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Skaitau “English Catholic 
Newsletter” (liepos 19 d.). 
Ten randu straipsnj iš Londo
no “Catholic Times.” Kalbama 
apie Anglijos sutartį su Sovie
tų Sąjunga prieš hitlerinę Vo
kietiją.

Džiugu patilti, kad Angli
jos katalikai pilnai pritaria 
susitarimui su Sovietų Sąjun
ga prieš hitlerizmą. Tarp kit
ko, skaitome:

“Kas svarbu, tai kaip naciai 
užpuolė (ant Sovietų Sąjun
gos), be persergėjimo, be pa
reikalavimo pirma atitaisyti 
jiems padarytą tariamą skriau
dą ir be progos tatai atitaisy
ti, ir be atatinkamo karo pa
skelbimo pirma užpuolimo. 
Mes negalime pasmerkti nacių 
užpuolimo ant Holandijos ir 
Belgijos, jeigu mes pateisinsi
me jų užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Kiekvienam atsiti
kime naciški žvėrys kerta ne
atsižvelgdami j jokį morališ
kumą ...”

Ir toliau : “Mes susivienijo
me su komunistais, bet ne su 
komunizmu. Mes nebegalime 
daryti mažiau, kaip padarė
me, nes Rusija ant savo pečių 
nūnai neša beveik visą Vokie
tijos užpuolimo naštą — ji ne
ša, vietoj mūsų...”

Lai Amerikos katalikų lyde
riai pasimokina iš Anglijos 
katalikų nusistatymo šiame 
kare prieš hitlerizmą!

Kaip sunku esama tūliems 
žmonėms pripažinti tiesą, net 
kuomet jie ją jau mato ir su
pranta. “Tėvynės” redakto
rius yra vienas iš tokių žmo
nių.

Argi šiandien ^ąli rastis 
nors vienas redaktorius, kuris 
nesupranta tos tiesos, jog jei
gu šį karą prieš nacizmą lai
mės, tai laimės visos trys ša
lys kartu — Anglija, Sovietų 
Sąjunga ir Jungtinės Valsti
jos? Nei viena kuri tų šalių, 
nei dvi kurios iš jų negali ti
kėtis pergalės, kaštais kitos 
kurios arba kitų kurių. Visų 
trijų šalių reikalas yra tas 
pats.

Ypatingai nebesiranda tokio 
visuomenės veikėjo, kuris tikė
tų, jog be Sovietų Sąjungos, 
arba Sovietų Sąjungai patekus 
po Hitlerio letena, šį karą ga
li laimėti Anglija. To fakto 
neslepia nei prezidentai Roo- 
seveltas, nei premjeras Chur
chill.

Tą puikiai žino ir “Tėvy
nės” redaktorius. O vienok jis 
jokiu- būdu tos tiesos nepripa
žįsta. Rugpjūčio 22 dienos lai
doje jis tebegieda, jog Sovie
tų Sąjunga bus nacių sutriuš
kinta, bet karą laimės “Angli
ja su pagelba Suv. Valstijų.”

Ir, girdi, “tik Anglijai lai
mėjus karą galima tikėtis Lie
tuvai visiškos nepriklausomy
bės ir paliuosavimo iš hitleriš
kos ‘globos’ .”

Vadinasi, p. Bajoras apgau
dinėja savo skaitytojus ir pa
sitarnauja Hitleriui, vėlinda
mas Sovietu Sąjungai pralai
mėjimo. Kaip tik šitokia pro
paganda “Tėvynės” redakto
rius meškiškai tarnauja Lietu
vos reikalui.

Vakar dienos “Laisvėje” 
skaitėte atsišaukimą Lietuvių 
Komiteto Medikalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai. Kiekvienas 
ir visi atkreipkite savo dėme
sį į šitą atsišaukimą.

Kiekvienas individualiai pa
klauskite savęs: Kaip aš as
meniškai galiu ir turiu prisi
dėti prie šito reikalo?

Paaukok, kiek išgali. Pa
rink aukų tam tikslui pas ki
tus. Paragink kitus, kad au
kotų. Pakelk šį komiteto at
sišaukimą savo organizacijos 
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Naciai Suėmė 10,000 
Jų Priešų Franci jo j; 
Sušaudė Keturiolika

ROOSEVELTAS ATMETA BET KOKIĄ TAIKA SU NACIAIS
Sovietų Oficialiai Pranešimai Prezidentas Sako, Tu

rim Išlaisvint Nacių 
Pavergtas T autas

Vichy, Francija. — Per 
dvi paskutines ablavas Pa
ryžiuje ir kituose miestuose 
naciai areštavo 10,000 žmo
nių ir sušaudė keturiolika 
iš jų. Daugeliui kitų taip 
pat gręsia karo teismas ir 
mirtis. Vien tik už dalyvavi
mą demonstracijoj prieš vo
kiečius ir prieš Vichy Fran- 
cijos valdžią, einančią su na
ciais, tapo sušaudyti fran- 
cūzas Henry Gautherot ir 
žydas pabėgėlis iš Vokieti
jos S. Tysselman.

Visus suimtus naciai va
dina “žydais ir komunis
tais,” bet atkeleiviai iš Pa
ryžiaus į Vichy liudija, jog 
daugelis jų yra tik francū- 
zai tautininkai, kurie neken
čia nacių.

“Nepriklausomoj” Vichy

Hitleriečiai Susirūpi
nę Karu su Sovietais 

Per Žiemą
Berlin. — Vokiečių kari

ninkai pripažįsta, kad jie 
neįveiks Sovietų Sąjungos 
taip greit, kaip tikėjosi. Vo
kietijos armija jau yra ren
giama karui per žiemą, ir 
sako, jog žiemos laiku ne
lengva bus naciam kariaut, 
ypač šiaurėje, kur žiemą 
menkai tegalės veikt mecha
nizuota ir motorizuota vo
kiečių armija; o Sovietai tu
ri didžius daugius raitelių, 
kurie su arkliais galės daryt 
karo veiksmus ir žiemą per 
sniegus.

Nacių valdininkai “dalei- 
do,” kad Sovietai turi dide
les ginklų ir amunicijos dir- 
byklas anapus Uralu kalnų, 
kurios nepasiekiamos vokie
čiam.

VOKIEČIAI SAKO, KAD JIE 
PADARĘ “KRUVINŲ NUO

STOLIŲ” SOVIETAMS
Berlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad jie pada
rę “labai didelių kruvinų 
nuostolių Sovietam” ir Go
melio srityje, paėmę nelais
vėn apie 84,000 raudonar
miečių ir pagrobę 848 ka- 
nuoles, 144 tankus ir du šar
vuotus traukinius.

Nacių komanda teigia, 
kad per eilę dienų siautė 
nuožmūs mūšiai tarp ežerų 
Ilmen ir Peipus, bet, galų 
gale, “nežiūrint baisiai at
kaklios raudonarmiečių ko
vos, vokiečiai vis tiek užė
mę aptvirtintą Sovietų pozi
ciją ir užkariavę miestus 
Novgorodą, Kingiseppą ir 
Narvą.” O dabar, girdi, na
cių kariuomenė pergalingai

Franci jos dalyj taipgi areš
tuota tūkstančiai Hitlerio 
priešų; tarp jų yra ir buvu
sio Francijos seimo narių. 
Viso Franci jo j suvaryta į 
kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas per 150,000 žmo
nių.

Nežiūrint areštų ir sušau
dymų, plačiau plinta de
monstracijos prieš nacius ir 
jiem pataikaujančius Fran
cijos valdovus, kaip pripa
žįsta patys vokiečiai.

Vis dažniau žmonės ardo 
karinius vokiečių trauki
nius ir sprogdina bei degi
na naciam dirbančius fabri
kus Franci joj. Jie taipgi sle-. 
pia ir globoja išlikusius ang
lų lakūnus, kurių orlaivius 
naciai numuša žemyn, nors 
už tokį slėpimą hitlerininkai 
grūmoja sušaudymu.

Naciai Prarado Du 
Milionus Kareivių

Maskva, rugp. 22. — So
vietų užsienių reikalų vice - 
komisaras S. A. Lozovskis 
pranešė, jog per aštuonias 
pirmąsias karo savaites liko 
užmušta milionas vokiečių 
kariuomenės ir sunkiai su
žeista bei į nelaisvę paimta 
kitas milionas. Vien per pa- 
|skutines dvi savaites naciai 
kare su Sovietais prarado 
pusę miliono kariuomenės. 
Tai dar niekas visoj pasau
lio istorijoj niekada nenu
kentėjo tokių didžių karinių 
nuostolių per tokį trumpą 
laiką, kaip dabar naciai nu
kentėjo.

Tiesa, vokiečiai užėmė
kiek sovietinio ploto, bet tai 
tik maža dalis milžiniškos 
Sovietų žemės, sako Lozovs
kis, ir jiem nebus naudos iš 
užimtojo ploto, nes sovieti
niai žmonės sunaikino ten 
fabrikus ir kitus reikmenis, 
o nacių užnugaryje nuolat 
veikia partizanai kovotojai, 
be paliovos teriodami vo
kiečius. Bet tai dar tik pra
džia nacių nuostolių, ir nors 
karas dar ilgai nusitęstų, 
vis tiek priešas, galų gale, 
bus sukriušintas ir sunai
kintas, kaip pareiškė Lo
zovskis.

Buenos Aires. — Areštuo
ta 36 įtariami naciai-vokie- 
čiai Argentinoj.

žygiuojanti pirmyn.
Anot nacių, tai jų orlai

viai nuskandinę Juodojoj 
Jūroj vieną transportinį So
vietų laivą, vežusį kareivius 

(iš Odesos į Očakovą; sužei- 
,dę tris prekinius Sovietų lai
vus ir kertą smūgius rau
donarmiečiam. kurie, esą, 
“bėgą atgal Dniepro upės 
įlankoj.”

Po Smarkių Mūšių, Raudonarmiečiai Apleido’ Gomelį
Maskva, rugp. 22. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Rugp. 21 d. buvo tęsiami atkaklūs mūšiai visu frontu; 

ypač žiaurūs jie buvo linkmėse Kingiseppo, Novgorodo ir 
Gomelio.

Po didelių kautynių, mūsų kariuomenė apleido Gomelį.
Pagal dar nepilnus skaitmenis, oro mūšiuose rugp. 20, 

d. buvo nukirsta žemyn 21-nas vokiečių orlaivis. Mes ne
tekome 12 orlaivių.

Rugp. 20 d. mūsų kovos lėktuvai nušovė žemyn penkis 
vokiečių žvalgybos orlaivius, besiartinant jiem prie Mas
kvos, o ne tris, kaip kad pirmiau pranešta.

Maskva, rugp. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį iš rugp. 20 į 21 d. mūsų kariuomenė vedė įverž
tus mūšius su priešu kryptyse Novgorodo, Gomelio ir 
Odesos.

LEITENAN. BURBA GERAI SAUGO LENINGRADĄ
Maskva, rugp. 21. — Sovietų Žinių Biuras šį vakarą 

davė sekamų pranešimų:
Leitenantas Burba su savo priešorlaivinių kanuolių 

baterija budriai saugoją, kad priešo orlaiviai neprisiar
tintų prie Leningrado. Fašistų lakūnai kartotinai, vėl ir 
vėl mėgino prasiveržt iki miesto, bet juos pasitiko ši 
priešorlaivinių kanuolių baterija, pildama smarkią ugnį 
į fašistus, ir taip kiekvieną kartą nuvijo juos šalin. Fa
šistų komanda atsiuntė grupę savo orlaivių smigikų, ku
riem buvo įsakyta visu smarkumu veikt, kad sunaikint

Raudonarmiečių kuopa, komanduojama vyresniojo lei
tenanto Čerpakovo, saugojo tiltą per upę S. Nors fašis
tai iš oro kartotinai atakavo, bet tiltas ir vieškelis vis 
liko sveiki. Tada vokiečiai nuleido parašiutais iš orlai
vių stambų būrį savo kareivių su trimis nedideliais tan
kais. Fašistus pasitiko raudonarmiečių būrelis koman
duojamas jaunesniojo leitenanto Šnekovo. Raudonar
miečiai akuratnai nutaikytais šūviais taip sužeidė du 
priešo tankiukus, kad šie daugiau jau netiko veikimui, 
ir sunaikino daugumą nusileidusių nacių parašiutistų. 
Tuo tarpu mūsiškis naikintojų batalionas užpuolė tuos 
parašiutistus iš užnugario, ir taip sutriuškino visą vokie
čių parašiutistų būrį.

PASIAUKOJĘ PAREIGAI GYDYTOJAI
Kada ėjo kova dėl S. miesto, gydytojas chirurgas Grio- 

dim’as dirbo prie operacijų stalo penkias dienas ir nak
tis be poilsio. Kuomet miestas buvo bombarduojamas 
smarkia priešo ugnim, dr. Griodimas tuo laiku padarė 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

šią priešorlaivinių kanuolių bateriją, bet fašistam nepa
vyko, ir priešorlaiviniai jos šauliai savo kanuolėmis nu
kirto žemyn keturis vokiečių orlaivius ir riuvijo šalin vi
sus kitus.

. SUNAIKINO NACIŲ PARAŠIUTISTUS

SOVIETAI UŽSISAKĖ AME
RIKOJ REIKMENŲ UŽ 

BILIONĄ DOLERIŲ
Washington, rugp. 22. — 

Pranešama, jog Sovietų Są
junga užsisakė įvairių karo 
reikmenų Jungtinėse Valsti
jose už bilioną dolerių ir So
vietai aukso pinigais apmo
kėsią už tuos reikmenis.

Tam tikras skaičius A- 
merikoj pastatytų greitųjų 
kovos lėktuvų Anglijai jau 
yra nusiųsta Sovietam. Da
bar rengiama siuntimas So
vietam ir vidutinių bombi- 
nių orlaivių.

PAVOJUS TURKIJAI IŠ 
VOKIEČIŲ PUSĖS

Ankara, Turkija. — Ke
liautojai pastebėjo, kad vo
kiečiai ir italai gabena lai
vais ir valtimis savo kariuo
menę į Samos salą, netoli 
Turkijos.
/ Naciai telkia vis daugiau 
savo armijos į Bulgariją.

ANGLIJA IR SOVIETAI 
KRAPŠTYS NACIUS 
LAUKAN Iš IRANO

I . . » ♦

London, rugp. 22. — Pra
nešama, jog Anglija ir So
vietų Sąjunga išvien darys 
karo žygį prieš Iraną-Persi- 
ją, jeigu to krašto valdžia 
neišvys ketverto tūkstančių 
persirengusių vokiečių ka
rių ir nachjį agentų.

Anglų radijas teigia, kad 
anglų armija jau perėjo Ira
no rubežių.

NACIAM PRITRŪKSTA 
KAREIVIŲ

Berlin, rugp. 22. — Nacių 
valdžia atsišaukė į vyriš
kius nuo 17 iki 45 metų am
žiaus stot laisvu noru į ar
miją , karui prieš Sovietus. 
Reiškia, jau pritrūksta na
ciam reguliarus armijps.

New York, rugp. 22. — 
Kilo gaiš ras prekiniame 
Suomijos (Finliandijos) lai
ve “Auroroj,” 4,956 tonų. 
Sudegė vienas jūrininkas.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas perdavė 
kongresui raportą apie savo 
pasitarimus su Anglijos mi- 
nisteriu pirmininku Winsto- 
nu Churchilliu ant vandeny
no. Prie raporto jis prijun
gė pareiškimą, kad neturi 
būt daroma jokia taika su 
hitlerine Vokietija; naciai 
turi būt visiškai sukriušinti.

Savo raporte kongresui 
prezidentas padavė ir aštuo
nis punktus, kuriais jis susi
tarė su anglų ministeriu pir
mininku. Svarbieji tų punk
tų yra šie:

Nacių Vokietija turi būt 
visiškai sumušta, hitleriz- 
mas turi būt sunaikintas. 
Po sumušimo, Vokietija ir 
kitos fašistines šalys, grę- 
siančios naujais užpuoli
mais, turi būt nuginkluotos. 
Visos jų pavergtos tautos

Iškapota Vokiečiu 
Divizija Ukrainoje

Maskva. — Ukrainos fron-J 
te per dešimties dienų mūšį 
Sovietai sunaikino tris ket
virtadalius kareivių 94-tos 
nacių divizijos.

Maršalo Timošenko ko
manduojama armija Smo
lensko fronte ne tik apstab- 
dė vokiečių varymąsi linkui 
Maskvos, bet atkariavo nuo 
jų kelis miestelius bei kai
mus, pagrobė 19 kanuolių, 
1,500 jų šovinių ir kiekį ki
tų karo reikmenų.

APSUPTAS RAUDONARMIE
ČIŲ BŪRYS PADARE NA
CIAM DIDŽIŲ NUOSTOLIŲ

Maskva. — Vokiečiai bu
vo apsupę Raudonosios Ar
mijos būrį Minsko srityje, ir 
per 45 dienas nuolat ataka
vo tuos raudonarmiečius 
tankais ir visais kitais pa
būklais iš visų pusių, bet 
raudonarmiečiai nepasidavė, 
įnirtusiai gynėsi, supleškino 
buveines dviejų priešo pulkų 
oficierių, sunaikino 26 vo
kiečių tankus, 1,049 automo
bilius ir auto-sunkvežimius, 
147 motorinius dviračius, 
penkias kanuolių baterijas, 
keturias apkasų patrankas, 
23 kulkasvaidžius, vieną or
laivį ir oro bombų sandėlį. 
Pagaliaus, šis raudonarmie
čių būrys prasimušė iŠ vo
kiečių apsupimo ir sugrįžo į 
savąją Raudonosios Armi
jos dalį.

Šį žygį parašė generolas 
E. E. Boldin “Raudonojoj 
žvaigždėj.”

ORAS. — šį šeštadienį 
būsią lietaus.

DAUGIAU PASAULINIU 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

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

turi būt paliuosuotos ir leis
ta jom pačiom pasirinkt, ko
kios valdžios jos nori. Ame
rika ir Anglija privalo remt 
Sovietus ir kitus kraštus, 
kurie kariauja prieš fašis
tus užpuolikus.

Jeigu naciams būtų leista 
pasilaikyt užgrobtus sveti
mus kraštus, ir taip padary
ta taika su jais, tad po kiek 
laiko jie vėl pradėtų karą, 
siekdami užimt visą Europą 
ir Aziją ir prisiruošt užpuo
limui pačių Jungtinių Vals
tijų, kaip įspėjo Roosevel
tas.

Kai kurie Sovietų ir Ang
lijos priešai kritikavo prez. 
Roosevelto • ir Churchillio 
aštuonis punktus, kad jie 
nieko nesaką apie religijos 
ir žodžio laisvę. Prezidentas, 
todėl, pareiškė, kad jis sto
ja už tokią laisvę.

Šaukia Piliečius At- 
■r-

mušt Pavojų nuo 
Leningrado -

Maskva, rugp. 22. — Vo
kiečiai visu pašėlimu briau- 
jasi linkui Leningrado, ir 
Sovietų komanda paskelbė, 
jog miestui “gręsia tiesiogi
nė ataka” iš nacių pusės. 
Kai kuriuose punktuose na
ciai tėra tik už 60 mylių nuo 
Leningrado.

Šiaurinio fronto koman- 
dierius maršalas Vorošilo- 
vas ir Leningrado Sovieto 
pirmininkas P. Popkovas at
sišaukė į Leningrado žmo
nes:
“Draugai leningradiečiai 
ir gyventojai 1

“Vokiečių fašistų kariuo
menė grūmoja tiesioginiu 
užpuolimu mylimajam mūsų 
miestui.

“Priešas mėgina įsibriaut 
į Leningradą, siekia sunai
kint mūsų namus, užgrobt 
mūsų fabrikus ir dirbtuves, 
išplėšt iš žmonių jų turtą, 
liet nekaltų aukų kraują 
gatvėse ir aikštėse, kankint 
ir teriot ramius gyventojus 
ir pavergt laisvuosius mūsų 
tėvynės sūnus.

“Bet to niekad nebus. Le
ningradas — lopšys proleta
rinės revoliucijos ir galingas 
centras mūsų šalies pramo
nės — niekada nebuvo ir 
nebus priešo naguose!

“Raudonoji Armija nar
siai gina pozicijas saugan
čias Leningradą; Raudona
sis Oro Laivynas daužo prie
šą; atmuša jo atakas; bet 
priešas dar nesudaužytas; 
jis dar turi jėgų ir pabūklų.

“Sudarykime naujus bū
rius žmonių armijos ir pasi- 
ruoškime gint miestą. Te- 

(Tąsa 5-tam puslapyje)
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Taipgi ir Lietuvos Reikalas
Vakar dienos “Laisvėje” mes patalpino

me trijų masinių organizacijų sudaryto 
Lietuvių Komiteto Medikalės Pagelbos 
Sovietų Sąjungai atsišaukimą. Norime 
skaitytojų atkreipti dėmesį į vieną ypa
tingai svarbų dėsnį to atsišaukimo. Ten 
pasakyta:

“Ne valandėlei nepamirškite, jog So
vietų Raudonojoj Armijoj yra tūkstan
čiai ir tūkstančiai lietuvių kareivių. At- 
minkime, kad visa Lietuvos armija buvo 
įsijungus į Raudonąją Armiją. Tūkstan
čiai lietuvių raudonarmiečių gal randasi 
sužeisti ligoninėse, kiti tūkstančiai gali 
būti sužeisti šioje žiaurioje ir mirtinoje 
kovoje prieš hitlerinį barbarizmą. Mū
sų doleriai, mūsų centai, kuriais bus su
teikta medikalė pagelba Raudonajai Ar
mijai, gal ne vieną lietuvį karį išgelbės 
nuo mirties. Tai mažiausia, kuomi mes 
kiekvienas šiuo tarpu galime prisidėti 
prie šio karo laimėjimo ir ko iš mūsų 
kiekvieno humanisto, kiekvieno sąžiniško 
ir susipratusiu lietuvio reikalauja tie So
vietų Sąjungos ir Anglijos kariai ir žmo
nės, kurie aukoja savo gyvybę, idant pa
saulis būtų apsaugotas nuo kruvinos fa
šistinės pavietrės. Išgirskime balsą su
žeistų karių Rytiniam Fronte!”

Tikra teisybė. Teikdami medikališką 
pagelbą Sovietų Sąjungai, mes tiesiogi
niai pagelbėsime tūkstančiams lietuvių 
karių, kurie šiandien yra Raudonojoj Ar
mijoj ir didvyringai kovoja su nacišku 
barbarizmu.

Mes nuoširdžiausiai užgiriame sudary
mą šio komiteto ir jo pasibrėžtą aukštą 
humanistinį tikslą. Iš savo pusės mes ra
giname visus mūsų skaitytojus paremti 
šio komiteto pastangas kaip aukomis, 
taip darbu.

Barbarai Išganytojų Kailyje
Nemanykite, kad naciai veržiasi So

vietų Sąjungon kaipo plėšikai, kaip bar
barai ir pavergėjai. Jie ten kraujo upe
lius lieja “naudai pačių Sovietų Sąjungos 
žmonių.” Jie ten eina kaipo “išlaisvinto
jai !”

Nacių propagandos biuro atsišaukime 
į Raudonąją Armiją ve kas sakoma:

“Darbininkai! Ar jūs žinote, kad Sta
linas susivienijo su kapitalistais? Ar jūs 
žinote, kad vokiečių armija yra armija 
darbininkų ir valstiečių? Vokiečiai kovo
tojai nėra jūsų priešai. Mes kartu įsteig
sime tikrą socializmą!”

Žinoma, naciai apsirinka, jeigu jie ma
no apgauti nors vieną raudonarmietį su 
savo šita apgavyste. Šitokia nacių pro
paganda parodo jų fašistinės ideologijos 
amžiną brankrūtą. Jie ja bando pasislėp
ti nuo žmonių, kuriuos jie vergia ir žudo. 
Jie žino, kad darbo žmonės, ne tik So- 

| vietų Sąjungos, bet ir viso pasaulio, fa
šizme mato savo mirtiną priešą. Tai jie 
bando sulysti į svetimus kailius ir per- 
sistatyti socializmo nešėjais.

■' _____

Maskvos ir Londono Darbininkai
Londono Darbo Unijų Taryba, kuri at

stovauja 300,000 organizuotų darbininkų, 
priėmė rezoliuciją ir pasiuntė Maskvos

■ Jokių Karinių Laivų Naciai 
f Nepaėmė Nikolajeve

Maskva. — Vokiečiai tik 
giriasi, būk jie NikolajeveK

darbo unijoms. Toje rezoliucijoje londo- 
niečiai pasmerkia Hitlerio užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos ir pažada visokią para
mą Sovietų Sąjungai.

Maskvos darbo unijos pasiuntė londo- 
niečiams padėkavojimą už žadamą para
mą ir nuoširdžius linkėjimus. Maskvie
čiai sako:

“Šis jūsų pasižadėjimas parodo tą fak
tą, jog laisvę mylinčių žmonių suvieny
tas frontas plečiasi ir stiprėja, jog nebe
toli ta valanda, kuomet kruvinasis fašiz
mas bus nušluotas nuo žemės paviršio ir 
šimtai milionų žmonių bus išlaisvinti iš 
fašistinės tironijos.

“Maskvos darbininkai, kaip ir visa So
vietų liaudis, yra pasirįžę kovoti prieš 
moderniškus barbarus iki paskutinio sa
vo kraujo lašo už savo tėvynę, garbę ir 
laisvę, už nepriklausomybę ir demokrati
nes teises visų Europos žmonių.

“Dar daugiau suglauskime savo kovin
gas eiles, brangūs draugai, mūsų bendro
je kovoje. Užduokime dar skaudesnius 
smūgius naciškoms gaujoms. Suvienyto
mis spėkomis mes sunaikinsime priešą. 
Pergalė bus mūsų!”

Atsakymas Pesimistams ir 
Kinkadrebiams

Chicagos dienraštis “Vilnis” rašo (rug
pjūčio 18 d.):

“Roosevelto - Churchill’o laiškas, para
šytas Stalinui, duoda pilną užtikrinimą, 
kad visos trys valstybės veiks griežtai ir 
vieningai. Tas laiškas — stiprus ir drau
giškas dokumentas. Laiško autoriai su
pranta ir giliai įvertina tą didžią rolę 
kovoje prieš fašistinius galvažudas, ko
kią lošia Sovietų armija ir liaudis.

“Pesimistai ir kinkadrebiai, kurie A- 
merikoje karkina, kad Hitleris ‘jau taip 
kaip laimėjo,’ neturi jokio supratimo apie 
tas pajėgas, tikrai milžiniškas pajėgas, 
kokios yra Amerikos, Sovietų ir Anglijos 
komandoje. Atskiri sunkūs momentai, 
yra tik incidentalis dalykas toje titaniš
koje kovoje ir jos perspektyvose. Visų 
trijų valstybių vadovybė pilnai supranta, 
kad karas bus ilgas ir labai sunkus.

“Maskvoj įvykstančioj konferencijoj 
bus nustatyta gairės ne tik aytimiausiapi 
laikotarpiui, bet ir tolimesniam; Sovietų 
Sąjungai užtikrinta juo didžiausia pagel
ba.

“Roosevelto - Churchill’o laiške kalba
ma ne tik apie dabartinius karo frontus, 
bet ir naujus frontus, kurie gali susida
ryti karo eigoje. Pabrėžimas tos galimy
bės turi didelės svarbos. Bus daugiau ini
ciatyvos, bus daugiau agresyvumo — o 
plačios žmonių minios to tik ir laukia.

“Pradžia devintosios savaitės nuo ati
darymo Rytų fronto Hitleriui lemia la
bai juodas dienas. Patsai laikas yra tas 
faktorius, kuris kalba už Aliantus.

“Pergalės švyturys vis labiau įsilieps
noja, teikdamas viltį ir- paguodą visoms 
tautoms, kurias pavergė tarptautinis 
banditas.”

»

Ten, Kur Girdis Laisves Radijo 
Programa
^Plaukia “Laisvės” raštinėn laiškai be
veik iš visos Massachusetts valstijos, iš 
visos Connecticut valstijos, iš visos New 
Jersey valstijos, iš Pennsylvanijos iki pat 
Shenandoah, jog visur labai aiškiai ir 
gražiai jie girdi Laisvės Radijo Progra
mą kas pirmadienio vakarą. Džiaugiasi 
tų vietų lietuviai, labai džiugu ir mums.

Bet tų miestų lietuviai turėtų taipgi 
prisidėti prie šios puikios Radijo Valan
dos išlaikymo. Ir mes tikime, kad jie 
prie to maloniai prisidės.

Norime tarti žodį į biznierius už 
Brooklyno ribų. Pavyzdžiui, draugai ra
šo iš Hudson, Somerville ir Fitchburg, 
Mass., jog jie rugpjūčio 18 dienos prog
ramą kuo aiškiausiai girdėjo. Jeigu laiš
kų autoriai girdėjo, tai gali girdėti ir 
;visi tų miestų lietuviai, kurie tiktai turi 
radijo priimtuvus.

Tad ar bereikia puikesnės progos tų 
miestų lietuviams biznieriams pasigar
sinti per Laisvės Radijo Programą?

Prašome mūsų skaitytojus atkreipti 
savo biznierių dėmesį į šitą mūsų para
ginimą.

pagrobę vieną didelį stato
mą Sovietų karo laivą, vie
ną šarvuotlaivį ir šešis tna- 
žesnius karinius laivus. Bet 
tai netiesa, sako Lozovskis, 
užsienių reikalų vice-komi-
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sąrąs. Pirm pasitraukdama 
iš Nikolajevo, Raudonoji 
Armija i š s p r ogdino ten 
prieplauką ir kartu sprogi
mais sunaikino visus stato
mus karinius laivus.

Kaip Laisvos Lietuvos Moks
leivija Ruošėsi Pirmoms

Atostogoms

Iš Karo ir Apie Karą
Fašistai Bijo Durtuvų kad ne vien Vokietijoj mies-

Visi daviniai iš Sovietų - tai, bet ir sodžiai perpildyti 
Vokietijos karo rodo, kad sužeistais. Kodėl Vokietijos 
fašistai bijo kovos durtu- liaudis neša tas aukas?
vais. Kur tik prie to priėjo, 

raudonarmiečiai ėmė
Tik dabar atėjo Tarybinėje Lietuvoje ėjęs “Valstiečių
Patarėjas,” datuotas š. m. birželio 4 d. Jame randame tai 
straipsnį “Vasaros Atostogų Išvykstant,” kuriame pla- viršų. Tą pasakojo ir ligo- 
čiai kalbama apie vyriausybės paruošimus dėl moksleivi- ninėj Raudonosios Armijos 
jos vasarą praleisti linksmai ir laimingai. Deja, Hitlerio' sužeistas kapitonas. Jis bu- 
gaujų Įsiveržimas Lietuvon sudaužė tuos aukštus laisvos vos apie 30 metų, kelis kar- 
Lietuvos pasimojimus dėl savo vaikų gerovės. Minėtas,tus apdovanotas už narsą,
straipsnis skamba sekamai:

Pradžios mokyklose mokslo 
metai jau baigėsi. Netrukus 
jie pasibaigs ir vidurinėse bei 
specialiosiose mokyklose. Mok
sleiviai, per žiemą įtemptai 
dirbę, išvažinės vasaros ato
stogų.

S----------------------------------------
saros atostogų metu. Taip pat 
bus pasistengta vasaros atosto
gų metu mokinius supažindinti 
su topografija, pirmosios pa
galbos teikimu, karine rikiuo
te, taktiniais užsiėmimais ir 
t.t.

sužeistas į galvą, kojas ir 
kitas dalis ir ketina, kaip 
tik pasveiks, tai grįžti 
frontan.

— Kovoj mano batalionas 
užėmė poziciją į vakarus 
nuo Oršos, į piet-vakarus 
nuo Smolensko,—sakė kapi-

Buržuazinio režimo laiku 
moksleiviai vasaros atostogas 
daugiausia turėdavo praleisti 
pas savo tėvus, gimines, savo
se apylinkėse. Tik viena kita 
mokykla suruošdavo ekskur
siją į Kauną ar kitą kokią pa
sirinktą įdomesnę vietą. O 
šiaip dažniausiai moksleiviui 
vasaros atostogų metu be sa
vo gimtosios vietos nieko dau
giau netekdavo matyti. Tuo, 
kad moksleiviai įdomiau, nau
dingiau galėtų praleisti vasa
ros atostogų laikotarpį, nebu
vo rūpinamasi. Stovyklauti 
vasaros atostogų metu išvyk
davo tiktai visai nežymūs 
skautų, ir angelaičių būreliai, 
o apie, sanatorinį moksleivių 
gydymą vasaros atostogų me
tu visai ir kalbos nebuvo. Į 
moksleivių meninę saviveiklą 
vasaros atostogų m^tu taip pat 
visiškai nebuvo kreipiama dė
mesio. Nebuvo rūpinamasi va
saros atostogų metu ir moks
leivių sveikatos ugdymu — 
nebuvo organizuojamos moks
leivių sportinės varžybos, ma
siniai žaidimai ir t.t.

Šiais metais švietimo Liau
dies Komisariatas, profsąjun
gos ir LLKJ S-gfe stengiasi su
daryti visas sąlygas, kad įvai
rių mokyklų moksleiviai vasa
ros atostogų metą galėtų kuto 
įdomiausiai ir naudingiausiai 
praleisti. Kaip švietimo liau-
dies komisaro pavaduotojas J. 
Žiugžda pareiškė, vasaros ato
stogų metu prie mokyklų, 
kliubų, sodų ir parkų organi
zuojamos vaikų kultūrinio ap
tarnavimo aikštelės, kuriose

Moskleivių saviveiklai vasa
ros atostogų metu, pasikalbė
jimams, literatūriniams skaity
mams, meniniams vakarams, 
ekskursijoms ir kt. turi vado
vauti komjaunimo pirminės 
organizacijos. Pirminių orga
nizacijų pareiga žiūrėti, kad 
moksleivių saviveikla vasaros 
atostogų metu būtų gyva, įdo
mi, kad ji būtų pravesta tin
kamoje aukštumoje ir tarybi
nėje dvasioje.

Tuo būdu matome, kad Par
tijos ir Vyriausybės rūpesčiu 
šios vasaros atostogos moks
leiviams bus sudarytos ypatin
gai įdomios, gausios įvairiomis 
pramogomis. Moksleiviai šito
mis visomis, vasaros atostogų 
metu jiems organizuojamomis 
pramogomis, — žaidimais, 
mankštomis, iškylomis, ekskur
sijomis, menine veikla savi
veiklos rateliuose ir kt„ turė
tų ypatingai susidomėti ir ak
tyviausiai jose dalyvauti, čia 
moksleivis ne tik įdomiai pra
leis laiką, bet ir stiprins savo 
sveikatą, ugdysis meniškai, 
auklėsis kultūriškai, politiškai 
ir t.t. j
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Gavusieji "pataisas, žinoma, 
pirmoj eilėj turi pasistengti 
vasaros atostogų \metų pasi
tempti ir silpniau mokėtąjį da
lyką tinkamai išmokti. Palen
gvinti moksleiviams ruoštis eg-
zaminams ir pataisoms, vasa
ros atostogų metu bus leidžia
ma naudotis mokyklų biblio
tekomis, ruoštis mokyklų pa
talpose, o vidurinėse mokyklo
se dežuruos net mokytojas,

su moksleiviais dirbs specialiai kuris padės
parengti vedėjai ir mokytojai 
fizkultūrininkai. Visuose par
kuose, soduose, vandens sto
tyse, stad i jonuose ir sporto 
aikštėse suaugusiems organi
zuojamas taip pat ir mokinių 
aptarnavimas. Tuo būdu vasa
ros atostogų metu moksleiviai 
nebus palikti be jokių kultū
rinių ir sportinių pramogų, bet 
susirinkę į aikšteles, stadio
nus, į sodus ir kitas vietas, va
dovaujami specialiai paruoštų 
mokytojų, galės stiprinti savo 
sveikatą gimnastikuodami, 
sportuodami galės kultūriniai 
lavintis ruošdami įvairias kul
tūrines pramogas, ugdyti sa
vo menines galias ir t.t.

Prie mokyklų, kliubų, sodų 
ir kitur organizuojamomis vai
kų aikštelėmis visi moksleiviai 
turi ypatingai susidomėti ir jas 
kiek galėdami lankyti.

Vasaros atostogų metu taip 
pat labai gausiai bus organi
zuojamos įvairios užmiestinės 
iškylos, moksleivių ekskursijos
ir kt. Moksleivių ekskursijoms 
priimti ir jas tinkamai aptar
nauti bus suorganizuotos spe
cialūs bazės. Tuo būdu moks
leiviams bus sudarytos galimy
bės pamatyti svarbesnes, įdo
mesnes Tarybų Lietuvos vie
tas.
' Be to, vasaros atostogų me
tu bus organizuoti pasikalbė-
jimai, literatūros skaitymai ir 
meniniai bei literatūriniai va
karai apie Leniną, Staliną, 
apie garsiuosius proletariato 
vadus (Kirovą, Frunzę ir kt.), 
apie pilietinio karo didvyrius 
(Čapajevą, Kut^vskį, Parcho- 
menko ir kt.) ir t.t.

Moksleiviai ^avo menines 
galias ugdyti gAles saviveiklos 
rateliuose, kurie veiks ir va-

besiruošiantiems
mokiniams.

Moksleiviai vasaros atosto
gų metu neturi pamiršti padir
bėti ir fiziškai prie įvairių ū- 
kiškų darbų — tuo moksleivis 
stiprins savo sveikatą ir pa
dės šeimos nariams greičiau 
nudirbti ūkiškuosius darbus.

Vidur, mokyklų moksleiviai 
vasaros atostogų metu kultū
riniai turi padėti valstiečių 
jaunimui: padėti suorganizuo
ti kultūrines gegužines, išky
las, suruošti paskaitas, pasi
kalbėjimus ir t.t.

Moksleiviai, šios vasaros ato
stogos tebūna mums ne tik 
pačios įdomiausios, bet pasi
stenkime jas ir naudingiausiai 
praleisti.

NACIAI - KRIKŠČIONIU NE
PRIETELIAI, SAKO 
MASKVOS RADIJAS

Berne, Šveic. — Čia buvo
girdėt Maskvos radijo atsi
šaukimai slavokų, holandų, 
rumunų ir bulgarų kalbo
mis, kad tie žmonės sukiltų 
prieš nacius, kurie yra pasi
nešę per prievartą išnaikint 
krikščionių tikybą. O Sovie
tų konstitucija ir vyriausy
be duoda žmonėm religijos
laisvę.

Maskvos radijas davė ilgų 
ištraukų iš nacių “filosofo” 
Rosenbergo knygos ir tuomi 
parodė, kaip hitleriečiai nie
kina ir trempia krikščionis, 
o tuo pačiu laiku jie “dievu” 
štato Hitlerį ir stengiasi su
grąžint senovės vokiečių 
stabmeldžių-pagonų “vierą ”

tonas, — 2 fašistų batalionai 
palaikomi 18-kos tankų ata
kavo mus. Po 18-kos valan
dų mes sudaužėme 8 priešo 
tankus mesdami ant jų bon- 
kas su gazolinu. Kada jnū- 
sų tankai apėjo priešą, tai 
mes puolėme jį durtuvais. 
Nepaisant, kad fašistų du 
kartus tiek buvo ir jie turė
jo daugiau mechanizuotų j ė; 
gų, bet jie, kaip visada, ne
išlaikė durtuvų kovos ir lei
dosi bėgti.

Nepaisant, kaip armija 
mechanizuota, o galutiną 
užėmimą teritorijos turės 
atlikti pėsti j a. Sovietų liau
dies narsa, kovingumas rau
donarmiečių ir partizanų 
kova galų gale parblokš fa
šistus.

Neišvengiamas Fašistų 
Galas

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Parti j os organas 
“Pravda” redakcijos straips- 
nyj tarpe kitko rašė:

“Žiaurios kovos tarpe did
vyriškos >Sovietų armijos ir 
Vokietijos fašistų gaujų ei
na išilgai visą frontą. Da
bar gali būti kiekvienam 
aišku, kad fašistų “žaibo ka
ras” jau susmuko. Fašistų

“Sovietų liaudis visa apsi- 
vienijo patriotiniam karui. 
Sovietų žmonės žino, kad 
jie kovoja už savo laisvę, 
fabrikus, žemę, namus; kad 
jie kovoja prieš barbariš- 
kiausį žmonijos priešą... Tą 
.patvirtina ir vis auganti 
partizanų kova priešo už- 
nugaryj... Hitleris jau jau
čia Sovietų liaudies galią ir 
vieningumą... Aišku, kad 
šioj kovoj turės būti sumuš
tas brutališkas fašizmas ir 
išlaisvintos visos fašistų pa-
vergtos tautos.”

Sovietų Lakūnų Narsa
Fašistų lėktuvai siekė su

bombarduoti karo laivyno 
bazę. Prieš juos pakilo So
vietų mūšio lėktuvai. Pir
miausiai lakūnai Petrenko, 
Ivanov ir Kolobov puolė 
priešą ir nukirto du fašistų 
bombnešius “Dornier-215” 
rūšies. Priešai pasitraukė.

Sekančią dieną jie ir vėl 
puolė bombarduoti bazę. Ga
būs Sovietų lakūnai Lauzu- 
tin, Redko, Lakinsky, Doi- 
kin ir Picho stojo kovon 
prieš devynis fašistų “Hein- 
kel-111” rūšies lėktuvus. 
Kova buvo aštri. Priešas ne
teko 7 lėktuvus šioj kovoj.

Tanko Įgulos Narsa
Vienas Sovietų mūšio tan

kas, ginkluotas didele ka- 
nuole, dviem mažesnėmis ir 
keliais kulkasvaidžiais, pra
simušė pro vokiečių fašistų 
eiles. Jis greitai pasislėpė 
miško žaliumoj. Tanko įgula 
iš keturių, kovotojų nu
sprendė įrtis giliau į priešo 
užnugarį ir jam kenkti. 
Nakties sulaukus tankiečiai 
sunaikino du centrus vokie
čių viršininkų, prisipildė sa-

kova reikalauja baisių pas
tangų iš Vokietijos liaudies. 
Iki šiol fašistų gaujoms vyko 
sutraukti tas jėgas. Bet ko
vos taip brangiai atsieina,

vo įtalpą vokiečių gazolinu, 
sudegino ' kelis kubilus su 
gazolinu ir auštant sėkmin
gai prasimušė atgal į savo 
pusę.

Plaukimas ir Jo Nauda
Su vasaros karščiais, pra

kaituojanti žmonės jieškę ko
kio nors atsigaivinimo maudy
nėse ar pajūryje.

Plaukimas yra vienas iš ge
riausių vaistų kūnui. Gerai ir 
vaikus pamokinti kaip plaukti. 
Geriausia juos pratinti prie 
vandenio pat kūdikystėje, nes 
sykį išsimokinę, niekad nepa
mirš. Visur randasi gerų mo
kytojų, ir į trumpą laiką gali
ma išmokti plaukti.

Plaukiant, žmogus vartoja 
visus muskulus, net ir tuos, ku
rie paprastai nevartojami. Tas 
pagreitina žmogaus širdies vei
kimą ir žmogus giliau kvėpuo
ja.

Jeigu vyksi į laukus, arti 
prie vandenio, ’ persitikrink, 
jog tai yra tinkama vieta 
plaukti. Sužinok, kur vanduo 
gilus ir kur negilus, žiūrėk, 
kad nebūtų pavojingų akme-

prie vandenio, širdies liga ser
gantieji taipgi privalo būti 
ypatingai atsargūs, nes per 
greita permaina blogai gali 
atsiliepti, širdies liga sergan
tieji greitai apalpsta ir van
denyje būdami gali nuskęsti.

Neik į vandenį, kai esi įkai
tęs, suprakaitavęs, lengva gau
ti mėšlungį. Nebeik į vande
nį greituoju, bet iš lėto apsi- 
šlapindamas krūtinę, galvą ir 
visą kūną. Jeigu vandenyje 
peršalta arba lūpos pradeda 
mėlynuoti, tuoj išeik ir apsi- 
rėdyk.

Neik į vandenį ten, kur nė
ra žmonių ir neik vakare. Ir 
vandenyje nemandravok ir ne
persidirbk, nes persidirbimas 
yra pavojinga.

Jūroje plaukimas yra svei
kesnis, nes jūros vanduo turi 
druskos ir jos bangos daug

nų, kelmų ir kitų daiktų, ant 
kurių užplaukus galima susi
žeisti.

Jeigu pavargęs arba neišsi
miegojęs, neik į vandenį.

Niekuomet perilgai nepasi
lik vandenyje, — pusės va
landos ir geram plaukikui Už
tenka. Geriau trumpą laiką 
pabūti vandenyje ir truputį’

stipresnės.
Atsargiai su vaikais elgki- 

tės. Duokite jiems pažaisti ne
giliam vandenyje, pakol jie 
įsidrąsins ir nežinos baimės. 
Sykį vaiką išgązdinus, jau 
sunku vėl prie vandenio pra
tinti. Laikyk jį rankose, kol 
jis nepajėgia savimi rūpintis: 
Niekad nemsk jį į vandenį, nes

pailsėjus vėl eiti.
Tuoj pavalgęs neik į van

denį. Po valgio gerai palaukti 
kelias valandas.

Išsigėręs svaiginančių gėri
mų irgi neik į vandenį. Tas 
yra labai pavojinga.

Po sunkaus darbo pasilsėk 
kelias valandas ir tik tada eik 
į vandenį.

Sloga sirgdamas irgi neik

jis nenorės plaukti.
Pavargęs plaukimas neturi 

jokios vertės. Neerzink ir juo
kus nekrėsk iš draugų, kurie 
negali plaukti. Ir nemeskite 
viens kitą į vandenį. Net ir 
prityrusieji plaukikai gali pri
gerti, jeigu neprisilaiko svei
ko proto ir paprastų saugumo 
taisyklių.

FLIS.
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BOBUTĖ IR ANŪKĖ Verda Mūšiai (storiniai

TrpAin.q hridarng

Priešą gaižų.
Kulkosvydžiai ir šaudyklės

tas, visur kur padangėse trau
kė juodi debesiai ir kur tai

*

Daug žmonių subėgo didžiulio namo skie
pam Visi panikoj. Jų ausis pasiekė bombų 
trenksmai. Pasigirdo tratėjimai griūvančių 
namų. Visus apėmė baimė būti palaidotais 
virstančių namų griuvėsiuose. Kavojosi į 
kampus. Motinos dar labiau spaudė prie 
savęs išsigandusius, išbalusiais veidukais, vai
kus. Ir štai viskas aptilo. Ramu.

—Bobute!—prašneko viena mergiotė, 
septynių metų Elenutė,—papasakok man pa
sakaitę.

—Ach, vaikeli, ne pasakaitės dabar mums 
turi rūpėti. . .

—Man labai nuobodu šiame rūsyje,— 
skundėsi Elenutė,—nėra vietos pažaisti. . .

—Ne pikčiurnauki, vaikeli!
—Papasakok, bobute!—spyrėsi Elenutė.
Baldzganais plaukais papurusią savo gal

vutę ji meiliai prispaudė prie bobutės alsuo
jančios krūtinės ir laukė, kai bobutė pra
dės pasakaitę.

Apie bobutę susitelkė ir kiti mažiuliai.
—Taip, taip, pasakyk mums pasakaitę!
—Vaikučiai mano! Pikti ir godūs žmonės 

sumanė kariauti, kad svetimą žemę ir turtą 
užgrobti. Ir štai jų paklusnūs tarnai dabar 
skraido ore, mėto bombas į miestus ir žmo
nes. Tūkstančiais jie taip išžudo vaikučių ir

Fašizmo Iltys
Fašizmo iltys siekia 
Apžioti žemę visą,— 
Mūs tėviškės padangėj 
Tamsi skraistė nutįso.
Sutryptos ten jau tapo 
Žydėję rausvos gėlės, 
Bet mūsų brolio sieloj

• Ugnis karštesnė skelės!
Ugnis ta—keršto liepsnos 
Prieš nacį užpuoliką, 
Nulems gal neužilgo 
Laimėjantį dalyką.
Jėga Tarybų brolių 
Tebvaro darbo barą: 
Viens užfrontėj, kits—fronte, 
Jie veda tikslų karą!
Gi Judui Išdavikui
Nervingos kulnys svįla, 
Nes darbo liaudies brolio 
Krūtinėj kerštas kjla!

St. Jasilionis.

Totorių Meno Su
klestėjimas

KAZANE. TASSAS. Nuo senų laikų, iš 
lūpų į lūpas, iš kartos į kartą buvo perduo
dami padavimai, legendos, dainos, pasakos, 
kuriose totorių liaudis reiškė savo geriausias 
svajones ir šviesos džiaugsmingos ateities vil
tis. Tos svajonės* ir viltys įvyko ir pasidarė 
gražia dabartimi. Suklestėjo atgimusios liau
dies menas, šiuo metu Tarybų Totorijos ra
šytojai, artistai, menininkai ir visa visuome
nė išvystė plačius pasiruošimo darbus 
Maskvoje įvykstančiai totorių meno dekadai. 
Per tarybų valdžios laikotarpį Totorijoje iš
augo daug dešimčių talentingų, kompozito
rių, skulptorių, poetų, dramaturgų, muzikan
tų ir kitų kultūros veikėjų. Prieš dvejus me
tus buvo sukurta pirmoji totorių opera. Da
bar Totorijos valstybinis operos teatras ruo
šia parodyti Maskvoje tris tautines operas ir 
baletą. Dramos teatras parodys kelias savo 
premjeras. Totorijos valstybinė filharmonija 
plačiai parodys totorių kompozitorių žiga- 
novo, Kliučarevo ir kitų kūrybą. Totorijos 
menininkai rengia didelę parodą “Totorių 
liaudies vaizduojamasis menas.“ Rašytojai 
praveda eilę konferencijų ir literatūros va
karų, paskirtų dekadai. Miestuose ir rajoni
niuose centruose įvyko totorių liaudies me
no patikrinimai, kuriuosee dalyvavo 2,000 
žmonių. Respublikiniam patikrinimui buvo 
atrinkta daugiau kaip 200 dainininkų, šo
kėjų, muzikantų, pasakotojų. Iš jų geriau
sieji išskiriami dalyvauti Maskvos dekadoje.

Iki revoliucijos dabartinės autonominės 
respublikos teritorijoje nebuvo jokio tautinio 
teatro. Dabar yra aštuoni. Respublikoje pri- 
skaitoma 340 artistų totorių, 47 dirigentai, 
64 dailininkai, skulptoriai, 14 kompozitorių.

ELTA. 

moterų, ir vyrų. Sužeidžia, sužaloja labai 
daug ramių žmonelių. Net nė ligonių jie ne
pasigaili, nė senelių. Bombomis jie žudo ir 
darbininkus, kurie fabrikuose skubiai dirba.

Pamąsčiusi kiek, bobutė vėl tęsė:
—Ateityje, jūs mano mažučiai, apie visas 

mūsų kankynes bus pasakojama vaikams ne 
kaip pasakaitė, bet kaip baisi tikrenybė apie 
šių laikų pergyvenimus. Jūs, vaikeliai, už
augsite, būsite motinomis, tėvais, bobutėmis 
ir diedukais, ir jūs papasakosite savo vai
kams ir anūkams apie tai, kas čionai dabar 
dedasi.

Mokyklose jie, pasibaisėdami, skaitys juo
dos istorijos lakštus apie mūsų šiuos bai
sius pergyvenimus ir paklaus jūsų :

—Nejaugi visa tai teisybė? Nejaugi ma
no motinėlė ir tėvelis, diedukas ir bobutė 
patys pergyveno visas tas baisenybes? Matė 
savo akimis?

—Ir jūs, vaikeliai, papasakosite jiems 
apie praeitį. . . apie tai, kad buvo tokie žmo
nės, kurie atnešė žmonijai daug didžio var
go ir baisių nelaimių. . .

Bobutė kalbėjo lėtai ir tyliai. Jos raukšlė
tu, panašiu į arimą, veidu riedėjo ašaros.

Išsigandę mažiuliai klausėsi jos pasako
jimo net kvapo neatgaudami.

Išvertė Proncė.

perkūnija trankėsi. Per tokį 
prastą orą radijo veikia blo
gai, o vienok mes girdėjome ir 
aiškiai supratome per savo 
priimtuvą Laisvės Radijo Pro
gramos kožną žodį.

J. Ormano pranešimus, A. 
Višniausko dvi dainas, Miza- 
rienės pranešimą apie Phila. 
“Laišvės” pikniką, Menkeliū- 
niūtės plokštelę ir plačią R. 
Mizaros prakalbą, o ant galo 
vėl J. Ormano pranešimus. 
Programa buvome labai pa
tenkinti.

Pusė valandos prabėgo taip 
greitai, kaip pusė minutės. 
Laisvės Radio yra kas pirma
dienis vakarais nuo 9 valan
dos, ant WBYN stoties, 1430 
klcs. V. J. Stankus.

Raymond, Wash.

Eisenstein Sveikina 
Ameriką

Amerikos lietuvių visuomene yra girdėjus 
apie Sovietų Sąjungos žymųjį krutamu pa
veikslų direktorių Sergei Eisenstein. Iš svar
biausių jo darytų filmų esame matę “Thun
der over Mexico,“ “Potemkin” ir “Alexan
der Nevsky.” Dabar Eisenstein per radiją 
padare sekamą pareiškimą į amerikiečius:

“Bendras susipratimas tarpe Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų, kuris kasdien 
stiprėja, teikia man ypatingai didelio sma-, 
gurno. Ameriką aš pažįstu. Aš myliu tą ša
lį ir jos žmones. Visos šalys garbia ir įverti
na amerikiečių gabumus, energiją, optimiz
mą ir gražų humorą.

“Šitam tarpsaviniam susipratimui ir drau
giškumui dirva buvo seniai paruošta. Tą 
parodė mūsų susidomėjimas Amerikos menu, 
o amerikiečių susidomėjimas mfisų menu. 
Tatai ypač tiesa krutamųjų paveikslų srity
je. Mūsų filmos nuoširdžiai pasitinkamos 
Jungtinėse Valstijose, tuo tarpu amerikie
čių filmos yra populiariškiausios pas mus. 
Mes turime asmeninio draugiškumo ryšių 
tarpe krutamųjų paveikslų gamintojų, rašy
tojų ir artistų mūsų šalies ir Amerikos. k *

“O dabar šis draugiškumas pasireiškia 
vis platesnėse formose. Didžioji Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Anglijos liau
dis susidūrė su pavojum barbariškojo fašiz
mo, kuris grūmojo visam pasauliui. Draugiš
kumas ir tarpsavinė pagelba yra tos jėgos, 
kurios šiuo istorišku momentu užtikrins vi
sišką sunaikinimą fašizmo riaumojančios pa
baisos. Laisvės ir žmoniškumo idealai yra 
lygiai arti prie širdies abiejų kraštų žmo
nėms. šitie idealai apvienija mūsų kraštų 
žmones dabartiniu didžiu istorišku momentu.

“Man labai smagu siųsti per platų okeaną 
jums, mano Amerikos draugai, nuoširdų pa
sveikinimą ir išreikšti mano tvirtą įsitikini
mą, kad teisingumas ir demokratija laimes. 
Žmonijos priešas bus sunaikintas sykį ant 
visados.”

Skamba Vitebsko, Smolensko 
Garsus vardas,—
Skamba didvyrių herojų 
Mūšis skardus!

Štai jau savaitė kelinta 
Pranešimai,

Būk tai naciškos govėdos 
Viršų imą;

Būk tai armija raudona
Sudarkyta:

Pasiduos, nes išėjimo 
Nesą kito . . . *• ♦

Bet tai Gebelso nukalta
Propaganda,—

Smarkiai bestijos Berlyno
Persigando:

Neina, bra, tas jų blickrygas 
Pagal planą,—

Ko čia griebtis, kur pasukti, 
Neišmano.

Nei kviečių tų iš Ukrainos, 
Nei aruodų . . .

Nei vandens, nei tos plutelės 
Nieks neduoda. . .

Trūksta tankams gazolino
Ir aliejaus,

Jų kariai, kaip musės, krenta, 
Kraujas liejas. . .

O herojai raudonieji —
Mūs’ narsuoliai,

Kaip liūtai kovingi, grumias, 
Nacius puola.

Terškia tankai, ugnį spiaudo,
Griaute griaudžia,

Pergalių vainiką pina 
Savo liaudžiai.

Orlaiviai gręsmingi ūžia,
Dangų raižo,

Mėto bombas, persekioja

Taukši, trata,
Daužo, ardo, kur pataikius, 

Ir granata.
Staigiai puola partizanai 

Savanoriai :
Savo kraštą gina drąsiai 

Ir padoriai.
Dūmų, debesys ir dulkių 

Plinta, kyla,
Lyg bandydami paslėpti 

Karo bylą.
Pragiedruliai varsto, raižo

Tamsią naktį :
Nuo prožektorių galėtum 

Ir apakti. .
Kaip tiktai naktis pabėga 

Išbaidyta,
Tuoj aušra už rankos veda 

Dieną kitą.
Vėl atnaujintos atakos,

Vėl puolimai,
Vėl kariai, eiles suglaudę, 

Grumtis ima.
Ir Smolenskas tebestovi 

Veik neliestas,—
Ei, garsiai skambės istorijoj 

šitas miestas.
Visą mėnesį Berlynas

Rėkia, girias,
Bet jau visas svietas žino

Jo pagyras,—
Propagandą jo klastingą,

Tigro snukį,—
Kad jo žygiai prieš Tarybas 

Jau susmukę...
Ir sutrėkš Tarybų sūnūs 

Hitlerizmą,
Ir sujungs pasaulį gijos 

Humanizmo.
Jonas Kaškaitis

Paveikslas parodo Anglijos fabriką, kuriame darbininkai sudėstinėja bombne- 
šį, kuris, sakoma, yra didžiausias visam pasaulyje.

Pavykęs Piknikas
Rugpjūčio 9 dieną atsibuvo 

smagus piknikas, kurį buvo su
rengus LDS 36 kuopa. Diena 
buvo šaltoka, bet giedri, pūtė 
stiprus vėjas. Vakare pasida
rė šilta ir apstojo vėjas.

šiemet mes piknikus pradė
jome vėlai, nes visi diliame 
po 6 dienas į savaitę. Ir toj 
dienoj turėjome dirbti, tai ir 
pikniką negalėjome anksti 
pradėti. Tai rengėjai atsipra
šo tuos svečius, kurie anksčiau 
atvažiavo, žinoma, daržas bu
vo atdaras visą dieną, bet vie
tiniai lietuviai pradėjo rinktis 
tik 7-tą valandą vakare. 
HiiPublikos prisirinko geras 
būrys ir smagiai linksminosi 
ligi vėlos nakties. Turėjome 
ir svečių, buvo draugų iš Se
attle, Tacoma ir Aberdeen. 
Ačiū jiems už atsilankymą.

Piknikas pavyko gerai, li
ko keli desėtkai dolerių pelno * 
kuopai. Kuopa dėkinga vi
siems dalyviams ir darbinin
kams, kurie dirbo piknike. 
Ačiū ir Norkui už suteiktą ūkį 
veltui dėl pikniko.

A. B.

vo 30 d., 1891 m. paskyrė 
pirmą rezervaciją, dabar ta 
vieta yra Shoshone ir Teton 
National Forests. Vėliaus

Šviesusis Gyvenimas
(Valstiečio eilėraštis)

Skundžias, keikia ponas, 
Širsta dar labiau, 
Kad saulė raudona 
Kyla vis aukščiau.

Taip jisai norėtų
Stumt ją atgalios ...
Paskandinti žemę 
Krauju j ir varguos.

Bet saulutė kelias, 
Neis ji atgalios. 
Ji išves varguolius 
Iš tos nežinios ...

1891 m. prezidentas paskyrė 
antrą rezervaciją iš suvirš 
miliono akrų viešos žemės 
Koloradoj, šiandien žinoma 
kaip White River National 
Forest. 1892 m. jis paskyrė 
dar aštuonias kitas rezerva
cijas — iš viso apie 3,3(Xh 
000 akrų — Koloradoj, Nau
joj Meksikoj, Oregon ir Ca
lifornia o j.

1907 m. vardas “National 
Forests” buvo duotas toms 
žemėms. Pirmiaus valdžia 
savinosi viešas žemes, bet 
1911, su pravedimu Weeks 
įstatymo, valdžia jau pri
versta pirkti miškų žemes. 
Ir nuo to laiko, dauguma 
Tautiškų Miškų, kurių yra 
apie 160, išvystyta federa- 
liais nupirkimais.

Plačiosios padangės
Skaisčiai mėlynuos.
Sakalai — didvyriai
Tenai teskrajos...

Pranas Petrikauskas.

Chicago, Ill. 
“Laisvės” Redakcija:

Štai iškarpa iš “Draugo.” 
Manau, kad įdėsite mano at
sakymą “Draugo” Redakci
jai. “Draugas” rašo: I

“Balšavikų visų galų sui
rimo konferencijos visais 
galais suiręs šaukėjas šau
kia: ‘Pasaulis tvarkysis pa
gal biologijos mokslą?

“Gal todėl irtdraugučiai 
Lietuvoje ir elgėsi kaip žvė
rys? Gydytojau, pabandyk 
susipažinti kiek su humaniz
mo mokslu!”

Matomai, baugina katali
kų vadus biologijos mokslo 
šakų skleidimas-populiari- 
zavimas plačiosioms ma
sėms žmonių! Preventive 
medicina jiems jau netaip 
baisi; bet eugenika, geneti
ka, motinyste, pagrindiniai 
paremta biologijos mokslu 
— katalikų vadų kūno odą 
padaro žąsine.

Teisybė, dienos įvykiai

trugdo didelį darbą švieti
mo-kultūros dirvoj. Pamirš
tos prelekcijos mokslo srity
je. Net ir ALDLD įsivėlė į 
politiką. LDS ir ALDLD va
dams nereikia pamiršti tųjų 
organizacijų m o k s 1 inimo 
plačiųjų masių tikslo. Ar tik 
vienas Dr. J. J. Kaškiaučius 
tepasiliko tvirtas prie moks
linimo liaudies? Kiti nu- 
klimpo politikoje!

Dr. A. L. Graičūnas.
VIII-18—1941

50-ties Mėty Sukaktis 
Pirmo Valdžios Miško
Amerikos National Forest 

sistema, kuri pradėta su 1,- 
250,000 akrų žemės Wyo
ming valstijoj, šiandien su
daro beveik dešimtą dalį vi
sos Jungtinių Valstijų že
mės, jau. mini savo 50-tą su
kaktį.

Prezidentas Harrison ko-

Easton, Pa.
Girdime Laisvės Radio

Rugpjūčio 18 dieną, 9 va
landą vakare oras buvo pras-

Elizabeth, N. J-
Rugpj. 9, apsivedė Beatrice 

(Biddy) Bieliauskaitė su Da
niel Martinko iš Clifton, N. J.

Kaipo dalyvavusiai vestuvė
se, teko sužinoti, kad tos ves
tuvės buvo suruoštos motinos 
Margaret Taraškevičienės, ku
rią tik du metai, kaip Petras 
Taras (buvęs brooklynietis) 
apsivedė. Tai po dviejų metų 
draugas Petras turėjo už gar
bę atžymėti savo podukros 
vestuves. Sukvietė gimines iš 
abiejų pusių, taipgi savo idė
jos draugus bei drauges.

Reikia tarti, kad Beatrice į 
mūsų miestą, Elizabeth, labai 
jauna atvažiavo. Lankė pra
dinę ir aukščiausią mokyklą. 
Nuo jaunų metų, sykiu su sa
vo motina prigulėjo prie Ban
gos Choro iki šių dienų.

Mūsų Beatrice priaugo prie 
choro ir prie visuomeniško vei
kimo, visur dalyvaudama.

Jos motinai tenka didelė 
garbė, kad viena su dukrele 
gyvendama sugebėjo taip gra
žiai išauklėti laisvoj dvasioj 
Birutėlę!

Apsivedė civiliai.
Svečių buvo sukviesta iŠ 

Shenandoah, Nanticoke, iš tos 
apylinkės, kur Beatrice yra 
gimus, taipgi iš Jersey City, 
Bayonne ir Flemington.

Dalyvavo žmonių 125. Prie 
Balčiūno orkestros gražiai pa- f 
šoko veselninkai. Jaunieji tą 
vakarą išvažiavo medaus mė
nesį praleisti į Maine valsti
ją.

Linkiu jaunavedžiams daug 
laimės šeimyniškame gyveni
me ! Bronė.
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Paveikslas imtas laike Raudonosios Armijos manevrų. Parodo, kaip raudonar
miečiai mokinasi persikelti per upę reikalui prisiėjus.

y ♦ v’g ♦ v a -g ♦ ♦ nes jis gavo per protekcija an-
Laiškas is Australijos

ticular brew. We had three 
substantial meals a day. Din
ner consisted of meat, vege
tables, kasha (a sort of boiled 
meal), fruit and usually tea; 
for breakfast, ham and eggs, 
cheese, white, black and a 
sour kind of brown bread, 
butter, cake and tea.”

Taip rašė didelė Sovietų 
priešė, p-lė Ann Crawford. 
Bet su tuo maistu “vargšė” 
Kalinauskienė ir “nabagas” 
Minderis vos badu nenumirė. 
Vargšai, kaip bolševikai juos 
“kankino!”. . .

Vienu žodžiu, maistas buvo 
geras!

Vladivostoko uoste, sako 
jie, užrakino per visą naktį 
ir neišleido. Buvo įsakymas 
neišeiti iš traukinio, nes ėjo 
muitinėje daiktų patikrinimas; 
kiekvienas keleivis turėjo po 
kelis čemodanus, o kiti ir la
bai daug, tai reikėjo būti prie 
jų, nes be savininko negi ati
darys čemodanus. Mano ir

dar keleto patikrino ir mes 
ėjom pasivaikščioti po Vladi
vostoką ir vaikščiojom po ke
letą valandų, — kol nusibo
do.

Kalinauskienė skelbia, būk 
muitinėje atėmė daug lietuviš
kų knygų. Nesuprantama, ko
dėl iš jos atėmė, o iš Koloni-. 
kaitės, Mažionytės ir kun. Ta
mulio nepaėmė nė vienos lie
tuviškos knygos, nors ir jie 
vežėsi jų nemažai? Matomai, 
kaip visur melas, tai taip ir 
čia! Vien tik šmeižtai, viskas 
sufabrikuota. . . Tai prašau, 
dorieji Amerikos lietuviai, pa
daryti išvadą—atskirti, kur 
melas bei tiesa.

. . . Kaip atvažiavau į Aus
traliją, tai dar nedirbu. Gau
nu iš anglų valdžios pašalpą 
į savaitę 2 svarus ir 10 šilingų. 
Mes atvažiavome čionai 20 ti
krų lietuvių, kur kalba tik 
10% angliškai.

. . .Mielas drauge, labai ta
ve prašyčiau, kad siuntinėtum

man “Laisvę” surinkęs dau
giau numerių iš karto, už ką 
aš tau be galo būsiu dėkingas. 
Daugelis mūs čionai lietuvių 
nemokame angliškai skaityti, 
tai prašė tau padėkoti už tuos 
numerius, kuriuos jau esi pri
siuntęs.

žinai, viename “Laisvės” 
num. radau tavo atvaizdą. La
bai juomi apsidžiaugiau!

šį laišką siunčiau per Ka

nados draugus ir prašiau jį 
persiųsti tau.

Tavo draugas,
(Parašas). 

13~_VI—41.
Brisbane, Australia.

Nuo Redakcijos. Dėl visiems 
žinomų priežasčių, šio laiško 
autoriaus pavardės neskelbia
me. Laišką mums pridavė 
brooklynietis d. N. Pakalniš
kis.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Grigaičio Melų Malūnas. — 
Kalinauskienės ir Minderio At
vežtas Melų Maišelis. — Kaip 

Jie Badavo. — Ką Sako 
Anglų Žurnalistė?

Mielas Drauge!
. . .Gavau laišką iš Kanados 

ir dienraštį “Naujienas,” Chi- 
cagoje leidžiamą. To dienraš
čio n-ry 56-me yra įdėta pasi
kalbėjimas tos laikraščio ko
respondento ar įgaliotinio su 
sugrįžusiais Kanados lietu
viais iš Lietuvos — Ona Kali
nauskiene ir Stasiu Minderiu. 
Prašau įdėti šį mano laišką 
“Laisvėje,” kame aš noriu 
įrodyti, kaip “Naujienos” be 
pamato šmeižia tarybinę Lie
tuva. *

Šių metų kovo 1 d. Toronte 
buvo surengtos prakalbos, ka
me kalbėjo tik ką atvykę iš 
Lietuvos lietuviai — Ona Ka
linauskienė ir S. Minderis. 
Abu asmeniškai gerai pažįstu, 
nes kartu keliavome.

Kalinauskienė yra paprasta 
davatka ir Sovietų, supranta
ma, neapkenčia — ji jų prie
šė.

Stasys Minderis yra laisva
manis, supranta, kad nereikia 
tikėti; nuo kelionės draugų jis 
gavo “durnelio” vardą, nes 
yra keistas žmogus ir visokias 
nesąmones kalba. Ypač mėgs
ta ciniškus žodžius.

Pirmiausiai jie sako, kad 
Lietuvai tapus tarybine, pra
sidėjo atleidinėjimas viršinin
kų ir policijos.

Onai Kalinauskienei ir St. 
Minderiui, matomai, labai gai
la šauniosios policijos bei vir
šininkų. Bet aš norėčiau ži
noti, kiek jie pažįsta tą sme
toninę policiją? Manau, kad 
jie ją pažįsta tik iš pamaty-

So. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio “Amberland Pro
gram” įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. 
Programa duodama iš stoties 
WHDH, 850 kilc., Boston, 
Mas..

Šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; vyrų trio: Dzūkas, 
Žemaitis ir Zanavykas; due
tas: Dzūkas ir Dzūkiūtė; Kru- 
koniūtė ir Bakšiūtė iš Worces- 
terio; Harmonijos Kvartetas 
iš Bostono; Kalakutas pagros 
vargonų solo.

Ateinantį nedėldienį, rug
pjūčio-August 24, 1941, įvyks 
PLT Amberland Programos 
piknikas. Nepamirškite ir at
silankykite. Dalyvaus muzikė
lėj programoj beveik visi per 
radio girdėti artistai. Bus pui
kus ir jausmingas dailės daly
kas ir įdomus visiems. Bus 
proga ypatingai pasimatyti su 
radio artistais. Piknikas bus 
Maynard Parke, Maynard, 
Mass. Visi iki vieno atvažiuo
kite ir linksmai praleiskite ne- 
dėjdienj.

Dėdė Petras.

mo, iš drabužių, vien tik iš 
blizgučių bei antpečių.

Tiesa, obuolys kartais iš vir
šaus išrodo labai gražus, bet 
viduje — supuvęs. . .

Taip ir su smetonine poli
cija.

Aš išgyvenau Lietuvoje 20 
metų ir žinau jos policijos 
“kilnumą.” Bet kokis streikas 
ar susirinkimas, būdavo, vir
šininkų apgirdyta policija laz- 

, domis ir kulkomis “numalšin- 
Į davo”...

Puikiai man buvo žinoma 
ir nusikaltimų statistika, — 
chuliganizmas ir vagystės prie 
Smetonos. Policija į niekšystes 
žiūrėjo pro pirštus. Tam ti
kruose kvartaluose doram 
žmogui sunku būdavo pereiti 
neužkabintam chuliganų. Liau
dies milicijai įsisteigus, žymiai 
sumažėjo visokį prasikaltimai, 
o prostitucija — visai išnyko.

Toliau Kalinauskienė su 
Minderiu pasakoja, kad Karę 
Muziejuj neskamba Laisvės 
Varpas, kad negalima tas mu
ziejus lankyti, — neleidžia.

Tiesa, kai kurias apeigas 
panaikino, bet Lietuvos sava
norius, kovojusius už Lietuvą, 
tarybinė Lietuva gerbė ir ger
bia, kaip kovojusius prieš sve
timų valstybių imperialistinius 
pasikėsinimus, bet nežinoju
sius, kad užsidės Smetonos 
jungą.

Paskutinėmis dienomis prieš 
išvažiuojant iš Lietuvos, aš ap
lankiau Karo Muziejų; nesą
monė yra pasakoti, kad ^ne
leido.”

Kalinauskienė su Minderiu 
sako, kad Lietuvos kariuome
nę išvežė iš Lietuvos “į Rusi
jos gilumą” ir daugiau ji iš 
ten negrįš. Vežė į Vilnių; 
daug Lietuvos kariuomenės 
palikau Kaune išvažiuodamas.

Minėti asmenys pasakoja 
šmeižiančių povilaitiškų-sku- 
čiškų anekdotų, paleistų so
vietų karių adresu, kuriuos aš 
girdėjau dar nematęs raudon
armiečių. Kai juos pamačiau, 
tai Skučo ir Povilaičio pasa
kos liko tuščiais burbulais.

Nusiskundžia K-nė ir M-ris, 
kad Sovietai nenorėjo juos iš 
Lietuvos išleisti, ilgai esą tar
dė, o vieną vyruką neišleido. 
Galimas daiktas, kad kai kas 
buvo sulaikytas nuo išvažia
vimo, buvo tardomi, nes ne
aiškiai atsakė į klausimus, ar
ba buvo apskųsti kam nors 
skriaudą padarę.

Tiesa, kad prie Smetonos 
buvo lengviau išvažiuoti už
sienin, nebuvo ilgų susitruk- 
dymų su vizomis. Sovietų vi
zų turėjome laukti mėnesį vien 
tik dėl to, kad ėjo visoki pa
sų padirbinėjimai (svetimose 
valstybėse), nes Lietuvai ta
pus tarybine daugelis lietuviš
kų kapitalistų, fabrikantų bei 
spekuliantų darė visokias kom
binacijas pabėgti su pasais, 
mokėjo pasakiškas sumas pini
gų už svetimos valstybės pa
sus, padirbinėjo juos ir 1.1. So
vietai, žinomą, turėjo su tuo 
atsargiai elgtis h’ tas sutruk
dė vizų gavimą; bet viskas 
buvo atlikta gan gerai. Tiesa, 
vienas asmuo buvo neišleistas,

Meluoja jie, sakydami, būk 
neleista pinigų išsivežti “nė 
cento.” Jeigu aš būčiau turė
jęs, tai ir šimtais būčiau ga
lėjęs išsivežti, nes nebuvo toks 
smulkus kratymas; kišenių vi
sai nekratė.

šlykščiai jie meluoja apie 
maistą. Girdi, jei savo mais
to būt nepasiėmę, tai badu būt 
numirę. Apie tą jų “badą” 
čionai pakalbėsiu.

Nuo Rygos iki Vladivostoko 
per 11 dienų važiavome mes 
176 keleiviai. Gavome gani 
puikų, su visais patogumais! 
traukinį, su atskiru valgomuo
ju.

Aš ir dar mano gerų 20 
draugų neturėjome nė gaba
liuko savo maisto. Tiesa, vie
nas lietuvis, Kalvaitis, turėjo 
dešros bei plikytos duonos, tai 
išlaikė iki Australijos, kame 
Brisbane tą dešrą valgėme. 
Tai toks buvo “badas.”

čia aš duodu iš Australijoi 
dienraščio ištrauką, parašytą 
apie kelionės per Rusiją mais
tą. Rašė taipgi didelė Sovie-' 
tų priešė anglė p-lė Ann 
Crawford, kuri negalėjo už
ginti tą faktą. Štai ta ištrau
ka iš jos aprašymo:

“Luxurious Meal. Meal cou
pons for the whole ten days 
were immediately distributed 
and, scarcely had we set off 
at 2 p.m. than lunch was 
served. It was a luxurious 
meal, consisting of caviar, 
chicken with rice, salad and 
grapes. Later in the afternoon; 
we discovered home-comforts 
in the form of a boiling samo
var at the end of each coach, 
where the conductor made us 
tea at almost any time for a 
few or, if we preferred, a 
stronger variety, we could 
ourselves make our own par-

TILŽĖS SPAUDIMO 
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

i

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DTREKTOlduS

Išbalzamuoja Ir laidoja ąnt 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(Koplyčią) 

•
Pargamdo automibklus ir ka
rietas veseljjom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

SHENANDOAH, PA.
L.D.S. W-u> APSKRIČIO

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio 24 Augusi

CITIZENS FIRE CO. GROVE
BRANDONVILLE, PA.

JONAS SIURBA, LDS CENTRO SEKRETORIUS 
SAKYS PRAKALBĄ

Dainuos Lyros Choras iš Wilkes-Barre, Pa.
Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakare.

Programa prasidės 4 vai. po pietų.
Visus kviečia dalyvauti šiame piknike,

LDS 10-to Apskričio Valdyba.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS 
f Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga 

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

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

į

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
fesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar- 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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 duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

|vyks 
Sekmadienį

Phil adelphia, Pa.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuvių organizacijų rengia

mas didysis piknikas dėl dienraščio “Laisvės”

Rugpjūčio 
Augusi

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA.

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Philadelphijos, Lyros Choras iš Wilkes-Barre, 
Sietyno Choras iš Netvarko, Lyros Choras iš Baltimorės ir Aido Choras iš Brooklyno.

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBA
' ------------- ---------------------- ------ ---------------------------------- :------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- ;------------------------- 1---------- —----------------------------------------

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

Biwi išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave.,
1218 Wallace St. ir nuo Muzikales Sales Richmonde.JT, y 5 , . «' > • r • > 1 '
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SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

•tuzinus painių operacijų sužeistiems, ir taip išgelbėjo gy
vybes sužeistų eilinių kareivių ir komandierių.

Gydytojas chirurgas Bondarenko darė paprastas ope
racijas pačiame karo lauke, po vokiečių ugnim.

MOTERYS SUŽEISTŲJŲ GELBĖTOJOS
Raudonosios Armijos daktarams ir medikalėm slaugėm 

(norsėm) padeda tūkstančiai sovietinių moterų patriočių.
Kada, po didelių kautynių, .viena mūsų kariuomenės 

dalis pasitraukė iš kaimo Poški ir užėmė naujas pozici
jas, moteris kolektyve ūkininkė Aleksandra Karpovaitė 
Sobčenko paėmė nuo mūšių lauko keturioliką sunkiai su
žeistų Raudonosios Armijos kareivių, suteikė jiem medi- 
kalę pagalbą ir rūpestingai paslėpė juos nuo priešo.

Kai vokiečiai atėjo į kaimą, jie nerado nė vieno sužeis
to raudonarmiečio. Kuomet mūsų vieneto kareiviai išvijo 
fašistus ir atgriebė kaimą, tai Aleksandra Sobčenko pra
nešė komandieriui apie išgelbėtus sužeistuosius raudon
armiečius. Komandierius pareiškė jai dėkingumą.

žiaus ligoninėje sužeistuosius.”
Bet faktas yra, kad iki šiol 

iš Kauno, iš Lietuvos nėra 
gautas nei vienas pranešimas, 
nei vienas laiškas. Viskas, ką 
“Keleivis” ir kiti pronaciški 
laikraščiai talpina apie Lie
tuvą, ateina per Goebbelso 
propagandos biurą arba iš to 
Biuro, iš Berlyno arba Kara
liaučiaus.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 981 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2944 Avenue S, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tlie premises.

MICHAEL REICH
2944 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MESEROLE TAVERN
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

Milford, Mass.

Šaukia Piliečius At- 
mušt Pavoju nuo

Leningrado
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

gul geriausi ir narsiausi 
darbininkai, tarnautojai ir 
inteligentai dedasi į būrius 
liaudies armijos; tegul tuo
jau mokinasi karinės tech
nikos ir išmoksta vartot 
šautuvą, kulkasvaidį ir ran
kines granatas.

“Pakilkime visi, kaip vie
nas, gint mūsų miestą, mū- 

, sų židinius, mūsų šeimynas, 
mūsų garbę ir mūsų lais
vę!... Budėkime ir veski
me begailestingą kovą prieš 
bailius, gąsdintojus ir pabė
gėlius. Būkime tvirti iki ga
lo ir nesigailėkime savo gy
vybės kovoj prieš tą neprie
telių, kol mes jį sukriušinsi- 
me ir sunaikinsime!”

Maskva, rugp. 22. — So
vietų kariuomenė su mirti
nu pasiryžimu gina Odesą, 
kūną apsupo naciai. Sovie
tų laivai pristato gynėjams 
reikmenų.

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, jog Sovietų 
orlaiviai vėl atlėkė bombar- 
duot šiaurinę Vokietiją, bet, 
sako, neturėję pasisekimo.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

susirinkime. Pakalbėk, paagi
tuok už paaukojimą.

Pasidarbuok. Išgirsk balsą 
j Sovietų Sąjungos didvyriškos 
liaudies. Pasigailėk kančių jos 

į sužeistų karių. Ištiesk jiems 
savo paguodos ranką.

Prieš kiek laiko čia rašiau, 
kad “Keleivio” redaktorius 
pogromiškai kursto lietuvius 
prieš žydus, kai jis sako, kad 
Kaune buvo apginkluota 10,- 
000 žydų prieš lietuvius.

Dabar, rugpjūčio 20 d., 
“Keleivyje” Michelsonas šau
kia :

“Šitaip ginti žydus, kurie 
apie 3,000 lietuviu Kaune už
mušė ir apie 4,000 sužeidė, 
gali tiktai paskutinis begėdis 
ir lietuvių tautos išgama.”

Bet šitokį prakeiktą melą 
prieš žydus gali skelbti tiktai 
apmokamas Hitlerio propa
gandos biuro agentas!

Tik pagalvokite: Jeigu šian
dien Lietuva paplukdyta krau
juose, tai ne barbarai naciai 
kalti, bet Lietuvos žydai!

Rugpjūčio 16 dieną, apie 8 
vai. vakare, netikėtai staiga 
pasimirė drg. Kazimieras Pins- 
kis, “Laisvės” veikėjo Buknio 
brolis. Apie 2 valandą, paval
gęs pietus patarė savo drau
gams, kad jis eis porą valan
dų pamiegoti, nes su vienu 
kaimynu susitarė važiuoti žu
vauti. Todėl, patarė jo nekliu
dyti, kol jo kaimynas atva
žiuos.

Kada sutartu laiku kaimy
nas atvyko, jo miegamajam 
kambaryj nerado, išėjęs lau
kan, apsidairęs, patėmijo, kad 
jo draugas Kazimieras šalia 
šieno kupetėlės miega. Priėjęs 
pradėjo žadinti, nesikelia. 
Tuomet jis apvertė jį aukštel- 
ninką, pasirodė, kad jau mi
ręs. Pašauktas gydytojas ap
žiūrėjęs surado, kad jau apie 
4 valandos, kaip miręs.

Buvo pašarvotas pas grabo- 
rių Lawrence Valpe, 15 E. 
Main St.

Rugpjūčio 18 dieną atvykus 
broliam ir seserim, išlydėtas į 
Melrose kapines, Montello, 
Mass. Palaidotas be religiškų 
apeigų. Paliko dideliam nu
liūdime brolius, seseris, drau
gus ir prietelius. Ilsėkis, Ka
zimierai, šios šalies Šaltoje že
melėje.

Apie jo gyvenimo istoriją 
bus aprašyta vėliau.

F. J. Repšys.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

J O SEP HINE V ERI) ERB E R 
Old Crystal Palace

1694 'Gates Ave., Brooklyn, N. ' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 •— 11 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pi emi.'es.

F. S, M. J. MASTELLONE 
6224—Uth Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
JOSEPH HIRSH

3917—13 Ave.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2665 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARKET DELICATESSEN. INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 266 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bererage Control Law at 
431 .Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed on the 
premises.

BESSIE ROBBINS & HYMAN 
SILVERMAN 
Silverman’s Del

431 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rttail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

NATHAN & SAMUEL SPINDELL 
Tilden Dairy

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1362 4 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. %

ROSE FALK 
Regent Food Center

1362-1 Nostrand Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

WILLIAM IT. ANDERSON 
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN. INC, 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2040 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 DEKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Į 127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

a--------------------------------------- a
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
H---------------------------------------------ra

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
• •

Piknikam laikyti vieta ir 
puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202
BETHEL, CONN.

O kad šitas juodas melas 
atrodytų į teisybę, Michelso
nas paleidžia kitą melą. Girdi, 
tą “žinią” “pranešė Kauno 
žmonės, kuriems teko patiems 
su tais ginkluotais Lietuvos 
priešais kovoti. Ją pranešė 
tie, kurie dalyvavo užmuštųjų 
lietuvių laidotuvėse, ir kurie 
dabar lanko Raudonojo Kry-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

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

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA ;

! Tėvas Ir Sūnus Levandauskal
UNDERTAKER

• • .
337 Union A venae ;

Brooklyn, N. Y. ;
! Tel. Stagg 2-0788

NIGHT-—HAvemeyer 8-1158

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio J 
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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR ;
SHENANDOAH, PA.

LDS 10 Apskr. piknikas įvyks 24 
d. sekmadieni, rugpjūčio, Citizen’s 
Fire Co. Grove., Brandonville, Pa., 
gerai žinomoj vietoj. Kalbėtojas bus 
J. Siurba, LDS Centro Sekretorius. 
Programą pildys Lyros Choras iŠ 
Wilkes-Barre. Piknikas prasidės 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Prašome lietuvių vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike ir 
praleiskite laiką smagiam aržuoly- 
ne. Bus ir gera muzika. — Kom.

(197-198)

MONTELLO, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos, šo

kiai ir piknikas įvyks rugpjūčio 23, 
24 dd. Liet. Taut. Namo Parke. Šo
kiai 8 vai. vakaro. Sekmadienį, pik
nikas prasidės 12 vai. dieną. Kviečia
me atsilankyti ir praleisti linksmai 
laiką žaliame pušynėlyje. — A. Sau
ka. (198-199)

NEW BRITAIN, CONN.
Pamatykite Sovietų judį, “Kon

centracijos Kempės.“ Bus rodoma 
šeštadienį, 23 d. rugpjūčio, 8 v. v. 
Calumet Hall, 53 Church St. Bus 
ir kalbėtojas, kuris nušvies šių die
nų nuotikius. Rengėjai — Darbo 
žmonių Spaudos Komisija. — Tylu
sis. (198-199)

“Laisvės” piknikas jau čia pat, 
mums reikia daugiau kaip 100 dar
bininkų. Taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles. — L. Tureikis.

(197-199)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Ūkėsų Kliubo biznio sky

riaus piknikas įvyks 24 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Sąryšio Darže, Sta., 24, 
Glastonbury Rd., E. Hartforde. Pra
džia 12 vai. dieną. Gerbiamieji! 
Kliubas yra daug gero atlikęs lietu
vių visuomenei, todėl reikia jį pa
remti, dalyvaukime piknike. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Gros Frank 
Pakeno Orkestrą iš 6 muzikantų. 
Pelnas nuo pikniko eis pagerinimui 
scenerijų. (197-199)

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

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
, 306 UNION AVENUE

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Komiteto 

ir kuopų susirinkimas įvyks antra
dienį, 26 d. rugpjūčio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Tai paskutinis su
sirinkimas prieš “Laisvės” pikniką. 
Draugai, dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — J. S.

(198-200)

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos susi

rinkimas įvyks 26 d. rugpjūčio, 8 
v. v., 29 Endicott St. Visi dalyvau
kite, čia išgirsite deelgatų raportus 
iš konferencijos. — įj. M. Lukas, 
Sekr. (198-200)

PHILADELPHIA. PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 24 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Draugai, malo
nėkite dalyvauti susirinkime. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Kaip žinote,

EASTON, PA.
ALDLD ir IWO ruošia bendrai 

pikniką, rugpjūčio 24 d., Thorpe 
Grove, arti Stewartsville. Bus val
gių, gėrimų ir visokių prašmatnybių. 
Bus šokiai prie geros muzikos. Kvie
čiame Eastono ir apylinkės lietu
vius dalyvauti. Kelrodis: Pervažiavę 
Eastono-Phillipsburgho titą paimki
te 24 kelią ir važiuokite lygiai 5 
mailes kol rasite iškabą po kairės, 
tada sekite iškabas iki parkui. Visi 
su automobiliais ir pavieniai susirin
kite prie Liet. Piliečių Kliubo, 2 v. 
po pietų, Walput gat. — Kom.

(197-198)

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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j SUMNER-HART LIQUOR STORE j 
I 132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y. I 
I

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė, Jų įsteigė plačiai ži- 

j nomi brooklyniečiai

j K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

li nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš-

I
 dirbimo ir importuotais.

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

PRISTATOME Į NAMUS
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

a si
v

F. W. Shalins 8
(SHALINSKAS)

Funeral Home
O

B

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

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

laidotuves

nemoka 
miesto.

P
S’-O

□

O

O

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES L ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

' Telefonas Poplar, 4110

B

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

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

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

~KELBKnTS “LAISVĖJE"

Robert Lipton
JEWELER

■ 701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Avės.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
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.



Šertas puslapis
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laisve

NewWko^ė^^2lnloi
Connecticut ir Massachusetts 

Girdėjo Laisves Radio
Dabar jau užtikrintai žino

ma, kad Laisvės Radio Progra
ma patapo mažiausia penkių 
Rytinių Valstijų programa. 
Kaip rodo klausytojų praneši
mai, tai ji gerai girdėta net 
tolimiausiame krašte Mass, 
valstijos, štai komplimentai :

A

FITCHBURG, MASS.
Gerb. Tamstos:

Ir mes girdėjome Laisvės 
Radio Programų rugpj. 18-tą. 
Labai aiškiai girdėjome kal
bas, taipgi ir seniai begirdėta 
Menkeliūniūtės balsų. Radio 
programa mums visiems pati
ko. Velijam, kad jums sek
tųsi ir ant toliau.

Draugiškai,
V. J. Pshalgauskas ir šeima.

f 
HUDSON, MASS.

Ar jūs tikėsite, laisviečiai, 
kad ir mes Hudsone, Mass., 
puikiai ir aiškiai girdėjom jū
sų Radio Programų pereita

pirmadienį, rugpj. 18-ta, 9 v., 
vakare. Tai šimto procentų 
lietuvių radio programa — ir 
visa lietuviška. J.. Ormanas 
labai puikiai vartoja lietuvių 
kalba. R. Mizara pasakė labai 
puikia prakalbėlę šių dienų 
klausimais. Visi lietuviai turė
tų paremti šių nauja įstaigų, 
nes tai yra tikra lietuvių liau
dies įstaiga. M. P.
. HARTFORD, CONN. ’ 

Gerb. R. Mizara:
Siunčiu $2. Tai pasveikini

mas Laisvės Radio Programos, 
nes ir aš džiaugiuosi tuo ža- 
vėjančiu pusvalandžiu. Man, 
gyvenant net West Hartforde, 
neblogai girdisi. Ir dainos la
bai gražiai skamba. Taigi ir 
toliau manau remti Laisvės 
Radio. A. L.

Laisvės Radio Programa bū
na girdima kas pirmadienio 
vakarą, 9 valandą, iš stoties 
WBYN, 1430 klcs.

Pirmadienį Rengiama Sekmadienį Dalyvaukite
Apšvietos Vakaras Jurgines Piknike

šeštadienis, Rugpj. 23, 1941
-—l • -

Gimbels ir Dviejų Sacks De- 
partmentinių Krautuvių 

Streikas dar Tęsiasi

i Kailiasiuviai Šapoj Pasisakė 
Už Browderio Laisvę ir už 

Kovų prieš Fašizmą

Motery Kliubas Isigys 
Savo Paveikslą

Lietuviu Moterų Apšvietos 
Kliubas yra nutaręs nusifoto
grafuoti, kad galėtų savo pa
veikslų įdėti į moterų laikraš
čio sidabrinio jubilėjaus leidi
nį Moterų Balsų. Tame istoriš-

Vienas Areštuotas, Keli Su- Rado Dar Penkis KūllUS
žeista Armour’s Mėsos 

Paruošėjų Streike Žuvusią Gaisre

Šį pirmadienį, rugpj. 25-tą, 
“Laisvės” salėj, įvyks įdomus 
apšvietos vakaras, kuriame 
bus aiškinama svarbiausi pa
starųjų dienų nuotikiai pasau
liniame ir Amerikos fronte.

Kalbės A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius.

Pertraukoje, kaip ir visada, 
galėsime girdėti Laisvės Radio 
Programa. Pradžia 7:30 v. v. 
Prašome susirinkti anksti,- kad 
turėtume gana laiko išklausy
ti ir radio pranešimo, padis- 
kusuoti ir anksti užbaigti.^

Komisija.

WPA Muzikos Programos

Šį sekmadienį, rugpjūčio 24- 
ta, brooklyniečiai lietuviai bū
riais trauks į Dexter Parka, 
74-11 Jamaica Ave., Woodha- 
vene, kur įvyks Šv. Jurgio 
Draugystės 64-tas piknikas. 
Šokių mėgėjams čia bus visus 
popietis ir vakaras linksmybių 
prie J. Tamašausko orkestros, 
o visiems kitiems smagus pa- 
žmonys — pasikalbėjimas, pa- 
sivaišinimas su draugiškais 
jurgiečiais.

Draugija kviečia visus į sa
vo piknikų. Įžanga tik 40c. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Dexter Parkas randasi prie
šais Elderts Lane stotį ant 
BMT Jamaica linijos.

MIRĖ
šeštadienio popiečio 3 vai., 

Brooklyno Muziejaus Skulptū
rų salėj, dainuos WPA Negro 
Melody Singers, vadovaujami 
Ulysses Elam. Vėliau, 8 ;30 
v. v., Parko Music Grove, 
grieš WPA Simfoninė Orkes
trą, vadovaujant John Bar
nett, dalyvaujant solistei Ele
anor Brownell.

Rugpj. 14 d., Buffalo, N. 
Y., mirė Mary Vohs, 51 me
tų amžiaus. Buvo parvežta į 
Brooklyna ir pašarvota ša- 
linsko koplyčioj. Palaidota 
rugpj. 19 d., 2 vai. p.p., į 
Liuterionų kapines. Laidotuves 
aptarnavo šalinsko graborys- 
tės įstaiga.

V ažiuokim į
i --------------- ------------------------ -

Philadelphia os Pikniką
“Laisvės” Naudai

f

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

KELIONiš §2.00 I ABI PUSI
Busai 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 August 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.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų, 5 dienų darbo savai
tės ir pakelti po 5 centus dau
giau ant valandos. Darbinin
kams buvo mokamos algos nuo 
$16 iki $22. Pakilus pragyve
nimo kainoms, darbininkai ne
galėdami galo su galu suves
ti buvo priversti streikuoti. 
Kompanijų bosai buvo priža
dėję tartis su darbininkų uni
jos atstovais, bet prabėgo 9 
savaitės laiko ir išpildymo pa
žadų nuo bosų nesulaukė. To
dėl paskelbė streikų ir visi na
riai pikietuoja.

Pikietninkai neša iškabas su 
įvairiais paveikslais ir obal- 
siais. Daugybės žmonių stab
teli, skaito iškabų užrašus, 
juokiasi, kalbasi tarp savęs— 
geriau nepirkti tose vietose, 
kur darbininkai streikuoja. 
Merginos pikietės daugiau 
lerm^ sukelia, negu vyrai. Jos 
šaukia plonu, skambančiu bal
seliu, todėl visi praeiviai akis 
atkreipia į merginų šūkius ir 
maršayimus pas krautuvės du
ris.

Ant kampo gatvių prie krau
tuvės streiko komitetas dalina 
lapelius, kuriais atžymi strei
ko eigų ir dėl ko streikas. Ma
tėsi vienas ir tokių praeivių, 
kuris, • vietoj paimti lapelį iš 
dalytojaus rankų, mušė daly
tojų per rankų ir lapelis nu
puolė ant žemės. Kitas, tai 
matęs, praeivis pastebėjo: Tai 
žioplas sutvėrimas. Lapelių 
dalintojas sako: Jis dar pa
valgęs, todėl jis ir yra toks 
drąsus.

Kompanija turi nusamdžius 
ir šnipus, kurie vaikščioja ant 
šaligatvių ir kalba į praeivius 
pasakodami, kad ^merginos 
gaudavusios po $25 savaitinės 
algos. Girdi, jos nežino, ko 
jos nori. Tai tikras melas, kad 
pateisinti baisų išnaudojimą 
darbininkų.

Gimbels ir Sacks randasi 
prie 34th St. ir antra Sacks 
krautuvė prie Fifth Ave., New 
Yorke. Tos krautuvės dau
giausia importuoja visokius 
aprėdalus ir namams reikme
nis iš Chinijos, Japonijos, Vo
kietijos ir iš kitų šalių, kur tas 
reikmenis pagamina labai pi
giai, o čia parduodami už do
lerius daro neapsakomus pel
nus. Tūlas laikas atgal aš 
skaičiau laikraštyje, kad Gim- 
bel buvo iš Japonijos imparta- 
vęs 75,000 vyriškų marškinių, 
šventadienių, kurie ameriko
niškais pinigais Japonijoj kai
navo po 12 centų, o čionai 
ant “sale” pardavė po $1. To
dėl kompanijos ir nutunka.

Kaimietis.

Greit Išpardavė Daug 
Elektriškų Valytuvų

Consolidated Edison CoP) 
paskelbė išbaigusi specialį iš
pardavimų 32,000 elektriškų, 
valytuvų, kurių kainos buvo 
nupigintos nuo $49.95 iki 
$22.90, ir sykiu parduotų skus
tuvų, nupigintų nuo $12.50 
iki $1.

Kompanija skelbią turėsian
ti vėl specialį labai vertingų 
elektriškų įrankių išpardavi
mų pradžioje sekamo mėne
sio, pradedant rugsėjo 8-ta.

Budžeto Taryba Atmetė 
Apskričių Reformų Bilius
Budžeto Tarybos posėdyje, 

pereitų ketvirtadienį, 8 balsais 
prieš 4 atmesti demokratų ta- 
rybininkų didžiumos pasiūlyti 
taip vadinami apskričių refor
mos biliai. Dėl to Louis Cohen, 
Bronx demokratų t a rybinin- 
kas, iškėlė pusėtinai didelį 
šturmų, kaltindamas, kad ma
joras LaGuardia susidėjęs su 
demokratų apskričių, viršylo- 
mis, o paskiau juos išdavęs. ‘

Fromm Bro. šapoj, brangiais 
kailiais verslo įstaigoj, 275 
Seventh Ave., New Yorke, 
darbininkai priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama, kad 
šalies prezidentas išlaisvintų 
Earl Browderj. Kitoje rezoliu
cijoje reikalauja teikti “viso
kią galimą greitą pagalbą” 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
Chinijai jų kovoje prieš fa
šizmų.

Workers Alliance Prašė 
Išlaisvint Browderj
Workers Alliance skyrius 

Williamsburge priėmė rezoliu
ciją, kuria prašo šalies prezi
dento Roosevelto išlaisvinti 
Earl Browderj. Rezoliucijoj, 
tarp kitko, sako:

“Laikymas Browderio kalė
jime duoda paramos ir pato
gumo Lindberghams, Wheeler 
riams, Hooveriams, Hearstams 
ir Norman Thomas’ams, Hit
lerio tenkintojams ir didžiau- 
siems Municho konspirato- 
riams.”

Ragina Saugot Vaikus 
Nuo Kokliušo

Kokliušą, mažiau jį pažįs- 
tantieji, tankįai neskaito nei 
liga, tačiau ji yra pavojinga 
ir ypatingai mirtinga mažiems 
vaikams. Miesto sveikatos ko- 
misionierius dr. Rice ragina 
sveikus vaikus neleist žaisti su 
vaikais turinčiais “šalčius,” 
nes iš karto atrodantis papras
tu “šalčiu” nesveikavimas ne 
kartą išsivysto į kokliušą.

i

Nemirtinga Savaitė
Per savaitę, pasibaigusių su 

16-ta rugpjūčio, Brooklyne vi
so mirė 389 asmenys. Tai an
tra savaitė su mažiausiu mi
rimų rekordu šiais metais. Ne- 
mirtingiausia savaitė buvo lie
pos 13-19, su 376 mirimais.

kame leidinyje tilps desėtkų 
žymiausių Amerikos lietuvių 
moterų kliubų, chorų bei ko
mitetų paveikslai, supažindiną 
dabartinę visuomenę su mote
rų veikla ir pavaizduos praeitį 
ateinančioms gentkartėms.

Labai pageidaujama, kad 
visos kliubietės dalyvautų ir 
galėtume turėti įspūdinga pa
veikslą, atitinkantį mūsų, cen- 
traliniam ir veikliam kliubui.

Visos Liet. Apšvietos Kliubo 
narės prašomos susirinkti į fo
tografo Jono Stokes studiją, 
512 Marion St., Brooklyne, šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 28-tą, 8 
vai. vakaro. Paveikslas bus 
traukiamas lygiai 8 vai. Prašo
me nepavėluoti.

Jono Stokes fotografijų stu
dija randasi prie pat Broad
way, priešais Chauney St. sto
tį, ant BMT Jamaica linijos.

Arthur S. Meyer, Valstijinės 
Tarpininkavimo Tarybos pir
mininkas, rugpjūčio 20-tą pra
dėjo tyrinėti ginčų tarp Elek- 
tristų Brolijos Lokalo 3-čio ir 
Edison firmos.

Apsigynimo stampoms par
duoti skelbs specialį vajų rug
sėjo 15-tos savaitę.

PARDAVIMAI
Parsiduoda užeiga su alaus ir vy

no laisniais. Lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Prašome kreiptis šiuo 
'antrašu: 61-10 Flushing Ave., Mas- 
/peth, L. I., N. Y. (198-200)

NOTICES
Notice is Riven 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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

PIRMI TIKRINIAI KARO JUDŽIAI IŠ SOVIETŲ NACIŲ FRONTO
Kaip Raudonoji Armija Veikia 
Kaip Raudonasis Orlaivynus Smogia Atgal 
Kaip " .....
Kaip nacių orlaiviai nušaunami ir belaisviai imami 
Kaip Sovietų Moterys padeda v>' 
Vorošilov, Timošenko, Budionny

MATYKIT Partizanai Kariauja 
  .................................. 1 

Moterys padeda vyt laukan jsivcrŽčlius; 
__  , . “ " -- -- , 8avo pareigose;

Anglų-Sovictų Karine Sutartis pasirašoma Kremliuje Stalinui dalyvaujant.
SULAIKYTA ANT ILGIAU—8-čia DIDŽIOJI SAVAITE 

Tik čia Rodoma — “MOTUFR” Ir ,lnr: Sovietiniai 
Maksimo Gorkio 1’1 1. XJ.AU1V Trumpi Dalykai

Taipgi: "RAUDONOJI ARMIJA PARODOJE"

MIAMI PLAYHOUSE Am.

ir kepta par siena; gaspadoriškal nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 

jp Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y<

šešta savaitė einančiam Am- 
algameitų Mėsos Pjaustytojų 
ir Bučerių, AFL, streike prieš 
Armour firmos šapą, prie 40th 
St., New Yorke, pereitą an
tradienį 1 darbininkas areš
tuotas ir keli aplamdyta dar
bininkams saugojant šapą nuo 
policijos atlydimų stręiklau- 
žių.

Streikas prasidėjo liepos 
14-tą, kada 19 vyrų, ir 3 mo
terys, unijistai, buvo pravary
ti iš darbo firmai atsisakius 
pasirašyti su unija sutartį.

Ne Bile Kur Rastos Kiaut- 
varlės Tinka Valgyt

Miesto sveikatos komisionie- 
rius dr. Rice perspėjo, kad tik 
patikrintuose vandenyse su
rinktos, arba patikimų žuvi- 
nyčių parduodamos kiautvar- 
lės — oisteriai, klemsai — 
yra saugu valgyt. Užterštuose 
vandenyse surinkti gali 'turėt 
pavojingosios vidurių, šiltinės 
— tyfuso — perų.

Pereitą ketvirtadienį polici
ja sužvejojo kūnus dar penkių 
žuvusių Brooklyno prieplaukos 
27-tos ir laivo Panuco gaisre 
rugpjūčio 18-ta.

Dabar jau tikrai žinoma 18 
žuvusių ir bijomasi, kad dar 
bus daugiau. Už keno nors 
apsileidimų ugnis prarijo tiek 
daug gyvasčių.

Irving S per, 731 Schenecta
dy Ave., patrauktas teisman 
už apspardymą laiškanešio 
Handler, kada tas atnešė su
vėluotą laišką. Buvęs suvėluo
tas dėl nebuvimo antraše gat
vės numerio.

Jamaica Įlankoj jieškoma 
lakūno Robert W. Powers, ku
ris prigėrė nukritus su orlai
viu. Jo mokinys Wm. Stevens, 
Jr., buvo išmestas iš orlaivio 
sužeistas. Tikimasi pasveik- 
siant. ' ‘

Policijos leitenantas Samuel 
J. Battle, negras, paskirtas 
pataisų komisionieriumi per 
majorų LaGuardių. Battle bu
vęs pirmas negras policistas 
ir pirmas negras pakeltas į 
vyresniuosius miesto policijoj. 
Tarnavo policijoj nuo 1911 
m.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 
'Lietuviška Alude

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn
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64-tas 64-tas

PIKNIKAS
Rengia Šv. Jurgio Draugystė

Sekmadienį, Rugpjūčio 24 d.
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.

Pradžia 2 vai. po piet. Įžanga — 40c.
J. TAMAŠAUSKO ORKESTRĄ 3
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Kelrodis: Iš Williamsburgo važiuokit Broadway “L” Jamaica trau
kiniu; išlipkite Elderts Lane stotyje. Automobiliais: Važiuokite 
Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., sukite j kairę; pavažiavę Ja
maica Ave. 5 minutes rasite parką.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & 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!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




