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KRISLAI
Gazolinas Sovietams.
Bet Pagalba Dar Nedidelė.

Darbo žmonių
i Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.

v

»

Šiuos žodžius rašant jau 
žinoma, kad du Amerikos 
vai su orlaiviniu gazolinu 
siekė Vladivostoką.

Japonija prieš tai labai 
skandalino; ji grūmojo nepra- 
leisianti amerikinės pagalbos 
Soviettam (Japonija, juk, yra 
fašistinės ašies partnerys). 
Girdi, kaip čia gali būti: Ame
rika neduoda gazolino Japoni
jai, o “per jos vandenis” siun
čia gazoliną Sovietų Sąjun-

Bet Sovietai gazolino gavo. 
Japonija nuleido sparnus. Ko
dėl ? Todėl, kad Amerika ir 
Sovietai griežtai su Japonijos 
viešpačiais pasikalbėjo. Jai 

. buvo pasakyta: jei pulsi tuos 
laivus, mes “ką nors darysi
me!”

Jei taip didžiosios demokra
tinės valstybės kalbėtųsi su 
kitais agresoriais, viskas ki
taip būtų. Jei panašiai būtų 
kalbėtasi (prieš tris metus) 
su Vokietijos naciais, šiandien 
veikiausiai karo nebūtų!

Nereikia nei aiškinti, kad 
tasai orlaivinis gazolinas, ku
rį Sovietams Amerika pasiun
tė, yra kol kas maža pagalba. 
Ir tie amerikiniai orlaiviai, 
kurie jau pasiekė SSSR, taipgi 
yra labai maža pagalba. To
kiame kare, kokis tęsėsi per 
paskutines vienuolika savai
čių, reikalingos gigantiškos jė
gos, — žmonių ir technikinių 
karo priemonių.

Bet tai tik pradžia. Reikia 
tikėtis, kad toji pagalba So
vietams plauks ir plauks. Ir ji 

\bus vis didesnė.
Bet didžiausia pagalba So

vietams ir Anglijai ir pačios 
Amerikos saugumui būtų ta,- 
jei Jungtinės Valstijos imtųsi 
griežtesnių žygių Atlantike 
Vokietijos bestijiškam naciz
mui suvaldyti!

Iš Lietuvos ateina vis liūd
nesnių ir liūdnesnių žinių. 
Štai pranešama, kad Lietuvos 
“aktyvistai” (hitlerininkai, ku
rie padarė Lietuvoje “sukili
mą,” kad padėti Hitleriui ko
voti prieš Raudonąją Armiją) 
susivienijo su “Geležiniu Vil
ku” ir sukūrė Lietuvoje nacių 
(nacijonalistų socijalistų) par
tiją. Jos viršininku išrinktas 
majoras Puodžius.

Lietuviškų nacių partija, 
aišku, bus kontroliuojama Hit
lerio agentų, kurie šiandien 
Lietuvą valdo. Lietuviška na
cių partija skers žydus, skers 
komunistus, skers visą Lietu
vos liaudį,—panašiai, kaip na
ciai daro Vokietijoje, Norve
gijoje, Jugoslavijoje, Lenkijo
je!

ŽIAURIAUSI, MIRTINIAUSI MŪŠIAI SELSTA VISU FRONTU4

Vokiečiai Sako: Sovietai
Atkakliai Gina Kiekvieną

Kalnelį ir net Medį
irnas .prikrautas ginklų 

amunicijos.
Pasak nacių, tai suomiai, 

atgriebdami Viborgą, girdi, 
suėmę 9,000 ruadonarmie- 
čiu. v

Berlin. — Vokiečiu ko
manda sako, kad jie kariau
ją “pagal planą”, bet nepa
duoda, kur ir ką jie laimėję 
prieš Sovietus.

Neoficialiai gi naciai pra
neša, kad jų didžiosios ka- 
nuolės bombarduoja Le
ningradą. Tame fronte vei
kia didelis skaičius vokiečių 
orlaivių, bet, matyt, jie ata
kuoja kitas pozicijas, o ne 
patį miestą. Sako, kad iš 
šimtų vokiečių orlaivių So
vietai, esį nušovę “tiktai 
vieną.”

Naciai teigia, kad jie išė
mę tūkstančius minų, kurios 
buvo pakastos prieš juos Le
ningrado fronte.

V okiečiai praneša, kad 
Sovietų kariuomenė Lenin-i 
grado srityje atkakliai gina 
kiekvieną kaimą, kiekvieną 
kalnelį ir net kiekvieną me-| 
dį, bet, girdi, naciai vis pa-i 
sivaro šiek tiek ; 
nors ir lėtai. Vokiečių armi-i 
jos reporteris praneša, kadi 
jiems tenka kovoti “bedug
niame dumble,” ir jis dalinai j 
tuomi aiškina, kodėl naciai 
negali sparčiau žygiuoti pir
myn.

Vokiečiai sako, kad jų or- vyriausio anglikonų bažny- 
laiviai bombardavę Sovietų čios galvos. Kalbėdamas per 
geležinkelių linijas užfron
tėje ir sunaikinę 26 trauki
nius, tarp įkurių buvęs vie-

Maskva. — Didieji Sovie
tų tankai Leningrado fron
te padarė naciam daug ža
los, ir vienu žygiu suvažinė
jo 11 vokiečių kanuplių, su
laužydami jas.

Milionai Angly Meldėsi 
Už Sovietu Pergalę 

Prieš Vokietiją
London. — Praeitą sek

madienį milionai Anglijos 
'protestonų, katalikų ir žydų 
dalyvavo specialėse pamal
dose savo bažnyčiose, mels
damiesi, kad Raudonoji Ar
mija sumuštu Hitlerį kaipo pirmyn, , J , v ?. . t T/;.i o v™ l (bendrą žmonijos priešą. Ka
ralius Jurgis, karalienė El
zbieta ir dvi jų dukterys dėl 
to meldėsi vienoje mažoje 
parapijos bažnyčioje.

Pamaldos buvo paskelbtos 
Canterburio arkivyskupo,

Amerikos Generolas 
Giria Sovietu Lakū

nus Pasiuntinius

Iš 72 tūkstančių Lietuvos 
valstiečių, kuriems buvo duo
ta žemės tarybinėje santvar
koje, dabar ji atimta.

Daugelis, be abejo, žemės pranta, 
gavusių žmonių bus apšaukti | 
komunistais ir sukišti į kalė-^nariai Šios 
jimus!

Lietuvoje, žodžiu, naciai 
pradės dar baisesnį terorą!

Spokane, Wash. — Dviem 
didžiais orlaiviais čia atskri
do 47 Sovietų lakūnai ir 
technikai. Juos pasitiko Am
erikos generolas John B. 
Brooks, veikiantysis ko
mandierius Antrojo Orlai
vių Korpuso. Generolas 
Brooks sako, kad tie sovie
tiniai pasiuntiniai žiūri, tik 
dalykų ir puikiai juos su-

radiją laike pamaldų, jis sa
kė:

“Mūsų dėkingumas, taip
gi mūsų prijautimas ir gi
liausia mūsų pagarba eina 
Rusijos armijoms už didvy
rišką jų apsigynimo kovą 
nuo bendrojo priešo.”

Katalikų kardinolas Hins- 
ley gyrė rusų kovą prieš Vo
kietiją. Už kai kuriuos daly
kus jis peikė Sovietų vald
žią ir kalbėjo už “išlygini
mą skriaudų padarytų Len
kijai.” Bet sako, “net jeigu 
valdžia nusikalsta, (Rusi
jos) žmonės dėl to nepra
randa visų savo teisių, todėl 
mes meldžiamės už rusų tei
sių apgynimą”...

Žydų pamaldos Londone

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 7.—Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei

do šį pranešimą:
Naktį rugs. 6 į 7 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius prieš 

priešą visu frontu.

SUeMe VOKIEČIŲ SUBMARINĄ
Maskva, rūgs. 8.—Šiandieninis' Sovietų Žinių Biuro 

'pranešimas sako:
Mūsų kariuomenė rugs. 7 d. vedė ir toliau visu frontu 

mūšius su priešu.
Mūsų oro jėgos kirto didžius smūgius priešo kariuo- 

i menei ir atakavo priešo orlaivius jų stovyklose.
Rūgs. 5 d. mūsų oro- jėgos sunaikino 23 vokiečių orlai- 

ivius per kautynes ore ir pačiose jų stovyklose. Mes pra
radome 11 orlaivių.

Barents Jūroje buvo pagrobtas vokiečiu submarinas 
U-73.

NACIAI ŽIAURIAI KANKINA SOVIETINIUS 
GYVENTOJUS; ŽAGINA JAUNAS MOTERIS

Maskva-, rugs. 7.—Sovietų oficialis pranešimas paduo
da sekamus naciui veiksmus prieš užimtų plotų gyvento
jus: . ......

Vokiečių kareiviai, įnirtę del nepasisekimų karo fron
tuose, tęsia savo žvėriškus veiksmus prieš gyventojus, 
žudydami senus sovietinius piliečius, piešdami Ukrainos 
apskričių gyventojus ir žagindami jaunas mergaites ir 
moteris.

Naciai pagrobė būrelį moterų iš Selišče kaimo Kanevo 
apskrityj, Kijevo gubernijoj, nusitempė jas į mišką ir 
išžagino.

Naciai kankino kolektyvį ūkininką Griveniov kaime 
Ržisevo apskrįtyj ir nušovė abidvį jo kojas.

Nacių užimtose Kirovogrado ir Dnieprcrpetrovsko sri
tyse, vokiečių komanda paskelbė, kad kolektyviai ūkiai 
tai nacių nuosavybė; dėl to valstiečiai pradėjo dar smar
kiau priešintis vokiečiams, ir nauji šimtai valstiečių kas
dien įstoja į partizanų būrius kovai prieš nacius.

NACIAI PRARADO 7,200 ORLAIVIU PER 
DU PIRMUOSIUS MENESIUS

Maskva. — Sovietų oro 
laivyno generolas D. Kren- 
dal rašo “Raudonojoj žvaig
ždėj”, jog per du pirmuo
sius karo mėnesius sovieti
niame fronte vokiečiai pra
rado daugiau kaip 7,200 or
laivių, ir “pasirodė,-jog So
vietų orlaivynas nė tik ne- 
užsileidžia vokiečių orlaivy- 
nui, bet turi daug pirmeny
bių, kuriomis viršija nacių 
orlaivyną.”

‘Kai kurie atskiri sovieti
nių orlaivių būriai sunaiki
no net po 300 vokiečių or
laivių. Vien nacių stovyklo-

se sovietiniai lakūnai su
daužė bei sudegino 2,000 or
laivių.

Anot generolo Krendalio, 
vokiečiam jau pritrūksta 
naujų bombinių orlaivių, to
dėl jie naudoja senesnius 
bombininkus, bet lengvieji 
vokiečių kovos orlaiviai yra 
visai naujoviški. Jis primi
nė, jog kautynėse su francū- 
zais ir anglais naciai pra
rado 12,000 geriausiai la
vintų savo lakūnų, ir dabar 
daugelis vokiečių lakūnų 
sovietiniame fronte yra tik 
ant greitųjų pralavinti ir 
nelabai atsižymi oro kovose.

Leningrado Fronte Vienur 
Kiek Laimi Vokiečiai, o 

Kitur Sovietų Armija
Berne, Šveic., 

New Yorko Times 
pondentas D. T. 
praneša savo laikraščiui se
kamas žinias, gautas iš karo 
fronto tarp 
vietų:

Įžengiant 
čių karui j

rugs. 8. — vakarus nuo Leningrado. 
; korės- Vokiečiai atsiuntė daugiau 
Brigham parinktinės savo kariuome

nės ir naujausių pabūklų.
Sovietų kariuomenė pada

rė kelias sėkmingas kontr
atakas ir tuom atliuosavo 
spaudimą iš vokiečių pusės

vokiečių ir So-

Sovietų-vokie-
dvyliktą savai- į rytus nuo Pavlovsko,. kū

tę, vakar Maskvos kariniu- ris randasi už 14 - mylių į 
kai sakė, jog sovietinės jė- pietus nuo Leningrado, 
[gos pasitraukė mažą biske- 
lį atgal į vakarus ir pietų

Angly Komunistas Rei
kalauja Pristatyt R.

Hessą j Teismą
London. — Harry Pdllit- 

t’as, vienas iš Anglijos ko
munistų vadų, sako, kad jis 
reikalaus pristatyt Rudolfą 
Hessą teisman kaipo liudi
ninką byloje, kurią kuni
gaikštis Hamiltonas užvedė 
prieš Pollittą.

Hess, trečias po Hitlerio 
aukščiausias vokiečių nacių

(Tąsa 5-tam puslapyje)

DIDŽIAUSIAS ANGLŲ ORO 
ŽYGIS PRIEŠ BERLYNĄ
London, rugs. 8. — Naktį 

didžiausias iki šiol Anglijos 
orlaivių skaičius įnirtusiai 
bombardavo Berlyną ir su
kėlė daug gaisrų. Be kitko 
padarė didį gaisrą vienoje 
iš svarbiausių geležinkelio 
stočių.

Kiti bombiniai anglų or
laiviai kriušino Kielį su vo
kiečių submarinų stovykla, 
taipgi smarkiai ardė ir de
gino vokiečių užimtas prie
plaukas šiauriniame Franci- 
jos pakraštyje; dar kiti an
glų orlaiviai pleškino nacių 
lėktuvų stovyklas.

Net jeigu Leningradas ne
atsilaikytų, maršalas Voro- 
šilovas galėtų iškraustyt di- j 
džiąją dalį savo kariuome
nės per Ladogos ežerą ir ki
tais keliais.

Raudonoji Armija atmu
šė visas vokiečių pastangas 
perkirst Sovietų susisiekimų 
linijas į pietus ir rytus nuo 
Leningrado.

Sovietų kariuomenė žy
miai pasigfūmė pirmyn lin- 
ikui Pskovo ir Estonijos ru- 
bežiaus. Sovietai paėmė ne
laisvėn komandierius dviejų 
nacių divizijų.
KITUOSE FRONTUOSE
Raudonarmiečiai atmušė 

įnirtusias nacių atakas prieš 
Odesą ir Kijevo srityje su 
milžiniškais nuostoliais vo
kiečiams. Dabar naciai ar
čiausioje vietoje randasi už 
11 mylių nuo Odesos.

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Mirė Prezidento Moti
na; Tai Atidėta Jo

* Radijo Kalba

Bet ar tas išgelbės nacių 
viešpatavimą Lietuvoje? Ar 
tas išgelbės Hitlerio viešpata
vimą Europoje? Klysta tas, 
kuris taip mano!

Prezide.ntas Rooseveltas pa
reiškė, jog 
rankų tol, 
naciai bus

Sovietų 
rankų, kol 
naikintas!

Anglija nenuleis rankų, kol 
hitlerizmas bus sunaikintas!

Taigi jūs, lietuviški Hitlerio 
sėbrai Amerikoje, kurie 
džiaugiatės hitlerišku teroru 
Lietuvoje, neilgai tegalėsite 
džiaugtis!

O jūs, visi Amerikos lietu
viai, kuriems rūpi Lietuvos naikinti žmonijos pabaisą — 
žmonių laisvė, Amerikos sau- hitlerizmą!

Amerika nenuleis 
kol Hitleris ir jo 
sunaikinti!
Sąjunga nenuleis 
fašizmas bus su-

uiLci. ( | z^yaų pamatuos juoiiuone
Keturi vadovaujantieji buvo laikomos Didžiojoj Si- 

ios Sovietų oro pa- nagogoj, kurią beveik suar- 
siuntinybės buvo pakviesti dė nacių oro bombos. Vy- 
į svečius pas gen. Brooks ir riausias rabinas dr. J. H. 
su juom praleido visą dieną. Hertz per pamokslą tarp 
Jie atsisakinėjo valgyt pas kitko pareiškė:
gen. Brooks, nenorėdami da
ryt jam išlaidų, iki buvo 
priversti užkąsti.

London. — Anglai užgin
čija, kad naciai nukirtę že
myn ir vieną amerikinį An
glijos bombininką.

Maskva. — Leningrado 
srityje vokiečiam tenka 
grumtis per kalnus nacių 
lavonų.

“Barbariškas sunaikini
mas šios vietos tai yra dar
bas tų, kurie yra neatlaidūs 
priešai Izraeliaus ir visos 
žmonijos.”

SOVIETAI IŠLAIKO INICIA
TYVA PRIEŠ NACIUS

Maskva, rugs. 8. — Sovie
tų armija ir orlaivynas vis 
palaiko iniciatyvą ilgame 

gumas ir visos žmonijos laimė, fron£e; daugiausiai atakuoja
stokite į bendrą kovą, į ben
drą veiklą Amerikoje ir gelbė
kite prezidentui Rooseveltui, 
gelbėkite Anglijai ir Sovie
tams juo greitesniu laiku su-

nacius, o tie ginasi. Viena
me mūšyje nukautas ir vo
kiečių generolas ir 1,200 na
cių užmušta bei sužeista.

(Daugiau žinių 5 pusi.)

Tūkstančiai Vokiečių Gyventojų Bus Iš
kraustyti iš Volgos Upės Sričių Kaipo Šni

pai ir Sabotažninkai prieš Sovietus
, Maskva, rugs. 8. — Sovie

tų vyriausybė nutarė iškrau
styti daugelį tūkstančių vo
kiškos kilmės gyventojų iš 
srities palei Volgos upę, nes 
jie linkę daryt sabotažą 
prieš Sovietus ir “sprogdint 
įvairius įrengimus ir įmones 
pagal ženklą iš Vokietijos”.

Tie vokiečiai buvo ten ap
gyvendinti prie carienės Ka
teriuos 18-me šimtmetyje.

Įsakymas juos iškraustyti 
iš pavolgės skamba šitaip:

“Karinė vyriausybė gavo 
patikimų žinių, jog ten yra 
desėtkai tūkstančių diver- 
sionistų (sabotažuotojų) ir 
šnipų tarp vokiečių Volgos

srities gyventojų, kurie pa
siruošę daryt sprogdinimus 
tose vietose pagal signalą iš 
Vokietijos.

“Iki šiol dar nė vienas te- 
naitinis vokietys nepranešė 
Sovietų vyriausybei, kad 
ten yra toks didis skaičius 
diversionistų ir šnipų. Tai
gi vokiečiai Volgos sričių 
gyventojai pridengia prie
šus Sovietų žmonių ir sovie
tinės valstybės.”

Spėjama, kad jie bus iš
kraustyti į tolimesnes Sibi
ro vietas.

VOKIEČIAI UŽGINČIJA
Berlin. — Vokiečiai tei

gia, kad tik mažas skaičius 
anglų orlaivių bombardavo 
kai kuriuos Vokietijos ir 
Norvegijos miestus, bet, gir
di, menkai nuostolių tepada
rė; o vokiečiai sakosi nušo
vę 11 anglų orlaivių, tarp 
jų ir vieną didžiulį ameriki
nį bombininką, vadinamą 
“lekiančia tvirtuma.”

Hyde Park, N. Y.—Numi
rė prezid. Roosevelto mo
tina Sara Delano Roosevel- 
tienė po vidunakčio iš šešta
dienio į sekmadienį, baigda
ma 87 metus amžiaus. Mir
ties priežastis—kraujo apy
takos sugedimas dėl senat
vės.

Jinai buvo motina vienin
telio prezidento, kuris tris 
kartus išrinktas tai tarny
bai. O savo laikais jinai at
kalbinėjo savo sūnų nuo ėji
mo į politiką. Ji taipgi nepa-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

HITLERIS TREMS LIETUVOS 
DARBININKUS Į VOKIE

TIJOS GILUMA

ORAS. — Šį antradienį 
vėsiau ir būsią lietaus.

NACIAI JAU NESITIKI UŽ
IMT SOVIETU SĄJUNGĄ

Specialiai “Laisvei”
Berne, šveic. — “Ostlan- 

do” (buvusios Lietuvos) na
cių vadas Lohse išleido įsa- 

1 visi Lietuvos
Roma. — Italų laikraščiai v *

rašo, kad Hitleris nemėgin- kymą, kad 
siąs užimti visą Sovietų Są- darbininkai turi registruotis 
jungą; o per žiemą naciai, vokiečių įsteigtuose darbo 
girdi, sueisią į aptvirtintas skyriuose. Tas įsakymas yra 

taikomas ir jaunuoliams ir 
bedarbiams.

šią registraciją naciai da
ro su tikslu išvežt daugumą 
Lietuvos darbo žmonių į 
Vokietijos gilumą, kur jie 
turės dirbt karinėje Hitlerio 
gamyboje.

pozicijas sovietiniame fron
te ir ginsiąsi; užtat pasmar
kinsią karą šiltesniuose 
frontuose, prieš Angliją.

Havana, Cuba. — šio kra
što valdžia išvijo tris Vo
kietijos konsulus.
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Karo Paliaubų Laikas Jau Praėjd
Vienas žymus amerikinis radijo ko

mentatorius, Raymond Gram Swing, per-* 
eitą antradienį pasakė įdomų dalyką. Jis 
sako sužinojęs iš patikimų šaltinių, kad 
Hitleris, pradėdamas karą prieš Sovietų 
Sąjungą, turėjęs galvoje sekamą: Per še-| 
šias savaites jis buvo suplanavęs palauž
ti Raudonąją Armiją, užimti Kijevą, Le
ningradą, Maskvą Jr per kitas penkias 
savaites apvalyti visą užkariautą Sovietų 
Sąjungos teritoriją. Po vienuolikos sa-| 
vaičių Hitleris ir jo karo vadovybė buvo 
tikrai įsitikinę galėsią padaryti mūšių 
paliaubas, baigti savo karines operacijas 
vienokiu ar kitokiu būdu.

Bet štai suėjo vienuolika savaičių, kai 
Hitlerio govėdos įsiveržė Sovietų Sąjun
gom Raudonoji Armija tebegyvuoja, ji 
nepalaužta. Daugelis mano, ji šiandien 
yra stipresnė, negu tuomet, kada užpuo
lė Hitleris. Kijevas, Leningradas, Mask
va (ir netgi Odessa) tebėra Sovietų ran
kose. Tiesa, netoli Leningrado, Odessos 
ir Kijevo eina mūšiai, bet tas nereiškia, 
kad jie yra Hitlerio rankose., Hitleris 
prarado arti pustrečio milijono žmonių- 
karių. Vokietijos miestai, Vokietijos sos
tinė Berlynas daužomi iš oro labiau ne
gu kada nors to krašto istorijoje. Paverg
tosios tautos kyla, bruzda, veikia, žodžiu, 
Hitleris nepasiekė nieko panašaus, ko jis 
mojosi. Jis priverstas siųsti naujas divi-j 
zijas kariuomenės į frontą; jis daro vis
ką, kad atsilaikyti pozicijose, nes Raudo
noji Armija, ypačiai centraliniame fron
te, stumia vokiečius atgal, rodo stiprų 
kontr-ofensyvą.

Šitokį paveikslą turime po vienuolikos 
savaičių didžiausio pasaulio istorijoje ka
ro — karo laisvosios žmonijos prieš hit- 
lerizmą, prieš barbarizmą, prieš didžiau- 
sį kultūros, civilizacijos ir laisvės neprie
telių !

Jei šiandien prie to karo daugiau pri
sidėtų Anglija ir Jungtinės Valstijos, tai 
matytume, kad hitlerizmas būtų sunai
kintas dar prieš sekamą pavasarį!

Renegato Mirtis
Franci j oje, okupuotoje ir neokupuoto

je, kaip jau buvo nurodyta, šiuo metu 
verda didelis teroras. Anti-fašistai, fran- 
cūzų tautos patrijotai, šaudo nacių vir
šininkus, šaudo “savo veikėjus”, kurie 
yra parsidavę Hitleriui. Neisime mes 
šiuo tarpu į diskusijas, kiek turi reikš
mės tosios Franci jos žmonių priemonės 
prieš savo neprietelius, bet užtenka pa
žymėti, kad Francijos žmonės stato tero
rą prieš terorą. Juos terorizuoja naciai— 
vokiški ir francūziški,—o jie tuo pačiu pi
nigu atsimoka savo neprieteliams!

Ir štai pereitą savaitę vienas francūzų 
patrijotas nušovė Marcelių Gitton. Šis 
gaivalas kadaise buvo priklausęs Franci
jos Komunistų Partijai. Kai .prieš komu
nistus Daladiero ir Blumo valdžia pradė
jo terorą (karo pradžioje), tai Gitton pa
bėgo iš partijos ir persimetė į kraštuti
nių nacijonalistų abazą. Paskui, kai Hit
leris užėmė Franci ją, tuomet Gitton pa
tapo aršus nacis, Dorioto pasekėjas.

Nereikia nei sakyti, kad jis galėjo Hit
leriui padaryti daug naudos tuo, kad, 
kaipo buvęs Francijos komunistų parti
jos narys, jis nemažai galėjo pažinti ko
munistų. Dabar jis tuos komunistus net
gi jei jie ir nieko neveikė, išdavinėjo Hit
lerio agentams, kurie juos kankmo arba 
žudė. Na, ir už tokį darbą nežinomas 
drąsuolis, Francijos liaudies sūnusį Git- 
tpną nušovė!

Negarbingi renegatų darbai, negarbin
gai jie ir miršta!

O Kaip su Medaliu?
Šiomis dienomis “America First” ko

mitetas išleido visuomenei pareiškimą sa
vęs pasiteisinimui. Tame pareiškime tie 
ponai skelbia, būk, girdi, juosius netei
singai kai kurie piliečiai smerkią. Esą, 
tik jūs pažiūrėkit į mūsų pavardes, į mū
sų praeitį, ir pamatysit, kad mes negali
me būti naciai arba pro-naciai. Po “pa
siaiškinimo” seka parašai.

Pasirašiusiųjų tarpe surandame poną 
Charles A. Lindberghą. Kas gi Lindber- 
ghas? Jis, tiesa, Amerikoje yra gimęs. 
Jis yra pasižymėjęs orlaivininkas. Bet 
kas daugiau? Lindberghas nešioja Hit
lerio medalį,—ordiną. Lindberghas yra 
hitlerizmo propagandistas Jungtinėse 
Valstijose. Lindberghas niekad nėra pa
smerkęs Hitlerio ir jojo visų nenaudėlių, 
su juo bendradarbiaujančių. Taigi, Lind
berghas nėra koks nors nekaltas bernelis, 
kaip jis ir jo kolegos bando aiškintis.

Gaila, kad tarpe kitų parašų randame 
ir vieno CIO vadų, Lewiso, dukters—Kat
rės parašą. Labai gaila!

Eliminuoti!
Prezidentas Rooseveltas pareiškė spau

dos korespondentams, kad Jungtinių Val
stijų karo laivai gaudo tąjį submariną, 
kuris puolė Amerikos destrojerį “Greer”, 
gabenantį paštą į Islandiją, ir, jei pa
gaus, jį sunaikins—“eliminuos”,—sakė 
prezidentas.

Ir ką gi kitą tokiame atsitikime reikė
tų daryti? Ką gi darytų bile šalies karo 
laivas arba laivai, jei juos užpultų kitos 
šalies submarinas? Jį nuskandintų, jei 
tik pajėgtų.

Šarvuotlaivio “Greer” kapitonas ir ki
ti karininkai skelbia, kad submarinas bu
vęs vokiečių. Jis užpuolęs Amerikos laivą 
dienos metu, todėl negali būti jokios abe
jonės, kad submarine vadovybė žinojo 
ką daranti. Galimas daiktas,sako “Gree- 
ro” vadovybė, kad submarinas jau buvo 

, eliminuotas tuomet, kada buvo paleisti 
į vandenį iš laivo šūviai. Jeigu taip įvy
ko, tai ir gerai!

Mūsų nuomone, Amerika turėtų imtis 
griežtesnių žygių; eliminuoti vieną siįb- 

.« mariną, kuris užpuolė Amerikos laivą, 
neužtenka. Reikėtų be jokių ceremonijų 
naikinti kiekvieną vokišką submariną, 
kuris tik pasipainioja “po kojų”. Reikėtų 
išvalyti visas Atlantiko vandenynas nuo 
neprieteliaus, kuris yra pasiryžęs sunai
kinti Angliją ir Sovietų Sąjungą, o pas
kui pulti mūsų kraštą, Jungtines Valsti
jas!

Su žvėrimi, su kanibalu juokų nėra ir 
ceremonijų nereikėtų su juo daryti!

Kur Klerikalai Nori 
“Revoliucijos"

Dienraštis “Vilnis” (iš rugs. 5 d.) rašo:

“Clevelando klerikalų ‘Lietuvių Žinios’ 
(kurias, rodosi, redaguoja p. Gabaliaus- 
kas) paskelbė obalsį: ‘Telkime jėgas po 
demokratinių kraštų vėliavomis.’

“Laikraštis sako:
‘Lietuvių tautai nieko daugiau nebe

lieka, kaip visas savo jėgas sutelkti po 
demokratinių kraštų vėliavomis ir eiti 
ranka rankon su demokratinių kraštų 
vyriausybėmis—su Amerikos ir Angli
jos vyriausybėmis.’
“Jos, matote, kovoja prieš hitlerizmą. 

O kaip su Sovietų Sąjungos?
“ ‘Lietuvių Žinios’ piktai sucypia:

‘Juo greikiau Rusijoj įvyks revoliu
cinis perversmas ir kruvinieji despotai 
nuvirs nuo sosto, tuo geriau Rusijai, 
tuo geriau visam demokratiniam pa
sauliui.’
“Tai nuvalkiota Grigaičio ir kompani

jos giesmė, kurią pasisavino klerikalai.
“O dabar Hitleris labiausia nori tos 

‘revoliucijos’.
“Amerikos ir Anglijos buržuazinė de

mokratija nei nekalba apie ‘revoliuciją’ 
Rusijoje, nes tai būtų hitlerinė kontr-re- 
voliucija.' Ir ant kiek ponai Gabaliauskai 
nori tokios kontr-revoliucijos, ant tiek 
jie skiriasi ir su Anglija ir su Amerika.

“Praktikoje, todėl, jiems pasilieka tik 
hitlerinis kelias.

“Sovietų Sąjunga, jos liaudis ir vald
žia, nieko bendro nenori turėti su išga
momis, kurie šioje žūtbūtinėje kovoje lo
ja prieš bolševikus.

Daugiau Aukų Medikalei 
Pagelbai

Labai gražų pavyzdį duoda visoms lietuvių organizacijoms 
Hudson, Mass., Lietuvių Piliečių Kliubas. Jisai tiesiog iš savo 
iždo paaukojo $50 Sovietų Sąjungos medikalei pagelbai. Aukas 
prisiuntė A. Tamošiūnas. Labai didelis ir širdingas ačiū Piliečių 
Kliubui. Mes tikime, kad ir kitos lietuvių organizacijos savo su
sirinkimuose teikimą medikalės pagelbos apsvarstys ir teigiamai 
atsilieps.

Reikia žinoti, kad šis darbas yra grynai humanitarinis, nesu
rištas su jokia keno nors partijine politika. Todėl neturėtų būti 
tokios organizacijos, arba tokio asmens, kuris atsisakytų prie šio 
darbo prisidėti.

Gavome taipgi gana gražią auką iš Clevelando. Juozas N. Si- 
mans prisiuntė $49. Tai aukos surinktos laike išleistuvių ban- 
kieto, kuris buvo suruoštas veikėjai M. Valentai. Aukotojų var
dai tilps korespondencijoje. Čia atžymime tik tuos, kurie aukojo 
po penkinę. O tokiais buvo Raulinaitienė, Dorofei Lesnikauski ir 
S. Kaziulonis. Iš Clevelando lauksime ir daugiau paramos. Ten 
yra didelė, skaitlinga grupė nuoširdžių antifašistų, kurie dar nė
ra prisidėję prie medikalės pagelbos Sovietų kariams.

Gavome auką ir laiškutį iš Herrin, 111. Frank Goodrich prisiun
tė $10 ir karatus velijimus Raudonajai Armijai, kad jinai nu
suktų sprandą kruvinam fašizmui.

Pagaliau atsiliepė ir Pittsburghas. Per K. Kairį gavome $10. 
Prisiuntęs auką ir korespondenciją su aukotojų vardais, jis sako: 
“Stengsimės ir daugiau paremti.” Ačiū už pasižadėjimą.

Drąsių kovotojų balsą išgirdo lietuviai ir tolimos West Virgi
nijos. Drg. D. Prisiuntė $9 aukų ir korespondenciją su aukotojų 
vardais. Jis irgi sako, kad darbuosis ir toliau.

Detroitietis A. M. Metelionis paaukojo $15 šiam aukštam tiks
lui. Jis, tarp kitko, rašo:

“Labai gerai padarėte, įsteigdami lietuvių skyrių teikti pagel- 
bą narsiems kovotojams su barbarišku klero-fašizmu. Jeigu fa
šizmas laimėtų pergalę, tai vėl grįžtų inkvizicijos laikai ir tie 
baisūs tamsybės amžiai.

Iš Karo ir Apie Karą
Fašistai Sumušti Prie 

Smolensko
Sovietų rašytojas Euge

nijus Petrov tik ką apsilan
kė karo fronte ties Smolens
ku. Jis ten išbuvo 4-rias die
nas, apžvelgė 40 mylių ilgio 
ir 15 mylių gylio frontą, iš 
kur Raudonoji Armija iš
mušė vokiečius fašistus.

Pagal rašyto j aus pateik
tus davinius, mūšiai buvo la
bai žiaurūs. Vokietijos fa
šistų armija buvo apsikasus, 
turėjo eilių eiles apkasų, ap
tvertų spygliais ir kitokio
mis painiavomis. Rašytojas 
sako, kad frontas įgavo 
vaizdą Pirmo Pasaulinio 
Karo apkasinio fronto, tik 
jis yra daug baisesnis, daug 
žiauresnis. , .

Raudonoji Armija iš kar
to orlaivių ir kanuolių ug
nimi daužė fašistus, o pas
kui tankai ir pėstininkai 
perėjo į atakas. Petrov ma
tė rugių lauką labai išdau
žytą, pilną primėtytą pra
muštų vokiškų kepurių, kas 
liudijo didelius nacių nuos
tolius, primėtyta daug gink
lų ir sudraskytų drabužių.

kiaulę, užmušė ir išvirę, čia 
pat prieš jų akis, suvalgė. 
Raudonoji Armija jau visai 
arti prisiįrė prie Smolens
ko, kurį tik po 30 dienų ir 
naktų vokiečiai užėmė.

Dūksta Hitleriški Bernai
Iš Šveicarijos praneša, 

kad Kroatijoj, daly j Serbi
jos, labai didelis žmonių su
bruzdimas prieš pavergėjus 
fašistus. Kroatijos nudaryta 
fašistų valdžia privelta or- , 
ganizuoti specialius motori
zuotus būrius policijos kovai 
prieš partizaniškus liaudies 
išstojimus.

Danijoj Areštavo Komu
nistus

Vokietijos fašistų spauda 
pripažįsta, kad Danijoj su
ruošta platūs užpuolimai 
ant komunistų. Vien Copen
hagen mieste suimta apiex 
500 komunistų ir jiems prf-\ 
tariančių. Sako, kad birželio \ 
22 dieną buvo areštuota 269 \ 
žmonės, tai yra, dienoj, ka\ 
da Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą.

Tai pirmas atsitikimas 
šiame kare, kad Vokietijos 
fašistų armija ne tik sulai
kyta, bet sumušta ir nuvy-

“Tokio laimėjimo išsižioję laukia visi civilizacijos, .kultūros, fa 30 mylių atgal. Vietoj,
kur buvo Petrov, tai fašis-laisvės ir žmonijos gerbūvio priešai.

“Vis dėl to kunigija už Hitlerį ir lietuviški fašistai negali ati-.tal darė šešias Žiaurias kon- 
dėkavoti Hitleriui už ‘išlaisvinimą’ Lietuvos. Iš šitų žmonių ko tr-atakas, kad vėl atsiimti iš 
geresnio ir negalima tikėtis. Bet labai keista, kad lietuvių tarpe Raudonosios Armijos pozi-
yra žmonių, kurie save perstato laisvės ir demokratijos šaliniu-'eijas, kurias jie prarado, bet 
kais ir net laisvamaniais ir socialistais tituluojasi, o šiandien kiekvienu 
bendrai dirba su kunigija ir aiškiais fašistais nacizmo naudai. .. mušti su 
Jų reikia šalintis ir jų darbų nepamiršti, nes kai fašizmui spran- |įaįs 
das bus nusuktas, tai šitie kameleonai vėl mainys savo kailį.“

kartu buvo at- 
dideliais nuosto-

Petrov
Paskelbiant vardus philadelphiečių, aukavusių stambias sumas, pušynėlio

įvyko klaida. Pasakyta, kad aukojo M. ir J. Gugoniai, o turėjo magas dukras ir berniuką.

rado prie vieno 
moterį, dvi jos

Ta nelaiminga šeima nesu
spėjo pabėgti, pirm užėjo 
naciai. Ji skundėsi, kad fa
šistai paėmė jų vištas, žąsis,

būti J. ir M. Vogoniai. Atsiprašome.
Tai tiek šiuo tarpu. . . .

Lietuvią Korn. 'Medikalei, Pagelbai Sovietų. Sąjungai, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Reakcintnkai “raganų gaudytojai” pasimojo užduoti smūgį Niujorko mokykloms.

“Kuomet kraujas liejasi upeliais, bol
ševikų kraujas, mirtinoje kovoje prieš 
nacių pragarišką mašįną, tai pabėgėliai 
pas Hitlerį (Gabaliauskai) rodo savų lie

žuvį ir nori hitlerinio maišto prieš didvy- 
riškiausius kovotojus!

“Paskutinis krislas padorumo prasme
go apjakime!”

Liaudis Puola Kareivines
Iš Brusselio pranešama, 

belgai užpuolė Ypres mies
te vokiečių rai tari jos pulko 
kareivines ir išdaužė langus. 
Po to fašistai išleido griež 
tą įsakymą, kad niekas ne
turi teisės gatvėj pasirody-
ti po 9 valandai vakare.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija: Prašau man atsakyti 
įi sekamus klausimus :

1; Ar tiesa, kad Stalinas 
prašo Finliandijos taikytis?

2. Ar tiesa, kad Finliandi- 
ja paėmė tas sritis, kurias Ru
sija buvo paėmus arba užka-
riavus 1939 metais?

3. Iš kur “Laisvė” gauna 
tokias žinias arba raportus, 
kuriuos skelbia, kad per radi
jo visai kitaip raportuoja?

4. Kam Rusija paėmė Lie
tuvą, kad negalėjo jos išgel
bėti nuo Hitlerio, kuris dabar 
Lietuvą pavertė į pelenus? *

5. Kam taip Stalinas miego
jo per daug metų, kad negalė
jo stipriau apsiginkluoti? Visi 
mislijo, kad Stalinas labai sti
prus. y

Ačiū labai už paaiškinimą.
S. W.

Atsakymas:

1. Atrodo, jog ne tiesa. 
Gandai buvo leidžiami, bet jie 
nebuvo patvirtinti.

2. Sunku dabar pasakyti. 
Karo frontas nėra pastovus.

3. “Laisvė” neskelbia nieko 
kito, apart to, kas yra paduo
dama žinių agentūrų bei radi
jų pranešėjų. “Laisvės” žinios 
yra visapusiškos.

4. Rusija Lietuvos nepaėmė. 
Lietuvos žmonės patys nubal
savo prisidėti prie Sovietų Są
jungos. Kas liečia Lietuvos ap
gynimą, tai ji vis tiek būtų pa
kliuvus po karo liepsna, jeigu 
ir nebūtų prisidėjus prie So
vietų Sąjungos. Juk kitos 
ropos tautos nebuvo prisij 
gusios, tačiaus jas Hitleris
grobė ir sunaikino. Kadangi 
Hitleris buvo iš aukšto prisi
rengęs ir pasalomis užpuolė, 
tai jam iš karto pavyko už
grobti gana daug Sovietų teri
torijos. Bet Hitleris gain gale 
bus sutriuškintas. Tada ik Lie- 
tuva bus išlaisvinta iš po na
cių priespaudos.

5. Ne tiesa, kad Stalinas ar
ba Sovietų Sąjunga miegojo ir • 
nesiginklavo. Šis didvyriškas 
Raudonosios Armijos atsispy
rimas parodo visam svietui, 
jog Sovietų Sąjunga yra gerai 
ginkluota. Ir tik tame yra vil
tis, kad nacizmas bus nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. i*



*

r

>,

Antradienis, Rugsėjo 9, 1941

Istoriškas Babitų Su-
kilimas Persijoj

prole-Pasaulis s u s i nteresavo pareigas uždėjo ant 
Irano (Persijos) naujais tariato. Ali-Muchamed-Ba- 
įvykiais, kada iš ten,Raudo-įbas savo mokslui paėmė 
noji Armija ir Anglijos ka-[Persijos sąlygas—amatinin- 
ro jėgos ištrenkė Vokieti j os.kų, valstiečių ir miestų bied- 
fašistų jėgas. Dabartiniu nuomonės reikalus. Jis iš- 
laiku labai svarbu susipa-,1 stojo prieš feodalizmą, ku- 
žinti su vienu iš didžiųjų ris buvo žiaurus ir skaudus. 
Persijos darbo žmonių su-'Jo mokslas greitai skleidėsi 
kilimu veik šimtas metų at
gal, kuriam vadovavo habi
tai.

Sukilimas Babitų

Pradžioj, iki 1848 metų 
Babas su savo mokslu nesi
kreipė į darbo mases. Jis 
panašiai socialistams-svajo- 

i savoPersijos darbo žmonių gy-'tojams mang saVo idėjas 
venimas darėsi vis^ sunkės-, įvykinti gyveniman su pa- 

I gaida karaliaus-šako, pa
žangesnių gubernatorių ir 
kunigų. Į liaudies mases jis 
atsikreipė tik tada, kada įsi
tikino, kad karalius, feoda
lai, kunigija ir gubernato
riai yra griežtai prieš jo 
mokinimą, kada įsitikino, 
kad jo mokslas randa karš
tą pritarimą tarpe paverg
tųjų masių.

Viduryje 1848 metų 
dašte susirinko apie 
babitų. Vadovaujančią 
vaidino kunigas (muilą) 
Muchamed - Alli - “Akių At- 
šaldymas”. Jis paskelbė, kad 
neturi būti mokami jokie 
taksai, kad visi žmonės ly
gūs, kad nuosavybė paver
čiama visų bendru turtu, iš

nis. Į Persiją pradžioj XIX | 
-to šimtmečio pradėjo verž
tis Anglijos, Vokietijos ir 
Rusijos kapitalas. Bet feo
dalai po senovei žiauriai iš
naudojo darbo valstiečius. 
Valdžia kelis metus iškalno 
iškolektuodavo iš valstiečių 
pagalvinius ir kitokius tak
sus. Daugelis iš valstiečių 

• metė žemę ir bėgo į miestus, 
kur juos viliojo proletarų 
gyvenimas. Bet ir ten jie ra
do vargą: basi, apdriskę, al
kani žmonės valkiojosi gat
vėmis nerasdami sau užsi
ėmimo.

1840 metais Persijoj ma
sių protestai pasiekė aukš
tą laipsnį. Masės atvirai iš
stojo prieš chaną, valdžią ir

Ba- 
300 
rolę

gubernatorius. Atsirado ma- kurio kiekvienas gali gauti 
"isavo dalį. Jis paskelbė, kadtai.

1820 metais, Šarazoj, au
dinių pardavėjo šeimoj gi
mė Ali-Muchamed. Pasiekęs 
vyro amžių jis užsiėmė pre
kiavimu, prisilaikė šeikitų 
religijos, vaikštinėjo į Ka- 
brela ir Nedzefo šventyklas. 
Paskui pradėjo s k e 1 btj 
mokslą, kad ateis naujas 
žmonijos išgelbėtojas Mach- 
di, kuris panaikins neteisin
gą tvarką ir įves naują 
tvarką, kurioj nebus vargo. 
1844 metais mirus tos tiky
bos vadui, Ali-Muchamed 
paskelbė save Babu, arba 
durimis į naują gyvenimą. 
Iš čia jo pasekėjai gavo “ha
bitų” vardą.

Babitų Mokinimas
Babitų vadas — Ali-Mu

chamed garsiai skelbė, kad 
žemė perpildyta neteisybe, 
niekšais, kad netiesą palai
ko valdininkai.' Karališka 
valdžia areštavo “Babą” ir 
1847 metais įmetė į Makų 
tvirtumą, netoli Rusijos- 
Turkijos sienos. Jis ten bū
damas parašė knygą “Be- 
jan”, kurioj išdėstė savo 
mokslo pamatus.

Jis rašė, kad įstatymai ir 
tvarka nustatyta “Korane” 
jau paseno ir daugiau ne- 
atatinka. Todėl Dievas— 
Alach prisiuntė naują pra
našą Babą, per jį j atidengė 
savo valią, kuri užrašoma į 
“Bejan” knygą. Jis toj kny
goj paskelbė visų žmonių 
lygybę. Jis rašė, kad laikui 
bėgant jo mokslas užviešpa
taus visame pasaulyj. Kad 
pirmiausiai ta tvarka Turi 
įvykti Persijoj (Irane), kad 
naujoj tvarkoj gyvens tik 
habitai, kad visi neteisingi 
žmonės, tame skaičiuj ir už
sieniečiai bus išvyti. Turtai 
bus konfiskuoti ir visų tar
pe lygiai išdalinti. Asmens 
nepaliečiamybė namuose už
tikrinta.

Atminkime, kad kaip sy
kis 1847 metais Karolis 
Marksas ir Fredrikas En
gelsas parašė “Komunistų 
Manifestą,” kuriame išdės
tomas darbo žmonijos pasi- 
liuosavimas. Marksizmo tė
vai klausimą ėmė moksliniai 
ir žmonijos išsilaisvinimo

naujoj tvarkoj visi chanai, 
feodalai ir kiti turčiai ne
tenka teisių. Paskelbė ly
gias teises vyrų ir moterų 
ir kitus demokratinius prin
cipus. Jq pasiūlymą priėmė 
dalyviai. Po susirinkimo vi
si babitai pasiskleidė 
Persiją išnešiodami tas 
jas.

Babitų Sukilimas
Rugsėjo mėnesį, 1848 

tais mirė karalius Mucha- 
med-šakas. Kol nauja vald
žia susidarė, tai šalyj pra
sidėjo sukilimai. Seni kara
liški valdininkai, tokiais 
momentais, būdavo pakeisti 
naujais. Daugelis prasikaltę 
liaudžiai patys bėgdavo. Iš 
Masenderano visi valdinin
kai išvažiavo. Tuo pasinau
dojo babitai ir sukilo. Po 
susikirtiino su vietos feoda
lų kariais, babitai laimėjo 
ir užėmė Šeik-Tebersi vieti
nę šventyklą-klioštorių. '

Jie iš ten paskleidė pro
pagandą^ aplinkui. Artimes
nių miestelių ir sodžių gy
ventojai dėjosi prie jų. Už 
kiek laiko babitai jau turė
jo 2,000 ginkluotų vyrų. Di
džiuma tai buvo valstiečiai. 
Aplinkui klioštorių pastatė 
barikadas, iškasė apkasus, 
supylė žemių krantus. Savo 
tarpe įvedė lygybę, visi val
gė bendrą maistą.

Karališka valdžia ir kuni
gai pradėjo skleisti melus 
apie habitus, būk jie ir mo
teris padaro bendromis, tai 
yra, visi jomis naudojasi, 
būk jie vagiai ir plėšią. 
Naujas karalius įsakė karo 
vadui Tagi-Chanui sumušti 
habitus. Bet babitai sumu
šė karališką vaiską. Tada 
1848 metų pabaigoj habitus 
apgulė reguliarė šako armi
ja, bet ir ji ilgai negalėjo 
juos įveikti. Pradžioj 1849 
metų prieš sukilėlius pa
traukė artileriją ir pradėjo 
tikrą apgulą, bet apylinkių 
valstiečiai atėjo habitams į 
pagalbą. Apgula tęsėsi ke
lis mėnesius. Virš 7,000 ka
rališkų karių su kanuolėmis 
bombardavo sukilėlius.

Bjauri Apgavystė
Gegužės mėnesį kliošto- 

riuj liko tik 250 sveikų ba-

ide-

bitų. Karališkos armijos ko- 
mandierius pasiūlė jiems 
pasiduoti, žadėdamas laisvę, 
bet kada babitai atidarė 
vartus, pasidavė, tai visus 
juos sugrobė ir ten pat nu
žudė. Po to kruvino žygio 
karaliaus jėgos pradėjo 
žiaurų užpuolimą ant liau
dies.

Zendžano mieste babitų 
jėgos pasiekė apie 15,000, 
jiems vadovavo vietinis ku
nigas Muchamedas-Alis. Ir 
gegužės mėnesį, 1850 me
tais, kada gubernatorius 
areštavo vieną iš babitų, tai 
jie sukilo. Jie nacionalizavo 
turtus ir paskelbė visų nuo
savybę.

Mirtis Babitų Vado
Pirmas karališkos armi

jos atakas babitai atmušė. 
Tuo kartu jų skaičius augo išstojimuose Bruno demas- 
po visą Persiją. Tada, šakas kavo nešvarų kunigų elgesį, 
nusprendė nužudyti Babą.
Pradžioj liepos, 1850 met., nyčia D. Bruno naudojosi 
Babą atvežė iš tvirtumos į visomis, jam prieinamomis, 
Tabrizą. Šakas negalėjo ras
ti budelio, taip Babas buvo 
populiarus masėse. Karei
viai atsisakė jį žudyti. Ta
da šakas atrinko kareivius 
krikščionis ir jiems įsakė 
sušaudyti Babą. Ir šie atli
ko tą tik iš kelinto zalpo.

Pasklydus žinia apie nu
žudymą Babo nepakirto su
kilėlių dvasios. Zendžano 
sukilėliai dar drąsiau kovė
si. Prie vyrų prisidėjo ir 
moterys ir kovėsi petys pe
tin už laisvę. Viena moteris 
net komandavo didelį babi
tų būrį. Karališka kariuo
menė tik po šešių mėnesių 
baisios kovos, gruodyj, 1850 
metais ir tai tik apgavystės 
keliu paėmė miestą. Čia vėl 
veidmainiškai karaliaus ko- 
jmandieriai pažadėjo laisvę

Drąsus Kovotojas už Moks 
linę Pasaulėžiūrą

1600 m. vasario 17 d. ka-[susirinko nesuskaitomos mi- se:
nios žmonių. Ir tiktai kata- tis” ir “Killeniaus asilas, 
likų bažnyčios ir kovingųjų 
klerikalu namai buvo užda
ryti ir paskendę liūdėsyj.

E. Ferrari statula atvaiz
duoja D. Bruno visame ūgy
je. Pedestale padarytas įra
šas:

“1889 m. birželio 9 d. 
Džordano Bruno 

nuo šimtmečio, kurį jis nu
matė, toje vietoje, kur buvo 
uždegtas laužas.”

Paminklo bareljefose vai
zduojami svarbesnieji D. 
Bruno gyvenimo momentai: 
diskusijos Oksforde, mirties 
sprendimo paskelbimas ir 
didžiojo mokslininko sudegi
nimas. Kiekvienoje pedesta- 
lo pusėje yra po du medal- 
jonu minty tojų—D. Bruno 
pirmtakūnų ir pasekėjų, ku
riuos ištiko toks pat, kaip 
|ir jo likimas. Čia patalpinti 
portretai Miguelio Serveto 
(1511—1553 m.), įžymaus is
panų gydytojo, protestantų 
sudeginto ant laužo; Andre- 
aso Vezalijaus (1514-1564), 
kuris prieš bažnyčios už
draudimą tyrinėjo žmonių 
lavonus ir tik didelėmis pa
stangomis išvengė kanki
nančios bausmės; Petro Ra- 
muso (1515 — 1572 m.), 
stambaus francūzų mintyto- 

•vertė išsižadėti savo idėjų, jo ir filosofo, žuvusio nuo 
bet D. Bruno vyriškai viską pasamdytų budelių rankos 
iškentė ir nesutiko prisipa- per Baltramiejaus nakties 
žinti “klydusiu.” Jį nuteisė skerdynes; Liučilio Vanini

talikiškosios i n k v izicijos 
laužo liepsnose žuvo Džor- 
dano Bruno — žymus galvo
to jas, drąsus kovotojas už 
mokslinę pasaulėžiūrą.

Ų. Bruno mokslinosi vie
nuolyne ir buvo patapęs ku
nigu. Bet greit jis suprato, 
kad vienuolynas ir kunigys
tė yra diametraliai priešin
gi jo pasaulėžiūrai dalykai 
— jis metė vienuolyną.

Savo mokslu D. Bruno 
griovė religijos autoritetą, 
aštriai kritikavo bibliją, 
griaudamas jos padavimus 
apie žemę ir žmogų. Savo

Kovoje su religija ir baž-

antireliginės p r opagandos 
formomis: mokslinėmis dis
kusijomis, moksliniais ir te
atro veikalais, eilėraščiais ir 
t. t. Jis atkakliai gynė ir 
plėtė Koperniko t e o riją 
apie žemės sukimąsi ir tuo 
griovė religines pasakas, ku
riose žemė buvo laikoma pa
saulio centru.

1593 m. D. Bruno “šven
tosios inkvizicijos” teismo 
suimtas ir uždarytas kaleji
man. Septynerius metus jis 
išbuvo kalėjime. Per tą lai
ką jį įvairiais kankinimais

nakties

Tuluzos
už

Trečias puslapis

me-

“Pegaso arklio paslap-

Š. m. vasario 17 d. suka
ko 341 metai, kaip laužo 
liepsnose žuvo mintytojas 
ir kovotojas D. Bruno. Bet, 
deja, mirtimi nepasibaigė 
D. Bruno persekiojimai, jo 
idėjos ir šiandien daug kur 
yra ujamos, jo paminklas 
Ryme naujųjų barbarų su
naikintas.

Anglija Ragina Ameri
ką Gamint Daugiau
Pabūklą Sovietam

Washington. — Anglų 
valdininkai ragina Jungti
nes Valstijas pasmarkint 
karo pabūklų dirbimą, ypač, 
kad galėtų daugiau jų per
leist Sovietam. Anglai tei
gia, jog remt ginklais Sovie
tų Sąjungą tai geriausias 
būdas sumušt Hitlerį.

Pranešama, kad Amerika 
tariasi su Anglija pervest 
Sovietam net dalį ginklų, 
kuriuos jos laiko reikalin
gais sau.

Įsigykite Šias Knygas

Lietuvių Kalbos Gramatika

lietu-

g

i

rai

Trys Kalifornijoj Įkalinti asmenys: Ernest G. Ram
say, Frank J. Conner ir Earl King, 1936 metais nekal
tai (klastingai) nusmerkti kalejiman po 20 metų 
kiekvienas. Dabar Los Angeles Industrinė Taryba reii 
kalauja išlaisvinti juos.

F' S'— F.

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

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

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

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

Tai 
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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.

(1585—1619 m.), 
dvasininkų sudeginto 
laisvamanybę; Tomo Kam- 
penellos (1568—1639 m.), 
27 metus savo gyvenimo 
praleidusio inkvizicijos kalė
jimuose. Šitų mokslo kanki
nių vardai, taip pat, kaip ir 
D. Bruno vardas, visur su
keldavo ir sukelia aršų, bet 
teisingą, pyktį ir neapykan
tą dvasininkams.

Gausinguose savo veika
luose D. Bruno kritikavo ir 
išjuokė kunigus ir religiją. 
Aštriausiai jis tą padarė sa
vo literatūriniuose veikaluo-

niiriop. Iškausęs m i rties 
sprendimą, jis teisėjams pa
sakė: “Aš negaliu ir neno
riu ' atsisakyti... Aš žinau, 
kad jūs daugiau bijote ir 
jaudinatės išnešdami man 
mirties sprendimą, negu aš, 
išklausydamas jį.”

Bruno tikėjo tuo, kad 
ateinančios kartos įvertins 
ir priims jo idėjas. Jis rašė: 
“Mirtis viename šimtmety
je padaro minty to ją nemir
tingu būsimiems amžiams.” 

Džordano Bruno atmin
tis pergyveno amžius. Dar 
80-siais praeito šimtmečio 
metais kilo mintis pastatė 
ti Bruno paminklą jo sude
ginimo vietoje.

Bet dvasininkai aršiai pa
sipriešino tam.

Ir tik 1889 m., viso pasau
lio viešosios opinijos spaudi
mo dėka, buvo pastatytas 
paminklas. Jo statyboje da
lyvavo viso pasaulio pažan
gioji žmonija.

1889 m. birželio mėn. 9 d. 
įvyko iškilmingas paminklo 
atidarymas. Rymąs įgavo 
šventišką išvaizda/ Visuo- : 
meniniai . pastatai, namai miąi pasakojo, kad jie neva 
buvo išpuošti vėliavomis, per 15 mylių matę gaisrus, 

jingai. Už tai karalius nu-^vainikais ir gyvomis gėlė-1 kuriuos, girdi, vokiečių ka- 
žudė 28 habitus. Juos, nu- mis. Gėlių aikštėje, kur bu- nuolės padarė pačiame Le- 
žudė baisiai žiauriai. Nužu-tvo sudegintas 
dymu rūpinosi kiekvienas 
ministeris. Žudė ne iš karto, 
pirma tik sužeisdavo, į žaiz
das įstatydavo degančias 
žvakes, kad areštuotą ilgiau

apgultiems, jeigu jie pasi
duos. Bet kada habitai pa
dėjo ginklus, pasidavė, tai 
karališki žvėrys sugriebė 
juos ir visus nužudė.

Birželio mėnesį, 1850 me
tais į Niriz miestą atvyko 
babitų veikėjas Seid Jache- 
ja. Miesto gyventojai nepa
keldami sunkaus jungo grei
tai prisidėjo prie babitų. 
Gubernatorius ir jo vald
žia pabėgo. Kada karališka 
armija paėmė miestą, tai 
sukilėliai išbėgiojo į kalnus, 
ten organizavo grupes ir il
gai vedė partizanų ka/ą. 
Karalius buvo priverstas 
siųsti prieš juos armijos da
lis su artileriją.

Pasikėsinimas ant 
Karaliaus

Kada babitų sukilimai bu
vo nusilpninti, tai jų vadai 
griebėsi individualio teroro 
prieš tironą ir jo valdžią. 
Rugpjūty j, 1852 metais, jie 
pasikėsino ant šako gyvas
ties, bet nevykusiai. Šakas 
buvo sužeistas, bet nepavo-

Vokiečiai Dar Nebom- 
barduoja Paties Lenin

grado, Sako Naciai
Berlin. — šeštadienio va

kare naciai pakartojo, kad 
jie randasi už 20 mylių nuo 
Leningrado ir kad jų kanuo- 
les bombarduoja tiktai ka
riškai svarbius punktus apie 
Leningradą, bet ne patį 
miestą (nors Helsinkio šuo

Bruno,
dėjimo pagalbos virsta loka- 

’ liniu ir negali laimėti.
I Vėliau, būtent, 1860 me
tais tūlas Becha-Ulla refor
mavo babitų mokslą, jį visai

ningrade).
Vokiečiai neoficialiai tvir

tina, kad jie apsupę Lenin
gradą, ir, esą, Sovietų ka
riuomenė , galėtų iš jo iš
trūkti tiktai laivais rper La-

atmesdamas dogos^ - 
sukilimą, kovą už Persijos Pasaknacių, tai jų aitile- 

nimis „ta tosK priris. 'K i“*
VonnnKn n-ovViKi išstojo uz visuomeninius^^ ° J

davo patkavas, paskui juos 
kapojo kardais, mušė akme- sukilimą, kovą už Persijos Pasak nacių, tai jų artile-

prie kanuolių gerklių. Taip 
buvo sostinėj, taip elgėsi ir 
kituose miestuose.

sluogsnius ir privatinę nuo
savybę ir tuo tik demorali- 
Izavo revoliucinį valstįečių- 

Babitų sukilimas buvo de-babitų judėjimą.
mokratinis anti-feodalinis,' Bet gi, babitų kovos ne- 
kuris siekė išlaisvinti Per-'praėjo visai veltui. Persijos 
sijos liaudį iš feodalų ir ku- valdonai buvo priversti da- 
nigaikščių vergijos. Tuo pat ryti eilę pažangių reformų, 
kartu darbo žmonių buvo kad pastojus sukilimams ke- 
sukilimai Chinijoj ir Indi- lią. Nors tiesa, jie, kaip ir 
joj. Bet tas sukilimas rėmė-jvisi išnaudotojai, • pirmoj 
si veik išimtinai ant vals- progoj vėl tas reformas pa- 
tiečių judėjimo, kuris be naikino, 
proletariato revoliucinio ju-

■ V Ii

D. M. š.

London.— Anglijos sub- 
marinai nuskandino dar du 
Italijos laivus,- vieną 11,398 
tonų, kitą 4,000 tonų.

Washington.— Karo mini
sterija užsakė galingiausių 
bombinių orlaivių, “lekian- 
čiųjų tvirtumų” už 347 mi- 
lionus dolerių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą ,

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

300 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 balzamayimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

English - Lithuanian 
Sėli - Instructor 

rankvedis angliškai kalbantiems mokytis
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A. L Nekrasovas

Prancūzijos Kolonijos i

(Tąsa)
Indijos vandenyne Prancūzija užgrobė 

Krovės salas, Naująjį Amsterdamą, Ker- 
geleną. Nespėjusi ne tik ekonomiškai, bet 
net politiškai, sudoroti vienos kolonijos, 
Prancūzija jau šokdavo prie kitos. Kolo
nijų grobimas jai kaštavo milijardus 
frankų, bet finansiniai sindikatai ir ka
riniai sluoksniai stūmė kraštą vis į nau
jas avantiūras.

Leninas rašė: “Finansinis kapitalas iš 
viso stengiasi kaip galima daugiau už
griebti bet kokių žemių, bet kur ir bet 
kuria kaina, matydamas jose galimus ža
liavų šaltinius, bijodamas atsilikti pasiu
tiškoje kovoje dėl paskutinių nepasidalin
to pasaulio gabaliukų arba dėl jau pasi
dalintų gabalų perdalijimo.” (Lenino raš
tai, XIX t. 138 p. rusų leid.)

Prancūzija užgrobė negyvenamas sa
las, balingas vietoves su tropiškuoju dru- 

' giu, smėlio dykumas, leido šimtus mili
jonų karams, neteko dešimčių tūkstančių 
karių, vildamasi išnaudoti netinkamas 
žemes ateityje. Madagaskaro ekspedicija 
kaštavo 60 milijonų frankų, joje žuvo 6 
tūkstančiai prancūzų, kurių 28 nuo čia
buvių kulkų, o likusius išklojo drugys. 
Alžyro nukariavimas Prancūzijai kašta
vo daugiau kaip 5 milijardus frankų.

Leninas rašė: “Finansiniam kapitalui 
yra svarbūs ne ^ien tik jau rastieji ža
liavų šaltiniai, bet ir galimieji jų šalti
niai, nes technika mūsų dienomis nepap
rastai sparčiai tobulėja, ir žemės, šian
dien netinkamos, rytoj gali būti pavers
tos tinkamomis.” (Lenino raštai, XIX t. 
138 p. rusų leid.)

Kolonijų grobimui buvo sudaromi įvai
riausi pretekstai. Pav., apie tariamus 
chrumyrų giminės užpuldinėjimus, ku
riuos savo laiku norėjo panaudoti Ferri 
vyriausybė, vienas prancūzų laikraštis 
rašė:

nija yra Alžyras, kuris tiesiasi pagal Vi
duržemio jūros pietų krantą. Vakaruose 
jis ribojasi su Maroku, rytuose su Tuny- 
su, pietuose toli įsiskverbia į Sacharos 
dykumą. Alžyro teritorija sudaro 2,196,- 
000 km, gyventojų apie 7 milijonai. 90% 
visų gyventojų susibūrę pajūrio juostoje. 
Tikrieji ’vietos gyventojai — arabai, ber
berai, ateiviai — prancūzai, ispanai, ita
lai.

“Mes esame įsitikinę, kad Ferri vy
riausybė duotų 30 tūkstančių frankų 
tam, kuris pristatytų jai vieną chrumyrų 
parodyti jį armijai kaip pavyzdį. Deja, 
chrumyrų rinkoje visiškai nėra.”

Įsibrovimas į Maroką, turtingą gele- | 
žirni ir fosforitais, į kurį pretendavo vo
kiečių imperializmas, paaštrino nesantai
ką tarp Vokietijos ir Prancūzijos. 1911 
m. liepos 1 d. vokiečių kanonerinė valtis 
“Pantera” staiga atsirado Agadyro uos
te (Maroko vakarų krante) ir ten išmetė 
inkarą. Tas “Panteros” “šuolis” vos ne
sukėlė karo. Anglija, bijojusi Vokietijos 
įsigalėjimo, stojo Prancūzijos pusėn, ir- 
Vokietijai teko nusileisti.

Tuo laiku (1912 m.) visas pasaulis jau 
buvo pasidalytas. Leninas rašė:

“... būdingas kalbamojo periodo bruo
žas yra galutinis pasaulio pasidalijimas, 
galutinis ne ta prasme, kad nebūtų gali
mas perdalijimas, — priešingai, perdali- 
lijmai galimi ir neišvengiami, — bet ta 
prasme, kad kapitalistinių -kraštų koloni
jinė politika baigė neužimtų žemių už
grobimą mūsų planetoje. Pasaulis pirmą 
kartą pasijuto pilnai padalintas, taip kad I 
ateityje begalimi tik perdalijimai, t. y. 
perėjimas iš vieno ‘savininko’ kitam, bet 
ne perėjimas niekieno žemės ‘savinin
kui’.” (Lenino raštai, XIX t. 132 p. rusų 
leid.)

Toks pasaulio perdalijimo bandymas 
buvo 1914-1918 metų karas. Sunaikinus 
buvusią vokiečių imperiją ir Turkiją, 
Prancūzija gavo iš pirmosios Kamerūną 
ir Togo, o iš antrosios — Siriją ir Libaną.

Nebebij\damas Vokietijos, prancūzų 
imperializmas tęsė tolesnį Afrikos gimi
nių nukariavimą (karas su rifais) ir re
zultate žymiai padidino savp/ kolonijas 
Afrikoje.

Savo kolonijinių teritorijų didumu ir 
Jų gyventojų skaičiumi Prjncūzija po 
Anglijos užima pirmąją vietą pasaulio 
kolonijinių valstybių tarpe. Į prancūzų 
kolonijinę imperiją įeina kolonijos, pro
tektoratai ir mandatiniai kraštai su ben
dra 12 milijonų kv. kilometrų teritorija ir 
70 milijonų gyventojų. Didžiausios ir la
biausiai apgyventos prancūzų kolonijos 
yra Afrikoje.

Prancūzijos Kolonijos Afrikoje
Afrikoje Prancūzija valdo 40% visos 

žemyno teritorijos. Svarbiausia ir tirš
čiausiai apgyventa Šiaurės Afrikos kolo

Paprastai Prancūzijos kolonijos yra 
retai .prancūzų gyvenamos, tačiau Ąlžyre 
jų yra apie 750 tūkstančių.

Dėl savo artumo prie metropolijos 
(770 km nuo Marselio), didumo, derlin
gos dirvos, švelnaus klimato, artimo 
Pietų Europos kraštų klimatui, ir gyven
tojų tirštumo Alžyras yra viena vertin
giausių Prancūzijos kolonijų.

Alžyro pramonė silpnai išvystyta, iš
skyrus geležies, cinko ir fosforitų gamy
bą. Alžyras — žemes ūkio kraštas, bu
vęs kadaise senovės Romos “aruodu,” ku
riuo jis tebėra ir Prancūzijai. Čia sėja
mi kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, aukš
tai pastatytas vynuogių, tabako augini
mas, sodininkystė. Alžyras turtingas fos
foritais, geležimi, variu, cinku. Svarbiau
sieji miestai: Alžyras, 172 tūkstančių gy
ventojų, svarbus uostas, jūrų karo lai
vyno bazė; Granas — 123 tūkstančių gy
ventojų; Konstantina — 65 tūkstančiai 
gyventojų ir kt.

Po Alžyro seka Marokas, užimantis 
Afrikos šiaurės-vakarų dalį. Šiaurėje jį 
skalauja Viduržemio jūros vandenys, va-* 
karuose — Atlanto vandenynas. Rytuose 
jis ribojasi su Alžyru, o pietuose pereina 
į Sacharą. Marokas apima 431,000 km, 
gyventojų turi 5,600,000; kuriuos sudaro 
berberai, arabai, žydai. Prancūzų Ma
roke yra 128 tūkstančiai. Iš žemės ūkio 
kultūrų svarbiausią vaidmenį Vaidina 
kviečiai, miežiai, kukurūzai. Gerai pa
statytas vynuogių auginimas ir sodinin
kystė. Marokas labai turtingas minera
linėmis iškasenomis: fosfatu, variu, mar- 
gancu, geležimi; randama naftos. Svar
biausieji miestai: Fecas — 109 tūkstan
čiai gyventojų, politinis ir ekonominis ša
lies centras, garsus savo odos dirbiniais; 
Marakešas — Didžiojo Atlaso kalnų pa
pėdėje, 195 tūkstančiai gyventojų, svar
bus prekybinis centras, oro uostas. Ka
daise jis buvo didelis pramonės centras, 
turėjęs 700 tūkstančių gyventojų. Mies
te yra daug arabų meno paminklų; Ka- 
zablanka — 163 tūkstančiai gyventojų.

Tunysas (protektoratas) 125,130 km 
ploto; gyventojų — 2.5 milijono — berbe
rai, arabai, žydai, prancūzai, italai. Tu
nysas yra Viduržemio jūros pakrantėje, 
tarp Alžyro ir italų Libijos. Atlaso kal
nyno šakos pietų vakaruose pereina į 
Sacharą. Derlingiausios Tunyso vietos — 
rytinė žemės juosta, einanti nuo Gamma- 
meto' įlankos į pietus, ir šiaurinė, turtin
ga gausia augmenija. Tunyso pietuose — 
dykuma.

Tunysas taip pat žemės ūkio kraštas. 
Svarbiausios žemės ūkio kultūros yra 
šios: kviečiai, rugiai, kukurūzą, sprgo. 
Žemės turtus sudaro fosforitas, švinas, 
cinkas, margaheo rūda. Pramonė silpnai 
išvystyta, primityvi. Yra kelios metalo 
įmonės. Tunyse gyvena 71 .tūkstantis 
prancūzų ir 90 tūkstančių italų. Svar
biausieji miestai: Tunysas — šalies sos
tinė, jūrų ir oro uostas, 186 tūkst. gyven
tojų; Sfaksas — 27,7 tūkst. gyventojų; 
Bizerta—26,6 tūkst. gyv.

Prancūzų ekvatorinė Afrika savo teri
torija yra viena didžiausių, bet kartu ir 
labiausiai atsilikusių kolonijų. Ji suside
da iš šių paskirų dalių: Gabųno, Viduri
niojo Kongo, Ubangi-Šaro, Čado. Ben
dras plotas — 2.255,9 tūkstančiai km2, 
gyventojų — 3.127,7 tūkst. Sienos: šiau
rėje italų Lybija, vakaruose Kamerūnas, 
rytuose anglų-egiptiečių Sudanas, pietų 
rytuose belgų Kongo, pietų vakaruose 
Gvinėjos įlanka.

Kolonija turtinga mišku ir kaučuku. 
Žemės ūkio lygis nepaprastai žemas. 
Trūkstant darbo rankų, menkai išnaudo
jami miško turtai, kaučukas. Prancūzų 
administracija įvedė priverstinį darbą. 
Kelius tame laukiniame’ krašte atstoja 
upės Kongo, Ogoue, Gabūnas ir kt. Svar
biausias miestas — Brazavilis, turįs 4 
tūkstančius gyventojų.

(Bus daugiau)

LAISVE

Harry Bridges, CIO lyderis, kurį nori valdžia išdepor- 
tuoti, rodo mikrofonelj, kuris buvo slaptai įdėtas jo kam
bary, Edison viešbutyj, N. Y. O kitame hotelio kamba
ryj klausėsi valdžios agentai, kuriuos Bridges susekė. 
Dabar jis reikalauja, kad tie agentai būtų nubausti už 
šnipinėjimą.

Waterbury Spaudos Piknikas
Sekmadienio (rugp. 31 d.) 

rytas, saulė tekėdama ryti
niam horizonte, skaisčiai rau
donai nušvietė lengvai debe- 
siuotą padangę ir Sparčiai kil
dama aukštyn gausiai sklei
dė vis karštesnius savo spin
dulius ant sidabrine rasa pri
dengtos augmenijos ir skubiai 
budino visą gyvūniją prie ak
tyviu užsiėmimo.

Mes, greatneckiečiai, irgi 
sukrutėm, suskubom ruoštis 
kelionėn. Diena, rodos, bus 
graži, tai manėme pavyks 
abu darbininkiškos spaudos 
piknikai.

Neilgai trukus, jau ir ant 
to pagarsėjusio kelio Merrit 
Parkway. Tas kelias tai pui
kus moderninės technikos .dar
bas, sujungtas su gražiais 
gamtos vaizdais. Neperaukšti, 
nuolaidūs kalnai su žaliomis 
pakalnėmis ir labai puikiomis 
tarpkelio inžinieriniai išdirb
tomis struktūromis, sudaro ne
pamirštamą grožį ir teikia sie
lai malonų jaukumą.

Artinantis prie Waterburio, 
jau kitas kelias, nemoderniš
kas, senobinis, vingiuojąs! pa
lei Naugatuck upę tarp vidu
tinio dydžio kalnų-kalnelių. 
Nors kelias prastokas, bet 
gamtos žvilgsniu turtingas 
vaizdais. Ir taip besigrožėda
mi kelione lengvai pasiekėme 
pikniko vietą, kuri irgi kal
nuotam parke, tik be didelių 
medžių, priedangai piknikuo- 
jantiems nuo saulės ar lietaus. 
Nuvažiavome anksti, veik pir
mutiniai. Gaspadinės - gašpa- 
doriai prisirengę, pasiskyrę 
darbus, visi savo vietose lau
kia publikos, kuri skubiai pra
dėjo rinktis ir tuojau vaišin
tis, kas ką pasirinkdami.

Dalyvavau visokiuose ir 
daugely j piknikų, bet nema
čiau nei vieno tokio, taip 
turtingai prirengto maistu, ne 
vien tik gausa, bet ir įvairu
mu. Skirtingų kolonijinių 
miestų atskirai gėlių bukietais 
papuošti stalai ir apkrauti 
įvairių-įvairiausiu maistu, taip 
rūpestingai prirengtų, taip ne-
sugadintu-naturaliu, gamtiniai 
turtingu vitaminais - minera
lais, rodos, lyg kokiam did
žiuliam bankietui, o ne pikni
kui. Puolasi į akį Naujosios 
Anglijos draugų-gių. toks pri- 
imnas paprastumas, toks nuo
širdus darbštumas, pasiaukoji
mas, ypatingai draugių-mote- 
rų, kurios įdėjo labai daug 
darbo pagaminimui maisto 
papenėjimui tokios skaitlingos 
publikos.

Programą išpildė šie daly-, 
viai: Ig. Kubiliūnas sudaina
vo . keletą komiškų dainelių, 
kurios išėjo gerai. Waterbu- 
riečių Vilijos Choras neskait
lingas, bet sudainavo gerai. 
D. šolomskas pasakė atatinka
mą momentui prakalbą. Buvo 
renkamos aukos Sovietų me- 
dikalei pagalbai. Paskutinis 
buvo Hartfordo Laisvės Cho
ras, skaitlingas nariais, turi 
stambių dainininkų kiekvie
nam balsui. Sudainavo labai 
gęrai. Garbė jaunai mokytojai 
B. Rasimavičiutei, kuri abu 
choru mokina ir taip mikliai 
diriguoja.

Tokią puikią pikniko nuo
taiką sudrumstė netikėlis lie
tus, kuris labai daug pakenkė 
rengėjams ir publikai.

Bet darbščiosios gaspadinės 
susinešė visą valgių biznį į 
žemutinę svetainę, kurioje 
žmonių minia pasislėpus nuo 
lietaus, ūžė-dūzgė, lig bitės 
avilyj ir linksmoj nuotaikoj 
baigė piknikauti.

Nesulaukę visai pabaigos, 
apleidome mūsų mažai pa
žįstamų, bet idėjiniai artimų 
draugų-gių rengėjų linksmą 
ir įspūdingą pikniką.

J. U.

San Francisco, Calif
Valgyklų Darbininkai Laimė

jo Streiką
Po septynių savaičių streiko 

darbininkai laimėjo algų pa
kėlimą ir geresnes darbo są
lygas. Nors* darbdaviai buvo 
pasiryžę sulaužyti uniją, bet 
tas jiems nepavyko. Darbinin
kai dar stipriau susiorganiza
vo ir išmoko geriau kovoti 
prieš darbdavius, prieš jų pa- 
simojimą sulaužyti uniją.

Rugpj. 30 d. išėjo į strei
ką lietelių darbininkai ir čia 
reikalauja tų pačių sąlygų, 
kaip ir restaurantų darbinin
kai. Jau keturi didieji kote
liai streikuoja.
San Quentin Kalėjime Kali

niai Gavo Radijus

San Quentin kalėjime įs
teigta maži ausiniai radijai 
dėl 4,000 kalinių. Radio sis
tema kainuoja $8,000, kuriuos 
patys kaliniai sukėlė per savo 
knygyną. Knygas randavo j a 
tarp savęs. Radijo sistema bus 
įsteigta ir Folsom kalėjime. 
Bruzdėjimas kalinių priverčia 
daugiau atkreipti atydos į jų 
reikalavimus. Kas dedasi už 
pilkų mūrų, aikštėn iškelti 
daug prisidėjo Tom Mooney, 
McNamara. Jų balsai buvo 
girdimi po visą pasaulį.

Parengimas Sukėlimui Aukų 
Vakarų Darbininkų Dienraš
čiui “Peoples World” Pavyko

Rugpj. 23 d., įvyko lietuvių, 
estų, ir latvių vakaras. Susirin
ko pilna svetainė, jog nebuvo 
nė kampelio tuščio, rodos, iš 
kur galėjo taip daug sueiti. 
Vakaro pirmininkė Bernice 
Zalogiūtė atidarė programą, 
paaiškindama tikslą šio vaka
ro ir pakvietė Latvių Chorą 
dainuoti. Choras puikiai už
traukė latvių ^keletą dainų po 
vadovyste jaunuolės Timmer- 
maniūtės, kuri yra gabi mer
gaitė. Jos motina yra latvė, o 
tėvas lietuvis. Timmermaniai 
daug metų veikia darbininkų 
tarpe.

Toliau pildė programą estų 
šokikai. Jie taip publikai pa
tiko, kad per kelis sykius iš
šaukė juos dar daugiau atkar
toti. štai eilė ir lietuvių gru
pės. Jie apsirengę lietu
viškais kostiumais — Sutkie- 
nė, Zalogiūtė, Paukštienė, Sil- 
kaitienė, Koblina, Knešas, 
Aukštis, Sutkus. Puikiai at
vaizdino lietuvių šokius. Pu- 

1 blikai labai patiko.
Buvo daug atvažiavusių iš 

Los Angeles. Iš lietuvių turė
jome drg. Lavanienę, kuri 
gražiai sudainavo keletą dai
nų. Jau ne pirmą syk drg. 

; Levanienė atsilanko į mūsų 
: parengimus ir prisideda prie 
i išpildymo programos. Turėjo
me ir daugiau svečių iš Los 
Angeles, būtent, drg. Berno- 

i tienę, kadaise gyvenusią San 
: Francisco. Ji čia yra daug 
i veikus lietuvių tarpe. San 
i franciskiečiai gaili, kad drg. 
Bernotienė nuvyko į Los An
geles. Taipgi buvo .ir Pukienė, 
Šimkienė, šimkiūtė, Levanas ir 
Arch. Smagu, kad losangelie- 
čiai atsilanko pas mus. Jie 
daug prisidėjo prie šio paren
gimo.

Po programos pirmininkė 
perstatė vieną iš “Peoples 
World” redaktorių Pitman pa
kalbėti. Pitman kalbėjo apie 
reikalingumą darbininkų spau
dos, kalbėjo apie karą — 
kaip žvėriškai Hitlerio gauja 
užpuolė Sovietų Sąjungą. At
sišaukė į estus, latvius ir lie
tuvius," kad jie būtų stipriai 
organizuoti. Sako, bus hitle- 
rizmui galas!

Buvo renkamos aukos dėl 
spaudos. Surinkta • $41.00, 
nuo parengimo liko $117, tad 
viso pasidarė $158. Tai graži 
parama vakarų darbininkų 
dienraščiui. Prie užbaigos pro
gramos tarptautiniai šokikai 
gabiai pašoko keletą rusiškų 
šokių, ii’ dar sykį Latvių Cho
ras sudainavo. Po programos 
tęsėsi šokiai iki vėlumos.

K. M.
Kp. Korespondentė.

Berlin.— Naciai įsake vi
siem žydam virš 6 metų am
žiaus nešiot “Dovido žvaigž
dę” kaip žydiškumo ženklą.

Buenos Aires, Argentina. 
—Skaičiuojama, kad naciai 
Pietų Amerikoj turi 500,000 
savo šturmininkų-smogikų.

Po visą kraštą yra pardavinėjami apsigynimo (de
fense) bonai ir stampos; piliečiai raginami juos pirkti, 
nes tas padės kraštui greičiau Hitlerį sumušti.

Jersey City, N. J.
Skaudi Nelaimė šeimyii^j
Jau buvo “Laisvėj’2_rasyta, 

kad 24 d. rugpjūčio automo
bilio nelaimėj /likosi užmušta 
lietuviai. Tačiąu buvo pažy
mėta, kad tik du, bet tikre
nybėje, aštuoni lietuviai iš 
vienos Basanavičių (Bason) 
šeimynos—du broliai, dvi se
serys, marti, ir trys vaikai.

Nuvykus aplankyti į šerme
ninę, rodėsi* skaudus, širdį 
veriantis reginys—aštuoni gra
bai, šeši iš jų balti ir du vi
dutinio amžiaus. Visi grabai 
uždengti, tik brolių atdari ir 
tai plonu muslinu apdengti, 
kas neduoda aiškaus veido 
matymo. Matipd^'priešakyje, 
jos vaikai prie jos, seserys ir 
broliai į šonus. G%lrkusių šei
mynos narių verksmas kiek
vieną atsi lankiusį graudina. 
Grabai moterų ir vaikų už
dengti buvo todėl, kad kuo
met nelaimė įvyko,/ ir Įjuos 
važiuojančius-vietoje užnnišė, 
tai gezolino tankui eksplioda- 
vus ir užsidegus automobiliui, 
visi smarkiai apdegė.

Basanavičiai, sekmadienį, 24 
d. rugpjūčio, esant gražiai 
dienai, buvo nuvykę į Green
wood ežerą pasigrožėti vasa
ros gamtos grože, ir jau vyks
tant į namus, ištiko nelaimė 
ir kartu astuonių šeimynos na
rių mirtis. Visi jauni, pačiame 
gyvenimo gražume. Vaikučiai 
nei neturėjo progos sulauktų 
didesnio amžiaus. * / '

K et vi rta d ie n f/2Ku g pūti - 
čio, įvyko visų aštuonių -šei
mynos narių laidotuvės. Lai
dotuvės atrodė lig į kokią pro
cesiją,—aštuoni grabai, svieto 
prie lietuvių bažnyčios įvairių 
tautų daug. Išvežant iš baž
nyčios ir apvežant apie jų gy
venamus namus, buvo minios 
žmonių ir palydovų ^tr-ajjlo-- 
mobiliais. Tas įvyko todėl, 
kad vietos anglų spauda pla
čiai rašė apie šią skaudžią 
Basanavičių šeimynos nelaimę 
ir kiekvieną tuomi suįdomino, 

^nepaisant, kokios tautybes 
žmogus yra.

lai pirmutinė tokia skaudi 
nelaimė Jersey City lietuvių 
tarpe. Skaudi nelaimė ir li
kusiai Basanavičienei, broliui 
ir dviem seserim, kurie nesiti
kėjo, kad jų šeimynoje įvyks 
tokia skaudi nelaimė. Rugpjū
čio 24 d. sukako lygiai penki 
metai, kaip mirė senis Basa
navičius. Praėjus penkiem me
tanu dar skaudesnė nelaimė 
šeimynoje!

Visi užmušti čia gimę, augę 
ir mokyklas lankę. Prie pro
gresyvių jokių organizacijų 
nepriklausė, išskiriant vieną 
brolį, kuris priklausė prie Lie
tuvių Demokratų Kliubo, kaip 
anglų spauda rašė.

Nusipirko Biznį

Gražiai, ilgą laiką gyvenan
ti Jersey City, nusipirko val
gyklą, Newark, N. J. Gražis 
yra “Laisvės” skaitytojas ir 
vienatinis lietuvis barzdasku- 
tis ir jam apleidus Jersey Ci
ty, neteksime tautiečio, kuris 
lietuvius apšvarino už gana 
žemą kainą. Gražis man ypa- 
tiškai sakė, kad biznį par
duos ir važiuos į Newark, N. 
J., kartu su moteria į valgyk
los biznį. Laimingo pasiseki
mo.

T i 1 pus i o j k o res p o n d e ne i j o j 
iš Jersey City, už 20 d. rug
pjūčio, įvyko maža klaida. 
Ten pasakyta, kad T. Augu- 
tienė suruošė varduvių pokilį 
dėlei S. Baranauskienės, o tu
rėjo būti gimtadienio pokilį. 
Atleiskite už padarytą klai
dą.

K. Biuras.

ANGLAI NUSIUNTĖ SO
VIETAMS ORLAIVIŲ IR 

MECHANIKŲ
London. — Anglija jau 

nusiuntė Sovietam orlaivių 
ir mechanikų jiem taisyt ir 
prižiūrėt. Anglija siūlė ir 
savo lakūnų Sovietam. Bet 
Sovietai atrado, kad geriau 
bus patiems sovietiniams la
kūnams veikti gaunamais iš 
Anglijos orlaiviais.
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Leningrado Fronte Vienur 
Kiek Laimi Vokiečiai, o 

Kitur Sovietų Armija

DAR DU VOKIEČIAI PA
ŠAUTI PARYŽIUJE

Paryžius. — Prancūzai 
pašovė dar vieną vokietį ci
vilį ir vieną kariškį, ir pade
gė karinį nacių garažą.

Berlin. — Naciai griežtai 
kortelėmis suvaržė pirkimą 
cigaretų ir kitų rūkymo da- 
tykų.

Newark, N. J
jau prasideda rudens 

orai, kurie trukdo mechani
zuotas nacių armijas.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Centraliniame fronte te- 

besiaučia žiaurūs mūšiai. 
Sovietų kariuomenė grumia
si pirmyn palei Berezinos 
upę nuo Gorvalio; viename 
tik susikirtime nukovė bei 
sužeidė 600 vokiečių ir pa
ėmė kiek jų į nelaisvę.

Toliau į pietus, Pripetės 
srityj raudonarmiečiai ap-j ,. i • T • jsupo bent vieną nacių divi- ?ldzU°J, da^e Lemngrado 
ziją.

Leningrado fronte jau su
naikinta bent 300 vokiečiui 
orlaivių.

VOKIEČIAI NUVYTI 
NUO VIEŠKELIO

Maskva, rugs. 8. — So
vietų kariuomenė nuvijo vo
kiečius nuo svarbaus vieške- 
llio einančio į Leningradą, 
i Raudonarmiečiai atakuoja

fronto, kur naciai turi tik 
gintis. Tebešėlsta žiauriausi 
mūšiai dumblinuose laukuo
se ir tirštose ūkanose Le
ningrado fronte. Vokiečiai 
veržėsi per vieną upę, kur 
raudonarmiečiai, komanduo
jami pulkininko Donskovo, 
juos atmetė atgal ir nukovė 
bei sužeidė 1,500 nacių; 
taipgi sunaikino 50 vokie
čių parašiutistų nuleistų už- 
nugarėn iš orlaivių.

NACIAI SUĖMĖ DAR DU 
PRANCŪZŲ VADUS

Vichy, Franci j a, rugs. 8.- 
Naciai Paryžiuje suėmė bu
vusį Francijos teisingumo 
ministerį Pierre Masse ir 
buvusį -francūzų seimo at
stovą advokatą Valensi. Jie
du taipgi bus užrakinti kon
centracijos stovykloj ir gal 
nužudyti už tai, kad kiti 
francūzai patriotai užpuldi
nėja nacius užimtoje Fran
cijos dalyje.

Klaidos Atitaisymas
Laike prakalbų, rugpj. 21 

d., renkant aukas įsiskverbė 
klaida. Draugai aukavo ir jų 
vardai praleista: Miškeliūnie- 
ne $1, švilpa $1, T. Kaškevi- 
čius $1, B. Jankauskas $1.

Atsiprašom draugų už tokią 
nemalonia klaida.

Geo,cŽukauskas.

kur stovi CIO ženklas, ten pa
dėkite kryžiuką (X)- Kalbin
kite savo draugus ir pažįsta
mus balsuoti. \

Kožnas departmentas bus 
siunčiamas balsuoti atskirai.

Balsavimai tęsis nuo 8 vai. 
ryto iki 12 vai. nakties.

TWUA, CIO Bordirektor.,
S. Penkauskas.

50c

Lawrence, Mass

Dies vėl Įtaria Kelis Valdi
ninkus kaip “Raudonus”

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer Št. — Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti- 
liaus. Puikūs lieti 
s ai

SMARKIAI SUMUŠTI
SUOMIAI IR NACIAI

Maskva.—Aštriomis kont- 
r-atakomis Sovietai smar
kiai sumušė suomius ir vo
kiečius Karelijos tarpvande- 
nyje, į šiaurius nuo Lenin
grado.

Centraliniame fronte, Go-1 Gomelio srityje sovietinė 
mėlio srityje Raudonoji Ar
mija atgriebė plotą, kurį 
vokiečiai buvo užėmę pasku
tinėmis dienomis.

Leningrado fronte Sovie
tai kai kur atgriebė jau dik- 
•čiai ploto, kaip praneša 
amerikiniai korespondentai.

kariuomenė, besivydama vo
kiečius, sunaikino 21-ną jų 
tanką ir atgriebė eilę dide
lių kaimų.

Kijevo srityj siaučia Bai
sūs artilerijos ir tankų mū
šiai. Dalyvauja šimtai tankų 
iš vienos ir antros pusės.

Washington. — Kongres- 
manas Martin Dies, pirmi
ninkas komisijos neva tyri
nėjančios prieš-amerikinius 
judėjimus, parašė prez. Ro- 
oseveltui laišką, kur sako, 
kad Leonas Henderson, val
diškas kainų kontroliuoto
jas, ir keturi jo padėjėjai,

Anglu Komunistas Rei
kalauja Pristatyt R.

Hessą į Teismą

Mirė Prezidento Moti
na; Tai Atidėta Jo 

Radijo Kalba
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

vadas, atskrido į Škotiją ge
gužės 10 d. ir parašiutu nu
sileido į kunigaikščio Hamil
tono dvarą. Hamiltonas bu
vo laikomas Hesso draugu. 
Hess atlėkė siūlyt, per savo 
bičiulius, Anglijai susitaikyt 
su Vokietija ir 
riaut prieš

išvien ka-
Sovietų Sąjun-

Dėl to H. 
šė lapelį su 
dėl Čia Yra Hess?” Jis įta
rė kunigaikštį Hamiltoną ir 
tulus kitus anglų ponus kaip 
penktakolumniečius, hitleri
ninkų sėbrus. Lapelis buvo

Pollitt’as para- 
klausimu: “Ko-

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
tarė jam trečiu kartu kandi
datuoti į prezidentus.

Rooseveltų šeima per radi
ją atsišaukė nesiųsti gėlių 
velionei.

Prezid. Roosevelto tėvas 
mirė jau 41 metai atgal.
PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADIJĄ TIK KET

VIRTADIENĮ
Prez. .Rooseveltas būtu 

sakęs svarbią radijo kalbą 
šį pirmadienį 10 vai. vakare, 
pagal dienos šviesos taupy
mo laiką (tai būtų 9 vai. pa
gal Eastern Standard laik-

kalba tapo atidėta į ketvir-

kiti, turį bei turėję ryšių 
su komunistais arba prita
ria jiems.

Hendersonas atsakė, pa
darydamas šitokį pasiūly
mą: “Aš ant iždo ministeri
jos laiptų suvalgysiu bile 
komunistų organizaciją, ku
riai aš priklausau,” tegul 
tik Dies ^pristato tokias or
ganizacijas.

Hendersonas pareiškė, jog 
visi jo padėjėjai buvo ištir
ti, kad jie nėra komunistai, 
pirma negu jie buvo paimti 
valdiškon tarnybon.

Kongres. Dies reikalauja 
pavaryt keturis Henderso- 
no padėjėj'us ir vieną narį 
karinių darbų valdybos kai
po tariamus “raudonuo
sius.”

Darbininką Atydai
Arlington Mill dirbtuvės 

darbininkų balsavimas įvyks 
rugsėjo 11 dieną. Balsuokite 
visi už CIO uniją. Ant balo
to padėtos dvi unijos, tai yra, 
CIO unija ir Amerikos Darbo 
Federacijos unija. Bet jūs ge
rai pamenate, kaip Federaci
jos lyderiai apgaudinėja dar
bininkus. Jūs atsimenate, kaip 
1931 m. tos unijos lyderiai, 
g a u darni nuo kompanijos 
“sendvičių,” pabėgo, darbinin
kus palikdami kovos lauke. 
Darbininkai turėjo prarasti 
darbus, turėjo važiuoti kitur 
j ieškoti darbų.

Taigi, dabar, visi darbinin
kai ir darbininkės balsuokite 
už TWUA, CIO. žiūrėkite,

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................
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 .............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos .................
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. ŽukaiMs,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

35c

$3.00 
35c 
25c 
15c

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suomiai Sakosi Laimėję 
Prie Ladogos Ežero

plačiai paskleistas Londone? motmos nnrt.es
A A # LtqIKq ronn oridnto i Iznnnv.

1 tadienio vakarą, tą pačią vaUž tai Hamiltonas f" — 
traukė Pollittą teisman.

Anglų valdžia laiko Hessą 
kaipo belaisvį didžiausioje 
slaptybėje. Pristatyt jį teis
man kaipo liudytoją, tai rei
kėtų įteikt Hessui subpoeną 
(teismo užgirtą pašauki
mą) ; bet labai abejojama, 
ar; valdžia pasakys, kur 
Hess randasi. O jeigu nepa-| 
sakys, tai būtų negalima ir 
pristatyt jis teisman. /

ANGLAI SUĖMĖ SUŽEISTĄ 
NACIŲ SUBMARINĄ

London, rugs. 8.—Anglų 
karo laivai suėmė sužeistą 
vokiečių submariną Atlanto 
Vandenyne. Anglijos lakū
nai buvo pavojingai jį su
žeidę bombomis iš ameriki
nių orlaivių. Nežinia, ar tai 
bus tas submarinas, kuris 
praeitą ketvirtadienį užpuo
lė amerikinį naikintuvą 
“Greer”.

landą. Ji bus išversta į ke- 
turioliką svetimų kalbų ir 
skleidžiama visam pasauliui 
per radiją.

Menama, jog prez. Roose- 
veltas, be kitko, kalbės apie 
vokiečių submarino susidū
rimą su Amerikos kariniu 
.laivu naikintuvu “Greer” ir 
'apie blogėjančius santikius 
su Japonija. Kai kurie poli
tikai spėja, kad gal prezi
dentas praneš, jog Ameri
kos karo laivai pradės veikt 
Apvalymui Atlanto Vande
nyno nuo nacių submarinų 
ir kitų karinių jų laivų.

Helsinki.—Suomių (finų) 
komanda sako, kad jie, esą, 
užėmę Aunus miestelį, pa
siekę Svir upę, jungiančią 
Onegos ežerą su Ladogos 
ežeru, ir viso iki šiol pasi
varę 45 mylias pirmyn į so
vietinę žemę srityje Lado
gos ežero.
Skelbkitės savo biznį dien

rašty] “Laisvėje.”

DIENRAŠČIO

“LAISVES”
METINIS

KONCERTAS
HITLERIO BEŽDŽIONĖ

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

tinis koncertas įvyks:

Berlin.— Naciai sako, kad 
kad vienoje vietoje jie pra
laužę Leningrado gynimo li
niją.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados amunicijos ministeris 
C. D. Howe pranešė, jog 
trumpu laiku jo šalis pradės 
gamint Sovietam karo pa
būklus.

j vyks 
rugsėjo 10, 8 v. v., LDP 

Draugai, da- 
daug svar- 

Taipgi

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadic:
Kliubc, 408 Court St. 
lyvavimas būtinas, nes 
bių dalykų reikės aptarti, 
atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
LDS kuopą.
(’211-212) V. K. Sheralis, sekr.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7984

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel, Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

nemoka- 
miesto. r

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M' ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks

iu lūs ir krajavus; 
R sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- 
B kalni esant ir1 
K p a d i dinų tokio 
» dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai- 

■ pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn J 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. I 
prie Chauncey St., Broadway Line} 

Tel. Glemnore 5-6191 (

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

tčko namų darbo, kliba- 
ir kepta parfciena; gaspadoriškai nu- 

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VRLAI VAKARO.

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

VARPO 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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

• UNION LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorĮ ir kainas.

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

London. — Sovietai, tarp 
kitų, suėmė ir vieną nacių 
kapralą, kuris nešioja to
kius ūsus ii* taip susišukuo
ja plaukus kaip Hitleris. Jis 
rašė savo komandai, kad 
kiekviename pulke turėtų 
būt bent vienas karys, kuris 
tarnautų kitiem kaip gyvąs 
paveikslas, girdi, “nesumu- 
šamo Hitlerio.”

Berlin. — Naciai praneša, 
kad jų orlaiviai nuskandiųę 
transportinį Sovietų laivą, 
2,000 tonų, Baltijos Jūroj, 
ir sužeidę tris sargybos lai
vus.

C

I

Sekmadienį

Lapkričio
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam Ir Manhattan Aves.

Bus

November
1941

toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Varnon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

$

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abclnai Silp- 
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški

ZawI.I -r i i.. -• rvt.ir- t:___ Uiti rhrnniSkiNesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla- 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

• Tarp Union Sq. ir Irving Pl. --------------------- -
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A-M.—2 P. M. 
—■ į .... i

nnrt.es
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Daug Nelaimių Vienu Kartu

Darbo Partijos Didysis 
Mitingas Bus 11-tą

Iš priežasties lietingo oro, 
Am. Darbo Partijos progre
syvių rengiamas masinis mi
tingas, turėjęs įvykti rugsėjo 
4-tą, yra atidėtas į rugsėjo li
tą, šį ketvirtadienį. įvyks toj 
pat vietoj, Coney Islando Ve
lodrome. Kalbės visi tie patys 
žymūs kalbėtojai, kurie buvo 
pasižadėję kalbėt 4-tą. •

Lenkai Išėmė Drausmę Ant 
Francijos Aukso

Central Bank of Poland už
vedė bylą Manhattan Vyriau
siame Teisme atgauti $64,050,- 
641 vertės aukso, kurį Franci
jos Bankas leidęs, patekti į Vo
kietijos rankas. Auksas, sako
ma, buvęs perkeltas Paryžiun 
prieš pat Varšavos puolimą.

Lenkijos Bankas per teisė
ją Ferdinand S. Pecora jau! 
uždėjo drausmę ant dalies 
Francijos aukso, kurį Franci
jos Bankas laiko Federalio 
Rezervo Banke, New Yorke. 

/ Drausmę reikėję uždėti kitaip 
t. negalint priversti Francijos 

sugrąžinti Lenkijos padėtą 
Francijoj auksą. Federalio Re
zervo Banke esąma sudėta 
$1,000,000,000, vertės Franci
jos aukso.

Anglija Samdys Daug 
Amerikos Technikų

Amerikos valdžiai prita
riant ir kooperuojant, Angli
jos valdžia tikisi suverbuoti 
šioje šalyje tūkstančius lavin
tų darbininkų-technikų Angli
jos karo industrijoms.

Technikus Anglijai užregis
truoja visose valstijinėse sam
dymo agentūrose.

New Yorke aplikacijas pri
ima Civilian Technical Corps 
raštinėje, 25 Broadway, arba 
Metalo Amatų Skyriuje, 87 
Madison Ave., New Yorke.

Laisvės Radio Kliubui 
Aukos

Štai surašąs aukotojų nuo 
skelbimo pereito sykio iki rug
sėjo 6 d.

Pelnas nuo pikniko, įvyku
sio 17 d. rugpjūčio, Klaščiaus 
Parke, Maspethe — $130.24.

Per Vincą Paukštį, Rich
mond Hill, N. Y., surinkta ant 
blankos: ALDLD 185 kp., E. 
New Yorko ir Richmond Hill 
$5; po $1.00 — V. Paukštys, 
A. Bieliauskienė, Al. Daugė
lienė, K. Mockus, T. Repšys, 
J. Andriuką ir P. Budreikis. 
Viso $12.00.

Per A. Balčiūną, Brooklyn, 
N. Y., surinkta ant blankos: 
J. Urbaitis $2.00; po $1.00 —
A. Yesulaitis, V. Škėma, J. 
Martinas, Alena Bepirštis, F. 
Gražis, Tj Sherry ir P. Bie
liauskas. Viso $9.00.

Per J. Dainių, Brooklyn, N. 
Y., surinkta . Po $1.00 — O. 
Bagdonas, O. Aleliūnienė, J. 
Vaznys, Al. Green, E. L. Jor
dan, Mr. jX ir P. 
Viso $7.00.

Per A. Švėgždą, 
N. Y., surinkta. Po 
J. Casna,
Mary Jasiavičienė, 
bauskis ir A. Lukas. 
$5.00.

Per O. Vertelienę, Linden, 
N. J., surinkta: John Pūtis 
$2.00; po $1.00 — O. Verte- 
lienė, L. Bartkienė ir M. 
nienė. Viso $5.00.

Per V. J. Kasparą, 
ark, N. J.į surinkta: po
—George Kairiu, Mike Vitkus,
B. Deržinauskas ir V. J. Kas
paras. Viso $4.00.

Per J. Kovą, Brooklyn, N. 
Y., surinkta: Po $1.00 — J. 
Kovas, K. Jotauta, J. Balčiū
nas ir M. Simonavičius. Viso 
$4.00.

Per N. Buknienę priduota 
nuo Vinto ir Onos Čepulių iš 
Brooklyn, N. Y. — $5.00.

Per J. Bimbą, .Paterson, N. 
J., priduota: B. Kerševičius 
$3.00; O. ir P. Denis, Clifton, 
N. J., $2.00. Viso $5.00.

Po $2.00 aukavo: Draugė 
iš Maspetho per A. Pakalniš
kienę; Agnes Ling, West Hart
ford, Conn.; Ona Kirlaka, 
Brooklyn, N. Y., per d. Novi- 
ką; C. ir J. Anskiai, Brook
lyn, N. Y.; Antanas ir Liuda 
Gudzin, Schenectady, N. Y.; 
J. ir O. Deltuvai, Hanover, 
Md.; A. Baltaitis, Brooklyn, 
N. Y.; Rainių šeima, Brook-

Kurie dar nesugrąžinote se
nųjų blankų, tuojaus grąžin
kite.

Pinigus gautus už pagarsi
nimus negarsiname. Kiekvie
ną savaitę talpiname vardus ir 
antrašus visų, kurie garsinasi 
tą savaitę per radio.

Nors dabartiniu laiku yra ir 
daugiau labai svarbių fondų, 
kuriems reikia aukauti, vis 
vien labai smagu, kad draugai 
nepamiršta ir Laisvės Radio 
Kliubo. Labai širdingai dėkui 
visiems už aukas ir prašome, 
kad nepamirštumėt Laisvės 
Radio Kliubo ir ateityj, žino
te, mes turime kiekvieną sa
vaitę išmokėti nemažai pini
gų, kad palaikyti šį taip svar- 

darbą.
Eva T. Mizarienė,
Sekr.—Iždininkė.

bu

Poškaitis.

Brooklyn, 
$1.00 — 

Malinauskiūtė, 
E. Yoku- 

Viso

Bakū-

New- 
$1.00

R. Matusevičius Ato
stogauja Niujorke

Brooklyniečiii Aukos 
Medikalei Pagalbai

Dar iki šiol nebuvo paskelb
ta vardai šių aukotojų 
tų Sąjungos medikalei 
bai. George Wareson 
$2, Petras šolomskas
Mrs. Aleliūnienė $1. Ačiū už 
aukas.

Sovie- 
pagal- 
aukojo 

$2 ir

Mergina Nušoko nuo Bildingc

Įkaitintos šnipavime na
ciams Lucės Boehmleriūtės tė
vas Kari, nuėjęs darban Oc
tagon Skalbykloj, 2120 Mena- 
han St., Ridgewoode, surado, 
kad jis jau ir iŠ knygų išra
šytas — atleidžiamas iš dar
bo, kur jis buvo išdirbęs 12 
metų.

Skalbyklos savininkas Ei- 
senhardt reporteriams sakė, 
kad Boehmleriui mokėdavęs 
po $35 į savaitę, kad niekad 
jis nebuvęs “trubelio” daryto
ju, nė su kuo neužsiimdavęs 
ir eidavęs tiesiai namo po 
bo. Tačiau jam pasakė, 
jie negalį laikyt šapoj nei 
no surišto su šnipavimu.
ma ginčija, kad jie nežinoję 
apie Lucės ryšius su šnipais.

Tuo tarpu Boehmleriūtė lai
koma kur nors mieste, viešbu
tyje, nes bijoma, kad kas iš 
šnipų šaikos jos nenudėtų, ka
dangi pas šnipus ir pas gengs- 
terius priprasta nudėti tuos, 
kurie ką nors žino apie juos, 
kad būdami prispirti teismo ir 
kalėjimo baimės neišpasakotų. 
Kvotimas ir kiti nuotikiai at
siliepę į jos sveikatą. Prie jos 
pastatyta dvi slauges.

New Yorko miesto liaudies 
mokyklosna užsiregistravo 1,- 
010,680 mokinių.

Wm. Eiback, 17 m., teisme 
prisipažino buvęs tuo slapuku 
motoristu, kuris gegužės 30- 
tą auto nelaimėj sužeidė 11 
metų berniuką Joe Kelly ir 
pabėgo iš nelaimės vietos. Su
žeidimo pasėkoj vaikas nete
ko kojos.

R. Bamundo ir A. Zanco su
laikyti kaltinimu apiplėšus 
John Jouras restauraną, 546 
Court St.

Rockaway pajūris šiemet 
jau turėjo 25,000,000 lankyto
ją. W 1

DAUGIAU GĖRIMO

f

dar- 
kad 
vie- 
šei- Wy by Pepsi-Cola CompanyJ^^^■

Elizabeth Doig, 26 m., iššo
ko mirtin nuo 12-to aukšto 
pro bildingo langą, Fifth Ave. 
ir 47th- St., N. Y., į pilną pra
eivių gatvę ir vos neužgavo 
kelis iš jų. Ji dirbo sekreto
re Raymond Loewy firmai, tu
rinčiai bildingc patalpas. Tik 
pereitą antradienį ji sugrįžus 
iš atostogų Naujojoj Anglijoj. 
Gyveno 14 Prospect Park 
West, Brooklyne.

Jos brolis William S. Doig, 
to vardo firmos, Brooklyne, 
dalininkas, sakė nežinąs prie
žasties, dėlko jo sesuo būtų 
turėjus žudytis. Savo palikto
je notoje, kurią policija ra
dus jos raštastalio stalčiuje, ji: 
maldauja žmonių ir Dievo at
leidimo už kokius tai, notoje 
neminimus, žmonėms pridary-i 
tus nemalonumus.

GERESNIS SKONIS
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company >

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI
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)

Pranešėjas

JONAS ORMANASRob. Matusevičius, kuris 
šiuo metu tarnauja Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje ir yra 
ten veikianči usaržentu (ac
ting sergeant), šiomis dieno
mis gavo dešimts dienų atosto
gų ir dabar svečiuojasi Niujor
ke. Jis buvo' užėjęs į “Lais
vės” redakciją. Pastaruoju 
laiku R. Matusevičius buvo 
Mass, valstijoj, o neužilgo gal 
būt pamatys pietines valstijas.

Kaip žinia, R. Matusevičius 
seniau rašinėdavo “Laisvėje” 
ir sakydavo prakalbas; dėlto 
fašistai, socijalistai ir klerika- 
liški smetonnaciai jį visaip 
šmeiždavo.

Vaikus Viliojo Vagių Šaikon
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programa girdima į rytus iki Bostono. 

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

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

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

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

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni
Jauskitės Smarkūs, švieži. Daug Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra tibelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
jodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: “Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jį vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialia supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

Brooklyne susekta ir suim
ta šaika vagišių, kurie bėgiu 
pastarųjų trijų mėnesių esą 
apvogę apie šimtą restauranų 
ir kitų smulkių įstaigų, tam 
bjauriam tikslui panaudojant 
net 14-kos metų berniukus.

Šaikos lyderiai mažiausius 
įlaipindavo pro langus bei ap
tvarus į kiemus ar namą, tie 
atrakina duris, o vyresnieji su
ėję susiglemžia cigaretes, kito
kias prekes, išlaužia telefonų 
dėžutes, loterijų mašinas ir iš 
jų išima nikelius. Prekes su
vesdavo Traino’s saldainių 
krautuvėlėn, 570 Hicks St., iš 
kur jas iš parduodavę.

Grobio priėmėjai ir kiti šai
kos vyresnieji padėti po $1,- 
000 ir $1,500 kaucijomis iki 
teismo, o mažamečiai sulaiky
ti vaikų teismui.

Tėvams svarbu žinoti, kur 
vaikai praleidžia liuoslaikius, 
kad šarlatanai negalėtų pa
naudoti juos blogiems tiks
lams ir tuomi pražudyti. Vai
kų draugijėlės, mokyklos, jau
nimo organizacijos, chorai tu
rėtų būti vietomis 
praleisti liuoslaikius.
įsigyja gerų draugų ir išauga 
pagarbos vertais piliečiais.

S*

Crete Kovą Dalyviai 
New Yorke

R.

lai-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Reikafb pasiskelbimų pei; 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

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

Miesto portan pribuvo 
vas Empress of Asia, vežinas 
trim šimtais keleivių, Anglijos 
karių, tame skaičiuje ir Crete 
kovų dalyvių. Laivas buvęs 
bombuotas ' kelis kartus, bet 
laimingai išliko. Atvežė ir bū
rį norvegų, kurių vyriausis 
siekis esąs dar kartą sugrįž
ti į kovos frontą ir nusukti 
Hitleriui sprandą.

Ž5I

Vaiky Saugumas

l;

409 ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Įplaukos Padaugėjusios
C

jie Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Sveikina iš Kanados

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

ži-

jaunimui
Ten jie

S 
c

Taigi, jeigu jūsiškės įplau
kos nepadaugėjo, apsižiūrėki
te, kas nusinešė jūsų dalį.

S tat 
adresai.

arba ben- 
$11,533,000,000. 
gyventojų įplau- 
padaugėjusios 7

Anna Kvietkienė,
N. Y.jfaukavo 50c.
O. Kalvaitienė pri- 
Maspetho stalo per

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

visados bus patenkinti.

mokyk- 
proble- 
ką

Pirmadienį prasidėjo moks
lo sezonas ir apie 50,00 vaiku
čių pirmu kartu išėjo mokyk- 
losna. Dėlto motorinės važiuo- 
tės komisionierius Mealey at
sišaukė į motoristus, taip pat 
ir į tėvus bei globėjus susirū
pinti vaikų saugumu.

Tėvai prašomi atydžiai ir 
heatlaidžiai aiškinti vaikams 
reikalą saugiai vaikščioti — 
eiti skersai gatvės tik gale, o 
ne viduryje bloko; eiti tik 
šviesoms (trafiko signalams) 
leidžiant, ir prieš einant sker
sai gatvę gerai apsižiūrėti.

Motoristai prašomi būti at
sargesniais, ypač važiuojant 
pro mokyklas. Vaikai niekad 
negali būti perdaug atsargūs. 
Juo labiau jie gali visai užsi
miršti apie saugumą, kada jų 
galvutės būna pilnos 
loj gautų įspūdžių ir 
mų, kad jie svajoja, 
ras namo parėję.

“Siunčiu geriausius linkėji
mus Amerikos lietuviams nuo 
Kanados lietuvių.

“Kanada graži šalis, bet 
biedna. Grįžtu į darbą antra
dienį.

“Draugiškai, W. Kubilius.”
Walteris, “Laisvės” jaunimo 

skyriaus redaktorius, gavęs 
savaitę atostogų nuvyko Ka- 
nadon pažinti tą kaimynišką 
šalį ir tenykščius lietuvius, jų 
gyvenimą. Apie tai, be abe
jo, Walteris duos daugiau 
nių angliškame skyriuje.

Po $1.00 aukavo: A. Saka
lauskas, Brooklyn, N. Y.; Po
vilas Grigas, Brooklyn, N. Y., 
per J. Zablacką.; Joe Wana- 
gas, Accord, N. Y.; A. Pe
truškevičius, Brooklyn, N. Y.;
R. Merkis, Philadelphia, Pa.;
S. Jasilionis, Binghamton, N. 
Y.; Jonas Ragauskas, Shelton, 
Conn.; E. Dovidonienė, Wor
cester, Mass.; M. Ražanskienė, 
Rahway, N. J.; J. Smuikaitis, 
Rego Pk., L. I.; Z. ir O. Zda- 
nai, Wilkes-Barre, Pa.; J. Ur
bonas, Brooklyn, N. Y.; Jonas 
Tumas, New Haven, Conn.; 
K. Lopata, Baltimore, Md.; U. 
Klaučiūnienė, Camden, N. J.; 
Dom. Zembul, Gloucester, N. 
J.; Vincas Kartonas, Maspeth, 
N. Y.; 
Brooklyn,

Draugė 
davė nuo.
Laisvės Radio Kliubo pikniką 
likusius pinigus — $1.25.

Per d. A. Stripeiką iš Eli
zabeth, N. J. buvo prisiųsta 
$5.00 auka nuo P. Rimkie
nės. Per klaidą 
sykį pagarsinta 
prašome draugo 
d. Rimkienės.

Noriu atsiprašyti visų drau
gių ,ir draugų už nepagarsini- 
mą anksčiau aukavusiųjų var
dų. Buvau išvažiavus. Ateityj 
vardai aukavusiųjų bus skel
biami tankiau.

buvo pereitą 
$4.00. Atsi- 
Stripeikos ir

du
Pa-

Pereitą savaitę nusišovė 
Bronx policistai, Dominic 
olo ir John P. Keogh, pirma
sis savo namuose, o antrasis 
policijos stotyje.

Akyliau Saugos New 
Yorko Portą

UŽEIGA
Rheingoltl extra Dry Alus

Didelis pasiri
VYNŲ ir

Importuotų

Kasdien
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

mas visokių 
TINfiS 
Vietinių

urime

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ
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Miestas nebeatnaujins leidi
mų sena geležimi prekiaujan
čių pervažoms bei laivams iš
sibaigus senųjų leidimų termi
nui spalių 31-mą. Tai paleng
vinsią saugoti portą nuo šni- 
pavimo ir sabotažo.

Šalies vaizbos buto duome
nimis skelbiama, kad New 
Yorko valstijos gyventojų į- 
plaukos 1940 metais buvo di
desnės už 1939 metų įplau
kas 5 nuošimčiais, 
droj sumoj 
Visos šalies 
kos abelnai 
nuošimčiais.

Buvęs policistas H. C. Do
lan sulaikytas teismui po $500 
kaucija, kaltinimu, būk jis pa
ėmęs $235 kyšį už pažadą ap
saugot slaptą degtinės varyk
lą, Bronxe. Tačiau ją užtiko 
federaliai agentai ir nusivylęs 
savininkas policistą apskundė.

Viena diena pereitą antra
dienį iš dirbtuvių į Floyd Ben
nett Field atskridinta 32 nau
ji Douglas DB-7 bomberiai ir 
24 šarvuoti greitieji karo or
laiviai.

Brooklyno Raudonasis Kry
žius tikisi gauti kas savaitę po 
100 aukotojų kraujo apsaugai 
J. V. karių ir jūreivių gyvas- 
čių sužeidimuose. Viso nori 
gauti 200,000 kraujo davėjų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 11-tą, 7x30 vai. 
vakaro, “Laisvės" svetainėj. Nariai 
malonėkite dalyvauti ir padaryti su
sirinkimą sėkmingesnių už pereituo
sius. Oras jau atvėso, o darbų orga
nizacijos reikalais turime užtenka
mai, todėl su padidinta energija im
kimės darbo savo organizacijai. — 
1 Kuopos Org. (1212-214)

NOTARY 
PUBLIC

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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.

treet, Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IK PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
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GREEN STAR BAR & GRILL
fcff’ NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

į[|Įj TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8688




