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Ir vėl gavome pluoštą iš ta
rybinės Lietuvos laikraščiu. Jie 
iš Kauno išėjo prieš karą — 
birželio mėnesio pradžioje. No. 190 LAISVES ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 

Telefonai: Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugpjūčio (Aug.) 13, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXXI. Dienraščio XXIU
Laikraščiai pilni straipsnių 

ir korespondencijų apie gamy
bą, apie meną, apie mokslą, 
apie aukštyn kėlimą viso Lie
tuvos žmonių gyvenimo.

Vasaros metu daug Lietuvos 
darbo žmonių gavo atostogas 
ir jas išnaudojo važinėjimuisi 
po'plačiąją Sovietų Sąjungą. 
Laikraščiuose telpa daug va 
sarotojų-ekskursantų įspūdžių.

štai “Tiesoj” (iš birželio 5 
d.) rašo grupė atostogautojų, 
nuvykusių net į Kaukazą, į 
Chosta kurortą:

“Kurortas Chosta, kuriame 
mes apsistojome, yra tiesiog 
panašus į pasaką: bekraštė 
skaidri melsva jūra, aukštyn 
terasomis kylančios baltos sti
lingos vilos slepiasi palmių,; 
kiparistų ir fikusų pavėsy. O į 
visa tai supa didžiulių uoluo-1 
tų kalnų virtinė, kur melsvoj . 
tolumoj, saulės spinduiliuose, j 
maudosi dvi snieguotos viršū
nės.

“Kurorte, kur tik turtuoliai 
galėjo gyventi, dabar, Stalino

NACIŠKAS DARLAN - VICHY FRANCUOS DIKTATORIUS
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Užtvirtintas Nacių
Diktatorius Lietuvai

Andrian von Rentein

Sovietai Apsupo Na
cių Tankų Divizijas
Smolensko Fronte

Konstitucijos dėka, ilsisi ir gy
dosi visų TSRS broliškų tautų 
darbo žmonės. čia ir rusas 
ramiai besišnekučiuojasi su 
žydu, čia armėnas vaikšto su 
latviu, o ten lietuvis su molda- 
viečiu aptaria kapitalistišką 
praeitį ir laimingą socialistinę 
dabartį, čia visi domisi vieni 
kitais, čia tavo respublka ir 
tau įdomūs broliškų respubli
kų džiaugsmai ir darbai.

“Kiekvienas poilsininkas tu
ri nuolatinę medicinos priežiū
rą ir reikalingą gydymą.

“Mes esame labai patenkin
ti, jaučiamės puikiai, gėrimės 
kalnų-gamta ir jaučiame, kaip 
kasdien stiprėja mūsų sveika
ta ir energija, kurią sugrįžę 
su džiaugsmu atiduosime mū
sų gražios ir laimingos socia
listinės tėvynės statybai.

Poilsininkai:
M. Simukaitis, J. Moižesas, 
S. Juodeikaitė, A. Stanke
vičiūtė,

Prekybos Liaudies Komi
sariato tarnautojai.”

Chosta, 1941. V. 7 d.

Jie sugrįžo, bet sugrįžę, 
veikiausiai, tučtuojau turėjo 
imtis už šautuvų ir mušti bai
sųjį priešą — -hitlerizmą — 
kuris užpuolė taikos trokštan
čius, taiką mylinčius žmones, 
kad juos apiplėšti ir paverg
ti!. . .

Tūli italai karo eigos ste
bėtojai (atsiminkim: fašistai) 
skelbia, kad Vokietijos-Sovie- 
tų Sąjungos karas gali užsi
traukti labai ilgai. Jų nuomo
ne, jis gali tęstis net per de
šimts metų ! Girdi, Sovietų Są
junga yra didelė, galinga. O 
jai paramos teikia Amerika ir 
Anglija. Tuo būdu ji gali gin
tis nuo nacių užpuolikų per 
eilę metų.

Mums atrodo, kad dešimties 
metų šis karas nieku būdu ne
galės tęstis. Visų pirmiausiai, 
Sovietų Sąjunga sustiprins sa
vo jėgas ir pradės ofensyvą 
visiškam hitlerizmo sunaikini
mui.

Antra, Hitlerio pavergtosios 
tautos sukils, negalėdamos pa
kęsti nacių priespaudos.

Trečia, pati Vokietijos liau
dis negalės ilgai toleruoti hit
leriškos diktatūros.

Per dešimts metų gali ne
likti nei vieno Vokietijos mies
to: Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos orlaiviai juos sunaikintų!

Šiandien kiekviena diena, 
aišku. Sovietams yra labai 
svarbi. Greit ateis lietūs, o 
paskui sniegas ir šalčiai. Tuo
met Sovietų gynėjams kur kas 
lengviau bus kariauti negu už
puolikams naciams.

Berlin. — Nacių valdžia 
užtvirtino Heinrichų Lohse 
kaipo Vokietijos komisarą 
naujai Ostlando (Rytų Že
mei) Provincijai, kurią vo
kiečiai sudarė iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos. Lohse 
pirmiau buvo vyriausias na
cių vadas Vokietijos provin
cijoj Schleswig-Holsteine.

Baltgudija taipgi bus pri
jungta prie Ostlando, kada

Nauji Tūkstančiai Esto
nijos Partizanų 
Muša Vokiečius

Maskva. — Dar tūkstan
čiai Estonijos darbo žmo
nių įstojo į divizijas sava
norių partizanų kovai prieš 
vokiečius. Šie estonų patrio
tai atkakliai ir narsiai gi
na kiekiveną colį savo so
vietinės žemės. Anądien jų 
batalionas X užpuolė vokie
čius iš šonų. Fašistai, nepa
jėgdami atremt griežto už
puolimo iš tų liaudiškų sa
vanorių kovotojų pusės, 
persigando ir pabėgo; o sa
vanorių batalionas paėmė 
dalį jų į nelaisvę, pagrobė 
5 prieštankines vokiečių ka- 
nuoles, 29 kulkasvaidžius, 23 
motorinius dviračius, didelį 
daugį amunicijos ir šiaip 
įrengimų.

Nepaprasta narsa atsižy
mėjo leitenantas Timoš. Jis, 
vadovaudamas žvalgų būre
liui, užtiko grupę besislaps
tančių fašistų kareivių ir 
sunaikino juos rankinėmis 
granatomis. Susikirtime su 
fašistais Timoš pats pirma
sis juos atakavo, paskui fa
šistus puolė visa Raudono
sios Armijos vvrų dalis, ko
manduojama Timošo.

Net kada jis buvo sužeis
tas, Timoš neapleido mūšio 
lauko ir toliau drąsįno sa
viškius, kol visa vokiečių 
kariuomenės dalis liko su
naikinta.

GANDAI, KAD ANGLIJA SIŪ
LYS TAIKĄ NACIAM

Washington. — Du kon- 
eresmanai sakė, kad lordas 
Beaverbrook, karinės anglų 
gamybos galva pareiškė, 
iog Anglija prašys Vokieti
ją taikytis, jeigu Amerika 
per 30 dienų neis karan 
prieš Vokietiją.

Amerikos valstybės mini
sterija sako, kad tas prane
šimas visai neteisingas.

Jei Amerika duos užtenka
mai Sovietams karinių reikme
nų, o Anglija bandys Franci- 
joje ir kur kitur prieš Vokieti
ją atidaryti naują frontą, tai, 
galimas daiktas, Hitleris bus 
nugalėtas dar šiemet!

Tai būtų geriausia ir gra
žiausia !

vokiečiai numalšins ją, kaip 
telefonu pranešė berlyniškis 
N. Y. Times koresponden
tas.

Generaliu nacių komisio- 
nierium Lietuvai paskirtas 
dr. Andrian von Rentein, 
vokietys bajoras gimęs Ru
sijoj 1897 metais. Jis iki šiol 
buvo pirmininkas Vokiečių 
Kooperatyvų ir Pramonės- 
Prekybos Rūmo.

Raudonieji Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Berlyną 
ir Šiaurinę Vokietiją
Maskva, rugp. 12.—Sovie

tų orlaiviai vėl bombardavo 
Berlyną ir kariškai svarbius 
punktus šiaurinėje Vokieti
joje.

Iš stambaus skaičiaus na
cių orlaivių tik keli pasiekė 
Maskvą; sunaikino kelis gy
venamus namus; nepadarė 
jokių karinių ar pramoninių 
nuostolių. Ligšiolinėmis ži
niomis, vienas iš tų vokie
čių bombininkų tapo nušau
tas žemyn, kaip praneša 
Tass, oficialė Sovietų žinių 
agentūra.

ANGLU ORLAIVIAI PER 
DIENĄ IR NAKTĮ BOM

BARDAVO NACIUS
London, rugpjūčio 12. — 

Stambūs būriai Anglijos or
laivių dieną ir naktį be at
laidos bombardavo vokiečių 
prieplaukas, fabrikus ir or
laivių stovyklas šiaurinėje 
Francijoje, Holandijoje ir 
Vokietijoje; padarė daug 
didelių gaisrų ir sprogimų. 
Manoma, kad sunaikino ne
mažai nacių orlaivių.

Prieš anglų lakūnus ne
pakilo nė vienas vokiečių 
orlaivis.

AMERIKOS SENATORIUS 
GRŪMOJA JAPONIJAI

Washington, rugp. 12. — 
Demokratas senatorius Ge
orge pareiškė: “Jeigu Japo
nija darys daugiau grobimo 
žingsnių pietinėje dalyje 
Pacifiko Vandenyno ' arba 
jeigu japonai pasimos ant 
Sovietų Sibiro, tai labai ga
limas daiktas, kad Jungti
nės Valstijos .visiškai su
traukys prekybos ryšius su 
Japonija.”

Senatorius George yra žy
mus narys senato komisijos 
užsieniniais reikalais.

Melbourne. — Sušauktas 
Australijos ministerių kabi
netas svarsto, kaip reikėtų 
atremt pavojų iš Japonijos 
pusės.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 11.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido šitokį pranešimą: *
Naktį rugpjūčio 10 ir 11 d. mūsų kariuomenė tęsė mū

šius srityse Smolensko, Bielaja Cerkov ir Umano, ir fron
to dalyje Estonijoje.

Mūsų oro laivynas, bendradarbiaudamas su žemės ka
riuomene, ir toliau kirto smūgius motorizuotoms ir me
chanizuotoms priešo jėgoms ir jo artilerijai.

Maskva, rugp. 12.—Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Rugp. 11 mūsų kariuomenė tęsė mūšius prieš vokiečius 
linkmėse Solcy, Smolensko, Bielaja Cerkov ir Umano.

Mūsų oro jėgos vis smogė šarvuotai priešo kariuome
nei ir pėstininkams, atakavo jo orlaivius stovyklose ir 
bombardavo didelį geležinkelio tiltą per Dunojų Černa- 
vodoj ir laivus Constan toj (Rumunijoj). Tiltas liko su
naikintas.

Rugp. 10 d. buvo sunaikinta 39 priešo orlaiviai. Mes 
netekome 25 orlaivių. Pagal naujausias žinias, šeši vo
kiečių orlaiviai tapo nušauti žemyn laike jų užpuolimo 
ant Maskvos naktį rugp. 10 į 11 d., o ne penki, kaip kad 
buvo pirmiau pranešta.

Anądien 60 iki 70 vokiečių-suomių orlaivių bandė daug- 
meniškai bombarduot Murmansko sritį. Mūsų kovos lėk
tuvai pastojo kelią priešų orlaiviams ir įvyko kautynės 
ore. Mūsų lakūnai pačiu pirmuoju smarkiu užpuolimu 
suardė priešo orlaivių susirikiavimą į mažas grupes.

Mūsų lakūnai ėmėsi naikint atskirus fašistų bombi- 
nius orlaivius ir jų grupes. Stipriai atakuojami mūsų la
kūnų, šeši vokiečių orlaiviai mėgino pabėgt, greitai smig- 
dami žemyn, ir lėkė į pietų vakarus. Mūsiškių kulkomis 
perverti, du fašistų orlaiviai užšidege ir liepsnodami 
kaip kokie milžiniški švyturiai, krito žemėn ir susikūlė. 
Du kiti priešų orlaiviai tapo sunkiai sužeisti.

Naktį rugpjūčio 10 į 11 d. Sovietų orlaiviai vėl bombar
davo karinius pastatus Berlyno srityje ir mėtė padega
mąsias bombas ir labai galingas sprogstamąsias bombas. 
Buvo pastebėta, jog kilo didžiuliai gaisrai ir smarkūs 
sprogimai Berlyne. Visi mūsų orlaiviai, apart vieno, su
grįžo į savo stovyklas. Dabar jieškoma nesugrįžusio or
laivio.

RAUDONŲJŲ NARSUOLIŲ ŽYGIAI
Maskva, rugp. 11. — Šį vakarą Sovietų Žinių Biuras, 

be kitko, paskelbė šiuos įvykius:
Mūsų kariuomenės dalis X, komanduojama Lukiano- 

vo, supliekė du vokiečių batalionus iš 312-to jų pėstinin
kų pulko ir vieną motorizuotą pėstininkų batalioną. Mū- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Kompanija Šaukia Ar
miją prieš Streikierius

Kearny, N. J.—Federal 
laivastatyklų kompanija at
sikreipė į Amerikos valdžią, 
kad atsiųstų kariuomenę ir 
laikinai užimtų tas laivų 
statymo dirbtuves prieš 
streikierius.

Streike dalyvauja 16 tūk
stančių darbininkų, vado
vaujami CIO unijos. Svar
biausiai jie reikalauja pri
pažint uniją. Kompanija 
griežtai nusistačius prieš 
uniją ir atsisako eit į dery
bas su streikieriais tuom 
klausimu.

Ablavos prieš Nacius 
Čilės Respublikoj

Saniago, Chile. — Šios 
piet-amerikinės respublikos 
policija padarė kratas patal
pose vokiškų organizacijų 
keliuose miestuose, užgrobė 
jų dokumentus, svastikinius 
kryžius ir kitus nacių ženk
lus. Suėmė visą eilę nacių 
vadų.

Smarki Sovietą Staty
ba, Nežiūrint Karo

Archangelsk, Sovietai. — 
Nežiūrint karo, čia vis pir
myn varoma statyba, ir, be 
kitko, baigiama būdavot di
delė departmentinė krautu
vė, nauja ligoninė ir kiti pa
statai. Darbas eina smar
kiau negu pirm karo.

“TVARKIAI TRAUKIASI”
Berlin, rugp. 12. — Na

ciai jau sako, kad Sovietų 
kariuomenė tik tvarkiai 
(kai kur) traukiasi atgal 
Ukrainos fronte. — Vakar 
gi naciai pasakojo, būk 
Raudonoji Armija bėganti 
nuo jų, o jie vejąsi.

Dabar vokiečių karinin
kai kaltina prasidėjusius 
Ukrainoj lietus, kad per 
juos negalį išvystyt tokius 
karo vieksmus prieš Sovie
tus, kokių norėtų.

Washington. — Tvirtina
ma, kad kongresas pailgins 
karinę tarnybą 18 mėnesių.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Berne, Šveic. — Tiesiogi
niai pranešimai rodo, jog 
siaučia kruviniausi mūšiai 
tarp Sovietų kariuomenės ir 
nacių Ukrainoje, srityse Si- 
niucha ir Rug upių. Daugu
moje vietų Raudonoji Armi
ja atmuša vokiečių atakas, 
bet “kai kur dar reikės mil
žiniškų pastangų, idant pa
šalint visokį ten pavojų iš 
nacių pusės,” kaip sako 
Maskvos radijas.

Per tris paskutines die
nas vokiečiai beveik nieko 
nelaimėjo savo bandymais 
siekiančiais atkirst Odesa. 

h

Vokiečiai Sako, kad jie 
Vejąsi Raudonąją Ar

miją Ukrainoje
Berlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad jie, girdi, 
vejąsi besitraukiančias at
gal Sovietų armijas pietinė
je Ukrainoje. Anot nacių, 
tai jie visur žygiuoją pir
myn prieš Sovietus pagal 
planą.

Vokiečių komanda teigia, 
kad jų orlaiviai numetę dau
gelį tonų sprogdinančių ir 
padegančių bombų ant Mas
kvos karinių fabrikų.

Naciai sakosi atmušę 
priešo (Sovietų) orlaivius, 
kurie “mėgino” bombarduot 
Berlyną, ir nušovę žemyn 
du iš tų orlaivių.

Anot nacių, tai jie, esą, 
apsupę didelį skaičių Sovie
tų kariuomenės tarp Dniep
ro ir Dniestro upių ir Juo
dosios Jūros.

Šiuo tarpu naciai jau ne
sako, kad jie apsupę Kijevą, 
Ukrainos sostinę.

Vokiečių žinių agentūra 
DNB skelbia, kad jie sunai
kinę vieną Sovietų pėstinin
kų diviziją į pietus nuo Il
men ežero. ♦

Lenką Generolas Janu- 
šaitis Šaukia Išvien

Kriošint Nacius
Maskva.—Visų slavų tau

tų susirinkime lenkų gene
rolas Marijonas Janušaitis 
(lietuviška pavardė) atsi
šaukė į lenkus, kad greitai 
darbais įkūnytų sutartį tarp 
Sovietų Sąjungos ir lenkų 
valdžios. Gen. Janušaitis, be 
kitko, sakė:

“Broliai lenkai ir visos 
broliškos tautos, kurias pa
vergė ir kankina barbarai 
vokiečiai! Per šimtmečius 
lenkai kovojo prieš žiaurius 
užpuolimus iš vokiečių pu
sės, ir nuo pačios pirmos 
dabartinio karo dienos Len
kija liejo savo kraują; žuvo 
jos miliono vyrų armija, ir 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Į šiaurius riuo Lipovec 
raudonarmiečiai stengiasi 
pakirst pačias nacių štur- 
mavimų šaknis.

Į šiaurius nuo Kijevo So
vietų kariuomenė “daugely
je vietų įsikerta į vokiečių 
linijas” palei Ūž upę.

I Smolensko fronte dauge
lyje punktų vokiečiai tapo 
priversti trauktis atgal ir 
tik gintis.

Į pietus nuo Smolensko 
Raudonoji Armija yra ap
supus vokiečių tankų divizi-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Japonai Nekliudysią 
Amerikos Laivą su Ka
ro Pabūklais Sovietam

Tokio, rugp. 12. — Japo
nijos valdžia užginčijo, kad 
ji reikalavo Amerikos ne- _ 
siųst Sovietam karo pabūk- . 
lų per'Vladivostoką. Japo
nų valdininkai sakė, kad 
Japonijai nesvarbu, ar tuos 
pabūklus gabena Amerikos 
ar Sovietų laivai.

“NEPRIKLAUSOMA” FRAN- 
CIJA KARIŠKAI VEIKSIAN

TI IŠVIEN SU HITLERIU
Vichy, Francija, rugp. 12. 

—Visa kariška galia šioje 
vokiečių neužimtoje Franci- 
jos dalyje tapo pervesta į 
rankas admirolo Jeano Dar- 
lano, ministerio vice-pirmi- 
ninko. Suprantama, jog jis 
visiškai pasiduos Hitlerio 
daromam spaudimui, kad 
Vichy Francija eitų išvien 
su naciais kare prieš Sovie
tus ir Angliją.

Nors Petain skaitosi f ran- 
cūzų valstybės galva, bet 
Darlan, nacių pataikūnas, 
jau tapo tikruoju diktato
rium Francijos nepriklauso
mos dalies.

PARTIZANŲ ŽYGIS NEMUNE 
PRIEŠ NACIUS

Maskva, rugp. 12. — Vie
no girininko vadovaujami 
partizanai nuskandino vo
kiečių laivą Nemune, Gar
dino srityje; užmušė 10 vo
kiečių.

Į šiaurius nuo Molodečno, 
arti Lietuvos rubežiaus, 
partizanai, komanduojami 
vieno gelžkelinio mašinisto, 
išvertė iš bėgių motorinį 
vokiečių gatvekarį, užmušė 
10 nacių oficierių ir 12 ka
reivių ir pagrobė du lengvus 
kulkasvaidžius ir daugelį ki
tų, mažesnių automatiškų 
ginklų.

ORAS. — Šį trečiadienį 
dalinai apsiniaukę.
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Irane, Čilėj ir Pas Mus
Iš Irano (Persijos) pranešama, kad 

ten tapo suimta eilė nacių ir iraniečių. 
Sakoma, Irane buvo ruoštas pučas, ku
riuo būtų bandoma sekamą savaitę nu
griaut esamoji Irano vyrausybč ir pasta
tyti kitą vyriausybę grynai iš naciškų 
elementų.

Irane jau senai veikia nacių šnipai— 
“Vokietijos turistai” ir “vokiečiai inži
nieriai,” kaip jie vadinasi. Jie ten sąmo- 
kslininkauja su vietos persais iranais. 
Panašūs reiškiniai rodosi ir Afganistane.

Anglijos vyriausybe jau poru atvejų įs
pėjo Irano vyriausybę, patardama jai' iš
valyti kraštą nuo naciškų agentų, dir
bančių tiek Irano, tiek Anglijos, tiek So
vietų Sąjungos nenaudai. Bet iki šiol ša
cho vyriausybė nenorėjo tų patarimų 
klausyti. Gal būt ji susipras.

O jei nesusipras, tai, natūralu, Angli
ja ir Sovietų Sąjunga galėtų imtis griež
tesnių priemonių savo interesams apsau
goti.

Iš Pietų Amerikos, aišku, iš Čilės, atei
na panašių žinių. Ten šiomis dienomis 
tapo suimta keletas nacių agentų. Čilėj 
veikia liberališka valdžia, todėl ji nelau
kia, kad ją kas nors iš šalies paragintų 
savo kraštui apvalyti. Santiago vyriausy
bė pasekė Bolivijos vyriausybės pavyzd
žiu. Visoje Lotynų Amerikoje naciški su
tvėrimai tik zuja ir zuja. Juos finansuo
ja Berlyno nachalas, Goebelsas, sulyg ku
rio direktyvomis jie dirba.

Daug yra ir Jungtinėse Valstijose Hit
lerio agentų, dirbančių naciams. Jie vi
saip bando pakenkti mūsų krašto vyriau
sybei apsiginkluoti ir suvienyti liaudį 
kovai prieš hitlerizmą. Lindberghai, 
Wheeleriai, kunigai, toki kaip Coughli- 
nas, Hearstai ir kiti naciams prielankūs 
elementai dirba penktakolumnistų darbą, 
pražūtingą kraštui.

Nemažai yra ir pas lietuvius tos rū
šies sutvėrimų. Tūlos lietuviškų pro-na- 
ciškų laikraščių redakcijos atvirai, be jo
kios gėdos talpina savo špaltosna hitleri- 
ninko-budelio Ancevičiaus “koresponden
cijas” (pro-nacišką propagandą) ir tą 
hitlerininką skelbia esant jų specialiu ko
respondentu !

Šitaip Elgtis Negalima
Laikraštis “The CIO News” skelbia to

kią žinią: National Maritime Unija pa
siuntė prezidentui Rooseveltui ir Jungt. 
Valstijų postmasteriui reikalavimą, kad 
jis pašalintų iš vietos Charlestono (South 
Carolina valstijoj) pašto viršininką J. G. 
Thomas. Ponas Thomas, sako reikalavi
mas, surašė į “juodąją knygą” visus tuos 
žmones, kurie gauna per tąjį paštą pa-’ 
minėtos unijos organą “The Pilot”, ir. du 
kitus laikraščius—“Southern News-Al
manac” ir “Daily Worker”.

Nurodoma, kad šis pašto viršininkas 
tą viską sudaręs slaptai ir įsakęs pašto 
tarnautojams niekam apie tai nesakyti.

Todėl unija griežtai prieš tą žygį pro
testuoja, reikalaudama poną Thomas iš 
vietos pašalinti. Šitaip elgdamasis, sako 
reikalavimas, pašto viršininkas ne tik 
laužo pašto patvarkymus, krašto įstaty
mus, bet podraug labai paneigia ameriki
nės demokratijos dvasią. Jeigu mes ko- j 
vojame už panaikinimą hitlerizmo užsie- į 
nyje, tai privalome žiūrėti, kad Hitlerio 
gestapiškos metodos nebūtų naudojamos 
Amerikoje, pas mus pačius.

Tai visai teisingas reikalavimas. Toki 
pašto viršininko žygiai smarkiai pažeid
žia žmdnių pasitikėjimą valstybišku apa
ratu ir kenkia stiprinti kovą prieš hitle
rizmą.

Negrinas Sveikina
Iš Maskvos atėjo žinia, kad buvūsis 

Ispanijos respublikos ministerių pirmi
ninkas Juan Negrin nesenai pasiuntė 
į Maskvą žymiajai Ispanijos liaudies va
dovei Pasijonarijai (Dolores Ibarruri) 
sveikinimą. Sveikinimą jis pasiuntė po 
to, kai Pasijonarijos sūnus gavo iš So
vietų Vyriausybės didvyrio ordiną už ne
paprastai didelius pasižymėjimus kovoje 
su vokiškais fašistais,

Negrinas žymi, kad tas pats leitenan
tas Ibarruri buvo gavęs medalį ir iš Ispa
nijos respublikoniškos vyriausybės už jo 
pasižymėjimą kovoje su fašistais Ispa
nijoje.

Svarbu čia pažymėti, kad Juan Neg
rin yra socijalistas. Ir jeigu jis tokią svei
kinimo telegramą Pasijonarijai pasiuntė, 
tai, reikia turėti galvoje, kad jis Stovi su 
demokratijomis, jis stovi su Sovietų Są
junga, ne taip, kaip lietuviški socijalis- 
tai, kurie spjaudo ir niekina didvyriškai 
su fašizmu kovojančią Sovietų Sąjungą!

Kalbant apie “’Automatus”
Hitlerio agentai prieš Sovietų Sąjungą 

jau yra parašę daugybę visokių nesąmo
nių ir šmeižtų. Mėgiamiausias Hitlerio 
ir Goebbelso Sovietams priekaištas tai 
tas, kad raudonarmiečiai “nekultūringai” 
gina savo kraštą. Girdi, raudonarmietis 
—tai be sielos žmogus. Tu jį kažin kaip 
bandyk paimti belaisvėn, jis nepasiduos: 
kovos, kol tik pajėgia, žinoma, kultūrin
go žmogaus akimis į tai žiūrint, raudon
armietis pasilieka didžiausias didvyris, 
nes jis pasiaukojusiai gina pasaulio civi
lizaciją, kultūrą: jis gina savo kraštą, 
savo krašto žmonių laisvę. Bet ne taip 
mano hitlerininkai-barbarai. Net ir lie
tuviški pro-naciai negali nusiraminti, pa
galvoję apie herojišką raudonarmiečių 
karžygiškumą ir pasiaukojimą.

Štai, ka paduoda “Vilnis” (iš rugpj.
9 d.):

“Anti-bolševikiškas automatas Grigai
tis prirodinėja “Naujienose” (Nr. 183), 
kad yra ‘daug tiesos’ tame žiopliausiame 
tvirtinime, būk Raudonosios Armijos ka
riai yra automatai, neprotaujanti, neži
nanti už ką kariaujauja.

“Savo tvirtinimus ‘Naujienų’ šmokas 
remia ‘išvedžiojimais’ tūlo Schlamm’o, 
kuris pasakęs:

“‘Jie gyvena pagal įsakymą, valgo pa
gal įsakymą, neapkenčia pagal įsakymą, 
myli pagal įsakymą, miršta pagal įsaky
mą.’ ”

“Tai taip apibudina raudonarmietį 
Schlamm’as ir šmokas ‘Automatas’ ir 
daugiau nieko.

“Žinoma, iš tokių tipų negalima nei no
rėt, kad jie suprastų, jog Raudonoji Ar
mija buvo auklėjama dvasioje socialisti
nių idealų, ji buvo užgrūdinta tame po
litiniame supratime, kad imperialistai vė
liau ar anksčiau užpuls Sovietų Sąjungą. 
Raudonoji Armija buvo pasiruošus fizi
niai ir politiniai. Raudonoji Armija rodo 
tiek iniciatvos ir tiek daug naujos orien
tacijos karo veiksmuose, kad vadinti ją 
‘automatu’ gali tik paskutiniai žiopliai.

“Su jais, žinoma, nėra jokio reikalo 
ginčytis. ’ . ?

“Ta pačia tema, apie raudonarmiečius, 
rašo ir klerikalų ‘Draugas’. Visas savo 
‘informacijas’ tas laikraštis ima iš hitle
rinių šaltinių. Jis dabaigia ‘Naujienų’ 
meditacijas apie ‘automatus’, sakydamas, 
kad žmogaus gyvastis jai (Maskvai) yra 
tik menkniekis:

“ ‘Vokiečių karo vadai randa, kad šia
me kare pas bolševikus žmogaus gyvastis 
neturi nė mažiausios vertės. Per penkių 
savaičių karą su sovietais vokiečiai yra 
nukovę daugiau kaip vieną milioną rau
donarmiečių. Ir toliau tas kovimas vyks
ta: savo keliu ir bolševiku vadams neatei
na nė į gaivą savo kareivius kiek nors 
apdrausti nuo tų baisių skerdynių.

“ ‘Anot vokiečių, nei rusų tauta, nei pa
saulis niekados nepatirs apytikrio žuvu
siųjų raudonarmiečių skaičiaus. Nė rau
donoji. Maskva apie tai nesirūpina. Žmo
gaus gyvastis jai yra menkniekis.’ (Nr. 
182).

“Vakar, šioje vietoje, mes citavom 
‘Draugo’ pasipiktinimą, kad raudonar
miečiai nepasiduoda ir kovoja iki pasku
tinio kraujo lašo. O šiandien mums ten
ka cituoti iš naujo skyriaus hitlerinės 
propagandos.

‘Naujienos’ gali pamokinti ‘Draugą,’ 
pakišant jam savo ‘argumentą’ apie au
tomatus. Kas čia tokio, juk žūva ne žmo
nės, bet ‘automatai’...

“Taip jie prieina prie psichopatalogi- 
jos.”

W^iston Churchillas, Anglijos premjeras, stebi amerikinį tanką, nesenai gautą 
iš Jungtinių Valstijų.

IS KAROJR APIE KARA
Netikėkite Fašistų Melams!

Mes jau daug kartų per
sergėjome “Laisvės” skaity
tojus, kad jie netikėtų Vo
kietijos fašistų melams apie 
jų “pergales” prieš Raudo
nąją Armiją. Kuo labiau 
Vokietijos fašistams nevyk
sta pravesti jų budeliškus 
planus, kuo arčiau artėjo 
rudens oras ir žiema, kuo
daugiau reiškiasi bendra
darbiavimas kovoj prieš fa
šizmą tarpe Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų, tuo daugiau naziai 
meluoja ir jų agentai, lietu
vių tarpe taipgi, platina 
tuos melus.

Net turčių spauda, kuri 
nėra parsidavus Vokietijos 
fašistams, ir tai jau atžy
mi visą eilę Vokietijos fa
šistų melų. “New York Ti
mes”, sekmadienį, rugpjū
čio 10 d., privedė eilę tų me
lų, kaipo parodymą, kodėl 
nereikia tikėti žinioms iš 
Berlyno. Štai keletas jų:

Meluoja apie Sovietų nuo
stolius. Karo pradžioj Vo
kietijos fašistai skelbė, kad 
Sovietai būk turi tik 4,000 
karo orlaivių. $Jž 8 dienų 
karo jie paskelbė, kad visus 
Sovietų orlaivius sunaikino. 
Dabar Berlyno fašistai skel-
bia, būk sunaikino per 10,- 
000 Sovietų orlaivių! Mato
te, Sovietai turėjo tik 4,000 
orlaivių,‘O fašistai sunaiki
no net per 10,000, gi tuo 
pat kartu Sovietų orlaiviai 
diena iš dienos fronte dau
žo fašistų pėstininkus, me
chanizuotas jėgas, bombar
duoja fašistų orlaivių stotis, 
taip, kad vokiečiai fašistai 
buvo priversti atitraukti į 
užnugarį savo orlaivių ba
zes, bombarduoja Finliandi- 
joj karo strategines vietas 
ir nuolatos degina Rumuni
joj žibalo šaltinius ir kitus 
karo centrus. Dar daugiau. 
Jau net tris kartus Sovietų 
orlaiviai bombardavo Ber
lyną! Tai kas gali patikėti 
nacių pasakoms, kad jie 
“sunaikino Sovietų orlai
vius”?—stato klausimą “Ti
mes” redaktorius Edwin L. 
James.

Melai apie Smolensko mū
šius. Kada Raudonoji Armi
ja sulaikė fašistus ant ke
lio nuo Minsko į Smolenską, 
tai fašistai dar liepos 16 die
ną paskelbė, būk jie užėmė 
Smolenską, paskui pradėjo 
girtis, užėmę Važmą, vė
liau, būk fašistai jau tik 50 
mylių nuo Maskvos.

Faktai parodė, kad Smo
lenskas, kuris yra 230 my
lių į vakarus nuo Maskvos, 

(buvo ir yra ^Sovietų rankp-

se. Vėliau fašistai paskel
bė, kad jie “sunaikino So
vietų armijas Smolensko 
srityje,” būk suėmė per 
300,000 rusų nelaisvėn ir 
“atidarė kelią į Maskvą.” 
Bet kaip matome, jau ant
ra savaitė po to pranešimo, 
“kelias Maskvon atdaras,” o 
fašistai neina. Kodėl? Todėl, 
kad visi tie fašistų pasigy
rimai buvo tuščias muilo

visko, tai dienraščio “Lais
vės” finansinis reikalas 
taipgi privalo rūpėti visiems 
jo patriotams. Skaitytojų 
susirinkimuose mandagiai 
reikia pakviesti žmones įsi
gyti “Laisvės” bendrovės Še
rų. Ir tai bus stipri mate
riale atspara mūsų dienraš
čiui prieš kylančias kainas.

Visokia materiale parama 
“Laisvei” yra reikalinga. 
Tačiaus svarbiausias daly
kas yra gauti “Laisvei” kuo- 
daugiausia naujų skaityto
jų. Užrašysi savo kaimy
nui “Laisvę”, tai jis bus ta
vo artimas draugas, jis bus 
apšviestas žmogus, skaity
damas dienraštį “Laisvę”.

“Laisvės” Administracija.

“Patrijotif Bėdos...
Kai lenkų panstva laikė pasi-

■ ' ' ' ': ' ......... '■ v'"'-’-’

/

Trečiadienis, R'ugp. 13, 1941

»

vo ir yra rusų rankose. So
vietų armija ne vien Lenin
gradą sėkmingai gina, bet 
net Hangoe salyno srityj už-, 
ima nuo baltųjų finų salas. 
Baltieji finai ne tik neprisi
artino prie Leningrado, bet 
jie dar nepaėmė nei Vybor
gą (Vipurį), kuris yra ant 
Sovietų-Finliandijos sienos.

Melai apie Sovietų Rezer-
burbulas, kad nuraminti Vo
kietijoj žmonių priefašistinį 
sąjūdį.

Melai apie 1 
Jau antroj kar 
Vokietijos fašistai paskelbė, į vyrų pritrūko, 
kad “Leningradas, Akaip ir frontan rezervus, 
paimtas, jis apsuptas iš vi- (turi neišsekamus 
sų pusių.” Jie skelbė, būk rezervų ir karo f 
užėmė Narvą, būk jau už
ėmę Novgorodą, būk finai 
iš šiaurių jau įžengė į Le
ningradą. Amerikoj fašis
tams tarnaujanti spauda, 
jų tarpe “Amerikos Lietu
vis” pasiskubino skelbti, būk 
naciai jau užėmę Leningra-

Dabar jau aštunta karo 
savaitė, o Leningradas vo
kiečiams fašistams dar la
bai toli. Visi tie miestai bu

vus. Trečioj savaitėj fašis
tų karo prieš Sovietų Sąjun
gą jie jau pradėjo skelbti, 

ningrądą. būk Sovietai meta į frontą 
savaitėj paskutinius savo rezervus, 

tai stato 
Sovietai 

neišsekamus šaltinius 
rezervų ir karo ginklų. So
vietų šalyj ne vien vyrai, 
bet moterys ir net vaikai 
stoja kovon prieš budeliš
kus fašistus. Niekas negali 
nugalėti ir sumušti tokią 

išalį, kurios visi gyventojai 
vieningai kaunasi prieš 
žmonijos neprietelius fašis
tus. Saugokitės fašistų me
lų, kuriuos skleidžia ne vien 
Berlynas, bet Amerikoj lie
tuvių fašistų, klerikalų ir 
socialistų laikraščiai!

Išbandykime!
Pas mus yra įsigyvenusi 

yda, būk vasaros sezone 
sunku gauti naujų skaity
tojų “Laisvei” ar kitiem iš 
pažangiųjų laikraščių. Taip 
įsikalbėjus, niekas ir nede
da pastangų prikalbinimui 
naujų skaitytojų pažangia- 
jąi spaudai vasarai atėjus.

Šiemet nauja šviesa blyks
telėjo mūsų gyvenime. Va
saros sezone gauname pluo
štus naujų skaitytojų dien
raščiui “Laisvei”, ši šviesa 
kerta tą įsisenėjusią ydą, 
būk vasarą labai sunku už
rašyti “Laisvę”. Nesakome, 
jog lengva; kiekvienas svar
bus darbas reikalauja pasi- 
rižimo. *•

Tiesa, šiemet yra ir prie
žasčių lengviau gauti nau
jų skaitytojų. Šiandien kle
rikalų, socialistų ir tautinin
kų spauda išstojo prieš Lie
tuvą. (Jie savo tyla užgiria 
Hitlerio panaikinimą net 
Lietuvos vardo). Lietuvos 
buvusiems valdininkams rū
pi tik atgriebti savo dvarus, 
Lietuvos kraštas ir lietuvių 
tauta jiems nesvarbu. Tame 
piktame geisme Lietuvos 
buržuazijai vadovauja len
kės dvarininkės Jadvyga ir 
Zosė, kurios priešakyj par 
sistatę Lietuvos išdaviką 
Smetoną. Todėl dori žmonės

lietuviai tuomi piktinasi ir 
norėdami žinoti apie Lietu
vą tiesos, užsisako “Laisvę” 
ir skaito ją. Antra, tai su 30 
metų “Laisvės” gyvavimo 
jubilėjaus proga mes labiau 
išsijudinome į darbą gavi
mui naujų skaitytojų.

Nors kartą rimtai išban
dykime vasaros sezoną pra
plėtimui savo dienraščio 
cirkuliacijos. Kiekviename 
susirinkime, kiekvienoje su
eigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti dienraštį “Lais
vę.”

Labai svarbu būtų turėti 
dienraščio “Laisvės” skaity
tojų susirinkimus. Į arti
mesnes kolonijas, į tokius 
susirinkimus būtų galima 
'atvykti kam nors ir iš “Lai
svės” įstaigos. O kur iš 
I “Laisvės” atstovo pribuvi
mui kliudytų tolima kelionė, 
ten patys vietiniai galėtų 
pasitarti. Reikia planuotai' 
darbuotis, kad savo koloni
joje gauti kuo daugiausia 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 
Rimtai darbuojantis pasek
mės būtų džiuginančios. 
Gautume šimtus naujų 
skaitytojų dienraščiui “Lai-1 
svei”. Šimtus žmonių išgel
bėtume nuo Hitlerio agentų1 
piktos propagandos.

Kadangi kainos kyla ant

grobusi lietuviškąjį Vilnių, tai 
lietuviški “patrijotai” garsiai 
šūkaudavo: “Mes be Vilniaus 
nenurimsim!”

Naciams Lenkiją apgalėjus 
ir jos šlėktų valdžiai išnešus 
kudašių, Raudonoji Armija pa
ėmė Vilnių ir, kaip žinome, jį 
pervedė Smetonos buvusiai val
džiai.

Bet... tautininkai - “patrijo
tai” vis nurimti negalėjo. Jie 
vėl ėmė šaukti: “Sovietai iš 
Vilniaus viską išvežė, nieko ne
paliko; žmonės badu pradėjo 
mirti...”

žinojo tie mūsų “tautiečiai,” 
kad Vilnius buvo ponų nuban- 
krutuotas; kad šlėktų valdžia 
Vilnių apnuogino iki kaulo, bet 
vistiek jie kaltino bolševikus, 
būk jie Vilnių apiplėšę. Ir kai 
tie pikti paskalai apie bolševi
kus “patrijotų” buvo leidžiami, 
tai buvo neginčijamų žinių, 
kad Sovietai padėjo vilniečiam 
maistu, kad apsiginti nuo ba
do.

Kai Lietuva įsijungė Tarybų 
Sąjungon, — vėl darban paleis
tos “patrijotiškos” gerklės. Im
ta šaukti, būk Lietuva likosi pa
vergta, būk viskas nuo lietuvių 
atimama ir Maskvon išvežama 
ir tt., ir tt.

Kodėl toks gvoltas keltas, ko 
ir kas taip rėkė?

Rėkė stambusis buožė, kam 
jo žemė likosi apkarpyta iki 30 
ha; šaukė dvarininkai dvarų 
netekę; niršo bankininkai; py
ko fabrikantai, negalėdami pel
nus sai(^ krauti iš darbininkų 
prakaito; keikė visokį dvasiš
kiai, netekę didelių plotų derlin
gų, kitų rankomis apdirbtų že
mių, pelningų “šventų” biznių ir 
riebių algų iš valdžios fondų; 
ugnia spjaudė visokį valdinin
kai ir aukšti smetoninio režimo 
pareigūnai, prieš kuriuos Lietu
vos liaudis turėjo tūpčioti, juos 
garbinti, jiems riebias algas 
mokėti.

Visas tas vargingos Lietuvos 
“elitas,” Lietuvos kūną ėdę pa
razitai bėgo iš Lietuvos rėkda
mi, keikdami, niršdami ir dan
timis grieždami. Tai buvo di- 
džiausis jiems smūgis. Kas tai 
matė, kad ponai nebūtų po
nais !...

Bėgo jie pas savo užtarytoją 
Hitlerį, į Berlyną. Sugužėję ten, 
per Hitlerio propagandos me
gafoną jie paleido savo “patri- 
jotiškas” burnas prieš Sovietų 
Sąjungą ir tarybinę Lietuvos 
valdžią, skleisdami pikčiausius 
melus.

Baisiai Lietuvos liaudies prie
šai supyko, kad vergai iš jų 
rankų išspruko. Visi fabrikai, 
visos įmonės suvisuomenintos; 
žemės ūkis pavestas tvarkyti 
tiems, kurie ją (žemę) apdirba; 
nevalia žmogui žmogų išnaudo
ti, pelną sau iš jo daryti. Bė
da. ..

Prieš kiek laiko pas mane at
silankė vienas tautininkų su- 
paikintas žmogelis ir pradėjo 
pasakoti, kad Sovietų Sąjunga 
viską, o viską išvežusi iš Lie
tuvos. Raudonarmiečiai pradėję 
žmonėm ausis ir nosis pjausty
ti.

—Kur sveikas tokias žinias 
esi gavęs?—paklausiau jo.

—Gaunu laiškus iš Lietuvos, 
(Tąsa anf 54o puslapio)
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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.

MA 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. Įrašykime.

Ar Jau Pasiruošta Žurnalo 
Išleidimui-Platinimui?

Mūsų j ubile.j inio leidinio 
Moterų Balso raštams prisiųs
ti, kaip skelbia jo redaktorė 
K. Petrikienė, laikas baigiasi 
su 15-ta rugpjūčio.

žurnalas norima turėt gata
vu platinimui su pradžia spa
lių mėnesio, kada sueina 25 
metai nuo pasirodymo pirmo 
Amerikos lietuvių moterų 
laikraščio Moterų Balso. Raš
tai reikalinga gaut anksčiau 
dėlto, kad žurnalas turės būti 
pagamintas spaustuvės nulie
kamu laiku, tarp nuolatinių 
laikraščių ir žurnalų spaudos.

Turėsim Įdomų Žurnalą

Didelio formato, su artistiš
kai pieštu ir spalvotu viršeliu, 
Moterų Balsas turės 64 pusla
pius, kuriuose rasime raštui vy
resniųjų mūsų veikėjų, garbin
gų mums pirmo laikraščio stei
gėjų, rėmėjų ir platintojų, 
kaip lygiai ir jaunesniųjų mo
terų veikėjų.

Rašoma yra tų laikų atsimi
nimai, taipgi iš vėlesnės mo
terų veiklos. Bus raštų apie 
moteris įvairiausiose gyvenimo 
srityse: moksle, šapose, profe
sijose, veikime. Tilps iš Ameri
kos lietuvių moterų gyvenimo 
vaizdelių, paveikslų.

Jeigu kurios raštai dėl ko
kios nors priežasties netilptų 
žurnale, jie prie pirmos pro
gos bus talpinami dienraščių 
Moterų Skyriuose, bile tik bus 
tinkami spaudai.

Atsišaukimas į Massachusetts Moterų 
Organizacijas ir Pavienes Drauges

Kadangi atsibuvus Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos konfe
rencija rugpjūčio 3 d., So. 
Bostone, paliko man rūpintis 
Moterų Stalo reikalais būsi
mam mūs Amberland Radijo 
Piknike, rugpjūčio (Aug.) 24 
d., Maynarde, tad prašau vi
sas moterų organizacijas ir 
pavienes drauges prisidėti prie 
užpildymo Moterų Stalo. Negi 
mūs viena LLD 2 k p. galėtų 
prigaminti tiek valgių, kad 
padarius Moterų Stalą turtin
gu skaniais valgiais. Tik visų 
kolonijų moterims kooperuo
jant bendrai bus galima tai į- 
vykinti ir paremti mūs mylimą 
radijo programą, kuri mums 
duoda puikius koncertus kas

Dėl Ko Brangsta 
Mhistas

Valstybinio Darbo Biuro da
viniais skelbiama, kad nuo 
pradžios karo maisto kainos 
bendrai pakilusios 15 nuošim
čių. Tačiau kai kurie produk
tai pakilo kur kas po daugiau 
ir tais daugiausia pakilusiais 
tankiausia yra patys reikalin
giausi dalykai.

Valdiškos įstaigos taipgi pri
pažįsta, kad pabrangimai 
įvyksta ne dėl trūkumo. Nu
rodoma, kad jeigu Amerika 
maitintų ir visą Angliją ir tai 
pas mus nebūtų trūkumo, ka
dangi palyginus jų visą suvar
tojimą su mūsų pagaminimu ir 
perviršiumi Anglijos reikalavi
mai būtų tik mažmena.

Kainos kyla dėl pelnagro- 
bystės, vienok kėlimui kainų 
niekas, apart pačių vartotojų, 
nepastos kelio. Patys privalom 
tuomi susirūpinti ir veikti.

New Yorke iš visų užsira
šiusių miesto apsaugos biu- 
ruosna apie kas 7-tas asmuo 
yra moteris.

Daugiau Finansinės Talkos
Išleidimui Moterų Balso rei

kalinga duosni lietuvių para
ma, kadangi 25 centai toli ne
padengs tokio įspūdingo žur- 

i nalo išleidimo. Mūsų tikslas 
1 buvo žurnalu pasiekti minias 
lietuvių moterų ir parodyti 
joms, kas atsiekta ir galima 
atsiekti organizuotu darbu ir 
pažangia spauda.

Lietuviai, kaip vyrai, taip 
moterys, pilnai įvertina mūsų 
oasimojimą ir gausiai pare
mia, kur tik šis reikalas būna 
išaiškintas.

Moterų kliubai ir Literatū
ros Draugijos moterų kuopos, 
taipgi daugelis bendrų kuopų 
moterų skyrių, labai duosniai 
pasirodė. Tačiau vien jų pa
ramos neužteks. Visos LLD 
kuopos gavote per savo Cen
tra tam tikslui blankas. Pasi
darbuokite grąžinti jas ne
tuščiomis, taipgi iš iždo ne- 
skūpėkite paskirti. Ir prašo
me atsiųsti greit, nes popieros 
ir kiti kreditoriai reikalauja 
bilas apmokėti tuojau.

Žurnalo Platinimas
žurnalo komisija prašo, kad 

kolonijose organizacijos ap
svarstytų, kiek numatoma žur
nalo išplatinti, ir iš anksto 
siųstų užsakymus d. K. Petri- 
kienei, 221 So. 4th St., Brook- 
lyne. Tai palengvins apipil- 
niai aprokuoti, kiek kopijų 
spausdinti, kad nebūtų per 
mažai, nei per daug.

S. Sasna.

nedėldienio rytą. Tad prašau 
visas prisidėti, kas kuom gali.

Ham’ės, kumpiai, kilbasos, 
sūriai, sviestas, švieži kiauši
niai, pyragai, pyragaičiai, lat
viški spikerausiai, dzūkiškos 
bapkos, žemaitiškas kugelis — 
viskas pageidaujama, taipgi ir 
pinigai, jeigu katrie draugės 
ar draugai išgalite.

Prašau viską atvežti tiesiog 
į pikniką rugpjūčio (Aug.) 24 
d., Vose Pavilion Park, May
nard, Mass., ir priduoti bend
ram moterų, stalui.

H. Tamošauskienė.

Mona Maris, Warner 
Bros. aktorė, brunetė, 
pasipuošus s .n i e giniai 
balta suknele. Viršus 
keliose vietose ir sijonas 
padabintas iškarpymais, 
suformuojančiais gelių 
išvaizdą.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Rugpj. 1-mą dieną atsibuvo 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 
pas drg. A. Žemaitienę.

Moterų Skyriaus komitetas 
pranešė, kad dalyvavo įvai
rių tautų organizacijų komi
tetų susirinkime, kuriame bu
vo kalbama, kad įvairių, tau
tų ir įvairių pažiūrų organiza
cijos susitartų bendrai sureng
ti vieną didelį masinį susirin
kimą, kuriame būtų diskusuo- 
įamas dabartinis Sovietų Są- 
jungos-Vokietijos karas, ir pa
siųsti prašymą bei reikalavi
mą prezidentui Rooseveltui, 
kad jis duotų greitą paramą 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
Chinijai. Jų raportas priim
tas. Nutarta prisidėti prie to 
svarbaus veikimo. Ir išrinkta 
dvi atstovės dd. J. Navalins- 
kienė ir J. šulskiūtė.

Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad piknikas įvyko 
liepos 20-tą dieną ir pelno li
ko $78.12. Pasidalinus po pu
sę su vietos spaudos fondu,; 
tai išeina po $38.06. Komisijos 
raportas priimtas su pagyrimu. 
Moterų Skyriaus narės par- 
dav ė šio pikniko knygu
čių sekamai: M. žvirblienė — 
$5.60; J. Navalinskienė $5.10; 
K. Juozapaitienė $3.00, A. Že
maitienė $2.30, K. Vaičikaus
kienė $1.20, A. Maldaikienė 
$1.20. O po 81 vertės parda
vė šios draugės: A. Simonai- 
tienė, K. Kasmauskienė, A. 
Mačiukienė, P. Bakšienė, O. 
Mikolajunienė, K. Kundrotas, 
M. Kulbienė, D. Strolienė ir 
O. Girnienė. Spaudos fondo 
komisija irgi pardavė nemažai 
knygučių, bet tikros skaitlinės 
nežinau, kas kiek pardavė, tai 
palieku nepažymėjus.

Drg. K. Juozapaitienė per
statė dvi naujas nares į Mote
rų Skyrių.

Drg. A. Žemaitytė išdavė 
gražų raportą iš atsibuvusio 
jaunuolių kongreso Philadel- 
phijoj. Jos raportas priimtas.

Nutarta paaukoti iš Moterų 
Skyriaus iždo $10.00 dėl žur
nalo “Moterų Balso,” $5.00 
dėl “Daily Workerio.”

Po susirinkimo drg. A. Že
maitienė vaišino drauges ska
niu lemonadu ir naminiu ra
gaišiu. Ačiū jai.

Nutarta surengti išvažiavi
mas. Ir išrinkta komisija iš 
veiklių draugių, tai nėra abe
jonės, kad išvažiavimas bus 
surengtas. Lauksime.

Moterų Skyriaus Koresp.
O. G.

Kovos prieš Maisto 
Brangumą

New Yorko Unijų Komitetas 
Kovai prieš Pragyvenimo 
Brangumą per savo pirminin
kę Josephine Timms pasmerkė 
kėlimą duonos kainų ir aštriai 
kritikavo valdišką kainų ad
ministraciją, kuri ta kėlimą 
leidžia. Administracijos parei
ga turėtų būti sulaikyti pelna- 
grobystę, ne akstinti leidimais.

Chicagoj ta pat organizaci
ja per savo sekretorę Alice 
Belester smerkė pakėlimą pie
no kainų.

Duonos kaina keliama ir 
Pittsburghe su apylinkėmis.

Unijos ir kitos organizacijos 
visur planuoja kovą prieš pra
gyvenimo brangumą.

Ružavasis arbūzas (water
melon) valgomas pasismeigiant 
su šakute, jei duodamas prie 
stalo po valgio. Tačiau valgo
mas iš rankos šiaip kur, kada 
jis nėra dalimi reguliario val- 

|gio.

ANGLIJOS MOTERYS APEINA STOKĄ ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Londono grožės salione grąžintojos aptepa blauzdas atatinkamomis malia
vomis. Pasekmėj gaunasi neįrančios kojinės.

Amerikoj jau išrasta ir dar planuojama nauji būdai gamint gražias kojines 
be šilko, tad mums nėro ko rūpintis, basos nebūsime. Viskas, ko reikia, tai pa
sirūpinti, kad uždaromų šilkinių fabrikų atleistieji darbininkai gautų valdžios 
paramą kol pereis prie kitų darbų.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

įvykęs Sąryšio Komiteto posėdis aptarimui veiklos žiemos 
sezonui skyrė $65 aukų Įvairiems reikalams iš koncerto pelno.

Negalėjus įvykint pasitari
mo Sąryšio veiklos reikalais 
laike įvykusio pikniko 13-tą 
liepos, Wore estery j, komitetas 
nusitarė tai įvykinti 3-čią rug
pjūčio, dalyvaujant menininkų 
2-ro apskričio piknike, Mon
tello j.

Išklausius raportus metinio 
koncerto ir pikniko, įvykusių 
Worcesteryj, pasirodė, kad a- 
budu parengimai buvo visapu
siai sėkmingi. Už tai ačiū wor- 
cesterietėm, ir kolonijų drau
gėm, kurios jom padėjo.

Jau Laikas Ruoštis Žiemos 
Sezonui

Vasara jau pradeda eiti prie 
pabaigos ir žiemos veikimu 
reikalinga pradėt rūpintis. 
Draugės kolonijose turėdavo 
lavinimosi vakarų praeityje, 
tai praktikuos ir ateityje be 
specialio raginimo.

Pereitą žiemą Moterų Tary
bą išleido eilę paskaitų—Lie- 
tuvos istorijos analizą. Sąry- gyt iš rankos. Lietuvos Vaikai Buvo Įžengę 

Džiaugsmų Pasaulin

Priscilla Lane, iš gražuolių Lane seserų, vidurvasari- 
nėje šokių suknelėje. Ši Warner Bros, žvaigždė pasi
rinkusi savo senutės laikų modelio suknelę iš šviesiai 
ružavo chintz su žalios ir baltos spalvų lapais. Ties 
juosmeniu matomoji neva nuoguma yra iš ružavos 
megstinės medžiagos. 7

šio Komitetas ragina kolonijų 
drauges jomis pasinaudoti. 
Reikalaukit pas draugę K. Pe- 
trikienę, 221 4th St., Brook
lyn, n/y.

Sąryšis iš savo pusės nuta
rė rengti platų prakalbų marš
rutą.
Iš Koncerto Pelno Aukų $65 

Išleista Sekančiai:
Moterų jubilėjinio žurnalo 

Moterų Balso išleidimui $20.
Ina Wood ir abelnai civilių 

laisvių gynimo reikalam $20.
Vietiniam apšvietos reika

lam $10.
“Vilnies” preso fondui $5.
“Laisvei” jubilėjinis sveiki

nimas su $5.
Lietuvių Pažangiosios Tary

bos reikalam (Mass, valstijoj) 
$5. ' S.

Sausas pyragas ar pyragai
čiai, nors būtų paduoti stalan 
ir su šakute, leistina yra val<

Newyorkieciu Vaiky 
Vakacijos

Vienas kitas newyorkieciu 
retkarčiais turi atostogų ir nu
važiuoja į kaimus’ bei pas ma
žesnių miestelių gyventojus 
bei į vasarnamius. Tūlos šei
mos turi auto ir išvažiuoja į 
užmiesčius šventadienių sulau
kus. Dar kitos išsigali nors 
kartą per metus išsiųsti vaikus 
atostogų arčiau prie gamtos, 
pakvėpuoti tyru oru, laisviau 
pažaisti.

Tačiau pačios valdiškos Vai
kų Gerovės Federacijos veikė
jo Nelson W. Burris žodžiais 
tariant “net ir šiandieną tik 
apie 10 nuošimčių New Yorko 
vaikų teturi galimybės lankyti 
vasarines kempes.”

Tie kiti 90 nuošimčių vaikų 
pasilieka tvankiose gatvėse. 
Dalis jų šventadieniais pama
to priemiesčių parkus ir pajū
rius. Bet yra tūkstančiai ir to
kių vaikų, kuriuos ir ten nu
vežti tėvai neturi ištekliaus, 
kurių mama po sugrįžimo iš 
po savaitės darbo dirbtuvėj,

Ką tik atėjusioj iš Kauno 
Tarybų Lietuvoj, birželio 8-tos 
laidoj, rašoma:

“Birželio 7 d. į pionierių 
stovyklą Palangoje išvyko pir
moji grupė 400 vaikų. Vyks
tančių į stovyklą pionierių tar
pe—seserys Genovaitė ir 'Zu
zana Solaitės. Pirmoji turi 15 
metų amžiaus ,antroji — 13. 
Abidvi mokinės—viena antro
sios amatų mokyklos ir antra 
Kauno 28 pradžios mokyklos. 
Jų tėvas mirė prieš trejus me
tus. Motina dažnai buvo be 
darbo. Sunkus buvo jų gyve
nimas. Apie stovyklas (kem
pes) mergaitės ir svajoti nega
lėjo. • Tik dabar, tarybų val
džiai esant, jos turi galimybę 
mokytis, o po mokslo—ilsėtis 
kurortuose, kur anksčiau ilsė
josi turtuoliai.

“Linksmai su motina atsi
sveikina pionierius Mečys Sku
čas, Kauno 15 pradžios moky
klos V-sios klasės mokinys. Jo 
tėvas dailininkas. Buržuazi
niais laikais mažai teuždirbda
vo, ir vaikas tik svajojo, kaip 
vasaros metu patekus į stovy
klą. Dabar jo svajonė išsipil
dė. Mečys turi gabumų baleto

Keliaujanti Miestai 
ir Namai

Dygstant šalyje apsigynimo 
darbų fabrikams ir šalia jų 
darbininkų kvartalams, fede- 
ralė valdžia pradėjo atsižvelg
ti nors dalinai ir į tą, kas bus 
su tais miestais specialiams 
darbams pasibaigus. Techni
kai davė naujų minčių ir ga
limybių.

Seniau toki ūmai išdygę 
miestai praėjus specialiams 
darbams, užsidarius fabri
kams, pasilikdavo mirusiais, 
griuvėsių ir šmėklų miestais 
(ghost towns). Dabar valdžia 
mano, kad geriau turėti ke
liaujančius miestus. Bet kaip?

Geras išbandymas padary
tas Indianhead, Md. Sugalvo
ta statyt lengvai išardomų ir 
iš naujo subudavojamų na
mukų kolonijas. Namukai sta
tomi tam tikroje vietoje, kur 
tpriruošta visi tam paranku-
mai. Nuvažiuoji ir išsirenki, 
kaip krautuvėj automobilių ar 
bile rakandą, sulyg savo šei
mos reikalo, ištekliaus ir sko
nio. Sukrautą ant didžiulio 
troko, garde apkaltą namuką 
atveža jūsų gauton vieton ir 
sustato.

Vieno tokio jau sustatyto 
namuko išardymas, keturių 
valandų kelionė naujon vie
ton ir iš naujo sudėjimas ėmęs 
pusdevintos valandos. Už vie
nos dienos darbo namukas iš 
5 kambarių—dviejų miegkam- 
barių, saliono, virtuvės ir mau
dynės gali tapti dalimi naujo 
miesto.'

Labai plačiai naudojami ir 
važiuojamieji namukai—trai
lers.

Nuėjus apsilankyti pas drau
gus ar gimines ir neradus jų 
namie netinka klausti vaikų ar 
įnamių apie jų Šeimynos rei
kalus.

Mergina neina šeimyniško 
pobūdžio pokilin su ją pakvie
tusiu vaikinu, jeigu ji pati ne
buvo kviesta per pokilio ren
gėja.________________________
kad papildyti galo su galu ne
suvedamus šeimos uždarbius, 
eina dar kaimynams stubų va
lyti, drabužių skalbti ir lopyti, 
kurių darbo savaitė baigiasi 
tik tada, kada nuveža į ligoni
nę ar pas graborių.

srityje, lanko baleto studiją, 
mėgsta sportą.

“Artimiausiomis dienomis iš
vyksta ir antroji grupė. Pa
langoje vienu metu ilsėsis 2,- 
400 pionierių. Druskininkų 
kurorte vienu metu ilsėsis nuo 
150 iki 250 pionierių.”

Smetonos laikais nematyta- 
negirdėta, kad paprastų darbi
ninkų ar biednosios inteligen
tijos vaikai būtų buvę vežami 
į geriausius kurortus ar bent 
į kokias pasilsio stovyklas. Tik 
tarybų valdžia buvo sudarius 
sąlygas džiaugsmingai vaikys
tei ir gerbūvingam gyvenimui 
visai Lietuvos liaudžiai. Atėjęs 
kruvinasis hitlerizmas, su sme- 
ton-nacių pritarimu, sutrempė, 
kraujuose paskandino jų lai
mę. Tačiau ateis ta diena, ka
da kruvinasis fašizmas su par- 
davikiškais smeton-naciais bus 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus ir Lietuvos liaudis iš nau
jo pradės kurti laimingą gy
venimą.

Mes galime padėti priartinti 
tą dieną rėmimu didvyriškos 
Sovietų Sąjungos ir kitų kovo
tojų prieš fašizmą.
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Rašo Komp. Prof. Vytautas Bacevičius

Ką Prof. V. Bacevičius Matė 
Garsiajame Hollywoode?
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(Pabaiga)
Na, o kaip atrodo socialinis Kaliforni

jos gyvenimas? Imant paviršutiniškai 
klausimas atrodytų nevietoj, nes juk gi 
visose Amerikos valstijose yra maždaug 
viena ir ta pati santvarka su nežymiais 
administracinio pobūdžio skirtumais. O, 
vis dėlto tyrinėjant Kalifornijos visas gy
venimo ir kultūros šakas, pastebimi tam 
tikri skirtumai su kitom valstijom.

Žinotina, kad Kalifornija turi žymiau
sią nuošimtį pasiturinčių žmonių — ka
pitalistų. O kur daug turto, ten ir daug 
skurdo. Iš vienos pusės Kalifornijoj gy
vena dešimtys tūkstančių turtuolių, o iš 
kitos — šimtai tūkstančių skurdžių. 
Kontrastas ryškus ir nemalonus. Kapita
listai, turėdami savo rankose svarbiau
sias socialiniam gyvenime pozicijas, dik
tuoja liaudžiai ir ją pavergia.

Paimkim kaip pavyzdį vieną kontrastų 
meno srityje. “Micky mouse” darbuoto- 
jai-piešėjai ir tapytojai gauna tokius 
juokingai mažus atlyginimus, kad buvo 
priversti streikuoti ir 450 artistų-daili- 
ninkų ir dailininkių, kurie savo srity nei 
kiek nėra blogesni ir žemesni už žvaigž
des, kurios gauna pasakiškus honorarus, 
išėjo į Hollywood Boulevard demonstruot 
ilgoj eilėj su plakatais, platindami strei
ko lapelius ir prašydami visuomenę juos 
paremti morališkai, t. y., nustoti lankyti 
“Micky mouse” judžius. Streikas tęsėsi 
net kelias savaites, o nesusipratus visuo
menė ir toliau lankė “Micky mouse” fil
mas, kad tik patenkinti savo asmenišką 
egoizmą. Pažangesnioji visuomenės da
lis daro pastangas atsispirti nuo kapita
lizmo priespaudos, bet rezultatai minima- 
liški. Teisybė, Los Angeles miestą pasie
kia ir Sovietų filmos, kurios duoda pa
guodos skurstančiai visuomenės daliai. 
Los Angelėj teko matyti Sovietų filmą 
“Volga, Volga” ir kitas. Kapitalistiniai 
Kalifornijos sluoksniai turi stiprios įta
kos į spaudą, kuri suklaidina visuomenę, 
iškeldama nacių pasisekimus, o nepaste
bėdama faktiškų fronto įvykių. Bet, aiš
ku, pati istorija, pati karo eiga privers 
aną spaudą toną keisti.

Atsisveikinant su Hollywoodu ir Kali
fornija dar persikelkit bent vienai valan
džiukei, Mieli Skaitytojai, į Pacific Van
denyno pakraščius.

Pacific’as puikus, gaivalingas; šniokš
čia neramios vilnys. Visam pakrašty iš
sirikiuoja daugybė kurortų (“rezortų”) 
— Santa Barbara, Santa Monica, Ocean 
Park, Venice, Long Beach, Santa Cata
lina (ant salos), San Pedro ir tt.

Tų ir kitų miestų, miestelių pliažai 
(“byčiai”) deja atrodo apverktinam sto-
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vy — priteršti visokiais sąšlavais: po
piergaliais, cigarečių nuorūkom, maisto 
likučiais, padvėsusiom žuvėdrom ir šiaip 
visokiomis atmatomis. Pakraštinės gat
vės, einančios išilgai jūros, yra siauru- 
čios ir jose sulūžę mediniai namai bei 
mūriniai vieno aukšto seni, nešvarūs na- 
mūkščiai atrodo pasibaisėtinai ir gadina 
visą pajūrio išvaizdą. Gatvės ir namai 
gerėja tik atsitolinus nuo “byčio.” Kodėl 
taip yra? Kodėl pliažai nešvarūs, kodėl 
viskas apleista, kodėl nepakankamai iš
rištas sanitarinis klausimas ir skęstan- 
tiems pagelbos klausimas. Santa Monica 
“byčiuose” stovi vienas medinis bokštelis 
su užrašu “Help Station”; prie jo guli 
apversta į viršų dugnu gelbėjimo valtis, 
tik deja... be dugno! O ant jūros nebu
vo absoliučiai nei vienos valties; už tai 
ant pliažo buvo ilga žymė, padaryta trau
kiamo iš vandens skenduolio kūnu.

Todėl taip yra, kad bemaž visi Kalifor
nijos pliažai yra privatiškose rankose. 
Sklypų ir namų savininkai visiškai virš- 
minėtais klausimais nesirūpina. Tuo tar
pu visi kurortai Europoj yra užlaikomi 
valdžios arba dažniausiai miesto savival
dybių, tad ir nestebėtina, kad atrodo žy
miai geriau. Prisiminkim tik tokius Eu
ropoj kurortus kaip pav. Majori ir Dzin- 
tari Latvijoj, Palanga Lietuvoj, Jastrzą- 
bia Gora ir Karvia Lenkijoj, Kranz ir 
Rauschen Vokietijoj — jie visi prie Bal
tijos jūros, toliau francūzų Rivieros ku
rortus prie Viduržemės Jūros, Biariz 
prie Atlanto Vandenyno ir Trouville - 
Dauville prie kanalo Lamanche. Visi tie 
kurortai miesto savivaldybių užlaikomi 
turi puikius, švarius pliažus, tvarkingą 
gelbėjimo stotį, mandagi policija visur 
prižiūri, kad niekas neišneštų drabužių ir 
tt. Savo keliu visur ant pliažų yra susta
tytos ilgos eilės būdelių nusirengimui. Už 
pliažų randasi puikūs viešbučiai, kur
hauzai, danzingai, kavinės, lošimo vietos 
ir tūkstančiai gražių vilų (namukų) va
sarotojų naudojimui, labai prieinamomis 
kainomis. O parkuose kasdieną vyksta 
puikūs simfoniniai koncertai. Tiesa, prie 
Pacific’o irgi yra visokios lošimo vietos, 
bet šiaip bendras kurortų vaizdas bloges
nis. Panašiai kaip Europoj, Pietų Ameri
ka (Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, 
Mar del Plata, et.) turi puikius, žavingus, 
higieniškus kurortus. Tad darau išvadą, 
kad Kalifornijos išvaizda nepateisina sa
vo reklamos. Visai nežinoma užsieny 
Oregon valstija turi daug gražesnę, įvai
resnę ir gausesnę gamtą. Neseniai man 
matytos Brazilijos, gamta be palyginimo 
yra gražesnė už Kalifornijos gamtą.

O vis dėlto Kalifornija yra labai ma
lonus, šiltas ir jaukus mūsų planetos 
kampelis.

Bostono ir Apylinkes Žinios
Iš Massachusetts Pažangiųjų 

Lietuvių Konferencijos
Konferencija įvyko rugpjū

čio 3-čią d., 1941, Lietuvių 
Piliečių Kliube, So. Boston, 
Mass. Ją sušaukė Lietuvių 
Pažangiųjų Taryba.

Delegatų suvažiavo virš 50. 
Skaitlingai atstovauta šios ko
lonijos: So. Boston, Worces
ter, Hudson, Montello, Stough
ton, Norwood, Nashua, Cam
bridge, Milford, Dedham ir 
kitos. Apart darbininkų ir 
darbininkių nuo pažangiųjų 
organizacijų, dalyvavo profe
sionalų ir biznierių — profe
sorius B. F. Kubilius, advoka
tas Petras Shimonis, Jr. dak
taras F. J. Borisas, Antanas 
Kupstys, S. Zavis.
pirmininkas J. Yeskevičius,

Konferenciją atidarė garbės 
h u d s o n ietis, paaiškindamas 
konferencijos tikslą.

1. Prisirengimas prie Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos pikni
ko, kuris įvyks rugp. 24 d. 
1941, Maynard, Mass.

2. Apkalbėti kovos būdai su 
lietuvišku fašizmu Amerikoj.

3. Legalizavimas Pažangių
jų Lietuvių Tarybos skyrių 
Naujojoj Anglijoj.

4. Sudarymas geresnių są

lygų palaikymui Amberland 
Radio programų.

Dienotvarkis priimtas vien
balsiai.

K o nferencijos pirmininku 
paliktas J. Yeskevičius, kuris 
tvarką vedė tinkamai. Sekre
torium buvo S. Zavis, Manda
tų sutvarkymui buvo J. Lavas, 
korespondentu — J. Grybas.

Pikniko reikale raportavo: 
A. Kupstys ir S. Zavis.

Iš raportų pasirodė, kad ti- 
kietai smarkiai platinasi; taip
gi programa jau pilnai pri
rengta. Show Cards puikiai 
atspausdintos. Delegatai pasi
ėmė jas ir po visas kolonijas 
bus plačiai išgarsinta.

Pikniko gaspadoriais išrink
ta: J. Yeskevičius ir Jankaus
kas (hudsoniečiai); Zavis ir 
Kupstys iš So. Boston; J. Gry
bas — Norwood ; Repšys — 
Milford; Lukas — Worcester.

Bendru moterų stalu rūpin
sis So. Bbstono ALDLD 2 kp. 
moterys.

So. Bostono Moterų Kultū
ros ratelietės turės savo atski
rą stalą. Taipgi, visų Mass, 
valstijos Moterų Apšvietos 
Kliubų privalumas pasidarbuo
ti dėl bendro moterų stalo, pa
renkant aukoto maisto ir at

vežti į pikniką. Stoughton, 
Norwood ir So. Boston turės 
dirbti prie didžiojo baro; vi
sos trys kolonijos turi duoti po 
penkis (5) gerus darbininkus.

Lowell, Haverhill ir Nashua 
turi taip pat duoti po penkis 
darbininkus, kurie dirbs prie 
parko vartų.

Worcester ir Lynn turės 
bendrai darbuotis prie baro 
ant kalvelės; Hudson virtuvė; 
Bridgewater ir Lawrence, — 
bendriems darbams po parką.

Darbininkai turi būti parke 
ne vėliaus, kaip 11-tą valandą 
iš ryto. Bet tos kolonijos, ku
rios yra skirtos dirbti prie ba
rų, tai turi būti kaip 9-tą va
landą iš ryto, nes jiems dau
giau laiko reikia prisirengi
mui.

Sutvirtinimui Radio Fondo 
reikalų referavo A. Kupetys. 
Jis nurodė, kad reikalinga 
įvesti aukavimo - pasižadėjimo 
sistemą palaikymui radio. Tai 
tik tuomet galėsim pastovias 
ir puikias programas duoti, 
kuomet nereikės vien garsini
mais pusvalandis užpildyti, šis 
Kupsčio sumanymas užgirtas 
ir jis paskirtas to darbo vedė
ju. O jam pagelbininkais turi 
išrinkt iš kiekvienos kolonijos 
po porą gabių merginų-mote- 
rų. Į pikniką atvažiavę būti
nai matykit draugą Kupstį, o

jis suteiks visus reikalingus 
nurodymus ir Icisitės į darbą.

Kovos su lietuvišku fašiz
mu Amerikoj klausimu refe
ravo B. F. Kubilius. Jis savo 
trumpam referate nurodė, kad 
prieš fašizmą reikia kovoti 
kaip prieš progreso, kultūros 
ir demokratijos nakintojus, 
kaip šių’ dienų barbarus. To
dėl reikalinga šaukti masiniai 
susirinkimai, leisti literatūrą, 
palakyti radio, laikraščius ir 
stengtis pasiekti mases žmo
nių, kurie yra suklaidinti kle
rikalizmo ir social-smetoniz- 
mo.

Po referato tęsėsi diskusijos, 
kuriose veik visi delegatai-de- 
legatės dalyvavo. Diskusijų 
eigoj buvo skirtingų nuomo
nių, bet pasibaigus diskusi
joms, referatas likos priimtas 
vienbalsiai ir pavesta Centra- 
liniam P.L. Tarybos Komite
tui referato mintis pravesti 
gyveniman.

Tuojaus bus ruošiamas mil
žiniškas masinis parengimas, į 
kurį bus kviečiama ir kitų 
tautų pažangus judėjimas-or- 
ganizacijos prisidėti. Tokis 
masinis parengimas turės įvyk
ti vienoj iš didžiųjų Bostono 
svetainių. Į tokį susirinkimą 
bus kviečiami valdžios žymes
ni valdininkai, unijų vadai ir 
šiaip intelektualai, kurie su
tinka kovoti prieš hitlerizmą. 
Taipgi bus leidžiami lapeliai 
ir platinama jau išleista lite
ratūra.

Nutarta nupirkti 500 kopi
jų “The Soviet Power,” para
šytą Hewlett Johnson, Dean 
of Canterbury ir išplatinti lie
tuvių tarpe.
Legalizuotas Pažangiųjų Lie

tuvių Tarybos Darbas Mass.
Valstijoj

Apie tai raportavo adv. Pe
ter Shimonis, Jr. Jis sakė, kad 
ėmė nemažai laiko, nes fašis
tai darė skundus valstijos val
džiai. Tie skundai reikėjo at
remti. Dabar Pažangiųjų Lie
tuvių Taryba yra įkorporuota 
—gautas čarteris ir bus gali
ma veikti pilnai legališkai.

Duota keletas paklausimų, 
į kuriuos adv. Shimonis atsa
kė. Raportas priimtas su en
tuziazmu.

Nashua, N. H., delegatas V. 
Vilkausimas pakele konferenci
joj didelį ūpą. V. Vilkauskas 
sakė, jei ir kitos valstijos ga
li dėtis prie Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos darbuotės, tai 
Nashua dvi organizacijos nu
sitarė įstoti į PLT, pasimokant 
metinių duoklių po du dole
rius. “Ir auką atvežiau dėl 
Radio Fondo $30,” sakė V. 
Vilkauskas. Visi delegatai 
Nashua organizacijas sveikino 
audringais aplodismentais. Tos 
organizacijos yra Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopos.

A. Vasaris likosi Pažangių
jų Lietuvių Tarybos aktyvis 
pirmininkas; jis yra žinomas 
jaunuolis veikėjas, ypatingai 
LDS daug veikia. Vasaris pa
sižadėjo pasidarbuoti, kad ki
toj konferencijoj bus matyti 
daug daugiau jaunimo, negu 
kad šiandien turim.

Yeskevičius pasilieka, kaip 
garbės pirmininkas.

“Daily Workerio” atstovas 
H. Gordon davė gražią kalbą 
apie svarbą veikimo šiuo svar
biu laikotarpiu ir sekimą-skai- 
tymą tinkamos ir teisingos 
spaudos. Nurodė reikalą jun
gtis i bendra frontą visoms or
ganizacijoms, kad būtų su
triuškintas Hitleris ir fašiz
mas. Aiškino apie pagelbą So
vietų Sąjungai ir Anglijai ko
voje prieš barbarišką hitleriz
mą. Jo kalba buvo audringai 
priimta.

Po 4-rių valandų konferen
cijos, delegatai su pakeltu 
ūpu skirstėsi, turėdami minty, 
kad konferencijos tarimai bū
tų pravesti gyveniman.

Konferencijos Reporteris.

Wilkes Barre, Pa.

/ Piknikas bus prie Sylvan 
Lake, Morkevičiaus parke.

Pradžia 12-tą valandą die
ną.

Kurie neturi savo automobi
lių, tai galės važiuot busais. 
Bušai išeis nuo kampas E. 
Market ir Sherman Streets, 
11-tą valandą dieną.

Kelionė į abi pusi tik 50c.
Choro pamokos įvyksta 

kiekvieną pednyčią, L.P.K. 
svetainėj, 325 E. Market St.

Lietuviams tėvams ir moti
noms reikėtų pasiklaust savęs, 
kur jų jaunuoliai praleidžia 
vakarus; reikėtų paragint 
jaunuolius prisirašyt prie Ly
ros Choro, kur jie praleis lai
ką kultūriškai,, bus pagerbti 
nuo plačios visuomenės ir ne
reikės ..laiką praleist ant gat
vių kampų. Kviečiame jauni
mą ir suaugusius prie Lyros 
Choro. , Lyrietis.

žiojo Sylvan ežero (Sylvan 
Lake), Morkevičiaus parke. 
Tai bus pirmas Lyros Choro iš
važiavimas dėl sukėlimo finan
sinės paramos nuo choro susi- 
tvėrimo.

Išvažiavimo vieta visiems 
labai patiks, taipgi bus viso
kių valgių ir gėrimų, gera mu
zika šokiams ir programa. 
Pradžia 12-tą valandą dieną. 
Todėl, vietos ir iš toliaus lie
tuvius ir lietuvaites kviečiame 
skaitlingai dalyvaut.

Draugės ir draugai, parody
kit savo draugiškumą Lyros 
Chorui. Choras visuomet su 
jumis, o jūs būkit su Lyros 
Choru! čia dalyvaudami sma
giai laiką praleisit ir tuom pa
čiu sykiu paremsit chorą fi
nansiniai. Lauksime svečių ir 
iš toliau!

Lyrietis.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuoš ta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Šis Tas iš Lyros Choro Veiklos
Nors šis Lyros Choras dar 

nėra senas, bet jau suspėjo 
daug naudingų darbų atlikti, 
— pagelbėt pažangioms orga
nizacijoms su savo dainomis, 
jųjų parengimuose.

šis mūsų choras pradžioje 
vasaros nusitarė nepertraukt 
pamokų, pamokos įvyk sta 
kiekvieną savaitę, nors dabar 
oras yra gana šiltas. Nariai 
daugumoje lankosi į pamokas.

. Kaip jau daugeliui yra ži
noma, kad Lyros Choras ren
gia pikniką, kad sukelt finan
sinės paramos choro palaiky
mui. Piknikas įvyks rugpjūčio 
17-tą dieną. Vieta yra labai 
puiki, patiks seniems ir jau
niems, nes ta vieta yra pagal 
visų skonį: kurie norės galės 
šokt prie geros muzikos, kurie 
norės galės maudytis arba pa- 
siyrstyt, o kiti — žaisti pievo
je arti šokių svetainės.

Visoj mūsų apylinkėje yra 
žinoma, kad Lyros Choras sto
vi su visomis pažangiomis or
ganizacijomis ir joms niekada 
neatsisako patarnauti parengi
muose. Todėl šiuom sykiu Ly
ros Choras prašo lietuvių vi
suomenę skaitlingai dalyvaut 
Lyros Choro rengiamam pikni
ke. Visiems turėtų rūpėt cho
ro palaikymas, nes jis yra mū
sų visų.

Tikietus galima gaut pas vi
sus choro narius. Patartina įsi
gyt tikietus iš anksto, nes ko
misijai reikės sužinot kiek ko
kių reikmenų pripirkt dėl to 
išvažiavimo.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga* 
apdaryta ...............................$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. žukaitls, 
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.
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Lyros Choro didžiulis išva
žiavimas jau čia pat, įvyksta 
rugp. (August) 17-tą prie gra-

J "Laisvė" už $1.00 i
$ ____________ $
* . . v . . P| “Laisvė” kasdien atneš j jūsų namus 
| naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. | 
I “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo * 
« lauko, o jos yra labai svarbios. |
| Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
y kyli “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
| O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. I 
| Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- | 
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums £ 
B “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. | 
| “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA I 
w tt

I 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. |

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai <♦>

<♦>

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

įvyks J J Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 8-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 “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į 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 i Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailės, sekdami iškabas.

Busaį 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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Trečiadienis, Rugp. 13, 1941 1 LAISVE r Penktas puslapis

Sovietai Apsupo Na
cių Tankų Divizijas 
Smolensko Fronte

su Sovietais! Slavų tautos, 
vienykitės! Lai pragaišta 
tas vokiškas fašistinis nevi
donas ir amžinai lieka nu
šluotas nuo žemės veido!”

Boston Mass.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
jas. Naciai desperatiškai 
stengiasi prasimuši iš apsu
pimo, bet vis nepajėgia ir 
tebėra apsupti. Raudonar
miečiai pagrobė daugius vo
kiečių ginklų ir amunicijos 
šioje srityje per kelias pas
kutines dienas. Jiem despe
ratiškai reikia naujų pastip

rinimų, “bet mes neduosime 
jiem laiko atsikvėpti,” kaip 
sako Sovietų radijas.

Nevel-Cholm-Porchov sri
tyje ties Lovat upe Raudo
noji Armija išmušė vokie
čius iš apsigynimo pozicijų, 
ir jie, sumišime bėgdami, 
paliko savo ginklus.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

siškiai tyčia praleido vokiečius į vidujinį mūsų apsigyni
mo ruožtą, paskui užpuolė juos iš šonų ir visiškai sunai
kino. Liko sudaužyta 23 vokiečių tankai, užmušta dau
giau kaip 200 jų kareivių, sunaikinta 8 vokiečių kanuo- 
lės, 11 kulkasvaidžių, 3 sunkvežimiai ir pagrobta dau
giau kaip 1,000 kanuolinių fašistų šovinių, 500 granatų, 
stambus daugis kulkų ir vieno bataliono radijo stotis. 
Mūšio lauke liko daugiau kaip 400 vokiečių lavonų ir pa
imta nelaisvėn 219 kareivių.

Du .mūsų šiaurinio laivyno kariniai laivai gerai nu
taikytais šūviais sudaužė dvi fašistų kanuolių batarejas. 
Fašistų orlaiviai mėgino sutrukdyti mūsų karinių laivų 
veiksmus, bet mūsų priešlėktuvinės kanuolės, tiksliai šau- 
dydamos, nuvijo juos šalin. Šiame žygyje atžymėjo mūsų, 
laivų kanuolių komandieriai Obuchovas ir Rodičevas.

Mūsų didžiųjų tankų komandierius Jegcovas dvidešimt 
dviem atvejais užpuolė priešą užnugariu ir sunaikino 7 
fašistų tankus, 9 gazolino vagonus, 64 trokus su maistu 
ir amunicija, 6 prieštankines kanuolės, 8 kulkasvaidžius 
ir užmušė daug fašistų kareivių.

Grupė orlaivių, komanduojama kapitono Astrovo, už- 
puolė priešo tankų eilę ir tikslia ugnim sunaikino 13 vo
kiečių tankų.

Anksti Suvalytas Sovie
tų Krimo Derlius

Maskva. — Derlius nuo 
laukų šiemet Krime suimtas 
dviem savaitėm anksčiau 
negu pernai. Kolektyviai 
ūkiai pristatė valstybei kur 
kas daugiau grūdų negu 
praeitais metais.

Sovietų Mokslininkai Page
rino Žaizdų Gydymą

Leningradas.—Grupė me
dicinos mokslininkų fiziolo
gų, vadovaujama akademi
ko Uchtomskio, išrado nau
ją būdą sėkmingiau gydyt 
žaizdas, pastot kelią užkre
čiamom ligom ir tt.

Ankara, Turkija. — Neo- 
-OA pTDf ‘RUIESOUEjd IBĮĮBIOĮJ 
kiečiai sutelkė kelis šimtus 
valčių Constantoj, Rumuni
joj ; sako, kad jomis bandy
sią kelt savo kariuomenę į 
Sevastopolį, Sovietų prie- | 
plaukos miestą prie Juodo
sios Jūros.

London. — Anglų Kari-! 
ninkai atranda, kad Sovietų 
padėtis Ukrainos fronte at
rodo stipresnė negu kelios 
dienos pirmiau.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. moterų su

sirinkimas įvyks antradieni, rugpjū
čio (Aug.) 12 d., 8 vai. vakaro, 376 
Broadway. Visos draugės dalyvaukit, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
aptarimui. Ypatingai turime prisi
ruošti prie rengiamo mūsų Amber- 
land Radijo pikniko, kuris jvyks 
rugpjūčio 24-tą, Maynarde. H. T.

(188-198)

ALDLD III APSKRIČIO 
VALDYBAI

Ketvirtadieni, 14 d. rugpjūčio 
jvyks III Apskr. susirinkimas, 7:30 
v. v., 155-157 Hungerford St., Hart
ford, Conn. Dalyvavimas būtinas. — 
Sekr. (189-191)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks tre

čiadieni, rugpjūčio 12, LDP Kliube, 
408 Court St. Pradžia 8 v. v. Drau
gai. būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių raly- 
kų apkalbėjimui. — V. K. Sheralis, 
Sekr.

Lenkų Generolas Janu- 
šaitis Šaukia Išvien

Kriušint Nacius
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

lenkų tauta liko pavergta. 
Bet Lenkijos pasipriešini
mas sugaišino vokečių žy
giavimą prieš didžiausią sla
vų sąjungą—Sovietų Slavi- 
j$-

“Lenkija, Čechija, Jugos
lavija ii1 kiti mūsų broliai 
už pasipriešinimą užpuoli
kams taip baisiai daug nu
kentėjo, kad negalima būtų 
net suskaityti visas šių tau
tų aukas. Bet tuomi mes lai
mėjome laiko, kuris reika
lingas užtikrint pergalę 
Raudonajai Armijai. Mums 
lenkams, mūsų armijai ir vi
siems mūsų žmonėms, teko 
kankinių garbė, kad mes 
pirmieji išstojome į griežtą 
kovą atmušt vokiečių už
puolimą ant slavų tautų.

“Bet sumušimas tokio sti
praus ir žvėriško priešo rei
kalauja vienybės. Juk jis de
da ant svarstyklių pačią gy
vybę ar mirti visų slavų 
tautų.

“Lenkai! Mūsų pareiga 
yra greitai vykdyt Lenkijos 
valdžios sutartį su Sovie
tais. Dabar ne laikas dvejo
ti. Vyriausias mūsų užda
vinys dabar yra sukriušint 
hitlerizmą.

“Lenkija budavoja savo 
armiją kovot išvien su Rau
donąja Armija. Bet užfron
tėje mes taipgi turime vest 
karą prieš vokiečius, tuos 
žudeikas slavų vaikų; ir 
mes kovosime ne tik už savo 
pasiliuosavimą, bet taip pat 
už visų kitų tautų išlaisvi
nimą, už geresnį gyvenimą. 
Sunaikint vokiečių fašizmą 
tai reiškia pradėt naują pa
saulį, naują gadynę, kur iš
nyks prievarta ir priespau
da. Toj naujoj gadynėj taip 
bus atmuštas žmogaus spau
dimas kito žmogaus, kaip 
dabar atmušamo vokiškus 
žmogžudžius moterų ir vai
kų. Tegyvuoja Lenkija! Te
gyvuoja Lenkijos sutartis

• Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Amberland Radio Progra
mos piknikas, kuris įvyks sek
madienį, rugpjūčio 24 d., Vose 
Pavilion, Maynard, Mass., pri
valo būti ne tik tiek skaitlin
gas kaip dienraščio “Laisves” 
piknikas, bet dar skaitlinges- 
nis, nes tai yra mūsų Naujo
sios Anglijos pažangiųjų lietu
vių nuosavas reikalas ir reika
lingas paramos.

Pelnas šio pikniko eis tie
sioginiam palaikymui mūsų 
Amberland Programos, tad 
kiekvienas pažangus lietuvis, 
jeigu nori kad lietuviai būtų 
reprezentuoti oro bangose su 
gera programa, — turi turėti 
už pareigą šiame piknike da
lyvauti ir paremti jį.

Kaip jau jums visiems yra 
žinoma, mes pradėjom šią 
programą ne su tikslu pelno, 
bet kad įrodžius, jog lietuviš
ka muzika ir dainos taip pat 
yra žavėjančios ir skambios, 
kaip ir kitų kultūringų tautų. 
Tik reikalingas tinkamas jų 
išpildymas; ir per šį trumpą 
laiką mes tą įrodėme. Mes 
pradėjom šį darbą labai au
dringu ir nepatogiu laiku rim
tam kultūriniam darbui; vie
nok, nežiūrint daug sunkumų, 
šis mūsų darbas vystosi iš kū
dikystės vystyklų į gražią, 
sveiką ir pastovią esybę, kuri 
bus mūsų lietuvių demonstra- 
tyvė kultūrinė pažiba.

Draugai ir draugės, ir visi 
geri lietuviai, kurie mylite lie
tuvišką dainą ir norite, kad šių 
dainų aidas atplauktų oro 
bangomis pas jus kiekvieno 
sekmadienio rytą, — privalote 
prisidėti prie šio darbo: kas 
atvažiuojant į pikniką, kas 
pardavinėjant įžangos tikin
tus, kas kitais darbais ir tie- 
sioginiom aukom.

Įžangos tikietai iš anksto 
parsiduoda per platintojus po 
20 centų; prie vartų reikės 
mokėti po 25 centus. Prie į- 
žangos tikietų bus duotos lai
mėjimo dovanos: kailinis švar
kas vertės $150, gautas iš 
Hudson Fur Shop, Brockton, 
Mass. (Tony Vasario darbo 
produktas). Piniginės dova
nos: — 5 pryzai po $10 ir 10 
pryzų po $5, ir bus duotas iš-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Pąrsamdo automibilius ir ka- ; 
rietas veselijom, krikštynom ; 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

-----
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F. W. Skalios
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laįdotuvet

nemoka 
miesto.

laimėjimui rankinis laikrodė
lis, — dovana Mary Krasaus
kienės.

Programą pildys daininin
kas A. Vasiliauskas ir visa ei
lė mūsų radio programos artis
tų. Kalbės drg. šolomskas iš 
Brooklyn© ir kiti.

Tad visi geri lietuviai nusi
tarkite iš anksto, kad rugpjū
čio 24 d. tikrai būsite, iš arti 
ir toli, Vose Pavilion Parke, 
Maynard, Mass. Zavis.

Chengchow, Chinija. — 
Chinų partizanai pradėjo 
visuotiną kontr-ataką prieš 
japonus į šiaurius nuo Gel
tonosios upės.

Roma. — Vichy Franci- 
jos valdžia dalyvaus bendro 
veikimo konferencijoj su 
Vokietija ir Italija.

Sekmadienį Brooklyn© Ful
ton St. linijos gatvekariai pa
keisti busais.

“PATRIJOTŲ”' BĖDOS .
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

—sakė jis, bet “laiško” neparo
dė.

—Ar galima iš tuščio ką 
nors pasemti?—pastebėjau. — 
Juk Lietuvos liaudis prie Sme
tonos jau buvo tiek nubiednin- 
ta, kad jau apie kokį ten jos 
dar didesnį apiplėšimą nė kal
bos negali būti.

Priminiau tam “patrijotui” 
aš pats apie savo pergyvenimus 
Lietuvoje. Nuo pat kūdikystės, 
kiek atmenu, tai juoda duonu
tė ir bulvės buvo pamatinis 
maistas. Mėselės gaudavom po 
šmotelį tik retkarčiais. Kiek 
“poniškiau” (kavos bei kitokių 
dalykų) gaudavome tik ant Ve
lykų ar Kalėdų. O tos utėlės,

utėlės!... Sau duonelę išėjau 
užsidirbti būdamas 6 metų, ži
noma, ne pats savo noru ir va
lia eidavau, bet mane mano 
vargšė motinėlė buožei vienam 
metui parduodavo už rugių kar
tį, už bulvių maišelį kitą ir 
5 rublius pinigais... Tai taip 
“gera ir gražu” buvo...

Panašiai biednuomenei reikė
jo gyventi ir “laisvoj” Lietuvoj, 
prie Smetonos.

Dabar ponai “patrijotai”

džiaugiasi, katutes ploja, būk 
Hitleris Lietuvą išvadavęs.

Taip, Hitleris išvadavo dvar
ponius, fabrikantus ir visą Lie
tuvos parazitų klasę, kuri vėl 
džiaugsis galėdama laisvai, nie
ko nebodama, ant žmonių 
sprandų jodinėti.

Bet, ar ilgai taip bus?...
S. G.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

VARPO KEPTUVE

r

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

! dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri

jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043
i :»• 
sa a litaHHL

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

i i
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I

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

i S
I
I

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
'Telefoną# I’oplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

I
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36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

• UNION LABEL 
*

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 kalnas.

VARPAS BAKERY. 364<l SlaK(Į Street. Brooklyn N. V.

THE BAKC«r

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užfijimui su mote
rimis. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai.

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

r----- ,

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

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 
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. Jšvirkščiama 
Serumo ir čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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ruošiamas tikslu 
rugpjūčio 11-tos 

užgimusią Lais-

Laisvės Radio Programa 
Daro Gerą Įspūdį

Elektristai Nutarė 
Grįžti Darban

Radio Piknike Bus 
Dainy Programa

J/ Tokta tai iškaba! Jie ką tai naujo pridėjo, 
kur sako, kad Miss dabar jau Mrs.! Ir kas tai 
naujo tai Į> pat pridėta prie garsaus ei garėto!

Rugpjūčio 11-tos vakaro 9 
valandą būrys susirinkusių į 
apšvietos vakarą, “Laisvės” 
salėj, klausėme pirmosios Lais
vės Radio Programos. Pirmuo
ju klausimu pas visus buvo, ar 
gerai girdėsis? Ar stoties į- 
rengimas leis gerai perduoti 
garsus? Ar pirmu kartu paė- 
musiems vesti programą pa
vyks pilnai panaudoti galimy
bes? Nestebėtina, kad trys 
minutės laukiant programos 
tarp nutraukimo susirinkimo 
eigos ir pradžios radio prog
ramos atrodė, kaip dešimts.

Pasigirdo mūsų šalies mylė
tino “My Country” ir paskui 
ją mūsų anaunseris Jonas Or- 
manas. Balsas geras, tarmė 
aiški, iškalba tiksli ir įtikinan
ti. Reiškia, stotis veikia gerai 
ir Jonas iš karto sugebėjo pri
sitaikyti jos technikai ir gauti 
iš jos geriausias pasekmes.

Dainuoja Aldona Klimaitė, 
akompanuojant Elsei Gasiū- 
nienei. Jos balsas skamba ma
loniai, tarsi čia pat svetainėj 
girdėtum. Ji dainavo dviem 
atvejais.

Protarpyje kalba Jieva Mi- 
zarienė, Laisvės Radio Klubų 
Komiteto narė. Ji kviečia vi
sus iš arti ir iš toli atvykti į 
pirmą Laisvės Radio Pikniką, 
įvyksiantį šį sekmadienį, rug
pjūčio 17-tą, Klasčiaus Clinton 
Parke, Maspethe. Jos balsas 
per radio aparatą taipgi re
gistruojamas ir 
įspūdingai.

Komentatorius 
ra girdėjosi taip,
amžių būtų kalbąs per radio. 
Jo balsis, tarmės aiškumas, in
tonacija viršija daugelio pa- 
skilbusių senų komentatorių. 
Jis padarė trumpą įvadą į šios 
dalies programos 
aiškino kelių pačių 
šių pasaulinių ir 
nuotikių reikšmę,
programose bus duodama dau
giau bėgamų žinių, kadangi 
komentuos iš bėgamos savai
tės nuotikių — naujausių ži
nių.

Silpniau išėjo rekorduotoji 
lietuviška daina. Gal jos užre- 
kordavimas netobulas, ar gal 
nebuvo pritaikyta nustatymas. 
Amerikoniškoji daina skambė
jo maloniai.

Programoj girdėta eilės į- 
staigų pasiskelbimai.

Programai pasibaigus, daly
viai pradėjo klausinėti, kas ir 
kaip ima skelbimus ir aukas, 
vieni norėdami patys aukauti, 
kiti — parinkti aukų ir skelbi
mų. Keli iš neturėjusių progos 
pirmiau aukauti pridavė atl

ikti palaikymui, 'auginimui ir 
tobulinimui programų.

Laisvės Radio Programos 
bus kas pirmadienio vakaro 9 
valandą iš stoties WBYN, 
1430 klcs. Tai galingiausia iš 
visų lietuviškoms programoms 
samdomų stočių.

Kadangi stotis randasi New 
Yorko centre, o Brooklyne ją 
gerai girdėjome, tad yra vil
ties, kad anapus upės, New 
Jersc-y-Conn. irgi tolokai gir
dėjo. Jai bus lemta patapti 
plačios apylinkės lietu vių 
programa, per kurią kolonijos 
galės išstatyti geriausius savo 
meno talentus, 
verslo įstaigas, 
pramogas-veiklą,
sius lietuvių kolonijos 
nuotikius.

Radio Komitetas 
kad daugiau praneši 
girdėjosi jų kolonijoj.

Šios programos k 1 a u s ėsi 
daugiau lietuvių, negu bent 
kada ir bent kokios progra
mos. Daugelyje vietų po na
mus ir sales buvo susimobili- 
zavę klausytojų būriai, pasi
kvietę pas save neturinčius pa
togumų klausytis programos 
namie ir šiaip norinčius drau
govėje praleisti vakarą.

R.

pasigarsinti 
organizacijų 
ir įvairiau- 

svarbius

laukia, 
kaip

perduodamas

Rojus Miza- 
tarsi jis visą K.

siekius ir 
svarbia u-

Sekamose

Brooklynietis budavotojas 
John Nystrom turi 1909 metų 
gamybos automobilių, Modelio 
T Fordą, kurį jis pirkęs 1912 
metais jau pavartotą. Mašina 
įvažiuota 250,000 mylių ir dar 
galinti važiuoti iki 48 mylių 
per valandą, bet jis nenorėtų 
ją vairuoti daugiau 100 mylių 
per dieną.

Nors Nystrom giria senąją 
mašiną, tačiau sakėsi jau pra- 
važinėjęs naujesnes dvi. Su ta 
važinėjąs tik dėl įvairumo.

Nuo karo nukentėjusiem 
vaikam globot draugija šiomis 
dienomis pasiuntė Anglijai 
$9,000 vaikų kolonijoms šelpt.

Šį Sekmadienį!

Rengia Brooklyn© Laisvės Radio Kliubas

LAISVĖS RADIO PROGRAMOS

Laisvės radio programa yra tranšliuojama iš stoties 
WBYN 1430 klės., 9-tą valandą pirmadienių vakarais.

LAISVES RADIO PROGRAMĄ 
remia lietuviai menininkai. Šiame piknike dalyvaus Brook

lyno Aido Choras ir Pirmyn Choras iš Great Neck.

Programa jau transliuojama. Ji džiugina kiekvie- 
vieną kultūrišką lietuvį

Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos 
programos palaikymui yra ruošiamas piknikas, 

kuris įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 1.7 August
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi dalyvauti 

šiame piknike. Piknikas bus

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N .Y.

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

Skaitlingai dalyvaukime piknike, smagiai pasišoksim 
ir išgersime už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisvės Radio 
Programos.

Keturi tūkstančiai elektris- 
tų, susirinkę į unijos sušauktą 
mitingą pereitą šeštadienį, 
New Yorke, nutarė baigti 
dviejų savaičių streiką ir grįž
ti darban laukiant išrišimo ne
susipratimo per Nacionalę-Ap- 
sigynimo Tarpininkystės Tary
ba.

Tarimas padaryta rekomen
davus Elektristų Broli jos 
Lok ai o 3-čio vedėjui Harry 
Van Arsdale ir piki, tarybos 
nariams. Van Arsdale tikrino, 
kad unija “turi teisę streikuo
ti bile kuriame eletriškame 
darbe.” Tačiau, sakė jis, atsi
žvelgiant į tai, kad Tarpinin
kystės Taryba prižadėjo tuo
jau svarstyti bylą, darbininkai 
turėtų grįžti darban. Nariai 
viršininkų r e k o m e ndaciją 
vienbalsiai priėmė.

Jų byla svarstoma Washing
tone rugpjūčio 14-tą.

Darban grįžo visi kiti Loka- 
lo 3-čio nariai, apart dirban
čių prie Edison šapos statybos, 
1st Avė. ir 39th St., dėl ku
rios kilo streikas Edisono fir
mai atsisakius samdyti Lokalo jos narius.

Laisvės Radio Kliubo pikni
ke rugpjūčio 17-tą, Klasčiaus 
Clinton Parke, Maspethe, bus 
graži dainų programa, kurią 
duos Pirmyn Choras iš Great 
Neck, vadovaujamas Geo. Ka
zakevičiaus, ir brooklyniečių 
Aidas, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės. šokiams grieš 
Peter Rich (Retikevičiaus) or
kestrą.

Piknikas 
pasveikinti 
vakaro 9 vai.
vės Radio Programą ir palin
kėti jai ilgiausio gyvenimo, 
paremti ją, kad ji galėtų gy
vuoti ir augti. Radio progra
mos būna kas pirmadienio va
karais, nuo 9 iki 9:30 vai., iš 
stoties WBYN, 1430 klcs.

Laisvės Radio draugai pra
šomi visais galimais būdais 
pasidarbuoti už pikniko sėk
mingumą. Lapelių dar galima 
gauti “Laisvės” raštinėj.

Komisija.

3-čio narius, vieton jų statant 
darban savo kompaniškos uni-

Dalyvaukite Svarbiam 
Susirinkime

Bus Svarstoma Apie Teikimą 
Medikalės Pagelbos Sovietų 

Sąjungai
Brooklyno Pažangiųjų Lie

tuvių Organizacijų Taryba 
šaukia svarbu susirinkimą 
svarstymui apie teikimą medi
kalės pagelbos Sovietų Sąjun
gai. Eilė žymių Amerikos žmo
nių sudaro komitetą, kuris rū
pinsis organizuoti šioj šalyj 
medikalę pagelbą Sovietų Są
jungai.

Brooklyno pažangiųjų lietu
vių organizacijos irgi tą klau
simą svarsto.

Todėl tam tikslui ir šaukia
mas platus susirinkimas, se
kančio penktadienio vakarą,

rugpjūčio 15 d., Piliečių Kliu
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. š

D. M. šolomskas padarys 
pranešimą tuo klausimu, o po 
to bus bendras svarstymas.

Visi, kurie tik pritariate 
tam tikslui, dalyvaukite šiame 
susirinkime.

Brooklyno Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba.

K

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Tarp Lietuvių
Barbora Ormaniūtė ir jos 

draugė Violet Sinkūnkitė iš 
Pittsburgh, Pa., vieši pas Bar
butės brolį Joną ir Aldą Or- 
manus, žinomus LDS darbuo
tojus. Atvykstant, viešnios 
atostogavo Atlantic City, o šią 
savaitę praleidžia mūsų 
polyje.

metro-

wood- 
šeima 

White Sulphur

1 Antano Daukanto, 
haveniečio biznieriaus, 
atostogauja 
Springs, N. Y

Art Norkus, E. Gasiūnienės 
brolis, lankėsi brooklyniečiuo- 
se porai valandų pereitą šešta
dienį, jo orkestrai sustojus 
mieste pakelyje iš Naujosios 
Anglijos į Hershey, Pa.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 13 d., 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 
269 Front St.

Visi nariai būkite laiku, nes yra 
pora svarbių reikalų, kuriuos turė
sime atlikti. Valdyba.

(188-190)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugpjūčio 14-tą d., 
7:30 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Visi 
draugai-draugės dalyvaukite. Turčši- 
fne daug reikalų liečiančių mūsų or
ganizaciją. O antras labai svarbus 
dalykas tai dienraščio “Laisvės” va
jus. — 1 Kp. Arg. ‘ (189-191)

maspeth”^ y.
Darbininkiškos organizacijos ruo

šia pikniką, rugpjūčio 16 ir 17 dd., 
Liet. Taut. Namo Parke. Rugpjūčio
16 bus šokiai dykai nuo 8 v. v. Rugp.
17 d., piknikas prasidės nuo 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlai nakties. 
,Bus sporto, gėrimų, valgių. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (190-192)

LATAKfA

Randasi Ligoninėj

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

Veterans Facility ligoninėj 
guli lietuvis V. Matiošaitis. Jis 
būtų labai dėkingas, jeigu jo 
pažįstami — draugai aplanky
tu jį, nes, žinoma, nuobodu li
goninėj. Lankymo valandos: 
Antradienį, ketvirtadienį, sek
madienį ir per šventes nuo 2 
vai. iki 4 vai. po pietų. Antra
šas: Veterans Facility, 130 W. 
Kingsbridge Rd., Bronx, New 
York.

(Ištariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old 
Gold. Jo delikatni lapai sutei
kia naują 
šiai tai mėgiamai jų su

Tas pat pažfstamas pakelis — bet NAUJI 
Old Golds!

P. Lorillard Company, Įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytąja nuo George V/ashington’o laikų.

elikatm lapai sutei- 
skonj ir kvapumą 

dėčiai.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
GURIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gamiaami Europiško Ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuvtčko namų darbo, kilba- 
sai

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

Važiuokim j

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Mąujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Philadelphijos Pikniką
“Laisvės” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisvės” pikniką, 
kurį rengia Philadclphijos pažangios draugijos

KELIONžš $2.00 T ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisvės” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

Iš CENTRAL BROOKLYNO mio Geo. Stankaus 
krautuves, 67 Hudson Avenue. 8:30 vai. ryte.

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio salės, 61-38 56th 
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. Iš anksto turime žinoti, kiek busų reikės.

Piknikas įvyks Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko švente—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, gražus sodas, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

La

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

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 & GRltL
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!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

♦ I

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.Tel. Ev. 4-8698




