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Amerikos Darbo Federaci
jos Pildomoji Taryba pasisakė 
už teikimą visokios pagelbos 
Sovietų Sąjungai. Tai labai 
sveikinantis žygis.

O Industrinių Organizacijų 
K o n g r esąs (C.I.O.) seniai 
griežtai nusiteikęs prieš Hit
lerį. Tad dabar Amerikos dar
bo unijų judėjimas turi vie
ningą politiką šio karo klau
simu.

Tas turėtų padrąsinti Roo
sevelto vyriausybę smarkiau' 
paremti Angliją ir Sovietų 
Sąjungą.

ANGLŲ ATSTOVAS TARSIS 
SU ROOSEVELTU GE

RIAU REMT SSRS

Sovietų Oficialiai Pranešimai

bilionų dolerių paremt šalis 
kariaujančias prieš užpuoli
kus fašistus.

Washington. — čia atvy
ko lordas Beaverbrook, An
glijos reikmenų ministeris, 

-------- , 'tartis su Amerikos vyriau-
Rugpjūčio 12 dieną kalbė- sybe, kaip ji galėtų kuo 

jo l’rancijos “vadas” genero- baugiausiai nusiųsti Angli
jąs Petain. Visa jo kalba — — įan^ų orlaiviu ir mais- 
krokodihaus bjaurios asaros ; , , , , .• • r - to produktu. Prezidentuin grūmojimas v>cn> *
tautai.

Niekas to judošiaus nerinko 
būti tautos vadu. Karinės kli
kos pagelba jis pasigrobė ga
lią ir įvedė šalyje hitlerinę 
diktatūrą.

; visai francūzųi-. 1 .v " . ,TTRooseveltui sugrįžus į Wa- 
shingtoną, lordas Beaver
brook taipgi svarstys su 
prezidentu ir kitais valdžios 
nariais apie daugiau pabūk
lų ir Įvairių reikmenų siun
timą Sovietam, kad medžia
giniai pastiprintų juos kare 
Iprieš Vokietiją. Bus apta
riama ir stipresnė Chinijai 
pagalba prieš Japoniją.

Pranašaujama, kad prez. 
Rooseveltas reikalaus kon
greso paskirt dar 7 iki 10

Petain reikalauja visą tautą 
jo įsakymų klausyti. Jo vardu 
Franciją valdysiąs Darlan, ku-' 
ris yra toks pat judošius, kaip 
ir Petain. Skirtumas gal tik 
tame, kad Darlan atviriau tar
nauja Hitleriui.

Kai Hitleris bus sukriušin- 
tas, visi Petainai ir Darlanai 
turės eiti velniop. Panaši sud- 
na diena ateis ir lietuviškiems 
judošiams, kurie dabar tursi
nas! aplinkui Hitlerį.

' Washington© politikai da
bar daugiausiai susidomėję 
tuom punktu prez.. Roose
velto ir Anglijos ministerio 
pirmininko pareiškimo, ku
ris sako, jog per šį karą su
naikinus nacizmą-fašizmą, 
turės būt visiškai nugink
luotos tokios šalys, kurios 
užpuola ar galėtų užpult ki
tus kraštus.

Spėjama, kad prez. Roose- 
veltas su Churchilliu susita
rė ir kas liečia Anglijos ir 
Amerikos sandarbininkavi- 
mą Tolimuose Rytuose 
(prieš Japoniją) ir bendrą 
nusistatymą linkui fašisti
nės Vichy Francijos.

Maskva, rugp. 14.—Sovietų Žinių Biuras šį rytą išlei
do sekamą pranešimą:

Naktį rugp. 13 į 14 d. nieko svarbaus neįvyko jokioje 
fronto dalyje. Mūsų oro jėgos ir toliau smogė šarvuotai 
priešo kariuomenei, jo pėstininkam ir orlaivių stovyk
lom.

SOVIETŲ KARIUOMENĖ PASITRAUKĖ Iš 
KIROVOGRADO IR PERVOMAISKO

Maskva, rugp. 15.—Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido šitokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 14 d. vedė įtūžusius mūšius 
su priešu visame fronte nuo Lediniuotojo Vandenyno 
(šiaurėje) iki Juodosios Jūros.

Pietinėje linkmėje mūsų kariuomenė pasitraukė iš 
miestų Kirovogrado ir Pervomaisko.
SUNAIKINTA 74 NACIŲ ORLAIVIAI, SUBMARINAS 

IR DIDELIS ŽIBALINIS LAIVAS
Mūsų oro jėgos, veikdamos sutartinai su saviške žemės 

(Tąsa ant ketvirto pusi.)

DRAFTUOTI KAREIVIAI 
TURĖS TARNAUTI IKI 

PUSTREČIŲ METŲ

aLAISVES” 30 METU JUBKĖJAUS REI 
KALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Washington. — Jungtinių į armiją taipgi bus pailginta 
Valstijų senatas 37 balsais tarnyba 18 mėnesių.

Po pirmųjų dvylikos mė
nesių tarnybos bus pridėta 
po $10 algos per mėnesį.

Iš armijos turės būt pa
leisti tokie kareiviai, kurių 
tarnyba kariuomenėje tik
rai apsunkintų gyvenimą jų 
žmonoms ar kitiems asme
nis, kuriuos užlaikyt turi tie 
vyrai.

Dabartinis galutinas kon
greso tarimas panaikina tą 
drafto įstatymo punktą, ku
ris buvo nusakęs, kad nie
kada nebūtų daugiau kaip 
900 tūkstančių draftuotų 
kareivių šios šalies armijo-

prieš 19 priėmė smulkias 
permainas, kurias kongreso 
atstovų rūmas padarė val
diškame sumanyme dėlei 
tarnybos pailginimo armijo
je ir jau pasiuntė sumany
mą pasirašyt prezident. Ro- 
oseveltui. Jam gi pasirašius, 
šis kongreso tarimas taps 
tokiu įstatymu:

Draftuoti vieniem metam 
kareiviai, pašaukti armijon 
milicininkai ir atsarginiai 
(rezervistai) turės tarnaut 
kariuomenėje 18 mėnesių il
giau, arba pustrečių metų iš
viso. Savanoriai įstojusiem je.

Be ugnies nėra dūmų. Taip 
išėjo ir su paskalais apie pre
zidento Roosevelto pasimaty- 
ma su Church ii lu. Paskalai iš
sipildė: jie susitiko ir atlaikė 
konferenciją. Iš tos konferen
cijos išėjo bendras pareiški
mas dėl šio karo tikslų.

Prieš tuos tikslus nieko ne
galima pasakyti. Bet pirmiau
sia problema nugalėti ir su- 
kriušinti hitlerizmą. Roosevel- 
tas ir Churchill kalbėję ir 
apie tai. Kalbėję ir apie teiki
mą pagelbos Sovietų Sąjungai.

Sovietai Užginčija, kad 
Naciai Apsupę Odesą 

ar Nikolajevą

Fašistai Sakosi Ap
supę Odesą ir Kri
voi Rog Kasyklas

., $1.00

Kaip Partizanai Nai
kina Nacius Siun

čiamus Frontan

Naciai Išžudė Tūkstan 
čius Serbą ir Vis 

Daugiau Žudo

Viskas gerai ir viskas tvar
koje. Bet kodėl tik Anglija ir 
Amerika tarėsi dėl karo tiks
lų ? Kodėl ton konferencijon 
nebuvo pakviesta Sovietų Są
junga? Tasai karo tikslų ma
nifestas būtų buvęs daug stip
resnis, jeigu jis būtų buvęs pa
darytas visų trijų valstybių : 
Anglijos, Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos.

Maskva, rugp. 15.—Sovie
tų užsienių reikalų vice-ko- 
misaras S. A. Lozovskis 
griežtai užginčijo nacių 
tvirtinimą, kad jie apsupę 
Odesą ar Nikolajevą, ar kad 
sovietinė kariuomenė, ko
manduojama maršalo Bu- 
dionnio, Ukrainoj esanti at
kirsta bei apsupta. Sovietų 
pranešimas teigia, jog Rau
donoji Armija visur atrėmė 
nacius tik apart Ukrainos 
fronto.

Berlin. — Nacių komanda 
paskelbė rugp. 14 d. šito- 

vokiečių ir jų 
Ukrainos fron-

ir rumunu ka- 
girdi, “neatlaid-

Vėl Kruvini Mūšiai
Smolensko Fronte

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
nijimo orga nas “Tiesa” 
(rugpj. 15 d.) teisingai sako:

“Lietuvos liaudis hitlerinės 
‘nepriklausomybės’ nenori. Jos 
kančios pasibaigs ir nauja Lie
tuvai laisvė užtekės tik tada, 
kai Raudonoji Armija sutriuš
kins Hitlerio legionus.

“Mūsų pagalbą Sovietų Są
jungai, todėl, sykiu yra pa
galba ir Lietuvos liaudžiai.”

Gandai eina, kad Lietuvoje 
smeton-naciams p a vyko su
čiupti Lietuvos veikėjus Pe
trą Cvirką ir Gedvilą. Abudu 
esą nužudyti.

Visi fašizmo keliai buvo ir 
pasilieka kruvini. Tik po ka
ro, tik kai bus iš Lietuvos iš
grūsta naciai ir jų lietuviški 
įrankiai, svietas sužinos tikrai, 
kiek tie budeliai išžudė ge
riausių Lietuvos sūnų ir duk
terų.

Brooklyniškis C. R. Jurgėla 
neiškentė savo hitlerinės no
sies neiškišęs a m e r i kinėje 
spaudoje. Rugpjūčio 13 dienos 
“Times” telpa jo laiškas, ku
riame jis palinki Sovietų Są-rio pastumdėliai.

Berne, Šveic. — Kariniai 
tėmytojai pastebi, kad vėl 
šėlsta žiaurios kautynės 
Smolensko srityje. Vokiečiai 
pripažįsta, kad Sovietų ka
riuomenė atkakliai prieši
nasi; o tai dar vienas įro
dymas, kaip vokiečiai mela
vo trys savaitės atgal, kad 
jie sakėsi sulaužę Raudono
sios Armijos pasipriešinimą 
tame fronte. Taip ■ telefonu 
praneša New Yorko Times 
korespondentas D. T. Brig
ham.

kius žygius 
talkininku I 
te:

Vokiečiu 
riuomenė,
žiai besivydama” raudonar
miečius, pasiekė Juodosios 
Jūros krantus tarp Odesos 
ir Bug upės žiočių. Sako, 
kad vokiečių orlaiviai bom
bomis daužą sovietinius lai
vus, kurie esą priruošti ga
bent “bėgsiančią” Sovietų 
kariuomenę iš Odesos ir Ni
kolajevo, ir nuskandinę du 
tokius laivus, viso 14,000 to
nų.

Hitlerio štabas fronte 
skelbia, kad Sovietų armijos 
vakarinėje “Ukrainoje jau, 
girdi, beveik krinkančios; 
rumunų kariuomenė, esą, 
apsupus Odesą, prieplaukos 
miestą prie Juodosios Jūros, 
o vokiečiai ir vengrai, gir
di, apsupę Nikolajevo uostą 
iš rytų ir vakarų. Pasak 
Vokiečių, gręsiąs sunaikini
mas dideliam skaičiui sovie
tinės kariuomenės į vakarus

Sekami draugai sveikina “Laisvę” 30 metų jubilėjum:
Drg. X, Brooklynietis, $3.00.
K.-Šimkus, Bridgeport, Conn., $2.00.
Juozas ir Veronika Motuzai, Mexico, Me., $1.00.
Chas. Nečiunskas, Brooklyn, N.
Mary Novašinskiene, Nanticoke, Pa., $1.00.'
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., -LOO.
Naujųskaitytojų prisiuntė šie draugai: J. Swingle, 

Tarriffville, Conn., metinę prenumeratą ir J. ir V. Mo
tuzai, Mexico, Me., pusmetinę prenumeratą.

Už $1.00, šešiom savaitėm, naujų skaitytojų prisiuntė 
sekami draugai—rėmėjai: A. žvingilas, So. Boston, 
Mass.; A. Tumones, Phila., Pa.; Povilas šiušąs, Worces
ter, Mass.; Mrs. C. Črozan, Cranford, N. J.; (2) K. Sin
kevičius, Waterbury, Conn.; S. Lukov, Newark, N. J.; 
K. Simanauskas, Freehold, N. J.; A. Kupstas, E. St. 
Louis, Ill.; J. Kibildis, Bradford, Mass.; A. Bakūnas, 
Cliffside, N. J.; Z. Keblienė, Chicago, Ill.; A. Kiškiūnas, 
Windsor, Conn.; J. Žilinskas, Newark, N. J.; J. Matuse
vičius, Torrington, Conn.; Frank Reinhardt, Ridgewood, 
N. Y.; B. Tusky, Scranton, Pa.; Z. Jasekas, New Britain, 
Conn.; V. Bender, Hoboken, N. J.; P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa.; Mrs. John S. Venskevičius, Cambridge, Mass.; 
J. Genevičius, So. Boston, Mass.; Mrs. M. Subach, Tho
mas, W. Va.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; J. Žemai
tis, Easton, Pa.; J. B. Jusaitis, Bridgeport, Conn.; Mary 
Rogers, Waterbury, Conn., ir P. Gardauskas, New Bri
tain, Conn.

Širdingai tariame dėkui tiem draugam už aukas ir 
naujus skaitytojus. “L.” Administracija.

Vakarų linkmėje X fron- j 
to dalyje raudonarmiečiaf|ne§{r 
iš vyresniojo leitenanto Li

Jeruzale. —Čia gauta pra
nešimai, kad naciai Serbi- 
joj, Jugoslavijos daly j, vis.

chačevo kuopos paėmė ne- baugiau ir daugiau žudo 
serbų, o žudyt juos priside
da ir vendrai fašistai.

Novisade naciai iki šiol 
užmušė daugiau kaip 7,000 
serbų; vien pirmą dieną, 
kai vokiečiai užėmė šį mie
stą, jie sušaudė apie pus
antro tūkstančio serbų gy
ventojų. Sombore naciai nu
žudė 61 serbu, o Srbobrane 
—450.

ANGLAI UŽGINČIJA, KAD i NACIAI SU NUOGOMIS PA- 
VOKIEČIAI APSUPĘ ODESA 

AR NIKOLAJEVĄ
LEISTUVEMIS NEPRIGA- 
VO RAUDONARMIEČIŲ

Kaip Japonai Supranta Ro- 
osevelto-Churchillio 

Pareiškimą
Tųkio, rugp. 15.—Japonų 

politikai ir laikraščiai šne
ka, kad Roosevelto-Church
illio pareiškimas prieš už- 
puolikes (nacių-fašistų) ša
lis esąs taikomas atplėšti 
Japoniją nuo sąjungos su 
Vokietija.

Netoli Dniepro upės že
mutinės tėkmės, vokiečiai 
sakosi užėmę kasyklų sritį 
Krivoi Rog, kur per metus 
esą iškasama 19,000,000 to
nų geležies rūdos (nauges).

jungai šio karo pralaimėjimo.
Gal tas ir gerai: Dabar a- 

merikiečiai žinos, kad ' lietu
viški smetonininkai yra Hitle-

DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI <r

Maskva. — “Raudonoji 
Žvaigždė” rašo, kad vokie
čiai baisiai brangia kaina 
užmoka už pastaruosius sa
vo laimėjimus. Tas laikraš
tis skaičiuoja, jog mūšiuose 
fronto dalyje tarp Ukrainos 
ir Smolensko tapo sudaužy- 

(Tąsa ant ketvirto pusi.)

London, rugp. 15.—Anglų 
karininkai sako, kad Sovie
tu maršalo S. Budionnio 
armija geroje tvarkoje trau
kiasi linkui Dniepro upės, 
irt kad ji nėra vokiečių ap
supta, kaip kad skelbė na
ciai.

“Bet dar nėra jokių ženk
lų, kad vokiečiai bet kur 
būtų perėję per Dniepro 
upę,” sako anglų valdžios 
atstovas:

“Taipgi nėra jokio pa
tvirtinimo, kad vokiečiai 
būtų apsupę Odesą ar Niko
lajevą.

Jeigu sovietinei kariuo
menei ir tektų pasitraukti į 
rytinį Dniepro upės šoną, 
ten jinai galėtu stipriai 
priešintis vokiečiam, kaip 
teiga anglų karininkai.

ORAS. — Būsią lietaus.

Maskva, rugp. 15.—Vie
non fronto dalin naciai at
gabeno šimtus paleistuvių 
moterų iš Hamburgo; ir 
kuomet buvo vedama mūšis 
tarp vokiečių ir raudonar
miečių, tai naciai pasiuntė 
tas moteris nuogas bristi 
per upę. Vokiečiai tikėjosi, 
kad Sovietų kariuomenė 
“užsižiopsos” į nuogas mo
teris ir kad tuo tarpu na
ciams pavyks pereit per upę 
kitoj vietoj.

Bet vokiečiams nepavyko 
apgaut raudonarmiečius.

(laisvėn grupę vokiečių ka-1 
reivių iš atsarginių batalio
no, kuris buvo ką tik atvy
kęs fronton. Belaisviai ka
reiviai Krauss ir Elseser pa
sakė, kaip sovietiniai parti
zanai,. veikdami užnugaryje 
vokiečių fašistų kariuome
nės, užkerta kelią gabeni
mui vokiečių atsarginių ka
reivių į frontą.

“Visu keliu iš Varšavos 
į frontą sovietiniai partiza
nai nuolat atakavo mūsų 
batalioną,” sakė Krauss: 
“Batalionas ypač skaudžius 
nuostolius nukentėjo pasku
tiniame šimte kilometrų sa
vo kelionės. Praleidus nak
tį miestelyje Z, mūsų auto- 
sunkvežimiu eilė važiavo 
per mišką. Štai pirmutinis 
trokas netikėtai ima ir 
įkrinta į iškastą ir paslėptą 
duobę ir staiga pradeda 
pyškėti kulkasvaidžiai.

“Susikirtime tapo nušau
ti 28 vokiečių kareiviai, o 6 
sunkiai sužeisti. Likusioje 
dalyje kelio per mišką dar 

(Tąsą ant ketvirto pusi.) .

Maskva. — Pripažįstama, 
kad vokiečiai įžengė virš 60 
mylią į Ukrainą.

,k

Riaušes Paryžiuje dėl 
Maisto Stokos

Maskva, rugp. 15.—šiuo 
tarpu čia nepasirodė joks ^policija sučiupus jų raudo- 
vokiečių orlaivis. nąją vėliavą.

a

NACIAI SLOPINA CE
CHŲ MOKYKLAS

Jeruzale. — Pranešimai iš 
Čechijos teigia, kad vokie
čiai naciai ten visiškai už
darė 56-šias pradines moky
klas ir sumažino skaičių 
mokinių priimtų į kitas če
kiškas mokyklas.

SU ORLAIVIU ŽUVO 22 
ANGLAI-AMERIKONAI

London, rugp. 15.—Susi
kūlus orlaiviui, tapo užmuš
ta 10 anglų karininkų ir 12 
amerikonų. Tarp žuvusių 
yra ir Arthur Purvis, pir
mininkas tarybos, kuri rū
pina \ Anglijai reikmenis 
Šiaurinėje Amerikoje. ______ /
SUARDYTI NACIŲ ŽAI
BIŠKO KARO PLANAI 
Berne, šveic. — Įvairių 

kraštų karininkai čionai tei-

Vichy, Franci j a. — Tre
čiadienį Paryžiuje įvyko dvi 
smarkios demonstracijos dėl 
maisto stokos ir blogo jo gia, kad Sovietų atsparumas 
paskirstymo. Demonstran-' suardė nacių žaibiško karo 
tus užpuolė policija; buvo planus, ir nuo šiol galėsiąs 
šaudymų ir keli asmenys 
tapo sužeisti. Vienoj vietoj 
policija- suėmė 16 žmonių 
kitoj dar kiek.

Naciški Paryžiaus laik
raščiai vadina demonstran
tus “komunistais ir žydais:”

ten būti tik “trynimosi” ka
ras.

nąją vėliavą.

Berlin. — Naciai vadm* 
Roosevelto-Churchillio n?- 
reiškimą “tik blofu ir n™, 
paganda”. Italiios fašiste 
nemato jame didelės svar
bos.

i
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Pagaliau!
Kaip buvo rašyta, taip ir įvyko: prezi

dentas Rooseveltas tarėsi su Anglijos mi- 
nisterių pirmininku ant jūros. Jų ir jų 
padėjėjų—militarinių ir politinių eksper
tų—konferencija įvyko slaptai dėlto, kad 
neduoti priešui progos jai pakenkti. Tai 
buvo, geriau sakant, keletas konferenci
jų.

Svarbu, kad tapo priimti ir paskelbti 
karo tikslai, kurių vyriausias yra—hit- 
lerizmo sunaikinimas. Taip, kol hitleriz- 

-•mas nebus sunaikintas, tol kalbėti apie 
taikos atsiekimą, kalbėti apie atsteigimą, 
kalbėti apie kitus dalykus nebūtų nei ga
lima. Pirmiausiai reikia sunaikinti hit
lerizmą, reikia sunaiknti visus jo sėbrus, 
reikia sunaikinti fašistinę “ašį”, o tuo
met eiti prie kitų dalykų. “Tais kitais da
lykais” yra pasaulyje taikos užtikrini
mas, suteikimas tautoms apsisprendimo 
teisės—kad kiekviena tauta, didelė ar 
maža, laisvai galėtų apsispręsti, kokios 
vyriausybės ji nori, kokios santvarkos ji 
nori.

Šitiems principams mes visuomet pri
tarėme, pritariame ir dabar. Kiekvienos 
tautos liaudis turi turėti teisę savo rei
kalus apsispręsti, niekam -nekliudant, nie- ’ 
kam jų neliečiant.

Šiuo metu vyriausias klausimas tebe
stovi tai šis: kaip greičiau ir pasekmin- 
giau hitlerizmą sunaikinti? Iki šiol prieš 
hitlerizmą iš tikrųjų stiprią jėgą parode 
tik viena Sovietų Sąjunga—tik josios 
liaudis per aštuonias savaites didvyriš
kai kovojo ir tebekovoja su žmonijos ne- 
prietelium. Anglija dar visi neatidengė 
naujo fronto Vakarų Europoje; Amerika 
tik ginklais tegelbsti, visai nebandydama 
imtis griežtų ir ryškių žygių, be kurių 
nebus galima greit hitlerizmą sunaikin
ti.
• Pranešimai skelbia, kad prezidentas 
Rooseveltas su Churchillu tarėsi dėl grei
tos ir didesnės Sovietams pagalbos davi
mo. Kaip, kada ir kokiu būdu toji pagal
ba bus teikiama, be abejo, buvo pasky- 
rium svarstyta ir nutarta. Dabar tik lie
kasi palaukti ir pamatyti.

Nėra abejojimo, .kad visi šį karą liečią 
klausimai buvo svarstyti “kur nors ant 
jūros.” Rištas klausimas ir Japonijos, ir 
Franci jos ir neutralių kraštų—tokių, 
kaip Turkija, Švedija, Portugalija. < ■ '

Šis prezidento Roosevelto ir Churchillo 
žygis turės didžiulės Reikšmės. Reikia 
tikėtis, kad konferencija tarimus ’darė 
susitarus su Sovietų Sąjunga. Yra,'ma
noma, kad Sovietų vyriausybė buvo pa
tiekusi šiai konferencijai savo’ sumany
mų. Kaip jie prezidento Roosevelto. ir 
Churchillo buvo traktuojami, gal suvilio
sime tik daug vėliau.

Amerikos žmonės ir viso pasaulio fa
šistų pavergtosios tautos trokšta, kad 
kuoveikiausiai būtų pradėtas hitlerizmas 
naikinti iš visų pusių. Mūsų kraštas, ku- 
riam hitlerizmas grūmoja nemažiau, 
kaip Sovietams ir Anglijai, iš tikrųjų 

s kareį privalėtų vaidinti didesnį šiame
i vaidmenį, negu jis iki šiol vaidino.

Šitaip Negalima!
Kiekvienas darbo žmogus jaučia 

paprastai spartų pragyvenimo produktų 
kainų kylimą. Kainos kyla ant visko— 
kyla galvatrūkčiais. Ir tasai kainų ky- 
lįmas neturi jokio pateisinimo, nes ben
drai darbininkų algos, kuomet jie tuos 
produktus gamino, buvo mažesnės negu 
šiuo tarpu.

ne-
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Andai Leon Andersonas, kainų regu
liuotojas, įspėjo mūsų kįfašto įstatymda- 
vius, jog reikia kas nors daryti, kaip 
nors kainas nustatyti ir neleisti pelna- 
grobiams jas kelti.

Paskui prezidentas Rooseveltas siūlė, 
kad kongresas priimtų tam tikrą įstaty
mą, sulyg kuriuo būtų galima kainos re
guliuoti.

Deja, kongresmanai, matyt, į tai ma
žiausiai tereaguoja. Kongresinis komite
tas (Banking and Currency Committee), 
kurio žinioje įneštasis kainoms reguliuo
ti įstatymas randasi, pareiškė, kad tik 
po mėnesio ar dar vėliau tebūsią pradėti 
tyrinėjimai dėl kalbamo biliaus!

Argi tai nepasityčiojimas iš visuome
nės, kenčiančios dėl kainų kylimo? Argi 
tai ne tikslus ponų įstatymdavių sąmoks
las padėti įvairiems spekuliantams-plėši- 
kams pasigrobti ekstra milijonus dolerių 
iš darbo žmonių ?!

Sako, Rašytoją Petrą Cvirką 
Fašistai Nužudė

Brooklyne išeinąs kunigų leidžiamas 
laikraštis “Amerika” (iš rugpj. 15 d.) 
praneša:

“Iš privatinių šaltinių gautos dar ne
galutinai patikrintos žinios, kad bėgdami 
iš Lietuvos yra žuvę bolševikinės komi
sarų tarybos pirmininkas M. Gedvilą ir 
‘okupantams pasikinkęs’ P. Cvirka.”

Mečys Gedvilas buvo tarybinės Lietu
vos vyriausybės premjeras; senas veikė- 
jas-visuomenininkas.

Petrąs Cvirka—patsai stambiausias, 
talentingiausias Lietuvos jaunosios kar
tos rašytojas, kurio visa eilė veikalų yra 
išversta į daugelį kitų kalbų. Be to, ra
šytojas Petras Cvirka plačiai veikė ir vi
suomeninėje dirvoje. Jis buvo pažangus 
vyras, didelis humanistas ir daug žadąs 
lietuvių tautai kaipo plunksnos artistas.

Iki negausime patikrintų žinių, nuo 
platesnių komentarų susilaikome. Tiek 
galime pasakyti: jeigu Petrą Cvirką lie
tuviški fašistai-hitlerininkai su pagalba 
Hitlerio govėdų nužudė, tai jie padarė 
lietuvių tautai neatpildomos žalos. Pet
ras Cvirka lietuvių tautai buvo vertin
gesnis negu tūkstančiai lietuviškų fašistų 
sudėjus krūvon!

Uruguajaus Lietuviai Veikia
Uruguajaus lietuvių laikraštis “Dar

bas” praneša:
“Birželio 28 d. ULKM klubo susirin

kime dalyvavo ne tik klubo nariai, bet ir 
kelios dešimtys draugų lietuvių, kurie 
iki šiol nuošaliai stovėjo organizacinio 
gyvenimo. Bet šiandie, kada mūsų ir viso 
pasaulio darbininkų tėvynė, Tarybų Są
junga tapo užpulta kraugerių nacių gau
jos, tai kaip visur, taip ir pas mus Mon- 
tevidejaus lietuvius ir visų kitų tautų 
darbininkus atbudo iki šiol miegojęs jau
smas žmoniškumo, meilės ir solidarumo 
tarpe viso pasaulio darbininkų. Protestas 
ne vien artificialus, bet materialistinis ir 
kerštingas prieš žmonijos hunus, fašiz 
mą, kuris gyvendamas paskutines savo 
dienas, griebiasi istorijoj negirdėtų žmog
žudysčių prieš žmonijos progresą ir ypa
tingai prieš socializmo šalį.

“Klubo valdyba padarė pranešimą 
bėgamais draugijos reikalais ir aktua
liais tarptautiniais šiurpiais vykstančiais 
įvykiais,* kuri mūsų tėvynė—Tarybų Są
junga irjjos piliečiai kenčia brutalų už
puolimą' ir karžygiškai ginasi.

“Po pranešimo buvo pasiūlyta teikti 
mafeiįalė pagalba Komunistų Partijai ir 
visam darbininkų judėjimui, protestuo
jant prieš kruvinąjį tarptautinį imperia
lizmą pavidale nacifašizmo. Ypatingai 
Uruguajuje prieš Herreros gaujas ir Ka- 
yel, kurie būdami nacių-fašistų agentais, 
puola Komunistų Partiją ir reikalauja 
Seime uždaryt į nelegalumą.

“Susirinkimas išklausęs su atyda pra
nešimą, prisižadėjo teikti kaip moralę, 
taip ir materialę pagalbą darbininkų rei
kalų gynėjai Komunistų Partijai ^ir kartu 
mūsų organizaciniam tautiniam pažan
giam judėjimui prieš lietuviškus nacius- 
fašistus smetonininkus ir pasivadinusius 
socialistais — išgamas. Prieš visokius 
bjaurybes, kurie džiaugiasi mūsų tėvy
nės nelaime ir žada įškelti banketus na
cių pergalei.

“Po to viso,-susirinkę draugai aukojo 
pinigais Kompartijai ir klubui.”

Lietuvnaciai Cenzūruoja 
Amerikos Valdžios'

Pareiškimą

bosai vokiečiai naciai gali 
užpykti.

• Bernas, pasišventęs tar
nauti pašėlusiam pasaulio 
grobikui, turi tarnauti iki 
galo...

Jungtinių Valstybių se-icould only be after Hitler- 
kretoriaus (užsienių minis- ~~ 
terio) padėjėjas, einąs jo 
pareigas, Sumner Welles a- 
pibriežė viltį, kaip bus po 
karui, nugalėjus hitlerizmą. 
Svarbiausias tame pažadėji
me dalykas — tai karo lai
mėjimas, hitlerizmo išnaiki- 
mas. Taip visi laikraščiai, 
visi redaktoriai suprato ir

tuos, kurie prisisiurbę hit- 
lerizmo dvasios, arba gal 
parsidavę Hitleriui tarnau
ti. (O tokiais pasirodo lietu
viški išgamos).

Savo kalboje p. Welles sa
kė, kad kuomet karas pasi
baigs pergalėjimu hitleriz- 
mo, tai Jungtinės Valstybės 
ir kitos šalys galės susidėti 
į kurios nors rūšies sąjungą. 
Per tai būtų galima bendrai 
apsisaugoti prieš neišprovo
kuotą užpuolimą, sumažin
ti perdidelį 1 e n ktyniauja
mąjį apsiginklavimą ir užti
krinti priėjimą prie žalio
sios medžiagos visoms ša
lims.

P u b 1 i c i*š t as Raymond 
Clapper apie tai komentuo
damas, pabriežia tokį paaiš
kinimą:

“But a most important 
proviso was attached. This

izm was defeated.”
Taipgi visų svarbiau 

siu dalyku yra sumušimas 
hitlerizmo, kad būtų galima 
(toliau sako Clapper) įvest 
tikrą taiką, laisvą nuo tokio 
užpuolimo, kokis pas iekė 
“Lenkiją, Holandiją, Belgiją 
ir dabar Rusiją.”

Na, o mūsų lietuviški na
ciai, tie ką taip krykštauja, 
kad dabar Lietuva jau vėl 
“laisva ir n e priklausoma” 
dėlto, kad ji yra po hitleriz
mo — karo dievaičio kurka, 
—tie lietuvnaciai, savo lai
kraščiuose rašydami a p ie 
Welles’o kalbą, išbraukė mi
nėtą svarbiausią tos kalbos 
punktą! Taipgi jie cenzūra
vo Amerikos valdišką pra
kalbą, pasakytą visai Ame
rikos tautai!

Štai vienas pavyzdis:
“Amerika jau kąlba apie 

naują po-karinę tautų są
jungą.

“Sumner Welles... pasiū
lė pasauliui po dabartinio 
karo sudaryti naują Tautų 
Sąjungą.” (“Vienybė” 25. 
VII. 41.)

Tik tiek. Svarbiausio da
lyko nemini, nereik.' Kodėl? 
Todėl, kad, paminėjus, jųjų

“Keleivyje” nebuvo tuo 
laiku minėta Welles’o kai 
bą. Bet jame įdėta (No. 30) 
“Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pareiškimas.”

“Stokime su A m e r ikos 
valdžia, remkime jos pas
tangas kovoje už demokra
tiją.”

Taip jie sako. O Ameri
kos valdžia neskelbia kovos 
už demokratiją. Jos /įžodis: 
“remti demokratijas kovoje 
prieš hitlerizmą,” arba prieš 
“nacių agresiją.”

Mūsų “socialistai” (išsigi
mę) vengia tų žodžių. Jie 
didesnę dalį to pareiškimo

* 
pašvenčia priešais Sovietų 
Sąjungą. Pagalios t e igia, 
kad Smetonos režimas Lie
tuvoje buvo demokratija, 
įsekmui: “buvo — demokra
tinė, laisva Lietuva.”

Jeigu jau jiems lietuvių 
fašistų tautininkų ir kleri
kalų diktatūra su vadu Sme
tona pryšakyje buvo demo
kratija ir laisvė, tai aišku, 
jog jiems ir hitlerizmas tu
ri būt “demokratija.” Ii dėl 
to prieš hitlerizmą jie kovos 
neskelbia, nežada kovot 
prieš jį. Tik pageidauja, kad 
“vokiečių imperial istai” 
duotų Lietuvai būti taip 
“kaip ir buvo — demokrati
ne, laisva.” Jeigu tą “loską” 
vokiečiai naciai p a darytų, 
tai lietuviai socialistai jų nė 
“imperialistais” nevadintų! 
Tai toki Hitlerio lėlės — 
“puppets”! B.

Iš Karo ir Apie Karą

į

Sėkminga Pradžia “Laisvės” Radijo

Jie 
nuo 

kitas 
atsa-

Pirmadienio vakare, rug
pjūčio 11 d., klausiau “Lais
vės” Radijo Programos ir 
džiaugiausi. Džiaugiausi tddėl, 
kad New Yorko' lietuviai dar
bininkai turi savo radijo or
ganizaciją, per kurią radijo 
bangomis galės skleisti darbi
ninkišką meną ir kultūrą. 
Taipgi, reikia džiaugtis ir to
dėl, kad ši organizacija nu
plaus tą gėdą svetimkalbių 
akyse, kurią padarė lietuvių 
tautai taip vadinami lietuviš
ki “radijušai.” Jie padarė gė
dą lietuvių tautos kultūrai per 
savo grubi jonišką, netašytą, 
šlykštų pamėgždžiojimą. 
nepajėgė atskirti pelų 
grūdų, todėl kas nors 
turi imtis to darbo, kas
komingas lietuviškai visuome
nei ir varyti jį pirmyn taip, 
kaip bile padoriam ir savo 
tautą mylinčiam lietuviui pri
dera.

Iki šiol, pas taip vadinamus 
lietuviškus “radijušus” buvo 
įprasta per radiją skerėčiotis, 
šūkauti, rėkauti nežmonišku, 
ir kuo jau kuo, tik ne lietuviš
ku balsu. Kai kada jų klausy
davau ir mislindavau, argi 
koks biesas jį ištikrųjų už 
gerklės tąso, kad taip nežmo
niškai ir laukiniai spiegauja ir 
bliauja . . .

Koks į didelis skirtumas 
“Laisvės” Radijo Programoj! 
Dalyvių kalba švari, lietuviš
ka, taktiška, kultūriška, malo
ni ausims ... O kas reikšmin
ga, tai kad, išskiriant Mizarą, 
visi jie Amerikoj gimę ir au
gę. Nevisada tie patys žmo
nės išpildys programą, vienok 
pati pradžia jau parodo, 
galima laukti. Tai 
Yorko lietuviškai 
jai!

Kalbant atskirai

ko 
garbė New 
darbininki-

apie “Lais
vės” radijo pirmoj programoj 
dalyvius, reikia pasakyti, jog 
kiekvienas jų atliko savo už
duotį tikrai profesionališkai, 
nors tas jiems buvo pirmasis 
sykis.

Klimiūtės dainavimas būt 
išėjęs šimto nuošimčių gerai, 
jeigu nepasirinkta ta netaip 
gerai muzikaliai skambanti 
antroji dainelė. Bet už pirmą
ją dainelę reikia jai rankutę 
paspausti . . .

Turėdami anauncerį tokių 
balsų ir logika kalboje, kaip

Dideli Sovietų Bombanešiai
Nuo senai Sovietų valdžia 

ir karo komanda daug aty- 
dos kreipė į aviaciją. Mes 
manome, kad Sovietai dar 
visko neparodė, ką jie gali 
ore. Rugpjūčio 10 dieną bal
tieji finai iš Helsinko pra
neša:

“Naujos rūšies Sovietų 
smogikas bombanešis ataka
vo Parvoo. Jis padarė daug 
nuostolių!” Čia faktas, kad 
finai pripažįsta tą, kad tai 
buvo naujos rūšies bomba
nešis.

Iš Maskvos rugpjūčio 9 
dieną pranešė, kad Sovietai 
ruošiasi dar stipriau bom
barduoti Vokietijos fašistų 
sostinę Berlyną. Ypatingai 
Berlynas bus labai bombar
duojamas naujais Sovietų 
bombanešiais.

Iš Londono tą pat dieną 
praneša, kad Sovietai ruo- 
|šia atakoms prieš Berlyną

ir -milžiniški bombanešiai 
gali taip aukštai skristi, kad 
jiems nėra pavojingi Vokie
tijos priešlėktuviniai prisi
rengimai ir net mūšio orlai
viai. Londone specialistai 
mano, kad tie Sovietų lėk
tuvai turės parodyti tą, ko 
Berlyno fašistai dar nema
tė.

1

Mizarienė, bėdos neturėsime 
su anaunceriu, jeigu Ormanas 
ir pavargtų.

Butėno rekordas tai biskį 
švakokai išėjo. Perdaug žyniu 
mechanizmo rekordacijos ir 
neaiškumo. Tas ne nuo Butė
no priklauso.

Skelbimų kalbos sutaisymas savo milžiniškus “L-760” rū- 
labai nusisekęs. Taip ir reikia. Šies 
Galima skelbimus atkalbėti 
logiška ir malonia kalba, kas 
daugiau neša naudos sponso- 
riams ir nevargina, nepriklina 
klausytojų.

Kas tą kalbą redagavo, rei
kia pokštelėti per petį.

Jeigu kas už Mizarą būt ge
riau galėjęs atlikti savo UŽ-. uumuaucaiuo, nunc iucrvic- 
duotį, lai pasirodo. Suredaguo- nas turi po keturis motorus, 
ti savo kalbą taip trumpoj for-j gali daryti po 310 mylių į 
moj ir tiek daug pasakyti vi-'valandą ir nunešti iki Ber* 
siems suprantamai, nedaug to- lyno nemažiau kaip po 6,600 Dilį rocimn 'Roiurioii ' i i

bombanešius, kurie 
kiekvienas turi po šešis mo
torus, gali išvystyti po 300 
mylių į valandą, nunešti 
kiekvienas po 3į tonų bom
bų net už 1,500 mylių atstos 
ir lengvai grįžti atgal. Gre
ta, Sovietai turi ir kitus 
bombanešius, kurie kiekvie-

Rumunija Jau Neteko 
130,000 Karių

Vokietijos ir Rumunijos 
fašistai po p r i evarta ru
munus įgrūdo į karą prieš 
Sovietų Sąjunga. Jie skelbė 
Rumunijoj, kad prieš Sovie
tus karą baigs į tris savai
tes. Tas viskas nuėjo vėjais.

Sovietų Raudonoji Armi
ja, Oriai vynas ir Juodųjų 
Jūrų Laivynas nuo pat karo 
pradžios skaudžiai atrėmė 
Rumunijos' fašistus. Rumu
nija jaū' neteko užmuštais 
130,000 karių, tai daugiau, 
kaip vieną trečdalį visos sa
vo armijos. Jos amunicija 
baigiasi, o ginklai susinešio- 
jo. Dabar ji reikalauja gink
lų ir amunicijos iš Vokieti
jos ir Italijos fašistų.

Zagreb, Jugoslavija. — 
Fašistai sušaudė 75 asmenis 
Kroatijoj, Jugoslavijos da
lyje, nacių perleistoje Itali
jai. Jie liko nužudyti už tai, 
kad sukėlė riaušes koncen
tracijos stovykloj Travnike.

I 
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kių žmonių rasime. Daugiau 
Mizaros komentarų !

Savo “parapijono” Ormano 
ant geresnio lietuviško anaun- 
cerio nemainyčiau. Jis gali būt 
mūs newyorkiečių užpatentuo
tas anaunceris. Todėl vėlinu 
jam niekados ir niekados ne
pavargti. Be jokių pagyrų, tik
rai sakau, jog jo ir balsas ir 
kalba kaip lietuviška, kultū
riška, taip 
transliuoti, 
reikia, nei

Kalbant 
norisi kai ką pasakyti apie jį. 
Aš tik neseniai sužinojau, jog 
Ormanas, nors Amerikoj gi
męs, yra kilęs iš rudiškiečių — 
Šilmikių kaimo Urmoniukas. 
Ot, va man ir norisi, kaipo ru- 
diškiečiui, pasigirti, jog ir mes 
turime talentų kuomi pasiro
dyti, jog ir mūs kraujas šil
tas, kaip ir dzūkų, kurie mė
gina čia mūs kultūrinę dirvą 
pasisavinti. . .

Nežinau, ar daug čia mūs

svarų bombų.
Londono karo specialistai 

sako, kad tie Sovietų nauji
Skelbkitės savo biznį dien

rašty j “Laisvėje.”

Klausimai ir Atsakymai

ir tinkama radiju 
Geresnio nei mums 
rastume.
apie Ormaną, man

Klausimas:
Sumaniau parašyti, nors 

žinau, kad jūs neturite laiko 
laiškus skaityti. Aš norėčiau 
žinoti, kaip galima būtų pa
siųsti paramą Rusijos kovo
tojams? Aš norėčiau prisi
dėti pinigais. Reikia, kad 
kas nupirktų reik alinimų 
daiktų ir, kartu su eitų au
komis .pasiųstų. Tai malonė
kite man paaiškint, kur aš 
galėčiau pasiųsti.

Atsakymas:
Nors šis laiškas buvo ra

šytas vienam iš redaktorių 
apylinkėj randasi rudiškiečių asmeniškai, bet a t sakome
žmonių, tačiaus visgi noriu pa
sakyti tą, jog mūs Ormanas 
tikras savo tėvo gimtvietės 
patrijotas. Parvažiavęs Lietu
von, apvaikštinėjau visą Ru
diškių apylinkę, srauniąją, 
tragėdingą ir romantiškąją 
Mūšą, kurios lankose-pievose 
lietuviškos liaudies dainelės 
kas šienapjūtę per šimtmečius 
skambėjo ir skambės.

Gerų pasekmių, ‘‘Laisvės”

per “Laisvę,” nes manome, 
kad šis klausimas yra dau
geliui lietuvių svarbus.

Sovietų Sąjungos Raudo
najai Armijai dabar dau
giausia reikalinga medika- 
liška pagelba. Tam tikslui 
yra susiorganizavęs ameri
kinis komitetas. Apie tai jau bet kokia parama Raudona- 
matėte “Laisvėje,” Galima'jai Armijai bus kartu para-

pinigais. Už tuos pinigus ko
mitetas nupirks medikamen
tų ir galimai greičiausiu lai
ku pasiųs Sovietų Sąjungon. 
Komiteto adresas: National 
Committee for Medical Aid 
to the Soviet Union, 56 W. 
45th St., New York, N. Y.

Kuriems gi nelabai paran- 
ąukos siųsti tiesiai ameri
kiniam komitetui, galite jas 
siųsti per mūsų didžiųjų or
ganizacijų centrus, kaip tai: 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos, arba Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo.

Labai svarbu, kad, kaip 
jūsų mieste, taip kituose, 
vietinės organizacijos grieb
tųsi už darbo. Reikalas labai 
svarbus .ir neatidėliotinas.

Reikia nepamiršti ve ko: 
Kadangi tiktai Raudonajai 
Armijai laimėjus ir sukriu- 
šinus hitlerines gaujas, Lie
tuva bus išlaisvinta, todėl

radijai ir Ormanui jos vedime! aukas siųsti tiesiai tam ko- ma Lietuvos laisves atgavi-
A. Gilmanas. mitetui. Aukas reikia siųstumo reikalui.
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Trečias puslapis }*

Tarybų Sąjungos Muzikos Kūrėjų 
Organizacinis Gyvenimas

įspūdžiai Iš Leningrado
Pries keletą metų buvo imtasi nuodugnaus 

Visasąjunginės Kompozitorių Sąjungos per
organizavimo. Buvo sudaryti nauji įstatai, o 
kol sąjunga susitvarkys naujais pagrindais, 
buvo sudarytas organizacinis Komitetas 
Maskvoje, kurio priešakyje stovi žinomas 
kompozitorius Glieras. Panašūs orgkomite- 
tai susidarė ir atskirose sąjunginėse respub
likose. Vienas iš svarbių orgkomiteto uždavi
nių yra suartinti visus plačios Tarybų Są
jungos kompozitorius, nustatyti gaires, ku
riomis turi plėtotis jų kūryba. Todėl perio
diškai šaukiami orgkomiteto plenumai, fak- 
tinai tarybinių kompozitorių suvažiavimai, 
kurie būna pašvęsti atskiriems Tarybinės 
muzikos plėtojimo klausimams.

Praeitą rudenį buvo sušauktas Visasąjun
ginis Tarybinės Operos Pasitarimas, šią žie
mą įvyko Gruzijos kompozitorių pasitarimas.

Tarybinio simfonizmo pasisekimai yra pla
čiai žinomi. Užtenka paminėti Miaskovskio 
vardą, kuris pagerbtas Stalino premija už 
savo 21 simfoniją; šestakovičių, kurio V sim
fonija nuskambėjo po visą pasaulį. Tarybi
niam simfonizmui buvo pašvęstas ir gegužės 
6—18 dienomis įvykęs Visasąjunginis tary
binių kompozitorių plenumas, sušauktas Le
ningrade. Į šį plenumą nuvyko trys kompo
zitoriai ir iš LTSR: J. Karnavičius — Orgko
miteto pirmininko pavaduotojas ir nariai 
— A. Račiūnas ir VI. Jakubėnas.

Pakviestieji muzikai turėjo progos daly
vauti visuose pasitarimuose, išklausyti didelę 
daugybę koncertų, galėjo asmeniškai sueiti 
į kontaktą su tarybiniais kompozitoriais.

Į suvažiavimą atvyko be gausiai atstovau
to centrinio orgkomiteto, daugelio leningra
diečių, buvo matyt delegatų ir iš tolimų tau
tinių respublikų. Iš Armėnijos TSR atvyko 
du muzikai, jų tarpe žinomas kompozitorius 
Zacharianas; Gruzijos TSR atstovavo net 
keturi delegatai, kurių tarpe buvo Stalino 
premijos laureatas Kiladze. Būrys atvyko iš 
Ukrainos TSR, vadovaujamas orgkomiteto 
pirmininko Dankevičiaus; iš Belorusijos TSR 
buvo tarp kitų Stalino premijos laureatas 
Bogatyrevas, gavęs ją už operą “Poliesės 
tankumynuose.” Iš Vakarų Ukrainos — 
Lvovo miesto atvyko konservatorijos direk
torius, žinomas ukrainiečių kompozitorius 
Barvinskis, ukrainiečių kompozitorius Liut
kevičius ir lenkas lvovietis kompozitorius 
Kofleris. Iš Estijos TSR atsilankė orgkomite
to pirmininkas žinomas kompozitorius Heino 
Eller ir muzikos mokslininkas Leichteris. 
Latvių TSR atstovai, būdami užimti dekadi- 
niais darbais, atvykti negalėjo.

Plenumo rėmuose buvo surengta daug 
koncertų. Simfoninių aštuoni, kamerinių — 
keturi. Kadangi plenumas sukviestas Lenin
grade, tai buvo duotas galimumas kuo pla
čiausiai pasirodyti šeimininkams leningra
diečiams. Ypač daug vietinių kompozitorių 
kūrinių buvo atlikta per kamerinius koncer
tus. Iš viso koncertų programose buvo arba 
pripažinti, premijuoti visasąjunginės reikš
mės veikalai, kaip Miaskovskio 21 simfoni
ja, Chačaturiano smuiko koncertas (jį teko 
girdėti net du kartus), Muradelio Simfonija 
Kirovui paminėti (taip pat atlikta du kar
tus), Prokojevo “Aleksandras Nevskis,” Ki- 
ladzės simfoninė poema “Atsiskyrėlis”; ar
ba buvo pagroti leningradiečių simfoniniai 
veikalai; kai kurie jų buvo šia proga pasta
tyti pirmą kartą: Maizelio simfonija, jauno 
talentingo kompozitoriaus B. Kliuznerio 
koncertas fortepijonui su orkestru, N. Ti- 
mofejevo Simfonija, ir pagaliau, žinomojo 
M. šteinbergo — ilgamečio buvusio Lenin
grado konservatorijos direktoriaus ir kom
pozicijos profesoriaus siuita iš baleto “Till 
Eulenspiege!” (ypatingai imponuojąs vei
kalas).

Simfoninius koncertus atliko Leningrado 
Filharmonijos orkestras — tikrai pirmaeilis 
ansamblis; dirigavo daugiausia talentingas 
jaunas dirigentas maskvietis Stasevičius.

Kameriniuose koncertuose buvo parodyti 
daugiausia stygų kvartetai ir solo dainos. 
Stygų kvartetus atliko tokie pasaulyje išgar
sėję ansambliai, kaip Glazunovo ar Auerio 
vardo kvartetai.

Suvažiavimo rėmuose buvo parodytas ir 
vienas operos spektaklis: PašČenko “Pompa- 
durai” — satyrinė opera (Mažajame teat
re), ir du baleto spektakliai — Prokofjevo 
“Romeo ir Julija” ir čulakio — “Pasaka 
apie popą ir darbininką Baldą.”

Visas šis tarybinės muzikos festivalis buvo 
pavyzdingai organizuotas. .Delegatai iš jau
nųjų tarybinių respublikų buvo ypač nuošir

džiai priimti. Kadangi pas mus muzikos fon
das dar neorganizuotas, tai Leningrado Muz- 
fondo skyrius apmokėjo visas kelionės iš^ 
laidas, dienpinigius ir butpinigius.

Atvykusieji iš Maskvos Centrinio orgko
miteto nariai drauge su pirmininku Glieru 
parodė didelio nuoširdumo tiek mūsų, tiek 
ir estų delegatų atžvilgiu. Pas kompozito
rių G Herą buvo suruoštos kuklios vaišės, 
praėjusios draugiškoje ir šiltoje nuotaikoje; 
per jas buvo nuodugniai išaiškinti visi klau
simai ir nustatytos tolimesnės LTSR' tarybi
nių kompozitorių sąjungos orgkomiteto vei
kimo gairės.

Kokie įspūdžiai buvo pasemti iš pačios 
muzikos? Trumpai tariant: rimti ir nuošir
dūs. Bet buvo itin įdomu užgirst, kuo gyvena, 
ko siekia ir eiliniai kompozitoriai tokio dide
lio centro, kaip Leningradas. Jų tarpe daug 
įvairių stilių, daug visokių individualybių. 
Tačiau visumoje viešpatauja nuoširdžiai ly
rinis, tautiniais elementais pagrįstas stilius. 
Daugumas veikalų artėja, sakytume, prie 
neoklasicizmo; pasitaiko vienas kitas ir nau- 
joviškesnis veikalas, tačiau atrodo, kad va
karietiškas formalizmas jau yra jaunųjų ta
rybinių kūrėjų galutinai nugalėtas. Visur 
justi tendencija prie monumentalumo, prie 
plačių formų, prie plačios melodinės linijos; 
kai kurie autoriai rodo ir palinkimo prie po
lifonijos. Techniškas visų išpildytųjų veika
lų lygis — perdėm aukštas.

Per pasitarimus buvo perskaitytos dvi pa
skaitos: V. M. Bogdanovo-Berezovskio (Le
ningradas) ir I. I. Solertinskio (žinomojo 
Maskvos mokslininko muzikos ir literatūros 
bei kalbotyros srityje). Ypač įdomi buvo 
antroji paskaita. Joje paskaitininkas davė 
plačią peržvalgą Vakarų Ęuropos ir Rusijos 
simfonizmo istorijos ir baigė charakterin
giausių tarybinių simfoninių kūrinių analizu. 
žymiausią vietą jis teikė šostakovičiaus V ir 
VI simfonijai.

Kokie yra tarybinio simfonizmo siekimai, 
sprendžiant iš girdėtųjų veikalų, o taip pat 
ir pareikštų minčių pasitarimuose ? Svarbiau
sia, tai yra siekimai heroinio, kovingo sim
fonizmo. čia šviesiu pavyzdžiu spindi Beeth- 
ovenas, kurio įtaka idėjiniu atžvilgiu jaučia
ma tarybinio simfonizmo siekimuose, žymi 
taip pat tendencija prie plačių užbaigtų for
mų, prie monumentalumo, tauraus didingu
mo. Silpna puse laikoma paskutiniuoju lai
ku pasirodžiusi lyrikos hipertrofija (per di
delis jausmingumas). Norėtųsi, šalia heroiš- 
kų, didesnio išvystymo epinės linijos, toli
mesnio išplėtojimo A. Borodino simfonijose 
pradėtos linijos. Labai pažymimas taip pat 
ir nacionalinis pradas, šia prasme dideliu 
įnašu laikoma kaip tik paskutiniuoju laiku 
vis gausėjanti įvairių tautinių sąjunginių 
respublikų simfoninė kūryba, čia ypač gau- 
siLGruzija. Kaip žinoma, vienas simfoninis 
veilthlas, Kiladzės “Atsiskyrėlis/’ buvo pre
mijuotas Stalino premija.

Įdomu, kad kai kurie Užkaukazio kompo
zitoriai paskutiniuoju laiku vis labiau įgyja 
visasąjunginės reikšmės. Gruzinas Muradėli 
— Visasąjunginio Muzfondo pirmininkas 
Maskvoje pragarsėjo savo simfonija Kirovui 
atminti. O armėnas A. Chačaturianas iškilo 
į vieną pirmiausių vietų tarybinių kompozi
torių tarpe šalia Miaskovskio ir šostakovi
čiaus.

Atsilankymas Leningrade davė stiprių iš
gyvenimų visiems trims LTSR delegatams. 
Grįžome vidujai praturtinti, dvasiniai suar
tėję su plačia Tarybų Sąjungos muzikine 
kultūra. Esame kupini kūrybinės energijos. 
Tai, ką laimėjome glaudžiame kontakte su 
mūsų draugais muzikais iš centro, pasisteng
sime perduoti kitiems mūsų draugams Lie
tuvoje. O už šį didžiai įdomų atsilankymą 
esame giliai dėkingi tiek Centriniam orgko- 
mitetui, tiek ir mūsų Meno Reikalų Valdy
bai, mus į šią kelionę komandiravusiai.

VI. Jakubėnas.

Pirmoji Sėja
Ten, kur buvo pono dvaras ir miškai, 
šiandien tęsiasi tarybiniai laukai.
O .kur buvo kumetynas—jo nėra— 
Šiandien kumečiai gyvena jau dvare.
Kumetyną— biaurų, tamsų palikimą, 
Jie sugriovė ir sudėjo į šiukšlyną.
Ir kai rytmetis išaušta čia šviesus—
Jie išeina į tarybinius laukus.

Aleksas Muižč

Kas Ten Dedas?
Kas ten dedas mūs’ tėvynėj—

Po tais Hitlerio banditais?
Oi, sugniaužė mūs’ krūtinę:

Vargas neišpasakytas!...
Grobia naciški budeliai,

Plėšia, lupa, kątik mato:
Paskutinę tą karvelę

Atima tau be sarmatos...
Ar tai moteris ar vyras,

Vis varu į darbą varo,—
Ir tu skubink prisispyręs

Dėl plėšikiško jų karo,..
Perkarę visi, išblyškę,

Blankinėjam, kaip šešėliai.
Lyg tą margą peteliškę,

Vaiko naciai mus pašėlę.
Koncentracijų stovyklos*

Ir kalėjimai net braška:
Vis tai Hitleriui ganyklos,—

Viską nuskina, nuraško.
Nuolat mokesčiai, rinkliavos:

Duok ir duok tu jiems be galo.
Nacis svetimas ir savas

Skuta—Lietuva nubalo...
Kiek tai buvo mūs’ sukurta

Per darbymetę Tarybų!
O dabar mūs’ visą turtą - 

Drasko naciška bjaurybė!
Paragavę laisvės vaisių,

Kenčiam barbarų terorą...
Pragarą jie mums užtaisė,

Žemę suteršė ir orą.
Lietuvos nebėr nė vardo:

Tik provincija Vokietijos,—
Mūsų santvarką išardė,

Mūsų sandraugus išvijo.
Slibinas tas šimtagalvis, ’

Mūsų kraujo prisisprjngęs, 
Šliauiža, raitosi atgal vis,—

Dengia svastikos jo vinges.
Prisisprogęs jis žmogienos—

Tas nacizmas Hitlerinis,
Bet neilgos jau jo dienos:

Sprogsta panceris karinis...
Raudonieji mūs’ herojai

Nacių atmuša go vedas,—
Stūkso tankai išsižioję,

Mirgsi blicas nugalėtas...
Atsiims gi savo baudą

Hitleris baši-buzukas
Už visos žmonijos skriaudą,—

Neš kudašių, kaip padūkęs!
Atsigaus ir vėl tėvynė

Nuo to naciško slogučio,
Ir nušvis Nauja Gadynė
Ant pasaulio—ant linksmučio.

Jonas Kaškaitis.

L. M. S. Veikla 
Kolonijose

Sekantis sezonas, atrodo, turės būt vaisin
gas meniniais darbais—vąidinimais, opere
tėmis. čia norime pažymėti, kokius reika
lavimus LMS centre gauname.

Dviejų chorų mokytoja, Connecticut vals
tijoj, Bronė Rasimavičiūtę, rašo centrui: 
“Laisvės Choras iš Hartfordo ir Vilijos Cho
ras iš Waterburio rengiąsi vaidinti operetes 
ir nutarė gauti iš jūs tinkamą veikalą.”

Prašo prisiųsti peržiūrėjimui bent kelias, 
bet kol kas centre naujų operečių neturime. 
Greitai manome turėti dvi, o vėliaus gal ir 
trečią muzikališką veikalą pagaminsime.

J. D. Bendokaitis rašo varde LKM Choro. 
Jis taip pat reikalaują operetės sekančiam 
sezonun Iš Baltimorės, Lyros Choro darbuo
tojas ,A. žemaitis, mums rašo: “Lyros Cho
ras nori mokintis operetę, tai jei turite nau
jų—malonėkite prisiųsti peržiūrėjimui.”

Iš Worcesterio, Aido Choro sekretorė, Rū
ta Dauderiūtė, rašo: “Mes, Aido Choras, 
girdėjome, kad jūs tik išvertėte naują ope
retę, jei galite, prisįųskite kopiją peržiū
rėjimui.” (Pasiųsime, kaip tik bus gatava).

Taip pat Sietyno Choras (Newarko) įieš
ko operetės. Brooklyno Aido Choras ruo
šiasi pradžiai sezono su jnuzikališku veikalu.

Reikalavimas operečių yra geras reiški

nys Meno Sąjungos judėjime. Chorai gali 
pasilaikyti, augti tik tuomet, kuomet jie vei
kia savo srityje. Operetės vaidinimas ne 
tik kad meniškas darbas, kuris patenkina 
mūsų publiką, bet sykiu yra ir paties choro 
organizacinis ir meniškas auklėjimas.

Reikia prisipažinti, kad LMS centre gami
namos operetės truputį suvėluotos. Antra, 
centras negali patenkinti visus reikalavi
mus. Taip pat vasaros laikas, vakacijų lai
kas. Kitą vertus, operetės pagaminimas yra 
nemenkas darbas.

Vienok ir tuos keblumus centras bandys 
nugalėti, žadama dėti visos pastangos, kad 
sezonui ruošiami veikalai ateityje būtų ga
tavi pradžioje vasaros. Ne sekančiam, bet 
kitam sezonui jau* dabar daromi planai, ko
kius veikalus reikės išleist. Centre numatoma, 
jog ir kitokios rūšies veikalų yra stoka. Jau- 
namečiams reikia veikalėlių; jaunimui reikia 
veikalų. Mažesnių kolonijų reikalavimai rei
kia patenkinti veikalais.

Vienok čia reikia pridėti tas “bet.” Kitaip 
sakant, išleisime veikalų, bet reikia ir pa
ramos — labiausia finansinės paramos. Duo
klių mokėjimai eina lėtai. Pereitą mėnesį 
duokles gavome Lyros Choro (Wilkes-Barre, 
Pa.), Echo Choro (Torrington, Conn.), Ly
ros Choro (Baltimore, Md.), Lowellio Choro 
ir LDS 6 kp., Binghamton, N. Y.

Daug vienetų dar nemokėjo nei už perei
tus metus. Aukomis ir parengimais mūsų 
vienetai veik nesirūpina. Chicagiečiai ma
žai atsiliepia. Kaip galima paremti LMS 
centrą, kad jis galėtų daugiau veikalų ir 
operečių išleisti, jau kalbėjome šiame sky
riuje kiek laiko atgal. Dabar tik primena
me, kad mūsų vienetai, veikėjai, rėmėjai, 
ruošdami parengimus artėjančiam sezonui, 
turėtų mintyje, kaip finansiniai paremti 
LMS operečių, veikalų ir dainų leidimą. Jei 
LMS centras daugiau gaus, — jis daugiau 
ir duos. V. Bovinas, LMS Sekr.

Uzbekistano Klasiko 
Sukaktuvės

Detroit, Mick
Detroito Kalendorius

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kp. susirinkimas į- 
vyks rugp. 17 d., 9 vai. ryte, 
Draugijų svetainėj, 4097 Por
ter St. Kviečia skaitlingai da
lyvauti.

Hamtramcko Lietuviu Pilie
čių Kliubo susirinkimas rugp. 
17 d., 9 vai. ryte, Veteranų 
svetainėj, ant Holbrook St. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas rugp. 21 
d., 7:30 vai., ketvirtadienio 
vakare, 4097 Porter St. Pra
šo skaitlingai dalyvauti.

Alvinas.

Cleveland, Ohio
Didelis Masinis Susirinkimas

Įvyks rugpjūčio (Aug.) 18 
dieną, pirmadienį, 8 vai. va
kare, Public Auditorijoje — 
Ballroome — ant St. Clair 
Ave ir E. 6 St. Įžanga 25c.

Kalbės žymus kalbėtojas, 
Corliss Lamont, temoje Ame
rikos nusistatymas su Sovietų 
draugiškumu. Taip pat kalbės 
temoje: Pasaulis ir Hitleris. 
Bus ir daugiau ant programos.

Gerbiami Cleveland© ir apy
linkių lietuviai ir lietuvaitės, 
išgirskit šį žymų kalbėtoją, ku
ris nušvies padėtį viso pasau
lio situacijos politikoje, ir su
stiprins jus darbininkų klasės 
reikaluose. Labai tai verta pa
siklausyti, tik ateikite kuo 
skaitlingiausiai.

M. Valentą.

Šiemet rudenį visa tarybinė šalis švęs 500 
metų sukaktuves nuo Uzbekistano didžiojo 
klasiko, uzbekų literatūros pranokėjo, genia
liojo poeto ir filosofo — Ališero Navojos 
gimimo dienos.

TSRS rašytojų sąjunga, valstybinės lei
dyklos, sąjunginių respublikų rašytojų orga
nizacijos jau dirba didelį darbą, bestudijuo- 
damos turtingiausią kūrybinį Navojos paliki
mą, beveršdamos iš uzbekų kalbos į Tarybų 
Sąjungos broliškųjų tautų kalbas jo nemirš
tamas poemas, eilėraščius, istorinius, filoso
finius ir memuarinius kūrinius.

Didelis broliškųjų respublikų poetų ko
lektyvas jau verčia Navojos poemas ir eilė
raščius į savo gimtąją kalbą.

Sukaktuvių proga Valstybinė literatūros 
leidykla išleidžia vieną tomą rinktinės Na
vojos lyrikos, be to, išleidžiama didelė mo
nografija ir eilė knygų, nušviečiančių poeto 
kūrybą ir jo epochą. Paskelbti konkursai ge
riausiam dailiosios literatūros kūriniui apie 
Najovą parašyti, muzikai Navojos tekstams 
sukurti, portretui nupiešti, paminklo projek
tui paruošti. Ruošiama kino filmą apie Na
voj ą ir opera jo kūrinių motyvais.

Maskvos, Leningrado, Taškento rašytojai, 
mokslininkai, vertėjai jau dirba didelį darbą 
studijuodami ir populiarizuodami Navojos 
kūrybą. Maskvoje rašytojų kliube jau bu
vo suruošti du vakarai, skirti Ališero Navo
jos kūrybai. Poetai skaitė savo vertimus.

Navojos kūriniai tampa visos Sąjungos 
tautų liaudies kultūriniu lobiu. E. S.

Armėnu Literatūros 
Vakaras

Gegužės 10 d. Maskvos rašytojų kliube 
dideliu iškilmingu vakaru buvo atidaryta 
armėnų literatūros dekada. Prezidiume — 
dekados dalyviai, Maskvos, Latvijos, Tad
žikistano rašytojai, mokslininkai, meno vei
kėjai.

Pranešimą apie Armėnijos TSR literatūrą 
padarė profesorius V. J. Kirpotinas.

Vakaro literatūrinę dalį atidarė šiltai su
tiktas Avetik Isaakianas, kuris skaitė savo 
eilėraščius armėnų kalba. Su dideliu pakili
mu gimtąja kalba skaitė savo kūrinius Nairi 
'Zarianas. Po to vertėjai Lozinskis, šervins- 
kis, Zveginceva, Lipskerovas, Gorodeckis, 
Deržavinas, Zenkevičius ir kiti supažindino 
auditoriją su SajaLNovos, Tumaniano, Ako- 
piąno, Nalbandiano ir šių dienų senesniosios 
ir naujesniosios kartos rašytojų, kūriniais.

Pirmasis dekados vakaras praėjo su dide
liu pasisekimu.

Atsisako Nuo
“Naujos Gadynės”

Scranton, Pa.
“Naujosios Gadynės” Re

dakcijai ir Administracijai. 
Man jūsų leidžiamas laikraš
tis jau pasibaigė ir daugiau 
nesiuntinėkit, nes jis man ne
patinka.

Jūs nusistatę prieš darbi
ninkišką Lietuvos liaudį ir at
stovaujate, tik hitlerišką fa
šistų grupę, kuri yra pragaiš
tinga visam civilizuotam pa
sauliui.

Nors per metą laiko, nuo 
mano užsnnokėjimo už prenu
meratą, jūs žadėjote žcmgt 
progreso link, bet nužengėt 
dar į gilesnes pelkes, ir kaip 
rodos, tai jau iš jų niekad ne- 
išbrisit.

Atsisveikinu su jumis kaipo 
Hitlerio šalininkais ir dar kar
tą pasakau, kad man to šlamš
to daugiau nesiuntinėtumėt!

Tu, Stilsone, atsimeni, ką tu 
man vsakei, kai atėjai pinigų 
už prenumeratą. Sakei, kad 
padarysi laikraštį švariu, jog 
nebus gėdą paimt į rankas, o 
kaip tu jį “nušvarinai”? Pa
darei dar bjauresnį ir už 
puodkelę, nevieta jam mano 
namuose!

A. Venclavičius, 
1827 N. Main Ave., 

Scranton, Pa.

P. S. •
Gerbiama “Laisvės” Red.

Malonėkite patalpint šitą 
laišką “Laisvėje,” nes man tas 
laikraštis tikrai šlykštus ir aš 
jiems tokio pat turinio laišką 
pasiunčiau, rugpjūčio 5 d., o 
dar jie vis man jį siunčia. Būt 
gerai, kad visi, kurie tik jį 
prenumeruoja, parodytų jiem 
duris, nes jis tik fašistų paka
likas. Ačiū už patalpinimą.

A. Venclavičiu*.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų į;

ii •$
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Uja Erenburgas

Paryžiaus Žlugimas
HMM

(Galas)
— Jūs pamišot!... Rytoj paskutinieji 

daliniai turi pereiti per sieną.
Mišo net riktelėjo iš pykčio: jam kova 

tebuvo vos prasidėjus. Suspausta širdimi 
francūzai pasuko j šiaurę.

Pasienio juosta buvo panaši į čigonų 
stovyklą: dvi savaites čia klajojo pabė
gėliai, laukdami, kada atidarys sieną. 
Skerdė paskutines avis. Degino spintas, 
archyvus, skudurus, dėžes, skrynias su 
baltiniais. Kam žmonės atsivilko čionai 
tuos turtus?... Naktis buvo šalta, ir 
prie laužų šildėsi moterys. Bliovė asilai. 
Vienišai skambėjo trimitai.

Kariškiai pasakė Daladjei, kad jeigu 
ispanai bus priversti gintis prie pat sie
nos, mūšiai lengvai gali persikelti į fran- 
cūzų teritoriją. Daladje įsakė iš dalies 
atidaryti sieną; žandarų ir kareivių, dau
giausia senegaliečių grandinės filtravo 
žmones, kratė juos, atimdami ne tiktai 
ginklus, bet ir gyvulius, dažnai daiktus. 
Perpinjane žandarai gyvai prekiavo 
“trofėjais”: revolveriais, rašomomis ma
šinėlėmis, laikrodžiais.

Batalijonas “Paryžiaus Komuna” ne
buvo panašus į sumuštą dalį. Kareiviai 
ėjo karišku žingsniu, su šautuvais, nešė 
vėliavą. Tik veiduose tebuvo matyti pra
laimėjimo kartybė. Ne taip jie tikėjosi 
grįžti namo! Tai buvo panašu į ištrėmi
mą, ir daugelis, žiūrėdami paskutinį kar
tą į ispanų žemę, išraustą bombų, nuklo
tą pamestais ginklais ir žmonių manta, 
vos besulaikė ašaras.

Senegaliečiai užstodavo kelią, jie kažką 
šaukė — francūzai nesuprato žodžių.

Mišo davė komandą: Batalijonas “Pa
ryžiaus Komuna” saliutavo išblukusiai 
nuo saulės ir lietaus vėliavai. Nuošaliai 
stovėję francūzų pėstininkų pulko karei
viai sumišo. O senegaliečiai geraširdiškai 
šaipėsi rodydami perdaug baltus dantis.

Žandaras nuplėšė Mišo prieteliui kul- 
kasvaidininkui Žiuliui raštelį: “Gal būt, 
tu auksą paslėpei?” Pamatęs gyvą žaiz
dą, žandaras nusikeikė. Prancūzus nuva
rė į stovyklą: “Paskui išaiškins. Jūs de
zertyrai...” Drauge su jais varė kitus: 
ispanus ir vokiečius, anglus ir serbus, 
moteris su žindomais kūdikiais, Barselo
nos universiteto profesorius, kaimo vai
kus, poetus, piemenis, sunkiai sužeistuo
sius. Senegaliečiai buožėmis mušė atsi
liekančius.

O už spygliuotos tvoros žmonės kinbž- 
dėjo, lyg avys bandodaržyje. Šaltas šiau
rys svaidė į veidą smėlį. Temstant ėmė 
lyti. Nebuvo kur pasislėpti. Pasakė, kad 
atveš duonos, neatvežė. Siautėjo jūra — 
stovykla buvo prie pat kranto. Tolumoje 
buvo girdėti vieniši šūviai.

Slinko dienos. Kalinius kankino alkis. j
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Vanduo sekliame šulinyje dvokė šlapu
mu. Atvažiuodavo turistai: į ispanus 
spoksojo, lyg į žvėryno žvėris. Kiekvie
ną naktį išvilkdavo mirusiųjų nuo dezin- 
terijos ar nuo peršalimo lavonus.

Perpinjanas buvo linksmas, tingus 
miestas, tenai valgė migdolinę chalvą, gė
rė stiprų vyną “ransio,” klausėsi aikštėse 
kariškos muzikos, su nepaprastu džiaugs
mu balsavo už Liaudies frontą. Dabar 
Perpinjane medžiojo žmones: buvo ieš
komi ispanai. Mokyklos buvo paverstos 
kalėjimais. Veltui ispanės, pripratusios 
vaikščioti vienplaukės, už paskutinius 
grašius pirkosi mažytes, madingas > tą 
žiemą skrybėlaites, — jas išduodavo už
verktos akys.

Komunistai slėpė ispanus palėpėse, vy
no rūsyse, jūros maudyklėse, piemenų 
bakūžėse. Tūkstančiai pasiaukojančių 
žmonių eidavo naktį į viršukeles ir lydė
jo pabėgėlius niekam nežinomais take
liais.

Tai buvo liūdnas vakaras. Žandaras 
trenkė į veidą jaunam ispanui, tas ne
iškentė ir pasikorė. Visi nusiminė. O 
maisto davinį vėl sumažino: penkiasde
šimt gramų duonos ... Mišo atidavė sa
vo dalį ispanui Fernandesui, paišybos 
mokytojui, kurs prieš įvyksiant katastro
fai buvo batalijono vadu.

— Gėda!... Tau geriau — tu už tai 
neatsakai. O aš vis dėlto francūzas!...

Fernandesas naiviai atsakė:
— Aš niekad nebuvau užsienyje. Tai 

pirmas sykis ...
— Man skaudu, kad tu nematai kitų 

žmonių, draugų. Aš tau sakau teisybę — 
yra kitokių francūzų. Bet kur jie? Ir 
kiek jų. Kadaise Francija buvo kitokia. 
Mūsų batalijoną pavadino “Paryžiaus 
Komuna.” Geras vardas?... Žinai, kur 
mūsų nelaimė? Pas mus žmonės gerai 
gyvena. Keturioliktųjų metų karą visi 
užmiršo. Sako: atsitiko bėda, daugiau, ne
bepasikartos, mes protingi. Lyg protas 
gali išgelbėti nuo nelaimės? O gyvena ge
rai, gerai valgo, merginos gražios, jūra, 
kalnai, visur sodeliai, kavinės, nešilta ir 
nešalta. Štai ir ėmė ne tiktai bijoti var
go — ėmė niekinti vargą. Prieš dvidešimt 
metų niekino rusus, aš vaikas buvau, bet, 
atsimenu, juokėsi — štai kokie, norėjo 
visą pasaulį perdirbti, o patys neturi nei 
kelnių, nei duonos. Dabar niekina ispa
nus, šnekėjo apie orumą, “nenori gyven
ti keliaklūpsti,” o teko mus prašyti prie
glaudos. šlykšti filosofija. Ir nemato jie 
pavojaus, nevertina nuoširdžių jausmų, 
draugiškumo, ištikimybės ... Atrodo, jog 
tik nelaimė išgelbės Francija, didelė žmo
giška nelaimė.

Virš mūsų buvo tūkstančiai žvaigždžių. 
O jūra grasino: artinos kovo audrų lai
kas.

Abiejų miestų komisija nu
tarė, turėti šeimininkių stalą. 
Iš waterburiečių į šeimininkių 
stalo komisiją apsiėmė padir
bėti dvi labai energingos drau
gės, būtent drg. Ragers ir drg. 
Svinkūnienė. Kaip girdėti, jau 
jos šį didelį darbą pradėjo 
dirbti ir joms gerai sekasi. Vy
rai irgi turėtų toms draugėms 
padėti darbą varyti pirmyn. 
Hartfordietės moterys yra ve
teranės šeimininkių stalo pri- 
rengime, jos per daugelį metų 
spaudos išvažiavimams šeimi-

N --------—. ...... ................... ......................

Automobilistų Unijos Suva
žiavimas Uždraudė Rinkt

Komunistus Viršininkais

kupstus ir į medžių kelmus.
Išvažiavus iš miško, mū

sų eilė pasiekė upę ir rado 
sunaikintą tiltą. Kuomet 
mes taisėme tiltą, grupė rai
tų sovietinių partizanų ėmė 
mus šaudyti. Keli mūsų ka
reiviai ir vienas oficierius 
tapo užmušti.

“Už 25 kilometrų nuo pa
skirtos mum vietos, dvi ap
kasų kanuolės pradėjo mus 
bombarduoti. Pirmutinis šo-

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

kariuomene, vis kirto smūgius priešo kariuomenei ir 
sunaikino jo orlaivių pačiose jų stovyklose. Rugpjūčio 
13 d. buvo nušauta 74 vokiečių orlaiviai jų stovyklose ir 
per kautynes ore. Mes netekome 27 orlaivių.

Baltijos Jūroje kariniai mūsų laivai nuskandino vo
kiečių submariną. Raudonosios Vėliavos Baltijos Laivyno 
submarinas “A”, veikdamas priešo susisiekimo linijose, 
nuskandino žibalinį vokiečių laivą 15,000 tonų įtalpos.
RAUDONARMIEČIŲ ŽYGIS UŽNUGARYJE NACIŲ

San Francisco, Calif.
Valgyklų Darbininkai 

Streikuoja

ADF valgyklų unijos darbi
ninkai jau penkios savaites 
kaip streikuoja už algų pakė
limą ir pagerinimą darbo sąly
gų. Kada Joint Board padavė 
reikalavimus d a r b d aviams, 
kad tartūsi su unijom kaslink 
kontrakto, vietoj, kad darbda
viai tartūsi, tai jie atsakė: 
nuo šiandien mes nukertam 25 
nuošimtį algų ir vietoj, kad 
dirbt penkias dienas, kaip da
bar dirba, turės dirbti šešias 
dienas! žinoma, darbininkai 
ant to nesutiko ir išėjo ant 
streiko.

67 stambiųjų valgyklų savi
ninkai uždarė valgyklas arba 
kaip angliškai vadina paskel
bė lockout. Savininkai suorga
nizavo Restaurant Owners 
Association ir jų vadas nieks 
kitas, kaip < tas pats ponas 
Ross, kuris 1934 metais norėjo 
sulaužyti laivakrovių streiką. 
Šiandien jis atėjo į pagalbą 
valgyklų savininkams ir nori, 
kad unijos pasirašytų master 
kontraktą visų San Francisco 
valgyklų, nors jie tik atstovau
ja 67. Tokį kontraktą unijos 
vadina Yellow Dog Contract 
ir griežtai atsisakė ant tų iš
lygų.

Streikieriai laikosi tvirtai, 
prie kiekvienos uždarytos val

gyklos pikietuoja su užkaba: 
Ar jūs sutiktumėte imti 25 
nuošimtį mažiau algų, kada 
viskas pakyla? Ponui Rosš 
nepavyks valgyklų darbininkų 
streiką sulaužyti, taip, kaip 
jam nepavyko 1934 metais. 
Darbininkai laimės! K. M.

Binghamton, N. Y.
ŠIS IR TAS.

Nesenai čia viešėjosi iš Jung
tinių Valstijų kariuomenės sve
čias, Juozas Mikaila (Onos Pa- 
giegalienės brolis). Jis kariuo
menėj tarnauja jau šešiolika 
metų. Jaučiasi gerai ir tarny
boje žada būti dar bent keturio
lika metų, kad paskui galėtų 
gyventi jau iš pensijos.

Juozui jau teko pamatyti 
plati Jungt. Valstijų šalis. Daug 
joje yra įdomybių, jis sako. 
Nuolatos žaliuojanti Washing
ton© valstija yra bene labiau
sia viliojanti žmogų. Ten rožės 
žydi tris kartus į metus, ten 
ant aukštųjų kalnų baltuoja, 
žvilga, ištisus metus sniegas. 
Puikus gamtos kontrastas.

Juozas dabar lavina naujo
kus. Tekę jam sueiti ir kelis lie
tuvius kareivius. Atostogų 10 
dienų jis turėjo tik pirmą kar
tą per šešioliką metų.

* ♦ ♦
Kareivis George Čeponis, 

LDS kuopos narys,, sakosi suė
jęs savo kempėje (Camp Lee,

Virginia) daugiau LDS narių. 
Jis pastebėjęs kai kuriuos ne
šiojant LDS ženklelius, — žen
kleliai ir suvedę į pažintį.

* ❖ *
Po^D. M. šolomsko prakalbų, 

rugjįį. 3 d., publika pasivaišino 
šaltais gėrimais ir užkandžiais, 
kuriuos parūpino prakalbų ren
gimo komisija: Frank Zeboris, 
O. Girnienė, Navalinskienė ir 
Mikolajūnienė. Nuo tų vaišių 
liko ir pelno, kurį pridėjus prie 
surinktų aukų, pasidengė su
rengimo lėšos ir pora dolerių li
ko Literatūros Draugijos ap- 
švietos fondui. Kuopos pirmi
ninkas Zeboris ketino tuojau 
pasiųsti likusius pinigus į‘ cen
trą. J.

Waterbury, Conn.
Rugpjūčio 6 d., 1941 m., 

laikė bendrą posėdį waterbu- 
riečiai su hartfordiečiais su
rengimui Conn, valstijos spau
dos naudai pikniko. Mat, virš 
minėtas piknikas turėjo įvykti 
Hartford, Conn. Tūloms prie
žastims susidėjus, Hartforde 
pikniką nebus galima įvykin
ti. Abiejų miestų komisijos vi
sapusiškai apsvarstę, rado vie
ną išeitį — rengti darbo spau
dos naudai išvažiavimą Water
bury, Conn. ’

Išvažiavimas įvyks rugpjū
čio 31 d., 1941, Lietuvių par
ke už Lakewood, Waterbury,

Buffalo, N. Y. — Suva
žiavimas Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos, 
po pustrečios valandos aud
ringų ginčų, priėmė konsti
tucijos pataisymą, kuris sa
ko, jog nariai komunistinių 
ir fašistinių organizacijų 
negali užimt viršininkų vie
tų šioje unjoje. Už tą su
manymą balsavo 1,950 de
legatų, o prieš jį—920.

Delegatai kalbėjusieji prieš 
sumanymą nurodė, jog bu
vęs CIO unijų generalis pir
mininkas John L. Lewis ir 
dabartinis CIO pirmininkas 
Philip Murray reikalavo ne- 
skirstyt unijų narius pagal 
partijas.

DULKES IR DUMBLAS KA
MUOJA ITALUS UKRAINOJ

Roma. — Italų spaudos 
korespondentas Lono Pele- 
grini skundžiasi, kad jo 
tautiečius Ukrainoj ‘Raki
na, dulkės kylančios nuo ke
lių ir raižo jų plaučius, o 
kitur, po lietų,' minkštas, 
pusiau peršviečiąs dumb
las žalsvos spalvos supara
lyžiuoja karo mašinas ir 
kareivius taip, kad atrodo 
negalimas daiktas pasivaryt 
pirmyn bent kejis kilomet
rus.”

SUMUŠĖ ITALUS, RUMU
NUS, NACIUS PRIE 

DNIESTRO UPĖS
Sovietų kariuomenė, ku

rią vokiečiai sakėsi “apsu
pę” Dniestro upės linijoje, 
pradėjo smarkią kontr-ata- 
ką prieš rumunus, italus ir 
vokiečius ilgame fronte. Čia 
raudona rmiečiai atmetė 
priešus atgal ir pagrobė 200 
jų trokų, 125 sunkiuosius 
kulkasvaidžius ir kelias ka-I 
nuoles; užmušė bei sužeidė 
didoką skaičių rumunų, ita
lų ir vokiečių ir paėmė 300 
jų į nelaisvę.

Kaip Partizanai Nai
kina Nacius Siun

čiamus Frontan 
«A

(Tąsa nuo 1-mo. puslapio)
17 mūsų kareivių ir du ofi- 
cieriai buvo nušauti. Mes gi 
iš automatiškų ir kitų šau
tuvų pylėme ugnį į krū
mus, medžius, į nužiūrimus

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. žnkaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

vinys uždegė pirmiausiąjį 
mūsų auto-sunkvežimį; ant
ras šovinys vietoje užmušė 
14 mūsų kareivių. Partiza
nai pasitraukė tik tada, kai 
mes atidengėm ugnį iš dvie
jų* savo prieštankinių ka- 
nuolių, iš kulkasvaidžių ir 
apkasinių kanuolių. Daug 
mūsiškių liko nukauta ir su
žeista šiame mūšyje; sude
ginta 11 sunkvežimių. Nuo 
pradžios kelionės iki paskir
tos vietos mūsų batalionas 
prarado bent 160 kareivių 
ir 6 oficierius, kaipo sužeis
tus bei užmuštus.”

DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI

(Tąsą nuo pirmo pusi.) 
ta vienas nacių tankų kor
pusas, 11 divizijų armijos ir 
13 pulkų.

“Pravda” vardais ir nu
meriais paduoda dvylika vi
sai sunaikintų nacių divizi
jų ir devynioliką tokių divi
zijų, kur pO pastarųjų mū
šių teliko tiktai pusė karei
vių: kiti buvo užmušti, pa
vojingai sužeisti bei nelais
vėn paimti.

“Pravda” sako: “Mūs tak
tika šiame kare yra išveržt 
kuo brangiausią kainą už 
kiekvieną jardą žemės... ir 
tatai mum sekasi. Smolens
ko srityje kiekvienas colis 
žemės permirkęs krauju vo
kiečių kareivių.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAverneyer 81158

J. GARŠVA
Graborlus-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

Maskva, rugp. 14.—Šį rytą Sovietų Žinių Biuras pa
skelbė sekamą pranešimą:

Mūsų kapitono Zerkalino komanduojama kariuomenės 
dalis sėkmingai veikia priešo užnugaryje. Per tris savai
tes ji turėjo 16 mūšių su vokiečiais, ir tuose mūšiuose 
sunaikino 12 fašistų tankų, 23 sunkvežimius, 22 kanuo 
les, 16 kulkasvaidžių ir 10 automobilių su dideliais gazo
lino bakais, ši raudonarmiečių dalis taipgi pagrobė 9 
reikmenų traukinius, 19 kulkasvaidžių ir 300 šautuvų, 
kurie tapo padalinti vietiniams partizanams. Daugiau 
kaip 55 vokiečių, kareivių ir oficierių, liko užmušti tose 
kautynėse.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.
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Laisvė" už $1.00
‘‘Laisve’ kasdien atneš į jūsų namus 

naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. 
“Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo 
lauko, o jos yra labai svarbios.

Dabar, vasaros karščiais galite užsisa
kyti “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.

Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi
nistracijai ir prašykite siuntinėti jums 
“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites.

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
i i427 Lorimer St ft Brooklyn, N. Y
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Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio "Laisvės"

N Ji -1 • • 31 Rugpjūčio Mikolaičio Parke ii ccieiioj August Į 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.

Eddington, Pa.

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 “LAISVfiS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA

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 IVz mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vaj. ryto iki 1 -vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.

(f)

<♦>

<♦>

<

<b

«

<♦>

<f>

<

<



šeštadienis, Rugp. 16, 1941 į

LAISVE

San Francisco, Calif.
Penkta* puslapi*

Lietuvių Veikime
ALDLD 153 kp. susirinkime 

svarstyta reikalingumas remti 
“Peoples World,” vakarų dar
bininkų dienraštį, kuris turi 
vajų sukėlimui pinigų. Kuopa 
pasižadėjo sukelti $25. Ant 
vietos paaukavo $6 ir išrinkta 
komisija surengimui pikniko 
dėl darbininkų spaudos — 
“Peoples World,” “Laisvei” ir 
“Vilniai”.

Kuopa paaukavo $5 T.D.A., 
vietiniam komitetui, $5 Agita
cijos Fondui.

Draugės M. Baltuloniūtė ir 
V. Stukienė pasidarbavo rinki
me aukų dėl moterų žurnalo. 
Surinkta arti $10, kuopa da- 
pildė ir padaryta $10. Drg. 
Sutkienė renka aukas dėl 
“Vilnies.” A. Mugianis, Sut
kienė ir Paukštienė pasidar
bavo parduodant “Vilnies” ti- 
kietukų už $12.40. Jau pinigai 
ir tikietukai pasiųsti.

Rugpjūčio 23 dieną įvyksta 
Amerikos Pabaltijos Valstijų 
parengimas, 136 Valencia St., 
San Francisco, 8 vai. vakare.

Visus kviečiam dalyvauti. 
Bus visų tautų dalyvavimas su 
kostiumais. Taipgi bus ir tau
tiškų valgių. Kurie iš toliau at
važiuos bus aprūpinti nakvy-

LICENSES
vo Tioofi Js hereby given that License No. 

882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
= 0 Alcoholic Beverage Control Law at
5811 Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

JAMBS J. GALLAGHER
5811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

------ ----- —----------------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Menagerie Rest., Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Prospect Park Zoo) Menagerie Rest.

Elatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License.No. 
EB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.
1SADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
15J2 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN. INC.
255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Winthrop Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3372 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

GEORGE PARASKEVAS & 
CHRISTOS DASKAL

3372 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES

ne.
Kuopos Korespondentė K. M.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1863 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
610 Stone A venue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough- of Brooklyn. 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 803 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegerman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegerman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ccnsumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908 3rd Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Under Boardwalk & W. 22nd St.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAULINE MACKO WATERS 
Under Boardwalk &
W. 22nd St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.- 
RL 7730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1088-90 Flushing Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coun- 
sumed on the premises.

ALEX S. RODER
1088-90 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Greenpoint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN PIETRASZKO
95 Greenpoint Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1897 has been issued to che undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192a Norman Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KRISTOF
192a Norman Ave.. Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
!<6a Sutter Avenue. Borough of Brooklyn. 
Count-/ of Kings, to consumed on the 
premises.

DAVID ALPERT
26a Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
D. L. K. Keistučio Draugija ruo

šia pikniką, rugpjūčio 31 d. Sgarlet 
Lake, netoli nuo Wilkes-Barre, tik
tai 9 mailės. Labai graži vieta. Yra 
ežeras, galima maudytis, svetainė 
šokim ir šiaip visokių pasilinksmini
mų. Kelionė j abi pusi $2.00, gausi
te kiek norite valgyti ir gerti. Bu
šai išeis nuo Stanton ir Bank Sts., 
12 vai. dieną. Draugijos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 17 d., 1 vai., pa
prastoj svetainėj. Kviečiame narius 
ir pašalinius dalyvauti šiame pikni
ke. (192-193)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 

246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Norman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GIAMMARCO
6306 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, to be consumed off the 
premises,

OTTO KOPP
(Otto's Delicatessen)

25 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 707 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOTTIE NOWAK
160 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6050 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISBERG 
(Plymouth Del. & Grocery)

90 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, uorougn ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK RAKO IT
277 Sumpter St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE BETCHER
521 6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. į

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6213 has been issued lo the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ry
ot the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County c.f Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN 
3340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section l;r 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI
221 Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2211’ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

SAUL SILVERMAN
4319 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1279 has been isaued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 Sixth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMANN
4824 6-th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRENN1NG
140 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

233 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givtn that License No. 
GB 6606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 707 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 Fourth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4702 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ‘Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HEITMANN
170 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has been issued to the undersigned 
to $ell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herjby given that License No. 
GB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
959 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305 Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MINNA JENSEN
7305 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1455 'has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed off the < 
premises. .

HENRY KAEHLER
487 5th Ave., Brooklyn. N. Y.

FOTOGRAFASi
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.i, 

Iš senų padarau 
naujus paveiks-' 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-? 
kalui esant ir; 
padidinu tokio' . 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenrnore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4724 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
1724 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 18th Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN LUCHAU
280 7th Ave., Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunjed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010 3rd Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
189 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST S1MAT
6104 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN • •
Piknikam laikyti vieta ir 

puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202
BETHEL, CONN.

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 ....................  60č
Ramatų žolės ............4.......... 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHMEELK
4110 4 th Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER
7417 3rd A-ve., Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

CLEVELAND, OHIO
Rugpjūčio 18 d., įvyks didelis ma

sinis susirinkimas, 8 v. v. Public 
Auditorijoje — Ballroom, St. Clair 
Ave. ir E. 6th St. įžanga 25c.'Kal
bės žymus kalbėtojas Corliss La
mont, temoje: "Amerikos Nusistaty
mas su Sovietų Draugiškumu’’ ir 
"Pasaulis ir Hitleris." Bus ir dau
giau programoj. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti, 
išgirskite šį žymų kalbėtoją, kuris 
nušvies padėtį viso pasaulio situaci
jos politikoje, ir sustiprins jus dar
bininkų klasės reikaluose. Verta pa
siklausyti. — M. Valentą. (192-193)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 Fourth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES C. ERSKINE
1901 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras ruošia metinį, pik

niką, sekmadienį, rugpjūčio 17 d. 
Alex Mikolajūno Shore. Bus gera 
muzika, gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Valgių ir gėrimų— 
kiek tik norėstie! Daug pasilinksmi
nimo! Kelrodis: Važiuokite 26 car, 
Sparrows Point iki Lodge Forest. 
Automobiliais važiuokite Bay Shore 
Rd. iki Lodge Forest. Bus dainų. 
Galėsite linksmai praleisti laiką prie 
vandenio, kur galite išsimaudyti. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti su lyriečiais.

(192-193)

MONTELLO, MASS.
Kurie norite įsigyti bilietų daly

vauti LDS Jaunuolių Konferencijos 
bankiete Bostone, prašau rašyti man. 
Mums reikalinga iš anksto sužinoti 
kiek bilietų išplatinsime. —Anthony 
Vasaris, 59 Dyer St., Montello, Mass.

(192-193)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2421 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE DeBIASE 
(Mayfair Pork Store)

2421 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO H UNSICK ER
506 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PUCKHALER
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHN KEKER
70 Norrhan Ave., Brooklyn, N. Y.
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Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniai*: 
10-12 ryte

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7*4499

laidotuves

nemoka 
miesto.

i

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N; KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo 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

-i v <

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 Sampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

! Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

B

C)

B

B

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i® LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• H§ 
Liūdesio valandoje kreip- g 
kites pri« manęs dieną ar | 
naktį, greit suteiksime i 
modernišką patarnavimą

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. ®

Telefonas Poplar 4110 ®

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 Šia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

License.No


įeitas puslapis LAISVE ' Šeštadienis, feugp. 16, 1941

Išvažiavimas Ispanijos 
Veteranų Naudai

Lietuviai Masiniai Trauks į 
Laisves Radio Pikniką

Programa, įvykusi rug- 
11-tą, kuri gerai girdė- 
tik didžiąjame New 
su priemiesčiais, bet 

New Jersey

Laisvės Radio piknikui, kaip 
pranešama iš visų didžiojo 
New Yorko, taipgi apylinkių 
kolonijų, lietuviai ruošiasi su 
pakilusiu ūpu ir energija.

Ruošimąsi ypatingai paaks- 
tino pavykusi pirmoji Laisvės 
Radio 
pjūčio 
ta ne 
Yorke
taip pat visoj 
valstijoj, Connecticut, ir ryti
nės Pennsylvanijos kolonijose.

Laisvės Radio galinga stotis 
WBYN, 1430 klcs., kas pirma
dienio 9-tą valandą aptarnaus 
skaitlingas lietuvių kolonijas 
lytinėse valstijose. Ji bus ne

vien brooklyniečių, bet kelių 
valstijų lietuvių savastimi.

Nestebėtina, kad lietuviai iš 
arti ir iš toli rengiasi daly
vauti to taip ilgai laukto ir 
šauniai užgimusio mylimo kū
dikio — Laisvės Radio Prog
ramos — gimimo pokylyje 
(piknike) šį sekmadienį, rug
pjūčio-'17-tą dieną, Klasciaus 
Clinton Parke, Betts <ir- Mas
peth Avės., Maspethe. Įžanga 
tik 40c. ’ < 1 •

Bus dainų ir kalbų progra
ma. Gera, muzika šokiams. 
Smagus pasimatymas su sve
čiais iš tolimesnių lietuvių ko
lonijų.

Mokytojai Liudijo Apie! Vėl Ruošiamasi Gimbels 
StreikuiGraft? Kolegijoj

Mokytojų Unijai paskelbus 
kaltinimus, kad New Yorko 
Miesto Kolegijos chemijos de- 
partmente egzistuojąs skanda- 
liškas graftas ir suktybės pir
kime ir pardavime chemiškų 
reikmenų, ūmai s u š a u kta 
Rapp-Coudert komiteto posė
dis.

Komitetas atsisakė svarstyt 
tą medžiagą, kada ji buvo pa
siūlyta per Dr. Morris, U. 
Cohen, suspenduotą chemijos 
mokytoją, pereitą pavasarį. 
Visi įdomauja, ką tas komite
tas darys dabar, kuomet uni
ja tai parodė visuomenei.

i« Riven that David Carmy 140 
Ave., Brooklyn. N. Y. has filed 
mark "Health Brand Svrup” with 

State for use on

Notice 
Williams 
his trade 
the Secretary of N. 
labels on jars and bottles.

(191 208)

Aštuoni šimtai 
krautuvių darbininkų 
sirinkę Christ Church 
se pereito trečiadienio : 
prieš darbą, ir iš naujo įgalia- 
vo Departmentinių Krautuvių 
Unijos valdybą skelbt streiką.

Unija seniau buvo pasiruo
šus skelbt streiką, bet vėl at
šaukė firmai pasižadėjus gin
čą išrišti derybomis. Dabar de
rybos dar tęsiasi, bet unijos 
prezidentas Wm. Michaelson 
perspėjo, jog vėliausių posė
džių daviniai rodo, kad iš jų 
daug ko nesitikima ir kad gali 
prisieiti ginti savo reikalus 
streiku. Ragino būti pasiruo
šus streikui.

Vaikų Mylimi Teatrai

Išvežė Pirmas Dovanas! Irving Teatre Vokiečių
Raudonajai Armijai ir Prancūzų Filmos

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai sti 

maudyne. Pusė bloko nuo dviejų po
žeminių traukinių linijų. Pageidau
jama maža šeima, namas labai šva
rus. Renda $21.00. Prašome kreiptis 
po antrašu 436 Union Avenue, Broo
klyn, N. Y. Arba telefonuokite 
Stagg 2-2318. (191-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla, lietuviais, ru

sais, lenkais ir kitokiomis tautomis 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų, ir gerai galima pa
daryti pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis, — bloga sveikata. Parduosiu 
už prieinamą kainą, nes esu vienas. 
Lietuviui gera proga pirkti. Prašau 
atvažiuoti pamatyti. Arba kreipki
tės laiškais pas: V. Ališauskas, 541 
E. Market St., Newark, N. J.

(192-194)-

Pereitą pėnktadienį iš New 
Yorko išvežta pirmasis siunti
nys amerikiečių dovanų Rau
donajai Armijai. Tūkstančiai 
pakelių cigaretų, laikrodėliai, 
fontaninės plunksnos, megsti- 
niai, žiūronai, kojinės ir eilė 
kitų vertingų daiktų sudarė 
pirmąjį siuntinį.

Iš šapų, organizacijų, susie- 
dijų grupių ir pavienių gausiai 
plaukia dovanos antram siun
tiniui.

Dovanų siuntėjų randasi iš 
visokiausių amerikinio gyveni
mo sričių. Vienas Bridgeport, 
Conn., darbininkas sumokėjęs 
$40 už žiūronus. Buvęs baltų
jų armijos oficierius atnešęs 
savuosius karo lauko akinius 
ir juos atidavęs sakydamas: 
“tai vienintelis naudi ngas 
daiktas iš mano turimų. Lai 
jis eina Raudonajai Armijai.“

Moterys artistiškame Green
wich Village, Brightone ir ki
tose didmiesčio susiedijose 
praneša sudariusios mezgimo

Priešfašistinių laikų Vokie
tijos darbininkiškas judis “Ka- 
meradschaft” dabar rodomas 
Irving Teatre, Irving Place ir 
U>th St., New Yorke. Filmą 
buvo Londono Meno Fakulteto 
apdovanota aukso medaliu, 
kaipo geriausia tų metų filmą.

Toj pačioj programoj rodo
ma francūzų filmą 
ling,” su
Danielle Darrieux, 
siais francūzų artistais. Taipgi 
rodoma pirmoji oficialė 
iš Sovietų-Nacių karo.

“Mayer- 
Charles Boyer ir 

paskilbu-

MIRĖ

filmą

am- 
d., 

St.,

Gimbels 
buvo su- 
patalpo- 

rytą, ‘kliubus, kad prieš žiemą ap
dovanot raudona rmiečius 
megstiniais ir šiltomis kojinė
mis. Kitos rengia pramogas su
kelti pinigų.

Dovanų persiuntimo įstaiga 
— World Tourists, Inc., 1123 
Broadway, New Yorke, — 
skelbia, jog gaunama labai 
daug klausimų, kas galima 
siųsti. Prašo pranešt “Laisvės“ 
skaitytojams, jog tinkamiau
siom dovanomis yra 
tabakas, cigaretai, 
mėgstiniai, laikrodėliai, 
ronai, fontaninės plunksnos 
paišeliais, skutimosi setai, 
tt.

Jurgis Sadauskas, 75 m. 
žiaus, mirė rugpjūčio 14 
namuose, 185 Grand 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks
rugpjūčio 16 d., 2 vai. po pie
tų, Mt. Oliver (Alyvų Kalno) 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford. Ave.

Joseph Mąkahon, 65 m. am
žiaus, gyveno po 222 McKin
ley Ave., Brooklyne, mirė rug
pjūčio 14 d., Wyckoff Heights 
ligoninėj. Laidotuves įvyks 
rugpjūčio 18 d., Šv. Jono (St. 
Johns) kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose.

Abiejų laidotuvių pareigom 
rūpinasi grab. J. Garšva.

Pranešam visiem fašizmo 
priešam, jog ateinantį sekma
dienį, rugpjūčio 17, bus išva
žiavimas į Rocky Hill miškus, 
lietuviam žinomoj vietoj — 
Jamaicos miškely.

Pelnas šio išvažiavimo ski
riamas Ispanijos veteranam, 
kovojusiem prieš fašizmą Is
panijos kare, vardu Domb- 
rowskio Brigados. Didžiuma 
šių kovotojų dabai* randaši 
Francijoj bei Afrikoj koncen
tracijos logeriuose, todėl jiem 
pašalpa būtinai reikalinga.

Bus valgių ir gėrimų,; taip
gi platforma šokiam prie ge
ros muzikos.

Privažiuot galima 8 Avė. 
subway iki 168 St., Jamaica; 
čia paimt busą ir važiuot iki 
kampo Hillside Ave. ir Spring- 
fieldj.Blvd., eit po kairei, į gi
rią, kur rasite iškabas, nuro
dančias vietą. Automobiliais 
važiuot Worlds Fair Blvd, iki 
Springfield Blvd, čia pasukt 
po dešinei.

Jei ta dieną bus lietus, iš
važiavimas įvyks rugp. 24 d.

Komisija.

Suareštuotas John B. Kep- 
ner, 61 m., senais automobi
liais prekiautojas ir įsteigėjas 
- prezidentas Keystone Orga
nizacijos, vienos iš didžiausių 
auto/mobiliais ver.slo firmų 
New Yorke. Kaltinime sako, 
kad jis perleido per savo įstai
gą nuo 300 iki 500 vogtų ma
šinų bėgiu pastarųjų trejetos 
metų.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 LoHmer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gamlaami Enropiško ir Amerikoniško stl- 
liaus. Puikūs lietuvičko namų darbo, kliba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadorl&kai nu- 

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VftLAl VAKARO.

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tėl. Stagg 2-5938 Brooklyn. N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

/ŪMIOM LASEI

kava, 
kojinės, 

žiū- 
su 
ir

East Upėj prie College 
Point, pirmadienio vakarą su
degė laivelis, priklausęs Wm. 
Wicks, Flushinge. Kainavęs 
$11,500. Gaisro priežastis ne
nustatyta.

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

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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie ^vorį ir kulnas

VARPAS BAKERY. 36-40 Stage Street. Brooklyn. N Y

Šiomis dienomis eilėj 
Queens parkų rodė ir dar ro
dys marionečių ir puppet teat
rus, kuriuos labai myli vaikai. 
Kam galima, verta vaikus nu
vežti. Jie bus:

18-tą — Braddock žaisma- 
vietėj, Queens Village, ir Von 
Dohlen žaismavietėj, Jamaica. 
Bus ir eilėj kitų vietų. Tai ga
lima sužinot apylinkės žais- 
mavietėse.

Frank Simone, 35 m., 177 
Avenue P., mirė nuo sužeidi
mo jo trokui susidūrus su au- 
tomobiliumi prie 12th ir 75th 
Street.

Šį Sekmadienį!
LAISVES RADIO PROGRAMOS

PIKNIKAS
Rengia Brooklyno Laisves Radio Kliubas

Laisves radio programa yra transliuojama iš stoties 
WBYN 1430 klcs., 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 17 August
Visa didžiojo New Yorko apylinke 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.

Tarp Lietuvių
Antanas ir Genė Beniuliai 

jau kelinti metai auklėjo sū
nelį, bet liepos 8-tą šeima pa
didėjo, pribuvo dukrelė. Jai 
vardas duota Evelyn. Dabar 
jie gyvena E. Harrison, N. J. 
—< išvažiavo paskui darbą. 
Richmondhillietė A. Bieliaus
kienė, pasiilgus vaikų ir anū
kų, sakoma, su V. Paukščiu 
tankiai skrenda į N. J.

Pereitą savaitę pas savo gi
miniečius Rockaway svečiavo
si pittsburghietis Marmokaš.

Maspethietis Antanas Mile
ris išvyko armijon, taipgi 
šaukti F. Janulevičius, 
Laurinaitis, V. Gražulis.

pa- 
Al.

Galbūt niekas kitas tiek 
nenujaučia būsimas oro at
mainas, kaip menininkai. Kuo
met kiti maudosi bei piknikau- 
ja nei negalvodami, kad atei
na ruduo, Aido Choras, su tal
ka kitų menininkų, kas trečia
dienis ir penktadienis prakti
kuojasi dainų ir vaidinimo, 
kad atėjus rudeniui duot 
Brooklyno ir apylinkių publi
kai ką nors nepaprasto. Lauk
sime.

Rugpjūčio 7 mirė ir 11-tą 
palaidotas Aleksandras Kama
rauskas, dar jaunas žmogus, 
gyvenęs 402 So. 5 th St. Liko 
nuliūdę žmona, duktė, motina 
ir du broliai. ž. R.

Devyni tūkstančiai 
Fort Devens, Mass., 
ketvirtadienį sustojo 
grįžtant iš kariškų 
šiaurinėj Carolinoj.

karių iš 
pereitą 
mieste 

pratimų

Trijų metų berniukas pabėgo 
po užpakaliniais troko ratais 
prie 138th St. ir Hamilton 
Place ir tapo ant vietos už
muštas.

Vagis išnešęs iš apartmento 
viešbutyje Savoy Plaza, New 
Yorke, tris piešinius, įkainuo
tus $50,000, priklausančius p. 
Sickles iš Long Island.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
I ’ ■ •

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

‘ Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirihkimų ir 
et. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

JAUTRUS ĮRODYMAS VISUOTINOS BROLYBES REIKALO!
G. W. PABST’O Patsai Svarbiausias Judis

KAMERADSCHAFT”
(DRAUGAVIMAS)

Taipgi: CHARLES BOYER ir Danielle Darrieux veikale
“MAYERLING”

EXTRA: Pirmas Oficialia Sovietų-Nacių Karo Žinių Judis atėjęs iš Maskvos

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor 
Room, 
tesian

Room, 
Large Swimming Pool, Fresh At- 1/
Water, Restaurant, Barber Shop JI
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

Turkish Room, Russian

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sup. all day arid night.

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS 
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga 

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną ‘iki vėlai.

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Brooklyn, N. Y.
Teh Evergreen 4-9508

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDU KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus n 
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 išrčdymą

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 Degtines ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Ata/

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




