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— buvo kaip dvynukai. Abu
jie rašė tuos pačius straips
nius, abu pašiepė neigiamas 
Sovietų žemėje puses, abu 
gražiai ryškino sovietinius pa
siekimus.

Prieš keturis metus šitie du 
rašytojai buvo atvykę Ameri
kon ir čia tūlą laiką pabuvo
jo, taip sakant, gerokai apsi
dairė. Grįžę namon, jiedu pa
rašė apie Ameriką veikalą, 
pavadintą “Vienaaukštė Ame
rika.“ šis veikalas tapo išvers
tas į daugelį kitų kalbų, tame 
skaičiuje ir į anglų.

Bet vos spėjus šį veikalą 
parašyti, kai I. Ilfas numirė. 
Pasiliko vienas Petrovas, kuris 
šiandien yra Rytų Fronte ir 
rašinėja iš karo lauko kores
pondencijas New York o “Ti
ni esu i.“

Dabar šį dviejų rusų saty- 
ristų veikalą—‘.‘VIENAAUKŠ
TĖ AMERIKA“ — mūsų dien
raštis spausdins savo skiltyse. 
Tai bus gražus, lengvas ii- įdo
mus pasiskaitymas. Spausdin
ti pradėsime sekamą antra
dienį, rugsėjo 16 d.

N e p a m i rškite, gerbiamas 
skaitytojau, pasakyti savo pa
žįstamiems, kad jie įsigytų 
“Laisvę“ ir pasinaudotų šiuo 
gražiu raštu apie mūsų kraš
tą. Argi neįdomu susipažinti 
su tuo, kaip mūsų Ameriką su
pranta ir įvertina kitų kraš
tų pastabus rašytojas? Užtik
rinu, kad tiedu rašytojai kur 
kas daugiau yra matę Ameri
koje visokių “mažmožių,“ ne
gu mes, kurie čia gyvename 
po kelias dešimtis metų!

Kaipgi yra su Lietuvos rašy
tojais? Kur jie dabar?

Tai klausimas, į kurį sunku 
tikrai atsakyti. Menu, kad 
nemažai jaunesnių rašytojų 
yra fronte, — grumiasi su. pa
saulio pabaisa — hitlerizmu.

Petras Cvirka, andai buvo 
pranešta, yra fašistų užmuš
tas.

Liūdas Gira, senosios kar
tos rašytojas, bet jaunadvasis 
vyras, sakoma, yra įkištas Lu
kiškių kalėjiman Vilniuje. Gal 
naciai su lietuviškų fašistų pa
galba jau bus jį nužudę.

Mykolaitis-Putinas ir Vin
cas Krėvė — Mickevičius, sa
koma, tebėra Vilniuje. Ką jie 
ten daro, nežinia.

Kai kurie rašytojai yra 
Maskvoje.

Esamosiose sąlygose sunku 
kas nors spręsti apie tą ar ki
tą rašytoją, apie jo elgseną 
šio karo metu. Teks palaukti, 
pamatyti ir tuomet savo žo
dį pasakyti.

Gal būt ir mums teks ne
užilgo susisiekti su kai kuriais 
Lietuvos rašytojais ir gauti iš 
jų žinių apie tikrąją padėtį 
Lietuvoje.

Nes tos žinios, kurias sklei
džia fašistų, kunigų ir ostlan- 
diškių socijaliStų spauda yra 
rašomos Hitlerio agento An- 
cevičiaus, gerai apmokamo 
Berlyne lietuvių tautos ne- 
prieteliaus.

Hitleris pasiuntė Kaunan 
žiaurųjį žydų galvažudį Eic- 
maną. Jis, sakoma, pradėjo 
“valyti“ Kauną niyf žydų. Jam 
padeda lietuviški Jurgučiai, 
Kubiliūnai ir kiti^ hitleristai.

Kapos jie galvas žydams, 
kapos galvas “komunistams.”

Tąsa ant 4-to pusi.)

Raudonoji Armija Jau 
Netoli Lietuvos

AMERIKOS KARO LAIVAI IR ORLAIVIAI SAUGOS NE
TIK SAVO PREKINIUS LAIVUS, BET IR ANGLU;

Maskva, rugsėjo 11. — 
I Raudorfosips Armijos kontr- 
’ofebsyvas prieš Vokietijos 
fašistų karo jėgas smar
kiai plečiami. Raudonoji Ar
mija veikliai atakuoja prie
šus tarpe Gomelio ir Veliki 
Luki, tai yra ant 450 mylių 
ilgio fronto. Kerta priešui 

;skaudžius smūgius ir į die
ną eina pirmyn nuo 7 iki 10 

j amerikoniukų mylių.
Raudonoji Armija žygiuo- 

dama nuo Veliki Luki ir 
įNevel pro' Polocką perėjo 
Vakarinę Dauguvą ir užėmė 
Stariną miestelį, kuris ran
dasi netoli nuo Vilniaus ir 
Dvinsko geležinkelio. Čia 
Raudonoji Armija sumušus 
fašistus prie Dauguvos gi-■ 

;liai nužygiavo ir prisiartino | 
[prie taip svarbaus gelžkelio, 
kuriuomi fašistai gauna rei
kmenis Leningrado fronte.

Kitos Raudonosios Armi
jos dalys, sumušę astuonias! 
fašistų divizijas, visai pri
artėjo prie Smolensko nuo 
Elnės ir iš piet-rytų pusės! 
apsupant Smolenską.

1

Ima Nacius į Reples
Prasimųšimas Raudono

sios Armijos linkui Starina.
miestelio sudaro pavojų fa
šistų jėgoms prie Leningra
do ir Smolensko. Kitos Rau
donosios Armijos jėgos ve
damos maršalo Semiono Ti- 
mošenko kerta priešui smū
gį link Oršos ir Minsko, su
pant fašistus iš pietų pusės 
Smolensko sritvje.

Partizanai ir palikti rau
donarmiečių daliniai Pinsko 
Balose smarkiai veikia. Šios 
armijos dalys uždavė fašis
tams smūgį vietoj, kur Pri- 
pet upė įteka į Dniepro upę.

Generolo Jaremenko ve
dami Sovietų tauku būriai, 
kurie pirmiau sumušė prie
šų tankus “N” upės srityj 
ir nužygiavo šešias mylias 
pirmyn, vėl kirto priešui 
smūgį ir pasivarė dešimts 
mylių pirmyn. Generolų 
Ivan S. Konev ir Dodonov 
vadovaujamos Raudonosios 
Armijos [dalys žengia pir
myn, kur priešas jau mė- 
nesis laiko tik ginasi.

Kiti Karo Frontai
Leningrado fronte Raudo

noji Arrųija ne tik atlaiko 
pozicijas, bet vietomis at
metus ir išvijus iš jų pir
mesnių pozicijų. Nustumta 
naciai kelios mylios atgal į 
vakarus nuo Leningrado, o 
naciai ir finai sumušti tar
pe Ladogos ir Onegos eže
rų ir nugrūsti žymiai atgal. 
Leningrado fronte rusai nu
mušė 103 priešo lėktuvus.

Odesos fronte Raudonoji 
Armija uždavus skaudų 
smūgį rumunams, kurie turi 
labai didelius nuostolius. 
Maršalo S. Budionnio jėgos

pereina į kontr-atakas. Vien 
prie Kijevo fašistai į du mė
nesius neteko apie 30,000 
užmuštais. Kijevo pozicijos 
sutvirtintos ir pavojus pra
šalintas.

Kestengo fronte, naciai ir 
baltieji finai siekė nukirsti 
Leningrado — Murmansko 
gelžkelį, bet jie buvo sumuš
ti ir atgal nuvyti.

Į Nevel srityj vokiečiai fa-
šistai neteko 12,000 kariu, Z L Z

:340 tankų, daug kitų gink
lų, kur per keturias paras 
ėjo mūšis ir baigėsi Raudo
nosios Armijos pergale.

EXTRA
SUNAIKINO NACIŲ

TANKŲ KORPUSĄ

Maskva. — Sovietų karo 
jėgos labai smarkiai sumušė 
pietų fronte vokiečių ir ru
munų jėgas ir net keturio
se vietose perėjo Dniepro 
upę atgal į vakarų pusę. 
Raudonoji Armija atsiėmė 
Dniepro upėj Khortise salą 
ties Dniepropetrovsku ir

[perėjus užėmė miesteli 01- 
cha. v

Šis Raudonosios Armijos 
pasisekimas maršalo Budio
nnio fronte supuola su pa
sisekimais maršalo Timo- 
šenko, kur Raudonoji Armi
ja veik visai sunaikino na
cių tankų 47-tą korpusą. 
Sovietai praleido nacių tan
kus, paskui atkirto juos nuo 
pėstininkų ir užklupo fa
šistus. Naciai neteko 79 
tankų, 32 kanuolių ir 2,500 
karių užmuštais. Kitoj vie
toj partizanai sunaikino 24 
tankus, 13 kanuolių, 44 mo
torinius dviračius ir 750 fa
šistų karių.

SAKO, FAŠISTAI NU- 
_ SKANDINĘ 26 AN

GLŲ LAIVUS

Berlynas, rugs. 12 d.— 
Kaipo atsakymą į preziden
to Roosevelto kalbą, naciai 
ir italai skelbia, kad jie nu
skandinę 22 laivus, kurie 
buvo saugojami šarvuotlai
vių, ir keturis paskyrium. 
šie laivai esą nuskandinti 
šiaurės Atlantike.

šį pranešimą Vokietijos 
naciai padarė, kaip ir kitus 
“didelius laimėjimus”, su 
dideliu per radiją triukšmu 
ir muzika.

(šis faktas parodo, kad 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai yra nusitarę “erzinti” 
prezidentą Rooseveltą ir va
ryti savo puolimo ant šiau
rės Atlantike esančių laivų 
kampani j ą.—Red.)

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kalbėdamas 
per radiją rugs. 11 d., įspė
jo Vokietiją ir Italiją, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai ir orlaiviai šaudys ir 
bombarduos fašistu subma- 
rinus bei kitus karinius jų 
laivus, kaip tik pamatys 
juos vandenyse, kurių “ap
sauga reikalinga Amerikos 
apsigynimui.” Prezidentas 
pareiškė, jog kariniai Ame
rikos sargybos laivai ir or
laiviai taip pat gins kiek
vieno kito krašto laivus, ve
dančius prekybą per Ameri
kos apsigynimo vandenis. 
Jis sakė, kad Jungtinės Val
stijos palaikys atvirą pre
kybai kelią tuose vandeny
je, “nepaisant, kiek tatai lė.- 
Išuotų.”

PREZIDENTO ROOSE. 
VELTO KALBA

[“Mano Bendrai Amerikie
čiai !

Jungtinių Valstijų laivy
no ministerija pranešė man, 
[jog rugs. 4 d. iš ryto Jung
tinių Valstijų naikintuvas 
j “Greer”, plaukdamas pilnoj 
[dienos šviesoj linkui Islan
dijos, pasiekė pietiniai-ryti- 
nį Greenlandijos punktą. Jis 
gabeno Amerikos pašto 
siuntinius į Islandiją. Jis 
plaukė po iškelta Amerikos 
[vėliava. Kad tai buvo Ame
rikos laivas, dėl to negali
ma buvo apsirikti.

i
Tada ir ten jį užpuolė 

submarinas. Vokietija pri
pažįsta, kad tai buvo vokie
čių submarinas. Tas subma
rinas sužiniai, tiksliai palei
do torpedą į ‘Greer”, o po 
to sekė kita torpedinė ata
ka. Nežiūrint, ką Hitlerio 
propagandos biuras išgalvo
jo, ir nežiūrint, kuom norė
tų tikėt bile kuri ameriki
nė skerspainiška organizaci
ja, aš jums pasakau šiurkš
tų faktą, jog Vokietijos sub
marinas pirmutinis paleido 
šūvį į šį Amerikos naikin
tuvą be įspėjimo ir su tiks
liu pasimojimu nuskandint 
JI-

Mūsų naikintuvas tuo lai
ku buvo vandenyse, kuriuos 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė buvo paskelbus kaipo 
apsigynimo vandenis, apsu
pančius Amerikos apsisau
gojimo išlaukines pozicijas 
Atlanto Vandenyne.

Šiaurėje mes esame įsi
steigę išlaukines apsaugos 
pozicijas Islandijoj, Green
land! j o j, Labradore ir New- 
foūndlande. Per tuos vande
nis plaukia daug laivų po 
daugeliu įvairių vėliavų. Jie 
gabena ųiaistą ir kitus reik
menis civiliams gyvento
jams; ir jie'gabena karo

TEISĖTA “GREER”
j MISIJA

Tas Jungtinių Valstijų 
[naikintuvas tuo laiku, kai 
[jis buvo užpultas, plaukė su 
i teisėtu tikslu.

Jeigu šis naikintuvas bu
vo matomas submarinui, 
kuomet submarinas paleido 
torpedą į jį, tai užpuolimas 
buvo tikslus nacių bandy
mas nuskandint aiškiai pa
žįstamą Amerikos karinį 
laiva. I v

I
: Antra vertus, jeigu sub- 
!marinas buvo po vandeniu 
ir, su pagalba nusiklausymo 
prietaisų, paleido torpedą 
linkmėje garso daromo to 
amerikinio naikintuvo, net 
nesistengdamas patirt, ku
riai šaliai jis priklauso, kaip 
įžiūrima oficialiame Vokie
tijos pranešime, — tai už
puolimas buvo dar piktada- 
riškesnis. Nes tatai parodo 
tokią politiką, pagal kurią 
be jokios atodairos yra da
romi užpuolimo-prievartos 
veiksmai prieš bile laivą 
plaukiantį per jūras, vis tiek 
ar jis priklausytų kariau
jančiai šaliai ar nekariau
jančiai.

Tai buvo žygis piratų, 
žiūrint į jį iš teisėtumo ir 
dorovės atžvilgio. Tai buvo 
jau ne pirmas ir ne paskuti
nis piratų veiksmas, kurį 
nacių valdžia padarė prieš 
Amerikos vėliava šiame ka
re. Po vieno užpuolimo se
kė kitas.

Keletas mėnesių atgal, 
prekinis laivas, plaukęs po 
Amerikos vėliava, ‘Robin 
Moor’ buvo nuskandintas 
nacių submarino viduryje 
Pietinio Atlanto Vandenyno 
tokiomis apystovomis, ku
riomis jie sulaužė jau se
niai įsigyvenusias tarptau
tines teises ir visus žmoniš-

GINS VISU VANDENYNŲ LAISVĘ 
a----------------------------------- ----------------------------------------

Prezidentas Roosevelt

medžiagas, kurioms Jungti
nių Valstijų žmonės išleid
žia bilionus dolerių ir ku
rias jie, Kongreso tarimu, 
pripažino reikalingomis gy
nimui pačios jų šalies.

kūmo principus. Keleiviai ir 
laivo įgulos nariai buvo su
varyti į atviras valtis už 
šimtų mylių nuo sausumos, 
stačiai sumindžiojant tarp
tautines sutartis pasirašy
tas ir pačios Vokietijos val
džios. Joks atsiprašymas, 
joks pasiteisinimas kaipo 

įtariama, klaida, joks pasisiū
lymas atlyginti neatėjo nuo 

[naciu valdžios.
1941 m. liepos mėnesį sub- 

i marinas sekiojo vieną Ame
rikos karo laivą Šiaur-Ame- 
rikiniuose vandenyse ir ilgą 
laiką stengėsi įmanevruot į 
tokią poziciją, kad galėtų 
užpult tą karo laivą. Sub
marine periskopas (žiūro
nas) buvo aiškiai matomas. 
Jokių Anglijos ar Amerikos 
submarinu tuo laiku nebuvo 
per šimtus mylių nud< tos 

; vietos; taigi aišku, kam p ri
1 klausė tas submarinas.

Penkios dienos atgal 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno sargybos laivas paė
mė nuo vandenyno tris išli
kusius gyvus įgulos narius 
garlaivio ‘Sessa’, kuris buvo 
[amerikiečių nuosavybė ir 
[veikė po vėliava seseriškos 
mums Panamos respublikos.

Šis laivas rugpjūčio 17 d. 
[buvo pirma torpeduotas be 
.persergėjimo, paskui iš ka- 
[nuolės apšaudytas, arti 
Greenlandijos, kuomet jis 
,gabeno reikmenis civiliams 
gyventojams Islandijoj. Bi
joma, kad kiti to laivo įgū- 
,los nariai paskendo. Kadan- 
gi patikrinta, jog toj kaimy
nystėj yra vokiečių subma
rinu, tai negali būt rimtos 
abejonės dėl to, kam pri
klausė užpuolikas.
AMERIKOS LAIVO NŪS- i kelis mums, tuomet taptų mir-

KANDINIMAS RAUDO
NOJOJ JŪROJ

Penkios dienos atgal ki
tas Jungtinių Valstijų pre
kinis laivas, “Steel Seafar
er” buvo nuskandintas vo
kiečių orlaivio Raudonojoj 
Jūroj, 220 mylių į pietus 
nuo Suezo. Jis plaukė į vie
ną Egipto uostą.

Keturi iš nuskandintu ar 
užpultų laivų turėjo iškėlę 
Amerikos vėliavą ir buvo 
aiškiai pažįstami, kaipo to
kie. Du iš' šių laivų buvo 
Amerikos laivyno kariniai 
laivai. Penktame atsitikime 
laivas, kuris liko nuskandin
tas, turėjo aiškiai iškeltą 
Panamos vėliavą.

Akivaizdoje viso to, mes 
amerikiečiai stovime kojo
mis ant žemės. Demokrati
nė rūšis mūsų civilizacijos 
yra išaugus tokią mintį, kad 
jaustųsi priversta kariaut 
prieš kitą šalį dėl to, kad 
pastaroji padarė bet kokį 
vieną piratišką užpuolimą 

ant vieno iš mūsų laivų. 
Mes neįpuolame į isteriją ir 
neprarandame saiko (pro
porcijos) supratimo. Todėl, 
ką aš manau ir kalbu, tatai 
nepaliečja jokį pavienį, at
skirą nuotikį.

Ažuot to, mes amerikie
čiai plačiai žiūrime į tam 
tikrus pamatinius dalykus 
ir į eilę įvykių sausumoj ir 
ant jūrų, kurie turi būt 
svarstomi jų visumoje, kai
po dalis tam tikro pasauli
nio plano.

Tai būtų negarbingas daly
kas didžiai šaliai perdėti kokį 
pavienį nuotikį ar įsikarščiuo
ti dėl kokio vieno prievartos 
veiksmo. Bet tai būtų nepa
teisinama kvailybė mažinti 
reikšmę tokių nuotikių, turint 
parodymus, kurie aiškiai nu
šviečia, jog nuotikis nėra at
skiras, bet dalis bendro pla
no.

Svarbioji tiesa yra ta, jog 
šie veiksmai tarptautinės pik
tadarystės yra išraiška plano, 
kurį jau seniai ir aiškiai su
pranta Amerikos žmonės. Tai 
yra nacių planas panaikint jū
rų laisvę ir patiem įgyt visišką 
kontrolę ir viešpatavimą jū
rose.

Nes, turėdami jūrų kontro
lę savo rankose, jie būtų pra- 
siskynę kelią sekamam savo 
žingsniui — jėga užyiešpa- 
taut Jungtines Vajstija^ir Va
karinį žemės Pusimj/utulį. O 
naciams kontroliuojant jūras, 
joks prekinis laivas Jungtinių 
Valstijų ar bet kurios kitos 
amerikinės respublikos neturė
tų laisvės vesti jokią ramią 
prekybą kitaip, kaip tik su pa
lankia mylista tos svetimos ti
roniškos valstybės.

Atlanto vandenynas, kuris 
buvo ir kuris visuomet turėtų 
būt laisvas ir draugiškas vieš-

tinu pavojum Jungtinių Vals
tijų prekybai, mirtinu pavo
jum Jungtinių Valstijų pa- 

i kraščiams ir Jungtinių Valsti
jų miestams esantiems toliau 

■nuo pajūrių.

■ NACIAI SAUVALIŠKAI
SKANDINA LAIVUS ^
Hitlerio valdžia, paneigda

ma jūrų įstatymus ir pHpą- 
j žintas visų tautų teises, sau- 
ivališkai paskelbė ant popie- 
[ ros, kad didieji jūrų plotai, 
net ir milžiniškos jūrų sritys 

j esančios Vakariniame žemės 
j Pusiaurutulyje, turi būt užda
ryta ir kad jokie laivai negali 

iten įplaukti jokiu tikslu ki
taip, kaip tik su nuskandinimo 
pavojum jiem. Tikrumoje jie 
ir skandina laivus sauvališkai 
ir be įspėjimo toli esamose 

| viena nuo kitos srityse, kaip 
•tuose tolimuose neva nacių 
'įtakai priklausomuose ruož
tuose, taip dar ir toli už tų 
ruožtų.

Šis nacių pasimojimas už
grobt vandenynų kontrolę yra 
tik antra pusė nacių sąmoks
lų, kuriuos jie varinėja visa- 

Tąsa ant 4-to pusi.)
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Canada and Brazil, six months — $3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under thei 

Act of March 3, 1879.

Tiesa ir Paskalai apie Lietuvą
Mūsų senoji tėvynė Lietuva pavergta 

Vokietijos ir Lietuvos liaudies išdavikų 
generolų Kubiliunų ir jiems panašių. Vo
kietijos fašistų orlaiviai sudegino daug 
Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų. Nūo 
žmonių atima maistą, drabužius, ką tik 
jie turi.

Vokietijos fašistų diktatoriai patvaf- 
kė, kad atimti nuo 72,000 Lietuvos vals
tiečių žemę, kurią gavo laike gyvavimo 
Sovietų tvarkos Lietuvoj. Vokietijos fa
šistai atima Lietuvoj žemes ir nuo tų 
valstiečių, kurie jas nuo seniau turėjo, 
apšaukdami valstiečius “komunistais” ar
ba “nemokančiais žemės ūkį vesti.” Jie 
varo darbininkus gyventi į skiepus, o na
mus vėl atiduoda ponams.

Vokietijos fašistai naikina mūsų seną 
tėvynę, grobia, vagia, plėšia! Atėmė nuo 
valstiečių žemes, nuo darbininkų unijų 
organizavimo teisę, nuo tėvų sūnus ir 
dukras! Fašistai atėmė Lietuvos žmonių 
laisvę ir net panaikino Lietuvos vardą, 
pavadindami ją “Ostlandu”! Pilni kalėji
mai prigrūsta geriausių Lietuvos sūnų ii* 
dukrų! Šimtais šaudoma ir žudoma, ap
šaukiant juos “bolševikais”.

Šie faktai žinomi. Žinoma ir tas, kad 
su Raudonąja Armija išėjo apie 50,000 
lietuvių karių, kurie kaunasi prieš fašis
tus už išlaisvinimą Lietuvos. Žinome ir 
tai, kad Sovietų orlaiviai skraido virš 
Lietuvos ir barsto lapelius ir laikraščius, 
kuriuose praneša tiesą apie frontą. Žino
me ir tą, kad Lietuvoj jau veikia parti
zanai, kurie kaunasi prieš Vokietiją ir 
jiems parsidavėlius lietuvius fašistus. Bet 
daug dalykų yra užslėpta Vokietijos fa
šistų cenzūros ir jų pakalikų Amerikoj.

Amerikos lietuvių spauda, kuri bernau
ja Vokietijos fašistams, skelbia daug vi
sokių melų apie buvusią Lietuvoj Sovie
tų valdžią, jos nuveiktus darbus ir rau
donarmiečius. Skelbia melus ir prasima
nymus.

Štai “Tėvynės” No. 37, rugsėjo 12 d,, 
rašo, kad Lietuvos rašytojas Liudas Gira, 
kuris tarybinėj Lietuvoj buvo švietimo 
komisaro pagelbininku, yra laikomas Vil
niuje kalėjime.

Gi kunigų leidžiamas “Draugas” iš 
rugsėjo 10 dienos, redakcijos straipsny j 
rašo, kad Vincas Krėvė-Mickevičius būk 
“Vilniaus gatvėmis vaikšto laisvas”. Kaip 
vienas, taip kitas rašytojas veikė tary
binėj Lietuvoj.

Tokių paskalų priešų spaudoj dažnai 
būna. Jie klaidina Amerikos lietuvius. 
Nesenai ta spauda rašė, kad Justas Pa
leckis “pabėgo” Rusijon, paskui rašė, kad 
“jis kalėjime” ir dar kitaip tvirtino.

Panašiais prasimanymais ir melais 
‘Draugas”, “Keleivis”, “Tėvynė”, “Vie

nybė”, “Dirva” ir kita lietuvių prohitle- 
riška spauda apgaudinėja Amerikos lie
tuvius, skaldo jų jėgas, silpnina demo
kratijos frontą ir tuo gelbsti Hitlerio 
tikslams.

Hitlerį ir melavo Amerikos lietuviams, 
kaip daug “Hitleris gero padarė darbi
ninkams.”

Kiekviename “Draugo” numeryj tik 
mirga raštai atsiduodanti Vokietijos fa
šistų propaganda. Ir rugsėjo 10 dieną 
darydamas karo apžvalgą į padanges ke
lia Hitlerio karo mašiną, kuri—sulyg 
“Draugo”—“supa Leningradą, ritasi per 
Ukrainos kviečių laukus ir maršuoja į 
Maskvą”, tuo kartu, kada Ukrainoj fa
šistai sulaikyti ir net atmesti atgal, ka
da Raudonoji Armija keliuose punktuose 
perėjo į vakarinę Dniepro pusę, kada 
Maskvos fronte Raudonoji Armija sunai
kino devynias fašistų divizijas.

Ten pat, redakcijos straipsnyj, “Drau
gas”, kalbėdamas apie pagalbą Sovietų 
Sąjungai, niekina tos šalies santvarką, 
valdžią, kuri taip didvyriškai kaunasi, 
kuri tariasi su Anglijos ir Amerikos val
džiomis bendram fašizmo sunaikinimui! 
“D.” redaktoriai ne Hitleryj mato žmo
nijai didžiausį priešą, bet rašo: “Visi tu
ri žinoti, kad didžiausias žmonijos prie
šas yra komunizmas...”

Jeigu tą “Draugos” redakcijos straips
nį palyginti su Hitlerio propaganda, tai 
nebus jokio skirtumo.

Bet Visgi Nėra To Pusės 
Milijono

Bagočius vis dar kalba apie 
“suvirs dviejų milijonų do
lerių” SLA turto, o valsti
joms raportuojama pusė 

milijono mažiau.

pradeda raportas tilpti “Tie
soje.” Tad pasilieka tiktai 
SLA raportas pakavotas 
nuo narių,—nes tiktai septy
ni Pildomosios Tarybos na-

“Draugas” Skleidžia N adą
Propagandą

Kunigų redaguojamas “Draugas” nuo
lat skleidžia Vokietijos fašistų propagan
dą. Nesenai pirmame puslapyj garbino

Japonija Silpnėja
Chinijos generolas Chiang Kai-shekas, 

kuris stovi valdžios priešakyj, darydamas 
virš keturių metų karo apžvalgą pabrėžė, 
kad Japonijos imperialistų taip dideli 
nuostoliai, kad tą visi gali matyti.

Japonijos imperialistai Chinijoj neteko 
virš 2,000,000 kareivių, apie 5,000 karo 
orlaivių ir tiek pat tankų, daug kitokių 
ginklų.

Pirmus metus japonai smarkiai žygia
vo pirmyn, o pastaraisiais trimis metais 
neturi pasisekimo. Dažnai chinai atima 
nuo japonų plotus ir miestus, chinų par
tizanai drąsiau veikia. Tuo pačiu kartu 
Chinijos apsigynimo jėgos auga.

Kaip “Keleivis” Tarnauja 
Hitleriui

“Keleivio” redaktorius tikrai užsispy
rė gauti nuo Hitlerio geležįni kryžių do
vanų. Kiekvienąs “Keleivio” numeris 
perpildytas melais ir išmislais prieš ko
munistus, darbininkus ir visą antihitleri
nį frontą. Visos “žinios” apie karo fron
tą imamos vien tik iš Hitlerio propagan
dos šaltinių. Ką sako Hitleris, Goebelis, 
tai “Keleivio” redaktoriui yra šventa ir 
jis perspausdina su pabrėžimais.

O kada tų melų neužtenka, tai “Ke
leivis” persispausdina iš Lietuvoj einan
čių Vokietijos fašistų laikraščių straips
nius. Lietuvoj fašistai leidžia laikraščius 
niekinimui Raudonosios Armijos, Sovietų 
Sąjungos, kurie yra didžiausi fašizmo 
priešai., “Keleivis”, einąs Amerikoj, tuos 
straipsnius su didžiausia ukvata persi
spausdina ir tuo Amerikos lietuvių tarpe 
skleidžia Hitlerio propagandą.

“Keleivio” No. 37, nuo rugsėjo 10 die
nos, yra perspausdinta net penki straips
niai. Visi jie bjaurūs! Ten neva aprašo
ma “partizanų” kova prieš Raudonąją 
Armiją, kada Hitleris užpuolė Lietuvą. 
Tie raštai tyčia taip sutaisyti, kad pa
rodyti raudonarmiečius bailiais, niekšais, 
o “partizanus” — Hitlerio bernus “did
vyriais”. Kiti straipsniai pilni melų apie 
tarybinės Lietuvos žiaurumus.

Ar pasistato sau klausimą ponas “Ke
leivio” redaktorius: “Kam tarnauja ta 
Goebelio propaganda?” Ar jis mano, kad 
laikas neatskleis “Keleivio” hitleriškus 
melus? Ar “Keleivio” redaktorius mano, 
kad lietuviai nesupras, kad “Keleivis” yra 
Hitlerio fašistų organas Amerikoj?

Juk kiekvienas antifašistas, kiekvie
nas, kuris trokšta pastoti Vokietijos fa
šistams ir jų talkininkams kelią, kuris 
myli laisvę, žmoniškumą, stoja už de
mokratiją, tai dedasi šiandien prie ben
dros kovos prieš Hitlerį, prieš fašizmą, 
prie “Victory” kovos. Kur stovi “Kelei
vis” šioj kovoj? “Keleivis” stovi Vokieti
jos fašistų pusėj! Jis ją veda neva po 
priedanga prieš Sovietų Sąjungą, bet ta 
kova kartu yra ir prieš Amerikos liau
dies valią ir valdžius politiką!

Artinantis SLA viršinin
kų nominacijoms ir rinki
mams, SLA dabartinis pre
zidentas, F. J. Bagočius ra
šo eilę “white wash” straip
snių, instruktuodamas savo 
“puppet” redaktorių, kad 
juos būtinai dėtų ant pirmo 
puslapio SLA organe “Tė
vynėje”. Bagočius užsiėmė 
neva aiškinti SLA revizorių 
raportą, bet niekas nežino, 
apie ką jis kalba, kadangi 
dar niekas, išskyrus SLA 
šventas asabas, viso labo 
septyni žmonės, jo nematė. 
Bagočius giriasi, kad SLA 
turi 16 tūkstančių narių— 
jam tą daleidžiame — bet 
kai nuo valdžios atėjo pilnas 
raportas apie organizacijos 
finansinį stovį — tai iš 16 
tūkstančių, tik 7 asmenybės 
jį tematė ir matomai yra 
nutarę to raporto niekam 
nerodyti.

Kiek laikraštyje vietos iki 
šiolei p. Bagočius užėmė “iš
aiškinti” to raporto tiktai 
kelioms rekomendacijoms — 
tai jau didesnę dalį to ra
porto būtų galėję nariai ma
tyti.

Bagočius taipgi aiškina
si, kad būk jie nenori pa
slėpti raporto nuo narių — 
tai kodėl gi jis netelpa SLA 
organe? Gal manote, kad 
SLA nariai nenori jo maty
ti? Jeigu taip manote, tai 
leiskite r e ferendumu na
nams perbalsuoti ir pama
tysite, kad rątas kuris teno
rės, kad raportas būtų ne- 
tąlpintas “Tėvynėj.

Galima visaip aiškintis, 
kad tiktai būti vėl preziden
tu išrinktam, bet faktas yra 
faktu. SLRKA (Rymo Ka
talikų susivienijimas) jau 
seniai paskelbė valstijų ap- 
draudos departmentų egza- 
minierių raportą. Kalbėjau
si ir su LDS viršininkais, 
kur paskutiniame laike bu
vo padaryta egzaminacija ir 
jau raportas priduotas ir jie 
tikrina, kad su 15 rugsėjo

ŠYPSENOS pe, mane nori už durnių pa
laikyti! Marksas mirė virš 
50 metų atgal.”

Žino Marksą
Bolševikas: “Na, jei jau Pas Teisėją

toks esi teoretikas, tai paša- — Paaiškėjo, kad kalti- 
kyk, ką žinai apie Marksą j namas turėjai tikslą per 
(marksizmą) ?” prakastą tunelį apvogti ban-

Trockistas: “Ką tu, kaca-ką. Bet kam reikalingi būtų

tamstai pinigai? Lošiams, 
moterims? ...

— Pone teisėjau, kaip jūs 
mane žemai vertinate. Nei 
vienam, nei kitam reikalui. 
Norėjau užmokėti laiku tak
sus už įeigas, nes esu ištiki
mu piliečiu.

Surinko Barbintas.

riai jį tėra matę.
“Tėvynės” No. 37, SLA 

prezidentas sako nariams: 
Reikia atminti, kad mūsų 
turtas yra suvirš dviejų mi
lijonų dolerių!” Po ranka 
turiu kopiją raporto datuo
to rugsėjo 1 d., 1941 m. ku
rį Pennsylvanijos Insurance 
Department© Komisi j orde
rius duoda jo valstijos gu- 
berną toriui Arthur H. 
James apie stovį insurance 
kompanijų ir fraternalių or
ganizacijų. Tame raporte 
raportuojama, kad SLA tu
ri viso turto (Total Assets) 
$1,597,257.41. Niekur nėra 
minima, kad turtas siek
tų net suvirš dviejų milijo
nų dolerių. Tad SLA na
riams ir rūpi, kodėl tas pu
sė milijono dolerių skirtu
mas, ką raportuojama In
surance departmentams ir 
to, kas raportuojama SLA 
nariams.

Nesupraskite, p. Bago- 
čiau, mes jus nevaginame. 
Nieko panašiausi Mes tik 
norime paaiškinimo. O -kas 
mums duos tokį paaiškini
mą, jeigu ne mūsų išrinktie
ji viršininkai, kurių “sąži- 
niškumu ir p r otingumu” 
prašote “pilnai pasitikėti?” 
Jūs sakote, kad SLA prie
šai daro visokias insinuaci
jas, kad “visi tokie šnibždė
jimai ir paskalai apsunkina 
mūsų pasišventusių vetera
nu, veikėjų ir organizatorių 
darbą.” Galimas daiktas.— 
Tad išaiškinkite, ponas pre
zidente, jūsų šviesenybė, kur 
yra tas pusė milijono dole
rių ? Taipgi, paaiškinkite, 
kodėl mes, didžiausia ir sti
priausia lietuvių organiza- 
i'cija, negalime paskelbti na
ivių žiniai savo revizorių ra
porto, kada kiti Susivieniji
mai tai gali?

Ateityje d a ugiau apie 
Bagočiaus “white wash” 

i straipsnius manome parašy
ki.

Frater Nalistas

Rašo D. M. šolomskas

Persija Arba Iranas
(Tąsa)

Persijoj yra labai aukštų 
kalnų, tūli iš jų turi virš 
14,000 pėdų. Persijos upės 
nedidelės, kurios įteka į 
Kaspijos Jūras arba Persi
jos Užlają. Keisčiausia tas, 
kad didelė dalis Persijos 
upių plaukia į šalies vidų ir 
ten jos dingsta dykumose, 
kaip tai Kai-Mura, kuri 
dingsta Druskos Dykumose, 
Saveh, Abi-Sb.ur, Sayende ir 
daugelis kitų upių.

Persijos centre yra dide
lių dykumų, kaip tai Dide
lės Druskos Dykumos, Lu
to Dykumos ir kitos. Šiaur
vakarinė Persija yra labai 
kalnuota, vidurinė dalis tu
ri daug druskos dykumų ir 
Shave, Cramun druskos eže
rus. Miškų yra tik Kaspijos 
Jūros i pakraščiais ir labai 
mažai kitur. Jos klimatas 
sausas, tik Kaspijos pajūryj 
drėgnas, kur nesveikas, ple
čiasi maliarija. Persija yra 
tarpe 25 ir 40 šiaurinės pla
tumos juostų' veik siekia 
Tropišką Juostą, todėl šil
tas kraštas.

Ten, kur yrą užtektinai 
lietaus-vandeiYš, tai labai

gausūs sodai, auga persikai, 
figos, vynuogės ir kiti vai-l 
šiai. Ten, kur nėra lietaus,; 
tai viešpatauja didelė saus
ra. Persijoj jau nuo seniai 
žinoma įrigacija — vandens 
pravedimas kanalais. Ten 
statomos upių užtvankos, 
kad neleidus išplaukti van
deniui i jūras, prakasam! ka 
nalai, daugiausiai požemi
niai — “kiarizy”. Kanalai 
priklauso karališkai valdžiai 
arba stambiems feodalams, 
kurie vandenį parduoda gy
ventojams pusėtinai aukšta 
kaina. Persijoj vanduo taip 
jau svarbus, kaip ir žemė, 
arba dar svarbesnis.

Užpuolimai ant Persijos 
XVIII-tame šimtmetyje la
bai sugriovė vandens išve
džiojimą, kad liaudis pasiju
to didelėj nelaimėj. ' Pra
džioj XIX šimtmečio aplan
kęs Persiją francūzas oficie- 
rius Gaspar Druvill užrašė 
savo dienyne: “žemė pasi
dengė sūria pluta... Van
dens stoką privertė gyvento
jus palikti savo laukus ir 
namus.”

Persijos gyventojus suda
ro iraniečiai ant 50 nuoš.; 
tiurkai—20 nuoš,; lavrai —

10 nuoš.; kurdai — 8 nuoš. 
ir kiti po mažiau. Sostinė 
yra Teheranas su apie 300,- 
000 gyventojų. Kiti didesni 
miestai: Tabriz, Resht, As- 
trabad, Taurun, Hamadan, 
Kermanshah, Kashan, Ispa
han, Yezd, Kerman, Shiraz, 
Lar, Bushire, Minah ir eilė 
kitu, c

Šalis ekonominiai dalinasi 
į keturias sritis: (1) Šiauri
nėse provincijose išplėsta 
žemdirbystė, gyvulininkys
tė, sodininkystė, šilko gamy
ba. (2) Vakarinėse — žem
dirbystė, gyvu lininkystė, 
kaurų gamyba ir žibalo ga
myba. (3) Pietų provincijo
se — žibalo gamyba, kuri 
yra anglų rankose, sodinin
kystė, gyvulininkystė ir ki
tos industrinės įmonės. (4) 
Centro provincijos yra bied- 
niausios, ten plečiama med
vilnės, ryžių ir opiumo augi
nimas, avių auklėjimas ir tt.

Valstybės Tvarka
Persija skaitosi konstitu

cinė monarchija nūo 1907 
metų. Yra šalyj parlamen
tas (medžilisas) bet jis la
bai mažai turi galios. Minis- 
terius skiria karalius — ša
kas. Pagal konstituciją turi 
būti ir senatas, bet jis nie
kados nebuvo sudarytas. 
Vietinius valdininkus (aukš
tesnius) skiria šakas, daž
nai tuos, kurie jam brangiau 
moka, o tie skiria sau že
mesnius valdininkus, taip 
pat už kyšius. Paskui visi 
tie valdonai puola valstie
čius ir lupa jiems devynis 
kailius.

Teismai ir mokyklos di

džiumoj yra kunigijos ran
kose, kurie tikinimo j jokios 
apšvietos žmonėms neduoda.

žmonių Apšvieta
Persijoj žmonių apšvieta 

stovi ant labai žemo laips
nio. Kunigai turi 2,200 mo
kyklų su apie 42,000 moki
nių vaikų. Tose mokyklose 
mokinimas labai prastai pa
statytas, daugiausiai tik re
ligijos burtus grūda. Greta 
kuniginių mokyklų, pasta
rais laikais, organizuojamos 
valstybinės ant- europinio 
patyrimo, bet 1928 metais 
ten buvo dar tik 575 tokios 
valstybinės mokyklos su 50,- 
000 vaikų. Greta buvo 382 
privatinės su 42,000 vaikų ir 
65 svetimtaučių su 7,000 mo
kinių. Mokslui valstybės iš
laidos labai žemos. Religinės 
mokyklos verčiasi tik iš au- 
kų.

Religija ir Jos Galia
Religija Irane labai įsiga

lėjus nuo senų laikų ir jos 
dideli prietarai. Ji yra mu- 
sulmaniška — šiitų. Ji tar-, 
nauja viešpataujančiai kla
sei. Religijos pamate yra 
“Koran,” kaip pas krikščio
nis Biblija. Bet “Koraną” 
gali dėstyti tik aukšti reli
gijos žmonės — “ulemai” ir 
“modztechedai,” kurie už tai 
ima pinigus. Jie padiktuoja 
ir mokykloms pagrindą. Ma
žesni kunigai neturi tų tei- 
įsių, todėl, yra tokių, kad jie 
priversti žemę dirbti, kad 
badu nenumirtų. Todėl, Per
sijoj dažnai žemesni kuni
gai išstoja išvien su kovin
gais valstiečiais prieš vieš
pataujančią klasę ir karalių.

(Bus daugiau)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Prarūgęs Skilvis ir Dar Kas
Drauge daktare, aš esu 

“Laisvės” skaitytoja ir visuo
met atsidėjusi skaitau jūsų 
sveikatos patarimus. Aš norė
čiau jūsų pasiklausti apie sa
ve. Atleiskite, kad rašau an
gliškai, mat, rašyti lietuviškai, 
kaip reikia, da neišmokau.-

Man jau suėjo 45 metai, 
sveriu 152 svarų, ūgio 5 p. ir 
5 c. Man kas tai negerai su 
viduriais.

čia mūsų Amerikoj. Ir labai 
'nuobodus, įkirus dalykas.
Taip greit ir taip lengvai jo 

i nepataisysi. Kokios piliukės 
ar miltukai ar kokie pūkštimai 
čia daug ko nepadarys, jei 
pamatinė priežastis tebėra 
neprašalinta.

Jums tokios piliutės ir sky
stimai nepalengvino ligos. Ne
buvo geriau nė nuo vitamino 
B, nė nuo mielių. O vis tai 
labai geri ir naudingi prepa-

Per du1 metu einu pas dak- 
i tarus, ir jie man sako, kad 
turiu surūgusį skilvį. Davė ko
kių rūgščių piliukių ir rūgš
čių skysčių, bet man nuo jų 
da blogiau pasidarė.

Aš vartojau bravoro mieles, 
bet mane ėmė kartėlis ėsti ir 
gazai varstyti vidurius. Ir aš 
negaliu vartot jokių rūgščių 
vaisių, nes nuo jų man liežu
vis pasidaro skaudus, lyg nu
plikęs. Aš taipgi mėginau im
ti vitaminą 131, bet ir nuo jo 
mane raugulys ėda.

Vienas daktaras leido man 
su adata visą vitaminą B, kar
tą per savaitę, 4 savaites. Ir 
kažkaip man nuo tų įčirškimų 
nesijautė gerai, silpnai darėsi 
ir kojos buvo pabrinkę ir ne
tvirtos.

Aš būčiau jums taip labai 
dėkinga, jei jūs man ką pa- 
dėtumet. Prašom patalpinti 
“Laisvėje.” Labai dėkui iš 
kalno.
Atsakymas.

Nėr už ką. Drauge, sakote, 
cla neišmokot lietuviškai ra
šyt. Tai da galite išmokti: tu
rite laiko, jūs da apyjaunė. 
Žinau penktą ir šeštą dešimtį 
prašokusių draugų (ir drau
gių), kurie pasispaudę ir iš
moko. Pasispauskite ir jūs. 
Išmoksite ir smagiai jausitės. 
Kai žmogus ką tokio nuveiki, 
tuoj tau smagiau ir sveikiau.

Tai Jums, Drauge, veikiau
sia taip ir yra. Perdaug rūgi
mo skilvyj. Labai dažnas, la
bai paprastas dalykas, ypač

i ratai. Tik gal Jūs ėmėt tuos 
I preparatus netiksliai, nesu
maišę su maistu. Visi vitaminų 
preparatai, taip ir mielės— 
yra labai sukoncentruotas 
maistas. Nurysi tokių table
čių bei piliukių—ir galės tau 
lyg graužti, lyg gnytenti pil
ve, kol tos piliulės ištirps, pa
sileis ir susigromuliuos. Už
tat jos reikia imti valgant, su 
maistu: per pusryčius, per 
pietus ir per vakarienę. Sa
kysim, suvalgykite pusę pus
ryčių. Tada priimkite vitami
nų, o paskui baikite pusry
čius.

Bet vitamHy reikia. Be jų 
nieko nebus. Vitaminai padės 
Jums skilvio plėves atgaivin
ti, sunormalizuoti.

Vien tik aprėžta, apribota 
dieta irgi negerai. Da blogiau. 
Tai gaukite geros rūšies Bre
wers yeast tablets, (Squibb) 
1,000. Imkite po 15 tablečių, 
rytą, pietų ir vakare, su mais
tu. Per dieną po 45 tabletes. 
Nebijokit, tai neperdaug. Ir 
imkite kad ir visą gyvenimą. 
Pasitaisys ir viduriai ir Jūs 
visa. Valgykite visa ką, kas 
tebėra nesugadinta. Tik kram
tykite gerai. Vaisių sunką 
perpus maišykite su pienu. 
Lengviau viduriams.

Eikite kas diena pasivaikš
čioti—labai svarbu. Jums jau 
netoli ir gyvenimo pakaita. 
Moteriškumo hormonai (es- 
tragenic hormone) ir jums iš
eitų naudom Reikia leisti su 
adata. Labai dažnaj^rfūo'^įų 
ir viduriai greičiau pasitaiso. \
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ŠOLOM-ALEICHEM

HODL

Trečias puslapis
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pavergimą, todėl 
žmonėms.
rinkinys “Tevjė

novelės ištrauka

(Ištrauka)
šiemet sukako 25 metai nuo didžiojo žydų 

rašytojo šolom-Aleichemo mirties. Didysis žy
dų liaudies rašytojas Šolom-Aleichem (S. M. 
Rabinovičius, gimęs 1859 m.) — mėgiamas 
visų TSRS tautų. Savo genialiuose kūriniuo
se Šolom-Aleichem pasmerkė praeities betei
siškumą, politinį ir tautinį 
jo kūryba taip artima darbo

Didžiojo rašytojo novelių 
pienininkas,” kurio vienos 
čia pateikiama lietuviškai, yra klasikinis Šo
lom-Aleichemo kūrinys. Tevjė pienininkas, 
vienas iš žinomiausių personažų žydų literatū
roje, yra liaudies žmogus: prastuolis, kaimie
tis, kuriam teko patirti nepaprastų sielvartų, 
kuris betgi išėjo iš tos gyvenimo kovos su ne
palaužta dvasia ir giedria, optimistine pasau
lėžiūra.

Novelėje “Hodl” (parašytoje 1904 m.) 
Tevjė susipažįsta su savo busimuoju žentu 
socialistu Perčiku kelyje iš miesto. Tuoj ve
dęs Tevjės dukterį Hodl, Perčikas išeina į 
konspiratyvinį darbą ir caro valdžios suima
mas. Tevjė pasakoja, kas jam toliau atsitiko: 

sakant, tai buvo Hoišano RaboTrum

i

šventės naktį, šventą dieną mano paprotys, 
kad aš pats ilsiuos ir mano arklelis ilsisi, kaip 
biblijoje yra parašyta: tujen — tu, ir tavo 
jautis — ir tavo žmona, ir tavo asilas — ir ta
vo arkliukas ... Tarp kita ko, Boiberike jau 
beveik nėra ką veikti: lig tik papučia į ragą 
(žydų religinė apeiga, atliekama rudens pra
džioje), tuojau visi vasarotojai išbėgioja, kaip 
pelės per badmetį, ir Boiberikas ištuštėja. Tuo
met aš mėgstu sėdėti namie, savo priebutyje. 
Man tai yra gražiausias laikas. Dienos yra 
dovanotos. Saulė jau nebekepina kaip kalkių 
krosnyje, bet glamonėja su ypatingu švelnu
mu, kuris širdį gaivina. Miškas tebėra žalias, 
pušys nenustoja kvepėjusios sakais, ir man ro
dosi, kad miškas atrodo šventiškai nusiteikęs, 
kaip dievo palapinė, kaip palapinė dievui, štai 
čia, galvoju, dievas švenčia Palapinių šventę; 
čia, ne mieste, kur yra toks klegesys, kur 
žmonės bėgioja šen ir ten, nuolat skuba, veja- • 
si paskui duonos kąsnį, ir girdėti tik: pinigai, 
pinigai, pinigai!.. .

O naktį, Hoišano-Rabo, pavyzdžiui, visai 
yra rojus: tuomet dangus yra mėlynas, žvaigž
dės žiba, mirga, kaitalioja šviesą, mirkčioja 
kaip, nelyginant, žmogus akimis; o kartais, 
pasitaiko, žvaigždė pralekia kaip strėlė iš lan
ko, palieka valandėlei už savęs žalią ruožą 
— tai nusileidžia žvaigždelė, nukibto kažkie
no laimė. Juk kiek žvaigždžių, tiek laimių .. . 
žydų laimės... “Kad tik nebūtų mano blogoji 
dalia,” — galvoju, ir man ateina į galvą Hodl. 
Jau kelios dienos, kaip ji kažkaip žvalesnė, gy
vesnė, visai kitą veidą turi. Kažkas jai atnešė 
laiškelį, matyti; iš jo, iš jos nelemtėlio. Norė
ti labai man norisi žinoti, ką jis jai rašo, bet 
klausti nenoriu; ji tyli, tyliu ir aš, š—a, ša! 
Tevjė nėra moteriškę; Tevjė turi laikoj.

Tuo tarpu, kai taip galvoju apie Hodl, ji 
ateina, vadinasi, Hodl, atsisėda šalia manęs 
priebutyje, apsidairo į visas puses ir tyliai 
man pasako: “Ar girdi, tėveli? Man reikia tau 
ką pasakyti: šiandien mes atsisveikiname su 
tavimi . .. amžinai . ..”

Taip ji man sako tyliai, vos vos girdėti, ir 
žiūri į mane keistu žvilgsniu, kurio aš am
žinai neužmiršiu. Toje akimirkoje man ding
telia galvoje mintis: “Ji nori nusiskandinti...”

“Ką tai reiškia, sakau, tu atsisveikini su 
manimi amžinai?” — taip jai tariu ir nulei
džiu galvą, kad ji nematytų, kaip aš esu mirš
tamai nusigandęs. “Tai reiškia, sako ji, kad 
aš išvažiuoju, sako, rytoj, sako, labai anksti, ir 
mes jau niekuomet nesimatysime ... niekuo
met ...”

Išgirdus tuos žodžius, man pasidarė lengviau 
ant širdies. Dievui dėkui už tai, galvoju, kaip 
sakoma: ir tat geran — gali būti blogiau, o 
geram nėra ribos ... “Kur, pavyzdžiui, tu va
žiuoji, jei aš, sakau, galiu turėti laimę tai su
žinoti?” — “Važiuoju, sako ji, pas jį. 
“Pas jį?” — sakau. “Kur jis dabar? Tuo 
tarpu, sako ji,,jis dar kalėjime; bet netrukus 
jį išsiunčia.” — “Vadinasi, tu važiuoji su juo 
atsisveikinti?” — taip jai sakau ir apsimetu 
nesuprantąs. “Ne, sako aš einu paskui jį tie
siog tenai.” — “Tenai?” —sakau, — “kur gi 
yra tas tenai? Kaip ta vieta vadinasi?” — 
“Dar tiksliai nežinoma, sako ji, kaip ta vieta 
vadinasi, bet tat labai toli, sako, didžiausia 
tolybė ...”

Taip ji man sako, vadinasi, Hodl, ir man 
rodosi, kad ji kalba su pasididžiavimu, su pui
kybe, lyg jis būtų padaręs ką tokio, už ką 
jąm pridera medalis* iš pūdo geležies!... Ką 
jai atsakysi, pavyzdžiui, j tokį dalyką? Už

tokį dalyką tėvas ima ir išplūsta vaiką, apdo- i 
vanoja keliais antausiais arba išleidžia į ją į 
visus piktus sapnus. Bet Tevjė ne moteriškė. į 
Aš esu tos nuomonės, kad pyktis yra stabmel- 
dybė. Tad atsiliepiu į ją šventojo rašto saki
niu, kaip paprastai: “Matau, sakau, dukra i 
mano, kad tu vykdai, kas šventojoje biblijoje j 
yra parašyta: dėl to apleis — meti, sakau, dėl 
pipirėlio (perčiką namiškiai vadino maloni
niu pravardžiavimu “pipirėlis”) tėvą, motiną, • 
sakau, ir išvyksti į kažkurią vietą, nežinia kur į 
esančią, kažkur dykumose, matyti, Ledinuoto
je jūroje, ten, kur Aleksandras Makedonietis, 
sakau, plaukė laivu ir užklydo į tolimą seklu- j 
mą, sakau, tarp laukinių žmonių, kaip skai
čiau, sakau, kadaise apsakymėlių knygelėje...” i

Taip jai sakau pusiau juokais, pusiau pik
tai, o širdis tuo tarpu verkia. Bet Tevjė nėra 
Soteriškė. Tevjė susilaiko. O ji, vadinasi, 

odl, nenusimena; man atsako į viską iš eilės, 
ir tyliai, neskubėdama, apgalvodama. Tevjės 
dukterys moka kalbėti. . .

Ir nors aš sėdžiu galvą nuleidęs ir užsimer
kęs, vis dėlto man rodos, kad aš ją matau, 
vadinasi, Hodl, aš matau — jos veidas yra ly
giai toks, kaip mėnulis, išblyškęs ir matinis, 
o jos balsas, man atrodo, yra lyg duslus, ivir- 
pa. .. Ar man, pavyzdžiui, jai pulti ant kaklo, 
ją maldauti, kad ji ■ nevažiuotų ? Bet aš žinau, 
kad tai nueis niekais. Kad jos dingtų, mano 
dukterys, — kai jos ką įsimyli, tai jau '.kūnu, 
ir siela, ir širdimi, ir gyvybe.

Trumpai sakant, mes išsėdėjome priebuty
je ilgokai, įsivaizduokite, beveik visą naktį. 
Daugiau tylėjome nei kalbėjome, o tai, ką kal
bėjome, irgi buvo beveik ne kalba, pusžodžiai... 
Ji kalbėjo, ir aš kalbėjau. Aš ją klausiu tik 
viena: ar tai girdėtas dalykas, kad mergina 
imtų ir tekėtų už jaunikaičio tam, kad ji ga
lėtų eiti paskui jį kažkur velniop? Ji man at
sako: “Su juo yra vis tiek, kad ir velniop 
eiti...” Aš jau, žinoma, protingai įrodau, 
kaip tat yra kvaila. Tuomet ji man įrodo sa
vo protu, kad aš to niekuomet nesuprasiu. Aš 
jai duodu pavyzdį su višta perekšle, kuri išpe
rėjo ančiukus. Lig tik ančiukai ėmė gerai eiti, 
jie tuojau pasileido į vandenį, o perekšlė varg
šė kudakena. “Ką, sakau, pasakysi, sakau, į 
tai, dukrele?” — “Ką, sako ji, man į tai atsa
kyti? Gaila, žinoma, sako, perekšlės; bet argi 
dėl to, sako, kad perekšlė kudakena, ančiu
kams neplaukti?...” Jūs suprantate kalbą? 
Tevjės duktė tuščiai nešneka.

(Kitą rytą Tevjė įkinko arklį ir su žmona
(Tąsa ant 4-to pusi.)

I

Ideal 
keksį; A.

fe

-A. "An,. M

"A -..Ahh

»IVyĮ,.

Hitleris sako: “Viskas eina pagal planą. . .

n muzikine komedija Waterbury, Conn

Teatras žmogų, kaip motina vaiką, vieną 
kartą virkdo, graudina, o kitą kartą juokina 
net iki ašarų. Kitaip sakant, teatras, vykdy
damas didelį visuomenės auklėjimo uždavinį, 
veikia į visas žmogaus jausmų atmainas. To
dėl šalia tragedijų ir dramų kuriamos komedi
jos, šalia rimtų operų atsiranda komiškos ope
ros, operetės. Teatras priverčia žmogų ir verk
ti ir juoktis.

i,
Antikos pasaulis turėjo publikos mėgiamą 

muzikinę dramą. Jam žlugus, žuvo ir muziki
nis teatras. Tik po renesansinio sąjūdžio še
šioliktame amžiuje imta bandyti muzikinę dra
mą atgaivinti. Muzikai Caccini ir Peri buvo 
pirmieji operos kūrėjai, jų “Dafne” 1594 m. 
Florencijoj buvo pirmą kartą, tačiau dar ne 
viešai, įvesta scenon. Viešai suvaidinta Peri 
muzikinė drama “Euridice” buvo tik septynio
liktame amžiuje, o jau 1637 m. Venecijoje 
buvo įsteigtas viešas operos teatras. Operų 
turinys būdavo rimtas, dažniausia tragiškas. 
Kelioms dešimtims metų praslinkus didelei, 
visada rimtai italų operai atsirado stiprus 
konkurentas: maža komiška opera, opera buf- 
fa. Pergalesio “La servą padrona,” 1733 m. 
suvaidinta Neapolyje, turėjo didžiausią pasise
kimą.

Mažų komiškų operų mėgėjų atsirado visuo
se kraštuose, Prancūzijoj, Anglijoj, Vokieti
joj. Ypač palanki dirva buvo Prancūzijoje. 
Paryžiuje jau 1715 m. buvo įsikūręs atskiras 
komiškas operos teatras. Tai buvo liaudies 
teatras, iš kur sklisdavo dainos žodžiai, pa
šiepia tuometinius didžiūnus ir valdovus, kur 
publika pralinksmėdavo, pataisydavo savo nuo
taiką. 1745 m. tas teatras buvo uždarytas. 
Septynerius metus neveikė. O 1752 m. vėl jam 
buvo leista veikti.

Paryžius kurį metą buvo muzikinės kome
dijos centru. Aštuonioliktame amžiuje tas 
centras persikėlė į Vieną, čia muzikinė kome
dija kiek pasikeitė, šalia solo dainų, ansamb
lio partijų atsirado choras, baletas. Dialogus 
imta ne dainuoti, o sakyti proza, šitokios, la
bai maišytos ir įvairios struktūros opera gavo 
operetės vardą. Kaip žymus operetės meiste
ris Paryžiuje Napoleono III-jo laikais išgarsė
jo Ofenbachas. . Jo operetės buvo graibstyte 
graibstomos. Vokiečių operetė buvo labiau 
miesčioniška, daugiau sentimentali. Visu savo 
puošnumu ji pražydo Vienoje kompozitorių 

Štrauso, Zupe, Milėkerio laikais. Štrauso val
sų melodijas švilpavo vežikai, vaikai ir stu
dentai. Tik aristokratai jų šalinosi, laikyda
mi operetę operos meno piktšašiu. Operetė 
dėl to ne nyko, o augo. Operetės centru iki 
pat 1914 m. karo išbuvo Viena. Štrauso ope
rečių valsai būdavo vadinami tiesiog 
valsais.

Tarybų Sąjungoje operetė plečiasi 
ga, susilaukdama didelio lankytojų 
džio.

Vienos

ir au- 
antplū-

J. Jurginis.

Iš LMS Raštinės

jau eina. LMS Centras šiam se- 
pat turi kaip ką pasiūlyti. Kad 
bet visgi turime naujų veikalų ir

Padėka Aukotojams Spaudos 
Piknikui .

Rugsėjo 31 d. įvyk jnkni- 
kas darbininkiško

biznieriai, k 
darbininkiškai 

suaukavę d*u

Nauji Veikalai

Vaidinimų sezonas jau čia.. Prisiruoši
mai, veikalų, dainų jieškojimai, kaip kur ir 
repeticijos 
zonui taip 
ir nedaug, 
dainų : c

“Atvažiavo su Kraičiu” — nauja komedi
ja, ką tik išėjus iš spaudos. Šią komediją 
parašė Senas Vincas.

“Apsigavo” — operetė. Tai naujas vei
kalas lietuviams. šią operetę iš ukrainų 
kalbos vertė P. Balsys ir J. J. Kaškaitis. 
Kuomet skaitytoją pasieks šis rašinys, tai 
operetė “Apsigavo” bus gatava, šiuos du 
veikalus visi vienetai gaus sykiu.

“Kada Kaimas Nemiega.” — Ši operetė 
bus galima gauti kiek vėliaus. O kas dar 
nevaidino mažesnius muzikališkus veikalus 
—“Velnias Statinėje” ir “Kuprotas Oželis,” 
tai gali gauti juos centre ir vaidinti atei
nančiame sezone.

Vieno Veiksmo Veikalai

spaudos 
naudai. Pikniko om. jau su
tvarkė visas pikrįiko įplaukas 
ir išlaidas. Pasir ė, kad pik
nikas buvo pasekmingas, ne
žiūrint, kad ir lietus pradėjo 
lyti apie 4 vai. po pietų, žmo
nių buvo prisirinkę daug, bet 
būtų buvę du syk tiek, jei ne 
lietus. Pasekmingas buvo\to- 
dėl, kad moterys šeimininkas, 
darbininkai ir 
rie pritaria 
spaudai, buvo 
įvairių daiktų.

Mes, Waterburio komisija 
paskelbiame žmonių vardus ir 
pavardes, kurie per mus buvo 
aukavę.

A.‘ Krakauskienė aukavo 
beskę tomeičių. M. Prakuckie- 
nė — morkų, barščių ir to
meičių. B. Satulienė — didelę 
vištą. U. Grinienė — ausiniu- 
kų; A. Urbonienė — 6 kenus 
kopūstų ir 5 bonkas agurkų; 
A. Šatienė — binzų; O. Ma- 
raškauskienė — makaronų sa
lad ; B. Ramanauskienė — 2 
tuzinu kiaušinių; P. Kukėnie- 
nė keiksą; O. Sinkevičienė — 
višta; L. Šukienė — vištą; 

Vosylienė — vištą; 
Maigienė — 4 sūrius; 
K u č i a uskienė — ku-

U.

“Kontrolis” — graži ir juokinga komedi
ja (vieno veiksmo).

“Aš Numiriau” — dar gražesnė komedi
ja. • šios dvi komedijos gali sudaryti visą 
(pilną) vakaro programą.

“Teodolinda” — taip pat vieno veiksmo 
komedija. Dar negatava, bet trumpu laiku 
bus gatava.

“Nepavyko Išdeportuoti” — dviejų veiks
mų komedija iš Amerikos gyvenimo yra 
spaudoje. Taip pat patartina vaidinti se
kami veikalai: “Gyvi Nabašninkai,” “Pus
seserė Salomėja,” “Dramblys” ir kiti scniaus 
išleisti.

Light 
sodės; 
svarų 

bonką

Naujos Dainos

šiais metais naujų dainų LMS centras irgi 
išleido. “Palaukėj,” “Suktinis,” “Medėjas” 
—šių metų leidiniai. O jei pridėsime ope
retės “Apsigavo” .dainas, tai pasidaro virš 
dvidešimts dainų išleista.

Šio Momento Dainos 
išiuo momentu eina žiaurus, plėšikiškas 

karas Europoj. Karas gresia ir Amerikai. 
Prieš nacių gaujas kovoja Sovietų Sąjun
ga, Anglija, Amerikaur kitos taikos ir lais
vės norinčios šalys. LMS išleistoje, sovietinė
je dainoje (“Nei colio ineatiduosim”), dai
nuoja, jog

“Matos kalnai aukštumoje, 
Bet yra vagių gauja —

Pradėt karą ir gbobimą
Užmačia yr’ jų nauja.”

šiuo metu tas karas jau pradėtas — ta 
“vagių gauja” pagrobė ir mūs tėvų kraštą. 
Prieš tuos grobikus kovoja visi — kas kaip 
gali. Prieš pasaulio plėšikus reikia kovoti ir 
su daina. Amerikos valdžia oficialiai remia 
Sovietų Sąjungą. Santikiai tarpe Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos yra geri. Sovietų filmos, 
muzika Amerikoj yra naudojama daugiau 
ir plačiau. Todėl šiuo momentu reikia at
gaivinti tokios dainos, kaip
“Nei Colio Netiduosim Žemės Sovietinės,”

“Budionnio Maršas,” 
“Raudonarmietiškoji,”

“Žengiam Mes” ir kitos.
Miko Petrausko Sukaktis

Šio mėnesio 29 d. pripuola Miko Petraus
ko gimimo sukaktis. Tas garbingas muzi
kos mokytojas ir kūrėjas reikia pagerbti. 
Sekamuose parengimuose reikėtų platinti 
Miko. Petrausko dainos, muzika. Per LMS 
raštinę galima užsisakyti “Rinktinės Miko 
Petrausko Dainos,” išleistą Komiteto Miko 
Petrausko Kūriniam Leisti, šiame leidinyje 
yra 22 dainos, kaina $1.00. Taip pat galima 
gauti LMS centre paskaitą apie M. Pet
rauską ir jo kūrybą.

V. Bovinas, LMS Sekrt.

A.
gelį ir sūrį; Žutautienė — viš
tą; O. Marozienė pyragą; P. 
Stanikienė — beskę bulvių ir 
tuziną kiaušinių; M. Inamai- 
tienė — sūri; Traffic 
Restaurant — keisą 
Fulton Markets — 12 
ham; P. Krugelis —
degtinės; D. Adomaitis — bu
šelį kopūstų; A. Dapšys — 
alaus keisą; J. J. Stokes — 1 
baksą frankforts; J. Kvara- 
ciejus — bonką degtinės; J. 
Vaičiulionis — kęisą sodės; 
Riverside Baking Co. — 10 
duonų; Brooklyn Baking Co.
— 15 duonų; O. Želvienė di
delę vištą; P. čižauskienė — 
kugelį; M. Marinienė—whole
wheat mufins su riešutais; J. 
Unikas — baksa sodės; J. 
Navickas — baksa sodės; 
yal Restaurant — bak<ą 
dės; V. Ploplis — baksą 
dės; Braunis Restaura 
baksą sodės; Mother 
Bakery — didelį 
Mažeika — bušelį bulviai: J. 
Gerdzijauskas, farmerys, — 2 
bušeliu agurkų; J. Jakimavi
čius — vištą; Mrs. Richard — 
keksą; A. Sautra — bonką 
degtinės; B. Rubertienė — 
veršio krūtinę, iškeptą; A. Sa- 
tula — 300 svarų ledo; How
ard Sandees — bonką degti
nės; Imperial Package Store
— bonką degtinės; J. Kalvai
tis — kornų; J. Budrys 
kornų; M. Vasiliauskienė — 
tuziną kiaušinių; C. Chesnutis
— tuziną kiaušinių; S. Šima- 
nauskas — 2 tuzinu agurkų;
B. Račas — 2 tuzinu agurkų;
Klisevičienė — vištą; Stokes 
Electric, 692 N. Riverside St.. 
Phone 3-7411 — carpet clea
ner. Į ’ J

Po $1.00 aukojo: J. Taut
kus, J. šulėnas, 
J. Kazlauskas,

so-

A. Ačas, 
Baltru

šaitienė, Blančes Beauty Shop, 
J. Butkus, M. J e s a 1 i ū- 
nienė, P. Samoškienė ir K. 
Saikus. Dr. J. Staneslaw au
kojo $2.00.

B. Statkevičienė, B. Satulie
nė, M. Strižauskienė, Katinie- 
nė, M. Razienė, A. žemantaL 
tienė ir M. Svinkūnienė jru- 
pirko už $6 Wheat Ger 
nos ir Whole wheat cof a- 
kes iš Lust’s Health Food Ba
kery iš New York.

Highland Market, Bessaspa- 
ris aukojo 6 svarus boiled ham

(Tąsa ant 4-to pusi.)

duo-

i
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Prezidento Roosevelto Kalba
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

me Vakariniame žemės Pu- 
si/iurutulyje, siekdami vis to 
paties tikslo. Nes Hitlerio 
pryšakinė gvardija, ne tik pri
siekusieji jo agentai, bet taip
gi jo sumulkinti žmonės tarp 
mūsų, stengėsi ir stengiasi pri- 
ruošt jam papėdes ir tiltus 
Naujame Pasaulyje, o tuos til
tus ir papėdes jis panaudotu 
kai tik paimtų vandenynų 
kontrolę i savo rankas.

Jo intrigos, jo sąmokslai, jo 
machinacijos, jo sabotažas 
šiame Naujajame Pasaulyje 
visi yra žinomi Jungtinių Vals
tijų valdžiai. Sąmokslas seka 
sąmokslą.

Pernai metais sąmokslas už
grobt Uruguayans valdžią bu
vo ištaškytas greitų tos šalies 
veiksmų, o tą šalį pilnai rėmė 
jos amerikiniai kaimynai. Pa
našus suokalbis paskui buvo 
išperėtas Argentinoje, ir tos 
respublikos valdžia atydžiai ir 
išmintingai užkirto jam kelią 
kiekviename punkte. Paskes
nių laiku buvo daroma pa
stangos nuversti Bolivijos val
džią. Per kelias paskutines sa
vaites buvo susekta slapti or
laiviams nusileisti laukai Co- 
lombijoj, iš kur lengvai pa
siekiamas Panamos Kanalas. 
Aš galėčiau paduot ir daug 
daugiau tokių tikroviškų pa
vyzdžių. c

Hitleris žino, jog jis turi pa
imt jūrų kontrolę j savo ran
kas, kad galų gale sėkmingai 
galėtų užviešpataut pasaulį. 
Jis pirma turi sunaikint laivų 
tiltą, kurį mes statome per At
lanto Vandenyną, per kurį 
mes ir toliau veikliai siusime 
karo pabūklus, padėdami, ga-, 
lų gale, sunaikinti Hitlerį ir 
visus jo darbus. Jis turi nu-1 
šluot mūsų sargybą nuo jūrų 
ir iš oro. Jis turi nutildyt An
glijos laivyną.

Vėl ir vėl turi būt aiškini

čiam visose Amerikose nustot 
apsigaudinėjus tokiu roman
tišku įsivaizdavimu, būk Ame
rikos galėtų ir toliau sau lai
mingai ir taikiai gyvent na
cių viešpataujamame pasauly
je. I

Gent k arte po gentkartės, 
Amerika kovojo už bendrąją 
jūrų laisves politiką. Ta poli
tika yra labai paprasta — 
bet pamatinė, pagrindiniai 
svarbi. Ji reiškia, kad jokia 
šalis neturi teisės daryt ne
saugiais kitų šalių prekybai 
plačiuosius pasaulio vandeny
nus didžiuose toliuose nuo ti
krųjų karo laukų sausumoje.

Tai buvo ir tebėra mūsų 
i politika, vėl ir vėl patikrinta, 
visoje mūsų istorijoje.

Ši mūsų politika buvo nuo 
I nepamenamų laikų pritaikoma 
Į —ir dar tebėra pritaikoma—: 
ne vien tik Atlanto Vandeny
nui, bet Pacifiko Vandenynui 
ir taipgi visiem kitiem vande- 

’nynam.I
Neribotas submarinų karas 

1941 m. yra priešiškas išsto
jimas — užpuolimo veiksmas 
— prieš tą istorinę Amerikos 
politiką.

Dabar jau aišku, jog Hitle
ris pradėjo savo kampaniją 
užvaldyti jūras žiauria, be- 
gailestinga jėga, šalin nušluo- 

I damas visus pėdsakus tarptau
tinių įstatymų ir žmoniškumo.

Jo intencija pasidarė aiški, 
i Amerikos žmonės jau negali 
■turėti jokių klaidžių įsivaizda
vimų apie tą intenciją.

Jokie švelnūs taikstytojai-1 
maldintojai, šnekantieji, būk 
Hitleriui nesvarbu Vakarinis 
žemės Pusiaurutulis, jokios 
migdančios dainelės apie tai, 
kad, girdi, platus vandenynas 
sergsti mus nuo jo, jau nega
li padaryti įspūdžio kietai gal- 
vojantiem, toli matantiem ir 
tikroviškai nusiteikusiem A- 
merikos žmonėm.

Atsižvelgiant į tuos nuoti-
ma žmonėms linkusiems ma-jkius, atsižvelgiant į judėjimus
nyt, kad Jungtinių Valstijų 
laivynas yra nepergalima šiai 
šaliai apsauga, jog tai gali bū
ti tiesa tik tokiame atsitiki
me, jeigu Anglijos laivynas

ir veiksmtis vokiečių karinių 
laivų ir matant aiškų, pakar
totą įrodomą, jog dabartinė 
Vokietijos valdžia visai nepai
so sutarčių nei tarptautinių

išlieka. Tai paprasta aritme
tika. <

Nes jeigu Ašis užviešpatau
tų pasaulį, apart šiaurinės, 
Pietinės ir Centralinės Ame
rikos, tada galimybės laivam 
statyti, kurias Ašies valstybės 
turėtų visoj Europoj, Angli
jos Salose ir Tolimuose Ry
tuose, būtų daug didesnės ne
gu visų Ameriką galimybės ir 
įrengimai laivam statyti, ne

įstatymų, kad ji neturi pado
raus nusiteikimo linkui bepu- 
siškų šalių ar žmonių /gyvybės 
—mes amerikiečiai dabar akis 
akin susiduriame ne su ati
trauktomis nuo gyvenimo teo
rijomis, bet su šiauriais, ne- 
atlaidžiais faktais.

Tas užpuolimas ant ‘Greer’ 
nebuvo koks tai vietinis kari
nis veiksmas šiauriniame At
lanto Vandenyne. Tai nebu-

tik didesnės, bet du ar tris 
kartus didesnės.

Net jeigu Jungtinės Valsti
jos mestų visus savo išteklius 
ir priemones į tokią padėtį, 
siekdamos padvigubint ir net 
du sykiu padvigubint mūsų 
laivyną, vi« tiek Ašies valsty
bės, kontroliudamos likusiąją 
pasaulio dalį, turėtų tiek žmo
nių ir tiek fizinių priemonių, 
kad galėtų kelis kartus dau
giau laivų pasistatyti negu 
mes.
NEGALI BŪT TAIKOS 
NACIŲ VIEŠPATAUJA

MAME PASAULYJE
Jau laikas visiem amerikie-

vo vien tik paprastas nuotikis 
kovoje tarp valstybių. Tai bu
vo vienas ryžtas žingsnis lin
kui sukūrimo tokios pastovios 
santvarkos pasaulyje, kuri ry
motų ant prievartos, teroro ir 
žmogžudystės.

Ir aš esu tikras, jog net da
bar naciai laukia žiūrėdami, 
ar Jungtinės Valstijos tylėji
mu parodys jiem žalią šviesą 
važiuoti toliau šiuom naikini- 
mo keliu..

Nacių paXzojus Vakariniam 
Pasauliui| jau seniai virto 
kuom kitu, o ne vien tik gali
mybe. Pavojus yra šičia ir 
dabar — ne tiktai nuo kari
nio priešo; bet nuo priešo visų

įstatymų, visos laisvės, visos 
dorovės, visos religijos.
LAIKAS PASAKYT, “JŪS 

TOLIAU NEGALĖSITE
EITI”

Normaliai diplomatijos vei
ksmai — notų, pareiškimų ra
šymas — yra be jokios vertės, 
kuomet turime reikalo su tarp
tautiniais kriminalistais, kurie 
skandina mūsų laivus ir žudo 
mūsų piliečius.

Viena taiki šalis po kitos 
papuolė į pragaištį todėl, kad 
kiekviena atsisakė žiūrėt sta
čiai į akis nacių pavojui, kol 
jie tiesiai pagriebė joms už 
gerklės.

Jungtinės Valstijos nepada
rys tos pražūtingos klaidos.

Joks prievartos ar gąsdini
mo veiksmas nesulaikys mus 
nuo išlaikymo neliečiamybėje 
dviejų mūsų apsigynimo tvir
tumų ; o tos tvirtumos yra, 
pirma, mūsų kelias teikimui 
karo reikmenų Hitlerio prie
šams, o antra, laisve mūsų lai
vams atvirose jūrose.

Nežiūrint, ką mes turėtume 
daryt, nežiūrint, kiek tatai 
kaštuotų, mes palaikysime at
darą liniją teisėtai prekybai 
tuose apsigynimo vandenyse., 

Mes nejieškojome šaudymo- 
si karo su Hitleriu. Mes ne- 
jieškome jo nė dabar. Bet mes 
nenorime ir taikos taip labai, 
kad sutiktume užmokėt už ją 
leidimu Hitleriui atakuot mū
sų karinius ir prekinius laivus, 
kai jie atlikinėja teisėtus savo 
reikalus.

Aš spėju, kad vokiečių va
dai nelabai paiso, ką mes am- 
rikiečiai kalbame ar spausdi
name apie juos. Mes negali
me nuversti nacizmą aštriais 
žodžiais iš tolo.

Bet kuomet jūs matote barš
kutį žaltį besitaikantį jums 
kirst, jūs nelaukiate, iki jis 
įkirs, kad paskui galėtumėte 
sukriušint jį. t

/

Tie nacių submarinai ir vir- ’ 
šiniai laivai užpuolikai yra 
barškučiai žalčiai Atlanto 
Vandenyne. Jie yra pavojus 
kelių laisvei per atviras jūras. 
Jie yra grūmojimas mūsų ne
priklausomybei. Jie smogia į 
brangiausias mūsų teises, ka
da jie atakuoja laivus po A- 
merikos vėliava—ženklus mū
sų nepriklausomybės, mūsų 
laisvės, paties mūsų gyveni
mo.

DABAR GYNIMOSI 
REIKALAS AIŠKUS

Visiem amerikiečiam aišku, 
jog atėjo laikas, kada Ame
rikos pačios dabar turi būti 
ginamos. Tolimesnės atakos 
mūsų vandenyse, arba tuose 
vandenyse, kurie gali būti pa
naudoti tolimesniems ir dar 
didesniems užpuolimams ant 
mūsų, neišvengiamai susilp
nins Amerikos pajėgumą at
mušti hitlerizmą.

Neskaldykime plauko. Ne
klauskime savęs, ar Amerikos 
turi ginti save po penkto už
puolimo, ar dešimto užpuoli
mo, ar dvylikto užpuolimo.

Dabar laikas aktyvaus gy
nimosi.

Neskaldykime plauko. Ne
sakykime: “Mes ginsimės tik 
tuomet, jeigu torpedai pavyk
tų pataikyti į tikslą, arba jei-

gu laivo įgula ir pasažieriai 
būtų nuskandinti.”

Dabar laikas nedaleisti prie 
užpuolimo.

Jeigu submarinai arba skan- 
dintojai gali atakuoti (užpul
dinėti) tolimuose vandenyse, 
jie lygiai gerai gali atakuoti 
matant nuo mūsų krantų. Jų 
pats buvimas bile kuriuose 
vandenyse, kuriuos Amerika 
laiko būtinai reikalingais ap
sigynimui, sudaro užpuolimą.

Tuose vandenyse, kuriuos 
mes skaitome reikalingais mū
sų apsigynimui, Amerikos ka
riniai laivai ir Amerikos orlai
viai nebelauks, pakol Ašies 
submarinai, pasislėpę po van
deniu, arba Ašies skandinto- 
jai ant jūrų viršaus, kirs sa
vo mirtiną smūgį pirma.

kyti aplinkui Vakarinį Sausže- 
mį.

Aš neturiu jokių iliuzijų apie 
šito žygio rimtumą. Aš nepada
riau jo skubotai, arba lengva 
širdimi. Tai yra rezultatas dau
gelio mėnesių nuolatinio galvo
jimo, rūpinimosi ir meldimosi. 
Tai neišvengiamas žygis dėl ap
gynimo mūsų šalies.

Amerikos žmonės savo isto
rijoje yra pasitikę kitus rimtus 
krizius — pasitikę su ameriko
niška drąsa ir su amerikonišku 
pasirįžimu. Ir šiandien jie pa
darys tą patį.

Jie supranta šių ant mūsų 
atakų reikšmę. Jie supranta bū
tinumą drąsaus apsigynimo nuo 
tų atakų. Jie žino, kad šie lai
kai reikalauja blaivų galvų ir 
drąsių širdžių.

WATERBURY, CONN.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ir baksą frankforts; Prospect 
Dairy — 5 kvortas pieno; M. 
Razienė smulkiadaikčių už 
$1.25; M. Strižauskienė smul- 
kiad. už $2.00; M. Svinkūnie- 
nė smulkiadaik. už $2.09.

Komisija tariame visiems

aukavusiems širdingai ačiū už 
jūsų aukas, su kuriomis jūs 
prisidėjote prie parėmimo mū
sų darbininkiškos spaudos.

Jeigu kurių aukavusių, per 
klaidą, netilps pavardės laik
raštyje, tai mal opt kite” pi>ą- 
nešti komisijai, o mes neskel
bsime vėliau.

Komisija.

Ant mūsų laivyno ir orlai- 
vyno — dabar veikiančio di

Ir su tuo vidujiniu tvirtumu, 
kuris atsiranda laisvuose žmo-

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6880

OFISO VALANDOS:
2-4 ir G-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniai*:
10-12 ryte

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Hodl
(Tąsa nuo 3čio pusi.

palydi dukterį Hodl į Boiberiko geležinkelio 
stotį.)

Visą kelią į Boiberiką tylime, o kai aš krei
piuos į ją, kad ji man pasakytų paskutinį kar
tą, ką jis vis dėlto padarė tokio, vadinasi, Pi- 
pirėlis. .. “Kiekvienas dalykas, sakau, juk tu
ri turėti kokį pagrindą. ..” Ji parausta ir pri
siekia visomis pasaulio priesaikomis, kad jis 
yra tyrus kaip gryniausias auksas. “Jis yra, 
sako ji, žmogus, kuriam jo paties reikalai: ne
rūpi, visas jo darbas, sako ji, yra tik kito ge
rovei, žmonijos gerovei, — o ypačiai dirban
čiųjų, darbo žmonių gerovei.’’ Dabar būk tu 
man išminčius ir suprask, ką tai reiškia! “Tad 
jis, sakau jai, rūpinasi, vadinasi, žmonija?,Ko
dėl gi, sakau, žmonija nesirūpina juo, kad jis 
jau yra toks geras jaunikaitis? Duok jam bent 
nuo manęs labų dienų, pasakyk jam, savo

Aleksandrui Makedoniečiui, pasakyk jam, sa
kau, kad aš pasitikiu jo teisingumu, juk jis 
yra žmogus — pati teisybė, sakau, kad jis 
man dukters, tur būt, nesuvedžios ir rašys, 
sakau, laiškelį senajam tėvui..

Kai taip kalbu, kad ji man staiga puola 
ant kaklo ir pradeda verkti. “Atsisveikinkime, 
sako. Būk sveikas, tėveli, dievažin, sako, kada 
pasimatysime!?...” Galas! čia jau negalėjau 
susilaikyti... Atsiminiau tą pačią Hodl, ma
tote, .kai ji dar buvo mažutėlė. .. vaikas, va
dinasi ... ją laikiau ant rankų... Nepykit, 
ponuli, kad aš taip ... kaip moteriškė i .. Kad 
jūs žinotumėt, klausykite, kas tai yra per 
Hodl?... Kad jūs matytumėt laiškelius, ku
riuos ji rašo... Tai yra Hodl, dievo dova
na!... Ji yra man čia, štai čia ji pas mane. .. 
giliai, giliai. . . Aš tiek daug jums negaliu iš
reikšti ...--------- r------------------------;---------

Žinot ką, p. šolom-Aleichem ? Kalbėkime ge
riau apie ką linksmesnio: kas girdėti dėl cho
leros Odesoje?...

deliu skaičiumi ant plataus 
Atlantiko Okeano — gula at
sakomybė išlaikyti amerikinę 
jūrų laisvės politiką — dabar. 
Tas reiškia, labai paprastai ir 
aiškiai, jog mūsų patruliuoją 
laivai, ir orlaiviai apsaugos vi
sus tavorinius laivus — ne tik 
Amerikos laivus, bet laivus bi
le po kokia vėliava, — kurie 
užsiima prekyba mūsų apsigy
nimo vandenyse. Jie ąpgins 
juos nuo submarinų; jie ap
gins juos nuo viršvandeninių 
naikintojų.

Ši situacija nėra nauja. An
trasis Jungtinių Valstijų prezi
dentas, John Adams, įsakė Jun
gtinių Valstijų laivynui išvalyti 
europinius “privatyrius” ir eu
ropinius karo laivus, kurie buvo 
apnikę Carribbiejiškus ir Pie
tų Amerikos vandenis, naikin
dami Amerikos prekybą.

Jungtinių Valstijų trečiasis 
prezidentas, Thomas Jefferson, 
įsakė Jungtinių Valstijų laivy-
iui i padaryti galą užpuolimams, 
kuriuos ant Amerikos laivų 
darė šiaurinės Amerikos kraš
tų plėšikai.

VADINA SAVO PAREI
GAS ISTORINĖMIS

Mano pareiga, kaipo prezi
dento, yra istorinė; ji yra aiš
ki; ji yra neišvengiama.

Tai nėra iš mūsų pusės kari-j 
nis aktas, kai mes nusprendžia-'

nėse, kurie supranta savo parei
gas ir teisingumą to, ką jie da
ro, jie atsilaikys — su dieviška 
pagelba ir vadovybe — prieš šį 
vėliausį užpuolimą ant jų demo
kratijos, jų sovereiniteto ir jų 
laisvės.”

Fašistai Apsupti 
Smolenske

Berne, Šveicarija. — Vo
kiečių fašistų jėgos Smo
lenske dabar yra apsuptos 
Raudonosios Armijos iš tri
jų pusių—šiaurių, rytų ir 
pietų. Raudonoji Armija 
spaudžia ir iš vakarų prie 
Orechovo į pietus nuo Po
locko, tai yra net 80 mylių 
I į vakarus nuo Smolensko. 
Jeigu ten pavyks raudonar
miečiams, tai naciai Smo
lenske visai bus apsupti. Iš 
Maskvos praneša, kad į pie
tus nuo Smolensko raudon
larmiečiai vėl sunaikino dvi 
i fašistų mechanizuotas divi
zijas.

Stockholmas. — Spėjama, 
kad Norvegiją greitu laiku 
gali apimti visuotino darbi
ninkų streiko banga, nepai
sant fašistų teroro.

KRISLAI

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Vapor 
Room, 
tesifen

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c 
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

AYGENTS’
Wed., Thurs., Fri.,\Sat. and 

 

Sun. all day and 'Right.

Įsigykite Šias Knygas

me apginti jūras, kurios yra 
būtinai reikalingos Amerikos 
apsigynimui. Tai nėra agresija 
iš mūsų pusės. Tai yra tiktai 
apsigynimas.

Bet lai šis persergėjimas bū
na aiškus. Nuo dabar, jeigu vo
kiečių arba italų karo laivai 
pasirodys tuose vandenyse, ku
rie būtinai reikalingi Amerikos 
apsigynimui, jie tą darys savo 
rizika.

Įsakymai, kuriuos aš daviau, 
kaipo Jungtinių Valstijų armi
jos ir laivyno vyriausias koman- 
dierius, yra pravesti šitą poli
tiką — tučtuojau.

Visa atsakomybė gula ant 
Vokietijos. Nebus apsišaudy
mo, jeigu Vokietija toliau ne- 
jieškos progos apsišaudyti.

Tai tokia yra mano aiški pa
reiga šiame krizyje. Tai tokia 
yra aiški sovereiniškos tautos 
teisė. Tiktai toks žygis tėra ga
limas, jeigu mes norime kietai 
išlaikyti apsigynimo sieną, ku
rią mes esame pasižadėję išlai-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Komunistu” naciai vadina 
kiekvieną, kuris yra fašistų 
priešas.

Bet tas neišgelbės hitleriz- 
mo! Fašistų kirvis tik dar la
biau sucementuos Lietuvos 
liaudj bendrai kovai prieš ben
drą priešą — fašizmą!

Tegu tą turi galvoje ir tie, 
ką šiandien apsilaižydami 
skleidžia hitlerinę propagandą 
Amerikos lietuviuose!

Rytoj sukanka lygiai 12-ka 
karo savaičių. Nei Odessos, 
nei Kijevo, nei Leningrado, 
nei Maskvos Hitleris dar vis 
nepaėmė. Atžagariai, raudon
armiečiai, sakoma, ruošiasi 
greit atsiimti Smolenską.

Krinta vokiečių kariai fron
te šimtais tūkstančių. Dar jų 
kris.

O kad karas greičiau būtų 
demokratijų laimėtas, tai A- 
merika ir Anglija turi daugiau 
ir skubiau veikti!

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs*; 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydz 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
TeL EVergreeiv4-8802. Say. V. LUKOŠEVIČIUS

2
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“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Ki^yga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH Le VANDA—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 Kcdbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian 
Self - Instructor 

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo. apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

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

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

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

Kaina $1.09; vasaros sezonu tik 75c.

New Ybrko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

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

KG

s:

f



šeštadienis, Rugsėjo 13, 1941 LAISVE Penktas puslapis

Lowell, Mass
Vestuvės

Rugpjūčio 30 dieną apsive
dė jaunuolis Juozas A. Dulkis 
su panele June Elizabeth 
Wood, šliūbą ėmė bažnyčioje. 
Jaunavedžiai išvyko ant “ho
ney moon.” žada apsilankyti 
Washingtone ir New Yorke. 
Sugrįžę ketina apsigyventi 
Providence, R. I. Beje, jauna
vedė yra iš Providence.

nieko neskaitė per pusant
rų metų. Puskarininkis 
Heinrich Gibler stipriai už- 
reiškė: “Aš nesu skaitęs 
Goethės ar Schillerio. Bend
rai aš neskaitau knygų. Aš 
pats sau galiu lygiai gerai 
meluot kaip ir knygos.” 
(Goethe ir Schiller yra laiko
mi žymiausiais vokiečių kla
sikiniais poetais.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11876 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4511-3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4511-3rd
WILLIAM BEHRJE

Ave., Brooklyn,

NOTICE 
GB 6158 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
419 Throop Ave,, 
County of Kings, 
premises.

IRVING 
419 Throop Ave.,

N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SILVERMAN
Brooklyn, N. Y.

Vėlinamo j a u navedžiams 
laimingo gyvenimo.

Vestuvėse Buvęs, j

Mahanoy City, Pa.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

1705 65th 
County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

Naciai Belaisviai
Hitlerio “Kultūra”

Hitleris 1939 metais gyrė
si, kad jis per šešis metus 
daugiau nuveikęs vokiečių 
kultūrai, negu Anglija ar 
kuri kita šalis per 100 metų. 
Dabar Hitlerio kultūra 
sirodo iš jo kareivių, 
riuos Sovietai paima į

pa- 
ku-
ne-

Iš įvykusio LDS 104 Kuopos 
Pikniko

Rugpjūčio 31 d. piknikas 
; buvo labai sėkmingas. Aišku, 
kad piknikas negali būti sek- 

j mingas be publikos. Todėl 
I varde šios kuopos tariu vi- 
. siems, lankiusiems šį pikniką, 
širdingą ačiū, ypatingai drau
gam iš Shenandoah, Coal Da
le, Tamaqua ir kitur, šis jau 
buvo paskutinis parengimas 
tyrame ore, o dabar būsime 
priversti gamtos traukti po pa
stoges. Todėl nepamirškime 
vieni kitų ir ant toliau.

Rugsėjo 7 cl. LDS 104 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame, tarpe kitų tarimų, 
nutarė aukoti taip labai rei
kalingai medikalei pagalbai 
Sovietų Sąjungai. Suaukota 15 
dolerių. Aukavusių vardai ir 
aukos likosi pasiųsti LKMPSS 
sekretoriui A. Bimbai, 
visiems aukavusiems.

Vienoj stovykloj Sovie
tuose vokiečiai belaisviai 
buvo klausinėjami, ką jie. 
skaito.

Vyresnysis nacių leite
nantas Alfredas Mantvitz 
atsiminė skaitęs tik Rosen- 
bergą (hitlerinį “filosofą”). 
Leitenantas Heinz Nefgen 
su dideliu vargu tegalėjo 
pasakyt, kad skaitęs knygą 
“Tauta be Vietos”, bet ne
žinojo, kas šią knygą para-j 
še. Leitenantas Emmanuelis j 
Older sakė- skaitęs dvi ar į 
tris žemos rūšies sensacines 
knygas. Puskarininkis Wil- 
helmas Bartu išdidžiai pa-! 
reiškė, kad jis skaitė kokį' 
šimtą knygų; bet jos pasi
rodė \ik detektyvų apysa- WHOLESALE AND RETAIL 
kaitėmis. Kareivis Kurti (Beer, Wine, Liquor 
Lange prisipažino, jog’ visail

Ačiū

LDS 104 Kp. Korespondentas

p ***<*“;
’TayVrAO

1705 65th
ANTONIO PATERNA 
St., ' Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1795 has been issued to the undersigned 
to i>ell beer, at retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN 
Ave., Brooklyn,800 Liberty

sell

N.

hereby given that License No. 
been 

at
has 
beer. 
Alcoholic

Avenue, 
of Kings.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE i 
GB 995 
to 
of the
182-7th 
Countv 
premises.

GEORGE MULLER 
182-7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & LOUIS 
M. DITCH EK 

(Caton Cut-Rate Dairy)
626 Caton Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA KELTER
537 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

38-1 Marcy 
County of 
premises.

381 Marcy

NOTICE

MURRAY PINE
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
GB 2153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1472 Broadway. 
County of Kings, 
premises.

KENNETH
1 472 Broadway

under Section 107
Control Law at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

retail
Beverage

Borough 
to

KAUFMAN
Brooklyn, N.

į

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to he consumed off

NOTICE 
GB 951: 
to 
of 
354 
County 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
351 Franklin Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
292 
County 
premises.

N.

the

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NOTICE is hereby given that License No. 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Linden Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premised.
MONTROSE BEVERAGE DISTRIBUTING 

CO.. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priveli that License No. 
EB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8(1 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LOUIS
86-1 Nostrand Ave.,

RADIN
Brooklyn. N. Y.

No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of I Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 2711 
to sell 
of 
2002 75th 
County of 
premises.

TILŽĖS SPAUDIMO
2002 75th

ANNA WOLF
St., iBrdoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
1701—78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum'ed on 
premises.

the

FRANK DEVITO 
Homewood Bar & Grill

1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
1533 has been issued to the undersigned 

sell beer, at 
the Alcoholic

Marcy

EB 
to 
of 
437
County of 
premises.

-137 Marcy

Avenue.
Kings, to

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.
be consumed on the-

VINCENT CAPUTO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
1561 has been issued to the undersigned 

sell beer.

NOTICE
EB
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7-15 New Lots Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KARSCH
745 New Lots Ave.. Brooklvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9603 Church Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

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

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

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

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

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

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

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, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

9603 Church
LOU I 

Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

STARR
Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 757 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 529 has 
to

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
720 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLUB DEL. INC.
720 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

0

190 
sell

WORCESTER, MASS.
14 d. September, LLD 11 

PLT, bendrai rengia pikniką 
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.

kp.
Olym-

ir

I 97 Linden St..7____ _________
I NOTICE is hereby given 
I C 1375 [has been issued 

to sell 
of the 
193199 
County 
premises.

KRESSE DIST. CORP. 
193-199 Newell St.. Brooklyn, N.

' 2___ _ i that License No.
has been issued to the undersigned 

beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Newell St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

(214-216)

PHILADELPHIA,
L. T. K. Šv. Marijos

PA.
Parapija 

ruošia pikniką sekmadienį, rugsėjo 
14 d. Pradžia 11 vai. ryto, Vytauto 
Parke, Hulmeville Pike ir Galloway 
Rd., Bucks Co., Pa. Kviečiame visus 
senus ir jaunus atvažiuoti, gros Šip- 
kaus Orkestrą. Norintieji važiuoti su 
autobusu nuo LTKB, į abi pusi ke
lionės lėšos $1.00. Busas išeis 11:30 
nuo Tautiškos Bažnyčios, 331 Reed 
St. Gatvekariais važiuokite No. 5—3 
ar Frankford L. iki Bridge St. ir 
nuo ten imkite gatvekarį 66 iki City 
Line. Nuvažiavę rasite žmogų, kuris 
parodys kur gali t i pikniko busą, tik 
pasirūpinkite jo pajieškoti.

____  ___ No.
RW 1028 has been issued to the undersigned 
to seil beer 
107 of the 
at 122-3rd
County of 
premises.

GUISEPPE 
122-3rd Ave..

NOTICE is hereby given that License

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Ave., Borough of Brooklyn.
Kings, to

of
be consumed on

SALADINO
Brooklyn. N.

the

j NOTICE is hereby given, that License No. 
E 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HENRY MARKOWITZ
5-11 Cook St., Brooklyn, N. Y.

been isHued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
E 304 has been issued to the undersigned 

from house to house, at retail, 
i 107 of the Alcoholic Beverage 

Borough of Brooklyn. County

to sell bęer I 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

5 Cook St.,
A. LERNER

Brooklyn. N. Y.

Korn.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house, at retail,

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

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

įvyks 
pietų,

nes

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas šaukia ekstra 

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,

susi-

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

(214-216)

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

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)

14

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia pikniką 

‘Laisvės” ir "Vilnies” naudai, rugsė
jo 14 d. 11 vai. ryto. Pas Skirkevi
čių, ūkėje. Bus gera muzika šo
kiams. Kurie dalyvaus šiame piknN 
ke, galės užsirašyti "Laisvę” arba 
"Vilnį” vieną dolerį pigiau, kuopa 
damokės kitą dolerį iŠ iždo. Taipgi 
bus ^r laimėjimų:. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Iš Youngstown važiuoki
te 422 
Parką, 
Lamar 
te po

Lincolnkeliu. Privažiavę 
apie mylią, sukite pt> kairei 
Avė. Biskį pavažiavę, suki- 

dešinei ir ten bus piknikas.
Kom. (214-216)

NOTICE is 
E 296 has 
to sell beer 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of

79

Kings.
LOULS SAKOFSKY

d-b-a Silver Arrow Beer Distributor 
Steuben St. Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house, at retail.

NOTICE is 
E 297 ha)< 
to sell beer .
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

79 Steubert st.
JOE MILLER

, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
E 298/ has been issued to the undersigned 
to sell beer ‘ ’ ' . .
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings. , , '

from house to house, at retail,

79 Steuben

NOTICE is 
E 61

JACK FRISHBERG
St.. , Brooklyn, N. Y.

hereby, 'given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer from house to house, at retail, 
tinder Section 107 of «the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

PHILIP COHEN
135 Cook St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL BEBBER
70 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ta hereby given that License No. 
GB 2005 haa been iaaued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX I’ll,LINGER 
(Mux’s Buffalo Food Center) 

132 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
off

4128 Avenue J, Borough of 
County of kings, to be consumed 
premises. I 

HERMAN &
4123 Avenue J.

RUBIN KUNOESKY 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0781 has been issued to the undersigned 
to sell beer; at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIE BARNETT
17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

rooklyn

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisvės” Name
lYuikūs lietuviško

Namų darbo kilbasai
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

Visada yra gražus pasirinkimas

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

VftLAI VAKARO

pieniškų valgių

SKELBKITES “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
laidotuvetSuteikiam garbingas

$150hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

has 
beer, 

Alcoholic
Avenue.

to

NOTICE 
EB 
to 
of the
116 Graham 
County of Kings, 
premises.

PHILIP

NOTICE i 
EB 831 hi 
to sell 
of the Alcoholic 
889 '/j Gi 
County ' 
premises.

bloom
Brooklyn. N.

hereby given that

beer. retail under Section 
Beverage Control 
ue; Borough of I 

Kings, to be consumed

107 
at 

Brooklyn, 
1 on the

Koplyčias suteikiam 
mai visose dalyse

nemoka- 
miesto.

Tel. Virginia 7-4499

SANDĖLIS VISOKIŲ

LOUIS POL AN SKY 
Ave.. • ' Brooklyn,889«,<. Gatosthat License No. 

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

2116 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic Beverage Control

Stagg 
of

292 Stagg

Street, 
Jngs, to

NOTICE 
EB 
to 
of

No.

EWALD 
St.,

M ED ER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be

Ill Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID MELTZER 
11 I Sumner Ave..

consumed

107 
at 

Brooklyn, 
off the

& MORRIS 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 15-11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

555 Ralph 
County of

555 Ralph

Avenue, 
Kings, to

MORRIS VIDIBOR
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to. the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

been 
at 

Alcoholic 
3C3 Wilson
County of 
premises.

468 has 
sell 
the

/ given that 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
Cings, to be consumed on the

JACOB ROBINSON
Ave., Brooklyn, N. Y.
------------ ------------------ | _ 
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer, at retail under’ Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

IKE CHESSIN & ABE LIFSHITZ 
(Chessin’s Delicatessen) 

Brooklyn, N

363 Wilson

NOTICE is 
EB 775 has 
to sell 
of the

Stone

the

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

NOTICE i 
EB 892 has been 
to sell 
of the Alcoholic Beverage 
1033 Nostrand Ave., 
County of Kings, 
premises.

LOUIS BERINSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Siclen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM SHER
Siclen Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE 
EB 815 
to sell 
of the Alcoholic 
658 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

658 Franklin

ALBINOJIMMIE 
(Trumpet Rest.)
Ave., Brooklyn, N.

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

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

tinis koncertas įvyks

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje
kur visada

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y. 0 ■

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .....................-60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1,50, 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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, Stolled 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.No.- given that 

issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 1J17 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby 
EB 1481 has been 
to sell beer, at 
of the 
16 Sumner 
County of 
premises.

16 Sunnier
JACOB HORN ST EIN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

530 Summer Ave
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel, Triangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus

k lūs ir
■ sudarau
■ rikoniškais. Rei- 
9 kalui esant ir 
Jfpadidinu tokio 
y dydžio, kokio pa-

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

512
JONAS STOKES (

Marion St., Brooklyn į
' Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line
j Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

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

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Biioklyn, N. Y.

Tarp Graliam (r Manhattan Aves.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles Ligos ir k*11 chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir sla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.

------------------------ - ------------------------------- ------- :------------------------------------------ ------------ L. _________ ____________ ;____ -.... ■■... -



Šeštas puslapis šeštadienis, Rugsėjo 13, 1941

NeH'Yorko^/ž^JZinioi
Gimbels Darbininkai

Sugrįžo Darban
Gimbels Departmentinės 

Krautuvės, Broadway ir 32nd 
St., N. Y., darbininkai sugrį
žo darban rugsėjo 12-tą po iš
buvimo streike per pusketvir
tos savaitės.

Paskiausiose derybose, 
galiau, pasirašyta 
ir 4 mėnesiams 
kuris pereitą 
darbininkų buvo 
slaptu balsavimu.

Balsavimui paduota du skir- kais, 
tingi planai darbininkų pasi
rinkimui. Vienas, Planas B, 
už kurį, kaip atrodo, labiau 
stoja streikieriai ir remia uni-1 
jos prezidentas William Mi
chelson, nustato 40 valandų, 
5 dienų darbo savaitę, su pa- 
naujinimu derybų už pakeli-j 
mus algų bėgiu 9 mėnesių.: 
Bešališko arbitratoriaus spren
dimas būtų privalomas abiem 
pusėm tose derybose. Mini-' 
mum algų skalė pakeliama iki 
$17. Visi Gimbels darbinin
kai privalo būti gerame stovy
je unijistai. Laikini darbinin
kai taipgi turėtų būti samdo
mi iš unijos paduotų sąrašų. 
Algų pakėlimo klausimas nu
matoma atidaryti antru kartu 
suėjus dviem metam nuo su
tarties pasirašymo dienos.

Planas A duoda 42 valandų, 
5 to dienų savaitę ir $1.50 per 

Jeigu 
liuosnoriai pasi

dirbti 45 valandų, 6 
savaitę, jie turi teisę 

dar $1.50 daugiau al- 
Tada jokių kitų algos 

pakėlimų nebūtų 
du metus.

Balsavimas tų 
vedamas slaptais 
būtyje Diplomat 
iki vėlumos nakties.

Gimbels darbininku oficia- 
lė streiko kova tęsėsi per pus
ketvirtos savaitės ir darbinin
kai joj laikėsi masiniai. įspū
dingai. Apie tiek pat laiko jie 
intensyviai dirbo prisirengi
mui prie streiko: ruošė masi
nes demonstracijas, mitingus, 
dalino lapelius, dėdami, pa
stangas susitarti be streiko ir 
priruošti visuomenę koopera- 
vimui su streikieriais, jeigu 
būtų priversti streikuoti. O 
streikuoti jie buvo priversti, 
kadangi per kelis atvejus pra
dėtos derybos, atidėjinėjimas 
streiko, vis neduodavo pasek
mių.

Visi buvusieji areštuoti strei
ko eigoj darbininkai irgi grį
žta darban. Abi pusės sutiku- 

susilaikyti nuo kerštavi-

Paskutinis Pakvietimas į Miestas Ruošė Vaikams 
, LMS 3 Apsk. Pikniką I Ekskursijas

Įvyks sekmadieni, 
14 tą, P. Vaičionio 
Grove-Parke, 166 
Ave., Cranford, N. J. Pradžia 
1 vai. dieną.

Į šį pikniką turėtų suvažiuo
ti visi meną mylinti, visi pa-

rugsėjo 
Meadow 
Division

J. Įžanga 35 centai. Bus alaus 
ii* užkandžių.

Ulliiistai Autorizavo ’ Warren K. Billings Kalbės Valdžia Finansuos Technikos 
o v * 01 .. | Browderio Laisvinimo į Kursus Piliečiams3-čios Avė. Streiką
Septyniolika šimtų New 

Yorko Third Ave. Gelžkelio 
darbininkų nusitarė skelbti 
streiką, jeigu jų reikalavimai 
pakelti algas nebus išpildyti. 
Dieniniai linijų 
turėjo masinį
streiko klausimu rugsėjo Ki
tos vakarą, o naktiniai darbi-

darbininkai 
susirinkimą

pa
meta ms

kontraktas, • žangūs lietuviai kaipo į labai 
ketvirtadienį svarbų, o sykiu ir paskutinį 
balsuojamas šios vasaros atsisveikinimą su 

lau-žaliuojančiais medžiais ir

ry-
419

dai-
Da-| 

lyvaus visi Meno Sąjungos šioj ' 
apylinkėj' esanti chorai.

Pasarga
Jeigu tą dieną būtų lietus, 

tai piknikas įvyktų svetainėj, 
408 Court St., Elizabeth, N.

Bus graži programa iš 
nų, žaismių ir prakalbos.

Visi tikietų knygelių platin
tojai suneškite tikietukus Į 
pikniką.

Iš Brooklyno
Išeis busas 11 :30 vai. 

to, nuo “Laisvės” salės,
Lorimer St. Bilietas $1. Pra
šome užsisakyti iš anksto.

Važiuojant Central Rail
road of New Jersey trauki
niais reikia pirkti bilietas iki 
Garwood stoties. Išsėdus 
klaust Division Ave. Eiti apie 
10-15 minučių.

Visus kviečia,
LMS 3-čio Apskr. Komitetas.

Mitinge 29 d. Rugs.
Piliečių Komitetas, 1 

darbuojasi išlaisvinti 
Browderj, Amerikos komunis
tų vadą, skelbia, jog. Warren 
K. Billings, paskilbęs Mooney- 
Billings bylos buvęs politinis 
kalinys, kalbės milžiniškajame 
masiniame mitinge Madison 
Square Gardene rugsėjo 29-tą.

Billings, patsai iškalėjęs 
ketvirtadalį šimto metų, bū-1 
siąs vienu iš vyriausiu kalbė-' 
tojų tame mitinge. New Yor- 
kan jis pribus orlaiviu tiesiai 
iš Kalifornijos valstijos AFL 
konvencijos, kuri įvyks rugsė
jo 22-27. Billings yra dele-

kuris
Earl

Valdžios lėšomis steigiama 
du vakariniai kursai specia- 
liams orlaivių " gamybos sky
riams paruošti mechanikų. 
Aplikantais ims tik piliečius 
ir išėjusius bent du metus ko
legijos, apsipažinusius su tū
lais mechanikos siekiantiems 
būtiniausiais dėsniais, taipgi 
turintiems industrinio patyri-

| mo. N
Pamokos prasidės/ rugsėjo 

22-rą, Polytechnic Instituto, 
99 Livinsgton St. čia taip pat 
bus tęsiami valdžios finansuo
jami nuo seniau buvusieji kiti 
šeši mechanikams paruošti 
kursai.

Majoras La Guardia pareiš
kė savo pasitenkinimą ir pa
dėką N. Y. miesto Labdarybės 
Efepartmentui už duotas rnios-j ninkai susirinko rugsėjo 11-tos 
to biednuomenės vaikams ir! 
motinoms laivais ekskursijas i

■ priemiesčius vasaros karščiais. 
| Kadangi šimtai tūkstančių vai
kų neturi galimybės išvažiuoti 
į užmiestį atotogų, tai tos eks
kursijos buvo jų vienintelėmis 
staigmenomis — progomis pa
buvoti tyresniame ore, arčiau 
prie gamtos.

Ekskursijos buvo vykdomos 
kas pirmadienį, trim miesta- 
vais laivais. Vienas iš jų, 
Queens, plaukdavo Hudson 
upe iki Tarrytown. Kitas, Col. 
Clayton, East upe iki White
stone tilto, o trečias, Murray 
Hill, per New Yorko įlanką į 
St. George, Staten Island, 
piknikų vieton. Ekskursijose 
vaikams buvo duodami veltui 
užkandžiai.

Užbaigtuvėms suruošta ir I 
specialės programos. Ant; 
Murray Hill perstatyta vaiz-1 
das “Dėdė Samas Sveikina 
Tautas,” taikomą vaikuose iš
ugdyti tolerantiškumą ir pa
garbą visoms tautoms, o ant 
Queens turėta šiaip jau įvai
rumų programa.

Per sezoną 37,007 vaikai ir 
i 7,742 motinos pasinaudojo to- 
j mis ekskursijomis.

rytą.
Streiko diena henustatyta, 

bet unijos viršenybė ir derybų 
komit. įgalioti iššaukti strei
ką bile valandą, jei to reika
laus padėtis. O padėtis atrodo
artima streikui, kadangi perlytu, 
porą mėnesių vedamos dery
bos vis nedavė pasekmių.

Streikas sulaikytų važiuotę 
400 busų ant 40 skirtingų li
nijų, ir 700 gatvekarių \ant 
40 linijų. \

Linijos palaiko susisiekimą 
New Yorko su Bronx, Yon
kers, Mt. Vernon, White 
Plains ir kitais tos srities prie
miesčiais.

Mitingo rengėjai tikisi, kad 
milžiniškoji Gardeno salė bus 
pripildyta Browderio išlaisvi
nimo šalininkais.

Pratt Institute pradeda se
zoną su padidintu mokytojų 
štabu, gauta 15 naujų instruk
torių.

Mardi Gras Šiemet Rodė
Antifašistinį Veidą

per sekamus

Įrankiai

ta.

Siaučia Piniginių Grobstytoji
pla-

O
aTelefonas: Į

Artistai Turi Bėdų

n.

* A ^*4

planų buvo 
balotais vieš- 
ketvirtadienį

NOTARY 
PUBLIC

sios 
mų.

triukšmingas ir 
varsomis para-

žymi chi- 
neseniai 
Chinijai 

o dabar

prie- 
savo

Perdaug pasilenkęs pro lan
gą atsisveikinti išeinantį, drau
gą, J. Donnelan užsimušė iš- 
krisdamas nuo 4-to aukšto, 
.324 President St.

AT 14-ST. NEAR UNION SQ.
CONT.FROM 10=30 GRamucy54049 O WKPvi _

Square Gardene. 
sakys William Z. 
P. nacionalis pirmi- Trys jaunuoliai, tarpe jų

' pagalbos reikalais, 
Ituo patim tikslu išskrido į To- 
| ronto ir Hamilton, Kanadoj.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Rene C .'a i re’s sumani politinė pašaipa 
iš Diktatoriaus

“The Last Millionaire”
Aukštos rūsies veikalas, kurio jūs 

negalite praleisti.

• Vėlai Rodoma Šiąnakt.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvažiotojas 

Kas nori nuolatinio darbo, prašome 
kreiptis j Varpo Keptuvę, 40 Stagg 
St., Brooklyn, N .Y. '

,-Stagg 2-5938. (215-217)

jog nuėjus ir brangios medžiagos atgau-j LaGuardia, taipgi keli kiti žy- 
Įmūs valdininkai.

Malykifc. khi:> nuogai atidengtas 
Nacių persekiojimas

‘Professor Mamlock’
Apsakyta x ienos iš jo rarsinjų aukų: 

Friedrieho VVolfo
Taipgi: Rinktinės Rusų Trumpmenos

LAISVĖS RADIO PROGRAMA

Komunistai Turėsią Savo 
Radio Programas Kas 

Pirmadienį

CIO Skundėsi Majorui, Kad 
Miesto Dep-te Diskriminuo

ja Unijistus

Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

savaitę daugiau algos, 
darbininkai 
rinktų 
dienų 
gauti 
gos.

Progresyviai Darbščiai 
Tikisi Laimėjimy

Komunįstų Rinkimų Komi
tetas skelbia, kad komunistai 
pasirašę kontraktą su radio 
stotimi WMCA, 570 klcs, še
šioms reguliarėms priešrinki
minėms programoms. Jos bus 
girdimos kas pirmadienio va
karą nuo 9:45 iki 10 vai., ir 
— girdimos • toli, kadangi tai 
yra galingiausia nepriklauso
ma stotis.

Gi lapkričio 3-člą, išvaka-1 
rėse rinkimų, bus ištisos valan-I 
dos programa iš paskutinio 
rinkiminio milžiniško mitingo 
Madison 
Prakalbą 
Foster, K. 
ninkas.

Apart reguliarių programų, 
K. P. skelbia turėsianti dar 27 
kitas priešrinkimines radio 
programas iš įvairių kitų sto
čių. Jos bus ne vien tik anglų, 
bet taip j)at italų, vokiečių, 
žydų, lenkų ir kitomis kalbo
mis.

K. P. Pareiškė P. Cacchionei 
Užuojautą dėl Jo Tėvo 

1 Mirties
Rugsėjo 8-tą, Sayre, 

mirė Bernard Cacchione, 
čiai žinomo komunistų vado 
ir kandidato į Miesto Tarybą, 
Peter V. Cacchione tėvas, su
laukęs 82 metų. Sąryšyje su 
tuo, K. P.i New Yorko Valsti
jos Komitetas pasiuntė velio
nio šeimai sekamą apghilos 

i pareiškimą:

Progresyvių Komitetas At
būdavo! Darbo Partijai, vado
vaujamas Morris Watson’o ir 
Eugene P. Connolly, atsišau
kė į visuomenę paremti Pro
gresyvių Komiteto kandidatus 
ir pareiškė viltį, jog laimėji
mai pirminiuose balsavimuose 
(primaries) padės apvienyti 
partiją.

Atsišaukime nurodo, kad 
tik apvienyta partija sugebės 
duoti stiprią paramą preziden
to Roosevelto programai už 
pagalbą kovotojams prieš fa
šizmą.

Senagvardiečiai, kurie 
šingi vienybei, irgi turi 
kandidatus.

Ragino Stoti Armijon 
Liuosnoriai

Pulkininkas George
Baird, Antrojo Pulko srities
armijon verbavimo viršinin
kas, ragino jaunus vyrus stoti 
kariuomenėn liuosnoriais. Jis 
sakė, kad stojant trim metam 
liuosnoriai gali pasirinkti tar
nybos skyrių, o kai kada ir 
apylinkę.

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZ1KALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI
Švaros Darbininkų Unija, 

CIO, pasiuntė majorui'- Fiore- 
llo LaGuardia laišką, kuriame 
skundėsi, kad švaros Depart
mento viršininkai, suokalbyje 
su Joint Council, turinčiu ry-1 
šius su AFL, diskrimuoja uni
jistus, sulaikinėja pašalpą tū-' 
liems departmento tarnauto-1 
jams dėlto, kad jie yra uni-' 
l’istai. j i - t u •i P-le Lee Ya-chmg, 

Departmente yra sudarytas į nietė orlaivininkė, 
fondas su apie $400,000, iš Į lankėsi New Yorke 
kurio teikiama pašalpa reika
lingiems ii' vertiems pašalpos 
nariams. S. Santoliquido, iš
dirbęs departmente 13 metų, 
užlaikąs šeimą iš šešių asme
nų, žmonai prireikus operaci-1 vienas garbės studentas, sulai- 
jos kreipėsi į tą fondą pagal- i kyti teismui kaltinimu apvo- 
bos. Jam pagalba atsakyta belgus Brooklyno Technikos Mo- 
nurodymo priežasties. Tik po kyklos laboratoriją, 
to šeima atsiminė, 
gauti aplikacijos blanką vir
šininkas Diserio prikalbinėjęs 
Mrs. Santoliquido patarti vy-i 
rui mesti CIO uniją. šeima 
apsiskundė unijai, kuri savo 
keliu kreipėsi į majorą, pra
šant prašalinti diskriminaciją 
iš miesto departmento.

Baigiant vasarinį sezoną 
i kas metai būna Coney Islande 
iškilmingas, 
margiausias
d as. šiemet toks paradas įvy
ko rugsėjo 8-tą. Jin sutraukta 
300,000 žiūrovų.

šiemet paradas ypatingai 
ryškiai rodė antifašistines var
sas. Didžiuliai “V” margino 
daugybę iškabų. Gloria Cal
len, 17-kos metų, studentė, va
žiavo ant vieno didžiųjų flo- 
tų, kaipo “Miss Victory,” pa
sirėdžius vėliavos varsų suk
nele. Kiti flotai atvaizdavo 
orlaivius, karo laivus ir kitus 
apsigynimo įrankius arba A- 
merikos su kovomis už laisvę 
surištus ženklus: Laisvės Var
pą, Laisvės Statulą, ir kitus.

Parade važiavo ir majoras

SULAIKYTA ANTRAI SAVAITEI! ARTKINO PERSTATO

44SOVIET POWER”
Grupė Sovietų dokumentalinių filmų ir filmų iš dabartinio karo fronto

SOVIETŲ SĄJUNGA TAIKOJE IR KARĖJE
Pamatykite kokią kainą Hitleris moka už kiekvieną colį Sov. žemės!

NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—-20c iki t vai. po pietų.
P1 F M T D AI THEATRE£4 IN JL Am. / > JL—Broadway prie 47th St.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St.,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Valstijos Komitetas su giliu 
liūdesiu sutiko žinią apie mir
ti Bernardo Cacchione, tėvo 
mūsų branginamo draugo ir 
komiteto nario Petro.

“Jo šeimos nariams siunčia
me mūsų giliausią simpatiją 
jų asmeniško liūdesio valando
je.”

Peter V. ^Cacchione anais 
metais bemaž buvo išrinktas 
brooklyniečių-atstovu Miesto 
Tarybon, gavęs virš 40,000 
balsų, trūkstant tik apie pus
trečio šimto balsų, šiemet jis 
vėl yra kandidatu iš Kings 
apskričio (Brooklyno).

Mrs. Daisy Urbano,j 41 m., 
buvo dviejų jaunų padaužų 
užpulta anksti ketvirtadienio 
rytą netoli savo namų, 111-19 
145th St., Ozone Park. Jai 
apdaužė galvą ir atėmę pini
ginę su $14 plėšikai pabėgo. 
Turėjo eiti ligoninėn apraišioti 
žaizdas. Vėliau tuščia pinigi
nė rasta pamesta už kelių blo
kų prie lllth Avė. ir Sutphin 
Boulevard.

žymus dentisterijos specialis
tas ir meno mylėtojas Dr. Wa
tson padovanojo Brooklyno 
Knygynui laiškų, rašytų jam 
prieš daugelį metų, kuriuose 
artistai nusiskundžia varginga 
savo padėtimi. Tūluose iš tų 
laiškų tiesiog prašo pagalbos. 
Vieni iš jų vėliau pakilę ištek
liais, o kiti ir likosi skurde.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios boliU alleys.
Kainos Prieinamos

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

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

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone
STagg 2-5043

Mli

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR RAR & GRILL 
gff- NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
gjjj TURIME geros degtinės ir vynų

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneS ta j 

adresas •

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




