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Metams

Prašome visu “Lais- 
4*

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

Matyt, kad Hitleris yra pa- 
simojęs kad ir aukščiausia 
kaina, paimti garsųjį Lenin
gradą. Puola be pertraukos, 
kloja šimtus tūkstančių savo 
kareivių.

Leningradas svarbus strate
giškas punktas. Jeigu naciai jį 
paimtų, jie nukirstų Sovietų 
Sąjungą nuo Baltijos jūros. 
Kraštui būtų labai didelis 
nuostolis, bet tas dar nereikš
tų Hitleriui šio karo laimėji
mą.

SOVIETAI IŠTAŠKĖ 120,900 NACIU KARIUOMENES;
FAŠISTŲ ORLAIVIS NUSKANDINO AMERIKOS LAIVA

ft

Visa
susimobilizavus prieš

Leningradas ginasi, 
liaudis 
nacius.

1917 metų Spalių Revoliu- i 
cijoje Leningrado žmonės drą
siai kovojo su caristinėmis 
gaujomis. Dabar jie vėl rašo 
istoriją. Jiems tenka atlaiky
ti ir atmušti pačius kruviniau
sius hitlerinių gaujų smūgius.

ROOSEVELTAS TARSIĄS SnpHtos Astuonios Nacių Divizijos
ŽODĮ IR APIE ŠI FA

ŠISTŲ ORO ŽYGI
Sovietų Oficialiai Pranešimai

7 dieną Anglijoje 
buvo specialės pa- 
pergalę prieš hitle-

Rugsėjo 
bažnyčioje 
maldos už 
rizmą. Canterburio arkivysku
pas pasakė : “Mūsų dėkingu
mas, • o taipgi, simpatija ir pa
garba eina rusų armijoms jų
jų kovoje prieš galingą mūsų 
bendrą priešą.”

Kiti aukšti dvasininkai taip 
pat prašė Dievo Sovietų ar
mijoms pasisekimo. I

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija prane
šė jog “kurios tai šalies” or
laivis bombomis nuskandino 
prekinį Amerikos 
“Steel Seafarer” Raudono
joj Jūroj rugs. 7 d.

Tas užpuolikas orlaivis 
buvo vokiečių ar italų.

“Steel Seafarer” gabeno! 
anglam reikmenis į Egiptą.' 
Jis buvo 5,719 tonų įtalpos 
garlaivis.

Visi laivo jūrininkai, “ko
kia 20 vyrų”, tapo išgelbėti.

Maskva, rugs. 9.—Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
i šiandien sakė: 1

Mūsų kariuomenė rugs. 8 d. visu frontu kovojo prieš

ATGRIEBĖ NUO NACIŲ
GE1 EŽINKELIO MIESTĄ 
SMOLENSKO FRONTE

nacių submarinas Atlanto y * _ . . _ .....................
Vandenyne užpuolė karinį priešą/
Amerikos laiva naikintuvą r - .... ... — . - ~
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“Greer”, beplaukiant šiam j Jensko, kuri tęsėsi 26 dienas, dabar baigėsi tuom, kad liko
Smolensko sektoriuje, kova del miesto Elnią, krti Smo-

i lensiw, kliu ię«esi z-o dienas, uauai oaigesi luuiii, Kad hku 
laivą su pašto siuntiniais į Islan-(supliektos šios priešo divizijos: smogikų-šturmininkų di- 
lono- diją. Ivizija, 15-ta pėstininkų divizija, 17-ta motorizuota divi-

Naciu Orlaiviai Atakuoja 
Odesą ir Geležinkelius

zija, 10-ta tankų divizija, 137-ta austrų divizija ir 178-ta, 
j292-ra ir 268-ta- pėstininkų divizijos.

Likučiai šių priešo divizijų skubiai traukiasi linkui va- 
karų. ..

Berlin. - Vokiečiai skel- A!ns1-' kariuomenė užėmė miestą Elnią.
bia, kad ju orlaiviai audriu- ' - ~ - - - . . .

Z V C-

gai bombardavę Odesą, So- vius^stovyldose*.

Mušu oro jėgos ir toliau kirto smūgius priešo kariuo
menei veikiančiai kautynių lauke ir naikino priešo oriai-

Dabartiniu kirčiu naciams 
Sovietai, matomai, atliuosa- 
vo vokiečių spaudimą daro
mą Leningradui, Kijevui ir 
Odesai, kaip teigia Associa
ted Press, amerikonų žinių 
agentūra.

Mūšiai dėl Leningrado ei
na vis žiauryn.

“Sovietiniai darbininkai, 
per eilę metu mokinti mirti 
dėl revoliucijos, kovoja pe
tys petin su Raudonąja Ar-

Štai pavyzdys lietuviškiems 
kunigams: vietoje koliojimos 
ir plūdimosi, pasimelskite už 
tuos,' kurie kariauja ir miršta, 
idant fašistine pabaisa būtų 
sunaikinta. Pamatysite, sąžinė 
bus ramesnė ir daug lengviau, 
jeigu yra toks daiktas, k(aip 
dangus, pateksite dangaus ka
ralystėn.

Pri
Lai

vietų prieplaukos miestą 
prie Juodosios Jūros; nus
kandinę sovietinį laivą, 10,- 

1000 tonų, ir sužeidę bei pa
degę du kitus laivus. Nacių 

i lakūnai taipgi bombardavę 
Sovietų geležinkelius ir ka-

Prezidentas per Radijo 
minsiąs apie Amerikos 

vo Nuskandinimą
Washington, rugs. 9. — I

Suprantama, jog preziden- riuomenę užfrontėje, 
tas Rooseveltas savo radijo,-------------------
kalboje šį i ketvirtadienį va
kare prisimins ir apie nūs- jog praeitą šeštadienį So- 
ikandinimą prekinio Ameri- vietai sunaikino 62 vokiečių 

Boto, pasakykite karštus pa- kos laivo “Steel Seafarer,” o orlaivius, o savo neteko 33 
mokslus prieš Hitlerį; Paragin- ne vien tik apie tai, kad lėktuvų, 
k it savo parapijonus aukot po Į ____________________________
dolerį kitą Sovietų kariams v,
medikalei pagelbai. Nors tiek Jau 3-cias Amerikos 
prisidėsite prie tikrai gražaus!- . v- i • •
ir naudingo darbo. Pasekite' Laivas Atvežė Orlaivi- 
Anglijos kunigu pėdomis. • n i* n • 

- - - - - mo Gazolino Sovietams 
Ketvirtoji didžiausia Ame

rikos pramonė yra krutamieji ~ ‘ .
paveikslai. Jon yra įdėta trys Sidney, Australia. — 1 ru
bikonai dolerių kapitalo. Kaip nešama, kad jau trečias ži- 
visų stambių pramonių, taip balinis Amerikos laivas at- 
judžių finansai yra Wall Stry- plaukė į Vladivostoką, Sibi

re, su kroviniu aukštos rū
šies orlaivinio žibalo Sovie
tams. Tas laivas esąs “J. C. 
Fitzsimmons,” 6,716 tonų 
įtalpos. y

Sekmadienį mūsų orlaiviai bombardavo Bucharestą 
(Rumunijos sostinę). Visi mūsų orlaiviai sugrįžo į savo 
stovyklas.

Rugsėjo 6 d. buvo sunaikinta 62 vokiečių orlaiviai kau- armiečiai vejasi juos.

Maskva. Pranešama,

Augių Arkivyskupas Gi
ria Sovietų Brolišku

mą Žmonijai

to bankierių rankose.
Tik vienos didžiulės filmos 

padarymui reikia trijų tūks
tančių žmonių darbo. Mes, 
žiūrėdami į filmą matome tik
tai aktorius. Bet reikia žinoti, 
kad ant kiekvieno aktoriaus 
išeina po šimtą darbininkų, 
kurių filmoje nematome, ku
rie atlieka įvairiausius darbus 
prie filmos padarymo. * .

Tokia filmą kaip “Grapes 
of Wrath” kaštavo visą mi- 
lioną dolerių. Tiek pat kašta
vo Charlie Chaplino 
Great Dictator.”

Aktoriams išmokėta po 
$250,000. Direktoriai pasiėmė 
po $100,000.

VOKIEČIAI, TURBOT, UŽ
PULTOMS AMERIKOS LAI
VYNĄ, SAKO CHURCHILL

London.—Anglų arkivys
kupas Yorko diecezijos iš
leido lapelį į parapijiečius, 
kuriame giria Sovietų Są
jungos kovą už taiką praei
tyje, o dabar šaukia anglus 
stot išvien su Sovietais prieš 
nacius.

Arkivyskupas sako, kad 
nors tūli dalykai jam ne
patinka Sovietų valdžioje, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

The

Thomas Mooney ir Warren 
Billings puikiai atjaučia tuos, 
kurie nekaltai pūdomi kalėji
muose. Už tai jie dabar vado
vauja komitetui, kuris rūpina
si išlaisvinimu Earl Browderio.

Piliečių Komitetas Išlaisvi
nimui Browderio gerai dar
buojasi. Gauna didelio prita
rimo žymiuose amerikonuose. 
Vis daugiau darbo unijų ly
derių pakelia balsą už Brow
derio išlaisvinimą.

Jie sako: Vardan Amerikos 
žmonių vienybės prieš hitle- 
rizmą, atidarykite kalėjimo 
duris ir išleiskite Browderį.

Tegul džiaugiasi Lietuvos 
ponai, kad jiems Hitleris su
grąžina galią ir turtus. Džiau
giasi dvarininkai ir klebonai, 
kad jie galės iš bežemių ir 
mažažemių atsiimti žemes, 
kurias tiems vargšams buvo

London, rugs. 9. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
W. Churchill išreiškė pagei
davimą, kad Amerikos karo 
laivai daugiau padėtų Ang
lijai vakarinėje dalyje At
lanto Vandenyne, atsieit, 
kad jie atviriau ir plačiau 
veiktų prieš nacių submari- 
nus ir kitus vokiečių kari
nius laivus, kurie siekia 
skandint prekinius laivus 
plaukiančius su reikmenimis 
iš Amerikos į Angliją.

Anglų premjeras Church
ill sakė, jog didžiausias da
bar nacių reikalas tai už
kirst Amerikos karo reik
menų plaukimą Anglijai. Jis 
pranašavo, kad naciai tuom 
sumetimu, turbūt, pradės 
tiesioginius žygius prieš 
Amerikos karo laivyną.
davus sovietinė Lietuvos vy
riausybė.

Bet rokundos diena vėl 
ateis. Hitleris bus išmuštas iš 
Pabaltijos. . Jo lietuviškiems 
šunims prisieis atpakūtavoti 
už visus griekus.

GREIT ĮVYKS AMERIKOS- 
ANGLUOS-SOVIETŲ PA
SITARIMAI MASKVOJE

London, rugs. 9. — Jau 
beveik užbaigti pasiruoši
mai Maskvoje dėlei pasita
rimų tarp Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų atstovų, kas 
liečia karo reikmenų pagal
bą Sovietam prieš Vokietiją. 
Teigiama, jog trumpu laiku 
prasidės Maskvoj konferen
cija tarp šių trijų šalių auk
štųjų įgaliotinių.

*

Grįždamas iš Jungtinių 
Valstijų, staptelėjo Londo
ne generolas Filipas Goliko
vas, galva Sovietų oro pa
siuntinių į Washingtoną. Jis 
Londone kalbėjosi su Chur- 
chilliu, Anglijos ministeriu 
pirmininku, apie karo pa
būklų ir medžiagų reikalą 
Sovietams.

Teigiama, jog Sovietai 
jūu pradeda gaut tokių ka
ro reikmenų, kurių Ameri
ka jr Anglija pirmiau “net 
žadėti negalėjo.”

Maskva, rugs. 9. — Sovie
tų komanda praneša, jog 
Raudonoji Armija laimėjo 
didžią pergalę prieš vokie
čius centraliniame Smolens
ko fronte; sudaužė 8-nias 
nacių divizijas, apie 120 tūk
stančių kariuomenės, ir per 
26-šių dienų kautynes at
griebė nuo priešo strategi
niai svarbų miestą Elnią, 
geležinkelio centrą, už 40 
mylių į rytus nuo Smolens
ko.

Likučiai vokiečių karino- mija, kad atremtų geležinį 
menės betvarkiai traukiasi vokiečių tvaną siaubiantį 
tolyn į vakarus, o raudon- linkui Leningrado,” rašo 

Henry C. Cassady, Associa
ted Press korespondentas.

Sovietų kariuomenė priso
dino žemėn minų aplink 
Odesą. Dėl kiekvieno jar
do žemės aplink tą miestą 
siaučia žūt-būtinė kova dur
tuvais ir kitais pabūklais.

Be atlaidos šėlsta mūšiai 
(ir Kijevo fronte. Sovietai 
atmuša nacių atakas.

tynėse ore ir pačiose priešo stovyklose. Mes praradome Šiuo žygiu Sovietų kariuo- 
33 lėktuvus. menė, komanduojama mar-
_______ ________________________________________ šalo Timošenko, uždavė na

ciams skaudžiausią smūgį iš 
visų nuo pat Europos karo 
pradžios. Dar niekada iki 
šiol vokiečiai šiame kare ne
buvo išmušti iš tokios svar
bios savo užimtos pozicijos,

RAUDONIEJI RAITELIAI KERTA 
SMOGIUS NET NACIŲ TANKAMS

Maskva. — Raudonosios 
Armijos raiteliai, dažnai re
miami savo artilerijos ir 
motorizuotų jėgų, vaidina 
svarbią rolę kautynėse prieš 
nacius, kaip rašo generolas 
Belovas “Raudonojoj žvaig
ždėj.”'

Vienu žygiu Raudonieji 
Raiteliai užmušė 5,000 ru
munų, kurie bandė pereit 
Prut upę, paėmė" nęlaisvėn 
100, o kiti rumunų kareiviai 
ir oficieriai prigėrė, bemė
gindami pabėgt atgal į va
karinį tos upės šoną arba 
buvo sušaudyti. Sovietam 
teko didžiuliai daugiai ru-

Miesto

Sovietų Karininkai Už 
ginčija, kad Naciai 
Apsupę Leningradą

Vokiečių Komanda Sa
ko, kad Jie Visiškai 
Apsupę Leningradą

Zubovo

munų ginklų ir amunicijos, kaip kad dabar.
Generolas Belovas tarp 

kitkjo paduoda tokius sovie
tinių raiteliū susikirtimus 
su vokiečiais:

“Kaimynystėje
Baltos mūsų raiteliai, re
miami savo artilerijos, pra- 
silaužė per priešo apsigyni
mus ir privertė vokiečius 
trauktis atgal.

“Mūsij majoro
raitelių būrys nužygiavo 
apie 13 mylių pirmyn ir su
daužė štabą 198-tos vokiečių 
pėstininkų divizijos, užmušė 
pulkininką, kuris buvo štabo

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sovietų Raiteliu Žygiai prieš Mechanizuotą 
Ir Motorizuotą Vokiečių Kariuomenę

Maskva, rugs. 8.—Sovietų žinių Biuras praneša:
Mūsų raiteliai, komanduojami Batskalevičiaus, plačiai 

užpuldinėjo priešą iš užnugarčs.
Leitenanto Skolovskio raitelių būrys užklupo batalio

ną vokiečių motorizuotų pėstininkų, kurie buvo stapte
lėję miške. Staigiu užpuolimu nugalėdami nacius, mūsų 
raiteliai ištaškė vokiečių batalioną, pagrobė jų bevielio 
telegrafo stotį, daug motorinių dviračių, paprastų dvira
čių ir auto-sunkvežimių su maistu ir amunicija.

Po šio mūšio, vokiečiai atsiuntė savo kariuomenę su 
šarvuotais automobiliais ir būrį sudarytą iš studentų 
dviejų oficierių mokyklų (kadetų) prieš sovietinius rai
telius. Mūsų raiteliai nulipo nuo arklių ir stojo į mūšį.

Vyresnysis leitenantas Poroch ir politinis švietėjas Or
lov vedė savo kareivius į smarkų užpuolimą. Kautynės 
tęsėsi 8 valandas. Naciai prarado apie 300 saviškių, už
muštų ir sužeistų. Tarp jų buvo užmuštas ir vienas vo
kiečių generolas.

Viename paskui įvykusiame mūšyje narsieji mūsų rai
teliai sunaikino bataMoną motorizuotų priešo pėstininkų 
ir užgrobė jo oficierių centrą.

Per visą laiką tų savo žygių mūsų raiteliai sulaikė 
stambias priešo jėgas nuo fronto, sunaikino daug jo 
sunkvežimių, šarvuotų automobilių, kanuolių ir didelį 
daugį priešo gazolino ir amunicijos ir susprogdino eilę 
tiltų.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, tuose susikirtimuose su 
mūsų raiteliais naciai prarado apie 1,700 saviškių, 1,200 
užmuštų ir 500 sužeistų.

Maskva, rugs. 9.— Sovie
tų karininkai užginčija, kad 
vokiečiai visomis pusėmis 
apsupę Leningradą arba 
kad jie perkirtę visus gele
žinkelius ir vieškelius į Le-ĮLadogos ežero ir Suomijos 
ningradą.

Vokiečiai tik iš pietų va
karų šono dasivarė pusėti
nai arti Leningrado, bet ne
gana arti, kad jie galėtų 
plačiai bombarduot jį iš sa-i 
vo kanuolių, 'kaip sako pra-1 
nešimas Reuters, anglų ži-| 
nių agentūros.

Iš šiaurių pusės nuo Le
ningrado, suomių ir vokie
čių kariuomenė mažai turė
jo pasisekimo, nors visomis 
pastangomis bandė pasiekt 
ir perkirst Murmansko-Le-' 
ningrado geležinkelį.

Berlin, rugs. 9. — Nacių 
komanda sako, kad jie vi
somis pusėmis apsupę Le
ningradą, apart tų miesto 
dalių, kurios prieina prie

(užlajos; jie taipgi sakosi pa
siekę Ne vos upės dalį į ry
tus nuo Leningrado ir už
ėmė Šlisselburgą, geležin
kelių centrą pietinėje Lado
gos ežero pakrantėje, į ry
tus nuo Leningrado.
Anot nacių, tai jie perkir

tę visus geležinkelius ir 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

EIS SOVIETAM DAUG KA
RO REIKMENŲ, KURIE BU

VO SKIRIAMI ANGLIJAII
London, rugs. 9.—Vienas 

patikimas Anglijos valdinin
kas įspėjo, jog nuo šiol daug 
amerikinių karo reikmenų, 
kurie buvo skiriami Angli
jai, turės eit Rusijai.

Jis gyrė puikų Rusijos ar- 
London, rugs 9. — Apie mijų priešinimąsi vokie- 

100 Anglijos orlaivių bom- čiams ir sakė, kad naciai tu- 
bardavo Kasselį, geležinke- rėš užlaikyti savo armijas 
lių garvežimių statybos cen- per žiemą sovietiniame fron- 
trą, ir kitus miestus vien tik te nuo Lediniuotojo Vande- 
vakariniai-vidurinėje Vokie
tijoje. Kiti anglų orlaiviai 
pragaištingai ardė ir degino 
Berlyną ir kitus kariškai 
svarbius punktus Vokieti
joj, šiaurinėj Francijoj, 
Norvegijoj ir Sicilijoj, Itali
joj; o Sovietų lakūnai daug- 
meniškai bombardavo Bu-! Anglai savo žygiuose pra- 
charestą, Rumunijos sosti- rado 20 savo bombinių or- 
nę. laivių.

KRIUŠINANTIS ANGLŲ ORO 
ŽYGIS PRIEŠ NACIUS

nyno Šiaurėje iki Juodosios 
Jūros pietuose.
Anglų vyriausybe perlei

džia Sovietam sekretus nau- 
joviškiausių orlaivių prietai
sų bomboms nutaikyti ir ki
tas karines slaptybes.

laivių.
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Kunigai ir Lietuviai Kunigai
Šiandien viso pasaulio akys nukreip

tos į tas kovas, kurias veda Sovietų Są
junga prieš barbariškus fašistus. Sovietų 
Sąjungai eina į pagalbą Anglija, Jungti
nės Valstijos ir pavergtų tautų partiza
nai. Šiandien kiekvienas sąmoningas 
žmogus, kuris tik myli laisvę, žmonišku
mą, kultūrą ir civilizaciją, privalo remti 
priešhitlerišką kovą.

Prie šios bendros kovos dedasi dar
bininkai, biznieriai, inteligentai, kunigai 
ir kiti žmonės. Visų pareiga daryti vis
ką, kad sumušti Vokietijos, Italijos fa
šistus ir jų talkininkus. Kiekvienas turi 
atminti, kad tik sumušus tuos barbarus, 
pasaulis galės laisvai atsikvėpti, grįžti 
prie būdavo jimo kultūros, progreso ir ci
vilizacijos.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Philadelphi- 
joj atsibuvo slavų tautų bendras protesto 
susirinkimas prieš hitlerininkus ir teiki
mui medikalės pagalbos Sovietų Sąjun
gai. Ten buvo kalbėtojai rusų, ūkrainų, 
baltrusių, lenkų, prie-karpatiečių ir lietu-

dvasiškiai—du rusų kunigai, vienas uk- 
rainų, vienas priekarpatų rusų ir graikų. 
Visi karštai kalbėjo už sumušimą Hitle
rio ir Mussolinio, už išlaisvinimą paverg
tų tautų ir už apsaugojimą Amerikos nuo 
fašistų pavojaus.

Graikų kunigas sužinojęs, kad tokis 
susirinkimas prieš Hitlerį įvyksta, jis iš 
Atlantic City, veik šimtą mylių atvyko 
savo lėšomis, kad pasveikinus susirinku
sius.

Vienas kunigas pasikalbėjime su “L.” 
redakcijos nariu sakė: “Ar tiesa, kad visi 
lietuvių kunigai yra pro-hitlerininkai? 
Kuriuos aš žinau, jie yra fašistai ir nori 
Hitlerio pergalės!”

Ir kokia gėda lietuviams kunigams, 
ypatingai, kurie rašo straipsnius už Vo
kietijos fašistus, kurie tuo atvirai išeina 
prieš Amerikos demokratiją ir laisvę, 
prieš prezidento Roosevelto ir valdžios 
politiką! Ar ne laikas lietuviams darbo 
žmonėms katalikams pareikalauti nuo sa
vo kunigų, kad jie nustotų Hitlerio fašis
tams tarnavę, juos garbinę, bet stotų su 
Roosevelto politika, kad sumušus fašistus 
ir tuo prisidėtų prie išlaisvinimo Lietu
vos iš po fašistų jungo.

Naujas Fašistų Melas
Vokietijos fašistų povandeninis laivas 

užpuolė Jungtinių Valstijų karo laivą 
naikintoją “Greer”. Ir Vokietijos fašis
tai senu papratimu skelbia, kad ne jų 
submarinas užpuolė, bet būk submariną 
užpuolė Amerikos laivas.

Tai paprastas fašistų melas! Kiekvie
nu kartu jie save persistato tik “apsigi
nančiais”, o kitus užpuolikais. Ar gi ne 
taip buvo, kada Hitleris užpuolė Čecho- 
slovakiją? Taip! Jis tada sakė, kad če- 
choslovakija buvo Europos ginklų sandė
lis prieš Vokietiją, kad jis užimdamas 
Čechoslovakiją išgelbėjo Eturopą nuo ka
ro.

Ar ne taip Hitleris teisinosi, kada jis 
užpuolė Daniją ir Norvegiją? Taip! Jis 
tada sakė, kad ten ruošėsi pribūti anglų 
jėgos ir iš ten užpulti Vokietijos ^fašistus, 
tai Hitleris pirma užpuolė.

Ar gi ne taip buvo, kada Hitleris už
puolė Belgiją ir Holandiją? Taip! Jis 
tada sakė, būk į tas šalis planavo įeiti 
anglų ir francūzų armija ir iš ten už
pulti Vokietiją.

Ar gi ne taip buvo Balkanuose, kada 
jis puolė Jugoslaviją ir Graikiją? Jis vėl 
teisinosi, kad iš ten anglai veikia, kad 
užkariavus Vokieiją.

Ar gi ne taip teisino savo budelišką

Ą...,....................... .... ........................................................................

slaptą užpuolimą ant Sovietų Sąjungos? 
Taip! Tada Hitleris sakė, kad Sovietai 
traukė jėgas linkui Belostoko, kad iš ten 
užpuolus Vokietiją.

Tas patsai dabar yra su Jungtinėmis 
Valstijomis. Hitleris, Mussolinis jau se- 

i nai turi planus užpulti mūsų šalį. Ame
rika turtingas kraštas, Amerika yra de
mokratinė, Hitleris ir Mussolinis jos ne- 
ipkenčia! Jeigu jis dabar dar nepuola, 
tai tik todėl, kad pilnas rankas turi dar
bo kare su Sovietų Sąjunga. Ir jeigu jam 
pavyktų Europoj karą laimėti, tai tada 
fašistų jėgos užpultų Jungtines Valstijas, 
užpultų muš, užpultų mūsų namus, fab
rikus, laisvę. Todėl, dabar yra pareiga 
Jungtinių Valstijų pastatyt visas savo 
jėgas kovai prieš barbarišką Vokietijos 
ir Italijos fašizmą ir jų talkininkus, kad 
padėjus Sovietų Sąjungai ir Anglijai su- 
kriušinti fašizmą.

i Jie Teršia Lietuvių Vardą
Daugiau negu aišku, kad “Keleivis”, 

“Naujienos”, “Vienybė”, “Dirva”, “Drau- 
I gas”, “Darbininkas” ir kita priešdarbi- 
ninkiška spauda, kuri kovoj prieš So
vietų Sąjungą taip toli nuėjo, kad su jo
kiais faktais nesiskaito, dabar faktiškai 
virto Hitlerio propagandos skelbėjais, 
labai daug kenkia Amerikos lietuviams ir 

i teršia vardą.
Ši spauda kiekvieną Hitlerio fašistų 

melą, kiekvieną Gebelio propagandos 
prasimanymą perspausdina ir perstata 
savo skaitytojams, kaipo “tiesą.” “Ke
leivis” visas “žinias” semia tik iš Gebe
lio šaltinių! Tą pat daro ir kiti laikraš
čiai, kurie buvo nusistatę prieš tarybinę 
santvarką Lietuvoj. “Draugas” neseniai 
įkalbėjo savo skaitytojams melus, kaip 
daug “Hitleris gero padarė darbinin
kams.”

Ta lietuvių tarpe spauda ne vien sklei
džia bjaurius hitlerininkų melus, talpina 

| Hitlerio agentų pranešimus, bet tuo pat 
kartu išeina prieš demokratinių valsty
bių bloką, kurios kovoja prieš hitleriz- 
mą. Jie išeina prieš Jungtinių Valstijų 
prezidento ir valdžios liniją. Jie išstoja 
prieš pagalbą Sovietų Sąjungai ir prieš 
Roosevelto ir Churchillio išdirbtus planus 
fašizmo sumušimui ir pasaulyje atsteigi- 
mo tvarkos ant tautų apsisprendimo pa
grindo.

Mes turime pareikšti, kad toji lietuvių 
spauda parodydama prohitlerišką veidą, 
užtraukia blogą vardą ant visų Amerikoj 
gyvenančių lietuvių, teršia lietuvių var
dą! Visų laisvę, demokratiją} kultūrą ir 
nvilizaciją mylinčių žmonių akyse ta 
spauda perstato lietuvius, kaipo Hitlerio, 
Mussolinio ir barbariško fašizmo šalinin
kais! Tos spaudos redaktoriai, kaip ku
rie neseniai atvykę į Ameriką per Ber
lyną, pastato lietuvius į tokį pavojų, kad 
greitai į apsigynimo darbavietes nepri
ims lietuvių, taip, kaip ten saugojasi nuo 
vokiškos kilmės žmonių.

Mes kviečiame visus lietuvius,- nepai
sant jų religinio ir politinio įsitikinimo, 
laikytis griežtai su antifašistinėmis jė
gomis, remti Roosevelto politiką, kuri nu
statyta prieš fašizmą, atsipalaiduoti nuo 
tų lietuvių laikraščių ir 
vienaip ar kitaip tarnauja'Vokietijos fa
šistams, teisina fašistų žygius, kenkia 
antifašistinei veiklai.

Lietuvių Komiteto 
Pranešimas

Lietuvių Komitetas Medikalei Pagalbai Sovietų Sąj 
gai buvo didžiųjų masinių organizacijų suorganizuc 
tiktai iš trijų asmenų su tuo supratimu, kad, reikalui 
esant, jis bus galima praplėsti, papildyti ar pakeisti. Ko
mitetas darbą pradėjo labai sėkmingai. Susilaukėme la
bai gražaus atsiliepimo plačioje lietuvių visuomenėje. 
Aukos tam prakilniam tikslui plaukia labai gausiai. Ko
miteto atsakomybė ir pareigos labai padidėjo. Pasirodo, 
kad dėl kitų svarbių darbų, iš Komiteto sekretoriaus pa
reigų A. Bimba priverstas pasitraukti.

Todėl prisiėjo Komitetą smarkiai praplėsti ir surasti 
naujafcomitetui sekretorių. Tatai ir buvo padaryta. Da
bar rietuvių Komiteto sąstatas yra toks: .

Pirmininkas Dr. J. J. Kaškiaučius
Sekretorė Alda Orman
Iždininke Lillian Kavaliauskaite.

Nariai:
J. Gužas

J. Kairys
K. Kreivėnas* c

Suzana Kazokyte
J. Siurba
Frances Pakalniškienė. į*

Praplėstas Komitetas dar kartą atsišaukia į lietuvių |

|un-
ganizacijų suorganizuotas

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 5U7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Nuodingos Žoles Apdegino
Gerb. gydytojau, mano sū

nus nelabai sveikas vaikinas. 
Jam suėjo 10 metų, sveria 71 
svarą, aukščio apie 54 colius.

Jau treti metai paeiliui, 
kai]) jis gauna apsideginti žo
lėmis — poison ivy. Ir kas me
tai vis aršiau apsidegina, šie
met jam tai]) blogai buvo, kad 
6 dienas išgulėjo net ligoninėj. 
Parėjęs iš ligoninės, kokią sa
vaitę buvo geresnis. Bet pas
kui aš jį išmaudžiau, ir dabar 

s jį vėl visą išvertė niežinčiais 
1 pučkeliais ir pūslelėmis. O la
biausiai tai ant veido. Aš mė
ginau baltą suplakamą skysti
mą ir daugybę kitokių tepalų, 

j Palengvina kiek tam kartui, 
f ,o paskui ir vėl užsiima.

x ____ e J Ir iš viso berniokas pasida-
ivisuomenę aukoti ir rinkti aukas Sovietų Sąjungos kovo- rė labai silpnutis, svoris jam 
tojų medikalei pagalbai. Tuojau turėsime gatavas aukųbla labiau nupuolė ir apetitas 
rinkimui blankas ir išsiuntinėsime organizacijų atsako- jam pagedo.
mingiems veikėjams. Pakvitavimai už jau gautas aukas Būkite toks geras, pasaky- 
yra siuntinėjami. Iždininkė jau ruošia ir greitoje atei-! kitc, ką aš su juo turėčiau da
gyje paskelbs pilną finansinį raportą.

Visais reikalais kreipkitės sekamai:

asmenų, kurie

. “Didelė” Lietuva—Hitlerininkų
i Propaganda

Hitleriški banditai pavergė Lietuvą. Jie 
atėmė nuo Lietuvos žmonių galvijus, ja
vus, namus, žemes, laisvę ir net panaiki
no Lietuvos vardą paskelbdami ją “Ost- 
landu.”

Bet Amerikoj hitlerininkai—lietuviai 
fašistai po senovei tęsia žmonių apgavi
mą. Jie pasakoja lietuviams, būk Hitleris 

i turi planą padaryti didelę Lietuvą, į ku
rios plotus įeitų vis Baltrusija, Latvija 

i ir net dalis Rusijos. Amerikoj lietuviai 
fašistai skleidžia tuos melus tam, kad 
pateisinus Hitlerio budeliškus žygius.

Visi gerai žinome, kad tos pasakos yra 
išmislas! Bet jeigu Hitleris ir siektų 
neva padaryti tokią Lietuvą, tai ar žmo
gus, kuris save gerbia, kuris pripažįsta 
tautų apsisprendimą, gali siekti pavergti 
daug didesnes ir galingesnes tautas? Juk 

I Baltrusija turi per 10 milionų savo tau
tos žmonių. Juk Latvija turi veik tiek 
pat žmonių kaip Lietuva!

Mes iš savo pu^ės pareiškiame, kad ne
gali būti abejonės, kad Sovietų Sąjunga, 
su pagalba kylančios pavergtų kraštų 
liaudies, su Anglijos ir Jungtinių Valsti
jų talka, sunaikins budelišką Vokietijos 
fašizmą. Mes persergstime lietuvius, kad 

i jie nepasiduotų hitlerininkų apgavimui.

tųjų neprašalini tų deginančių 
sakų nuo odos, tai paskui jų 
prašalinti ir beveik nebegali
ma: jie persiseda Į odą, oda 
išpursta, išpuškuliuoja, ir pas
kui labai pamažu, su pačios 
odos nuotrupomis, tie sakai 
prasišalina.

Jūsų sūnaičiui, matyt, da 
nėra visai prasišalinę iš odos 
tie sakai.

Nemaudykite vaiko karštai 
ii' neleisti daug ant saules, nes 
nuo to oda da pikčiau užside
ga, ir labiau tada tinsta ir 
niežti.

Įgargažėjusias, sugrubusias 
odos vietas tepkite plonai lo
dino tinktūra (Tincture iodin) 
kas dieną. O šiaip įdegusią 
odą vilgykite su Tincture aco
nite. Jei jos negautumėt, tai 
gaukite šitokio mišinio: phe
nol 1 dram, zinc oxide 1 % oz., 
lime water 6 ozs. Gerai maži
na -įdegimą ir Potassium per
manganate 5 percent solution.

Tegul vaikas daugiau val
go. Tegul daugiau būna ore, 
saulėj, kada jau oda nugijo. 
Duokite jam džiovintų bravo
ro mielių (Brewers yeast tab
lets) po 10 tablečių 2 ar 3 
kartus kas dieną. Pasitaisys 
apetitas, svoris pradės geriau 
augti ir visam berniokui bus 
geriau. Tegul jis mieles ima 
bent keletą metų. Duokite jam 
jūros žuvų. Ne pro šalį ir lo
dino po 1 lašą su pienu kas 
pora dienų.

i ryti, kai]) tą žolių nuodą iš jo 
■ ištraukti ir kaip jį padaryti 
į stipresnį ir stamantesnį. Duo- 
i kite patarimą per “Laisvę.” 
Labai dėkui.I

i Atsakymas.
Tos žolės — pasiutęs daik

tas! Visokių-jų yra. Vijokli
nio tipo — aršiausios, labai

I nuodingos, padaro smarkų 
odos .įdegimą. Yra kitokių rū-,

! . išių, įvairių nuodingumo laips-J
IBaisus Teroras Finliandijojitarpe partizanų ir fašistinių.

„I Ne kiekvieną tokios piktžo-j 
iras Ujbidek, kuris palaikė j les vienodai apdegina. Yra to-' 
nacius, liko nušautas pen-lkių žmonių, kurie nelabai bo- . 
kiais šūviais. Šovikai pabė- ja tų visokių žolių. Tačiau pa- ciai samdo chinus jūrinin- 
go. Naciai už tai keršinda- ėios piktosios rūšys yra pavo- kus dideliam savo garlai- 
mi nužudė keturis serbus ir ihigos veik visiems, tik nevie- viui, kuris yra vienoje iš ja- 
itris žydus. Rytinėj Serbijoj 
i aktyviai veikia partizanai.
Zagreb srityj grupė parti-',,. ... . . ...• * ° . L _ i Visos tokios deginančios pikt-zanų is 40 žmonių nukovė. žol-s turi labai smarkių> erzi. 
Vieną fašistų oficienų n du!nan^jų sakų (dervingai alie- 
ijo palydovus. ijuotos medžiagos, kaip ir eg-

K<in Serbijoj yra rimta ar Pu«ies sakai). Tie sakai, 
' - -- kad ir mažulytėmis dalelėmis

l patekę ant odos, sukelia joje 
nerolo Neditch per radio at- įdegimą.

(Tąsa 5-tam puslapyje) Jeigu tuč tuojau, ant grei-

Alda Orman, sekretorė, 
46 Ten Eyck Street,

Iš Karo ir Apie Karą
Finliandijos valdonai, sa-jkarių. Serbų miesto majo-| 

vo šalies išdavikai įsileido 
Vokietijos fašistus ir šalį 
pavertė į karo bazę prieš 
Sovietus. Finliandija labai 
nubiednėjus, jos javų ir šie
no suėmimas labai mažas ir 
gręsia badas.

Todėl, finų darbo žmonės 
labai nepatenkinti valdžios 
žygiais. Valdo nai imasi 
bjauriausių teroro priemo
nių prieš gyventojus. Jie 

i tūkstančiais areštuoja vy-. ...
Irus, moteris ir net vaikus ir!Padetls> tal. U liudija ge-Į
grūda į kalėjimus. Bet tas 
dar daugiau apsilpnina Fin- 
liandijos ekonominį gyveni
mą, vyrai nuo 18 iki 48 me
tų suimti į armiją, kitus 
grūda į kalėjimus, nėra kam 
dirbti.

Mauri Ryoma, pirminiu-, 
ką organizacijos, kuri stojo 
už taiką ir draugiškumą su 
Sovietų Sąjunga, areštavo ir 
7 metams įmetė į kalėjimą.

Susprogdino Laivus
Iš Helsinki praneša, kad 

Norvegijos prieplaukoj Ber
gene fašistų priešai padegė 
du didelius žibalo laivus. 
Įvyko didelis sprogimas. 
Prieplaukoj prasidėjo baisus 
gaisras.

Radio Kalbos iš Amerikos
Iš Bostono radio stoties 

WRUL kalbėjo Jugoslavijos 
atstovas R. Nikolaich jugo
slavų kalboj į Jugoslavijos 
pavergtus žmones. Jis sakė, 
kad jugoslavai nenusimintų, 
nes Sovietų Sąjungoj Hitle
ris jau nustojo'geriausią sa
vo armiją, kad jo jėgos kas
dien silpnėja, tuogi kartu 
Raudonoji Armija kasdien 
vis stiprėja ir galų gale su
plieks fašistus. .Manoma, 
kad iš Amerikos greitai .ir 
kitų pavergtų tautų atsto
vai kalbės į savo brolius ir 
seseris per radio. Tas bus 
siekiama ir lietuvių darbo 
žmonių padaryti.

Laukia Sukilimo Ju
goslavijoj

Rugsėjo 2 d. iš Budapest, 
Vengrijos, praneša, kad 
Kroatijos pietinėj pusėj per 
aštuonias dienas ėjo mūšiai

Shanghai, rugs. 9—Na-

garlai-

Įnodame laipsnyj. ponų užimtų Chinijos prie-
Jūsų berniukas, matyt, ypač plaukų. Teigiama, kad vo- 

įautrus link tokių piktžolių, kiečiai apginkluos tą laivą 
ir siųs'jį skandint ameriki
nius ir sovietinius laivus ga
benančius karo reikmenis iš 
Jungtinių Valstijų į Vladi
vostoką, Sovietiniame Sibi
re. Sakoma, kad tas nacių 
laivas veiks po Japonijos vė
liava.

Pagalba Hitlcrizmo P avergtiem# Žma^ėms.

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

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

Sovietų Sąjungos kolektyviškų ūkių moterys ima ginklus ir stoja j partizanų eiles 
priešą—fašizmą—mušti. i

Žymios Amerikietes Sveikino Didvyriškas 
Sovietų Moteris; Pasisako už Vieningų 

Rėmimų Kovos Prieš I litlerizmų
Amerikonės žymios moterų 

vadovės politikoj, darbo or
ganizacijose, moksle, mene ir 
iš įvairiausių gyvenimo sričių 
atsiliepė į Sovietų moterų va
dovių atsišaukimą į Amerikos 
moteris, kuriame jos prašė A- 
merikos moteris darbuotis už 
apvienijimą viso pasaulio mo
terų kovai ir galutinai perga
lei ant hitlerizmo. 'j

Sveikindamos Sovietų pote
ris, amerikietės sveikino did
vyriškus Sovietų kovotojus 
prieš fašizmą, aukštai įkai- 
nuodamos Sovietų moterų rolę 
tose kovose. Visus tuos svei
kinimus nėra galimybės čia 
sutalpinti, št^ii keli būdingi, 
labai atstovingų amerikonių 
pareiškimai:

ELLA REEVE BLOOR, 
Darbininkų Močiute 

t

“Didvyriškoms Sovietų Są
jungos Moterims:

“Jūsų gražus atsišaukimas į 
Amerikos moteris palietė šir
dis tūkstančių amerikonių mo
terų. Mes pasižadame nunešt 
į savo organizacijas jūsų pui
kų Pakvietimą Veiklon, ir pa
dėti visais būdais mobilizuoti 
mūsų moteris, dirbti sunkiau, 
negu bile kada pirmiau buda- 
vojime galingo Liaudies Fron
to sutriuškinimui hitlerizmo.”

Močiutės Bloor sveikinimas 
buvo pasiųstas varde naciona- 
lių organizacijų moterų, ir jau
nimo atstovų mitingo, įvykusio 
New Yorko mieste.

ELIZABETH GURLEY 
FLYNN,

Kolumnistė, Kalbėtoja
“Jūsų žodis pasiekė mane 

maršrute prakalbų po visą ša
lį už išlaisvinimą mūs vado ir 
aš skubinu stoti su visomis ki
tomis Amerikos, moterimis į 
rėmimą jūsų kvidtimo veiklon. 
Aš darysiu viską/ esamą mano 
galioj mobilizuoti mūs šalies 
moteris vienytis su moterimis 
visur kitur kovai už pergalėji
mą Hitlerio. Mes turime už 
garbę vadinti jus seserimis, 
jus, kurios šiandieną taip kil
niai atliekate savo dalį didžio
joje Sovietų Sąjungos kovoje 
apginti šalį socializmo ir lais
vę viso pasaulio. Mes siunčia
me jums savo meilę ir mūsų 
kovingą solidarumą.”

Flynn, kaip jau minėta, ke
liauja su maršrutu skersai iš
ilgai mūsų šalį už Browderio 
išlaisvinimą.

JESSICA SMITH 
Amerikiečių Žurnalo Soviet 

Russia Redaktorė
“Pasiryžimas ir aukščiausia 

narsa, su kokia Sovietų mote
rys atlieka savo dalį garbin
goje jūsų šalies kovoje prieš 

hitlerizmą yra šaltiniu pagar
bos ir įkvėpimo mums visoms. 
Amerikos moterys mielai atsi
liepia į jūs šauksmą moterims 
visur vienytis prieš hitlerizmą. 
Siunčiame jums meilę ir ne
mirštamą dėkingumą, taipgi 
mūs pasįižadėjimą daryti vis
ką mūsų galioje remti jūsų 
didžiąją kovą, kuri >yra ir’ mū
sų kova taipgi.”

j
MRS. ARTHUR GARFIELD 

HAYS
“Visi amerikiečiai seka su 

viltimi širdyse didžiąją kovą, 
kuri dabar vedama Raudono
sios Armijos su narsia ir ener
ginga parama Sovietų mote
rų. Mes tikime, jog kova su
naikins hitlerizmą visose jo 
formose. Mes norime matyt iš
saugota ir praplėsta į kitas ša
lis Sovietų Sąjungos moterų 
lygį ir daugį jų atsiekimų.”

DOROTHY KENYON,

Teisėja
“Ilitlerizmas ir visokios for

mos žmonių pavergitno turi 
būti prašalintos nuo žemės pa
viršiaus. Džiaugiuos narsių 
Rusijos žmonių, vyrų ir mo
terų, atėjimu į eiles kovotojų 
už laisvę.”

THERESA MAYER 
DURLACH,

Iš Pasaulio Taikos Siekėjų 
Organizacijos

“K^ada aš galvoju apie kiltą 
Sovietų Sąjungos atsparą prieš 
nacių įsijveržimą, aš mąstau 
apie jdj atliekamą moterų 
vaidmenį. Ten lankantis vidu
ryje pereito dešimtmečio kiek
vieną stebino faktas, kad kuo
met nacizmas ir fašizmas at
metė moteris atgal, Sovietų 
Sąjunga veikė pagal demokra
tinę formą, padarydama mo
teris lygiomis dalyvėmis savo 
šalies statyboje. Man prisime
na mano sutikta senutė, ca
rizmo laikais per savo tėvą 
buvus parduota jos vyrui už 
žirgo kamanas, ir jos džiaugs
mas ir užgynimas jos dukters 
pilno dalyvumo kaimo koope
ratyve. Aš žinau, jog tos mo
terys ir kitos, kaip jos, atlie
ka savo dalį kovoje prieš už
puolikus ir tuomi jos taip pat 
kariauja mūšyje už Amerikos 
moteris, kaip ir už save.”

JOSEPHINE TIMMS, 
Susisiekimų Sąjungos 

Viršininkė
“Aš tikiu, jog aš kalbu už 

daug kitų moterų susisiekimo
darbininkių, kuomet aš sveiki
nu jūsų susirinkimą. Ameri
kos moterys, vis labiau prade
da įmatyt svarbą paramos, ko
kią jos gali duoH^sumušimui 
fašizmo, ir jos/žiūri su pasi- 

grožėj imu ir padėka į savo se
ses darbininkes Sovietų Sąjun
goj, Anglijoj ir Chinijoj, ku
rios taip ryžtingai kovoja 
prieš fašizmą ir gina savo ša
lis. Stoju su jumis už apvieni
jimą moterų visame pasaulyje 
už didesnį ir didesnį dalyvu- 
mą kovoje už galutiną perga
lę ant hitlerizmo.”

ROSINA LHEVINNE,
Paskilbus Pianistė

“Stebiu su atydžia pagarba 
Rusijos kovos eigą. Stipriai ti
kiu, kaip kad ir daug kitų 
moterų čionai, kad su didvy
riška dvasia, kokia tarp jūs 
viešpatauja, Rusija turės lai
mėti. Džiaugiuos prasidedan
čiu artimesniu draugiškumu 
tarp mūs dviejų šalių. Niekad 
labiau nesididžiavau savo ša
lies žmonėmis, kaip dabar.”
MRS. RAYMOND ROBBINS

“Rusijos Vyrai ir'Moterys:
“Kaip jūs kovojote jūsų 

garbingoj revoliucijoj už Ru
sijos laistę, taip jūs kovojame 
šiandien už laisvę viso pasau
lio su skaisčiu pasišventimu ir 
didvyriškumu nešdami šviesą 
ir viltį tamsos apgaubtiems 
Europos žmonėms, neribotai 
daug teikdami atatinkamai 
didžiajai rusų dvasiai.”

ANNA LOUISE STRONG,
Autorė, Jautriai Aprašius Lie
tuvos Liaudies Džiaugsmą Bė
giu Istoriškųjų Birželio-Liepos 

Dientj,1940 m.

“Amerikos moterys girdi 
apie jūsų didvyriškus darbus, 
kurie duoda auksinę progą vi
sai žmonijai. Raudonoji Armi
ja įrodo, kad juodoji nacių 
pavietrė, kuri turi apsiautus 
visą Europą, gali būti nugalė
ta išgelbėjimui ateities gent- 
kartės nuo vergijos* ir nesibai
giančių karų. Viso pasaulio 
progresyvės moterys turi tuo
jau sunerti rankomis su So
vietų moterimis.”

ELIZABETH PAGE, 
Grožės Specialistė

Primena, jog jau laikas da
bar ruošti savo mintis ir gy
venimą ta kryptimi, kad nu
šlavus hitlerizmą • išlaisvintos 
Vokietijos moterų ir liaudies 
abelnai padėtis1 būtų suprasta 
ir vadovaujantis teisėtumu už-, 
imtų lygią vietą prie taikos 
stalo.

MARGARET L. LAMONT
“Istorija pagerbs Sovietų 

moteris ir tas kitų fašizmo už
pultų šalių už jų aukščiausią 
drąsą priešinimęsi desperatiš-
kam agresoriui. Lai moterys 
visur kitur išlaiko savo discip
liną ir pasiryžimą didesnėmis 

pastangomis prašalint fašiz
mo terorą iš pasaulio.”

JULIA COLEMAN 
ROBINSON,

Negrių Kliubų Federacijos 
Viršininkė

“Ilitlerizmas yra pavojumi 
pasauliui. Jis reiškia karais 
sunaikinimą, badą, ligas i]* 
mirtį. Nacių dvasia turi būti 
sukriušinta visur, jeigu norim 
išlaikyt demokratiją. Pasaulio 
moterys, kurios atstovauja 
motinas, žmonas, seseris ir su
žadėtines vyrų, turinčių auko
ti gyvastis už tą didį siekį, 
privalo ir toliau būti drąsio
mis, be baimės. Aš specialiai 
atsišaukiu į negres moteris pa
saulyje širdingiausiai stoti su 
visais apsigynimo judėjimais 
ir melstis be paliovos už su
naikinimą visko to visur, kas 
atsiduoda h i 11 e r i z m u. ”

MURIEL DRAPER
“Amerikos moterys dirbs 

galva, rankomis ir širdimi rė
mime jūsų kilnaus ir narsaus 
gynimo didžiosios civilizaci
jos, kokią jūs sutverėte. Joks 
priešas nėra gana stiprus ją 
nuo jūsų atimti. Liaudis visa
da laimi.” .

Ir taip seka desėtkai žy
miausių amerikinio gyvenimo 
figūrų. Sąraše matome žymią 
sufragėčių judėjimo vadovę 
senutę Carrie Chapman Catt, 
liuosnorės motinystės čampio- 
nę Margaritą Sanger, Alice 
Stone Blackwell, Dr. Florence 
Sabin, veikalų rašėją Lilljan 
Hellman, profesorę Margaret 
Schlaugh, Mokytojų Unijos 
įstaįymdavystei atstovę Dr. 
Bella V. Dodd, ir daug kitų, 
kurių visų nėra galimybės čia 
atžymėti.

LIETUVĖS ATLIKS SAVO 
DALĮ

Lietuvės neatsilieka. Kaip 
veikėjos politikoje, taip dar
buotojos švietimo, meno, liau
dies sveikatos ir kitose pro
fesionalinio darbo srityse, taip 
lygiai tūkstančiai fabrikų dar
bininkių, darbo šeimininkių, 
farmerkų, tarnaičių su padi
dinta energija darbuojasi už 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, A- 
merikos ir jų talkininkų per
galę ant fašizmo. Tų darbuo
tojų skaičius auga, nes tik di
džiausios atsilikėlės arba są
moningos nacių agentės gali 
nematyti ar linkėti fašizmo 
vergijos baisumo Lietuvai ir 
jos liaudžiai, faši^&o pavo
jaus mūsų naujai globėjai-tė- 
vynei Amerikai ir baisios atei
ties pačios sau, jeigu fašizmui 
būtų leista įsigalėti.

Amerikonėms moterims pa- 
simojus į garbingą kovos prieš 
fašizmą rėmimo darbą, lietu
vės šios šalies gyventojos pa
sišventusiai ir energingai at
liks anoms talkinimo pareiga.

I. D. W.

S. Boston, Mašs.
ALDLD bendras moterų 

stalas Amberland radijo pik
nike, rugpjūčio 24 d., May- 
narde, buvo turtingas skaniais 
valgiais ir davė $148.70 gryno 
pelno. Prie stalo dirbo drau
gės A. Buividienė, Kaliošienė, 
F. Kaliošiūtė, M. Peshino, B. 
Chubarkienė, K. Gabriūnienė, 
U. šuralienė, Tamošauskienė, 
Dombrauskienė.

Valgius dėl stalo aukavo 
dd. M. Zavis, T. Niukienė, 
Kovaliūnienė, S. Šukienė, A. 
Buividienė, P. Usevičienė, A. 
Sabulienė, K. Zinskienė, O. 
Petruškevičienė, K. Merkei, B. 
Chubarkienė, M. Dombraus
kienė, Bobenčikienė, U. šura
lienė, K. Gabriūnenė, Tamo
šauskiene, M. Andreliūnienė 
iš Somerville aukavo didelę 
“hamę,” J. Rainardiena, ir M. 
Masteikienė silkes, Helen Si- 
manaviČienė 2 sūrius.

Pinigais aukavo Mrs. Vale- 
(Tąsa ant 4-to pusi.)

( Sovietų Vadovaujančios 
Moterys Atsišaukė į 
Amerikos Moteris

K,

Sovietų Sąjungos moterų 
komitetas, atstovaująs milio- 
nus Sovietijos moterų, atsi
šaukė į Amerikos moteris dar
buotis už apvienijimą visų an
tifašistinių spėkų pasaulyje. 
Dalyje jų atsišaukimo sako
ma :

“Varde milionų Sovietų Są
jungos moterų, mes atsišaukia
me į jus daryti žygius apvie- 
nijimui viso pasaulio moterų 
už galutiną pergalę ant fa
šizmo.”

Po atsišaukimu pasirašo 
grupė paskilbusių Sovietijos 
vadovaujančių moterų, kurių 
vardai žinomi ir plačiame pa
saulyje sąryšyje su dideliais 
atsiekimais. štai jos:'

Klaudija Nikolajova, prezi
diumo narė Aukščiausiame 
Soviete; Valentina Grizodubo
va, aukštųjų rekordų tolimo

Mrs. Sara Delano Roosevelt
7

“Laisvėj” jau buvo minėta, 
jog rugsėjo 7-tą mirė Mrs. Sa
ra Delano Roosevelt, šalies 
prezidento motina, baigdama 
87-tus metus.

Ponia Roosevelt baigė am
žių geroj sveikatoj. Tik per
eitos Darbo šventės proga ji 
grįžo iš atostogų New Bruns- 
wicke, mašina, su savo garsia 
marčia p. Eleanor Roosevelt. 
Ji būdavo vyriausia svečių 
priėmėja prezidento baliuose 
jo gimtadienio proga, sausio 
30-tomis.

Sara buvo gimus rugsėjo 
21-mą, 1854 m., aristokratiš
koj Delanų šeimoj prie New
burgh, N. Y., septinta iš li
kos Warren ir Catherine De
lano vaikų tais laikais, kada 
ir ponios nesivedžiodavo su 
šuniukais, bet visada turėdavo 
gana rūpesties su būriu vai
kų. Nestebėtina, kad tokioje 
aplinkoje augus ir Sara išsi- 
auklėjo savyje didelį prisiri
šimą šeimai — laimingam po
riniam gyvenimui, vėliau savo 
sūnui, dabartiniam preziden
tui, ir anūkams bei proanū- 
kams.

Savo mergystę, kaip ir ište
kėjus už James Roosevelto 
1880 m., 26 metais už ją vy
resnio, ji gyveno ramiu, sma
giu ir sykiu aristokratišku, bet 
tik šeimininkės problemomis 
užimtu gyvenimu. Tik vyrui 
mirus, 1900 metais, ji tapo ir 
biznio vedėja.

Jos vyriausia rūpestis, ta
čiau, sukosi apie sūnų, ku
riam, sakoma, iš pradžių visai 
nelinkėjo būti politikieriumi, 
tačiau visuomet buvo prie jo, 
kad motiniškai atjausti atsiti
kime pralaimėjimų ir sykiu 
džiaugtis laimėjimais. O lai
mėjimų jis turėjo daug, kurių 
vyriausiais buvo jo išrinkimas 
New Yorko valstijos guberna
toriumi ir vėliau šalies pre
zidentu. Jinai buvo pirma 
amerikietė motina, kurios sū
nui teko garbė būti išrinktu 
prezidentu trečiam terminui. 
Prezidentui jinai davus ne 
vien tik labai artimą panašu
mą "išvaizdoje, bet ir daug sa
vo ypatybių. Jie iki galo pa
siliko viens kitam artimais, 
prisirišusiais ištikimybe ir šir
dingų draugiškumu. Laiminga 
motina.

Liuoslaikiais motina Roose
velt užsiimdavo labdarybe, 
taipgi mėgo važinėti ir jos at
silankymas Anglijos karališ
kon šeimon viešnagėn, 1934 
metais, sukėlė geroką sensaci
ją, jog “80 metų jauna” Ame-

skraidymo lakūnė, skraidybos 
užrubežinės divizijos viršinin
kė; Zinaidė Troistkaja, di- j 
rektorė Maskvos gelžkelių sri
ties; Vera Mukhina, skulpto
rė; Olga Leonova, mokytoją; į 
Dusia Vinogradova, stakano- 
vietė audėja, o dabar jau au- 
dėjystės inžinierė; Pasha An
gelina, traktoristė, sumanyto
ja judėjimo moterims užimti 
traktorių vairavimo vietas, 
kad vyrai galėtų vykti karo 
frontan; Abramova, balerina; 
profesorė Lena Stern, Sovie
tų Mokslų Akademijos narė.

Visos pasirašiusios yra na
rėmis Aukščiausiame Soviete.

Maskvos moterys rugsėjo 
7-tą turėjo savo susirinkimą, 
kurio eiga buvo perduodama 
pasauliui radio bangomis. Tu
rintieji “short wave” radio i 
priimtuvus amerikiečiai taipgi 
girdėjo tą programą.

rikos prezidento motina važi
nėja be keno nors globos. Jos 
niekas neskaitė senute, buvo 
dar pilna gyvumo. Dėlto, ne
žiūrint jos senatvės, jos mirtis 
ant šeimos užkrito kaip tai ne
tikėtai, skaudžiai. Savo žadė
tą sakyti radio prakalbą, šaly
je ir užrubežiuos intensyviai 
lauktą, dėl motinos mirties 
prezidentas atidėjo iš rugsėjo 
8-tos į 11-tą.

Mėgstąs neišpūstą, perdaug 
neperdėtą gyvenimą, preziden
tas per radio prašė nesiųst gė
lių, o šermenis taipgi paskelbė 
griežtai privatiškomis, daly
vaujant šeimai ir giminėms, iš 
kaimynų kviečiant tik motinos 
gentkartės užsilikusius žmo
nes. Velionės apart sūnaus ir 
jo šeimos — anūkų ir proanū- 
■kų — dar gyvena sesuo Mrs. 
Price Collier ir brolis Frede
ric A. Delano.

Palaidota rugsėjo 9 d., se
nose St. James Episkopalų 
bažnyčios kapinėse netoliese 
Hyde Parko rezidencijos, kur 
ji vasaros metu gyvendavo ir 
mirė, ir kur prezidentas tan
kiai praleisdavo šventadienius, 
kad, atitrūkus nuo Kapitoliaus 
ir Baltojo Namo pareigų, Hud
son upės ramioj aplinkoj at
silsėti ir planuoti ateities veik
snius.

UŽ MENĄ, KAIP IR UŽ DIRBTINA GROŽĘ, 
PRISIEINA PAKENTĖTI

Šiame paveiksle sėdinčioji moteris yra Rosalind Russell, 
aktore, kuri sako, kad žvaigždė turinti daug pasišvęsti 
menui. Ir ji turėtų žinoti. Judyje “Samdyta žmona” ji 
turėjo aktoriui Brian Aherne spirt sėdynėn (jeigu ma
not, kad tai buvo didelė pareiga). Judyje “Moterys” 
ji turėjo “apravėt” kai kam plaukus, apibraižyt, kaip 
katiška bobelka. Gi filmoj “Mano Mergina Penktadie
nis” ji irgi turėjus nemergiškų pareigų. Matomam vaiz
de ji pasiruošia lošti G.-M.-G. judyje “Nešventi Dali
ninkai,” su Clark Gable. Iš jos gražaus purvu apkrau
to veido matyt, kad ji ir vėl pasiruošus kokiems keis
tiems triksams.

Binghamton, N, Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Rugsėjo 5 dieną atsibuvo 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 
pas drg. H. Pine. Susirinkime 
draugių dalyvavo vidutiniai ir 
visos gražiai svarstė Moterų 
Skyriaus veiklą.

Moterų Skyriaus komiteto 
ir komisijų raportai išklausyti 
ir ‘priimti. Iš tarptautinio vei
kimo atstovės pranešė, kad 
rengiasi prie didelio ''masinio 
susirinkimo, kuris įvyks špalhr 
2 dieną. Vietą pranešime vė
liau. Ir yra rengiami judant' 
paveikslai, kur bus rodoma 
rusų-ukrainų filmą “SHORS.” 
Ši filmą bus rodoma šeštadie
nį, rugsėjo 20 dieną, Lietuvių 
Svetainėje. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžangos kaina 30c. Pa
tartina visiems įsigyti tikietus 
iš lanksto.

Išvažiavimo rengimo komi- 
sij^ppranešė, kad išvažiavimas 
įvyks rugs. 14 dieną, drg. Yo- 
dikaičių ūkėje. Ir kad rengė
jos rūpestingai rengiasi paga
minti skanių valgių ir gėri-
mų, kad susirinkusi publika 
turėtų kuom pasivaišinti. 
Taipgi jos planuoja duoti šil
tus pietus, kurių kaina bus 
25 centai.

šio išvažiavimo rengimo ko
misija pranešė, kad jųjų nuo
monė yra, kad nuo išvažiavi
mo dalis pelno būtų paskirta 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai. Visos draugės tą 
mintį priėmė. Ir prie to dar 
nutarė ir iš Moterų Skyriaus 
iždo paaukoti $5.00 Sovietų 
Sąjungos medikalei pagelbai. 
Tai puikus darbas.

Plačiai kalbėta apie atei
nantį “Laisvės” vajų. Ir nu
tarta visoms gražiai pasidar
buoti dėl “Laisvės” gaunant 
jai naujų skaitytojų ir atnau
jinti senus. Ir vajininkų sąra
še garsinti Moterų Skyrių. Ge
riausios pasekmės!

Drg. A. Simonaitienė prira
išė viena nauja narę, drg. M. 
I13-

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas drg. M. žvirblienę.

Po susirinkimo drg. H. Pine 
skaitė prezidento Roosevelto 

' pasakytą kalbą Labor Day 
(Darbo Dienos) šventėje, kuri 
visoms patiko. Drg. H. Pine 
pavaišino drauges skaniu le- 
monadu ir naminiu pyragu, 
širdingai ačiū jai.

Mot. Skyriaus Koresp. O. G.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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A. I. Nekrasovas

Prancūzijos Kolonijos
(Tąsa)

Į plačią teritoriją, vadinamą Prancūzų 
Vakarų Afrika, įeina: Dramblio Kaulo 
Krantas, Aukštoji Volta, Dagomčja, 
Mauritanija, Nigeris, Senegalas su Daka
ro rajonu, Prancūzų Gvinėja ir Pran
cūzų Sudanas. Šios teritorijos plo
tas sudaro 3.749,2 t ū k s t a n č i u s 
km2, gyventojų — 15 milijonų. Gyvento
jai — negrajį arabai, tauregai. Vakarų 
Afrika yra atsilikusi kolonija, žemės ūkis 
primityvus, pramonė menkutė. Didelę 
vertę turi platūs miškai, išvystyta kakao 
gamyba. Medvilnė tik pradėta auginti. 
Administracija vartoja priverstinį darbą 
medvilnės apdirbimui. Žymiausias mies
tas — Dakaras, Senegale, -ant Atlanto 
vandenyno kranto, su 40 tūkstančių gy
ventojų, kurių tik 2,5 tūkstančio prancū
zai. Dakaras yra karo uostas, svarbi an
glimi apsirūpinimo stotis, turi laivų .tai
symo dokus. Dagomėjos svarbiausias 
miestas yra Porto-Novo.

Togo — buvusi vokiečių kolonija — 
francūzų mandatinė teritorija, 52 tūks
tančių km2 ploto, su apie 800 tūkstančių 
gyventojų. Europiečių tėra vos keli šim
tai, visi likusieji negrai. Čiabuviai sėja 
ryžius, kukurūzą, batatus, pupas, medvil
nę. Esama kakao ir medvilnės plantacijų. 
Svarbiausias miestas — Lomo, turįs 10 
tūkstančių gyventojų, uostas, admini
stracijos centras.

Kamerūnas — buvusios vokiečių kolo
nijos dalis — mandatinė teritorija. Plo
tas 431 tūkstantis km, gyventojų apie 2 
mil. 300 tūkstančių. Kakao, kaučuko, ka
vos, tabako ir kt. plantacijos.

Raudonosios jūros pakrantėje nedidelė 
savo teritorija (22 tūkst. km), bet svar
bi savo padėtimi — angoje j Raudonąją 
jūrą — yra Somalijos kolonija. Ji yra 
tarp italų kolonijų (Eritrėjos, Etiopijos) 
ir Britų Somalijos. Dirva nederlinga, 
sausa, gyventojų vos 85,8 tūkstančių, iš 
kurių europiečių tik tūkstantis, gyvenan
čių svarbiausiame mieste — Džibutyje.

Madagaskaras yra ketvirta savo didu- 
•mu pasaulyje sala. Savo teritorija jis ly
gus Prancūzijai ir Belgijai, abi kartu pa- į 
ėmus. Gyventojų 3.639 tūkstančiai (ma
lajų giminės), europiečių vos 35 tūkstan
čiai. Madagaskaro centras kalnuotas, 
18% teritorijos padengta didelių miškų, 
kuriuose aptinkamos retos medžio rūšys 
(juodmedis, kopalas, bananas). Sala tur
tinga mineralais — grafitu, žėručiu, fos
foritais, radijoaktingais mineralais, auk
su. Tačiau tie žemės turtai menkai nau
dojami. Iš tekstilinių augalų galima nu
rodyti palmę rafiją, iš kurios plaušų ga

minami tekstiliniai siūlai. Svarbiausias 
miestas — Antanarivo, arba Tananarive, 
turįs 60.000 gyventojų. "

Kolonijos Azijoje ir Amerikoje
Turtingiausia ir didžiausia prancūzų 

kolonija Azijoje yra Indokinija,^apimanti 
740,400 km ir turinti 21,452 tūkstančius 
gyventojų (anamiai, kambodžiepiai, la- 
osai), kurių tarpe prancūzų tėra vos 42 
tūkstančiai. Prancūzų Indokinija šiaurė-i 
je ir rytuose ribojasi su Kinija, vakaruo
se su Burma ir Taiju (Siamu), pietuose ir 
pietų vakaruose ją skalauja Taijo įlankos 
vandenys, pietų rytuose—Pietų Kinijos 

I jūra. Į Prancūzų Indokinijoš sudėtį įei
na Kochinchinas kolonija ir Kambodžos, 
Anamo, Tenkino bei Laoso protektoratai.

Indokinija savo ryžių derliumi užima 
trečią vietą pasaulyje (Britų Indija, Ja
ponija). Be ryžių, auginama kukurūzą, 
manioka, cukrinės nendrės, medvilnė ir 
ki'ta. Kolonija turtinga naudingomis iš
kasenomis — antracitu, gulinčiu žemės 
paviršiuje, cinku, alavu, geležimi. Pra
monė Indokinijoje silpnai išvystyta, kasa
ma anglis, perdirbama vietos žaliava. Kai 
kuriuose miestuose yra medvilnės verpi
mo ir audimo fabrikai.

Saigonas — stambiausias pietų rajono 
uostas, turįs 110'tūkst. gyventojų, po jo 
seka Phompenchas su 82 tūkst. gyvento
jų-

Indostano pussalyje prancūzai išlaikė 
nedidelę teritoriją (508 km, apie 300 
tūkstančių gyventojų), kuri šiuo metu 
susideda iš trijų miestų (Pondišerio, Ja- 
naono, Kankalo) Koromandelio kranto 
rytinėje dalyje, vieno miesto (Mae), va
kariniame Malabaro krante ir vieno 
miesto (čandernagoro) Gango žiotyse, 
šalia Kalkutos.

Pietų Amerikos šiaurės vakariniame 
kampe, tarp Atlanto vandenyno ir Bra
zilijos, yra didelė kolonija Prancūzų Gvi- 
jana (Kaijena), apimanti 88,200 km, bet 
turinti tik 47 tūkstančius gyventojų. Gvi- 
jana yra balingas, miškingas, gausus 
upėmis kraštas. Klimatas europiečiams 
mirtinai žalingas. Tikrieji vietos gyven
tojai — indėnai, negrai, mulatai. Koloni
ja ekonominiu požiūriu mažai vertinga, 
įsiveža fabrikų gaminių, galvijų, duonos, 
cukraus, kavos. Svarbiausias miestas — 
Kaijena, turįs 14 tūkstančių gyventojų. 
Gvijana yra katorgos vieta. Tūkstančiai 
Liepos revoliucijos barikadų ir Paryžiaus 
komunos kovotojų žuvo Kaijenoje. Ne
veltui dėl savo nepaprastai aukšto mir
tingumo ji buvo praminta tremtinių tar
pe “sausąja giljotina.”

(Bus daugiau)

Žaislų ir kitokių dalykėlių dirbėjai Kane, Pa., tebepi- 
kietuoja Holgate dirbtuvę; jie yra CIO nariai ir reika
lauja pakelti algas.

Rugsėjo 1 d. susitinku drg. 
P. Bugailiškį. Klausiu, kiek jis 
davė Sovietų Sąjungos Medi
kalės Pagalbos Komitetui? Sa
ko, “dar nieko.” Klausiu, ko
dėl? “Kad nieko nežinojau ir 
niekas neklausė; dabar klaus, 
tai ir duosiu.” P. Bugailiškis 
išėmė 2 dol. ir sako: “Dabar 
tiek teturiu. Vėliau duosiu 
daugiau.”

Piknikas
DLK Gedemino Draugija 

užbaigiant vasarinį sezoną 
rengia didelį pikniką, rugsėjo 
14 d., Rifle Range, gale Sene- 
ča Parko. Vieta dabar yra ge
rai ištaisyta, dėl šokių nauja 
svetainė pastatyta. Giedeminie- 
čiai rengiasi pilnai publiką 
užganėdinti, kad neužmirštų 
to pikniko ligi kitos vasaros.

Suvažiuokite visi apylinkės 
lietuviai; būsite pilnai paten
kinti.

P. Žirgulis.

Thorpe, W. Va.
Quincy, Mass.

Sovietų Sąjungos Medikalei Pagalbai 
Konferencija Naujoj Anglijoj

jų dienų uždarbį medikalei 
pagalbai! . ,

Prof. B. F. Kubilius,

Dr. J. F. Borisas, Sek.

Naujos Anglijos lietuviai' 
skaitlingai dalyvavo konfe
rencijoje, kuri įvyko Lietu
vių Žinyčioj. Delegatai buvo( 
atvykę iš Worcester, Hud
son, Lawrence, Haverhill, 
Norwood, Brockton, Stou
ghton, Boston ir iš kitų mie
stelių.

Daug gerų reikalų buvo 
nutarta. Pirmiausia buvo 
išrinktas pastovus bei vei
kiantis komitetas po vardu: 
Lietuvių Sovietų. Sąjungos 
Medikalei Pagalbai Komite
tas Naujoj Anglijoj. Seka
mi asmenys įėjo į komitetą: 
Prof. B. F. Kubilius, pirmi-1 
ninkas, M. Kazlauskas, iž
dininkas, Dr. J. F. Boris,' 
protokolų sekretorius, S. į 
Zavis, finansų sekretorius; 
direktoriai: A. J. Kupstis, 
A. Barčius, advokatas Pet
ras Šimonis, Dr. J. RepshiS, 
ir iš kolonijų sekantieji įėjo

tų Sąjungą. .Visi buvo ge
riausiame pasišventime. Vi
si buvo prisiruošę gelbėti i 
Rusiją ir Lietuvą nuo tyro-j rįa

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Vaškis $1.50, Mrs. šurilą

$241!
Tolimesni aprašymai tilps 

“Laisvėj” ir “Vilnyje.” Ko
mitetas jau yra suplanavęs 
sukelti apie $10,000 iš Nau
jos Anglijos pasišventusių 
draugų sunaikinimui Hitle
rio banditizmo.

Visus susirašinėjimus bei 
aukas siųskite Komitetd 
vardu: Lietuvių Sovietų 
Medikalei Pagalbai Komite
tui, B. F. Kubilius ar M. 
Kazlauskas, 2 Atlantic St., 
So. Boston, Mass.

Pastebime Jums, kad šis 
komitetas yra dalis Lietu- 

.... ..... ~ .......... . ~ vių Nacijonalinio Komiteto, 
į generalinį komitetą: Ona tautų komitetai bei

Stigiėnė iš Brocktono, J. 
Penkaųskas iš Lawrence, J. 
Skliutas iš Worcester, J. 
Grybas iš Norwood, J. Jaš- 
kavičius iš Hudson, A. An- 
drulinas iš Cambridge, V. 
Kancevičius iš Haverhill ir 
J. Levas.

Nuotaika ir ūpas visų de
legatų buvo labai entuzijas- .. -----

; kad Hitlerio banditai terio- 
įi ja brangiai numylėtą Sovie- 
u

f
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legatų buvo labai entuzijas- 
tiškas. Visi buvo liūdesyje

nisko teroro, kuris apsėdo. $1> Liudvis? Herman 50c., Mtf. 
pasaulį. Tame pačiame uzsi-'& M1.s. Petel. Kiauniai 
mojime delegatai suaukavo Brighton $1, Mrs. J. Tiškus,

valstijų yra po jurisdikcija 
Jungtinių Valstijų Komiteto 
Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai, kurio4 ofisas yra 
New Yorke.

Būkite taip malonūs ir 
pasišventę gauti kuodau- 
giausia aukų, nes parama 
yra labai reikalinga dabar
tiniame laike, kuomet tūks
tančiai šimtų kenčia už mū
sų idėjas. Mes privalome 
nemažiau paaukoti, kaip tri-

Draugams prisiminus apie 
Raudonosios Armijos didvy
rišką kovą su barbarais, tuo- 
jaus tapo sudėta $9 aukų. Au
kavo šie dalyviai:

Mr. and Mrs. Chas. Yokus, 
Coalwood, W. Va. $2; Mr. & 
Mrs. Matt. Gotaut, Sioux, W. 
Va., $2; Mr. Clem. Gribas, 
Superior, W. Va., $1; Mr. Joe 
Morris, Hemphill, W. Va., $1 ; 
Mr. & Mrs. Teddy Macorn, 
Thorpe, W. Va., $2 ir Drau
gas, $1.

Dar trumpai apie šią apy
linkę. čion lietuvių labai ma
žai gyvena ir tie patys toli 
vienas nuo kito. Ne tankiai 
susieina, šioj apylinkėj vien 
tik anglių kasyklos, kitoniš
kų darbų nėra. Kasyklos dir
ba po 5 dienas savaitėje, ant 
dviejų pakaitų, po 7 vai. į die
ną. Bet yra daug atsitikimų, 
kad mainieriui su darbu ir su 
kelione pasidaro dusyk po 7 
vai., kol su savo šeimyna pa
simato.

čia kalbu vien tik apie Car
ter Coal Co. ši kompanija čio
nais operuoja tris moderniškas 
kasyklas, kur žmonės savo 
rankomis anglį krauna į ve
žimus ir apie 3,500 mainierių 
dirba. Jau dabar pradeda dė
ti lioduojamas mašinas ir at
eityje paleis dikčiai žmonių iš 
darbo. Nors visur anglių ka
syklose yra sunkus darbas, 
bet čionais, tai gal vienas iš 
bjauriausių. Yra įvesta siste
ma, kur 1)e darbo pailsina 
mainierį, kol pripranti prie 
jos. Mainieriai uždirba vidu
tiniai. čia didesnė pusė mai
nierių yra negrai. D.

Akron, Ohio
Rugsėjo 12 dieną čionai yra 

šaukiamas tarptautinis masi
nis mitingas atžymėjimui 
Tarptautinės Jaunimo Dienos. 
Mitingą šaukia Jaunųjų Ko
munistų Lygos Summit County 
organizacija.

Mitingas įvyk^ Roumunian 
Hali, 1248 Moore St. ir prasi
dės 8 vai. vakare. Kalbėtojais 
bus,Ben Atkins, vietinis negrų 
vadas ir Sigmund Wenger, ge
rai žinomas “Daily Worker” 
radijo komentatorius. Po pra
kalbų šokiai. Įžanga visiems 
veltui. Dalyvauti gali kaip 
jaunimas, taip suaugę vyrai ir 
moterys. Rep.

Aukos medikalei pagalbai 
Sovietų Sąjungai, kurios liau
dis ir Raudonoji Armija šian
dien didvyringai gina visą 
žmoniją nuo naciškojo barba
rizmo. Aukos tapo surinktos 
per vaišes pas draugus Macor- 
nus. Čia turiu pasakyti, kad 
draugai Macornai yra progre
syviai žmonės ir labai malo
nes ir draugiški. Jie pirmiau 
gyveno pietinėje dalyje Illi
nois valstijoje. Ir kadangi ir 
daugiau čionais randasi jų 
vienminčių, iš tos apylinkės, 
tad progai pasitaikius, dviejų 
dienų šventėms, 31 dieną rug
pjūčio, pasikvietė savo drau
gus ir tinkamai ir maloniai 
juos pavaišino.

Smarkiai Eina Laivų Budavoji- 
mas; Daug Užsakymų

Rugsėjo 6 d. l^uvo nuleista 
į vandenį antras čia šiemet 
karinis laivas (“light cruis
er”), pakrikštinant “San Ju
an,” kūmai esant Margarita 
Coll de Santori, iš Puerto Ri- U-co. 6 savaitės atgal buvo nu
leista lygaus dydžio kruizeris, 
pakrikštinant “San Diego.” 
Jie kainuoja kiekvienas po 
$12,226,000. Pamatai “keels” 
buvo padėta apie vidurį gegu
žės, 1940 m.

Taipgi šiemet jau nuleido į 
vandenį 5 žibalui vežti laivus 
(tankers), kurių, kiekvienas 
buvo po 13,000 tonų sunkumo 
ir kainavo po $2,500,000. Da
bar tokį tankerį, nors tai mil
žiniškas plieninis budinkas, 
padaro per 5 mėnesius laiko.

24 d. šio mėnesio bus nu
leista į vandenį didlaivis “Ba
ttleship Massachusetts,” 35,- 
000 tonų sunkumo. Jam pa
matai buvo padėta bei pradė
tas budavoti 1939 m., rugpjū
čio men. Paprastu laiku tokį 
didlaivį budavoja daugiau, kai 
tris metus laiko. Tačiau ši 
dirbykla skelbiasi, kad turi 
kontraktus padarius pabuda- 
voti vieną “battleship,” ketu
ris orlaivių pervežėjus, kiek
vienas po 35,000 tonų sunku
mo, a š t u onius sunkiuosius 
kruizerius po 13,000 tonų sun
kumo, 6 lengvesnius kruize
rius, po 10,000 tonų sunkumo, 
ir 2 kruizeriu po 6,000 tonų ir 
keletą lengvesnių laivų, minų 
sodintojų. Taipgi dar yra po
ra tankerių ant pamatų, tik 
įpusėję budavojime.

Todėl dabar dirba žmone
lių apie 17,000 per tris pakai
tas į 24 valandas, per 6 die
nas į savaitę. Nemažas skai
čius dirba ir sekmadieniais. 
Už sekmadienius mokestis du- 
biltava, virš 40 valandų į sa
vaitę mokestis pusantra. Mo- 
kesties kategorijų gana daug: 
nuo 60 centų į vai. iki $1.12. 
Unijos dvi gyvuoja, “neprigul- 
minga” ir CIO. Bus balsavi
mai, kurios unijos darbininkai 
nori, kaipo tikros atstovės, 
spalių 22 d., 1941. Balsavimus 
praves taikymo komisija iš 
Washingtono, D. C.

D. J.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Youngstown, Ohio a Įsigykite Šias Knygas
Liet. Literatūros Draugijos 

90 kuopa rengia pikniką 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai. 
Įvyks rugsėjo 14 d., tai yra, 
šį sekmadienį. Prasidės 11 vai. 
ryto. Vieta: pas Skirkevičius 
ant ūkės. šokiams bus gera 
muzika. Įžanga veltui. Bus 
laimėjimų. Abudu laikraščiai 
bus užrašinėjami vienu dole
riu pigiau tiems, kurie daly
vaus piknike. O kitą dolerį 
pridės LLD kuopa iš savo iž
do.

Kviečiami yra clevelandie- 
čiai, akronieciai ir ūkininkai 
ir visos apylinkės lietuviai da
lyvauti. Kviečiam taipgi daly
vauti sharoniečius. Dalyvauda
mi šiame piknike, paremsime 
savo liaudies dienraščius, ku
rie gina visų lietuvių, reikalus 
be skirtumo pažiūrų ir sutei
kia teisingas žinias šiose karo 
dienose.

Tad nepamirškite virš minė
tos dienos ir šio pikniko. Ter 
gul bus Hitleris ir fašizmas 
sutriuškinta!

Kelrodis: Iš Youngstown 
važiuokite 422 keliu ir pra
važiavę Lincoln Park apie my
lią, sukite po kairei ant Lamar 
Ave. Biskį pavažiavę, suki
te po dešinei ir ten bus pik
niko vieta.

Renginio Komisija.
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“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 balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

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

(c 
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K 
K 
c
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(c 
C

English - Lithuanian 
Sėli - Instructor

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

lietu-

Tiškus išP.50c., 
50c.

(moterų), fc

K

Brighton, 
Brighton

ALDLD 155 k p.
Worcester, aukavo didelį bakį-
są (bušelį) įvairių pyragai
čių. J. Lukas — specialiai di
delį kepalą duonos. Drg. Gu1- 
tauskienė iš Montello — 'sū
rį, Mrs. Aleksandrienė iš Sud
bury — 2' sūrius, Mr. & Mrs. 
J. Sabanskai iš Sudbury — 3 
didelius sūrius, svarą sviestD 
ir bušelį kornų. Drg. hudso- 
nietės aukavo valgių moterį 
stalui: O. Sidarienė, P. Gri- 
viškienė, O. Navačionienčj. 
Drjg. Sidarienė aukavo ir $1.

Mrs. Anna Rimkus aukav 
didelį ir gražų “cake,” kuri 
davė pelno $7.80; jį pardav 
nėjo dd.: M. Dombrauskienę, 
Bobenčikienė ir K. Gabrįūnię- 
nė. Drg. P. Vaškienė iš Cam
bridge aukavo beskę ir pati 
išleido. Pelno pridavė $10. 
Draugės P. Žukauskienė ir K. 
Kazlauskienė aukavo beskę ir 
pačios išleido; uždirbo-' $10. 
Draugės Alesė Freimontienė 
ir H. Tamošauskienė aukavo 
beskę. Išleido Freimontienė ir 
Gabriūnienė; pelno davė $10. 
Draugė Freimontienė aukavo

5}
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obuolį ir cigarus. Išleido Frei
montienė ir Žukauskienė: už
dirbo $3.40.

Moterų stalas davė pelno 
$107.50. Už beskes, keiką ir 
obuolį sukelta $41.20. Viso 
gryno pelno per moterų stalą 
tapo priduota pikniko pirmi
ninkui d. Kupsčiui $148.70.

Jeigu er klaidą kurios au
kotojos vardas liko nepažymė
tas, prašau atsišaukti, klaidą 
pataisysiu.

Varde ALDLD 2-roš kuopos 
moterų komiteto, visiems au
kotojams ir mūsų stalo rėmė
jams tariu nuoširdų ačiū.

H. Tamošauskiene.

Rochester, N. Y.
Rugpjūčio 31 d. nuvažiavau 

pas draugą A. Arlauską į 
Webster, N. Y. Priminiau, kad 
rugp. 29 d. ALDLD 50 kuo
pa buvo surengus “social” dėl 
Sovietų Sąjungos medikalės 
pagalbos ir tapo surinkta iš 
mažo būrelio draugų $178. A. 
Arlauskas sako: “Tai yra 
svarbus reikalas ir geras dar
bas. Aš tam pilnai pritariu” 
Jis išėmęs dešimkę ir sako: 
“Pasiųsk, drauge, Sovietų Są
jungos Medikalės Pagalbos 
Komitetui.”

Arlauskas užlaiko Glen 
Edith Hotel prie Irondequoit 
Bay ir yra progresyvis žmo
gus. Jis niekuomet neatsisa
ko svarbesniems reikalams pa
aukoti dešimkę kitą. Progre
syviai lietuviai turėtų parem
ti tokį biznierių.
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PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

Laisvės^^Administracija

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y,

i

iK



Trečiadienis, Rugsėjo 10, 1941’ Penktas puslapis

RAUDONIEJI RAITELIAI KERTA
SMŪGIUS NET NACIU TANKAMS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
galva, ir pagrobė kelis tan
kus.

kamuflažuoti taip, kad jų 
judėjimai yra beveik nepa
stebimi iš oro.”

“Kitą kartą arti Novybu- 
go mūsų raiteliai, pridengia
mi arilerijos ir paremiami 
mūsų orlaivių, užpuolė vo
kiečių kariuomenęs eilę; tuo 
tarpu mažesnis mūsų raite
lių būrys aplenkė vokiečių 
šoną ir atakavo juos užnu- 
garėn.

“Tokiu būdu tapo padary
ta sunkių nuostolių motori
zuotam priešo smogikų pul
kui ir antram nacių tankų 
pulkui.

“Sovietų raiteliai yra ga
būs sėkmingai kontr-ata- 
kuot motorizuotą ir mecha
nizuotą priešo kariuomenę 
visose kovos rūšyse ir pada
ro priešui didelių nuostolių. 
Drėgname, lietingame ore 
tankai praranda daug savo 
judrumo ir dažnai būna pri
versti tiktai gintis. Tokiose 
pat aplinkumose raiteliai vis 
turi pilną laisvę manevravi
mo.

“Priešo orlaiviai taipgi 
nesudaro didelio pavojaus 
mūsų raiteliu būriams, ku- 
rie yra gerai prisidengę-

Vokiečių Komanda Sa
ko, kad Jie Visiškai 
Apsupę Leningradą

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vieškelius einančius į Lenin
gradą.

Nacių karininkai skelbia, 
kad suomiai (finai) žygiuo
ją iš šiaurių prieš Lenin
gradą ir abiem šonais Lado
gos ežero ir, girdi, perkirtę 
geležinkelį einantį iš Lenin
grado į Murmanską.

Pasak vokiečių, tai Gome
lis, centraliniame fronte, 
dar tebėra jų rankose, ne
žiūrint įnirtusių kontr-ata- 
kų iš Sovietų pusės.

Vokiečiai garsinasi, kad 
jie užimsią Leningradą ir 
Odesą per kokį mėnesį arba 
apie tą laiką, kai pradės 
kristi pirmasis sniegas.

Pasak nacių tai jie pas
kutiniu žygiu Leningrado 
srityje paėmę nelaisvėn 1,- 
500 raudonarmiečių ir pa
grobę bei sunaikinę dikčiai

iš Karo - Apie Karą ir kitų pabūklų-

Angly Arkivyskupas Gi
ria Sovietų Brolišku

mą Žmonijai 't
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Bet aš visuomet maniau, 
jog bolševizmas yra geres
nis už nacizmą, nes bolše
vizmo tikslas yra visuotina 
žmonių brolija, o tai yra da
lis krikščioniškos vilties... 
patsai nacizmo gi tikslas yra 
griežtai prieškrikščioniškas.

“Vokietija buvo ir tebė
ra aršiausias užpuolikas sa
vo kaimynų, o Rusija dau
giausiai buvo taiką mylinti 
valstybė.

“Rusija turi milžiniškus 
žemės plotus, kurie dar ne
pilnai išvystyti; jai reikėjo 
taikos, idant sukurt savo 
pramones; jinai neturėjo 
palinkimo ardyt taiką tarp 
tautų,, ir tikrumoje jinai va
dovavo pastangoms siekian
čioms sudaryt taikią pasau
lio organizaciją. O kad dabar 
tas aršiausias šio amžiaus 
agresorius užpuolė ir Rusi
ją tai mes nedvejodami tu
rime susi vieny t su ja, kad 
galėtume atmušt bendrąjį 
priešą.”

ANGLAI UžeMė SPITZ- 
BERGEN SALAS

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

sišaukimas, kuris laikosi iš
vien su fašistais. Neditch
sakė:

“Upes kraujo plaukia per 
visą Serbiją. Serbija neteko 
nepriklausomybės balandyj. 
Ir jeigu dabartinis naikini
mas toliau tęsis, tai Serbi
jos žmonės žus. Brolis kovo
ja prieš brolį. Javai-naikina
mi ir miškai deginami. Vie
ši darbai naikinami ir civi-
liai žmonės žudomi. Aš klau
siu jūs: kur tas mus veda, 
jeigu nesiliausime? Ar dar 
negana jūs nukentėjote? Ar 
serbai nori piliečių karo?”

Ši jo prakalba buvo iš
spausdinta ir vengrų laik
raštyj “Pest.” Visa tai paro
do, kaip didelis Serbijos 
žmonių sujudimas prieš fa
šistus. Jugoslavai laukia tik 
progos, kad imtis ginklo ir 
mušti fašistus.

Japonijai Stoka Orlaivių
Visi žinome, kad Hitleris

ir Mussolinis reikalauja iš 
Japonijos, kad ji pultų So
vietų Sąjungą. Lucen Za- 
charov rašo, kad Japonija 
panešė baisius nuostolius 
orlaiviais, tankais, kanuolė- 
mis, pinigais ir žmonėmis 
Chinijoj.

Gi Japonijos orlaivių ga
myba vos gali duoti į mėne
sį 250 naujų orlaivių, kada 
Jungtinės Valstijos pagami
na apie 1,500. Manoma, kad 
Japonijos armija ir laivynas 
turi iki 5,000 orlaivių. Jų 
tarpe daug'yra senų, tinka
mų tik dėl mokinimosi.

Gi Sovietų Sąjunga turi 
tūkstančius geriausių karo 
orlaivių prieš Japoniją. Di
delis kiekis jų yra Vladi
vostoko srityj, tik 600 mylių 
nuo Tokio. Amerika, Angli
ja ir Chinija turi taip pat 
galingas oro jėgas. Japoni
joj gi namai daugiausiai 
mediniai, šiaudais dengti, 
kuriems yra didžiausias pa
vojus iš oro.

Todėl, kaip kurie karo ži
novai numato, kad Japonija 
vargiai puls Sovietus. Gali
mas dalykas, kad ji nuolatos 
barškindama ginklais pri
vers Sovietus laikyti prieš 
ją galingą armiją, oriai vy
ną, daug tankų ir tokiu bū
du padės Hitleriui kare.

Nepavyko Nacių Oro 
Žygis prieš Maskvą
Maskva rugsėjo 9.—Keli 

vokiečių orlaiviai mėgino 
užpulti Maskvą. Tiktai du 
iš jų pasiekė miestą ir nu
metė keletą mažų padegan
čių ir sprogdinančių bom
bų ir šiek tiek pažeidė tris 
gyvenamus namus.

Naciai Nematysią Leningra
do, Sako Sovietų Radijas
Leningrado radijas parei

škė:
“Fašistų gaujos niekuo

met nematys Leningrado. 
Plieno siena pakilo prieš 
miestą. Geriausios fašistų 
divizijos jau sudužo į tą Le
ningrado gynimo sieną.”

Naciai Nuskandinę 4 Anglų 
Laivus Suezo Kanale

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai bom
bomis nuskandinę keturis 
prekinius anglų laivus Sue
zo kanale. Tie laivai turėję 
viso 25,000 tonų įtalpos.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė Odesoje per 10 pa
skutinių dienų sunaikino 20 
tūkstančių rumunų ir vo
kiečių apgulančių tą miestą.

London. — Net jeigu na
ciai būtų apsupę Leningra
dą, kaip jie sakosi, ir tai ta
riama apsuptoji sritis būtų 
didesnė už Amerikos Rhode 
Island valstiją.

Berlin. — Naciai tyliai 
pripažino, jog tai jų orlai
vis nuskandino prekinį Am
erikos laivą “Steel Seafar
er” Raudonojoj Jūroj.

Berlin. — Anglai nuskan
dino vokiečių karinio lavi
nimo laivą “Bremse”, 1,460 
tonų, ties Norvegija.

ORAS. — New Yorko 
spauda pajuokia valdišką 
oro biurą, kad jis per kelias 
dienas neįspėjo oro. Dabar 
oro biuras teigia, kad šį 
trečiadienį būsią dalinai ap
siniaukę ir šilta.

London. — Anglų ir ka
nadiečių kariuomene užėmė 
Norvegijos Spitsbergen sa
las, turtingas anglim, idant 
tos salos nepatektų vokie
čiams. Norvegai ir rusai 
mainieriai šiltai sveikino 
anglus.

London, rugs. 9.—Vokie
čiai permetė dar pusę milio- 
no savo kariuomenės į ryti
nį frontą, daugiausia prieš 
Leningradą.

Berlin. — Nebūtų dyvai, 
jeigu Vokietijos ar Italijos 
orlaivis būtų nuskandinęs 
Amerikos laivą “Steel Sea
farer”, Raudonojoj Jūroj, 
sako nacių valdininkai.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

DIENRAŠČIO
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“LAISVES”
METINIS

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

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

Lapkričio

November

Bus toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
| 949 Willoughby Avenue
h Brooklyn, N. Y.

$
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PITTSBURGH, PA.
Rugpjūčio 31 d., LDS 160 

; kuopa laikė draugišką išvažia
vimą Mikalausko ūkė j, Rens 
City, Pa. Pusėtinas būrelis 
publikos susirinko pakvėpuoti 
tyru oru ant tos gražios ūkės.

Besilinksminant ir besišne
kučiuojant, apie penktą valan
dą po pietų rengimo komite
tas paprašė visus susirinkusius 
susėsti prie stalų, kurie buvo 
taip rūpestingai parengti ir 
puikiai pagamintais valgiais 
apdėti. Valgius gamino LDS 
160 kuopos sekančios drau
gės : N. Martinkienė, H. Kai
rienė ir II. Bogužienė.

Svečiams bevalgant, pirmi
ninkas paprašė publikos nusi
raminti ir pakvietė drg. Slie- 
kienę pasakyti keletą žodžių 
apie dabartinę padėtį. Sliekie- 
nė pirmiausia kalbėjo apie 
LDS ir jo veiklą ir kvietė ne
priklausančius įsirašyti į LDS, 
apdrausti savo Sveikatą ir gy
vastį ir būti nariu tos didžiu
lės lietuvių draugystės. Toliau 
kalbėtoja nupiešė dabartinę 
padėtį Europoj. Nurodė, kas 
dedasi Sovietų Sąjungoj, kaip 
darbininkų šalies žmonės turi 
pernešti didžiausias kančias 
nuo užpuolikų hitleristų raz- 
baininkų.

Kalbėtoja sakė: Susipratę 
darbininkai, kurie nors ir nė
ra įsitraukę į darbininkų ju
dėjimą kovoj prieš fašizmą, 
bet kurie tik sentimentaliai 
pritaria Tarybų Sąjungai, tu
rėtų šiandien pasisakyti už 
proletariato tėvynę, užpultą 
vokiško nacistinio imperializ
mo, kuris sykiu su tarptauti
niu fašizmu žudo laisvus mū
sų brolius ir naikina jų tur
tą. Tai ir mes nei vienas ne
turime žiūrėti, kaipo ne į mū
sų reikalą, bet turime burtis 
aplink laisvos šeštos dalies 
žemės rutulio gyventojus ir 
kartu su jais kovoti, kur tik 
katrie raudamės, prieš baisųjį 
fašizmą. Kovojantiems Rau
donarmiečiams prieš fašizmą 
ištieskim savo pagalbos ranką, 
paaukokim, kiek katras išga- 
lim dėl medikalės pagalbos 
Sovietų Sąjungai.

Pabaigus draugei kalbėti, 
pirmininkas paskyrė aukų 
rinkėjus. Sekančios ypatos au
kavo :

K. Bogužas, J. Sliekas, F. 
Valkauskas, J. Purtikas, Wla- 
das Danenas, Jonas A. Kaz-

h-----------------------------------a
Dr. J. J. Karkiančius

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

□-----------------------------------B

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

lauskas ir K. Kairys po $1. 
Petras Valatkevičius aukavo 
$2. Smulkių aukų surinkta 
$1. Viso aukų surinkta $10.

Nuo savęs labai širdingai 
dėkoju visiems aukotojams, 
ir taipgi labai dėkavoju vi
siems, kurie dalyvavo tame 
suvažiavime.

Reporteris.
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TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaftis, 
334 Dean Rd.,

. SPENCERPORT, N. Y.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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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 kolbų 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.,, 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus \ir krajavus! 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir s 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
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. Glenmore 5-6191 (

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas ) 

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

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

dernišką patarnavimą.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

£
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FRANK DOMIKAITIS

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta par siena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RITO IKI
VĖLAI VAKARO.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Nam 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SKELBK1TĖS '‘LAISVĖJE"

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

9 UNION LABEL

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

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

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Avos.

KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir ^ar- 
nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiškl 
Nesveikumai, Inkstų*ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški* 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

Chroniškos Ligos

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.
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Trečiadienis, Rugsėjo 10, 1941

Tarp Lietuviu į Bušo tikietas j abi puses $1. 
Važiuokime visi, nes tai pas-Duktė Prieš Motiną

Didžiumoje būna taip, kad ]iHįjnjs §jos vasaros piknikas.
Ta-

Nacių Agentai Pavogę Labai
Svarbius J. V. Sekretus

Poniškas “Vienybės” 
Piknikas Bronxe

Sėkmingas Apšvietos 
Vakaras

Ginietis (Ginet), 
kaimynas, rugsėjo 

ligos smarkiau suim-

Pereitą pirmadienį, Brook- 
lyno Federaliame Teismabuty- 
je, prasidėjo nacių agentų 
teismas, kuris buvo pertrauk
tas viduryje pereitos savaitės 
tuojau po išrinkimo džiūrima- 
nų (teisėjų).

Pirmą teismo dieną proku
roras Kennedy išrodinėjo, 
kaip Herman Lang, Vokietijoj 
gimęs, naturalizuotas Ameri
kos pilietis, už 10,000 vokiš
kų markių pavogęs ir parda
vęs rfacių Vokietijai labai 
branginamą Jungtinių Valstijų 
karišką sekretą — Norden 
bombų cielių. Sakoma, su tuo 
instrumentu taip gerai nutai
koma, jog iš 10,000 pėdų 
aukštumos bomba pataikytų į 
laivo kaminą. Tai esąs ge- 
riausis iš iki šiol žinotų tai- 
kyklių. Ar sulyg nacių agen
tų informacijų Vokietija ga
lėjo pilnai išsiaiškinti, kaip 
juos pagamina, dar esą neži
noma.

Lang pirmiau dirbęs drafts- 
manu ir mašinistu Carl I. Nor
den, Inc., šapose, kur išdirba- 
rha tie taikykliai. Jungtinių 
Valstijų prokuroras Harold 
Kennedy įrodinėjo, kad Lang 
iššniukštinėjęs to instrumento 
specialybes ir jas persiuntęs 
Vokietijon 1938 m. Tai daręs 
sutartyje su nacių valdžia.

Šnipų surinktos informacijos 
būdavo perduodamos Vokieti
jai įvairiausiais būdais. Pa
siunčiamos per Atlantiką 
skraidančiais kliperiais, taip
gi laivais ir susitartu slaptu 
kodu per radio. Daug cilinde- 
riuotų ponų ir daug paprastai 
atrodančių šnipų, po priedan
ga vizitų pas gimines, perve- 
žinėjo slaptu rašalu bei mikro- 
kamerų užrekorduotus neįma
tomus braižinius instrumentų, 
portų, amunicijos fabrikų i 
kitas informacijas.

Vienu iš liudininkų buvo 
William G. Sebold, 42 m., bu-

. Nors šis piknikas nebūtų 
vertas paminėjimo, bet kadan
gi man teko jame būtj, tai 
mandagumas reikalauja ati
duoti kreditą ten, kur jis pri
klauso.

Šiame piknike, (įvykusia
me rugsėjo 6-tą), dalyvavo du 
naciškai smetonuoti čyfai, tai 
p. Ginkus ir p. J. Tysliava. 
Juodu ir sudarė piknike ber- 
lyniškai nacišką atmosferą, 
savo apsiėjimu, neapleidžiant 
ir tokį formališkumą, kaip na
cišką pasisveikinimą pakėlimu 
rankos ir tik trūko dar ža- 
žies žingsniais vaikščiojimo po 
Hoffmano sodelį.

Kiek teko girdėti, tai šiame 
Hoffmano Parke ir salėje vo
kiečių nacių bundo vienas lo- 
kalas laiko savo sueigas.

Beje, teko kalbėtis su vie
nu mylinčiu plepėti tautinin
ku, kuris sako, būk Smetona 
jau seniai įsirašęs į hitleriškų 
nacių partiją. O kuomet vyko 
į Ameriką, tai gavęs nuo Hit
lerio įgaliojimą verbuoti lietu
vius nariais į tą partiją. Ar ta
me yra tiesos — sunku 
kyti.

Na, o publikos šiame 
kame piknike, tai buvo
Du didžiuliai sodelyje stovin
ti stalai buvo pilnai apsėsti 
“publikos” ir dar kelios poros 
salėje šoko prie Nakties Pelė
dų orkestros.

Šitas piknikas, galima sa-

vę^ orlaivių fabriko darbinin
kas. Jis pasakojo, kad jis, po 
a t i t a r navimo kariuomenėje 
1917-1919 metais, karui pasi
baigus, atvykęs Amerikon ir 
ilgus metus dirbęs Consolida
ted Aircraft fabrike San Die
go, Kalifornijoje.

Pabaigoj 1939 metų jis nu
sprendęs apsilankyti Vokieti
joj. Jam ten būnant, pas jį į 
namus atėjęs Dr. Gassner iš 
nacių gestapo ir jam grasinęs, 
kad jeigu jis su juo nepasikal
bės gražiuoju, jis bus prie to 
priverstas. Gassner jam api
pasakojęs ir apie jo laidotuvių 
planus, jeigu jis neduosiąs in
formacijų. Tada Sebold žval
gybininkui Gassner papasako
jęs prasimanytą pasaką apie 
Consolidated Aircraft fabriką. 
Po to slapta nuvykęs pas A- 
merikos konsulą pasikalbėti. 
Sugrįžęs namo, informavęs 
Gassnerį, kad jis sutinkąs šim
tu nuošimčių su juo veikti.

Po to pasižadėjimo Sebold 
buvęs pasiųstas žvalgybos di- 
rektūros į Hamburgą ir ten 
rūpestingai |mokintas šnipavi- 
mo technikos. Laike vieno to
kio vizito žvalgybos direkto- 
riate iš jo kišeniaus huvęs 
pavogtas Amerikos pasportas 
jam pasikabinus švarką ant 
gretimai esamos kėdės. Kada 
jis užprotestavęs, žvalgybos 
(gestapo) viršininkas atsakęs,, 
kad jam nėra ko rūpintis, ji^ kyti, buvo pilnai poniškas, ries

ir aiškiai informuotais vi-

pasa-

poniš- 
pilna.

“Soviet Power” Rodoma 
Central Teatre

Puikią pažintį su tuo, kuo^ 
mi yra Sovietų Valstybė, iš 
kur imasi jos stebėtina galia- 
pajėga ir kas palaiko aukš
čiausią moralą ne vien tik

“Laisvės”
8-tą tapo
tas ir išvežtas į St. Catherinos 
ligoninę ant Bushwick Ave. ir 
Maujer St. Sergąs plaučių 
degimu, kuriam atėjus į 
tiškąjį periodą gydymasis 
mie pasidarė neįmanomu.

uz- 
kri- 
na-

duktė laikosi su motina.
čiau ne taip sekėsi poniai 
Florence A. Byrne. Jos su vy
ru .perskyrų teisme jos duktė 
Arlene, 18-kos metų, liudijo, 
kad jos motina netinkanti au
klėti 3 mažus jos broliukus.

Įvyks Vaięionio Darže, 
Cranford, N. J.

Kviečia,
LMS 3-čio Apskričio
Komitetas.

gausiąs kitą pasą, ir jam vė
liau davę $200 tam tikslui.

Klausovus tarpais šiurpu 
nukrėsdavo Sebold pasakoji
mas.

Bėgiu teismo valdžia, sako
ma, išstatysianti apie 100 liu
dininkų prieš įkaitintuosius. 
Teisiami 16-ka. Septyniolika 
kitų įkaitintų prisipažino prie 
kaltės ir jiems baudos bus pa
skirta be teismo. Tūli iš jų 
numatoma būsiant valdžios 
liudininkais.

jame mužikų beveik ir nebu
vo. O ponų ir ponių irgi ne
daug. Gal būt, kad pikniko 
dalyviai buvo tikrieji Hitlers- 
junge (Hitlerio vaikeliai)

Gimbels Pikietas Buvo 
Užpultas Policijos

Majoras Tarėsi Su Brass 
Rail Savininkais

Pereitą pirmadienį majoras 
LaGuardia buvo pasišaukęs 
Edward Levin, treti metai už- 
streikuoto puošnaus Brass 
Rail Restaurano savininka. Su *džiaugsmų, bet ir kritiškuose | juo tarėsi per pusvalandį ir 

momentuose, teikia ___
“Soviet Power.”

“Soviet Power” sudaro rin
kinys penkių trumpų filmų. 
Pirmoj, pavadintoj “Armėni
ja, Džiaugsmų, šalis,” parodo, 
kaip buvusi prie carizmo už
guita, pavergta Armėnija tar
si iš naujo atgimė ir pavirto- 
gražia ir laiminga, su derlin
gais laukais ir turtinga indus
trija šalimi.

Kitoj, “Rytojaus Piliečiai,” 
parodoma gražios vaikų auk- 
lėtuvės, pasilsio namai, gim
dyvėms ligoninės, mokyklose 
pratimai, universitetai, labo
ratorijos.

Trečia, “Sovietų Moteris,” 
parodo moterų pakilimą iš pa
vergtos, paneigtos esybės į 
vertingą ir gerbiamą socializ
mo kūrėją, lygią bendradarbę 
industrijoj, moksluose ir aukš
čiausiose šalies įstaigose, tar
pe tų ir Aukščiausiame Sovie
te.

Dar kitoj parodoma Raudo
nosios Armijos ir orlaivyno 
pratimai, o paskiausioj filmoj 
parodoma tikrieji karo lauko 
vaizdai iš šio karo po nacių 
užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos.

teikia filmos ;p0 pasikalbėjimo sakė “turįs 
viltį,” kad būsią prieita prie 
susitarimo.

Veiterių Unijos Lokalas 16- 
tas, AFL, atstovauja streikie- 
rius. Unija į šį pasitarimą ne
buvo šaukta1, tarėsi tik su vie
nu savininku.

Pereitą pirmadienį prie Gim
bels departmentinės krautu
vės, 32nd St. ir Broadway, 
New Yorke, įvyko aštrūs susi
kirtimai tarp policijos ir pikie-„ 
tininkų policijai užsispyrus ne
leisti streikierių demonstraci
jos prie užstreikuotos krautu
vės, kaip skelbia Departmen- 
tinių Krautuvių Darbininkų 
Unija.

Devyni streikieriai areštuo
ti ir įkaitinti netvarkos dary
me. George Meisler, unijos vi- 
ce-prezidentas irgi radosi tar
pe areštuotų. Unijos praneši
me sakoma, kad 
Burns Detektyvų 
vyrų ir policijos 
tarpnamin ir ten
sumuštas. Areštavus, policija 
neprileido teikti jiem medika- 
lės pagalbos. Kitas streikierys 
areštuotas 
ant Greeley 
krautuvę.

Susikirtimo 
lias valandas 
važiuotė W. 32nd Strytu.

Buvusios panaujintos dery
bos tarp unijos ir firmos vėl 
nutrūko be pasekmių. Tai jau 
kelintu kartu firma neva su
tinka vest derybas,
tikslu susitarti, o tik sumažin
ti darbininkų budrumą. Ir po 
kiekvienų nutrūkusių derybų 
bando vis naujus skymus lau
žyt streiką. Protestui prieš šią 
ataką nacionaliai ir miesto 
CIO viršininkai pasiuntė ma
jorui LaGuardijai aštrią notą, 
kaltinant jį nesilaikyme žadė
to bešališkumo darbininkų su
sikirtimuose su darbdaviais.

jis buvo 
Agentūros 

įtrauktas 
pavojingai

Praplėsta Užkandžių Davi
mas Vaikams Mokyklose

sakant prakalbą
Square, priešais

Elektristui darant pataisas 
banke prie 8th Avė. ir 14th 
St., N. Y., paliesta plėšikų sig
nalas ir prie banko subėgo bū
riai policijos ir žiūrovų. Suži
noję, kad apsigavo, policistai 
atsiduso iš džiaugsmo, o vėp- 
sotojai iš nusivylimo, kad ne- 

* matė sąjūdžio.

Vaikams davimą nemoka
mų užkandžių mokyklose šį 
sezoną manoma praplėsti dar 
į 45 mokyklas ir prieglaudas, 
pasiekiant 100,000 lig šiol ne
buvusiu aprūpintų biednuome- 
nės vaikų. Lėšas tam gaus da
linai iš maisto produktų per- 
viršiąus administracijos ir da
linai iš paskyrų mokykloms.

Perviršinių maisto prųduktų 
skaičiuje randasi daržovių, 
kenuotų sriubų, pieno, miltų, 
mėsos.

Pereitais metais veltui duo
ta užkandžių biednuomenės 
vaikams 66-se tūkstančiuose 
mokyklų po visą šalį. Jais 
naudojęsi 4,700,000 vaikų. 
Sunaudota 350,000,000 svarų 
maisto, įkainuoto $25,000,000.

Karys John W. Oliver, 21 
m., pavėlavęs sugrįžti pasku
tine pervažą iš New Yorko į 
Governors Island barakus, 
bandė perplaukt vandenį, bet 
už 2000 pėdų buvęs priverstas 
šauktis pagelbos.

pasėkoj, per ke- 
buvo sulaikyta

bet ne

A m e r i k i'nis Medikališkos 
Pagalbos Komitetas skelbia 
pereitą savaitę išsiuntęs An
glijai ir kitoms prieš axis ka
riaujančioms šalims $10,732 
vertės medikamentų ir opera
cinių instrumentų.

Vienuolika karių, paspruku
sių iš Fort Slocum, New Ro
chelle, pasidavė policijai, kaip 
pradėjo alkis kankinti.

Praėjus vasaros karščiams, 
williamsburgiečių ruošiami ap
švietos vakarai rodo būsiantį 
gerą sezoną. Lietuviai nenori 
būti atsilikėliais, bet nuodug
niai
sais bėgamais klausimais.

Pereitą pirmadienį aiškinta, 
kas yra Persija (Iranas). Su
glaustoj kalboj, D. M. šolOms
kas pateikė daug įdomių da
vinių iš tos šalies istorijos, ge
ografijos, dabartinės politikos 
ir reikšmės Sovietų ir Anglijos 
pastojimo kelio ten įsigalėti 
naciams. Pateiktų davinių čion 
netenka aiškinti, kadangi pre
legentas žadėjo tą medžiagą 
daug platesniais bruožais ap- 
rašyti “Laisvėj” ir dalis to jau I 
tilpo, o kitos dalys tilps se
kamose dienraščio laidose.

Atėjus 
paprastai, 
k a, kurioj 
Laisvės Radio programą —jos 
vedėjo Jono Ormano praneši
mus ir komentatoriaus R. Mi- 
zaros sutrauką svarbių karo 
faktų ir vėliausių žinių, taip
gi solistų ir choro įdainuotų 
dainų.

Chicagietis Ant. Maskeliū
nas lankėsi pas seserį Gajaus- 
kienę, Astorijoj, taipgi 
lyniečiuosę.

LMS 3-čio Apskričio 
Piknikas

brook-

turėjo į 
J am a i-

Moterys kliubietės 
sėkmingą išvažiavimą 
ca giraitėj pereitą sekmadienį.

Williamsburgiete U. Janu
šienė, nuo So. 4th St., nesvei- 
katų užklupta, turėjo pasiduo- 

ligoninėn.ti

radio laikui,, kaip 
padaryta pertrau- 
išklausėme 5-tą

New Yorko Barbenai
Ruošiasi Streikui

Independent subvės trauki
niui staiga sustojus prie 81st 
St. ir Central Park West de- 

,'sėtkai keleivių pusėtinai su
lk ręsta. Trim reikėjo medika- 
į lės pagalbos.

Įvyks sekmadienį, rugsėjo į
14-tą. Pradžia 1-mą valandą 
po pietų. Ten suvažiuos visi 

Imeno mylėtojai, visi apylinkių 
chorai. Ten važiuoja ir Aido 
Choras. Busas išvažiuos nuo 
“Laisvės” 11 :30 iš ryto. Norin
tieji važiuoti busu, būtinai tu
ri iš anksto užsisakyti vietą.

ir
i sios filmos

Rengėjai judžių iš Lietuvos 
iš karo lauko, taipgi garsio- 

Kaimo Nuotaka,” 
sako, jog tikietai smarkiai pla
tinasi. Rodys šio mėn. 26-tą, 
Pil. Kliubo salėj. Patartina bi
lietus įsigyti iš anksto, nes ga
li pritrūkti.

Moterų Apšvietos Kliubas 
smarkiai rengiasi minėti pir
mo Am. lietuvių moterų laik
raščio Moterų Balso išleidimo 
25 metų sukaktį su šauniu 
bankietu spalių 19-tą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėj.

Brighton Beach 
kas ir 
laikyti 
čiavus

grosernin-
2 WPA tarnautojai su- 
teismui kaltinimu suk- 

fnaisto stampomis.
žuvininkai sako, kad jau 

prasidėjo blackfish žuvavimo 
sezonas. Jis tęsiasi tik per po
rą mėnesių, žiemą tos žuvys 
kur nors pasislepia.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojamri, iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

Ateinantį antradienį, rug
sėjo 16-tą, barberių unija 
skelbs streiką New Yorko 
Midtown srityje. Streikas pa
lies 800 barbernių su 3,500 
barberių plote nuo 24th iki 
59th St. Reikalauja $25 per 
savaitę ir 48 valandų darbo 
savaitės, taipgi savaitės atosto
gų su alga, 50 nuošimčių nuo 
virš $40 įplaukų barberiam ir 
50 virš $15 įplaukų manikių-, 
ristėm.

SLA 38-tos kuopos nariai 
nusiskundžia, kad jų išvažia
vimo raportą jau antrame su
sirinkime raportavo ir negalė
dami išsiaiškinti keistenybių 
išrinkę specialę komisiją ra
portui išaiškinti. ž. R.

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.

Flushing busų stotyje miru
si mergina pažinta esant Hel
en Hill, tarnaitė.

su-

Rugsėjo 6-tą ant Governors 
Salos buvo rodoma keliaujanti 
armijos virtuvė tenai atsilan
kiusiems.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programų 
prašome kreiptis šiuom

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 11 d.
rugsėjo, 8 vai. vak., Zabelskio sve
tainėje. Draugės ir draugai, būtinai 
dalyvaukite visi, turime daug 
bių reikalų. — Valdyba.

(213-214)

svar

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas 

ketvirtadienį, rugsėjo 11-tą, 7:30 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. (212-214)

įvyks

§

v i8

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

Iy
VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

I 
K
S 
K

C 
c

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

S 
i
I

c

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

S
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)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETKAITIENĖ IR SŪNAI

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžės moters pa

gelbėti prie krautuvėlės (valgymo) 
ir namų darbo. Patyrimo daug ne
reikia, bet pageidaujame, kad su sa
vim turėtų tam tikrus paliudijimus, 
rekomendacijas. Kreipkitės pas: A. 
Shurmalas, 94 Scholes St., Brooklyn,

N. Y. 213-215

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ' UŽEIGA

NOTARY 
PUBLIC

Staf 
adresas;

Telephone 
’agg 2-5043

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

visados bus patenkinti.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Sifilis TURIME geros degtinės ir vynų
Ateikite pasimatyti su Giviaiš 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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




