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Dėl prezidento Roosevelto 
ir premjero Churchillio kon
ferencijos ir nutarimų “Drau
gas” (rugpj. 16 d.) rašo:

“Europoje, kaip ir buvo ga
lima tikėtis-, Londonas pareiš
kė pasitenkinimo ir džiaugs
mo konferencijom, Berlynas ir 
Roma nuduoda, jog šios kon
ferencijos neturinčios reikšmės 
ir išviso įvykusios tik politi
niais propagandos sumetimais. 
Japonijos spauda pareiškia, 
jog po šių konferencijų esą 
galima netrukus laukti suben
drintų Amerikos ir Anglijos 
žygių prieš Japoniją.

“Amerikos lietuvių spauda, 
išskyrus komunistinę, konfe
renciją sutiko šaltai, be berei
kalingo -nugąstavimo.”

Vadinasi, klerikalų, tauti
ninkų ir socialistų spauda šią 
konferenciją pasitiko lygiai 
taip, kaip Vokietijos naciai, 
Italijos fašistai ir Japonijos 
imperialistai. Ar bereikia ge
resnio paliudijimo, su kuom 
šiame kare stovi mūsų politi
niai oponentai?

AMERIKA SIUNČIA ORLAI 
VIUS TIESIOG Į ARTI

MUOSIUS RYTUS
Washington. — Preziden- AMERIKA IR ANGLIJA 

tas' Rooseveltas paskelbė, TARIANČIOS PIRMIAU-

Maskva, rugp. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį rugp. 17 mūsų kariuomenė visu frontu tęsė mū
šius su priešu. Mūsų oro jėgos ir toliau smogė priešo ka
riuomenei.

PREZ. ROOSEVELTAS TI 
KIŠI, KAD SOVIETAI 

GALĖS APSIGINTI

Jeigu klerikalų vadai turėtų 
sąžinę, tai sakytumėme, kad 
juos jų sąžinė pradeda grauž
ti. Deja, su sąžine jie seniai 
yra paėmę divorsą. Tad mes 
nebežinome, iš kokio priepuo
lio “Darbininkas” (rugpj. 15 
d.) rašo sekamą nusiskundi
mą :

“Tačiau yra vienas žodis, 
tokiu stambiu turiniu našus, 
kad dėl jo ne tik sielojamasi, 
bet ir gyvastį atiduodama. Tas 
žodis tai — nepriklausomybė. 
Ar jį pradedam pamiršti, ar 
nedrįstam ištarti?”

Broliai, rw sakome, jūs jau 
seniai tą žodį ,ir pamiršote ir 
paneigėte. Jums Lietuvos ne
priklausomybė niekados tikrai 
nerūpėjo ir nerūpi dabar.

kad Amerikos kariniai or
laiviai bus tiesiog lėkdinami 
anglams į Artimuosius Ry
tus ir i šiaurinę Afriką, kur 
yra parūpintos ir stovyklos 
tiem orlaiviam nusileisti.

Manoma, kad iš Artimųjų 
Rytų anglai persiųs dalį tų 
orlaivių Sovietams.

(Naciai pranešė, kad Uk
rainoj jie jau nušovę žemyn 
25 amerikinius Sovietų or
laivius Martin rūšies.)

ŠIAI REMTI SOVIETUS
Washington. — Ameriko

nų spauda pranešė, kad 
Anglijos pasiuntinys lordas 
Beaverbrook, karinės gamy
bos ministeris, svarstė su 
Amerikos valdžia reikalus į- 
vairių šalių kariaujančių 
prieš nacius-fašistus ir atra
do, jog dabar reikia grei- 
čiausios ginklų ir karo reik
menų' pagalbos Sovietam, 
paskui Anglijai ir, paga- 
liaus, Chinijai.

Pusė Sovietų Ukrainos Sovietai Kontr-Atakavo 
Armijos Persikėlus į Nacius Trijose Fronto 

Rytinį Dniepro Šoną Dalyse
Berne, šveic., rugp. 19. —London, rugp. 19. — Ne

oficialiai pranešama, kad|New Yorko Times čionaiti- 
3'00 iki 400 tūkstančių So- nis korespondentas telefonu 
vietų kariuomenės Ukrainoj pranešė^ savo laikraščiui se- 
sekmingai persikėlė iš vaka- karnas žinias gautas iš So- 
rinio į rytinį šoną didžios vietų-vokiečių karo fronto:
Dniepro upės. Vokiečiai šiaur - rytinėje

Sovietai Ukrainoje turė-,^s^onB°je bandė persigrum- 
- — '"ą'ti per Narvos upę ir užimt

- - - Vasknarvą, bet smarki So-
. vietų artilerijos ugnis užda- 

įr'vė vokiečiam didelių smū- 
Igių ir privertė juos pasi-

Gavome šių metų birželio 4 
dienos “Valstiečių Patarėją.” 
Randame davinių, kaip Lietu
vos darbininkai entuziastiškai 
pasitiko tarybinės vyriausybės [ 
naminę paskolą. Po antgalviu jslavokų kariuomenės, —~ 

skaitant dar poros divizijų traukt atgal, 
italų.

Sovietai pripažįsta, 
vokiečiai laimėję Nikolajevą 
ir Krivoi Rog, bet Sovie
tai išgelbėjo savo armiją te
nai; o “išsaugot armiją yra 
kur kas svarbesnis dalykas 
negu atlaikyt miestą.”

ję viso apie 700 tūkstančių 
armijos; o prieš juos naciai 
išstatę pusantro miliono vo
kiečių, rumunų, vengrų ir 

ne-

SOVIETAI APLEIDO KINGISEPP MIESTELĮ; NU
SKANDINO NACIŲ SUBMARINĄ IR DU LAIVU
Maskva, rugp. 19. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Rugp. 18 d. mūsų kariuomenė ir toliau įnirtusiai kovė

si su priešu visame fronte.
Po atkaklių kautynių, mūsų kariuomenė pasitraukė iš 

Kingisepp miestelio (kuris stovi apie 70 mylių į pietų va
karus nuo Leningrado).

Rugp. 17 d. per oro mūšius tapo nukirsta žemyn 22 
vokiečių orlaiviai. Mes praradome 18 orlaivių. Pagal da
bar turimas tikras žinias, 25 vokiečių orlaiviai, b ne 
19, kaip kad pirmiaus pranešta, buvo nušauta žemyn oro 
kautynėse rugp. 16 d.

Baltijos Jūroj mūsų torpedlaiviai ir orlaiviai nuskan
dino vokiečių submariną ir du transportinius laivus.

PARTIZANŲ ŽYGIAI UŽFRONTĖJE;
Maskva, rugp. 18. — Sovietų Žinių Biuras paduoda ši

tokius įvykius:
Per kelias paskutines dienas būriai sovietinių partiza

nų susprogdino 8 vokiečių tiltus, suardė 11 traukinių, su
naikino 18 tanku, 72 sunkvežimius, 4 šarvuotus automo- 
Dilius ir užmušė 480 priešo kareivių ir 25 oficierius.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikvietė 
vadovaujančius senatorius 
ir kongresmanus ir pranešė 
jiem apie savo pasitarimus 
su Anglijos ministeriu pir
mininku Winstonu Chur
ch illiu ant jūros.

Prezidentas patarė kong
reso vadams nenusigąst dėl 

i to, kad vokiečiai iš pradžios 
daugiau laimėjo prieš So
vietus. Jis sakė, kad Sovie
tų armija dar anaiptol ne
sumušta, nežiūrint nacių 
pasigyrimų. Prezidentas iš
reiškė pasitikėjimą, kad Ru
sija atsilaikys. Sykiu jis pa
stebėjo, kad Sovietų pasi
priešinimas jau, matomai, 
apsaugojo Angliją nuo vo
kiečių įsiveržimo šiemet.

Prez. Rooseveltas ‘(teigė, 
kad norint sumušt Vokieti
ją, turės būt prieš ją iškelta 
armija ir iš vakarų pusės; 
bet jis nesakė, kad anglai

jau planuoja siųst savo ar
miją į Franci ją ar Vokieti
ją prieš nacius.

Prezidentas paste bėjo, 
kad šios šalies valdžia jau 
žino ką ji' darys, jeigu na
ciai mėgins persimest į Da
karą, Prancūzų Vakarinėje 
Afrikoje, ar į Azorų, Cape 
Verde ir Kanarių salas.

Anot prezidento, Sovietų 
pasipriešinimas dabar suda
ro pati apsigynimo raktą 
Anglijai ir Amerikai.

Rooseveltas įspėjo, kad 
šiuo tarpu didžiausias karo 
pavojus Amerikai gręsia iš 
Japonijos pusės.

Kai kurie Washingtono 
politikai pastebi, kad Ame
rika pradėtų kariškai veikt, 
jeigu Japonija mėgintų už
grobt bei skandint ameriki
nius laivus gabenančius So
vietam karo reikmenis į 
Vladivostoką.

“Vilniuje per 3 valandas — 
700,000 rublių” laikraštis ra
šo :

“Tarybų Lietuvos sostinės 
darbo žmonės vieningai prita
rė vyriausybės nutarimui, ir iš
reikšdami savo begalinį atsi
davimą tėvynei, džiaugsmingai 
paskolina valstybei savo darbo 
sutaupąs.

“Fabrike “Furs” per vieną 
valandą pasirašė 83% darbi
ninkų ir tarnautojų. Jų pasi
rašyta suma siekia 78,800 
rublių — 92% mėnesinio dar
bo užmokesčio fondo. 27 dar
bininkai pasirašė daugiau kaip 
mėnesinį uždarbį.

“Avalynės fabriko Nr. 1 an
trosios pamainos darbininkai 
savo rezoliucijoje rašo:

“ ‘Sveikindami vyriausybės 
nutarimą, pasirašome pasko
lą pilno mėnesinio uždarbio 
sumoje. Mes žinome, kad mū
sų pinigai eina TSRS gynybos 
stiprinimui, tolesniam liaudies 
ūkio augimui.’

“Paskolą pasirašė 300 to fa
briko darbininkų ir tarnauto
jo-

“Odos fabriko Nr. 2 dar
bininkai ir tarnautojai per pu
sę valandos pasirašė 77,000 
rublių sumai.”

ru
su-

Ilmen ežero apskrityj 
jog'sai savo kontr-atakomis 

stabdė nacių ofensyvą.
Ukrainos fronte Sovietų 

kariuomenė, komanduojama 
maršalo Budionnio, tvarkiai 
traukiasi iš Dniepro upės 
alkūnės, kur naciai tikėjosi 
apsupt tūkstančius sovieti-lringa pėstininkų dvasia.

• 1 • • ' " *•

NACIŲ OFICIERIAI SKUNDŽIASI, KAD NETEKĘ 
TANKŲ JŲ KAREIVIAI — BAILIAI

Raudonarmiečiai, suėmę vokiečių štabo oficierių Hal- 
lingerį, iš 19-tos nacių tankų divizijos, pas jį rado laišką 
nuo oficieriaus Liebhardto iš vieno tos pačios divizijos 
pulko.; Liebhardtas rašo:

“Šis laiškas nėra oficialis raportas, todėl aš čia atviriau 
kalbėsiu. Kas dedasi mūsų pulke, negalima būtų net ap
rašyti. Jau neliko pulke nė vieno tanko. Ar tad galima 
vadinti jisitankų pulku? Divizijos štabas pranešė mums, 
kad mes taip greitai negausime naujų tankų. Mums įsa
kyta kovot tokiais pabūklais, kokius turime. Aš galėčiau 
pridurt, kad jie reikalauja iš mūsų visai negalimų daly
kų. Mūsų kareiviai, likę be tankų, yra jau ne kareiviai, 
bet bailūs kralikai. Jie yra papratę sėdėt už plieno šar
vų. Ten jie būna pilni pasitikėjimo. Netekęs tanko, karei
vis praranda žemę po kojom, kinkas drebina ir j ieško, 
kur pasislėpti. Mūsų pėstininkai, kaip jūs žinote, taip 
pat gali kovot tik tol, kol jie arčiau mato mūsų mašinas. 
Bet kai tik tankai pranyksta iš akių, tai ir nupuola ka- b

Odesa Dar Turi Susisie- Žygiai Vieno iš Tūks-
kimų su Sovietų 

Karo Jėgomis
tančiy Partizaną 
Būrių Baltgudijoj

ekspertai dabar 
Jeigu Raudonoji 

turėjo gerokai pasi- 
ir dar laikas nuo lai- 
pasitraukti, tai ne dėl 
jos kariai būtų pras- 

karius, arba

Visi karo 
pripažįsta: 
Armija 
traukti, 
ko turi 
to, kad
tesni už nacių 
kad Raudonosios Armijos gin
klai būtų prastesni už ginklus 
nacių armijos.

■ Visi dabar mato, kad Rau
donosios Armijos kariai geres
ni ir kad jų ginklai taip pat 
geri.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

SOVIETAI ATMETĖ NA
CIUS ATGAL Į VAKARUS 

NUO SMOLENSKO
Maskva, rugp. 19. — So

vietų kariuomenė neatlai- 
džiomis kontr-atakomis at
metė vokiečius atgal i vaka
rų pusę nuo Smolensko, 
kaip praneša United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

SOVIETŲ IR ANGLŲ OR
LAIVIAI BOMBARDAVO 

VOKIETIJĄ
London, rugp. 19. — Ang

lijos orlaiviai vėl daugme- 
niškai bombardavo Vokieti-

nių kareivių.
Gilus dumblas ir purvynai 

labai trukdo veiksmus me
chanizuotos vokiečių ka
riuomenės Ukrainoj.

Kremenčugo srityj' rau
donarmiečiai padarė kelias 
atakas, kai kur prasimušė 
per vokiečių linijas ir suar
dė vokiečių susisiekimus.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Vokiečiai Jieškojo Nuskan
dini Roosevelto Laivą

. .v , - . j - pranešają is vakarų puses ir padare * . .
daug gaisrų.

Berlin, rugp. 19. — Na
ciai pripažįsta, kad Sovietų 
orlaiviai vėl bombardavo 
Vokietiją iš rytų ir šiaurių 
pusės.

JAPONAI PALEISIĄ 
AMERIKIEČIUS

TOKIO, rugp. 19. — Ame
rika užprotestavo, kad Ja
ponija nepaleidžia amerikie
čių grįžt namo. Japonų val
džia atsakė, kad paleis juos, 
kai būsią išpildyti formalu
mai.

London, rugp. 19. — Ang
lų laivyno korespondentai 
------ kad naciai buvo 
pasiuntę savo karo laivus, 
submarinus ir orlaivius su
rast ir nuskandint laivą, 
kur tarėsi prez. Rooseveltas 
su Anglijos ministeriu pir
mininku Churchilliu.

Vokiečių orlaiviai Angli
joj, sakoma, užpuolė ir trau
kinį, kuriuom grįžo Chur- 
chillis, bet nepataikė jam.

SUOMIŲ PRANEŠIMAS
Helsinki, Suomija. — Suo

mių (finų) komanda prane
ša, kad jie atėmę iš Sovie
tų Kurki joki miestelį, į 
šiaurių vakarus nuo Lado
gos ežero.

Darbininkas Jonas Balsys 
Aukojo $25 Medikalei 

Sovietų Pagalbai
Jonas Balsys, senas balti- 

morietis, kuris dabar laiki
nai gyvena Conn, valstijoj, 
prisiuntė auką Medikalei 
Sovietų Sąjungos Pagalbai 
ir sekamą laiškutį: 
“Drauge šolomskai!

Siunčiu jūsų vardu $25 
aukų, tai Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagalbai. Lai ši 
auka palengvina kančias 
draugų, kovojančių prieš 
barbarišką fašizmą.

John Balsys.”

Maskva. — čia supranta
ma, kad vokiečiai pietinėje 
Ukrainoje dės visas pasku
čiausias pastangas, kad pra- 
siveržt linkui Rostovo ir pa
siekt geležinkelių linijas ei
nančias į Kaukazą.

Kas liečia Odesą, kurią 
vokiečiai sakosi apsupę, tai 
tas miestas nėra visiškai at
kirstas nuo susisiekimų su 
sovietinėmis karo jėgomis. 
Susisiekimus palaiko Rau
donasis Laivynas, kuris te
bevyrauja Juodojoj Jūroj ir 
gali pristatyt raudonarmie
čiam reikmenų Odesoj ir 
apylinkėj.

Dar toli vokiečiams iki 
Dniepropetrovsko, su didžia 
jo vanden-elektros dirbykla 
ir su įvairiomis pramonė
mis.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Maskva. — Sovietinių 
partizanų būrys Baltgudi
joj, vadovaujamas Bumaš- 
kovo, vienu užpuolimu su
naikino 15 vokiečių tankų 
ir tiek pat šarvuotų automo
bilių ; antru žygiu Bumaško- 
vo būrys supleškino 18 šar
vuotų priešo automobilių.

Vien Baltgudijoj veikia 
tūkstančiai tokių partizanų 
būrių prieš nacius.

Naciai Skelbia, kad Jie 
Jau Bombarduoja Per

ėjimus per Dnieprą

VOKIEČIAI SAKOSI UŽVAL DĘ VAKARŲ UKRAINĄ
Berlin, rugp. 19. — Vo-įbų šarvuotlaivį, penkis leng- 

kiečių komanda tvirtina, įyuosius_ šarvuotlaivius, pen- 
kad jie užkariavę jau visą 
vakarinę Ukrainą iki Dniep- 

Iro upės.
Pasak nacių, tai Juodojoj 

Jūroj jie suėmę Sovietų ka
ro laivą 35,000 tonų, šar
vuotlaivį 10,000 tonų, ketu
ris naikintuvus ir du sub
marinus.

(Tik praeitą šeštadienį 
naciai, teigė, kad Sovietai 
Juodojoj Jūroj turėję vieną truoja 
didelį karo laivą, vieną lėk- moteris iki 30 metų am-

kis naikintuvus ir 30 sub- 
marinų.)

SOVIETAI VĖL BOMBAR
DAVO CONSTANTĄ

Berlin. — Naciai pripa
žįsta, kad Sovietų orlaiviai 
vėl bombardavo Constantą, 
žibalinę Rumunijos prie
plauką, Juodojoj Jūroj.

London. — Anglija regis-
, būtiniem darbam

tuvų išvežioto ją, vieną stam- žiaus.

Dar 4 iki 6 Bilionų Dolerių 
Karui prieš Fašistus

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
reikalausiąs kongreso pa
skirt dar 4 iki 6 bilionų do
lerių paramos šalim kovo
jančiom prieš nacius ir ki
tus fašistus užpuolikus.

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jie vejąsi 
“sumuštą priešą” pietinėje 
Ukrainoje ir varąsi vis pir
myn linkui Dniepro upės že
mutinės tėkmės. So v ietų* ka
riuomenė, girdi, kai kur 
“bėganti betvarkėje.”

Nacių komanda skelbia, 
kad jų orlaiviai sėkmingai 
bombardavę kariškai svar
bius punktus Maskvoj ir 
atakavę įvairius Sovietų ge
ležinkelius.

SOVIETŲ ORLAIVIAI 
ČECHOSLOVAKIJOJ

Budapest, Vengrija. — 
Sovietų orlaivis numetė de
šimt bombų' į Komaromą, 
vokiečių užimtoj Čechoslo-. 
vakijoj.

ORAS. — Šį trečiadienį 
dalinai apsiniaukę, vėsiau.

DAUGIAU PASAULINIU 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Berlin. — Nacių karinin
kai neoficialiai skelbia, kad 
jų kariuomenė, žygiuodama 
abiem pusėm Peipus ežero, 
jau susijungė Narvoj, prie 
Estonijos rubežiaus.

Naciai sako, kad jų ko- 
nuolės bombarduoja tinka
mas persikėlimui vietas iš 
vakarinės į lytinę pusę 
Dniepro upės. Jų orlaiviai 
taip pat atakuoja tuos per- 
sikėlimus; stengiasi užkirst 

(Tąsa 5-tam puslapyje)
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Bendradarbiavimas Tarp Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos

Sovietų Sąjungos ir Anglijos bendro 
turinio notos Iranui (Persijai) turi dide
lės istorinės svarbos. Jose reikalaujama, 
kad Irano valdžia paimtų nagan vokiš
kus nacius, kurie paskutiniais laikais už
plūdo tą kraštą kaipo “turistai.” O jų 
tikslas yra paruošti penktąją koloną Ira
no viduje.

Šios notos parodo, kad Anglija ir So
vietų Sąjunga išvien muša nacius* visur, 
kur tik jie galvas iškiša. Geografiniai 
Iranas yra labai svarbi strategiška vie
ta. Jis guli tarpe Turkijos, Sovietų Są
jungos, Afganistano ir Indijos. Nacių įsi
galėjimas šioje šalyje sudarytų didžiau- 
sį pavojų visuose Artimuosiuose Rytuo
se. Todėl Anglija ir Sovietų Sąjunga nu
sprendė užbėgti jiems kelią.

Irano valdžia, matyt, yra hitlerininkų 
įtakoje. Ji bando teisinti nacių užplūdi
mą ir neigia pavojų. Ar ji imsis griežtų 
žygių pries nacius ir gins juos laukan, ar 
bandys toliau išsisukinėti, parodys grei
ta ateitis. Vienas dalykas aiškus, bū
tent: Sovietai ir Anglija savo reikalavi
mus nesiuntė tik dėl “mados.”

Stiprėja Balsas už Browderio 
Išlaisvinimą

Pažangioji Amerikos visuomenė nepa
tenkinta Earl Browderio įkalinimu už 
technišką menkniekį. Jai atrodo, kad šis 
Browderio persekiojimas yra aiškus pa- 
simojimas ant liaudies civilių laisvių. 
Niekados pirmiau panašiu kaltinimu nie
kas nebuvo pasodintas ilgiems metams 
kalėjiman.

“Daily Worker” rašo, kad tapo suda
rytas žymių amerikiečių komitetas, ku
ris rūpinsis Browderio išlaisvinimu. Pir
mininku to komiteto yra apsiėmęs Tom 
Mooney, o jo sekretoriaus pareigas eis 
Elizabeth Gurley Flynn. Į komitetą, tarp 
kitų, įeina Dr. W. E. B. duBois, prof. 
Robert Morss Lovett, Warren K. Bil
lings, našlė Meta Berger, Arturo Giova- 
nitti, rašytojai Richard Wright, Dash- 
iell Hammett ir visa eilė kitų garsių vei- 
kėjų.

Browder nuteistas keturius metus ka
lėti ir pasimokėti du tūkstančiu dolerių 
piniginės bausmės. Reikia tikėtis, kad su
sidarymas šio Piliečių Komiteto Išlais
vinti Earl Brovvderį paskubins atidarymą 
kalėjimo vartų.

Ir’darbo unijų balsas pradeda garsiau 
skambėti už Browderio . išlaisvinimą. 
Darbininkai instinktyviai jaučiasi, kad 
persekiojimas vadovaujančių komunistų 
labai ’smarkiai dvokia hitlerizmu.

Jungtinių Valstijų, Anglijos ir So
vietų Sąjungos Vienybė

Prezidento Roosevelto ir Churchillio 
pasitarimas duoda teigiamų rezultatų. 
Vienas iš jų, kuris pradžiugino visus hit- 
lerizmo priešus, yra tų dviejų valstybi
ninkų ir vadų laiškas ir pasiūlymas So
vietų premjerui Stalinui.

Laiškas yra istorinis dokumentas, pir
mas savo rūšies. Jis dar kartą pažada 
visokią Sovietų Sąjungai paramą šiame 
jos didvyringam kare prieš nacišką bar
barizmą. Taipgi siūlo tuojau sušaukti 

(Maskvoje šių trijų valstybių atstovų kon
ferenciją, kurioje būtų suderintos me
džiaginės jėgos ir ištekliai, idant užtikri
nus naciams galą šiame kare.

Aišku, kad Stalinas, varde visos So-

vietų Sąjungos, nuoširdžiai padėkavojo 
Rooseveltui ir Churchillui už laišką, už 
pažadus ir jų pasiūlymą be jokio delsimo 
priėmė. Gal Anglijos ir Amerikos atsto
vai į tą konferenciją jau važiuoja ...

Minėto laiško autoriai pabrėžia:
“Šiuo momentu mes išvien veikiame, 

kad suteikt jums kaip galima daugiausia 
tokių dalykų, kurių jums labiausiai rei
kia. Daugelis laivų pilni krovinių jau iš
plaukė jums iš mūsų šalių ir daugiau iš
plauks tuoj autinėje ateityje.”

Labai teisingai jie toliau nurodo:
“Mudu pilnai suprantame, kaip narsus 

ir neatlaidus Sovietų Sąjungos pasiprie
šinimas yra gyvybingai svarbus dalykas 
sumušimui hitlerizmo, ir todėl mudu jau
čiame, jog visur ir visuomet mes turime 
veikti greitai ir tuojau šiame reikale...”

Kuo greičiausia urminė parama Sovie
tų Sąjungai, jos armijai, jos žmonėms — 
štai vyriausia problema ir užduotis Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų!

Išgamos Pasirodė Nepakankamai [ 
Išsigimę Naciams

Ypatingai mūsų lietuviški klerikalai 
daug vilčių dėjo ant Hitlerio malonės. Jie 
tikėjosi, kad Ambrazevičių, Škirpą, Raš- 
tikį ir kitus jų šulus Hitleris paskirs Lie
tuvą valdyti ir engti Lietuvos žmones.

Ambrazevičius jau buvo sudaręs ir 
“kabinetą.” Škirpa turėjo būti “tautos 
vadu,” o gen. Raštikis agentu tarpe “Lie
tuvos kabineto” ir Hitlerio vyriausybės.s

Čia klerikalų spauda plyšo iš džiaugs
mo. Agitavo remti Ambrazevičiaus vy
riausybę. Skelbė,, kad pagaliau Lietuva 
esanti “nepriklausoma.” Ten Lietuvoje 
arkivyskupas Skvireckis išleido tai “suki
lėlių” vyriausybei palaiminimą.

Mūsų socialnacių spauda (“Naujie
nos”) puošėsi hitlerininko Ancevičiaus 
kablegramomis prieš Tarybinę Lietuvą, 
garbinančiomis Hitlerį. Argi nacių kari
nė komanda nepavežiojo Ancevičiaus po 
Lietuvą ir neparodė, kokią “laimę” na
ciai atnešė lietuviams? “Naujienų” ko
respondentas iy bendradarbis didžiausioj 
nacių karinės .komandos malonėje ir glo
boje! Argi n/ puikus bendras frontas 
tarpe socialnacių ir nacių? Argi ne aišku, 
kad Hitleris (‘išgelbėjo” Lietuvą?

O dar rugpjūčio 13 dienos “Keleivis” 
perdėm užpildytas raštais ir keiksmais iš 
hitlerininkų ir Ambrazevičiaus - Škirpos 
- Raštikio tipo išgamų dienraščio “Į Lais
vę.”

Bet, ve, prieš keletą dienų Berlynas 
praneša, kad Lietuvos nebėra — beliko 
tiktai “Ostlandas.” Tam Ostlandui Hit
leris paskyrė Lohse komisaru, o tas pa
siskyrė kokį nacį Renteleną “buvusios 
laisvos Lietuvos” komisaru.

Dabar, štai vėl iš to paties Berlyno 
praneša, kad Lohse išvaikė Ambrazevi
čiaus “vyriausybę.” O savo pagelbinin- 
kais pasiskyrė kokius ten pulk. Kubiliū
ną, prof. Jurgutį ir Germaną. Nei Am
brazevičiaus, nei Škirpos, nei Raštikio, nei 
Ancevičiaus!

Taigi, subliūško visos klerikalų, sme- 
tonininkų ir socialistų vadų iliuzijos ir 
apgavystės, kuriomis jie taip uoliai A- 
merikos lietuvių liaudį maitino paskuti
nėmis aštuoniomis savaitėmis. Tai tu
rėtų jiems būti skaudi pamoka. Dabar 
jie turėtų pamatyti ir suprasti tikrąjį 
Hitlerį ir tikrąjį hitlerizmą, kaipo mirti
ną priešą visų tautų, visos žmonijos. Da
bar jie turėtų tuojau pakeisti savo gai
res ir vyriškai stoti ginti Ameriką, Ang
liją, Sovietų Sąjungą (kas reiškia kartu 
gelbėjimą ir Lietuvos) ir visą žmoniją 
nuo hitlerizmo pavojaus.

Ar jie pakeis savo gaires?

Sovietų ginkluoto traukinio komandieriai egzaminuoja 
nacių oficierių uniformas, kurias jie paliko bėgdami.

Trumpai ir Storai
Rašo J. Baltrušaitis

i * už “V,” bet “V” idėjos pro
pagandinė idėja čia gema 
daugelyje vietų tuo pačiu 
kartu...
Municho Sutarties Apašta

las Amerikoje
Tuo apaštalu yra moteris, 

aristokratė, princess Step
hanie Hohenlohe. Ji atliko 
pamatinį darbą — “ground 
work,” kuris Municho su- 

!sako, kartą parašęs nacis 
Wiedemann, kurs, buvo Vo
kietijos generaliu konsuliu 
San Francisco mieste tolei, 
kol Amerika jo ir kitų na
cių konsuliu neišvarė (pali
ko tik ambasadorių). Be
veik tuo pačiu laiku, praeitą 
pavasarį, mūsų valdžia no
rėjo ir tą princes’ę depor
tuoti. Šioji to nenorėjo. Ji

Rugpjūčio 8 d.—Pavaka
rė. Rašau prie frontinio 
lango, pirmam gyvenime. 
Daktarė ateina trepais že
myn su didoka balta korta. 
Išpiešta didelė V, o apačioj 
trys stambūs taškai ir brūk
šnys.

“Šitą”, sako, “reikia įdėti j ^^1 padarė galima. Taip 
į langą .

“O... ”, atsakiau. — “Tai 
gera idėja.” Ir tuojau įdėjau 
į langą. “Kur gavai tą idė
ją? Ar per radiją, ar iš 
dienraščio... ?”

“Kad visur taip daro (Eu
ropoje), tai ir čia taip rei
kia... Nežinau, ar .Ameri
koje taip daro.”

Rugpjūčio 9 d. — Gavau v .v.
“Laisvę.” Žiūriu, toj pačioj i zadeJ° lsduotl naellJ sekre- 
eilej, kur 
stovi didele V.

Po keliu valandų atvažia
vo duktė su visa šeimyna. 
Automobiliaus užpakaliniam 
lange yra nedidelis “sticke- 
r’is:” “I stand for V, which 
means victory.” Jie atliko 
vakaciją Michigane, paskui 
per Kanadą, per Niagara 
Falls, sugrįžo namo. Todėl 
klausiu:

“Ar tai Kanadoje tą stic- 
kerį gavot?

“Ne. Įvažiuojant į Kana
dą, bet da Amerikos pusėj 
davė...”

Taip idėjos platinasi. Da 
nėra vieningos, centralizuo
tos Amerikoje propagandos

Laisvės” vardas, tu,s- .J? į’aiįko va!džįa Ame'
rikoj. Dabar ji planuoja, 
kad reikia darytis Amerikos

Ji buvo Vokietijos nacė ir 
kartu draugė Anglijos pro- 
nacių lordų — “Cliveden’o 
grupės.” Ji tą grupę prikal
bino gerai daryti Vokieti j ai- 
hitlerizmui. ’
Municho sutartis arba “ap- 
peasement’as,” kuris Angli
ją ir Ameriką susilpnino, 
kuomet augino ir šėrė hitle
rizmą. ..

Dviejų Milionų Nacių 
Armija Brazilijoje

Taip pasakė prezidentas 
Rooseveltas senato vadams, 
kuomet jie nuėjo pas jį dis- 
kusuoti sumanymą apie ka-

Jų Simpatijų Gairės Visiems 
Aiškios

Chicagos “Vilnis” labai nuosaikiai iš
kelia aikštėn klerikalų, tautininkų ir so
cialistų nusistatymą šiuo momentu. Tarp 
kitko, laikraštis sako:

“Jau beveik du mėnesiai, kaip hitleri
nės gaujos užpuolė Lietuvą ir įsitvirtino 
joje. Lietuvą jos pavertė Ostlandu, įve
dant joje nuožmiausią fašistų režimą.

“Bet ar mes girdėjome protesto balsą 
iš ‘Amerikos Lietuvių Tarybos’ (kurion 
priklauso katalikai, socialistai ir tauti
ninkai), iš jų ‘Sąjungos Lietuvos Nepri
klausomybei Ginti’ (kurią sukurė p. Gri
gaičio pasekėjai) ir iš tautininkų centro, 
kurį jie, sukurė savo konferencijoj pas 
Bachiuną? Nei vienas jų centras nepra
bilo bent kiek griežtesniu pareiškimu. Ar 
tas nerodo, kad kova prieš hitlerizmą ir

jo sunaikinimu jie visiškai neužinteresuo- 
ti? Jiems visiškai nerūpi prisidėti prie to 
galingo anti-hitlerinio sąjūdžio, kuriame 
vieningai dalyvauja ir Amerikos demo
kratija ir Amerikos valdžia.

“Bet jie ne tik tyli, ne tik pasyvūs, ne 
tik ‘neutrališki’ toj žūtbūtinėj kovoj, ku
rią veda demokratija prieš fašizmą. Jie 
šoka piestu prieš pažangiuosius Chicagos 
lietuvius, kuomet šie nusitaria šaukti 
Chicagos Lietuvių Draugijų Konferen
ciją. Jie sabotažuoja tą konferenciją.

“Argi neaišku, kurioj pusėj jų simpati
jos? Jeigu jau jie patys bijosi prabilti 
prieš hitlerizmą, jeigu jau jie patys neor
ganizuoja anti-fašistinių konferencijų, 
tai, rodosi,bent turėtų žmoniškiau užsilai
kyti, kuomet kiti organizuoja tą didelį 
darbą. Kaip matote, pas juos ir to nėra. 
Jie tuoj ir fanatiškai užsidega, kad 
griaut anti-hitlerinį sąjūdį, štai kada pas 
juos ‘užverda kraujas? O šiaip, tai jie 
šalti ir ‘neutrališki,’ kaip ledas.

“Nei vienos deklaracijos, nei vieno ma-

reivių termino prailginimą. 
Tai buvo 14 d. liepos.

Prezidentas teigė, kad na
cių agentai yra suorganiza
vę “slaptas armijas” dauge
lyje Pietų Amerikos valsti
jų, kad kurstytų revoliuci
jas, karus po visą Amerikos 
kontinentą. Jis pasakė įsek- 
mui, kad Brazilijoje yra 
dviejų milionų armija. Taigi 
šešiais šimtais tūkstančių 
kareivių daugiau, negu 
Jungt. Valstijų armijoje. 
Esą, tas faktas parodo, kad 
Hitleris meluoja sakydamas, 
kad jis neisiąs kariauti su 
Amerika, kuomet nugalėsiąs 
Didžiąją Britaniją.

Noriu Išteisinti...
Minėjau aną syk “Laisvė

je” visiems amerikonams ži
nomą faktą, kad Vokietijos 
nacių “užšaldyti” Amerikoje 
fondai yra dalimis išmoka
mi per “šiaudinius žmones” 
Francūzijoje ir Pietų Ame
rikoje. Sušaldymo dekretas 
turi šitą skylutę, per kurią 
einą tėkmė netiesioginiu bū
du.

Kai prezidentas įtraukė į 
juodąjį sąrašą su virš 1800 
kompanijų Pietų Amerikoj 
ir sušaldė jų fondus, esan
čius Jungtinėse Valstybėse, 
už tai, kad jas naciai kon
troliuoja, tai manau: gal tat 
už tai, kad jos pavirto tais 
“šiaudiniais žmonėms?” 
Nors noriu, bet n e g a liu 
taip sakyti, dėl to, kad patys 
diplomatai taip nesako.
Dideli ir Maži Fabrikantai

Apsigynimo b i znyje iki 
dabar yra taip:

Per pereitus metus lygiai 
šešioms firmoms duota už
sakymai:

Bethlehem Steel, New 
Yorko laivų statymo komp., 
General Motors, DuPont, 
Newport News laivų komp. 
ir Curtiss—Wright orlaivių 
fabrikui. Šios šešios korpo- terorizavimo nebuvo — ne- 
racijos gavo orderių netoli klausė 
10 bilionų dolerių vertės.

“Mažieji”

onų) negauna užsakymų ir 
jų dirbtuvės pradeda užsi- 
daryt, darbininkai netenka 
darbo. Dabar Hillmanas, po 
kito viršininkyste, dalysiąs 
kokius nors užsakymus ir 
‘'mažiesiems.”

Ancevičius
Jau pilnai visiems aišku, 

kad vadinamas r e porteris 
Dr. Ancevičius iš Berlyno 
yra nacis. Aš jį panašiai nu
žiūrėjau, kuomet jis rašė 
“Lietuvos Žiniose” raporta- 
žus apie Varšavą, kaip ją 
naciai daužė 1939 m. Pasi
reikšdavo nekartą jo entu
ziazmas, kurs lygus su pasi
gėrėjimu, kas visai netinka 
reporteriui, o ypač moky
tam, dagi “daktarui.”

Net pamaniau: Kodėl Lie
tuvos Žinios tat talpina? 
Dėl biznio, dėl skaitytojų 
pritraukimo. Bet visgi rei
kėtų tokiems liberalams bū
ti atsargesniais. Išrodė, kad 
Ancevičius džiaugėsi Lenki
jos nelaime. Tai tik nacio 
uodega gali tuom džiaugtis. 
Jis dabar džiaugiasi Lietu
vos nelaime.

Spaviedoja
United Press iš Washing- 

tono rašo, kad valdžios biu
ruose ir Civilės Tarnybos 
Komisijoje yra tokios blan- 

išpildyti 
darbinin-

prie Ko- 
Nacių

kos, kurias turi 
naiĄ’i federaliai 
kai:

“Ar priklausai 
munistų Partijos,
Bundo, arba CIO?”

“Kaip tu manai, kas atsi
tiks Balkanuose?”

“Kokias knygas skaitei 
pereitais metais?” Ir tt.

CIO federalių darbininkų 
organizatoriai, kaip Miss 
Eleanor Nelson, tokią išpa
žintį vadina “Gestapo meto
dą ir veikiamuoju teroru.”

(Tarybų Lietuvoj tokio

darbininko, ar jis 
priklausė prie tautininkų, 

f a b r i kantai klerikalų arba socialistų 
(verti tiktai po keletą mili-'partijos.)

Iš Karo ir Apie Karą
Baisūs Fašistų Nuostoliai landijos. Jis žino, kad kada 
Vokietijos fašistai dės-j ^gsis rezervai, 

peracijoj. Kiekvienu kartu j 
Hitleris skelbia, kad “vis
kas eina pagal planą.” Pla
nas jau senai suiro. Jis ma
nė į savaitę, kitą sunaikinti

, tai ateis 
galas ir jo “pergalėms.”

Kaip Vokietijos fašistai ir 
i jų talkininkai neša didelius 
nuostolius tą geriausiai liu
dija karas Finliandijoj. Iš 
Finliandijos Vokietijos fa
šistai ir finai metė savo jė- 
įgas prieš Sovietus, manyda
mi, kad jiems lengvai pa
vyks atsiekti tikslą.

Pat karo pradžioj Raudo
noji Armija sunaikino dvi 
Vokietijos divizijas Mur
mansko srity j. Tuo buvo pa
darytas galas fašistų kam
panijai prieš’ Murmanską.

Tain ir ivvko' Raudonąją Armiją, užimti
1 1 7 • Kijevą, Leningradą, Mas

kvą. Visi tie jo planai nuė
jo niekais! Karas pavirto į 
gyvosios jėgos naikinimo 
karą. Hitleris naikina vieną 
po kitai savo divizijas, mes
damas jas prieš Raudonąją 
Armiją. Išnaikintų jėgų pa
keitimui jis traukia paskuti
nes jėgas iš Norvegijos, Raudonoji Armija sumušė 
Francijos, Belgijos ir Ho- vokiečių i

nifesto, nei vieno pareiškimo nepaskelbė 
klerikalų - socialistų - tautininkų centrai 
prieš Hitlerio kruvinąją valdžią, prieš 
Lietuvos okupavimą. Išrodo, kad jų gys
lose, teka ne kraujas, bet rašalinis van
duo.

“Bet atsiminkit, kaip jie elgėsi pernai.
“Kaip tik Smetona išnešė kudašių Ber

lynan ir Lietuvoj įsisteigė J. Paleckio 
valdžia, tai Romos Katalikų Federacijos 
vadovybė (Rakauskas ir šimutis) tą-pat 
pirmą savaitę paskelbė deklaraciją su 
griežčiausiais protestais, nors Lietuvoj 
tada dar nebuvo Tarybų valdžios. O po 
to, prasidėjo generalis bliovimas, klerika
lų, socialistų, tautininkų pareiškimai, re
zoliucijos, konferencijos, fondų steigimas 
ir tt. Tuomet jų ūpas buvo toks kovingas, 
kad jie pavirto į dinamito šmotus. Taip 
buvo pernai. O dabar jie kaip ledo šmo
tai. Jokio kad ir menkiausio susijaudini
mo, lyg kad jų liežuvį būtų apnykęs para
lyžius.”

ir finų fašistus 
Kandalaskos fronte, Kareli
jos Siaurumoj ir eilėj kitų 
frontų. Tik po aštuonių sa
vaičių karo finai ir vokiečiai 
fašistai užėmė kelis sodžius 
Karelijos Siaurumoj, o dar 
vis negali žygių daryti prieš 
Vyborgą, nekalbant apie Le
ningradą. Sartavalos miestą 
paėmė fašistai po penkių- 
dienų ir naktų baisių mūšių. 
Sartavala neturi karo reikš
mės, bet fašistai ją paėmė 
brangiai užmokėdami, 
ką nors parodyti Finhandi- 
joj, kad ve “mes užėmėm 
Sarta valą.”

Kaip brangiai fašistai už 
tai užmokėjo, tai telegrama 
iš Stockholmo, Švedijos, iš 
kur paprastai Vokietijos fa
šistams pataikauja, praneša, 
kad Norvegijoj visi keliai 
užkimšti gabenant į užfron- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)
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Pradžioje spalių menesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

MA
So. Boston, Mass Moterų Balso EigaKovotojų Motina

Vanda Vasilevska

namai

g

kam- 
į mė-

Platinimas
ne visos kolonijos už- 
platinimui kvotas. Tai 
didžiumoje tos koloni-

Trečiadienis, Rugpj. 20, 1941 Trečias puslapis

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

Namas Volėje buvo raudo
nas, plytinis, su geležiniais įvi- 
jais laiptais į viršų. Motina 
jau atmintinai juos žinojo, 
kiekvieną pakopėlę, lygiai nu- 
paliruotą šimtų kojų. Rytą mo
terys bėgdavo į krautuvėlę, o 
kai pasigirsdavo netolimo fab
rikėlio švilpukas, sunkiai dun- 
gsėjo vyrų žingsniai. Paskui 
tripinėjo, šūkaudami iš aukš
to į aukštą, vaikai, ir taip ir 
vykdavo visą dieną—iki vėly
vo vakaro. Fabriko 
buvo kimšte prikimšti.

į krautuvėlę—gatvių 
pe—bulvių ir daržovių,
sinę—keliais žingsniais toliau. 
Ir vėl geležiniai laiptai. Nus
kusti bulves, pastatyti prikais
tuvį ant plytos, pašluoti, iš
skalbti, pirmiau, negu suaidės 
žingsniai ant laiptų,—vaikai 
sugrįžta. Iš karto girdėt. Pats 
jauniausias šokinėja per du 
laiptus, vyresnieji eina lėčiau. 
Jie dar, turbūt, sustos minutę 
paplepėti su šaltkalviu, — jis 
gyvena žemai.* O paskui girg
ždėdamos atsivers durys, — 
baisiai jie išalkę! Greitai, grei
tai paduokite ant stalo—tik 
nenusišutinkite, baisiai karšta!

Iš pradžių įvyko su viduri
niuoju. Tačiau ryto, kai jis 
ėjo, ji nieko nepajuto. Tartum 
prasidėjo paprasta darbo die
na, tokia, kaip visos dienos.

Apie pusiaudienį ant laiptų 
sunkiai subildėjo daugybė 
žingsnių. Ją staiga šiurpas nu
krėtė. Nervingai perstatė pri
kaistuvį iš čerpės ant plytos— 
ir štai jie jau čia. Nedidelis 
kambarėlis prisipildė žmonių. 
Ištreniruotos rankos paskubo
mis kratė patalus, mėtė dra
bužius iš spintos ant grindų 
—dar gera, kad ji neseniai jas 
išplovė.

Ji stovėjo ramiai. Kad tik 
rankos nesudrebėtų. Kad tik 
balsas nesuvirpėtų. Ir ji abe
jingai žiūrėjo į šaltas, tirian
čias akis. Ne, ne, ji nieko ne
žino, šiokiadienis, visi fabrike. 
Kaip visuomet.

Iš stalčiaus baltu debesiu iš
lėkė popierius, akys įsmego į 
surašytas skiauteles. Viešpatie 
dieve, ar nepateko kuris nors 
nereikalingas.

—Kas čia per laiškai?
Ji stipriai susivaldė, viso

mis jėgomis sulaikė iš krūtinės 
besiveržiančią aimaną.

—Paprasti laiškai. Jūs 
matote.

Ir tuo 
mė. Jie 
ladojo į
spintą, kad baltos dulkės pa- 
briko iš jos kirmėlių sugriau- 
žiotų kojelių. Rausėsi čiužinio 
šiauduose—ir niekur nieko.

Ji prisirinko drąsos ir žengė 
žingsnį pirmyn.

— O ko jūs, tiesą sakant, 
jieškote ?

—Štai tu sužinosi, ko mes 
j ieškome,—tarė piktai civiliš
kai apsirėdęs žmogus ir triuk
šmingai uždarė stalčių.—Eisi
me vyrai!

Ir jie triukšmingai 
karto išėjo. Vėl ėmė 
geležiniai laiptai,—ir 
kiaurai žemę nuvirto, 
dėjo atviros durys,
puolė prie lango—ar iš tiesų 
išėjo? Taip, štai eina jų būrys, 
gyvai kalbasi.

Ji užsigaubė skerele ir nu
bėgo žemyn, neatsakydama 
kaimynams, kurie persisverda- 
mi per geležines atramas, sto
viniavo savo butų duryse, pa
prastai, kaip kaimynai, domė
damiesi įvykiu. Ji nėjo į var
tus, o kiemu prasmuko, pro 
plyšį tvoroje, į gretimą gatvę. 
I tramvajų—ir greit į kitą ga
lą miesto! Ten pas seserį, taip 
pat vaikai. Reikia duoti žinią. 
Nes tai jau bendrieji reikalai.

Į fabriką nubėgo kaimyno 
Zdziukas,—bet jeigu “jie” at
ėjo namo, vadinas, buvo ir fa
brike.

Ji atsisėdo ant suolo kam
putyje. Tramvajus girgždėjo 
ant jiešmo, o jai atkakliai, 
nuolat galvojosi: kuris iš tri
jų ? Pats vyriausias ar jau
niausias? O gal, kas žino, gal 
visi trys? Ji neturėjo suprati
mo, kodėl taip įvyko šį kartą. 
Bet staiga į tramvajaus girgž
desį, į gatvės triukšmą, į kelei
vių kalbas įsiveržė skardus 
smingantis šauksmas:

—Ekstra laida!
Ji krūptelėjo. Nežinia ko

dėl, nežinia iš kur ji žinojo, 
kad tai yra tas pat. Jos lūpos 
begarsiai sujudėjo. Tačiau 
gretimas keleivis pašoko iš vie
tos.

—Duok, berniuk!
Laikraščių pardavinėtojai 

šoko ant važiuojančio tramva
jaus vagono laiptelių, ir bal
tas lapas sušiugždėjo rankose. 
Sulaikiusi kvėpavimą motina 
susilenkė ir pažvelgė pro petį. 
Suriko, prašneko juodos eks
tra laidos raidės. Ir tuojaus pa
sigirdo tramvajaus kalbos:

—žiūrėkite, pačiam vidur
dieny. . .

—Iki ko prieina. . .
Tačiau 

akimis, 
žvilgsniu 
vietą. Ji 
kiom, smulkiom raidėm:

“Blondinas, mėlynos akys, 
apie devyniolika metų”. . .

Taip. Dabar ji jau žinojo 
—kuris. Vidutinis. Jis taip 
sunkiai sirgo vaikystėje, rodės 
jau, kad iš jo nieko neišeis. 
Ir vis tik jis užaugo, dieve 
gailestingasis, užaugo, kad 
savo devynioliktais metais, vi
durdienį, triukšmingą Varšu
vos rytmetį, atsistot su revol
veriu rankose veidas į veidą 
su ’šnipu!

Tramvajus gaudė, skambė
jo, girgždėjo ties pasisuki
mais, tartum į taktą juoduo
čiau! stambių raidžių užrašui:

“Pasikėsintojas areštuotas...”
(Bus daugiau.)

motina jau sugavo 
įžiūrėjo toliaregiu 
pačią svarbiausiąją 

buvo parašyta smul-

Lucille Fairbanks, žinomos aktorių šeimos .nare, pa
skiausia atėjus į judžius (ji matyta Warner Bros, 
filmoj “Kelione iš Ho.ngkong”), ir Maris Wrixon 
(iš judžio “Kulkos O’Harai”), išėjusios pažaisti sau
lėkaitoj. Jos abi dėvi šiemet populiarius “šluotko
čiu” klostytus sijonus. Maris demonstruoja tokio si
jono prosinimo techniką. Išplovus, sijoną apvynioja 
aplink seną šluotkoti, suriša kas trys coliai ir taip 
išdžiūvęs jis būna, kaip naujas.

Piety Amerikos Lietuvės Veikia 
Rėmime Sovietų Sąjungos

juk

bai-pat metu praėjo 
žvalgėsi į kertes, ba- 
luktą, taip atitraukė

visi iš 
gausti 

tartum 
Girgž- 

Motina

GALIMA SULIESĖTI BE 
BLOGŲ PASEKMIŲ

Neseniai žymiame Amerikos 
Medikalės Sąjungos žurnale 
newyorkietis daktaras James 
J. Short atžymėjo, kad tūla 
moteris, svėrusi 479 svarus, 
per 18 mėnesių nupasninkavo 
iki 179 svarų. Ji, kaip sako 
Dr. Short, ne tik nenukentėjo, 
beet dar pagerėjo jos sveikata.

Gale 18-kos mėnesių, sakė 
dr., ji vargiai begalėjus paei
ti, bet ne nuo nusilpimo, o 
dėlto, kad išnykę riebumai 
paliko raumenis perdaug pa
laidus. Ėmė kelias savaites 
pilnai išvystyti eiseną.

Riebumai numesta tik davi
mu mažiau maisto, negu rei
kia, kad kūnas sunaudotų per
viršį savo riebumų šilumai ir 
energijai. Tačiau tai buvo da
roma ne bile kaip sumislinus, 
bet su gerai nustatyta gydyto
jo tvarka ir priežiūra. Taip 
sau “nuo ausies” bandyti su
liesėti būtų perdaug rizikinga 
sveikatai.

Uruguajaus Lietuvių Mote- 
'rų Komitetas, kaip pranešama 
ką tik atėjusiame uruguajie
čių laikraštyje “Darbe”, pra
dėjo energingą veiklą už pa
ramą Sovietų Sąjungai, did
vyriškai kovojančiai prieš kru
vinąjį hitlerizmą. “Darbe” ra
šoma :

“Liepos 13 d., K. ir Meno 
klube, įvyko draugiška arba

tėlė', kurią surengė Moterų 
Komitetas Remti Tarybų Są
jungą, tikslu, kad sustiprinti 
komiteto veiklą ir išsidalinti 
darbais, kas ir buvo įvykdyta. 
Išdalinta 29 aukų lapai, su 
klubo antspauda, ant kurių 
bus renkama aukos pinigais ir 
daiktais. Taip pat atsilankė iš 
Centro Komiteto dvi delega
tės, kurios pranešė, kad vie
tinės moterys smarkiai dar
buojasi ir kad prieš lapkričio

su7 manoma pasiųsti laivą 
daiktais į Tarybų Sąjungą.

“Plačiai buVo apkalbėta ak
tualus momentas ir prieita su
tvirtinti minėtas komitetas, 
kas buvo įvykdyta.

“Moterų komitetas susideda 
sekančiai: E. Steponavičienė, 
delegatė į C. Komitetą ir pir
mininkė, M. Janulionienė, Ra- 
sikienė, Samuolienė, Trinskio- 
ne, D. Brazienė, Matulevičienė, 
Lekavičienė, Savickienė, Ma
žeikienė, Maslinikova, Džiauk- 
stienė, Povilaitienč ir Dijokie- 
nė.

“Lietuvių Moterų Komitetas 
pasižadėjo energingai veikti 
po visą koloniją. Šis moterų 
garbingas pasiryžimas lai bū
na pavyzdžiu toms moterims, 
kurios dar neįsitraukė į pro
gresyvų judėjimą, o taipgi ir 
vyrams. Krsp.”

ALDLD Moterys Smarkiai 
Rengiasi prie Amberland Ra
dijo Pikniko, Kuris Įvyks Rug
pjūčio (Aug.) 24 d., Vose 

Pavilion Park, Maynard, Mass.

Atsibuvusiame moterų susi
rinkime, rugpjūčio 12 d., 
draugės pasižadėjo prikepti 
įvairių gardumynų moterų sta
lui. Ir dirbti apsiėmė per visą 
dieną šios draugės: A. Buivi- 
dienė, K. Zinskienė, O. Petruš
kevičienė, M. Pešinienė, Ka- 
valiunienė, O. Kvetkas, B. 
Chubarkienė, Tamošauskienė, 
P. Žukauskienė, K. Kazlaus
kienė, S. Šukienė. Drg. K. Ga- 
briunienė iš Roslindale nega
lėjo būti susirinkime, bet ji 
pasižadėjo dirbti ir atvežti di
delį sūrį moterų stalui. O svei
kinimui Amberland Radijo 
Programos davė $10.

Buvo išduotas “Laisvės” 
pikniko raportas. Serijas par
davė sekami dd.: A. Sabulie- 
nė už $3, J. Šūkis—$3.15, P. 
Žukauskienė—$3, Naujokaitis 
—$3.15, d. Kirmelas—$3, J. 
Rainardienė—55c., A. Jankus 
—$3, H. Tamošauskienė — 
$6. Viso $24.85. Už beskę bu
vo sukelta $20. Viso per mūs 
kuopą priduota d. J. Grybui 
$44.85. Sūrį dėl beskės aukavo 
d. Prilgauskienė iš Lexington. 
Kumpį moterų stalui — C. 
Marcelionis iš Cambridge. Ki
tos dd., kurios aukavo moterų 
stalui, pridavė aukas stalo ko
mitetui—drg. Lukienei.

Moterų Balso jubilėjaus rei
kalais nutarėm surengti gražų 
parengimą. Tam darbui išrink
ta komisija. Moterų žurnalui 
iš kuopos paaukavom $5, o dar 
nuo savęs aukavo dd. A. Bui- 
vidienė, H. T., K. Gabriunie- 
nė po $1. Atsibuvusio pikniko 
su montelliečiais raporto dar 
neturėjom, bet yra girdima, 
kad liks gerai pelno.

Susirinkimas užsibaigė 10 
v. Draugės skirstėsi diskusuo- 
damos, kaip geriausia prisi
rengti prie Amberland Radijo 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 
24

Gale pereitos savaitės K. 
Petrikienė, mūsų jubilėjinio 
žurnalo Moterų Balso redak
torė, pridavė rinkimui spaus- 
tuvėn visus iki nustatyto lai
ko gautus raštus. Reikia pri
pažinti—yra labai įdomių: 
yra iš visokiausių mūs gyveni
mo sričių; yra rašytų vyres
niųjų veikėjų ir rašytų per 
jaunuoles. Bet. . .

Nesimatė raštų bent kelių 
mūsų senųjų veikėjų, kurios, 
žinau, * puikiai parašo, kada 
rašo. Tiesa, tūlos iš jų turi 
rimtų priežasčių : perdaug ap
krautos darbais, nesveikatos, 
ir tt. Tačiau šis ne kasdieninis 
darbas, bet jubilėjinis leidi
nys. Reikėjo kartą ką kitą ap
leisti, o šį darbą atlikti.

Raštai dar renkami. Spaus
dinimas prasidės apie pradžią 
rugsėjo. Suskubusios, dar ga
lėtų atsiųsti ir tūlus dar spė
tume panaudoti. O jeigu ku
ris ir liks nepatekęs į žurna
lą, naudingai patarnaus sky
riams dienraščiuose, nes juk 
ir tie mūs pačių reikalas, nors 
laiks nuo laiko reikėtų ir jiems 
parašyti.

Blankos-Aukos
Aukos,pastaruoju laiku gra

žiai plaukia. Jeigu čia atskai-

tų nematote, tai tik dėlto, kad 
jos bus skelbiamos pačiame 
Moterų Balse ir kad tas, di
džiumoje, aprašoma kolonijų 
korespondencijose, tad neno
rime užimti vietos kartojimu.

Tačiau mūsų fondas dar to
li nepilnas.

Moterų Balso komisija pra
šo visus skubiai ir energingai 
padirbėti, kad greit ir sėkmin
gai užbaigti šį vajų. Blankose, 
ir iš iždų skirtas aukas, pra
šo prisiųsti ne vėliau 2-ros rug
sėjo (dieną po Labor Day). 
Vėliau gautų aukų paskelbi
mas Moterų Balse neužtikrina
ma.

Dar 
sisakė 
atliko 
jos, kur veikia moterų kliubai
bei nacionalių organizacijų 
moterų kuopos ar komitetai. 
Mums žymiai padėtų spręsti 
leidinio daugį, jei didžiuma 
kolonijų užsisakytų iš anksto. 
Ir tai neturėtų būti tik vienų 
moterų, bet visų kolonijos vei
kėjų problema. Moterims ski
riamos literatūros retai išlei
džiame, tad šią retą progą 
reikėtų išnaudoti kuoplačiau- 
sia. S. S.

d., Maynadre.
H. Thomas.

virtuve-nelabai
SAUGI VIETA

KAS GERIAU?

KAS ŽINO SEKRETĄ, KAIP 
SUGYVENT DRAUGIŠKAI 

SU ŽMONĖMIS

IŠBOMBARDUOTŲ LONDONO 
VIETŲ MOTERYS RAŠO 

MASKVOS MOTERIM

Taip Priimta
Jūsų seseriai ar draugei 

rengiantis su vaikinu eit kur 
nors, netinka parodyt, būk jūs 
neturit kur pasidėt ir padaryti 
jiems lyg ir pareigą jus vestis 
sykiu.

Pavėlavimas yra neatleisti
na yda. Tikrai apsišvietęs 
žmogus be rimtos priežasties 
nevėluoja ir pasitaikius neiš
vengiamai pavėluoti, laukusių
jų atsiprašo. E. M.

Didelė ar maža šeima

a) Pageidautinas ir lauktas 
kūdikio šeimoj atsiradimas.

b) Nepageidautinas ir 
laukiamas tik atsitiktinas 
dikio atsiradimas.

žmonijos palaima glūdi 
moningoje motinystėje.

Šiandien mergaitė-rytoj mo
teriškė; sąmoninga motina; ar 
mašina (incubator) kūdikiams 
gimdyti.

Kas reikia būtinai , žinoti 
prieš patampant motina?

Motinystės klausimas bus iš
rištas tik tada patenkinančiai, 
su gera pasekme, kada mo- 
kyklosna programon privalo
mai taps įvesta Biologijos 
mokslo šakos; o babyloniškas 
— žydiškai - k r i k š čioniškas 
šventraštis (Biblija) bus pa
neigta (išmesta) 
programos.

Kada jaunimas 
pagrindiniai taps
tas su Eugenika, Genetika, 
Preventive medicine (hygiena, 
sanitarija, sifiliu, alkoholiu); 
su maisto rūšim pagal amžių 
ir užsiėmimą — su visais rei
kalingais elementais, kūną ir 
protą maitinančia maisto me-

ne- 
kū-

są-

iš mokyklos

abiejų lyčių 
supažindin-

( <
.. A : .

džiaga, su apskaitliuotu kiekiu 
“calprių,” mineralų, vitaminų, 
proteinų ir tt.

Prigimtų instinktų kaip tai: 
kovos už būvį ir propagacijos 
(gyvybės ^palaikymo ir veisi
mos!) jokia žmogaus jėga ne
panaikins, o tik sukrikdins. 
Tad ar negeriau tyro mokslo 
Žinija tuos du instinktus pato
bulinti — aiškiai jų reikšmę 
suprasti, nei burtais ir prieta
rais, ar tai religiniais, ar spė
liojimais krikdinti ir po tamsą 
-nežinystę (ignorąnciją) klai
džioti.

žmogus savo pastangomis ir 
dalinai gamtos verčiamas pa
tobulino protą. Pasiekė ir išty
rė jūrų gilumą, jūrų dugną; 
išrausė ir ištyrė žemę ir kal
nų paslaptis; užkariavo erdvę; 
ir tt., bet ikišiol svarbiausi ir 
pirmaeilį klausimą paliko 
“dievų” valiai! Tai motinystės 
— sąmoningos motinystes 
klausimą, nuo kurio teisingas 
išrišimas daug priklauso visos 
žmonijos palaima ir gerbūvis.

Biologijos mokslo vyrai ga
nėtinai toli tose srityse, apie 
tuos du instinktus, nužygiavo. 
Tik mes lietuvių tautos nariai 
esame atsilikę ir labai išlėto

Tūlos moterys bijosi toliau 
kur iš namų išeiti. Kitos net į 
susirinkimus delsia nueiti, įsi- 
vaizdindamos nebūtus pavo
jus. Ir jos būna vis namie, 
daugiausia virtuvėje. Gi vir
tuvė yra pripažinta viena iš 
pavojingiausių pasaulyje vie
tų, išskyrus, žinoma, karo 
frontą ar bombarduojamus 
miestus.

štai, pavyzdžiui, John Vita- 
| cco, saržentas J. V. Armijoj, 

“| bombų skvade. Jo pareigos 
• i yra vartot bombas ir kitus 

mirtingus įrankius, su kuriais 
jis dar neturėjęs jokių nelai
mių.

Aną dieną jis atvyko aplan
kyt žmoną, kuri ką tik susi
laukė dukrelės. Savo namuose, 
55 Johnson A v., Brooklyne, jis 
tarėsi aptarnausiąs šeimą. Ta
čiau valydamas langą jis slys
telėjo, pro langą išnėrė 12 pė
dų, žemyn ant gretimais esa
mo namo stogo ir atsidūrė li
goninėj.

Prieš porą desėtkų metų 
Bethnal Green, Londone, sri
ties liaudis susirašinėjo su Ro-_
gojsky Simonovsky srities gy
ventojais Sovietijoj, pasikeis
davo sveikinimais.

Rugpjūčio 15-tą, šių metų, 
šimtas moterų iš Bethnal 
Green srities, kuri yra viena iš 
labiausia nukentėjusių vietų 
nuo hitlerininkų atakų iš or
laivių—daugiausia bombar
duotų miesto dalių, parašė 
Maskvos moterims tokį laiš-

tu

su

“Mes, Bethnal Green mote
rys, kurios jau nuo seno ken
čiame baisenybes bombardavi
mų iš oro, siunčiame savo svei
kinimus ir reiškiame simpatiją 
savo sesėms Sovietų Rusijoj, 
dabar pergyvenančioms tą pa
tį likimą iš rankų fašistinių 
barbarų.

“Mes pilnai stojame už są
jungą Anglijos ir Sovietų Są
jungos liaudies, žinant, kad 
mūs bendros pastangos su
triuškins Vokietijos fašizmą ir 
atneš laisvę liaudims Europos 
ir visos žmonijos.

i

I

I

pirmžangą darom.
Ar nebūtų pravartu, kad ir 

įvesti mūsų laikraščių skiltyse 
“Moterą Skyrei” apie tuos 
žmogaus du/instinktu nepri- 
puolamai (laiks nuo laiko, vie
ną kitą trumpą straipsnelį įde
dant visuomenės žiniai), bet 
pastoviai nuolatiniai gvildentų.

Ką manot gerbiamos mote
rys ?

Dr. A. L. Graičiūnas.

Ką reiškia, jeigu tu ir visą 
pasaulį užkariausi, bet jeigu 
tu žinai, kad tavęs žmonės ne
myli ?

Ką reiškia diplomai, pinigai 
ar turtas, jeigu tu negali su
gyvent su žmonėmis? Mokėji
mas sugyventi su žmonėmis, 
turėjimas daug draugų, kiek
vienam priduoda daug links
mumo.

Būti mylimu, tai susivaldyti 
ar susikontroliuoti reikia.

Pabandyk bent vieną pava
dint melagium. Pasidarysi 
priešą ant visados.

žmonių protas gali būt ne 
mašina, bet veikia, kaip maši
na.

Tėmyk žmones, su kuriais 
sueini, kaip jie atsineša į tavo 
pasielgimą. Visada persistatyk 
tokia, kokia tu esi. Niekad ne
bandyk lošti keno nors rolę 
arba kito plunksnom kaišytis. 
Jeigu tu nori persistatyti svar
besne ir aukštesne, negu 
esi, neturėsi draugų.

Išmok išanalizuoti save.
Jeigu tu negali sutikti

dviem ar trim žmonėm—gal 
jų klaida, bet jeigu pusė tuzi
no ir daugiau tavęs nemyli, 
tai žinok, kad kas nors yra 
negero su tavim.

Apmislyk visus žmones, ku
rie tavo jausmus užgavo, ir 
apmąstyk, ką tu ant kitų žmo
nių sakai, ar tau patiktų, kad 
tu jų vietoj būtum ir jie ant 
tavęs sakytų ? Jeigu tu kišies 
į kitų žmonių papročius, žinai, 
kad tu juos suerzinsi.

Gabesni žmonės privalo tu
rėti kantrybės su negabiais ir 
mažai žinančiais.

Tu turi išmokt lygint save 
su kitais žmonėmis.

Kai tėvai negabesnį kūdikį 
niekina už negabumą, taip da
rydami jam daugiau pakenkia.

Tu per vieną savaitę pasi
darysi daugiau draugų, jeigu 
tu domėsies jų reikalais ir pa
rodysi prielankumo į kitus 
žmones, o ims metus laiko 
bandant kitus suinteresuoti 
tavim..

Sekamame skyriuje matysi
te lentelę klausimų, paprastai 
užduodamų mokyklose studen
tams, kurie nusiskundžia ne
turį draugų. E. Vilkaitė.

Šeimipinkems
Vasaros metu kuo mažiau

sia norim būti prie karšto pe
čiaus, tačiau kai kada norisi 
kokio nors kepsnio. Mėgstan
ti vėželius, ras gana patenki
nančiu ir greit pagaminamu 
sekamą kepsnį:

Veželiai Pipiruose
šešius žalius pipirus numaz' 

got, išpjaut kotelį, išvalyt sėk 
las, užpilt verdančiu vandeniu 
leist pavirt apie 3 ar 5 minu 
tęs ir nusunkt.

Paimt du puoduku vėželių 
(crabs) mėsos, šviežios ar ke- 
nuotos. Įmaišyk po šaukštuką 
duonos trupinių, druskos, 
Worcestershire soso, catsup, 
citrinos sunkos, ir tris šaukš
tus ištirpyto sviesto. Mišiniu 
prikimšk pipirus, sustatyk lėk- 
šton blėton, ir kepk vidutiniu 
karščiu (350 F) iki iškeps 
apie 20 minučių. N-nė.

%

Liekanos nuo pereito valgio, 
jeigu gerai pritaikoma vienai 
koks naujas davinys, daug pa
įvairina valgį.
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PASTABOS
Nesiseka KL Jurgelioniui.

Jis buvo socialdemokratas, tarėsi, 
paskui virto laisvamaniu, o 
dabar jau pasirinko Kris
taus kelią. Jis sutinka užsi
mauti ant savo biednos gal
velės erškėčių vainiką, pasi
imti didelį kryžių ir žygiuoti 
ant Golgotos kalno. Bet ir 
čia nepasisekimas — negau
na dviejų latrų, kurie sykiu 
su juomi žygiuotų. O juk 
be latrų neatvaizduosi nei 
Kristų.

Rooseveltas ir Churchill 
kaip pasekmingiau 

būtų Hitlerio jėgas sunai
kinti. Jeigu minimi laikraš
čiai būtų pranešę jiems apie 
tokį lietuvių narsumą, jie, be 
abejonės, būtų suorganiza
vę kelis lietuvių pulkus, ap
ginklavę juos ir jie lengvai 
būtų vokiečius ištaškę. Bet 
imk tu man ir pražiopsok 
tokį svarbų dalyką!

Negalėdamas surasti ata
tinkamų latrų, Jurgelionis 
griebėsi kito Kristaus darbo 
— iš žmonių piktas dvasias 
išvyti ir jas į kiaules suva
ryti. Savo laiku tam tikslui 
bandė net kiaulių farmą į- 
steigti, bet ir čia nelaimė — 
dar neįsteigta kiaulių farma 
išnyko.

Aha dieną New Yorko 
“Tribūne” pranešė, kad bu
vęs Lietuvos prezidentas 
Smetona sėdi Michigan vals
tijoj ant farmos ir laukia 
tos laimingos dienos, kada 
galės vėl į Lietuvą sugrįžti.

Taip, Hitleris atsiuntė 
Smetoną į Ameriką, bet iš 
Amerikos nekviečia atgal į 
Lietuvą. Ir, veikiausiai, pri
sieis Smetonai rūgti ant 
farmos.

Nepavykus užmanytiems 
tikslams, dabar gieda Dovi- 
do karaliaus psalmas: Aš 
suvytau, kaip šešulietis ir 
išdžiūvau, kaipo šienas. Pe
lenus valgiau, kaipo duoną 
mano, o gėrimą maišiau su 
ašaromis mano.

“Keleivis,” “N a u jienos, 
“Vienybė” ir kiti jų sėbrai 
pranešė, kad lietuviai veik 
plikomis rankomis išvijo iš 
Lietuvos Sovietų Sąjungos 
kariuomenę.

Tik, sakau, ir narsumas 
tų lietuvių! Jeigu paskirti 
tų lietuvių generolais Mi- 
chelsoną, Grigaitį ir Tyslia- 
vą ir apginkluoti narsuolius 
lietuvius, jie lengvai visą 
pasaulį užkariautų. Bet -bė
da, kad jie plikas rankas tu
ri arba, kitaip sakant — 
kiaulė ragų neturi.

Advokatai ir teisėjai skai
tosi šios šalies “stolyčia iš- 
mintybės” ir griešnas žmo
gus net negali suprasti tos 
jų išminties. O jei netikite, 
tai ve jums galvosūkis.

Chicago j tūlas William 
Evans peiliu nudūrė savo 
kūdikį, uošvę ir sužeidė jau
ną savo žmoną, kuri buvo 
skaitoma gražuolė. Teismas 
jį pasmerkė visam amžiui 
kalėti už nužudymą kūdikio 
ir uošvės ir už sužeidimą 
žmonos pridėjo 14 metų ka
lėti. Dabar išriškite klausi
mą, kaip Evans galės atlik
ti keturiolikos metų bausmę 
po to, kaip visą amžį išsė
dės už pirmus du prasikalti
mus? O gal nevalia bus la
voną laidoti ir-jį laikys ke- 
turioliką metų kalėjime?

V. Paukštys.

puošnus naujais budinkais ir 
kada buvo “Great Lakes Eks- 
pozišin,” nuo tada pasiliko 
ežero krantai pagrąžinti ir da
bar yra smagu pro šaįl prava
žiuoti. Mieste senos gatvės dar 
esti po senovei grįstos skelto 
akmens ir dauguma siauros. 
Miesto viešieji parkai irgi ma
žai pagerinti ir mažai matosi 
puošnumo.

Pasimatymas su Draugais
Man sustojus Clevelande 

pirmiausia atsiėjo pasitikti su 
sena veikėja drauge Marga- 
reta Valentą ir svečiuotis jos 
stuboje. Taipgi, pirmą sykį at
siėjo susitikti ir ilgai kalbėtis 
su draugės M. Valentus broliu 
Vincu Karmuza. Tai labai 
simpatiškas draugas ir idėja- 
liškai pažangus žmogus. Yra 
pereito karo veteranas ir aukš
tai prasilavinęs moksle žmo
gus.

Apie draugę M. Valentą nė
ra reikalo nei daug ką kalbė
ti, nes ją labai plačiai visi ži
no, ne tik veikime, bet ir sim
patiškame draugiškume. Pas 
ją yra kelio galas. Kiekvienas 
įžymesnis veikėjas, kada at
vyksta į Clevelandą, tai pas d. 
Valentą būna puikiai priim
tas ne tik ant nakvynės, bet 
ir gerai pavaišintas. Todėl, 
draugė Valentą yra užsitarna
vus didelę pagarbą.

Malonu prisiminti ir tas, 
kad Clevelande lietuviai turi 
savo tarpe Dr. J. N. Simans. 
Atsiėjo gerokai kalbėtis ir 

veikėjas 
žmogus, 
turi ką

Laisvoji Sakykla
“Laisves” Redakcijos Pasta

ba. — Apleidome dalykus, 
kurie liečia asmeniškumus; 
mums taipgi buvo neaišku — 
nebuvo galima suprasti — toji 
dalis polemikos, kuri paliečia 
kokią tai “Keleivyje” tilpusią 
korespondenciją, todėl aplei
džiame ir tą. Organizacinius 
reikalus reikia rišti per spau
dą mandagiai, neliečiant as
meniškumų, tuomet jie leng
viau ir gražiau išsiris.

karpą iš mūsų konstitucijos, 
kur pats redaktorius šio laik
raščio pamatys, kaip Tamsta 
netiesą rašei. Jei Tamsta dar 
nematei mūsų čarterio, užsi
dėk 
mes

čarterio, 
akinius, ateik į kliubą, 

tau parodysim.
Vyt. Ramanauskas.

Atsisako Remti Radio

DETROITO ŽINIOS
Apie Abelną Veikimą

Sekmadienį, rugp. 10 d. įvy
ko tarptautinis susirinkimas 
Dom Polski svetainėj, šį susi
rinkimą šaukė apskričio vei
kiantis komitetas dėl sudary
mo plataus veikimo po visą 
Michigan valstiją visų tautų, 
kurios yra po Hitlerio valdžia 
pavergtos. Prakalbos buvo la
bai pasekmingos ir liko sutver
tas veikiantis komitetas ir ra
gino, kad ne tik čia, Amerikoj, 
žmonės veiktų prieš hitlerinę 
propagandą, bet ir kiekvienas 
turėdamas giminių ir draugų 
po Hitlerio valdžia Europoj, 
kad ragintų juos stoti prieš 
pavergimą ir reikalautų tauti
nės laisvės. Apart to klausimo 
buvo plačiai kalbama dabarti
niu karo reikalu, Hitlerio už
puolime ant Sovietų Sąjungos. 
Žmonių buvo labai daug ir 
jautėsi didelis pritarimas pra
kalbų rengėjams.

Smetonuoti Patrijotai

Lietuvių grupelė surengė 
pikniką ant Birutės Daržo sek
madienį ir sukvietė skaičių 
smetonuotų patrijotų ir net 
parsikvietė porą smetonuotų 
tūzų iš Clevelando. Jie bandė 
sugraudinti žmonių širdis su 
savo prakalbomis, kad dabar 
reikia šelpti Lietuvą, bet pa
smerkti Hitlerį visai nedrįso. 
Žinoma, bolševikus juodinti tai 
gerai žino ir visą kaltę atran
da tik Staline. Tai gaila, kad 
tie žmonės dar taip užsimerkę 
ir gėdinas į tiesą pažiūrėti.
Per Daug Žmonių Ant Laivo 
^Sekmadienį, rugp. 10 d.

brinko taip daug žmonių 
į . laivo Putinbay važiuoti

ekskursijos, kad apie keli šim
tai žmonių grįžo atgal

B prieplaukos. Ant gatvės tikie
tus sulaikė parduoti 20 minu-
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Čių iki 10 ryte. Tai retenybė.
Įspūdžiai Tarpe Detroito ir 

Clevelando
Turėdamas trejetą dienų

landį niekas nei žodelio nepa
sako prieš Hitlerio gaujas.
Todėl mums nepakeliui jus 
remti.

J. Žilinskas.”

Los Angeles, Calif
išvažiavimas atsi- 
rugpjūčio. Nusise-

buvo pusėtinai ir

Nes aš kada ten 
ir dar buvau tve- 
Choro ir Dr. Vin- 
Draugijos. Todėl,

liueso laiko sumaniau nuvykti 
ir apsilankyti į Clevelandą pas 
savo gerus draugus ir senus 
pažįstamus, 
esu gyvenęs 
rėjas Mirtos 
co Kudirkos
nuo to laiko yra užsilikę se
nų pažįstamų. Bet nuvykęs į 
Clevelandą neatsiekiau savo 
tikslo, nes buvo per trumpai 
laiko visur nueiti ir visus ap
lankyti.

Iš Paviršio Žiūrint
Važiuojant per laukus ir 

miestus tenka daug ką naujo 
pamatyti ir net kaip kurie re
giniai sukelia naujas mintis. 
Jau esu važiavęs daug sykių 
pro Toledo miestą, bet neži
nau kodėl man tas miestas ne
daro patraukimo, kad patiktų 
jo tvarka ir abelnai miesto 
konstrukcija. Man važiuojant 
į Sandusky daug geriaus pa
tinka važiuoti pro Freemont 
Ohio, negu per tiltą keliu No. 
2. Pro Freemont važiuojant ke
liai daug geresni ir abelnas 
vaizdas įvairesnis.

Freemont miestas man labai 
patinka, švarus ir abelnai ro
dosi ramus. Sandusky miestas 
taip pat, kaip ir Toledo, turi 
seną gatvių konstrukciją ir ne
turi jokio gyvumo dėl keliau
ninkų. Pakelyje randasi mies
tukas Lorain, Ohio, Tas mies
tas stovi ant Erie ežero kran
to ir abelnai puikus miestas. 
Girdėjau, kad ir lietuvių ran
dasi nemažai, bet nežinia ko
dėl tori nesigirdti mūsų veiki
mo LLD ar LDS. Gal būt kad 
niekas apie tai nerašo.

Keliaujant per Clevelando 
miestą ir palyginus tą laiką, 
kada aš ten gyvenau, tai yra 
daug pagerinimų ir ypač mies
to biznio distriktas ir bulva
rai yra labai daug patobulin
ti ir daro didelį parankumą 
keliauninkams, važiuojant bul
varais, nes sutaupina daug lai
ko. Biznio distriktas yra labai I

gerokai 
d. Simans yra geras 
ir labai simpatiškas 
Užtai clevelandiečiai 
pasidžiaugti su tuomi.

Teko dalyvauti clevelandie- 
čių vakariniame piknike ir su
sitikti ten daug gerų draugų ir 
draugių. Piknikas įvyko drau
gų Mičiutų farmoje. Užlaiko 
nepaprastai didelę vietą ir tin
kamą dėl piknikų ir balių. 
Gaila, kad mažai buvo laiko 
kalbėtis su draugais Mičiutais. 
Matyt yra geri mūsų draugai.

Piknike teko kalbėtis su 
daugeliu žmonių, todėl čia vi
sų negalėsiu suminėti, tik nori
si prisiminti senas draugas 
Petruskas. Girdėjau yra sirgęs 
ir sumenkęs. Jis yra senas mū
sų veikimo veteranas. Drau
gas Nemara dikčiai rūpinasi 
apie savo būsimą spaudos pik
niką, kuris įvyks rugp. 24 d., 
draugų Mičiutų farmoj. Lin
kiu gerų pasekmių draugams 
clevclandiečiams spaudos pik
nike.

Abelnas Lietuvių Veikimas
Besikalbant su draugais ma

tosi, kad lietuvių veikimas yra 
dikčiai aptingęs ir lyg atšalus 
energija veikime. Draugai 
Raimandai senyvi žmonės, bet 
dar užlaiko savo biznį ir liue
su laiku darbuojasi lietuvių 
tarpe. Matosi dikčiai prisideda 
veikime draugai šiliniai, 
gūžiai ir Stripeikai.

Lyros Chore, rodosi, yra 
rų jaunuolių ir manau šį 
denį gerai sustiprins jėgas ir 
padarys gerą veikimą. Dabar 
lyriečiai leidžia vakacijas.

Teko Nugirsti
Nuvykęs į Clevelandą ma

niau daug žmonių aplankyti 
ir senus draugus pakalbinti, 
bet laikas pasidarė taip trum
pas, kad vos tik į tris vietas 
nuvažiuoti galėjau. Kur tik 
nuėjau visur draugiškai priė
mė ir kalbos nebuvo galo. Ap
silankiau pas draugus šilinius, 
draugus Strimaičius ir Debe
sius, ir draugus Mitchell Lyria 
Ohio. Visi geri ir simpatiški 
draugai ir visados linksma 
prisiminti apie juos.

Nors labai norėjau apsilan
kyti pas draugus Gindrenus ir 
Šklėrius, bet dėl laiko stokos 
nebuvo galima apsilankyti. 
Girdėjau, kad draugai Gindre- 
nai apsipirko savo stubą ant 
8113 Korman Ave. Kada nors 
kitąsyk bus proga apsilankyti.

Taipgi, teko nugirsti kad 
draugė M. Valentą žada at
vykti į Detroitą ir jeigu pa
tiks mano apsigyventi čia. Tai 
labai būtų gerai turėti gerą 
veikėją detroitiečiams.

Alvi.nąs.

Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau!

Aš, Vytautas Ramanauskas, 
kaipo Lowellio Lietuvių Pilie
čių Kliubo sekretorius, liepia
mas mūsų kliubo valdybos, 
parašau laiškelį, ir prašyčiau 
patalpinti kaipo atsakymą į 
tilpusią korespondenciją 1941 
liepos 28 d. “Laisvėje,” kur 
korespondentas Jonas M. Kar- 
sonas apšmeižia mūsų kliubą 
ir jo darbuotę.

Pirmas dalykas: Karsonai, 
melagingai rašai savo kores
pondencijoj, kad kliubas yra 
pravaręs pažangiuosius narius. 
Tas visai neatitinka tikreny
bei. Kliubas per 21 metus dar 
nėra pravijęs iš savo tarpo nei 
vieno nario. Tik kada su vie
nu nariu neįvyko susitarimas, 
kur jis buvo nubaustas viso 
kliubo narių susirinkime ir jis 
nenorėjo mokėti pabaudos, jis 
pats išėjo iš narių tarpo.

Bet tuo galiu pažymėti, kad 
jis kaip atsilankė taip ir atsi
lanko mūsų kliubo patalposna 
ir mes nieko pikto visi kliubo 
nariai ant jo neturim. Jei jam 
nepatiko, jis turėjo tikrą tie
są prasišalinti. Daugiau mes 
nei vieno nario nesame prava
rę.

Antras dalykas. Tamsta 
puoli per laikraštį, kad kliu
bas nepalaiko gerų santikių su 
pažangiomis organizacijomis.

Tas irgi melas. Ar kliubas 
neduoda savo piknikams par
ko dėl progresyvių organizaci
jų, kaip 110 LDS kuopa, kuri 
rengia piknikus, jei ne kliubo 
parke. Kur kitos organizaci
jos, ir su visonjis organizaci
jomis prisiglaudžia, prie kliu
bo.

Dėl pasitikėjimo įdėti u iš-

J. Žilinskas iš Suffield, Con
nect., gavęs pono Reikaus ra
dio palaikymui tikietus, juos 
grąžino ir pasiuntė sekamo tu
rinio laišką:
“Gerb. Tamsta!

“Čia grąžinu jūsų pikniko 
tikietus. Mes negalime remti 
tokią radijo programą, kuri 
leido visokiems lietuviams hit
lerininkams visaip šmeižti ir 
bjaurioti tarybinę Lietuvą, 
kaip kad ir buvo vasario 16 
dieną, 1941 metais. Tarybinė 
Lietuva buvo liuosa nuo ponų 
jungo ir tvarkėsi laisvai per 
savo liaudies išrinktus atsto
vus.

“Betgi, dabar, kada Hitle
ris, kaip pasiutęs šuo iš pasa
lų užpuolė Sovietų, Sąjungą, 
kurios dalimi buvo ir tarybi
nė Lietuva, paplukdė mūsų 
gimtinę kraujuose, žudo ge
riausius liaudies kovotojus, tai 
dabar per jūsų radio pusva-

Spaudos 
buvo 10 d. 
kė puikiai.

žmonių
pelno galės likti dėl darbinin
kų spaudos. Tarp los angelie- 
čių buvo svečių ir iš toliau, tai 
draugai Milleriai iš Chicagos, 
Radai iš Oaklando ir draugas 
Čižikauskas tik metai laiko, 
kaip atvažiavęs iš Kauno.

Valgant skanius pietus, mū
sų gerų draugių Busienės ir 
Bernotienės pagamintus, sve
čiai buvo pakviesti pasakyti
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Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

ką nors.
Draugas Miller pasakė apie 

Chicagą ir apie Lietuvą. Ra- 
dienė kalbėjo apj^ Los Ange
les. Gerą pralžalbėlę pasakė 
draugas čižikauskas iš Lietu
vos gyvenimo Smetonos lai
kais, nurodydamas, kaip Lietu
voj žmonės mažai uždirbdavo 
ir brangiai už viską reikėdavo 
mokėti perkant sau reikalin
gus produktus dėl gyvenimo. 
Gauta 4 po $1.00 “Laisvės” 
prenumeratoriai čižikauskas, 
Omskis, Butman ir Pankeli.

Apie 6 vai. vakare skirštė- 
mės visi labai geram ūpe 
dirbti ir ant toliau dėl dar
bininkiškos spaudos stiprini
mo .

R-ka.

Skelbkites savo biznį dien-' 
raštyj “Laisvėje.”

Laisvė" už $1.00
“Laisvė” 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. 
0 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
Brooklyn, N. Y427 Lorimer St

SOUTH BOSTON^MASS. APYLINKĖJE
Amberland Radio Program© Artistų

® PIKNIKAS •
Rengia Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių Taryba, naudai Amberland 

Radio Programos Palaikymo.

Sekmadienį, Rugpjūčio 24 August
Maynard, Mass.Vose Pavilion Park

Prie įžangos bilietų laimėjimo dovanomis bus duota $100 pinigais (15 prizų). $150 
vertes kailinis kotas, išdirbystės Hudson Fur Shop, Brockton, Mass.

Bus išleista laimėjimui gražus “Wrist Watch”, dovana Mary Krasauskienės 
Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS, iš Brooklyn, N. Y.

Programoj dalyvauja: Amberlando muzikos direktorius, dainininkas A. 
VASILIAUSKAS, Bostono Harmonijos Oktetas, vad. Elenos žukauskąites: 
Norwoodo Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio, ir visa eile pavienių artistų.
Visą popietį gros gera orkestrą susidedanti iš 10 instrumentų, iš Worcester, Mass. 

, Rengimo Komitetas nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N* Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HA vemeyer 81158

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

$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 dienoję, 25c 
kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto. v

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., Lyros Choras iš Wilkes-Barre, 
Pa., Sietyno Choras iš Newark, N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md.

ir Aidų Choras iš Brooklyn, N. Y.
ANTANAS BIMBA “LAISVES" REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............... ................

Ta pati knyga, minkšta^ tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didele knyga 
apdaryta .............................

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

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

Trajenkčs, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ..........

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką -ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalus Salės Richmonde.
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Sovietai Kontr-Atakavo 
Nacius Trijose Fronto 

Dalyse
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

ĮLAUŽĖ VOKIEČIŲ
FRONTO LINIJAS

Maskvos radijas pranešė, 
kad vokiečiai grūmoja Ode
sai, prieplaukos miestui prie 
Juodosios Jūros; bet Raudo
noji Armija kelis kartus 
kontr-atakavo nacius į šiau
rius nuo Odesos ir padarė 
jiem sunkių nuostolių.

Raudonarmiečiai keliose 
vietose žymiai įlaužė vokie
čių linijas arti Nikolajevo ir 
sunaikino jų amunicijos ir 
kuro sandėlius. Dėl blogų 
kelių toje srityje, vis daž
niau įvyksta mūšiai durtu
vais.

SMOLENSKO FRONTE 
VOKIEČIAI GINASI

Smolensko srityje sovieti
niai orlaiviai nuolat bom
barduoja vokiečių apsigyni
mo pozicijas, o Raudonoji 
Armija apsupa ir atkerta 
nedideles dalis vokiečių ka
riuomenės.

Odesa Dar Turi Susisie
kimų su Sovietų 

Karo Jėgomis 
•r—

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Per tris paskutines savai

tes naciai visomis jėgomis 
stengėsi dasivaryt iki Kije
vo, bet vis tapo atmušti bei 
sulaikyti.

Maršalo Budionnio ko
manduojama Raudonoji Ar
mija Ukrainoj abelnai tebė
ra čielybėje, nors vokiečiai 
gyrėsi, kad jie daužą ją į at
skirus gabalus.*
VEIKSMAI DVIEJŲ RAU

DONŲJŲ PULKŲ
Vienas Sovietų pulkas 

prasimušė į vokiečių užnu
garį, sunaikino kelis šimtus 
jų šarvuotų automobilių ir 
tankų, užėmė centrą 126-tos 
vokiečių divizijos ir pagrobė 
svarbius jų dokumentus. 
Vokiečių generolas paspru
ko, palikdamas savo unifor
mą.

Vienas Sovietų pulkas per 
dvi savaites buvo vokiečių 
apsuptas; pagaliaus jis pra
simušė iš apsupimo. Šis pul
kas užmušė pusantro tūks
tančio vokiečių iš tankų bri
gados.

London, rugp. 18. — Ang
lų karininkai sako, nežinia, 
ar vokiečiai apsupo ar užė
mė Odesą, Sovietų prieplau
kos miestą prie Juodosios 
Jūros.

Naciai Skelbia, kad Jie 
Jau Bombarduoja Per

ėjimus per Dnieprą 
(Tąsa nuo i-mo puslapio) 

kelią sovietinei kariuomenei 
persikraustyt į rytinį tos 
upės šoną.

Vokiečių artilerija jau 
'bombarduojanti ir Dniepro- 
petrovską.
Nacių Orlaiviai Neatlaidžiai 

Bombarduoja Odesą
Vokiečių orlaiviai nuolat 

bombarduoja Sovietų ka
riuomenę, esą, apsuptą Ode- 

įsoj, ypač to miesto prieplau
ką ir sovietinius laivus, kad 
raudonarmiečiai n e g a utų 
progos laivais išsikraustyt 

iiš Odesos.
Naciai sako, kad jie oro 

bombomis nuskandinę vieną 
šarvuotą sovietinį laivą ir 
du mažesnius laivus Dniep
ro upėje. Vokiečių lakūnai 
bombomis sužeidę du trans
portinius Sovietų laivus ties 
Odesa; vienas laivas esąs 
10,000 tonų, antras — 3,000 
tonų.
Vokiečiai Skelbia Savo Lai

mėjimus į Pietų Rytus 
nuo Smolensko

Į pietų rytus nuo Smo
lensko vokiečiai sakosi per 
penkias paskutines dienas 
sunaikinę dvi sovietines di
vizijas, paėmę nelaisvėn 10,- 
000 raudonarmiečių ir pa
grobę bei sunaikinę 700 
sunkvežimių, 90 lauko ka- 
nuolių, 45 priešorlaivines ir 
prieštankines kanuoles, 25 
didelius tankus ir 10 šarvuo
tų žvalgybos automobilių.

Paskutiniu žygiu, pasak

nacių, jie sunaikinę 90 so
vietinių orlaivių, o savo pra
radę tik 5 orlaivius.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė įsitikinus, kad 
naciai yra pasinešę užgrobt 
Ispaniją ir Portugaliją.

Maskva, rugp. 19. — So
vietai sako, kad Smolensko 
fronte nėra permainų.

širdų ačiū.
Rugpjūčio 16 d. T. Augutie- 

nė suruošė varduvių pokilį dė
lei S. Baranauskienės. Bara
nauskienė netikėtai užklupta 
nustebo. Viešnių buvo didžiu
ma, vyrų mažuma, bet visi lin
ksminosi iki vėlumos, aplaikė 
gražių dovanų ir sveikinimo 
telegramą. S. Baranauskienė 
taria visiems atsilankiusiems ir 
už gražias dovanas ypatingai 
T. Augutienei nuoširdų ačiū.

K. Biuras.

Jersey City, N. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
O pasitraukia tik todėl, kad 

naciai buvo pilnai susimobili- 
zavę ir pradėjo užpuolimą, 
tuo tarpu Sovietai nebuvo 
krašto karinių jėgų sumobili
zavę pasitikimui to užpuoli
mo.

Ekspertai užgiria Raudono
sios Armijos ir taktiką: pri
verst priešą užmokėti kuo 
aukščiausią kainą ir pasitrauk
ti į geresnes pozicijas, šitaip 
nacių karinės spėkos turės iš
sisemti.

Aišku, kad gaila teritorijos 
ir miestų, bet dar daugiau gai
la žmonių. Stalinas yra pa
reiškęs, jog žmogus yra bran
giausias šalies kapitalas (tur
tas). Sovietų karinė komanda 
taupo, kiek tik galima, tą 
brangiausi šalies turtą.

Radio Aukos
Mes Jersey City lietuviai ir

gi norėdami kuomi prisidėti 
prie “Laisvės” Radijo pusva
landžio su medžiagine parama 
ėmėmės už darbo. Teisybė, tu
riu pasakyti, kad nesame ga- 
vę jokių rinkimui aukų blan
kų, kuomet kitos apylinkės 
kolonijos tokias blankas esą 
gavę, ir nežinau kodėliai.

Bet prie kiekvienos progos 
buvo bandoma visuomenėj da
lyką aiškinti parenkant kiek 
galima aukų. Pasekmės nėra 
blogos ir galima pasigirti, kad 
iš mažo skaičiaus lietuvių, mes 
nesame paskutiniai, bet pra
lenkėme skaitlingesnes lietu
vių kolonijas šioje apylinkėje.

Ir ve, 3 d. rugpjūčio, būrys 
Jersey City, ir Newark o lietu
vių suvažiavo girioje grybau
ti. Prisigrybavę, susėdę po 
medžiu apkalbėjome “Lais
vės” Radijo pusvalandį, visi 
tam pritarė, paaukaudami pa
gal išgalę. Aukavo sekami: J. 
B. Paserpskis $9, iš pirmiau 
jisai davė $1, tai viso d. J. B. 
Paserpskis yra aukavęs $10, 
J. Kreivėnas $5, F. Gumaus- 
kienė $2, P. Kažiukevičius li
kusius nuo LDLD Antro Aps
kričio stalo $2, A. Kažiukevi
čius, J. ir M. žilioniai, ir O. | 
Kažiukevičienė po $1.

Parvykus į Jersey City, ir 
apsilankius pas A. žalkauską, 
kuris turi užeigą-valgyklą ir 
randavojimo kambarius, 31 
Brunswick St., aukavo $10; 
A. Zavišus, kuris turi užeigą 
138 Wayne St., $10, K. Mazi
liauskas $5 ir J. šalčius $1. 
Viso $47. Iš pirmiau paskelb
ta $12, tai viso kartu surinkta 
iki šoliai dėlei “Laisvės” Ra
dijo $59. Pinigai perduoti Ra
dijo sekretorei d. Mizarienei.

Dabar, nekurie sako negirdi 
“Laisvės” pusvalandžio, kita 
stotis užmuša. Bet didžiuma 
sako, girdi gerai ir esą pasi
tenkinę suteikdami didelį ačiū, 
kad nors kartą ant visados 
progresyviai lietuviai turi savo 
radijo pusvalandį.

Iš Karo ir Apie Karą
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

tę vokiečių sužeistus karius. 
Oslo mieste perpildytos ne 
vien ligonines, mokyklos vo
kiečių sužeistais, bet namai 
ir laivai paversti į ligonines. 
Taip yra tikrumoj. Aišku, 
kad taip vedant karą Vokie
tijos fašistai neilgam turės 
žmonių.

Mūšiai už Smolenską
Dar liepos viduje Vokie

tijos fašistai pasigyrė, kad 
jie užėmę Smolenską. Tą 
fašistų naujieną išnešiojo 
“Keleivis,” “Draugas,” “Vie
nybė” ir kita profašistinė

spauda.
Tikrumoj Smolenską tik 

dabar Raudonoji Armija pa
liko, kada jis virto griuvė
siais, kada neužsimoka ten 
vesti kovą, kada Raudona
jai Armijai yra naudingiau 
pasitraukti ant naujai pa
ruoštų pozicijų ir ten vėl 
duoti mirtiną mūšį.

Už Smolenską kova ėjo 
per 30 dienų. Daug kartų 
miestas perėjo, tai į Vokie
tijos fašistų, tai į Raudono
sios Armijos rankas. Ėjo 
kovos už kiekvieną namą, 
už kiekvieną gatvę. Ne to
dėl, kad tas miestas taip 
svarbus, bet todėl, kad So
vietai matė progą išžudyti 
geriausias fašistų armijos 
dalis, o Vokietijos fašistų 
komanda n e s i g ailėdama 
žmonių ant žūt būt dėjo pa
stangas paimti Smolenską.

Raudonosios Armijos ko- 
mandierius generolas A. Ja- 
remenko, kuris dalyvavo 
Smolensko mūšiuose, sako, 
kad ten “Vokietijos fašistai 
neteko šimtus tūkstančių 
geriausios jų armijos karių 
užmuštais, sužeistais ir pa
tekusiais į nelaisvę.” Kad

ten Vokietijos fašistai nete
ko šimtus tankų, kanuolių, 
tūkstančius k i t ų ginklų. 
Kad Smolenskas buvo virtęs 
kaip kokiu malūnu, kaip 
1916 metais Verdunas, kur 
buvo sumaltos, sutrintos 
Vokietijos geriausios divizi
jos!

“Už kiekvieną pėdą že
mės brangiai mokėjo fašis
tai, — sako generolas Jare- 
menko, — ant kiekvienos 
pėdos žemės padėjo gyvastį 
nacių oficierius arba karei
vis.” Ir kada Smolensko mū
šis baigėsi, kada Raudonoji 
Armija paliko naciams tuos 
griuvėsius, tai nors Hitleris 
paskelbė, kad būk “kęlias į 
Maskvą atdaras,” bet jo ar
mija nesirita linkui Mas
kvos, o prie Smolensko kasa 
apkasus, kad atsilaikyti 
prieš Raudonosios Armijos 
atakas, j

Rumundi Nenori Karo
Jau neoš pačios Rumuni

jos ateina žinių, kad rumu
nai turėjo susikirtimų su 
Vokietijos fašistais, kurie 
ten viešpatauja. Taipgi, atė
jo žinių, kad Rumunijos 
valstiečių partijos vadas Dr. 
Juliu Maniu reikalauja, kad 
Rumunija baigtų karą prieš 
Sovietus. Jis sako: “Šis ka
ras nėra Rumunijos karas, 
bet rumunai žūva už Vokie
tijos reikalus.”

!fotogiuf4š
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

VARPO KEPTUVE

Great Neck, L. I.

Gimtadienių Pokiliai

Ona žalkauskienė, kuri tu
ri užeigą 31 Brunswick St., 
minėjo gimtadienį 10 d. rug
pjūčio, sU kviesdama gražų bū
rį svečių. Svečius labai gra
žiai pavaišino su skaniais val
giais ir gėrimais. Ona žalkaus-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., 8 

vai. vak. įvyks prakalbos Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė. Rengia 
Newark© Lietuvių Pažangiųjų Drau
gijų Komitetas. Kalbės Laisvės re
daktorius A. Bimba. Daugelis vaik
što nusiminę, be ūpo, be vilties, ne
galėdami susiorientuoti griausmingų 
įvykių painiavoj. Ateikite visi ir iš
girskite tikrų pranešimų apie pasau
linę būklę, apie mūsų tėviškę, apie 
įvairių šalių santikius. Džiaugsitės, 
kad atėjote. įžanga veltui.

(196-197)
PHILADELPHIA, PA.

IWO 3109 kp. rusų organizacija 
rengia svarbias tarptautines prakal
bos, penktadienį, rugpjūčio 22 d., 7 
v. v., 319 Washington Ave. Bus įvai
rių pagarsėjusių kalbėtojų, anglų, 
rusų ir kitų tautų. Kviečiame lietu
vius dalyvauti nepraleiskite šios 
svarbios progos. Įžanga veltui. — P. 
Griciunas. (196-198)

Juozą Zakastą, seną great- 
neckietį ir “Laisvės” skaityto
ją ištiko nelaimė. Rugpjūčio 
14 dieną Zakasta ant dviračio 
važiavo iš darbo Northern bul-

kienė aplaikė daug ir gražių 
dovanų, gražių kvietkų bukie
tą nuo Florence Taleiša ir ke
letą sveikinimo telegramų. 
Ona žalkauskienė taria visiem

varu, netoli Manhaset mieste
lio, ant jo užvažiavo automo-

už dovanas, sveikinimus, tele
gramas ir atsilankymą nuo

tolius. Automobilius smarkiai 
smogė, labai sumušė jį, sukru-
vino ir be sąmonės nuvežė į 
ligoninę. Rašant šį pranešimą 
dar neteko sužinoti, kokioj 
padėtyj ligonis yra. Labai gai
la. Linkiu Juozui greitai pa
sveikti. F. Kl-ton.

£

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

□
O

C

$3.30.
Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 

žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadlnimais, kam jos nau

HARTFORD, CONN.
Rugpjūčio 22 d., yra šaukiamas 

susirinkimas, aptarimui spaudos 
pikniko, kuris įvyks 31 d. rugpjūčio, 
Waterburyje. Kviečiame progresy- 
viškos spaudos, rėmėjus ir organiza
cijos narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime daug darbo atlikti 
ir aptarti kaip bus galima padaryti 
sėkmingą pikniką. Pradžia 7:30 v. 
V., 155 Hungerford St. (196-198)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

■

I
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Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka 
miesto.

0 
iV p

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp . Graham ir Manhattan A ves.

Robert Lipton
JEWELER
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| SUMNER-HART UQUOR STORE |
| 132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y. g

I
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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 J NAMUS

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

J

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas) 

b
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip 
kitės prie manę> 
naktį, greit suteki 

dernišką patarnav

dieną ar 
&ime mo- 

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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 } kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kainas.

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

WER BELL RAKING COB?-

> UNION LABEL

Mes Užeinam Pas Kasiuosius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY. •
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Į' Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Tarp Lietuvių
Jonas ir Aida Ormanai gale 

pereitos savaitės buvo nuvykę

Laisvės Radio Piknikas 
Pavyko

Pirmas Laisvės Radio Kliu- 
bų piknikas, rengtas radio 
programos naudai pereitą 
sekmadienį, Klaščiaus Parke, 
išėjo sėkmingai — sėkmingiau, 
negu buvo galima tikėtis jau
nai ir dar nespėjusiai pasigar
sinti įstaigai, taipgi rengiant; 
gale piknikų sezono, kada tos 
rūšies pramogos miesto par
kuose publikos jau lankytos ir 
lankytos iki įkyrumo.

Dalyvavo gana skaitlingai 
brooklyniečiai, turėta šiek tiek 
svečių iš apylinkės kolonijų— 
Ijong Islando ir New Jersey. 
Taikėsi sutikti ir tolimesnių, 
tai dd. Mačiukus iš Bingham
ton, N. Y. Gal buvo ir dau
giau tolimų svečių, tačiau tarp 
daugelio žmonių neigi visus 
pamatysi.

Programoje buvo chorai: 
vietinis Aidas, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, ir Pir
myn, iš Great Necko, vadovau
jamas Geo. Kazakevičiaus. 
Abu gražiai pasirodė. Pasta
rajam akompanavo brookly- 
nietė Aldona Žilinskaitė. D. 
M. šolomskas pasakė trumpą, 
brandžią kalbą apie bėgamąjį 
momentą. Programai priminin- 
kavo R. Mizara.

Užsibaigus programai, buvo 
išduotos dienraščio “Laisvės” 
pikniko dovanos, kurios lietui 
užėjus nebuvo spėta išduoti 
pačiame “L.” piknike, įvyku
siame tame pat parke lie
pos 6-tą. šokiai ir vaišės tę
sėsi iki pusiaunakčio, nors, vė
siam orui esant, prievakariais 
daugelis ankstybųjų išsiskirs
tė namo — vėlybesniems sve
čiams ir šokėjams dar tik ren
kantis į pikniką.

Rep.

MIRĖ

Adomas Dasevičius, 65 m. 
amžiaus, 212 E. 11th St., New 
York City, mirė rugpjūčio 15 
d., Bellevue ligoninėje. Pašar
votas graboriaus Radzevičiaus 
koplyčioje, 402 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Bus laido-
jamas rugpjūčio 20 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Liko 
brolis Martynas, gyvenąs 939 
42nd St., Brooklyne.

Laidotuves aptarnauja gra- 
borius Radzevičius.

Prieplaukos Gaisre 7 Žuvo, 
70 Sužeista, Kitų Jieško

Brooklyno 27-tos prieplau
kos gaisre, iškilusiame per pie
tus pereitą pirmadienį, prie 
Baltic St., mirė mažiausia 7 
žmonės, sužeista per 70 ir pa
sigendama daug kitų, kurių 
tūli gal reikėsią priskaityti 
mirusiais, kad bus viskas ap- 
rokuota.

Kiek iš viso galėjo būti 
žmonių prieplaukoje nelaiipės 
metu fliekas tikrai nežino, ka
dangi prieplaukos vedėjo už- 

i rašai esą sudegę. Laivakro- 
viai, kaip žinia, nėra pasto
viai ir vienodame skaičiuje 
samdomi. Jie sueina tiesiog į 
prieplaukas ir juos ant vietos 
pasamdo : kartais mažiau, kar
tais daugiau. Aprokuojama, 
kad ant laivo buvę 132, ant 
prieplaukos apie 100. Jie iš- 
krovinėjo prekes iš 3,570 to
nų įtalpos prekinio laivo Pa- 
nuco, stovėjusio 2y-toj prie
plaukoj. Buvo atplaukęs iš 
Meksikos ir būtų plaukęs į 
Kubą.

Gaisre supleškėjo ir dviejų 
milionų vertės turtas.

Nebuvo Laiko Gelbėtis
Mažai kas iš buvusių ant 

laivo ar prieplaukoj turėjo 
laiko pamatyti ar nors pagal
voti, ką daryti, nes ant prie
plaukos buvusiems aliejaus 
tankams pradėjus su didžiau
siu trenksmu viens po kitam 
spragėti — eksploduoti visa 
prieplauka tapo apgaubta

liepsnomis ir sekundėmis ug
nis apėmė ir laivą Panuco.

Vyrai, kaip pasakoja išli
kęs gyvu George Davies, 123- 
19 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, šokinėjo nuo laivo ir nuo 
prieplaukos East Upėn. Bet ir 
čia, vieni nemokėdami plaukti, 
k’iti neišlaikydami karščio, 
tuojaus grimzdo gelmėn ir pri
eiti jų gelbėti nei buvo kam 
spėti, nei galima prieiti dėl 
karščio. Kitus galėjusios su
trinti aplink laivą” sukabinėtos 
pervažos prekėms (barges).

Mirusieji trys giminių pri
pažinta esant: George Peter
son, 1011 liegeman Ave.; 
Salvatore Sinagra, 1059 64th 
St., ir John W. Fleischman, 
458 Eastern Parkway, Brook
lyn. Kitų trijų žmonių rapor
tuotų mačius nuskendus, kū
nai dar nebuvo rasti.

Degančio laivo ir prieplau
kos gesinime ugniagesiai dar
bavosi nuo žemės, nuo van
dens ir iš oro. Degantis lai
vas vėliau buvo traukliu nu
vilktas toliau į atvirą vande
nį, kad negręstų pavojumi ki
toms prieplaukoms.

Pirmieji tylimai priežasties 
pilno atsakymo duoti negalė
jo. Vieni mano, būk krimina- 
liškas neatsargumas — nume- 
timasi nuorūkų — galėjęs pa
degti, o kiti, — būk galėjlę 
būti sabotažo.

Lankėsi “Laisvėje” Karpavičius Sveiksta

Antroji Laisvės Radio 
Programa

Rugpjūčio 18-tos vakarą 
būrelis lietuvių, suėjusių ap
svarstyti bėgamus reikalus, 
“Laisvės” salėj, bendrai iš
klausėm antrosios Laisvės Ra
dio Programos, kuri taip jau 
sėkmingai išėjo, kaip ir pir
moji.

šioj programoj, kaip ir pir
mojoj, anaunseriu buvo Jonas 
Ormanas, o komentatoriumi 
Rojus Mizara, tik meniškoji 
programa buvo skirtinga: dai
navo Antanas Višniauskas iš 
Bayonne, N. J., akompanuo
jant E. Gasiūnienei. E. Miza- 
rienė dėkojo visuomenei už| 
gražią paramą Laisvės Radio* 
Piknikui ir jo programai.

Sekama programa bus rugp. 
25-tos vakaro 9 vai. iš stoties 
WBYN. Dainuos Aido Choras. 
Pilna programa bus paskelb
ta vėliau. Tą vakarą “Lais
vės” salėj bus apšvietos vaka
ras ir pertraukoj klausymas 
radio programos. K-s.)

apsilankyti pas jo motiną, ki
tus gimines ir draugus Pitts- 
burgh e, Pa.

* * *
O. Balčiūnienės bronzavas 

įdegimas saulėj patraukė ma
no atydą.

—Dąug maudotės? — pa
klausiau.

—Ne, buvome su Balčiūnai
te, mano vyro Juozo brolio 
dukra, Floridoj, — atsakė ji.
—Parvežiau visiems laisvie- 
čiams širdingų sveikinimų nuo 
Valilionių.

—Gal ruošiasi sugrįžti ?
—Ne, ten jiems gerai seka

si ir patinka gyventi, — at
sakė Balčiūnienė.

Walter Sinus, ridgewoodie- 
tės E. Sinušienės sūnus, atosto
gavo Adirondack kalnuose.

New Yorko CIO Prašė Vėl 
Paskirt Smithą Darbo 

Santykių Tarybon
Didžiojo New Yorko Indus

trinių Unijų Taryba priėmė re
zoliuciją, kurioje aukštai įver
tina Edwin S. Smith’o veiklą 
Nacionalėj Darbo S a n t ykių 
Taryboj ir prašo prezidento 
Roose velto jį iš naujo paskirti.

Rezoliucija sako, kad 
Smithas sąžiningai, bešališkai 
ir drąsiai siekė vykdyt Nacio- 
nalį Darbo Santykių Aktą, 
kaipo instrumentą u ž tikrint 
organizuotiems darbininkams 
teisę kolektyvių derybų.

I

Smitho šioji tarnyba baigia
si rugpjūčio 27-tą.

Rezoliucijos kopijos taipgi 
pasiųsta senatoriams Wagne- 
riui ir Mead, taipgi Dr. Harry I 
A. Millis, Nac. Darbo Santy-i

Pakėlė Produkciją
Brooklyne iškirsta 14 šapų 

specialiam pagerbimui kaipo 
geriausia pasižymėjusios apsi
gynimui užsakymų išpildyme. 
Jos dirba laivynui reikmenis. 
Dvi iš jų apdovanotos vyriau
siomis dovanomis, J. V. laivy
no vėliavomis, yra Ford Instru
ment Co., 31-10 Thompson 
Ave., Long Island C i ty, ir 
Anna Corp., 294 36th St., 
Brooklyne. y

Visų 14-kos atsižymėjusių 
įmonių darbininkams t a ipgi 
išduota atlape nešiojamos sa
gutės.

Fordo šapoj bėgiu pastarųjų 
kelių mėnesių pakelta produk
cija 800 nuošimčių.

Tarnaujantiem a r mijoj ir 
laivyne paramos organizacija, 
ŪSO, skelbia Brooklyne jau

Sveikiname
Laisvės Radio Programa, 

įvykusi pirmadienio vakaro 9 
valandą, buvo gana įvairi ir 
buvo ko pasiklausyti. Pas mus 
lijo tą vakarą, tai buvo kiek 
statiko, bet girdėjome gana 
gerai. Mes abudu linkime jai 
gyvuoti ir tarnauti lietuvių 
liaudies gerovei.

Draugiškai,
A. S. Diškauskai,

Wyoming, Pa.

Daugelis brooklyniečių jau 
turi bilietus važiuoti busais į 
“Laisvės” pikniką, įvyksiantį 
šio mėnesio 31-mą, Philadel- 
phijoj. Laikas būtų ir visiems 
jais apsirūpinti.

Josephine Augutienė, veik
li Moterų Apšvietos Kliubo na
rė, minėjo savo gimtadienį.

Fredis ir Ona (Rimkaitė) 
Fageriai atostogas praleido 
Yulan, N. Y. ž. R.

Miesto Budžeto Taryba nu
balsavo p a naikint Kings ir 
New Yorko rekordų komisio- 
nieriaus ofisus, o tas pareigas 
pavesti apskričio sekretoriaus 
raštinei. Panaikintosios vietos 
jau nuo seniai piliečių būdavo 
laikomos guštomis nusipelniu
siems demokratų viršyloms.

kių Tarybos pirmininkui. sukėlus $314,587.

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Pereitą antradienį lankėsi 
“Laisvėje” Aleksandras Va
siliauskas iš Bostono, daininin
kas, ir tenykštės Pažangijų 
Lietuvių Tarybos palaikomos 
Amberland Radio programos 
meno vedėjas. Svečias pasako
jo, kad Bostono ir apylinkių 
lietuviai energingai darbuoja
si ir tikisi turėti milžinišką 
Amberland Radio pikniką šį 
sekmadienį, rugpjūčio 24-tą, 
Vose Pavillion Parke, May-

Sekmadienį aplankiau Joną 
Karpavičių. Jis jau pusėtinai 
sveikesnis, bet da negali kel
tis, matyt, da ne stiprus. Bet 
sakė, gal už savaitės ar kiek 
grįš namo. Taipgi aplankė jį 

jo brolis ir brolienė iš Water
bury, Conn., ir vietinis brolis.

Linkiu draugui greit pa
sveikti, t

Draugė E. K.

Revolveris Vaiko Rankose

Ch. II. Cox, buvęs Ind. sub- 
vės prižiūrėtojas, pradėjo 3 
iki 6 metų bausmę Sing Sing 
kalėjime už nikeliais išgrai- 
bymą iš automatiškų subvės 
kasų $1,500. Cox yra vienas 
iš 36 buvusių areštuotų 1939 
m.

Mrs. Esther Kravitz, 75 m., 
3058 Sterling PI., rasta per
pildytoj maudynėj, tačiau nu
statyta, kad mirus nuo širdies 
atakos.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys, '• 
užėjimui su mote* 
rimisJ Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. 1

Brooklyn, N. Y. j
Tel. Evergreen 4-9508 }

nardė.
Iš Brooklyno ten važiuos D. 

M. šolomskas su šeima. Girdė
tis, kad rengiasi ir daugiau 
brooklyniečių.

Važiuokim į
I---------------------------------------------------------------------------------------- -

Philadelphia os Pikniką
“Laisvės” Naudai

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

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

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

Iš CENTRAL BROOKLYNO nuo Geo. Stankaus 
krautuvės, 67 Hudson Avenue. 8:30 vai. ryte.

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

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

•

Piknikas Įvyks Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

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

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

Reiškia Nelaimę
Murray Newman, 15 m. beK 

niukas, 311 W. 94th St., N. 
Y., žaidė su broliuku Abra
ham, 9 metų, matytą judį 
“Lone Ranger,” kuriame vy
resnysis į manąjį taikė revol
veriu. Tas iššovė.

Pamatęs iš broliuko kaktos 
veržiantis kraują, Murray iš
bėgo gatvėn šaukdamas: “Aš
save už tai nudėsiu.” Gi pa
šautasis dar buvęs tiek stiprus, 
kad pajėgė išbėgti paskui. Pri
buvus policija nuvežė vieną li
goninėn, kitą policijos stotin.

Revolverį vaikas buvęs pir
kęs iš kito berniuko, kuris jį 
pavogęs iš armijos kapitono. 
Gi pirkime - pardavime tarpi
ninkavęs 18 metų jaunuolis. 
Visi 3 sulaikyti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo susirinki
mas jvyks rugpjūčio 21-mos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Išvažiavimo, jubilėjinio bankieto ir 
kiti reikalai. Visos dalyvaukite. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(195-197)

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
Šį trečiadienį, 20 d. rugpjūčio, 8 v. 

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
Literatūros Draugijos 185 kp. mėne
sinis susirinkimas. Nariai, kurie ga
lite, malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
V. Paukštys. (195-196)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai su 

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)

NOTICES
Notice is given that David Carmy 140 

Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark "Health Brand Syrup” with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

FRANK DOMIKAITIS
25
5 RESTAURACIJA

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

'ę.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta par Alena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.

EdF3W

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus< Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvą išmokėjimą be jokią nuošimčią

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį I 
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

pasimatyti




