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Metams

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Pereitais metais, kai Hitle
rio fašistinės govėdos pradėjo 
karą Vakarų Europoje, tai per 
36 dienas jos nugalėjo Belgi
jos, Holandijos, Francijos ir 
Anglijos karo jėgas ir Hitle
ris jau buvo pasiėmęs Pary
žių, o visa Francija subliūško 
po jo kojomis.
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SOVIETAI JAU VEDA OFENSYVOS KARA PRIEŠ NACIUS
Vokiečiai naciai, užpuolę 

paminėtąsias šalis, ėjo per jas 
kaip j kokias vakacijas. Jie 
laimėjo lengvai, nes jiems pa
dėjo tų kraštų pardavikai. Už
kariavę naujas sritis, nacių ka
riai ir karininkai, lakė, ūžė, 
ėdė, nes jie pasiėmė visas tų 
kraštų gėrybes.

Jie, matyti, tikėjosi, kad 
Sovietų Sąjungoj jiems bus 
kur kas lengviau. Jie manė 
Sovietų Raudonąją Armiją su
naikinti per kelias savaites ir 
visą Sovietų Sąjungą, su jo
sios gamtos turtais, su josios 
fabrikais pasiimti savo žinion 
be jokio vargo.

Bet štai jau turime 38-tą di
džiojo karo dieną. Per tąjį lai
kotarpį naciai dar vis nieko 
neužkariavo, nieko nelaimėjo. 
Tiesa, jie užėmė nemažas že
mės sritis, — Lietuvą, Latviją, 
Baltrusijos ir Ukrainos dalis, 
— bet jie jų neužkariavo! Vi
soje užimtoje plotmėje verda 
mūšiai su partizanais. Fronte 
raudonarmiečiai juos kerta 
tūkstančiais kasdien!

Vadinasi, nacių “žaibiškas 
karas” jau nebėra daugiau 
žaibiškas. Jis sutyžo, jis susto
jo. O tai reiškia Hitleriui pra
laimėjimą.

Standard Oi! Komp.
Nepardavinėsianti
Japonams Žibalo

Sovietų Oficialiai Pranešimai Raudonarmiečiai Ata
kuoja Vokiečius Ke
liose Fronto Dalyse

New York, liepos 29. — 
Pranešama, jog Standard 
Oil, didžiausia žibalo kom
panija Amerikoj, nusprendė 
sulaikyt žibalo ir gazolino 
pardavinėjimą Japonijai.

HOLANDŲ RYTINĖ’ IN
DIJA UŽŠALDĖ JAPO

NIJOS PINIGUS
Batavia, Rolandų Indija. 

— Valdžia Holandų Rytinės 
Indijos užšaldė Japonijos ir 
jos piliečių pinigus ir su
spendavo pernykščių sutartį 
su japonais, pagal kurią Ho
landų Indija turėjo kas me
tai parduot Japonijai po 1,- 
800,000 tonų žibalo.

Japonija, iš savo pusės,

Gal būt Hitleris bandys 
dar kartą perorganizuoti savo 
jėgas, sukoncentruoti jas ir 
pradėti tretįjį ofensyvą. Bet 
Sovietų raudonarmiečiai stovi 
sargyboje. Jau tūli šiandien 
mano, kad neužilgo Sovietų 
Sąjunga pradės savo ofensyvą 
prieš įsiveržėlius. O kai Sovie
tai pradės, tuomet fašizmui 
bus karšta.

Philadelphiečiai rūpestingai 
ruošiasi prie didžiulio dien
raščio “Laisvės” pikniko. Jis 
įvyks rugpjūčio 31 d., — prieš 
Darbo Diena.

šiemet dviem mūsų didžiu
liams piknikams pakenkė lie
tus. Būtų gerai, kad philadel- 
phiečiams pavyktų gerai.

Todėl visos pastangos reikia 
dėti garsinimui ir tikietėlių 
pardavinėjimui. Mes turime 
padaryti šį pikniką milžinišku, 
— didesniu negu kada nors.

Vokiečiai Sako, kad 
Jie Neužilgo Laimėsią 

Smolensko Kovą
Berlin. — Vokiečių ko

manda šiandien paskelbė 
štai ką:

Vokiečiai, girdi, neužilgo 
sėkmingai užbaigs Smolens
ko kovą. Sako, kad jie nie
kais pavertę visus bolševikų 
bandymus išgelbėt Sovietų 
kariuomenės dalis, kurias 
vokiečiai yra apsupę.,

Ukrainos fronte, pasak 
nacių, tai jie ir jų talkinin
kai, rumunai, vengrai ir slo
vakai, vis vejąsi priešą ne
žiūrint blogų kelių.

Naciai oficialiai teigia, 
jog kai jie laimėsią šį di-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

IŠTAŠKYTA NACIŲ DIVIZIJA 
SUOMIJOS FRONTE

D. M. šolomskas rašo, kad 
jo prakalbų maršrutas sekasi 
gerai, nepaisant karščių, žmo
nės dėmisi einamuoju Europo
je karu — karu tarp žmonijos 
priešų ir jos gynėjų — todėl 
nori gauti kuo daugiausiai ži
nių apie jį ir apie tai, ką mes 
turime daryti, kad tą karą 
laimėtų Sovietų Sąjunga ir vi
sos demokratijos.

Pereitą sekmadienį Brook
lyne smeton-naciai suruošė sa
vo “didžiulį masinį mitingą.” 
Jis susmuko.

Nevyksta Adolfui fronte, 
nevyksta jo sėbrams Brook
lyne !

Maskva. — Raudonoji Ar
mija per trylikos dienų ko
vą sutriuškino vokiečių ka
riuomenės diviziją Suomijos 
fronte. Pusė tos divizijos vi
sai tapo sunaikinta.

Vienu Smūgiu Sunaikinta 
50 Vokiečių Orlaivių

Maskva. — Staigiu, nepa
prastai narsiu užpuolimu 
sovietiniai lakūnai sunaiki
no apie 50 vokiečių orlaivių 
vienoje jų stovykloje netoli 
fronto.

šiuo metu mūsų dienraštis 
talpina daug žinių apie Sovie
tų Sąjungos karą prieš žmo
nijos neprietelių hitlerizmą. 
Mes norime painformuoti mū
sų skaitytoją kaip galint pla
čiausiai, kad jis turėtų juo di
desnį paveikslą apie tai, kas 
darosi fronte ir užfrontėje.

Iki šiol pasaulyje dar nėra 
buvę tokio karo, kokis šian
dien verda Rytų Europoje. 
Kiekvienas protaująs žmogus 

/ ♦ jį seka, juo dėmisi, juo rūpi- 
* naši.

Per radiją negi gali viską 
sužinoti.

Mes manome, kad Sovietų 
Sąjungos komunikatai, kuriuos 
mes plačiai paduodame, turi 
nepaprastai didelės reikšmės 
ne tik savo žiniška puse, bet 
ir pasiskaitymu. Tai atviri, 
puikiu stiliumi parašyti, bran
dūs ir gražūs literatūros šmo
tai.

Juos reikia skaityti. O be to, 
talpiname mes ir daug straips
nių ir šiaip žinių iš karo lauko.

Todėl reikia skaityti ir pla
tinti savo dienraštis “Laisvė”! 

užšaldė Holandų Rytinės In
dijos ir jos piliečių pinigus 
Japonijoje.

Bet jei perdaug nepablo
gės santikiai tarp Japonijos 
ir Holandų Indijos, tai Ro
landai dar gal palaikysią 
šiek tiek prekybos su Japo
nija.

Politiniai temytojai nu
žiūri, kad Japonija užpuls 
Holandų Rytinę Indiją.

AUSTRALIJA IR NAUJA 
ZELANDIJA UŽŠALDĖ 

JAPONŲ PINIGUS
London. — Australija ir 

Naujoji Zelandija, Anglijos 
pusiau - kolonijos, užšaldė 
Japonijos ir jos piliečių pi
nigus ir vertybės popierius.

Stalinas Užtikrina 
Turkiją, kad Sovietai 
Nekliudys Dardanelly
Ankara, Turkija. — Pra

nešama, kad Sovietų komi
sarų pirmininkas J. Stali
nas atsiuntė raštišką užtik
rinimą Turkijos prezidentui 
Ismetui Inonui, jog Sovietai 
neturi jokios intencijos pa
imt Dardanellus į savo ran
kas. — Dardanellai yra Tur
kijos valdoma vandens 
“rankovė” tarp Juodosios 
Jūros ir Viduržemio Jūros. 
Tą užtikrinimą Turkijai 
Stalinas davęs pagal Angli
jos patarimą.

Sovietų Lapeliai 
Paveikia Vokiečius

Maskva. — Arti P mies
telio Felix Simokat, vyres
nysis vokiečių puskarinin
kis, savu noru perėjo į Rau
donosios Armijos pusę. Jis 
sakė, jog skaitė sovietinius 

| lapelius mėtomus į vokiečių 
armiją, ir tie lapeliai pavei
kė jį pereit į raudonarmie
čių pusę:

“Vokiečių kareiviai go
džiai skaito Raudonosios 
Armijos lapelius,” jis pa
reiškė, “bet' vokiečių bficie- 
riai atima .juos ir žiauriai 
baudžia kareivius, pas ku
riuos randa tokių lapelių.

“Kad mūsų pulkas nuken
tėjo sunkių nuostolių, dau
gelis kareivių mūsiškėje ba
terijoje jau neturi pasitikė
jimo, kad vokiečiai laimėtų 
pergalę prieš Sovietų Sąjun
gą.”

Vichy, Francija. — Karo 
laivyno teismas Toulone nu
teisė 23 asmenis į katorgos 
kalėjimą po šešis mėnesius 
iki 20 metų už komunistinį 
veikimą.

ORAS. — Šį trečiadienį 
šilčiau, dalinai apsiniaukę.

Maskva. — Vokiečiai per 
kelias dienas plėšė kaimą 
Lachvą, žudo beginklius 
žmones ir žagėr moteris. Jie

Maskva, liepos 28. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šį pranešimą:

Naktį liepos 27 į 28 d. mūsų kariuomenė ir toliau darė 
kovos veiksmds linkmėse Nevelio, Smolensko ir Žitomiro. 
Nieko svarbaus neatsitiko kitose fronto dalyse.

Praeitą naktį mūsų oro jėgos, bendradarbiaudamos su 
žemės jėgomiš, veikė prieš priešo jėgas ir orlaivių sto
vyklas ir bombardavo žibalinę prieplauką Constanta (Ru
munijoj).

Mūsų oro jėgos taip pat bombardavo Suomijos pajūrių 
gynimo šarvuotlaivį. Buvo patėmyta, jog mūsų orlaiviai 
tiesiog į jį pataikė bombomis sveriančiomis po 500 kilo
gramų ir jog įvyko dideli sprogimai tame šarvuotlaivyje.

SOVIETŲ KONTR-OFENSYVA; VOKIEČIŲ ORLAI
VIŲ IR KARINIŲ LAIVŲ NUOSTOLIAI

Maskva, liepos 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Liepos 28 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius kryptyse 
Smolensko ir Žitomiro. Priešo ofensyvą šiose kryptyse 
sudūžta atsimušdama į tvirtybę ir atkaklumą mūsų ka
riuomenės. Kai kuriose vietose mūsų kariuomenė perėjo 
į energingas kontr-atakas ir padarė priešui didelių nuos
tolių.

Kitose linkmėse ir fronto dalyse neįvyko jokių svarbių 
kautynių, apie kurias būtų verta pranešti.

Mūsų orlaiviai, bendradarbiaudami su žemės kariuo
mene, veikė prieš didžius priešų būrius ir prieš jo orlai
vius pačiose priešo stovyklose. Patikrinimai parodė, jog 
liepos 26 d. buvo nušauta žemyn 109 vokiečių orlaiviai. 
Mes praradome 36 orlaivius.

Mūsų pajūrio gynimo įrengimai ir Baltijos Laivyno or
laiviai vakar nuskandino vieną priešo torpedlaivį ir du jo 
karinės sargybos laivus; už šiuos veiksmus jie buvo ap
dovanoti Raudonosios Vėliavos Ordinu. Mūsų laivynas 
prarado vieną torpedlaivį.

DIDVYRIŠKI RAUDONARMIEČIŲ ŽYGIAI 
Atkariautas Miestelis

Maskva, liepos 28. — Leitenanto Jastrebovo kuopa dur
tuvais užpuolė ir įveikė vokiečius ir įsiveržė į X miestelį. 
Prasidėjo mūšiai gatvėse. Priešai nuo stogų ir per lan
gus šaudė į raudonarmiečius, bet Jastrebovo kuopa ne- 
atlaidžiai grūmėsi pirmyn, išmušdama priešą iš vieno na
mo po kito.

Rankinių granatų mėtytojai, Spiridonovas, Janšinas ir 
Komlevas, atsižymėjo kautynėmis gatvėje. Jie nuslopino 
priešo kulkasvaidžius ir smogė priešo kareiviams, kurie 
slapstėsi už akmeninių namų ir sienų.

Parinktiniai šauliai Ziablikovas, Luchmanovas ir Gib- 
rikovas sunaikino priešo oficierius ir kulkasvaidininkus 
buvusius palėpėse ir ant stogų. Fašistai liko išvyti iš mies
telio. Jie neteko 240 kareivių kaipo užmuštų ir sužeistų.

Karžygiškas Leitenantas
Leitenantas Taubekovas viename atkakliame mūšyje 

piet-vakariniame fronte tiesiogiai į priešą šaudė iš di
džiosios kanuolės, sunaikino priešo eilę ir sudaužė pen
kiasdešimt priešo sunkvežimių. (

Pliekė Nacius iš Jų Pačių Kanuolių
Grupė raudonarmiečių, komanduojama majoro Ralni- 

kovo, padarė narsų užpuolimą ant vokiečių artilerijos po
zicijų, pagrobė dvi kanuolės ir vieną sunkvežimį su 130 
šovinių. Atkreipdami šias kanuolės prieš vokiečius, nar
sieji raudonarmiečiai iššaudė visus šovinius į vokiečius, 
tada susprogdino kanuolės ir sugrįžo į savo eiles.

ŽEMĖN ĮKASAMI VOKIEČIŲ TANKAI
Paskutinėmis dienomis patirta keliose fronto dalyse, 

jog vokiečiai įkasa daugelį savo tankų į žemę iki jų bokš
telių, nes neturi gazolino, reikalingo tankams judėti, ar
ba negali pristatyt gazolino toliau nuvykusioms dalims 
vokiečių motorizuotos ir mechanizuotos kariuomenės.

Taip antai, I srityje raudonarmiečiai užklupo didelį 
skaičių vokiečių tankų įkastų į žemę ir sunaikino juos. O 
arti P mūsų žvalgai užtiko didelį būrį fašistų tankų su
kastų į žemę trimis iki keturių eilių. Gavę žvalgų prane
šimus, mūsų orlaiviai užpuolė ir sunaikino tuos tankus. 
Taip įkasti tankai buvo vokiečių vartojami kaip vietoje 
stovintieji fortukai, iš kurių jie galėtų veikti tankinė
mis kanuolėmis ir kulkasvaidžiais.

Naciai Plėšė Kaimų. Žudė Žmones, Žagė Moteris
nušovė tris valstiečius, ku
rie atsisakė nurodyt, kur 
slėpėsi kaimo Sovieto pirmi
ninkas.

Berne, Šveicarija, liepos 
29. — New Yorko “Times” 
korespondentas Daniel T. 
Brigham šiandien telefonu 
iš Šveicarijos perleido savo 
laikraščiui šitokias žinias 
apie karo eigą Sovietų fron
te:

Yra ženklų, jog rusai jau 
bent per dvi dienas veda 
kontr-ofensyvą prieš vokie
čius, kaip kad rodo bepusiš- 
ki pranešimai apie mūšius 
Smolensko fronte.

Pranešama^ jog tame 
fronte vokiečiai apsikasa, 
idant atsilaikyt prieš žiau
rius užpuolimus, kuriuos 
Raudonoji Armija daro visa 
linija nuo Vitebsko iki Der- 
nidovo iki punkto į rytus

Dar Nepraėjęs Vokiečių 
Užpuolimo Pavojus 

Anglijai
*

London, liepos 29. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill pareiškė, 
kad “Jungtinės Valstijos ei
na iki pat karo kranto prieš 
Vokietiją” ir kad “Rusijos 
milžiniška stiprybė smogia 
vokiečiams atgal,” bet, gir
di, anglai neturį tikėtis, kad 
Sovietų Sąjunga ar Jungti
nės Valstijos laimėtų Angli
jai karą.

Churchill įspėjo anglus, 
kad jie turi būt visuomet 
pasiruošę atmušt vokiečius, 
nes naciai dar galį apie rug
sėjo 1 d. mėgint perkelt lai
vais savo armiją ir tiesiogi
niai užpult Angliją.

SUOMIJA SUTRAUKĖ RY- 
ŠIUS SU ANGLIJA

London, liepos 29. — Suo
mi j os-Finliandi jos valdžia 
sutraukė diplomatinius ry
šius su Anglija. Nes Suomi
ja kariauja išvien su Vokie
tija prieš Sovietus, o Angli
ja yra padarius karinę są
jungą su Sovietais prieš Vo
kietiją.

Karas Pradeda Eiti 
Sovietų Naudon

Maskva^, liepos 29. — So
vietų valdininkai teigia, jog 
karas krypsta Sovietų nau
don sausumoj, jūrose ir ore.

Naktį jau šeštą kartą 140 
iki 150 vokiečių orlaivių 
puolė Maskvą, bet tik kele
tas iš jų dalėkė iki Maskvos, 
o visi kiti liko nuvyti šalin. 
Nušauta žemyn 9 nacių or
laiviai.

Vokiečių bombininkai už
mušė šiek tiek žmonių ir kai 
kur sukėlė gaisrus gyvena
mose vietose.
DAUGIAU PASAULINIŲ 

| ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE 

nuo Smolensko, o nuo ten 
vėl iki Oršos ir palei Dniep
ro upę iki Mogilevo.

Pagal Šveicarijon atėju
sias žinias, dideli daugiai 
šviežios rusų kariuomenės 
ir stiprios mechanizuotos ir 
artilerijos jėgos šiame fron
te atakuoja vokiečius, o vo
kiečiai, matyt, netikėtai už
pulti, kietai ginasi. Išvien 
su sovietine kariuomene čia 
veikia “vienos iš didžiausių 
oro jėgų, kurios bet kada 
buvo sutelktos viename 
fronte.” Nežiūrint stipraus 
vokiečių pasipriešinimo, ru
sai, kaip pranešama, “pada
ro žymių žingsnių pirmyn.”

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Ginkluoti Jaunuoliai 
Saugo Gausingą So

vietuos Derlių 
—

Maskva. — Sovietų der
lius šiemet labai gausingas, 
daugelyje apskričių dvigu
bai didesnis negu pernai. Ir 
tą derlių dieną ir naktį sau
go ginkluoti raiti nariai 
sovietinių jaunimo organi
zacijų.

Suimtas derlius artimes
nėse frontui vietose yra ve
žamas tolyn į rytus į sau
gius sandėlius, idant vokie
čiai negalėtų jį pagrobt ar 
sunaikint. Paliekama tik 
tiek grūdų ir kitų maisto 
dalykų, kiek būtinai reika
linga gyventojams.

Senatoriai už Pratęsi
mą Tarnybos Armijoj
Washington. — Apklausi- 

, nėjus senatorių vadus pasi
rodo, kad senatas tokia bal
sų dauguma kaip vienas 
prieš du priims prezidento 
Roosevelto pasiūlymą reika
laujantį pratęst kariuome
nės tarnybą draftuotiem vy
ram, milicininkam ir atsar
gos oficieriam, kurie pradi
niai buvo pašaukti tik vienų 
metų tarnybai.

Senatorius Taft, republi- 
konas, įnešė savo sumany
mą pailgint jiem karinę tar
nybą tiktai keturiais mėne
siais.

Reikalauja, kad Ameri
ka Smogtų Japonijai

' • Z.1!
Washington. — Senato

riai Lee ir Pepper reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
tuoj aus visomis jėgomis 
kirstų Japonijai ekonomi
nius smūgius ir pasiruoštų 
bile kada kariškai veikt 
prieš Japoniją.
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Tiems, Kurie Lieja Krokodiliaus
Ašaras

<<

“R. Skipitis ir kompanija, kurie kaipo 
Tarybų Lietuvos išdavikai, atrado sau 
šiltą guštą Berlyne, kalti kaip ir Hitlerio 
šaika už užpuolimą ant Lietuvos.

“Kas bėgo pas Hitlerį, kas puolė prieš 
jį ant kelių, maldaudami ‘gelbėti Lietu
vą’? Tai ta pati smetoninė šaika, visi tie 
Škirpos, Raštikiai, Skipičiai, Ancevičiai. 
Moraliai ir politiniai ta šaika ima atsa
komybę už Lietuvos miestų, miestelių ir 
sodžių išgriovimą ir už pasibaisėtinas 
skurdo sąlygas, kuriose atsidūrė Lietuva.

“Tie lietuvių tautos išdavikai labai pa
našūs į tuos Lietuvos kunigaikščius ir 
bajorus, kurie anuose amžiuose bėgo pas 

/kryžiokus ir vedė jų gaujas Lietuvon, 
. kad su jų pagelba sugrąžinti sau praras

tus turtus ir vietas.
“Skipičiai ir kompanija lieja krokodi- 

liaus ašaras, kad Lietuva išgriauta. Va
kar dienos menševikų laikraštis įdėjo 
Skipičio laišką apie Lietuvos vargus. Tas 
niekšas meta visą bėdą ant bolševikų 
‘barbarizmo.’

“Taip kalbėti gali tiktai Hitlerio šuva. 
Jis neapgaus Amerikos lietuvių. Ameri
kos lietuviai žino, kad ant jų senos tėvy
nės kraugeriškai puolė ne kas kitas, kaip 
Hitlerio gaujos, o tas gaujas kvietė Lie
tuvon ne kas kitas, kaip tie išgamos, ku
rie susispietė Berlyne, kurie kurstė na
cius eiti Lietuvon.

“Jų rankos taip jau kruvinos, kaip ir 
Hitlerio, nes jie susidėjo su tuo žmonijos 
nevy donų, tikėdamiesi gauti iš jo loskos 
prarastus turtus ir privilegijas.”

Bet greta jų yra tūkstančiai Sovietuose 
herojų, žinomų tik Sovietų Sąjungos liau
džiai; tūkstančiai aukštų bet jaunų kari
ninkų, mokslininkų, menininkų, daug ra
šytojų, kompozitorių.

Pastarųjų vardai mažai kada buvo gir
dimi per Amerikos radiją arba matomi 
amerikinėje spaudoje.

Kaip tik panašiai ir yra su generolais 
Golikovu ir Repinu. Jiedu yra gražiai 
•Sovietijoj pasižymėję, dideli vyrai, jauni 
vyrai, daug išmaną ir savo kraštui išti
kimi vyrai. Sovietų vyriausybė juos ir 
siuntė, matyt, tam, nes jie simbolizuoja 
Sovietų Sąjungos jaunąją gentkartę, iš- 
siauklėjusią naująjame, socijalistiniame 
gyvenime. Jie simbolizuoja tuos žmones, 
kūne šiandien, su patarimu ir vadovavi
mu “senių,” neša sunkiausiąją dalį atsa
komybės ir pareigų dabartiniame kare.

Šis Sovietų Sąjungos karas prieš bar
barizmą iškels aikštėn dar didesnių did
vyrių, dar labiau pasižymėjusių herojų.

Po to, kai Stalinas buvo paskirtas liau
dies krašto apsaugos komisaru, jis pa
siskyrė visą eilę padėjėjų-ekspertų, kurie 
yra jauni žmonės, pasauliui mažai žino
mi, bet daug žinomi Sovietų liaudžiai ir 
yra gerai paruošti atlikti tas atsakomy
bes, kurias ant jų vyriausybė ir liaudis 
uždėjo.

Kiekviena Sovietų Sąjungos karo su 
Vokietijos fašizmu diena iškels naujus 
herojus, naujus didvyrius. Jų žygiai bus 
įkvėpimu būsimoms gentkartėms, kovo
jančioms už šviesią žmonijos ateitį. Jų 
vardai puoš pasaulio istorijos lapus. Visi 
jie bus kilę iš liaudies, iš darbo žmonių; 
visi jie bus gerbiami tam, kad pasiaukojo 
visos žmonijos interesams ginti.

Generolai Golikovas ir Repinas, atsto
vai didžiosios socijalizmo šalies, genero
lai karžygiškos Raudonosios Armijos, 
Laivyno ir Oriai vyno, atlikę savo misiją 
Amerikoje, skubės namon, kur jų laukia 
nemažiau atsakomingos pareigos. Su
grįžę, jie galės drąsiai raportuoti SSSR 
tautoms, kad Amerikos žmonės yra su 
Sovietų Sąjunga prieš barbarišką fašiz
mą, kad Amerikos liaudis supranta, jog 
šiandien didvyriška Raudonoji Armija 
kovoja ne tik už Sovietų Sąjungą, bet ir 
už Ameriką ir visą laisvąją žmoniją, to
dėl Amerikos žmonės griežtai stųja už 
teikimą juo greitesnės ir didesnės pagal
bos Sovietų Sąjungai ir Anglijai!

Fašistinio Teroro
Požymiai Amerikoj

Nereikia manyti, kad A- 
merikoje demokratijos prie
šų nėra, arba kad jie čionai 
gražiai miega. Demokratijai 
tenka nuolatos budėti, jeigu 
nori gyventi. Liaudis turi 
būti sargyboje savo laisvių 
ir teisių, jeigu ji nori jomis 
naudotis.

Ve, štai, liepos 24 dieną 
Oklahoma City, Oklahomoj, 
iš naujo pakelė galvą bjau
rusis Ku Klūks Klanas. Ke
li tuzinai maskuotų klanie- 
čių patraukė ant universi
teto miestelio Norman. 
Maršavo gatvėmis, grūmojo 
žmonėms, jieškojo “raudo
nųjų” arba komunistų.

Neseniai toje pačioje vals
tijoje nuteisti dešimčiai me
tų kalėti ir pasimokėti po 
penkius tūkstančius dolerių 
Robert Wood ir jo žmona 
Ida Wood. Ju nuteisimui iš
vilktas ir panaudotas “Okla
homa Criminal S y n d ica- 
lism” įstatymas.

Minėti klaniečiai platino 
literatūrą, kurioj piktai ata
kuojami pažangūs mokyto
jai, kunigai ir šiaip žmo
nės, kurie pasižymėjo kovo
je už žmonių laisves. Nei 
miesto, nei valstijos valdžia 
maskuotiems chuliganams 
nieko nedaru.

Visoj toj valstijoj atžaga
reivis elementas darbuojasi 
sušilęs. Šių metų gegužės 
mėnesį valstijos seimelis
priėmė net tris bilius ir juos-pratimu, paeina po “krimi- 
padarė įstatymais, kurie už
draudžia Komunistų Parti- mu. Toks pat fašistinis įsta- 
jai statyti kandidatus, taip tymas veikia Ohio valstijo- 
ir visiems kitiems, kurie pa- j e. 
eina po minėtu “sindikaliz
mo” įstatymu. O demokra
tai politikieriai kiekvienos 
mažumos partiją paskelbia 
“spėkos ir prievartos” par
tija ir neleidžia kandidatų 
ant baloto.

Labai gerai, kad Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos 
konvencija pasmerkė šitą 
Oklahomos įstatymą ir nu
teisimą kalėjiman Mr. ir 
Mrs. Woods ir pasižadėjo 
juos remti jų kovoje už lais-

galėjo, tai iškepė kaltinimą, 
būk Guinier esąs nemorališ- 
kas, už tai, kad jis gyvenąs 
su balta moteriške. Guinier 
tą užmetimą griežtai užgin
čija.

Pittsburghe nuteista kalė- 
jiman keletas žmonių tik už 
tai, kad jie rinko parašus 
uždėjimui Komunistų Par
tijos kandidatų ant baloto.

Californijoje seimelio į- 
statymas uždraudžia Komu
nistų Partijai dalyvauti rin
kimų nominacijose arba 
“primaries.” Floridoje lie
pos mėnesį išleistas įstaty
mas, neleidžiant mažumų 
partijoms statyti kandida
tus, jų tarpe ir Komunistų 
Partijai. Minnesotoj negali 
statyti kandidatų tokios 
partijos, kurias reakcionie
riai paskelbia paeinančiomis 
po “kriminalinio sindikaliz
mo” įstatymu.

Maryland© valstijoj išleis
tas įstatymas, kuris reika
lauja, kad mažumos partija 
turi surinkti 2,000 piliečių 
parašų dėl pastatymo kan
didatų, kad tų piliečių var
dai turi būti paskelbti spau
doje ir kad ta partija turi 
užmokėti už kiekvieno para
šo paskelbimą po 25 centus.

Oregon, West Virginia ir .krūmus, perrišo jo žaizdą ir 
Wyoming valstijose negali pagelbėjo jam pasiekti savo 
statyti kandidatų jokia par
tija, kuri, reakcionierių su-
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Generolai Golikovas ir Kepinąs
Į mūsų kraštą yra atvykę ir maloniai 

čia priimti du žymūs Sovietų Sąjungos 
atstovai, — leitenantas generolas Goliko
vas ir generolas Aleksandras Repinas. 
Jiedu atvyko čion gauti pagalbos Raudo
nąja! Armijai, besigrumiančiai su di
džiausiu žmonijos priešu — vokiškuoju 
fašizmu-barbarizmu. Washington© vy
riausybė šiuodu vyru gražiai priėmė ir, 
reikia manyti, patenkins jų reikalavimus.

Mums čia, tačiau, norisi pakalbėti ne 
tiek apie tai, ką mūsų kraštas galės duo
ti ir ką duos Sovietų Sąjungai. Mums 
norisi kelis žodžius pasakyti dėl pačių 
svečių, atvykusių su didžiąja misija, nuo 
kurios pasisekimo gali labai daug pri
klausyti visos žmonijos likimas.

Abu generolai yra jauni vyrai. Abu 
yra, be abejo, didžiai užsitarnavę to pa
sitikėjimo, kurį Sovietų kraštas jiems 
įteikė. Abu yra tinkami toms pareigoms.

Bet kas apie šiuodu vyru, pastaraisiais 
laikais apsilankiusių Londone ir Wa
shingtone, yra prieš šį karą girdėjęs? 
Labai mažytis amerikiečių skaičius. Ge
nerolai Golikovas ir Repinas bendrai 
Amerikos visuomenei nebuvo girdėti, 
kaip nebuvo girdėti vardai tūkstančių ki
tų didelių žmonių Sovietų Sąjungoj, ku
rie vaidina milžinišką vaidmenį visose 
gyvenimo srityse. ,

Bendrai, didelis amerikiečių skaičius, 
kuris manosi nusimanąs Sovietų sąjun
gos reikalus, težino tik labai ribotą SSSR 
didelių vyrų vardų skaičių. Vorošilovas, 
Timošenko, Budionnis; Stalinas, Moloto
vas, Kalininas, Litvinovas; ŠoloKpvas, 
Šostakovičius, Prokofjevas... Tai vis 
vardai, žinomiausi amerikiečiams. .

Be abejojimo, tai yra dideli vyrai, 
daug pasižymėję Sovietų Sąjungos gy
venime ir tuo būdu visame pasaulyje.

Galingesnė, Negu Kas Manė!...
Komentuodamas apie Sovietų-Vokiečių 

karą, republikonų partijos organas New 
York “Herald-Tribune” pereito pirma
dienio laidoje be kitko žymi, kad karas 
jau įžengė į šeštą savaitę, tačiau vokie
čiai dar nėra pasiekę savo tikslo, Sovie
tų Sąjungos jie nenugalėjo. O jie manė 
tatai padaryti per šešias savaites. Ir ten 
republikonų dienraštis primena:

“Rusija (vadinasi, Sovietų Sąjunga) 
yra stipresnė militariniai, politiniai ir 
technikiniai jėga negu ekspertai yra ka
da nors įsivaizdavę. Ir netgi jei tasai iš
sigimimas, kurį tiek daug žmonių prana
šavo, dabar pasireikštų, tai visvien jinai, 
Rusija, būtų jau pakeitusi visą karo ba
lansą.”

Dėka šitam karui, Vokietijos invazija 
Anglijon šiais metais jau nebeįvykinama, 
sako republikonų dienraštis. • Vokietija 
pirmu kartu nustoja daugelio savo kari
nių jėgų — žmonių ir karo medžiagos; 
ji pajunta pirmą kartą iš tikrųjų sunkią 
bombardavimo jėgą josios teritorijoje, 
ant josios miestų. Vokietija laukia tre
čiosios karo žiemos beviltingai, nebent 
ji galėtų prieš šią žiemą nugalėti Sovie
tų Sąjungą ir paskui padaryti “derybi
nę” taiką.

Laikraštis prideda:
“Rusų atsilaikymas pasirodė kur kas 

galingesnis, negu buvo tikėtasi, negu bu
vo manyta; jis suteikė demokratijoms di
desnę progą, negu buvo galima laukti. 
Bet dėl to negalima gražiai nusiteikus sė
dėti ir jaustis, kad Raudonoji Armija 
jau išgelbėjo mus ir mūsų ateitį...”

“Herald-Tribune” visai teisingai, todėl, 
reikalauja, kad nei viena minuta, nei 
viena diena neturi būti sueikvota vel
tui. Amerikai reikia veikti dabar, tuojau; 
dabar padarytas žingsnis reikš daugiau 
negu keletą tokių žingsnių vėliau.

Reikia sutikti, kad tai yra teisinga pa
žiūra. Jeigu kam šiandien rūpi sunaiki
nimas hitlerizmo su mažiau nuostolių, 
tai jis privalo dabar, tuojau stoti į kovą. 
Jeigu kam šiandien rūpi sunaikinimas 
hitlerizmo ir apsaugojimas demokratijų 
nuo fašizmo pavojaus greičiau, tai jis 
privalo veikti dabar.

...

Už ir Prieš
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Iš Karo -- Apie Karą
Naikina Nacių Tankus
Liepos 18 dieną. Kanuoli- 

ninkai leitenanto Kapasyno 
batarėjos, kurie stovėjo re
zerve ir tėmijo kovos lauką, 
staigiai pastebėjo septynius 
vokiečių tankus ir du šar
vuotus automobilius, perė
jusius tiltą ir atidengusius 
ugnį į rusų pėstininkus. Lei
tenantas Kapasyn greitai iš
traukė kanules į poziciją, 
kad iš šono ugnimi sunaikin
ti juos. Kariai žygį atliko . 
greitai. Pirmas kanuolės šū
vis sumušė priešo priešakinį 
tanką, kuris greitai užside
gė. Du sekami šūviai sumu
šė ratų dangtį ir motorą 
antro tanko. Sekanti šūviai 
sugurino trečią tanką. Na
ciai manė, kad juos apšau
do iš mūrinio namo, į kurį 
jie atidengė savo tankų ug-i

Rašo špokas
— Parašyk ką nors, 

sako redaktorius man.
— Apie ką gi šiuom pa- 

siutlaikiu rašyt? — gūštelė- 
jęs pečiais, teisinuos.

— Pasijuok, pasišaipyk 
iš “mūsų” smeton-nacių, — 
kuso jis mane.

— Tai kad jų “raštus” 
skaitant tik pyktis ima, no-

nį. Į 15 minučių leitenanto i1*8* nusispjaut!
— Nepyk ir neeikvok sei

lių... Verčiau su plunksna 
juos “pakutenk,” — sako 
redaktorius.

— Kad jau taip nori, — 
sakau jam, — parašysiu.

Kapasyno kanuolių ugnis 
sunaikino visus priešo tan
kus ir abu šarvuočius.

Telefono linija tarpe dvie
jų raudonarmiečių grupių, 
ginančių Dvinos upę, nu
traukta. Susisiekimo sky
riaus kariai Trofimovas ir 
Gatavlinas išvyko pataisyti 
susisiekimo 
“snaiperiai” 
kulkomis atidengė į juos ug-ivinius “perlus” — DABAR, 
nį. Bet gabūs signalininkai Užsidėjau 
į 40 minučių susisiekimą at- 
steigė. Jiems grįžtant Gata
vlinas sužeistas. Trofimovas 
nusinešė sužeistą draugą į

Nuėjęs pas kaimyną N. 
pasiskolinu “poeto” Tyslia- 

vielą. Nacių |vos “Vienybę” ir vartau, 
šviečiančiomis' Pirmiausiausiai imu tyslia-

nalio sindikalizmo” įstaty-

Panašios rūšies biliai yra 
įnešti į seimelius Alabama, 
Kentucky, Louisiana, Mis
sissippi ir Virginia valstijų. 
Seimeliai dar neturėjo posė
džių ir šių bilių nesvarstė.

O sekamų valstijų seime
liai panašius bilius atmetė: 
Colorado, Idaho, Iowa, Kan
sas, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Missouri, New 
Hampshire, N. York, Rhode 
Island, South Dakota, Ver
mont ir Washington.

dalį. Tokis tai raudonarmie
čių kovingumas ir vieningu
mas.

Jugoslavijoj, Corovice mie
stelyj, fašistai nuteisė mir- 
tin 22 valstiečius už tai, kad 
jie atsisakė perduoti Hitle
rio gaujoms paskutines savo 
karvęs.

Hitlerio komandieriai, 
kad palaikyti savo gaujų 
ūpą, tai viduramžišku būdu 
dvi-tris dienas leidžia ka
riams plėšti užimtus mies
tus. Taip Varaklini mieste
lis, Latvijoj, per kelias die
nas buvo plėšiamas girtų 
fašistų gaujų. Trečioj die
noj, kada jau miestelyj ne
buvo kas daugiau plėšti, 
tarpe fašistų plėšikų prasi
dėjo muštynės.

Iš tolimos Oklahomos at- 
sikrausčius į rytus, į pat 
New Yorką, čia irgi užtin
kame fašistinio teroro požy
mių. Prieš keletą dienų New 
Yorko mieste nuteistas 
dviem ir pusei metų kalėti 
pažangus mokytojas Morris 
S. Schappes ant sufabrikuo
tų kaltinimų. O liepos 21 
dieną nuteistas negrų veikė
jas Reginald Thomas kalti
nimu, kuris buvo iškeltas 
penki metai tam atgal ir 
“užmirštas.” Jis buvo ap
kaltintas, būk jis peiliu api- 
badęs policistą. Juk jei kal
tinimas-buvo svarbus, tai,1 
kodėl laukė penkius metusi 
Thomasą teisti? '

O savaitė tam atgal poli
cija užpuolė ant WPA dar
bininkų pikieto prie majoro 
LaGuardijos r e z idencijos. 
Darbininkai buvo apmušti 
ir 28 tapo suareštuoti. Tuo 
pačiu laiku policijos stotyje 
tapo bjauriai sumuštas Mo
kytojų Unijos lokalo 453 
vice-prezidentas Herb ert 
Newton.

Valdžia išmetė iš darbo 
Ewart Guinier, prezidentą 
State, County & Municipal 
Workers of America. Ka
dangi jis darbą gerai atliko 
ir tame prie jo prikibti ne-

Madrid, Ispanija. — Teis
mo sprendimu sušaudyta 17 
žmonių, sakoma, už plėši
mus.

Leon, Ispanija. — Trauki
niui susikūlus į stovintį gar
vežį, tapo užmušta 15 žmo
nių. • t i

akinius ir, gir
dint dviem vyram ir vienai 
moteriškei, skaitau:

“Bimba kriuša...
“Kaip vadinasi tie žmo

nės, kurie patys save kriu
ša?

“Gal daktaras Graičiūnas 
galėtų paaiškinti.”

Su manim buvę vyriškiai 
dėbtelėjo vienas į kitą ir nu
sišypsojo. Moteriškės 
skruostai raustelėjo ir, krai
pydama galvą, susidomėju
siai klausia:

Kas taip rašo?
— Podtas Tysliava, — sa

kau jai, — tas pats, kuriam 
kadaise Paryžiuje egzoitiš- 
kumų ieškant, prostitutės 
daug nesmagumų pridarė...

— Well, — su sarkazmu 
ji ekspliodavo, — ar tas 
“poetas” su tąja pačia bur
na ir valgo? ...

— Nežinau, — sakau jai, 
— ar jis tą pačią burną var
toja valgiui, bet aną dieną 
mačiau, kaip toji pati burna 
Buivydo saliūne išmaukė 
kvortą Old Drum’o.

— O... dabar suprantu, 
kodėl jis taip parašė!

Drovėdamasis daug iau 
tokių “perlų” prie moters 
skaityti, aš nuėjau j kitą 
kambarį ir užsidariau duris..SS*1''>—

Sovietu Sąjungos civiliniai gynėjai imasi ginklus 
įsiveržėliams fašistams mušti.

Dabar skaitau pats vie
nas, bijodamas, kad Tyslia- 
vos palaidburnyste nepa
žeisti padorių žmonių pojū
čius.

Didelis antgalvis: “Į SU
ŠAUDYTUS LIETUVIUS 
BOLŠEVIKAI MĖTĖ GRA
NATAS.”

Perskaičius tokį antgalvį, 
suprantama, mano plaukai 
piestu pasistojo!

Skubiu žiūrėti iš kur toji 
“žinia ...” Ogi — BERLY
NAS.

Žiūriu ir daugiau:
“Berlynas.”
“Berlynas.”
“Berlynas...”
Piestu sukilę mano plau

kai, nuleipo. Liko aišku, kad 
sušaudytus, negyvus, gra
natomis mėtyti nėra reikalo. 
Tai tik Goebels’o bjauri pro
paganda, kuriai širdingai 
pritaria “a r i j o n i škasai” 
Juozas Tysliava.

Amerika turi daryti juo greičiausius 
ir juo didžiausius žygius teikime pagal
bos didvyriškai kovojančiai Raudonąja! 
Armijai ir Anglijai. Amerika turi imtis

griežtesnių žygių sunaikinimo taikos ne
prietelių, — fašistinių kraštų. Juo grei
čiau tas bus padaryta, tuo bus geriau, 
tuo bus lengviau fašizmą sunaikinti!

London, liepos 28. — Vo
kiečių orlaiviai iš didelių 
aukščių mėtė padegančias 
bombas į Londoną per dvi 
valandas. Gaisrai greit už
gesinti.

A.rt
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

LAISV®

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso, {rašykime.

Žymios Artistės Čechovo Našlės Balsas 
Dėl Karo su Hitlerizmu

"Moterų Balso” Jubilėji- 
niu Reikalu

Garsios Operos Dainininkės Atsišau
kimas į Amerikiečius

Olga Knipper-Čechova

Vienu laiku, aušroje mano 
artistiškos .jaunystės, aš lošda
mi Anton PavloviČ Čecho
vo nemirtinuose veikaluose 
Dailės Teatre, kuris mane iš
augino ir davė mano gyveni
mui reikšmę. Čechovo veikalų 
didvyriai, rusai intelektualai, 
sapnavo apie mūsų kraštui ge
resnę ateitį. “Trys Seserys” 
veikalo charakteris Veršini- 
nas, kurį lošė tada Konstanti
nas S. Stanislavsky, sakė: “Už 
nuo dviejų iki trijų šimtų, ga
lų gale gal ir už tūkstančio 
metų—nesvarbu tikras laikas, 
naujas, malonus gyvenimas 
prasidės. Mes, žinoma, nesu
lauksime to gyvenimo. Bet dėl 
jo mes dabar gyvename, dar
buojamės ir kenčiame; mes 
dabar jį tveriame ir tame tik 
tesitveria mūsų gyvenimo tik
slas, jei jūs norite, mūsų link
smumas.” Lūpomis šito Verši- 
nino nuo Dailės Teatro pa
grindų kalbėjo visa rusų inte
ligentija, kuri kentėjo ir sap
navo apie geresnį gyvenimą 
mūsų žmonėms.

Mes, Sovietų liaudis, gyve-
name toje epochoje, kuomet 
Veršinino sapnas apie linksmą

MĖLYNŲJŲ AVIEČIŲ BLYNELIAI

(Pav. imtas Schrafft’s Res- 
taurane, New Yorke)

Ypatingai, kaip ne kartą 
kasdieninis valgis virsta į puo
tą prie jo pridėjus kokį gražų 
ir skoninkai paruoštą skanėsį.

Mėlynųjų aviečių (blueber
ry) sezonu tam ypač yra pro
gų. Vienai pakaitai galima uo
gų įmaišyti į mėgiamiausius 
blynelius ar pyragaičius (muf
fins). Kitu kartu įmarginti į 
vaisių kaktelį, salotą ar bile 
davinį. Dar kitu figūravai už- 
dėstyt ant liukru ar kremu pa
skaninto pyrago ar pudingo.

Uoginių pajų ir pyragų sko
nį pagerina įpylus biskelį le
meno sunkos.

Aviečių Blyneliai

Padaryk tešlą tokios rūšies, 
kokią geriausia mėgsti. Į puo
duką tešlos įberk pusę puo
duko pirmiau nuplautų ir nu
sausintų uogų. Pilant ant kep
tuvo tešlą prižiūrėk, kad uo
gos vienodai pasiskleistų. 
Prieš duodant stalan užpilk 
sekamu sosu:

į gerai išplaktus dviejų 
kiaušinių trynius įmaišyk tris 
aštuntadalius puoduko rudo 
cukraus. Vėl suplak. Kietai iš
plak atskirai 2 kiaušinių bal
tymus ir į juos sudėk kitus

gyvenimą rusų žmonėms virto 
1 tikrenybe. Bet dabar piktas ir 
žiaurus priešas nori sunaikinti 
mūsų linksmumą, mūsų laisvę, 
mūsų ramų darbą, šios dienos, 
kiekvieno mūsų asmeniškam 
likime, yra nepamirštamos. 
Jos pasiliks atmintinos kiek
vieno gyvenime. Kiekvienas iš 
mūsų Sovietų piliečių, nežiū
rint profesijos, amžiaus, pa
dėties, yra persiėmęs dvasia 
pasiryžimo ir pasirengimo.

Mes puikiai suprantame 
fizinę galią mūsų priešo, kuris 
mus užpuolė. Bet nė valan
dėlei mes nenustojame dvasi
nės ramybės ir pasitikėjimo 
galutina pergale teisybės, ge
rumo, žmoniškumo ir kultūros.

Mes aktoriai ir aktorės mo
komės senų veikalų ir ruošia
mės naujoms rolėms Dailės 
Teatre. Kasdien mes organi
zuojame ir siunčiame aktorių 
grupes į mobilizacijos punk
tus. Mes mobilizuojamės mū
sų žmonių pasiryžimo ir atsi
davimo dvasioje. Mes kalame 
dvasinius pergalės įrankius. 
Mes ramūs, nes mes pažįsta
me galybę mūsų armijos, ne-
palaužiamą ir ryžtingą mūsų 
liaudies vadų dvasią. Aną dieną pramogoj priėjus 

prie manęs draugė įsakė:
“Tie cariški-naciški reakci

ninkai Oklahomoj .nori jauną 
moteriškę Mrs. Wood sunai
kinti kalėjime už knygas. Gir
dėjai, už knygas! Degutnin- 
kai! Juk jie tuomi užjuodintų 
mūsų šalies simboliška, bran
ginamą laisvę. Jums ten ar
čiau, te, priduok Tarptauti
niam Apsigynimui mūs moterų 
kliubo penkinę! Lai TDA gina 
tą puikią moterį ir kitas ame
rikoniško nacizmo aukas ir lai 
gelbsti mūsų šalį nuo tos fa
šistinės gėdos!”

Puikų įspūdį paliko manyje 
toks laisvos pilietės sąmonin
gas įsakymas. Ir suteikė labai 
smagią pareigėlę. Ypatingai 
smagią dėlto, kad per Tarpt. 
Darb. Apsigynimą (1LD) man 
teko asmeniškai pažinti tos 
garsios bylos dalyves.

Kokios Tos “Prasikaltėlės?”

TDA raštinėn įėjo dvi jau
nos moterys. Gyvai visus per
bėgusios akimis, sustojo prie 
vienos merginos ir jai perstati
nėjo savo atsilankymo tikslą. 
Atrodė, kad tai bus tolimos 
viešnios ir svarbiais reikalais. 
Kas jos būtų? galvojau. Ir tar
si įspėjus mano žingeidavimą, 
raštininkė pašaukė: “Susipa
žinkite! Mrs. Ina Wood ir Eli
zabeth Green iš Oklahomos.”

Beveik neturėjau ką sakyti. 
Prieš mane stovėjo tos, anot 
Oklahomos teisdarybės, “pa
vojingosios,” mėlynakės, liek
nos ir malonios moterys. Ra
miai ir lėtai atsakinėjo į mano 
ir kitų retkarčiais išdrįstą 
klausimą. Ištiesų, ko pirmiau
siai gali klausti tų, apie kurias 
jau žinai, kad taip daug, per
gyveno — vigilančių raidus; 
įkalinimą po slegiančiomis 
$100,000 kaucijomis; vigilan
čių ir ku-kluksininkų lynčišką 
atmosferą teisme, ir dabar 
grąsomos atimti jų geriausius 
gyvenimo metus, laikant po 10 
metų kalėjime?

Mrs. Wood jau yra nuteista 
10 metų kalėti ir $5,000 pini
ginės baudos. Ji išimta po 
$10,000 kaucijos iki apelia
cinio teismo, kuris turės būti 
kada nors rugsėjo mėnesį. Eli
zabeth Green pirmutinė iš li
kusių įkaitintų stos pirman 
teisman irgi anksti šį rudenį.

Teismo laukia dar kita mo
teris, kelių vaikų motina, ku
rios kaltė susideda iš to, kad

<3/8 puoduko rudo cukraus ir 
vėl suplak. Supilk tuos du mi
šinius kartu. Atsargiai įmai
šyk puoduką gerai išplaktos 
grietinės ir pustrečio šaukštu
ko romo ar jo esencijos. Pas
kiausia įmaišyk žiupsnelį drus
kos.

Uždėjus kepto blyno klo
dą ant lėkštės, užpilk biskeliu 
soso. Uždėk antrą klodą ir vėl 
perpilk sosu, kad nubėgtų ir 
per kraštus blyno sudarymui 
pageidaujamos formos. Pada
bink viršų parinktinėmis uo
gomis.

Kalifornijoj 29 moterys pri
imtos kursuosna mokintis bū
davot) orlaivius.

Francijos fašistinės Vichy 
valdžios užrubežių ministrams 
įsakyta kontroliuoti, kas su 
kuo turi vestis. Prancūzams 
uždrausta vesti sveturgimę 
moterį.

Pirmu kartu Baltimorės is
torijoj paskirta mergina gy
vasties sargu miestavose mau
dynėse. Tos pirmosios parei
ga ir titulas teko 20 metų jau
nuolei Marilyn Michelsoniutei.

Ruošimasis prie išleidimo “M. B.” jubile- 
jinio leidinio jau pusėtinai yra įsisiūbavęs.. 
Iš daugelio atskirų kolonijų moterys rodo 
gan didelį susidomėjimą: vienos renka pi
nigus, kitos ruošia raštus, o dar kitos daro 
planus leidinio išplatinimui. Pas moteris ma
tosi gražios energijos ir jos savo energiją 
panaudoja geram tikslui. Visur pasireiškia 
darbštumas. '

Mūs leidinys bus gražus. Popiera jau nu
pirkta, ir nupirkta pati geriausia popiera, 
kuri mums kainuos $292.50, be viršelio. Vir
šeliui paveikslą piešia jauna menininkė, A. 
Depsiūtė.

Brangią popierą ėmėm todėl, kad leidiny
je tilps daug paveikslų, o paveikslai tik ant 
geros popieros išeina gražūs. Popiera, pa
veikslų klišės ir spausdinimas paims daug 
pinigų. Iš nekuriu kolonijų moterys jau ge
rokai piniginiai prisidėjo ir dar daugiaus 
žada, bet yra vietų, kur draugės nevisai 
teisingai dalyką išsiaiškina. Kaip iš kur pri
siunčiama penkinė ir prašoma, kad patal
pintų jų grupės didelį paveikslą. Draugės 
neima domėn, kad tik tokio paveikslo klišė 
kainuoja penkinėj kito ir daugiaus, gi kur

Mrs. Ina Wood su Draugėm 
Neturi Būti Įkalintos

a

visos kitos spausdinimo išlaidos?
Komitetas deda pastangas idant leidinys 

išeitų visapusiai tobulas; gal negreit mums 
teks kitas, atskiras, vien tik moterims, leidi
nys ruošti, todėl teks padėti daugiaus pa
stangų dėl dabartinio.

Leidinio kopija parsiduos po 25 centus, gi 
jo išleidimas mums atsieis daug daugiau, 
todėl nedateklių turime sukelti aukomis, nes 
brangiau parduodant, būt sunku platinti.

Raštai ir paveikslai redakciją turi pasiek
ti .nevėliaus, iki 15 D. RUGPJŪČIO (AUG.) 
MĖNESIO. Leidinys bus 68 puslapių, dide
lio formato, tad jo priruošimas ims kiek 
daugiaus laiko. Kolonijų draugės ir atski
ros veikėjos yra prašomos tai įsitėmyti, 
idant jūs rašiniai nebūt suvėluoti. Dėlei sto
kos laiko, nevisas moteris, nuo kurių tikimės 
rašinių gauti, teks laiškais pasiekti, todėl 
imkite šį pranešimą domėn ir nesivėluokil 
su savo kūriniais.

Raštus ir platinimui užsakymus siųskite 
K. PETRIKIENEI, 221 So. 4 St., Brooklyn, 
N. Y., gi Chicagos ir jos apylinkių raštus 
siųskite J. SKEBERDYTEI, 2124 E. 68 St., 
Chicago, III. K. Petrikienė.

Mrs. Ina Wood

ji buvo nužiūrėta lankantis į 
knygyną, ir 6 kiti asmenys.

Įkalino ir Knygas

Jų visų kaltė yra tame, kad 
tūli iš jų dirbo Progresyvei 
Knygų Krautuvei, kad jie lan
kėsi į tą krautuvę, kad jie 
skaitė knygas, kad jie turėjo 
knygų namie. O kadangi jie 
skaitė knygas, dar gi rimtas 
knygas, tai jie turi būti ko
munistai, nusprendė Oklaho
mos teisdarybė. O knygų tik
rai būta, anot jų, pasibaisėtinų 
—Jack Londono, Tolstojaus, 
Malraux, Markso, Engelso, 
biografijos Thomas Jeffersono 
ir Dickenso, tūlos Browderio. 
Buvo net Jungtinių Valstijų 
konstitucijos šimtai kopijų.

Knygos buvo vieninteliu pa
rodymu prieš kaltinamuosius. 
Jos, kaipo svarbiausi liudinin
kai, net buvo uždarytos pri- 
vatiškoj kalėjimo celėj. Kas 
gali pasitikėti, kad kaliniai ne- 
paskaitys rimtų knygų ?

Mrs. Wood ir kitos 4 tuo
met kartu su ja areštuotos mo
terys buvo suvarytos kalėji- 
man su prostitutėmis.
Liaudis Gali Prašalint tą Dėmę

Šios šalies žmonės yra pasi
ryžę išlaikyti demokratiją to
kia, kokia ją norėjo matyti iš
laikyta garbingi Jungt. Vals
tijų įkūrėjai. Inteligentiškos, 
gimusios ir užaugintos sunkiai 
dirbančioj, maldingoj Naujo
sios Anglijos šeimynoj moters 
įkalinimas už turėjimą, už 
skaitymą knygų tik dėlto, kad 
jos nepatiko Oklahomos pro
kurorui, būtų juoda dėmė ant 
mūsų demokratijos veido. Sti

priai įsitikėjus į demokratiją 
ir žmogaus teises, kaipo to 
buvo mokinta kūdikystėj, Mrs. 
Ina Wood brangino knygas, 
kad jomis šviestis ir padėti
Oklahomos skurdo nualintiems 
žmonėms išeiti iš skurdo, al
kio, nedarbo, diskriminacijos.

Mes, darbo moterys, teisin
gai didžiuojamės tokiomis 
šviesiomis moterimis, kaip 
Mrs. Ina Wood ir jos sandar- 
bininkės. Bet to negana. Rei
kia stiprios moralės paramos, 
kad Oklahomos teisdarybė iš
girstų ir išklausytų teisybę. 
Reikia daug finansinės para
mos, kad ILD ir toliau išgalė
tų įkaitintiems duoti teismuose 
gynimą, kovoti už kaucijų nu
mažinimą, sukelti kaucijas, ir, 
pagaliau, iškovoti atšaukimą 
to primityvaus Kriminalio Syn- 
dikalizmo Įstatymo ir išlaisvin- • 
ti visus juomi įkalintus.

Gražiai Parėmė
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšis bene pirmutinis atsilie
pė į ILD atsišaukimą, paskir
damas $5 tos kilnios Naujo
sios Anglijos dukros gynimui. 
Tuo pat kartu atsiliepė Wor- 

, cesterio LLD Moterų Kuopa ir 
Bostono LLD 2-ros kuopos Mo
terų Skyrius, kiekvienas su 
penkine. Reikia tikėtis, kad ne 
tik vien Nauji Anglijos, bet 
ir visos Amerikos lietuvės mo
terys, greta savo didžiojo va
jaus išleisti, platinti ir finan
siniai paremti išleidimą jubi- 
lėjinio “Moterų Balso,” ras ga
limybės pasidarbuoti ir Inos 
Wood gynime.

Kaip Galima Padėti?
Inos Wood gynimas, tai bus 

sykiu Amerikos demokratijos 
ir spaudos laisvės, asmens lais
vės gynimų, kas brangu kiek
vienam padoriam šios šalies 
gyventojui.

ILD prašo veikti dvigubai: 
Siųsti organizacijų ir asmeniš
kus piliečių protestus apskri
čio prokurorui (County Pro
secutor Lewis Morris, Okla
homa City, Okla.), ir siųsti 
aukas gynimo fondui (Ina 
Wood’s Defense) adresuojant: 
Int. Labor Defense, 112 E. 
19th St., New York, N. Y.

S. S.

Brooklyne 30 moterų Rau
donojo Kryžiaus motorinio bū
rio narių, užsiregistravusios 
mokintis motorų mechanizmo, 
ir turinčios geras pasekmes. 
Veik visos jos vairuoja maši
nas, bet apie motorus nieko 
nežinojusios. Klasėj mokina 
perkeis! šynas, ištept mašiną 
ir pataisyt mašinoj kitas smul
kmenas.

Valeria

Aš kreipiuosi į savo drau
gus ir prietelius amerikiečius. 
Mūsų abiejų šalių žmonės da
bar turime vieną tikslą, vieną 
pareigą—kovą apsaugoti savo 
tautinę nepriklausomybę, kul
tūrą ir civilizaciją prieš fa
šistinę vergiją ir barbarizmą.

šioje valandoje, kuomet 
žvėriškasis fašizmas, prispau
dėjas ir kankintojas pusės Eu
ropos, padarė užpuolimą ant 
mūsų šalies, kiekvieno sovie
tinio artisto, kiekvieno sovie
tinės kultūros atstovo pareiga 
yra aiški: pašvęsti visą ener
giją, visą gabumą, visą galią 
apgynimui savo krašto. Sovie
tiniai muzikai nūnai mato tik 
vieną savo pareigą, būtent, pa
gelbėti frontui, pagelbėti did
vyriškai armijai, ginančiai So
vietų žemę.

Dabar, kuomet armija gina 
Sovietų žemę, kiekvienas mū
sų žinome, kad gindami So
vietų šalį, mes giname ne tik 
savo žemę ir namus, bet taip
gi giname Beethoveną, čai- 
kovski, Mozartą, Lisztą, Cho- 
piną ir Griegą, prieš dvide
šimto šimtmečio barbarus, 
prieš Hitlerio naziškas gaujas.

Jūs pažįstate mūsų kompo-

Binghamton, N. Y.
Pavykęs Piknikas

Liepos 20-tą dieną atsibuvo 
smagus piknikas, kurį buvo 
surengę LLD 20 kuopos Mote
rų Skyrius ir vietos apšvietos 
fondas. Diena buvo labai prie
lanki piknikavimui, bet dalis 
mūs progresyvės visuomenės, 
dėl mums nežinomų priežas
čių, nedalyvavo minėtame pik
nike.

Mes gavome daug didesnį 
ūpo pakilimą, kuomet pamatė-

Diana Jeane — šešių me
tų amžiaus chicagietė — 
pasirašo po Warner Bros, 
kontraktu, kuris ją pada
ro tikra aktore. Mažyte 
žvaigždutė yra šviesia
plaukė, mėlynomis aki
mis, jau buvus žinoma 
scenos veterane prieš at
vykimą su motina į Holly- 
woodą. Ji gali dainuoti, 
šokti, biskį skambinti pia
nu, ir daug kalbėti. Tu
rinti p a 1 i nkimą rinkti 
kiautvarlių lukštus ir 
štampas. Savo smaguria
vimui — griežtai asmeniš
koms išlaidoms —- ji gau
na centą per dieną. Pra
gyvenimą ir taūpmenis, 
žinoma, prižiūri jos ma
ma.

B ar šova

zitorius Shostakovich, Myas- 
kovsky, Prokofiev ir Galiere. 
Jų kūriniai yra liudytojais, 
kad Sovietų liaudis savo jaus
mus ir idealus išreiškia muzi
koje. Sovietiniai muzikai taip 
pat eina frontan apginti Sovie
tų krašto jauną muzikinę kul
tūrą. Praeities didžiųjų rusų 
kompozitorių patriotiški kūri
niai—Borodino “Prince Ig
or”, Mussogorskio “Boris 
Godunov”, Glinkos “Ivan Su- 

i sanin,” duoda mums neišse
miamą šaltinį veikalams. So
vietinių kompozitorių kūriniai, 
kurie surišti su apsigynimo ir 
anti-fašistinėmis temomis, mū
sų šalies daugybės tautų liau
diškos dainos, šaukia Sovietų 
Sąjungos piliečius kovon.

Sovietinis dailininkas, ginda
mas savo gimtinį kraštą, savo 
garbę ir laisvę, gina kultūrą 
ir civilizaciją! Jis gina ne tik 
įkvėpdamas Raudonosios Ar
mijos karius savo menu, bej 
taipgi imdamas į rankas gin
klą, jeigu to pareikalauja tė
vynės gerovė.

Didžiosios Amerikos muzi
kai, aukokite visas jėgas kovai 
prieš nacizmą!
me dd. V. Černauskus ir drg. 
Barauską su dukterim pribu
vusius net iš Rochester, N. Y. 
Draugų rochesteriečių atsilan
kymas į šį mūsų pikniką davė 
mums suprasti, kad mūsų Mo
terų Skyrius dirba svarbų vi
suomeninį darbą ir turi širdin
gų draugų-prijautėjų tame 
darbe net už šimto mylių. Mo
terų Skyrius taria didelį šir
dingą ačiū draugams roches- 
teriečiam už dalyvavimą mū
sų piknike.

Daugiausiai darbavosi Šia
me piknike šios draugės: H. 
Pine, J. Navalinskienė, O. Mi
koloj ūnienė, O. Kireilienė, K. 
Kasmauskienė, A. Maldaikie- 
nė, A. Žemaitienė, K. Juoza- 
paitienė ir O. Girnienė. Joms 
pagelbėjo draugės: M. žvirb
lienė, H. žukienė, K. Kapi- 
čauskienė, F. žvirbliūtė, J. 
šulskiūtė, L. Mikolojūniūtė ir 
P. Mikolojūnas, kuris visuo
met pagelbsti Moterų Skyriaus 
didesniuose parengimuose pa
dirbėti. Draugės Bakšienė ir 
J. Navalinskienė paaukojo pa- 
duškaitę ir drg. E. Vėzienė sli- 
perius, kurie buvo išleisti ir 
sudarė virš $6 įplaukų. Ačiū 
toms draugėms už aukas. Pa- 
duškaitę laimėjo d. L. Brooks, 
o sliperius d. H. žukienė. Nu
matoma, kad nuo šio pikniko 
liks nemažai ir pelno. Norisi 
ištarti didelis ačiū visiems ir 
visoms, kurie darbavosi šiame 
piknike, ir visai publikai už 
dalyvavima jame.

O. G.,
Moterų Skyr. Koresp.

LLD 20 kuopos Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyks rugpj. 
(Aug.) 1-mą, penktadienį, pas 
draugę, 16 Hazel St., Bing
hamton, N. Y. Gerb. drauges 
prašome visas dalyvauti ir 
naujų nepamirškime atsivesti, 
šis susirinkimas bus visoms 
svarbus, mūsų jaunuolės L. 
Mikolajūnaitė ir Alsie žemai- 
čiūtė, delegatės, kurios daly
vavo Jaunuolių Kongrese, Phi- 
ladephia, Pa., padžioj liepos, 
išduos raportus, ką jos matė ir 
girdėjo. Taipgi komisija ra*- 
pertuos iš atsibuvusio pikniko 
liepos 20, kur buvo apvaikš
čiota sukaktis 5 metų nuo šio 
skyriaus susiorganizavimo ir » ’ 
kokias geras pasekmes turėjo
me. Visoms narėms bus įdo
mu žinoti. Mot. Sk. Sekr.

J. K. Navalinskienė.
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Bostono ir Apylinkes Žinios
Visos Naujos Anglijos Koloni
jos Smarkiai Rengias prie Pro
gresyvių Lietuvių Tarybos Pik
niko, kuris Įvyks Rugpjūčio 
24-tą Dieną, Maynard, Mass.

Bostono ir kitų miestų lie
tuviai, kaip tai: Worcester!©, 
Montello, Lawrence, Haverhil- 
lio, Fitchburgo, Gardnerio, Lo- 
wellio, Lynno, Hudsono, Nor
wood©, Nashua, Bridgewate- 
rio, Stoughton© ir Cambridge 
—platina įžangos tikietus. Iš 
daugelio vietų Centras jau ga
vo pranešimų, kad tikietai la
bai lengvai platinasi. Kaip ku
riose vietose jau pritrūko ti- 
kietų.

Tikietus perka ne vien tiktai 
lietuviai — juos perką ir ki
tataučiai. Daugybė kitataučių 
labai gyrė Progresyvių Lietu
vių Tarybos radijo programas. 
Daugelis yra išsireiškę, jog jie 
nemanė, kad lietuviai turėtų 
tokių gražių dainų ir muzikos.

Centralinio komiteto susirin
kime buvo nutarta duoti pry- 
zus su įžangos tikietais. Vie
nas pryzas yra $150.00 vertės
kailiniai (fur coat) ir $100 pi- kai ir pamanė, kad draugas J. 
niginės dovanos. Taip, kad Grybas gali iš jo jieškoti įsta- 
pirkdami už 20c įžangos tikie- tymų keliais atlyginimo už pa
tą, — galėsite laimėti ir vieną darytą jam skriaudą, tai pats 
iš paskirtų dovanų. patraukė d. J. Grybą į teis-

Mes prašome draugų bei nią,—būk draugas J. Grybas 
draugių, gyvenančių Mass., 
Conn., R. L, Me., N. II. ir Vt. 
valstijose įsigyti mūsų pikni
ko tikietų ir platinti savo ko
lonijose. Malonėkite kreiptis 
į Centralinį ofisą, po numeriu 
332 West Broadway, South 
Boston, Mass.

sideti. Šis brangus kultūrinis 
darbas yra visų lietuvių, ir to
dėl mes kviečiame visus prisi
dėti.

Bostono širdinga ir energin
ga veikėja, draugė E. Čeikie- 
nė, lankėsi Washingtone, D. 
C. pas savo sūnų, kuris tar
nauja federalės valdžios įstai
goje. Draugė Čeikienė sakė, 
kad jai Washingtonas patiko 
ir džiaugės abelnai kelionės
įspūdžiais.

“Muštynės” Norwoode
Visoj Naujosios Anglijos 

apylinkėj gerai žinomam vei
kėjui, Jonui Grybui, besikal
bant apie įvairius politinius ir 
kitus reikalus su Juozu Trušu 
(taip pat iš Norwoodo), pas
tarasis kirto draugui J. Gry
bui į akį. Prakirto akį ir su
daužė akinius; laimė, kad 
draugui Grybui akinių stiklai 
nesulindo į akį. Tai būtų pa
vojingai sužeidęs.

Juozas Trušas susiprato, 
kad pasielgė labai nežmoniš-

tot, kad choras, tai visų or
ganizacijų pagelbinė organiza
cija. Jis (su savo 30 narių) 
ne tik kad padidina publiką, 
ne tik kad veltui dainuoja, 
bet dar padeda sutraukti ir 
tolimesnę publiką į organizaci
jų parengimus.

Nors choro palaikymas daug 
lėšuoja, bet mes tikri, kad 
Lyros Choras gyvuos ir atei
tyje dar daugiau pasitarnaus 
visuomenės labui, jeigu tik jūs, 
draugai ir draugės, remsite 
chorą.

Todėl Lyros Choras ragina 
ir prašo visus, kad būtinai pa- 
sipirktumėt iš anksto tikietus 
ant rugpjūčio 17 dienos. Nes 
mums reikės iš ‘ kalno1 žinot, 
kiek pirkt valgių ir gėrimų, ir 
kiek reikės nusamdyti busų 
dėl nuvežimo žmonių prie eže
ro.

Tikietus galite nusipirkt pas 
bile vieną choristą ar choris
tę.

Už komisiją J. Vilkelis.
P. S. Lyros Choras laiko pa

mokas, kiekvieno penktadienio 
vakarą, Lietuvių Progresyvio 
Kliubo svetainėje, 325 E. Mar
ket St.

Kurie tik mylite dainas, tai 
esate nuoširdžiai kviečiami at
eiti ir prisidėt prie Lyros Cho
ro. J. V.

Gyvenimo Saulėleidis
Per su virš 40 metų gydy

tojauju; per tąjį 
dėjau didžiausias 
prailginti žmogaus 
metus.

Man 
žmonių

Tik
Ar ne geriau susilaukti gilios 
senatvės nesirgus ir nesusižei- 
dus, ir, visą tąjį laikotarpį, 
nuo kūdikystės iki senatvės, 
būti: veikliu, linksmu, visa- 
kuom patenkintu ir sunkiausią 
gyvenimo naštą nugalint? Ir 
nei pas dievus, šventuosius, ar 
ir pas patį velnią nemaldau
jant pagalbos? Pats savo su
manumu ir jėgomis vairuojant 
laimingai gyvenimo laivą link 
ramios senatvės uosto. . .

rūpėjo, rūpi ir rūpūs 
sveikata.
trupučiuką pagalvok.

tapo sumanyta 
Pagal 

kiekvienam yra

jį užpuolė.
Kelios dienos atgal įvyko 

teismas. Teisėjas, išklausęs 
abiejų pusių pasiaiškinimus, 
atrado d. J. Grybą nekaltu.

Draugą J. Grybą atstovavo 
adv. Petras Šimonis (žinomas, i 
kaip “Dėdė Petras”) iš Bosto-iI 
no. J. Trušą atstovavo adv.
Sykes iš Norwoodo.

Tėvas.

Tacoma, Wash.

Senatvės uostau atirklavęs, 
be baimės ir rūpesčio Gyveni
mo Saulėleidžio susilauki... 
Taip, kas gimsta, tas ir mirš
ta. Tai jau tok is gamtos su
rėdymas. — čia gydytojo pa
reiga pasibaigia! Kūnas perei
na į kitas rankas, — į rankas 
laidotojo.

Laidotojas mirusio asmens 
irgi turi svarbią pareigą at
likti. Iškilmingai, prideramai 
palaidoti.

Kaip tik laiku mūsų Ameri
kos lietuvių gyvenime išvydo 
pasaulį nauja knyga:
nimo Saulėleidis,” parašyta ir 
išleista per p. Juozą LeVan- 
dą (Levandauską).

Spauda technišku atžvilgiu 
gražiai ir tiksliai sutvarkyta ir 
atspausdinta; 294 puslapiai. 
Skaitosi lengvai, kaip koks ro
manas, nors knyga informaci
niai istorinio turinio.

laikotarpį 
pastangas 
gyvenimo

Prie Columbia upes garsiojo tvenkinio statomi milžiniš
ki bokštai su platformomis, iš kurių bus galima vizito- 

riams pasižvelgyti.

Gyve-

Trečiadieni, Liepos 30, 1941

Centralinio komiteto susirin
kime, plačiai apsvarsčius radi
jo reikalus, 
įvesti pledge sistemą, 
šia sistema,
proga prisidėti, sulyg savo iš
galę, su finansine parama pa
laikymui radijo programų. 
Vietiniai ir apylinkių kolonijų 
lietuviai, mylėtojai gražių dai
nų bei muzikos, su didžiausiu 
entuziazmu pripažino ir užgy- 
rė, kad toks sumanymas yra 
labai praktiškas. Kurie buvo 
pakalbinti prisidėti su pledge, 
nei vienas iki šiol nėra atsisa
kęs.

Šis pledge sistemos sumany
mas buvo pravestas tuo sume
timu, — kad palaikyti radijo 
programą, kuri turėjo pasilai
kyti iš įeigų, surinktų vien 
tiktai iš skelbimų. Kad paden
gus visas radijo išlaidas vien 
tiktai iš skelbimų, reikia la
bai daug skelbimų pridėti, ir 
visa finansinė atsakomybė bu
vo užkrauta ant biznierių. Ta
da nedaug laiko likdavo dai
noms ir muzikai. O kai užpil
doma didelė dalis programos 
tik skelbimais, tai pasidaro 
radijo programa ne kaip kul-‘j0 bankiete) ;

Wilkes Barre, Pa
Rugpjūčio (August) 17-ta
Lyros Choras prašo šios vi

sos apylinkės “Laisvės” skai
tytojus, organizacijas ir visus 
gerus lietuvius, kad pasižymė- 
turtiėt ir nepamirštumėt virš 
minėtą dieną. Nes rugpjūčio 
17 d. Lyros Choras rengia pir
mą savo didelį išvažiavimą 
prie Sylvan Lake. Ten bus val
gių ir gėrimų, kiek kas norės; 
gražių dainų, gera svetainė ir 
muzika šokiams; valtys dėl 
pasiirstymo ir didelis ežeras 
maudytis. Būkite visi tą dieną 
su choru.

Lyros Choras tarnauja vi
soms organizacijoms, todėl or
ganizacijos ir visi draugai pri
valot paremti šį mūsų visų 
chorą; pasidarbuokite choro 
naudai.

Choras dar jaunas, bet štai 
kiek jau pasitarnavo kitoms 
organizacijoms: 1) Lietuvių 
Progresyvių Kliubui (dainavo 

; 2) ALDLD 12 
tūrinė įstaiga, bet kaip shop- j apskričio parengime dainavo 
ping news." Tokiu būdu, visai Scranton’e; 3) to paties aps- 
nėra stebėtina, kad šį pledge 
sistemos sumanymą visi ge
riausi lietuviai užgyrė.

žemiau paduodu sąrašą, ku
rie prisidėjo su pasižadėjimais 
iki liepos (July) 4-tos dienos: 
South Boston:

Peter ir Veronica Norbut 
$5; J. F. Borisas —$5; Ago
ta ir John Grinkaitis $2. 
Dorchester:

Paul Nukas $5; Charles Ka
lnusis $2. 
Montello:

John ir Marion Gutauskas 
$5.
Brockton:

Walter Yourkevna $1.
Lowell:

W. J. Chulada $2; F. Gers- 
ka $2; J. Blazonis $1; J. Dau
girdas $1; Antanas Stravins
kas $1; J. Kazlauskas $1. 
Bedford:

J. Gicevičienė $1.
Medford:

Karol Valant $3.
Waterbury, Conn.:

Mary Svinkūnas $1 ; Mrs. V. 
Satula $1; Sabutis ir Marči

ulionis $1.
Progresyvių Lietuvių Tary

bos Centras širdingai dėkoja 
visiems, kurie ligi šiol prisidė
jo su pledge, ir kviečiame vi
sus lietuvius, kurie įvertinate 
šį kultūrinį darbą, tuojaus pri-

Iš LLD 132 K-pos Susirinkimo
Liepos 11 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą. Perskai- 
įčius “Laisvėj” tilpusį į ALDLD 
j narius Centro Komiteto atsi- 
j šaukimą, kuopa vienbalsiai už- 
gyrė ir nutarė pasiųst Jungt. 
Valstijų prezidentui Roosevel- 

jtui nuoširdų pasveikinimą, kad 
jis pasižada teikti Sovietams 
pagelbą prieš sužvėrėjusį fa
šizmą, kurs užpuolė ir išdras
kė mūsų laisvai susikūrusia 
kultūrą, kuri buvo tik ką pra
dėjusi žydėti laisvės žiedais. 
O šiandien jau likę tiktai pele
nai ir griuvėsiai. . . Pirma at
sakomybė krinta ant nevidono 
A. Smetonos ir jo sužvėrėjusių 
sėbrų, kurie niekam ne prasi
kaltusius mūsų ten gyvenan
čius brolius ir seseles paskan
dino kraujuose ir ašarose. At
keršijimas ir sunaikinimas hit- 
lerizmo ir fašizmo! Turi būti 
nušluotas nuo šios žemelės vei
do !

Kuopa iš savo iždo paauka
vo į Agitacijos Fondą $5 ir 
susirinkę nariai suaukavo $2. 
Aukavo R. N. Skuja 50c, A. 
Adomavičius — 50c, Joe Ko
vai — 25c, Gas Beniušis—25c ; 
smulkių aukų — 50c. Sykiu — 
$7.

Taipgi kuopa aukavo $3 
“Vilniai” dėl nupirkimo nau
jo preso.

Iš tos knygos daug žinių pa
sisėmiau ne tik apie laidotuvių 
verslo išsivystymą, bet ir apie 
būdus atskirų tautų laidojime 
mirusiųjų. Tai gal bus pirma 
knyga lietuvių kalboje išleista 
Amerikoje, kurioje dedama 
pastangos supažindinti lietu
vius, kaip mirusieji buvo laido
jama praeityje ir dabar.

Patartina šią knygą pasiskai
tyti. Autorius tos knygos, ma
tomai, yra ne tik lietuviams, 
bet visai žmonijai geradaris.

K nygą galima ga uti 
vės

žemaičiu suruoš koncertą ir 
galėsime pasitenkinti.

Lietus su audra užpuolė pa
čiame piknikavimo smagume. 
Iškriko publika, pabėgo mu
zikantai; paliko nesunaudotas 
maistas, gėrimai. Rengėjai 
buvo labai nusiminę.

Audrai su lietumi praėjus, 
žymi dalis publikos, kuri bu
vo išsislapsčius, vėl suėjo. Su
grįžo ir muzikantai, — ėmė 
rėžti polkas, kad net žemė šo
kinėjo! Jaunimas pasileido 
šokti, linksmintis. Kiti iš na
mų vėl grįžo ir dar daugiau 
su savim atsivežė, manydami, 
kad išgirs-pamatys 
kus. Bet dainininkai 
žo.

os Bostono), o kitą pusę pasi
dalins minėtos kuopos.

Nuo Redakcijos. Prašome d. 
V. V. žmonių vardus-pavardes 
rašyti kiek galint aiškiau. Jei
gu kai kurių pavardės čionai 
neteisingai išspausdintos, tai 
tik todėl, kad Redakcija ne
galėjo jas įskaityti.

Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
Vengrijos kvotos bus vėl ati
darytos.

Dėlei karo padėties, daugu
moj atsitikimų, kvotos buvo 
skiriamos Amerikos konsula
tams, Lisbone, Kanadoj, Ku
boj, Meksikoj ir kitoms Vaka
rų Hemispheres 1 
Shanghai, Chinijoj. 
čiai ir tūkstančiai 
laukia imigracijos 
bone ir Francijoj.
Imigracijos Stovio

Nepaisant fakto, jog Bulga
rija, Vengrija ir Rumunija sto
vi su Vokietija, tų trijų šalių 
tautiečiai vis pavėlinti vykti į 
Kanadą išgavimui imigracijos 
vizos iš Amerikos konsulato, 
ir jie pavėlinti vėl grįžti į 
Jungtines Valstijas pastoviam 
apsigyvenimui.

Po išleidimo virš minėto pa
ragrafo, žinios gautos, kurios 
praneša, jog galų gale sutartis 
užbaigta tarpe Kanados val
džios ir Jungt. Valstijų Imi
gracijos 
Tarnystės, irgi pavėlinti italus 
ir vokiečius, pabėgėlius, vyk
ti į Kanadą pakeisti jų Imigra
cijos stovį. Toki ateiviai turi 
susinešti su Mr. E. E. Salis
bury, Immigration and Natu
ralization Service, Department 
of Justice, Washington, D. C.
Pervažiavimas per Portugaliją 

Sustabdytas
Pabaigoje balandžio mėne

sio Portugalijos valdžia laiki
nai sulaikė išdavimą pervažia
vimo vizų.

šalims, ir 
Tūkstan- 

žmonių 
vizų Lis-

Pakeitimas

ir Natūralizacijos

Tai blogas dalykas atei
viams, nes Lisbonas yra vie
nintelis neutral is uostas visoj 
Europoj.

daininin

Lais-
ir “Vilnies” raštinėse.

Dr. A. L. Graičū.nas.

Nashua, N. H
Nors ir Sulyti—Piknikavom!

Liepos 13
12 kp. ir LDS 128 kp. turėjo 

išvažiavimą - pikniką 
ūkė j e.
buvo nelabai patogus:

Pi kinkavome iki
valgydami skanius 
(ypač skanųjį d. M. VVečkie- 
nės pyragą!) ir gersnodami 
gardžius gėrimus. Draugai L. 
ir K. Barauskai aukojo gero
kai skanių sūdytų agurkėlių 
prie maisto ir kvortą geros 
degtinės. Draugai Barauskai 
visuomet organizacijoms ką 
nors pasuka ir kartu dalyvau
ja. Draugai Barauskai turi 
dukterį, kuri užlaiko puikią 
užeigą ant Salem ir Lake St. 
kampo. Ten galima gauti ge-

vėlumos, 
valgius

kričio piknike dainavo Semko 
Glenn parke; 4) ALDLD 9 
apskričio (Shenandoah apylin
kėje) dainavo “Laisvės” nau
dai surengtame piknike.

Be to, dar apsiėmęs yra dai
nuot: 24 d. rugpjūčio — She
nandoah ir 31 d. rugp. — 
Philadelphia, Pa.

Iš visų pažymėtų faktų ma-

Čia buvo sustreikavę restau- 
rantų darbininkai; 
baigėsi su darbininkų 
mu, — iškovojo 12^2 
čių pakėlimą algos, 
vedė AF of L.

d. Lit. Draugijos rU gėrimų ir skaniai sutaisytų 
valgių.

Piknike gražiai darbavosi 
draugai Virbickai. Taipgi rū
pestingai darbavosi dar ir šie: 
J. Simutis, P. ir F. Busliavi- 
čiai, Radavičiai, Troblis, Si
tus, V. Briedis ir Egeris. Visi 
draugai ir drauges dirbo,

bendrą
Sakalų

Oras
iš pat ryto dangus buvo apsi
niaukęs ir lynojo. Po pietų iš
siblaivė ir buvo geras pikni
kas. Svietelio suvažiavo iš vi-

streikas 
laimeji- 
nuošim- 
Streiką

Labai yra apgailėtina, kad 
mūsų bendras antras piknikas 
negalės įvykti dėl negavimo 
vietos. Tai mūsų pačių, neapsi
žiūrėjimas — kitiems vietą už- 
leidom.

Vokietijos orlaivininkas, Ernst Reetų, sužeistas, kai jo 
orlaivis buvo nušautas Sovietų teritorijoj, yra gydomas 
Sovietų Sąjungos gydytojo ir slauges.

ir vėl pakenkė, 
vai. vakaro, kai 
d. J. Egeris su- 
pikniko dalyvius

sos apylinkės; ir vietiniai su- pinosi. i1’ gavo nuo lietaus 
darė skaitlingą reprezentaciją, šlapti.
Mat, visi žingeidavo išgirsti ir 
pamatyti dainininkus, kurie 
linksmina mus kas sekmadie
nį per Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos (iš Bostono) radiją, 
būtent: Žemaitį ir Zanavyką. 
Bet ne visiems su tais mums 
maloniais svečiais-dainininkais 
teko susipažinti, nes tas nela
basis lietus 
Apie 6-tą 
pirmininkas 
šaukė visus
krūvon programos pasiklausy
ti ir perstatė svečius daininin
kus padainuoti, — lyg tyčia 
užėjo smarkus lietus ir sustab
dė taip žingeidžią programą. 
Publika turėjo išsiskirstyti, nes 
nebuvo pastogės pasislėpimui 
nuo lietaus. Vieni sėdo į savo 
automobilius ir išdūmė, o kiti 
kad ir ne išvažiavo namo, tai 
mašinose turėjo buvoti.

Labai nemalonu, kad taip 
atsitiko. Bet, ką darysi. . .

Kadangi daugelis lietuvių ir 
kitataučių norėjo dainininkus 
žemaitį ir Zanavyką asmeniš
kai pamatyti ir jų dainų pasi
klausyti, bet tame piknike tos 
progos negavo, tai, aš manau, 
gal tą kaip nors atitaisysime— 
kit-kart juos vėl parsikviesime. 
Jeigu nepasitaikys proga ko
kiam piknike, tai gal rudeniop 
nashua’iečiai dd. Zanavykui su

ru
su

vi-Varde rengėjų, aš tariu 
siems ir visoms už pasidarbavi
mą, aukas-dovanas šiam pik
nikui, už kooperavimą ir at
silankymą širdingą AČIŪ!

piknikui ir
daug pakenkė, bet pelno, ma
liau, turėsime apie 30 dol. Pu
sė likusio pelno eis palaiky
mui Paž. Lietuvių Tarybos 
vedamos Radijo Programos

Nors lietus šiam

Imigracijos Sutraukos

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0781
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sfknus Levandauskai

UNDERTAKER

Dabartinės Kvotos
Informacijos iš Washingto- 

no praneša, jog su pabaiga fis- 
kališko meto, birželio 30 d., 
1941 m., penkių šalių kvotos— 
Bulgarijos, Chinijos, Latvijos, 
Rumunijos ir Ispanijos — iš
baigtos. Tikima, jog Graiki
jos kvota neužilgo irgi išsi
baigs. Su Jugoslavijos prisi
dėjimu prie karo, apie jos 
kvotą nebuvo galima gauti ti
krų informacijų. Tikėta, jog

B’ ■r?
Į J. . *.*•
ii(

: -H* agB[ĮLl

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Graham ir Manhattan Avės,

<♦>

<♦>

J g Rugpjūčio Mikolaičio Parke <♦>

Eddington, Pa.August
<♦>

<♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>
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$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. <=^
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 3-čia—$15; 4-ta—$10, Ir 21 Dovana po 5 dolerius 

Iš anksto perkant bilietą, įžanga nuo 5c iki 25s. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c 
kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre Pa., Sietyno Choras iš Newark, 
N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md. ir Aido Choras Iš Brooklyn, N. Y. 
ANTANAS BIMBA “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Phlladelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

įvyks

Nedėlioj

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo’ čia nuveš j pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 

. Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.
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SOVIETAI JAU VEDA OFENSYVOS 
KARA PRIES NACIUS

(Tąsa nuo 1 puslapio)

NACIAI TIK GINASI
Nuo Mogilevo iki žlobino, 

į pietų vakarus nuo Smo
lensko, vokiečių jėgos taip 
rimtai apdaužytos, kad per 
paskutines dešimt dienų jie __  __ _ ___ _ __ t
visai negalėjo daryt užpuo-ofensyvą prieš Ušomiro ap- 
limo veiksmų ir tiktai gina- sigynimo liniją, oras vaidina 
si. Juos kamuoja ir sovieti
niai partizanai, veikdami iš 
užnugario. Maži būriai me
chanizuotų sovietinių jėgų 
šioje srityje, padarydami 
kelias atakas, vietinėje apy
linkėje “žymiai

Tuo būdu pirmiau laimėta
Nuo žlobino iki Gomelio i vokiečių pirmenybė faktinai 

ir iki Lojevo Sovietai, ma- jau niekais nuėjo, ir nacių 
tyt, vedą kitą svarbią ofen- kariuomenė yra priversta 
šyvą. Sovietų artilerija čia griebtis tokios kovos, kurioj 
bombardavo vokiečius, pas- rusai taip puikiai atsižymi 
kui juos atakavo didelės me- — tai kautis durtuvais ir 
chanizuotos sovietinės jėgos parinktiniems šauliams slap- 
ir pėstininkai, ir keliose tai šaudyti priešą. Be to, rū
tos linijos vietose Sovietai sų raiteliam pavyko, pagal 
turėjo laimėjimų. — O tai ^Maskvos radijo pranešimą, 
šioje srityje vokiečiai kelis “taip apkapot priešą, jog 
kartus pirmiau buvo perme-[šioje srityje jis jau ne dau- 
tę savo tankus ir motorizuo-|giau turi jėgų už mus.” 
tą kariuomenę per Dniepro; 
upę.

vietinė kariuomenė apsupa 
apsupę jus.”
BLOGAS NACIAM ORAS 

IR SOVIETŲ DUR
TUVAI

Kijevo fronte, kur vokie
čiai buvo išvystę trigubą

NUO ŽAIBIŠKO KARO Į 
APKASŲ KOVĄ

Maskva, liepos 29. — So
vietai pranešė, kad jau su
dūžta vokiečių ofensyvos, 
kurios buvo taikomos prieš 
Maskvą ir Kijevą, o Raudo
noji Armija keliose srityse 
jau kontr-atakuoja priešą.

Vokiečių žaibiškas karas 
taip nualsintas, kad jie pri
verčiami kast sau apkasus 
ir jau iš pastovių pozicijų 
kariauti.

Ne Sovietu Parašiutistai 
Nusileido Bulgarijon

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras 
Andrius J. Višinskis užgin
čijo Bulgarijos valdžios kal
tinimus, būk trys sovietiniai 
parašiutistai nusileidę į Bul
gariją. V i š i n s kis sakė: 
“Tuos parašiutistus atsiun
tė vokiečių komanda iš Ru
munijos.”

Komisija prisiruošus pavaišinti sve
čius su skaniais valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame pirmam šio sezono 
vakariniame piknike, praleisite link
smai laiką tyrame ore. — Kom.

(178-180)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 130 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 1 d., penktadienio vakare, 
7:30 vai., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Visi nariai dalyvaukite, yra' svarbių 
reikalų aptarti. —■ K. K. Sekr.

(178-180)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

svarbų vaidmenį. Jau kelios 
dienos kai ten lyja, ir taip 
ištižo žemė ir pasidarė pa
vojingų vokiečiam klampy
nių, per kurias negali veikti 
sunkiosios m e c hanizuotos 

pažengė vokiečių jėgos.

Vokiečiai Sako, kad 
Jie Neužilgo Laimėsią 

Smolensko Kovą

Gazolino Buteliais Sunaikinta 
60 Nacių Tanky

NEW HAVEN, CONN.
Liepos 28 iki rugpjūčio 1 dd. bus 

rodoma Sovietų judžiau “Soviet 
Frontier on the Danube” and shorts. 
Lincoln Theatre, 1 Lincoln St. Ma
tykite kodėl Hitlerio žygiai turės 
žlugti. Nuo 1 vai. po pietų iki 11 v. 
vakaro. Kviečiame dalyvauti. — J. 
Didjun. (176-178)

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 

džiausią istorijoj mūšį,

Vokiečiai priversti čia 
'gintis, tai jų spaudimas 

SUIMTA TŪKSTANČIAI prieš Sovietų Ušomiro lini
ją faktinai pranyko, apart 
Luginy srities, kur vokiečių 
kanuolės bombarduoja So
vietų pozicijas pietinėje pa
krantėje Ūž upės ir “eikvo
ja milžiniškus daugius savo 
amunicijos.”

Eina silpnyn kautynės Ži- 
tomiro srityje, kur sumen
kėjo vokiečių atakos. O so
vietinė artilerija ten ypač 
sėkmingai veikia. Vis dėlto 
vokiečiai daro spaudimą

VOKIEČIŲ
Nuo Vitebsko iki Polots- 

ko tebesiaučia įnirtusios 
kautynės daugiau kaip tris 
dienas ir naktis. Vokiečiai 
stengiasi pralaužt sovietinę 
liniją, bet jiem vis nepa
vyksta. Šičia tūkstančiai vo
kiečių liko paimta į nelais
vę, ir kirsta skaudūs smū
giai vokiečių kariuomenei, 
kuri bandė kontr-atakuot 
raudonarmiečius, o “neturė
jo užtenkamos mechanizuo
tos paramos.”

Atrodo, jog stambios So
vietų jėgos buvo paliktos 
užnugaryje Stalino Linijos 
apsiginamose p o z i c ijose, 
kuomet mechanizuotos vo
kiečių eiles buvo prasibrio- 
vusios pirmą kartą pirmyn 
Smolensko srityje. Tos So
vietų jėgos dabar gali pada
ryt sunkių nuostolių geriau- 
siems vokiečių įrengimams, 
kai tariamai “apstupta so-j susikerta.

tai 
vėl panaujinsią žaibišką ka
rą linkui Maskvos. Anot na
cių, jie pralaužę Stalino Li
niją visuose nulemiančiuose 
punktuose.

Vokiečių valdininkai vėl 
pažymi, jog Raudonosios 
Armijos atsparumas ir at
kaklumas ilgokai apstabdė 
nacių žygiavimą pirmyn. 
Bet, sako, Smolensko srity
je jie padarę Sovietam pa
našių didžių nuostolių, kaip 
pirmiau Minsko ir Bielosto- 
ko srityje.

(New Yorko “Times” ko
respondentas 
Peters,
vokiečių pranešimus, 
pastabą, kad naciai tik abel- 
nai kalba apie “blizgančius 
savo laimėjimus,” bet jie ne
paduoda, ką iv kur šiomis 
dienomis jie iš tikrųjų lai
mėję.)

Vokiečių spauda ir radi
jas pasakoja, kad vakar ties 
Mogilevu prie Dniepro upės

Maskva. — Grupė Sovie
tų kareivių, vadinami “tan
kų naikintojai,” komanduo
jama leitenanto Ryžukino, 
veikdami padegtais gazolino 
buteliais, sunaikino 60 vo
kiečių tankų per tris savai
tes. Vien puskarininkis Ko- 
siakovas supleškino keturio
lika tų tankų, o kapralas 
Traškinąs ir puskarininkis 
Grochotovas vienas ir kitas 
sunaikino po tuziną priešo 
tankų.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, liepos 31 d., 1433 
Howell St., 8 v. v. Nariai kviečiami 
dalyvauti laiku. — Sekr.

(177-179)

TILŽĖS SPAUDIMO

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Brooks 
perduodamas tuos 

daro

šioj sintyje ir Sovietai turi!jie paėmę nelaisvėn dar 12,- 
naudot stambias savo jėgas, 1
idant sulaikyt vokiečių ban
dymus prasigrumt priekin.
APVALYMO VEIKSMAI 

BESSARABIJOS 
FRONTE

Bessarabijos fronte So
vietų kariuomenė ir toliau 
valo priešus’ iš Soroca sri
ties, o Kišiniovo srityje jau 
tik žvalgai laiks nuo laiko

Gaukime “Laisvei” Naują Skaitytoju
Už $L00 6-šiom Savaitėm

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

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

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

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

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

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

“I4/5VĖS” administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, liepos 31 d., 8 v. v., 

Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
įvyks svarbus susirinkimas visų or
ganizacijų atstovų “Laisves” pikniko 
reikalais. Kviečiami visi dalyvauti.— 
J. S. Rainys. (178-179)

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 190 kp. rengia vakarinį 

pikniką, šeštadienį, rugpjūčio 2 d. 
Pradžia 6 v. v. J. Mačhutos Darže.

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. bukaitis, 
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. '; 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis ] 
atdaras nuo l vai. ![ 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1000 Sovietų kariuomenės, 
tai viso jau 35,000 šioje sri
tyje; be to, jie sakosi čia 
pagrobę 250 kanuolių ir 750 
kulkasvaidžių.

Anot nacių, tai į vakarus 
nuo Viazmos jie sunaikinę 
visą tankinę Sovietų divizi
ją ir 83 tankus ir sudaužę 
aštuonias baterijas sovieti
nių kanuolių. Bessarabijos 
fronte vokiečiai, sakoma, 
persigrūmę per 21-ną ap- 
tvirtintą poziciją Stalino Li
nijoj ir sunaikinę 30 sovie
tinių tankų; o Kijevo srity
je jie sudaužę bei pagrobę 
93 Sovietų tankus.

Vakar dieną ir naktį na
ciai sakosi sunaikinę 130 
sovietinių orlaivių.

Tarpiniirkystės Komisi
ja Sutaikė 50 Streikų
Washington. — Valdiška 

Tarpininkystės K o m i s ija 
apsigynimo darbams skel
bia, kad jinai sutaikė darbi
ninkus su samdytojais pen
kiasdešimtyje skirtingų at
sitikimų, kur darbininkai 
streikavo arba ruošėsi strei- 
kuot. Tie sutaikymai palietė 
713,500 darbininkų.

Sovietų Karinės Misijos 
Pasitarimai Washingtone
Washington. — Kariniai 

Sovietų pasiuntiniai, gene
rolas Golikovas ir inžinie
rius generolas Aleksandras 
Respinas, pradėjo pasitari
mus su Amerikos valstybės 
ministerija apie planus, pa
gal kuriuos Amerika galėtų 
suteikt Sovietam ginklų ir 
medžiaginę pagalbą kare 
prieš Vokietiją.

Berlin, liepos 29. — Na
ciai skelbia, kad jie jau “vi
siškai paliuosavę Bessarabi- 
ją nuo rusų.”

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Aludė
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Ml Vernon Svreet

I

s

I

SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš
dirbinio ir importuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8-7047 Lie. No. L1030

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsy Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliai?is: bankietams, vestuvėms 
ir parems

» UNION LABEL

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

THE BAKERS' 

cXaSLx

□ MHK?

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

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

BELL BAKING COB?-

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynes ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Sdp- 
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reuma tiškl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 

l nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla-
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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.
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New Wto^MfiZl ntos Puikus pirmiau—o dabar didvyris! 
Kas tai naujo pridėta prie tos pavy
dėtinos krūtinės. Kas tai naujo pri
dėta ir prie mėgiamojo cigareto — 
suteikt naują smagumą!

VESTUVĖS GĖLYNE Aplankius J. Karpavičių

Kiek laiko atgal, tarp ame
rikiečių lietuvių buvo plačiai 
vaidinamas veikalas — “Ves
tuvės Pušyne,” bet tai buvo 
neįtikėtina, kad vestuvės įvyk
tų kur nors girioje. Tačiaus 
tas veikalas turėjo gerokai pa
sisekimo.

čia, skaitytojau, žemiau se
ka įspūdžiai iš vestuvių, ku
rios įvyko liepos 27 d., apsi- 
vedant brooklyniečiams Hen
riui Yuškai su Lilija Zatavec- 
kaite. Ir šios vestuvės įvyko 
ne pušyne, bet gėlyne, ir yra 
ne veikalas, ir ne pasakaitė, 
bet tikras įvykis . . .

Kada atvažiavome būrys 
lietuvių iš New Yorko ir Broo
klyno traukiniu į Bellmore 
miestelį, radome kelis automo- 
biius belaukiant svečių. Auto
mobilistai mus, tirštai sulioda- 
vę į savo vežimus, tuojaus 
pristatė į vestuvių vietą. Li
pam iš automobilių ir dairo
mės, nes tas kiemas ir namas 
atrodė ne vestuvėms tinkamas, 
bet gėlių paroda. . . Madnus 
ir skoningas namelis pasken
dęs tarp medelių ir gėlių. Vi
sas kiemas taip pat mirga nuo 
įvairiaspalvių gėlių ir mede
lių. Po dešinei, išilgai visą kie
mą, gražiai paruošti vestu
vėms stalai. O ten toliau, gra
ži lygumėlė, išklota karpetais
— tai paruošta šokiams plat
forma.

Pažįstami veidai pasitinka 
svečius, veda į vidų ir tuojaus 
vaišina. Diena šilta; mieste 
palikome žmones rieškučiomis 
begraibstančius prakaitą nuo 
kaktų. Tačiaus atvažiavę į 
Bellmore miesčiuką, pasiju- 
tom, tartum į kitą šalį atva
žiavę — toks švelnus vėjelis, 
medžių ir gėlių kvapu dvel
kia, o čia, mat, už kelių kilo
metrų ir jūra.

štai ir Henris, jaunasis, ir 
jo sužiedotinė Lilija. Pasisvei- 
kinam. Pribūna ir Henrio tė
veliai Yuška ir Yuškienė.

—Na, broli, Yuška, o kur 
ir kokiu gi laiku vestuvių ce
remonijos įvyks? — teiravosi 
mano sankeleivis.

—Nugi štai, ana prie to sta
liuko, tarp medelių, — paro
dė Yuška. — Sutarta, kad sep
tintą valandą atvažiuos teisė
jas, ir čia ant vietos turėsime 
visas ceremonijas. Bet prieš 
šliūbą dar visas pulkas, jau
nieji, su pamergėmis ir pajau
niais, važiuos nusipaveiksluoti,
— paaiškino Yuška.

Tik štai iš kaž kur pripuola 
prie mūs žymioji veikėja Si
monienė, spaudžia mums deši
nes, ir ragina pasidėti žiupo- 
nus ir kitką.

—O kaip jūs čia, Simėniene, 
atsiradot? — paklausėm.

—Kaip jūs keistai klausiat?
— pastebėjo ji, — juk aš esu 
namie; Yuškienė yra mano se
suo; o čia mūs namelis, — 
lėtai ji pridėjo.

—O kur jūs draugas Šimė
nas? — pasiteiravom.

—Nugi matote, ana, tenai, 
medeliuose suvedžioja lempu
tes; tuojaus pabaigs. Ar netu
rite pažinties su juo? — pas
tebėjo.

—Taip, neturime, — atsa
kėm.

Vėliau susipažinom ir su 
šeimininku Šimėnu. Tykus ir 
draugiškas žmogus. O tas jau
kus namelis ir aplink namą vi
sas gėlynas, tai paties Šimėno 
ilgokų metų kruopštaus ir su
manaus darbo produktas. . . 
Ir todėl Yuškai pasirinko šią 
gražią vietą vestuvėms pas sa- 

.vo giminaičius.
Dvi valandžiukės prabėgo 

taip greit, lyg įdomiam teatre 
būtum sėdėję. Linkčiojo sve
čiai įvairaus gėrimo stikliu
kus; orkestrą dundino smagias 
lietuviškas polkutes, muzikos 
garsai plaukė toli, toli, po tą 
visą apylinkę; vakaras1 toks 
tykus; šį kartą apylinkės gy
ventojai galėjo pasiklausyti 
“gyvos” lietuviškos muzikos, 
o kitaip jie girdi veikiausiai

tik per radiją.
Prieš septynias parvažiavo 

nusipaveikslavę jaunieji su vi
su pulku — pamergėmis ir pa
jauniais. O už desėtko minu
čių atvažiavo ir Nassau Coun- 
tės teisėjas Johnsonas.

Tada, akyvaizdoje arti ke
turių šimtų vestuvių dalyvių, 
ten pat gėlyne, atlikta vestu
vių ceremonijos. Teko girdėt 
vestuvių dalyvius, kad visi 
pirmą* kartą dalyvaują tokios 
rūšies vestuvėse.

Po ceremonijų visi dalyviai 
susėdę apie stalus ten pat po 
medžiais sočiai užkandžiavo 
įvairias patrovas, o didesniam 
palinksminimui svečių — tan
kiai ant stalų pridygo storų 
bonkų su likeriais. . .

Nors ir visi vestuvių daly
viai buvo rinktinė publika, 
tačiaus čia teko susipažint su 
keletu daktarų, kurie podraug 
dirba su jaunavedžiu Henriu 
Yuška didžioje Brooklyno žy
dų Ligoninėje. Taipgi kartu 
vaišinosi teisėjas Johnsonas, 
kuris jaunuosius ir apvesdino. 
Teisėjas apart kitko pareiškė:

“Pirmą kartą savo gyveni
me dalyvauju tokioje jaukioje 
atmosferoje, ir linksmoje pub
likoje. Pageidautina, kad šios 
vestuvės būtų pavyzdžiu ki
tiems jaunavedžiams...”

Apart vietinių giminių ir 
pažįstamų, dalyvavo svečias 
net iš Seattle, Wash., ir Yuš- 
kos pusbrolis iš Hartfordo; 
taipgi buvo svečių ir iš kitur. 
Jaunavedžiai gavo keliolika 
sveikinimo telegramų.

Baigiantis vaišėms, susitikęs 
Yuška pasiteiravau:

—Kur jaunieji po vestuvių 
mano vykti?

—Apie mėnesį laiko Henris 
dirbs ligoninėje, kur ir dirbo, 
o vėliaus su žmonele vyks į 
Čikagą — ten Lilija lankys 
aukštesnę savo profesijos mo
kyklą, o Henris taipgi ten ma
no dirbti ligoninėje ir kartu 
praktikuotis aukščiau chemi
joje.

Yuškai yra laisvi žmonės; 
taipgi laisvai ir pavyzdingai 
išauklėjo sūnų Henrį, kuris 
nuo pat mažens iki dabar yra 
mokyklose gavęs geriausius 
pasižymėjimus; pasiekęs auk
štą laipsnį chemijos moksle.

Pirmadienį aplankiau d. Jo
ną Karpavičių. Jis yra labai 
silpnas, net nepajėgia šnekėt, 
bet yra geresnis, negu buvo 
užpereitą pirmadienį. Mane 
gerai pažino ir bandė šnekėt, 
bet tik porą žodžių pasakė. 
Mačiau, kad jam sunku šne
kėt, tai nešnekinau daugiau.

Jis randasi Roosevelt ligo
ninėj, 59th St. ir 9th Avė. Vi
sada galima matyt nuo 10 ryto 
iki 9 vakare.

Jonas yra “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas. Linkiu jam 
greit pasveikti.

Šeimynos Drauge.

Išvyko Pasilsėti
Po ilgokos ligos Kings 

County ligoninėj, Marijona 
Buskuvienė išvažiavo į Conn, 
pasilsėti tyresniame ir vėses
niame ore, pabėgti nuo mies
to karščių. Su ja kartu išva
žiavo ir viena duktė, prižiūrė
ti ją. Duktė Marijona palydė
jo ir sugrįžo darban. A. B.

Claire Beringer, gražuolė, 
apskundė teismui Jack March, 
jauną Westchester ponijos 
sportsmaną, kaltinimu, kad jis 
grasindamas nušaut privertė 
ją pasiduot jo frentui Robert 
Decker’iui po paūžimo po nak
tinius kliubus.

Mrs. Mary Behrens, 65 m., 
pasilenkus pro savo miegkam- 
bario langą pašlijo ir iškrito 
nuo 4-to aukšto 4 Monroe St. 
Užsimušė.
Yuškai turi Central Brooklyne 
ant Sand Stryt čeverykų krau
tuvę. Daugelis kostumerių gi
ria pas Yuška pirktus čevery- 
kus.

Lilija Zataveckaitė irgi iš
auklėta laisvai; dar mažytei 
Lilijai bebūnant mirė jos tėve
lis. Jos mamytė turi krautuvė
lę. Pati Lilija apart kitos mo
ksle šakos, — yra gabi siuvė
ja, kuri pati ir jos pamergės 
laike vestuvių puošėsi jos pa
čios pasiūtomis suknelėmis.

Laimingos kloties jaunave
džiams ir smagaus gyvenimo; 
taipgi šilto ir nuoširdaus susi
tarimo su abiejų jaunųjų tė
veliais! P. Baranauskas.

“New Masses” Sympi- 
siumas apie Karą

Liepos 30-tos vakarą eile 
žymių visuomenininkų Euro
pos ir Amerikos gyvenime, vi
sokių pažvalgų, susieis j vieną 
susirinkimą “New Masses” 
žurnalo suruoštame symposiu- 
me ir kiekvienas savaip dėstys 
šio karo priežastis, esamąją 
padėtį ir ateities perspektyvas.

Symposiumui rengėjų yra 
pateikta tema: “Pasaulis 
Prieš Hitlerį.”

Tarpe kalbėtojų bus Pierre 
Cot, buvęs Franci jos orlaivyno 
ministeris; kongresmanas 
John M. Coffee iš Washington 
valstijos; Leonard Engei, mili- 
tarinių žinių analistas; Karei 
Iludec, Čechoslovakijos konsu
las; Joseph Starobin, “New 
Masses” užrubežinių. žinių re
daktorius, William Blake, au
torius ir A. B. Magil iš “N. M.”

Įžanga iš anksto 50c, prie 
durų 65c Rezervuotoms vie
toms $1.

Įvyks liepos 30-tos vakaro 
8 vai., Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Karščių nebijokite, nes sa
lėj oras reguliuojamas dirbti
nu šaldymu, tad gera proga 
patogiai ir labai įdomiai pra
leisti vakarą. “N. M.” vakarai 
visad būna įdomūs.

Ruošia Prakalbas 
Karo Klausimu

Liepos 31-mos vakarą įvyks 
masinis mitingas Central Pa
lace, 18 Manhattan Avė., 
Brooklyne. Jį rengia Williams- 
burgo-Greenpointės 1WO kuo
pos. Kalbės Bedacht, IWO ge- 
neralis sekretorius, Gino Bar- 
di iš italų laikraščio L’Unita 
del Popolo, B. Borisoff iš Rus- 
sky Golos, ir Eric Saenger iš 
Am. Vokiečių Kliubų Federa
cijos.

Kitoj Brooklyno sekcijoj, 
3200 Coney Island Ave., IWO 
moterų sekcijos ruošiamas ma
sinis mitingas įvyks liepos 30- 
tą.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Scena iš judžio “Sovietų Rubežiai ant Dunojaus,” da
bar rodomo Irving Teatre, Irving Place ir 15th St., N. 
Y. Greta to rodomi “Hotel du Nord” ir “Rusų Liaudies 
Šokiai.” v

ŠĮ VAKARĄ SVARBIAUSIAS KLAUSIMAS
SYMPOSIUM

“PASAULIS, ar HITLERIS”
KALBĖTOJAI:

PIERRE COT
buvęs Francijos Orlaivyno Ministeris

LEONARD ENGEL
karo žinių gvildentojas

KAREL HUDEC
Čechoslovakijos Veikiantysis Generalis Konsulas

JOSEPH STAROBIN
NEW MASSES užsienių skyriaus redaktorius 

A. B. MAGIL pirmininkas, ir kiti.

Atvėdinto Oro Svetainėje
MANHATTAN CENTER

34th St. Ir 8th Avė., N. Y.

TREČIADIENĮ, Liepos-July 30 d. 8 P. M.
TIKIETAI: 50c iš anksto, 65c prie durų. Rezervuotos vietos—$1.00. 
Parsiduoda: Bookfair, 133 D. 44 St., Manhattan, Centriniame ofise, 

NEW MASSES, 461 Fourth Ave., N. Y.

Sekmadienį 278 asmenys 
užsiregistravo sargybiniais 
nuo atakų iš oro. Per mėnesį 
toms pareigoms viso užsiregis
travo mieste 68,724 asmenys.

Mokslų ir Industrijos Mu
ziejuje, Rockefeller Center, 
išstatytas parodai naujas me- 
dikališkos pagelbos orlaivis.

ŲARDAV1MAI
Parsiduoda restaurantas su gerais 

įrengimais bizniui. Galima daryt 
graži? pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi du restau- 
rantus, tad per daug darbo ir vieną 
turi parduot greitai, už prieinamą 
kainą. Kreipkitės: 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N .Y. (177-179)

RANDAVO.IIMAI
Pasiranęlavoja 3 ■ kambariai. įlenda 

$18 į mėnesį. Šviesūs ir švarūs. Ar
ti požeminių traukinių ir gatvekarių. 
22 Irving Ave., kampas Jefferson 
St., Ridgewood ((B’klyn), N. Y.

(178-180)
SANDĖLib Visokiu 

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

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

Nervų arbata ......................... 85c
Vidurių reguliatorius .......... 60c
Dusulio arbata ....................... 60c
Kokliušo arbata .....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliško 
kalbos be kito pagelbos 35c;

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

EOTOGRAEAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
e Iš .genų padarau 

n a u jus paveiks- 
k lūs ir krajavus 
it. sudarau su ame- 
■ rikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
Boa d i dinų tokio 
P dydžio, kokio pa- 
z geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES’
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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
——- -.» j

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
• Tei. EVergreen 7-RArtl

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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 Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Štai 
adresai.

Tel. Ev. 4-8698




