
LIETUVOS PARTIZANAI SMARKIAI VEIKIA PRIES VOKIEČIUS
KRISLAI

Rascon Ramirez.
Jūrų Laisvė.
Filmą apie “Kijevo Paė

mimą.”
“Naujienos” Tebetalpina

Hitlerio Propagandą.
Kas Yra Remtina?
Pradėkit Skaityti Šiandien.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
UžsieniuoseJS.OO
Brooklyne $6.50

Metams

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

Ispanijos liaudies budelis, 
Franko, šiomis dienomis su
šaudė dar vieną žymų darbi
ninkų veikėją Rascon Rami
rez. Jis sušaudytas už Ispani
jos karo “griekus.”

Ispanijos fašistų koncentra
cijos stovyklose dar vis tebė
ra šimtai tūkstančių belaisvių, 
buvusių kovotojų. Dar ne vie
ną iš jų generolas Franko su
šaudys, ne vieną dar iš jų nu
marins badu.

Bet ateis laikas, kada Ispa
nijos liaudis už tą viską su sa-. 
vo budeliais suves sąskaitas!; 
Tas laikas netoli!
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ANGLIJA JAU ATSIUNTĖ 
BŪRĮ SAVO ORLAIVIU 

SOVIETAMS

Sovietų Oficialiai. Pranešimai NAIKINA NAf'lįj SANDE 
LIŪS LIETUVOJ: ARDO 
GELEŽINKELIUS IR KT.

Maskva, rūgs. 14.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš-' 
leido tokį pranešimą:

Naktį rugs. 13 į 14 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius ' 
pprieš priešą visu frontu.

Prezidentas Roose veltas sa
kė :

“Gentkartė po gentkartės. 
Amerika kovojo už bendrąją 
jūrų laisvės politiką. Ta poli
tika yra labai paprasta, bet 
pamatinė, pagrindiniai svarbi. 
Ji reiškia, kad jokia šalis .ne
turi teisės daryt nesaugiais ki
tų šalių prekybai plačiuosius 
pasaulio vandenynus didžiuo
siuose toliuose nuo tikrųjų ka
ro laukų sausumoje.”

Su Anglijos Orlaiviais Atvyko Lakūnai ir Mechanikai; Jau 
Atskrido į Londoną Amerikos Pasiuntinybė Maskvai

Maskva, rugs. 15. — Ka- Sovietų vyriausybe apie gink- 
rinė Anglijos pasiuntinybė lų ir kitų karo reikmenų pa- 
Maskvoje pranešė, jog dalis galbą Sovietų Sąjungai ir apie 
Anglijos oro laivyno atvyko į ; tiksliausią tų' trijų šalių ben- 
Sovietų Sąjungą. I dradarbiavimą kare prieš Hit-

i ](į]*j
Su tais orlaiviai atvyko iri__ __________________________

anglų lakūnai, mechanikai ir 1/ICDIIzA niinciAiUTi en 
aptarnautojai lėktuvų aikš- j AMERIKA DUOSIANTI S0“ 
tems.

Viešai neskelbiama, kiek or
laivių Sovietai gavo iš Angli
jos.

Anglų orlaiviai, pakildami 
nuo karinio Anglijos lėktųv- 
laivio, nuskandino vieną nacių 
pervežimo laivą ir sužeidė ke
lis kitus
jo Norvegijoje, ir apdaužė vo
kiečių a iumino fabriką ir el
ektros stotį toje pačioje sri
tyje. į .

Anglų l orlaiviai tolimuose 
šiaurės Vandenyse stengiasi 
stabdyt vokiečių kariuomenės 
ir pabūklų gabenimą naciams 
Suomijoje ir palaikyt atvirą 
Anglijos laivams kelią į So
vietų prieplauką Murmanską.

VIETAM IR ROMBINIŲ 
ORLAIVIU

SOVIETAI PASITRAUKĖ Iš KREMENČUGO j Sunaikino Naciy Elektros Stoti; Turi Savo Rankose Kaimus 
Biur“ a“'| lf ž“"» ** ffis™bl"s

Mūsų kariuomenė rugs. 14 d. toliau vedė atkaklius j MASKVA.— Sovietų Ži-|rillos veda narsią kovą prieš 
mūšius su priešu ištisame fronte per visą dieną. _ :nių biuras rugs. 13 d. pra-

Po žiaurių kautynių per daugelį dienų, sovietinė ka- (nešė apie Lietuvos partiza- 
riuomenė apleido Kremenčugą (Ukrainoj). |nų kovą prieš nacius:

Oro mūšiuose rugs. 12 d. mūsų oro jėgos nukirto že- į Lietuvių partizanai-gue- 
myn 21-na vokiečiu orlaivi per kautynes ore ir sūnai-j-----------------------------------
Š’orit-£orlaivius Pačiose stovyklose- Mes praradome( SOVIETAI SUNAIKINO TRIS

Vienas vokiečių žvalgybos orlaivis buvo nušautas že-i KARINIUS VOKIEČIŲ 
myn besiartinant jam prie Maskvos, rugs. 14 d- LAIVUS

Kas, rodosi, galėtų šitokiai 
prezidento Roosevelto politi
kai priešintis? Betgi, šiandien 
randame Lindberghus, Whee- 
lerius ir kitus, kurie tam prie
šinasi. Jie nori, kad Hitleris 
skandytų Amerikos laivus, o 
Amerika tylėtų arba savo lai
vų į platųjį pasaulį nesiųstų!

Bet prezidentas kitaip ma
no. Jis įsakė amerikiniams 
laivams smogti smūgius nacių 
submarinams, kai tik juos kur 
pamato! Amerikos žmonės 
tam šimtu nuošimčių pritars!

ties Bodoe, šiaurinė-

London, rugs. 15. — An
glų karininkai teigia, kad 
Amerika ir Anglija taip pat 
duos Sovietam didžiųjų 
bombinių orlaivių, ne vien 
tik greitų lengvų kovos lėk
tuvų.

Sofija, rugs. 15.—Bulga
rija mobilizuoja savo armi
ją

įsiveržėlius. Rugsėjo 5 d. 
partizanų būrys komanduo
jamas Šimėno, užpuolė di
delius vokiečių sandėlius už 
5 kilometrų nuo Kauno, prie 
Nemuno kranto. Partizanai 
užmušė sargus ir padegė 
'sandėlius, kuriuose buvo su
krauta daug maisto produk
tu laukiančiu išvežimo į Vo-

BOMBOS IR KITI SABOTAŽO VEIKSMAI PRIEŠ
MAPIITO iznAoTlTAOr I tų karo laivai nuskandino’ Nakų rugsėjo u, tas būrys
lAUUb UAllVliUUdt RKASlUVot Ivieną karinį nacių laivą nai- atakavo du transporto lai-

kintuvą ir vieną pagalbinį |vus Nemune, prikrautus 
šarvuotlaivį, o sovietiniai grūdų užgrobtų nuo Lietu- 
orlaiviai pasiuntė dugnan vos valstiečių ir nuskandino 
antrą nacių naikintuvą. abudu.

Kariniai vokiečiu laivai

Raudonosios armijos jėgos 
Ukrainoje suėmė nelaisvėn na
cių kariuomenės štabo būstinę. 
Joje rado padarytą filmą, 
vaizduojančią Kijevo paėmi
mą !

įsivaizduokite! Kijevas dar 
Sovietų rankose, o naciai jau 
turi pasigaminę filmą apie 
miesto paėmimą!...

Ir jei naciams būtų pavykę 
Kijevą paimti — toks mažy
tis dalykėlis! — toji filmą tą 
pačią dieną jau būtų buvusi 
Berlyno teatruose rodoma. De
ja, jiems dar . vis nepavyko 
padaryti “tasai mažas dalykė
lis.”

UMANSKIS IR HARRIMAN 
, LONDONE

London. — Sovietų ambasa
dorius Amerikai Konstantinas 
Umanskis, galva Amerikos pa
siuntinybės Maskvon W. Ave- 
rell Harriman ir tūli kiti jos 
nariai jau atskrido į Londoną. 
Iš ten jie ir Anglijos pasiun
tiniai vyks į Maskvą tartis su

Sovietai Pastūmė Na
cius nuo Leningrado 

Ir Centr. Fronte

Vokiečiai Turėjo Sugrą
žint Slovakus Namo 

Iš Karo Fronto
Maskva. — Nacių koman- 

dieridi išsiuntė namo slova
kus kareivius, kurie buvo 
atvežti į sovietinį karo fron
tą. Tai todėl, kad slovakai 
kėlė maištus prieš vokiečius

Hitlerio agentas Ancevičius 
rašo saviškėse “Naujienose,” 
kad “bolševikai rengėsi išvež
ti iš Lietuvos pusantro milijo- įr bėgO į Sovietų pusę. Vien 
no gyventojų.” > j tik pirmą kartą, kai slova-

Ar reikia sakyti, kad tai buvo pastatyti į mūšį, 
yra paprasta Hitlerio propa-, kelios jų kuopos su visais 

‘ginklais perbėgo į Sovietų
pusę.

ganda prieš Sovietų Sąjungą, Į 
už Hitlerį?!

Bet tas pats Ancevičius ne
sako nei žodžio apie tai, kas 
šiandien darosi Lietuvoje? Jis 
nesako, kad šiandien Hitleris 
veža tūkstančiais Lietuvos 
žmones į gilumą Vokietijos ir 
ten verčia juos dirbti sun
kiausius darbus!

10,000 Nacių Nukauta 
Ties Brtansku

atsi
juosę prašo pinigų 
gelbėti,” arba “va-

Maskva. — Veltui vokie
čiai puolėsi užimti Brians- 
ką. Jie atmesti atgal su di
džiuliais sau nuostoliais. 
Vien užmuštų saviškių na
ciai ten paliko 10 tūkstan
čių.

’MASKVA, rugs. 15. — 
Sovietų kariuomenė visstu- 

' mia vokiečius atgal centra- 
liniame fronte ir mažu-pa- 
mažu apsupa Smolenską.

Siaučia nuolatiniai mū
šiai nuo Gomelio iki Veliki- 
je Lūki. Raudonajai Armi
jai teliko tik 12 mylių nuo 
paties Smolensko, ir, naciai 
dabar randasi toliau nuo 
Maskvos, negu bet kada per 

i kelias paskutines savaites.
Naciai, įnirtusiai atakavo 
sovietines jėgas ties miestu 
CH, bet vėl buvo priversti 
pasitraukti atgal. Raudon
armiečiai pagrobė 40 vokie
čių tankų ir 6 kanuoles.

Sovietai laimėjo *naujų 
pozicijų Briansko srityje.

Sovietinė kariuomenė ir 
piliečių milicija pastūmė 
vokiečius toliau atgal į pie
tus nuo Leningrado, ir at
griebė tris mažus miestelius 
arti T upės; be to, sovieti
niai partizanai, veikdami 
vokiečių užnugarėje, užėmė 
du miestelius bei kaimus.

Tapo nušauta 15 vokie
čių orlaivių iš tų, kurie mė-

(Tąsa 5-tam puslapyje)

> Zagrep, Kroatija. — Spro
go ketur:
niame p^što rūme ir sužei
dė vyresnįjį vokiečių kari
ninką Moehringą, keturis jų 
kareivius 
Bombas 
patrijota

Kulkasvaidžio šūviais nuo 
stogo liko sužeisti šeši kro
atai kareiviai tarnaujantie
ji vokieči

Praeito penktadienio nak
tį keturi 
po suar 
tarp Bro 
goslavijo,

os bombos čionaiti-

ir šešis kroatus, 
padėjo Kroatijos

ams.

-------------------- . f

nas naciai Norvegijoj areš
tavo 2,000 žmonių; penkis 
nusmerkė sušaudyt.

Du žymiausi norvegų laik
raštininkai Fr. Ramm ir 
Olav Gjerloew liko nuteisti 
sunkiųjų darbų kalėjimą po 
15 metų. Dvidešimt kitų 
norvegų įkalinta iki 10 me
tų už tai, kad jie veikė 
prieš nacius, prieš jų pasta
tytą valdovą majorą Quis- 
lingą arba dalyvavo streikų 
judėjime.

Kai naciai paskyrė naują
ais sproginiais ta
pytas geležinkelis
do ir Sarajevo, Ju-jdarbo unijom “vadą”, Quis-

NACIAI
NORVE

AREŠTAVO 2,000 
HJ; NUSMERKĖ 

MIRT PENKIS 
Stockholm, Švedija. — 

Per paskutines keturias die-

lingo sėbrą, tai norvegų dar
bininkai pradėjo tūkstan
čiais trauktis iš unijų.

Nacių valdžia įsakė dar
bininkam atidirbti valandas 
sugaištas per anglų orlai- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

ir kaip fašistai Lie-

Fašistų spaudoje telpa “Lie
tuvai 'Vaduoti Sąjungos 
šaukimai. 
“Lietuvai 
duoti?” 

Iš kur
tuvą vaduos? Juk jie dar taip 
neseniai buvo paskelbę, kad 
Lietuva jau esanti išvaduota, 
išlaisvinta; ją išlaisvinęs Hit
leris.

Lietuvių visuomenė nepriva
lo fašistams duoti nei cento, 
nes jie tuos pinigus atiduos 
hitlerininkams. - smetoninin- 
kams, visokioms Zosėms ir 
Jadvygoms. ,

Lietuvių visuomenė turi au- kad skaitytų.

koti, turi gelbėti Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos žmonėms, 
kovojantiems prieš hitlerizmą.

Nes kas šiandien kovoja 
prieš Hitlerį ir jo naciškas jė
gas, tas kovoja už Lietuvos 
laisvę!

Šiandien pradedame spaus
dinti “Vienaaukštė Amerika.” 
Skaitykit. Pasakykit ir kitiem, 

Patiks visiems!

—------------ ....------------------------------ u

250 DARBININKU VADŲ 
AREŠTUOTA OSLO

_____ _____ „ Šiaulių miesto darbininkų/ 
dar pirmą kartą briovefci į partizanų būrys užklupo ele-/ 
artimus Leningradui vande-ktros stotį teikusią jėgą tai- . 
nis bet nepavyko jiems.

Vokiečiai Sakosi Esą už
15 Myliu nuo Le

ningrado Ribą

“Napoleonas bent Matė Mas
kvą,” Sako Sovietą Radijas, 

Pašiepdamas Hitlerį

Sovietai Gavę Karo Reikme
nų iš Amerikos ir Anglijos 

už 60 Milionu Dot
London. — čia buvo gir

dėt rugs. 14 d. Maskvos 'ra
dijo pašaipa prieš Hitlerį, 
prisimenant 129 metų su
kaktį nuo francūzų impera
toriaus Napoleono atmarša- 
vimo į Maskvą. Radijas sa-

London. — Anglų spauda 
skaičiuoja, jog Sovietų Są
junga jau gavo įvairių ka
ro reikmenų iš Amerikos ir 
Anglijos už 60 milionu do
lerių.

Anglų ministeris be port
felio Arthur Greenwood pa? 
reiškė, kad jo valdžia “dės 
visas pastangas, kad mūsų 
naujausias s ą j u ngininkas 
(Sovietai) gautų visos rei
kiamos paramos.”

Stockholm, Švedija, rugs. 
15. — Naciai suėmė 250 iki 
300 norvegų darbo unijų 
vadų vien tik apskrityje Os
lo, Norvegijos sostinės. Jie 
pasiųsti į koncentracijos 
stovyklą. Tarp areštuotų yra 
prof. Diduk Apup Seip, Os
lo universiteto pirmininkas, 
ir K. R. Welhaveri, buvęs 
Oslo policijos viršininkas.

“Napoleonas neturėjo tan
kų, neturėjo motorizuotų di
vizijų, bet vis tiek jis atvy
ko į Maskvą.

“Du mėnesiai atgal tu, 
Hitleri, sakei, kad vokiečių 
armija įmaišuos į Maskvą 
per keletą dienų. Na, kaip 
tau, penktukini Napoleone, 
patinka Maskva?

“Ar jau tu matei Krem
lių? Napoleonas bent matė 
Kremlių, bet tu, pakvaišęs 
pasipūtėli, niekad nematysi 
Kremliaus. Tavo armija su
šals negyvai kur nors tarp 
Maskvos ir Smolensko.”

------------- e-----
Berlin, rugs. 15. Naciai 

skelbia, kad jų orlaiviai nu
skandinę prekinį anglų lai
vą, 10,000 tonų įtalpos.

i Vichy, Francija. — Iš Pa
ryžiaus ? išvažiavo naujas 
būrys francūzų legionierių 
kariaut prieš Sovietus.

Suomija Nenorinti Ilgai 
Kariauti prieš Sovietus

Helsinki. -— Suomijos mi- 
nisteris V. A. Tanner, so
cialdemokratų vadas, per 
radijo pareiškė, j (5 g Suomi
ja turi “gerą viltį susitai
kyti artimiausioje ateityje” 
su Sovietais. Jis sakė, kad 
Suomija tik “pripuolamai” 
tapo nacių sąjungininke, ir 
girdi, “nenorės ilgiau ka
riaut, negu reikalauja Suo
mijos interesai.” Bet jis už
ginčijo, kad Suomija darytų 
atskirą taiką su Sovietais.

Washington. <— čia politi
kai kalba, gal Amerika turės 
laikinai užimti Azorų salas, 
apsaugai nuo nacių.

sančioms fašistų dirbtuvėm 
ir visiškai sunaikino tą sto
ti. • į

Arti Ukmergės vokiečių, 
(komisariatas atėmė visas
i valstiečių kiaules ir karves 
išgabent jas į Vokietiją. Kai 

j šie gyvuliai buvo varomi į 
BERLIN. — Naciai skel- Jonavos stotį, partizanai 

bia, kad jų kariuomenė kai užpuolė* ir užmušė sargus, o 
kur prasilaužus į Leningra- gyvulius sugrąžino valstie- 
do apsigynimus “arčiau čiams.
kaip už 15 mylių” nuo mie- . . . Dartizana;
sto ribų. Sovietu karinome-' . J ! . .- . .r v. . t . , taip veikia, tai vokiečiai bine ir piliečiai ginasi su be- . 1 . .r • • • „ io parodyt savo veidus kai-galimu įnirtimu. J 1 , <1 ‘ . muose tolesniuose nuo savo

Jau dvylikta diena kai di- centrų. Daugelis miškų ir 
džiosios vokiečių kanuolės kaimų yra partizanų ranko- 
iš tolo bombarduoja Lenin- se< jje pakasa sprogimus 
gradą. Pasak nacių, tai jų po dalimis geležinkelių ir po 
orlaiviai. kas naktį atšilau-'tiltais,4 taip apsisaugodami, 
ką į Leningradą. kad vokiečiai negalėtų ūmai

Vokiečiai teigia, kad ru- atvykt.
sai turį “nesuskaitomą”,
daugį orlaivių stovyklų Le- p VflkipHU Cpiwrdai 
ningrado srityje ir smarkiai1B * IRUCLIŲ uCHCI Ui<u 
gina miestą iš oro. UzmilŠtl Rvtll FfOIltfi Naciai bombardavę so- UZ1IIUM1 DJIŲ IIUHIC,

1 * T) 1 > • • "T — • sa-j Kaip Praneša Naciai loj, Baltijos Juroje. r
Prasidėjus tryliktai karo’ „ .. 7“. . .

savaitei, dabar hitleriečiai Beihn. — Naciai oficia- 
žada neužilgo paskelbt savo Įiai l)as^e J)e’ Ka(? J !. $10 
“naujus pasisekimus.” .5aro (10nJe. Pri^s ^°Y1.etVs 

Nacių orlaiviai padegęu™usti sesi vokiečių 
prekinį Sovietų laiva Juodo- generolai: E. R. von Scho- 
joj Jūroj bert, Otto Lancelle ir kiti.

Alkanos Prancūzės Gimdo 
Permenkus Kūdikius

Vichy, Francija. — Dėl 
maisto stokos nėščioms mo
terims Franci jo j, permenki 
gema jų kūdikiai, sako 
Francijos reikmenų ministe- 
ris Paul Charbin. Miestų 
darbininkai negauna tiek 
maisto, kad galėtų atpildyti 
išeikvojamą savo jėgą.

Washington, rugs. 15. — 
Pranešama, kad vienas gin
kluotas vokiečių laivas vei
kiąs netoli Panamos Kana
lo, kuris priklauso Jungti
nėm Valstijom.

bert, Otto Lancelle ir kiti.
žuvo Sūnus Vyriausio Na

cių Komandieriaus
Bekariaujant prieš Sovie

tus, žuvo leitenantas George 
Keitei, sūnus vyriausio vo
kiečių komandieriaus, feld
maršalo Wilhelmo Keitelio, 
ir leitenantas Walter Frick, 
sūnus Vokietijos vidaus rei
kalu ministerio. e

Berlin, rugs. 15.—Naciai 
sako, karK po Kremenčugo 
užėmimo \jie dviem ruožais 
žygiuoja linkui Charkovo, 
Ukrainoj.

ORAS. — šį antradienį 
dalinai apsiniaukę; viduti
niai šilta.
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Į Tryliktą Karo Savaitę
Pasibaigė 12-ka didžiausio pasaulio is

torijoje karo savaičių ir jau įžengiama į 
tryliktąją. 12-toji savaitė šiaurės fronte 
pasižymėjo tuomi, kad per ją vokiečiai 
buvo prisiartinę arčiau Leningrado, o 
centraliniam fronte raudonarmiečiai pla
čiu baru pradėjo kontr-ofensyvą ir atstū
mė toli atgal vokiečių jėgas, su dideliais 
jiems nuostoliais. Ukrainoje pradėta kon- 
tr-atakos prieš įsiveržėlius. Prie Lenin
grado, sakoma, vokiečiai paguldė dau
giau savo žmonių, negu bile kuriame šito 
karo mūšyje!

Per dvyliką karo savaičių naciai nepa
siekė nei vieno savo siekimo, nepaėmė 
nei vieno juos viliojančio miesto, nei Od- 
essos, nei Kijevo, nei Leningrado, nei 
Maskvos. O reikia atsiminti, kad jie tą 
buvo manę padaryti per šešias savaites!

Ką duos 13-toji karo savaitė? Liekasi 
palaukti ir pamatyti. Vieną turime žino
ti, kad mūšiai eis, kaip ėję. Susirėmimai 
bus nemažesni, kaip per 12-tąją savaitę. 
Raudonoji Armija neduos vokiečiams 
ramybės. Sovietų Sąjungos piliečių pasi
ryžimas sunaikinti priešą stiprės, o Vo
kietijoj ir josios pavergtuose kraštuose 
žmonių judėjimas prieš karą ir prieš hit- 
lerizmą vis didės. Ir tas reikš stiprėjimą 
visų laisvę mylinčių, taiką mylinčių žmo
nių, o silpnėjimą fašistų,,.silpnėjimą ag
resorių, silpnėjimą žmonijos neprietelių.

Jau Išvyko
Pagaliau, amerikinė misija dalyvauti 

Maskvos konferencijoje jau išvyko. Ją 
vadovauja p. Hąrrimanas. Misija sustos 
Londone, o iš ten vyks Maskvon.

Maskvos konferencijoje dalyvaus An
glijos, Amerikos delegacijos ir jos tarsis 
su Sovietų vyriausybės atstovais. Tarsis 
dėl teikimo karinės pagalbos Sovietų Sąr 

. jungai, kuri šiandien neša pačią sunkiau
sią ir didžiausią karo su Vokietija naštą.

Nereikia manyti, kadsi konferencija 
dalykus galės išrišti viena diena ir So
vietams pagalba pradės plaukti tuč-tuo- 
jau, kaipo konferencijos pasekmė. To
li gražu nuo to! Konferencija, sakoma, 
gali tęstis net šešias savaites. Ir ji tars 
ne apie tuč-tuojautinės karinės paramos 
teikimą Raudonajai Armijai, bet apie to
limesnę pagalbą — pasiruošti pavasario 
mūšiams.

Kai konferencija.posėdžiaus, Amerika 
turėtų daryti viską, kad tuč-tuojau pa
siuntus Sovietams pagalbos, nes toji pa
galba yra reikalinga dabar. Turime at
siminti, jog Raudonoji Armija, didvyriš
kai mušdama vokiškus nacius ir jų tal
kininkus, muša ne tik savo, bet ir Ame
rikos priešą ir visos žmonijos priešą!

Lindberghas Anti-Semitas
Kai kurie iki šiol ginčydavo, kad Lind

berghas yra anti-semitas. Jie sakydavo, 
kad šis pagarsėjęs žmogus niekad nėra 
išstojęs prieš žydus atvirai, o jeigu jis 
privatiniuose pokalbiuose išsitarė žodį- 
kitą prieš žydus—nieko baisaus.

Bet štai Lindberghas parodė savo anti
semitines plunksnas pilnoj šviesoj, per
eitą ketvirtadienį jis kalbėjo Dės Mjbines, 
Iowa. Jis išstojo prieš žydus lygiai taip, 
kaip išstoja Berlyno valdovai. Žydai, bri
tai ir prezidentas Rooseveltas,*sako Lind
berghas, nori įtraukti Ameriką į karą...

Iš tūkstančio berniukų ir 
mergaičių įstojusių į viduri
nes

600

mokyklas (high schoo- 
Amerikoj mažiau kaip 
pasiekia trečių metų

Argi ši “maldelė” nėra paimta iš Go- 
ebbelso archyvų? Tikriausiai! Tai ką tuo
met p. Lindberghas atstovauja? Kieno 
reikalus jis gina? Hitlerio, kuris jam me
dalį užkabino!

Bet Amerikos visuomenės p. Lindber
ghas tokiais savo “prismokais” nesuva
džios. Ji žino, kas šiandien yra Amerikos 
priešas, o kas draugas. Amerikos prie
šas yra Hitleris ir visi naciai, visi fašis
tai, kuriuos Amerikoje atstovauja Lind- 
berghai, Wheeleriai, ir kt. O Amerikos 
draugai yra visi, kurie kovoja prieš fa
šizmą, prieš hitlerizmą—žmonijos pabai
są !

Apie LDS Vajų
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

organas “Tiesa” (iš rugs. 15 d.) praneša 
apie tos organizacijos vajų už gavimą 
naujų narių. Čia verta priminti apie pen
kias LDS kuopas, kurios geriau iki šiol 
pasirodė už visas kitas kuopas naujų na
rių gavime. Tai Binghamtono, So. Bosto
no, Detroito, Elm Grove, W. Va., ir Či
kagos kuopos ir jų vajininkai. “Tiesos” 
žodžiais:

“Šiuo metu LDS 6-ta kuopa jau turi 
26 naujus narius. Tai geriausiai pasižy
mėjusi šiame vajuje kuopa. J. Navalins- 
kienė, tos kuopos vajininkė, turi net 18 
naujų narių—16 jaunuolių, 2 suaugusius. 
St. Jasilionis, taipgi tos pačios kuopos 
vajininkas, turi 8 naujus narius. Nedi- 
doka Binghamtono lietuvių kolonija, aiš
ku, šiuo laiku rodo visiems mūsų LDS 
veikėjams gražiausi pavyzdį, kaip rei
kia darbuotis LDS vajuje. Patartina aty- 
džiai perskaityti J. Navalinskienės apie 
vajų aprašymą, telpantį/ šios laidos 6-ta- 
me puslapyje.

“J. Burba, 62 kp. vajininkas, dar vis te
bėra antroje vajininkų vietoje su 15 nau
jų narių. So. Bostono, didžiulės lietuvių 
kolonijos, vardą, kol kas, jis vienas gina. 
Mažiukas Binghamtonas, tačiau, jį tolo
kai yra palikęs. Reikėtų Jonui smarkiau 
pasispardyt ir binghamtoniečius pra- ■ 
lenkti.

“Uršulė Palevičienė, 21 kp. vajinin
kė, yra didelė konkurentė J. Burbai ir 
J. Navalinskienei. Jinai dabar turi 15 
naujų narių, bet tai dar ne viskas. Bile 
dieną gali ji atsiųsti kokį pustuzinį nau
jų aplikacijų ir tada jau bus pralenkusi 
visus kitus. Ji smarkiai gina savo mies
tą, Detroitą ir savo kuopą. 21 kuopa jau 
turi 20 naujų narių. V. Smalstienė turi 
įrašiusi 4 naujus narius, o M. Ginaitienė 
—1. Tai Palevičienės pagelbininkė.

Gražų pavyzdį rodo visiems veikėjams 
Vanda Aųibrose, 19 kp. vajininkė, Elm 
Grove, W. Va. Dabar ji turi jau 8 nau
jus naritfs. O reikia atsiminti, kad jos 
lietuvių kolonija yra nedidelė. Pasekmes, 
betgi ji turi labai gražias.

“53 kuopa giriasi turinti 25 naujus na- 
riu£. Tai gražus skaičius. Bet ji vistiek 
nepralenkia 6 kuopos. O Chicagoje yra 
daug daugiau progų pasidarbuoti, negu 
Binghamtone.”

Ką gi tas parodo? Ogi būtent tas pa
rodo tai, kad ten, kur mūsų veikėjai 
darbuojasi, turi ir pasekmių. Binghamto
nas nėra didelė lietuvių kolonija; ten 

. LDS kuopa jau ir taip gan didelė, rodo
si dirva jau turėtų būti jai susiaurėjusi, 
bet visvien ten gaunama narių. Kodėl? 
Todėl, kad yra darbuotojų. Dar gražesnį 
pavyzdį parodo West Virginijos LDS va
jininkė, kur lietuvių visiškai mažai te
gyvena.

Brooklynas, Philadelphija, Pittsburg- 
has, Cleyelandas, Waterburis, nepralen
kia net Binghamtono. Tai yra negerai!

Šiuo metu darbininkai geriau dirba, 
daugiau uždirba (aišku, toli gražu ne vi
si, bet gera dalis), tad lengviau įtraukti 
juos į tokią organizaciją, kaip LDS. Jeigu 
iki šiol buvo kai kur galima nusiskųsti 

i karščiais, tai dabar vajininkai ir LDS 
darbuotojai tuo skųstis nebegalės: oras 
atvėso.Su rudens pradžia visa LDS va
jaus mašinerija turėtų pradėti judėti 
daug sparčiau. Ji turėtų veikti sparčiau 
ir ryškiau, pradedant su “viršūnėmis” ir 
baigiant “apačiomis”; pradedant didžiu
lėmis LDS kuopomis ir baigiant mažiu
kėmis !

kursą; kiti suklumpa arba 
turi mest mokslą dėl įvairių 
priežasčių; jr tiktai 439 iš 
kiekvieno tūkstančio įstoju
sių užbaigia vidurinį moks-
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Persija Arba Iranas
(Tąsa)

Savo knygą parašė įmes
tas į Makų tvirtumos ka
lėjimą 1847 metais. 1848 
metais Budašte įvyko pir
mas babitų suvažiavimas, 
kur dalyvay(į ąpie 300 žmo
nių. Jie priėmė Babo moks
lą, nors tuo laiku vadas bu-

sušvitravo Persijoj. Iš Už- 
kaukazijos plaukė į Persiją 
revoliuciniai lapeliai, bro
šiūros, iš Bakų aliejaus šal- į 
tinių grįžo subolševikėję 
persai darbininkai.

1905 metų pabaigoj ir 1906 
metų pradžioj kilo revoliu
cija. Palyginus ją su Euro- 

........buvo 
keista, nes ėjo savotišku bū
du. Teherano misete, sosti
nėj, demonstracijoj dalyva
vo labai daug žmonių, o po 
demonstracijai su pažan
gesniais kunigais virš 30,- 
000 žmonių apleido miestą 
ir laukuose apsigyveno pa
sistatę šėtras. Maistui auka
vo demokratiškai nusista
čius buržuazijos dalis. Tas 
patsai pasikartojo ir dauge- 
lyj kitų miestų.

Revoliucijos i š vakarėse 
ėjo didelis bruzdėjimas prieš 
šako valdžią. Dalis buržua
zijos jį neapkentė už tai, 
kad jis pataikavo užsienio 
imperialistams. Dalis bur
žuazijos neapkentė veik fe
odalinį- šako režimą, kuris

vo kalėjime. Po suvažiavimo Į pos revoliucijomis, ji 
delegatai jo idėjas išnešiojo 
po visą Persiją.

1848 metais prasidėjo 
Persijoj valstiečių — babi
tų sukilimai. -Valstiečiai pa
imdavo miestus ir išlaiky
davo po kelis įmėnesius. 1850 
metais Persijos karalius— 
šakas, akstinamas Rusijos 
caro, nužudė “Babą,” bet tas 
nesulaikė revoliucijos lieps
ną. Tik kada Rusijos caro 
jėgos pribuvo šakui į pagel- 
bą, tai babitų sukilimai bu
vo nuslopinti.

Taip viduryje XIX šimt
mečio Rusijos caras būda
mas gal vinis reakcijos pa
saulyj nuslopino ‘ ne vien 
Vengrijos, Persijos, bet ir 
eilėj kitų šalių darbo žmo
nių sukilimus.
Rusijos 1905 Metų Revoliu

cijos Įtaka į Persijos 
Gyvenimą

Bet štai 1905 metais su
purtė Rusijoj revoliucija ca
ro sostą. Jos atgarsiai grei
tai nuaidėjo per kitas šalis 
ir ypatingai .Persijoj.

Persijoj revoliucijai dir
va buvo vykusi. Dar pabai
goj XIX-to šimtmečio liau
dis labai vargo. 1880 metais 
Persijoj Rusijos caras orga
nizavo kazokų brigadą, kai
po ištikimą sako apgynėją, 
kurios priešakyj stovėjo ru
sai oficieriai ir generolas

^-HITLERIS VOKIETIJOJ A 
[STEIGĖ DARBININKAM
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Lumbis.

medžiagos.
Valgytojai mėsos, kiauši

nių ir pieno geriau pakenčia 
ir nuodingą chemikalą pyri- 
diną, kurio yra tabako dū
muose ir įvairiuose pramo
nės darbuose. Tuose val
giuose esama gausa cystino 
ir methionino taipgi.veikia 
prieš nuodingus garus ben- 
zylio chorido, bromo-benzy- 
lio bromido ir cyanido, su 
kuriais susiduriama dauge
lyje fabrikinių darbų. Cysti- 
nas ir methioninas daro tuos 
garus-gešus nenuodingais, 
nors, suprantama, jog kur 
būna pėrtirštai tų nuodingų 
gesų, tai joks maistas nega
li visiškai panaikinti jų nuo
dingumą. Žymėtina, jog vi
si čia minimi gesai buvo 
vartojami kaipo nuodijan
čios dujos praeitame pasau
liniame kare.

Sako, Galima Būty 
Gyventi 550 Mėty

Mažiausiai žmonių mirš
ta, kada jie būna 10 metų 
amžiaus, — tiktai vienas iš 
800. Jeigu tik po tiek temir? 
tų ir visame gyvenime, tai 
vidutinis žmogus galėtų ti
kėtis sulaukt 550 metų am
žiaus ; tuo tarpu dabar Ame
rikoje vidutiniai tegalima 
tikėtis gyvent tik iki 63 me
tų. Taip kalbėjo Columbijos 
Universiteto prof esorius 
Henry S. Simms dabartinia
me suvažiavime Amerikos 
'Chemikų Draugijos Atlan-

liaudžiai. 1907 metais Bakų 
proletarų tarpe veikė Juo
zas Stalinas, kuris ten mo
kino persus darbininkus ir 
siuntė į savo tėvynę. 1910 
metais Persijoj tūlą laiką 
veikė bolševikų veikėjas 
Sergo Ordžonikidze.

Liaudies Kova prieš 
Reakciją

1907 metais caristinė Ru
sija ir Anglija pasidalino 
Persiją, Rusijai teko šiau
rinė dalis, Anglijai — ryt- 
pietinė, o vidurys, turįs že
mesnę ekonominę reikšmę 
buvo paliktas, kaipo “ne-Lė, jog tai chemijos mokslo 
utrališka zona.” Tas iššau-;uždavinys ištirt, kokios che- 
kė Teherane ir kitur liau- minės atmainos darosi kūne 
dies griežtus protestus prieš beinant žmogui senyn, nu- 
rusų ir anglų imperializmą, galėt silpninančias atmainas

1907 metais caras išvaikė h’ suteikt kūnui panašų 
Dūmą ir tą pat pasiūlė pa- atsparumą prieš ligas, kokį 
daryti Persijoj. Gruodžio 2 turi dešimties metų vaikas, 
dieną į Teheraną buvo su- J^^u tai pavyktų, tad, gir- 
traukta reakcijos jėgos, betiki, žmogus ir galėtų gyvent 
prieš jas išstojo tūkstančiai iki 550 metų.
parlamento ir konstitucijos J ši chemijos mokslo šaka, 
apgynėjų, apsiginklavo hau-ibejej vadinama “gerontolo- 
dis ir demonstravo Tehera- 'gija.”
no gatvėmis. Reakcija pa-Į Kaip chemija prisideda 
bugo ir perversmą atidėjo, gyvenimo liginimui ir ats- 

1908 me- pirčiai prieš ligas, tatai liū 
tais kazokų brigada vado- dija vitaminai, 
vaujama generolo Liachovo atrasti chemiku.
iš kanuolių subombardavo Kitas Columbijos Univer- 
X------------- - —------------------------ -  ---------------- y X X A LAK-Jj H.

kardais ir durklais nugalė- Sherman nurodė šiam che- 
jo liaudies kovotojus ir pa
ėmė parlamento rūmus. Ša
kas paskyrė Liachovą sosti
nės karo gubernatorium ir 
paskelbė parlamentą paleis
tu.

(Bus daugiau)

Prof. Simms nurodė, jog 
90 žmonių iš kiekvieno šimto 
miršta todėl, kad begyven
dami toliau praranda atspa
rumą ligoms; tuomet ligos 
ir pakerta juos. Simms sa-

Birželio 23 d.,
kurie yra

jai kliudė. Kunigija ėdėsi su parlamento rūmus, kazokai siteto profesorius 
nnlrn iir/ nxriAtlrilrn t y 1 zj n n -» -i • • -t t • i —šakų už svietišką valdžią, 
negalėjo pasidalinti teismus, 
mokyklas, pyko, kad šakas 
įsileidžia į Persiją katalikų 
ir pravoslavų kunigų misi
jas. Persijos proletariatas 
buvo kovingas, bet neskait
lingas, tik apie 30,000 žmo
nių, išbarstyti žibalo indus
trijoj ir kitur po mažus fa
brikus. Valstiečiai buvo sti
priausia revoliucijos jėga, 
bet jie be proletariato va
dovybės negali revoliucijos 
laimėti.

Persijos liaudies revoliu-j 
ei j a priver 
šaliai parlamentą (“medžli-

Gyvuliniai Valgiai

mikų s u važiavimui, kaip 
gausa vitaminų ir tam tik
rų mineralų pailgino bando
mųjų gyvuliukų amžių. Gy
vuliukai, kuriem buvo duo
ta vidutiniai vitamino A, ri- 
boflavino (iš grupės vitami
nų B) ir kalcijaus, tai vidu
tiniai ir gyveno. O kuriem 
su maistu buvo padvigubin- 

į ir kalcijaus 
kiekis, tie kur kas ilgiau gy
veno.

Prof. S h erman patarė 
vartot ypač daug vadinamų 
“apsaugančių valgiu,” kaip 
kad vaisių, daržovių ir pie- - 
no prie kitokio maisto, no
rint ilgiau jaunumą išlaikyt 
ir ilgiau gyvent. Tuose ap
saugančiuose valgiuose yra 
įvairių vitaminu ir minera- 

N. M.

Prieš Nuody Dujas i tas tų vitaminų

Žmonės, kurie valgo gana 
mėsos, kiaušinių ir pieno,

•tė'šaka suteikti'Seri|.u gali atsilaikyti prieš

Liachovas. Šakas guberna- Są”) ir konstituciją, kvm 
torių vietas pardavinėjo po- nors silpna, bet vis gi Ža
nams, o tie žemesniems vir- dėjo susirinkimų, spaudos, 
šininkams ir visi puolė lupti organizacijų laisvę.

nuodingas karo dujas, negu 
kuri gryni yegeterijonai, kurie

valstiečius.
Į Persiją persimetė ne 

vien demokratinės idėjos, 
be,t ir individualė teroro ko
va, Gegužės 6 d., 1896 me
tais buvo užmuštas despo
tas šakas Naser-ed-Dinas. 
Kol naujas šakas užėmė vie
tą, tai faktišku valdonu bu
vo caristas generolas Koso- 
gorskis. ___ __

Rusijos 1905 metų r.evo-į.r Persijoj. Rusijos revoliu- 
liucija, kaip perkūno žaibai eijonįeriai gelbėjo Persijos

Laike revoliucijos Persi
joj organizavosi liaudies ko
mitetai—“endžomenai” ap
gynimui parlamento ir kon
stitucijos. Organizavosi ir 
kovos būriai—“f ida j ai.”

Persija buvo Rusijos ir 
Anglijos pusiau kolonija. 
Rusijoj nuslopinus revoliuci
ją caras reikalavo paųaikintj 
parlamentą ir konstituciją

nevartoja jokio gyvulinio 
maisto, o minta tik daržovė
mis, vaisiais, riešutais ir ki
tais, jie sako, “natūraliais 
produktais.” Tatai patyrė' 
Fordham U n i v e r s i teto 
mokslininkai Jacob A. Ste- 
kol ir Wm. Conway, išban- ,. ............... , .
dydami ant žmonių ir gyvu- ,s^dJen5 vaikščioja ir stovi 
lių nuodingus gesus, kurie,^ ko^-,. vakarc F11.
buvo vartojami praeitame 1 mažesnis Mat,

1 j nugarkaulio sąnariai buda-

Policistas, kuris per išti-

pasauliniame kare.. jmi per visą dieną vienodoje
Mėsa, kiaušiniai ir pienas pozicijoje, susispaudžia. Bet 

turi apsčiai cystino ir me- vakare atgulus lovon, nu- 
thiomiKb o šie du yra amino garkaulis vėl išsitiesia į sa- 
rūgštys, baltiminės-proteinų vo normalią mierą.

t
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A WAR-TIME DIARY
Why the Nazis Will Lose—the Startling 
Experiences of Red Army Soldiers Behind 

the Lines. The People With Them

Populace Helps The Soldiers 
March On.

Headquarters. Our lone tank was rolling 
suddenly I heard the roar of motors over-

I started out from 
along the road when 
head. I opened the hatch and saw 3 German dive-bombers, all 
of them making for our one tank. The darn fascist devils, they 
kept on circling overhead. They dived about 8 or 9 times but no 
bombs were dropped; they seemed to be waiting for something... 
Some one and a half kilometers® 
were covered in this- manner. 
Once again I opened the hatch 
behold, there were 
planes. What daring fellows! 
bombers against one 
bombs came whistling 
tained 8 wounds. None of my 
were harmed ... I was the only one 
wounded.

July 13th. We are again in for 
hard times. Nothing but marshes in 
sight, endless swamps. Previously 
we used to evade populated points 
and when we approached a village 
we would send our scouts ahead. 
Today our scout returned with gdod 
news: There were 
diers in village D. 
came here not long 
bed the village and
lagers off with them. In one of the 
homes we were1 given tea and food. 
Everyone of us was given an omelet 
of about a dozen eggs. This is how 
the local inhabitants comply with 
the order of the German Command, 
"don’t feed the Russians.”

no fascist sol- 
The Germans 

ago. They rob- 
took many vil-

a single moment will they lie idle. 
For safety’s sake the partisans ac
companied us to the nearby hamlet. 
Jn our rucksacks were a few fried 
chickens which they had presented 
to us.

July 15th. There are out of the 
way paths through the marshes 
known only to local inhabitants. 
"We are only beginning to form our 
detachment,” our guide told us. ‘Our 
partisans are only novices. But in 
the village of T you will see real 
fighters.” And indeed the detach
ment we met in the village already 
had several engagements with the 
enemy to its credit.

All the partisans were not there 
at the time: A number of the men 
with the collective f^rm chairman 
at the head, had gone off to destroy 
a radio station and blow up a 
bridge. Among the men of 
tachment there are some 
Red 
Civil 
mind 
mine
our approval of the plans of the lo
pai partisans, so clever and sober, 
and at the same time bold, were the 
actions outlined by them.

PARTICULARLY

the de
veteran 
of the 
guiding

partisans, participants
War. They are the 
of the detachment, they deter- 
its tactics. We could only voice

already

tank!
down. I

and 
six 
Six 

The 
sus- 
boys

Having dropped their loads the" 
Junkers departed. No doubt the Hit
lerite accounts boastfully reported 
the destruction of Soviet tanks. Fine 
marksmen! Our tank seemed none 
the worse for it. The only bad thing 
—I did not succeed in getting to my 
unit: The road was already blocked 
by the enemy. Must look for wne 
round-about way. Have to bandage 
my wounds but this is no place for 
it. Decided to go on to the town of 
X. We covered 20 kilometers on the 
way to X. The town was on fire. 
This was the work of the six 
bers we met enroute.

bom-

my 
light 

Com-

We stopped. I bandaged 
wounds. They seemed to be 
ones and would soon heal, 
mander Korum was fussing about
me. He proved to be a splendid doc
tor although I hardly think he him
self ever had any inkling of his ta
lents in this line. I was his first pa
tient. He bandaged my wounds with 
the skill of a good trained nurse. 
I felt as <if I were completely well. 
Quite fit for battle. The opportunity 
soon came.

Arrived in the district of the 
town of Y. But we were no longer 
alone, 
tanks 
found 
units.

We were joined by three more 
whose crews like ourselves 

themselves isolated from their

started crossing the river.

crew 
guns

now

there

move 
of us

In the Pinsk Swamps
July 10th. Ten days have gone by 

since I last looked into my diary. 
The Pinsk swamps are ill-suited for 
a light promenade not to speak of a 
field march. Nevertheless we ma
naged to make good headway. For
tunately we had dry weather. How
ever, when I say “dry” I mean over
head. As for underfoot — time and 
again this treacherous Pinsk soil 
gave way under our feet. We were 
happy to be wading through mud as 
long as it was not knee-deep. Often 
we were stuck thigh-deep in mud. 
I am no novice. I took part in > the 
Civil War and have had many a 
hard time but never gefore have I 
experienced anything like the past 
ten days.

We took part in some small skir
mishes enroute but they all ended 
well for us. Our main enemy at the 
present is the spongy, 
and ... hunger. Only 
three occasions did we 
peasants during these 
They gave us food. All 
my detachment are alive and per
haps well too not counting 
wounded. The comrade with the 
wound has the worst time of 
But we help him and do not 
him lag behind . . .

HIS MORNING we again met 
some friends. On the meadow 

amid marshlands we saw a man 
mowing hay. We sent one of our 
comrades to reconnoitre. He return
ed, signalling to us to follow. The 
group of peasants who were mowing 
the hay abandoned their scythes and 
came to meet us. "Would you like 
something to eat”? was the first 
question. Would we! We were treat
ed to bread, ham, eggs and milk. 
The peasants told us that they al
ways take along some extra food in 
case some Red Armymen happen to 
pass by. They took us to a dry 
place in the woods and for the first 
time in many days we had a ’good 
sleep. f
. In the evening som0 local inhabi
tants led us to a village which was 
not occupied by 
the villagęrs turned out to meet us. 
On all sides were peasants offering 
us milk and other food. Men and 
women, young and old, hugged us 
and shook our hands. We were deep
ly stirred by the meeting. There it i 
was, 
viet 
their 
they

Our friends led us to the road. 
They warned that the way ahead 
was still difficult. No, the people of 
this village will not wait with fold
ed hands. Today they fed us and 
showed us the road. Tomorrow they 
will spot a fascist officer and put a 
bullet through his skull. Even 
marshes can be set ablaze. And 
Pinsk soil will burst into flames 
der the feet of the fascists!

Our chances to escape alive 
very slim. At any rate we 
fight to the last breath. We 
to part from our tanks. We

We 
Suddenly heavy anti-tank guns op
ened fire from the left. We decided 
to accept the battle and headed 
straight for the guns. Two, three 
guns crushed under our caterpillars. 
The fascists nevertheless managed 
to set one tank on fire but the 
was unharmed. The enemy 
were silenced.

June 29. Our "sub-division”
consists of three tanks and eleven 
men. But our fuel has given out. It 
seems we will have to destroy the 
tanks and become infantrymen. 
However, even our motionless tanks 
proved to be of good service to us!

We started out to reconnoitre the 
forest around us and found out that 
we were caught in a triangle. Ene
my motorized and tank units were 
moving all along the roads. We 
camouflaged our tanks. A group of 
fascists passing by spotted us and 
began to "clear'’ the forest. We open
ed fire from our anti-tank guns, 
sparing no shells. The Germans co
wardly withdrew. And yet 
were only eleven of us.

We had to "dismount” and 
eastwards. Somewhere ahead
ought to be the Pinsk swamps. Per
haps if we try in that direction we 
may be able to evade the enemy 
and reach our units. The brutal 
fiends were roaming about on every 
side, 
were 
must 
hated
quickly destroyed them to prevent 
their falling into the enemy hands.

Contact With the Inhabitants
July 1st. Today for the first time 

we came across the local inhabi
tants. As we approached village N. 
we saw a group of peasants run to
wards us with a warning. “Don’t go 
to the village. The Germans are 
there...” The peasants sensed at 
once that we were hungry and of
fered us bread and milk. The N. 
villagers not only provided us with 
food to last for many days but 
gave us guides.

Hitherto we were just depending 
on our luck and on‘ our compass, 
hiding wherever possible. Every en
counter with the Germans was un
expected. Now with the aid of the 
local inhabitants we can move con
fidently ahead. "Don’t go to the 
right,” an old Byelo Russian peasant 
said, stopping us on the road. "The 
Germans are there. Follow this 
brushwood,” he said indicating the 
direction with his hand. ‘That’s 
where the Pinsk swamps begin. Rest 
assured the fascists will not go 
there. They are afraid. As for 
you...” he looked us squarely in 
the face, "you will pass, and the 
people you will meet there will help 
you through.”

.... Ju, e--,

muddy soil 
on two or 
meet some 
ten days.

the men of

WERE 
d to see that the village 

had been transfered to a war foot
ing: The cattle driven far into thė 
forest and the village economy so 
organized that in case of a raid by 
the German maruaders it could be 
blown up at once. The Germans will 
get nothing here but plenty of hot 
lead.

In order to prevent our being 
seen by some casual eye, they took 
us to the corral where the collective

farm herd was hidden from the Ger
mans and was guarded by parti
sans. To allay suspicions a couple 
of cows were calmly grazing in the 
pasture.. ‘The Germans will not dare 
come here. And he who dares touch 
our cattle will lose ten heads for 
every cow.”

To think of it — a Soviet collec
tive farm, a partisan detachment, in 
the rear of the German troops!

As we moved along the Pinsk 
swamps we saw partisan detach
ments springing to life everywhere.

July 21st. The Pinsk are far be
hind. Near station P we met a par
tisan detachment... rather, not a 
detachment but a real unit for the 
order and the state of organization 
prevailing there resembled that of 
a regular army unit. The detach
ment consisted of saw mill workers 
and collective farmers. It had ma
chine guns, rifles, ammunition and 
most important, its men had already 
accumulated considerable experience 
in fighting in the German rear. The 
detachment maintains constant con
tact with the regular Red Army 
units and carries out the tasks as
signed by the Red Army Command
ers.

Everywhere we are welcome guests. 
At times I forget that I am in the 
enemy rear. I must say our ene
my’s rear is not a very reliable one. 
Not much success can be expected 
in fighting with such a background! 
One partisan, a Civil War 
told me: "The fascists will 
a foothold on Soviet soil!”

Indeed not! .
July 23rd. At last, back 

own unit of the Division of the 
Army. Back at the front!

veteran 
not get

in our
Red

BUY DEFENSE BONDS!

the 
leg 
all. 
let

village which was 
the Germans. All

the great friendship of the So- I 
people! The peasants, risking!

lives, but what a welcome| 
give our Red Armymen!

the 
the 
un

of combustible 
the incident

threw a heavy 
covering all its

A Partisan Group Is Born
From oui' host we learned about 

the partisans in Western Byelo Rus
sia. "About 20 of us are contemplat
ing joining the partisans,” he told 
us. "But we are short of guns... 
If only we had some to begin with 
then we could get whatever else we 
need from the Germans.” We took 
stock of our “arsenal” and gave him 
a revolver and some cartridges. 
“Isn’t it splendid,” he exclaimed, 
overjoyed at this gift. “Don’t worry 
your revolver will bring in others. 
Not a single bullet will be wasted.” 
“Good luck to you!” I replied. Our 
host parted from us with regrets. 
There was so much he wanted to 
know. He asked how the partisans 
are fighting against tanks. I told 
him about bottles 
liquids and recalled 
when the partisans 
blanket over a tank,
apetures and thus disabling the ene
my crew. Our host proved to have 
good knowledge of the local roads. 
He drew us a map indicating the 
safest to follow.

July 14th. We were just recount
ing our impressions. Indeed this liar 
Goebbels must be spreading high 
and low the news about the dis
tricts and regions captured by the 
fascists. But we hardly saw a Ger
man in the "Libenstraum” captured 
by them. All the peasants we met 
enroute told us that the Germans 
are afraid to venture far from the 
railways or highways. If they do 
however, they come in big detach
ments and even then for the purpose 
of plunder.

How Information Is Exchanged
There are no Germans in sight 

but we do see functioning village 
Soviets and Party and YCL organi
zations. And this in the enemy’s 
rear! Today ąs we came into the 
village of D. the first man to meet 

j us was Secretary of the YCL. He 
was just coming from a joint Young 
Communist League and Communist 
Party meeting. Of course the meet- 
ting was held at night in a shut
tered house. The meeting decided to 
admit 28 more villagers into the 
partisan detachment which number
ed 12 men. Every applicant was 
carefully considered. "We are still 
short of weapons,” a YCLer told us 

j with a guilty look. ‘But we will get 
them.” To arm oneself at

Į pense of the enemy — this obvious- 
i ly is the accepted "motto” in these 
i parts.

We 
Some 
us.

the ex-

were invited into one house 
more partisans came to greet 
They were all youngsters, 

YCLers. Upon discovering that I am 
a tankman they showered me with 
hundreds of questions about the 
German tanks. I literally delivered 
a real lecture to them. In this vil
lage too we left some of our wea
pons and ammunitions. We were 
pleased at the thought that not for

“I tell you, madam, my butler can better afford an income tax than I can'
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Keiksmų, Šmeižtų ir Kolio- 
nių Kanados Lietuviškų 

Smetonacių “Seimas”
Rugpjūčio 30 ir 31 dieno

mis, Montreale, Vytauto kliu- 
be, Toronto ir Montreal© sme- 
tonininkai su “socialistais*’ su
važiavo, kaip jie skelbė, ap
tarti Lietuvos išlaisvinimą ir 
pademonstruoti ištikimybę Ka
nadai. Patį susibūrimą pava
dino seimu.

THE MOV1ES-A Million Dollar Business
By MICKEY MILTON

Most people measure a movie by 
how much it has excited or amused 
or relaxed them; many people by 
how much truth it has /revealed 
about the life we live. Bukjn see
ing. a movie, we react to it as a 
whole. And our reaction in part is 
determined by the quality of the 
technical work. The more we know 
about everything that goes into mo- 
vic-making, the more able we will 
be in recognizing high standards of 
work and in demanding betterment 
of inferior work.

As America’s fourth largest in
dustry, the movies represent a huge 
investment in dollars and manpow- 

Almost three billions are sunk 
and 
and 
stu-

er.
into production alone each year 
over 275 different arts, trades 
occupations are found on every 
dio lot.

GABLE TO EXTRAS
To make a single major picture 

the coordinated effort's of more than 
3,000 people are required. For each 
actor you see on the screen, from 
Cyark Gable down to the lowliest 
extra, there are about 100 persons 
working behind the scenes.! It’s their 
jobs to write or adopt the screen 
play, select the cast, handle the ex
tras, prepare sets and costumes, di
rect, film, record and edit the pic
ture.

It’s impossible in this space to 
do more than list the types of work
ers needed. Merely listing them, 
however, will help make clearer 
the tremendous complexity of movie 
production and the great degree of 
cooperative effort required to pro
duce a fine movie 
Wrath.

Out in the front 
ministrative staff: 
ducers, studio managers, publicity 
organizers, business and office staff. 
Production manager handles studio 
policy, standards, picture schedules, 
and hiring of employees. The unit 
producer is business manager for 
one or more pictures, integrating 
the production, bringing the many 
kinds of workers 
their share. He’s 
costs and results.

Studio manager 
all technical departments, 
and materials; he supervises 
studio’s routine business. The slick 
movie chatter and ads you see in 
the papers and magazines come di
rectly or roundabout from the pub
licity and advertising boys. And to 

• keep accounts, records, 
files and catalogs straight there is 
the administrative office staff- 

'• Now for production itself. First, 
the writers for original scripts, a- 
daptations, additional dialogue. The 
directors, whom you blame or praise 
for acting, tempo, rhythm, 
vor or slant of a picture, 
everybody knows them.

Reaserch workers, to dig 
on movie backgrounds, for accuracy 
in settings, properties, manners, cos
tumes. Art department must create 
the material background for your 
Andy Hardy or your Little Foxes, away.

like Grapes of

there’s the ad- 
executives, pro

pers, publicity 
nd office staff.

together to do 
responsible for

is in charge of 
trades 

the

libraries,

the fla-
Actora—

up dope

A....

There you’ll..find architects, draft
men, sketchers, miniaturists, engra
vers, sculptors, portraitists, special- 
erfect experts. Set contsruction 
calls for plumbers, painters, paper- 
hangers, plasterers, carpenters, me
tal and machineshop workers ...

Wardrobe needs designers, shop
pers, tailors, dressmakers, fitters, 
furriers, milliners. Makeup has its 
specialists in facial, body and hair 
makeup, and barbers and manicur
ists too. The property chief has to 
supply everything needed to dress 
the set. Music staff has composers, 
scorers, arrangers, conductors, pla
yers, vocal coaches.

Camera — that’s at the heart of 
movies and the head man has as
sistants, “still” and process camera 
men helping him. The sound crew 
has its director, recorders, ampli
fiers, mixers, operators, repair and 
installation men.

When camera and sound crews 
have made their individual scenes 
these must be fitted together. This 
job of “editing” a film is done by 
the cutting department with the aid 
of the director, cameraman, and 
others, too often others. Tied in 
with these last are the laboratory 
workers who handle film, prepare it 
for exposure, shipping, storage.

The electrical staff is big and 
skilled and takes care of set light
ing, equipment, repairs, 
tation provides vehicles 
ers when the production 
lot to go on location.
aviators, m e c h anics,
chauffeurs, truck drivers, runners, 
guides, motorcyclists, dispatchers.

And the 
workers: 
janitors, 
them!) 
matrons,

What does it all cost? 
this typical budget for a 
dollar movie, 
colossal flop:

Transpor- 
and driv- 
leaves the 
It covers 

garagemen,

host of miscellorieous 
cooks, waiters, 
gardeners, cops 

doctors, nurses, 
storekeepers.

teachers, 
; (even 

porters,

Look at 
million- 

colossal success or

Cast .........................................
Director .................................
Extras .....................................
Ass’t directors ......................
Camera crew ........................
Lights .....................................
Teachers ........... .....................
Labor .....................................
Story preparation ................
Story .......................................
Costuming .............................
Sets, Art director ................
Stills .......................................
Cutter .....................................
Film negative ......................
Tests .......................................
Insurance ...............................
Sound .....................................
Publicity, transportation .... 
Indirect costs .............. .........

$250,000 
100,000 
50,000 
20,000 
15,000 

9,000 
2,000 

12,000 
70,000 
50,000 
20,000 

125,000 
4,000 

10,000 
10,000 
12,000 
20,000 
31,000 
20,000 

150,000

$1,000,000

The Wrong Number
The Cooperative Bank of. New

buryport, Mass., spent $500 in re
novating a vacant house. Then they 
discovered that the house didn’t be
long to them—theirs was two doors

žinant, kokio nusistatymo ir 
su kieno direktyvomis veikia 
tariamo seimo iniciatoriai, bu
vo uždaviniu būti stebėtoju to 
susibūrimo ir apie jį painfor
muoti Kanados lietuviams.

šeštadieni, rugpjūčio 30 d. 
1 vai. po pietų turėjo prasidė
ti jų seimas. Nuvykau kiek 
vėluodamasis, bet nepavėla
vau, nes “seimą” atidarė virš 
dviejų valandų vėliau skelbto 
laiko. Vėlavimąsi pateisino 
tuo, kad montrealiečiai labai 
nerangūs, nesiįdomavę “sei
mu.” Tą patvirtino “seimo” 
dalyvis pranešdamas, kad 
montrealiečiai savaitė atgal 
atsibuvusiam masiniame mitin
ge pasmerkė fašistinius “sei
mo” šaukėjus ir patį “seimą,” 
kaipo tokį.

Tariamo seimo šaukėjų prie
šakyje figūruoja “socialistas” 
Frenzelis: buvęs “smart” a- 
gentas, vėliau “numiręs” ir iš 
“numirusių” prisikėlęs, buvęs 
prisiplakęs prie progresyvio 
judėjimo, K. Burė; taipgi ke
lios poniutės ir montrealietė 
buvus Arkando organizatorė 
lietuviuos^, Marija Aukštaitė, 
su savo adjutantu, Lietuvos 
kariuomenės dezertyru save 
b e s i s k e Ibiančiu savanoriu, 
Vaišnora. Tiems talkininkavo 
keletas kitų asmenų.

Kaip paprastai, pirmoje se
sijoje bile kokio suvažiavimo 
būna sveikinimai ir rinkimai 
komisijų bei prezidiumo. Tas 
buvo bandoma pravesti ir čia, 
tik nėjo taip, kaip kitur ar 
kaip jie patys norėjo. Komisi
joms neužteko “delegatų,” į 
prezidiumą visi nesutilpo. Su 
sveikini mais dar blogiau. 
Kvietė sveikinti iš organizaci
jų atstovus, bet tokių neatsi
rado. Specialį atsikreipimą 
darė į Vytauto kliubo virši
ninkus, bet jie atsisakė paste
bėdami, kad kliubo vardas jų 
“seime” nebūtų naudojamas, 
o kiek vėliau pastebėjo, kad 
patys ’’seimo” šaukėjai veng
tų, “kad iš po šio seimo svas
tika neišdygtų.” Beje, tenka 
pažymėti, kad buvo vienas 
sveikinimas laišku nuo pavie
nio asmens ir net su vienu do
leriu aukų, o vėliau dar porą 
dolerių paaukavo vienas dele
gatas. Reiškia ir aukų suplau
kė net $3.00.

Mandatų komisija skelbė, 
kad “seime” dalyvauja virš 40 
delegatų ir svečių, bet iš jų 
vieni kelionėje serga, kiti dar 
atvyks, treti dar Amerikoje. 
Taipgi minėjo, kad net 15 or
ganizacijų atstovaujama, bet 
narių skaičiaus nežymėjo. Iš 
didžiausių organizacijų bene 
buvo šv. Kazimiero-Jono Pa
šai pinės draugijos du atstovai, 
bet, kaip jie pažymėjo, jie ne
atstovauja organizacijos, bet 
tik atsiųsti stebėti jų “seimą.” 
šiaip nė viena didesnė Kana
dos lietuvių organizacija ne
dalyvavo.

Šmeižtų Demonstravimas
Antra sesija fašistinio sei

mo buvo be išimčių paaukota 
šmeižimui, niekinimui ‘ ir kei
kimui viso to, kas tik antifa
šistinio. Torontiečiui prona- 
ciui Frenzeliui buvo pavesta 
prakeikti lietuvius antifašis
tus, todėl jų vadinamos tary
bos pirmininko raportas buvo 
niekas kitas, tik parodymas, 
kaip Frenzelis moka lojotis. 
Visa tai, kas veikiama ar Liau
dies Balse rašoma prieš na
cius, ar jų agresiją, tai, pasak 
jo, išgamų, žydbernių, judo- 
šių, parsidavėlių ir niekšų dar
bas. Patį Liaudies Balsą pra
keikė kaipo rusišką laikraštį, 
už tai, kad jis užgyrė Lietu
vos liaudies apsisprendimą. |

Net iki to nusikalbėjo, kad žo
dį “liaudis” išvertė į tarybi- 
ninkų kalbą “kiaulių.” įdomu 
ar ir kiti tarybininkai priė
mę tokį Frenzelio raportą 
dabar liaudį vadins kiaulė
mis.

Toks fašistiškas Frenzelio 
niekinimas antifašistų, demo
kratijos gynėjų ir kovotojų 
prieš fašizmą, iš salėje daly
vavusių antifašistų susilaukė 
griežto protesto. Kilus protes
tų audrai ir neramumams pu
blikoje, vienas iš “seimo” da
lyvių išstoto su didžiausiu įtū
žimu : “Aš®a ir šio seimo gas- 
padorius, % jūs visi ru-pū-žės 
išeikite,” priedui pakartoda
mas paskutinius du žodžius. 
Toks “gaspadoriaus” pareiš
kimas pas vienus iššaukė juo
ką, o fašistinius lyderius pa
drąsino dar daugiau lojotis.

Po Frenzelio perstato ta
rybos sekretorių Burę, kad 
jis raportuotų, pateiktų “sei
mo” veikimui planus. Bet 
koks nustebimas, kad sekre
torius vietoj raporto, pradeda 
tęsti Frenzelio šmeižtų tiradą. 
Pirmiausia bando prakeikti 
salėje dalyvaujančius antifa
šistus, už jų antifašistinį nekul
tūringumą, dėl ko vėl kyla 
triukšmas salėje, čia išstojo 
kliubo pirm, kviesdamas prie 
ramumo su reikalavimu, kad 
vieni nesikeiktų ir nesilojotų, 
o kiti ‘rietriukšmautų. Pasta
ba vietoj. Salėj atsisteigia ra
mumas. Burė maino kalbos 
temą. Vietoj šmeižimo vietos 
antifašistų, pradeda visaip 
niekinti Sovietų Sąjungą ir 
džiaugtis tų lietuvių žygiais, 
kurie pasitarnavo nacių agre
sijai ir pavergimui Lietuvos. 
Apie Lietuvos liaudies reika
lus ir jų kovas prieš fašizmą 
neprisiminė nė žodeliu. Pasak 
jo: “Visa tai, kas iki šiol bu
vo ‘rašoma anglų spaudoje 
apie Sovietų Sąjungą, yra nie
kas kitas, kaip tik melas.” 
Mat, kaip fašistui, tai širdį 
skauda, kam angliška spauda 
užgiria So v. Sąjungos priešfa- 
šistinį karą. Apie santarvinin
kų grupavimąsi sunaikinimui 
hitlerizmo neprisiminė. Ruz
velto ir čiorčilio deklaracijos 
irgi neprisiminė, nes tai anti, 
fašistinis dalykas. Apie savo 
darbų rėmėjus kalbėdamas 
pažymėjo, kad “mes turime 
žmonių A. S. V. senatorių ir 
kitų aukštų žmonių, mes savo 
uždavinius kelsime per angliš- < 
ką spaudą ir darysime į val
džią įtaką.” O tas jų veikimas 
yra vairuojamas per Dr. Ance- 
vičių sėdintį Berlyne Gobel- 
so ofise, po to laiko, kaip S.
A. V. uždarė pronacių propa
gandos įstaigas.

Kaip Frenzelio, taip ir Bu
rės kalbos baigėsi prakeikimo 
šūkiais prieš antifašistus.

Trečiu kalbėtoju buvo vie
tinis Vaišnora. Jis gyrėsi, kad 
daug veikė. Iš jo darbo re
zultatų daugelis montrealie- 
čių sukuria skanių juokų. Ypa
tingai iš savanoriško jo dar
bo srities.

Po jų kalbų buvo prašoma 
balso iš publikos, bet griežtai 
atsisakyta duoti. Torontietis 
Jokubynas, kaipo vienas iš 
profašistų šulų, užklaustas, 
kodėl jie neduoda balso klau
simams ar minties pareiški
mui, kuomet kituose suvažia
vimuose buvo laisvai leidžia
ma visiems reikšti savo min
tis, į tą jis kategoriškai atkir
to: “Jūs nemokėjote suvažia
vimų vesti.”
Suvažiavo Rinkti Tarybos— 

Tarybos Neišrinko
Sekmadienį, rugpjūčio 31 

d. seimo delegatai, išklausę 
užsakytų mišių, susirinko “sei
mą” užbaigti.

Šioj sesijoj susilaukė sustip
rintų fašistinių jėgų iš Brook- 
lyno. Mandatų komisija pra
neša, kad užregistravus du 
“garbės delegatus,” būtent: 
Valaitį ir Klingą iš Brookly-

Tąsa ant 4-to pusi.)
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Rašo I% Ilfas ir E. Petrovas

Vienaaukštė Amerika
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štai jums, skaitytojai, lengvo ir įdo
maus pasiskaitymo. “Vienaaukštę Ame
riką” prašė du žymūs Sovietų Sąjun
gos rašytojai-satyristai — I. Ilfas ir E. 
Petrovas, šitiedu vyrai yra parašę daug 
trumpų ir ilgesnių raštų iš Sovietų Są
jungos gyvenimo. Prieš keletą metų 
jiedu buvo atvykę į Jungtines Valstijas 
ir važinėjosi po visą šalį. Sugrįžę į So
vietų Sąjungą, jiedu parašė šį veikalą, 
kurį lietuvių kalbon išvertė M. Meš
kauskienė.

Neužilgo po to, kai rašytojai grįžo 
namon, I. Ilfas numirė ir Eugenijus 
Petrovas pasiliko lyg ir našlaitis. Iš 
karto jis net manė, kad negalėsiąs vie
nas pats*rašinėti — taip buvo sutapęs 
jis su Ilfu, savo geriausiu draugu. Bet 
Eugenijus Petrovas dabar rašo, šiuo 
metu jis yra Rytų Fronte. Iš ten rašo 
Sovietų spaudai ir New Yorko Timesui.

* Patariame skaitytojams atydžiai 
skaityti, — bus žingeidi!. Vertimo -ne
keičiame; paliekame “tikrąjį lietuviš
ką.” Redakcija.

SKYRIUS 1.
“NORMANDIJA”

t

Devintą valandą iš Paryžiaus išeina 
specialus traukinys, vežąs į Havrą “Nor
mandijos” keleivius. Traukinys eina ne
sustodamas ir po trijų valandų įsirita į 
Havro jūros stoties':pąstątą. Keleiviai iš
eina į uždarytą personą, eskalatorium 
pakyla į viršutinį stoties aukštą, pereina 
keletą salių, eina iš visų pusių uždarais 
liepteliais ir atsiduria didžiajame vesti
biulyje. Čia jie sėdasi j liftus, kuriais ir 
išvežiojami į savo aukštus. Tai jau “Nor
mandija”. Koks jos išorės vaizdas ke
leiviai nežino, nes garlaivio jįe .nė nepa
matė.

Mes įėjome į liftą, ir vaikas, ąpsitaisęs 
raudonu švarku su auksinėmis sagomis, 
grakščiu judesiu paspaudė gražų mygtu
ką. Naujintelaitis blizgąs liftas truputį 
pakilo į viršų, užkliuvo ir nelauktai smu
ko žemyn, nepaisydamas vaiko, kuris be
viltiškai spaudė mygtukus. Nusileidę tris 
aukštus žemyn, užuot pakilę du aukštyn, 
mes išgirdome kankinamai pažįstamą po
sakį, betgi pasakytą prancūzų kalbą: 
“Liftas neveikia”.

Į savo kajutę mes užlipome laiptais, iš
tisai apdengtais nedegamu šviesžaliu 
kaučuko kilimu. Tokia pat medžiaga iš
kloti garlaivio koridoriai ir vestibiuliai. 
Žingsnis darosi minkštas ir negirdamas. 
Tai malonu. Bet gi kaučuko patiesalo 
privalumus kaip reikiant pradedi vertin
ti laivą supant: puspadžiai lyg ir prilim
pa prie jo. Tatai, žinoma, neišgelbsti nuo 
jūros ligos, bet apsaugoja nuo puolimo.

Laiptai buvo visai negarlaiviško tipo 
— platūs ir nuolaidūs, su pakopomis ir 
aikštelėmis, kurių dydis tiktų bet kuriam 
namui.

Kajutė taip pat buvo kažkokia negar- 
laiviška. Erdvus kambarys dviem langais, 
su dviem medinėmis lovomis, su kėdė
mis, spintomis sienose, stalais, veidro
džiais ir visomis komunalinėmis gerybė
mis, net su telefonu. Ir apskritai “Nor
mandija” panaši į garlaivį tik audros me
tu — tuomet ją bent truputį supa. O Lai 
oras ramus, — ji milžiniškas viešbutis su 
puikiu jūros vaizdu, staiga atitrūkęs nuo 
moderniško kurorto pakrantės ir trisde
šimt mylių valandos greičiu plaukiąs į 
Ameriką.

Giliai apačioj, nuo visų aukštų aikšte
lių palydėjusieji šaukė savo paskutinius 
sveikinimus ir linkėjimus. Šaukė prancū
ziškai, angliškai, ir ispaniškai. Rusiškai 
taip pat 'šaukė. Keistas žmogus, juodu 
jūreivio švarku, su sidabriniu inkaru ir 
Dovydo skydu ant rankovės, su berete ir 
liūdna barzdele, kažinką šaukė žodiškai. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai garlaivio rabi
nas, kurį Generalinė transatlantinė ben
drovė samdo tam tikros keleivių dalies 
dvasios reikalams patenkinti. Kitai kelei
vių daliai čia pat katalikų ir protestantų 
dvasininkai. Musulmonams, ugnies gar
bintojams ir Sovietų inžinieriams nėra 
kas teikia dvasios paslaugas. Šiuo atžvil
giu Generalinė transatlantinė kompanija 
palieka juos jų pačių nuožiūrai. “Nor
mandijoj” yra gana didelė katalikų baž
nyčia, apšviečiama maldai nepaprastai 
patogia elektros pusiau šviesa. Altorius 

ir religiniai paveikslai gali būti uždeng
ti specialiais skydais ir tuomet bažnyčia 
automatiškai virsta protestantiška. O ra
binui su liūdna barzdele atskiros būsti
nės neduota, ir jis savo apeigas atlieka 
vaikų kambaryje. Tam tikslui kompanija 
jam duoda talesą ir ypatingą užuolaidą, 
kuria jis laikinai uždengia tuštybinius 
kiškelių ir kačiukų atvaizdus.

Garlaivis išplaukė iš uosto. Ant kranto 
ir molo stovėjo žmonių minios. “Norman
dija” dar neįprasta ir kiekvienas trans
atlantinio milžino išplaukimas Havre su
kelia bendrą susidomėjimą. Prancūzų 
krantas pasislėpė apsiniaukusios dienos 
dūmuose. Vakare sužibo Southampton’o 
žiburiai. “Normandija” priimdama iš An
glijos keleivius pusantros valandos stovė
jo prieuostyje, iš trijų pusių apgaubta 
tolimos paslaptingos nepažįstamo miesto 
šviesos. O paskui išplaukė į vandenyną, 
kur jau prasidėjo triukšmingas audrin
go vėjo sukeltų nematomų bangų bruz
desys.

Užpakalinėje laivo dalyje, kur mes įsi
kūrėme, viskas ėmė virpėti. Virpėjo de
niai, sienos, iliuminatoriai, gulimosios kė
dės, stiklinės viršum praustuvo ir pats 
praustuvas. Laivo virpėjimas buvo toks 
stiprus, jog pasigirdo garsai net iš tokių 
daiktų, iš kurių to niekaip negalima buvo 
laukti. Pirmą kartą gyvenime mes girdė
jome, kaip skamba rankšluostis, muilas, 
kilimas ant grindų, popierius ant stalo, 
užuolaidos, ant lovos numesta ąpikaklė. 
Skambėjo ir gaudė visa, kas buvo kajutė
je. Užteko keleiviui nors vieną sekundę 
susimąstyti ir atleisti veido raumenis, ir 
pradėdavo kalenti jo dantys. Visą naktį 
rodėsi, kad kažkas laužiasi pro duris, bel
džiasi j langus, sunkiai kvatoja. Mes su
skaitėm šimtą įvairių garsų, kilusių iš 
mūsų kajutės.

“Normandija” vykdė savo dešimtą ke
lionę tarp Europos ir Amerikos. Po vie
nuoliktos kelionės ji bus taisoma, apžiū
rės jos užpakalinę dalį ir pašalins kon
struktyvinius trūkumus, sukeliančius vir
pėjimą. Iš ryto atėjo jūreivis ir metali
niais skydais sandariai uždarė iliumina
torius. Audra didėjo. Mažas krovinių 
garlaivis sunkiai skverbėsi prie Prancū
zijos krantų. Retkarčiais jis dingdavo už 
bangos ir tebuvo matyti tik stiebų galiu
kai.

Kažkodėl visada atrodė, kad vandeny
no kelionė tarp Senojo ir Naujojo pasau
lio labai gyva, kad nuolat sutinkami 
linksmi garlaiviai, su muzika ir vėliavo
mis. O iš tikrųjų vandenynas — tai di
dinga dykuma, ir garlaiviūkštis, kuris 
per keturis šimtus mylių nuo Europos 
grūmėsi su audra, buvo vienintelis per 
penkias mūsų kelionės dienas sutiktas 
laivas. “Normandija” siūbavo lėtai ir di
dingai. Ji ėjo beveik nesumažinusi grei
čio, su pasitikėjimu švaistydama aukštas 
bangas, kurios iš visų pusių lindo prie jos, 
ir tik retkarčiais tolygiai lenkėsi vande
nynui. Tai nebuvo menkučio žmogaus 
rankų padaro kova su įšėlusią stichija. 
Tai buvo grumtynės lygaus su lygiu.

Pusapvalėje rūkomojoje salėje trys 
garsūs lošikai, suplotomis ausimis, nu
sivilkę švarkus, lošė kortomis. Iš po jų 
liemenių kyšojo marškiniai. Lošikai kan
kinamai galvojo. Iš jų lūpų kyšojo dideli 
cigarai. Prie kito staliuko du žmonės žai
dė šachmatais, nuolat sulaikydami nuo 
lentos slystančias figūras. Dar dvejetas, 
delnais parėmę pasmakrius, stebėjo loši
mą. Na kas dar, jie ne sovietų žmonės, 
audros metu žais atsakytą valdovės gam
bitą! Taip ir buvo. Simpatiškieji Botvini- 
kai pasirodė esą sovietų inžinieriai.

Pamažu užsimezgė pažintys, susidarė 
kompanijos. Buvo išdalintas spausdintas 
keleivių sąrašas; tarp keleivių buvo viena 
labai juokinga šeima: mister Buterbrod, 
mistress Buterbrod ir jaunas master Bu
terbrod. Jeigu “Normandijoj” būtų va
žiavęs Maršakas, jis tikrai būtų parašęs 
vaikams eilėraštį, pavadintą “Storasis 
misteris Buterbrodas.”

Įplaukėme į Golfštromą. Lijo šiltas lie
tutis, ir sunkiame šiltadaržiškame ore 
krito žibalo suodžiai, kuriuos svaidė vie
nas “Normandijos” kaminas.

y(Bus daugiau)

_________EAISVfi_______

Keiksmu, Šmeižtu ir 
Kelionių “Seimas”
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

no. Juos sukvietė ant stei- 
džiaus. Taipgi dalyvavo tary- 
bininkų užtarytojas “genera- 
lis garbės konsulas.” “Konsu
lui” suteikta pirmiausia žodis. 
Jis nukalba, kaip ir Burė su 
Frenzeliu, tik be kelionių. Jo 
kalbos geroji ypatybė buvo ta, 
kad neskiepijo šovinistinės 
dvasios. Po jo kalbėjo Valai
tis, bruklynietis. Jo kalba bu
vo daugiau tautinės dvasios, 
bet pastebimas varžymasis, 
kad negali atvirai profašisti
niai kalbėti. Ką negalėjo pa
sakyti kalboje, tai vėliau pa
sikalbėjimuose nepraleido. Pa
sak jo, tai “rusai didžiausi 
durniai, kad kariauja- prieš 
nacius už anglus.”

Valaičio draugas Klinga 
' kalbėjo angliškai. Kalboje 

nudavė Britanijos patrijotu, 
bet apie sunaikinimą hitleriz- 
mo, neprisiminė. Vėliau pasi
kalbėjimuose pademonstravo 
savo nusistatymą, sakydamas, 
kad lietuviai neturi veikti 
prieš fašizmą, ir kad “gal Die
vas duos Stalinas pralaimės.”

Po virš vardintų fašistinių 
šulų buvo priimamos rezoliu
cijos, kurios, pasak rezoliuci
jų patiekėjo Burės, labai ilgai 
ruoštos, bet nė viena nebuvo 
ilgesnė, kaip iš poros sakinių. 
Rezoliucijos nutarė laikraštį 
leisti, sukelti $700, pasamdy
ti žmogų darbo vedimui, su
kelti kitus $300 virš vardintų 
darbų vedimui, užgyrė Hitle
rio talkininkų žygius Lietuvo
je, bet nieko priešfašistinid, 
nieko už išlaisvinimą Lietuvos 
iš po nacių letenos. Virš var
dintos rezoliucijos buvo pa
tiektos, pasak Burės, kokios 
tai mažumos. Didžiumos rezo
liuciją skaitė tūlas Novagrus- 
kis, kurioje išsitarta prieš hit- 
lerizmą ir už jo sunaikinimą, 
bet sulyg Bures ir mažumos 
komandos, buvo atmesta.

Kai pirmoj ir antroj se
sijoj, taip ir trečioj griežtai 
buvo uždaryta diskusijų lais
vė. Bendrai viskas vesta pa
gal hitleriškus metodus. Net 
jų planuose buvo numatyta 
jiems nepageidautinus asme
nis prašalinti, bet planai neiš
degė. Tam tikslui per visas 
tris sesijas buvo pasamdyta 
po keletą policininkų ir de
tektyvų, kurie atvejų atvejais 
buvo siundomi atlikti areštus 
ir net grasino, bet pastebėti, 
kad bus atidengta, ką jie gin
tų areštuodami antifašistus, 
susilaikydavo. \

Pagaliau priėjo ir prie pas
kutinio ir, pasak jų, svarbiau
sio punkto—tarybos komiteto 
rinkimo. čia pakilo aktyvu
mas diskusijose. Visi “delega
tai” paties “seimo” autorite
tą numetė į šalį ir vieni įsi
kerta į tą, kad iš srovių suda
ryti komitetą, kiti, kad iš or> 
ganizacijų. S rovėms vadovau
ja Burė, o organizacijoms 
Frearzelis. Prasideda’ tarp jų 
vaidai. Pagaliau prieina prie 
balsavimo. Srovių šalininkai 
laimi didžiumą. Pralaimėju
sieji reikalauja atšaukti bal
savimą, kad nesuprato. Bal
savimas atšauktas. Vėl riete
nos, iš ko publika turi ska
naus juoko. Frenzelis besibar
damas ir net kumštimis besi- 
grąsindamas su Bure supykęs 
pameta pirmininkavęs sesijai 
Jų štabas jį už skvernų su
laiko ir pastato į savo parei
gas. Vėl rietenos ir vėl balsa
vimai. Bebalsuojant atsiranda 
falšyvų balsų ir vėl nelaimė, 
reikia perbalsuoti. Taip per 
apie tris valandas pešėsi, grą-. 
sinosi, koliojosi, per aštuonis 
kartus balsavo, kas turi tary
bą sudaryti, organizacijos, ar 
srovės, pagaliau berods pali
ko organizacijoms. Taip jiems 
besiginčijant ir skanius juo
kus darant jų rietenų stebė
tojams, pagaliau pradėjo rink
tis publika į skelbtą choro pa
rengimą. “Seimas” teko už
daryti be komiteto, su pačių 
aršiųjų profašistų suruošta ko
medija.

________________________Antradienis, Rugsėjo 16, 194T

Lietuvių Komiteto Medikalės Pagelbos So
vietų Sąjungai Finansinis Raportas iki

Rugsėjo 10 Dienos
Gerbiamieji:

Perskatię šį raportą, sužinosite, kad per trumpą 
laiką surinkta geras pluoštaš pinigų Pagelbai Sovie
tų Sąjungai. Tai yra puikus atsiliepimas mūsų lie
tuvių į kovojančius Sovietų draugus prieš tą pasiu
tusį Hitlerį. Šie pinigai yra sutvarkyti surašė pagal 
jų aplaikymą, o ne pagal sumos didumą.
Pažangiųjų Organizacijų masiniame susirinki

me, Newark, N. J. (pei’ A. Bimbą, auka
vusių vardai tilpo koresp.) .......................... $81.65

Jonas Nevulis, Linden, N. J.................................. 5.00
A. Kilienė, Rumford, Me..................................... 10.00
Petras Šolomskas, Brooklyn, N. Y......... .......... 2.00
Brooklyn© Lietuvių Taryba, per J. Siurbą ....... 38.25

Per ALDLD Centrą sekamai:
Drg. X.......................... ..................................... ....... $50.00
Jonas Balsys, New Britain, Conn......................... 25.00
Geo. Shimaitis (per jį), Montello, Mass............ 14.15
ALDLD 50 kp. (J. Bullis), Rochester, N. Y....... 10.00
Ig. Liudžius, Springfield, Ill................................. 10.00
M. Leipus, Brooklyn, N. Y.................................... 5.00
Geras Žmogus, Brooklyn, N. Y.......................... 2.00
P. Ivaškevičius, Brooklyn, N. Y.........................  100
J. Grubis, Brooklyn, N. Y..................................... 1-00

Viso ....... $118.15

Agnes Ling, W. Hartford, Conn........................ 5.00
Draugų Tiliūnų 25 m. vedybinio gyvenimo

sukaktuvių parėję, Hillside, N. J., per Ja- 
misoną. Kom turi aukavusių vardus ..... 28.35

Philadelphijoj, “Laisvės” piknike, rugp. 31 d.,
per S. Sasną (vardai tilpo koresp.) ......... 121.69

S. Jasilionis, Binghamton, N. Y........................... 5.00
J. Webra, Scranton, Pa....................................... 5.00
Jurgis ir Ona Murnik, Fitchburg, Mass.......... 15.00
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J....................... 10.00
A. Labašauskienė, Harrison, N. J....................... 10.00
Draugai Chicagiečiai, per F. Abeką .............. 33.50
D. J. Jussius, Quincy, Mass..........................  2.50
K. Anksnis, Brooklyn, N. Y......................... ..... 5.00
A. Zavish, Jersey City, N. J................................ 10.00
F. A. A. Bloznelis, Catskills, N. Y....................... 5.00
Ona Aleliūnienė, Brooklyn, N. Y...................... 1-00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y........................... 1-00
Dr. Antonie Petkus ir Mr. & Mrs. Stanley,

Muskegon Heights, Mich........ .................... 5.00
M. Luzinienė, Johnson City, N. Y..................... 5.00
Draugai Navalinskai, Binghamton, N. Y...........  5.00
Drg. X., Cleveland, Ohio....................................... 10.00
Nuo draugų centralbrooklyniečių, per J.

Weiss (vardai tilpo koresp.) ...................... 53.00
Geras' Biznierius, brooklynietis .......................... 10.00
Jurgis ir Juzė Žilinskai, Suffield, Conn............ .  25.00
Jonas Rumis, Newark, N. J............................... 1.00
P. S., brooklynietis ........................................... 2.00
V. ir E. Stankevičiai, Baltimore, Md................. 10.00
A. Kishon, vaistininkas, Hamtramck, Mich......  5.00
Eva ir A. Žyingilai, Jewett City, Conn........ . 20.00
M. Ražanskienė, Rahway, N. J........................... 1.00
K. Sabutis, Waterbury, Conn............................ 10.00
Petras Urbonas, Ashland, Pa............................... 2.00
Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y................... ■....... 5.00

Per K. Sabutį iš Waterbury, Conn, sekamai:
P. Bokas ............................    $5.00
V. Aleknavičius .... ........................................... 1-00
P. Alenckas ...£.................................................. 1.00
J. Strižauskas ............................................... 1.00
M. Lišauskas ................................................ 1.00
B. Marčinonis .................................................. 1.00
K. Lusas'............................................................ 1.00
M. Ciplauskas ................................................. 1.00
J. Zelccky ........................................ .....'............ l.Oy

Viso .........$14W

Per J. Bullis ir Bekešienę, Roches te r,' N.^YT seka- 
mai: I

Pirmiau prisiųsta (vardai tilpo) ............. $211.00
J. ir. H. Mikitai ........................................... 10.00
J. ir B. Morkeviciai ................................. 10.00
R. ir M. Duseikai ..........................   1.50

Viso ......... $232.50

Frank Mankauskas, Tunkhannock, Pa.............  $ 3.00
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill................. ’ 5.00
Dr. V. A. Šimkus, Chicago, Ill........................... 10.00
ALDLD 24 k. ir LDS 128 k., Nashua, N. H. 50.00 
M. Virbickienė, Nashua, fa. H............................ 5.00
Rapolas Chubirkis, So. Boston, Mass..............  10.00
J. Urbonas, Brooklyn, N. Y............................. 4.00
V. Čepulis, Brooklyn, N. Y...........................  5.00
Naujosios Anglijos Liet. Moterų Sąryšis,

per M. Sukaskienę ........... ?........................ 20.00
A. Urban, Philadelphia, Pa. ............................ 1.00
Kazys Kandrotas, Martinas Ferry, Ohio ....... 5.00
P. šiušąs, Worcseter, Mass................................. 5.00
J. ir O. Zdaniai, Wilkes-Barre, Pa...................... 1.00
H. Žukienė, Binghamton, N. Y......................... 5.00
K. Mockus, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
F. J. Repšys, Milford, Mass............................... 5.00
K. Petrelo, Philadelphia, Pa............................. 10.00
Draugė Kaipauskienė ....................................... 4.00
M. Misevičienė, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
S. Dambrauskas, East New Yorke ............... 1.00
A. Baltrušaitis, East New Yorke .................. 2.00
Kazys Dzeveckas, New York City, N. Y.........  5.00
A. & K. Vitkai, Baltimore, Md......................... 15.00
J. Strauss, Baltimore, Md............................... 5.00
Veronika Lopatas, Baltimore, Md..................... 1.00
K. ZambaVičius, Reading, Pa. .......................... 5.00
J. Čydinis, Minersville, Pa..........................    1.00

Newark, N. J.Pirmoje sesijose pademons
truotos jų organizacinės jėgos, 
kaip generolų be armijos; an
troje demonstravo išsilavinimą 
ir gabumus keiksmuose, ke
lionėse ir šmeižtuose, o trečią 
užbaigė su fašistinių rietenų 
komedija.

Kas prie fašistinio lovio 
prisimuš, liekasi patirti.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

S. Pečiulis, Mar Lin, Pa.................................... 10.00
Gera Draugė, Binghamton, N. Y........................ 10.00
A: Bagdonas, Binghamton, N. Y....................... .25
U. Klaučiūnienė, Camden, N. J........................ 2.00
Dom. Zembul, Gloucester, N. J........................ 100
Alex Janavičius, Baltimore, Md...................... 100
J. ir O. Deltuvai, Hanover, Md........................ 25.00
J. & M. Vogoniai, Philadelphia, Pa. ............... 5.00
J. ir U. Staniai, Baltimore, Md....................... 5.00

• A. J. Pranaitis, Camden, N. J......................... 5.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa..................... 5.00

* J. Vaitkus, Camden, N. J................................. 5.00
F. ir H. Kvedarai, Bloomfield, N. J................ 10.00
Domicėlė Gabalis, Bloomfield, N. J................ 5.00
A. Kindaras, Bloomfied, N. J............... .......... 5.00.
J. Lastauskas, Camden, N. J........................... 5.00
ALDLD 141 kp. Philadelphia, Pa..................... 5.00
Antanas šlageris, Philadelphia, Pa.................. 2.00
P. P. Gribas, Aberdeen, Wash......................... 20.00
Mikolas Gribas, Aberdeen, Wash..................... 1.00
Pažangiųjų Liet. Radio Programos Piknike,

rugpjūčio 24 d., Maynard, Mass., per
D. G. Jusius ............................................... 106.00

Walter Skipitis, Brooklyn, Conn...................... 10.00
Motėjus Valentinas, Brooklyn, Conn................ 5.00
(Pinigai prisiųsti per F. Kaziliūną iš B’klyn, Conn.)

x A. Gilman, Springfield Gardens, L. L, N. Y. .. 25.00
Bevardė, Bostono apylinkėj .............................. 18.00
A. Valinčius, fotografas, Pittston, Pa............  k5.00
J. Grušelionis, siuvėjas, Wilkes-Barre, Pa......  4.00
A. Ramanauskienė, Pittston,.. Pa. ............... 1.50
J. S., Somersville, Conn..................................... 10.00 (
Spaudos piknike, rugpjūčio 31 d., Waterbury,

Conn, (vardai tilpo koresp.) .................. 224.21
A. Arlauskas (Glen Edith) Webster, N. Y........ 10.00
P. Bugailiškis, Rochester, N. Y...................... 2.00
Chas. Kerwin, Brooklyn, N. Y........................... 2.00
Lietuvių Piliečių Kliubas, per A. Tamošiū

ną, Hudson, Mass...................................  50.00
Frank Goodrich, Herrin, Ill.......... ..................... 10.00
J. ir E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y................. 2.00
Vincas ir Ona Gustaičiai, Minersville, Pa......  3.00
Juozas Steponaitis, Brooklyn, N. Y................. 5.00
Iš LDS 45 kp. pikniko, per A. Apšegienį,

Auburn, Me................................................... 31.10
Nuo išleistuvių parės drg. Valentai Clevelande,

(per J. N. Simans. Vardai tilpo koresp.) 49.00
z

Per Geo. Stasiukaitį iš Cliffside, N. J. prisiųsta se
kamai:

G. Stasiukaitis .................1........................... $ 25.0d
K. Mažeikienė ............................................. 1.00
J. Pečiulis .............   150
K. Green .........................   1.00
G. Bakunas ..............   1.00
A. Garlauskas ............................................. .35

Viso ......... $29.85

D. Diskevičius, Torrington, Conn.....................  $ 1.00
Moterų Apšvietos Kliubas, per J. Stigie-

nę, Montello, Mass.......... ........................... 11.00
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y. .......................... 3.00
Mrs. L. Kizek, Westerley, R. 1......................... 1.00
K. Kairys, Pittsburgh, Pa................................... 10.00
Geras Draugas, Six, W. Va................................ 9.00
A. Metelionis, Detroit, Mich.............................. 15.00
Per S. Kuzmicką nuo draugų iš Shenandoah,

Pa. (vardai tilpo koresp.) ........................ 26.75
Per E. Cibulskienę, iš Nanticoke, .Pa.,

(vardai tilpo koresp.) .T.......................... 16.00
Mrs. Navickas, Montello, Mass, (per O. ..

Čepulienę) .........................   1.00
Lietuvių Moterų Kliubas, Hartford, Conn.

(per O. Giraitienę) ........*............................ 10.00
Nuo draugų, iš Paterson, N. J. *(per J.

Bimbą, vardai tilpo koresp.). .................... 39.32
LDS 142 kp. (APLA 2 kp.), McKees Rocks,

Fa. (per J. Miliauską) ...............................  100.00
Nuo draugų, per Miliauską, McKees Rocks,

Pennsylvania ..........•...................................... 36.00
K. Joneliūnas (per J. Gužą), Brooklyn, N. Y. * 2.00 
Jonas Žukas ir Žukienė, Portland, Oregon ....... 50.00
LDS 10 Apskr. (per O. Zdanienę), Wilkes-

Barre, Pa........................................................ 20.00
Louis šilabaitis, Brockton, Mass....................... 2.00
ALDLD 207 kp. (per J. Chesnius), Hart,

Michigan ........................................................... 9.50
J. Kruvalis, Philadelphia, Pa............. «............ 1.00
Per J. Stigienę, iš Montello, Mass.................. 27.00

Viso surinkta .... $2,242.07
I Centralinį Komiteto Ofisą New

Yorke priduota, rugp. 22 d. $ 150.00 
rugpjūčio 26 d........................... 376.16
rugsėjo 4 dieną ...................... 808.04
rugsėjo 10 dieną .................... 892.00

Viso priduota .... $2,226.64

Bal. $ 15.43

Liet. Komiteto Išlaidos:
Ant štampų“ išsiųsti kvitas ....... $ 2.14
Padarymas kvitų, vokų, laiškų 12.75

Viso ........... 14.89

Ižde lieka .54
Pastaba: Siunčiant pinigus Liet. Komtietui, prašo

me visus čekius ar money-orderius išrašyti Iždinin
kės vardu, o ne Sekretorės arba kitų Komiteto na
rių vardais. Ačiū.
Lietuvių Kom. Medikalės Pagelbai Sovietų Sąjungai,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.,
L. Kavaliauskaitė, Iždininkė.

Pasimirė Louise Mekionienė 
pereitą sekmadienį, rugsėjo 14 
d. Randasi pašarvota pas J. 
M. Bujauską, ant Lafayette 
St. Bus palaidota šį trečiadie
nį, tai yra, — rugs. 17 d. 
Draugai ir prieteliai prašomi 
dalyvauti laidotuvėse/
■ i; f _ i _ Rep. ■
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J
BOMBOS IR KITI SABOTAŽO VEIKSMAI PRIES 

NACIUS UŽIMTUOSE KRAŠTUOSE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vių užpuolimus, be viršva
landžių mokesčio už tą lai
ka.

nacius ir už veikimą slap
tose komunistų kuopelėse 
(celėse).

1

ŽMONĖS ĮVEIKĘ NA
CIUS JUODKALNIJOJ
London. — Juodkalnijoj, 

i Jugoslav!jos dalyj, žmonės 
sabotažuodami vokiečius, 
keliose vietose praardė ge
ležinkelio bėgius, kitur pa
kasė sprogimus po geležin
keliu ir nukarpė telegrafo

Ties Juvisy, ; pietus nuo og triotai l<yisiškai 
Paryžiaus franeuzai ath«o-užvalJd »‘ta krašta.
savo gelzkelio bėgius ir del Y 
to nuvirto traukinys. Belgrade, Jugoslavijos so-

Nacių teismas Paryžiuje stinėje, žmones išsprogdi- 
įkalino du komunistus aš- no ir sunaikino nacių amu- 
tuoniems iki dvylikos metų nicijos fabriką ir gazolino 
už skleidimą lapelių prieš sandėlį.

SUŽEIDĖ DAR DU NA
CIŲ OFICIERIUS 

PARYŽIUJE
Vichy, Franci j a. — Tapo 

pašautas vienas vokiečių 
karininkas kulka į koją Pa
ryžiuje, kitas nacių karinin-i 
kas sužeistas geležgaliu į

nuostolių gali

vakare, atlai- 
LDS susirinki- 
kliubo mažąjį 
grupė draugų

NACIŲ“KULTŪRA” 
SLOVAKIJOJ

Maskva, — Naciai įvedė 
vokiečių kalbą kaipo oficia- 
lę visose Slovakijos mokyk
lose; maistą žmonėms jie 
taip aprėžė, kad slovakas 
negauna nė pusės svaro 
duonos per dieną.

Sovietai Pastūmė Na 
cius nuo Leningrado 

Ir Centr. Fronte

orą 
nei 
tą

ga
nė-

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, jog Sovietai Leningrade 
nugriauna kai kuriuos na
mus, kad nebūtų jų kanuo- 
lėms kliūčių šaudyt iš mies
to į vokiečius.

Helsinki, Suomija. — Hel
sinkio prieplaukoje suspro-1 
go amunicijos laivas. Daug 
žmonių užmušta bei sužeis- ' 
ta.

Easton, Pa
Vietinės Žinios

žiaurus penkių vaikų 
tūlas Osvill Schlegel, 31 metų 
su savo broliu Arthur, 24 me
tų iš East Bangor, nuteisti ka- 
lėt daboklėj nuo pusantrų iki 
septynių metų per mūsų ap

skričio teisėją F. P. McClus
key, už tai, kad jiedu žiau
riai mušė ir kankino pusantrų 
metų kūdikį, už tai, kad vai
kutis verkia ir nakties laiku 
per miegą šlapina į lovukę. 
Kaimynai liudijo, kad tėvas 
pliurijo kūdikėliui kailį su 
diržu, žaisliniu špatu ir tran
kė su kuloku per nabagėlio 
kūnelį, 
kad jis
mušt, tai jis atsišiepė,

tėvas,

(Tąsa nuo 1-mo pusi/) 

gino bombarduot Leningra
dą laike snigimo.

Sovietų orlaiviai ir kari
niai laivai nuskandino 10 
nacių laivų netoli Kronštad- 
to, kaip radijas pranešė sek
madienį.

Sovietų kariuomenė ko
manduojama maršalo Voro- 
šilovo per neatlaidžius mū
šius sunaikino daugiau kaip 
10,000 nacių karių ir 200 
tankų Leningrado srityj ir 
kitur šiauriniame fronte.

Raudonarmiečiai, jūrei
viai ir piliečių milicija jau 
pirmomis šio mėnesio dieno
mis užmušė 20,000 rumu
nų iš tų, kurie apgula Ode
są.

Vokiečių kariuomenė, pir
mą kartą perėjus per Dnie
pro upę žemiau Kijevo bu
vo sulaikyta sovietinės ka
riuomenės daugelį dienų 
ties Kremenčugu, rytiniame 
šone Dniepro, iki Raudonoji 
Armija pasitraukė iš Krem- 
enčugo į tinkamesnes pozici
jas.

Kremenčug yra 68,000 
gyventojų miestas prie gele
žinkelio į Charkovą.

westerly winds.”). Be to, dar 
pažymi, kad temperatūra nu
puls iki žemiau 60-ties laips
nių.

Dikčiai susirūpinau: nejau
gi, manau sau, dabar visas 
darbas nueis veltui? Visas 
stropus prisirengimas prie šio 
pikniko gali ne tik neduoti 
pelno, bet dar 
atnešti.

šeštadienio 
kius labai gerą 
mą, suėjome -į 
kambarį ir čia
pasitenkinančiai šnekučiuojasi 
tūlais pasisekimais ir karts 
nuo karto korektuoja paskuti
nįjį pikniko prisirengimą. 
Kiekvienas bando bei stengia
si dar ką nors geresnio dapil- 
dyti, kad tuomi išvengti kuo 
daugiausia trūkumų ir pato
bulinti patį pikniko prisiren
gimą. Bet nei vienas nekalba 
ir net neprisimena apie tą. ką 
spauda apie rytdienos
praneša. Daleidžiau, kad 
vienas iš jų nepastebėjo
pranešimą apie orą.

Nepriminau ir aš apie 
Įima būt lietų rytoj, nes
norėjau gadinti gerą ir ener
gingą draugų ūpą. Nes juk 
vistiek viskas sugabenta, vis
kas sugaminta, tik laukiame 
rytojaus, kad apturėti ’gerus 
rezultatus iš to viso rūpestin
gumo. O antra, juk daug kai
tų praeityje neatspėta. Rašė, 
kad bus giedra ir gražu, o tą 
dieną kaip tik atbulai: šveitė 
gausus lietus. Kad jau tran
kėsi ir spardėsi senlietuvių 
aukščiausias dievas, kad net 
žaibai iš dausų kryžiavosi ir 
byrėjo. Taip gali būti ir šį 
kartą.

Lietaus gali ir nebūt, bet 
pačiame vidurnaktyje pradė
jo darytis vėsoka ir vėjas 
šturmuoti. Na, manau sau, 
tai jau prasideda pildytis laik
raščių pranašystė; rytoj praus 
mūsų pikniką. Bet žinodamas, 
kad rūpesčiu tam nieko nepa
gelbėsi u, guliau naktiniam po
ilsiui, palikdamas tą viską pa
čiai gamtai spręsti.

Ryte atsikėliau jau gerokai 
prašvitus, kuomet užgirdau 
beulbinančią mūsų mažiukę 
anūkėlę, devynių mėnesių Re- 
ginėlę. Pasižiūriu per lan
gą, kad gražiausias rytas ma- ; 
tosi lauke.

orę piknikas įvyko, bet kaip 
pasiekti parką; kas nuveš į 
pikniką? Taip begalvojant, 
pribūna d. P. Kisly, rusų tau
tybės geras draugas. “Paima 
mane ir traukiame į Cobble
stone Parką, kuriame visuo
met esti smagu ir malonu. Ten 
šiandien mūsų piknikas, į ten 
žmonės renkasi iš visur.

Tik spėjome nuvažiuoti iri 
jau galėjo būt apie antra va
landa. Nagi, kad pakilo ne
malonus ir visai neprašytas 
vėjas: pučia, sukasi, triukš
mauja medžių šakose, tarsi į- 
gavęs nervų suirimą. Tai vėl 
griebs nuo žemės kokį nors 
daiktelį ir jį vėl metą žemėn, 
rodant savo bespėkę, kad nei 
menkos šakelės nepaneša. 
Kartais lyg norėdamas griebti 
gaflsiai smėlio ir pilti gražiai 
pasirėdžiusiai publikai į akis, 
bet Cobblestone parkas gra
žiai sužėlęs į tankų dirvoną, 
tai savo tikslo neatsiekia, kaip 
pabaisa hitlerizmas jo niekad 
neatsieks Sovietų Sąjungoj. Ir 
taip tas nemalonusis vėjas 
siautęs per tūlą laiką — per
daug publikos neišgązdinęs— 
aptilo, nusiramino ir apie 3 :30 
’ ai. po pietų pasidarė vėl jau
ku ir malonu.

Privažiavo daug svečių ir iš 
kitų miestų, būtent, draugai 
Kralikauskai abu, Albert Gros 
su savo žmona ir nemažai ru
sų tautybės žmonių, kurių ne 
visų vardus žinau, tad negalė
siu suminėti. Tai vis iš Law
rence, Mass. Gi iš Nashua — 
draugė M. Vilkauskienė su 
duktere Adele. Jos pasidairiu
sios mūsų piknike grįžo atgal 
į savo pikniką, kurį turėjo sa
vo mieste. Ačiū draugei Vil- 
kauskienci už atsilankymą ir 
už fondaciją. Buvo 
iš Nashua’s žmonių 
gorskis su žmona, 
No vi kas, 
žmona ir 
m i.

Juozas 
kiti mažiau

ir daugiau 
— J. Na- 
d. Povilas 
Grigas su 

pažįsta-

Lowell, Mass

jo fašizmo.
Ir taip užsibaigė tas smagu- 

si mūsų* piknikas, dėl kurio 
teko baimintis dėl blogo oro 
ir vėliau džiaugtis dėl gere 
pasisekimo. Mūsų Piliečių 
Kliubas susilaukė gražios fi
nansinės paramos.

J. M. Ka-s.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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. Žukaitės,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvef

nemoka- 
miesto.

L

O

FRANK DO MIK AHIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Nainy darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

GaspfldoriŠkai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pienišką valgią

SKELBKITES “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Kaiminka pastebėjo, 
taip negali kūdikį 

ne ta
vo biznis,” nes jis su savo vai
ku gali elgtis, kaip jam patin
ka. To pasėkoj kūdikis patal
pintas į miesto ligoninę, o tė
vas prieš teisėją iš gėdos pra
kaitavo, žliumbė ir atsipraši- 

. nėjo, bet teisėjo, vaikučio 
draugo, nesugraudino, žiau
rusis tėvas su broliu, kuris pa
dėjo vaikutį kotavot, turės Dė
dės Šamo turmoj atpakutavot.

Gerai Pavykusio Pikniko
Tai buvo šiurkštokas sekma

dienis rugsėjo 7-tą, 1941 me
tų. Iš vakaro vietinė spauda 
paduoda,

Iš

kad sekmadienio 
ankstyvam ryte lis ir bus vė
juota (“a brief shower early 
Sunday morning and fresh

Jau antra savaitė kaip strei- į 
kuoja keturi šimtai darbinin-Į 
kų popierinių dėžučių ir lėkš
čių išdirbystėj (Dixie Vortex 
Co.). Pastaromis dienomis 
streikieriam į pagelbą atėjo 
kailiukų išdirbystės darbinin
kai iš CIO unijos, kurie pri
siuntė šimtą savo narių pikie- 
tininkų. Kova už pagerinimą 
būvio nebus lengva, nes kom
panija organizuotų darbinin
kų neapkenčia. Pamenu, kaip 
anais metais ta pati kompani
ja buvo pasikėlus sparnus išsi- 
kraustyt į sautus, ten, kur 
Georgia valstija, kur negrai 
darbininkai už pusdykį dir
ba. Bet kad ir ten darbinin
kai pradėjo bruzdėt ir organi
zuotis prieš savo bosus išnau
dotojus, tai mūsų Dixie kom
panijai padai atšalo, ir pasili
ko ant vietos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, P.
Trečiadienį, 18 d. rugsėjo, 8 

įvyks svarbus “Laisvės” 
Rengėjų 
ką nors 
pikniku, 
Rengimo 
nansus sutvarkyti ir išduoti raportą 
visų organizacijų susirinkime, kuris 
bus greitai sušauktas. Susirinkimas 
jvyks Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. — Pikniko Komisija. (218-220)

v.
svarbus “Laisvės” Pikniko 

susirinkimas. Kurie turite 
bendro finansiniai su “L.” 
tai dalyvaukite, idant kad
Komisija galėtų visus fi-

E. N. Y. ir RICH. HILL, N. Y.
Trečiadienį, 17 d. rugsėjo, 8 v. v., 

Buzelio Svet.. kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie tik 
galite, dalyvaukite. — V. Paukštys.

(218-219)

Pastarąją savaitę apsivedė 
Suzana Skirmontaitė su Louis 
Kovacs. Laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

V. J. Sta.nkus.

CON NECTICUT VALSTIJOJ
ALDLD 3-čio Apskr. metinė kon

ferencija jvyks 12 d. spalių, 10:30 v. 
ryto. Lietuvių Svet., 240 Front St., 
New Haven, Conn. Kuopos, kurios 
dar neišrinkot delegatus, tai malo
nėkite išrinkti ir prisiųsti į šią kon
ferenciją. Taipgi ALDLD kuopos ir 
Moterų kliųbai siųskite kiek tik ga
lite daugiau moterų į konferenciją. 
Moterys, kurios atstovaus moterų 
grupes, kelionės lėšos bus atmokėtos 
iš Apskr. iždo. Todėl, pasistengkite 
dalyvauti, nes turėsime atskirą mo
terų posėdį. — O. Visockienė, Apskr 
Drg. (218-220)

Pasirodė, kad vakarykštis 
besirūpinimas buvo nereika
lingas. Pasidarė vėl smagu; 
nors imk ir dainuok iš džiaug
smo, kad diena graži. Bet, 
mat, ir dienos negalima girti 
be vakaro! Dar gali būt per
maina.

Sulaukęs vienuoliktą valan
dą, rengiuos eiti į kliubą ir 
ten žiūrėsiu, kas mane nuveš 
į pikniką. Kliube radau tik 
vieną draugą Stasį Paulenką, 
kuris jau turėjo septynius pik- 
nikierius savo mašinai. Pasili
kau laukti vienas. Bet ve, čia 
pasidarė kitas pavojus: dėl

DIENRAŠČIO
“LAISVĖS”

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

t"i

L
$
0

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THEBAKIRS’

S UNION LABEL

ir todėl
Vienų

žmonių
negalėjau
gal būt nepastebėjau, su ki
tais laiko nebeteko pasikalbė-

Bet vienu žodžiu, visiems
i už dalyvavimą piknike.

pik- 
juo-

buvo daug 
visų sueiti.

ti. 
ačiū
Kas tik dalyvavo šiame 
nike, išrodė pasitenkinęs 
mi.

rusųVisiems patiko dainos 
kalboje. O jos labai atitiko 
dabartiniam laikui, kuomet 
vedama griežta ir paskutinė 
kova už sunaikinimą kruvino- c.

s
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Dr. J. J. Kaškiaučias
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

85c 
60c 
60c 
60c
60c

SANDĖLIS VISOKIŲ 

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

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

Nervų arbata ...........
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.

gi
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

tinis koncertas įvyks:

November
1941

toje pačioje salėje
kur visada:

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Sekmadienį

Lapkričio

I0

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

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, StolleM 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple ^Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

dernišką patarnavimą.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 1------ -------------- _

Robert Lipton
JEWELER 

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Graliam Ir Manhattan Avcs.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynes ir kitokios Mžšlažarnės 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. Jšvirkščiama



Sestas puslapis I
tAIŠVi Ahtradienis, Rugsėjo 16, 1941

NewYorko^AferZlnftn Tarp Lietimą

Dariaus-Girėno Paminklui 
Aukos ir Pikniko Davinys
Pranešame gerbiamai visuo

menei gautų aukų devyniolik
tą sąskaitą sulig rugpjūčio 30 
dienos, 1941 m. Visi pinigai 
žemiau pakvituoti randasi 
Fondo Komiteto ižde, globoje 
p. J. Spurgos.

J.

Dzikas, 
viešėjo 
$2.00.

Šiandien Mieste Įvyksta Pirminiai 
Balsavimai (Primaries)

Antradienį, rugsėjo 16-tą, 
įvyksta New Yorko miesto 
pirminiai balsavimai (prima
ries) nominavimui kandidatų 
į miesto majorus ir įvairioms 
kitoms valdyietėms. Juose bal
suoja tik tie, kurie 
eitų metų rinkimų 
partijų balsuotojais 
voters).

Amerikos Dartfo
progresyviai stato savo kandi
datus, o vietomis remia kitų 
partijų išstatytus kandidatus, 
kuriuos, tačiau, jie nominuos 
Darbo Partijos balotu, kad iš
laikyti partijos balsus.

New Yorko

Kings (Brooklyne) TRian- 
gle 5-8765.

Queens — IRonside 6-9622.
Bronx — DAyton 3-7750.

laike per
ti žsirašė 

(enrolled

Partijos

a p s k r ityje 
(County) progresyviai kontro
liuoja oficialę Darbo Partiją, 
kituose apskričiuose pažan
giuosius darbiečius atstovauja 
Progresyvių Komitetas.
prašo visus darbiečius 

, Jžiai patikrinti balotą ir 
suoti tik už pažangiečius, 
neaišku, už ką balsuoti, 

,šo pašaukti Progresyvių 
imitetą. Jo telefonai:

New Yorko apskrityj (coun
ty) GRamercy 5-9241.

Jisai 
aty- 
bal- 
Kur 
pra- 
Ko-

Atidengs Velioniui Miesto 
Prezidentui Paminklą

Trečiadienį, rugsėjo 17-tą, 
dalyvaujant žymiems miesto 
valdininkams, atidengs velio
niui buvusiam Brooklyno pre
zidentui Raymond Vail Inger
soll paminklą—granito akme
nį, kuris yra dalimi prieš daug 
metų pradėto ir tik šių metų 
pavasarį pilnai pabaigto staty
ti viešojo kn.ygyno.

Iškilmės, kuriose dalyvaus 
v majoras LaGuardia, vyriausis 

. .7 knygininkas Dr. Milton Jam

Henry ir Lilija Juškai išva
žiavo į Urbana, Ill. Henris to
liau praktikuosis chemijos 
moksle Illinojaus Universitete. 
Jis siekia chemijos daktaro 
laipsnio. Lilija siek s is toliau 
ste n ogra f i j os srity j e.

Prieš nuvykstant į uiversi- 
tetą Henris dalyvavo visos 
Amerikos chemistų suvažiavi
me, Atlantic City.

APM Kreipėsi j Senatorius 
Raginant Sustabdyti Nye 

Komiteto Veikla c-

duotumėt pasiūlymą jį panai
kinti kaipo esantį priešingu 
nacionaliam apsigynimui.”

Savo pareiškime Dr. Neff 
toliau nurodo Į supuolimą na
cių atakos ant mūsų šalies lai
vų su pro-hitleriška ataka ant 
judžių industrijos.

Nye ir jo pritarėjų smerkia
mi judžiai yra prieš-naciški ir 
atkreipti prieš nacių penktąją 
kolumną čionai Amerikoje.

New Yorko Liaudies Mobi
lizacija (APM) per savo se
kretorių Dr. Walter Scott 
Neff pasiuntė J. V. senato
riams Robert F. Wagner ir 
James M. Mead telegramas, 
kuriose ragina sustabdyti Nye 
komiteto kamantinėjimą jud
žių. Telegramoj sakoma:

“Amerikos žmonės yra pa
sipiktinę nelegaliu pro-naciš- 
ku raganų gaudymu judžių 
industrijoj per nacizmui pa
taikaujančius senatorius, Prieš- 

burnojimai ypatingai 
Tokiom hitle- 

neturi rastis 
demokratijoje.

Prašome, kad jūs prieš tą ko
mitetą kalbėtumėt senate ir

Virš 1,000 subvių priežiūros 
darbininkų pikietavo stoties 
šapas prie Jerome, taipgi ir 
lOtli Avės., Bronxe, protestui 
prieš nepatenkinančią algų 
skalę.

Jaunavedžiai A. J. Vance- 
vičiai medaus mėnesį praleido 
Maine valstijoj.Kandidatas j Majorus

Į miesto majorus darbiečiai 
remia Fiorello H. LaGuardia, 
dabartinį majorą, kaipo gabų 
valdininką ir kaipo prieš fa
šizmą nusistačiusį 
Prieš LaGuardia tammaniečiai 
yra išstatę savo kandidatu 
Brooklyno prokurorą O’Dwy- i 
er, o dalis republikonų, Hitle-1 
riui pataikavimo šalininkų, I 
stato Davies. Tačiau daugelis 
ir pačių amerikonų atsiliepia 
apie Davies kaipo “apie ne
patyrusį” toms pareigoms 
žmogų. ~ .
jei ir laimėtų republikonų no-; Ingersoll su majoro LaGuajr- 
minacijose prieš LaGuardia, (dia pastangomis, buvo • 
nebūtų išrinktu, tik nustumi- ‘ 
mu LaGuardijos nuo republi
konų baloto patarnautų Tam- 
manei.

es 
lis

Juozas ir Ella Ross išvyko 
Į Clevelandą apsilankyti, o 
gal. ir apsigyventi tūlą laiką 
pas josios motiną Mrs. Young..

žydiški
ardo ramumą.
riškom atakom
vietos mūsų

Ferguson, taipgi dabartin 
miesto prezidentas Cashmor

i įvyks 4 vai. po piet. Progrą-
1 r
; ma bus perduodama ir oro 
bangomis iš miestavos stoties 
WNYC.

Danny Ginietis nuvežus li
goninėn pasuko geroj on link- 
men ir buvusiems susirūpinu
siems namiškiams rodo viltį 
pasveikti.

Hudson upės prieplaukoje 
prie 62nd* St. gaisrai sunaiki
no apie $40,000 vertės prekių, 
sukrautų siuntimui Anglijon. 
Apie $460,000 vertės turto ap
saugota.

Bildingas buvo pradėta st 
tyti 1912 metais ir paskui ap- 

Jie satyb, kad Davies, i leistas nebaigtu. Tik 1937 n(i.,

a-
Dainininkas Pranas Stankū

nas rengiasi savo koncertui 
lapkričio 2-rą. Įvyks mažės-

LAISVES RADIO PROGRAMA

S. Rainys, Philadelphia, 
aukojo $1.00 ir rašo: 

“Patėmijau dienraštyje ‘Lais
vėje,’ kad renkate aukas pa
statymui paminklo mūsų žu- 
vusiems didvyriams Dariui ir 
Girėnui, taigi ir aš prisidedu.” 

Nikodimas Katinas, brook- 
lynietis, aukojo $1.00 ir sako: 
“Labai prijaučiu šiam kilniam 
reikalui.” J. Genaitis, irgi 
brooklynietis, aukojo $1.00 ir 
priminė, kad antru kartu au
koja, ragindamas greičiau pa
statyti paminklą. A. 
Philadelphia, Pa., 
Brooklyne ir aukojo
Malonus svetys yra radio ve 
dejas savo mieste ir lietuvių .p 
bažnyčios vargoninink. Seniau ;( 
gyveno Brooklyne ir vadovavo 
Lyros Chorą, ir kitus. Danie
lius Raškevičius, brooklynietis, i 
aukojo $1.00 ir surinko nuo! 
kitų asmenų 65c. V. Sakataus-1 
kas, Passaic, N. J., aukojo 
$1.00. Lietuvių Amerikos Ūkė- į 
sų Kliubas, Bayonne, N. J., 
aukojo $2.00, prisiuntė J. Za- 
leckas; jis taipgi surinko nuo; 
šių asmenų, aukojo: J. Vilka-, Pereitą šeštadienį lankėsi j Kur buvę, kur nebuvę, visi 
lis, $1.00; K. Česnauskas, 50c;:Stella Raubiehė iš Cleveland, prašomi taupintis šį sekmadie- 
smulkių 50c. Kartu $11.65. Ohio,. Ją palydėjo jos brolis nį praleidimui gražioje Jamai- 

jVlrs. Ona Yakštienė, 8831 D. Krūtis. Atvykus paviešėti ca 
Belmont Avenue, Brooklyn, N. pas motiną B. [Kimtienę ir bro- Blvd. 
Y., jau antru kartu pasižymi Ii Domininką Elizabeth, N. J. 
gausia rinkliava paminklo Ta proga aplankė-apžiūrėjo ir 
Fondui. Šiuom atveju ji viešė- mūs įstaigą, 
jo šaunioje gimtadienio puo- -------- j----------
toje, pagerbimui p. Mildos ša- Community Art Center, 502 
laviejūtės ir nuo svečių surin- First St., išstatyta WPA kla- 
ko sekamą sumą, aukojo poisėse pagaminti meno kūriniai. 
$1.00: C. Lučka, F. Valaitis,'_____________ j_______________
Mrs. Nellie Su 11 ay an, Antanas |gijų gauta vis0 $121>35> Pikni. 
Kasmocius, B. Zinis, F. sala-Įke surįnkta aukų $13.01. Už 
yiejus, Aldona Zinis, J. Mili- > jajmėjimus gauta $23.50. Nuo 
šauskas, Joseph Garszva, B. įrangos tikietd atmokėjus pik- 
J. Sčegauskas, Anthony Dau-lniko išlaidas fiko $]553> Pik_ 
kantas. Po 50c aukojo: M. *iko pelnas viso $173.39. Su 
Miltakienė, J. Spivak, John J’įauksčiau minėtom aukom kar- 
Gaigel, J. Natkevič, S. Kristų-1 
paitis, P. Siauris, Al Balčiū
nas. J. Sescila ir J. Kranklys 
po 25c. Sykiu $15.00.

Ruošiant pikniką liepos 19 
d., Dexter Parke, Brooklyne, 
minėjimui aštuoniu metų su
kakties skridimo iš New Yor
ko į Kauną ir nelaimingo žu
vimo mūsų didvyrių lakūnų 
Dariaus ir Girėno, buvo išsiun
tinėti laiškai su 
gijom prašant 
Taigi, sekamos 
kė šią sumą :

Amalgameitų Lietuvių 
Kriaučių 54 skyrius $21.00; 
Šv. Jurgio Draugija $17.50; 
Lietuvių Kriaučių Kontrakto- 
rių Associacija $10.50; šven
to Petro ir Povilo Draugija, 
Bayonne, N. J., $6.00; Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubas 
$21.00; Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas Bayonne, N. J., 
$2.80; Lietuvių Socijalistų Są
jungos 19 kp., $3.50; Susivie
nijimo Lietuvių Rymo Katali
kų per A. Speičį $2.10; Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
38 kp., $3.50; 225 kp., aukojo 
$1.00; ir 152 kp. teikė $1.75. 

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Maspeth, L. L, $3.50; Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 138 kp., 
$1.75; pirma kp., $1.75; Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1 kp., $1.75; trylikta kp. 
$1.05; Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7 kp., $2.10. Nepri- 
gulmingas Lietuvių Piliečių 
Kliubas $3.50; Lietuvių Ame
rikos Radio Draugija, vado
vystėj J. Ginkaus, $2.00; Lie
tuvių Moterų Ratelis, Arling
ton, N. J., $2.10; Moterų Vie
nybė, $2.10; Lietuvių Atletų 
Kliubas $3.50; Lietuvių Pilie
čių Kliubas, Great Neck, N. 
Y., $3.50; Lietuvių Profesijo- 
nalų Kliubas, $2.10.

Nuo aukščiau minėtų drau-

Jei laimės prieš Davies, 
Guardia būtų oficialiai 
trijų partijų baloto..

ant

Lankėsi “Laisvėje” ŠĮ Sekmadienį

giraitėje prie Springfield 
(25th Rd.), trijų kuo- 

išvažiavime. 
ir kel-

tėmykite vėlesnėse lai-

s pų draugiškame
( (Daugiau informacijų 
! rodžio
dose).

Brooks, iš Elizabetho, 
nusižudyti. Tačiau šo-

Ch. 
bandė 
kant nuo Brooklyno Tilto or- 
valkoj jis prarado kelnes, pa
teko ligoninėn ir dar turės su- 
sįdurti su policija, — bus kvo
čiamas, kad patirti jo žudymo- 
si priežastį. ,

gauta | niojoj Carnegie salėj 
tam tikslui pinigų, dadėti naĮu-Į “‘:"
ji pagražinimai-pagerinimai 
visai užbaigtas po Viešų 
Darbų Dep-to 
nors įvairu

Ernestas Duben buvo nuvy- 
pasilsiui prie Mohonk 

Lake, N. Y.

ir I 
jų kęs 

direktyvomis, 
vidaus įrengimai, 1 

atskiri skyriai dar ir šiandien Į
Lig šiol bildingasį judžiai iš Lietuvos, o taip pat 

i g ]• a ž u s i s veikalas filmoję 
“Kaimo Nuotaka” bus rodo
ma šio 
Kliubo 
ti narni.

nesuvesta.
kainavęs 5 milionus ir $350,- 
000 yra paskirta neužbaigtiem 
skyriam užbaigti ir knygoms 
Įgyti. Šiuo tarpu apyvartoj tu
ri apie 400,000 tomu knygų.

Prisegus prie durų atsiprašy- i 
mo raštelį, Mrs. D. Schwartz,

Visiems verta įsitėmyti, jog

Pil.
Bilietai jau pla-

mėnesio 26-tą, 
salėj.
Kaina 25c.

R.

New Yorko žuvinyčia (Aq- 
spa- 

Pradės perkraustymą į
59 m., nušoko mirtin nuo bil- uarium) uždaroma su !• 
dingo, 5008 Broadway, N. Y.Jlių.

i Bronx žvėrinčių.kur ji gyveno.
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DAUGIAU GĖRIMO
a

Transliuojama- iš stoties
WBYN - 1430 Klės

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai' tūkstan

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

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

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

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

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

Du ginkluoti vyrai atėję 
karčiamon, Bronxe, nušovė 
Mrs. Verą Rubin, pašovė poli
cijos leitenantą Mason ir pa
šovė miesto darbininką Glo-1 
via. Užpuolikai sakę, jog tai 
apiplėšimas, tačiau manoma, 
kad buvo koks skirtingas suo
kalbis.

t i iaandCM.N.V-
only by Pepsi-Cola Company.

O

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Vyrai, Moterys! Seni, 40,

ruo- n j j 
gerose '

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

v

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

tikietais drau- 
juos nupirkti, 
draugijos tei-

Rugsėjo 19-tą išduos kon
traktus nugriovimui Fulton St. 
aukštojo gelžkelio.

štai • 
ftdresas•

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

visados bus patenkinti.

Duodame ant lengvų išmokėjimų'be jokių .nuošimčių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietus Kliubo susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 
18-tą, 8 v. v., 419 Lorimer St., Broo- 
klyne. Gausim paveikslus. Bus išva
žiavimo ir kiti svarbūs reikalai. 
Kviečiam ir ne nares. — Valdyba.

(218-220)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystė 
šia vakarienę ir šokius, lapkr. 1 d.,
L. A. P. Kliubo, 280 Union Avė. Pra
džia 7 v. v. Įžanga $1.50. Prašome 
kitų organizacijų įsitėmyti šį prane
šimą ir nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvaukite drauge su Dr. M. L. 
Draugijos nariais. Ačiū. (218-219)

Kaip Petraičių Krautuvėse x

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GERESNIS SKONIS

_ L U

50, 60 m.! Pagyvenkite!!

Taipgi ačiū programos 
visai publikai, o 

Brooklyno jaunimui 
atsilankymą Dariaus 
pramogoj, j 
prašome visuomenės

Jauskitės" Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės iSsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę.- Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame' yra abelnieji stiprylai dažnai rei-';. 
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino BĮ. 73- 
metu amžiaus daktaras rašo: "Aš pats jj 
vartojau. Pasekmės puikios.” Specialia supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš-č 
tuoju tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nūp 
pat Šios dienos. Parsiduoda visose j 
vaistinėse

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

tu $200.04. Pirmiau buvo 
skelbta paminklo Fonde $1,- 
513.94. Dabar grynas balan- 
cas yra $1,713.98.

šie Brooklyno biznieriai do
vanojo daiktus laimėjimui pik
nike: C. Shimanskas ir W. Pe
trauskas; J. Yakaitis; Shapo- 
las ir Vaigini$; L. Aleksiejus, 
D. Raškevičius; S. Block; A. 
Vikrikas; Ludvikas Kancius iš 
No. Abington, Mass., ir kiti.

Taigi visiems nuoširdžiau
siai dėkojame už aukas: drau
gijom, paviehiam asmenim, 
biznieriam ir (laimėjimo rėmė
jams,
dalyviams, 
ypatingai 
už gausų 
ir Girėno

Todėl,
ir ateityje malonios paramos 
šiam svarbiam ir garbingam 
mūsų tautos reikalui. Aukas 
teikitės siųsti išrašant čekį ar 
Money Orderį vardu Darius 
Girėnas Monument Fund ir 
adresuokite: Mr. John Spur
ga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Jis yra 
Paminklo Fondo iždininkas ir 
po užstatu; gavęs jū^ų aukas 
veikiai prisius tų aukų siuntė
jui paliudijimo kvitą, be to, vi
sos aukos skelbiamos įvairiuo
se laikraščiuose, o kartais ir 
per radio.

Visi surinkti pinigai nie
kam nenaudojami, o laikomi 
taupomam banke paminklo 
pastatymo reikalui.

Paminklo Fondo Komitetas: 
Adv. Steponas Briedis, 

finansų sekr.;
Jonas Šaltis, pirm.
Walter Shabunas, 

vice-pirm.;
Jonas Spurga,

iždininkas;
Juozas Kairys ir 
Jurgis Karpus, 

iždo globėjai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Petro Žilinsko, 

kuris gyvena Brooklyn, N. Y. Prieš 
kelis metus jis atvažiavo iš Boston, 
Mass. Turiu labai svarbų reikalą. 
Prašau jį patį atsišaukti arba kas 
žinote apie jį praneškite. Jonas Ži
linskas, 244 Ladlow St., Stamford, 
Conn. (218-220)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
HAT NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

laisniuotIs graborius
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y.

PIIll|TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




