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

Pereitą pirmadienį visas pa
saulis nekantriai laukė prezi
dento Roosevelto kalbos, kurią 
jis žadėjo sakyti 10 vai. vaka
ro Niūjprko laiku.

Bet štai nuaidi per pasaulį 
žinia : mirė prezidento motina, 
86 metų amžiaus Sara Delano 
Rooseveltienė. Mirė “motulė
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Prezidentas atsipalaiduoja 
laikinai nuo viso pasaulio rū
pesčių, nuo milžiniškų prieša
kyj stovinčių darbų, vedančių 
prie sunaikinimo pasaulio pa
baisos Hitlerio ir jo nacių!

Prezidentas giliai susikau
pia prie motinos karsto ir rū
pinasi jos palaikų palaidoji
mu—laidojimu be jokių bom- 
bastiškų ceremonijų, laidoji
mu paprastai, kaip tik galima. 
Nes taip yra žmoniškiausia, 
nes taip laidojama milžiniška 
dauguma gerų žmonių.

Su prezidentu susikaupia vi- * - 
sa tauta, visas kraštas ir jįp0S’ 
giliai atjaučia šioje liūdesio! 
valandoje !. . .

SOVIETAI ATGRIEBĖ 1,000 KETVIRTAINIO MYLIŲ;
NACIAI NUSKANDINO DAR VIENA AMERIKINĮ LAIVA

Prez. Rooseveltas Planuojąs 
Griežtesnius Žygius Prieš 

Nacius Jūrose

LONDONO RADIJAS SVEIKINA LENINGRADO 
KARŽYGIUS: “JŪS LAIMĖSITE PERGALĘ!

GYVUOK, LEVA-ŠIRDI LENINGRADE!”

Washington. — Vokiečių įsu pašto siuntiniais į Islan- 
submarinas nuskandino am- diją.
erikonam priklausantį laivą Manoma, jog prez. Roose- 
“Sessa” Atlanto Vandenyne, veltas per radiją šį ketvir- 
į pietų vakarus nuo Islandi- tadienį 10 vai. naktį pada- 

Sessa” gabeno neką-rys svarbų pareiškimą, kas 
rinius reikmenis į Islandiją; I liečia fašistų užpuldinėji- 
tie reikmenys buvo užpirkti mus amerikinių laivų.
Islandijos valdžios. Su laivu,. Yra spėjimų, jog prezi- 
menama, žuvo 24 jūrininkai, dentas gal reikalaus, kad 
tarp jų vienas amerikonas; i kongresas atšauktų Ameri- 
kiti trys jūrininkai išgelbėti.'kos bepusiškumo įstatymą. 
Amerikos valstybės ministe- Gal jis įsakys Amerikos lai- 
rija atidengė, jog naciai šį vams šaudyt į bile kur pa- 
laivą nuskandino jau rugp. sirodančius nacių laivus, o 
17 d.

Pirmadienį pasirodė, kad ™
fašistų orlaivis bombomis S1OS sal!es
nuskandino kitą prekinį; Nuo karo pradžios 1939 

■IAmerikos laiva “Steel Sea-įmetaįs 1G. 8101 "gandinta 
’jfarer,” Raudonojoj Jūroj. Jau 5. lalva! „Paklausom!

J J Amerikos piliečiams, ir su-
I Vokiečių submarinas tuo prantama, kad juos nuskan- 

Didelė ant mūs krinta atsa tarpu užpuolė karinį Ame- dino vokiečių nąęiai. Su tais 
. naikintuvą'laivais žuvo 65' Jungtinių 

beplaukiant šiam Valstijų piliečiai.

Rooseveltas sakys pasauliui 
savo kalbą. Kalbės jis per ra
diją, niūjorkiškiu laiku 10 v. 
v. Klausykit kiekvienas, kuris 
tik turite progos. •

Darbo Dieną sakytoje kal
boje prezidentas Rooseveltas 
kreipėsi į mūsų krašto dar
bininkus :

“Amerikos darbininkai da
bar turi milžinišką atsakomy
bę laimėti šį karą, žiauriausią, 
baisiausią iŠ visų karų pašau- ' 
lio istorijoj.

gal patvarkys, kad Ameri
kos kariniai laivai lydėtų

London. — Anglų Radijas sveikino Leningradą kaipo 
“Levo Širdies karžygį, Miestą Revoliucijos.” Tuomi ang
lai atsiliepė į leningradiečių pareiškimą per radiją.

Anglų oficialis radijas tad sakė:
“Leningrado kareiviai, jūreiviai, lakūnai, darbininkai, 

piliečiai!
“Mes, kareiviai, jūreiviai, lakūnai, darbininkai ir pilie

čiai, Londono, anglų Imperijos dalies, girdėjome galingą 
jūsų balsą, girdėjome griaustinišką pareiškimą, kad jūs 
kovosite be jokios atlaidos. Balsas nuo Nevos upės nu
aidėjo iki Thames upės. Dabar nuo Thames mes atsakome 
jums esantiems prie Nevos.

“Leva-širdi Leningrade, Revoliucijos Mieste, Londonas 
yra su tavimi .

“Būk drąsus, Leningrade! Bombos numetamos ant ta
vęs yra sugrąžinamos į priešo sostinę.

“Londonas sveikina Leningradą. Londonas atsiliepia į 
Leningrado šauksmą-obalsį. Jie nepraeis!

“Pergalė yra tavo. Gyvuok, Leningrade!”

Londono Radijas Sako, kad 
Sovietai Atėmė iš tok ie

čių ir Smolenską
New York, nigs. 10.—An

glijos radijas pranešė, kad 
Sovietai atgriebę Smolenską 
nuo vokiečių.

Pirmesnis anglų radijo 
pranešimas sakė: Buvo pa
statytas klausimas vienam 
aukštam Sovietų valdinin
kui: Ar Raudonoji Armija 
jau atsiėmė Smolenską? 
Valdininkas atsakė: Aš ne
užginčiju.

miestelių ir kaimų, kaip 
praneša Press koresponden-

Smolensko srityje dau
giau kaip 100 tūkstančių vo
kiečių betvarkėje traukiasi 
atgal; juos be atvangos ve
jasi sovietinė kariuomenė, 
atakuodama iš abiejų šonų.

Po užėmimo geležinkeli- 
nio miestelio Elnios, 40 my
lių nuo Smolensko, Raudo
noji Armija per dieną pa-

100,000 NACIŲ BETVAR- 'žygiavo 8 mylias pirmyn. 
KeJE! BĖGA ATGAL Padarė didžių nuostolių na- 

Maskva, rugs. 10.—Sovie- ciam.
tų kariuomenė atgriebė nuo 
vokiečių mieselį Čausy, už

Sovietų Oficialiai Pranešimai

komybė. -Ketvirtadienį . prezi-j rį^os laivą
dentas Rooseveltas daugiau „
pasakys dėl Hitlerio ir jo na- *
cių sumušimo!

Klausykite! SOVIETAI NUŽYGIAVO 150
Pasikvietęs talkon Hitlerio MYLIŲ PIRMYN; SUNAIKI- į 

leidžiamą okupuotoje Lietuvo- NO 538 NACIŲ TANKUS ! 
je “į Laisvę,” “Keleivis gar- ______
bina “politinius kalinius.” Ko- __ , j . „
kius politinius kalinius? Ogi , Maskva, rugs. 10.-Rau- 
Hitlerio agentus, kuriuos Lie-Ilonoj1 Aimija pei savo kon- 
tuvos tarybų vyriausybė buvo tr-atakas centraliniam Smo- 
sulaikiusi. lensko fronte sunaikino 538

Anglijos kalėjimuose tokių nacių tankus, užmušė ir su- 
Ilitlerio agentų yra šimtai, jei žeidė 80 tūkstančių vokiečių, 
ne tūkstančiai, bet jų niekas pasivarė 150 mylių pirmyn 

ir toliau juos vejasi, kaip 
teigia pranešimai iš Mask

avos.
Sovietai neatlaidžiai ata-

Vokiečiai Belaisviai 
Liūdi ja apie Didžius 

Nacių Nuostolius

Maskva, rūgs. 9. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė>:

Mūsų kariuomenė naktį rugs. 8 į 9 d. vis vedė mūšius 
prieš priešą, visu frontu.

Priešas kenčia sunkius nuostolius arti Odesos. Per pa
skutines dešimt dienų rumunai ten prarado daugiau kaip 
20 tūkstančių kareivių ir oficierių. Mūšio laukas liko už
verstas rumunų kūnais. Tose kautynėse daugiausiai nu
kentėjo rumunų gvardijos divizija ir 11-ta, 21-ma ir 1-ma 
pasienio divizijos.

Mogilevo ir 80 mylių į pie
tų vakarus nuo Smolensko. 
Tas parodo, jog centralinia
me fronte Sovietai atkaria
vo nuo nacių jau tūkstantį 
ketvirtainių mylių su 50

Sovietai Tęsia Ofensyvą 
Centraliniame Fronte

Maskva, rugs. 10.—Sovie
tų užsienių reikalu vice-ko- 
misaras Lozovskis pareiškė

“Maršalo Timošenko ofen- 
syva prieš vokiečius centra- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

nevadina “politiniais kali-!
niais,” kadangi tai yra šutvė- j 
rimai, parsidavę juodajam pa
saulio neprieteliui Hitleriui.

“Keleivis” gi apverkia Hit
lerio agentus; jų apgailestau- į kuoja vokiečius 175 mylių 
ja. .fronte nuo Gomelio iki Smo

lensko, esančio už 236 mylių 
į pietų vakarus nuo Mask
vos.

Bet ne taip “Keleivio” re
daktorius atsiliepdavo apie fa
šizmo aukas Lietuvoje, apie 
priešfašistinius kovotojus, ku
rie savo gyvybes atidavė už, 
žmonių laisvę.

Kuriems teko progos daly-Į 
vauti Amerikos Lietuvių Kon
greso suvažiavime (1936 me
tais) Clevelande, tie atsimena
te, kaip tuomet p. Michelso- 
nas žemino Giedrį, čiornį, Ka
rolį Požėlą ir Greifenbergerį, 
kuriuos Smetona sušaudė 1926 
metilais. Michelsonas juo 
dino “vaikėzais.”

Nepaisydamas nieko, 
žodžių rašytojas tuomet 
stojo ir prieš tokį p. 
šono nekultūriškumą 
testavo. Michelsonas 
atsiprašyti, ■ aiškintis.

Dabar kiekvienam 
kad jis tuomet tiksliai 
no fašizmo aukas, o šiandien 
sužiniai užtarauja Hitlerio 
agentus Lietuvoje!

Priežodis sako: ylos maiše 
nepaslėpsi!

išva-

šitų 
atsi- 

Michel- 
užpro- 
bandė

aišku, 
žemi-

Hitleris nubraižė naują Eu
ropos žemlapį. Visa Europa, 
pasak jo, būsianti pertvarky
ta, bet ji 
kontrolėje, 
bėję.

(Tąsa

būsianti Vokietijos
jos priklausomy-

ant 5-to pusi.)

SLOVAKAI NEIŠTIKIMI NA
CIAMS; TODĖL ATŠAUK

TI Iš KARO FRONTO
London, rugs. 10.—Čecho- 

slovakų čionaitiniai vadai 
pranešė, kad naciai ištraukė 
slovakų kariuomenę iš fron
to prieš Sovietus. Ta kariuo
menė nusiųsta namo ir su
varyta į koncentracijos sto
vyklas. Tai todėl, kad šie 
vadinami “liuosnoriai” slo
vakų kareiviai broliavosi su 
raudonarmiečiais.

Bent kelios slovakų karei
vių kuopos su ginklais per
bėgo į Sovietų pusę ir iš
stojo kovon prieš vokiečius.

Maskva, rugs. 9. — Sovie
tų Žinių Biuras praneša:

Paimtas nelaisvėn vokie
čių kapralas Hans Bauer 
gavo laišką nuo sužeisto sa
vo brolio kareivio Fritzo 
Bauerio esančio ligoninėje 
Hamburge; Fritz rašo:

“Čia visos karinės ligoni
nės sausakimšai užgrūstos 
sužeistais mūsų kareiviais, 
ir kasdien atvežama vis 
daugiau ir daugiau sužeis
tų.”

(Tąsa nuo 2-ro puslapio)

Naciai Įvedč Apgulos Stovį 
Prieš Norvegus

Berlin, rugs. 10.—Naciai 
sako, kad jie jau bombar
duoja Kronštadtą, tvirtumą 
saloje, ginančią Leningradą.

komunistus 
girdi, kurs- 
ne ramumus

Oslo, Norvegija, rugs. 10. 
—Naciai įvedė apgulos sto
vį Oslo ir kituose Norvegi
jos miestuose. Grūmoja aš
triausiai bausti 
ir kitus, kurie, 
to streikus ir 
prieš vokiečius.

Uždrausta norvegam 
sirodyti gatvėse tarp 8 
vakaro ir 5 vai. ryto; 
gyklos uždarytos nuo 7 vai. 
vakare; alkoholio pardavi
nėjimas užgintas; uždraus-* 
ta žmonėms sueit kad ir į 
mažus būrelius gatvėse ir 
aikštėse.

Uždaryta judamieji pa
veikslai ir kiti teatrai; už
ginta šokiai.

pa- 
val. 
val-

Berlin. — Į karo frontą 
prieš Sovietus atvyko jau ir 
Ispanijos fašistų “liuosno
riai.”

Anglų radijas pranešė, 
kad norvegai padega vis 
daugiau nacių karinių fab
rikų ir garažų, kur laikoma 
vokiečių automobiliai.

SUNAIKINTA 61-nas VOKIEČIŲ ORLAIVIS
Maskva, rugs. 10.—Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei

do šį pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugsėjo 9 d. visu frontu vedė atkak

lius mūšius su priešu.
Mūsų oro jėgos kirto smūgius priešo kariuomenei karo 

laukuose ir naikino priešo orlaivius stovyklose.
Rugs. 7 d. buvo sunaikinta 61-nas vokiečių orlaivis kau

tynėse ore, priešlėktuvinėmis mūsų kanuolėmis ir pačio
se priešo orlaivių stovyklose. Mes praradome 24 orlaivius.

Rugsėjo 9 dienos laiku tapo nukirsti žemyn du vokie
čių žvalgybos lėktuvai arti Maskvos.

IRANAS PRIĖMĖ VISUS ANGLIJOS 
IR SOVIETU REIKALAVIMUS

Perduoda Sovietam ir Anglam Visus Nacius Irane;
Uždaro ir Visų Vokietijos Talkininkų Atstovybes

London. — Irano-Persijos 
seimas pilnai priėmė seka
mus Anglijos ir Sovietų Są
jungos reikalavimus:

Uždaryt Vokietijos atsto
vybę Teherane, Irano sosti
nėje, ir perduot į anglų ir 
Sovietų rankas visus nacius 
esamus tame krašte.

Uždaryt Italijos, Rumuni
jos ir Vengrijos atstovybes, 
kadangi tie kraštai yra Vo
kietijos talkininkai.

Anglai laikinai užims 
strateginius punktus vaka
riniame ir pietiniame Irane, 
o Sovietai—šiauriniame.

Per Irano-Persijos Užla
ją ir geležinkeliais turi būt 
laisvai praleidžiami karo 
reikmenys iš Amerikos ir 
Anglijos į Sovietų Sąjungą.

Sovietai ir Anglija žiūrės, 
kad joks žibalas iš Irano ne
patektų naciams (per Tur-

kiją). Irano valdžia taipgi 
turi užkirsti žibalo praleidi
mą Hitleriui.

Anglai laikinai užima pie
tiniai vakarinį Irano plotą 
apie 400 mylių ilgio ir 100 
mylių pločio, su prieplauko
mis ir žibalo šaltiniais.

Sovietai laikinai užima 
šiauriniai - vakarinį Irano 
ruožą į pietus nuo Kaspi
jos Jūros, nuo Semnano, 50 
mylių nuo Teherano, ir už
ėmimo linija eina per Kaz- 
viną iki Iraqo sienos. So
vietų užimamas plotas yra 
500 mylių ilgio ir 50 iki 150 
mylių pločio ir, be kitko, 
apima stambų Irano miestą 
Tabrizą.

• Irano valdžia sutinka at
gaivint Rusų-Irano žibalo 
komapniją veikiančią Sem
nano srityje. Anglai kontro
liuos kitas žibalo sritis ir

Naciai Sakosi Atkirtę
Leningradą ir Nuo KIRSTAS NUO LADOGOS 

Ladogos Ežero - - - -
_____  Berlin, rugs. 10.—Naciai 

Berlin, rugs. 10.-Naciai'8^°- kad.j‘- 1’000-’'
sako, kad centraliniame 000 soviętmes kariuomenes 
fronte jie užėmę miestą Vi-l!“.e”mgrade’ be* Jau P.rlPa: 
azma, geležinkelių centrąi^sta- . raudonarmiečiai 
pusiaukelėje tarp Smolens- dal ,ga et5 I8truktl 18 Ifmn- 
ko ir Maskvos, ir traukią to- g!'ado lalvals Per Ladogos 
liau j rytus. '.. . , . .T-r-.i . r v-, • (Kelios valandos pirmiauHitleris liepęs det visas .v . . . u_ . j ... , . .............:gi naciai skelbe, kad, girdi,pastangas kuo greic.ausiai * at Lenjngra’doS ka? 
užimt I^ningradą Huomenę jau ir nuo

Naciai skelbia, kad jie ne gos ežero) 
tik visomis pusėmis apsupę: *_________
Leningradą, bet taipgi at- „ai : į: : v Greičiau- 
kirtę Sovietų kariuomenei muenS L1vCP!a nuo breiciaj 
perėjimą iš miesto prie La- šiai Užimt Leningradą 
dogos ežero; todėl, girdi, *--------
raudonarmiečiai negalėsią! London, rugs. 10.—Čia su- 
net laivais išsikraustyti per žinota, jog Hitleris įsakė sa- 
tą ežerą. Vo feldmaršalui von Leebui

Vokiečių orlaiviai atkak- kuo greičiausiai užimt Lė
liai bombarduoja Leningra- ningradą, nepaisant, kiek 
do vandentiekį ir sakoma, |tai vokiečiams lėšuotų. / 
gal jau pritrūkstą leningra
diečiams geriamojo van-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Kilę Maištai prieš Nacius 
Berlyne ir Kt. Miestuose

Berlin, rugs. 10.—Vokie
čių /karininkai šitaip grūmo
ja Leningradui: Jeigu Le
ningradas bus šimtaprocen
tiniai ginamas, jis bus šim
taprocentiniai sunaikintas.

London, rugs. 10.—Lais
vieji belgai čia gavo žinių, 
jog kilę maištai prieš nacius 
Berlyne, Cologne ir Aache- 
ne, ir jog vokiečių kariuome
ne šaudžius į maištininkus.

Brussels, Belgija. — Kai 
kuriose vietose nacių užim
toj Belgijoj jau kelios die
nos visai nėra duonos.

Hyde Park, N. Y.—Prez.
Rooseveltas paskyrė komisi- 

mokės sulygtą nuošimtį už ją taikyt grąsinančius strei- 
išnaudojimą Irano žibalo kuot geležinkeliečius su 
šaltinių.

Anglija ir Sovietų Sąjun
ga laikinai perima į savo 
rankas visas orlaivių sto
vyklas, geležinkelius, vieš
kelius ir kitus susisiekimus 
Irane, kaip kad sutiko Ira
no seimas rugp. 9 d.

kompanijomis.

Tokio. — Sakoma, gal Ja
ponija susitaikys su Ameri
ka ginčijamais klausimais.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
vėsiau.
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Raudonoji Raitarija
Baisios kovos eina Raudonosios Armi

jos prieš fašistu ordas. Tas buvo numa
tyta. Prieš Sovietus eina visos pasaulio 
juodos jėgos. Reikia atminti, kad čia 
karas yra ne vien tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos. Vokietijos fašistai savo pu
sėj turi: Italiją, Vengriją,- Rumuniją, 
Finliandiją, kurios atvirai kariauna prieš 
Sovietus. Vokietijos fašistams gelbsti le-i 
gionai iš Portugalijos, Ispanijos, Franci- 
jos, Belgijos, 'Holandijos, Danijos, Nor
vegijos, Balkanų šalių ir Švedijos. Netie
sioginiai fašistai verčia ir pavergtas Len
kijos, Jugoslavijos, Bulgarijos, Graikijos, 
Belgijos, Holandijos tautas dirbti jų nau
dai—dirbti fabrikuose, gaminti karo gin
klus, juos pristatyti į frontą.

Tuo gi kartu Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų karine pagalba dar veik nepa
siekus Sovietų Sąjungos. Reiškia, visą 
karo sunkumą, visus fašistų smūgius ten
ka vienai Sovietų Sąjungai, jos Raudona
jai Armijaį, Raudonajam Laivynui ir 
Orlaivynui išlaikyti! Taigi, ar stebėtina, 
kad prie tokių sąlygų vienur kitur Rau
donoji Armija turi pasitraukti! Žinoma,, 
kad ne! Bet Raudonoji Armija moka ne 
vien užduoti priešui smūgį ir pasitraukti 
į naujas pozicijas, bet pereiti į kontr-ata- 
kas ir mušti priešą. Taip Smolensko fron-1 
te veik sunaikino 8 fašistų divizijas apie 
120,000 karių ir atėmė didelius plotus že
mės.

Ruduo artėja. Jis žada permainas ir 
fronte. Prasidės lietūs ir rūkai. Tas 
kenks orlaivių ir mechanizuotų jėgų veik
lai. Tas kenks ne vien fašistų karo jė
goms, bet ir Sovietų. Vienok, mes žino
me, kad fašistų armijos giliai įsiveržę į 
Sovietų žemę. Jų užnugaryj nėra visi ke-i 
liai tvarkoj, ten veikia daug partizanų, 
Sovietų orlaiviai be pertraukos ardo fa
šistų susisiekimus. Sovietų užfrontė yra 
daug geresnė, kaip fašistų.

Lietūs ir rūkai suteiks daugiau aplin
kybių veikti ir Raudonajai Raitarijai. 
Raitelis gali veikti ir rūkuose, ir lietuj 
ir pusnyj, ko negali atlikti lėktuvai ir 
mechanizuotos jėgos. Sovietai turi galin
gą ir skaitlingą raitariją. Ji jau pradeda 
rodyti savo žygius. Rudeniop galima 
laukti daug jos žygių.

šimtai Sovietų piliečių-angliakasių, kurie 
gamina anglį Sovietų ladlaužiams ir ki
toms šiaurių ekspedicijoms.

Kada Norvegiją okupavo Vokietijos 
fašistai, tai jie nedrįso užimti Spitzber
geno salų. Buvo manyta, kad jie vengia 
susikirtimo su Sovietais ir prisibijo, kad 
jų ekspedicijos iš ten neišdulkintų Angli
jos karo laivai. Vienok, vėlesniu laiku 
Vokietijos fašistai pradėjo siuntinėti į 
Spitzbergeno salas savo inžinierius ir ki
tus specialistus, matyt, planuodami už
imti tas salas ir paversti jas orlaivių ba
zėmis puolimui ant Sovietų iš šiaurių pu
sės.

Todėl Anglija pasiuntė savo, kanadiečių 
ir norvegų karius ir užėmė Spitzbergeno 
salas. Matyt, kad tas padalyta Anglijos 
susitarus su Sovietų Sąjunga.

Francijos Fašistai Amerikoj
Vokietijos fašistų numylėtas būdas sių

sti savo šnipus į kitas šalis, kaipo “turis
tus”. Dabar tą būdą vartoja ir Francijos 
fašistinė Petaino ir Darlano valdžia.

Į New Yorką atvyko atkaklus francū- 
zų fašistas Armand Gyegoire, kuris 
Franci jo j veikė išvien su fašistu krimi
nalistu Abetz, kuris tiek daug žalos pada
rė Franci j ai, kad ji patektų po fašistų 
jungu. Tas elementas į Ameriką atvyko 
prisidengęs nekalta skraiste neva “teisių 
studijuoti”. Tikrumoj jis čia atvyko va
ryti fašistų darbą.

Kas jam leido įvažiuoti? Kas atviram 
fašistui vizavo leidimą? Kodėl nepasto
tas kelias fašistų agentui? Kodėl Jung
tinių Valstijų valdžia, neapsaugoja mūsų 
šalies nuo tokiu pavojingų fašistų agen
tų? ______________

Martin Dies' Gelbsti Hitleriui
Visi žinome, kad Martin Dies ir jo ko

mitetas nukreiptas prieš Amerikos liau
dies reikalus. Tas reakcininkas senai lau
kia Hitlerio pergalės. Jis baisiai neap
kenčia darbo žmonių judėjimo.

Dabar kiekvienas sąmoningas žmogus 
mato, kaip pasauliui sudarė baisų pavo
jų Vokietijos fašistai ir jų talkininkai. 
Bet ponas Martin Dies nuolatos puola 
komunistus, darbo unijistus, visus pro
gresyvius. Jis kelia baisų skandalą prieš 
Sovietų Sąjungą, nors Sovietų Sąjunga 
veda mirtiną kovą prieš fašizmą ir tuo 
gelbsti Amerikos laisvę.

Kada Hitlerio gaujos užpuolė ant So
vietų Sąjungos, tai birželio 23 d. ponas 
Martin Dies kalbėjo Orange, Texas mies
te, kur jis pranašavo, kad “Hitleris į 30 
dienų valdys Rusiją.” Kaip matome, po
no Dies pranašystės nuėjo vėjais. Grei
tai bus jau trys mėnesiai karo, o Hitlerio
gaujos dar neužėmė nei vieno iš svar
biausiųjų centrų. Raudonoji Armija iš
taškė geriausias Hitlerio karo jėgas. Hit
leris yra. priverstas rankioti savo jėgas 
iš pavergtų kraštų ir vežti jas karui prieš 
Sovietus.

Iš visų davinių aiškiai matomi, kad po
nas Martin Dies, puldamas Amerikos są
moningus darbininkus, niekindamas So
vietų Sąjungą, puldamas komunistus, tik 
dirvą ruošia fašistams ir teikia pagalbą 
Hitleriui.

Užėmimas Spitzbergeno Salų
Spitzbergeno salų grupė yra už Bareni 

co Jūros, tarpe Sovietinės Naujos Že
mės ir Icelandijos. Salų grupė yra 2,50Q 
mylių atstoj nuo Anglijos, apie keli šim
tai nuo Norvegijos šiaurinio galo ir 750 
mylių nuo Šiaurių Poliaus.

Spitzbergeno salų grupė užima virš 25,- 
000 ketvirtainiškų amerikoniškų mylių. 
Aplinkui ledai, tik vasaros laiku pasiliuo- 
suoja nuo ledų pietinė pusė. Ant salų, 
vietomis, guli amžini ledai. Bet saĮp$ tur
tingos anglimi ir gal būti kitais iškasai 
mais turtais.

Nuo 1920 metų Spitzbergeno salos for
maliai priklausė Norvegijai, nors jos yra 
netoli nuo Sovietų Frantz Josef salų gru
pės. Norvegijai jas pavedė Tautų Lyga, 

' bijodama, kad salų neužimtų Sovietų Są
junga. i

Ant Spitzbergeno salų per visus metus 
’ krinta sniegas, nors vasaros mėnesiais 
ten būna žymių atodrėkių ir gražių die
nų. Spitzbergene žiemos laiku per ketu
ris mėnesius viešpatauja taip vadinama 
naktis—saulės nesimato, bet nėra tamsu, 

Pietiniuose salų kraštuose yra keli ne* 
dideli miesteliai, bendrai salų gyvento
jai mažai viršija 1,000 žmonių.

Ant Spitzbergeno salų Sovietų Sąjunga 
turi anglies kasyklas, ten gyvena keli

Aukos Medikalei Pagelbai 
Kariaujantiems Prieš Kru

vinąjį Nacizmą •
Mūsų Naujosios Anglijos pažangioji visuomenė išsijudina 

darban. Ji puikiai pasirodė aną dieną Mąynardo piknike, 
suaukodama gražią sumą medikalei pagalbai Sovietų Sąjun
gai. Dabar prieš kelias dienas buvo atlaikyta So. Bostone 

'konferencija ir suorganizuotas komitetas rinkimui aukų. Q 
kad žodžiai būtų paremti darbais, tai, pasak to komiteto pir
mininko, Prof. Kubiliaus, ant vietos delegatai suaukojo $241. 
Tai labai didelė parama kariautojams prieš nacizmą. Be to, 
minėtas komitetas yra suplanavęs sukelti visą dešimtį tūkstan
čių dolerių tam prakilniam, humanitariniam tikslui.

Bet štai laiškas iš McKees Rocks, Pa., kuris jokių komenta
rų nereikalingas: V.

LDS 142 kp.—APLA 2-ra kp. laikytame savo susirinkime, 
rugsėjo 7, 1941, apart kitų tarimų, kalbėta ir nutarta sekan
čiai :

Viso pasaulio pažangesni žmonės, pažangesnės šalys ir mū
sų šalis S.V.A. su didžiausia atyda ir pasibjaurėjimu tėmija 
nacių-fašistų pasiutusį puolimą ant Sovietų Sąjungos. Sovietų 
kovotojai, Sovietų didvyriai su didžiausiu pasiryžimu kovoja 
prieš tų bestijų puolimą, kad apginti savo šalį ir visą pasaulį 
nuo nacių vergijos. Kada Sovietų kareiviai lieja savo kraują 
ir miršta kovoje ne tik už savo, bet ir šios šalies jaunuolių ir 
mūsų pačių reikalus, todėl, atsižvelgdami į tai, mes ramiai 
tylėti negalime.

Negalėdami kitaip prisidėti toje kovoje, tai nors pinigiškai 
LDS 142 kp. nukauna $100, kad aprišti kovotojų žaizdas ir 
suteikti jiems medikalę pagalbą' jų kančioše.

Apart to, P. Paulauskienė, V. šerbinienė ir Jablonskienė iš
rinktos į komisiją parinkti aukų nuo pavienių ypatų. Ant 
vietos jos surinko aukų sekančiai: Aukavo — M. ir P. Pau
lauskai ir šeima $10.00; J. Miliauskas, $5.00; J. Mažeika, 
$5.00; J. Purtikas, $5.00; A. Valeika, $5.00; L Kazlauskas, 
$5.00 ir J. Kvederas $1.00. Viso jos surinko ant vietos $36. 
Toliau surinks pinigų daugiau.

Taigi, ant greitųjų, mes mikizrokiečiai LDS, siunčiame me
dikalei pagalbai Sovietų kovotojams $136.

Geri Pittsburgh’o ir apylinkės lietuviai! Geruose darbuose 
pabandykite mus subytinti, ypač Pittsburgh’o lietuvių dideli 
kliubai. LDS 142 Kp. Sekr., J. Miliauskas.

Pagaliau atsiliepė ir netolimas Brooklyno kaimynas Pater
son, N. J. Gavome sekamą laišką su aukomis:
Draugai:

Mes, patersoniečiai vis lūkuriavom, kada prisiusite blankas 
aukų rinkimui dėlei medikalės pagalbos Sovietų Sąjungai. 
Tačiau nesulaukdami blankų, nusprendėm, kad ilgiau delsti 
nebegalima, tad laikytuose susirinkimuose 7 d. rugsėjo LDS 
123 kp. ir LLD 84 kp., nusprendėm imtis1 už darbo, išrinkda
mi komisiją dūlei rinkimo aukų virš minimam reikalui. -Į ko
misiją išrinkom : J. Matačiūną ir J. Bimbą. Mes, komisija, pa- 
sižadam nuoširdžiai darbuotis ir atlikti savo pareigas geriau
sia, kaip tik bus galima.

Ir kaipgi šiandien kiekvienas sąžiniškas žmogus, matyda
mas, kaip bandito Hitlerio juodosios gaujos terioja pasaulį, 

į lyg koks plėšrusis žvėris, naikina per šimtmečius sutvertą 
žmonijos civilizaciją, žudo nekaltus žmones, lieja jų kraują 
ir ašaras, terioja jų turtą, gali ramiai žiūrėti ir nieko neveik
ti? Jis turi padėti tiem kovotojam, kurie stojo į atvirą mūšį, 
kad nusukus sprandą fašizmui, tam pasaulio pabaisai, ir kurio 
sunaikinimas reiškia pašalinimą nuo žemės kamuolio tą blogą,

kuris neša žmonijos gyvybių ir turto naikinimą. Todėl yra 
prašomi tie, kuriem yra nors kiek žmoniško jaįismo ir rūpi 
išnaikinimas pasaulyje blogiausios iš visų blogybių, prisidėti 
prie teikimo medikalės ir kitos visokios pagalbos Sovietų Są
jungai, kuriai šiandien prisieina atlikti priešakinis darbas su
naikinimui nacizmo. '

Todėl, mes, komisija, šį darbą pradėjom su sekančiom pa
sekmėm. Suaukavo sekamai:

t
Aukotojų Vardai:

LDS 123 kp. $10; LLD 84 kp., $3; J. Matačiūuas, $5; J. 
Bimba, $5; F. Prapiestis, $5; P. Denis, $5; B. ir O. Kerševi- 
čiai $2.

Po $1: J. Pocius, S. Vilkas, P. Sakat ir S. Aliukonis. M. 
Gonloles aukavo 50c. Tad viso surinkom $39.50.

J. Bimba, 
J. Matačiūnas.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centro sekretorius pridavė 
$4 nųp J. Kruvalio, philadelphiečio, kuris jau 12 savaičių 
streikuoja, tačiau paremia šį gražų darbą. Jis taipgi pridavė 
Lietuvių Komitetui Medikalei Pagalbai Sovietų Sąjungai $27, 
gautus nuo montelliečių per veikėją J. Stigienę.

O. Giraitienė, iš Hartford, Conn., prisiuntė $10 kaipo auką 
medikalei pagalbai nūo Hartfordo Moterų Kliubo.

Gražiai atsiliepė mūsų prieteliai iš Lewiston-Auburn, Me. 
A. Apšegienė prisiuntė $31.10, kurie tapo surinkti tarpe vie
tos lietuvių. Aukotojų vardai tilps korespondencijoje. Po 
penkis dolerius dykavo;šie: Juozas Plandūnis, Petras ir Liud- 
vysė Žukauskai, Pranas ir Anna Apšegai ir Jonas ir Emilija 
Krapavickai.

Cliffsidietis George Stasiukaitis, nuoširdus visų darbinin
kiškų reikalų rėmėjas, paaukavo ir prisiuntė $25.

Gavome laiškutį nuo jaunuolės Mary Burba iš Stamford, 
Conn. Ji rašo, kad jie ten suaukojo medikalei pagalbai $24, 
bet aukas priduos ant vietos masiniam mitinge, kuris šaukia
mas tam pačiam tikslui. Prašo paskelbti aukotojų vardus. 
Štai tie geri žmonės: William Deksnys aukavo $10; Domini
kas Burba $5, Margaret Laudonsky $5; Anna Philipse $2 
ir po vieną dolerį aukojo Peter Daniels ir Anthony Petrikonis.

štai pirmas laiškutis iš Nanticoke, Pa.:
“Brangūs Draugai: Suprasdama, kaip reikalinga medikalė 

pagelba drąsiems raudonarmiečiams kovotojams, pradėjau 
rinkti aukas ir čia rasite money orderį už $16. Aukavo se
kamai: Peter Cibulskis $10, LDS 4 kuopa $5 ir po penkiasde
šimts centų pridėjo J. Vitkūnas ir A. Stakniūnas. Tai dar ne 
viskas. Pabaigoje šito mėnesio prisiųsiu daugiau. Dar eisiu da
ryti kolektą. Draugiškai, E. Cibulskienė.”

Montellietė J. Stigiene prisiuntė $11, kurie įplaukė Jievos 
Adomaitis aukotas dovanas išleidus ant laimėjimo per Mo
terų Apšvietos Kliubą. V, .

Brooklynietis Juozas Steponaitis paaukavo $5. Minersvjllie- 
čiai Vincas ir Ona Gustaičiai paaukavo tris dolerius.

Gal iš tolimiausios lietuvių kolonijos, būtent, Portland, 
Oregon, R. Mizara gavo sekamą laiškutį su labai stambia 
auka:

“Priimkite nuo mūsų ir perduokite Komitetui mūsų mažą 
pagelba Sovietų sužeistiems kareiviams. Msfno gyvenimo drau
gė Žakienė aukoja $25 ir aš John Žukas aukoju $25. Viso 
aukojame $50. Su pagarba, John Žukas.”

šią gražią auką Lietuvių Komitetas gavome. Dėkui jums, 
geros širdies prieteliai.

širdingai ačiū visiems, kurie tam tikslui darbuojasi ir tiems, 
kurie aukoja.

Lietuvių Komitetas Medikalei Pagelbai Sovietų Sąjungai,
46 Ten Eyck St., Brooklyn., N. Y.

Lenkai Kovoj Prieš Fašizmą
Lenkijos liaudis veda kovą prieš bru- 

tališką Vokietijos fašizmą. Kelios de
šimts tūkstančių lenkų karių yra Angli
joj, 'Afrikoj ir Palestinoj, kurie kaunasi 
prieš jų tėvynės pavergėjus. Kanadoj 
tūkstančiai lenkų mokosi karinio prati
mo. ' ' | ;

Lenkijoj, kaip praneša slaptos žinios, 
liaudis veda aštrų partizanų karą prieš 
fašistus. Lenkijoj nėra tos dienos, kad 
vienur ar kitur nebūtų padaryta užpuo
limai ant fašistų žandarų, karių ar susi
siekimo priemonių.

Vienoj išeinąs fašistų laikraštis “Nen
eš Viener Tageblat” rašo, kad fašistai 
nužudė du lenkus partizanus Slavek ir 
Klovnik, kurie nudėjo du fašistų žanda
rus, 6 policininkus ir kelis traukinius nu
vertė nuo bėgių.

Rugpjūčio pabaigoj valstiečiai apylin
kėj Radomsko buvo sukilę prieš fašistus. 
Ėjo ginklų kova, kurioj 9 kariai žuvo. 
Naciai buvo priversti pašaukti armijos 
dalį iš Czenstakavo su kanuolėmis prieš 
sukilėlius.

Valstiečiai sukūlė traukinį netoli Roz- 
vaduv stoties, kur naciai pripažįsta, jog 
buvo užmušta 30 karių. Panašių atsitiki
mų buvo ir daugiau. Taigi, lenkų liaudis 
veda kovą. Ji turi viltį, kad Raudonoji . 
Armija sumuš fašistus ir išlaisvins Len
kiją iš po budelių jungo. Judėjimas už Ęąrl Browdeno islaisvinnną auga.

ŠYPSENOS
Pas Chirurgą

Susinervavęs chirurgas į- 
bėga į pacijentų kambarį ir 
priėjęs prie vieno pacijento 
sako:

— Labai tamstos atsipra
šau, bet laike operacijos per 
neapsižiūrėjimą paliko ma
no pirštinė jūsų skilvyje, ta- 
mistai prisieina vėl pasiduo
ti operacijai.

Pacijentas ilgai dūmojo, 
pagaliaus užklausia:

— O kiek kainuoja pora 
pirštinių ?

— 25 centai.
— Tai priskaityk tuos 25 

centus, daktare, prie mano 
bilos ir duok man šventą pa- 
kajų!

Ant Gatvės
Kalbasi dvi pažįstamos 

moterys.
— Žinai, mano brangi, — 

viena sako, — kartais man 
vaizduojasi, kad mano vyras 
jau nemyli manęs.

— Kodėl taip įsivaizduo
ji?

— Penki jau metai kaip 
išvažiavo ir dar nesugrįžo 
namo...

- Mki

Pas mus dar Prasčiau
— Žinai, skaičiau, kad 

Švedijoj randasi virš 6,000 
beraščių.

— Tai niekis, pas mus dar 
prasčiau. Visame mieste aną 
dieną negalėjau surasti nei 

.vieno žmogaus, kuris galėtų 
pasirašyti ant mano vekse
lio.
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Trecias puslapis

Kaip Reikalinga Taisiklingai 
Kalbėti Lietuviškai

Šį naudingą straipsnį patariame gerb. skaitytojams 
išsikirpti ir reikalui esant pastudijuoti. — Redakcija.

Rašo komp. prof. Vytautas Bacevičius
Lotynų kalba, sanskritas ir kitos nevartojamos kalbos 

yra mirusios ir todėl jos nesikeičia.
Gyvos kalbos, tautų vartojamos, laikui bėgant, to

bulėja, keičia savo formas, stylių ir gramatikos taisyk
les, prisitaikant prie tautų dvasios, įvairiuose gyvenimo 
laikotarpiuose.

Kiekvienos tautos kalba turi įvairias skirtingas tar
mes, pavyzdžiui, lietuvių kalba turi: aukštaičių, žemai
čių, dzūkų, zanavykų, kapsų ir kitas tarmes.

Kalbininkų (lingvistų ir filologų) uždavinys yra ne
tiktai kalbą tobulinti, išdirbant jos formas ir taisykles, 
bet taip pat kalbą suvienodinti. Lietuvos kalbininkai šį 
sunkų darbą tęsė su viršum 30 metų. Žymiausi kalbinin
kai buvo Būga, Jablonskis, o pastaruoju laiku prof. Bal
čikonis ir visa eilė kitų.

Šie ir kiti mokslininkai ištobulino ir suvienodino lie
tuvių kalbą, imdami literatūrinės kalbos pagrindan aukš
taičių tarmę.

Vienas svarbiausių uždavinių mūsų kalbininkų buvo 
apvalyti lietuvių kalbą nuo svetimų įtakų, ypač nuo sla
vizmo, t. y. nuo lenkų ir rusų kalbų įtakos ir tas užda
vinys jiems puikiai pavyko. Lietuvių kalba šiandien yra 
graži ir švari. Buvo palikti tik tie svetimi, tarptautiniai 
žodžiai, kurie apybrėžia daiktus (objektus) svetimos kil
mes, kaip pav.: automobilis, teatras, apelsinas, citrina, 
(ar limenas), bananas, cigaretės, fabrikas, orkestras, 
pianas, elektra, redakcija, administracija, ministerija, 
prezidentas, revoliucija, evoliucija, degeneracija, komu
nikacija ir daug kitų.

Bet ir tai nekuriuos tų žodžių galima pavaduoti gry
nai lietuviškais, kaip pav.: revoliucija—sukilimas; evo
liucija—plėtotė, vystymasis; komunikacija — susisieki
mas; degeneracija—iškraipymas, nusmukimas.

Šiandien Lietuvos piliečiai Lietuvoj vartoja labai gra
žią kalbą, bet tačiau Amerikos lietuviai, būdami taip toli 
nuo savo krašto kiek atsiliko kalbos srityje.

Jie vartoja žodžiu ir raštu nevisai taisiklingą lietuvių 
kalbą ir ją dažnai darko, jau nekalbant apie anglų kal
bos įtaką.

Aš tą pastebėjęs nusistačiau patarnauti Amerikos lie
tuvių kolonijai, nurodydamas stambesnes klaidas, Ame
rikos lietuvių daromas, ir tuo būdu atlikęs šią savo pa
reigą, tikiuos būti savo tautiečiams kalbos srityje nau
dingas.

1. Amerikos liętuviai salio: 
myliu tave, nemyliu taVe, 
mačiau brolį, nemačiau brolį, 
rašau laišką, nerašiau laiško.

Taip nesikalba, mes kuomet yra paneigimas, reikalinga 
vartoti ne 4-tą linksnį (galininką), bet antrą (kilminin
ką), būtent:

myliu tave, nemyliu tavęs,
mačiau brolį, nemačiau brolio, 
rašau laišką, nerašiau laiško.

2. Yra netaisiklinga sakyti:
skauda man širdis, galva, dantis, pirštas, inkstai.

Reikalinga sakyti:
skauda man širdį, galvą, dantį, pirštą, inkstus.

3. Priežodis “apie” reikalauja ne antro linksnio, bet 
ketvirto — galininko, būtent:

Blogai vartoti:
Užmušė apie 8 tūkstančiai kareivių; (užmušė apie 

8 tūkstančius kareivių.)
jis sirgo apie 5 metai.

Turi būti:
Užmušė apie 8 tūkstančius kareivių;
jis sirgo apie 5 metus.

4. Blogai:
Sulig manęs, nes sakosi ne sulig ko, bet sulig kuo. Tad 

turi būti sulig manim;
sulig juos, o ne sulig jų.

5. Blogai: • •
Pagal manęs; turi būti pagal ką: pagal mdne.
6. Žodį “kyla” esamajame laike rašom su ’“y”, bet per

eitam laike su “i”—kilo.
Pyktis rašosi su “y”, bet piktai—su trumpąja, “i”.
7. Jeigu yra veiksmažodis klausti, tai daiktavardis bus 

klausimas su trumpąja “i”, jeigu tačiau bus veiksmažodis 
klausyti, tai daiktavardis bus klausymas su ilgąja “y”.

8. Sakoma: vagone užimtos visos sėdinčios vietos, bet 
pačios vietos negali sėdėti, tad reikalinga sakyti: vagone 
užimtos visos sėdimos vietos.

9. Lietuvoj sako taisiklingai: vyras apsivedė, o moteris 
ištekėjo, o Amerikos lietuviai netaisįklingai išsireiškia: 
moteris apsivedė.

10. Blogai sakyti: jis turi klaidą;
turi būti: jis klysta, arba jis apsirinka.

11. Blogai:
Orkestras gražiai .išpildė Čaikovskio simfoniją;
Gerai: j
Orkestras gražiai atliko Čaikovskio simfoniją.
Ne išpildymas buvo geras, bet atlikimas buvo geras, 

nes išpildyti, tai tik galima skistimą, pav. vandenį iš ki
biro.

12. Reikalinga sakyti: karas, o ne karė,
13. Popieris, o ne popiera,
14. Fabrikas, o ne fabriką,
15. Smuikas, o ne smuiką,
16. Sriuba* o ne zupė,
17. Pietūs (daugyskaitoj “ū”—su brūkšneliu virš “u”),

o ne pietai, i , , , i

---- ............................................................. ............... .

18. Sūnūs (su brūkšneliais virš abiejų “u”), o ne sūnai,
19. Vagys, o ne vagiai.
20. Negerai vartoti: abejojimas, pažangumas, karštu

mas, bet geriau vartoti: abejonė, pažanga, karštis.
21. Netaisiklinga sakyti: taip darosi,taip nedarosi; taip 

rašosi, taip nerašosi; aš nejaučiuos blogai; bet reikalinga 
sakyti: taip darosi, taip nesidaro; taip rašosi, taip ne^ 
sirašo; aš nesijaučiu blogai.

22. Blogai: Ant laimės suspėjom išvengti pavojų,
Gerai: laimei suspėjom išvengti pavojų.
Blogai: ant sveikatos (pav. geriant degtinę),
Gerai: į sveikatą.
Blogai: išgėrė ant drąsos,
Gerai: išgėrė drąsai, ar padrąsinimui.
Blogai: pasitikėk ant manęs,
Gerai: pasitikėk manim (kuo?).
Blogai: Visą vasarą buvau ant kaimo,
Gerai: Visą vasarą buvau kaime.
Blogai: Jis šildosi ant saulės (bet jukgi ant saulės ne

galima gulėti!),
Gerai: Jis šildosi prieš saulę.
Blogai: Važiavau ant traukinio (“traino”), bet jukgi 

nieks ant vagono stogo nesėdi, tad reikalinga sakyti:
Važiavau traukiniu.
Blogai: Skambinu ant piano; griežiu ant smuiko, groju 

ant dūdos,
Gerai: Skambinu pianu, varpais, telefonu; griežiu 

smuiku; pučiu dūdą.
23. Blogai? Groju ant piano, smuiko, dūdos ir t.t.,
Gerai: Skambinu pianu; griežiu smuiku; duduoju dūda, 

ar pučiu dūdą, bet galima pasakyti: griežiu klarinetu, 
fleita, arba pučiu klarinetą, fleitą.

24. Nesisako: paspausk piano raktus, bet suduok į pia
no klavišus, nes visi “raktai” vadinasi klaviatūra (tarp
tautinis žodis). Tas žodis yra svetimos kilmės, nes ir pats 
pianas, kaip muzikos instrumentas, nėra lietuviškos kil
mės. O raktu galima tik duris atidaryti. Be to piano 
klavišų nieks nespaudžia, tik į juos suduoda. Tai tik var
gonų klavišus galima spausti.

25. Sakosi: gaidos, o ne natos, nes.tai yra svetimas žo
dis (o gaidos — grynai lietuviškas).

26. Reikalinga sakyti: kambarį nuomuoti, o ne nuomoti, 
ar “randavoti.”

27. Raidę F lietuviai gali ištarti, todėl toki svetimi žo
džiai su raide “F” kaip fizika, vartojama su “f”, o ne su 
“p” — pizika.

Taip pat sakosi fakultetas, o ne pakultetas, farma, o 
ne parma ir t.t.

28. Garsą “Ch” lietuviai gali ištarti, todėl svetimi žo
džiai su ch pradžioje išsitaria kaip su ch, o ne kaip su 
K, pav.: Choras, o ne Koras; Charakteris, o ne Karakte- 
ris.

29. Sakosi: angliškai, o ne angelskai, nes žodis angels- 
kai turi lenkų kalbos įtaką — “po angielsku”; taip pat 
sakosi rusiškai, o ne ruskai, nes jukgi nesakoma litews- 
kai, bet lietuviškai.

30. Negalima sakyti: ubagas, nes tai lenkiškas žodis 
“ubogi,” bet sakosi: elgeta. Ne ubagauti, bet elgetauti.

31. Navartokite žodžio: pančakos, nes tai lenkiškas žo
dis “ponczochy,” bet kojinės.

32. a)^Išsireiškimą: “kalbėjausi su tomis merginomis,” 
galima sutrumpinti — “kalbėjausi su tom merginom 
(6-tas linksnis — įnagininkas).

b) Išsireiškimą: rašiau laiškus toms, merginoips,” ga
lima sutrumpinti — “rašiau laiškus tom merginom” 
(3-čias linksnis — naudininkas).

Pirmu ir antru atveju skamba vienodai “tom mergi
nom,” nors skirtingi linksniai.

Tad tą taisyklę irgi reikalinga žinoti.
33. Amerikoj sako: tas negerai padaryta, tas neįmano

ma,
O turi būti: tai negerai padaryta, tai neįmanoma, nes 

“tas” vartojasi kitam atsitikime, pav. tas žmogus kas
dieną pasigeria (kuomet nurodoma: kas).

34. Išsireiškiant: nupirkau plunksną, knygą vartoja
mas 4-tas linksnis — galininkas su “ą,” bet jeigu kalba
ma apie’ daiktus neturinčius aiškios formos, tuomet var
tojama ne 4-tą, bet 2-rą linksnį (kilmininką), pav. nu
pirkau miltų (o ne.miltus), atsigėriau vandens (ko?), o 
ne vandenį (ką?). į . ■

35. Blogas įprotis vartoti: brangiaus, pigiaus, nes tai
siklingai vartojama: brangiau, pigiau.

Laipsniavimas yra sekantis: brangus, brangesnis, bran
giausias; brangiai, brangiau, brangiausiai.

36. Amerikos lietuviai sako: aš myliu duoną su sviestu, 
aš myliu pasivaikščioti vakarais, jis myli plaukti, jis myli 
gerti ir kortomis lošti.

Lietuvoj žmonės iš tokios kalbos juoktųsi, nes turi bū
ti: aš mėgstu duoną su sviestu, aš mėgstu pasivaikščioti 
vakarais, arba man patinka pasivaikščioti vakarais, jis 
mėgsta plaukti, jis mėgsta gerti ir kortomis lošti.

Mylėti galima tik žmones, pav.: Birutė myli Joną, Vy
tautas myli Verutę, motina myli duktę ir t.t.

Anglų kalboje irgi nesakoma “I love the bread,” bet 
“I like the bread.”?

Taip pat žodf “mylėti” galima vartoti kalbant apie me
ną, pav.: jis myli muziką ir kalbant apie gamtą, pav.: ji 
myli gėles, jis myli gamtą, bet ir šitais atvejais reikalinga 
tą'žodį atsargiai vartoti, nes jis lengvai gali būti pava
duotas žodžiu “mėgstu.”

37. Nieks Lietuvoj nesako: pusė po pirmos, bet pusė 
dviejų; ne pusė po dviejų, bet pusė trijų, nes laikas skait- 
liuojamas sekamai: pirma valanda, pusė dviejų, antra, 
pusė trijų, trečia, pusė keturių, ketvirta ir t.t., arba dar 
geriau: viena, pusė dviejų, dvi, pusė trijų, trys, pusė ke
turių, keturios, pusė penkių ir t.t.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gražiai ir taisiklingai 
kalbėti lietuviškai, turėtų aukščiau nurodytas klaidas iš 
savo kalbos pašalinti.

Nesužini Apgavystė
(Feljetonas)

>Aš jums sakysiu, mano mie
li hitleronacių generolai, kad 
šioje taip nesvietiškai kompli
kuotoje gadynėje — baisiai 
sunku yra žmogui orientuotis. 
Ypač kada spiriesi vieną ar 
kitą dalyką pakreipti sau pa- 
geidaujamon pusėn, ką nors 
paversti į nieką arba sutverti 
ką nors iš nieko. Toks darbas 
reikalauja iš žmogaus neapsa
komo užsispyrimo, o pasekmės 
visuomet būna tokios, kaip 
gaudymas vėjo su kiauru mai
šu.

Lygiai tokį rezultatą mes 
gavome iš savo pastangų pa
gelbėti mūsų prieteliui Hitle
riui, ponai generolai. Tiek 
daug triūso padėta, tiek pri
plakta liežuviais, tiek prime
luota, kad net nejauku darosi 
prieš žmones, būk Sovietų Są
jungoje, apart blogo, nieko 
daugiau neužtiksi, būk tenai 
taip baisiai viskas suirę, su
griuvę, kad net patys “protin- 
gi’ausi” generolai peržiopli vis
ką tinkamai išaiškinti, šiaip 
taip pavyko sugundyti hitle
rininkus, kaip žalčiui Jievą 
prie nuodėmės, ir jie užpuolė 
Sovietų Sąjungą. Bet jų. ir 
mūsų nelaimei, Sovietų Sąjun
goje būta visiškai kitokios pa
dėties, nekaip mes melavome. 
Mat, ko žmogus baisiai trokš
ta, tai jis ir sau ir kitiems 
taip užsispyrusiai meluoja, pa
kol, galų gale, melas prade
da atrodyti lyg ir būtų pana
gus į teisybę.

Aš jums sakysiu, ponai ge
nerolai, kad toji prakeikta 
naujiena, atnešusi žinią, kad 
hitlerinė pavietrė veržiasi So
vietų Sąjungon, buvo mūsų li
guistom sielom nepavaduoja
mas gyvybės eleksyras. Kiek 
daug mums tas suteikė velniš
ko pasitenkinimo, rodėsi, bu
vom pasiekę aukščiausį gyve
nimo tikslą. Visi generolai su 
padidintu širdies plakimu 
klausėmės ausis ištempę, ka
da išgirsime Sovietų'' Sąjungoj 
revoliucijos bildesius. Dar su 
didesniu pasiilgimu to paties 
laukė ir mums laimės nešėjas, 
skerdiku vadas Hitleris, v

Kad ta mums su tokiu ne
svietišku pasiilgimu laukiamą
ją valandą priskubinus, tai ge
nerolas Grigaitis ir patį bolše
vizmą paskelbė “nugaišusiu,” 
(mat, Grigaitis turi prigimtą 
silpnybę, visuomet pasirodyti 
“kytresniu” už kitus). Betgi 
dabar pilnai pasitvirtina tas 
žmonių posakis: Per prievar
ta laimės nesutversi. Ta teo
rija, kad “nieko nėra negali
mo,” pasirodė ne visur pritai
koma. Pagal mūsų troškimus, 
ponai generolai, tai Sovietų 
Sąjungoje revoliucija būtinai 
turėjo įvykti. Betgi mūsų ne
laimei pasirodė, kad Sovietų 
žmonės visai nei nesitikėjo, 
kad galėtų sviete rastis tokių 
“gudruolių,” kurie pavelytų 
sau panašiai protauti. Mūsų 
frentai hitlerininkai gavo pro
gą persitikrinti, kad Sovietų 
žmonės yra taip suvienyti, 
kaip milžiniškiausias, niekuo 
neperskeliamas akmuo! Dabar 
jau visiems aišku (ne bent iš
skyrus pačius akliausius gene
rolus), kad naciškas kirvis 
atsipūšos į .sovietinį akmenį 
iki pačiam kotui.

Per vienuoliką savaičių ka
ro paklota trys milijonai Hit
lerio kariui Tai biskį čystina, 
ponai generolai! Tik paimkit 
atydon, koks milžiniškas kal
nas fašistinių pajėgų pasiųsta 
pas Abraomą!

Kaip pasirodo, ponai gene
rolai, tai perdaug didelės me
lagystės neišeina ant sveika
tos. Norėdami pasitarnauti
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jus doros ir žmoniškumo, pa
virsta skeveldrom, kaip moli
nė pypkė, iškritus iš dantų

Hitleriui, patys į skylę įlin
dom. Visai nesužiniai, prieš 
savo norą, bjauriai apgavom 
hitlerininkus. Jie mūsų melus 
paėmė už tikrą tiesą. Jie pri
pažino per savo spaudą, kad 
jie likosi apgauti. Esą, jie 
manę, kad jie tik pamosuos 
vokišku kardu ir raudonar
miečiai bėgs nuo jų, kaip nuo 
didžiausios pavietrės. Bet vie
toj bėgti, sovietiniai kariai 
kerta hitlerinius smogikus, 
kaip aštri dalgė žolę!

šeštos dienos rugsėjo pra
nešime ir vėl hitleriečiai skun
džiasi svietui, kad jiems nei 
sapne nesivaizdino tokia at
spari armija, kokia yra sovie
tinė, o ginklai esą daugelyje 
atvejų daug mirtingesni, negu 
vokiški.

Ar jūs suprantate,'“ką" šitie 
hitleriečių pranešimai pasako, 
ponai generolai? Jie aiškiai 
pasako, kad mes su savo me
lais įvilkom juos į mirties 
spąstus, iš kurių jie gyvi ne- 
išsikepurnės. Dabar jau dau
giau negu aišku, kad ir hitle
rininkų ir mūsų svajonės pa
siekti tikslą nuėjo (mandagiai 
kalbant) velnibp. Su skausmu 
širdies galim prisipažinti, kad 
mūsų krūtinių nepuoš Hitlerio 
medaliai už^Jokį netikusį jam 
pasitarnavimą. čialis Lindė 
šiame atvejuje geresnį pasise
kimą turėjo už mus, ponai ge
nerolai. Viskas, kas mums da
bar lieka, tai dėkavoti liki
mui, kad gyvenam tokiam at
stume, kur Hitlerio keršto kir
vis negali mus pasiekti, ma
no mieli generolai.

Matote, ponas dievas žmo
gaus nebaudžia, jeigu nuodė
mė būna papildyta nesužiniai, 
per nelaimę. Bet to negalima 
tikėtis nuo Hitlerio. Jis, kaip 
ir visi žvėrys, būdamas mirti
nai sužeistu, ką pasiekdamas, 
norš tu būtum jam parsidavęs 
su kūnu ir su dūšia, amžinai 
baudžia. Su žlugimu Hitlerio 
ir hitlerizmo, sykiu žlugs ir 
mūsų paskutinė viltis, mano 
bedaliai generolai, kada nors 
sunaikinti Sovietų Sąjungą. 
Tik tada pilnai suprasim, ką 
reiškia gyvenimo nepasiseki
mai, ponai generolai. Ar ga
lima įsivaizduoti ką baisesnio, 
kaip tą, kuomet žmogus galu
tinai persitikrina, kad jo gyve
nimo siekis, dėl kurio jis yra 
paaukavęs visus jam gamtos 
duotus gabumus, net atsižadė-

ant cementinės aslos.
Paulius.

Schenectady, N. Y.
šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., 

įvyks labai svarbus masinis 
mitingas, kuriame kalbės Isra
el Amter, iš New Yorko. Tai 
bus šio miesto žmonių de
monstracija prieš rnącizmą. 
Susirinkimas įvyks < ScHčnęc^- 
tady Italian CommunHv Cent* 
er ir prasidės 8 vai. vaRare.

Apart prakalbų, bus rodo
mas labai žingeidus judis: “So
viet Frontiers on the Danube.”

Lietuviai kviečiami skait
lingai dalyvauti. Rep.
r

Bridgeport, Conn.
Rugs. 1 dieną, Liet. Svetai

nėje, 407 Lafayette St., atsibu
vo LDS 74-tos kp. susirinkimas. 
74 kuopa šį vasaros sezoną gra
žiai išnaudoja. Buvo jau praei
tyje surengta pora gražių au- 
tingų, kurie buvo pilnai sėkmin
gi. Dabar gi šiame susirinkime 
taipgi nusitarta surengti gra
žių pramogėlių. Pirmiausiai su
rengti kortų lošimo parę. Ko
misija: A. Pūdymienė, M. Ari
son, A. Katinas. Antras iš eilės 
tai surengti teatrą, “Kuprotas 
Oželis.” Komisija \ A. Pūdy
mienė ir A. Jocis. Trečias su
manymas, tai mokintis vieti
niam draugam kokį gražų vei
kalą. J. J. Mockaitis apsiėmė 
surasti tinkamą veikalą ir mo
kinti lošėjus.

Tai matote, nors visi geriau
si veikėjai užimti šalies* apsi
gynimo darbais, tačiau suran
da laiko ir visuomeniniame dar
be padirbėti. Tie visi virš su
minėti parengimai įvyks trum
poje ateityje. Todėl nuoširdžiai 
prašome “Laisvės” skaitytojus 
tėmyti “Laisvėje,” kada jie 
įvyks.

Taipgi malonu pranešti, kad 
mūsų kuopos sirgęs narys A. 
Labore — Laburda, pasveiko.

Antras taipgi malonus daly
kas pranešti, tai kad LDS 74 
kp. gavo naują narį jaunuolį 
Viktorą Aleknavičių. Jį persta
tė J. A. Pūdymas. J. A. Pūdy
mas pareiškė, kad ateinančiam 
susirinkime ir vėl perstatys 
naują narį. Linkime Pūdymui, 
kad jis turėtų pasisekimą kiek
vienam susirinkime perstatyti, 
kad ir po daugiau negu po vie
ną narį į mūsų organizaciją:

Rep.
IF=-- 1 ■ ---- . ■■

Gaukime “Laisvei” Naujų Skaitytojų
Už $1.00 6-šiom Savaitėm

Kiekvienas dienraščio “Laisves” skaitytojas, kiek
vienas “Laisves” patriotas yra prašomas gauti “Lais
vei” nors po vieną naują skaitytoją dabar, vasaros 
sezonu.

Kadangi vasaros sezonu žmones turi daugiau iš
laidų ir visiem metam už $6.00 yra sunkiau užrašy
ti “Laisvę,” tai paskelbiame vasarinį vajų ir duoda
me progą užsirašyti “Laisvę” 6-šiom savaitėm už 
$1.00.

Kurie “Laisves” neprenumeruojate, bet pastebėsi
te šį pranešimą, prašome tuojau prisiųsti dolerį ir 
jums bus siuntinėjamas dienraštis “Laisve” per 6 sa
vaites. O vėliau jūs galėsite užsisakyti ilgesniam lai
kui.

šis specialis vieno dolerio vajus yra limituotas 
dviem mėnesiam: Rugpjūčio ir Rugsėjo (August ir 
September). Prašomė^nieko nelaukus imtis darbo, 
kalbinti žmones kur tik sutinkant, kad užsirašytų 
“Laisvę” už šią žemą kainą, tik už $1.00 šešiom sa
vaitėm. )

Yra daug gerų “Laisvės” patriotų, kurie uždirba 
neblogai, jie turėtų užrašyti “Laisvę” kaipo dovaną 
savo kaimynam, giminėm ar draugam. Tai būtų 
puiki ir ilgai atmintina dovana. Tuom pat kartu pri- 
sidėtumėte prie taip gražaus apšvietus platinimo 
darbo. .

Gavę naują prenumeratą už vieną dolerį ar už dau
giau, tuojau siųskite naujo skaitytojo vardą, antra
šą ir pinigus šiuom antrašu: V

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtad., Rugsėjo 11, 1941

A. L Nekrasovas

Prancūzijos Kolonijos
(Tąsa)
Salos

Okeanijoje Prancūzija turi daug salų, 
kurių stambiausios ir vertingiausios yra 
Naujoji Kaledonija ir Naujosios Hebri
des.

Naujoji Kaledonija Melanezijos salų 
grupėje kartu su aplinkinėmis salomis 
apima 19,8 tūkstančių km. Gyventojų iš 
viso vos 62,9 tūkstančių. Sala kalninga, 
padengta tropiškų miškų, vakaruose—sa
vanos, - turi vingiuotus krantus, apsupta 
rifais ir koralų salelėmis.

Naujoji Kaledonija turtinga nikeliu, 
kobaltu, chromu, geležimi, variu, švinu ir 
kt. Nikelio gamyboje Naujoji Kaledonija 
užima -antra vietą pasaulyje, chromo— 
ketvirtą. Svarbiausias uostas — Numea. 
Naujoji Kaledonija taip pat buvo kator
gos vieta. Numalšinus Paryžiaus komu
ną, čion buvo atitremta keturi tūkstan
čiai komunarų.

Naujųjų Hebridžių salos valdomos 
bendrai su Anglija. Jos yra vulkaninės 
padermės ir turi veikiančių ugniakalnių. 
Salose išnaikinti brangieji santalo med
žiai. Auginama kava, kakao, medvilnės, 
kokoso riešutai, cukrinės nendrės.
“Naujasis Amsterdamas — negyvenama 

sala, padengta krūmais ir žemais mede
liais. Retkarčiais ją aplanko žvejų laivai.

' Be nurodytų salų Prancūzijai dar pri
klauso apie šimtas salų, prieinančių prie 
Rytų Polinezijos. Jos tiesiai 2.500 km. 
iš pietų j šiaurę ir daugiau kaip 2,000 km. 
iš rytų į vakarus. Bendras jų plotas tesu
daro tik 4,400 km. Svarbiausios tų salų 
grupės: Draugystės salos, kurių pati di
džiausia Taiti, vulkaniškos kilmės. Taiti 
pirmykščiai gyventojai visi išmirė, šiau
rėje—Markyzų salų grupė, centre—Tua- 
motų salos pietų rytuose—Gambyras, 
pietų vakaruose—Tubuai. Tos salos, ne
turinčios didelės ekonominės reikšmės, 
yra svarbios kaip strateginiai punktai 
didžiųjų valstybių kovoje už Ramųjį van
denyną.
Kolonijos—žaliavų šaltiniai ir ,Kapitalo 

Investavimo Sferos
Stambiosios prancūzų kolonijos—Alžy

ras, Prancūzų Indija, Kochinchina, Gvi- 
jana, Martinika, Gvadelupa, Senegalas, 
Rejunijono salos—renka atstovus į Pran
cūzijos parlamentą. Viso jos siunčia 16 
atstovų, kurie, žinoma, tarp 612 prancū
zų atstovų jokios reikšmės neturi. Fak

tiškai visa valdžia kolonijose priklauso 
general-gubernatoriams.

Nors metropolijos aprūpinime žemės 
ūkio produktais ir pramones žaliava 
prancūzų kolonijos nevaidina tokio vaid
mens, kaip anglų, bet vis dėlto kasmet 
jų reikšmė didėja. Prancūzų buržuazija 
neskatina pramonės kolonijose, ji verčia 
jas žaliavų šaltiniais savai pramonei.

Paskutiniu laiku Prancūzija gaudavo 
iš Alžyro grūdų, medvilnės, vyno, iš Ma
roko—kviečių, fosforitų ir iš Tunyso— 
vyno, sviesto, fosfatų. Vakarų Afrika 
aprūpindavo Prancūziją žemės ir palmių 
riešutais, palmių alyva, raudonmedžiu. 
Madagaskaras siųsdavo kavą, vaniliją, 
ryžius, manijoką, cukrų, kakao, medvil
nę, aukso smiltis. Antilų salos tiekė cuk
rų, romą ir kitus produktus. Ekvatorinė 
Afrika—augalinį aliejų, aliejmedžio sėk
las, kakao, vaisius, statybinį mišką, med
vilnę, kaučuką. Iš Indokinijos Prancūzi
ja gaudavo ryžių, kukurūzos, pipirų, cuk
raus, arbatos, vaisių, tabako, medvilnės, 
indigo, akmens anglies, kaučuko, cinko, 
šilko ir kt.

1938 m. daviniais Prancūzija žymią da
lį kai kurių produktų pareikalavimo pa
tenkindavo kolonijose. Pav., spirito 
99,4%, fosforitų 93,3%, ryžių 92,5%, gy
vų galvijų 57,9%, duonos produktų 51,% 
ir t.t.

Prancūzijos kolonijos taip pat buvo ge- 
! ros rinkos metropolijos pramonės gami

niams. 1935 m. kolonijų eksportas suda
rė 31% ir importas 25,7% visos Prancū- 

, zijos užsienio prekybos.
Ypač didėja kolonijų reikšmė, aprūpi

nant metropoliją žemės ūkio gaminiais 
i ir žaliavomis, karo metu, kai sumobili

zuojamos vyru jėgos ir laukai lieka ne- 
i apdirbti, o kasyklos be darbininkų. Taip, 
j pav., laike 1941—1918 metų karo Pran

cūzija gavo iš Alžyro ir Tunyso karo 
pramonės reikalams 640,000 tonų gele
žies ir kitokios rūdos, 1,285,000 tonų mai
sto produktų—duonos, augalinių ąliejų ir 
kt.

40—50% prancūzų kapitalo yra įdėta į 
įvairiais kolonijines įmones. Tos investi
cijos ypač padidėjo po pirmojo imperia
listinio karo. Iš 118 milijonų frankų 1913 
m. investicijų suma 1929 m. išaugo į 
1,493 milijonus. 1933 m. daviniais dau
giausia kapitalo buvo investuota Tunyse, 
po to Alžyre ir Maroke, Indokinijoje, 
Vakarų ir Ekvatorinėje Afrikoje.

(Bus daugiau)

Easton, Pa.
Iš Darbo Lauko

Pennsylvania Plush darbi
ninkai laimėjo naują sutartį 
su kompanija ir pakėlimą al
gų 20% ir atostogų vieną sa
vaitę su pilna alga nemažiau 
išdirbusiem — 6 mėnesius toj 
dirbtuvėj. Komitetas pasirašė 
virš minėtą sutartį rugsėjo 2 
dieną. Toj dirbtuvėj dirba 79 
darbininkai. Sutartis padaryta 
ant vienų metų, bet paliktas 
algų klausimas per tuos metus 
nenustatytas. Reikalui priėjus, 
gali abi pusės tartis pakėlime 
ar numušime davus 30 dienų 
laiko, nes dabartinė padėtis 
neduoda galimybės nustatyti 
per visus metus uždarbius, 
nes pragyvenimo dalykai ne
stovi ant vietos.

Šios dirbtuvės darbininkai 
priklauso prie CIO unijos ir 
yra 100 nuoš. organizuoti. 

• • •
Rugsėjo 2 dieną išėjo į 

streiką apie 500 darbininkų 
Dixie-vortex Co., nes buvo pa
sibaigęs kontraktas ir kompa
nija nebenorėjo su unija tar
tis dėl naujos sutarties. Dar
bininkai pareikalavo pridėti 
po 10 centų į vai. ir 100% 
unijos šapos. Kompanija pa
siūlė nuo 6 centų iki 12 cen
tų į valandą ir atmetė unijos 
reikalavimą 100% unijos ša
pos, nes, girdi, esą prieš dar
bininkų laisvę. Girdi, kas no
ri, gali prigulėti prie unijos, o 
kas nenori, kamgi reikalinga 
versti? Kompanija neturinti 
nieko prieš uniją. Šitokiai pa
dėčiai esant, kompanija turė
sianti uždaryti savo šapą. Taip 
paskelbė vietinėj anglų spau-

.daj. _

Buvau nuvykęs į pikieto li
niją pasikalbėti su darbinin
kais, ką jie kalba. Pasitikau 
būrius pikietuojančių jaunuo
lių, merginų ir vaikinų. Visi 
smagūs, dainuodami vaikščio
ja prib abiejų dirbtuvių vartų 
ir saugoja, kad nieko neišvež
tų iš dirbtuvės. Pasveikinau 
juos su laimėjimu ir ištvermin
gumu kovos lauke. Tuojaus 
apipylė mane klausimais, ką 
mano Eastono gyventojai apie 
jų streiką, kaip girdis iš pu
blikos atsiliepimas apei strei
ką ? Sakau, aš mačiau šian
dien spaudoj, kad kompanija 
uždarysianti šapą, kad jos pa
siūlymo nepriima darbininkai. 
Nusijuokė visas būrys: “Kam 
jai reikia daryti, mes patys 
uždarėm dirbtuvę, tiktai liko 
ofiso darbininkai, o ir jie ne
turės ilgai ką dirbti, išeis na
mo, nes visi darbininkai išė
jo.” Sakau, aš mačiau jų pa
siūlymą nuo 6 centų iki 12 
centų. Taip, sako, bet kiek 
palietė darbininkų tas 12 cen
tų pakėlimas, tiktai 70 darbi
ninkų, o kitiems, virš 400, tik 
po 6 centus ir kompanija ne
nori pripažinti unijos. Bet mes 
šiandien esam organizuoti 100 
nuošimčių ir koivosime iki bus 
atsiektas pilnas mūsų laimėji
mas. Mes padarėm labai di
delę klaidą keturi metai at
gal, kada buvom išėję į sėdė
jimo streiką, padarėm daug 
nuolaidų kompanijai. Kas at
sitiko ? Po streiko buvo per
sekiojami veiklesni unijos dar
buotojai. Mes pasimokinom iš 
savo praeitų klaidų ir šiandien 
esame užsiartavoję kiečiau, 
kaip plienas ir* tęsime kovą 
iki pilniausio laimėjimo.

Darbininkai priklauso prie 
CIO. Toj dirbtuvėj išdirba 
įvairius popierinius indelius

dėl gėrimo ir supylimo valgo
mų daiktų, šitie daiktai šian
dien yra labai plačiai varto
jami po visas Suvienytas Vals
tijas. Dar, sako, kompanija 
turinti užsakymą ir dėl ka
riuomenės.

Atsisveikinau su būriu po 
pasikalbėjimo. Jie sugrįžo dai
nuodami į savo eiles. Parva
žiuodamas busu girdėjau žmo
nes diskusuojant kompanijos 
paskelbimą spaudoj apie dar
bininkų laisvę. Kitas atsilie
pė: Jai tiek rūpi darbininkų 
laisvė ir teisės, kiek jums per
nykštis sniegas.

Eastonietis.

Newark, N. J.
Rugpjūčio 31 d. apsivedė 

Frank Pavalkis, Jr., su lenkų 
tautos mergina Bertha Pilec- 
kaite. Tą pat dieną jaunojo 
Pavalkio tėvai: Pranas ir Ale
na Pavalkiai minėjo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. To dėlei pasidarė dvi
gubos vestuvės. Svečių ir gi
minių buvo iš Philadelphia, 
Pa., ir iš Waterbury,, Conn,, ir 
daug vietinių newarkiečių.

Jaunavedžio tėvai Paval
kiai yra žinomi Newarko lie
tuviams kaipo draugiški biz
nieriai, kurie užlaiko gėrimų 
užeigą partneriuose su B. Der- 
žinausku, 562 Ferry St.

Linkiu Pranui ir Alenai Pa- 
valkiams sulaukti 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių, 
o jaunavedžiams laimingo Ir 
linksmo gyvenimo..

Reporteris.

Įspūdžiai iš Mūsų Šio Vasarinio Sezono 
Didžiosios Šventes, Kuri Praėjo su 
Didžiausiu Triumfu Philadelphijoje 

e —' -    - : _. _. 

Galimas daiktas, kad rasis 
ir tokių draugų-gių, kurie pri
mes man, kad aš - perdaug 
aukštai išpopuliarizuoju tą 
brangią dieną, rugpjūčio 31- 
mą, kuri taip pasekmingai 
praėjo. Nežinau, kaip kam 
yra suprantama tas džiaugs
mas. Bet man vaizduojasi, 
kad visa ta skaitlinga publi
ka negalėjo jaustis kitaip, 
kaip ir aš, nes ji susidėjo iš 
pažangiausios visuomenės, ku-

kategorijos amžiaus priklau
sau ! Tik man gaila, kad tik 
dalinai teko susitikti su drau
gais ir pasidalinti vienu kitu 
žodžiu, o su didžiuma visai 
neteko susitikti, ypatingai su 
draugais iš Plymouth: Navic
kais, Krutuliais ir Leteckais, 
su kuriais taip maloniai te
ko pasikalbėti pirmu kartu 
Shenandoah per “Laisvės” 
pikniką, šiuo kartu, tik grįž
tant namo sužinojau nuo savo

ko vietą apie 12 valandą die
ną.

Kaip prabėgo tos 9 valan
dos, tai nėra vietos išaiškint. 
Jeigu dar būtų buvę kitos 9 
valandos užtrukta, tai gal 
nors per pusę draugų būtų 
buvę galima susitikti ir nors 
keliais žodžiais vienas kitam 
palinkėti geros kloties iki ki
tam draugiškam pasimatymui.

Grįžom namo sėkmingai, tik 
mūsų viena mašina. šoferis 
labai gerai ją kontroliavo. 
Mes gi, kad nebūtų nuobodu, 
atsimindami liaudies daineles, 
dainavom, ir taip laimingai 
sugrįžom į M i n e r s v i 11 ę, 
džiaugdamies, kad gerai pa
vyko piknikas.

Minersvilliečiai sudarė net 
4 mašinas, pilnas pasažierių 
atgabenti į pikniką. Tai nors 
dalinai užduotis atlikta. She- 
nandoah’riečius atstovavo drg. 
Overaitienė: Jai tenka visa 
pagarba.

Po didžio pokilio jaučia
mės labai gerai.

M. ir O. žiobus, jau radome 
piknike. Jie, rodos, atvežė iš 
Port Carbon d.d. Raulynaitį ir 
Šiupailienę. V. Razmino maši
na atvežė d. Deltuvienę, V. 
Ramanauską, K. Paužą ir 
Markevičių. Tai šiuo kartu 
visgi minersvilliečiai pasirodė 
įvertinanti savo spaudą. Gar
bė jiems už tai.

J. Ramanauskas.

ri trokšta panaikinti vergiją— 
išnaudojimą žmogaus žmo
gum, kuri laukia per visą mū
sų planetą laisvės, lygybės, 
brolybės ir solidarumo be to
kių kanibalų, žmogėdžių, ko
kiu yra šiandieninis Hitleris ir 
jam panašūs, kurie šiandien 
milijonais nekaltiem žmonėm 
gyvastis išplėšia.

J, Ramanauskas

O štai mes šitą didįjį poki- 
lį lankom iš tolimų kolonijų 
draugai susirinkę, kuris yra 
surengtas palaikymui mūsų, to 
didžiulio^ švyturio, mokslo šal
tinio, iš kurio mes šėmiam su
pratimą pažinti patys save ir 
pažinti, kas yra žmogus.

šitas didysis “Laisves” dien
raščio piknikas mus visus pa
žangiuosius draugus sutraukė 
iš tolimų kolonijų dalyvauti ir 
susitikti su mylimiausiais idė
jos draugais, kurių kitokiu bū
du mes negalėtume susitikti, ir 
pilną draugiškumo meilę vie
nas kitam išreikšti!

Skelbkitčs savo, biznį dien- 
raštyj “laisvėje,”

Kas mus stiprina draugišku
me ? Mes turim patys atideng
ti tas paslaptybes. štai mes 
rengiamės važiuoti į tą didįjį 
parengimą, kuriame tikimės 
atsiekti tos laimės, kuri mus 
riša tuomi neatskiriamu drau
giškumu. Nėra tos dienos, per 
keletą mėnesių, kad neapkal
bėtume, kad tik nors būtų 
graži diena per “Laisvės” pik
niką, tada galėtų skaitlingai 
suplaukti pažangiosios publi
kos. O kita, žinome gerai, 
kad tokiam parengimui vieti
niai draugai, draugės daug 
darbo aukauja. Bet kada ne
palankus oras pakenkia to
kiam parengimui, tai rengėjai 
jaučiasi labiau pavargę, kaip 
būtų dirbę nuo anksti ryto iki 
vėlybos nakties dėl patarnavi
mo skaitlingai publikai. O 
svečiai, kurie rengėsi iš anks
to dalyvauti, jaučiasi kaip ko
kios ligos paimti, kad visi žin
geidūs planai sudarkyta... 
Bet šitoks pavykęs parengi
mas suteikia tiek daug asme
niškos energijos, kad užmiršti 
apie visokį nuovargį ir jautie
si lyg pajaunėjęs.

Šičia ir prisieina tarti ačiū 
visiems philadelphiečiams ir 
visiems, kurie sunkiai dirbo 
visą laiką dėl patarnavimo 
taip skaitlingai publikai.
Man Išrodo Pertrumpa Laiko

Išlipę tik iš mašinos, jau 
susitikom su senais draugais 
minersvilliečiais, Degučiais. Ir 
nuo to laiko iki vakaro 9-tos 
valandos, kada sėdome vęl į 
mašiną grįžti prie savos bakū
žės, nė viena minutė, nė viena 
sekundę nebuvo praleista vel
tui bergždžiam vėpsojimui; 
visas laikas sunaudota pasikal
bėjimui su draugais ir drau
gėmis senesnes pažinties, bet 
su daugumu susitikau pirmu, 
kartu. Asmenybė tų draugių-?, 
draugų, įvairaus amžiaus, pa
buvusiu ir jaunuolių, taip ma
ne surišo draugiškumo jaus
mais, kad aš^pats negalėjau 
atskirti amžium, prie kurios

draugės, kad ji susitiko su d. 
Krutuliene, o, rodos, kad jie 
visi dalyvavo.

Kitas Jaukus Vaizdas
Mes čia susirinkome net iš 

4 didžiųjų valstijų. Publika 
mišri: iš ateivių, jau gerokai 
subrendusių, galima sakyti, 
jau beveik visai nunokusių sa
vo amžiumi, ir jaunuolių, ku
rie skaitosi amerikonai, bet 
dailėj, mene puošiasi savo tė
vučių senos tėvynės tradici
niais rūbais. Tas malonu ir 
jauku! štai programoj daly
vauja 4 chorai: Brooklyno, 
Wilkes-Barre, Philadelphijos 
ir Baltimorės. Juos didžiumoj 
vadovauja amerikonės lietu
vaitės, išauklėtos ateivių tėvų 
darbininkų. Ar tai mum ne 
garbė ir džiaugsmas, kad šia
me taip svarbiam momente, 
kada fašistinio pabaisos už
degtas visas pasaulis karo 
liepsna, mūsų jaunuolių bal
sas girdisi tarptautiniai už tai
ką! Mūsų jaunuoliai šiandien 
stengiasi paduoti ranką seno
sios mūsų tėvynės broliams iš
sigelbėti iš hitlerinio pragaro! 
Renka aukas medikalei pagel- 
bai Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos, kuri vedą mir
tiną kovą už visos žmonijos 
paliuosavim'ą iš kruvinojo fa
šizmo ! Ot, šitoks vaizdas 
mums jaukus ir linksmas! Bet 
kada prisimini visus fašizmo 
globėjus: tautininkus, klerika
lus, “laisvamanius,” neku
rtuos, socialistus ir sklokinin- 
kus-trockistus, tai net šiurpas 
pakrato, kaip jie trokšta Lie
tuvos liaudį ir visą žmoniją 
paaukoti kruvinam fašizmui 
sumėsinėti! O juos mes pa
tys darbininkai saVe sunkiu 
darbu išauklėjom, kiek man 
žinoma, šitie gaivalai į šią ša
lį pribuvę plakėsi prie darbi
ninkų, jieškodami pašelpos, 
žadėdami būti mums už va
dus, o šiandien matom, kaip 
jie, kaip tas pasakiškas Jude
sius, visą pažangiąją liaudį 
išduoda inkvizitoriams fašis
tams! Jeigu šitoks solidaru
mas tarp mūsų visų darbinin
kų klestėtų, kaip šiam “Lais
vės” piknike, tai visi Judesiai 
pasikartų iš gėdos!

Kelionė į pikniką buvo 
labai jauki, rytas buvo skais
tus, tik važiuok ir norėk; ma
šina nauja, šoferis jaunas, 
profesijoj mokytojas Frank 
Gudeliauskas. Palikom Min- 
ersvįllę 8:30 vai. ryte, šofe
ris su savo mylimąja, jo moti
nėlė, O. Shemberienė ir mudu. 
Pavažiavus iki Pottsville, rei
kėjo palaukti pusvalandis Pe
čiulio su savo partija pribū- 
nant, nes buvo sutarta kartu 
važiuoti. Oi, koks ilgas pasi
darė tas pusvalandis,, nes vis 
norisi greičiau pribūti į pasi- 
brėžtą vietą. Taigi, pribuvus 
mūsų sankeleiviams, vingiavo 
mūsų mašinos tarpkalnėse be-? 
veik be sustojimo iki pikniko 
vietai. Ir taip pasiekėm pikpL

Paskubusią Knygą 
* PATARIMAI VYRAMS 
APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tąl turininga D-ro Robinsono 
Knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius Ir- lytinę higieną. 
Kainą buvo $2.00; dabar 

parduodu už $J.O0 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.'

Jungtinių Valstijų karys įsilipęs į “ryžtavones” 
tilto, esančio prie Ramiojo Okeano, tėmija, ar ne
ateina priešas; tai buvo daryta per pratimus.

Įsigykite Šias Knygas
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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.

lietu

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KASKIAUCIUS

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

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

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
tu pągąl 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 grąžįų 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

§

§

§

c
Brooklyn, N. Y. |
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Detroito Žinios
Nauja Brošiūraitė

Dar neseniai išėjo iš spau
dos nauja įdomi brošiūraitė 
(knygutė) po vardu “Pekla.” 
Parašė ir išleido Antanas Me- 
telionis, detroitiečių mylimas 
laisvamanis. Brošiūraitė turi 
apie 60 puslapių su paveiks
lais ir labai yra įdomi paskai
tyti, nes yra daug nurodymų 
iš tikro gyvenimo nuotikių ir 
daug istorinių įvykių, kas dė
josi praeityje iš religinio taš- 
karegio, duoda daug gerų pa
mokinimų. Labai tinka pasi
skaityti tikintiems ir pažan
giems žmonėms. Kaina, rodo
si, 25c. Kas norėtų gauti tos 
brošiūraitės, galite kreiptis 
pas A. M. Metelionis, 7747 
Navy Ave., Detroit, Mich.

Apie LDS 21 Kuopą
Praėjusį sekmadienį įvyko 

mėnesinis susirinkimas LDS 
21 kp. Iš priežasties lietaus, 
narių nedaug atsilankė, bet 
kurie dalyvavo susirinkime, 
aptarė daug gerų dalykų. Tu
rim porą ligonių, bet rapor
tai rodo, kad jie sveiksta ir 
gerai prižiūrimi per kuopos 
sekretorių.

Finansiškai kuopa gyvuoja' 
gerai ir neskupauja paaukoti 
geriems reikalams.
čius laišką nuo Ispanijos drau
gų gelbėjimo iš Francijos 
logerių, nutarė aukoti $5 iš 
iždo. Buvo įnešimas, kad teik
ti medikalę paramą Sovietų 
Sąjungos kovotojam. Iš iždo 
aukavo $10 ir kolektos pada
rė $31.22, viso $41.22.

Buvo skaitytas raportas nuo 
Dėt. Org. Sąryšio atstovo apie 
spaudos pikniko pasekmes. 
Raportas rodė, kad šių metų 
spaudos pikniko pelno liko 
$780.69. Pelnas padalintas se
kamai: “Vilnies” įstaigai 
$625, “Laisvės” įstaigai $55, 
“Liaudies Balsui” $35,

Persk ai-

j kūmų dėl tylų dalykų, todėl 
buvo reikalauta, kad Sąryšio 
valdyba raportą patobulintų.

LDS 21 kuopos susirinkimai 
bus laikomi po pietų nuo 
1:30 vai. Porter St. svetainėj, 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. Visus narius kviečia 
nepamiršti atvykti į susirinki
mą 5 d. spalio mėn.

Aido Choro Pamokos
Nuo dabar jau pradėjo pa

mokas Aido Choras kas sek
madienį ryte nuo 10 vai. ir 
bus tęsiama per visą rudens 
ir žiemos sezoną. Dabar ai- 
diečiai daug prisidės prie ra
dio valandos kas sekmadienį 
nuo 9 vai. ryte iš stoties WJ 
BK.

Praėjusį sekmadienį diktas 
skaičius aidiečių dalyvavo ra
dio programoj ir gan gerai 
atliko savo pareigas. Sugrįžę 
iš stoties turėjo pamokas sve
tainėj, vėliau turėjo savo pik
niką po pietų, ten visi daly
vavo. Tas rodo, kad aidiečiai 
buvo pakinkyti į darbą visą 
dieną. Tai verti pagarbos mū
sų energingi draugai už jų 
triūsą. Dabar būtinai visiem 
reikia stoti į Aido Chorą ir 
padėti bendrai veikti ir lavin
tis dainų ir veikalų dėl 
sezono.

Radio Valanda 
Praėjusį sekmadienį 

dėjo radio valanda iš
WJBK. Bet per kieno nors 
klaidą buvo garsinta, kad 
programa prasidės nuo 9 :30 
vai ryte, tad daugelis pavėla
vo paklausyti. Bet kitą sekma
dienį visi, manau, tikrai žinos, 
kad programa prasidės nuo 9 
vai. ryte iš minėtos stoties, 
1500 klcs.

Darbai Mažėja
Tėmijant pranešimus, tai 

tikrai keista darosi. Iš visų
Daily kampų barabanija, kad “pros- 

Worker” $30 ir lietuvių agi-• perity” visur ir verkšlena, kad 
tacijos fondui $25. Liko kele-?. darbininkų visur trūkumas 

bus, o dabar darbai mažėja, 
darbininkus atleidžia iš darbų 
ir visur tyla, nežinia, ką mą- 
no daryti su tais darbininkais, 
kurie 
tom, 
kitur, 
žinta 
tą turi mokėti aukštas kai
nas, kad net baimė ima, kada 
reikia valgį pirkti ir kitokias 
reikmenis gauti. Stubų kainos 
- randos taip pasiutusiai įkilo, 
kad žmonėms su didesnėmis 
šeimynomis gana vargu apsi
mokėti. O kada dar prisieina 
be darbo keletas savaičių pa
būti, tai jau nežinia kur galą 
rasti dėl atsimokėjimo bilų. 
Taip šiuo laiku yra. Fabri
kantai, sulaukę pabaigos metų, 
priduos skundą į valdžios į- 
staigas ir gaus atlyginimą už 
tai, kad ned&dirbo į marketą 
produktų, o ką mes darbinin
kai gausime? Bado šmėklą!

Alvinas.

būsimo

prasi- 
stoties

----—---------- j -----  ----- ’ 
tas dolerių į Sąryšio iždą dėl | 
reikalų. Raporte rodėsi neaiš-
---------------------------------4--------------------

PRANEŠIMAI
/ Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

14 d. September, LLD 11 kp. 
PLT, bendrai rengia pikniką Olym
pia Parke. Visi žinot, kad mūsų pa
rengimai yra vaišingi ir prie gražios 
muzikos visi praleisit gražiai laiką. 
Nevalgykit namie, nes čia gausit ko 
tik norėsit. — J. M. L. (214-216)

paleisti iš darbų. Vie- 
sako, stoka medžiagos, 
sako, produkcija suma- 

ir tt. O žmogus už mais-
ir

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

sekmadieni, 14 d. rugsėjo, 1 vai., po 
pietų. YMHA Svet., Walnut ir Ferry 
gatvių. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti. —- M. Urba, Sekr.

įvyks

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 14 d., 3 vai. po pietų, 
YMHA Svet., Walnut ir Ferry gat
vių. Nariai kviečiami dalyvauti, 
turime svarbių dalykų aptarti. 
Sekr. (214-216)

nes

HUDSON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

vakarienę ir šokius, Medikalei Pa- 
gelbai. Įvyks šeštadienį, 13 d. rugsė
jo, 7:30 v. v. L. P. Kliubo Svet., 17 
School St. Gera orkestrą gros. Kvie
čia rengėjai. (214-215)

ruošia

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas šaukia ekstra susi

rinkimą svarbiam reikalui, tai yr’, 
kaip geriaus išdirbti planus suorga
nizuoti pagelbą Sovietų Sąjungai 
medicinos klausime, 
įvyks 14 d. rugsėjo, 
408 Court St. Nariai 
lyvauti, nes bus labai 
rinkimas.—J. Wizbor.

Susirinkimas 
10 vai. ryto, 
kviečiami da- 
svarbus susi- 

(214-216)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. rugsėjo, 10 vai. ryte. Progresyvių 
Kliubo svet., 325 E. Market St. 
Kviečiame narius dalyvauti. Taipgi 
bandykite gauti nors po vieną nau
ją narį laike vajaus, prisidėkime prie 
išauginimo LDS. — O. Zdanienė, 
Sekr. (214-216)

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia pikniką 

“Laisvės” ir “Vilnies” naudai, rugsė
jo 14 d. 11 vai. ryto. Pas SkirKevi- 
čių, ūkėje. Ęus gera muzika šo
kiams. Kurie dalyvaus šiame pikni
ke, galės užsirašyti “Laisvę” arba 
“Vilnį” vieną dolerį pigiau, kuopa 
damokės kitą dolerį iš iždo. Taipgi 
bus ir laimėjimų:. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. IŠ Youngstown važiuoki
te 422 keliu. Privažiavę
Parką, apie mylią, sukite po kairei 
Lamar Ave. Biskį pavažiavę, suki
te po dešinei ir ten bus piknikas. 
— Kom. (214-216)

Lincoln

Penktas puslapis

Londono Radijas Sako, kad 
Sovietai Atėmė iš Vokie

čių ir Smolenską
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

liniame (Smolensko-Mogile- 
vo) fronte eina pirmyn.

“Jau galima įžiūrėt būsi
mas sumušimas visų Vokie
tijos armijų ir jų vijimas 
atgal.”

Sovietų vyriausybė sako:
Nadiai perdeda garsinda-
miesi, būk jie užėmę Šlissel- orlaiviai liko 
burgą, 25 mylios į rytus nuo myn, o kiti nuvyti šalin.

Leningrado, ir būk pasiekę 
Nevos upę.

Lozovskis teigė, jog nėra 
jokio oficialio patvirtinimo, 
kad vokiečiai užėmę Šlissel- 
burgą.

Maži būreliai vokiečių or
laivių dviem atvejais puolė
si bombarduot Maskvą, bet 
jiem nepavyko; du priešo 

nušauti že-

Naciai Sakosi Atkirtę 
Leningradą ir Nuo 

J. Ladogos Ežero 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

den^. Jie taip pat iš oro ata
kuoja Leningrado fabrikus 
ir gėležinkelių stotis ir ke
lius einančius į Leningradą.

Naciai pranašauja, kad 
jie “gana trumpu laiku už- 
imsią” Leningradą. Vokie
čiai, esą, nenorėtų naikint 
miestą, bet jeigu jis nepasi
duos, tai jie oro bombomis 
ir kanuolėmis taip suardy- 
sią Leningradą, kaip kad su
ardė Varšavą ir Holandijos 
miestą Rotterdamą.

Vokiečiai sakosi centrali- 
niame fronte, ties Roslav- 
liu, suėmę 2,650 raudonar
miečių, sunaikinę bei pagro
bę 178 tankus ir kontr-ata- 
kuodami savais tankais įsi
laužę į'Sovietų linijas.

Pasak nacių, tai pietinia
me fronte jie paėmę nelais
vėn 2,000 sovietinių kareivių 
ir pagrobę 40 kanuolių.

Pirmadienį vokiečiai, esą, 
sunaikinę 86 
laivius.

Berlin. — 
mirčia baust
somus pavojingus piktada
rius.

Maskva. — Odessos fronte 
Sovietų pulkas sunaikino 3 ru
munų pulkus.

Vokiečiai Belaisviai 
Liudija apie Didžius

Nacių Nuostolius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Raudonąrmiečių paimtas 
į nelaisvę vokiečių kapralas 
iš 290-tos divizijos 502-ro 
pulko 9-tos kuopos sako:

“Mūsų kuopa prarado 70 
vyrų, užmuštų ir sužeistų, 
bet ji mažiau nukentėjo už 
kitas kuopas. 6-j e ir 8-j e 
kuopose teliko tik po 15 iki 
20 kareivių.”

Belaisvis kapralas Peter 
Harlif iš 503-čio pėstininkų 
pulko 5-tos kuopos liudijo 
štai ką:

“Pačiuose pirmuose susi
kirtimuose mūsų kuopa pra
rado pusę vyrų, o rugpjūčio 
14 d. buvo sunaikinti ir kuo
pos likučiai. Tą patį galima 
pasakyt apie visą mūsų 
talioną.”

Kapralas Paul Gretų, 
imtas nelaisvėn, sakė:

“Daug mano draugų žuvo 
paskutinėse kautynėse. Tik 
200 kareivių teliko mūsų ar
tilerijos pulke. Kareiviai 
įpuolę į desperaciją.”

Eilinis kareivis Wilhelm 
Richmann iš 46-to pulko 2- 
ros kuopos liudijo:

“Tik 41-nas vyras iš 143 
teliko mano kuopoje. Pasku
tiniu laiku pulko raštinė tik 
retai tesiunčia pranešimus 
apie užmuštus kareivius jų 
šeimom.”

ba-

pa-

sovietinius or-

Hitleris įsake 
visus nepatai-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

London, rugs. 10.—čionai- 
tinis anglų dienraštis “Lon
don Mail” praneša, kad na
cių orlaiviai smigikai nuolat 
šimtais bombarduoją Lenin-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršaisL...........................$1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už .............

M. Žukaitis, i
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

S?

SS
$
s?

$

H&

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

’ 417 Lorimer St. — “Laisvės” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

VĖLAI VAKARO

RŪŠIES
VALGIAI 

GERIAUSIOS
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

SKELBKITES "LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvei

ia

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Dr. J. J. Kaškiaačius
Telefonas: Humboldt 2-7964:

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

ta

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—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.

£
nemoka, 

miesto.

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

g

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THt BAKUS'

lUNIOBLAlil

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

85c 
60c 
60c 
60c
60c

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

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

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

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

į

roira

KRISLAI

k

Opstm

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pagal tą žemlapį, į Lietuvą 

būsiančios įjungtos Latvija ir 
Bielorusija, taipgi didelis Len
kijos kampas. Bet pati Lietu
va priklausysianti 
rio malonės!

Tasai žemlapis 
pieros ir pasiliks 
ros. Mano patarimas Adolfui 
yra teikis: 
žemlapius, tjet “planą 
bui, j kurį jam teks neužilgo 
atsigulti. Vienon didelėn duo
bėn bus suverstas ne tik Hit
leris, bet viąas fašizmas su jo 
naujais žemlapiais!

O pasaulis ir vėl bus lais- 
i vas!

nuo Hitle-

yra ant po 
ant popie

tpgu jis braižo ne 
gra-

t

R

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

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

tinis koncertas įvyks

Sekmadienį

Lapkričio

Bus

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Avo. 
prio Chauncey St., Broądvvay Line 

Tel. Glenmoro 5-6191

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

i

C
ft

io
y
i1113 Ml. Vernon Street

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

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mųsų patarnavimu ir 
kainomis busite patenkinti.

G

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

November
1941

toje pačioje salėje, 
kur visada:

4

O

O

J/

c.

f
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CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

U 
U 5*5ft $ !

pumo Tyrimai
iigos pažinimą . . - — . -
Serumo ir čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio .ir_ Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi, Kraujo Ir sia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

Ų

i $

PI

Robert Lipton
jeweler

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham tr Manhattan Ave*.

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 F.

__________ < • ... ni. ..
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NowWko^g^^Zinioi Mergaitė Nusižudė Dėl 
Atsilikimo Klasėj

Darbininkai Teismo Keliu 
Gavo Leidimą Patikrint 

Unijos Finansus
Davies Pagelbininkas Įkaitintas 

Rinkimų Peticijų Suktybėse
Dalyvaukite Smagioj Busais 

Ekskursijoj ir Gražiame 
Piknike šį Sekmadienį

J. Beckerman, pro- 
parašų rinkėjas 

Davies’ui, hitleristb 
išpažintojui ir ma-

Simeon 
fesionalis 
John R. 
tenkinimo
j oro La Guard i jos priešui re- 
publikonų nominacijose, tapo 
areštuotas pereitą pirmadienį 
kaltinimu prasižengus rinkimų 
įstatymui, j

dienį numetė teisėjas Pecora. 
2—VIET.
Teisėjas pareiškė, kad Davies 
peticijos “permirkusios sukty
bėmis.”

šešiolika eilinių narių teis
mo keliu išreikalavo teisę pa
tikrinti International Hodcar» 
riers Unijos Lokalo 17-to fi
nansinį stovį, taipgi teisėjas 
Francis Bergen įsakė lokalo 
viršininkams pravesti rinki
mus, kurių jau nebuvo nuo 
1937 m. Bijodami, kad eili
niai darbininkai gali laimėti
rinkimuose, reakcininkai visai Vardai Surinkti Iš 
neleido rinkimų. Telefonų Knygų

Tuo pat sykiu rengiamasi ir Į Beckermanui* jei būtų 
internacionalės unijos kon- i teistas, gręsia iki trijų metų 
vencijai, kuri bus pirma į 30 i kalėjimo. Jam Davies’o kam- 
metų. Įvyks St. Louis mieste i panijos vedėjai mokėję po 11 
ateinančią savaitę. Konvencija s centų už žodį parašuose, o jis 
irgi išreikalauta tik prasidėjus į savo rinkėjams sulygęs mokė- 
dideliam eilinių narių brūzdė- ti po $3.25 per dieną. Už tą 
jimui. į

Įsakymą pravest rinkimus rašų, o kięk gaus virš 30, 
ir patikrinti $400,000 iždą iš- tuos mokės po 11 centų nuo 
gavo 17-to lokalo nariai, dir- parašo.

Hitlerio politikos pataikū
nui, natūralu, norinčių duoti 
parašus nedaug radosi. Norė
dami savo uždarbius pagerin
ti tūli iš rinkėjų sumanę (o 
gal ir kokių lyderių patarti 
tik papraktikavę) skymą pa
rinkti pavardžių iš telefonų 
knygos ir jas patys pasirašyti 
arba gauti pasirašytojų.

Tačiau ne už tokią parašų 
rinkimo mobilizaciją, o už ko
kią techniškumo sekciją, ku
rioj ta 11 centų mokestis lai
koma prasikaltimu, Becker- 
manas patrauktas atsakomy
bėn. Prieš jį liudysią 7 jam 
parašų rinkėjai.

Ar Davies Bus Ant 
Baloto?

Davies peticijose iš 13,118 
parašų tik 1,051 pripažinta 
teisėtais, oi reikia 5,000 parašų 
kandidato į majorus uždėji
mui ant baloto. Davies advo
katai Apeliacinėj Divizijoj ar
gumentuoja, kad Davies jtu- 
rįs būti sugrąžintu ant balo
to, nuo kurio jį pereitą šešta-

gavo 17-to lokalo nariai, dir
banti prie milžiniško New 
Yorko^ miestui vandentiekio 
Lackawack projekto.

Popieros Sandėliu Darbinin
kai Sustreikavo

Popieros
Lokalu 
dalimi 

ir Pade-

Pereito pirmadienio rytą iš
ėjo streikan 400 darbininkų iš 
52 urmu parduotuvių ir spaus
tuvių popieros sandėlių. Strei- 
kieriai priklauso 
Darbininkų Unijos 
447-me, kuris yra 
Spaustuvių Presmanų 
jėjų Unijos.

Reikalauja atnaujint kon
traktą, unijinės šapos sąlygų 
ir algų pakėlimo.

Pirmą streiko dieną trok- 
manai, Išvežiotojų Lokalo 807 
nariai,’ atsisakė eiti darban 
pro pikieto linijas, tuomi pa
remdami streikierius.

Berniukas Korėsi Teisma- 
butyje

Alfred Ramos, 14, metų 
berniukas, 25 E. 111th St., N. 
Y., nuvestas vaikų teisman, 
pasiprašė leidžiamas prausyk
lom Laukiant ir nesulaukiant 
sugrįžtančio, teismabučio pri
žiūrėtojas William Conroy nu
ėjo pažiūrėti ir atrado jau ap- 
leipusį kūną parištą su nosine 
ant kablio. Vaiką skubiai nu
leidus ir suteikus pirmąją pa- 
gelbą, jis atgaivintas ir nu
vežtas Bellevue ligoninėn.

Kingsborough Projekto 
Iškilmės

Antradienį įvyko oficialės 
Kingsborough House atidary
mo iškilmės, dalyvaujant ma
jorui LaGuardijai, J. V. butų 
komisionieriui Strauss ir ki
tiems viršininkams.

Tame milžiniškame

nu-

sumą jie turėjo gauti 30' pa- 
, už

Nežiūrint teisėjo Pecoros 
paskelbimo, kad Davies peti
cijos “permirkusios suktybė
mis,” Apeliacinė Divizija, 4 
balsais prieš 1, nutarė Davies 
palikt ant baloto. Tačiau šis 
sprendimas ne galutinas. Re- 
publikonų Teisių Komitetas 
tuojau apeliavo ir vyriausias 
teisėjas Lehman žadėjo dar 
pernagrinėti bylą.

Tammanė Jau Nustatė 
Savo Kandidatus

Charles E. Murphy, advo
katas, 280 Broadway, N. Y., 
paskirtas demokratų kampa
nijos vedėju. Gi jų kandida
tais yra: William O’Dwyer į 
majorus; teis. Lloyd Church 
į kontrolierius; M. Maidwin 
Fertig į Miesto Tarybos pre
zidentus. Taipgi jau numatyta 
turėti kampanijos centralines 
patalpas Chanin Bildinge prie 
42nd St. ir Lexington Ave., 
N. Y. Kokios atakos jie irusis 
prieš dabartinę LaGuardijos 
administracija, kol kas dar ne
aišku.

Kova Aštrės Artėjant 
Balsavimam#

Lig šiol politika rinkimų 
fronte ėjo pusiau ramiai, jei 
neskaityt skandalo dėl tų 
Davies parašų. Artinantis pir
miniams balsavimams (prima
ries — partinėms nominaci
joms), kurie turi įvykti rug
sėjo 16-tą, bus kalbama gar
siau. O gal ir nebus ergelio 
tarp buržuazinių partijų reak
cinių grupių; gal susigiedos 
bendrai atakai ant darbinin
kų ir progresyvių kandidatų.

T—as.

Vaičionio
geriausiai žinomame

Lietuvij Meno Sąjungos ap
skritys, kurį sudaro visi šios 
apylinkės chorai, dramos bei 
muzikos grupės, rengia šaunų 
pikniką šį sekmadienį, rugsė
jo 14-tą, gražiame 
Sode,
kaipo Meadow Grove, 166 Di
vision Ave., Cranford, N. J.

Piknike bus graži dainų 
programa, kurią pildys keturi 
Meno Sąjungos chorai: Banga 
iš Elizabeth©, vadovaujamas 
Aldonos Klimaitės; Pirmyn iš 
Great Neck, vadovaujamas 
Geo. Kazakevičiaus; Aidas, 
brook lyniečių, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, ir Siety
nas, vadovaujamas B. L. ša- 
linaitės.

Gera Vieta Pasilinksminti

James Griffin, apartmento 
prižiūrėtojas, pereitą sekma
dienį radęs savo 16 metų duk
terį Jahe pusgyvę namo pa
langėj, iššokusią pro langą, 
negalėjo suprasti, dėlko ji bū
tų turėjus žudytis. Juo labiau 
šeimyną stebino prie jos ras
tas raštelis su sakiniu “taip 
bus geriau.”

Išvakarėse pirmos dienos 
mokykloj, Jane pasidabino 
nauja suknele, šeimos specia
liai nupirkta pirmai mokyklos 
dienai. Sakėsi tėvams 
pasimatyti su kitais 
Vėlai vakare motina 
ką nors sudundėjus
Tai buvo jos pasidabinus mer
gaitė. Nugabenta ligonbutin 
t ąpat naktį ji miNi.

Tik sekamą dieną tėvai su
žinojo, kad jų, duktė registra
cijoj patyrė, jog ji palikta ki
tam sezonui toj pačioj klasėj.

Kad ji nors būtų pasiguo- 
dus, aimanavo nusiminę tėvai, 
negi mes būtume vaiką už tai 
kryžiavoję. O gal ir ne bai
mė tėvų, gal nenoras prisipa
žinti jauniems 
taip sujaudino, 
neverta ilgiau 
kus nuo kitų.

Mokyklos amžius, yra la- 
jautrus amžius, reikalin- 
didelės prie j autos.

Ona, sūnus Jurgis ir duktė 
Ona. Velionis buvo plačiai ži
nomo Jono Katino, 42nd St., 
Brooklyn, ir Julės Matukienės 
dėdė.

Laidotuvėm patarnauja 
borius Shalins-šalinskas.

gra-

am-Jonas Pastis, 29 metų 
žiaus, gyvenęs 936 E. 49th St., 
Brooklyne, mirė Kings County 
ligoninėj, rugsėjo 6-tą. Palai
dotas rugsėjo 10-tą, Kalvari
jos kapinėse. Buvo pašarvotas 
namie.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius J. Garšva.

pisianti 
vaikais.
išgirdo 
kieme.

Ketvirtadienį Įvyks Progresyvių 
Darbiečių Prakalbos Velodrome

Rugsėjo 11-tos vakarą Prog
resyvių Darbiečių Komitetas 
rengia didžiulį ir įdomų ma- 
snį mitingą su retai girdi
mais, nacionaliai paskilbusiais 
kalbėtojais.

Darbiečių vakaro kalbėtojų 
sąstate randasi Elmer Benson, 
buvęs Minnesota valstijos gu
bernatorius ; k o n g resmanas 
Vito Marcantonio, taipgi An
nette Rubinstein, Eugene Con
nolly, Lewis Merrill, Thomas 
Jones, Dave Greene, Arthur 
Blyn, visi žymūs unijinio judė
jimo, Darbo Partijos ir kitų 
organizacijų veikėjai. Daug

kitų žymių veikėjų ir organi
zacijų užgyrė mitingą.

Mitingas buvo atidėtas iš 
4-tos į 11-tą rugsėjo dėl lie
taus, kadangi Coney Island 
Velodrome yra atviro oro are
na. Užtai pasitaikius gražiam 
orui ten smagu ir sykiu su 
nauda visuomenei galima pra
leist vakaras. Kam tas vaka
ras liuosas, reikėtų ten daly
vauti.

Pradžia 8 v.v. Velodrome 
randasi netoli Stillwell Ave. 
stoties, W. 6th St., Coney 
Islande.

amžiaus, 279 Maujer St., 
Brooklyn, mirė rugsėjo 6 d., 
Kings County ligoninėj. Pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioj. Palaidotas rj>g- 
sėjo 9 d., Luteronų kapinėse, 
aptarnaujant grab. Matthew 
P. Ballas-Bieliauskui.

Kardinolo Hayes Pagarbai 
Pašventino Mokyklą

gyve-; 
namų namų projekte, lėšavu-1 
šiame $5,160,000, jau apgy
vendinta 423 šeimos, o su spa
lių 31-ma tikimasi jau turėti 
patalpintas visas 1,166 šeimas. 
Dvylika su virš tūkstančių as
menų bus palikę iš jų besišai
pančias žiurkes, ir kitus lau
žynų gyvius, užgyvens švie
siau, smagiau ir sveikiau pa
doriuose namuose, kuriems 
rendai apmokėti išteklių pa
lengvina minimum rendų nuo
statas.

Kingsborough Houses ran
dasi tarp Pacific ir Bergen 
Sts. ir tarp Rochester ir Ralph 
Avės.

Sukniasiuviai Remia Irving Teatre Rodoma
Kovą prieš Hitlerį Paskilbus Filmą

Lankėsi “Laisvėje”

Neseniai Sukniasiuvių Uni- Pradedant trečiadieniu, rug- 
jos (ILGWU) Lokalas 22-ras, 
kuris yra didžiausias to ama
to unijos lokalas visame pa
saulyje, masiniame narių su
sirinkime nutarė pravesti 
kampaniją remti Angliją, So
vietų Sąjungą ir Chiniją ko
voje prieš fašizmą. Praktiš
kiems planams paruošti su
šaukta lokalo aktyvo mitin
gas rugsėjo 9-tos vakarą, vieš
butyje Diplomat, N. Y. Loka
lo nariai tikisi greitu laiku 
pradėti energingą kampaniją 
ir daug nudirbti.

Gale pereitos savaitės pas 
brooklyniečius Bagdonus sve
čiavosi Vincas Ramanauskas, 
ilgametis “Laisvės” skaityto
jas, iš Minersville, Pa. Ta 
proga jis aplankė ir laisvie- 
čius. Kartu su juo taipgi lan
kėsi newarkiečiai A. Kazake
vičiai, irgi seni “Laistės” 
draugai.

Mokėjimas medžioti ir pa
sekti pėdomis padėjo detekty
vui Lafferty susekt $300 ver
tės išvogtų golfo įrankių.

Gasu nusižudė Mary Gran, 
50 m., mokytoja. Gaso eksplo
zija apardė apartmentą, 360 
Central Park, West, N. Y., bet 
gyventojų nesužeista.

Bus gera muzika šokiams, 
ir geriausios iš visų šios apy
linkės piknikuose gauname^ 
vaišės, kadangi jų paruošimu 
rūpinasi darbščiosios Elizabe
th© choristės. Jos visada pa
vaišina karštais kepsniais, na
mie keptais pyragais, taipgi 
ant vietos gaunama farmersko 
rūgštaus pieno su bulvėm,-sal
daus pieno, šviežių kiaušinių. 
Į šį pikniką ir moterys galės 
važiuoti gerai išsimiegojusios, 
nes beskių su valgiais nebus 
reikalo dėtis, žodžiu, visiems 
bus proga pasilsėti, pasivaikš
čioti po gražius laukus ir sma
giai pasilinksmint su pažįsta
mais iš visų apylinkių. Ir kas 
svarbiausia-—smagiu būdu pa
remti lietuvišką dainą, savo 
chorus, kuriuos didžiumoje 
sudaro mūsų jaunimas.

Galima Važiuoti Bušu
Rugsėjo 14-tą, 11 :30 ryto, 

nuo “Laisvės” salės eis busas. 
Važiuoja busti dalis choristų 
ir yra vietų pašaliniams. Bet 
tas vietas reikia užsisakyti iš 
anksto. Bušo bilietas $1.

Galima važiuoti ir trauki
niais: imti New Jersey Cen
tral gale Liberty St., New Yor
ke, iki Garwood, N. J. Išlipus 
eiti į šiaur-ryčius, klaust Divi
sion Ave. N. K.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
mirė Joseph Gadūnas, 6443 
—83rd St., Rego Park, L. I. 
Palaidotas trečiadienį, 
jo 10 d., 10 vai. ryto, 
Village, L. I.

rugsė-
Middle

draugams ją 
kad pasirodė 

gyventi atsili-

bai
gas

MIRE
Rugsėjo 9-tą mirė Jonas Bu

lota, 59 metų amžiaus, gyve
nęs 708 Third Ave., Brookly
ne. Plačiai žinomas biznierius 
per 25 metus, alinės savinin
kas. Pašarvotas graboriaus 
šalinsko koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N.

i Y. Bus laidojamas rugsėjo 12- 
tą, 2 vai. po p., Fresh Pond 
Kremątorijon. Liko žmona

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BAHBERIAI

Woodsidej, 41-24 51st 
įvesta nauja gaisragesių 
manda.

St. 
ko

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesinis su
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 

ketvirtadieni, 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)

0I0
UŽEIGA

Rhein gold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sau.
411 Grand St., Brooklyn

pirmadienį, daly- 
archivyskupui Spel- 
vyskupam ir būriui 

pašventinta 
Memorial

Pereitą 
vaujant 
Imanui, 8 
kitų dvasiškių,
Kardinolo Hayes 
High School, pastatyta prie 
153rd St. ir Grand Concourse.

Rugsėjo 8-tą sukako 49-tos 
metinės nuo velionio kardino
lo įšventinimo dvasiškiu. Bil- 
dingas lėšavo tris milionus do
lerių.

fflnfflfflfflfflMM
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Laisves Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Chris Rosenbauer,

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

LAISVES RADIO PROGRAMA

V

0

mvwwwwwwwwwiwis

Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programa girdima į rytus iki Bostono. 

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

y

sėjo 10-ta, Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorke, rodoma Leningrado 
Filmų Studijos kūrinys “Pro
fesorius Mamlock,” pagamin
ta pagal Friederich Wolf’o pa- 
skilbusį veikalą.

Apie šią filmą\ rašydamas 
laikraščio “World-Telegram” 
kritikas pasakė, jog ji “nuo
stabiai iškalbingai” ir begai- 
lestingai įkaitina nacių tero
rą. Filmą buvo gaminta dar 
tais laikais, kol Sovietų Sąjun
ga nebuvo užpulta. Labai įdo
miai suderintam, užinteresuo- 
jančiam vaidinime parodoma 
nacių, žvalgybos ir šnipijados 
ekscesai, kuriais naciams pa
vyko žmones įbauginti ir į- 
stumti į tą baisią jų ir visos 
žmonijos nelaimę-skerdynę.

Toje pat programoje rodo
ma Rene Claire’s satyriškas 
veikalas “Paskutinis Milionie- 
rius.”

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.
įvyks

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

št&i 
adresas:

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

visados bus patenkinti.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą ra

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Ev. 4-8098

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

NOTARY 
PUBLIC

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

į visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijorrų krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai {rengtos dvi koplyflbs duo- 
danios mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

—■^TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne




