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KRISLAI
24-ri Vaidinimai Vienu 

Vakaru.
Palyginkit Maskvą su New 

Yorku.
Pasišventėliai!
Skučas ir Povilaitis Atgijo!

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

' Metams

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

w • •rasciui

net 
buvo 
Lošė 
veikalus,
Balzako, 
Gorkio veikalus; vaidino mo
derniškųjų dramaturgų veika
lus.

24-riuose teatruose vienu 
vakaru vaidinimai Maskvoje, 
nuu kurios tik už virš 200 my
lių erda baisiausi mūšiai, ku
rią rokiški barbarai siekiasi 
pagi obti!

Mūsų New Yorkas, didžiau
sias pasaulyje miestas, taikoje 
gyvenąs miestas, jau labai, la
bai senai turėjo tiek vienu va
karu vaidinamu veikalų !

SUSPROGDINTI TRYS ŠVEDIJOS KARINIAI LAIVAI4 U

ROOSI ĮVELTAS PI ANUO
JA ŠIMTU MILIONŲ DOL.

PASKOLĄ SOVIETAM
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas ir jo ministerial 
rengiasi kreiptis į kongre
są, kad leistų paskolint So
vietam kelis šimtus1 milionų 
dolerių pirkimui karo pa
būklų iš Jungtinių Valstijų. 
Paskola veikiausiai būtų 
duota iš valdiškos Finansų 
Atsteigimo Korporacijos.

Prezidentas reikalaus, kad 
kongresas paskirtu dar pen- 

teatrai visuomet buvo atda- šešių bilionų dolerių
paskoloms karo reikmenų 
Anglijai ir kitiem kraštam 
kariaujantiem prieš Hitle
rį ir Mussolinį. Bet, kaip 
pranešama, jis, to reikalau
damas, neminėsiąs Sovietų 
Sąjungos. Nes dar yra gana 
daug kongresmami ir sena- 
tarių nusistačiusių prieš So
vietus, ir jie galėtų sukelt 
lermą ir sutrukdyt skyrimą 
tų karinių paskolų, jeigu 

,’prezį Rooseveltas bent kiek 
jų žadėtų Sovietam.

Sovietų Sąjunga iki šiol 
užsimoka už visus reikme-

Prie Leningrado eina bai
sūs mūšiai; netoli Kijevo eina 
baisūs mūšiai; Odessa — ap
gulta vokiečių barbarų.

Bet tiek Leningrade, tiek 
Kijeve, tiek Odessoj teatrai 
atdari, aktoriai vaidina kla
siškus veikalus; žiūrovų pilni 
teatrai.

Revoliucijos metu, Civilinio 
Karo metu, Sovietų Sąjungos

nis perkamus iš Jungtinių 
Valstijų. Bet jeigu toliau ne
pajėgtų užsimokėti, tai pre- 
zid. Roosevelto valdžia “su
rastų vieną ar kitą būdą 
Sovietam paremti,” kaip sa
kė federalių paskolų admi
nistratorius Jesse H. Jones.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

ri ir pilni žiūrovų.
Tas parodo, kokį svarbų 

vaidmenį vaidina teatras!

O pas mus, Amerikos žmo
nes, kur progų yra teatro mė
gėjams lavintis, kur yra pro
gų matyti veikalus kiekvie
nam norinčiajam, dailė merdi 
stagnacijoj!

Einame žiūrėti filmų, daž
nai tuščių-tuštutėlių, kur 
reikalaujama mąstymo, 
gali, gerai nusiteikęs, ir 
migti. . .

ne- 
kur 
pri

Kada vokiečių šarvuotlai
viai ir transportai, pilni karei
vių, prisiartino vienoj Baltijos 
jūros svarbioje vietoje, suda
rydami Sovietams pavojaus, 
tai štai, kaip sovietiniai didvy
riai su jais apsidirbo: sovieti
niai lakūnai, prisikrovė senus 
orlaivius dinamitu, įsisėdo į 
juos po vieną ir iškilo oran.

RAUDONOJI ARMIJA AP
SUPSIANTI SMOLENSKĄ

PADARĖ DIDŽIŲ NUOS
TOLIŲ NACIAM

Maskva, rugs. 17.—Cent-
Iškilę, leidosi tiesiog ant vo- valiniame fronte, Raudono- 

t i— .. a .. komanduojama
maršalo Timošenko, atmetė 
vokiečius 35 mylias atgal į 
išiaurius nuo Smolensko, iki 
Jarcevo per astuonių dienų 
mūšius, kuriuose nukovė ir 
sužeidė 10 tūkstančių na
cių.

Dabar Sovietai jau gali 
apsupt Smolenską ir nacius 
jame, jeigu jie mėgintų dar 
pasilaikyti tame mieste.

Raudonarmiečiai taipgi 
nuvijo vokiečius daugelį my
lių atgal tarp Briansko ir 
Smolensko. *

Tik ' * * “ *
fronto dalyje Sovietai sunai
kino 60 vokiečių tankų, 24 
lauko kanuoles, 51-ną kul- 
kasvaidį, 13 apkasų patran
kų, 45 dėžes amunicijos ir 
apsčiai kitų karinių reikme
nų.

Kitoje to fronto dalyje, 
sovietinė artilerija sunaiki
no 15 nacių baterijų; viso 
60 kanuolių, 15 šarvuotų 
automobilių, 10 fortų ir pen
kis amunicijos sandėlius 
per vieną dieną.

Sovietų orlaiviai, atakuo
dami nacių pozicijas Lenin
grado fronte, sunaikino 27 
nacių automobilius, 5 tan
kus, 5 amunicijos 
22 orlaivius ant 
užmušė daugiau 1 
vokiečių kareivių.

kiečių laivų! Jie žuvo patys, jį Armija 
bet podraug nuvarė jūrų dug-1 
nan vokiečių laivus ir tūkstan 
čius nacių kareivių!

Šitaip gina savo tėvynę So-1 
vietų Sąjungos piliečiai! Tai 
pasišventimas, kokis gali išsi
auklėti tik laisvame krašte, 
tik socijalistinėje šalyje!

pa

per

Smeton-nacių spauda liejo 
ir liejo ašaras dėl Skučo ir Po
vilaičio. Girdi, juos bolševi
kai sušaudė!

Skučas ir Povilaitis buvo 
didžiai nusikaltę Lietuvos liau
džiai. Smetonos režimo vieš
patavimo metu Skučas buvo 
vidaus reikalų ministeris, o 
Povilaitis — žvalgybos virši
ninkas. Kiek jiedu yra sumė- 
sinėję darbininkų, tik jie 
tys težino!

1940 metų birželio 15 
kai Smetona išsinešdino
karklyną į Berlyną, Skučas su 
Povilaičiu buvo suareštuoti. 
Po to “Keleivis,” “Naujienos,” 
kunigų ir fašistų spauda kuo
ne kankiniais šitų šelmių ne
padarė, vis skelbdami, kad 
bolševikai juos sušaudę.

Na, o dabar, Štai,’ pats Hit
lerio agentas ir “Naujienų” 
bendradarbis ponas Ancevi- 
čius skelbia, kad Skučas ir 
Povilaitis prisikėlė iš numiru
sių ir gyvena. Žinoma, jie gy
vena gilumoje Sovietų Sąju.n-

Ot, ir prarado lietuviški 
smeton-naciai savo kankinius!

1918 metais, kai kaizeris 
karą pralaimėjo, iš Lietuvos 
buvo sunku išvyti vokiečius 
okupantus.

Dabar, kai Hitleris bus su
trėkštas, jie išvyti bus lengva; 
lietuviai partizanai, kurių 
šiandien yra pilni Lietuvos

Amerikos Laivynas 
Bus Galingiausias 
Visame Pasaulyje
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo laivynas bus 
galingiausias pasaulyje, ka
da bus užbaigti statyt už
sakyti kariniai laivai, ku
riems nuo 1940 m. liepos 1 
d. iki šiol paskirta 7 bilio- 
nai 234 milionai 262 tūks
tančiai 178 doleriai. Bus pa
statyta 2,831-nas karinis lai
vas įvairių rūšių. Šiuo tar
pu varomas pirmyn staty
mas 968-nių karinių laivų. 
Tarp jų yra 17 karo didlai- 
vių ir 12-ka lėktuvlaivių, 
kitaip, orlaivių išvežiotojų.

III Darbo Federacijos 
Suvažiavimas Pasmer

kė Lindberghą

vienoje centralinio|

Danville, Ill. — Suvažia
vimas Ill. Valstijos Darbo 
Federacijos priėmė rezoliu
ciją, kur aštriai pasmerkė 
Lindbergho kalbą, pasakytą 
Des Moines mieste, lowoj. 
Rezoliucija sako, jog ta 
Lindbergho kalba, atkreip
ta prieš prez. Roosevelto 
apsigynimo politiką, buvo 
tokia, kaip Goebbelso, nacių 
propagandos ministerio. Illi
nois Darbo Federacijos su
važiavimas šiltai užgyrė 
prez. Roosevelto politiką, re
miančią šalis, kurios kariau
ja prieš nacius ir Mussolinį.

trokus ir 
žemės ir 
kaip 500

miškai, duos jiems tokį smūgį, 
kad jie nešdinsis neatsigrįžda- 
mi.

Ir Lietuva vėl bus laisva!

ORAS. — Giedra, bus vė
siau.

“Bombarduot Ro
mą!” Šaukia Anglai 
London, Rugs. 17. — Ita

lų orlaiviai, bombarduodami 
Cairo, Egipto sostinę ir ma
hometonų šventmiestį, už
mušė 39 žmones ir sužeidė 
93.

Anglijos gyventojai ir lai
kraščiai dėl to šaukia: 
“Bombarduot Romą tuo
jau !”

Jie primena, jog Anglijos 
ministeris pirmininkas ba
landžio mėnesį šiemet įspė
jo fašistus, Kad jeigu jie 
bombarduos Cairo, tai ang
lai bombarduos Romą.. Sa
ko,' “anglų valdžia turi iš
laikyt savo žodį.”

DAUGIAU PASAULINIŲ
ŽINIŲ 5-me PUSLAPY

Maskva, rugs. 17.—Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 16 d. vedė mūšius su priešu 
ištisame fronte.

Mūsų orlaiviai veikė prieš šarvuotą ir mechanizuotą 
priešo kariuomenę, prieš jo pėstininkus ir artileriją ir 
atakavo priešo oro jėgas jų stovyklose ir bambardavo 
Balcicą (Rumunijoj).

Rugs. 14 d. buvo sunaikinta 29 vokiečių orlaiviai oro 
kautynėse ir ir priešo lėktuvu stovyklose. Mes netekome ėjos sveikatos 
18 lėktuvų. “ I. ■ . •

Pagal patikrintas žinias, mūsų šiaurinio Laivyno ka
riniai laivai rūgs. 15 d. sunaikino tris stambius priešo 
pergabenimo laivus, o ne du, kaip kad pirmiau pranešta.

Sutinkamai su tikromis dabar turimomis žiniomis, mū
sų pajūrių kanuoles, orlaiviai ir karo laivai sunaikino 
keturis vokiečių pergabenimo laivus,. viso 28,000 tonų 
įtalpos, pilnus kareivių, tankų ir kitų karo pabūklų, kuo
met vokiečiai mėgino iškelt savo kariuomenę Į Gesei salą; 
tuo pačiu žygiu buvo nuskandinta vienas vokiečių naikin
tuvas, 10 stambių valčių ir daugelis valtelių su vokiečių 
kareiviais. Tapo numuštas žemyn vienas priešo orlaivis.

Sekamą dieną priešas sutelkė daug savo pergabenimo 
laivų, mažesnių laivukų, valčių ir orlaivių ir vėl bandė iš 
jūros ir oro iškelt savo kariuomenę j Gesei salą. Pasėko
je įnirtusių mūšių per dvi dienas buvo sunaikinta daugu
ma priešo kariuomenes, mėgintos iškelt į tą salą iš jū
ros ir oro, o jos likučiai tapo sumesti į jūrą.

Viena iš mūsų tankų brigadų, veikdama Leningrado 
fronte, per sėkmingą mūšį sunaikino 48 priešo tankus 
ir šarvuotus automobilius, 27 kanuoles ir 13 minų mė
ty to jų? ' * i

ANGLIJA IR SOVIETAI 
ŠLUOS NACIŲ AGENTUS 

IŠ IRANO - PERSIJOS

Sovietų Žinių Biuras šiandien iš-Maskva, rugs. 16.
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė visu frontu vedė mūšius su priešu 
per ištisą naktį rugs. 16.

Rugs. 12 d. sovietiniai lakūnai bombardavo vieną vo
kiečių orlaivių stovyklą šiaurvakariniame fronte ir sunai
kino 20 fašistų lėktuvų. Pietiniai vakariniam fronte sovie
tiniai bombininkai atakavo prieio_lėktuvų stovyklą ir su
naikino 16 jo orlaivių. Dešimt vokiečių orlaivių buvo su
naikinta per užpuolimą jų lėktuvų stovyklos pietinėje 
linkmėje rugs. 13. Vakariniame fronte mūsų oro jėgos 
užpuolė fašistų lėktuvų stovyklą ir taip sužalojo septy
nis priešo orlaivius ir dvi kanuoles, kad jie negali veikti.

Oro kautynėse Leningrado artumose, pulkininko Dani- 
lovo orlaivių grupė per dieną nukirto žemyn 16 fašistų 
lėktuvų. Tą dieną šios grupės lakūnai Neustrojev, Pid- 
tykan, Abramov, Charitonov, Žuikov ir Plavski kiekvie
nas nušovė žemyn po du priešo orlaiviu.

Barents Jūroje mūsų torpedlaiviai ir submarinas nu
skandino du stambius priešo pergabenimo laivus.

Teheran, Iran. — Riza I London. — Tikrumoj ne 
Shah Pahlevi, Irano-Persi- d"’ 
jos karalius, pasitraukė nuo 
sosto, girdi, dėl “silpnėjan- 

” Jis perlei
do sostą savo sūnui Moha- 
mmedui Risai Pahlevi, 21 Jo valdžia nevykdė sutar- 
metų jaunuoliui. ( ties su Sovietais ir Anglija;
 'nenorėjo pašalint Hitlerio 

agentų ir slėpė juos, kad na
ciai galėtų toliau tęst są- 

! 17 n----------------mokslus ir sabotažą prieš
bens Karo Reikme- *“«««ir TSoviety s*™- luo tarpu Irano laikraščiai, 

su savo valdžios pritarimu, 
stengėsi sukurstyti žmones 
prieš Sovietus ir Angliją ir 
gailėjosi, kad, pagal anglų 
ir Sovietų reikalavimą, turė
jo būt uždarytos nacių ir 
italų atstovybės.

Atsistatydinusio karaliaus 
valdžiai nepavyko sukelt gy
ventojus prieš Sovietų Są4 
jungą ir Angliją. Dar dau
giau. Žmonės pradėjo pla

išiai bruzdėt prieš tokią Ira- 
no( valdžią. Tai irgi buvo.

kodėl

dėt silpnėjančios sveikatos 
apleido sostą Irano-Persijos 
karalius Riza Shah Pahlevi, 
bet bijodamas Anglijos, So
vietų ir savo žmonių.

Dar 150 Laivy Ga

m’s prieš Nacius
Washington. — Amerikos 

vyriausybė paskyrė dar 100 
laivų gabent reikmenis ša
lims, kovojančioms prieš 
Hitlerį ir Mussolinį. Norve
gijos valdžia esanti ištrėmi
me pervedė 50 savo laivų į 
Atlanto Vandenyną vežt ka
ro reikmenis priešams nacių 
ir Italijos fašistų.

Pagal pareiškimus prez.
Roosevelto ir laivyno minis* VL 
terio Knox’o, Amerikos lai-i^ri 
vai galės gabent karo reik- Pahlevi 
menis ir į tuos Anglijos uos
tus, kurie yra Azijoj ir Af
rikoj.

Sovietai Gausią Pusę 
Karo Pabūklų Skir

tų Anglijai

iš priežasčių, 
karalius Riza Shah 
1 “susirgo” ir pasi

traukė nuo sosto.
Dabar gi Anglijos ir So- 

> Vietų armijos traukia į Ira
no sostinę Teheraną pada
ryt tvarką ir tikrai apvalyt 
tą kraštą nuo Hitlerio šni
pų ir agentų.

PRANCŪZAI PAŠOVĖ DAR 
DU NACIUS

Nužiūrima, kad Naciai Su 
naikino Tris Karinius

Švedijos Laivus
Stockholm, Švedija, rugs. 

17.—Tapo susprogdinti trys 
kariniai Švedijos laivai nai
kintuvai, Haarsf jarden prie
plaukoje. Du jų tuoj nus
kendo. Žuvo bent 100 jūrei
vių.

Manoma, kad naciai su
naikino tuos karinius švedų 
laivus. Nes hitleriečiąi Nor
vegijoj grūmojo atkeršyt 
Švedijai už tai, kad Švedijos 
Darbo Unijų Federacija pa
smerkė nacius už nužudymą 
dviejų Norvegijos unijų pa
dų ir pareiškė jiem pagar
bą kaip laisvės kankiniams.

17.—Suomių fašistų spauda 
įspėjo Švediją, kad būsią jai 
bloga, jeigu švedai ir toliau 
“aklai priešinsis vokiečiams 
ir pataikaus Sovietams.”

Auga Sabotažas prieš Nacius 
Francijoj ir Kitur

Helsinki, Suomija, rugs.

Pasibai-Buffalo, N. Y.
gė CIO ir Darbo Federaci
jos unijistų streikas prieš 
American amunicijos fabri
ką. Bus balsuojama, katra 
unija turi būt pripažinta.

M

London. — Pranešama, 
jog Anglija ir. Jungtines . y
Valstijos susitarė kad puse Paryžiuj* pa
karo reikmenų, kurie Ang L- dar du vokfečiuJg> £u. 
hjai užsakyti Amerikoje, vi.o nanin ni’ioVa_
bus perleisti Sovietų Sąjun-j 
gai.

W. Averell Harriman, 
galva Amerikos pasiuntiny
bės Maskvon, pareiškė:

“Jau žymūs kiekiai karo
reikmenų iš Jungtinių Vals
tijų pasiekė Sovietų Sąjun
gą, ir gabenama daugiau 
karo medžiagų Sovietams.”

rių vienas yra nacių puska
rininkis. Naciai už tai, su- 
Iprantama, žudys daugiau 
politinių francūzų belaisvių, 
nuo pirmiau suvarytų į kon
centracijos stovyklas.

Supuvę Kiaušiniai Senato
riui Wheeleriui

ELEKTROS DARBININKŲ
STREIKAS KANSAS CITY

London, rugs. 17. — Pra
nešama, jog per paskutinius 
du mėnesius francūzai su
sprogdino ar kitaip sugadi
no 74 fabrikus, dirbančius 
kariniams nacių tikslams 
vokiečių užimtoje Francijos 
dalyje, sunaikino daug nacių 
amunicijos ir išvertė iš bė
gių 194 vokiečių traukinius.

Čechoslovakijos žmonės 
susprogdino kelis nacių 
traukinius, vieną su ginklais 
ir amunicija. Daugiau kaip 
250 vokiečių kareivių liko 
užmušta tik viename iš tų 
sprogimų.

Kansas City, rugs. 17. — 
Praeitą naktį sustreikavo 
miesto elektros dirbyklų 
darbininkai, priklausanti 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijai. Visas 550,000 gy
ventojų miestas paniro tam
soj. Tapo areštuotas strei
ko vadas Albert F. Wright; 
paskui jis paleistas po $200 
parankos. Gubernatorius 
Donnell atsiuntė specialę 
miliciją prieš streikierius.

Billings, Montana, rugs. 
17. — Kada šios valstijos 
senatorius Burton K. Whee
ler čia kalbėjo prieš prez. 
Roosevelto paramą šalims, 
kariaujančioms prieš fašis
tus ir užtarė nacių pakaliką 
Lindberghą, tuomet žmonės 
apmėtė senatorių supuvu
siais kiaušiniais ir niekinan
čiai baubė prieš jį. Policija 
buvo svetainėje, bet nieko 
už tai neareštavo.

Berlin, rugs. 17. — Vokie
čių komanda nieko naujo

Sunaikino 20,000 Fa 
šisty ties Odesa

Maskva, rugs. 17. — Per 
paskutines dešimt dienų, Se

nepaduoda apie • savus lai-vietų kariuomenė, jūreiviai, 
Riejimus, kartoja yakarykš- ir liaudies gvardija iš (Me
čius pranešimus, tik sako, sos užmušė bei sužeidė 20 
kad vokiečiai einą pirmyn tūkstančių rumunų ir vo- 
rytiniame Dniepro upės šo- kiečių kariuomenės, apgu- 
ne- lančios Odesą.
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Žmonės Kelia Savo Balsą Prieš 
Anti-Semitą Lindberghą

Charles A. Lindbergho kalba, sakyta 
rugsėjo vienuoliktą dieną Des Moines 
Iowa, sukėlė prieš tą žmogų kiekvieną 
padoresnį Amerikos pilietį. Sukėlė—ko
dėl? Todėl, kad Lindberghas, numetęs 
viską į šalį, išstojo prieš žydus visai pa
našiai, kaip Hitlerio Goebbelsas. Jis ap
kaltino žydų tautą troškime Ameriką 
įtraukti į karą. Jis apkaltino žydų tau
tą, kam ji naudoja amerikines filmas ka
ro propagandai! Jis apkaltino žydų tau
tą už viską, kuo kaltina Hitleris!

Todėl net švaresni Lindbergho pasekė
jai (tiesa, ne visi) išstojo prieš jį pa
smerkdami Lindberghą. O žymioji Ame
rikos rašytoja, Edna Ferber, parašė ilgo
ką straipsnį “PM” laikraštyj, raginda
ma Lindberghą sueiti akis į akį su šiomis 
dienomis iš Portugalijos Amerikon pri
buvusiais pabėgėliais, Hitlerio aukomis!...

Ameriką šiandien sudaro visokios tau
tos, visokios rasės, visokių tikybų žmo
nės. Todėl tas, kuris norėtų pakenkti 
Amerikai, tegu tik pradės kaltinti tą ar 
kitą tautą už tą ar kitą darbą. Jeigu 
Lindberghas kaltina žydus karo troški
me, tai kitas pradės kaltinti vokiečius už 
ką kitą, kitas—lenkus, kitas skandinavus, 
kitas dar kurias kitas tautas. Prie ko tas 
viskas mūsų kraštą privestų ? Prie katas
trofos. Visos Amerikoje gyvenančios tau
tos sudaro vieną tautą,—amerikiečių tau
tą. Paskyriumi, kiekvienoje tautybėje 
gali būti vienokių ar kitokių žmonių, ge
rų ir blogų, bet kaltinti ištisą tautą dėl 
to ar kito dalyko, tegali tik tokis, kuriam 
nerūpi Amerikos ateitis!

Tai vienas dalykas!
Antras dalykas: anti-semitizmas yra 

niekas daugiau, kaip žvėriškumas. Anti
semitu tegali būti tik tokis, kuris yra 
praradęs visokį padorumą, visokį žmo
niškumą. Anti-semitizmas, be to, yra pa
matinis fašizmo-nacizmo dėsnis, pamati
nis “principas.” Jei nori būti naciu, pir
miausiai turi būti anti-semitu.

Na, ir ponas Lindberghas šiandien tąjį 
“principą” pasisavino. Jis užsispyrė būti 
pirmuoju Amerikos hitleristu.

Dėlto Amerikos žmonės, Amerikos vi
suomenininkai, Amerikos rašytojai, ar
tistai ir kitoki žymesni asmenys griež
tai Lindberghą pasmerkė už jo anti-se- 
mitizmą. v j

Tasai pasmerkimas, toji griežta kriti
ka tik parodo, kad mūsų kraštas yra su
vienytas, kad nei joki Lindberghai, nei 
joki jo pasekėjai negalės palaužti mūsų 
krašto liaudies nusistatymo apvalyti pa
saulį nuo nacizmo ir užtikrinti Ameri
kai taiką ir gerbūvį.

te suomiai, įkvėpti Hitlerio, kaltina So
vietų Sąjungą už viską, o patys save pa
sistato nekaltų angelų rolėse. Net ir dėl 
šito karo, kurį Hitleris su Suomijos fa
šistais, Rumunijos dvarponiais, Mussoli- 
niu ir kitais pradėjo prieš Sovietų Są
jungą, suomiai fašistai kaltina Sovietų 
Sąjungą!

Ir reikia priminti, kad dar yra Ameri
koje laikraščių, persiėmusių Sovietams 
neapykanta, kurie daug suomių paskelbtų 
melų ima už gryną tiesą! Tai laikraščiai, 
baisiai neapkenčią Sovietų Sąjungos. Tai 
laikraščiai, kurie prieš hitlerizmą kai ka
da išsitaria tik'dėl viso ko, o širdyje na- 
cizmąrhitlerizmą myli ir gerbia!

Protaująs žmogus šiandien puikiai, ta
čiau, žino, kad 1939-1940 metų karas So
vietų prieš Suomiją buvo vienintelis tei
singas žingsnis. Jeigu tuomet Sovietai 
nebūtų sudaužę Mannerheimo linijos, tai 
šiandien Hitleris jau būtų senai turėjęs 
Leningradą savo rankose. Sudaužymas 
Mannerheimo linijos, vadinasi, buvo nau
dingas ne tik pačiai Sovietų Sąjungai, 
bet ir Amerikai ir visoms demokratijoms.

Dėl dabartinio karo kiekvienam aiš
ku, kad Mannerheimas buvo susitaręs su 
Hitleriu dėl puolimo ant Sovietų Sąjun
gos daug anksčiau, kaip birželio 22 d. 
Tą paliudija daugybė faktų,—pavyzdžiui, 
vokiečių kariuomenės įsileidimas tuojau 
po pereito karo, pavasarį; suomių kari
ninkų mokymas Vokietijoj, ir tt. Už tai 
Hitleris apdovanojo Mannerheimą ordi
nu, o Suomijos dabartinis prezidentas 
Ryti paskelbė Hitlerį savo “genijaliu va
du i’t ;

Pereitą sekmadienį socijal-demokrato- 
fašišto Tannerio kalba Helsinkyje nieko 
naujo nepasakė. Jis skelbė, kad Suomija 
šito karo prieš Sovietus nenorėjo. Taip, 
Suomijos liaudis tšito karo nenorėjo, bet 
Suomijos fašistai, Suomijos socijalistai- 
fašistai—jo norėjo.

Šiandien kiekvienam aišku, kokioje pa
dėtyje Suomijos liaudis padėta. Jai grę- 
sia baisūs šalčiai, jai gręsia badas. Abie
juose karuose Suomija, sakoma, prarado 
daugiau, kaip du trečdaliu savo jaunų 
ir viduramžių vyrų. Katastrofiška padė
tis viešpatauja toje šalyje. Todėl liaudis 
verčia valdžią jieškoti Sovietuose taikos. 
Bet valdžia, kurią turi už pakarpos pa
ėmęs Hitleris, negali to padaryti.

Labai galimas daiktas, kad Suomijos 
liaudis bandys rasti iš to išeitį. Galimas 
daiktas, kad jinai bandys jėga nuversti 
savo valdytojus-hitleristus ir atsisakyti 
kariauti. Nors tai yra sunku, bet tai yrą 
galima. Ir tokis žygis būtų jai kur kas" 
naudingesnis, negu tęsimas prieš Sovie
tus karo!

Suomijos liaudį to krašto fašistai ir 
socijalistai pastatė į katastrofišką liki
mą, iš kurio tik drąsūs ir ryškūs jos pa
čios žygiai tegali ją išlaisvinti!

Tai Yra Darbininką Klaidinimas
Mainierių unijos vado, Lewiso, pada

vimas rankos Amerikos apyseriams, ku
riuos sudaro pro-hitlerinis elementas, at
siliepia skaudžiai visam darbininkų ju
dėjimui. CIO unijos, ADF unijos griež
tai; išstoja už teikimą visokios paramos 
Anglijai ir Sovietų Sąjungai, griežtai re- 

"mia tuos administracijos žygius, kurie 
siekia sumušti hitlerizmą, o ponas Lewis 
atsistoja eilėje tų, kurie remia (netiesio
giniai) Hitlerį!

Prie ko gi tokia politika veda? Ji veda 
prie to, kad ponas Lewisas, įtakingas ir 
žymus darbininkų judėjimo vadas, įneša 
didelių neaiškumų darbininkų judėjiman. 
Ji yeda prie to, kad, užuot konsolidavus 
darbininkų judėjimą, jis yra skirstomas, 
jis lyra kreipiamas iš vėžių!

Niekad Amerikos gyvenime nebuvo 
taip svarbu turėti suvienytą darbininkų 
judėjimą, kaip šiandien. Gal. ponas Le- 
wišas dar susipras. Gal jis. bandys atsi
skirti nuo. tų, kurie yra priešai ne tik 
darbininkų judėjimo, bet ir mūsų krašto!

Kaip Atrodo Sovietų Sąjunga Dabar
tinio Karo Laiku

dieną, iš 
paduosi- 
praneši-

Suomijos “Baltoji Knyga”
Suomijos fašistai išleido Amerikoje 

“Baltąją Knygą” (White Paper), kuria
me pripliurpta melų ir insinuacijų prieš 
Sovietų Sąjungą. Šitame savo dokumen

žiuoja. Ir tie kovotojai at
rodo, kaip koki nuo Marso 
žmonės užsidėję žalias mas- 
kas nuo nuodingų dujų — 
tai pratimas. Laikraščių ir 
knygų pardavinėjimo punk
tai platina brošiūras aiški
nančias, kaip naudoti gra
natas. Atvaizdai rodo, kaip 
vyrai ir net vaikai meta 
rankines granatas iš po krū
mų, įvairių slėptuvių po 
priešo tankais. Laikraščiai 
pilpi straipsnių, mokinan
čių, kaip vartoti šautuvą, 
rankinę granatą, durtuvą ir 
kitą ginklą.

“Mokyklos veikia, kaip 
paprastu laiku, bet mokyto
jų laikraštis rašo: ‘Pati di
džiausia u ž duotis šiemet 
mūsų mokyklų, tai išmokyti 
vaikus būti gerais kareiviais 
ir apgynėjais savo tėvynės. 
Šiemet visas mūsų darbas 
turi būti pašvęstas, kad su
tvirtinti apsigynimo jėgas 
mūsų šalies a p gynimui'. 
Daugiau paaugę berniukai 
turi išmokti vartoti šautuvą 
ir rankinę granatą bei kul- 
kasvaidį mokykloj;

Sovietų Tvarkoj Stiprybe
“Jaunųjų Komunistų” fa

briko .darbininkai poilsio 
dienoj dirbo ir visą uždarbį 
atidavė į karo fondą. Tą pat 
daro ir kitų fabrikų ir dirb
tuvių darbininkai. Iš visų 
šalies kraštų ateina žinios 
apie naujus atsiekimus re
kordiniame darbe, ypatingai 
didelis darbo našumas karo 
įmonėse.

“Sov. Sąjungoj darbe per
ėjimas nuo taikos prie ka
ro sąlygų buvo labai leng
vas ir tame Hitlerio armijų 
nelaimė. Kada Hitleris už
puolė Sovietus, tai šalis tam 
buvo pasirengus, nes ji per
gyveno Pirmą Pasaulinį Ka
rą, Piliečių Karą, Interven
ciją, metų metus kapitalis
tinio apsupimo, perkeitimo 
•laikotarpį iš atsilikusios Ru
sijos į modernišką ir indus
trinę šalį. Tie ilgi metai 
kraujo ir vargo buvo dar 
švieži atmintyje rusų liau
dies, kada ją Hitleris už
puolė. Milionai rusų aukavo 
savo visą gyvenimą naujai 
valstybinei santvarkai. Aiš
ku, kad jie nesvyruodami 
aukuos save tos tvarkos 
apgynimui.

“Neigi Sovietų valdžia su
sidūrė su sunkumais perėji
me nuo taikaus gaminimo 
prie karo reikmenų gamini
mo, su kokiais keblumais 
susidūrė kitos Hitlerio už
pultos šalys, kur gyvuoja 
privatinė nuosavybė. Rusi
jos vadai neturi vargo su 
gamybos pelnais, su kuriais 
susidūrė ten, kur yra priva-

vaizdavimas, kad karas Ma
skvoj pakeitė visą normalį 
gyvenimą. Aš esu nuste
bintas Rusijos ramumu ir 
jos normaliu gyvenimu. Ma
skva yra rami, kaip ir Lon
donas laike fašistų orlaivių 
atakų, arba kaip Madridas, 
kur aš buvau laike liaudie- 
čių valdžios apsigynimo.. 
Jeigu jūs norite, tai galite 
eiti į pagarsėjusį Maskvoje 
Dailės Teatrą bile vakarą,
ir ten pamatyti Tolstojaus kietis korespondentas, kuris

du metus buvo Anglijoj, ku
ris buvo ir Ispanijoj laike 
jos liaudies didvyriškos ko
vos prieš fašizmą.

kams pasakų spalvinius ju- 
džius rodo. Vienas iš pasau
lyje didžiausių baletų tik at
sidarė.

“Daug vaikų yra išvežta 
iš Maskvos į provincijas, bet 
užtektinai jų yra ir Mask
voj. Jūs matysite juos visur, 
perkant šaltakošę ir lemo- 
nadą arba šokolado plyteles. 
Jų buvimas tik papildo sos
tinės normalią išvaizdą.”

Tai taip atsiliepė ameri-

veikalą “Anną Kareniną,” 
arba klasišką kūrinį “Figa
ro Vestuvės”. Judamųjų pa
veikslų teatrai visada atida- 
ri, kaip paprastai. Net vai-

JOHN L LEWIS VIRSTA 
NACIU PAGALBININKU

Washington. — Pirmiau 
John L. Lewis; pirmininkas 
Jungtinės Mainierių Unijos 
(CIO), pasirašė pareiškimą 
penkiolikos republikonų va
dų prieš Amerikos paramą 
Sovietų Sąjungai ir jis kar
tu su jais raštiškai nušnekė
jo, būk Hitleris niekad ne
galėtų būt pavojum Ame
rikai.

Dabar Lewiso duktė Ka-| Dauguma CIO unijų viena 
thryna, tėvo sekretorė, uni
jos apmokama, davė savo 
parašą vadinamam Amerika 
Pirmoj Vietoj Komitetui, 
kur jis smerkia prezidento 
Roosevelto kalbą, įsakančią 
šaudyt ar suimt fašistų sub- 
marinusrir kitus! jų laivus 
užpuolikus'vandenyse reika
linguose Amerikai apsigin
ti. Lewiso duktė pasirašė 
minimo komiteto j pareiški
mą ne kitaip, kaip tik su tė
vo žinia ir pritarimu.

po kitos parėmė prez. Roo
sevelto valdžios pastąngas, 
kiek tik galima remt šalis, 
kovojančias prieš nacius; 
Bet Lewis eina priešais ir 
tuomi ne tik padeda Hitle
riui, o ir ardo CIO 
vienybę. į

Dažnai ž m onės statosi 
klausimą: Kaip dabar atro
do Sovietų Sąjunga? Ir tai 
ne pripuolamas klausimas. 
Fašistų barbariškos gaujos 
užėmė didelį plotą Sovietų 
Sąjungos, kuris yra lygus 
jos 50-tai daliai. Fašistai už
ėmė Lietuvą, Latviją, Esti
ją, dalį Finų-Karelų Respu
blikos, veik visą Baltrusiją 
ir didelę dalį Sovietų Ukrai
nos. Įdomu bus, ką rašo 
amerikietis Wallace Carroll, 
United Press koresponden
tas, rugsėjo 15 
Maskvos. Čia mes 
me veik ištisai /jo 
mą: /

Maskva Labai Rami
“Ši milžiniška šalis įkin

ko visas savo jėgas, kad pil
niausiai laimėjus karą. Jo
kia kita tauta, kurią užpuo
lė Adolfas Hitleris, nebuvo 
taip mobilizavus visas savo 
jėgas ir galimybes, žmonių, 
technikos ir proto, kaip So
vietai. Aš nemačiau to nei 
Ispanijoj, nei Anglijoj, kur 
taip viskas būtų mobilizuo
ta karo reikalams. Ir tas 
manyj pasitikėjimą didina 

,su kiekviena diena.
“Eikite jūs Maskvos gat

ve ir tą matysite. Jūs maty
site moteris dirbančias ply- 
tų-budavotojų darbus, tai
sančias namus; moterys 
“overauzese” dirba petys 
petin su vyrais ir kasimo 
darbus.

Merginos Su šautuvais
“Jūs matysite kuopas 

(“rotas”) “druženikų” žy
giuojančių plačiomis gatvė
mis — merginos apie 20-ties 
metų amžio, apsirengę gra
žiai pasiūtais karo drabu
žiais. .. Jos nešasi šautuvus 
su užsmeigtais durtuvais ir 
jų oficieriai turi revolverius 
makštyse prisegtus prie pla
čių diržų. Bet ne visos mo
terys yra karo uniformose 
ir “overauzėse.” Jos visur 
ramios ir savimi pasitikin
čios. Taip Rusija veda šį ka
rą.

“Jūs galite matyti vaidi
nimus ant vandens estra
dos virš Čaikovskio Gulbės 
Ežero paruoštus vaikams ir 
jaunimui žaislus, ir garsios 
balerinos Olgos L e pešins- 
kaja pasirodymus...

“Ir diena iš dienos, valan
da iš valandos darosi man 
aišku, kaip šis žiaurus karas 
atsiliepė į Sovietų sostinės 
darbo liaudį ir visą šalies 
masę. Aš atvykau į Sovietų 
šalį iš Anglijos. Rusijos ka
ro frontas eina virš 2,000 
mylių ilgio nuo Šiaurių Jū
rų iki Juodųjų Jūrų. Ir ma
tai milžiniška liaudies pasi
ryžimą išlaimėti šį karą. ’__________,__  t7_„ ___

“Visur “Družinų” būriai, Itinis gaminimas, kur priva- 
vyrų ir ginkluotų merginų, tiniam fabriko savininkui 
Jų principalės pareigos tos pelningiau yra gaminti plau- 
pat, kaip ir. Anglijos gink- kų špilkos, o ne durtuvai, 
luotų būrių — pagelbinis kurie šaliai reikalingi. Neigi 
veiksmas. Bet jos taip pat I Rusijoj yra nesmagumo su j džiaugia si Hitlerio barbariš

kais laimėjimais.
Taip yra su “Naujieno

mis”, “Draugu” ir panašia 
spauda. Visi jie persispaus
dina melagingus, klastingus 
hitlerininkų straipsnius iš 
Hitlerio leidžiamos lietuvių 
kalboj spaudos Lietuvoj. 
Visi jie su ukvata talpina 
hitleristo Dr. Prano Ancevi- 
čiaus radiogramas ir kable- 
gramas iš Berlyno, kurios

gali būti panaudotos perne- unijų vadais dėl ilgesnių 
Šimui sužeistų raudonarmie- darbo valandų ir viršlaikių, 
čių iš kovos lauko į mažiau Sovietų valdžia gali uždary- 
pavojingas vietas.

“Viename Maskvos prie- 
miestyj mačiau, kaip jaunų 
ir senų vyrų būriai žygia
vo, kad už frontėj sudaryti 
atsparos ir apsigynimo lini
jas. Namų aptarnavimo dar
bininkai turi su savimi mas- 

unijų kas nuo nuodingų dujų. Ir 
jie jas turi visada, net lan
gus valydami ir najnus da
žydami. Visada pasirengę i 
dujų atakai.

“Automobiliniai 
žirniai su žaliai apsirengu
siais pasienio sargais Va-

ti fabrikus, gaminančius ci
viliam gyvenimui reikmenis 
arba Juos tuojaus paversti į 
fabrikus, dirbančius pilnais 
garais karo reikalams. So
vietų vadai gali permesti ža
liavas ten, kur jos reikalin
gos visai nesusidurdami su 
privatinės nuosavybės keb
lumais. Visi šie faktai gel
bėjo -Sovietų valdžiai grei
tai įr sklandžiai pasukti vi
sos šalies jėgas karo laimė- 

sunkve- JimuL
Galite Matyti Teatrus 

“Bet būtu neteisingas įsi-

Hitlerio Propaganda I ūl<|j 
Amerikos Lietuvių Spaudoj

T1 1

Veikiausiai nei vienoj ki
toj šalyj Hitleris ir jo pro
pagandos galva Goebbelsas 
neturi tokių stiprių propa
gandos organų, kaip Jung
tinėse Valstijose hitleriškoj 
lietuvių spaudoj. “Keleivio”, 
“Draugo”, “Naujienų”, “Vie
nybės”, “Dirvos” redakcijos 
be jokio susivaržymo persi
spausdina Goebbelso propa
gandą, Hitlerio fašistų ski
riamą lietuviams.

“Naujienos”, “Draugas” ir 
kita spauda tiesiai gauna 
radiogramas iš Berlyno. Gi 
faktas yra, kad Vokietijos 
fašistai išleidžia tik tokias 
radiogramas, kurios tar
nauja jiems, kurios yra nu
kreiptos prieš Sovietų Są
jungą, Angliją, Jungtines 
Valstijas, tai yra, tas vals
tybes, kurios kovoja prieš 
brutališką Vokietijos naciz
mą ir jo talkininkus. •

Kokis gi yra tikslas Hit
leriui ir Goebbelsui siųsti 
tą propagandą į Ameriką 
lietuviams? Aiškus. Jie ži
no, kad Amerikoj yra arti 
miliono lietuvių, kad per- 
mirkyti gerą dalį jų hitle
riška propaganda, tai reiš- tai yra grynas hitleriškas 
kia ne vien suskaldyti lie- melas! Hitleris ir jo šaika,

Hitleris davė Vokietijos dar
bininkams”. Arba paimkime 
“D” No 213, kuriame tūlas 
J. Čikagiškis štai kaip hit
leriškai džiaugiasi:

“Po vienerių metų ‘bolše- 
vistinio raudonojo teroro’ 
Pabaltijos valstybės — Lie
tuva, Latvija ir Estija, atsi- 
gaivalioja ir palaipsniui 
tvarkosi, nacių komisionie- 
riaus vadovybėj...” Taip būk 
praneša tūlas Donald Day iš 
Helsinkiu, bet gi žinome, 
kad Helsinkiai yra taip pat 
centras melų prieš Sovietus, 
Angliją ir visus Hitlerio 
priešus. Džiaugtis, kad būk 
Lietuva, Latvija ir Estija 
“atsigaivalioja” po Hitlerio 
kruvinąją priespauda gali 
tiktai hitlerininkai!

Toliau jis štai kaip garbi
na h i 11 erizmą Lietuvoj: 
“Lietuvoj jau funkcijuoja 
komitetas iš penkių valsty
bės vyrų, kurie reprezentuo
ja stambesniąsias politines 
partijas. Komiteto veiklą 
kontroliuoja nacių komisio- 
nierius. Tokie komitetai su
daryti Latvijoj ir Estijoj.”

Žinoma, kas čia pasakyta,
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tuvių liaudį, susilpninti ko
vą už išlaisvinimą Lietuvos, 
bet tuo pat kartu suskaldyti 
ir Amerikos lietuvius, su
silpninti Amerikos laisvės, 
demokratijos ir nepriklauso
mybės apgynimo jėgas. Aiš
ku, kas bus priešas Sovietų 
Sąjungos, tas bus nedrau
gas Anglijos ir Amerikos 
Roosevelto politikos.

O kad toji spauda prave
da Hitlerio propagandą, tai 
faktas, nes ji glėbiais persi
spausdina straipsnius iš 
Hitlerio leidžiamų laikraš
čių Lietuvoj. Paimkim “Ke
leivį” iš rugsėjo 10 dienos. 
Ten perspausdinta net pen
ki straipsniai iš Hitlerio leP 
džiamų laikraščių Lietuvoj. 
Jeigu prie to pridėsime “Ke
leivio” redaktoriaus hitleriš
ką filosofiją, tai ir gausime, 
kad “Keleivis” pilnai užpil
dytas Goebbelso hitleriška 
propaganda, kad jis talpina 
“Žinias” iš karo fronto tik 
iš Hitlerio šaltinių, kad jis

pavergę bent kokį kraštą, 
panaikina visas politines 
partijas ir palieka veikti tik 
Hitlerio agentų — hitleri
ninkų grupę.

(Tąsa ant ketvirto pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Naujas Įstatymas ir Vaikų 

Pilietybe
Klausimas: Tapau pilie

čiu rugp. 15 d., 1941 m. Da
bar noriu žinoti, ar mano 
trys vaikai, gimusieji Euro
poje, irgi tapo piliečiais? 
Vyriausias vaikas yra su
laukęs 19 m. amžiaus, ant
ras eina 16-tus metus, ir 
jauniausias 14 m. Mano 
žmona, jų motina, ateivė, 
bet ji rengiasi prašyti pilie
tybės.

Atsakymas: Gailestauja
me pranešti, jog vaikai ne
įgijo pilietybės tamstos na- 
turalizavimu. Jie pasilieka 
ateiviais. Jeigu tamstos 
žmona taptų piliete į metus 
arba du, du jaunesni vaikai, 
tokiu būdu, taptų piliečiais, 
bet vyriausias privalo išsi
imti savo atskirą pilietystę. 
Sulig įstatymo,, kuris pradė
jo veikti pereitą sausio mė
nesį, sausio 13 d., 1941 m. 
svetur gimęs vaikas neįgija 
amerikoniškos p i 1 i e t ystės 
vieno tėvo natūralizacija, 
tik jeigu kitas tėvas miręs.

yra niekas kitas, kaip Hit- Jeigu abudu tėvai gyvi, sve- 
lerio propaganda. ~ tur gimęs vaikas įgija pilie- 

Prie to reikia pridėti tos tystę tik jeigu abudu tėvai 
spaudos redakcinius straips- yra Amerikos piliečiai prieš 
mus ir išvadas. Nesenai'vaikui sulaukiant 18 m. am- 
“Draugas” gyrė Hitlerį ir žiaus.
įkalbinėjo, kaip daufe “geroj

tur gimęs vaikas įgija pilie-
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Sukrypęs Niujorko Tammany Hall “žirg as,” kuriuo jodo hitleristiniai “apyseriai.”

Ačiuoja Lietuviams už Aukas
Lietuvių liaudis nuošird

žiai gelbėjo Ispanijos liaud
žiai jos antifašistinėj kovoj. 
Apie du šimtai lietuvių ko
vėsi lojalistų eilėse prieš 
barbarišką fašizmą. Keli 
draugai net gyvastį padėjo 
toj kovoj. Amerikiečiai lie
tuviai tūkstančius dolerių 
sudėjo Ispanijos liaudies pa
galbai. Ir iki dabar gelbėja, 
kaip gali antifašistams, ku
rie yra Francijoj, kad padė
jus jų sunkiame gyvenime 
ir kiek galima daugiau iš- 
plėšus iš priešo rankų, kad 
kiek galima daugiau anti
fašistų išvežus į Meksiką ir 
kitas šalis.

Tuo reikalu rūpinasi Uni
ted A m e r i can Spanish 
Aid Committee (Apvienytas 
Amerikoj Ispanijos Pagel
bės Komitetas), kuris turi 
centrą 425 Fourth Ave., 
New York, N. Y., ir kurio 
pirmininku yra daktaras 
Edward K. Barsky, kuris 
laike Ispanijos karo patsai 
buvo Ispanijoj ir gelbėjo su
žeistus. *

Vėlesniu laiku Literatū
ros Draugijos Apšvietos 
Fondas perdavė tam komi
tetui lietuvių aukomis arti 
$300. Štai pora padėkavonės 
laiškų:

“Literatūros Draugijai, 
per D. M. Sholomską.

Rugsėjo 12, 1941 
Brangus Prieteliau!

Varde mūsų Komiteto aš 
dekavoju Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Lite ratūros 
Draugijai už jūsų prisiųstas 
$47.00 aukas į mūsų atsišau
kimą pagelbai anti-fašis- 
tams Francijoj ir Šiaurinėj 
Afrikoj. M a lonėkite nuo 
mūs paačiuoti visiems lietu
viams, kurie tam tikslui au
kavo.

“Jūs džiaugsitės sužinoję, 
kad mūsų derybos išgelbė
jimui anti-fašistų eina labai 
pasekmingai ir masių atsi
liepimas į finansinę pagelbą 
geras. Bet vis vien mes dir

' ■ 'K 'V '• '■ " j * >”

Trečias puslapis

bame lenktyniuodami su lai
ku, kuris nelaukia ir anti
fašistų išgelbėjimas turi bū
ti skubus.

Su didele pagarba,
D r. Edward K. Barsky, 

Pirmininkas.”
Antras laiškas skamba:
“Amerikos Lietuvių Darb. 

Literatūros Draugijai per 
D. M. Sholomską.
Brangus Prieteliau:—

Varde mūsų komiteto no
riu nuoširdžiai padėkavoti 
jūsų draugijai ir visiems au
kavusiems už prisiųstas 
$148.40 aukas, išgelbėjimui 
antifašistų kovotojų, kurie 
vis dar yra Francijoj ir 
Šiaurinėj Afrikoj. Malonėki
te nuo mūs perduoti nuošir
džią padėką visiems Jūsų 
organizacijos veikėjams ir 
aukotojams.

“Mūsų pagelbos darbas ei
na sėkmingai pirmyn su 
gausiu liaudies atsiliepimu į 
prašymą finansinės para
mos. Mes pasitikime, kad 
pavyks mums išgelbėti tuos 
užsigrūdinusius fašizmo 
priešus kovotojus iš mirties 
nagų.

Su pagerbimu,
Dr. Edward K. Barsky,

Pirmininkas.”
Taigi, šie laiškai pasako 

viską. Minėtas komitetas 
prašė lietuvių, kad ūmai 
pagelbai anti-fašistų mes 
sukeltume apie $500. Dau
giau, kaip pusė minimos su
mos sukelta, nepaisant, kad 
dabartiniu laiku mes turi
me labai daug kitų finansi
nių kampanijų. Nuoširdus 
ačiū aukų rinkėjams ir au
kavusiems !

Kas Aukavo
Pastaruoju laiku aplaikė- 

me antifašistų pagelbai au
kas nuo sekamų organizaci
jų ir draugų..

Dr. J. N. Simans, iš Cle
veland©, prisiuntė nuo ALD- 
LD 190 kuopos $10 aukų.

LDS 12 kp., Johnson City, 

dauskas. Po 50c.: V. Mikolo- 
pas, J. Blažionis, V. čiulada 
ir A. Rutkauskas. Po 25c.: 
J. Daugirda, R. čiulada, Z. 
Janauskienė ir A. Paulen- 
kienė.

Drg. M. Ražanskienė, ku
rios sūnus žuvo Ispanijoj, 
kovoj prieš barbarus fašis
tus, aukavo $1. Kovotojo 
motina, kiek pirmiau tam 
pačiam tikslui aukavo net

Rašo D. M. šolomskas

Persija Arba Iranas
(Pabaiga)

Ill, per W. Bogden prisiuntė 
$3.90.

ALDLD 36 kp., La Port, 
Ind., per Stanley Jankauską 
paaukavo $5.

ALDLD 1 kp., per K. Bal
čiūną, Brooklyn, paaukavo 
$3.

Drg. Magdė Rudzevičienė, 
brooklynietė aukavo nuo sa
vęs $1.

Drg. J. Stanys ir A. že
maitis iš Baltimore ant 
blankų surinko $11.56.

Aukavo ALDLD 25 kp. 
$2; po $1: J. Stanys, Ch. 
Kaminskas ir J. Straus. Po 
50c.: V. Stankevičius, P. 
Grabauskas ir D. Janaus- 
kas. P. Kutra ir S. Vaitkus 
po 30 centų. Po 25 centus: J. 
Ražiūnas, M. Drangejus, 
M. Norakienė, J. Sanuta, K. 
Murza, M. Urba, P. Kapic- 
kas, J. Kuraitis, Mot. Šo
lomskas, J. Regen, K. Moc
kus, V. Vincas, K. Lopata, 
J. Mikolauskas, A. Merkys. 
Kiti po mažiau.

Drg. F. Kavaliauskienė iš 
Tacoma prisiuntė ant blan- 
kos $2. Aukavo: S. M. $1; 
R. N.'Skuja ir A. Adomavi
čius po 50 centų.

LDS 35 kp., Ingelwood, 
per P. Repečką paaukavo $5.

Drg. M. Baltrušaitis iš 
Seattle prisiuntė $7. Auka
vo ALDLD 161 kuopa $5. 
Ig. Kirk ir T. Ulskis po 50 
centų; S. Kairis, M. Baltru
šaitis, J. Bakauskas ir E. 
Baltrušaitienė po 25 centus.

Drg. P. Šlekaitis iš Scran- 
tono prisiuntė $6.75. Aukavo 
po $1: J. Norkus, LDS 82 
kp., ALDLD 39 kuopa, Ig. 
Klevinskas. Po 50 centų: F. 
Indriulis, Nusistatęs prieš 
Hitlerį ir P. Draugas. Po 
25c.: Indriulienė, Klevins- 
kienė, P. Šlekaitis, D. šlekai- 
tienė ir K. Janušaitis.

Drg. J. Daugirdas iš Lo
well prisiuntė surinkęs ant 
blankos $7. Aukavo po $1: 
J. Gecevičius, F. Greška, F. 
Arbačauskas ir A. Draz-

Pjrmo Pasaulinio Karo 
metu į Persiją, dar 1915 me
tais, įsibriovė Turkijos ir 
Vokietijos jėgos. Prieš jas 
turėjo veikti Rusijos ir jos 
talkininkų jėgos. Anglija iš
kėlė į Persiją savo jėgas iš 
Persijos Užlajos ir pasiuntė 
iš Mesopotamijos ir Indijos. 
Rusija pasiuntė generolo 
Baratovo korpusą. Rusijos 
ir Anglijos jėgos laimėjo ir 
Persiją išlaisvino iš po Tur
kijos - Vokietijos imperiali
stų jėgų.
Sovietų Sąjunga ir Persija

Kada Rusijoj kilo revoliu
cija, o imperialistinė Vokie
tija buvo talkininkų ir revo
liucijos jėgų nugalėta, tai 
Anglijos valdonai ir vėl pa
sinio j o įsigalėti Persijoj ir 
ne tik ten, bet iš jos jie iš
plėtė savo atakas prieš So
vietų Rusiją, užėmė Bakų 
žibalo šaltinius, Užkaukazi- 
ją ir veržėsi į Turkestaną.

Jaunutės Sovietų Respu
blikos jėgos apvalė Bakų ir 
Užkaukaziją nuo neprašytų 
“svečių”, o Sovietų Kaspi
jos Jūros Flotilė ne tik iš
vijo priešo jėgas, sunaikino 
laivus, bet pamokė ir Per
sijos karališkas jėgas, ku
rios stambesnių imperialis
tų kurstomos veržėsi į So
vietų žemę. Persija kiek at
sipeikėjo ir matydama nau
ją atsinešimą Sovietų Są
jungos linkui jos, kuri ne
siekė caro keliu pavergti ją, 
tada panaikino pirmesnę 
sutartį su Anglija ir vasa
rio 26 d., 1921 metais, Mas
kvoj, pasirašė su Sovietų 
Sąjunga sutartį, pagal ku
rią sutiko, kad esant Per
sijos nepriklausomybei pa
vojui iš kokios kitos vals
tybės pusės, tai Sovietų Są
junga turi teisę pasiųsti į 
Persiją savo Raudonąją 
Armiją.

Anglija bijodama, kad 
Persija gali virsti Sovietų 
valstybe, pradėjo organizuo
ti “Federaciją Pietų Tautų”, 
su tikslu, kad pietinę Per
sijos dalį atplėšus ir paver
tus Anglijos kolonija. Prieš 
tą anglų žygį išstojo karo 
ministeris Reza-chanas ir 
grūmojo piliečių karas Per
sijoj. Susirėmimo išvengta 
1925 metais, kada padaryta 
karališkas perversmas ir 
prie galios atsistojo Reza- 
chanas priimdamas Pachlevi 
Chano vardą.

Bet Anglija nesiliovė, ji 
iir Amerikos kapitalistai 
laipsniškai perėmė į savo 
rankas, 1928 ir 1929 metais 
visą eilę Persijos svarbių 
punktų, žibalo šaltinius, ga
vo teisę statyti prieplaukas 
ir apdrūtintus punktus Per
sijos Užlajoj, vesti gelžkelį 
nuo Persijos Užlajos iki Ka
spijos Jūrų. Pachlevi Sha- 
kas pasikvietė sau į patarė
jus vokiečius technikos ir 
karo specialistus, o paskui 
juos atvyko ir fašistiniai po
litikai ir vokiečių kapitalis
tai.

Darbininkų Judėjimas 
Persijoj

Persijoj respublikinis, so-

$10. (Gili padėka ir užuojau
ta jai!

Visiems aukų rinkėjams 
ir aukavusiems tariame nuo
širdų ačiū varde anti-fašis
tų kovotojų gelbėjimo komi
teto! Aukas mes perduoda
me į tą komitetą, kaip tik 
gauname.

D. M. šolomskas,
ALDLD Apšvietos 

Fondo Sekretorius.

cial-demokratinis ir komu- 
nistinis elementas kol kas 
yra silpnas. Liaudis kultū
riškai labai atsilikus, religi
niai užguita. Bet kovos bū
na aštrios. 1929 metais visa 
pietinė Persija buvo apimta 
valstiečių sukilimo prieš 
sunkias gyvenimo sąlygas.

Persijos proletariatas su
daro tik apie 40,0002 ir tai 
svarbiausiai žibalo darbinin
ką. Jų streikas 1929 metais 
baigėsi ginkluotu susirėmi
mu su policija ir žandarais.

Persijos komunistų Par
tija organizavosi 1920 me
tais EnzeS mieste. Visas lai
kas ji gyvuoja nelegališkai. 
Jos narių kiekis nedidelis, 
bet darbo masėse įtaka nuo
latos auga.

Apvalymas Persijos nuo 
Fašistų

Kada rugsėjo 1 d., 1939 
metais, prasidėjo Antras 
Pasaulinis Karas, tai Vo
kietijos fašistai pradėjo or
ganizuoti visur savo Penktą 
Koloną, kad iš vidaus ir 
lauko pusės pavergus tas 
šalis. Jiems tas pavyko Nor
vegijoj, Holandijoj, Belgi
joj, Francijoj, Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Vengrijoj ir ki
tur.

Vokietijos fašistai buvo 
suorganizavę savo pasekėjų 
sukilimą Irake. Anglijai po 
sunkios kovos pavyko Ira
ką apvalyti. Vokietijos fa
šistai ir jiems paklusnūs 
Francijos fašistai ruošėsi 
padaryti Hitlerio ir Musso- 
linio karo baze Siriją, bet ir 
ten anglai laimėjo.

Kada Vokietijos fašistai 
užpuolė Sovietų Sąjungą, 
tai jie šimtais siuntė savo 
karininkus ir agentus per 
Turkiją į Persiją, kaipo “tu
ristus*. Vokietijos fašistai 
planavo suruošt Persijos iš
stojimą prieš Angliją ir So
vietų Sąj., ypatingai prieš 
Baku žibalą iš Persijos. Jie 
planavo pakartoti kaizerio 
šnipo Vosmuso žygį, kuris 
1915 metais Persijoj suor
ganizavo kurdų ir kitų gau
jas prieš rusus ir anglus.

Vokietijos fašistai iš Per
sijos gaudavo daug žibalo ir 
kitų reikmenų. Prie to, jie 
tikėjosi, kad jeigu jiems pa
vyktų sukelti Persiją prieš 
Sovietų Sąjungą ir Angliją, 
tai jiems pavyks į karą 
įtraukti Afganistaną ir Tur
kiją ir iš tos pusės sudaryti 
nemažą pavojų Sovietų Są
jungai ir Anglijai.

Sovietų Sąjunga net tris 
kartus įspėjo Persijos (Ira
no) valdžią, kad ji pastotų 
kelią Vokietijos fašistams, 
kad ji laikytųsi draugingos 
sutarties, o jeigu ne, tai So
vietai pagal 1921 metų su
tartį turi teisę pasiųsti į 
Persiją savo armiją. Tą pat 
darė ir Anglijos valdžia.

Kada tas nieko negelbėjo, 
tai Sovietų Sąjunga išleido 
pareiškimą, kad ji nesiekia 
pasisavinti nei vieną colį 
Persijos žemės, bet savęs 
apsigynimui yra priversta 
pasiųsti Raudonąją Armiją 
į Persiją, kad tą šalį apva
lius nuo Hitlerio šnipų ir

karo jėgų. Tokį pat pareiš
kimą padarė ir Anglijos val
džia.

Sovietų Sąjungos Raudo
noji Armija įžengė į Persi
ją iš Užkaukazijos ir Tur
kestano, o Kaspijos Flotilė 
iškėlė jėgas iš jūrų. Angli
jos karo jėgos pradėjo žy
giuoti iš Irako, Indijos ir 
karo laivai iškėlė jėgų iš 
Persijos Užlajos. Persijos 
armija priešinosi, bet Sovie
tų ir Anglijos armijos smar
kiai žygiavo pirmyn. Po ke
turių dienų Persijos sena 
valdžia griuvo, susidarė 
nauja ir įsakė savo armijai 
sulaikyti ginkluotą pasiprie
šinimą. Raudonoji Armija ir 
Anglijos karo jėgos tęsia 
Persijos okupaciją. Tatai 
yra reikalinga, kad pasto
jus kelią Vokietijos fašistų 
'išstojimui, kad apsisaugojus 
nuo fašistų atakų ir išgelbė
jus pačios Persijos tautinę 
laisvę.

Nėra nei mažiausios abe
jonės, kad Sovietų Sąjunga 
neturi jokių pretenzijų nei 
prie Persijos teritorijų, nei 
prie jos vidaus santvarkos. 
Persijos reikalai yra pačios 
Persijos liaudies reikalai. 
Bet kada Persijos valdonai 
nori paversti savo šalį į Vo
kietijos fašistų karo bazę, į 
kaip tą padarė Finliandijos 
valdonai, tai tam reikia už-Į 
bėgti už akių.

Massachusetts Lietuvių Atydai
Sovietų Sąjungos Medikalei 

Pagalbai Komiteto pirmininko 
B. F. Kubiliaus ir sekretoriaus 
J. F. Borišb pranešime, tūpu
siame “Laisvėje,” rugsėjo 10, 
1941, yra įvykusi ši klaida. 
Sakoma, “aukas siųskite Ko
miteto vardu ir B. F. Kubiliui 
ar M. Kazlauskui, 2 Atlantic 
St., So. Boston, Mass.” Turi 
būt, “aukas siųskite finansų 
raštininkui, S. Zavis, 1 Sym
phony Road, Boston, Mass. 
Čekiai ar money orderiai turi 
būti išpirkti šiuo vardu, t.y., 
iždininko Matthew J. Kasei.”

Finansų raštininkas, įtrau
kęs į knygas perduos man če
kius ar money orderius bei pi
nigus. Už visus priimtus pini
gus atsakomybėj (respons
ible) esu aš. Persiuntimui pi
nigų į mūsų nacionalę įstaigą 
vartosime Amerikoj madoj 
biznio — čekių sistemą. Nors 
ir tūkstančiais dolerių galima 
perleist išlaidomis: 1 voko, 1 
lakšto popierio ir 3c pašto 
ženklu. Ir tuo tikslu Naujo
sios Anglijos centralinis Liet. 
Komitetas, t.y., Lithuanian 
Committee for the Medical 
Aid to the Soviet Republics of 
Russia, įsteigė banke pinigų

Ši jauna mergina dėvi “dresę,” pagamintą tik iš 
gėlių; jinai vyksta į Los Angeles gėlininkų suva
žiavimą.

Bayonne, N. J.
Didelė Auka Medikalei 

Pagelbai

Komisija, susidedanti iš P. 
Janiūno, J. Kirmelos ir J.’Ur
bono parinkome aukų tarpe 
vietos lietuvių Sovietų Sąjun
gos medikalei pagelbai. Že
miau paduodame vardus ir 
pavardes tų, kurie tam pra
kilniam tikslui aukojo:

F. J. Milvid $25; K. čiurlis 
$10; J. Zaleckas $10. Po $5: 
P. Janiūnas, LDS. 26 kuopa, 
LAU Kliubas, A. Lukaitis, S. 
Radusis, K. Maziliauskas, M. 
Panelis, J. čipinskas, A. Sa- 
kavičienė, V. Barštis ir J. Ur
bonas.

Jok. Kirmelas $.3; K. Čes
nauskas $2. Po $1 : Anne Ja
niūnas, Raicer phar., J. Matu- 
šaitis, P. Artugienė, A. Traki
mienė, Ed. Trakimas, Nadel 
Bros., J. Survilas, P. Douglas 

! ir J. Carmen.
Po 50c.: P. Muzikevičienė, 

P. čiurlienė, M. Balčiūniep^, 
: A. Višniauskas ir Gorbis phar.

Viso $117.50.

įdėlį, (opened checking ac
count), The National Shaw
mut Bank of Boston, So. Bos
tono skyriuje. Pamatinė su
ma yra $500, tai yra, Bond — 
kaucija iždininko ir šių $500 
negali išimti be parašų B. F. 
Kubilius ir J. F. Borisas.

Mūsų komiteto du nariu, t. 
y., gerbiami B. F. Kubilius ir 
J. F. Borisas ir visas komite
tas planuoja sukelti tik $10,- 
000. Bet kaip man teko patirti 
pasikalbėjimuose su iš ten ir 
šen Naujosios Anglijos drau
gais, tai jie nepasiganėdinę 
šia maža suma. Sako, sukel- 
sime ne mažiau $20,000. Ir 
dauguma mano, kad pralenk
sime lietuvių metropolį Chica- 
gą su visa Illinois valstija. 
Linkėtina išsipildyti vilčiai. •

Matthew Kasei 
(M. Kazlauskas),

122 G Street, 
So. Boston, Mass.

Washington. — Valdiška ka
rinių darbų valdyba įsakė virš 
48 procentų sumažint keleivi
nių automobilių gamybą, idant 
daugiau liktų medžiagų, maši
nų ir darbininkų dirbti karinius 
pabūklus.
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Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
t

Rašo L Ilfas ir E. Petrovas

po savo raidėmis, laukdami muiti- 
valdininko. Pagaliaus jis atėjo, 
buvo ramus ir neskubus žmo-

Jo nė kiek nejaudino tai, jog 
perskrodėme vandenyną, kad jam

(Tąsa)

Penktą kelionės dieną garlaivio denius 
apdengė čemodanais ir skryniomis, išneš
tais iš kajučių. Keleiviai perėjo į dešinįjį 
laivo šoną ir, rankomis prilaikydami 
skrybėles, godžiai žiūrėjo j horizontą. 
Dar nebuvo matyti kranto, o New-Yorko 
dangoraižiai jau kyšojo tiesiog iš van
dens, lyg ramūs dūmų stulpai. Tai nuos
tabus kontrastas — po vandenyno tuštu
mos staiga iš karto pats didžiausias pa
sauly miestas. Saulėtuose dūmuose neaiš
kiai blizgėjo plieninės šimto dviejų aukš
tų briaunos “Empire State Building.” 
Paskui “Normandiją” skraidė žuvėdros. 
Keturi maži galingi buksyrai ėmė kreip
ti pernelyg didelį laivo kūną, traukdami 
ir stumdami jį prie uosto. Į kairę nuo 
laivo šono pasirodė nedidelė žalia Lais
vės statula. Paskiau ji kažkodėl atsidūrė 
iš dešinės. Mus suko ir miestas sukosi 
aplink mus, pasirodydamas mums tai vie
na, tai kita puse. Pagaliau, jis sustojo sa
vo vietoje, nesuvokiamai didelis, ūžiąs, 
dar visiškai nesuprantamas.

Keleiviai uždarais laiptais nuėjo į mui
tinės salę, atliko visu formalumus ir išė
jo į miesto gatves, nė nepamatę laivo, ku
riuo atvažiavo.

SKYRIUS 2.
PIRMAS VAKARAS NEW—YORKE
“French Lain” uosto muitinės salė mil

žiniška. Palubyje kabo didelės geležinės 
lotynų abėcėlės raidės. Kiekvienas kelei
vis stoja po ta raide, kuria prasideda jo 
pavardė. Iš garlaivio čia atveš jo čemo
danus, čia jie bus peržiūrimi, d

Atvažiavusių ir sutinkančių balsai, juo
kas ir pasibučiavimai skambiai sklido po 
salę, kurios nepridengtos konstrukcijos 
teikė jai dirbančio turbinas cecho išvaiz- 
dą.

Apie atvykimą mes niekam neprane- 
šėm, mūsų niekas nesutiko. Mes sukinėjo
mės 
nes 
Tai 
gus. 
mes
parodytume savo čemodanus. Jis manda
giai pirštais palietė viršutinius daiktus ir 
daugiau nežiūrėjo. Paskiau iškišo savo 
liežuvį, patį paprasčiausią, šlapią liežuvį, 
be jokios technikos, juo suvilgė didelius 
ženklelius ir užklijavo juos ant mūsų če
modanų.

Kai pagaliau mes radomės laisvi, buvo 
jau vakaras. Baltas taksi-kebas su trimis 
šviečiančiais ant stogo žibintuvėliais, pa
našus į senovišką karietą, nuvežė mus į 
viešbutį. Iš pradžių mus labai kankino 
mintis, kad mes iš neprityrimo sėdome į 
blogą, archaišką taksomotorą, kad mes 
juokingi ir provinciališki. Bet, bailiai 
dirstelėję pro langą, mes pamatėme, kad 
į visas puses lekia tokios pat mašinos su 
tokiais pat kvailais žibintuvėliais, kaip ir 
mūsų. Čia mes truputį nurimome. Jau vė
liau mes supratome, kad ant stogų žibin
tuvėliai įtaisyti tam, kad tarp milijonų 
mašinų būtų pastebimi taksi. Tam tikslui 
Amerikoje taksi dažomi ryškiausiomis 
spalvomis — oranžine, geltona, balta.

Mėginimas iš automobilio pažiūrėti į 
New-Yorką nepavyko. Mes važiavome ' 
gana tamsiomis ir niūriomis gatvėmis. 
Retkarčiais kažkas pragariškai gaudė po 
kojomis, retkarčiais kažkas dundėjo vir
šuje. Kai mes sustojome prieš šviesafo- 
rus, greta su mumis stovinčių mašinų šo
nai visa ūžtojo. Šoferis keletą kartų atsi
grįžo ir klausinėjo mūsų adreso. Matyt, 
jį jaudino anglų kalba, kuria mes šnekė
jome. Kai kada jis padrąsinamai dirsčio
jo į mus ir jo veide buvo parašyta: “Nie
ko, neprapulsite! New-Yorke dar niekas 
neprapuolė.”

Trisdešimt du mūsų viešbučio aukštai 
lindo į rausvą nakties padangę.

Kol mes pildėme trumpus registracijos 
lapelius, du tarnai meiliai stovėjo prie 
mūsų bagažo. Vienam ant kaklo kabojo 
blizgąs lankas su raktu to kambario, ku
rį mes pasirinkome. Liftas pakėlė mus į 
dvidešimt septintąjį aukštą, tai buvo pla
tus ir ramus liftas viešbučio, ne labai se
no ir ne labai naujo, ne labai brangaus ir, 
deja, ne labai pigaus.

Numeris mums patiko, bet mes į jį ne
žiūrėjome. Greičiau į gatvę, į miestą, į
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triukšmą. Nuo gryno jūros vėjo braškė
jo langų užuolaidos. Mes metėme paltus 
ant sofos, išbėgome į siaurą koridorių, 
išklotą raštuotu vebrų kilimu, ir, švelniai 
spragsėdamas, liftas nulėkė žemyn. Mes 
reikšmingai dirstelėjome vienas į antrą. 
Ne, tai juk įvykis! Pirmą kartą gyveni
me einame vaikščioti po New-Yorką.

Plona, beveik skaidri dryžai žvaigždė
ta vėliava kabojo prie mūsų viešbučio įė
jimo. 'Kitoje gatvės pusėje stovėjo poli
ruotas viešbučio “Waldorf-Astoria” ku
bas. Prospektuose jį vadina geriausiu pa
saulyje viešbučiu. “Geriausio pasaulyje” 
langai akinamai blizgėjo, o. prie įėjimo 
kabojo net dvi tautinės vėliavos. Tiesiog 
ant šaligatvio, jo pakraštyje, gulėjo ryt
dieniniai laikraščių numeriai. Keleiviai 
lenkėsi, ėmė “New-York Times” arba 
”Herald Tribune” ir dėjo ant žemės šalia 
laikraščių du centus. Pardavėjas buvo, 
kažkur nuėjęs. Laikraščiai prie žemės bu
vo prispausti plytgaliu, lygiai taip, kaip 
daro Maskvos senutės laikraščių parda
vėjos, sėdėdamos savo fanerinuose kios
kuose. Cilinderiškos šiukšlių dėžės‘stovė
jo gatvių kryžkelių kampuose. Iš vienos 
dėžes veržėsi didžiulė ugnis. Matyt, kaž
kas metė ten degantį papirosgalį, ir New- 
Ydrko šiukšlės, kurios daugiausia yra iš 
laikraščių, užsidegė. Poliruotos “Waldorf 
Astoria” sienos nušvito.,neramia raudona 
šviesa. Praeiviai šypsojosi, greitai švies
dami pastabas. Į įvykio vietą jau artėjo 
ryžtingo veido policininkas. Padarę išva
dą, kad mūsų viešbučiui negręsia raudo
nasis gaidys, nuėjome toliau.

Tuoj pat mums atsitiko maža nelaimė. 
Mes manėme, kad pamažu vaikščiosime, 
atidžiai dairydamiesi į šalis, taip sakant, 
tyrinėdami, stebėdami, įsimindami ir taip 
talihu. Bet New-Yorkas ne toks miestas, 
kur lėtai judama. Pro mus žmonės ne ėjo, 
bet bėgte bėgo. Ir mes taip pat ėmėme 
bėgti. Nuo to laiko mes jau negalėjome 
sustoti. New-Yorke mes be pertraukos 
išgyvenome mėnesį ir visą laiką kažkur 
lėkėme, kiek kojos nešė. Ir čia mūsų iš
vaizda buvo tokia rimta ir veiklinga, jog 
net pats Džonas Pirpontas Morganas jau
nasis būtų galėjęs mums-pavydėti. Tokiu 
tempu jis būtų uždirbęs per tą mėnesį 
šešiasdešimt milijonų dolerių.

Taigi, mes iškarto pradėjome bėgti. 
Mes bėgome pro ugnines iškabas, kuriose 
buvo išbrėžta “Kafeteria”, arba “United 
Cigars”, arba “Drugs-Soda”, arba dar 
kažkas lygiai viliojama ir kol kas dar ne
suprantama. Taip mes atbėgome ligi 42 
gatvės ir čia sustojome.

42 gatvės magazinų vitrinose žiema bu
vo pačiame įkarštyje. Vienoje vitrinoje 
stovėjo septynios elegantiškos vaškinės 
damos sidabriniais veidais. Visos jos bu
vo puikiai^, karakulio kailiniais ir viena 
į kitą svaidė paslaptingus žvilgsnius. Kai
myninėje vitrinoje damų buvo jau dvy
lika. Jos stovėjo apsirengusios sporto 
kostiumais, pasirėmusios slidžių lazdo
mis. Jų aky^ buvo mėlynos, lūpos raudo
nos, o ausys rausvos. Kitose vitrinose sto
vėjo jauni manekenai žilais plaukais ar
ba švarutėlaičiai vaškiniai ponai pigiais, 
įtariamai puošniais kostiumais. Bet mes 
nekreipėme dęmesio į šią visą magazinų 
laimę. Mus domino kita.

Visuose dideliuose pasaulio miestuose 
visuomet galima rasti vietą, kur žmonės 
teleskopu žiūri į mėnulį. Čia, 42-o jo j, taip 
pat stovėjo teleskopas. Jis buvo pastaty
tas ant automobilio.

Teleskopas buvo nukreiptas į dangų. 
Jį tvarkė paprastas žmogus, toks pat, ko
kį galima matyti Atėnuose arba Neapo
lyje, arba Odesoje. Jo išvaizda buvo to
kia pat nedžiaugsminga, kaip it viso pa-' 
šaulio gatvės teleskopų laikytojai.

Mėnulis buvo matyti tarpelyje tarp 
dviejų šešiasdešimts aukštų namų. Bet 
smalsuolis, pripuolęs prie vamzdžio, žiū
rėjo ne į mėnulį, o kur kas aukščiau,— 
jis žiūrėjo į “Empire State Building” vir
šūnę, šimto dviejų aukštų pastatą. Mė
nulio šviesoje plieninė “Empire” viršūnė 
atrodė apdengta sniegu. Šiurpas ėmė, ma
tant tokį taurų, švarų pastatą, žėrintį lyg 
dirbtinio ledo gabalas. Mes ilgai čia sto
vėjome, tylėdami užvertę galvas. New- 
Yorko dangoraižiai sukelia pasididžiavi
mo jausmą už mokslo ir darbo* žmones, 
pastačiusius šituos puikius pastatus.

(Bus daugiau)
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Montello ir Norwoodo Apylinkes 
Didžiulis Piknikas Vasarinio

Sezono Uždarymui
Montello ir Norwoodo orga

nizacijos bendrai rengia dide
lį ir įvairų pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo — Sept. 21 d., 
Lietuvių Tautiškam Parke, 
Montello, Mass, šiam piknikui 
yra ruošiama graži programa: 
Užkviesta Norwoodo Vyrų 
Grupe, kurie dainuos liaudies 
ir kareivių dainas, taipgi Mon
tello Choras, kuris sudainuos 
gražių dainelių. Bus lietuviš
kai ir angliškai kalbančių kal
bėtojų. Taipgi bus lengvo 
sporto, kaip tai: Pypkių rūky-

mas, bulvių rinkimas, maiše 
bėgimas ir 1.1. Montello mote
rys ruošia namie .-gamintus 
valgius, kuriais pikniko daly
vius skaniai pavalgydins. O 
Montello ir Norwoodo vyrai 
turės “Clam Bake” parę, bet 
į tą parę bus priimamai taipgi 
ir merginos ir moterys.

Todėl užbaigimui vasarinio 
sezono visi ir iš visur traukim 
Į šį įvairiausi pikniką. Links
mumą turėsite visi.

Norwoodo ir Montello 
Organizacijų Komitetas.

Massachusetts Apylinkės lietuviams Dėl 
Medikalės Pagelbės Sovietų Sąjungai

- Oficialia Pranešimas
Kaip jau žinot, kad Lietu

vių Komitetas Medikalei Pa
galbai dėl Sovietų Sąjungos 
yra susitveręs ir valdyba pra
dėjo eiti savo pareigas. Visas 
mūsų apylinkėje draugijas ir 
visus gerus žmones prašau šir
dingai plačiai pradėti šį hu
manistinį darbą, kad jis būtų 
pasekmingas ir naudingas dėl 
nukentėjusių -ir sužeistų SSRS 
kareivių jr ablenai visų Sovie
tų žmonių. Aukos į Lietuvių 
Komitetą jau pradeda plauk
ti. Drg. Jaškevičius iš Hud
son, Mass., man pasakoja, kad 
Hudsono Kliubo vakarienėj, 
kuri įvyko rugsėjo 13 d., hud- 
soniečiai labai puikiai pasiro
dė. Hudson, nors mažytis 
miestukas, tačiau daugelyje 
atsitikimu sumušė rekordus di
desnių miestų.

Mes raginame visus fašizmo 
priešus, visus Massachusetts 
geros širdies lietuvius, aukoki
te patys, raginkite savo drau
gus ir pažįstamus, ir kur tik 
proga pasitaiko, parinkite tam 
tikslui aukų. Sutverkite savo 
miestuose nors iš trijų narių 
lokalinius komitetus, kurie rū-

ra- 
to- 
už-

au-

pintųsi šiuo darbu, kreiptųsi į 
jūsų lokalines organizacijas ir 
šiaip sau geros valios žmones, 
kad fašizmui būtų nusukti 
gai ir iltys sutriuškintos, 
kia pat liepsna, kokia jis 
leido žmoniją.

Oficiališkai siųskit savo
kas čekiais ar money orde
riais, adresuoki! šiaip: M. J. 
Kasei (M. J. Kazlauskas), iž
dininkas, S.' Zavis, finansų se
kretorius, Hotel Victoria, 271 
Dartmouth Street, Boston, 
Mass. Iš anskto dėkui visiems, 
kurie pasidarbuosite šiame 
darbe.
Dr. J. F. Borisas, Sekretorius, 

LKMPSS Massachusetts.

Hitlerio Propaganda Tūloj 
Amerikos Lietuvių Spaudoj
(Tąsa nuo 2-ro puslapio)
Toliau J. Č. apgavinėja 

“Draugo” skaitytojus skelb
damas Hitlerio propagandą, 
būk 
liūs 
mi. 
gai 
vistiniu t e roru. 
kaip dabar “Lietuvoj gerai, 
visi “džiaugiasi” Hitlerio su
laukę, laukus valo, aria ir 

■ sėja! Aišku, kad čia yra 
į bjaurus melas apie Lietuvą, 
kokį Hitlerio agentai skel
bia apie Lenkiją, Čechoslo- 
vakiją, Norvegiją, Jugosla
viją ir kitus pavergtus kraš
tus!

Tiesiai r e ikia stebėtis, 
kaip “Keleivis”, “Draugas” 
ir kita lietuvių hitleriška 
spauda atvirai veda fašistų 
propagandą tarpe Amerikos 
lietuvių! Neveltui “New 
York Post”, a m e r ikonų 
dienraštis, įtalpino straips
nį, kuriame įspėjo šios ša
lies piliečius, kad hitlerinin
kai veda organizuotą darbą 
tarpe Amerikos lietuvių.

Aišku kaip diena, kad hit
leriška lietuvių spauda pur
vina visų liet, vardą ameri
kiečių akyse, demokratiškai 
nusistačiusių ir iš gilumos 
širdies neapkenčiančių Hit
lerio. Aišku, kad hitlerinin
kų raštai pastato Amerikos- 
lietuvius į labai rimtą pavo
jų. Aišku, kad Amerikos lie
tuviai yra nusistatę prieš 
Hitlerį, prieš tuos redakto-

Lietuvoj: “Visur der- 
suimamas, laukai aria- 
Visur visi džiaugsmin- 
dirba nusikratę bolše- 

” Matote,

rius, kurie Hitleriui tarnau
to, ja, bet kol kas jie dar neuž- 

tektinai viešai pasisako.
Mano nuomone, Amerikos 

lietuviai, kiekviename susi
rinkime ir prakalbose turi 
priimti rezoliucijas ir jas 
siųsti prezidentui Roosevel- 
tui, Jungtinių Valstijų kon
gresui, gubernatoriams, pas
merkiant hitlerišką spaudą 
ir pasisakant, kad toji spau
da nereiškia lietuvių nusis
tatymo ir valios! Ir kuo 
greičiau tą padarysime, tuo 
bus geriau šiandieninėj pa- 
dėty j.

Plieno Darbininkas

Philadelphia, Pa.
Mažai Rengtasi, Bet Daug At
siekta, Ko Mes Philadelphia' 

Čiai Nesitikėjome

Aš čia noriu tarti žodį kitą 
apie mūsų didžiulę šventę, ku
ri įvyksta kožnais metais ir 
tuo pačiu laiku, tai “Laisvės” 
didysis piknikas.

Mes šiemet pradėjome reng
tis prie pikniko labai vėlai — 
nepamenu gerai, pabaigoje 
balandžio, ar pradžioje gegu
žės mėn. O tikietus gavome 
pabaigoje birželio mėnesio. 
Net pašaliniai žmonės buvo 
pradėję teirautis ir klausinė
ti, kas čia pasidarė, kad nesi
mato “Laisvės” pikniko tikie- 
tų ir plakatų, išrodo, tarytum 
“Laisvės” pikniko šiemet ne
būtų. O priežastis buvo tame, 
kad kai kurie veiklesni drau
gai atsisakė įeiti į komitetą 
dėl surengimo pikniko. Praėjo 
ilgas laikas, kol suradome tris 
draugus, kurie išdrįso būti ko
misijoje ir griebtis už darbo. 
Komisija susidarė iš šių drau
gų : Felix Balčiūnas, Juozas 
Bender ir J. S. Rainys.

Komisija ant greitųjų išdir
bome programą ir dėjome į 
spaudą. Ir štai pabaigoje bir
želio gauname serijas, bet ir 
vėl draugai atsisako jas tvar
kyti. Išrodo, kad ir vėl bus 
keblumo su tais tikietais. Bet 
šiaip netaip gavome draugą, 
kuris apsiėmė tikietus tvarky
ti. Ir taip traukėsi iki pasku
tinių dienų. Buvome sušaukę 
apie tris susirinkimus, bet ma
žai kas ateidavo, o tų reikalų 
ir darbų susidarė daugybė. 
Net aš pradėjau bijoti, kad 
gal mes neįstengsime įvykdyti 
“Laisvės” pikniką šiemet. Bet 
žūt-būt eisime prie užbaigos. 
Pradėjome darbininkus sura
šinėti ir čia pasirodė, kad ne 
kokia muzika bus, nes mažai 
susirenka. Prisiėjo ypatiškai 
matyti kai kuriuos draugus ir 
drauges.

Rugpjūčio 30 d. 8:30 vai. 
ryto aš nerimastauju. 'Pasa
kiau savo draugei, darbuokis, 
kįiek galėdama krautuvėje, o 
a
Liaudies Namą žiūrėti, kiek 
sueis darbininkų. Ir štai nuva
žiuoju tik kvoderis iki devy
nių, o dar nieko nėra prie na
mo. Pamaniau sau, kas bus, 
jeigu neateis darbininkų, ką 
mes darysime, reikalinga tiek 
stalų sutaisyti ir kitus darbus 
padaryti pikniko išvakarėse, o 
čia dar niekas nesusirenka. 
Tai ir daryk ką bedaręs. Atsi
sėdu į mašiną ir mąstau, kas 
bus, ką čia pradėti daryti. Bet 
man bemąstant, ateina pusė 
tuzino aukštų vyrų. Priėjo 
prie manęs ir klausia, kaip jie 
galėtų paąiekti Mikolaičio 
parką, nes, jie sako, ten dar
bininkų reikalauja stalus tai
syti ir teitus darbus atlikti. Aš 
jiems sakau: Aš jūsų čia lau
kiu nuvežti į parką. Bet jūs, 
drkugai, neturite įrankių, ką 
verksite be įrankių ? Ir šitaip 
lyesirodavojant, ateina ir mūsų 
baro kapitonas Masonis su

užsikinkęs mašinėlę, dui j

pjūklu, plaktuku ir dar keli 
prie jo su “tulšėmis.”

Nutraukėme į parką. Už 
kiek laiko iš South Philadel- 
phijos pribuvo draugai su vi
sokiomis tulšėmis. Paliko 
linksmiau ant širdelės, nes 
darbas eina kaip iš pypkės. 
Tuo tarpu iš Philadelphijos 
pribuvo medžių išdirbystės 
ekspertas drg. Smithas ir jis 
paėmė visą komandą į savo 
rankas. O aš apleidau parką 
ir grįžau į miestą pyie maisto 
sutvarkymo ir kitų dalykų dėl 
pikniko. O tas karštas oras 
mane kankina, sulaukęs nak
ties negaliu užmigti. O čia visi 
mano kostumeriai prašo die
vulio, kad duotų lietaus ir pa
darytų galą tam nesvietiškam 
šutimui. Pamaniau sau, jeigu 
jūsų dievulis jūsų išklausytų ir 
nedėlioję lytų, tai mums at
neštų didžiausią nelaimę. Mes 
taip sunkiai procevojame dėl 
tos šventės.

Sulaukiame ryto. Rytas gra
žus, oras šiltas, saulė skaisti 
užteka ir visi “Laisvės” pikni
ko rengėjai džiaugiasi su šyp
są ant veido. Mudu su leide 
porą darbininkų pasiėmę trau
kiame į parką. Pribuvę į pik
niko vietą, randame daug dar
bininkų ir svečių. Sėdau prie 
stalo prie vartų serijas priimi
nėti, nes mane prie to darbo 
paskyrė, pakol pribus iš 
Brooklyno raštininkė, kuri už
ims mano vietą. Bet man tas 
nelabai patiko: mat, raštinin
kė suėmė visą turtą ir išvažia
vo namo, nei good-bye mums 
nepasakė, palikdama mus to
liau vargelius vargti! Kitą 
metą mes savo raštininkę pa
statysime ir patys visą darbą 
iki galo išvarysime.’

Šiemet piknikas buvo dides
nis už. kitų metų piknikus. 
Štai einu per parką ir sutin
ku man vieną gerai pažįstamą 
biznierką. Sakau, “labas ry
tas.” O ji man atsako: “Kokis 
čia biesas tuos žmones ir su
traukė į tą parką. Aš kaip gy
va dar tiek publikos nesu ma
čiusi. Aš kožna meta važiuo
ju ant seserų į New Town, bet 
tiek žmonių nesusirenka, nors 
ten suvažiuoja žmonės iš viso 
Pennsylvanijos šteito.” Aš jai 
sakau, kad ant šio pikniko su
važiuoja bent šešių šteitų lie
tuviai. Ji palingavo galvą: 
“Galbūt, aš tikiu.”

Sugrįžtu prie savo stalo. 
Prieina mažo ūgio vyrukas ir 
kalbina mane: “Ar jūs esate 
Rainys?” Atsakau, “taip, aš 
pats.” Jis sako: “Aš esu pri
buvęs iš Massachusetts valsti
jos, mano vardas yra F. J. 
Repšys, iš Milford. Aš atėjau 
tau į pagelbą LDS vajaus rei
kale. Aš turiu prirašęs dvi 
jaunas mergeles ir tavo vardu 
prisiųsiu aplikacijas ir prašau 
jūsų jas priimti į savo kuopą.” 
Aš jam padėkavojau širdingai 
už jo gerą velinimą, ir persi - 
skyrėme.

Tai tuo tarpu ir užteks. Ki
ti gal daugiau parašys apie ši
tą didelę “Laisvės” iškilmę.

J. S. Rainys.

GauAite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

truck-lrailerj,” kuriame gali tilpti 67 kariai suAmerikos kariai bando naują 
ginklais, amunicija ir trims dienoms maistu.



Penktas puslapis

ELIZABETH, N. J.

Brooklyn

LAWRENCE, MASS.

PHILADELPHIA, PA.

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

Bangos Choro reguliaris susirin
kimas įvyks rugsėjo 19 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Choristai 
ir Choro garbės nariai, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
svarstoma ar bus galima ir ant to
liau Chorą palaikyti. Svarbus susi
rinkimas. — C. Andriūnas^ org.

(219-221)

ALDLD 37 kp. specialis susirinki
mas įvyks Maple Parke, 21 d. rug
sėjo, 1 vai. po pietų. Prašome narių 
dalyvauti. — Kom. (220-221)

GERIAUSIOS 
RŪŠIES 

VALGIAI 
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

įvyks 
Rungėju
ką nors 
pikniku, 
Rengimo 
nansus sutvarkyti ir išduoti raportą
visų organizacijų susirinkime, kuris 
bus greitai sušauktas. Susirinkimas 
įvyks Liaudies Name, 735 Fairmount 
Avė. — Pikniko Komisija. (218-220) •»

svarbus “Laisvės” Pikniko 
susirinkimas. Kurie turite 
bendro finansiniai su “L.” 
tai dalyvaukite, idant kad 
Komisija galėtų visus fi-Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d. rugsėjo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Yra parėję paveikslai, rank
darbių paroda, prisirengimas prie 
jubilėjinio leidimo. Ir daug -kitų 
svarbių reikalų. Todėl visos dalyvau
kite. Choro klausimas irgi svarbu. 
— Kliubietė. (219-220)

įvairiais skaniais valgiais. Kviečia 
nares dalyvauti, atsiveskite savo pa
žįstamus ir pašalinius. Įžanga 50c. 
Komisijoj randasi: K. Bulotienė, E. 
Markevičienė, A. Večkienė, M. Pe- 
trukevičienė ir A. Markevičiūtė- 
Comparone. Lietui užpuolant pietai 
įvyks Maple ( Park svetainėje. — 
Kom. \ (220-222)

Ketvirtai., Rugsėjo

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA 

417 Lorimer Si. — “Laisves” Name

£

»

Kai Detroite Darbo Dieną įvyko unijistų paradas, tai jame automobilių pra
monės darbininkai parodė, kaip jie buvo paskelbę (prieš kelis metus) sėdėji-

Sovietai Atkariavo Naciai Maršuosią 
Salą nuo Suomiu Per Turkiją

o

Teheran, Iran. — Sovietų 
ir anglų armijos atmaršavo 

suomių Tahmasaari salą La- *į priemiesčius Teherano, Ira- 
dogos ežere; užmušė apie Ino - Persijos sostamiesčio. 
800 suomių kareivių ir of i-' Pranešama, kad vokiečiai ir 
cierius, o visus gyvus paėmė 
į nelaisvę. Tuom žygiu so
vietinės jėgos nuskandino ir 
šešis motorinius Suomijos 
laivus-laivukus.

Maskva, rugs. 17. — So
vietų kariuomenė atėmė iš

Bulgarija Atmetė 
Sovietą Protestą

italai sutelkė didžias savo 
karo jėgas prie Turkijos rų- 
bežiaus. Tos fašistų armijos 

i esančios priruoštos maršuot 
per Turkiją prieš Anglijos 
ir Sovietų armijas Irane ir 
užgrobt Irano žibalo šalti
nius.

gieriai laukiate Hitlerio lai
mėjimo, bet kur jūs pasidėsite, 
kuomet Raudonoji Armija am
žinai sunaikins jūsų hitleriz- 
mą ? Ką jūs tada garbinsite?”

Aš manau, kad ši pastaba 
buvo labai vietoje. Bet aš dar 
ir daugiau ką manau, būtent, 
kad demokratiniai nusistatę 
kliubiečiai turėtų sudrausti ir 
sustabdyti nelemtą hitlerinę 
propagandą savo organizaci
joj. Greičiau jūs tą padarysi
te, sveikiau jums visiems bus.

PITTSBURGH, PA.
Sulauktuvių Bankietas. šešiolika 

gerų darbuotojų sugrįš iš kalėjimo, 
kurie buvo nubausti pereitais metais 
už parašų rinkimą. Ta svarbi diena 
bus 20 d. rugsėjo, 805 James St., 6 
v. v. Apart kalbėtojų įvyks ir Kon
certas iš muzikos ir dainų. Svar
biausia kalbėtoja bus Ella Reeves 
Blooi* (Mother Bloor), plačiai žino
ma senutė kalbėtoja, ateikite ją iš
girsti. Šį parengimą ruošia Pietinės 
Pennsylvania Valst. Kom. Part.

(219-221)

Party 
St.

ELIZABETH. N. J.
LDP Kliubas ruošia Social 

savo kambariuose, 408 Court 
Rugsėjo 20 d., 8 v. v. Jau nesykį
kliubiečiai tokias paros rengia ir vi
suomet dalyviai pasilieka užganėdin
ti. Turėsime skanių užkandžių ir ge
ro alučio. Įžanga $1.00 vyrams 
50c moterims. (219-221)

ir

Lowell, Mass

CONNECTICUT VALSTIJOJ
ALDLD 3-čio Apskr. metinė kon

ferencija įvyks 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 kliubai 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
torų posėdį. — O. Visockiene, Apskr. 
Drg. (218-220)

50^ « « ♦ ♦

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvienų Slibatą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis. 
atdaras nik o 1 vai. 

 

dienų iki / vėlai

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 
edėliomis

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y
green 4-9508Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia atmetė Sovie
tų protestą, kad Bulgarija 
leidžia Vokietijos ir Italijos 
kariniams laivams telktis 
bulgarų prieplaukose su in
tencija užpult Sovietų Są-j 
junga. j

Sovietų vyriausybė taipgi 
protestavo, kad Bulgarija 1 
pastatė pontoninį tiltą peri 
Dunojų ties Ruščuku, na
ciams pereiti prieš Sovietų j 
Sąjungą. Bulgarų valdžia į 
tai atsakė, kad, girdi, tiltas 
pastatytas “be jokių inten
cijų prieš Sovietus, bet vo
kiečių kariuomenei leidžia
ma pereit tuom tiltu todėl, 
kad, esą, tatai sutinka su 
Bulgarijos reikalais.”

Hitlerinio “Keleivio 
Burdingieriai

Taip, gyvenimo arpas gerai 
arpavo,ja ir labai gražiai išski
ria priešus liaudies tarpe. O 
istorija labai kietai ir gerai 
juos užkleimuoja taip, kad bus 
galima juos lengvai pažinti bi
le kur. Ir ateityje tokie nebe
terš demokratinės liaudies dir
vonų.

Iš pasikalbėjimo su Vytau
to Kliubo nariais, IX, 12, 1941 
m.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 8 v. v. 19 d. rugsėjo, 
Draugijų Svet., Porter gatvė. Būkite 
visi, nes baigiantis vasaros sezonui, 
reikės aptarti susirinkimų laiką ir 
taipgi baigiasi numažintu įstojamu 
narių vajus, kurio padėjimą reikia 
aptarti. — Valdyba. (219-221)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Kaip gražiai viskas išsisijo- 
ja, — kaip geras arpas per
leisdamas grūdus per savo sie
telius išsijoja, atskirdamas 

! grūdus nuo piktžolių y* kito- 
I kių atmatų, ir tos piktžolių 
sekios vėliau sunaikinamos, 
kad daugiau jos nebeterštų 

■ geros dirvos, taip ir šių dienų 
į b jauraus 
priverčįa 
piktžoles 
kur jos auga ir teršia demo
kratinę dirvą.

Pats gyvenimo begis, kaip 
tas arpas, išsijoja, numaskuo- 
ja ir viešai parodo, kuriai rū
šiai piktžolė priklauso. Prie 
tokių piktžolių lowellieciai 
priskaito du tūlus vietinius lie
tuviškus hitlerininkus.

Tiedu žmonės, matyt, die
ną ir naktį sapnuoja apie 
Hitlerio “laimėjimus.” Jiedu 

| čia yrą žinomi, kaipo “Kelei
vio” burdingieriai. Paeina nuo 
to, kad jiedu visą hitlerišką 

Roma. — Pranešama, jog įkvėpimą semiasi iš bostoniš- 
prez. Roosevelto asmeniškas, kio hitlerinio “Keleivio” ir 
pasiuntinys popiežiui Myro- tuomi hitleriniu nuodu bando 
nas C. Taylor įteikė “šven-!tcršti ^tus Vy‘aut? Kliu?° 
tajam tėvui Roosevelto pa-!ž bas itj tvil.tin(lamas,'kad 
siūlymą pareikšti, jog karas jis ..tikrai žinąs> jog Hitleris 
pries nacius yra teisingasisumu§ rusus ir laimės šį ka
kavas. Popiežius mandagiai j rą.” o iš “Keleivio” filozofi- 

jos jis “tikrai” sužinojęs, kad 
ačiū Hitlerio laimėjimui ir Lie
tuva bus “laisva” ir “nepri
klausoma.” Tas buvo višai ne
seniai.

Kuomet tas naciukas vieną 
kartą taip skerečiojosi, tai vie
nas to paties kliubo narys ten 
pat ant vietos jam užtepė: 
“Taip, jūs ‘Keleivio’ burdin-

Popiežius Nėra Hit 
lerio Priešas

atsakęs, kad jis negalįs pa
daryt tokio pareiškimo prieš 
nacizmą.

Ko Geresnio ir Belaukt 
Iš Hooverio?

Chicago. — Buvusis pre
zidentas Hooveris, kalbėda
mas per radiją, džiaugėsi, 
kad naciai naikiną Sovie
tus, o Sovietai nacius. Jis 
pažymėjo, jog Sovietai, gin
damiesi nuo Hitlerio, nusilp
nino jį, ir Hooveris prana
šavo, kad naciai susmuks. 
Bet jis reikalavo, kad Ame
rika remtų tik Angliją ir 

■ “kitas demokratijas,” o kad 
neduotų jokios paramos So
vietų Sąjungai.

Hooveris taipgi peikė pre- 
zid. Rooseveltą, kad jis įsa
kė Amerikos karo laivams 
suimti bei nuskandinti fa
šistų submaripus ir kitus 
karinius jų . laivus, pasiro
dančius amerikiniuose apsi
gynimo vandenyse

J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR.

LDS 2-RO APSKR. \
LDS 2-ro Apskr. metine konferen

cija įvyks spalių 12 d., 10 vai. ryto. 
Liet. Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St., Chicago, Ill. Prašomo visų Aps. 
kuopų išrinkti ir prisiųsti delegatus. 
Šioje konferencijoje bus apsvarstoma 
kaip tinkamiau pasitikti būsimą 
LDS Seimą Chicagoje. Visi delegatai 
pasistengkite dalyvauti paskirtu 
ku. — J. Skeberdytė, Sekr.

(219-221)

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

Tel. Virginia 7-4499

laidotuves
□

lai-

hitlerizmo dūkimas 
visokias žmonijos 
aiškiai pasirodyti,

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .4.................... j..............
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............... ■...............
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............i.................$1.35

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

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

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

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

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

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

M. Žukaite, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

35c

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 4 Apskr. valdybos susirinki

mas įvyks 21 d. rugsėjo, 10 vai. ry
to, LDS Kliube, 930 E. 79th St., Clc- 
velande. Kuopos priklausančios prie 
Apskričio, prisiųskite organizatorius 
ir iš valdybos harių-veikėjų. Svarbu Į 
apkalbėti LDS vajų, pasidaryti ge
rus planus gavimui naujų narių, nes 
matome, kad vajus eina povaliai.— 
F. J. Madison, Pirm. (220-222)

ALDLD 6-TAS APSKR.
ALDLD 6 Apskr. ruošia pikniką, 

28 d. rugsėjo. Normentų Darže, New 
Jersey, trys mailės nuo Camden, 
N. J. Prašomo philadelphiečių ir iš 
apylinkės, dalyvauti šiame piknike. 
Daugiau informacijų, tai yra kelro
dis ir programa bus paskelbta seka
muose numeriuose. — Rengėjai.

(220-221)

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių Moterų Piliečių Kliubas 

rengia pabaigos vasaros draugišką 
suvažiavimą po vardu “Weenie 
Roast.” Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
1 vai. po pietų, Maple Park, Me
thuen, Mass. Svečiai bus vaišinti

c s
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LOWELL, MASS.
Lietuvių Piliečių KliubasLietjUvių Piliečių Kliubas ruošia 

gražų pikniką, bendrai su IWO rusų 
kuopa, sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
Švedo Parke, Cobblcston Inn Park, 
Groton Rd., Westford, Mass. Pusiau- 
kelyj tarp No. Chelmsford ir Gra
niteville. Tėmykite kelrodį penkta
dienio “Laisvėje” iš Lowellio ko
respondencijos. Šį pranešimą su- 
jungkite su kelrodžiu. Visas pikni
ko pelnas skiriamas Medikalei Pa- 
gclbai Sovietų Sąjungai. — J. M. K.

(219-220)

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

•s

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

METINIS

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

tinis koncertas įvyks:

Bus

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnauj’am krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

f'5

nemoka 
miesto.

> UNION LABEL

Vari>o 
keptuvė 

yra 
unijinė

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

Nervų arbatą ............
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

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

8

168 GRAND STREET
" Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)u

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941 

toje pačioje salėje, 

kur visada:

G

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

derniškų patarnavimų.

Patogiai ir gra'žiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

THE BAKERS*

g

85c
60c
60c
60c
60c

$

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00
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DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

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

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, Stolls 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. \ . — ----------------- -----....

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

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

VFRI-THIN* FOSTER — 
15 jewels, pink or yellow 
gold filled cose, Guildite 
bock.................... $33.75

•OEG. " * PAT. OFF. PATENTS PENDING ,

VERI-THIN" DORCAS 
— 15 jewels, pink gold 
filled cose. Guildite bock 
.......................... $33.75

ROBERT LIPTON
JEWELER

□ 701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tarpe Graham ir Manhattan Avės..

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite Šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta I

Telefonas Poplar 4110 įįl

I

| 
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KJ“ B. LaGuardia LaimiREMIA KAMPANIJA UŽ 
LAISVĘ BROWDERIUI

Prašome Talkos!
Nepilnais daviniais remian

tis atrodė, kad majoras La
Guardia išeina laimėtoju re- 
publikonų nominacijos prieš

Arturo Giovanitti, žymus 
darbininkų vadas, organizato
rius ir garsus poetas, buvęs John R. Davies, ‘hitlerininkam 
areštuotas vadovaujant Law- pataikavimo politikos šalinin- 
rence audėjų streike 1912 me- ką, ręmiamą dalies republiko- 
tais ir dėl buvusių streiko ko- nų. 
vų teistas sufrėmuotu kaltini-• 
nimu kaipo 
žudystės,” 
Browderio

Didysis 
rengiamas 
laisvinimo 
sėjo 29-tą,
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

šiuos žodžius rašant dar ne- 
tačiaudalininkas žmog-' viskas buvo žinoma, 

pasižadėjo kalbėti LaGuardijos turimoji didžiu- 
laisvinimo mitinge.ima atrodė negalėsima pervir- 
viso miesto skale į syti likusių neprirokuotų dis- 
masinis Browderio triktų balsais. IŠ pilnai rapor- 
mitingas bus rug- tuotų 2,750 balsavimų distrik-

Madison Square

Komunistu Kandidatas 
Kalbės Brooklyne

Komunistų kandidatas į ma
jorus Israel Amter išsijuosęs 
stojo rinkimų kampanijos dar
ban. ! savo už majorą

Sūkuryje taip svarbių pa
saulinių įvykių, kovose tarp 
baisaus fašizmo ir progreso, 
už išlaikymą demokratijos, la
bai svarbu, kad darbo žmo
nių organizacijos galėtų ’ge
rai gyvuoti ir veikti, kad jų 
apšvietos ir priešfašistinio dar
bo nekliudytų stoka kelių cen- 
tų-dolerių.

Sekmadienio sulaukę jūs ei
nate, važiuojate kur nors, kad 
pasilinksminti, pasilsėti, turė
ti permainą nuo kasdieninio 
šapos ir namų gyvenimo. Pa
silinksminti yra naudinga 
žmogaus sveikatai ir nuotai
kai. Tačiau mes prašome jūs 
šį sekmadienį linksmintis su 
nauda savo organizacijoms.

Rugsėjo 21-mą, šį sekma
dienį, daugeliui jau žinomoj 
Jamaica giraitėj, Springfield 
Blvd. (25th Rd.), įvyksta 3 
vietinių kuopų — LLD ir LDS 
— išvažiavimas. Atsilankyki-

BIZNIERIAI, KURIE GARSI
NASI LAISVĖS RADIO 

PROGRAMOJE

tų LaGuardia turėjo 40,327 
balsus, o Davies — 29,070 b. 

■

Laimėjus vietą ant Republi- 
konų Partijos oficialio baloto, 
LaGuardijos kampanija bus 
vyriausia tik prieš Demokra
tų Partijos kandidatą O’Dwy- 
er’į. LįaGuardia turi ir darbie- 
čių paramą. . i

Patsai New Yorko centras
—Manhattan —■ stipriai bal-; te, pasilinksminkite su mumis 

taipgi Brook-i ir paremkite kuopų veiklą.
ir gėri-Komunistai — jų programa ■■ lynas. Mažesnis nuošimtis bal- ;Bus gerų užkandžių i

uždaviniu laiko su- 
fašizmo. Tą obalsį 
nurodymais, kaip jį 
gyveniman, jie aiš-

mitingų 
(šį va- 

Premier 
Avė.

vyriausiu 
mušimą 
kartu su 
pravesti
kins visuomenei lakeliais, bro
šiūromis, radio prakalbomis ir 
masiniuose mitinguose atvira
me ore ir salėse.

Vienas iš tokių 
įvyksta ketvirtadienį 
karą), rugsėjo 18-tą,
Palace, 505 Sutter 
(Brownsvilleje), kur vyriausiu 
kalbėtoju bus kandidatas į 
majorus, Amteris, taipgi kal
bės ir vietiniai kalbėtojai.

Tą pat vakarą Amteris kal
bės ir kitame mitinge, 1120 
St. Johns Place.

Brownsvillieciai s m a r k iai 
darbuojasi. Jie buvo patys sau 
pasiskyrę kvotą surinkti 2,700 
parašų uždėjimui ] 
kandidatų ant baloto, o surin
ko 3,200.

WilliamsburgieČiai buvę pa
sižadėję surinkti 2,400 parašų 
ir jau kvota išpildę.

L. K. N.

savo už majorą Bronxe irimų. 
Queens, taip vadinamuose 
kinių kojinių distriktuose.

Sustabdyti Traukinai 
Minia Svieto Trukdo

Kalda mes važiuojame, 
važiuojame 
kad greit. 
New Yorke, 
važinėti kur kituose miestuo- i 
se, norisi išlipti ir stumti tą 
vežimą, kuriuomi važiuoji.

Tačiau sunku persistatyti, 
kiek žalos padaro vienas toks 
mūsų tų vežimų sustojimas. 
Štai, pereitą pirmadienį, dėl 
elektros suvadų sugedimo, su
stabdyti visi BMT Brooklyno 
linijų traukiniai, o su jais kar- 

! 500,000 keleivių,
tūli iš jų net virš valandai 
laiko. Prarasta maždaug apie 
tiek darbo laiko, kfek išdirb
tų 210 asmenų dirbdami per 
visus metus po 40 valandų per 
savaitę.

tai
ir džiaugiamės, 

Pripratus važinėti 
kada prisieina

Kelrodis:
Važiuoti galima BMT ir In

dependent linijomis. Broad
way Jamaica line nuveža iki 
Sutphin Blvd. Nulipus žemyn 
ant Sutphin Blvd, gausite Hill
side No. 43 busą, kuris nuveš 
iki Springfield Blvd., išlipus 
eiti po kairei bulvaru iki gi
raitės, kuri taipgi kairėj pu
sėj. Ten rasite užrašus. Inde- 

i pendent line važiuoti iki 169 
St., išlipus skersai gatvės, pa-* 
imti Hillside No. 1 busą, va
žiuoti iki Springfield Blvd., 
eiti po kairei iki giraitės, ten 
bus užrašai.

Jei lyty, parengimas įvyks- 
Laisvės” svetainėje.ta

komunistu *ri aP*c *" .... . v •
Streikuoja 7,000 

Barberių

Apsukę Kozirninkus 
Ant $4,000,000

Nelengva Gauti Gengste- 
riams Teisėjus

Hyman Schechtman, 68 
padėtas po namų areštu 
jam sueis 73 metai. Matomai, 
spėjama, kad tuomet apgau- 
liojimui svieto jis netiks. Ki
tas, Sam Bernstein, 40 m., nu
teistas 6 mėnesius kalėti.

m., 
iki

Abu nuteistieji yra iš Hy- 
mie Caplin, kozirninkų rake
te karaliaus gaujos. Patsai Ca
plin atbūna penkių iki 10 me
tų baudą Auburn kalėjime. Iš 
viso tos gaujos raketierių jau 
nuteista 21, bet jų dar daug 
yra laisvų. Norintiems kozy- 
rėmis lošimais jieškoti laimės, 
verta apsižiūrėti, kad nepa
tekti į nelaimę.

Raketieriai vartoja visokius 
skymus užinteresuoti lošti ko- 
zyrėmis iš pinigų tokius as
menis, kuriuos numano turint 
pinigų ir taip pat visokiomis 
gudrybėmis-suokalbiais ir su
žymėtomis kozyrėmis iš jų 
sužeria sau pinigus. Tūli at
skiri asmenys prikišę jiems 
net po $600, $800 ir daugiau 
dolerių, kuriais, aprokuojama, 
gauja susimeškeriojo apie 4 
milionus dolerių.

Renkant teisėjus Lepkei ir 
kitiems jo šaikos gengsteriams 
teisti, iš pašauktų kandidatų 
daugiau šimto atsisakė, o virš 
šimtą prokuratūra atleido. By
la, pagaliau, prasidėjo rugsė
jo 15-tą, Kings County teis- 
mabutyje.

Louis Buchalter (Lepke), 
Emanuel Weiss (Mendy), 
Louis Capone, 
prasikaltimų ir 
juos 'nuteisimų, 
liai 
cob 
tas 
725
1936 m.

ir 
nežiūrint kitų 
pirmesnių už 
dabar oficia- 

nužudymą Ja-teisiami .už
Rosen, kuris buvo nušau- 
tpriešais savo krautuvę, 
Sutter Ave., rugsėjo 13,

Teisėjas Nepasitiki Me’lei

užkliuvo 
tik įvyksimu ve- 
kaltinimu turė- 
be leidimo. Be 

kad jis pirmiau

Gimtadienio “Parė”
Šį šeštadienį Petras Buzelis 

turės savo gimtadienio parę. 
Visus svečius pavaišins gera 
vištiena. Kviečia draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. Taipgi 
savo gimtuvių dienoje Buzelis 
nori įsigyti ir naujų pažinčių.

Buzelis yra savininkas Cres
cent Palace Bar & Grill, 3383- 
8 Atlantic Ave., Brooklyn, N. 
Y. Nepamirškite šį šeštadienį, 
rugs. (Sept.) 20 d., su juom 
pasimatyti.

Mrs. Maria Amaya, našlė, 
buvo pasiruošus vėl ištekėti, 
bet jos sužadėtinis 
teisman kaip 
stuvių dieną, 
jus revolverį 
to pasirodė,
porą sykiu teistas ir kalėjęs 
už prasikaltimėlius. Tačiau 
įsimylėjusiai Mrs. Amaya vi
sa tai atrodė mažniekiais, 
ji atėjus maldavo teisėjo 
sužadėtinį Wm. Hunter 
leisti.

tad 
jos 
pa-

te-

Jeigu jums šiomis dienomis 
taikysis susieiti daug barzdo
tų vyrų iš anos pusės upės, 
tai žinosite dėl ko, kadangi 
išeidami streikan virš 7,000 
New Yorko barberių uždarė 
visas Manhattan barbernes.

Barbenai reikalauja $25 
minimum už 48 valandų sa
vaitę, 1 savaitės atostogų su 
alga ir 50-to nuošimčio nuo 
įplaukų virš $40.

Taipgi streikuoja 1,000 bar- 
bernėse dirbančių manikiuris- 
čių. Jos reikalauja $12 mini
mum už 48 vai. savaitę ir 50- 
to nuošimčio nuo virš $16 
įplaukų.

“Ąr vis dar nori už jo 
kėt?” klausė teisėjas.

“Šiandien,” atsakė Amaya.
Pas amerikonus yra sako

ma: “meilė yrą didi,”* tačiau 
teisėjas parodė stambų nepa
sitikėjimą meilęi, sakydamas: 
“Geriau apie tai pagalvok per 
keletą dienų ir tada man pa
sakysi savo mintį. Dabar eik 
namo, o jis eis kalėjimam”

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė. 

Gera proga padaryti tinkamą pra
gyvenimą, nes arti yra dirbtuvių ir 
mokykla. Pardavimo priežastis — 
bloga sveikata. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis sekamu an
trašu: J. Dumblis, 95 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y. (220-222)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos 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.

i (218-220)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Petro Žilinsko, 

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kad pagelbėjus Laisvės Ra
dijo klausytojams, nesuspėju- 
siems pagauti adresus biznie
rių, kurie garsinasi Laisvės 
Radio Programoje, čia juos 
atkartojame. Taip bus daro
mą kiekvieną savaitę ateityje:
Rugsėjo 1 dieną

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, 4 19 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Jonas Juška, čeverykų krau
tuvė, 187 Sands Street, Cen
tral Brooklyn, N. Y Į

Sietyno ir Rusų Cįiorų ben
dras piknikas, Polish National 
Home, Irvington, N. J., atsibu
vęs rugsėjo 7 d.

Mikolas Liepa, užeiga, 324 
Devoe Street, Brooklyn, N. Y.

Paramount Cabahet, 473 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Jonas7^ Stokes, ph'otografas, 
513 Marion Street, Brooklyn,

LMS Apskr. piknikas, Mea
dow Grove Parke, Cranford, 
N. J., atsibuvęs rugsėjo 14 d.

žvirblių (jaunųjų) vestuvių 
padėkavonė. *

Aido Choro naujas veikalas 
—“Neturtas—ne Yda,” bus 
perstatytas 12 dieną spalių, 
Brooklyn Labor Lyceum salė
je.

Dr. Martin Luther Drg. bu- 
sais išvažiavimas į Kasmočiaus 
Parką, Great Neck, įvykęs 14 
d. rugsėjo.

Applegarth Hotel, Apple
garth ir Prospect Rd., Hights
town, N. J.

Adomo Rupšio užeiga, 1601 
South Wood Ave., Linden, N.

Stakovų 15 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pasvei
kinimas nuo Jono ir Onos 
Rūkštelių.

Dr. Martin Luther Draugi
jos bankietas, įvykstantis 1- 
mą dieną lapkričio, Liet. Pi
liečių Kliube, Brooklyne. Į- 
žanga $1.50.

Kearny, N. J. LDS 136 kp. 
pasilinksminimo vakarėlis, į- 
vykstantis rugsėjo 27-tą die
na, t.

Buvo sakyta, kad didžioji 
parodai laikomų žuvų kolek
cija (acquariumas) iš Battery 
Parko bus vežama į Bronx 
žverinčių. Tačiau tų žuvelių 
globėjais būti norinčių yra 
daug. Vėliausi planai esą jas 
vežti į Coney Islandą.

Adomo Rupšio užeiga, 1601 
South Wood Ave., Linden, N.

Rugsėjo 15 dieną
Applegarth Hotel, Apple

garth ir Prospect Rd., Hights
town, N. J.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

International Artificial Limb 
Co., 152 4th Avenue, New 
York City.

Brooklyn, Shoe Store, 100 
Market Street, Passaic, N. J.

Milčius Shoe Shops, 365 
Grand Street, Brooklyn; 69-21 
Grand Ave., ir 56-27 Cler
mont Ave., Maspeth.

V. Kazlauskas, laikrodinin
kas, 221-03 Jamaica 
Queens Village, N. Y.

“Kaimo Nuotaka” ir 
filmos — bus rodomos
Piliečių Kliube, 28$ Union 
Avenue, Brooklyne, 26 dieną 
rugsėjo. Įžanga 25 centai.

Waterbury, Conn., LLD 28- 
tos kuopos piknikas, įvykstan
tis 21 dieną rugsėjo, Lake
wood Parke, Water bury,

Avė.,

kitos 
Liet.

Sąjungos

V. Kazlauskas, laikrodinin
kas, 221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, N. Y.

Prano Goštauto ir Mary E. 
Campbell vestuvės, įvykusios 
Salem, N. J., rugs. 6 d.

Lietuvių Meno
Apskričio piknikas, Vaičionio 
Meadow Grove Paijke, 
ford, N. J., rugs. 14 d.
Rugsėjo 8 dieną ’ ' j

International Artificial Limb 
Co. (Povilo Daužicko įstaiga), 
152 4th Ave., New York City

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn Shoe Store, 100 
Market Street, Passaic, N. J.

Paramount Cabaret, 473 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Cran-

S?

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Prašome priminti skelbė
jams, kad girdėjote jų prane
šimus Laisvės Radijo progra
moj.

Rugsėjo 16-ta buvo 
čiausia nuo 1930 m., 87 
niai. 
buvo

Už vis karščiausia 
1930 m., 89 laipsniai.

karš- 
laips- 
16-ta

J. Ormanas,
Pranešėjas Laisvės 

. Radijo Programos.

Derybos Tęsiasi
Transporto Darbininkų Uni

jos, CIO, ir Third Avenue 
Railway derybos dėl pakėli
mo algų tęsiasi. Arthur S. 
Myer, tarpininkas, pareiškė 
viltį, kad susitars.

Rugsėjo 16-tą New Yorko 
portan pribuvo 114 svetimša
lių laivų.

A. Shershonovitch, Bronx, 
sulaikytas poi $5,000 kaucijos 
kaltinimu perskėlus žandikau
lį policistui Hand po to, kai 
jo taksikas susidūrė su poli- 
cisto motoriniu dviračiu.

Mary Barton, naktiniuose 
kliubuose šokėja, rasta negy
va savo apartmente, 301 W. 
91st St., N. Y. Mirties prie
žastis aiškinama.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkūs, švieži, Daug Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodo, Vįtamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: “Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jį vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialia supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

A

Koncertų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi praneši) lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų; nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net ,penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas; BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti ; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite' gauti išsigerti 
gaišių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus,kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara, kas 
nuo 10 Vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais 
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

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.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
'agg 2-5043

VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
EI turime geros degtinės ir vynų

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

Kas atsineš j krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
x prisius laišku gaus dovaną.

dieną 
uždą-

Štai 
a<tresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER! STREET, BROOKLYN,

Tel.: E Vergreen 8-9805
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