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Nacių Submarinas
Nuskandino Antra

Amerikinį Laivą
Vokiečiai Paskelbė, kad Jie Sunaikino 22 Anglijos Preki

nius Laivus Amerikos Apsigynimo Vandenyse

Nacių spauda spjaudosi ant 
sienų: riaumoja ir plūstasi. Vi
sa jos tulžis liejama ant mū
sų prezidento Roosevelto.

Lai naciai dūksta. Amerika 
žygiuoja pirmyn. Amerika 
neis tuo keliu, kuriuo eida
mos pražuvo Europos tautos. 
Jos laukė ir atsidavė likimui... 
atsidūrė po Hitlerio kurka.

Amerika gins savo teises 
ant vandenų. Lai tik tuose 
vandenyse pasimaišys italų ar
ba vokiečių submarinai arba 
kariniai laivai. Amerikos lai-| 
vynui įsakyta su jais be jokių Į
ceremonijų apsidirbti. • Washington. — Vokiečių vo danai, 5 norvegai, 1 grai-

Jokia yra reikšmėP1 ezi" submarinas nuskandino an-.......................
dento Roosevelto istorines, . .. . ... ,.
prakalbos, pasakytos pereitoji, Amerikai pnklausanų 
ketvirtadienio vakare. Iprekinj. laivą Montana ’ vi-

 jsiškojeį dienos šviesoje, Is-
Hitleris jau nebežada So-llandijos vandenyse, rytą 

vietų Sąjungą paimti ir suval-'prieš prez. Roosevelto kalbą, 
gyti į trisdešimts dienų. Jo gi- Dabaįr nacių sunaikintas 
zeliai dabar žada apsidirbti su [amerikinis laivas “ 
Maskva tiktai dar už astuonių !na” 
savaičių.

žada, taip. Bet į tas aštuo-i 
nias savaites Raudonoji Armi
ja dar gali labai gražiai na
ciams kailį išlupti. Gali visko 
būti.. .

šį sykį naciai žygiuoja į 
Maskvą bėgdami atgal. O 
Raudonoji Armijai tūkstan
čiais juos kloja Smolensko 
apylinkėje.

Francijoje atsivėrė tikras 
naciškas pragaras. Ir areštai 
ir žudymai. Darban paleista 
giljotina — revoliucionierių 
galvos ritasi.

Bet francūzų tauta nenuga
lima. Laikinai ji parblokšta — 
nacių sutrempta ir Betainą 
parduota. Bet ji prisikels. Pa
vergėjų neišgelbės giljotina. 
Kai pakils tikroji revoliucijos 
audra, kaip 1792, kaip 1870, 
pavergėjų 
ris. Lai 
Franci jos

pačių galvos nusi- 
budeliai pasiskaito 
istoriją

Sovietų Oficialiai Pranešamai Amerik a Žada Kuo
Didžiausią Galimą

Paramą Sovietams
SOVIETŲ KARIUOMENĖ APLEIDO ČERNIGOVĄ
Maskva, rugs. 13. — Sovietų Žinių. Biuras šiandien iš

leido’sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugs. 12 d. visu frontu vedė mū

šius su priešu.
Po atkaklių kautynių, mūsų kariuomenė pasitraukė 

iš Černigovo miesto.
53 vokiečių orlaiviai buvo sunaikinti oro mūšiuose ir 

priešo lėktuvų stovyklose rugs. 10 d. Mes praradome 52 
orlaivius.

Rugs. 10 d. 'šarvuoti mūsų pakrančių laivukai nuskan
dino kelis Vokiečių pakrančių laivukus ir dvi dideles val- 

Naciai Skandina ir Kitus tis gabenusias pėstininkus į Suomijos Užlają. Naktį prie
šo laivai mėgino prislinkti prie mūsų pakrantės ir iškelt 
fašistų kariuomenę. Sovietų jūreiviai suardė jų planus.

Visu greičiu veikdami, leitenanto Eskovo ir leitenanto 
Unguskovo šarvuoti laivukai pradėjo savo pirmagaliais 
kirst į priešo laivus ir taip paskandino keturis vokiečių 
pakrantinius laivukus, vieną po kito.

Negirdėdami jokio šaudymo, vokiečiai pasiuntė dvi 
dideles valtis su tempiančiais jas garlaiviukais, paskui 
pakrantinių laivukų. Mūsų komandieriai vėl nusprendė 
smogt jiems pirmagaliais savo laivukų, neatidarant savo 
kanuolių ugnies. Mūsų šarvuoti laivukai kirto galingus 
smūgius vokiečių garlaiviukams tempiantiems valtis, o 
paskui drožė jų pakrantiniams laivukams. Vokiečių val
tys, per pusę perkirstos, taip pat greitai nugrimzdo dug
nan.

Keli šimtai nacių kareivių ir oficierių surado sau ka
pus dugne Suomijos Užlajos.

Rugs. 11 dieną vokiečiu fašistų orlaiviai kartotinai 
bandė užpult Leningradą, bet kiekvieną sykį mūsų lėk
tuvai ir priešorlaivinės kanuolės nuvijo juos šalin. Tiktai 
apie 11 vai. naktį kai kurie pavieniai priešo orlaiviai pra- 
silaužė iki miesto ir mėtė padegamąsias ir sprogstamąsias 
bombas.

Keli gaisrai, kurie išsiveržė gyvenamuose namuose, 
liko užgesinti. • -

Oro kautynėse rugsėjo 11 d., artumose Leningrado ir 
virš miesto, mūsų lėktuvai ir i

kas, 1 belgas ir 1 ispanas.

Laivus Amerikos Apsigyni
mo Vandenyse

Nacių valdžia, nachališkai 
atsiliepdama į prez. Roose- 

Monta- velto persergėjimą nelįst į
gabeno medžius į Islan- Amerikos apsigynimo van- 

■diją ir plaukė po Panamos denis, paskelbė, kad vokie- 
' vėliava; Pirmiau jis prŲčių ir italų submarinai pas- 
klausė Danijai, kol Ameri- kutiniu žygiu nuskandino 
ka užgrobė jį, nes Danijos 26 priešiškus laivus Šiauri- 
valdžia be pasipriešinimo nėję dalyje Atlanto Vande- 
pasidavė ir dabar tarnauja Inyno, toje srityje, kurią 

[Jungtinės Valstijos laiko sa- 
yra jau antras vo apsigyniiyo vandenimis, 

vokiečių submarine nuskan- Bent 22 iš tų laivų priklausė 
dintas Amerikos laivas po Anglijai. O prez. Roosevel- 
“Sessos”, kurį jų submari- tas įsakė Amerikos laivynui 
nas sunaikino rugpjūčio 17 gint toje srityje ne tik ame- 
d. Visi 26 “Montanos” jūri- rikinius, bet ir kitų kraštų 
ninkai išsigelbėjo. 18 jų bu- 'prekinius laivus.

Išvyko Maskvon Amerikos Pasiuntiniai Tartis su Sovietais 
ir Anglu Atstovais dėl Ginklų Paramos Sovietams

Washington. — Praeitą,raštininkams, kad jo vald- 
šeštadienį išvyko Amerikos žia daro tikrai viską, kas 
pasiuntiniai Maskvon, kur tik galima, idant suteiktų 
jie tarsis su aukštais Angli- Sovietam kuo didžiausios 
jos pasiuntiniais ir Sovietų pagalbos.
atstovais apie teikimą So-|KUO GREIČIAUSIAI 
vietams tinkamiausios para-1 SIŲST MEDŽIAGINĘ 
mos ginklais ir karinėmis, PARAMĄ SOVIETAMS 
medžiagomis, kad sumuštų j
Vokietiją. Kelionėje ameri-i Galva Amerikos pasiunti- 
kiniai pasiuntiniai staptelės nių Maskvai, Harrimanas 
Londone. Menama, jog pa- pareiškė:.

‘ , “Jungtinės Valstijos rems
karo reikmenimis Sovietus, 

pusės tuose kol tik reikės, visai neapru-

•Hitleriui. , 
“Montana”

Vokiečiai Sušaudė 30 
Savo Kareiviu

sitarimai Maskvoje prasidės 
pabaigoje šio mėnesio.

Iš Anglijos i 
pasitarimuose dalyvaus mi- bežiuojant laiko, iki bus lai- 
nisteris Beaverbrook ir kiti mėta galutina pergalė prieš 
anglų valdininkai. Sovietų nacius. Per keletą mėnesių 
ambasadorius Konstantinas .Sovietai gaus jau žymios pa- 
Umanskis taipgi vyksta gal bos. Bet ir dabar 
Maskvon į konferenciją tarp siunčiami reikmenys jiems, 
tų trijų valstybių .

yra

Kanados lietuviški hitleri
ninkai turėjo savo “seimą.” 
Tai buvo Montrealoj rugpjū
čio 30 ir 31 dienomis.

Pasak “Liaudies Balso” ko
respondento, tai buvo tikros 
sorkės, kurios pasibaigė dide
liais kivirčais.

Vienas torontonietis, sugrį
žęs iš to “seimo,” pasakė: 
“Vykome į Montrealą su kil
niais tikslais, kaip didvyriai, 
karžygiai, išliuosuoti Lietuvos, 
o parvykome nusivylę, susipy
kę, susikrimtę, kaip dvasios 
ubagai.”

Maskva, rugs. 12. — So
vietų Žinių Biuras praneša 
apie tokį įvykį:

Sovietinių partizanų bū
rys, komanduojamas vieno 
pašto tarnautojo, atidengė 
ugnį į vokiečių pėstininkų 
kuopą Dunsevo kaime. Įvy
ko smarkus susikirtimas. 
Tuo tarpu pasirodė kita vo
kiečių kuopa, tada partiza
nai liovėsi šaudę ir pasi
traukė. Tatai apgavo vokie
čius, ir abidvi fašistų kuo
pos vis šaudė viena į kitą. 
Taip ir liko užmušta dau
giau kaip 30 vokiečių oficie- 
rių ir kareivių pirma, negu 

1 paaiškėjo jų klaida.

Dideli Streikai ir Maiš
tai prieš Vokiečius 

Norvegijoje

tų trijų valstybių . Svarbiausias dalykas, tai
Pirm" iškeliaujant Mask- kuo greičiausiai pristatyt 

von, Amerikos pasiuntinių jiems paramos.” O Sovietam, 
pirmininkas W. Averell Ha- sako, labiausiai reikia iš 
rrimanas, admirolas Wm. H. Amerikos orlaivių, tankų, 

I Standley, generolas J. H. mašininių įrankių ir viso- 
Burns ir karinės gamybos ikių mechaniškų įrengimų, 
įstaigos narys Wm. L. Batt ypač todėl, kad Sovietai ruo-

O dabar pronaciškoj spau-l 
doje giriasi, jog tai buvęs 
“milžiniškas sąskridys.” “Nau
jienose” (rugs. IV d.) skaito
me: “kliubas lūžta draugijų 
atstovais ir svečiais.” Bet ten 
sako, pripažįsta, kad viso la
bo tų “atstovų” tebuvo 68. Gi 
pačiam “seime,” pasak “L. 
B.” koresp., mandatų komisi
ja raportavo tik 40 atstovų.

Newark* N. J

Ir jie gelbėjo Lietuvą. Juos 
dar pamokint buvo nuvykę to
kie naciški didvyriai iš mūsų 
Brooklyno, kaip Jankauskas, 
Valaitis ir Klinga.

Visi sudėjo aukštus priža
dus, prisiekė paguldyti galvas 
už Lietuvos “išgelbėjimą” 
(nuo bolševikų, žinoma, nes 
per visą seimą tiktai bolševi
kus teplūdo), na, , ir paskui 
rinko tam dideliam tikslui au
kas. Ir viso labo suklojo (ir 
“atstovai”* ir “svečiai”) net 
$64.85. Neišėjo nei po dolerį 
nuo kiekvieno “atstovo.” O 
keli, matyt, paaukojo po pen
kinę. Kiti gi, atrodo, po mi- 
chelsonišką špygą kepurėn į- 
metė.

Rugsėjo 10 dienos “Kelei
vyje” skaitome apie Vilnių: 
“Susirinkusių pasitikti vokie- 

Tąsa ant 4-to pusi.)

$$ •

Vincas Matulevičius, gy
venęs 9 Findley Place; New
ark, N. J., mirė rugsėjo 13 
d. ryte, St. James ligonbuty- 
je. Pašarvotas savo namuo
se. Laidotuvės įvyks antra
dienį, rugs. 16 d., 2:30 v. po 
pietų, Fairmount kapinėse.

Draugai ir giminės prašo
mi dalyvaut laidotuvėse.

Velionis priklausė LDS 8 
kp. ir Independent Political 
Kliubui. Paliko moterį ir sū
nų.

'FAŠISTAI SUŽEIDĖ AME
RIKOS LAIVĄ

Washington, rugs. 14. — 
Vokiečių ar italų submari- 
nas sužeidė prekinį Ameri
kos laivų “Arkansan” Suezo 
prieplaukoj, Afrikoj. Sako
ma, kad visi 36 amerikiečiai 
jo jurininkai išsigelbėjo.

Stockholm, Švedija. — 
Vokiečiai šimtais ir tūks
tančiais areštuoja Norvegi
jos gyventojus, beslopinda- 
mi plačius' jų sukilimus ir 
streikus prieš nacius, kaip 
praneša Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra. 
Areštuotus norvegus teisia 
hitleriniai karo teismai- Ma
žiausia bausmė maištinin
kams ir veikėjams norvegų 
streikuose tai 10 iki 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nepaisant žiaurių baus
mių iš nacių pusės, unijistai 
darbininkai T r o n d h eime, 
Norvegijoj, suruošė kitą 
smarkią demonstraciją prieš 
vokiečius. Naciai uždarė jų 
raštines ir unijų laikraštį 
lir užgrobė jų pinigus.

Sustreikavo 2,000 laiva- 
stačių Akeryje, protestuoda
mi, kad naciai grobia pie
ną ir kitus maisto reikme
nis ir atiduoda savo kariuo
menei, o norvegams trūksta 
maisto. Kilo ir kiti streikai.

Tūli pranešimai skelbia, 
jog išsivysto visuotinas Nor
vegijos darbininkų streikas, 
kur dalyvausią 300 tūkstan
čių unijistų, nežiūrint, kad 
praeitą trečiadienį naciai, 
pagal savo karinio teismo 
sprendimą, sušaudė du nor
vegų unijų vadus už streikų 
kurstymą.

Darbininkai streikuoja ne 
tik prieš vokiečius, bet ir 
prieš jų įnagius, tokius, kaip 
Quislingą ir kitus, kuriuos 
Hitleris paskyrė vietiniais 
Norvegijos valdovais.

London, rugs. 14. — An
glų valdžia praneša, kad na
cių submarinai nuskandino 
tik 8 prekinius Anglijos lai-

Maskva, rugs. 14. — Vo
kiečiai visai nėkiek nepasi
varė pirmyn Leningrado ir vus, o ne 32, kaip kad hitle- 
Kijevo frontuose. rininkai sako.
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v 1 & 1 me Rūme apie jų uždavinius nimo kovą per neribotą lai-
Maskvoje. Iš Londono vyks ką net tokiame atsitikime, 
į Maskvą ir Amerikos oro jeigu naciai užimtų Europi- 
laivyno komandierius gene- ne Rusiją.
rolas George H. Brett. Su Amerika siųs karinius pa
jais keliaus dar 15 kitų Am-ibūklus Sovietam trimisvke- 
erikos karininkų ir inžinie- liais: per Vladivostoką, Si- 
rių-technikų. 'bire; per Archangelską so-

Pasitarimo su nariais sa- [vietinėje šiaurėje, nors Ar
vo pasiuntinybės Maskvon, jchangelsko vandenys užšąlą 
prez. Rooseveltas priėmė žiemą per tam tikrą laiką, ir 
vadus 47-nių sovietinių la-iper Irano-Persijos Užlają ir 
kūnų ir technikų, kurie ne- Irano geležinkeliu per Ne
seniai dviem didžiuliais or- vietinį Kaukazą ir Kaspijos 
laiviais atskrido į Jungtines Jūrą. Persijos Užlaja bus 
Valstijas. j svarbiausi vartai karo reik- '

Amerikos valstybės minis-imenims iš Jungtinių Valsti- 
teris Cordell Hull sakė laik-ijų į Sovietų Sąjungą.

menis.
SUNAIKINTA DAUG NACIŲ TANKŲ

Maskva, rugs. 12. — Šį vakarą Sovietų Žinių Biuras da
vė šitokių pranešimų:

Sovietų kariuomenės dalys, veikdamos vakarine fron
to linkme, padarė sunkių nuostolių 47-tam vokiečių tan
kų korpusui, kuris veikė su stipria parama savo artileri
jos ir pėstininkų. Sovietinė kariuomenė, užpuldama iš 
dviejų šonų, suėmė į reples ir nugnybę priešo tankų pul
kus, kai kur atkirto juos nuo pėstininkų ir sistemačiai 
naikino juos, kapodama į gabalus.

Viename susikirtime, mūsų tankų būrys komandoje 
Ivanovo sunaikino 79 vokiečių tankus, 32 artilerijos ka- 
nuoles, 2,500 vokiečių kareivių ir oficierių ir sudaužė bu
veines dviejų fašistų pulkų komandos.

Mūsų kanuolių baterija, komanduojama Popovo, 
veikdama iš artimų pozicijų ir tiesiogine ugnim, sudau
žė 21-ną priešo tanką ir dvi kanuolių baterijas.

PARTIZANŲ VEIKSMAI VĖL SMOGĖ NACIAM
Per paskutines tris savaites sovietinių partizanų bū

riai, veikdami vokiečiam iš užnugarės, ties Neveliu pada
rė 80 užpuolimų ant fašistų kariuomenės, ant jų trokų 
ir vežimų, ant reikmenų sandėlių, ant susisiekimų linijų 
ir ant orlaivių stovyklų. Tais užpuolimais jie užmušė bei 
sužeidė daugiau kaip 750 vokiečių kareivių, oficierių ir 
valdininkų ir sunaikino 24 tankus, 9 šarvuotus automo
bilius, 13 artilerijos kanuolių, 52 sunkvežimius ir 7 kelei
vinius automobilius, 44 motorinius dviračius, 217 papras
tų dviračių, per 1,000 šautuvų ir 140 automatiškų revol
verių.

.Ro ase vėl to Pareiški- Sovietu Spauda Aštriai
mas, Tai Smūgis Na- įspėja Bulgariją 
ciam, Sako Lozovskis

EXTRA VOKIEČIAI PERMESTI 
PER DNIEPRĄ 4-SE 

PUNKTUOSE
IŠTAŠKYTA 12 NACIŲ 

DIVIZIJŲ
Maskva, rugs. 14. — So

vietų kariuomenė šturmu 
atmetė atgal vokiečius nuo 
Briansko ir ištaškė 12-ką 
nacių divizijų. — Vokiečių 
divizija turi ne mažiau kaip 
15 tūkstančius kareivių.

Berlin, rugs. 14. — Vokie
čių valdžia jau švelniau kal
ba apie prezidento 
velto pareiškimą įsakantį 
savo karo laivynui šaudyt 
bile priešiškus laivus Ameri
kos apsigynimo vandenyse.

Roose-

Maskva. — Raudonoji Ar
mija, kontr-atakuodama na
cius, persimetė iš Dniepro 
upės rytinio šono į vakarinį 
keturiose vietose.

Maskva, rugs. 14. Centra- 
liniame Smolensko fronte 
Raudonoji Armija atgriebė 
nuo vokiečių miestelį Seto- 
lovo, Smolensko srity j, ir 
nužygiavo 10 mylių į rytus 
nuo Briansko. Sovietai atga
vo 26 miestelius ir kaimus 
Smolensko-Mogilevo fronte.

Maskva. — Sovietu užsie- v
nių reikalų vice-komisaras 
S. A. Lozovskis pareiškė, jog 
pastaroji prez. Roose velto 
radijo kalba tai yra “skau
dus smūgis” vokiečių užgai
doms:

“Prezidentas užėmė stip
rią ir energingą poziciją 
prieš vokiškus piratus—gal
važudžius — jūrų plėšikus. 
Tai yra labai skaudus Vo
kietijai smūgis, ne tik poli
tiniai, bet dar daugiau.”

irNaciai Negaus Vilnų 
Maisto iš Turkijos

Ankara, Turkija. — 
kiečiai norėjo supirkti dau
gumą vilnų, grūdų ir vaisių 
iš Turkijos; bet anglai pir
miau juos užpirko.

Vo-

ORAS. — Giedra; viduti
niai šilta.

Maskva. — Sovietų armi
jos - laikraštis “Raudonoji 
žvaigždė” kaltina Bulgari
jos valdžią, kad jinai sten
giasi palenkt gyventojus 
karan išvien su naciais prieš 
Sovietų Sąjungą. Sovietinė 
spauda aštriai įspėja bulga
rų valdovus, ko jie gali su
silaukti.

Sovietų užsienių reikalų ' 
komisaras Viačeslavas Mo
lotovas kelios dienos atgal 
užprotestavo Bulgarijai, kad 
jinai priėmė į savo prie
plaukas Varną ir Burgasą 
karinius Italijos laivus ir 
submarinus.

Turkija gi praleido tuos 
italų laivus per Dardanel- _ 
lų protaką į Juodąją Jū
rą, nors, pagal tarptautines 
sutartis, neturėjo praleisti.

į

Maskva, ings. 14. — So
vietai atgriebė nuo vokiečių 
3 miestelius į pietus nuo Le
ningrado.
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dien yra pasirįžusi kirsti nuodinga smū
gį visam pasauliui!

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......... $6.00
United States, six months ______ $3.25
Brooklyn, N. Y„ per year    $6.50 
Brooklyn, N Y., six months   $3.50 
Foreign countries, per year ........ $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ...... $6.00
Canada and Brazil, six months . $3.50

Tapytojai Pasisakė
Dar viena darbo unija pasisakė už tei

kimų visokios paramos Anglijai ir Sovie
tų Sąjungai — tapytojų unija, kuri ang
liškai vadinasi Brotherhood of Painters 
and Decorators. Ši unija yra dalis ADF. 
Jos suvažiavimas įvyko Columbus, Ohio.

Kai kurie pro-naciški elementai bandė 
įnešti unijon suirutę, bandė iškelti kova 
prieš komunistus, bet jiems tas skaudžiai 
nepavyko. Unija pasiliko vieninga, saly- i 
di.

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

Act of March 3, 1879.

' Istorinė Prezidento Kalba'
Prezidentas Rooseveltas tarė žodį. Jo 

kalba, sakyta pereita savaitę, be abejo, 
turi didžiulės istorinės reikšmės, ir kiek
vienas, kuris jos dar neskaitė, raginamas 
paskaityti. Prezidento kalba tilpo perei
to šeštadienio “Laisvėje”.

Kalbėdamas Darbo Diena, prezidentas 
Rooseveltas padarė svarbų pareiškimų. 
Jis tuomet sakė, kad Amerika nenuleis 
rankų patol, pakol nebus sunaikintas Hit
leris ir jo naciškos jėgos. Tai buvo labai 
didelės reikšmės pasakymas.

Bet tas pasakymas buvo galima visaip 
aiškintis, visaip suprasti. Galima nenu
leisti rankų, galima darbuotis visaip Hit
lerio sunaikinimui: remiant talkininkus 
—Sovietų Sąjungą, Anglija, — skelbiant 
karų vokiečiams, etc. Nebuvo tai kalba, 
kuri nustato Amerikos politika tam ti
krais klausimais.

Po Darbo Diena sakytos prezidento 
kalbos įvyko kas tokio nepaprasto. Hit
lerio submarinai ir orlaiviai pradėjo ata
kuoti Amerikos laivus, plaukiojančius 
tuose vandenyse, kurie nieko bendro ne
turi su Vokietijos vandenimis. Buvo, pav., 
užpultas Amerikos naikintuvas, gabenus 
paštų į Islandijų, “Greer.” Buvo paskan
dintas amerikinis laivas Raudonojoj jū
roj, netoli Egipto.

Tas viskas privertė prezidentų pasisa
kyti aiškiau ir tiesioginiau, nes Ameri
kos žmonės laukė jo žodžio. Ir jis pasisa
kė, parodydamas Amerikos žmonėms 
tuos būdus ir priemones, kuriomis šiuo 
laikotarpiu bus ginamos Amerikos tei
sės.

Prezidentas teisingai prilygino fašisti
nės ašies valstybių submarinus prie barš
kančiosios gyvatės. Jis sakė, kad, kai 
žmogus pamato barškančiųjų gyvatę, jis 
nelaukia, kol toji jam kirs, bet jis pats 
bando kirsti jai pirmiau; jis bando jų su
naikinti.

Panašiai Amerika darys su vokiečių 
submarinais arba kitais šarvuotlaiviais, 
kurie plaukios tuose vandenyse, kur plau
kioja Amerikos laivai. Jeigu iki šiol Ame
rika toleravo, tylėjo ir laukė, kol barš
kančioji gyvatė (Vokietijos submarinas) 
kirto jai pirmiau (“Greer” incidentas), 
tai dabar to nebus. Dabar Amerikos lai
vai pirmu pamatymu kirs vokiečių arba 
italų submarinams.

Ir prezidentas Rooseveltas pasakė: da
bar viskas priklauso ne nuo mūs, bet nuo 
Hitlerio. Jei Hitleris nori karo su Ame
rika, tegu jis siunčia savo submarinus į 
tuos vandenis, kur plaukioja Amerikos 
laivai. Jei jis nenori, — tegu jų nesiun
čia. Amerika, sakė prezidentas, niekad 
nejieškojo ginkluoto susirėmimo su Vo
kietija ir nebejieško. Bet jei Vokietija jo 
jieškos, — ji gaus. Amerikos kantrybė iš
sisėmė.

Du pamatinius dalykus, dvi pamatines 
teises Amerika gina ir gins:(l) Teisę 
siųsti Amerikos karo reikmenų kariau
jančioms prieš Vokietijų šalims, — Sovie
tų Sąjungai, Anglijai, Chinijai, ir kt. (2) 
Jūrų laisvę.

Tai gi Jungtinių Valstijų prezidentas 
tarė savo žodį. Su prezidentu stovi milži-

Iš Gary, Ind., pranešama, kad ten 20,- 
000 organizuotų plieno pramonės darbi
ninkų pasisakė už tai, kad prezidentas 
Rooseveltas kuoveikiausiai naudotų kon
vojus Amerikos laivams saugoti jūroje.

Reikia Skaityti, Reikia 
Studijuoti!

Pasaulis panardintas karo gaisre. Juo
dosios fašizmo jėgos kovoja prieš laisvo
sios žmonijos teises ir ateitį ginančias 
jėgas. Už neilgo laiko, labai galimas daik
tas. ir mūsų kraštas, Amerika, bus kare. 
Galimas daiktas, kad ir Lotynų Ameri
kos respublikos jin bus įtrautos. Vadina
si, visas pasaulis, visos šalys, visi žmo
nės griežtai pasidalins į du griežtus lioge- 
rius ir kariaus, kol kova bus laimėta.

Šis faktas verčia kiekviena žmogų, 
ypačiai kiekvienų darbininkų, daugiau 
protauti. O kad būtų galima blaiviau ir 
daugiau protauti, reikia daugiau studi
juoti, daugiau skaityti ne tik laikraščius, 
bet ir knygas. Ypačiai reikia studijuoti 

! žymiųjų vyrų kalbas, kuriose jie apibū
dina savo kraštų pozicijas ir uždavinius.

Kiek tik išgalėdama, “Laisvė” pateikia 
savo skaitytojams dalykų, kurie reikia iš
sikirpti, studijuoti ir turėti po ranka, kad 
bile kada jais būtų galima pasinaudoti.

Štai paskutinė preziderfto Roosevelto 
kalba. Mes ja ištisai išspausdinome per
eito šeštadienio “Laisvėje.” Ji turi būti 
kiekvieno gerai perskaityta, išstudijuota. 
Mes padavėme Molotovo kalbų, sakyta 
birželio 22 d. Mes padavėme Stalino kal
ba, sakytų Sovietų Sąjūngos žmonėms, 
nurodant jiems direktyvas, kuriomis tu
ri vadovautis kovoje prieš nuožmiuosius 
vokiškus nacius, įsiveržusius į Sovietų 
respublikas, kad pavergti jų žmones. Mes 
karts iš karto paduodame Amerikos dar
bininkų vadų kalbas, arba jų ištraukas, 
apie einamųjų padėtį. Viskas yra daro
ma tuo tikslu, kad suteikti mūsų skaity
tojams daugiau medžiagos gilesniam da
lykų studijavimui, geresniam jų supra
timui.

Galingas Argentinos Darbininkų 
Balsas

“A. L. Balsas” (iš rugpj. 21 d.) skel
bia:

“Generalinė Argentinos Darbo konfe
deracija, kuriai priklauso profesinės dar
bininkų sųjungos, pereita šeštadienį re
alizavo darbo masių protestų prieš fašiz
mų. Mitingo vieta buvo skirta Buenos 
Aires Luna Parko stadijonas, bet susi- 
grūdus vidun kelesdešimčiai tūkstančių 
žmonių, platesnės minios, netilpo viduje, 
bet susispietė aplinkinėse gatvėse ir aikš
tėse.

“Tokio milžiniško darbo masių mitingo 
Argentinos sostinė dar nebuvo mačiusi. 
Darbo konfederacijos paskirtų oratorių 
kalbos, smerkiančios fašizmų, buvo trans
liuojamos per garsiakalbius.

“Šių demokratinės darbo visuomenės 
demonstracijų pagelbėjo realizuoti pati 
Argentinos vyriausybė. Vykstantiems į 
totalitarų smerkėjų mitingų buvo suteik
ti nemokami geležinkelių bilietai iš įvai
rių Argentinos respublikos dalių.”

Panašius žygius daro ir kitų Lotynų 
Amerikos Respublikų liaudis.

ITALAI NEPAISYSIĄ 
ROOSEVELTO ĮSPĖJIMO

Roma, rugs. 12 d. ~ Mu- 
ssolinio laikraštininkas Vir- 
ginio Gayda skelbia, kad 
prezidentas Rooseveltas sa
vo kalba, sakyta pereitų 
ketvirtadienį, faktinai jau 
paskelbęs ašies valstybėms 
karų. Girdi, šis prezidento

Roosevelto žygis palieka 
ašies (fašistinėms) valsty
bėms vienintelę išeitį: “skan
dinti Jungtinių Valstijų lai
vus, pirmu pamatymu.”

(Oficialiai kol kas > nei 
Hitleris nei MussoHnis dar 
nedavė pareiškimo dpi pre
zidento Roosevelto kalbos. 
Bet atrodo, kad tiek Italijos,

tiek Vokietijos fašistai yra 
pasimoję varyti savo provo
kacijų kampanija prieš Am- 
erikų. Tiek Hitleris, tiek 
Mussolinis labai pasitiki 
Amerikos Wheeleriais, Lin- 
dberghais ir kitais, kurie su
sirietę gina fašistines ašis, 
nepaisydami ■ Amerikos. —
Red.)

a.

Darbo D ieną Detroite įvyko organizuotą unijistų pa
radas, tarp kurią paradavo ir kukoriai; paveiksle ma
tome kukorią su savo 4 metą amžiaus dukrele.

Rašo D. M. šolomskas

Persija Arba Iranas

Iš Medikales Pagelbos Lietu
vių Komiteto Raštinės

Lietuvių Komitetas Medikalei Pagelbai Sovietų Sąjungai pra
nešame visuomenei, jog pirmas mūsų Komiteto iždininkes finan
sinis raportas jau paruoštas ir atiduotas spaudai. Už dienos ki
tos pasirodys laikraščiuose. Raportas apima šio Komiteto gautas 
aukas iki rugsėjo 10 dienos. Jis parodo, kad viso aukų buvo gau
ta $2,242.07. Komitetas išlaidų turėjo tiktai $14.89. Amerikiniam 
Komitetui Medikales Pagelbos Sovietų Rusijai perduota $2,226.- 
64, ir pakvitavimai gauti. Komiteto ižde rugsėjo 10 d. liko 
viso labo tik 54 centai.

Bet nuo to laiko vėl pribuvo graži suma aukų—nors, tiesa, 
ne tokia didelė, kokia galėjo pribūti. O tas tik parodo, kad dar 
toli gražu ne visa lietuvių pažangioji visuomenė įvertina šio hu
manistinio darbo svarbą ir dar neįsitraukia į darbą. Džiugu, 
tačiau, pabrėžti, jog lietuviškos organizacijos pradeda medika
les pagelbos tęi.kimą svarstyti ir skirti aukų iš savo iždų. Tai 
labai puikus apsireiškimas. Tiktai reikia, kad visos organizaci
jos bei draugijos atsimintų šį prakilnų reikalą ir tuojau prisi
dėtų sulyg savo geriausios išgalės.

štai Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 110 kuopa, Lowell, 
Mass., paaukojo iš iždo $25. Aukas Lietuvių Komitetui prisiun
tė per LDS Centrą. Gi štai vėl laiškas iš garsiosios Chicagps:

Gerbiami Draugai: Chicagiečiai jau įsisąmonino dėl sa
vo pareigų remti medikales paramos akciją. Čia siunčiu 
čekį ant $43.01. Pavardės aukotojų paskelbta “Vilnyje.” Už 

. dienos kitos gausite iš kito draugo ir virš šimtą dolerių. Su 
draugiškais linkėjimais, L. Pruseika.

Iš Binghamton, N. Y., rašo laiškutį Marė žvirblienė:
Draugai: Čia rasite čekį už $21.25. Pinigai dalinasi taip: 

Sovietų Sąjungos medikalei pagelbai $20.25. Ir Vienas do
leris dėl Ispanijos kovotojų. Aukavo šie: L Vežis, M. žvirb
lienė ir H. Blinkevičienė^po $5. E. Palilion aukavo $2; M. 
Bloževičius, J. Klivis, O. Genienė ir H. Blinkevičienė po 
$1. O P. žamulskis — 25c.

,r Draugiškai, M. žvirblienė.
Iš Hart, Mich., Joe Chesnus prisiuntė Lietuvių Literatūros 

Draugijos 207'kuopos aukų $9.50.
LDS 37 kuopa, Wilmerding, Pa., iš iždo paaukojo $25 ir pas

kui susirinkime dar parinko tam tikslui aukų pas narius. Viso 
pasidarė $39.05. Kadangi susidarė pusėtinai daug aukavusių 
vardų, tai jie tilps atskiroje korespondencijoje iš Wilmerdingo. 
Aukas prisiuntė J. Piontka.

Detroitietis Dr. M. D. Palevičius rašo:
Ačiū u? paraginimą prisidėti prie Lietuvių Komiteto 

Medikalei Pagelbai Sovietų Sąjungai. Aš pilnai sutinku 
būti Patarėju Tarybos nariu ir su šiuo laišku siunčiu $10 
tam darbui.

Draugiškai, M. D. Palevičius.
Gavome stambią auką iš Hartford, Conn. A. Totorėlis pri

siuntė $30. Kazys Akscinas paukojo $25, o Totorėlis $5.
St. Kuržinskas iš Mahanoy City, Paprašo:

Draugai: LDS 104 kuopa savo susirinkime rugsėjo 7 d. 
pakėlė klausimą kaslink reikalingos medikales pagelbos 
Sovietų Sąjungai. Priėjome prie išvados aukoti sulyg iš
galės. Aukavome sekamai: 104 kuopa iš iždo paaukojo 
$5; St. Kuržinskas $5; po dolerį aukojo P. Gurklys, A. 
Aponikas, K. Aponikienė, K. Petkevičius ir B. Valiu
kas. Viso pasidarė $15. žinoma, laikui ir reikalui esant, 
šiuo klausimu prisieis pasidarbuoti ir daugiau. Su geriau
siais linkėjimais, Stasys Kuržipskas.

Gavome laišką ir $22.25 aukų iš tolimo East St. Louis, Ill. 
Laiškas skamba:

Draugai: Čekis $22.25 auka dėl medikales pagelbos So
vietų Sąjungos nukentėjusiems kareiviams. Aukavo seka
mai: Amerikos Lietuvių Piliečių Balto Dobilo Kliubas $5; 
LDS 92 kuopa $5; Geo. Bendix $5; A. Kupstas $5; V. 
Agoris $1; A. Pietaraitis $1 ir J. Senulis 25c.

Su geriausiais linkėjimais, Geo. Bendix.
Antanas Petkus, iš Rices Landing, Pa. prisiuntė gerus linkėji

mus ir $10 aukų medikalei pagelbai. St. Jankauskas, Rumford, 
Me., paaukojo $5. Kitų smulkesnių aukų davėjų vardai bus 
paskelbti iždininkės raporte.

Priimkite nuo Lietukų Komiteto širdingiausi padėkos žodį 
visi ir visos už šias didžiules aukas.

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y,

(Tąsa)
Didieji r e 1 igijos vyrai 

dažnai savo tarpe niaujasi, 
net ginklais susikerta už ga
ilią. Jie turi daug žemių, o 
į religiniai žmonės paliuosuo- 
Įti nuo taksų už žemę. Dide- 
|li feodalai dažnai savo sū
nus išleidžia į aukštus reli
gijos vyrus, kad nereiktų 
mokėti už žemę taksų.

Religijos rankose yra to
ki dalykai, kaip vedybos, 
teismas rišimui nuosavybės 
klausimų, prekybos ginčų 
— visi civiliai teismai. Gre
ta jų yra valstybiniai teis
mai— “orf,” kurie riša kri
minalius klausimus, jų vy
riausiu teisėju skaitosi ka
ralius — šakas, kuris savo 
vietininkais (teisėjais) pa
skiria didelius feodalus.

Gamyba ir Prekyba
Persija yra žemdirbystės 

šalis, jos industrija yra ant 
žemo laipsnio. Antroj daly 
XIX šimtmečio į Persija įsi
veržė Rusijos, Anglijos, Vo
kietijos ir dalinai Amerikos 
kapitalas.

Persija užima pasaulyj 
trečią vietą gaminime opiu
mo, kurio į metus pagamina 
per 550, 000 kilogramų. 1928 
metais ji pagamino 22,600 
tonus medvilnės, kuria buvo 
apsėta 72, 000 hektarų; 170,- 
000 tonų ryžių, kuriais buvo 
apsėta 130,000 hektarai; 3, 
000,000 svarų šilko kokonų 
ir 100,000 tonų įvairių vai
sių.

Persijos g y vulininkystė 
buvo: 15,000,000 avių; 3,000,- 
000 asilų, 500,000 arklių; 
800,000 mulų; 300,000 ku
pranugarių. Raguočiai gy
vuliai pieninės vertės mažai

Persijos valstiečių gyveni
mu geriausiai aprašė jų ra
šytojas Achmedas Chodala- 
de savo veikale: “Kartus 
Valstiečio Likimas.” Vals
tietis veik viską atiduoda 
ponui už žemę, parandavo- 
jtus galvijus ir įrankius, o 
'čia dar ant jo gula valdžios 
visoki taksai: pagalviniai, 
už vandenį, už apsaugą nuo 
'žvirblių. Persijoj ir dabar 
dar viešpatauja žmogaus 
pardavimas už skolas. Pla
učiai išsiplatinęs plakimas — 
;“Čube—faliak.” Plaka bai
liai. “Prasikaltėlį” pririša 
! kojomis prie šėtros, du vy- 
|rai paima šėtrą už galų ir 
įgali “prasikaltėlį” vartyti 
per galva, tai viena, tai kita 
puse. Budelis plaka, ponai ir 
valdininkai stovi ir žiuri, 
kaip į kokį cirką. Daug kar
tu Persijoj buvo badas, ka
da valstiečiai masėmis mirė.
Didysis Babitų Sukilimas
Viduramžy j XIX šimtme

čio Persiją supurtė didelis 
babitų sukilimas, kurio stu
miamoji jėga buvo valstie
čiai. Jiems vadovavo Ali- 
Muchamedas, k u ris save 
paskelbė “Babu”. Jis parašė 
knygą “Bejan,” kurioj išdės
tė, kad senoji tvarka atgy
venus, netikus, kad ji pilna 
neteisingų žmonių, vagių, 
žulikų ir skriaudėjų. Jis iš
stojo ir prieš religiją, pas
kelbdamas, kad “Koranas” 
jau atgyveno. Jis siūlė nau
ją santvarką, turtus siūlė ly
giai pasidalinti, išnaikinti 
klasinius luomus, įvesti visų 
lygybę.

(Bus daugiau)

Iš Karo - Apie Karą
(turi.

Greta industrijos Persijoj 
nuo senai išsiplatinus amat- 
ninkystė, ypatingai ji pa
garsėjo “Persijos kaurais.” 
Persijos gamtiniai turtai 
yra žibalas, sidabras, varis, 
misingis, švinas ir kiti me
talai. Vystosi naminė manu
faktūra tekstilės, mezgimo 
ir. (Kitokia. Persija kaurais ir 
misingio išdirbiniais garsi 
jau nuo gilios senovės.

Persija dar senovėj pa
garsėjo prekyba. Europos 
kelias į anglų Indiją ėjo per 
Persiją. Dar XVIII-tame 
šimtmety j Persija vedė pla
čią prekyba su Rusija, Ang
lija, Indija, Holandija ir ki
tomis šalimis. Karalius—ša
kas nuo senai stengėsi pasi
pelnyti įvesdamas didelius 
muitus, o plėšikai darydavo 
užpuolimus, kad atimti pre
kėj ų turtus.

žemė Priguli Ponams

Sunaikino 4,500 Nacių 
Orlaivių

Anglijos pranešimais į du 
metus karo anglai, vien tik 
Anglijoj ir arti jos, sunaiki
no nemažiau, kaip 4,500 fa
šistų orlaivių. Čia neįskai
tomi sunaikinti fašistų or
laiviai Norvegijoj, Afrikoj, 
Balkanuose, Francijoj. Ang
lai per tą laiką neteko 1,400 
savo orlaivių, bet 450 la
kūnai išsigelbėjo.

Irakas, Sirija ir Iranas
Nugalėti fašistai Irake, 

Sirijoj ir jiems pastotas ke
lias Irane. Visa tai sudaro 
gana stiprias Anglijos ir 
Sovietų pozicijas Artimuose 
Rytuose.

Dabar anglai galės vysty- 
■ti ofensyvą Egipte, kad ga
lutinai išgrūsti fašistus iš 
Libijos (Afrikos).

Persija yra žemdirbystės 
šalis, greta kurios vystoma 
sodininkystė ir gyvulinin
kystė. Bet žemė iš gilios se
novės priklauso “karaliui 
karalių,” stambiems feoda
lams ir chanams. 1928 me
tais Persijoj žemė taip pri
gulėjo:

Stambūs dvarponiai, ku
rie kiekvienas turėjo, nema
žiau, kaip 250 hektarų, val
dė 75% žemės. Karalius sa
vo nuosavybėj turėjo 10%; 
bažnyčia - “Vakufai” taipgi 
10%; o valstiečiai tik 5%. 
Valstiečiai randavodavo že
mę nuo ponų, karaliaus, baž
nyčių, jos savininkams ati
duodami nuo 60% iki 95% 
žemės derliaus. Labai daug 
valstiečių neturi savo įran
kių, galvijų, tai jie randavo- 
dami žemę kartu ir tuos da
lykus pasirandavoja. Todėl, 
Persijos valstiečiai labai nu
vargę, nubiednėję, nuskurę.

Sumišimai Nacių Armijoj
Į New Yorko prieplauką 

atplaukė laivu “Excalibur” 
nemažai žmonių, kurie buvo 
fašistinėj Vokietijoj. Jie 
pasakoja, kad nuo tada, ka
da Hitleris pradėjo karą 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
Vokietijos armijoj puola pa
sitikėjimas, kad fašistai lai
mės karą.

Sako, kad ne vien karei
viai, bet net nacių oficie- 
riai stengiasi išgirsti rusų 
ar anglų radio pranešimus, 
nes tik iš jų jie sužino tiesą 
apie karą.

Vienas keliauninkas, ku
ris atvyko iš Vengrijos, sa
ko, kad birželio 23 dieną, tai 
yra ant rytojaus, kaip Hit
leris užpuolė Sovietus, Bu
dapešte, Vengrijos sostinėj, 
komunistai sunaikino didelį 
amunicijos gaminimo fab
riką.
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Darbo Unijos, P rofitieriai ir
Tautinis^ Apsigynimas

Robert Minor, veikiantis Komunistų Par
tijos sekretorius, išdėstė tos partijos po
ziciją šiais trimis svarbiais klausimais 
savo prakalboje, kurią jis pasakė Labor 
Day Detroito piknike, kuriame dalyvavo 
per du tūkstančiu žmonių.

Man pribūnant j šį pikniką vienas drau
gas manes paklausė: “O kaip eina karas?” 
Aš atsakiau jam tą, ką aš noriu jums pa
sakyti : “Kaip šis karas eis, daug priklau
sys nuo to, ką jūs darysite čia Detroite.”

Yra labai daug neaiškumo šiuo reikalu. 
Dar vis randasi žmonių, kurie taip susimaišę 
dėl šio karo, jog gali privesti visą pasaulį 
prie baisiausios katastrofos. Todėl būtinai 
reikalinga mums suprasti pobūdį šio karo, 
kurį Hitleris veda prieš pasaulį. Tokiam 
mieste, kaip Detroitas, mes turime atminti, 
jog viskas, ką veikia darbo unijos čionai, ga
li turėti nulemiamos reikšmės ne tik ant šio 
miesto, bet ant visos šalies ir tuo būdu ant 
visos šios pasaulinės kovos rezultatų. Ne
aiškumas dėl karo pobūdžio yra pavojin
gas, aš galiu sakyti, net pačiai šalies gyvy
bei. Tasai neaiškumas gali privesti prie sto
kos energingo ir besąlyginio gynimo mūsų 
šalies tuo laiku, kuomet apsigynimo silp
numas gali privesti prie didžiausios katas
trofos.

Iš Detroito 58 jaunuoliai buvo išvykę Is
panijon kovoti prieš Hitlerį. Apie 40 jų 
sugrįžo namo ir įstojo atgal į savo draugų 
darbininkų eiles, kaipo didžiai gerbiami uni- 
jistai čionai Detroite. Bet aštuoniolika iš jų 
nebesugrįžo. Jie ilsisi palaidoti Ispanijoje. 
Jie buvo vieni iš pačių pirmutinių amerikie
čių įstoti į militarinę kovą prieš fašistines 
bestijas. Aš manau, kad dabar kiekvienas 
sutiks, jog šitie jaunuoliai kovojo ne tik 
už Ispaniją, bet taipgi už Ameriką ir už 
Michiganą ir Detroitą—už demokratiją ir 
idealus, kurie yra surišti su mūsų šalies 
Amerikos istorija.

Dabar mūsų kraštui grūmoja sunaikinimu 
tos fašizmo spėkos, kurios laimėjo kovą 
Ispanijoje. Jeigu mūsų šalis būtų prisilai
kius politikos ginti nepriklausomybę ir lais
vę tautų, kurias Hitlerio Ašis užpuolė—jeigu 
mūsų valdžia būtų vedusi tokią politiką ke
turi metai tam atgal,—-tai Ispanijos Respu
blika nebūtų buvus parblokšta ir, gal būt, 
šio karo būtų buvę išvengta.

Birželio 22 dieną šio karo pobūdis visai 
pasikeitė, kuomet paskutinė didelė va^tybė, 
kuri buvo neutrališka, tapo įtraukta į karą. 
—Sovietų Sąjunga, viena didelė spėka išli
kusi neutrališka, viena didelė valstybė, kuri 
dėl savo ekonominės ir politinės sudėties 
neturi imperialistinių siekimų—tapo įtrauk
ta į karą per pardavingą naciškos Vokietijos 
užpuolimą. Vienu tuo žygiu nebeliko jokios 
neutrališkos teritorijos vfeoje Europoje ir vi
soje Azijoje. Karas tapA perkeltas į tą sta
diją, kur .nebegali būti jokios taikos be vi
siško sunaikinimo hitlerinės valstybės. Ne
begali būti jokios tautinės laisvės ir nepri
klausomybės jokios tautos visam pasaulyje 
be visiškos, pilnos pergalės tų šalių, kurios 
yra įtrauktos į karą—o visi žmonės turi įsi
traukti į šitą karą, jeigu jie nori išlaikyti 

. savo gyvybę—prieš hitlerinę valstybę, šiuo 
klausimu yra labai daug neaiškumo, o yra 
tokių nenaudėlių, kurie daro biznį iš didini
mo to neaiškumo čia pat darbininkų judė
jime. Per daug yra naciškos propagandos, 
kad būk Jungtinėms Valstijoms dar nesą 
pavojaus. Yra net tokių hitlerizmo agentų, 
kurie bando mus įtikinti, kad Hitleris “per 
daug užimtas” karu prieš Sovietų Sąjungą, 
todėl šiam kraštui nėra pavojaus. Tokios 
rūšies melagiai ir kvailiai bando apakinti 
mus, idant mes nematytumėme, jog jeigu 
Sovietų Sąjunga būtų sumušta, tai negali 
būti jokios abejonės, kad būtų nugalėta An
glija, paskui Chinija, Turkija ir visi Arti
mieji Rytai atsidurtų po hitlerizmo letena. 
Visam pasaulyje nebeliktų nei vienos di
džiulės spėkos, išskyrus vienas Jungtines 
Valstijas, atsistoti prieš Hitlerį. šiandien 
Hitleris naudoja septyniolikos valstybių šal
tinius karui prieš Sovietų Sąjungą. Jeigu jis 
laimėtų šitą karą, jisai galėtų viso pasaulio 
šaltinius panaudoti sunaikinimui Jungtinių 
Valstijų. Jeigu Sovietų Sąjunga pralaimėtų 
šiame kare, hitlerinės armijos atsidurtų tik 
už penkių mylių nuo Jungtinių Valstijų teri
torijos, tai yra, atsidurtų Alaskoje ir galėtų 
sukoncentruoti visus militarinius ir laivyni- 
nius karo įrankius visos Europos ir Azijos 
užpuolimui ant šios šalies vienos.

Pakeitimas Atsinesimo Linkui Karo
Kuomet mes sakome, kad mes pakeitėme 

savo atsinešimą linkui šio karo, mes turime 
mintyje kaip tik tą ir daugiau nieką. Pasi
keitęs karo pobūdis reikalauja pakeistos po
litikos jo pasitikimui. Tame nėra jokio ne
pastovumo. Mes, Komunistų Partija, visuo
met buvome priešingi imperialistiniams ka
rams, tokiems, pavyzdžiui, kaip 1914 metų 

karas buvo. Bet mes visuomet palaikėme 
kiekvieno karo demokratinę pusę, kuomet 
karas buvo vedamas už žmonių laisvę. Kla
sišką pavyzdį tame suteikia Amerikos Civi
lis Karas, kuomet viso pąsaulio komunistai 
gynė Jungtines Valstijas ir jų prezidentą 
Abrahomą Lincolną. Bet modemišką pavyz
dį ir įrodymą mums suteikia Ispanijos tauti
nio apsigynimo karas prieš Hitlerį, apie ku
rį jau prisiminiau ir kuriame aštuoniolika 
Michigano jaunuolių paguldė savo galvas. 
Mes buvome teisingi priešintis šiam karui, 
kuomet abi pusės buvo imperialistinės. Ir 
bies esame teisingi, kuomet mes remiame 
dabartinį karą prieš sukilimą, vergų savi
ninkų, kuriems vadovauja Hitleris, kuris 
bando pavergti visą civilizaciją. Mūsų Ko
munistų Partijos garbingas rekordas yra vi
siškai logiškas, >kuomet mes sakome, kad 
mes reikalaujame nacionalės vienybės dėl 

'apgynimo mūši} šalies ir visų jos talkininkų 
vedimui šio karo be jokių apribojimų ir be 
jokių svyravimų iki visiško Vokietijos na
ciškos valstybės sunaikinimo.

Kuomet mes reikalaujame tautinio fron
to — šios tautos vienybės apsigynimui nuo 
mirtino priešo,—atsiranda žmonių, kurie 
klaidingai mus supranta. Kai kurie mano, 
kad mes turime mintyje tą, jog dabar dar
bininkų judėjimas turi pasitraukti iš kelio, 
save susilpninti ir atsižadėti savo teisių, nes 
būk darbininkų judėjimas kenkiąs šalies ap
sigynimui. Tai negali būti didesnės klaidos.

Mes neslepiame to fakto, kad yra šimtai 
svarbių klausimų, kuriais darbininkai, dar
bo unijos ir Komunistų Partija turime skir
tumų kaip tik su tais žmonėmis, su grupė
mis žmonių, arba klasėmis, su kuriais bei 
kuriomis mes turime bendradarbiauti pačiu 
didžiausiu, pačiu svarbiausiu šalies gynimo 
klausimu.

Keliais atvejais savo reikalavime tautinės 
vienybės mes esame ėję taip toli, jog pa
sakę, kad darbininkai turi pasidaryti ener
gingiausia šalies gynime spėka ir turi kuo- 
rūpestingiausiai prižiūrėti, kad sėkmingai ei
tų gamyba dėl karo mūsų šalies milžiniškuo
se fabrikuose. Suprantama, atsiras žmonių, 
kurie bandys sakyti, jog tas reiškia, kad 
darbo unijos turi pasiduoti ir susisilpninti ir 
atsižadėti kovos už darbininkų organizaci
nių teisių interesus, už gyvenimo standardą, 
algas ir darbo sąlygas. Bet tas nepagelbėtų 

'bendram reikalui. Kaip tik priešingai.
Idant šiuo klausimu neliktų jokio nesusipra
timo, mes turime pasakyti aiškiai, kad tęsi
mas darbininkų aštrios kovos su darbda
viais yra absoliutiškai neišvengiamas. Mes 
nesiūlome paaukoti darbo žmonių interesus. 
Tuo patim , laiku mes žinome, kad darbo 
žmonių interesai supuola su tautos intere
sais ir su pasaulio demokratijos interesais, 
kas liečia sumušimą Hitlerio.

Paskutiniais laikais padaryti dideli žygiai 
organizavime Amerikos pramonių ir kolek- 
tyvėse derybose padaro galimu išrišti visus 
neišvengiamus skirtumus (susikirtimus dar
bininkų su darbdaviais) be jokio pakenkimo 
šalies apsigynimui. Darbo unijos ir kolek- 
tyvės derybos dabar pasidarė pasitikimiau- 
siu faktoriumi mūsų šalies demokratijos ir 
jos apsigynimo.

Visi susikirtimai turi būti išrišti pagal 
mūsų šalies pobūdį ir padėtį ir jos tikruosius 
tautinius interesus. Mūsų šalis yra šalis aukš
tai išvystytos mašinerijos ir masinės gamy
bos ir tuo patim laiku aukščiausio gyvenimo 
lygio, nepaisant tūlų išimčių. Geriausioji 
mūsų gamybos dalis yra paremta labai 
aukštu darbo našumu ir aukštu algų ir va
landų standardu, kas būtinai surišta su aukš
tu darbo produktyviškumu, ką mes vadina
me amerikiniu gyvenimo standardu (lygiu).

Berlyno Goeringas sako Vokietijos darbinin
kams, kad jų karo obalsis turi būti: “Ne svies
tas, bet kanuolės.” Tai yra gana suprantama, 
kad reakcinis nacių režimas, tokioje šalyje, 
kuri buvo nualinta per daugelį metų netei
singos Versalio taikos, o paskui dar sunkes
nių metų hitlerinės peklos, pradėjo savo karą 
su obalsiu katastrofiškai numušti darbinin
kams gyvenimo standardą. Todėl Hitlerio 
obalsis karinei gamybai buvo: “Ne sviesto, bet 
kanuolių.” Kai kurie žmonės ir čionai mūsų 
amerikinę apsigynimo programą norėtų pa
remti mažiau ar daugiau tuo patim pamatu. 
Galimas daiktas, kad mums gali prisieiti labai 
aštriai susikirsti su darbdaviais, kurie var
giai gali bepaslėpti savo tikslą pasipelnyti pa
sislėpę už obalsio “Ne sviesto, bet kanuolių.”

Betgi gyvenimo standardo numušimo obal
sis visai nesuderinamas su geriausiais inte
resais gamybos dėl tautinio Amerikos apsi
gynimo šiandien, ši šalis, kuri eina prie pilno 
įsitraukimo į pasaulinę kovą dėl apgynimo savo 
tautinio gyvavimo prieš nacišką pavergimą, 
yra turtingiausia šalis pasaulyje. Jos gamyba 
geriausia sekasi, kuomet paremta aukščiau
sia algų skale ir geriausiomis darbo sąlygomis. 
Amerikos darbininkai pasiruošę aukščiausiam 
pasiaukojimui, panešti net sunkiausi laikiną 

nedateklių, jeigu tas būtų reikalinga, idant 
sumušti nacišką priešą. Bet šių dienų mūsų 
šalies sąlygose tautinis apsigynimas reikalau
ja ne puolančio gyvenimo lygio (standardo), 
bet sulyginimo to standardo, jį pakeliant po 
unijinių sąlygų apsauga pasekmingiausiam ir 
smarkiausiam gaminimui karo pabūklų. Tauti
nio apsigynimo interesai reikalauja ne atėmi
mo iš darbininkų sviesto, bet užtikrinimo ge
riausio gyvenimo standardo ir išauklėjimo mū
sų šalies tvirto ir sveiko jaunimo. Amerikai 
obalsis yra: “Sviestas dėl daugiausia kanuo
lių.”

Amerikinis darbo unijų judėjimas, saugo
damas Amerikos darbininkų interesus, auklė
damas darbo unijas dė] sustiprinimo demo
kratijos ir mūsų žmonių destinacijos, gali ap
saugoti masių gyvenimo standardą visai su
derinamai su pačiu didžiausiu ir svarbiausiu 
šių dienų tikslu — apgynimu mūsų šalies 
tautinio gyvavimo prieš hitlerizmą.

Tatai jau tapo įrodyta. Paskutinėmis kelio
mis savaitėmis mūsų šalies darbo unijų ju
dėjimas pažengė* pirmyn taip smarkiai, kaip 
niekados pirmiaus visoj savo istorijoje, pa
vyzdžiui, karinėse pramonėse, kaip automobi
lių ir orlaivių gamyba. Tuo patim kartu — 
pėda pėdon su darbo unijų pirmynžanga, su 
kova už gyvenimo aukštesnį standardą, ir su 
kolektyvėmis derybomis — toš'e karinėse pra
monėse gamyba pasiekė au.kščiausį laipsnį vi
soje šios šalies istorijoje. Šių karinių pramo
nių gamyba yra produktas unijistų rankų ir 
smegenų — vyrų ir moterų, kurie nešiojasi 
unijos kortą, o ypatingai galingose naujose 
industrinėse unijose, šitie darbininkai turi 
puikią priežastį jaustis vienais iš pačių ge
riausių saugotojų mūsų šalies demokratijos 
ir saugumo.

Mūsų teigimas, kad darbo unijos gali ap
ginti darbininkų gyvenimo ir darbo sąlygų 
standardą ir tuom pačiu kartu daboti, kad bū
tų pravesta geriausia ir aukščiausia karo reik
menų gamyba, neką paremtas kokia nors opor- 
tunistine iliuzija. Mes žinome, kad buržuazi
ja neprarado savo dantų. Mes žinome, tyad 
karinių profitierių godumas yra toks pat di
delis, kaip ir visuomet. Komunistų Partija ne
nustojo buvusi Komunistų Partija. Bet kaip 
tik todėl, kad mes suprantame šituos prieš
taravimus ir drąsiai juos pasitinkame, darbi
ninkai galės išrišti tas problemas ir tuos iš
kylančius skirtumus, neleisdami paaukoti jo
kių apsigynimo interesų. To negali padaryti 
silpnas darbo unijų judėjimas. Tą gali pada
ryti tiktai galingas darbininkų judėjimas, ku
ris nesusilpnina savo jėgų ir kuris nepaaukoja 
savo teisių. Darbininkų judėjimas turi išlaiky
ti ir apginti savo nepavaduojamą įrankį teisę 
streikuoti. Bet tą įrankį jis panaudos taip, 
kaip gali panaudoti tiktai galingas darbinin
kų judėjimas, būtent, su šaltu aprokavimu, 
su pažinimu jo galios ir su ėmimu atydon pa

Sužeisti Raudonosios Armijos kariai dedami y ambulansą ir gabenami į ligoninę.

Chicago, III.
LKM Choro Darbuote

Rugsėjo 2 d. Hollywood sa
lėj įvyko LKM Choro pamo
kos. Iš po švenčių ne visi kan- 
kliečiai susirinko .į pamokas. 
Kiek choristų susirinko, visi 
praktikavosi. Iš jų pareiškimų 
susidaro išvada, kad šį sezoną 
chorui pavyks išsiauginti iki 
100 narių. Kas mėgsta dainuo
ti ir mėgsta dailę, yra kviečia
mi prigulėti prie Kanklių Cho
ro.

Kviečiame visus spiestis apie 
chorą kaip vyrus, taip ir mer
ginas. Pamokos įvyksta kas 
antradienis, Hollywood salėj. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Ateities Darbai
LKM Choras yra užkviestas 

dalyvauti Simano Daukanto 
Draugijos parengime progra- 
mo pildymui. Dar susitarimas 
nėra pilnai užbaigtas, bet pa
kvietimą kankliečiai priėmė. 
Kankliečiai rengiasi prie savo 
koncerto, kuris įvyks spalio 

19 d., Lietuvių Auditorijoj.
Apart dainų, programo, bus 

suvaidinta vieno veiksmo ko
medija “Moterų Medžiotojas.”

Choras nusitarė rugsėjo 14 
d. dainuoti per radiją. Dai
nuos bent tris dainas.

Kankliečiai aptarė, kad rei
kia surengti profesoriui Vy
tautui Bacevičiui koncertą. To 
įvykinimui išrinko komitetą. 
Į komitetą įeina J. Stulgaitis 
ir J. Bendokaitis.

Kankliečiai Svečiuos
Frances Jurgeliūtė su būriu 

kitų jaunuolių lankės Detroi
te. J. Stulgaičiai ir Bendokai
tis aplankė farmerius Smithus, 
Jankauskus ir Bacevičius. 
Taipgi buvo sustoję Beverly 
Shores pas Jarušus, Zabukus, 
Kaciucevičienę. Visi švenčių 
proga turėjo svečių.

A. Garšinskas ir žmona bu
vo išvykę dviem savaitėm ato
stogų Wisconsin valstijom

Apie Choro Valdybą
Įvyko netikslumas paskel

biant choro naujos valdybos

čio vyriausio mūsų šalies apgynimo klausimo 
ii* apgynimo pasaulio demokratijos prieš bru- 
tališko hitlerizmo reakciją. Taip, mes turime 
skirtumų, bet vistiek yra galima tautinė vie
nybė, kuri visus paakstina prie pastangų ne
leisti jokiems ginčams pakenkti apvienytai 
tautinei kovai, kuri reiškia tautai gyvenimą ar 
mirtį.

Mūsų Krizis

Bet aš noriu aiškiai pabrėžti, jog labai pa
vojingai klysta tie, kurie mano, kad ameri
kiečių pareiga yra gaminti karo reikmenis tik 
kitiems kraštams. Tokia klaida išyla iš visiš
kai klaidingo supratimo, koks Jungtinių Vals
tijų tikslas yra ir turi būti šioje kovoje. Aš 
sakau jums, kad Jungtinės Valstijos yra pa
vojuje. Jų tautiniai interesai nusako visus 
šios šalies žygius šioje kovoje, tai yra, jeigu 
jinai eis tuo keliu, kurį yra nubrėžęs prezi
dentas Rooseveltas. Nedarykite klaidos, šios 
šalies tikslas šiame kare yra apginti savo 
tautinius interesus, o ne kitkas. Jeigu mes tą 
suprasime, tai mes tuojau pamatysime, kad 
šios šalies tautiniai interesai, jų apgynimas 
nuo sunaikinimo šiame kare, negali būti palik
tas jokiai kitai valstybei, jokiai kitai armijai 
pasaulyje. Jungtinės Valstijos turi ginti savo 
tautinius interesus ir saugumą pagelba savo 
spėkų, savo galingos armijos, savo; puikaus j 
laivyno ir tt.

Kelias link tautinės vienybės jau -atdaras. 
Mes žinome, kad tam tikri suderinimai turi 
būti padaryti. Mes žinome, kad pavojinga 
“red-baiting” liga, nereikalingi kivirčiai ir 
suokalbiai darbo unijose gali patarnauti tiktai 
sunaikinimui unijų vienybės ir galios.

Atminkite, kad mūsų amerikinės hitleriz
mo spėkos, kurias atstovauja Coughlin ir Ge
rald L. K. Smith ir daugybė kitų, kurių čia aš 
neminėsiu, pasinaudoja kiekvienu nereikalin
gu ir beverčiu beprincipiniu ginču darbo unijų 
vienybės kaštais.

Amerikos darbo unijistai, kurie nešiojasi 
unijos kortą, lojalūs savo unijai ir savo kraš
to tautiniam apsigynimui, yra geriausi Ame
rikos sargai šioje didžio pavojaus valandoje. 
Bet idant laimėti, tai jie turi aiškiai supras
ti, kad jie dar nepadarė tuo reikalu visko, kas 
reikalinga padaryti. Detroito darbininkai turi 
dešimteriopai daugiau nuveikti, idant jie ga
lėtų tapti pasekmingiausiais darbo Ir demo
kratijos reikalo vadais šioje mūsų didžioje 
žemėje.

Mano paskutinis žodis yra apie Earl Brow
der, nors apie tai jau kalbėjo Pat Toohey. 
Aš tik pridėsiu: Atminkite, kad joks darbi
ninkų judėjimas negali būti tvirtas, jeigu jis 
leidžia savo geriausius vadus įkalinti dėl po
litinio atkeršijimo. Earl Browderio išlaisvi
nimas yra būtinai reikalingas darbininkų ju
dėjimo sveikatai ir savigarbai ii’ mūsų šalies 
apsigynimui. Jūs vyrai ir moterys iš darbo 
unijų turite tuo reikalu pasidarbuoti.

So. Boston, Mass.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 

Pikniko Pasekmės •
Piknikas buvo rengtas nau

dai Amberland Radio Progra
mos, rugpjūčio 24, Maynarde. 
Rugsėjo 7 dieną rengimo ko
misija ir pikniko darbuotojai 
suvedė sąskaitas ir pasekmės 
pasirodė labai džiuginančios. 
Gryno pelno piknikas Tarybai 
davė virš $1,000.

Turiu priminti, kad entu
ziazmas pikniko darbuotuo- 
juose buvo pakilęs iki aukš
to laipsnio ir vieni su kitais 
lenktyniavo sukėlime didesnių 
sumų ant leidžiamųjų ant iš- 
laimėjimo suaukotų “baskets” 
su sūriais, kumpiais, vaisiais, 
vynu, degtinėle ir kitkuo, kad 
užtikrinus piknikui pilną pa
sisekimą. Tame pasižymėjo 
mūsų uoliai pasišventusios 
krapščios moterėlės, kurioms 
PLT valdyba ir pikniko komi
tetas yra be galo dėkingi.

So. Bostono ALDLD 2 kp. 
moterų stalas po vadovyste H. 
Tamašauskienės davė gryno 
pelno $100, ir $48.70 už iš
leistas laimėjimui “baskets.”

Kultūros Kliubo ir Moterų 
Ratelio stalas taipgi davė 
$100. Pinigai priduota per A. 
Kvietkauskienę.

Norwoodo moterų stalas 
davė pelno $46.45 ir $20 už 
laimėjimo “baskets.” Darbuo
tojų vardai nepriduota. Ant 
virš minėtų stalų valgiai buvo 
suaukoti:

vardus ir jų užimamas vietas. 
Sekami turi būti: pirmininkas 
—A. Garšinskas; pirmininko 
pagelbininkas — T. žebraitis; 
protokolų sekretorius — J. 
Bendokaitis; finansų sekreto
rius — A. Zinis; iždininkas— 
J. Stulgaitis; korespondentai 
— J. Bendokaitis ir H. 'Nor
man.

Choro rėmėjų komitetas su
sideda iš: J. žebraitis, F. Jur
geliūtė ir G. Kvainauskas. 
Gąidų prižiūrėtojas A. Zinis.

Visą valdybą kankliečiai iš
rinko vienbalsiai.

Šiemet pasiryžę kanldT^čiai 
daug dirbti. Pirmiausia kon
certas, o paskui operetė.

Širdukas.

Paryžius. — Paryžiaus 
teismai labai užimti teisimu 
komunistų už dalinimą la
pelių ir išrašymą obalsiu 
ant sienų. Paryžiuj aštuonis 
asmenis nuteisė nuo mėne
sio iki septynių metų kalė
jimo už platinimą komunis
tų lapelių.

Montello Zinkevičiaus au
kota “ham” ; išleido : Beniulie- 
nė, Gutauskienė, Kupaitienė 
ir Markevičienė. Pelno prida
vė $25.20.

Worcesterio Moterų ALDLD 
155 kp. pridavė $21.60; šu- 
penienė ir Kuklevičienė — 
$3.60; Penkauskas ir Lukas— 
$6.60; Dovidonienė — $6.75.

Montello; O. Kelly, Cereš- 
kienė ir Ambrosienė $20;

Stoughtono: Petraitienė ir 
Radzevičienė — $10.

Stoughtono Moterų Kliubas 
per Petraitienę — $5.

Cambridge: M. Stašienė au
kavo pinigais $2.25.

Nashua Vilkausko aukotas 
blanketas davė pelno $10.

Dedham: Niaurai už jų au
kotą vaisių “basket” $8.

Brighton Moterų Kliubas 
! per Washkienę, $10.

So. Bostono ALDLD 2 kp. 
per G. Liką, $3; Freimantie- 
nė už jos aukotas nosines ske
petaites, $6.

Cambridgiaus moterų grupė 
I turėjo “basket,” P. Washkie- 
! nė išleido kvortą “Calvert,” 
A. Rimkus pyragą. Jų visų pi
nigai, turbūt, yra priduota 
moterų stalų komitetams.

Visoms ir visiems prisidėju
sioms prie šio darbo, su auko
mis ir darbu, PLT valdyba ta
ria labai daug ir daug dide
liu ačiū.

Dar daugelio kitų darbuoto
jų neteko nei vardai pasiimti, 
nes niekas nesusiprato visų su
registruoti, tad kurie nesate 
paminėti, prašome atleisti.

Taipgi šiame piknike buvo 
rinktos aukos medikalei pa
galbai Sovietų Sąjungos ka
riams, kurių tarpe yra labai 
daug ir lietuvių kovotojų, ko
vojančių prieš moderninius 
vergėjus fašistus, siekiančius 
pavergti visą demokratinį pa
saulį. Aukų surinkta virš $100.

• • •
Rugsėjo 7 dieną Bostone 

įvyko konferencija suorgani
zavimui Mass, lietuvių sky
riaus medikalei pagalbai Sov. 
Saj. kariams teikti ir čia pri
duota aukų $241. Ir jau gir
dėt, kad iš Mass, valstijos bu- . 
vo pasiųsta aukų tiesiog į 
Centrą, tad pasirodo, kad 
Mass, toje linkmėje jau pada
rė gražią pradžią ir greitoje 
ateityje, pradėjus veikti orga
nizuotai, bus atsiekta gana 
daug, nes masės žmonių spi
ria ir net varu varo komite
tą veikti kuo greičiausia, nes 
reikalas yra visiems supranta
mas, opus ir reikalaujantis 
greito ir energingo veikimo.

Komiteto Narys, S. Žavisi



Ketvirtas puslapis
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LAISVE Pirmadienis, Rugsėjo 15, 19’41

A. I. Nekrasovas

Prancūzijos Kolonijos
SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI Magnitogorsk© Miestas

(Pabaiga)
Pirmojo pasaulinio karo metu prancū

zų administracija pažadėjo kolonijinėms 
tautoms pagerinti jų medžiaginę būklę, 
suteikti politines teises ir t. p. Tačiau pa
sibaigė karas, ir pažadai liko pažadais. 
Prasidėjo tolesnių grobimų gadynė. Pri
siminkim, kaip prancūzai nukariavo rifus 
(1925 m.).

Tarp Prancūzų ir Ispanų Maroko yra 
kalnuota Rifų sritis, gyvenama laisvę 
mylinčių rifų giminių. Ispanams ir pran
cūzams bandant tą sritį okupuoti, rifų gi
minės griežtai pasipriešino. Abd-el-Keri- 
mo vadovaujami, rifai smarkiai sumušė 
ispanus. Prancūzijai teko pasiųsti prieš 
rifus didelę 200 tūkstančių žmonių armi
ją su dviem maršalais, ginkluotą kulkos
vaidžiais, tankais, lėktuvais. Karas tęsė
si kelerius metus ir kaštavo Prancūzijai 
4 milijardus frankų ir 10 tūkstančių ka
reivių. Pergalės pavyko pasiekti iš dalies 
todėl, kad prancūzams pasisekė papirkti 
kai kurių giminių vadus, ir tie perėjo 
Prancūzijos pusėn.

1928—1929 metais kilo stambus negrų 
sukilimas Prancūzų Konge. Indokinijoje 
1929—1930 metais įvyko valstiečių bruz
dėjimas. Sukilusius valstiečius prancūzų 
administracija malšino lėktuvais.

Indokinijos d a rbininkai, komunistų 
partijos vadovaujami, veda herojišką an- 
tiimperialistinę ir antifeodalinę kovą. 
Rusų revoliucijos ir kinų Tarybų įtakoje 
buvo sukurtos Tarytas dviejose Anamo 
provincijose (1930—1931 m.). Iš dvari
ninkų buvo atimta žemė, jie patys ir 
prancūzų valdininkai išvyti. Tarybų val
džia išsilaikė 3 mėnesius. Nuslopinus ju
dėjimą, buvo įmesta į kalėjimus daugiau 
kaip 10 tūkstančių žmonių.

Prancūzų administracija ypač perse
kioja komunistus. Pakanka įtarti ką pri
klausant komunistų partijai, kaip jis pa
smerkiamas mirti. Pav., 1933 m. už pri
klausymą komunistų partijai Indokinijo
je buvo pasmerkti 106 anamitai, kurių 8 
buvo pasmerkti mirti, 18 — kalėti ligi gy
vos galvos, o likusieji nubausti įvairio
mis bausmėmis.

1925 m. Sirijoje kilo druzų sukilimu, 
kuris ąpėmė visą šalį. Jame dalyvavo dar
bininkai, amatininkai, felachai-valstie- 
čiai. Prancūzų valdžia paleido į darbą vi

sas ginklo rūšis, norėdama sukilimą nu
malšinti.

Spalių 18 d. prancūzai išrengė kelis 
tankus, kurie su nepaprastu greičiu nu
skriejo miestu (Damasku), be paliovos į 
visas puses šaudydami. Tos pačios.dienos 
vakare prasidėjo čiabuvių kvartalų ap
šaudymas artilerija, tačiau pradžioje jis 
vyko su pertraukomis ir neužtaisytais 
sviediniais.

Rezultate Damasko apylinkėje buvo 
sunaikinta 70 kaimų. Be pastogės liko 25 
tūkstančiai žmonių.

Prancūzija pažadėjo Sirijos gyvento
jams sušaukti steigiamąjį seimą, tačiau 
kai jis susirinko ir paaiškėjo, kad išrink
tieji delegatai Prancūzijai nepalankūs, 
seimas buvo paleistas.

Daladjė vienoje savo kalbų yra pareiš
kęs:

“Imperijos politika nėra traukimosi 
politika, kaip tik priešingai. Atleiskite, 
bet aš niekada nesutiksiu su tuo, kad 
Prancūzijos jėga glūdi juridinėse kon
strukcijose, kokios puikios jos bebūtų... 
Aš matau ta jėga jos armijoje” (1939.11. 
17).

Nepraėjo nė metai nuo tos kalbos, kaip 
prasidėjo anglų-prancūzų-vokiečių karas. 
Ir vėl prancūzų imperializmas, matyda
mas prieš akis pavojų, gresiantį -metro
polijai, jos kolonijinei galybei, kvietė ko
lonijų vergus spiestis aplink “motiną me
tropoliją,” nešančią jiems “civilizaciją, 
ramybę ir tvarką.” Bet kartaus patyri
mo pamokyti, užsigrūdinę žiauriose kovo
se, čiabuviai jau nebetikėjo, prancūzų ka
pitalistų pažadams. Nei tankai, nei lėktu
vai, svaidą bombas į beginklius gyvento
jus, nei revbliucionierių areštai nebegali 
sulaikyti išsilaisvinimo judėjimo koloni
jose.

“Kolonijinių ir pusiau kolonijinių kraš
tų dirbančiosios masės, — sako Leninas, 
—sudarydamos didelę žemės gyventojų 
daugumą, buvo prikeltos politiniam gy
venimui jau XX amžiaus pradžioje, ypač 
po revoliucijų Rusijoje, Turkijoje, Persi
joje ir Kinijoje. 1914—1918.m. imperialis
tinis karas ir Tarybų valdžia Rusijoje ga
lutinai paverčia tas mases pasaulio politi
kos ir revoliucinio imperializmo griovimo 
aktyviu faktoriumi.”

(Iš “Kultūros”)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
SOVIETAI SUNAIKINO 81-ną VOKIEČIŲ 

ORLAIVĮ PER DIENĄ
Maskva, rugs. 12.—Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei

do sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugs. 11 d. atkakliai kovojo prieš 

priešą visu frontu.
Mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės jėgomis, kir

to smūgius šarvuotai ir mechanizuotai priešo-kariuome
nei, pėstininkams ir artilerijai, ir naikino priešo orlai
vius jų stovyklose.

Rugs. 9 d. mūsų lakūnai per kautynes ore, mūsų prieš- 
orlaivinės kanuolės ir mūsų lėktuvai, atakuodami priešo 
orlaivių stovyklas, viso sunaikino 81-ną vokiečiu orlaivį. 
Mes praradome 41-ną savo orlaivį. v

įl)S Pirmo Apskričio Reikalai
Rugsėjo 6 ir 7 dienomis Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo 
Pirmo Apskr. piknikas atsibu
vo Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Publikos nebuvo perdau- 
giausia, nes tą pačią dieną 
Brockton Fėrai atsidarė. Todėl 
daug lietuvių nuvyko ant fėrų. 
Skirtas dovanas gavo sekanti 
asmenys: Ser. No. 2359, pirma J 
dovana, $25.000, išmokėta M. 
Banevičienei, 63 Upland Rd., 
Montello, Mass. Ser. 3409, $5, 
išmokėta Eddie Ruka, 29 Jen
kins St., So. Boston, Mass. Ser. 
No. 1406, $5, dar neišmokėta, 
Charles L. Caspersen, 572 Ply-

Wilmerding, Pa.

mouth St., Holbrook, Mass. Ser. 
No. 1260, neišmokėta, $5, S. 
Vaisman, 178 Ames St., Montel
lo, Mass. Ser. No. 1231, neiš
mokėta, $5, K. Laima, 11 Broad 
St., Montello, Mass. Ser. No. 
3246, neišmokėta, $5, F. Pūke
lis, 57 Vine St., Montello, Mass.

Kurie negavote laimėtų dova
nų, kreipkitės laišku, prisiųs- 
dami savo tikietus šiuo an
trašu: F. J. Repšys, 123 Water 
St., Milford, Mass.

Visos LDS kp., kurios ap- 
laikėte platinimui pikniko tikie- 
tų, atsiteiskite su Frank Olson, 
11 Thomas Park, So. Boston, 
Mass. Netrukdykite, draugai, 
atlikite šiuos reikalus greit, nes 
reikalinga dėl atskaitos.

LDS 1-mo Apskr. Sekret.
F. J. Repšys.LDS 37 kuopos laikytame 

mėnesiniame susirinkime, 7 
d. rugsėjo, buvo įnešta ir vien
balsiai nutarta paaukoti So
vietų Sąjungai dėl medikalės 
pagalbos $25 ir buvo parink
ta pas narius, šie nariai au
kavo :

K. Leanavičius — $2.
Po $1 : J. Piontka, F. Wil- 

kas, S. Taraila, A. Kačkinie- 
nė, D. Praškevičius, M. Ben- 
dorienė, O. Černiauskienė,

Po 50c: J. Chelkis, A. Mi- 
žeravičius, C. YudickaS, J. Or
ia, M. Matakienė, A. Svežaus- 
kas ir M. Mačionis.

Po 25’c: M. Abromaitienė, D. 
Svežjiuskiūtč, K. Yankauskas, 
F. Praškevičius, J. Praškevi
čius, M. Svetakienė, J. Sveta- 
ka ir J. R. Bevardis aukojo 
15c.

Viso suaukota $14.65. Kar
tu su kuopos auka pasidaro 
$39.65.

J. Piontka,
LDS 37-tos Kuopos

• Fin. Sekretorius.

Hightstown, N. J.
Surprize party 30 metų že- 

nybinio gyvenimo Jono ir Onos 
Warwick įvyko rug. 6 d. Po- 
kilis buvo suruoštas Applegarth 
viešbutyje, Hightstown, N. J. 
Svečių buvo skaitlingas būrelis 
iš apylinkės kolonijų suvažia
vę ir visi buvo priimti ir pavai
šinti su gardžiais valgiais.

Svečiams vakarieniaujant va
karo vedėjas A. Skairus pakvie
tė svečius pakalbėti. Kadangi 
buvo daug iššaukta kalbėti, tai 
vardų neminėsiu, nes užimtų 
daug vietos.

šiame pokilyje taipgi dalyva
vo ir Hightstown majoras Mr. 
Brown ir P. Buknys iš Brook- 
lyno. Svotas buvo K. Arlauskas, 
svočia Šinauskienė. Parės su
ruošime daugiausia pasidarba
vo drg. A. Stripeika. Jonas ir 
Ona Warwick širdingai dėkavo-

ja svečiam už atsilankymą ir 
suteiktas dovanas.

Šiame pakilyj nebuvo pamirš
ta ir visuomeniniai reikalai. Po- 
kilio dalyviai gausiai parėmė 
Laisvės Radijo programą. Au
kotojų vardai: Jonas ir Ona 
Warwicks aukavo $20 — Lais
vės 30 m. jubiliejui $10, Laisvės 
Radijo Programui $5, už apgar
sinimą $5. Po $1.00 aukojo: K. 
Arlauskas, J. Zaveikas, J. ži- 
žas, Ipol. Zagreckas, A. Gudai
tis, J. Gasparaitis, H. Kudirkie
nė, P. Rimkienė.

Po 50c: O. Žalienė ir O. Yan- 
kauskienė. Po 25c: B, Makutė- 
nienė ir J. Šinauskas.

Ukrinas.

Išvežti Spitsbergen© 
Gyventojai

London. — Nuo Spitzber- 
gen salų išvežta visi gyven
tojai, kurių ten buvo apie 
1,000 norvegų ir virš 2,000 
rusų mainierių. Sovietai tu
rėjo savas anglies kasyklas. 
Kur išvežti Sovietų piliečiai, 
tai yra karo slaptybė. Daug 
iš jų pareiškė troškimą sto
ti į Raudonosios Armijos ei
les kovai prieš fašistus.

Nepraleist Amerikos Žibalo 
Prancūzams Afrikoj

London. — Anglų seimo 
atstovas Noel-Baker, dar- 
bietis, patarė, kad Anglija 
prašytų Amerikos sustabdyt 
savo žibalą, kuris dabar 
siunčiamas francūzam šiau
rinėje Afrikoje. Nes naciai 
gali pasinaudoti tuom žiba
lu ir užimti francūzų prie
plauką Dakarą Vakarinėje 
Afrikoje.

Maskva, rugs. 11. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido šitokį pranešimą:

Naktį rugs. 10 mūsų kariuomenė ir toliau vedė atkak
lius mūšius su priešu ištisame fronte.

NACIŲ OFICIERIAI ŠAUDO SAVO KAREIVIUS
Paimtas nalaisvėn, vokiečių kapralas Wilhelm Heifel 

i$ 510-to pulko 2-ros kuopos sakė:
“Naktį kuopos komandierius, vyresnysis leitenantas 

Kral pranešė mums, kad turėsime eit pirmyn aušrai brėk
štant. Gavę tokią žinią, kareiviai buvo nusiminę. Kiek
vienam buvo duota degtinės, kad pakėlus jo ūpą, bet 
daugelis, net girti būdami', negalėjo užmiršti pavojaus, 
kuris jų laukė.

“Nakties laiku eiliniai vo,kiečių kareiviai Scherker, 
Buschke ir Krause tiksliai patys susižeidė į ranką. Kada 
mes atakavome, mūsų oficieriai sekė tuoj paskui ir šaudė 
visus tokius kareivius, kurie buvo kiek atsilikę. Sovietai 
darė mums sunkių nuostolių kiekviename žingsnyje. Po 
dviejų atakų ne daugiau kaip 30 kareivių teišliko gyvi 
mūsų kuopoje.”

LIGŲ SIAUTIMAS VOKIEČIŲ ARMIJOJE; NĖRA 
PAGALBOS SERGANTIEM KAREIVIAM

Belaisvis vokiečių kareivis G. Platto pareiškė:
“Pradėjo siaust kraujaligė tarp vokiečių kareivių. Ofi- 

cierių štabas įsakė mums gert nevirintą vandenį. Sergan
tieji kareiviai yra paliekami be pagalbos; beveik visai 
negalima gaut vaistų ir trūksta gydytojų ir slaugių. Per 
penkias dienas nuo kraujaligės mirė 12 kareivių iš 511- 
to pulko trečios kuopos.”

Belaisvis Gerhard Fause iš 84-to pėstininkų pulko sa
ko:

“Siaučia gripas-influenza ir maliarija mūsų pulke. Ka
reiviai su pasibaisėjimu prisimena, jog ateina žiema. Net 
jau dabar kareiviai kenčia nuo didelės stokos drabužių; 
o kas bus žiemą?”

Kitas belaisvis, iš to paties pulko, Joachim BicKel pa
sakė, kaip nežmoniškai vokiečių oficieriai elgiasi su ser
gančiais kareiviais: “Sergantiems neduodama medikalės 
pagalbos. Vokiečių kareiviai šimtais miršta ne tik nuo 
kulkų, bet ir nuo ligų.”

KRISLAI
%

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
z

čių armijos karius minių nuo
taika buvo nepaprastai paki
lusi.

“Vos pasirodžius pirmie
siems vokiečių kariams, žmo
nių minia sujudėjo ilga ova
cijų ir valiavimo banga. Ištisą 
dieną miesto gatvėmis judėjo 
gėlėmis išpuošti kariuomenės 
daliniai.

“Nuo birželio 24 d. Vilniaus 
gyventojai pradėjo naują gy
venimą . . .”

Iš kur “Keleivis” šitą Hit
lerio propagandos melą pasiė-

nelaimin- 
Ogi iš 

nacių leidžiamo 
Patarėjo.”

mė ir sušėrė savo 
giems skaitytojams?
Lietuvoje
“ūkininko

Prieš šimtą metų Urale, 
Magnitinio kalno papėdėje, 
atsilankė užsienio mokslinin
kai. Prieš juos driekėsi ne
aukštų, lėkštų, plikų kalvų 
grandinė. Iš ten grįžę moks
lininkai tvirtino, kad jų ma
tytame kalne slypi begaliniai 
geležies rūdos turtai... Ta
čiau tas atradimas nepadarė 
įspūdžio carinės Rusijos liki
mo lėmėjams. Dar daug de
šimtmečių tie dideli turtai iš
gulėjo nepaliesti.

Magnitiniu kalnu susidomė
jo tarybiniai žmonės. Tai įvy
ko didžiausiosios TSRS staty
bos pradžioje, staliniškųjų 
penkmečių laikais. Kalno pa
pėdėje išaugo metalurgijos 
milžinas, su kuriuo negali ly
gintis jokia kita panaši įmo
nė Europoje. Jis buvo stato
mas taip smarkiai, kaip tegali 
statyti tik bolševikai. Panaši 
į Magnitogorsko gamyklą A- 
merikos Gary, Ind., gamykla 
buvo statoma dalimis per 12 
metų. O’ statyba Magnitinio 
kalno papėdėje buvo atlikta 
per 3 metus.

Magnitogorsko metalurgijos 
kombinato statyba buvo pra
dėta 1929 metais. Toli nuo 
kultūros centrų esančius plo
tus išraižė geležinkeliai. Trau
kinys po traukinio gabeno į 
Magnitinio kalno papėdę gele
žines konstrukcijas, miško me
džiagą, plytas, cementą, vie
las, keliamuosius prietaisus, 
ekskavatorius, cukrų, žibalą, 
konservus. N e n u t r ūkstama 
srove plaukė ten statyti Mag
nitogorsko gamyklos žemės 
kasėjai, betoniniųkai, armatū- 
rininkai, kniedintojai, montuo
tojai.

Taip buvo statoma gamyk
la, apaugdama vis naujais ce
chais, įrengimais, o kartu su 

’ja augo ir plito naujas mies
tas, kurio gyventojų 1939 me
tais buvo jau 150,000.

Gamta nesuteikė dykvietėm 
Magnitinio kalno papėdėje jo
kio patrauklumo: saulės išde
ginta, plika stepė; kalnai vie
noje pusėje, o antroje — Ura
lo upė; srauni, sekli upelė, 

j kuri tartum dingsta stepėje.
Dar yra užsilikusių 

fijų, rodančių, kaip 
Magnitkos teritorija 
pradžioje. Dumble
vežimai, begalinės statytojų 
palapinių eilės. Nedėkingos 
gamtos sąlygos: pūgos ir di
di šalčiai žiemos metu, ne

pakeliamas karštis vasarą. Nei 
^medžiai, net nei krūmai — 
jokie augalai, atrodė, negalė- 

Į Laisvę” artlj0 aUgti šioje dirvoje. Nebūta 
kurio bū-

fotogra- 
atrodė 

statybos 
įklimpę

kiekvienam “KėlėIr taip 
vio” numerių ištisai perspaųi 
dinama po kelius straipsnį 
iš nacių organų “7 
ba “ūkininkų. Patarėjas." nė vieno pastato, už

O atsimenate, kaip tas pats | tų galėjusi užkliūti žmogaus 
uit i _ 1 i • m • • • i“Keleivio” redaktorius buvo 
nutaręs boikotuoti tarybinę 
Lietuvą ir iš jos laikraščių ne- 
perspausdinėdavo net visai ne
politinių straipsnių.

To ir užtenka
“Keleivio
jos.

netolimos
Velionis

akis. Tai dar visai 
praeities vaizdas.
Sergo Ordžonikidzė patarda
vo kiekvienam Magnitogorsko 
spartuoliui, kiekvienai spar- 

pažinimui tuolei saugoti pas save tas fo- 
politinės fizionomi- tografijas, kad galėtų paro- 

1 dyti jas savo vaikams, kad ga-

Jvykusiuose pratimuose (manevruose) Arkansas valstijoj gerai pasižymėjo 
radijininkų vienetas, kurio dalis paveiksle parodoma.

lėtų palyginti praeitį su .da
bartimi, pamokyti vaikus my
lėti kūrybinį, kuriamąjį dar
bą.

Praėjo nuo to laiko tiktai 
keli metai.

Traukinys atveža jus į nau
ją tarybinį miestą — į Mag- 
nitogorską.

Naktis. Tūkstančiai žiburių 
užsidega stepėje. Paskui jie 
dingsta, atsiranda raudona pa
švaistė, ir jos apšviesti išsiski
ria Atačo ir Ai-Darlo kalnų 
kontūrai, štai Tukpvo kaime
lis, toliau jaukūs Berezkovo 
kotedžiai jauname beržyne. 
Ir pagaliau — pats miestas.

Daugelio tautybių Magnito
gorsko gyventojai gyvena tur
tingą, kultūringą gyvenimą. 
Vakare teatrai perpildyti. Gy
vas judėjimas kliubuose, lek- 
torijose, sporto salėse. Mies
tiečiai vyksta į literatūros va-

i karą, į koncertą.
Miestas dabar tapo ne tik 

i pramonės centru, bet ir kul
tūros židiniu, skleidžiančiu sa
vo įtaką toli aplink, štai eina 
inžinieriai. Kur jie įsigijo 
aukštąjį mokslą ir patirtį? 
Magnitogorske. štai techni
kai, išaugę Magnitogorske.

: Pedagogai. Muzikantai.
Magnitogorske yra du in

stitutai : kalnu* metalurgijos ir 
pedagoginis; 38 vidurinės mo
kyklos, pramonės techniku
mas, pedagoginė mokykla, fel- 

i čerių-akušerių mokykla, muzi
kos mokykla su skyriumi. 
Magnitogorskiečių pasididžia
vimas — Puškino vardo dra- 

1 mos teatras, cirkas, dešimtys 
kliubų, bibliotekų, kino teatrų.

Verdantį šio miesto gyveni
mą ypatingai pilnai pajunti, 

j atsiminęs, per kokį trumpą 
j laiką visa tai atsirado. Kar- 
! tais atrodo, tartum matai ste
buklingą viziją: tas lygias gat
ves, tuos daugiaaukščius na
mus, tuos žalumynus, puošian

čius miesto gatves, žalumynai 
— jaunos tuopos, raudonosios 
guobos — išaugo pirmiausia 
šalia mokyklų ir vaikų įstai
gų, o paskui plito vis toliau, 
sklypas po sklypo, kvartalas 
po kvartalo.

Magnitogorske darbas nesi
liauja nė minutės: dieną ir 
naktį dega unikumai aukšta
krosnės, liepsnoja marteninės 
krosnys, galingose valcuoja
mose staklėse driekiasi raudo
nos’ metalo juostos. . . Seniau 
TSRS teturėjo vieną anglies 
ir metalurgijos bazę — pie
tuose. Dabar Tarybų šalis tu
ri antrąją galingą anglies ir 
metalurgijos bazę, sukurtą 
pagal partijos valią rytuose; 
Magnitogorskas — šios bazės 
svarbiausioji sudėtinė dalis. 
Magnitogorske yra ne tik 
technikos atžvilgiu aukštai 
mechanizuota priešakinė me-> 
talurgijos gamykla: čia pat, 
taip pat yra rūdynas su pir
mos eilės įrengimais, kuris tei
kia geležies rūdą ne tik Mag
nitogorsko, bet ir Kuznecko 
(Sibire) gamyklai. Abi šios 
gamyklos dar prieš keletą me
tų lydė žymiai daugiau ketaus 
negu visa Japonija.

Miestas nesiliauja ir negali 
liautis augęs ir tobulėjęs. Ja
me išauga vis nauji pastatai, 
nauji įrengimai, nauji rūmai, 
jis darosi vis tvarkingesnis, 
vis švaresnis, vis kultūringes- 
nis, vis puošnesnis, vis gra
žesnis.

K. Saveljevas.

Naciai Žudo Norvegus
Stockholm, Švedija.—Vo

kietijos fašistai priešakyj 
su Reicho komisaru Josef 
Terboven nusmerkė mirtin 
Liudwiką Bylandą, Norve
gijos Darbo Unijų preziden
tą ir dar kelis veikėjus. 
Žiaurios reakcijos ranka su
laužė darbininkų streiką, 
bet tas nereiškia, kad jau 
norvegų kovos baigėsi. 
Liaudis rinks jėgas stipres
niam smūgiui.



Pirmadienis, Rugs?jo 15, 1941' LAISVE
I

Penkftra puslapi

Pittsburgh, Pa Worcester, Mass
Visokios Žinios.

Rugsėjo 7 d. buvo laikytas 
LDS 160 kp. susirinkimas sava
me name,' 1222 Medley St. I 
susirinkimą atsilankė labai ma
žai narių. Tai išrodo, kad mūsų 
nariai neinteresuojasi savo or
ganizacija. Tas blogai.

Iš svarbiausių dienos klausi
mų, tai buvo praeitos savaitės 
piknikas. Išduotas raportas. 
Pasirodė, kad atliks $23 pelno 
kuopai.

EXTRA
Sovietų medikalės pagalbos 

reikale visų pažangių draugi
jų ir organizacijų bendras su
sirinkimas įvyks antradienio 
vakarą, tai yra rugsėjo (Sep.) 
16 d. 7:30 
Endicott St., 
nė j.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
45U-3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

4511-31-d
WILLIAM BEHRJE

Ave., Brooklyn,

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.

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

NOTICE is hereby given 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 
86-t Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Gerbiami

LOUIS
864 Nostrand Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

vai. vakare, 29 
Lietuviu Svetai-

NOTICE 
GB 
to 
of 
419
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn,

6158 
sell beer, 
the Alcoholic 

Throop

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

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

2002 75th 
County of 
premises.

2002 75th
ANNA WOLF

St., Brooklyn, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO

Perskaitytas atsišaukimas 
nuo D. M. šolomsko kas link 
parinkimo aukų dėl Ispanijos 
kovotojų. Čionai parinkta aukų 
tarp narių ir surinkta $3.50. 
Pasiėmė blanką 
nė pakolektavot 
rius.

draugė Kairie- 
pas kitus na-

susispendavę 2
negauta, nes

K u opoj yra 
nariai. Naujų 
nieks nesirūpina kur nors ką 
pakalbinti. Pasibaigė mitingas 
4 vai. po pietų.* * *

Rugpjūčio 31 d. išvažiavi
mas buvo gražus. Suvažiavo

• apie 70 žmonių, gražiai pasi
linksmino ant lauko sode, pieta
vo, kazyromis lošė, išsigėrė, pa-

worcesterieciai, 
mes visi matom, kad išsijudi
no visa priešfašistinė žmoni
ja ir su pasibjaurėjimu tėmija 
nacių fašistų, puolimą ant So
vietų Sąjungos. Sovietų didvy
riai su didžiausiu pasiryžimu 
kovojii prieš tų bestijų pasiu
tusį puolimą, kad apginti dar
bininkų tėvynę. Kuomet So
vietų kareiviai miršta kovoj 
ne tik už savo, bet ir už visos 
žmonijos laisvę, taipgi ir A- 
merikos jaunuolių ir mūsų vi
sų reikalus. Taigi atsižvelgiant 
į tai, gana ir mum rankas nu
leidus stovėti. Kadangi mes 
negalim jiem padėti kariauti, 
tai mūsų pareiga yra pinigiš- 
kai prisidėti, kad būtų gali
ma suteikti medikalė pagelba 
sužeistiem kovotojam, padė- 
kim mes aprišti žaizdas did
vyriams. Todėl visi būkim su-

sakė prakalbėles K. Kairis ir E.Ištrinkime šio svarbaus klausi-
Sliekienė apie LDS vajų ir kuo
pos veiklą. Prašė įsirašyti. Tai
pgi Kairis paaiškino ir paprašė 
aukų dėl Sovietų sužeistų ka
rių. Ant vietos surinko $10 ir 
vienas draugas po visko dar 
pridavė $2. Ačiuojame\jums, 
draugai, katrie pribuvote ir au
kavote ne mums, bet tiems, ku
rie kovoja už demokratiją prieš 
žvėrį Hitlerį. Daug mūsų lie
tuvių, kurie
dalyvauti 160 kuopos išvažiavi
me, nepribuvo. Kiti turėjo sve
čių,, nekurie turėjo išvažiuoti 
kitur, o daug mūsų kuopos na
rių, matyt, nepaiso savo kuopos.

buvo pasižadėję

Pasimirė.
Rugpjūčio 31 d. numirė K. 

Stelmokienė, 82 metų, našlė. 
Gyveno visą laiką Pittsburghe. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Kražių. 
Paliko sūnų ir 2 augytines. Visi 
ženoti. Palaidota su pamaldo
mis lietuvių bažnyčioje, svetim
taučių kapuose, nes jos vyras 
tenai buvb palaidotas.

Rugpjūčio 31 d. sužeidė J. 
Kvederą, J. Macekio žentą. Su
žeistas į galvą dirbtuvėj. Ran
dasi General Hospitale, North 
Side.

* *

Rugsėjo 6 ir 7 dd. buvo Steel 
Workers unijos distrikto kon
vencija. Dalyvavo ir Lietuvių 
delegatų ir turėjo bankietą 
Roosevelto Hotelyj nariam dele
gatam veltui. 

* « *
Rugsėjo 1 d., Darbininkų 

Dienoj, įvyko didžiausia paro
da Pittsburghe. Ruošė Am. 
Darbo Federacijos unijos. Mar- 
šavo strytais nuo 10 valandos 
ryto iki 2 v. po piet. Dalyva
vo apie 20 tūkstančių organi
zuotų unijistų su parėdytais .flo- 
tais, benais. Dalyvavo policija, 
firemenai* išmatų vežėjai, drai- 
veriai, beikeriai, mėsos darbi
ninkai, hotelių, restaurantų, 
miesto darbininkai, laikraščių 
darbininkai, karpenteriai, po- 
pieruotojai ir fruktų jardų 
darbininkai ir tt.

Taipgi CIO turėjo didelį 
paradą Homesteade. 

* « *
Pasidavė į armiją J. Seblans- 

kutis, draftuotas A. Vaišuks. 
Turės išeiti netrukus Maseduls- 
kio sūnus ir Natalijos Martin- 
kienės sūnus 160 k. narys Pra
nas Martins. Parvažiavo ant 
Labor Day aplankyti savo tėvus 
A. Gailius, V. Sadaucka, Jan
kus ir J. Sarpenskis. Nekurie 
parvažiuoja kas subatą.

♦ * ♦

Pittsburghe streikuoja Du- 
ken Electric, Standard Fandrės 
ir daugiau mažų dirbtuvių dar
bininkai. Bet eina prie susitai
kymo. * * *

Rugsėjo 20 d. įvyks bankie- 
tas dėl šešiolikos kalinių, Ko
munistų Partijos narių, kurie 
jau išlaisvinti. Svarbiausiu kal
bėtojom bus Motina Ella Bloor. 
Atsibus 805 James St. svetai
nėj, N. S. D. P. Lekavičius.

mo 
lai 
jūs

apkalbėjimui. Profesiona- 
ir biznieriai nepamirškit 
čia dalyvauti.

J. M

Fašistų Teroras
Francijoj

ir

Vichy, Francija. — Kada 
policininkas bandė areštuo
ti asmenį, kuris dalino ko
munistinius lapelius, tai da
lintojas peršovė policininką. 
Tai įvyko Douai miestelyj, 
netoli Belgijos sienos.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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 at
97 Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DISTRIBUTING 

CO., INC.
97 Linden St., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
O 1375 2____
to sell 
of the 
193199 
County 
premises.

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

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 £e consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 122-3rd 
County of 
premises.

GUISEPPE SAL'ADINO 
122-3rd Ave., Brooklyn, N.

and wine at retail under Section
Alcoholic Beverage Control Law

Ave., Bordtlgh of Brooklyn.
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
E 303 has been issued to the undersigned 
ip 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 304 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

5 Cook St.,
A. LERNER

Brooklyn, N. Y.

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

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

79

Kingą.
LOUIS SAKOPSKY 

d-b-a Silver Arrow Beer Distributor
Steuben St.

NOTICE is 
E 297 has 
to sell beer 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

79 Steuben

Brooklyn, N. Y

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

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

JOE MILLER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control I>aw, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 64 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to tho 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.
79 Steuben

SAMUEL BEEBĘR
St., Brooklyn, N. Y.

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

MAX PILLINGER 
(Max’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, 
the

4123 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN & 
4123 Avenue J.

Borough of I"__
to be consumed off

RUBIN KUNOFSKY 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9781 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.

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 
1705 65th 
County of 
premises. 

17.05 65th

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

ANTONIO 1’ATERNA 
St., Brooklyn, N.

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

the

NOTICE is hereby Riven that LiCer.se No. 
GB 1795 has been issued to the undersigned 
to ^ell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 995 ............................................. . . .
to sell 
of tho 
182-7th 
County 
premises. 

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

has been 
beer, at 
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 is hereby given that License No. 
GB 10532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho 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)
Caton Ave., Brooklyn, N. Y.626

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. Y.

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

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

384 Marcy

NOTICE is

MURRAY PINE 
re., 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, to be consumed off the 
premises.

KENNETH
1472 Broadway

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

KAUFMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9513 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 ” E. . . ‘ “
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN 
354 Franklin Ave., Brooklyn,

beer, at retail under Section 107

Franklin Ave., Borough of Brooklyn,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
.of the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Stagg 
County of 
premises.

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

292 Stagg
EWALD MEDER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i« hereby given that License No. 
GB 994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID MELTZER & MORRIS FOX 
ll'\ Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1544 has been issued tb the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
555 Ralph 
County of 
premises.

555 Ralph

Avenue, 
Kings, to

MORRIS 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VIDIBOR
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 892 has been issued to the undersigned 
to seM beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given 
EB 82:....................................
to sell ___  ... ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Siclen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

573 Van
ABRAHAM SHER

Siclen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EH’ 845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DEVITO 
Homewood Bar & Grill

1701—78th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4,37 Marcy 
County of 
premises.

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

437 Marcy
VINCENT CAPUTO
Ave.. Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE, is
EB J 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
745 New Lots Ave..' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

745 New
ROSE KARSCH

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

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

- - - 107
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE 
EB 2147 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
9608 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

NOTICE is

LOUIS 
Ave.,

STARR
Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section r<57 

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Fultoh Street. Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

of
3449 Fultoh Street.
County of Kings, to 
premises.

WALTER
34 19 Fulton St.,

GARŠVA
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 155) has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
720 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises. \ 

CLUB DEL.
720 Nostrand Ave.,

consumed on the

INC.
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
116>Grahani Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

116 Graliam
PHILIP BLOOM

Brooklyn, N.

hereby given that License 
been 

beer, .it

NOTICE 
EB 831 
to sei1 
of the Alcoholic 
889 Vi Gates Avenue, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS 1’OLANSKY
Brooklyn,889 l/a

is

NOTICE i 
EB 
to 
of 
363 
County < 
premises.

Vii

I

&

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

laidotuvef

nemoka 
miesto.

Tel. Virginia 7-4499

0

□
O

&

i
i
O

No. 
issued to the undersigiu <1 
retai! under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SANDĖLIS VISOKIŲ

Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
ie. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

468 has
sell
tho Alcoholic

Wilson
of

Wilson
JACOB ROBINSON
Ave., Brooklyn, N.

hcreby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is 
EB 775 has 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage 
459 Stone Avenue, 
County of Kings, 
premises.

IKE CHESSIN & ABE LIFSHITZ 
(Chessin’s Delicatessen)

459 Stone Ave., Brooklyn, JN- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1484 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 on the

16 Sumner 
County of 
premises.

16 Sumner
JACOB HORNSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaskiauaus
Telefonas: Humboldt 2-7961

530 Summer Ave
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

<3

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

FOTOGRAFAS

VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
____ RESTAURACIJA ___

417 Lorimer St. — “Laisvės” Name — Brooklyn
GERIAUSIOS 

RŪŠIES 
VALGIAI 

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško

Stiliaus

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

Gaspadori&kai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

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

SKELBK1TES "LAISVĖJE"

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
^atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsy Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THEBAIISr,

3 UNION LABU

^LRBELL BAKING CO^F-

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas. 

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

DIENRAŠČIO

METINIS
JONAS STOKESt

0

Sekmadienį

Lapkričio

November

$

JIMMIE ALBINO 
(Trumpet Rest.)

658 Franklin Ave., Brooklyn, N.

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

O

y

3

t; 1941
Bus

. kur visadaf

Labor Lyceum vi?

0

'j Telefonas Poplar 4110

0

“LAISVES”
Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS

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

tinis koncertas įvyks:

toje pačioje salėje

949 Willoughby Avenue
Brooklyn, N. Y,

£3

M

$
0

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmorė 5-6191

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie mafięs 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

' ( _ i •

—-------........................ _................ ......... ........... ................ „.... s---- 1---- ----------------------------- -----------

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

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

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

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Čiepų, 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.

LiCer.se


Šeštas puslapis Pirmadienis, Rugsėjo 15, 1941

Mokytojai Ragino Vykdyti 
Demokratiją Mokyklose

Harris Vidurinė Mokykla 
Ims Naujus Studentus

KAILIASIUVIAI SUKELS $100.000 
PRIEŠFAŠISTINEI KOVAI

“Sovietų Valstybė” 
Central Teatre

Busmanai Reikalauja 
Padoraus Kontrakto

Kailių siuvėjų, dažytojų ir 
kitų kailių apdirbimo amatų 
unijų narių masiniame mitin
ge, įvykusiame rugsėjo 11-tą, 
Manhattan Center, nariai su 
didžiausiu entuziazmu užgyrė 
savo vadi] Winogradskio ir 
Goldo pasiūlymą sukelti šimtą
tūkstančių dolerių Anglijos ir veda vajų 
Sovietų Sąjungos paramai ko- savo 
voje prieš hitlerizmą.

Tai gausus pažadas iš 15,-

000 narių ir jų draugų, kuris, 
be abejo, bus išpildytas, nes 
kaiiiasiuviai visuomet pasižy
mi duosnumu ir veiklumu vis
kam, kas visuomenei naudin
ga.

Apart to, unija šiuo tarpu 
sukelti $100,000

narių ligoje pašaipi] 
fondui ir kitus .$50,000 įvai
riems labdaringiems tikslams.

Padėjimas Sumušti Nacius'East Side Bedarbiai Stoja už 
Yra J. V. Gynimu, Pa

reiškė Marcantonio
Amerikos Paramą Kovai 

Prieš Fašizmą

antra savai- 
pasisekimu 

Sovietų Są
jūdžiai, už-

Bile dieiią tikimasi 3,000 
busmanų ir gatvekarių opera
torių streiko prieš Third Ave
nue Railway Sistemą, aptar
naujančią važiuotę daugeliu 
gatvekarių ii* busų linijų pa
čiame Manhattane, taipgi sie
kiančią Bronx ir priemiesčius.

Streikas

“Užkariavimas Rusijos per 
Hitlerį reikštų sunaikinimą 
Amerikos pirmųjų apsigynimo 
linijų,” pareiškė kongresma- 
nas Marcantonio penkiem tūk
stančiam brooklyniečių, susi
rinkusių į “V” — pergalės ant 
fašizmo — masinį susirinki
mą, įvykusį rugsėjo 11-tos va
karą, Coney Islando Velodro
me.

Mitingas buvo surengtas per 
Progresyvių Darbiečių Komi
tetą.

Ragino Balsuoti už Progre
syvius Nominacijose

Kongresmanas V. Marcan
tonio atsišaukė į visus Darbo 
Partijos narius ir draugus bal
suoti už Progresyvių Komite
to išstatytus bei užgirius kan
didatus pirminiuose balsavi
muose (primaries). Jis sakė, 
jog darbiečių partijoj reikalin-' 
ga vieningumas, kaip kad rei
kalinga nacionalė vienybe ko
vai prieš hitlerizmą.

“Geriausia prisidėsime prie 
sumušimo Hitlerio nugalėjimu

New Yorko East Sides be
darbių suruoštame masiniame 
mitinge, įvykusiame rugsėjo 
10-tą, Hennington Hali, pasi
sakyta už prezidento Roose- 
velto politiką teikti visokią 
galimą pagalbą Anglijai ir 
kitiem kovojantiem prieš hit- 
lerizmą.

Tūliems iš kalbėtoji] atro
dė negana vien tik medžiagi
nės pagalbos. Kunigas Ru
dolph Zabek, lenkų šv. Kry
žiaus bažnyčios klebonas, sa
kė, jog reikia paskelbti karą 
nacių Vokietijai, šaukdamas: 
“Prie ginklo, Amerika! 
pasirinkčiau mirtį prieš vergi-

šiam teatre jau 
te su didžiausiu 
rodoma ką tik iš 
jungos atgabenti
vadinti “Sovietų Valstybė.” 

J u d ž i uosc atvaizduojama 
Sovietų Sąjunga ir jos gyveni
mas jau prasidėjusio karo ir 
mobilizacijos metu. Parodo-i 
ma,* kaip kovojama ir kokia sų ir 700 gatvekarių. 
kaina moka Hitleris už kiek
vieną colį Sovietų žemes. Kaip Unijos, C1C, viršininkai sako, 
Sovietų šalies piliečiai atsine
ša į paskelbimą mobilizaci
jos ir šaukimą stoti po ginklu. 
Kaip auklima kūdikiai iT kaip 
mokinama jaunimas. Sovietų 
moterų padėtis ir veikla, kuri 
teisingai pavadinta “moters 
galia ir pajėga.” Ką jos vei
kia laike karo. Kaip prie ca
rizmo buvusios pavergtos, at
silikusios ir suskurdusios tau
tos Sovietuose kuria naują ir 
laimingą gyvenimą.

Kiekvienam vertėtų pama
tyti tuos istorinius ir įspūdin
gai perstatomus Sovietų ju- 
džius. Juos pamačius gauna
si geresnis supratimas, iš kur 
imasi Sovietų Valstybės jėga 
kovoti prieš arti visos Europos 
ginklus ir išteklius sugrobusį 
barbarišką fašizmą ir leng
viau suprasti, dėlko, pagaliau, 

Aš Sovietų Sąjunga turi laimėti 
prieš fašizmą.

Central Teatras randasi

sulaikytų 400 bu-

T r a ns p ort i n i n k ų Darbininkų

kad tų linijų 
aukščiausia 
centai per

darbiu in karps 
mokestis yra 78 

valandą, palyginus 
su 94 centais New York City
Omnibus Corp, linijų ir su 88 
centais East Side Omnibus 
Sistemos. Pareikalavus pakel
ti algas, firma pasiūlius po 2 
centus daugiau per valandą. 
Michael J. Quill, internaciona- 
lis prezidentas, pareiškė, jog 
toks pasiūlymas yra “paiku.” 
Jei nebus padorių pasiūlymų, 
unijistai streikuos. Unijos vir
šininkai yra įgalioti,' šaukti 
streiką, kada matys reikalin-

Liaudies švietimui Ginti Ko
mitetas pasiuntė raginimą 
švietimo Tarybai “pernagrinė- 
ti faktų, o ne isterijos švieso
je” Ingram 
iš mokyklos 
nį.

Mokytojai 
nagrinėjimas 
bos prezidento James Mar
shall pareiškimui ‘tikėjimo į 
demokratiją’.”

Ypatinga, kad p. Marshall 
pereitą antradienį sakydamas Į 
prakalbą tikrino, jog negali ' 
būti kompromiso tarp tikėji-. 
m o į diktatūrą ir tikėjimo de
mokratijom Tačiau ........ .
dieną jo vadovaujama švieti-i 
mo Taryba pravarė iš tarny-, 
bos Ingram Bander visai be 
teismo, remiantis tokiais 
tinimais, kurių falšyvumo 
nebuvo leista įrodyti.

Bander išmetimą 
pereitą trečiadie-

primena, jog per-
“atatiktų Tary-

James

Nežiūrint Aukštesniojo švie
timo Tarybos tarimo, kad šie
met neimti naujų studentų 
Townsend Harris Vidurinei) 
Mokyklon, ir 1944 metais ją 
visai uždaryti, vyriausio teis
mo teisėjas Benvenga patvar
kė, kad turi imti, kol klausi
mas bus galutinai išsprętas 
teismo k.eliu. Byla bus svars
toma rugsėjo 30-tą, o klasės 
prasideda šį pirmadieni.

vęs pabėgęs iš namų, 422 Bay 
Ridge Ave., į armijos bazę, 
esančią gale 58th St. Nespėja 
šeimos 
kaip jis 
karius.

vy resn i o j i u žsi grį žt i, 
bus ir išdulkėjęs pas

dieną, norėdama už

Mažytis “Karys”

Vieną 
tikrinti išsaugojimą nuo vizi
to pas karius, šeima paslėpė 
jo drabužius. Betmeužilgo pa
juto, kad Jonuko namie jau 
nesama. Nejaugi būtų išbėgęs 
nuogas, spėliojo jie. Vėl eina 
vaiko jieškoti, nešini ir dra
bužiais. Nereikėjo. Berniukas 
susiradęs sesers sportavas kel
naites, jomis apsirengęs ir nu
ėjęs armijon, kaip pridera.

Sally Madison, 23 irę, rasta 
į prisidusinus gasu savo apart- 

sekama ai*miją užaugęs, tačiau dabar 
5 metų amžiaus Jonuko 
Schierenbeck gyvenimas atro
do negalimu be armijos. Vai
kutis jau keliolika kartų bu-

Nežinia, kaip jis žiūrės

kal-
jam

Žmonos Liūdymas Viršijo 
Svetimą Liūdyinus

Motina Sanžudystėj su 
Paliegusiu Sūnumi

John Grimes, 32 mi, buvęs 
įkaitintas išstūmime žmonos 
pro langą iš apartmento, 338 
6th St., N. Y., tapo išteisintas, 
kada ligoninėj esanti žmona 
paliudijo, jog ji pati iššokusi. 
Pirmiau 3 kaimynai liudijo 
matę, kad ją išstūmė jos 
ras.

vy-

mente, 58 W. 93rd St., N. Y. 
Ji tapo atgaivinta ir nuvežta 
ligoninėn. Sakoma, tai darius 
iš liūdesio dėl tėvų žuvimo 
auto nelaimėje.

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devinta valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
Iššaukia Streikai! žinių komentatorius

ROJUS MIZARAPajutęs gaso smarvę, 
seph Patek, prižiūrėtojas 
dingo, 2179 Washington Ave., 
N. Y., rado Irving Mindei, 25 
m., ir jo motiną, Mrs. Sarah 
Mindei, prisvaigintus gasu. 
Juos abu atgaivino, bet sūnus 
vėliau mirė, o motina gal pa
sveiksianti.

Nustatyta, r jog jiedu buvo 
susitarę nusižudyti. Sūnus bu
vo beviltis paliegėlis, dalinai 
suparalyžiuotas, tad manoma, 
kad nuolatinis žiūrėjimas į jo 
kančias pasidarė motinai te
pergyvenamu;

Reikalauja Pakelti Algas;

Jo- 
bil- Rugsėjo 16-tą New Yorko 

miesto centre iššaukiama strei
kai! 7,000 barberių ir 1,000 
manikiuristų iš 3,000 šapų.

CIO Industrinių Unijų Tary
ba pasižadėjo remti barberių 
streiką.

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. J 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.

vuiiviai imančio

Sam Wiseman, Workers Al- j Broadway ir 47th St., 
liance nacionalis sekretorius Atdaras savaitės dienomis nuo 
perspėjo apie penktąją ko- 
lumną Amerikoj, sakydamas:

■ “Mes jau dabar matome pa
sipūtusius penktakolumnistus
Amerikoje — Wheeler’ius, 
Nyes’us, ir kitus, kurie panau
doja kiekvieną progą užkarti 
nacių santvarką šiai šaliai, jei
gu Hitleris laimėtų.”

Eilė kitų kalbėtojų irgi 
, reiškė panašių minčių.

9 ryto ligi 1 vai. po pusiau
nakčio, o sekmadienį nuo 12 
dieną iki 3 v. po pusiaunak
čio. Iki 1 vai. įžanga tik 20c.

N.

Atidėjo Unijisto Bylą

Trys advokatai, Martin M. 
Goldman, Theodore Goldman 
ir Jacob P. Schulman nuteisti 
po 18 mėnesių kalėti už nu- 
sukimą iš bankrutuojančio 
krautuvės savininko $500.

iš-atsisako vienytis tikrai kovai 1 
prieš Hitlerį, kurios dar vis i 
užsiima raudonųjų kandžioji
mu, kurios tebeparduoda dar- M. Buckus Dar Vis Serga
rios savo darbininkų unijose Marijona Buckus prieš po- 
elgiasi kaip mažiukai Hitle-. rą saVaičių sugrįžo iš Conn, 
riukai.” valstijos, kur ji buvo išvažia

vus pasilsėti per vasaros karš- 
LaGuardią, i čius. Tačiau pilnai pasveikti 

Komiteto nepavyko, jai vis dar reikalin- 
išrinkimui,' £as nuolatinis gydymasis. Ka- 

i dangi niekur iš namų negali 
išeiti, sakė, pasiilgsta drau- 

Būti] gerai, kad

Herberto Newton byla jau 
kelintu kartu atidedama: iš 
karto dėlto, kad jis negalėjo 
stoti dėl nesveikatos nuo su
mušimo pikiete, o pastarai
siais porą sykių atidėliojama 
be priežasties.

Newton, 
Lok ai o 
dentas, 
muštas 
vavimą
testuojančiam 
mą iš darbų 15,000 
Yorko WPA darbininku 
džioj liepos mėn.

Unijos viršininkas
Levner sako, jog atidėliojimas 
rodo, kad prokuratūra neturi 
jjrieš jį parodymų, kad jis bū
ti] prasikaltęs “mušeikystėje,” 
kaip jį po arešto buvo įkaiti
nę.

Stoja už LaGuardia
Apie majorą 

kaipo Progresyvių 
užgirtą iš naujo
Marcantonio pasakė:

“Šiuose rinkimuose jis yra 
mūsų vėliavos nešėju, ne vien gių-draugų. 
tik už gerą valdžią, bet ir i moterys- kliubietės apalanky- 
kaipo New Yorko miesto čam- ^9 J9> kol H negali mūs ap- 
pionas kovoje prieš hitleriz- lankyti, 
ma.

Marcantonio nedvejojančiai 
pasisakė už greitą ir pakan-. 
karną teikimą pagalbos Sovie
tų Sąjungai, kadangi Hitlerio I 
laimėjimai prieš Sovietus būtų ' 
dideliu pavojumi Amerikos i 6th Ave., New Yorke, darbi- 
saugumui.

Jis begailestingai akėjo 
America First Komitetą, Lind- 
berghą su Co. ir kitus peršan
čius Amerikai pataikavimo 
Hitleriui politiką.

Kitais kalbėtojais buvo El
mer Benson, buvęs Minneso- 
tos gubernato rius; David 
Green, Eugene P. Connolly, 
Lewis Merrill, Arthur Osman, 
Thomas Jones, Arthur E. 
Blyn, Ch. Yagoda.

Pasitaikęs šiurpus, vėjuotas 
oras pusėtinai pakenkė mitin
gui, tūlus sulaikė nuo atvyki
mo, o kiti ir atvykę su vasa
riniais drabužiais negalėjo 
sėdėti per visą programą.

tų ją, kol ji negali mūs ap-

G y vena sykiu su dukterim 
M. Bushon, 293 Marion St.

CIO Laimėjo Balsavimus
W. S. Ponton, Inc., 635

ninkai 29 balsais prieš 11 pa
sisakė už Ofisų ir Profesiona
li} Darbininkų Uniją, CIO. Ši 
jau aštunta iš eilės laiškų 
siuntimo šapa suorganizuota į 
CIO trumpu laiku.

Pastarųjų poros mėnesių 
laimėjimai balsavimuose pa
liečia 800 dadrbininkų vyriau
siose to darbo šapose .

Isaacs Ragino Steigti 
Miesto Mokyklas

iš

Rašytojų Lygos Kursai
skelbia 14 specialių 

įvairiose rašytojystės
Registracija atdara

jau 
381 
sės

Lyga 
kursų 
srityse.

dabar, Lygos Mokykloj,
Fourth Ave., N. Y. Kla- 

prasidės spalių 6-tą.

Vaikų paralyžiaus liga dar 
vis tebesiaučia. Pereitą savaitę 
viena diena užregistruota 12 
naujų susirgimų. Viso šiemet 
susirgimų mieste buvo 186.

Svarstant sekamiems me
tams budžeto planą, Stanley 
M. Isaacs, centralinės miesto 
dalies (Manhattan) preziden
tas karštai išrodinėjo reikalą 
toje miesto dalyje pastatyti 
nors porą pradinių mokyklų. 
Jis nurodinėjo, jog nebuvimas 
mokyklų verčia gyventojus 
kraustytis į priemiesčius, kur 
randasi naujų, moderniškų 
mokyklų vaikams. Dėlto, sa
kė Isaacs, tos apylinkės nuo
savybių. vertė puola.

Isaacs nurodinėjo, kad cen- 
traliniame New Yorke nei į 
vakarus, nei į rytus nuo Cen
tral Parko naujų mokyklų ne
statyta bėgiu pastarųjų 40 
metų.

Mokytoji] Unijos 
AFL, vice-prezi- 

buvo areštuotas ir su- 
liepos 17-tą už 'vado- 
ramiam pikietui, pro- 

prieš pravary- 
New. 
pra-

Internacionale Laivakrovių 
Sąjunga, AFL, New Yorke, 
pradėjo derybas su firmomis 
už naują kontraktą. Reikaląu- 
ja pakelti mokestį po 25c per 
valandą. Nori nustatyti skalę 
po $1.35 per valandą ir fpo 
$2.05 per valandą už viršlai
kių ir sekmadienių darbą. ,į 1

CHARLES’
UP-TO-DATĖ

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

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

iWWMMMWIlVWWIlligi

VIENINTĖLE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

W m.

Hunters Point Avenue tiltui 
Long Island City, šį rudenį už 
dės naują pagrindą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvažiotojas 

Kas nori nuolatinio darbo, prašome 
kreiptis į Varpo Keptuvę, 40 Stagg 
St., Brooklyn, N .Y. Telefonas: 
Stagg 2-5938. (215-217)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietųj Vestuvių, Susirinki
mų ir /t. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDĘRTAKER

337 Union Ąvenue
Brooklyn, N. Y.

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

SULAIKYTA ANTRAI SAVAITEI! ARTKINO PERSTATO

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

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

NUOLATINIAI nuo 9 vai. ryte—20c iki I vai. po pietų.

C F IMT t? A I THEATREV-* JCj 1^1 A XV. -CM JL4 Broadway prie 47th St.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sau.
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

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 be jokių .nuošimčių

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR RAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneŠta/ 

adfesas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




