Antilų salas kasmet vidutiniai būdavo 
įvežama po 35 tūkstančius vergų, o į 
Brazilijos uostus 1829 '— 1830 m. buvo 
įvežta mažiausia 78 tūkstančiai vergų. 
Negrų prekyba duodavo 180—200% pel
no, nepaisant to, kad nemaža negrų dalis 
mirdavo vežant per vandenyną.

XVIII amž. viduryje prasidėjo Pranęū- 
zijos kolonijinės galybės saulėleidis: vie
na po kitos ji neteko turtingiausių kolo
nijų, kurias užgrobė Anglija. Po ilgos ko
vos Prancūzija neteko šiaurės Amerikos 
(1763 m.). Tais pat metais Prancūzija 
perleido Ispanijai Luizijaną ir visą Vaka
rų sritį, nenorėdama, kad šios teritorijos 
patektų tuo laiku jos mirtinam priešui 
Anglijai. Nors Luizijana ir buvo Prancū
zijai grąžinta, bet 1803 m. Napoleonas I 
ją galutinai perleido Jungtinėms Valsty
bėms .

Viena svarbiausiųjų Prancūzijos kovos 
su Anglija dėl prekybos ir kolonijų he
gemonijos pralaimėjimo priežasčių buvo 
ta, kad prancūzų kolonijos buvo skystai 
apgyventos.

XVIII amž. gale kova tarp Anglijos ir 
Prancūzijos dėl prekybos ir pramonės he
gemonijos vėl atkuto su nauja jėga. 1798 
m. Prancūziją valdžiusi Direktorija iš
siuntė karinę ekspediciją su generolu 
Bonapartu priešakyje nukariauti Egiptą. 
Egipto ir kaimyninių kraštų užgrobimas 
gręsė Anglijos keliams į Indiją. Bona
partas užgrobė Aleksandriją, Kairą, užė
mė Sirijoje Jafą ir eilę kitų miestų, ta
čiau anglų laivynas, sumušdamas pran
cūzų laivyną ties Abukyru (1798 m.), su
naikino ir armijos laimėjimų vaisius. Su
mušusi Napoleoną, Anglija galutinai įsi
vyravo jūrose.

Restauracijos ir Orleanu monarchijos 
laikotarpiu (1815—1848 m.) Prancūzija 
įsigijo eilę kolonijų: Konką, Dagomėją, 
Draugystės salas, Maijotos salą, Nosibę, 
Tuamotą, Markyzų salas, Mongorevo sa
las, Alžyrą, Librevilį ir kt.

Antrosios imperijos laiku (1851—1870), 
prancūzų kapitalizmui padarius didelę 
pažangą, kolonijinė ekspansija buvo ryž
tingiau tęsiama. Azijoje Prancūzijai ati
teko Kochinchina, Saigonas, Kambodža, 
o taip pat Naujosios Kaledonijos sala ry
tuose nuo Australijos. . o ■.

Vienas gėdingiausių Prancūzijos ir 
Anglijos grobimų istorijos puslapių ^bu
vo pastarųjų kova su Kinijos revoliuci
niu judėjimu. Anglų-prancūzų kariuome
nė ir laivynas padėjo reakcinei Kįnijps 

Į vyriausybei užgniaužti kiniečių maisirj su
kilimą, žinomą “taipinų”, sukilimo var- 

i du. Užgniaužusi sukilimą, ariglų-ptąncū- 
zų kariuomenė užėmė Pekiną, sudegino 
Kinijos imperatoriaus rūmus, vieną nuo
stabiausių kiniečių architektūros pa- 

! minklų. Suniokiota Kinija buvo privers
ta pasirašyti nelygiateisių sutarčių.

Sueco kanalu, kuris buvo iškastas 
prancūzui Lesepsui vadovaujant, Pran
cūzija padarė naują pastangą įsiskverb
ti į Egiptą ir ten rimtai įsitvirtinti, bet, 
supratusi kanalo svarbą, anglų vyriausy
bė supirko Sueco bendrovės akcijų dau- 

igumą, ir kanalo valdymas atiteko į jos 
t rankas.

Visi tie užgrobimai tam tikra prasme 
-buvo nuosaikaus pobūdžio. Tikra koloni
jinių grobimų karštinė apėmė respubli
kinę Prancūziją XIX amž. 80-taisiais me
tais. Tuo laikotarpiu buvo užgrobta 
85% visų dabartinių prancūzų kolonijų.

Vokietijos kancleris Bismarkas, norė
damas nukreipti prancūzų dėmesį nuo 
Elzaso-Lotaringijos ir susilpninti jų ka
rinį pajėgumą kolonijiniais žygiais, ska
tino prancūzų grobimus Afrikoje ir Azi
joje. 1881 m. buvo nukariautas Tunysas, 
1884 m. Tenkinas, Anamas, 1894 m. Ma
dagaskaras.

1884 m. buvo užgrobta Somali ja-Džibu- 
ti, esanti Rytų Afrikoje, Raudonosios jū
ros pakrantėje, netoli Adeno įlankos.

Prancūzų karinė ekspedicija, išrengta į 
Sudaną ir Egiptą, susitiko su tokia pat 
anglų ekspedicija, ir tai vos nesukėlė 
anglų-prancūzų karo. Prancūzijai teko 
ųusileisti ir pripažinti Sudaną ir Egiptą 
anglų įtakos sfera.

(Bus daugiau)

Vokiečiai belaisviai Sovietuose gauna po kepalą duonos,—tos pačios duonos, 
kurią Hitleris norėjo jėga pasiimti ir nusigabenti Vokietijon. Taigi .negalima 
sakyti, kad vokiečiai nepagauna Ukrainos duonos...

Juhannas Liivas

Per Peipuso Ežerą
(Ištrauka iš apysakos)

Liivas — senos kar
tos estų rašytojas. Jis 
daugiausia v ai z d avo 
v a 1 s tiečių gyvenimą. 
Šios apysakos ištraukoj 
vaizduoja valstiečius — 
žvejus. Red.

Kai žiemos viduryj šalčiai 
pasidaro per žiaurūs, supan
čiotas Peipuso ežeras sukre
čia savo varžtus. Iš po jo 
tamsaus, po ledo paviršium 
tylinčio užančio girdisi šau- 
tynės, panašios į patrankų, 
ir per neišmatuojamą ežero 
paviršių skleidžiasi mėlyni 
dryžiai — pakrantėje esan
tiems mėlynas vanduo krin
ta į akis, iš pradžių griovio 
pavidalo, o toliau vis siau
riau, kol pasidaro kaip mė
lynas siūlelis, kaip plaukas 
ir dingsta už horizonto. Tai 
yra plyšiai, kuriuos išraižė 
šaltis. Stebėdamasis žiūro
vas, nekreipdamas dėmesio 
į šaltį, sustoja ežerų ežero 
pakrantėje. Klausyk! Šau
dymas ir vaitojimas, pas
kum triukšmas, lyg pats 
Ęalevas (estų epo didvyris) 
yažiuotų šešerių arklių ro
gėmis per ledą. Tai yra Suo
mijos šaltis — senis, kuris 
ten triukšmauja, šiaurės vė- 
$as priešakyje, ledo siena 
užpakalyje. Ne, tai yra gru
mulas, Audringą rudenį su
mestų^ ledo gabalų krūva. 
Vienas .šūvis, ir iš po žiūro
vo kojų j&i{i bėga silpnai ma
tomas1 bruoželis vis toliau, 
toliau. Jis darosi vis plates
nis pd valandos jis jau pla
tus plyšys.

Dar pavojingesnis Peipu- 
sas ledui einant. Tada juo 
sunku pasitikėti. Bet kai ka
da nenori ledas pasiduoti. 
“Šiemet nesuspės Peipusas 
ir iki Jurgio atsipalaiduo
ti !” — sako kranto gyvento
jas, kai Peipusas pasilieka 
per ilgai užšalęs, o iki Jurgio 
nebetoli. O kitą kartą Pei
pusas nė neatsižvelgia į ka
lendorių. Jei žiema nebuvo 
per žiauri, jei pietų vėjas 
pučia iš upės žiočių, per 
naktį pabunda stipriu mie
gu miegančio milžino krūti
nė ir staiga perplėšia pan
čius, ir jo piktas rinksmas 
praneša žvejams, kad jis 
drasko savo nelaisvės gran
dinius. Ant rytojaus pa
le ra ntiečiai mato mėlynuo
jantį vandenį ir į krantą 
išmestus ledo gabalus.

Nelaimė ir vargas tiems, 
kurie panašią naktį nuėjo 
nuleisti bradinį, dar dau
giau tiems, kurie rengiasi 
pereiti per ežerą.

Prieš dvidešimt metų, vie
ną kovo mėnesio rytą du 
vyrai stovėjo anapus Pei
puso, netoli Oudovo miesto,

ir tarėsi. Vyrai buvo iš Lo-
husuu, Kirsimegi kaimo Ja
akas ir Ristiotsos kaimo — 
Reinas, kurią prieš dvi sa
vaites buvo nuėję į miestą 
pasiteirauti apie žemės pir
kimą. Baimė ir ilgesys ma
tėsi rimtuose vyrų veiduose, 
kada jie žiūrėjo į namų pu
sę, kur jų laukė namiškiai. 
Šilta diena, šiltas pietų vė
jas ir Peipuso ežero vande
ningas paviršius vyrams 
nieko gero nepranašavo. 
Galima buvo bijoti staigaus 
ledo ėjimo, todėl abu skubė
jo su užpirkimais — ištirps 
ledas, ką tada daryti? Bet 
ežeras atrodo labai pavojin
gas. .. Nors jau pusė valan
dos žiūri vyrai į namų pu
sę, vienas į kitą, nei vienas 
jų nenori pirmas tarti žo
džio.

— Eiva, Reinai, — Jaakas 
žiūri į dangų, — jam buvo 
sunku tai pasakyti.

Jo bičiulis klausiamai žiū
ri į jį — ne todėl, kad jis 
tai pasakė, jis ir pats norė
jo tik ką tą pat Reinui pa
sakyti, — bet todėl, kad žiū
rėjimas į kaimyną teikia 
jam jėgų ir ramumą.

— Mes paskęsim, Jaakai!
— Jei paskęsime, tai pa

skęsime, dievo vardu, Rei
nai.

Ir vėl akimis matuoja vy
rai ledą. Kelias pažymėtas 
gairėmis, jie abu geri ėji
kai, jie suspės vakare būti 
namie.

— Aš eisiu, Jaakai.
— Aš taip pat.
— Paskęsim ar ne, Jaa

kai r
— Gyvenimas ar mirtis, 

Reinai. Mano žmona paliko 
namie, — tu žinai kokia, ji 
gali nuo to numirti ir aš ne
begalėsiu jos daugiau pama
tyti, jei aš pasiliksiu laukti, 
kol ištirps ledas.

Drąsiai, vienas kitą už 
rankų laikydami, pradeda 
Jaakas ir Reinas savo kelio
nę. Stiprus pietų vėjas pu
čia1 į šonus ir didelis debe
sys uždengia dangų, bet jų 
širdyse dega narsumas, ju
desiai tvirti. Ledo atstumas 
muo kranto už jų nugarų di
dėja. Viskas, rodos, sekasi 
gerai. Debesuotumas jų ne
gąsdina, pietums, galima 
manyti, jie bus jau ežero vi
dury. Nors ledas ir vande
ningas, bet jie kapstosi to
liau ir toliau be jokių dve
jojimų.

Dabar pradeda snigti. Ve
jas staugia stipriau ir meta 
sniegą vyrams į akis. Jiems 
darosi vis sunkiau stebėti 
kelio žymes. Vyrai pradeda 
truputį abejoti, bet drąsiai 
eina toliau. Sprendžiant iš

laiko, jie jau yra praėję 
daugiau . kaip pusę ežero, 
nors labai sunku eiti tokiam 
stipriam vėjui siaučiant. Jis 
krato jų drabužius, nori iš
traukti iš rankų jų ryšulius, 
lyg pyktų jis, kad jo galiai 
nepasiduodama.

Ten — kas ten yra — ten 
kažkas ūžia!

Kaip stabo ištikti susto
ja Jaakas ir Reinas, klauso
si — iš tikrųjų, toli, už vė
jo, lyg burbuliuoja — van
duo! Ežeras tirpsta. Nors 
vyrai dar to nemato, bet jie 
gerai žino, kas ten toliau 
vyksta: vanduo putoja,> le
do gabalai šoka ir bangos 
triukšmaudamos mėto juos 
vieną paskum kitą. Baugu, 
baugu! — Mes žuvome, Ja
akai! — rikteli Reinas, nu
ima kepurę, šnabžda “Tėve 
mūsų” — toliau, Jaakai!— 
sušunka jis1 tada.

Vyrai skuba, vis arčiau 
girdėt triukšmas. Ledas ju
da ir kruta po jų kojom. — 
Toliau, toliau, greičiau, 
greičiau!

Vienai akimirkai sustoja 
vyrai. Prisiriša diržais vie
nas prie kito ir nuplėšę nuo 
duonos maišų dryžus, apsu
ka sau rankas — jei vienas 
įkris į vandenį, — kitas iš
trauks. Viskas tai atliekama 
žaibo greitumu. Jie prisie
kia viens kitam rūpintis 
apie kito žmoną ir vaikus, 
jei kuriam pavyktų išsigel
bėti. Toliau, toliau! Triukš
mas vis didėja, vėjas virsta 
į audrą, sniegti, kaip iš mai
šo.

Iš estų kalbos vertė
E. žikoryte.

Lawrence, Mass.
Naujosios Anglijos CIO pre

zidentas ir direktorius Joe 
Salamo kalbėjo per radijo 
per TDU of A pusvalandį. Tai 
buvo rugpjūčio 31 dieną. Jis 
karštai ragino darbininkus or-j 
ganizuotis. Taipgi ragino A-1 
merikos gyventojus ir Ameri
kos valdžią duoti pagalbą So
vietų Sąjungai ir Anglijai ir 
visoms šalims, kurios eina su
mušti banditus fašistus. Jeigu 
norime apvalyti pasaulį jiuo 
banditizmo, tai turime stoti su 
Sovietų Sąjunga ir Anglija ir 
kitomis demokratinėmis šąli-1 
mis. Turime sunaikinti hitle- 
rizmą ir mussolinizmą ant vi
sados.

Joe Salamo yra italų kilmės 
ir geras organizatorius. Jis

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina v buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
* Reikalavimus adresuoklt:

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

s

pirmiau buvo socialistas, bet 
vėliau metė tą partiją ir da
bar stovi nepriklausomai. J. 
Salamo yra taipgi valdžios 
paskirtas į apsigynimą Mass, 
valstijoje.

Prieš Labor Day teko lan
kytis pas gimines, draugus 
Martinkus, Lewiston, Me. Su- 
batos vakare išėjom į miestą 
ir susitikome su drg. K. Bu- 
kiu. Bukis pakvietė važiuoti 
j išvažiavimą arba pikniką. 
Taip ir padarėm, piknikan 
nuvažiavome. Teko susipažin
ti su Lewistono draugais ir 
draugėmis.

Užklausiau vieno draugo, 
kokia čia publika susirinkus. 
Jis paaiškino, kad čionai da
lyvauja visų srovių žmonės, 
progresyviai ir katalikai, pas 
mus nesiskirsto piknikuose. 
Katalikai pas mus atvažiuoja, 
o mes nuvažiuojame pas ka
talikus. Taip ir maišomės vie
ni su kitais.

Taigi yra geras apsiėjimas, 
kad lietuviai vieni kitų neboi
kotuoja. Taip ir turėtų būti 
visur. Teko kalbėtis ir su ka
talikiškų pažiūrų žmonėmis. 
Reikia pasakyti, kad Lewisto
no žmonės tikrai draugiški.

Dėkavoj u už gerą priėmi
mą K. Bukiui ir švogeriams 
Kazimierui ir Vincui Martin- 
kams ir švogerkai Adelei 
Martinkienei.

S. Penkauskas

Berlin. — Specialis nacių 
teismas prieš komunistus 
Paryžiuje nuteisė vieną mo
terį ir devynis vyrus kalėji- 
man po dvejus iki 12-kos 
metų.
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Lapkričio

November
1941

Bus
kur visada:

labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

DIENRAŠČIO

“LAISVĖS”
METINIS

KONCERTAS
Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

TILŽĖS SPAUDIMO
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. žukaiUs,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

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

rios bolių allots. .
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842



Pirmadienis, Rugsėjo 8, 1941' LAISVE Penktas puslapis

Waterbury, Conn.
Spaudos Piknike Suaukota 
Virš Du Šimtai Dolerių Dėl 

Medikalės Pagalbos Sovietų
Sąjungai

Rugpjūčio 31 d. nei lietus, 
nei niekas kitas žmonių ūpo 
nesugadino spaudos naudai 
piknike. Visi linksminosi, šo
ko, šnekučiavosi ir .dėjo gau
sias aukas pasiuntimui medi
kamentų Sovietų Sąjungos ko
votojams, kurie veda smarkų 
karą prieš užpuolikus — hit
lerinę Vokietiją ir visą fašisti
nę ašį. Jei ne to oro sublo- 
gėjimas, jei nebūtų, užpuolęs 
smarkus lietus rinkimosi žmo
nių į pikniką laiku, tai ne tik 
kad aukų medikamentams 
žmonės būtų sudėję kur kas 
daugiau, ale ir patsai pikni
kas dienraščiui “Laisvei” ir a- 
belnai visai spaudai būtų da
vęs gražaus pelno. Nes buvo 
matyta, kaip visi piknikieriai 
nesiskūpėdami pirkosi tikietė- 
lius, ėmė skanaus šeimininkių 
suaukauto, atvežto iš įvairių 
miestų maisto. Kol kas dar 
nėra suvestų skaitlinių, iš kur 
ir kurios draugės ką tokio su
vežė, tiek tik žinoma, kad 
hartfordietės, waterbu rietės, 
nevvhavenietės ir iš kitu mies
tų ir nuo ūkių moterys buvo 
atvožusios Dundulius įvairaus 
maisto su daržovėmis, kad net 
keletas didelių stalų pilnutė
liai buvo apkrauti tuo skaniu, 
įvairiu maistu. Paįvairinimui 
šeimininkių stalų ir parody
mui, kokį maistą naudoja ved- 
žeterijonai su visais vitami
nais, tai draugė M. Svinkūnie- 
nė, uaterburietė, atsivožus sa
vo naujus instrumentus su jais 
gamino morkų ir kitų daržo
vių sunką ir su ja maitino žin- 
geiduolius, norinčius nesuga
dinto maisto paragauti.

Piknike viskas buvo suruoš
ta tvarkiai per Hartfordo ir 
Waterburio komisijas ir saulu
tė, iki kol, kaitino, net buvo 
dušnu tarpe medelių, tik apie 
ketvirtą vai. iš už Waterburio 
kalniu prasidėjo veržtis juodi 
debesys. Bet žmonės nebuvo 
nugązdinti tuomi ir vis rinko
si į daržą iš tolimesnių ir ar
timesnių vietų, vieni busais, 
kiti savomis mašinomis. Dar
žas beveik buvo užsipildęs 
mašinomis ir žmonėmis, kaip 
prasidėjo lietus. Na, tada tai 
tos mūsų bitelės moterys, ku
ri ką sugriebusios savo at
sivežto maisto, skubėjo—ne
šė į apatinę svetainę, kad lie
tus nesumirkytų. Vėl kita bė
da pasidarė, tai svetainė taip 
užsikimšo žmonėmis, jog duš
nu mas buvo neapsakomas ir 
tas oras buvo tok is drėgnas. 
Tačiau jos vis vien valgydino 
alkanuosius.

Matant, kad lietus nesiliau
ja, pradėta programa. Bet ir 
čia keblumai. Svetainė užsi
kimšo, šilta, dušnu darėsi, o 
kiti be lietsargių dėl lietaus 
svetainės nepasiekė. Kai ku
riuos įkyrėjęs lietus išvadino 
į namus—išvažiavo. *
. Programą atidarant sobos- 
tonietis Ig. Kubiliūnas daini
ninkas sudainavo keletą ko
miškų dainelių, pianu akom
panuojant mūsų chorvedei B. 
RasimaviČiūtei. Mūsų apylin

kėje žmonės šį draugą, visados 
myli girdėt dainuojant, jį my
lėjo ir šį kartą. Po to “Lais
vės” redaktorius d. D. M. šo- 
lomskas pasakė puikią prakal
bą apie tebesitęsiantį smar
kiausi baįsiausį pirmu syk 
istorijoj girdimą iš vienos pu
sės užpultos l Sovietų Sąjungos 
iš kitos hitlerinės Vokietijos ir 
visos fašistinės ašies karą. Jis 
nurodinėjo, , kad su darbo 
žmonių jėgomis, užimtų per 
Hitlerį šalių ir visomis demo
kratinėmis šalimis, priešakyje 
su Sovietų Sąjunga, fašizmas 
bus nugalėtas. Jau dabar gir
dime, kaip Sovietijos partiza
nai karo užfrontėje taško Hit
lerio susisiekimo linijas, tan
kus ir kitus karinius pabūk
lus. Todėl d. Šolomskas atsi
šaukė į visus žmones aukų dėl 
pasiuntimo Sovietams medika- 
lės pagalbos. Po to ryškaus 
atsišaukimo prasidėjo į lėkš
tes pulti po dvidešimts penki
nę, po dešimkę, po penkinę, 
o. dolerinės tik pylėsi, kaip 
tas smarkusis lietus tą miliu
tą. Aukų susidarė $220.81 ir 
1 dol. gautas Ispanijos kovo
tojams.

Vilijos Choras iš Waterbury 
ir Laisvės Choras iš Hartfor
do sudainavo po keletą gra
žių dainelių vadovystėje B. 
Rasimavičiūtės ir tuomi pro
grama baigta. Programai už
sibaigus, tik maža dalis žmo
nių apleido daržą, o likusieji 
ilgai linksminosi, šnekučiavo
si ir užsigardavo skaniais val
giais.

Tą pačią dieną įvyko kiti 
du piknikai. Vienas buvo New 
Ilavone, tai “Vienybės” nau
dai, kuris, sakoma, buvęs su
vargęs iki tiek, kad jo nei pats 
Hitleris būtų nemylėjęs maty
ti. Antras, tai katalikų, Lin
den City, šis savo didumu bu
vęs panašus į mūsiškį. Juo
kinga, kad vienas “Vienybės” 
ricierius per WBNC radijo 
stotį iš ryto šaukė žmones 
klausyti jo, sekti paskui jį tie
siai į pikniką po pietų, iš vi
sų miestų, bet jo balso, matyt, 
mokas nepaklausė. Reiškia, 
masės jau pažįsta, kurie su 
hitlerine simpatija ir kurie 
prieš ją. Į priešhitlerinės sim
patijos žmonių pikniką, į dar
bininkų spaudos pikniką, ne 
tik susirinko žmonių iš arti
mos apylinkės, bet buvo ma
tyti ir iš gana tolimos, kaip 
tai, iš New Jersey, New York 
ir Mass, valstijų. Iš Bostono 
matėme Barčius, iš Montello 
Šmitą ir kitus, iš N. J. valst. 
Bečius ir kitus. Aišku, dau
gelio tolimų svečių nesusitiko
me, bet nuo mašinų žymių ma
tėme, kad iš kitų valstijų bu
vo daug daugiau, negu čia pa
minėjome.

štai aukos, kurias žmonės 
įteikė pirm programos d. D. 
M. Šolomskui: Jonas Ragaus
kas 25 dol., L. Mankus 25 
dol., L. ir J. Žemaičiai 20 dol., 
Jurgis ir Ona Šilkai 20 dol., 
Laisves Choras iš Hartfordo, 
10 dol., Plokščių Parapijonas 
10 dol. ir B. Simpatikas 5 dol.

Per d. J. Sabutį: Po 5 dol.: 
J. Totorėlis, P. Kukenis ir V. 
Yokubonis. Po 2 dol.: J. Kal
vaitis, J. Kazlauskas, K. Ku- 
čauskas; Po 1 dol.: P. Pigi
mas, J. Jasulcvičius, M. Pau-

gis, E. Lusas, J. J. Ynamaitis, 
A. čokas ir K. Astromskas. 
Po 50 centų: J. Prakutckas, 
S. Meison, K. Yankeliunienė, 
K. Sinkevičius, T. Dubauskas 
ir J. žiūraitis. Po 25 centus: 
A. Bložienė ir S. Velička. Dėl 
Ispanijos kovotojų: P. Kuke
nis aukojo 1 dol.

Šie laike programos aukojo 
po 5 dol.: V. Staugaitis, K. 
Vilkas, J. Tumosa ir V. Rau- 
ba. Po 2 dol.: Ig. Lisajus, P. 
Pakutka, J. šukaitis ir Eva 
Valaitienė.

Po 1 dol.: Bareauskas, Ra
džiūnas, Staugaitienė, J. Vil
činskas, K. Krasnitskas, C. 
Arison, J. Meiga, J. J. Moc- 
kaitis, B. Bartkevičius, O. Pi- 
lipsi, J. Veiveris, A. Miller, A. 
Kalvaitienė, B. Medelis, A. 
Lalaža, J. Burba, J. žiūraitis, 
W. Kadžius, J. Rudminas, O. 
Samulienė, J. Šilanskas, F. 
Miknevičia, J. Aukščiūnas, A. 
Kasputis, J. Mažeika, A. Kli
mas, F. Petrušiūnas ir J. Pa
kilioms. t

Po 50 centų : Urbonas, Sta- 
konienė, J. Aibavičius, Pajau
jis, O. Arison, P. Beeis, Bečie- 
nė, S. Meison, J. Butkus, K. 
Mickus, V. Ramanauskas, J. 
Beržinis, A. Raulinaitis, A. 
NorkeviČia, T. Raulinaitienė, 
O. Krasnitskienė, J. Jovaišic- 
nė, D. Velička ir A. Ramoška. 
Davė V. Krasnitskas 40 centų 
ir V. Kulikauskas 35 centus.

Po 25 centus: J. Strižaus- 
kas, Lipkauskas, česnavičius, 
Boisevičius, Jasavičius, A. 
Kvaratiejus, J. Stružas, Juo
zas Rudminas, J. Margaitis, 
J. Žukas, F. Vėželis, B. Mule- 
renka, A. Dagilienė, J. Plun- 
gis, J. Slaškūnas, J. Šimans- 
kas, M. Gubauskiene ir F. žiū
raitis. Su smulkiais—du šim
tai dvidešimts dolerių, astuo
nias dešimts vienas centas. Sy
kiu su Ispanijos kovotojam 
vienu doleriu susidarė viso 
$221.81.

Kurių vardai neužrašyti tei
singai, ar praleisti, turėsite at
leisti, nes, kaip rinkėjai prida
vė, taip čia paduodame, nors 
kaip kurie vardai išrodo, gal 
neteisingi, bet nėra kaip pa
tikrinti. O moterų komisija 
vėliau parašys apie moteris, 
kurios iš kur yra aukavusios 
šeimininkių stalui.

Ačiuojame programos pildy- 
tojams, dainininkams, Ig. Ku
biliūnui, Vilijos ir Laisvės 
Chorams, vedėjai B. Rasima
viČiūtei, visiems ir visoms, ku
rie sunkiai dirbote prieš ir 
pikniko laike ir visiems tiems, 
kurie gausiai aukavot ir nepa
tingėjote atsilankyti į spaudos 
naudai pikniką. Dar kartą vi
siems didelis ačiū.

Gaila, kad lietus sugadino 
gražią nuotaiką, bet komisija 
ir nei vienas nėra tame kal
tas. Iš kalno ruoškimės jau 
prie žieminių didelių paren
gimų.

Vikutis.

Newark, .N. J.
Rugsėjo 17 dieną čionai bus 

labai svarbios diskusijos te
moje : “Kas laimės nacių-So- 
vietų karą?” Vyriausiu kalkė
toj um bus Dr. Corliss Lamont, 
buvęs Columbia universiteto 
profesorius ir autorius dauge
lio svarbių knygų. Jis lankėsi 
Sovietų Sąjungoje ir puikiai 
pažįsta jos gyvenimą. Todėl 
jis gerai supranta dabartinį 
karą Sovietų Sąjungos prieš 
b ar b ar i šk ą j į n ac i z m ą.

Taipgi kalbės Jessica Smith, 
redaktorė “Soviet Russia To
day” ir Rev. Vernon Lynn 
Sprague. Bus leista kalbėto
jams klausimus statyti ir savo 
mintis išsireikšti.

Šios diskusijos ir mitingas 
įvyks Continental Auditorium 
svetainėje, po num. 982 Broad 
St. ir prasidės 8:30 vai. va
kare.

Lietuviai kviečiami daly
vauti. Rep.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėj e.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avo. Malonėkit visi nariai dalyvauti. 
Bus svarbių dalykų svarstoma, taip
gi praneš pikniko pasekmes. — F. B. 
Prot. Sekr. . (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)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 10, 8 v. v., LDP 
Kliubc, 408 Court St. Draugai, da
lyvavimas būtinas, nes daug svar
bių dalykų reikės aptarti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
LDS kuopą.
(211-212) V. K. Sheralis, sekr.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

į Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. Le VANDA—E. LeVANDA 

;! Tėvas ir Sūnus Levandauskal I;
UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

z Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 478 lias been issued to the undersigned 
to soil 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 beei^ ssued to tlie undersigned 
to sell beer, 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 
)> remises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1698 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS FUTTERMAN 

Balbo Food Store
31 Sumner Ave,,11 rooklyn, N. Y.

| F. W. Skalius j
$ (SHALINSKAS) &
& TT

Funeral Home | 
| 84-02 Jamaica Avenue | 
$ Opposite Forest Parkway ’g 
I WOODHAVEN, N. Y. 
A U£ • • $ 
s? My Suteikiam garbingas hiidotuvef £

J $150 ’ |
$ Koplyčias suteikiam nemoka- &
§ mai visose dalyse miesto. 
£ Tel. Virginia 7-4499 $

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata .................. t........ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo- 

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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 the 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 tho 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

16G1 Bergen St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed Ca 
the premises.

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 Willoughby St.. Borough of į Brooklyn, 
County of Kings, to be consumqd on the 
premises.

BARNEY SPINELLA
) Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
I GB 10747 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, at retail under Section 107 

of tho 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 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho 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.

I

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKENE'
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.

9 UNIBM LABEL

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas. 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

Iš senų padarau J 
naujus paveiks-' 
lūs ir kra javus Į; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- . 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191 j

Raudonosios Armijos kariai laukia pasirodant priešų, kad juos pavaišinti “karštu- 
Švinu.”

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskai)

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

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta pi ūsų šerme
ninė. Mūsų, patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

i
1

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnčs Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Rcumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. ĮšvirkšČiama

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą 
Serumo ir Ciepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.
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Šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Rugsėjo 8, 1941

MIRĖ ji studentai nebebus priimami, ir yra išleidus

Martinas Mažeika, 75 me
tų amžiaus, 114-45 118th St., 
Richmond Hill, mirė rugsėjo

Mokyklos budžetą numaži
no $100,000. Pasekmėj numa-

žmonių.
daug žymių

Ar Žinote, Kokią Reikšmę 
Šiam Karui Turi Sovietų ir 

Anglų Įėjimas į Persiją?
Apie Persiją (Iraną) per 

eilę metų mažai buvo girdima 
iki Sovietų ir Anglų pradėji
mo žygiuotės į tą šalį, kad 
pastot kelią hitlerininkams su
sisukti ten lizdą ir pradėti 
naują karo frontą.

Koki ten žemės turtai ?
Koks laimėjimas iš užėmi

mo karo strategijos atžvilgiu ?
Kokios ten buvo santvarkos

ir koks žmonių gyvenimas?
Tie ir tolygūs klausimai nuo

dugniai bus gvildenami D. M. 
šolomsko šį pirmadienį, rug
sėjo 8-tą, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga nemokama. Visi įdomau
janti kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7 :3Q vai. vak.

Pertraukoje bus girdima 
Laisvės Radio Programa.

Komunistų Kandidatas 
Kalbėjo per Radio

/
Rugsėjo 4-tos vakarą, iš 

stoties WAAT, 970 klcs, kal
bėjo Israel Amter, komunistų 
kandidatas į New Yorko mies
to majorus ateinančiuose rin
kimuose. ši programa buvo 
pirmutinė iš keliolikos turėsi
mų radio programų, kuriose 
bus aiškinama rinkiminės, o 
taipgi ir pasaulinės proble
moj.

Pirmoj programoj Amteris 
vyriausia gvildeno svarbą ir 
degantį reikalą visoms prieš- 
hitlerinėms - priešfašistinėms 
spėkoms vienytis sunaikinti 
hitlerizmą, kaipo būtina są
lyga ir mūsų šalies saugumui. 
Jis sakė:

“Jeigu Hitleris nebus sunai
kintas, didžiausias pavojus 
žiūri akysna abiem—-Anglijai 
ir mūsų šaliai.”

Jis toliau nurodinėjo, jog 
mes negalime laukti “iki jieš- 
mas bus taikomas mūsų gerk
lėm” Jis sakė, jog “mes ne
rizikuojame atidėlioti vieniji
mą visų jėgų sunaikinimui 
Hitlerio ir hitlerizmo.”

Darbininkai Turi Vadovauti
Amteris sakė, kad visos 

liaudies vienijimas sumušimui 
hitlerizmo yra vyriausiu klau
simu šiuose rinkimuose vi
siems demokratijos mylėto
jams ir kad darbininkų vado
vavimas toje kampanijoje yra 
būtina sąlyga užtikrinimui lai
mėjimo. Darbininkai turi žiū
rėti, “kad būtų išrinkti tiktai 
tie, kurie pasižada kovoti 
prieš Hitlerį, ir prieš tenkini
mą Hitlerio, taipgi prieš hitle
rizmą namie.”

Kad atsiekti vienybę ir per
galę priešhitlerinių kandidatų 
ir partijų, sakė Amteris, 
“mes privalome saugoti savo 
ekonomines ir sociales teises. 
Darbininkų teisės turi būti ap
saugotos ir praplėstos.”

Demokratija, sakė Amteris, 
reikalinga kuoplačiausia atsie- 
kimui vienybės ir pergalės, o 
tai reiškia panaikinimą diskri
minacijos prieš nacionales, ra
sines, religines ar politines 
mažumas. Turi būti sulaikytas 
persekiojimas progresyvių bei 
komunistų ir Browderis, K. P. 
generalis sekretorius, išlais
vintas.

Kalbant apie ^kandidatus, 
Amteris sakė, kad O’Dwyer’- 
is, Tammanės kandidatas, nė
ra pasisakęs tarptautiniu klau
simu, ir kad jo rėmėjų politika 
yra Hitlerio pataikūnų politi
ka. L. K. N.

Gimbels Streikas Eina 
Sėkmingai

Gimbels i| dviejų Sacks 
departmentinių krautuvių dar
bininkai veda streiką sėkmin
gai.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4-tą,' 
ant 32-ros gatvės buvo sureng
ta masinis pikietas. Pikietinin- 
kai šaukė savo reikalavimus: 
“vieno, dviejų, trijų, keturių, 
penkių centų daugiau per va
landą. Vienos, dviejų, trijų, 
keturių, penkių dienų per sa
vaitę.” Tas jaunimo šauksmas 
atsimušė kožnam praeiviui į 
ausį, žmonės vienas pro kitą 
skverbiasi, norėdami pamatyti 
to iškilmingo aido šaltinį. O 
policija neleido apsistoti ir 
žiūrėti į masinį pikietą.

Ant kampų ir prie krautu
vių durų buvo dalinami atsi
šaukimai į pirkėjus: “Sustok 
ir pamąstyk pirm ėjimo į 
krautuvę pirkti. Gimbels krau
tuvės 1,500 darbininkų, strei- 
kierių pikietuoja krautuvę 
lauko pusėj visi, kaip vienas. 
Mūsų spėkos kovoja su atkak
liu ir tvirtu išnaudotoju ponu. 
Jie atsisakė mokėti tinkames
nę pragyvenimui algą. Q mes, 
gaudami nuo 16-22 dolerių 
savaitinės algos negalime galą 
su galu suvesti, todėl reikalau
jame pridėti po $2 daugiau 
ant savaitės, 8 valandų darbo 
dienos ir 5 dienų savaitės. 
Penkiolika šimtų vyrų ir mo
terų, tokių pat kaip. ir jūs, 
praeiviai, esate, turime šeimy
nas užlaikyti, maistas ir ap- 
rėdalai pabrango ir dar kai
nos kyla aukštyn, namų ran- 
dos taipgi auga didyn, tas 
mus ir privertė eiti į streiką. 
Mūsų kova labai sunki.”

Taip atsišaukinėjo į praei
vius lapeliais ir žodžiu strei- 
kieriai. Ir tūkstančiai praeivių 
juos suprato, nėjo krautuvėn 
pro pikietus.

Gimbels kompanija turi 
nuosavą policiją ir daug šni
pų. Skebai, kaip žiurkės lenda 
darban po policijos apsauga. 
Tačiau streikierių vienybė nu
galės juos visus ir laimės strei
ką. Kaimietis,c

Penkiolika AFL Uniją Lokaly 
Viršininką Prašė Prezidento 

Išlaisvinti Browder;
-f

Kepėjų Unijos, AFL, septy
nių lokalų penkiolika virši
ninkų pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui bendrą prašymą, 
kad jis tuojau išlaisvintų 
Browderį.

Savo prašyme unijistai at
žymi, jog Browderis jau iška
lėjo 5 mėnesius jam skirto lai
ko ir sumokėjo $2,000, ir kad 
tai yra “pakankama bauda už 
dalei džiamą ‘prasikaltimą,’ 
paremtą prasilenkimu su pas- 
porto techniškumu, kadangi, 
sulyg pačios prokuratūros, ne
buvo prasikalsta prieš valdžią 
ar liaudį. Rekorduose randa
ma daug svarbesnių peržengi
mų vartojimo pasportų, kur 
prasižengusieji nuteisti daug 
trumpesniam laikui ir nežy
miomis pabaudomis,” pareiškė 
unijistai.

Pasirašė: Fred Nairn, Gus 
Kramer, Henry Beckman, 
John Courylo, Jaco Czik, 
Frank Dutto, Rudolph Koeh
ler, Henry Kovitz, M. Kral- 
stein, Oscar Schindler, I. 
Hecht, L. Pospisil, Aldrick 
Fousek, H. Rubenstein, L. Alt
man.

Specialė Rinkliava Parvežti 
Iš Francijos Kovotojus 

Baigsis Rugs. 8-tą
Ispanijai Pagalbos Komite

to New Yorko skyrius pasta
rosiomis dienomis vedė mies
te specialę rinkliavą, kurioj 
sukeltos aukos bus panaudo
tos išvežti iš Francijos 50 ge
riausių kovotojų prieš fašiz
mą, kuriems gręsia grąžini
mas Hitlerio ir kitų fašistinių 
valdžių naguosna ir mirtis už 
gynimą demokratijos.

Rinkliavai gauta valdžios 
leidimas ir aukos renkama 
gatvėse, įstaigose, susirinki
muose. Nori sukelti $25,000. 
Rinkliava baigsis pirmadienį, 
rugsėjo 8-tą.

Lietuviai taipgi turi pasi- 
skyrę surinkti, savo dalį. Kas 
dar gali paaukoti, prašomi pa
skubinti. Komitetas savo at
sišaukime sako, jog šiandien 
$550 gali išgelbėti vieną to
kią brangią gyvastį, o rytoj 
ir su milionu gali būti pervė- 
lu.

Tarp Lietuvių

2d., Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas buvo laidotuvių di
rektoriaus S. Aromiskio koply
čioj. Palaidotas rugsėjo 6 d., 
10 vai. ryto, šv. Trejybės ka
pinėse.

Paliko nuliūdime sūnus Jo
nas ir duktė Beatrice. Buvo 
“Laisvės” kaimynų Kazakevi
čių, 18 Stagg St., artimas gi
minaitis, taipgi “Laisvės” raš
tinės tarnautojos L. Kava
liauskaitės krikšto tėvas; Ka
valiauskų šeimos geras drau
gas per daugelį metų.

Aido Choro Dramos Grupei
Praktikos įvyks pirmadienį 

(šiandien), rugsėjo 8-tą, Pil- 
Kliubo apatinėj salėj, 280 
Union Avė. Visi prašomi susi
rinkti lygiai 7:00 vai. vak.

Panaikins Townsend Vi
durinę Mokyklą

New Yorko miesto Aukštes
niojo švietimo Taryba 14 bal
sų prieš 4 nutarė panaikinti 
Townsend Harris High School 
su pabaiga mokslo sezono 
1944 m. Dėlto šį rudenį nau-

žinto budžeto 14 mokytojų ir 
kitų tarnautojų išmetama iš 
darbo.

Mokykla būdavo taikoma 
specialiai gabiems studentams

J New Yorką pribuvo gene
rolas Eleazar Lopez Contre
ras, buvęs Venezuelos prezi
dentas^ sakoma, susipažinti su 
mūs šalies apsigynimu.

Praretino Trafiką
Majoras LaGuardia skelbia, 

kad Willis Ave. Tiltą, Bronxe, 
palikus važiavimui tik į šiau
rius, o pietų link važiuojan
čius pasukus per 3rd Avė. Til
tą labai palengvino trafikui, 
nors per savaitę apie vienodas 
skaičius keleivių naudojo tuos 
tiltus prieš ir po pertvarkymo 
trafiko.

Laisvės Radio Programos 
būna kas pirmadienį, 9 vai. 
vak., iš stoties WBYN, 1430 
klcs.

Moteris Jas Prigavo
Kada kalbama apie apgau

tą moterį, yra priprasta dairy
tis vyro kaltininko, bet čia 
paduodamu atveju moteris ap
gavo būrį moterų.

O viskas dėjosi labai pa
prastai: Ponia Marion F. Cal
laghan apsigyveno Mohawk 
viešbutyje, 379 Washington 
Ave., Brooklyne. Viešbutyje 
neužilgo pasklido kalbos, kad 
ji turinti draugų milžiniškoj 
orlaivių išdirbystės kompani
joj, kur įdėjus savo taupme- 
nis įdėliai per 6 mėnesius pa
dvigubėtų. Netruko pastebėti 
prie ponios kambario durų 
ant pirštų stipčiojant ne tik 
viešbučio tarnaites, stalan pa
davėjas, bėt taip pat slaugę 
ii- viešbučiu savininkę. Visos 
nešinos pinigais. Kas gi neno
rėtų taip lengvai ir gerai už
dirbti. Bet. . . p. Callaghan 
buvus tik paprasta apgavikė, 
gautus pinigus dėjo savo del- 
monan.

Scenos Mėgėjai!

Kas tai sakė, kad brūkly- 
nigkis Lietuvių Liaudies Teat
ras “numirė” ar gal “saldžiai 
miega”... Ne! Neužmigo ir 
“nemirė”!

Vasaros karščiuose vieni 
mūsų teatrininkai truputį pa- 
siraičiojo pajūryj ant smėlyno, 
kiti' išsmukę iš miesto palai- 
piojo po aukštus kalnus, pa
kvėpavo skystesniu oru, o tre
ti, su prakaituotomis kakto
mis darė planus, ha naujo rei
kia paruošti scenai ateinan
čiam sezonui.

Mūsų veikalų komisija, ne
paisydama, ar šilta ar šalta, 
rausėsi, j ieškojo, rašinėjosi 
su kitų miestų teatrininkais, 
klausinėdami naujesnių, gra
žesnių veikalų; perkratinėjo 
senus archyvus ir, pagaliaus, 
nusiskyrėme vieną veikalą 
imti darban.

O šiuom kartu kviečiami vi
si brūklyniečiai scenos mėgė
jai į susirinkimą, kuris įvyks 
šį antradienį, rugsėjo (Sept.) 
9 d., lygiai 8-tą vai. vakare, 
“Laisvės” salėje.

L. L. T. Sekr.,
P. Baranauskas.

Sovietai Atgriebė 
Kelias Pozicijas 
Leningrado Fronte

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
paėmė į nelaisvę. Čia So
vietam atiteko daugis nacių 
kanuolių ir kitokių pabūk
lų. Po mūšio, raudonarmie
čiai atgriebė kiek žemės nuo 
vokiečių.
ODESA VIS ATSILAIKO 

IR KERTA SMŪGIUS 
PRIEŠAMS

Naciai skelbė, kad jie pa
imsią Odesą, Sovietų prie
plaukos miestą prie Juodo
sios Jūros, apie rugp. 20 d. 
Bet Sovietai tvirtai tebelai
ko tą miestą savo rankose ir 
ištaškė dar dvi rumunų di
vizijas, dalyvavusias apsupi
me Odesos.

Kitur Ukrainos fronto 
dalyje maršalas Simas Bu- 
dionnyj permetė daugiau 
savo raudonarmiečių iš ry
tinės Dniepro upės pusės į 
vakarinę. Vokiečiai dviem 
atvejais mėgino persikelt iš 
vakarinio tos upės šono į 
rytinį, bet liko šimtaprocen
tiniai sumušti.

Mary Bunkus turėjo opera
ciją ant apendiko ir po ope
racijos sėkmingai sveiksta. 
Randasi St. Catherine’s ligo
ninėj, Bushwick Ave ir Mau- 
jer St. Lankymo valandos nuo 
2 iki 4 po piet ir nuo 7 iki 8 
vakaro antradieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais.

“Laisvės” kaiminka Elena 
Jokubauskaitė, nuo Ten Eyck 
St., rugp. 30,-tą susituokė su 
A. Grigoniu iš Bronx.

Vera Stipelkovich (Bubliū- 
tė) su savo draugu neseniai 
sugrįžo iš Louisianos. New Or
leans ir apylinkėse jie atosto
gavę per 5 savaites. Pietinėse 
valstijose gyvenimas jai pasi
rodė labai nykus, palyginus su 
mūsiškiu. Ypatingai ją sukrė
tęs skurdus negrų gyvenimas 
ir daugelio .baltųjų atsiliki
mas. Vergija, sako ji, prakti
koje dar toli nepanaikinta.

Kriaučių kontraktorius p. J. 
Šimėnas atostogomis ’lankėsi 
pas savo brolį Maine valsti
joj. 

* * - •
Emilija Ražickaitė išvyko į 

Newtown, Pa., baigti aukštes
nį mokslą.

Pasinaudodami švenčių, pro
ga lankėsi Brooklyne pas sa
vo pažįstamus seni laisviečiai 
R. ir M. Chuladai su dukro
mis May ir Mily iš Lowell, 
Mass. Taipgi D. ir E. Sukackai 
su dukra Rutha iš Lawrence, 
Mass.

Williamsburgietis Adolfas 
Pečkaitis pereitą ketvirtadienį 
išvyko į Camp Upton tarnauti 
J. V. Armijoj.

Pravažiuodama, buvo sus
tojus pas williamsburgiecius 
Dainius josios sesuo Mrs. L. 

jKezeik iš Westerly^ R. I.

Pastaraisiais laikais stipro
kai sirgo Ona Žukauskienė, 
d-ro motina. ž. R. .

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė. 

Gera proga padaryti tinkamą pra
gyvenimą, nes arti yra dirbtuvių ir 
mokykla. Pardavimo priežastis — 
bloga sveikata. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis sekamu an
trašu: J. Dumblis, 95 McKibben 
St., Brooklyn, N. Y. (211-213)

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. j 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

UŽEIGA
£į

U

£3

Rheingold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

J. GAR5FA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

i

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.

, ■
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško lr Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviSko namų darbo, kilba- 
8 ai ir kepta paršlena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

. Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite -pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




