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Daug sykių mes esame nu
rodę, kad “Keleivis,” “Naujie
nos,” “Vienybė,” ‘tėvynė,” 
“Drauga^^'Darbininkas” ir
kiti panašūs laikraščiai gauna 
melus iš Berlyno ir juos čia 
šinkavoja savo skaitytojams.

Tą faktą dabar pripažįsta 
ir “Naujienos.” Rugp. 23 d. 
jos sako:

“Amerikos lietuvių laikraš
čiams yra persiunčiamos žinių 
sutraukos, paimamų iš laikraš
čių, kurie šiandien eina Lietu
voje. Tose žiniose piešiama 
baisūs dalykai apie buvusius 
Lietuvos okupantus (?-Red.), 
bolševikus.

“Nėra jokio galimumo tas 
žinias patikrinti. Bet jų aiškus 
šališkumas krinta į akį: apie 
nacių blogus darbus jose ne
užsimenama nė vienu žodžiu. 
C) juk yra žinoma iš patyrimo 
visų tautų, kurias Hitleris už
kariavo, kad naciai yra pusė
tini žvėrys.”

O per visas devynias savai
tes šitas šališkas žinias, tai 
yra, šituos prakeiktus melus, 
“Naujienos” ir visa menševikų 
spauda su pasigėrėjimu talpi
no. Ir dabar tebetalpina.

Grigaitis dar nedrįsta viešai 
pasakyti, kad jie tas “sutrau
kas” gauna iš Berlyno arba 
per Berlyną iš Goebbelso pro
pagandos biuro.

Mes jokių minėtų “sutrau
kų” nesame gavę nei vienas. 
Matyt, Goebbelso biuras yra 
puikiai informuotas, kam jas 
siuntinėti, o kam ne, kas jas 
talpins, o kas pasiųs į gurbą.

Tie Churchillio ir Roosevel- 
to aštuoni punktai sužavėjo ir 
Chicagos kunigų “Draugą.” 
Ypatingai jam patinką dar du 
Roosevelto pridėti punktai 
apie “religijos ir informacijos 
laisvę.”

Girdi: “Juos palankiai su
tinka kiekvienas, kuris tiki de
mokratijai, kuris stoja už visų 
tautų laisvę ir nepriklausomy
bę, kuris trokšta, kad viso pa7 
šaulio žmonės galėtų naudotis 
religijos, spaudos, veikimo 
laisve” (D.” rugp. 23 d.).

Tas tiesa. Bet į tą kategori
ją negali įeiti pronaciškas 
“Draugo” štabas. Pavyzdžiui, 
Churchill ir Roosevelt pareiš
kė, kad pirmutinė sąlyga vi
soms toms laisvėms pasiekti 
yra sutriuškinimas Hitlerio ir 
hitlerizmo. O to atsiekimui bū
tinai reikalinga visokia para
ma Sovietų Sąjungai.

Gi “Draugas” ir visi kleri
kalai kasdien susiriesdami po 
tūkstantį sykių prakeikia So
vietų Sąjungą.

Šį sekmadienį, rugp. 31 d., 
šalia Philadelphijos Mikolai- 
čio parke įvyks ta didžioji 
dienraščio “Laisvės” iškilmė 
arba piknikas. Iš arti ir toli 
ruoškitės dalyvauti.

Visi turėsite “good time” ir 
paremsite savo lietuvišką įstai
gą. Philadelphiečiai visus ma
loniai pasitiks ir priims.

Komercinės spaudos kasdie
ninis “surpryzas” Raudonosios 
Armijos atspara prieš nacius 
parodo tą, kad jos redaktoriai 
buvo tikrai sau įsikalbėję išti
žimą. Tiek, daug jie primelavo 
apie darbininkišką šalį, jog 
patys buvo pradėję tiems me
lams tikėti.

Tiems gi, kurie netikėjo 
tiems melams, kurie stengėsi 
sužinoti tiesą apie Sovietų Są
jungos gyvenimą, jokio “sur- 
pryzo” nėra. Jie žinojo, kad 
socialistinėje santvarkoje nė- 

» ra jokio ištižimo. Jie suprato 
naujosios santvarkos kūrybinį 
pajėgumą. Jie tikėjo Raudo-
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Smūgis Dviem Nacių 
Pulkam ir Motori

zuotai Jų Eilei
Maskva, rugp. 2G. — Vie

noje fronto dalyje sovieti- 
' niai tankai toli prasimušė 
užnugarėn vokiečių kariuo
menės ir sukriušino du na
cių pėstininkų pulkus.

Ankstyvesnis Sovietų ko
mandos pranešimas teigia, 
kad raudonieji artileristai 
ir pėstininkai durtuvais 
veikdami sutriuškino ilgą 
motorizuotą eilę vokiečių 
kariuomenės.

Naciai Pripažįsta, kad 
Sovietai Veikia Vaka
rinėj Dniepro Pusėj
Berlin. — Vokiečiai pri

pažįsta, kad Sovietai dar 
tebevaldo “kelis svarbius 
tiltus” per Dniepro upę iš 
vakarinio šono į rytinį; bet 
naciai sako, kad vokiečiai 
pasistatę kelis laikinus til
tus ir jų kariuomenė jau 
manevruojanti rytinėj Dnie
pro upės pusėje.

(Sovietai užginčija, kad 
vokiečiai būtų bent vienoj 
vietoj persikraustę per že
mutinę Dniepro dalį.)

Vokiečiai teigia, kad jie 
(Tąsa 5-tam puslapyje)

Suomiai Sakosi Padarę 
Sovietam Nuostolių

Helsinki.—Suomijos (Fin- 
liandijos) komanda sako, 
kad per kelias paskutines 
dienas Suomijos užlajoj bu
vę nuskandinta vienas so
vietinis naikintuvas, šeši 
transporto laivai ir trys 
šarvuotos valtys.

Suomių komanda skelbia, 
kad jie užėmę salas ties Vi- 
rolahti ir pagrobę aštuonias 
stambias Sovietų kanuoles.

Nacį Kerštas Valstie
čiam Partizanam

Maskva. — Valstiečiai 
partizanai Leningrado fron
te, užpuldinėdami vokiečius 
užnugarėn, daro naciams 
sunkių nuostolių. Už tai na
ciai sušaudė aštuonis vals
tiečius ir sudegino du kai
mus. Dėl to partizanai pra
dėjo dar smarkiau veikti ir 
užmušė 100 vokiečių oficie- 
rių ir kareivių.

nosios Armijos ideališkumui ir 
apsiginklavimui.

Mūsų draugai chicagiečiai ir 
vėl nerodo jokios iniciatyvos. 
Iš visur jau plaukia gausios 
aukos suteikimui medikališkos 
pagelbos Sovietų Sąjungai, o 
Chicaga tyli. Atrodo, kad ten 
niekas tuom greitu darbu dar 
nesirūpina.

Kodėl, draugai, jūs ten mie
gate ?

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 25. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš

leido šį pranešimą:
Naktį rugp. 24 į 25 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius 

prieš priešą linkmėse Kaekisalmi, Novgorodo, ir Dniep- 
ropetrovsko.

Maskva, rugp. 26.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš 
ryto paskelbė sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 25 d. kovėsi su priešu visame 
fronte.

Po atkaklių kautynių, mūsų kariuomenė apleido Nov
gorodą.

Rugpjūčio 24 d. mūsų oro jėgos sunaikino 46 priešo 
orlaivius per mūšius ore bei pačiose jų stovyklose. Mes 
praradome 6 orlaivius.

Juodojoj Jūroj vienas iš mūsų karinių laivų nuskandi
no vieną vokiečių submariną.

ŽUVO 8 LIETUVIAI BASA
NAVIČIAI AUTOMOBI

LIO NELAIMĖJE
Waldwick, N. J.—Auto

busui susikūlus su- automo
biliu, žuvo automobilyje lie
tuvis Juozas t Basanavičius 
(Bason), 35 metų; jo žmona 
Blanche, 31 metų; jųdviejų 
dukterys: Charlotte, 8 me
tų; Marion, 6 metų, ir Ur
sula, 4 metų; taipgi žuvo 
dvi J. Basanavičiaus sese
rys: Anna, 24 metų, ir Eli
zabeth, 19 metų, ir Basana
vičiaus brolis Williams, 31 
metų.

Auto - buso vairuotojas 
Carl Ramsey buvo areštuo
tas ir, užstačius pustrečio 
tūkstančio dolerių ° paran
kos, paliuosuotas iki teismo.

20,000 Nacį Kariuo
menės Paryžiuj Slopi

na Hitlerio Priešus

AMERIKOS MINISTERS 
UŽGIRIA KARINI ŽYGĮ 

PRIEŠ IRANĄ
Washington. — Amerikos 

Valstybės ministeris C. Hull 
netiesioginiai užgyrė Angli
jos ir Sovietų karinį žygį 
prieš Iraną globojusį nacius.

Per Iraną bus kur kas pa
rankiau pristatyt Sovietam 
karo reikmenų iš Amerikos 
negu per Vladivostoką ir 
Sibirą.

SOVIETAI SUNAIKINO 
RUMUNŲ DIVIZIJĄ,

SUMUŠĖ DVI KITAS

Maskva, rugp. 26. — So
vietų kariuomenė visiškai 
sunaikino vieną rumunų di
viziją ir smarkiai sumušė 
dvi kitas iš tų, kurios ap
gulė Odesą.

Cairo, rugp. 26.—Anglija 
tikisi, kad anglai ir Sovietai 
užims visą Iraną per ke
turias savaites.

"v London, rugp. 26. — So
vietų kariuomenė jau prisi- 
artinasi prie Tabrizo, antro 
didžiausio miesto Irane.

Kearny, N. J. — Pasibai
gė 16,000 darbininkų strei
kas prieš Federal laivasta- 
tyklas.

vėsiau, dalinai apsiniaukę.

Naciai Irane Grūmojo ne tik 
Sovietam ir Anglam, bet Pa

čiai Irano Nepriklausomybei
London, rugp. 26.—Pir

mąją dieną žygio į Iraną- 
Persiją, Raudonoji Armija 
numaršavo 25 mylias per tą 
kraštą linkmėje Tabrizo, 
antro didžiausio miesto Ira
ne, ir linkui Andevilio. An
glų kariuomenė tuo pačiu 
laiku įsiveržė į Iraną dviejo
se vietose iš Iraqo ir vienoje 
iš Indijos, o anglų karo lai-
vai iškėlė karines jėgas iš

Iranui nurodė, kad 55 vo
kiečių šnipai įlindo į pačią 
karinę Irano pramonę.

Hitleris turėjo apie 4,000 
savo agentų Irane. Viena 
tų agentų grupė, pagal įsa
kymus Vokietijos atstovy
bės Teherane, Irano sosti
nėje, organizavo ginkluotas 
saikas ir siuntė jas Į Bakų 
(sovietinę prieplauką piet

vakariniame pakraštyje Ka
spijos Jūros).

Tų vokiečių agentų tiks
las buvo deginti ir sprog- 
dint Sovietų Bakų žibalo 
šaltinius ir priruošt karinę 
valdžios pervartą Irane, 
kaip sako Sovietų nota.

Hitlerio agentai arti So
vietų sienos turėjo ginklų ir 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Persijos Įlankos į Irano prie
plaukos miestą Bandar Ma- 
shur. Irano kariuomenė kai 
kur priešinosi, bet šiuos žo
džius berašant dar trūksta 
žinių, kaip stiprus ar silp-

Sovietai Apleido Nov
gorodą, bet Tebeturi 

Pozicijas prie Jo

Raudonoji Armija Vis
Atakuoja Vokiečius 

Gomelio Srityje

Vichy, Franci j a. — Viso
se Paryžiaus dalyse karto
jasi demonstracijos prieš 
nacius. Žmonės minomis su
sprogdino dar tris vokiečių 
vartojamus traukinius skir
tingose vietose. Komunistai 
kasdien paskleidžiar didelį 
daugį lapelių su atsišauki
mais kovot prieš nacius vi
sais galimais būdais.

Dabar sutelkta Paryžiun 
20 tūkstančių vokiečių ka
riuomenės padėt policijai 
nuslopint sujudimus ir vei
klą prieš nacius; gatvės ap
statytos šarvuotais automo
biliais.

Didžiausios demonstraci
jos rugp. 25 d. įvyko prie 
Saint Lazare geležinkelio 
stoties ir Saint Denis Arkos 
(bromo). Demonstrantai 
dainavo tautinį Franci jos 
himną ir iškėlė raudonąsias 
ir tautines vėliavas, nežiū
rint, kad už tokius veiks
mus gręsia mirties bausmė.

Naciai įsteigė specialius 
karo teismus prieš demons
trantus, skleidėjus maištiš- 
kų lapelių ir gadintojus ge
ležinkelių, fabrikų ir kitų 
naciam tarnaujančių įmo
nių.

Tuoj aus į. šiuos karo tei
smus patraukta keli tuzi
nai komunistų ir tautiečių 
francūzų ir žydų.

Naciai reikalauja, kad ir 
valdžia nepriklausomosios 
Vichy Francijos dalies pa
našiai medžiotų ir baustų vi
sus hitleriečių priešus.

TŪKSTANČIAI SOVIETI
NIŲ MILICININKŲ, 
VYRŲ IR MOTERŲ

Maskva, rugp. 26. — Tūk
stančiai milicininkų, vyrų ir 
moterų, veikliai kovoja Le
ningrado fronte prieš vokie
čius ir suomius, padėdami 
Raudonajai Armijai.

Ankara, Turkija. — Tur
kų spauda ir radijas kalti
na Angliją ir Sovietus už 
armijų atsiuntimą į Iraną. 
Turkija šaukia tarnybon 
daugiau kariuomenės. .

nas buvo iraniečių pasiprie
šinimas. .

Anglija ir Sovietai žy
giuoja į Iraną todėl, kad jo 
valdžią'atsisakė išvyt tūks- 
tančitis Hitlerio agentų. Tie 
nacių agentai veikė kaipo 
pirmosios hitlerininkų eilės 
prieš Sovietus dr Angliją. 
Sovietai ir Anglija kartoti
nai reikalavo pašalint juos 
iš Irano, bet to krašto val
džia nenorėjo išpildyti rei
kalavimo.

Iranas yra labai gausin
gas žibalo šaltiniais ir turi 
reikalingų karui metalų ka
syklų. Naciai gi per Turki
ją iki šiol gavo tų karo 
reikmenų iš Irano. Irane 
buvo pagaminama po virš 
30 milionų bačkų žibalo 
(apie 10,000,000 tonų) per 
metus. Anglų valdžia kon
troliavo penkis šeštadalius 
žibalo gamybos Irane.

Iranas turi apie 15 milio
nų gyventojų ir 628,000 ket
virtainių mylių plotą. Jis 
randasi kariniai svarbioje 
vietoje: rubežiuojasi su So
vietų Kaukazu, Kaspijos 
Jūra ir sovietiniu plotu į ry
tus nuo tos jūros. Kiti kraš
tai, su kuriais Iranas rube
žiuojasi, yra Afganistanas, 
Indija (Anglijos kolonija), 
Iraq (esąs anglų įtakoje) ir 
Turkija. Iš pietų-rytų šono 
Iranas prieina prie Persijos 
užlajos, prie kurios yra Ira
no prieplauka Bandar Ma- 
shur. Nuo Bandar Mashuro 
eina 850 mylių geležinkelis, 
kuris susisiekia su Kaspijos 
Jūra ir Sovietų Kaukazu.

Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Molotovas nuro
dė, jog nacių agentai Irane 
gręsė panaikint to krašto 
nepriklausomybę ir įvest 
ten hitlerinę valdžią. Molo
tovas Užtikrino, kad Raudo
noji Armija pasitrauks iš 
Irano, kai tik bus pašalin
tas nacių agentų pavojus te
nai.

Sovietų vyriausybė kalti-1 
no, kad vokiečių agentai 
Iranej nuduodami esą biz
nieriai ir technikai, įsiskver
bė į svarbias vietas daugiau 
kaip penkiose dešimtyse 
Irano įstaigų. Sovietų nota

Berne, šveic., rugp. 26.— 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonu praneša savo laik
raščiui, jog Sovietų kariuo
menė per eilę dienų atkak
liai gynė Novgorodą ir pa- 
galiaus pasitraukė iš to 
miesto, bet dar tebevaldo 
kariškai • svarbias aukštu
mas į šiaurius nuo Novgo
rodo.

Sovietai sunaikino pryša- 
kinius būrius vokiečių ties 
miesteliu Bronnicy į rytus 
nuo Novgorodo.

Novgorodas stovi už 100 
mylių į pietų vakarus nuo 
Leningrado ir už 40 mylių 
į vakarus nuo geležinkelio, 
einančio iš Maskvos į Lenin
gradą. Tolesnius vokiečių 
veiksmus Novgorodo fron
te trukdys ir didžios pelkės- 
klampynės.

ANGLAI UŽĖMĖ IRANO 
PRIEPLAUKĄ; PAGRO
BĖ 7 FAŠISTŲ LAIVUS

Simla, Indija, rugp. 26.— 
Anglai užėmė Irano prie
plauką Bandar Mashur, pie
tinę stotį geležinkelio einan
čio į Irano sostinę Tehera
ną, ir pagrobė septynis vo- 
kiečių-italų laivus; sučiupo 
ir jų jūrininkus.

Anglai taipgi užėmė Naft- 
I-Shah žibalo įmones Irane, 
kurios pagamina tiek žibalo, 
kad užtektų visam Anglijos 
laivynui.

SOVIETAI UŽGINČIJA
SUOMIŲ PRANEŠIMĄ

Maskva. — Sovietų radi
jas griežtai užginčijo suo
mių komandos pranešimą, 
kad jie pasivarę pirmyn Ka
ekisalmi srityje, į šiaurius 
nuo Leningrado.

Kaip tik priešingai, So
vietu kariuomenė išblaškė 
dideles vokiečių ir suomių 
jėgas į šiaurius nuo Kaeki
salmi.

Irano armijoj buvo 150,- 
000 vyrų, bet jis galįs suda
ryt iki pusės miliono ka
riuomenės.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė toliau varo ofen- 
syvą prieš vokiečius Gome
lio fronte.

(Naciai dar pirmą kartą 
šiame kare prisipažino, kad 
tame fronte jie buvo pri* 
versti gintis, bet sako, yo-_ _
kiečiai galų gale sudaužę 
sovietines atakas Gomelio 
srityje.)

Sustiprėjo vokiečių pasi
priešinimas į pietų vakarus 
nuo Gomelio, bet jie nu
kenčia baisių nuostolių.

Jau beveik neveikia nacių 
orlaiviai Gomelio srityje ir 
Sovietai čia pirmauja ore.

Sovietų kariuomenė šiek 
tiek pažengė pirmyn į šiau
rių rytus nuo Nikopolio. •

Raudonoji Armija, veik
dama linkui pietų iš Dniep- 
ropetrovsko srities, padarė 
vokiečiams didžių nuostolių.*

Į šiaurių vakarus nuo Od
esos, Sovietų orlaiviai ir to
li šaudančios kanuoles su- 
naikino stambias dalis prie
šų kariuomenės.

Niekas nepatvirtina už
sienių pranešimų, kad So
vietai, girdi, pasitraukę. iš 
Dniepropetrovsko, susprog
dindami didįjį Dniepro 
tvenkinį su elektros dir- 
bykla.

Vokiečiai tik grumiasi lin
kui Dniepropetrovsko. Rau
donarmiečiai, gindami savo 
armijos užnugarę, kerta na
ciams smūgius šioj srityj. 
Sėkmingai veikia sovietiniai 
raiteliai užpuldinėdami vo
kiečius iš šonų.

Paskutinėmis dienomis 
Sovietai pietiniame Ukrai
nos fronte labai išdaužė ke
turias rumunų divizijas.

100,000 PARAŠU BR0WDE-
RIUI IŠLAISVINTI

New York. — Piliečių 
Komitetas Paliuosuot Brow- 
deriui (politiniam kaliniui, 
Amerikos Komunistų Parti
jos sekretoriui) praneša, 
kad jau surinkta 100 tūks
tančių žmonių parašai, ku
riais reikalaujama tuojau 
išlaisvinti Browderj. Para- • 
šai bus įteikti prez. Roose-
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Unijos Vadai ir Browderio 
Išlaisvinimas

“Šių dienų Įvykių logika reikalauja 
vienybės ir lojališko patarnavimo mūsų 
šaliai visų anti-fašistinių spėkų,” pareiš
kė I. Rosenberg, United Shoe Workers of 
America Council No. 13 viršininkas. “Tuo 
būdu Browderis turėtų būti išlaisvintas, 
turėtų būti duota jam proga prisidėti 
prie visų laisvę mylinčių amerikonų šio
je kovoje prieš fašizmą.”

Herman Goffer, Pocketbook Workers 
Union biznio agentas, sako, kad jam “la
bai smagu pridėti savo baisa prie balso 
to daugelio unijistų, kurie prisideda prie 
paramos už Browderio išlaisvinimą.” Jis 
nurodo, kad Browderis jau atsėdėjo ka
lėjime penkius mėnesius ir pasimokėjo 
$2,000 bausmės. “Jeigu p. Rooseveltas iš
leistų p. Browderj iš kalėjimo,” sako jis, 
“o jis turėtų jį išleisti, tai jis sustiprintų 
šalies pastangas sutriuškinti hitlerizmą 
ir išlaikyti civilines laisves čion namie.”

Prie reikalavimo išlaisvinti Browderj 
prisideda ir Irving Redler, viršininkas 
Brotherhood of Painters, Decorators ir 
Paperhangers unijos. Jis sako: “Nepa
prastoji šalies padėtis reikalauja visų an
ti-fašistinių spėkų vienybės kovojimui iki 
pergalės prieš nacišką pavojų. Tuo būdu 
Earl Browder... turėtų būti tuojau iš
laisvintas.”

Panašias mintis ir reikalavimus yra iš
reiškę tokie žymūs unijistai kaip Ben 
Gold, Harry Reich, Sam Burt ir kiti. Jie 
nuoširdžiai pritaria piliečių komitetui, 
kuris susidarė dėl išlaisvinimo Browde
rio ir kurio pirmininku yra Tom Mooney. 
Komiteto sekretore yra sena veikėja 
Elizabeth Gurley Flynn.

Amerikos Liaudies Mobilizacijos
Kongresas

“Ginti Ameriką—sumušti Hitlerį”, tok
sai bus obalsis Amerikos Liaudies Mobi
lizacijos (American People’s Mobiliza
tion) kongreso, kuris yra šaukiamas Cle- 
velande spaliu 3-5 dienomis.
” “Tikslas šio kongreso visų pirma bus 

tas”, pareiškė sekretorius Frederick V. 
Field,” kad suvesti į daiktą bendram dar
bui su Amerikos Liaudies Mobilizacija 
tokias anti-hitlerines organizacijas, kaip 
Komitetas Gynimui Amerikos, Kovai už 
Laisvę Komitetas, Amerikinis Darbinin
kų Komitetas Gelbėjimui Anglijos Darbi
ninkų ir Apvienyto Aptarnavimo Orga
nizacija .ir tt.”

Šiandien plačiai veikia daugybė anti
hitlerinių organizacijų, tačiau jų pastan- 
gos nėra apvienytos. Ir jeigu Amerikinės 
Liaudies Mobilizacijos organizacija pa
jėgtų tas jėgas sulieti į vieną galingą an- 
ti-hitlerinį judėjimą, tai jinai didžiai pa
sitarnautų kovai su hitlerizmu.

Churchillio Prakalba
Pereitą sekmadienį Anglijos premje

ras Churchill pasakė labai svarbią pra
kalbą. Tai buvo jo lig ir raportas iš kon
ferencijos su Rooseveltu.

Dar kartą Churchill pasmerkė nacių 
užpuolimą ant Sovietų Sąjungos ir paža
dėjo jai visokią galimą pagalbą. Jis pri
mine, kad Hitleris pirmu sykiu susikirto 
su jėga, kurios jis nepajėgia ir nepajėgs 
sunaikinti. Nurodė, kad nacių kraujas 
liejasi dideliais upeliais karo laukuose. 
Sakė Churchill:

“A, bet šį kartą jau netaip lengva vo
kiečiam. Šį kartą ne viskas eina vienon 

t pusėn. Rusų armijos ir visos Rusijos Re
spublikos tautos puolėsi ginti savo židi

nius ir savo namus. Pirmą kartą dabar 
pasipylė nacių kraujas kaip baisus pot- 
vinis. Jau tikrai pusantro miliono, gal 
du milionai nacių, kaipo kanuolių paša
ro, sukrito į dulkes begalinėse Rusijos 
lygumose. Didūs baisingi mūšiai šėlsta 
beveik 2-jų tūkstančių mylių fronte. Ru
sai kovoja su puikiausiu pasiaukojimu. 
Ne tik tai, bet mūsų generolai, kurie at
silankė į Rusijos fronto liniją, dabar pra
neša su gilia pagarba ir pasigerėjimu, 
kaip sėkmingai veikia karinė rusų orga
nizacija ir kokie plūkus yra jų įrengi
mai.”

Šitas didvyriškas Sovietų liaudies pa
sipriešinimas nacius pastatė desperatiš- 
kon padėtin. Sakė Churchill:

“Užpuolikas, todėl, liko nustebintas, 
sudrebintas, susvyravo ant savo kojų. 
Dar pirmą kartą jo daugmeniška žmog
žudystė pasidarė jam nenaudinga. Hitle
ris už tai keršija baisiausiais žiaurumais. 
Kur jo armijos pažengia pirmyn, jis iš- 
terioja gyventojus ištisuose apskričiuose. 
Vokiečių policinė kariuomenė tuzinais 
tūkstančių, tikrai tuzinais tūkstančių šal
takraujiškai žudo rusų patriotus, kurie 
gina savo gimtąją žemę. Nuo mongolų 
įsiveržimo Europon šešioliktame šimtme
tyje dar niekada nebuvo tokio nuolati
nio, begailestingo žmonių žudymo ir to
kio plataus jų skerdimo, kaip kad dabar 
daro naciai. O tai dar tik pradžia. Badas 
ir maras dar nepaspėjo ateit kruvinomis 
vėžėmis, kurias išrausė Hitlerio tankai.”

Churchill priminė, kad ir Napoleonas 
buvo užkariavęs beveik visą Europą. Na
poleonui bekliudė iš vienos pusės Rusijos 
sniegas, iš kitos pusės Anglijos Doverio 
skala. “O Napoleono armijos turėjo obal- 
sį,” sakė Churchill. “Jos su savim nešė 
Francijos revoliucijos bangas. Jų šūkis 
buvo laisvė, lygybė ir brolybė. Jos šlavė 
šalin atgyventas, viduramžiškas siste
mas ir aristokratiškas privilegijas, nešė 
žmonėms žemę ir naujus įstatymus.

“O vienok Napoleono imperija išnyko 
kaip sapnas. -

“Betgi Hitleris—Hitleris neturi nė jo
kio obalsio. Jis tik turi maniją, apetitą 
ir išnaudojimą.” Todėl jis bus sumuštas 
ir nušluotas taipgi.

Churchill atsišaukė į nacių okupuotų 
kraštų žmones ir ragino juos nenustoti 
vilties. Sakė:

“Užkariautų žmonių kelionė bus sunki. 
Mes turime priduoti jiems viltį. Mes turi
me duoti jiems įsitikinimą, kad jų kan
čios ir jų pasipriešinimas prispaudėjams 
nebus veltui. Tunelis gali būti tamsus ir 
ilgas, bet jo gale randasi šviesa.

“Nepulkite desperacijon, drąsieji nor
vegai : Jūsų žemė bus išvalyta ne tik nuo 
įsiveržėlių, bet ir nuo purvinų Quislingu, 
kurie yra jų įrankis.

“Cechai, pasitikėkite savim: Jūsų ne
priklausomybė bus atsteigta.”

Paskui Churchill suminėjo kitus nacių 
pavergtus kraštus ir pažadėjo jiems, kad 
jie atgaus savo laisvę ir nepriklausomy- 
bę.

Šioje savo prakalboje Churchill pada
rė rimtą pastabą ir Japonijai. Iki šiol ja
ponai imperialistai lošia interesų skirtu
mais tarpe Anglijos ir Jungtinių Valsti
jų. Bet Churchill pareiškė, kad jeigu Ja
ponija susikirtų su Amerika, Anglija eitų 
pagalbon Amerikai. Matyt, kad ir šitą 
galimybę apdiskusavo Churchill ir Roo
seveltas minėtoje konferencijoje.

Darbininkų Laimėjimas
Bethlehem Steel korporacijos didžiu

liam fabrike, kuris randasi Bethlehem, 
Pa., balsavimus laimėjo C.I.O. plieno dar
bininkų unija. Iš 17,745 už C.I.O. balsavo 
11,535.

Panašiomis daugumomis balsų C.I.O. 
unija laimėjo ir kituose šios korporacijos 
fabrikuose. Balsavimų dar nebuvo tik 
Sparrows Point, Md., dirbtuvėje. Tačiau 
unijos vadai neabejoja, kad ir ten jie lai
mės.

O Bethlehem Steel korporacija buvo 
viena iš pačių pikčiausių anti-unijinių 
korporacijų visoje Amerikoje. Taigi, ši
tie unijos laimėjimai sudaužė stambią 
openšaperių tvirtovę.

-
Reikšmingas Streikas

New Yorko Gimbel’s krautuvės patar
nautojų streikas yra daugiau negu loka
linės reikšmės. Jis parodo, ką mano ir 
jaučia kai kurie kapitalistai. Prispirti 
prie sienos, jie pripažįsta uniją, nusilei
džia darbininkams, išpildo jų reikalavi-

Anglijos moterys pavadavo vyrus darbuose prie ap
tarnavimo geležinkelių. Šis paveikslas parodo jaunų 
merginą operuojant svičius.

Geros Valios 
Žmonėms

Lietuvių Komitetas Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjun
gai pradėjo savo darbą labai plačia papėde. Mes pasimo- 
jome suorganizuoti skaitlingą patarėjų arba pritarėjų 
tarybą iš lietuvių profesionalų ir šiaip veikėjų. Išsiunti
nėjome laiškus visiems, kuriuos žinojom ir kurių adre
sus turėjome. Pirmutinė atsiliepė daktarė Baltrušaitienė, 
pittsburghietė. Ji rašo:

“šiandien gavau jūsų pakvietimą būti nariu patarėjų 
tarybos, kuris rūpinasi medikale pašalpa kovojančiai So
vietų Unijai. Skaitau ne tik garbe būti tos Tarybos nare, 
bet ir šventa priederme patarnauti kuomi tik išgaliu tam 
prakilniam darbe.”

Labai širdingai ačiū, daktare. Tikimės, jog jūs duoda
te gražu pavyzdį mūsų kitiems profesionalams. .

Lietuvių Komitetas jau perdavėm Amerikiniam Ko
mitetui $150 ir gavome pakvitavimą. Šiuos žodžius ra
šant vėl yra suplaukę virš šimtas dolerių, kurie taipgi 
bus tuoj aus perduoti. Amerikinis Komitetas yra pasimo- 
jęs greitu laiku sukelti milioną dolerių suteikimui grei
tos medikalės pagalbos Sovietų Sąjungai. Mes lietuviai 
turime skubintis jam talkon!

ozas Garelis
Birželio ketvirtą dieną su

ėjo vieneri metai nuo ištiki- 
m°j° kovotojo, atsidavusio 
bolševiko draugo Juozo Ga
relio mirties.

1940 metais birželio 4 die
ną jis mirė Kauno sunkiųjų 
darnų kalėjime, 
paskutinioji 
ka kalėjime.

Juozas Garelis yra vienas' 
iš seniausių revoliucijos ko
votojų Lietuvoje. Nuo 1918 
metų Juozas jau aktyvus ko
votojas už Tarybų valdžią 
Lietuvoje. Jam tuomet buvo 
vos septyniolika metų, o jis 
jau padėjo organizuoti rau
donąją miliciją, dalyvauja 
visuomeniniame darbe, da
lyvauja tuomet organizuo
tose demonstracijose. Savo 
atsiminimuose grįžus iš par
tijos para j onės konferenci
jos, Garelis rašė: “Grįžau iš 
konferencijos drąsus ir įsi
tikinęs, kad Tarybų valdžios 
niekas nenugalės, kad prasi
deda naujas ir puikus gyve
nimas.”

Juozo Garelio sveikata 
pradėjo blogėti jau nuo 
1938 pietų. Ypač jo sveika
ta pablogėjo 1939 m. Maty
dami jo pairusios sveikatos 
stovį, kalėjimo kolektyvo 
nariai stengėsi pagerinti jo

Tai buvo maistą ir kitas kalėjimo są- 
buržuazijos au- lygas. Be to, ėmėmės žygių, 

kad jis būtų gerai gydomas, 
Ikreiptasi į administraciją, 
kad jį išvežtų į Kauno ligo
ninę, kur buvo geresnės gy
dymo sąlygos. Bet kalėjimo 
viršininkas Raupys, kaip ir 
kalėjimo gydytojas Gogelis, 
jokių žygių nedarė, ir mūsų 
reikalavimai nebūdavo pa
tenkinami.

1940 metų pradžioje Ga
relio sveikata visiškai pašli
jo. Mes tuomet pradėjome 
griežtai reikalauti iš kalėji
mo administracijos ir kalė
jimo gydytojo, kad jis kuo 
greičiausia būtų išvežtas į 
ligoninę. Be to, susirišome 
su liaudies Pagalbos Orga
nizacija, su mūsų draugais 
laisvėje, pažangesniais gy-

Aukos į Lietuvių Komitetą jau pradeda plaukti labai 
gausiai. Smulkmenišką finansinį Komiteto raportą laikas 
nuo laiko paskelbs mūsų iždininkė Lillian Kavaliauskai
tė. Čia aš atžymėsiu pačias stambiausias aukas.

Lietuvių Literatūros Draugijos sekretorius D. M. Šo- 
lomskas pervedė Lietuvių Komitetui prieš Komiteto su- 
siorganizavimą surinktų aukų $118.15. Brooklyno Pa
žangiųjų Lietuvių Taryba pridavė $38.25—aukos nuo 
rugpj. 15 dienos mitingo. Nuo Newarko masinio mitingo 
rugp. 21 d. liko 80 dol. su viršum.

Agnes Ling, iš Hartford, Conn., prisiuntė per R. Mi- 
zarą $5. Žilinskai iš Suffield, Conn., aukavo $25. K. Sa
butis iš Waterbury, Conn., paaukavo $10. Eva ir A. 
Žvingilai paauko jo $20. D r. A. Petriką aukavo $5.

Gauname laiškų su užklausimais apie blankas rinki
mui aukų šiam tikslui. Blankas darysime, bet dar netu
rime padarę. Kaip greitai bus gatavos, organizacijų vir
šininkai gausite. Taipgi neturime padarę ir nesamę iš- 
siuntinėję specialio atsišaukimo į organizacijas. Tas irgi 
su laiku bus padaryta.

Mes, tačiau, raginame visus fašizmo priešus, visus ge
ros širdies lietuvius, pritariančius šiam humanistiniam 
darbui, tuojau imtis už darbo, nelaukiant įvairių forma
liškumų. Aukokite patys, parinkite tam tikslui aukų, kur 
tik pasitaiko proga. Surinktas aukas tuojau siųskite Lie
tuvių Komitetui. Iš anksto dėkui visiems, kurie .pasidar
buosite.

Liet. Komitetas Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjungai, 
A. BIMBA, Sekretorius

46 Ten Eyck St.,Brooklyn, N. Y.

Vaškų Klebonas ir Paklydęs Bekonas
Generolo P 1 e chavičiaus 

gaujos kraujuje paskandino 
Tarybų valdžią Žemaitijoje, 
bet Juozas liko optimistas, 
aktyvus kovotojas, jis tapo 
vienu iš aktyviausių revo
liucijos judėjimo dalyvių 
Lietuvoje.

Su Gareliu pirmą kartą 
susitikom 1930 metų rudenį, 
pogrindžio sąlygose. Kaip 
vėliau sužinojau, jis tuomet 
jau buvo LKP CK narys. 
Paskutinį kartą laisvėje su
sitikom 31 metų rudenį.

Po to su Gareliu dar ma
tėmės 1933 metais Kauno s. 
d. kalėjime, čia išsėdėjome 
apie savaitę, o vėliau su dar 
dvidešimt dviem draugais 
buvom iškeisti, kaip politka
liniai, į Tarybų Sąjungą.

Ten dažnai susitikdavome 
ir partiniame bei asmeninia
me gyvenime.

Garelis buvo tuomet Mas
kvos Lenino Partinės mo
kyklos lietuvių skyriaus ve
dėjas ir lektorius. Garelis 
buvo gerai politiškai išsila
vinęs, ir jo skaitomos pa
skaitos pasižymėjo savo 
nuoseklumu, turiningumu ir 
aiškumu. Kaip geras mark
sizmo—leninizmo dėstytojas 
Garelis pasirodė ir Kauno 
bei Šiaulių kalėjimuose.

Kauno kalėjime mums te
ko vėl susitikti 1937 metais, 
o Šiauliuose sėdėjome kar
tu nuo 1938 m. vasario mėn. 
iki 1940 kovo 19 d.

dytojais, kad padėtų mums 
išplėšti jį iš Smetonos krau
gerių ir mirties nagų.

Matomai, mūsų reikalavi
mų paveikta, kalėjimo admi
nistracija išvežė draugą Ga
relį, jau beveik be sąmonės, 
į Kauną. Reikia pastebėti, 
kad tuomet buvo gana šal
tas rytas, ir ligonis į stotį 
buvo nuvežtas rogėmis.

Gegužės mėnesio pabai
goje gavau laišką, iš kurio 
supratome, kad draugo Ga
relio sveikata beviltiška. 
Buvo nurodyta, kad drau
gai laisvėje daro viską, kad 
išgelbėtų Juozą. Bet, — bu
vo toliau nurodyta laiške,— 
vargiai, ar jis bepagys.

Paskutinę žinią apie drau
gą Juozą Garelį gavome 
apie birželio dvyliktą dieną. 
Dvi iš Kauno į Šiaulių kalė
jimą patekusios draugės 
mums pranešė, kad išti
kimasis bolševikas birže
lio 4 dieną mirė. Nors žino
jome apie jo kritišką svei
katos būklę, bet visas mūsų 
kalėjimo kolektyvas giliai 
buvo sujaudintas šios žinios. 
Draugo Garelio mirtis iš
šaukė mūsų visuotiną pasi
piktinimą ir pasiryžimą to
liau tęsti pradėtąją kovą. 
Mes pasižadėjome dar ryž
tingiau, dar aukščiau iškelti 
Lenino-Stalino kovos vėlia
vą, kovoti iki visiško buržu
azijos nuvertimo.

Ir štai po kelių dienų,

Devintame dievo įsakyme 
sakoma: “negeisk nei jaučio, 
nei asilo, nei tarnaites artimo 
savo.” Bet, matyt, veišpąčiui 
dievui, rašant savo įsakymus, 
neatėjo į galvą mintis, kad 
kuris nors iš jo tarnų gali už
sigeisti dar menkesnio pada
ro negu jautis, asilas, tarnas 
ar Tarnaitė, o gi paprasčiausio 
bekono. Ir viešpats dievas čia 
apsigavo, jo tarnas bekono už
sigeidė.

1936 metų rudenį, į Vaškų 
klebono Jono Didžiulio kiemą 
užklydo nežinia kam priklau
sęs jaunas bekonas. Pastebė
jęs tą bekoną, klebonas įsakė 
savo tarnaitei, Anelei Armo- 
navičiūtei, uždaryti jį į tvartą, 
prižiūrėti ir penėti. Tarnaitė, 
būdama paklusni savo šeimi
ninkui, taip ir padarė. Beko
nas, gerai penimas, sparčiai

ruošdamiesi paminėti drau
gą Garelį, išgirdome tarybi
nių tankų ūžesį, o vėliau ir 
lėktuvų garsus.

Tai buvo gražiausia muzi
ka mūsų gyvenime. Už ke
lių dienų mes jau buvome 
laisvi.

Išeinant iš kalėjimo, kiek
vienas iš mūsų pagalvojo 
apie daugelį mūsų draugų, 
kuriems helęmta buvo išvys
ti laisvės, laisvos socialisti
nės tėvynės, apie paskutinę 
kraugerių režimo auką, at
sidavusį, ištikimą komunis
tą, bolševiką draugą Juozą 
Garelį.

M. JunČa-KuČinskas.4

mus, bet paskui j ieško progos uniją su
griauti, kontrakto atsikratyti ir darbi
ninkus vėl pasivergti.

Kaip tik šitaip pasielgė Gimbel’s krau
tuvės bosai. Todėl 1,500 darbininkų pasi

priešino ir išėjo į streiką^ Jie stovi savo 
organizacijos sargyboje ir nebeleis bo
sams ją sunaikinti. Todėl Gimbel’s dar
bininkai užsitarnauja simpatijos ir para
mos nuo visos publikos. '

augo. Klebonas jo nepamirš
davo, kada tik užeidavo į sam
dinių kampą, klausdavo tar
naitės Anelės:

—Na, Anelyt, kaip mano 
bekonas?

Kai bekonas pasiekė 100 
kg. svorio, klebonas jį parda
vė, o tarnaitei, už gerą beko
no penėjimą, davė penkis li
tus.

Jeigu kas rasdavo pamestus 
porą litų ar padėvėtą pirš
tinę, klebonas liepdavo tai at
nešti klebonijon, kad per pa
mokslą galėtų paskelbti apie 
rastą daiktą. Bet šitie daiktai 
labai retai tepasiekdavo pa- 
metėją, dažniausiai palikdavo 
klebonijoje. Pamesto daikto 
savininkas galėjo gyventi ki
toje parapijoje, arba nelanky
ti bažnyčios ir nežinoti, kur 
randasi atrastų daiktų sandė
lis. Apie paklydusį bekoną 
kunigas Didžiulis bažnyčioje 
neprasitarė nei puse lūpų.

Klebonas J. Didžiulis buvo 
visu kuo pertekęs. Neskaitant 
pajamų iš bažnyčios, jis dar 
turėjo gražaus pelno iš 85 ha 
ūkio. Kiek turtingas buvo ku
nigas Didžiulis, tiek ir šykštus. 
Savo darbininkams duodavo 
labai blogą maistą, versdavo 
juos dirbti poilsio dienomis.

Per “švento Jurgio” atlai
dus surinkdavo klebonas dau
gybę sūrių, sviesto, vilnų, 
kiaušinių ir kitokių žemiškų 
gėrybių. Dalį jų parduodavo, 
nemažą kiekį palikdavo savo 
reikalams, o darbininkų mais
tui paskirdavo tuos produktus, 
kurie sugesdavo, pašvinkdavo 
ir nebetiko klebono ir jo sve
čių stalui.

Prikalbėjo jis savo tarnaitę 
Anelę Armonavičiūtę, kad ji 
turimas sutaupąs — keletą 
šimtų litų — įneštų bankan jo» 
vardu. Armonavičiūtę, pasiti- 

(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.

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

Sovietų Moterys Įsitikinusios 
Pergale Ant Fašizmo

Kaip Sutiksime Moterų Balso 
Sidabrinį Jubilėjų?

Paskilbusių Sovietijos mote- 
rų-motinų pasirašytame pa
sveikinime, šiomis dienomis 
pasiustame Anglijos mote
rims, pareiškiama stipri vil
tis atsiekti visų priešfašistinių 
jėgų vienybės ir sunaikinti fa
šizmą. Sveikinime sakoma:

“Mes gavome jūsų širdingą 
sveikinimą ir už jį esame la
biausia dėkingos. Maskvos 
moterys dirba pasiaukojusiai 
karo lauko ligoninėse, įstaigo
se, industrijose ir kultūros bei 
meno frontuose. Jokia jėga 
negalės sunaikinti Sovietų mo
terų pasiryžimo siekti galuti
nos pergalės, šiomis istoriško

Kovotojų Motina Šeimininkėms

Ir slenka laikas. Už žalio 
miesto pylimo, prie Vislos sto
vi medinis stulpelis. Yra kalė
jimo kamera su grotais lange. 
Bėga dienos.

Ir štai kartą ateina nepažįs
tama mergaitė. Motina su ne
pasitikėjimu žiūri į ją. Tar
tum žmona — iš kur staiga 
žmona ?

Kad, girdi, su juo labai blo
gai. Visiškai blogai. Motina 
ilgai negali suprasti.

Bet paskui supranta, kai 
mato savo akimis. Apsiblausęs, 
bukas žvilgsnis. Ligūsta gri
masa lūpose.

—Sūneli, sūneli, tai aš! Tu 
nepažįsti manęs?

Bukas, be sąmonės žvilgsnis. 
Rankos bejėgiškai nusileidžia.

—Štai kokį man tave atida
vė, sūneli, sūneli...

Toji ramiai aiškina. Never
kia, nešaukia, nelaužo rankų. 
Ramiai pasakojo, kas ir kaip. 
Jį paims iš čia į tolimą Tary
bų Sąjungą. Ten gydys. Gal 
išgydys. Tik maža vilties.

Praeina mėnuo, kitas. Trau
kinys išeina tenai, į tą tolimą 
šalį. Nei vieno žvilgsnio atsi
sveikinti. Mirusios, beprasmės 
akys. Bukas žvilgsnis.

—štai kokį man tave atida
vė, sūneli, sūneli. . . — be
garsiai šnabžda sausos lūpos. 
Senos rankos skausmingai 
gniaužosi. Gaudžia, bilda 
traukinys, lėkdamas tolyn. Ta
čiau žinoma, kad nieko nepa
dės. Taip pasakė toji, drau
gė su juo išvažiavusi. Taip 
sako širdis, kuri žino.

Ir vėl bėga dienos, ir vėl 
raudonas fabriko namas. Ry
tą — į krautuvėlę, paskui — 
daržovių ir truputį toliau — 
už kampo pas mėsininką. 
Spraksi malkos krosnyje. Grei
čiau priskusti bulvių. Kaip pil
ka bulvių luoba lėtai plaukia 
mintys. Apie tą stulpelį už 
žalio miesto pylimo ir apie mi
rusį žvilgsnį to, kuris gyvas ir 
negyvas. Ką matė jo akys 
prieš tai, kai tapo bukos ir 
stiklinės? Į ką žiūrėjo guvios 
lėlutės anksčiau, negu užsi
traukė beprotystės plėvelė?

Bėga dienos, paprastos rau
donojo plytinio namo dienos, 
fabriko namo darbininkų prie
miestyje.

Aš ilgai svyruoju, ilgai gal
voju, pirma, negu įgaunu drą
sos pasikelti įvijais geležiniais 
laiptais, štai šitos durys. Jas 
atidaro sena moteris. Iš raukš
lėto veido į mane žvelgia 
skvarbios mėlynos akys. Senos, 
raukšlėtos rankos rausiasi po
pieriuose. Fotografijos. Tai vi
dutinis, tas, kurį tuomet rug
pjūtyje. . . O štai pats vyriau
sias — jo neišgydė, nepasise
kė. Taip jis ir liks iki mirties.

—O pats jauniausias?
Mėlynos akys raukšlėmis 

suaižytam veide ramiai žiūri 
į mane.

(Pabaiga)
Motinos akyse dar vis mir

gėjo stambiomis, juodomis rai
dėmis užrašas:

Tramvajus bildėjo, skambė
jo, ir žmonės garsiai kalbėjosi 
apie negirdėtą įvykį. Viskas 
liejosi į monotonišką gaudesį, į 
tolimą triukšmą, iš kurio, ne
žinia kodėl, išsiskirdavo, gar
siai skambėdavo sūnaus var
das, vidutinio sūnaus vardas.
“Pasikėsintojas areštuotas...” 
Paskui viskas vyko greitai, 

greitai, kaip botago smūgis. 
Tris dienas laikraščiai uždar
biavo iš ekstralaidų, išspaus
dintų dideliu, riebiu šriftu. 
Tris dienas mažiukai laikraš
tininkai bėgiojo gatvėmis, šū
kaudami sensacinius užvardy- 
mus. Raudonam fabriko name 
žmonės ant pirštų, tylėdami 
ėjo per stačius geležinius 
laiptus pro butą, iš kurio da
bar į fabriką kasdieną vaikš
čiojo jau tik tai dviese.

Viskas greitai vyko, žinoma 
— karo lauko teismas. O pas
kui jau tik salvė ties mediniu 
stulpeliu žalioje pievoje, už 
miesto pylimo prie Vislos.

Ir vėl slinko dienos, žings
nių tapenimas ant geležinių 
laiptų. Rytą, — į krautuvėlę 
pieno ir duonos. Paskui — 
bulvių ir daržovių ir truputį 
toliau — pas mėsininką. Grei
čiau nuskusti bulves, greičiau 
pastatyti ant ugnies — juk jie 
sugrįš išalkę. Garsiai trenkė 
durys ir — tik nenudekite, 
baisiai karšta!

Ir štai kartą naktį sudundė
jo sunkūs smūgiai į duris. Atė
jo vyresniojo.

Pas advokatą ir prokurorą. 
Nuo prokuroro pas teisėją. 
Baltas lapelis — pasimatymas. 
Per dvigubą tinklelį — pasi
keitęs veidas — plikai nukir
po. Motina visus kelius atmin
tinai išmoko — į defenzyvą ir 
tardomųjų kalėjimą, ir tuos 
kalėjimo laiptus, vedančius į 
raštinę.

Raudonas, plytų namas gy
vena savo gyvenimu. Gaudžia 
žingsniai ant geležinių, laiptų. 
Rytą — moterys į krautuvėlę, 
paskui, kai nuaidės kaimyni
nio fabriko švilpukas, — vyrų 
žingsniai. O paskui sutrepens 
vaikų kojelės — laikas į mo
kyklą.

Ir reikia rytą bėgti į krau
tuvėlę, o paskui — bulvių ir 
daržovių ir truputį toliau — 
pas mėsininką. Greičiau pri
skusti bulvių, pastatyti ant 
plytos, — juk jis ateis alka
nas, pats jauniausias.

—Tik nenudek, baisiai karš
ta !

O protarpiais stovėti eilėje 
laukiančiųjų pas prokurorą. 
Užgniaužti širdyje atodūsį, su
laikyti ant liežuvio besiver
žiantį maldavimą. Kad jis ne
pagalvotų, kad ji... Ak, kad 
jis tik nepagalvotų. ..

mis dienomis mus ypatingai 
sujudino ir sujaudino jūsų pa
sižadėjimas. Mes linkime jum 
pasisekimo jūsų galutinoj ko
voje. Mes tvirtai tikime, kad 
glaudi vienybė visų demokra
tinių šalių sunaikins fašizmą 
visiems laikams.”

Po sveikinimu pasirašo pa
skubusi artistė ir Aukščiausio
jo Sovieto narė Valerija Bar
sova, taipgi kita art. Zinaida 
Troitskaja. Tarpe kitų pasi
rašiusių randasi Sovietų Są
jungos didvyrio motina, žy
mios įstaigų viršininkės, fabri
kų ir žemės ūkių stachanovie- 
tės.

čia joms specialis-Būrys Sovietų Sąjungos moterų karo fronte. Jos yra slaugės ir 
tas duoda pamokas.

Slyvų Skanėsis
Pusantro svaro gražiai nu

nokusių ir nuvalytų šviežių 
slyvų perpjaustyt pusiau, iš
imt kauliukus, sudėt į puodą 
su dviem trečdaliais puoduko 
karšto vandens ir papiažu už- 
virint. Tada palaikyt ant la
bai lengvos ugnies (kad ne
virtų, tik laikytųsi biskelį že
miau virimo) apie 10 min., 
kad suminkštėtų, bet neištiž
tų. Nupilk skystį.

Du trečdalius puoduko cuk
raus sumaišyk su pusantro 
šaukšto kukurūzų krakmolo 
(corn starch), ž i u p s n y č i u 
druskos ir 4 šaukštais šalto 
vandens, tada dadėk slyvų 
skystį. Uždėk ant ugnies, 
maišant užvirink ir smarkiai 
pavirk vieną minutę. Nukelk 
nuo ugnies, sudėk slyvas ir at
sargiai sumaišyk. Dabar lai
kas dadėt ir prieskonių, jei 
kurių atrodo permažai sulyg 
jūs skonio. Supilt į vieną di
desnę formą ar mažyčius bliū- 
delius, gerai atšaldyt ir tada 
duot stalan kaip yra, arba ga
lima uždėt išplaktos grietinė
lės (su keliais lašais vanilės) 
dėl skonio ir pagražinimo.

N-e.

Palocius prie 
Jūros

Šiomis . dienomis spauda 
skelbė, kad Barbara Hutton’- 
iūtė, paskilbusi Woolworth 
dešimtukinių krautuvių turto 
vyriausia pavelde j a, perkasi 
namus Kalifornijoj.

Jos palocius Florestal ran
dasi priešais pat skardį, ties 
kurio krantu vilniuoja Ramu
sis Vandenynas. Palocius tu
rįs kelis puikius kiemus ir ke
liuose kambariuose saulėkai
toj žydi brangios gėlės. Jame 
esąs net privatiškas traukinys 
nuvežti svečiam į pliažą už ke
lių šimtų pėdų nuo skardžio.

Kažin ar daug jos darbi
ninkių pirksis bent kokį na
mą ?

—Jaunesnysis? Ką gi... 
dirba tą patį darbą, ką ir anie. 
Ir jis taip pat. . . Kaip gi ki
taip ?

Aš laikau nublukusias fo
tografijas ir nedrįstu pakelti 
akių. Išblyšusios lūpos sako— 
sau ir man—amžiną tiesą :

—Kaip gi kitaip ? Už darbi
ninkų reikalus. . .

Įvijais laiptais nueinu že
myn. šimtais kojų nušlifuoti 
laiptai. Šimtais rankų nušli
fuotos geležinės atramos.

Laiptais gaudžia vaikų 
žingsniai. Ir ilgai, ilgai mano 
ausyse — trijų vaikų motinos 
balsas:

—Kaip gi kitaip? Už dar
bininkų reikalus. . .

Vanda Vasilevska.

Molinis Prie j auta ir Meilė 
Padėjo Išauklėti Genijus

Vidutiniškoj darbininkų šei
moj motina yra tas asmuo, ku
ris žino šeimos kiekvieno as
mens reikalavimus ir stengiasi 
juos patenkinti. Ji žino, kada 
kuris ką valgo ir ji, nežiūrint 
darbų ir sunkumų, suras ir pa
teiks sulyg išgalės arčiausį jų 
skoniui valgį. Ji žino, kuris 
kuo turės vilkėti ir anksti ar 
vėlai trinsis prie skalbyklos ar 
proso, kad jos vaikelis kuo 
gražiausia atrodytų.

Nelaimei, per tuos didelius 
darbus patenkinti šeimos ma
terialius reikalavimus, ne kiek
viena darbininkė motina bepa
jėgia palaikyti su vaikais tam
prius dvasinius ryšius. Tačiau 
ir čia daugelio motinų. įtaka 
aiški. Iš to matosi, kaip svar
bu, kad moteris-motina būtų 
apšviesta, plačiai pramatanti 
ir laisvai protaujanti asmeny
bė.

Skaitant žymiųjų žmonių 
biografijas ne kartą randi 
trumpas, bet labai daug pa
sakančias eilutes apie moti
nas, kurios dideliu pakantru
mu, meile pagrįstu vaikų ty
rinėjimu ir dėlto įžiūra į jų 
pobūdį padėjo jiems iškilti.

Garsiosios Amerikos darbi
ninkų Močiutes Bloor autobio
grafijoj “We are Many” ata
tinkama vieta pašvęsta jos mo
tinai. Įsigilinus į jos motinos 
pobūdį, matai daugelį ypaty
bių atgimdytų ir ištobulintų 
paskilbusios dukros asmenyje, 
kam jos motina, gyvendama 

Ir vaikai prisideda prie organizavimo darbininkų į 
CIO uniją. Šis paveikslas imtas CIO unijos surengtam 
piknike, Chicago], kuomet ėjo agitacija, kad Interna
tional Harvester kompanijos darbininkai balsuotų už 
CIO uniją. Ši unija rinkimus laimėjo.

skirtingose sąlygose ir jauna 
išsiskirdama iš gyvųjų, neturė
jo galimybės.

žinomas 16-tojo amžiaus 
spaustuvininkas ir mokslinin
kas Etjenas apie savo motiną 
yra pasakęs: “Motina pasiekia 
tai įtikinėdama, ką kiti kartais 
pasiekia mušdami.”

Garsusis vokiečių poetas 
Goethė yra parašęs kūrinį 
“Hermanas ir Dorotėja,” ku
riame jis labai švelniai apra
šo motiną. Apie savąją moti
ną jis yra pasakęs:

“Vienas mano motinos žo
dis labiau įtikindavo mane, 
negu visi filosofiški argumen
tai. . . Mano motina savo nuo
širdžiu, linksmu ir gyvu būdu 
išugdė mano pamėgimą rašyti 
ir pasitenkinimo jausmą kurti 
poetiškus vaizdus?^

Daug kitų žymių įmonių yra 
panašiai pasakę apie savo mo
tinas.

Lietuvių liaudies gyvenime 
mes taip pat esame matę ne
vieną šeimą, kur motina ir 
vaikai būna neatskiriamais 
draugais, kur meile ir rūpes
tingumu motina pajėgia įskie
pyti vaikams savo liaudiškas 
idėjas, kur motinų, vaikų ir 
anūkų vardai sudaro mūsų or
ganizacijų sąrašus. Garbė to
kioms motinoms! M-tė.

Daug laiko sutaupina pla
navimas šeimos ■ valgių bent 
dviem dienoms ir atsinešimas 
vienu kartu. Dabartinėj šal
dytuvų gadynėj tas galima.

Bendras didysis mūsų visų 
darbas — išleidimas Moterų 
Balso — jau gerokai įpusėjęs. 
Daug gražių raštų jam at
siųsta ir didžiuma gautųjų 
jau surinkta. Belieka suriktuo- 
ti puslapiuosna ir spausdinti. 
Gražus, artistiškai pieštas vir
šelis laukia tuos raštus ap
gaubti po savo sparnu.

Aukos išleidimui Moterų 
Balso visu įkaitimu teberen
kamos. Darbo šventės (Labor 
Day) proga šį šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį įvyks 
daugybė piknikų ir kitokių 
pramogų, vieni pas kitus lan- 
kysimės viešnagėn. Tose pra
mogose visomis išgalėmis dar 
parinkite aukų išleidimui Mo
terų Balso. O rugsėjo 2-rą 
skubinkite į paštą, kad seka
mą dieną aukos būtų gautos 
ir, spėta jas atžymėti Moterų 
Balse.

Moterų Balso lėšoms dauge
lis kolonijų gražiai pasidarba
vo. Bet iš tūlų dar nieko ne
gauta ir dėlto dar toli neuž
tenka žurnalo išleidimui. Mes 
tikimės, kad šiomis paskutinė
mis dienomis visos kolonijos 
sulyg išgalės prisidės. Aukos, 
žinoma, bus priimamos taip il
gai, kaip ilgai nebus išmokė
tos visos spaudos bilos. Skir
tumas bus tik tokis, kad vė
liau atėjusias negalėsime pa
skelbti Moterų Balse.

Kiti Mūsų Žingsniai
Atsiminusios praeitį draugės 

mums rašo, kaip išėjus pir
mam numeriui Moterų Balso 
jos, kaip bitelės ratuotos pun-'

KAS ŽINO SEKRETĄ. KAIP 
SUGYVENT DRAUGIŠKAI 

SU ŽMONĖMIS 
(Pabaiga)

Tūli žmonės nusikundžia, 
kad jie neturį draugų. Kole
gijose profesoriai tokiem stu
dentam duoda žemiau paduo
tus klausimus, kuriuos ap
svarstę jie patys atranda sa
vo nesugyvenimo priežastis.

Pasižymėk, kuriais punk
tais gali sau atsakyti “taip,” 
o kuriais “ne,” tuo būdu duo
dama sau laipsnį — “markę.”

1. Ar tu visada gali pada
ryti, ką prižadi?

2. Ar eini su džiaugsmu ki
tiem pagelbėti?

3. Ar saugaisi kalboj, kad 
perdaug nepasakyti arba ne
perdėti ?

4. Ar tu gali susivaldyt ne
pašiepus kitų ?

5. Ar susilaikai nuo pasidi
džiavimo savo žinojimu?

6. Ar pajėgi suvaldyt savo 
jausmą, būk tu esi kuom nors 
didesne už kitas, savo drau
ges?

7. Ar susilaikai nuo išbari
mo tų žmonių, kurie padaro 
tau ką negero?

8. Ar saugais išjuokt žmo
nes už akių ?

9. Ar bandai susilaikyt ne
sijuokus iš kitų klaidų?

10. Ar susilaikai neniurnė
jus dėl tų dalykų, kurių tu ne
gali atmainyti?

11. Ar praleidi kitų klaidas, 
nepataisius jąsias jiems?

12. Ar tu leidi kitiems elgtis 
taip, kaip jie nori?

13. Ar stengiesi suvaldyt sa
vo piktumą ?

14. Ar bandai susiturėt nuo 
asmeniškų ginčų ?

15. Ar sveikinies su kitais 
mandagiai ?

16. Ar susilaikai nuo neperr 
stojančio šnekėjimo? Ar duo
di kitiems progą kalbėti?

17. Ar stengies nesikišt į

dais savo žurnalo skubino iŠ 
vietos vieton jį platinti. Kaip 
to gražaus darbo pasekmėj 
“pradėjo dygti naujos Mote
rų Progresyvio Susivienijimo 
kuopos, kaip grybai po lie
taus.” Ir kaip jau anksčiau 
gyvavusiose kuopose pradėjo 
narių skaičius daugėti. Visa 
tai dėjosi, kad draugės mo
kėjo ir nepatingėjo planingai 
ir darbščiai išnaudoti momen
ta.4.

Jubilėjaus Mėnuo
šį spalių mėnesį sueis lygiai 

25 metai nuo išleidimo ano is
torinio leidinio ir mes tą vy
riausia atžymėsim išleidimu jo 
įpėdinio — tuo pat vardu, tik 
daug didesnio ir gražesnio 
Moterų Balso. Tačiau vien 
tuomi nesitenkinkim. Mūsų 
jubilėjus turėtų būti visapusiš
kai atžymėtas. Ta proga rei
kėtų rengti prakalbas, paskai
tas, pasitarimus, bankietus, 
margus vakarus su moterimis 
programoj, tas pramogas pla
nuojant taip, kad jos tarnau
tų Moterų Balsui, o Balsas 
joms. Jubilėjaus proga mes 
turėtume padidinti savo kliu- 
bus-kuopas-skyrius, o kur ne
turime — įsteigti.

Lai šis spalis ir visas atei
nantis sezonas, visi metai bus 
jubilėjaus metais, padidinto 
darbo ir gražaus skaičiumi ir 
apšvietoje augimo metais! To 
iš mūsų reikalauja pergyvena
masis momentas ir tam duoda 
puikiausias galimybes mūsų 
laikraščio ir veiklos 25-tos su
kakties minėjimas.

S. Sasna.

kitų ypatiškus dalykus?
. 18. Ar vengi kitus apkalbė
ti?

19. Ar tu naturališkai elgie
si, ar bandai nuduot ką kitą, 
negu pati esi?

20. Ar tu visada linksma?
21. Ar stengiesi teisingai iš

tarti žodžius, kai kalbi?
22. Ar tu žiūri į kitus žmo

nes su nepasitikėjimu?
23. Ar esi energinga, veik

li?
24. Ar susilaikai nuo moki

nimo kitų, kaip jie turi mora
liškai elgtis?

25. Ar stengiesi nekalbėt 
taip tankiai?

26. Ar vengi juoktis gar
siai ?

27. Ar bandai neišjuokti 
žmonių jiems į akis?

28. Ar tu gali susilaikyt 
nuo pavydumo?

Jeigu čia nurodomus silpnu
mus nugalėsi ir pasidarysi sau 
aukštesnę “markę” (laipsnį), 
daugiau draugų ir draugių tu
rėsi ir būsi labiau mylima.

E. Vilkaitė.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kuopos moterų sky

rius laikys susirinkimą rugsėjo 
(Sept.) 5-tą, pas d. H. žukai- 
tę-Pine. Prašome drauges vi
sas atsilankyti. Bus daug svar
bių dalykų aptarti. Draugė L. 
Mikolajūnaitė išduos raportą 
iš Jaunimo Kongreso, kur ji 
dalyvavo su kitomis jaunuolė
mis. Pereitą susirinkimą ji ne
galėjo būti iš priežasties ligos. 
Pradžia 7:30 v. vakaro. Pasi- 
stengkime pribūti laiku.

Sekr. J. K. N a valinskienė.
—

Rudenį ar pavasarį geriau
sia kūdikį laikyti saulėj tarp 
10 ir 12 vai. ryto. Tačiau di
džiausiuose karščiuose vidur
dienio saulė gali būt perkars
ta, tad geriau leist saulėn 
pirm 10-tos ryto ir po 2-ros 
po pietų.
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Pertinaksas Apie Prancūzijos 
Pralaimėjimą

immninmmmfflniwmnimnfflimmmjinfflmnmiimfffliffliwminnminiiHinfifflin

(Pabaiga)
“Apskritai”—rašo Perti

naksas, — Francijos aukš
tieji kariniai sluoksniai pri
mindavo uždaro tipo.aristo
kratų klubą. Nuo 1920 m. 
iki 1940 m. Žofro, Fošo ir 
mažesniame laipsnyje Pete- 
no padėjėjai turėjo išimtiną 
savo rūšies apaštališkos vie
nas kito įpėdinystės privile
giją. Amžiaus cenzas papra
stai yra apsisaugojimas nuo 
klikų ir monopolijų susida
rymo; tačiau po 1919 metų 
ypatingai aukštai stovin
tiems asmenims dažnai buvo 
daromos išimtys. Maršalas 
Petenas iš vyriausiojo vado 
pareigų pasitraukė 1931 m., 
turėdamas 75 metus am
žiaus, gen. Veiganas—1935 
m., turėdamas 68 metus am
žiaus.”

Charakterizuodamas Ga- 
meleno vaidmenį kare, Per
tinaksas rašo, kad vyriau
sias vadas iš pat pradžios 
buvo nusistatęs prieš karo 
vedimą už Vakarų fronto 
ribų. Jis buvo giliai įsitiki
nęs, kad anksti arba vėlai 
vokiečių kariuomenė pradės 
pulti Olandiją, Belgiją ir

cūzai ir anglai įžengė į Bel
giją. Nežiūrint francūų šta
bo prisibijojimų, sąjunginin
kų kariuomenės voros nebu
vo bombarduojamos iš oro. 
Priešingai, vokiečių lakūnai 
visomis jėgomis užpuolė už
nugarius, geležinkelių maz
gus ir sąjungininkji susisie
kimo kelius. Jau tas lengvu
mas, kuriuo anglų—francū- 
zų kariuomenė žygiavo į 
Belgiją, turėjo sukelti įtari
mus dėl vokiečių vadovybės 
planų. Tačiau visa tai nesu
kėlė sąjungininkuose nei 
įtarimų, nei paties elemen
tariausio atsargumo. Pir
maisiais įsakymais, kariuo
menės žygiavimas turėjo 
vykti tik naktimis. Tačiau, 
kadangi iš oro niekas ne
bombardavo, tai sąjunginin
kų kariuomenė žygiavo pir
myn ir dienos metu. Vieto
ję siuntęs pagrindinę savo 
kariuomenės masę Sedano, 
Žyve ir Nemiūro kryptimi, 
kaip daugelis laukė, tikslu 
užkirsti istorinį vokiečių 
įsiveržimų kelią, Gamelenas 
pasiuntė savo kariuomenę į 
Antverpeną ir toliau.”

Franci ją. Puolimo buvo lau
kiama iš pradžių 1939 m. 
lapkričio 12 d., paskui— 
1940 m. sausio 15 d. ir, pa
galiau,—tų pačių metų ba
landžio mėnesį.

Gameleno strategijos pla
nuose daug dėmesio buvo 
skiriama Vokietijos bloka
dai. Kartu su tuo nuolat bu
vo debatuojamas interven
cijos prieš TSRS ir Kauka
zo naftos gamyklų bombar
davimo klausimas. “Kauka
zo naftos, gamyklų bombar
davimo 'klausimu anglai at
sisakė duoti savo bombane- 
šius, kadangi nenorėjo tuo 
būdu susilpninti Londono 
gynybos. Mes buvome pri
versti su jais sutikti. Iš ki
tos pusės, anglai norėjo 
bombardavimais iš oro su
naikinti sinteninio benzino 
sandėlius Vokietijoje. Ta
čiau tam mes pasipriešino
me, bijodami iššaukti vokie
čių represijas. Tuo klausi
mu mūsų veto ’pasiliko ga
lioje iki pat 1940 m. gegu
žės mėnesio; negana to, mes 
specialiai įkalbinėjome, kad 
Vokietijos puolimai • iš oro 
turi prasidėti tik tuomet, 
kai vokiečių kariuomenė 
įžengs į Belgiją.”

Toliau, Pertinaksas cha
rakterizuoja sąjungininkų 
politiką ir Gameleno elgesį 
ruošiant prieš Tarybų Są
jungą intervenciją Suomijo
je 1939 m. pabaigoje ir 1940 
m. pradžioje ir per Norve
gijos kampaniją 1940 m. ba
landžio mėnesį. Palyginti su 
tuo, kas jau buvo paskelbta 
mūsų spaudoje, autorius 
nieko naujo nebepasako. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
tą Pertinakso veikalo dalį, 
kur nušviečiami anglų-fran- 
cūzų bloko ir Belgijos tar
pusavio santykiai. Gana 
vertingas yra tik autoriaus 
pripažinimas, kad dar 1939 
m. lapkričio 12 d. Gamele
nas susitarė su Belgijos ge
neraliniu štabu, kad francū
zų kariuomenė tuo atveju, 
jei vokiečių armija puls Bel
giją, turi užimti Namiuro— 
Luveno—Antverpeno liniją.

Pertinaksas tvirtina, kad 
tas susitarimas buvo pada
rytas spaudžiant anglams, 
kurie norėjo ginti belgų La
manšo pakraštį.

“Gegužės 10 d. rytą fran-1 Tolimesnis karinių veiks-

Kas Girdėtis Tarpe Kanados 
Lietuvių?

Montrealio Nauį
Pažįsta Vilką Avies Kailyje

10 rugpjūčio mėn. turėda
mas progos nuvykau į Vytauto 
kliubą, kur tuo laiku vyko 
Montrealo Liet. Sūnų ir Duk
terų Pašaipinės Draugijos na
rių mėnesinis susirinkimas. 
Nors narių skaičiumi susirinki
mas nebuvo per didžiausias, 
sulig draugijos dydžio, bet 
pats susirinkimas ėjo gan gy
vai ir tvarkingai.

Apsvarsčius ,draugijos rei
kalus, buvo skaitomas laiškas 
nuo Komiteto Kovai Prieš Hit
lerio Agresiją. Sulig laiške 
išreikšto pageidavimo, drau
gija išrinko du atstovus į tą 
komitetą ir tuo užgyrė šio Ko
miteto užsibrėžtus darbus.

Antras laiškas buvo per
skaitytas nuo Montrealo lietu
viškų nacių, kurie save vadi
na “Taryba.” Tie naciai kvie
tė draugiją, kad ji nuo savęs 
išrinktų du atstovus į šaukia
mą jų “seimą.” Po trumpų dis
kusijų buvo eita prie balsavi
mo ir vos tik trys atsirado, 
kurie balsavo už tokių delega
tų į tą nacių seimą siuntimą.

Bravo, sūniečiai, kad pa
žįstat vilką avies kailyje!

Dalyvis.
• • • "*

Hitleriškas Pasielgimas
Rugpjūčio 10 d. Vytauto 

kliube vyko dviejų pašalpinių 
draugijų susirinkimai. Man 
buvo labai įdomu pamatyti 
švento Jono ir Kazimiero 
Draugijos susirinkimą, kuris 
vyko seleryje (skiepe). Įėjus 
į susirinkimą, tuojaus vaizdą 
gauni ne pergeriausį, žiūrint iš 
organizacinio taškaregio. žmo
nės jau bevelk visi prieškari
nės emigracijos laikų, daugu
mai jau ir sveikata išsunkta 
sunkių darbų. Pats susirinki
mas buvo vedamas visai pras
tai, netvarkingai. Matosi sto
ka vadovaujančių žmonių.

Susirinkimui beeinant buvo 
perskaitytas laiškas nuo ko
kios ten tarybos, kviečiantis, 
kad draugija išrinktų atstovus 
į jų šaukiamą seimą. Vienas 
iš valdybos narių paėmęs bal
są pradėjo aiškinti, kas toji 
taryba yra. Anot jo pasakytų 
žodžių: mes leidžiam savo vai
kus kovoti prieš Hitlerio gau
jas, o čia hitlerininkai apsi- 
maskavę gražiom frazėm nori
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mų Olandijoje, Belgijoje ir 
Franci joje aprašymas ne
duoda nieko esminio bei 
naujo.

Gameleną pašalinus, viso
je Franci j oje ir užsienyje 
pasklido gandai, kad jis nu
sižudęs. “Tačiau, kai gegu
žės 23 d. vienas artimųjų 
draugų aplankė Gameleną, 
jis rado buvusįjį vyriausią 
vadą visiškai ramų ir pasi
ryžusį bet kurį momentą 
ginti savo politiką. Gamele
nas vis dar manė, kad nors 
Franci j a ir yra rimtame pa
vojuje, vis dar nėra vėlu ir 
galima šalį išgelbėti.” Per
tinaksas nemėgina aiškinti 
tokio buvusiojo francūzų 
kariuomenės vyriausiojo va
do savimi pasitikėjimo. Jis 
tik konstatuoja faktus. Vis 
dėlto jo straipsnis—griežtas 
sprendimas ne tik karinei 
francūzų vadovybės doktri
nai, bet ir visai francūzų 
“trečiosios respublikos” pa
baigos reakcinei buržuazi
jai.

K. Juščakas.
Iš “T. L.”

(ienos ir Vaizdai
mus suvedžioti ir tas jų šau
kiamas seimas yra ne kas ki
tas, kaip tik meškerė, ant ku
rios nori ir mus pasigauti. Bet 
pirmininkas tą protingą ir 
rimtą kalbą nutraukė ir be jo
kio narių tam seimui pareikš
to pritarimo, tuojau kreipėsi į 
susirinkusius klausdamas, kas 
nori būti draugijos atsto
vu į tą seimą. Nors ir buvo 
narių, kurie tam buvo priešin
gi, bet pirmininkui tas nesvar
bu. Atsiradus dviem savano
riam kandidatam, pirminin
kas irgi pats pasisiūlė, kurį 
nariai, teisingiau pasakius, iš
rinko tylėjimu.

Toliau buvo perskaitytas 
laiškas nuo Komiteto Kovai 
Prieš Hitlerio Agresiją. Keli 
nariai išsireiškė, kad jei siųsim 
i vieną, tai siųskim ir į antrą, 
būkim bešališki, duokim abiem 
po du atstovu. Bet pirminin
kui tas nepatiko, ir susirinki
mą uždarė, visai nepaisyda
mas draugijos narių valios. 
Toks jo pasielgimas, tai jau 
tikrai hitleriškas.

Einant žmonėms iš to susi
rinkimo klausau keletas susto
ję vyrų šnekasi, sako: būt 
nieko stoti į šią draugiją, ale 
matai, kokia čia tvarka, — 
Gyvis ir Navickas, tai kaip 
Hitleris su Mussoliniu. Ką no
ri, tą daro visos draugijos var
du. Tad nėra nei vertės į ją 
rašytis. Kitas senyvas žmogus 
sako: nėra ką nei manyti apie 
naujų narių gavimą, jei mes 
taip elgsimės...

Pasakysiu, kad tie žmonės 
kalba teisybę. Vienas daly
kas, lietuviai yra priešingi Hit
leriui ir jo agentams, kurie čia 
veikia po “Tarybos” vardu, 
todėl neužgirs ir tos draugijos, 
kuri tiems Hitlerio agentams 
padeda, o antras dalykas, — 
tai, susirinkimuose turi visi tu
rėti teisę ne vien tik pirminin
kas.

Matęs ir Girdėjęs.

Nesiseka Nabagam
Sekmadienį, rugpj. 10 d., 

orui esant šiltam, nuvykau į 
Ville Lasallc maudynes pasi
maudyti. Saulutei užkaitinus, 
svietelio prisirinko galybė. Ma
tosi, kad montrealiečiai mylėtų 
gerai paplaukyti, pasimaudyti 
tyrame ore, bet visa bėda, kad 

nėra kur, nėra čia tam tikros 
vietos. Miesto ponai į tai ne
kreipia domės, nes maudynių 
neturi tik vargdieniai žmone- 
liai. Ponai sau jų susiranda 
toliau už miesto.

Toj didžiulėj minioj radosi 
geras skaičius ir mūsų tautie
čių, lietuvių, kurie tarp ak
menų kepino saulės spindu
liuose savo kūnus. Orui pra
dėjus vėsti, dauguma mūsų 
apsitaisę, juokaudami traukė
me į lietuvių nacių pikniką. 
Priėjus prie pikniko vietos, 
tuojau pribėgo prie mūs seny
vo amžiaus moteriškė ženkliu
kus segioti. Vargšė, jai tenka 
išgirsti visokių komplimentų 
nuo anti-fašistinių žmonių.

Klausau, nabagė skundžiasi 
savo draugei: stovėjau, var
gau visą dieną, o kas žin ar 
bus nors doleris surinktas. . . 
O prie baro dar prasčiau, esą, 
“niekas neperka pas mus, bet 
eina pas ukrainus, nors ir lie
tuviai.”

žmonės sutoję-kitur. juokia
si apie kokį tai aiskrymą ir 
Aukštaitę. . .

Nors nemažas skaičius lie
tuvių susirinko prie to pikni
ko, bet nei vienas nedavė na
cių kromeliui uždirbti prie 
vartų. Kaip pasirodo, tai na
ciams nekaip sekasi.

Demokratas.

Kaltas Būdamas Kitus Kaltina
Rugpjūčio 10 dieną įvyku

siame švento Kazimiero-Jono 
pašaipinės draugijos susirinki
me A. Navickas kaltino Lietu
vos Nepriklausomybės Gynimo 
Komiteto narius, kodėl jie ne
vaduoja Lietuvos. Aš turiu 
pasakyti, kad jisai pats yra 
kalčiausias, o kaltina kitus.

Jis pats, būdamas komiteto 
pirmininku, paliko komitetą 
be jokios tvarkos ir nuėjo 
dirbti su fašistine taryba.

Aš manau, kad atsimeni ko
miteto narių nesusitarimus: 
vieni sakė, kad komitetas pats 
imtų direktyvas iš Berlyno, o 
kiti, kad per tam tikrus asme
nis, o treti visai buvo tam

CHARLES’
UP-TO-DATE

B4KBEK SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Philadelphia, Pa.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuvių organizacijų rengia

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Rugpjūčio
August

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.

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

ANTANAS BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutines stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki 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 Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po kairei į Rd. 
No. 132. Pavažiuokite apie L/ž 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 Muzikales Salės Richmonde.

priešingi. Dėlto komitetas ir 
pairo.

Darbas Lietuvos vadavimui 
ir šiandien tęsiamas, tik daug 
tvirtesnis, kadangi šiandien 
Britanija, Slovakija, Lenkija 
ir Sovietų Sąjunga sudarė koa
liciją ir nutarė kovoti iki na
cizmas bus sunaikiptas.

Tiesa, ponas Navickas remia 
Berlyne sudarytą Lietuvos mi
nisteriją, bet antifašistiniai ko
miteto nariai eina ne su Ber
lynu, o su Britanija, Sovietų 
Sąjunga ir kitomis, kovojan
čiomis prieš hitlerinę Vokieti
ja-

Taigi ne komiteto nariai ne
vaduoja Lietuvos, o buvęs pir
mininkas ponas Navickas.

Narys.

Mūsų Talentai
Daugiau negu malonu, kuo

met lietuvių tarpe pasirodo 
vienas, kitas talentingas as
muo, vienoj ar kitoj srityj. Tik 
apgailėtina, kad šioj Šalyj dar
bo žmogui nėra galimybės ga
biems asmenims vystyti savo 
gabumus.

Šios kolonijos lietuviai gali 
pasididžiuoti eile savo tautie
čių, apdovanotų vienokiu ar ki
tokiu gabumu. Labiausiai mes 
galimo džiaugtis turėdami ei
lę gerų menininkų, artistų, 
dainininkų ir t.t., iš kurių pa
žymėtina jaunutė Berta Ju- 
raitytė. Nors jai dar nesuėjo 
12 metų, tačiau ji jau daug 
nuveikus meno srityje ir jau 
pradeda rodytis net tarptauti
nėj dirvoj.

Man teko jau du kartu ma
tyti ją su savo jaunučiu balse
liu linksminant publiką taip' 
vadinamam “Picture Show” ir 
girdėti dainuojant per radio.

Linkiu tau, jaunuole, ir at-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės njaldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršaįs .............. ................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ....... J....../....... !..................$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.

Įvyks 
Sekmadienį

eityje gero pasisekimo. P.

Geras Žygis
LLD 137 kuopa, orui atvė

sus, pradėjo laikyti diskusinius 
susirinkimus kiekvieną penk
tadienį, posančialiečių salėje, 
01234 Charlevoix St. Iš eilės 
du penktadienio vakaru jau 
vyko tokios diskusijos ir ten
ka pasakyti, kad labai pasek
mingos. Kadangi šiuo laiku 
pasaulis pilnas įvairiausių į- 
vykių ir labiausiai visų at
kreipta atyda į Sovietų-Vokie- 
čių karą, todėl žmonės įdo
maujasi tokiais susirinkimais 
ir turi noro ne tik išgirsti, ką 
kitas pasakys, bet ir pats-pa- 
ti pareikšti savo nuomonę lais
vose diskusijose. Todėl į minė
tus diskusijų susirinkimus at
silanko gana skaitlingas bū
rys lietuvių darbininkų ir vie
nas valdybos parūpintas kal
bėtojas duoda įžanginę kalbą 
į diskusijas, o vėliau visi susi
rinkusieji pasidalina savo min
tis gana gyvai dalyvaudami 
diskusijose.

Tokie diskusiniai susirinki
mai manoma tęsti visą žie
mos sezoną. Patartina kiekvie
nam lietuviui darbininkui lan
kytis šiose diskusijose. Daly
vaudami tokiose diskusijose 
visi bendrai turėsime progos 
ne tik patys daugiau šusipa-

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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.

žinti su bendra padėčia ir su 
uždaviniais, kurie stovi prieš 
mūsų akis šioj įtemptoj situ
acijoj, bet galėsime daugiau 
ir visuomenei pasitarnauti.

A. D.

Newark ir Kearny, 
New Jersey

John Degutis organizuoja 
busus į Philadelphijos rengia
mą “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks šį sekmadienį. Bušai iš
eis iš Kearny nuo Daves Ave. 
ir kampas Duke St., 10-tą vai. 
ryto. Kelionė $1.50 į abi pusi.

Iš Newark busai išeis nuo 
Jurginės Salės, 180 New York 
Avė., 10:15 vai. ryte. Kelionė 
$1.50 į abi pusi.

Prašome iš anksto užsisaky
ti vietas busuose ir važiuoti į 
tą didįjį “Laisvės” pikniką.

ANGLŲ ORO VEIKSMAI 
LIBIJOJE

London. — Anglų orlai
viai sukėlė didžius gaisrus 
Tripolyje, kariniame italų- 
nacių centre, Libijoj, nus
kandino vieną jų laivą ir at
akavo kitas priešų pozicijas 
Libijoj.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;j 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ •! 

(Koplyčia)

; Parsamdo automibilius ir ka- ! 
rietas veselijom, krikštynom j Į 

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

; Telephone: E Vergreen 8-9770 '

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Hartford, Conn Vaškų Klebonas
ir

kaip kitados, 
ir lauks atei-

programą iš Brooklyn©.

smagu, kad 
lietu- 

Laisvės”I y
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Kai Buffalo mieste įvyko United Automobile Workers konvencija, tai 
demonstratyviai numarš.ivo prie Curtis-Wright korporacijos ir ja pikietavo. Ši 
korporacija dirba karinius orlaivius, bet atsisako pripažinti uniją.

delegatai

NACIAI IRANE GRŪMOJO NE TIK SO 
VIRTAM IR ANGLAM, BET PAČIAI 

IRANO NEPRIKLAUSOMYBEI

jie sunaikinę 68 sovietinius 
orlaivius, o savo praradę 
penkis.

Paskutinis Pranešimas 
Prašymas

Gerbiami Draugai, visi ge
ros valios farmeriai ir biznie
riai, kurie dar nesate prisidėję 
prie spaudos pikniko, šeimi
ninkių stalo, tai dar galite tą 
padaryti. k Spaudos piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
31 dieną, Lakewood Parke, 
Waterbury j.

Kurie norite nors ką paau
koti šeimininkių stalui, tai ga
lite pašaukti telefonu 92681 
V. Kazlau arba 37492 
Agnes Ling, o tos draugės at
važiuos pas jus ir priims jūsų 
dovaną. Taipgi, patys galite, 
bile vakarą, pristatyti į Lietu
vių Namą, 155 Hungerford St.

Prašome visus paremti šei
mininkių stalą. Už tai komisi
ja bus labai dėkinga. Na, vi
siems iki pasimatymo spaudos 
piknike, nedėlioj, rugpjūčio 
31 dieną. Komisija.

susitikti savo senus pažįstamus 
ir gimines ir kartu gražiai pra
leisti laiką, žinoma, kad dau
gelis sutiks, kaip ir kitais me
tais savo seniai matytus drau
gus. Daugelis, 
stovės prie vartų 
nant savuosius.

Mums labai
daugelį Philadelphijos 
viii aiškiai pasiekia 
radio programos kas pirmadie
nis, 9 valandą vakare, iš 
WBYN stoties, ant 1430. Tai 
labai linksma žinia. Reiškia, 
blogos valios lietuviai negali 
uždaryti oro bangas ir Phila. 
lietuviams. Kaip žinome, Phi- 
ladelphijoj esančios lietuvių 
radio valandos atsisako net 
paprastą darbininkišką pa- 
rengimelį oro bangomis pagar- 
syti, o dabar lietuviai girdi ra
dio
Tai labai puiku! Philadelphi
jos lietuviai radio bangomis 
girdi ir apie “Laisvės” pikni
ką. į-

Nedėlioj, rugpjūčio 31 die
ną, pasimatysime 
metiniame piknike, 
darže'!

J. S. L. Seamless Tube 
Rollers darbininkai grįžo at
gal dirbti po savaitės streiko. 
Kompanija apšaukė tą streiką 
nelegališku, laužančių kon
traktą ir trukdančiu apsigyni
mo reikalus. Kompanija grasi
no darbininkams, kad jeigu 
jie negrįš dirbti, tai ji atiduos 
valdžios darbus kitai kompa
nijai ir darbininkai neturės 
darbo. Ant didžiųjų paipų 
kompanijos unija dar .1937 
metais nustatė mokestį. Tai 
darbininkai ir grįžo atgal, nes 
jiems pažadėta arbitracijos 
keliu išrišti jų reikalavimai.

Viską Patyręs

(Tąsa nuo 1 puslapio)
amunicijos sandelius ir vie-

Irano nepriklausomybę: 
“Kariniai Sovietų veiks-

Oficialis Vokiečių
Pranešimas

Philadelphia, Pa

Vyriau- 
rusų ge- 
Kalbėjo
Rusijai

“Laisvės”
Mikolaičio

S. Rainys

Berlin. — Vokiečiu ko- 
imanda pirmadienį skelbė, 

; visurnoje parubežio vietoje buvo mai yra atkreipti prieš pa-kad jiem tu fronte 
prisikrovę daugiau kaip ©0, vojų, kurį sudarė vokiečių1 raį sepasį " 
tonų smarkių sprogimų. Ar- agentai tame krašte. Kai tik; L.i..:..
ti sostinės Teherano jie pa- bus panaikintas tas pavojus,'- - - - —
laikė savo įstaigą kariškai grūmojantis reikalams Ira-1- . - ~ . —
lavint nacius vokiečius.

Sovietų užsienių reikalų Sovietai tuojaus 
komisaras Molotovas savo savo kariuomenę 
nareiškime Iranui nažvmė- nibežių. ’pareiškime Iranui pažymė
jo, jog Sovietai išvien su An
glija siunčia savo kariuome
nę apsigynimui, atremt na
cių pavojų iš Irano pusės. 
Sovietai susilaikė nuo tokio 
žygio tol, kol nacių veikla 
Irane pasidarė tikrai pavo
jinga saugumui Sovietų Są
jungos.

“Šis žygis nėra atkreiptas 
prieš Irano žmones, ir So
vietų Sąjunga nestato jokių 
reikalavimų, kurie paliestų 
Irano čielybę ir nepriklau-j 
somybę,” sakė Molotovas, o 

. pagal 1921 metų sutartį,!
Sovietai įgavo teisę gint

i Vokiečių orlaiviai dieną 
’ i ir naktį mėtė didžiąsias 

. į . . a x . bombas į Great Yarmouthno ir Sovietų Sąjungos, tai . , .. \ ... . .
ištrauks11’ kltas Azijos pneplau-1 v I €1 LI I k v) -i j • • -i i -i -ikas, taipgi bombardavo ke

lias anglų orlaivių stovyk
las.

Naciai sako, jog tik keli 
anglų orlaiviai mėtė bombas 

i keliose vietose vakarinėje 
me " krašte grūmojo ne tik j Vokietijoje, bet visai mažai 

■--- - nuostolių tepadarė. Vokie-t 
čiai numušė žemyn 4 anglų 
orlaivius.

Irano

valdžiosLondon.—Anglų 
nota Iranui sako, kad nacių 
agentų ir šnipų darbai ta-

“Laisvės” Piknikas
Iš Newark© lietuviai ruošia

si būti “Laisvės” metiniame 
piknike, kaip ir iš kitų miestų. 
Štai ką rašo :

Gerb. Raini!
Ar rengiatės j “Laisvės” 

pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 
3.1 dieną, Mikolaičio sode? 
Mes tikrai busime. Ir prašome 
jus būti ir užkviesti Antaną, 
Joną ir Magdutę Zinkevičius 
(Osipauskus). Mes labai no
rėtume juos matyti piknike. 
Kitos progos neturime, nes jų 
antrašų neturime. Laukiame 
“Laisves” pikniko su nekan
tru mu.

Aliquippa, Pa
į Streikai Laimėti ir Pralaimėti

Draiveriai busti Woodlawn 
& Southern Motor Coach Co. 
pereitą savaitę susitaikė su bo
sais. Vairuotojai grįžo į darbą 
su pakelta mokestimi 15 centų 
į valandą. Reiškia, jie vieton 
63 centų, tai, gaus 78 centus į 
valandą. Kompanija pripaži
no darbininkų uniją, bet už 
kiek laiko vėl atsisakė pildyti 
sutartį su darbininkais. Prieš 
tokį kompanijos žygį išstojo 
CIO uniją.

Prakalbos — Mitingas
Rugpjūčio 17 d. visos slavų 

tautos, per savo komitetą, su
šaukė masini mitingą Lenkų 
Svetainėj dėl teikimo pagal
bos Sovietų Sąjungai, 
siu kalbėtojum. buvo 
nerol as Jachontovas. 
gerai, ragino gelbėti
kiek tik galima. Prie darbo 
kvietė visas organizacijas ir 
pavienius žmones. Sakė, kad 
neprivalome daug džiaugtis, 
kada Raudonoji Armija laimi 
ir nenusiminti, kada ji pralai
mi. Jis sakė, kad galų gale 
hitlerizmas ir fašizmas bus su
muštas, jeigu viso pasaulio do
ri žmonės stos Sovietų Sąjun
gai į pagelbą.

Aš manau, kad ir lietuviai 
Aliquipoj turėtų prisidėti prie 
to komiteto, jeigu ne as
meniniu savo veikimu, tai nors 
aukomis, 
rinktos 
galbai 
veiklai
Surinkta $58.97.

Prakalbose Buvęs

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
kėdama “tėveliu,” taip ir pa
darė. O kai jai iki gyvo kaulo 
įgrįso tarnyba klebonijoje ir 
ji panoro išeiti, “tėvelis” pa
reiškė :

—Jei išeini — negausi nei 
tų pinigų, kuriuos mano var
du bankan įnešei, nei algos.

Visiems, kuriem tekdavo iš 
“tėvelio” gauti algą, ypatin
gai tarnaitėms, būdavo daug 
vargo ir retai kuris atgaudavo 
savo uždirbtus pinigus.

Ne visada Vašku “tėvelis” 
būdavo toks šykštus. Jis pra
bangiai išdabino savo gaspa- 
dinę. Jai šilkinių suknelių par
nešti siųsdavo Latvijon seną 
bažnytinių rūbų plovėją, kuri 
jas per sieną slaptai pergaben
davo. Taip pat kunigas Di
džiulis Kaune išlaikė dvi savo 
giminaites — gimnazijos mo
kinę ir universiteto studentę, 
anksčiau buvusios gaspadinės 
dukteris. . . Joms Kaune, Ma
teikos gatvėje, pastatė dviejų 
aukštų namus ir nuolat iš kle
bonijos siųsdavo pinigus ir 
maisto produktų siuntas.

Dar ir dabar kunigas J. Di
džiulis tebegyvena Vaškuose, 
kur gano ir kerpa sumažėju
sią paklusnių avelių kaimenę.

P. Vaisa.
“Laisvoji Mintis.”

sovietiniams Bakų žibalo 
šaltiniams, bet ir pačiai In
dijai.

Naciai Pripažįsta, kad 
Sovietai Veikia Vaka-

I rinėį Dniepro Pusėj
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

ir toliau bombarduoja ge
rai aptvirtintas sovietines 
pozicijas vakariniame šone 
Dniepro upės, ir sakosi pa
ėmę nelaisvėn 5,500 raudon
armiečių, pagrobę 
orlaivius, 800 arklių 
naikinę daug tankų, 
lių ir kitų pabūklų.

Naciai skelbia, kad jie su-* 
mušę įnirtusias Sovietų ata
kas, kurios tęsėsi per kelias 
dienas Gomelio srityje, su
naikinę 123 sovietinius tan- 

Reikalingas tinkamas | kuS, pagrobę arba Sudaužę
prie restauranto su likeriais biznio, j 31-ną kanuolę ir 30 auto- 
Kas turite pardavimui tokiam biz- įsunRvežimių ir Supleškinę 
mui tinkamą register) prašome krei-. v c , . .
ptis šiuom antrašu: 284 Scholes St., [70 SUl’VUOtU traukinių. 
Brooklyn, N. Y. (202-204)

bus
pra-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas 

Aug. 28, salėje 376 Broadway,
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai bū
kite susirinkime ir atsiveskite naujų 
narių į draugiją. Kurie dar nesate 
užsimokėję, tai malonėkite užsimo
kėti šiame mitinge. Atsiminkite, kad 
palaikymas šios apšvietos organiza
cijos yra mūsų visų reikalas. Tat 
būkite susirinkime. — G. L.

(202-203)

penkis 
ir su- 

kanuo-

Philadelphia, Pa
Atvažiuos į “Laisves” pik

niką, Philadelphijoj (pasal
dinti pikniką), bitininkas, L. 
Konces, iš No. Abington, 
Mass., su bitėmis ir su geriau
sios rūšies liepų žiedų medum. ) 
Tai bus puiki proga pikniko i 
dalyviam nusipirkti to pui
kaus medaus. «>

Tas pat medus parduoda
mas ir “Laisvės” įstaigoj, 
Brooklyne, už tą pačią kainą, 
75c. už kvortą.

Draugiškai 
Mary Kairūkštis, 
214 Van Buren St. 
Newark, N. J.”

Gerbiami P h i 1 a delphijos 
lietuviai! Kaip matote, tai iš 
kitų miestų žmonės smarkiai 
rengiasi prie “Laisvės” pikni
ko. Kiek žinoma, iš»kelių stei- 
tų lietuviai ruošiasi suvažiuoti 
į šį pikniką. Vieni, kad parem
ti darbininkų spaudą, kiti, kad

r-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Buvo prakalbose 
aukos medikalei pa- 
Sovietams, tolimesnei 
ir lėšų padengimui.

F. W. Slialins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

C

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 ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ....... .
Ramatų žolės ...........
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

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

WORCESTER, MASS.
šį sekmadienį, Aug. 31 įvyks visų 

draugijų rengiamas bendras pikni
kas. Bus Olympia Parke. Bus skanių 
valgių, bus gera muzika ir bus ro
domas Sovietų judis, raudonarmie
čiai Dunojaus krantu. Tai scena So
vietų kovų Ukrainoje. Kviečiame 
vietinius ir iš tolimesnių kolonijų 
skaitlingai dalyvauti šiame piknike.
— Rengėjai. (202-204)

WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakare, 7:30, 

Salėje, 29 Endicott St. įvyks 
gas pasilinksminimo vakaras, 
bus Aug. 29 d. Kviečiame skaitlingai
Nusirinkti ir linksmai praleisti vaka
rą. — LLD Moterų Kp. (202-203)

Liet, 
mar-

Tai

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

29 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., Jurginčj 
svetainėj, 180 New York Avė. Drau
gai ir draugūs, visi būkite šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Sekret. 
V. J. K. (201-203)

Tallinno fronte, Estonijoj, 
vokiečiai sakosi sunaikinę 
19 sovietinių orlaivių.

Anot nacių, jų orlaiviai 
smigikai sunaikinę daug so
vietinių tankų Gomelio fron
te.

Vokiečiai sakosi nuskan
dinę Suomijos užlajoj Sovie
tų laivą, 6,000 tonų. Jis bu
vęs pilnas kareivių ir dau
gelis jų žuvę. Be to, vokie
čių bombininkai sužeidę ke
lis kitus prekinius Sovietų 
laivus ties Suomijos kran
tais.

Pasak nacių, tai užvakar

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

MAHANOY CITY, PA.
L.D.S. 104 kuopa rengia paskutinį 

pikniką nedėlioj, 31 d. rugpjūčio, pas 
Martą Sakalauskienę, girioj, t. y. 
"Lakeside” parke.

L.D.S. 104 kuopa prašo visus lan
kyti šį pikniką, nes tai jau paskuti
nis šią vasarą. Kiekvienas jaunas ir. 
senas, narys ar ne narys, lankykite 
šį pikniką, būsite pilnai patenkinti. 
Kelias geras ir vieta jau visiem ge
rai žinoma. — Kviečia rengimo ko
misija. (201-203)

Telefonas: Humboldt 2-7964

c 3

laidotuves

nemoka 
miesto.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499VARPO KEPTUVĖ

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

u

•S

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

BAKING COBP-

THE BAKERS* 
!■■■ 1 ■■ ■ 1 m.............

3 UNION LABEL

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

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

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
Kaina 75c Kvorta

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. I^VANDA-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Letandanskal

UNDERTAKER

Telefonas Poplar 4110

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
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

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.

$
i
B5J5
0

E

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Aveft.

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 Sla- 

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama 
Serumo ir čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

X'

> ’S

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.



ieSta§ f)hšlapia LAISVE Trečiadienis, Rugp. 27, 1941'

NohYork(k>z^zž^/tf7liiloi
o

darbas. Jūrų nesibijąs. Girdi, 
jei mirsi, tai tik vienų kartą 
— čia ar kitur, nedaro skirtu
mo. Padirbęs ant jūrų, kada 
randasi gera proga, vėl padir
ba ant sausžemio. Neutrališkos

Tarp Lietuvių
Antanas Vižlanskas, advo

katas, sugrįžo iš atostogų pa
sitenkinęs savo ilgąja kelione. 
Aplankė daugį valstijų ir virš 
poros desėtkų miestų, taipgi 
kaimynišką valstybę — Kana
dą. Važiavo gelžkeliais, laivu, 
orlaiviu, kad visapusiškai pa
žinti savo šalies gyvenimą. Įgi
jęs puikių patyrimų, pažinčių 
ir parsivežęs nepaprastos gro
žės vaizdų savo paveikslų ko
lekcijai.

žinomi brooklyniečiai biz
nieriai Kazys ir Antanina Jan
kai įsigijo viešbutį Youngs- 
villėj, N. Y., vasarą ir žiemą 
lankomoj atostogų apylinkėj.

Pas williamsburgiecius M. 
E. Simonavičius viešėjo Mrs. 
Šlamas ir duktė iš Hazelton, 
Pa.

Elena Vaitekūnienė su duk
ra ir sūnumi, taipgi E. Gruby- 
tė atostogomis pasišovė aplan
kyti vidurvakarių didmiesčius 
— Chicagą, Detroitą ir kitus.

Ar Jau Įsigijote “Laisves” 
Ekskursijos Bilietus?

Kiekvienas dalyvavęs “Lais
vės” piknikan, Philadelphijon, 
ekskursijose busais sutiks, kad 
smagesnių ekskursijų už “L.” 
niekas nesuruošia. Jdms iš 
anksto užsisakęs bilietą kiek
vienas yra užtikrintas, jog jis 
savo tikslą pasieks. Ir pasieks 
jį smagiai, nes pirmas atėjęs, 
pirmas užima vietą ir taip pa
sirenka sau sankeleivius. čia 
tokių dalykų negirdėsi, kaip 
kad tūlose kitų, ekskursijose, 
kur atėjusiems pasakoja: “čia 
sės ponas tas ir ponas anas.” 
Kur valanda anksčiau pirm 
tebeknarkiančio pono atėjęs ir 
lygiai užsimokėjęs bilietą pi
lietis turi laukti nuo visų ponų 
atlikusios sėdynės.

Tas dalinai išaiškina, dėlko 
dalyvavęs vienoj, neapleidžia 
kitų “Laisvės” ekskursijų.

Kita priežastimi yra smagūs 
philadelphiečių piknikai, su
rengti užmiesčio soduose, kur 
aplink žalia giria, žydinti lau
kai, mums, miestelėnams, tu
rintiems savo piknikus miesto 
dulkėtuose parkuose, duoda 
labai malonią ir sveikatai nau
dingą aplinkumą.

Dar daugiau smagumo duo
da faktas,' jog “Laisvės” pik
nikuose, kaip niekur kitur, ga-. 
Įima sueiti per daug metų ne
matytus draugus ir pažįsta
mus, taipgi įsigyti vertingų 
naujų pažinčių su lietuviais iš 
kelių valstijų.

“Laisvės” piknikas įvyks 
jau šį sekmadienį, rugp. 31 d., 
Mikolaičio Parke, Eddington, 
Pa. Busais iš Brooklyno kelio
nė tik $2.

Tolimas Svečias
Rugpjūčio 25-tą susirinkę 

“Laisvės” salėj apšvietos va
karui ir pasiklausyti Laisvės 
Radio Programos, netikėtai tu
rėjom progos susipažinti retą 
ir labai tolimą svečią, jauną 
lietuvį iš Montevideo, Urug
uay, Adomą Zavecką.

Susipažinus-išsikalbėjus, pa
aiškėjo, jog svečias čionai dar 
pirmu kartu ir neilgam. Dir
bąs jūrininku ant prekinio šve
dų laivo Ancita, kursuojančio 
tarp Pietų ir šiaurių Amerikos 
portų, tad už keleto dienų ir 
vėl išplaukia. Pietų Amerikos 
taipgi Indijos ir Europos por
tų apkeliavęs daug, bet šiau
rių Amerikos portan New 
Yorkan šis jo pirmas atsilanky
mas.

Marytė Vaicekauskaitė šiuo 
tarpu atostogauja. Ta proga 
lankėsi Albany ir apylinkėse 
aukštutiniame New Yorke.

Kazys ir Alfija (Jankiūtė) 
Katinai, will iamsburgiečiai, 
susilaukė sūnelio. Motina ir 
mažasis sūnelis gerai gyvuoja. 
Tėvas džiaugiasi.

Girdėjom Laisvės Radio 
Programą

Danny Giniotis, Chas. ir 
Danny bučernės dalininkas, 
buvo smarkiai susirgęs rau
menų gėla ir tūlam laikui nu
vežtas ligoninėn. Dabar ran
dasi namie, tačiau dar serga.

A. Mažeika, inžinierius, su 
šeima svečiuojasi Unguraičiuo- 
se.

Antanas Urbaitis, Jr., prieš 
apie mėnesį buvęs susižeidęs 
darbe, sveiksta. Tikėjosi galė
siąs šiomis dienomis grįžti 
darban.

Kur tik sueisi būreli lietu
vių, ten išgirsi kalbantis apie 
šauniąją ekskursiją busais šį 
sekmadienį į philadelphiečių 
rengiamą “Laisvės” naudai 
pikniką. O jie žino, ką daro.

ž. R.

Binghamton, N. Y.
Rugp. 11 d. “Laisvės” Ra

dio Programos negalėjom gau
ti. Gali būt, tai buvo oro kal
tė. O rugpjūčio 18 d. — gir
dėjom visai apygeriai, — tik 
mažais tarpais tie malonūs 
garsai buvo nustelbti, bet greit 
ir vėl atsigavo.

Tas radio pusvalandis, ma
nau, Sūri didelės svarbos. Vie
nas svarbiausių dalykų, tai pa
saulinių žinių komentatoriaus 
R. Mizaros kalba. Išgirsti sa
vaitės žinių sutrauką, tiesos 
taškaregiu apibudintą, juk tai 
svarbu kiekvienam! žymią 
reikšmę turi ir dainos, taip pat 
ir įvairūs pranešimai su skel
bimais (tie, žinoma, svarbes
ni tik artimiemsiems gyvento
jams).

Įvertindamas “L.” radio 
programą, siunčiu jos palaiky
mui vieną dolerį.

St. Jasilio.nis.
• • •

Scranton, Pa.
“Laisvės” skiltyse telpa iš 

daug kolonijų pranešimai kas 
link Laisvės Radio Programos 
girdėjimo, ir pagyrimai prog
ramos vedėjo J. Ormano, ko-

Važiuokim į
I ■ "

Philadelphijos Pikniką
“Laisves” Naudai

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

K ELION iš $2.00 Į ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisves” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

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

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio sales, 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 švente—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

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

mentatoriaus R. Mizaros, dai
nininkų, ir taip toliau. Na, o 
iš Scrantono jokio pranešimo 
dar nebuvo. Bet ve, aš su savo 
šeimyna jau klausiausi 2-ro 
Laisvės Radio pusvalandžio ir 
abudu aiškiai girdėjom. Ir dar 
kaip aiškiai, kad būk iš mūsų 
Scrantono stoties kalba. Šir
dingai ačiuojam Laisvės Radio 
vedėjams ir jo sutvėrėjams.

D. Praleika ir Šeima.
• • •

Shenandoah, Pa.
Pereitą pirmadienį klausiau 

jūsų programos. Man labai pa
tiko, ir buvo aiškiai girdėti. 
Mizara labai gerai kalbėjo. 
Višniauskas gerai dainavo. J. 
Ormanas gerai “anaunsino.” 
Tik vienas dalykas man nela
bai patiko, tai garsino praėju
sius piknikus. Aš manau, ra
dijus turi garsinti tik kas bus, 
o dienraštis “Laisvė” gali gar
sinti p r a usius piknikus. 
Taip, labai gera programa. Aš 
manau, kad geriausia lietuvių 
programa Amerikoje. Linkiu, 
kad programa gyvuotų kuo il
giausia.

Draugiškai, S. Kuzmickas.

žinomasis dainininkas S. 
Kuzmickas buvo radio vedėjų 
kviestas dainuoti programoj. 
Labai apgailavo, jog pirmadie
niais jam tenka dirbti, tačiau 
prie pirmos progos pasižadėjo 
padainuoti programoj. 

• • •
Virš paduoti atsiliepimai bu

vo gauti pirm pildymo trečio
sios programos, kuri buvo rug
pjūčio 25-tos vakaro 9 vai., iš 
stoties WBYN, 1430 klcs. Joj 
dainavo Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės, harmonika akompanuo
jant Mikalauskui. Vedė, kaip 
paprastai, Jonas Ormanas. Gi 
komentatorių R. Mizara, ku
ris buvo išvykęs atostogų, pa
vadavo Jonas Siurba.

Trečiąją programą pirmas 
komentavo richmondhillietis 
Mr. šulskas, programai užsi
baigus telefonu pranešdamas, 
jog, nežiūrint blogo oro, prog
ramą gerai girdėjo ir jam pa
tiko. ;

REIKALAVIMAI
Reikalinga jauna moteriškė gera 

virėja ir mokanti patarnauti prie 
stalo šeimai. Taipgi turėtų prižiūrė
ti miegamuosius kambarius ir atlikti 
valymo darbą. Darbo valandos nuo 
8:30 ryto' iki 7 vakaro. Miegojimui 
vietos nėra, turi kitur pasisamdyti 
kambarį. Vaikų nėra. Gerai apmoka
me. Kreipkitės į Maxis Clothes Shop, 
385 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(202-204)

Reikalingi vyrai preseriai dirbti 
prie geros rūšies vyriškų kotų 
(coats).

Taipgi reikalingos moteriškes fi- 
nišerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.
; Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.

(200-205)

Iš skaitymo Zaveckas žino
jęs, jog čia turi gyventi daug 
lietuvių, tad tik ištrūkęs iš lai
vo ir leidosi jų jieškoti. Pir
miausia dasiklausęs rusų-uk- 
rainų kliubo, o ten radęs ži
nančių “Laisvės” salę ir pa
žįstančių tūlus jam girdėtus 
lietuvius. Tad ir atėjo pasima- 
tyti-susipažinti.

Svečias buvo vakaro pirmi
ninko J. Gasiūno pakviestas 
papasakoti apie mūsų brolių 
lietuvių Uruguajuje gyveni
mą. Iš jo trumpos kalbos su
žinojome gana daug apie jų 
ekonomines sąlygas ir apie 
kultūrinį bei politinį gyveni
mą. Pasirodė, jog mūs svečias, 
kada ant sausžemio, yra veik
lus menininkas ir šiaip dar
buotojas tenykščiuose lietu
viuose ir žino ne vien tik savo 
miesto, bet visos lietuvių ko
lonijos Uruguajuje padėti ir 
gerokai pažįsta taip pat Ar
gentinos ir Brazilijos lietuvius, 
jų spaudą, organizacinį judėji
mą.

Paklausus, ar ne baisu da
bar važinėti jūromis, atsakė, 
jog geriau mylėtų gyventi ant 
sausžemio, kadangi ten saviš
kiai, ten ir organizacinės-me- 
niškos galimybės. Tačiau da
bar ten skaitoma žiema, ne-

šalies laivo, sako, kol kas nie
kas nekliudė. Kartais karo 
skautai apžiūri, bet sužinoję 
kur ir .ko plaukia, palieka ra
mybėje.

Jaunas uruguajietis nuo vai
kystės užaugęs išeivijoje, ta
čiau gražiai kalba lietuviškai, 
moka gerai ispaniškai, portu
gališkai, taipgi vokiškai, ir su
sikalba angliškai, rusiškai, len
kiškai ir po truputį tūlomis ki
tomis kalbomis. Rep.

I

Istoriškas Sovietų Judis 
! Irving Teatre

Šiomis dienomis Irving Te
atre, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke, rodomasis Sovie
tų judis “Leninas 1918 Me
tais” stebėtinai atitinka mo
mentui.

Judyje parodoma Lenino 
veikla Leningrade kritiškiau
siomis jo dienomis, kada mies
tas, Rusijos revoliucijos lop
šys, buvo priešų apsuptas iš 
visų pusių. Įvairių baltųjų gau
jos tuomet beldėsi į miesto 
vartus, o kontrrevoliuciniai ju- 
došiai norėjo Sovietų galią su
triuškinti iš vidaus: spekulia
cija maistu, kad išvesti badau
jančius žmones iš kantrybės, 
bjauriausiomis atakomis ant 
Lenino ir visos revoliucinės va
dovybės, taipgi gėdingu šalies 
išdavikų pasikėsinimu ant Le
nino gyvybės. Tačiau revoliu
ciniai darbininkai, kariai ir 
valstiečiai atmušė gaujas iš- 
laukyje ir numaskavo-nugalė- 
jo išdavikus.

Judis rodoma nuo 10 v. ryto 
iki pusiaunakčio. Prieš piet 
įžanga tik 15c.

PRANEŠIMAI-
MOTERŲ KLIUBO NARĖMS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas 
trauksis paveikslus įdėjimui į jubilė- 
jinį Moterų Balsą. Visos narės pra
šomos susirinkti fotografo Jono Sto
res studijoj, 512 Marion St. lygiai 
8 vai. ketv., rugpj. 28-tą Studija 
randasi prie pat Chauncey St. sto
ties ant BMT Jamaica linijos. — 
Valdyba. (202-203)

NOTICES
Notice is Riven that David Cnrmy 140 

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

(191—208)

Central Brooklyn
Gausi Auka Medikališkai Pa- 

gelbai Sovietų Sąjungai
Praeito trečiadienio vakare, 

keletas c e ntralbrooklyniečių 
turėjo pasitarimą kas link tei
kimo medikalės pagelbos So
vietų Sąjungai. Visi kai vienas 
sutiko, kad tokia medikalė pa
rama Sovietų Sąjungai, kuri 
veda žūtbūtiną kovą su žiau
riuoju fašizmu, labai reikalin
ga. Visi pasižadėjo tam reika
lui energingai darbuotis-tarpe 
savo draugų bei pažįstamų.

Įrodymui, kad draugai ne 
tik žodžiais, bet tikrai pasiry
žusiai darbuosis — patys, tuo- 
jaus paaukojo sekamai: J. 
Weiss $20, W. Skodis $10, P. 
Semėnienė $5. G. Paršonienė 
$5, J. Patašius $5, J. Juška 
$5, II. Juška $1, M. Lawrence 
$1 ir P. Burneikis $1. Viso 
$53.00. Tai graži parama nuo 
taip neskaitlingo būrelio drau
gų. Draugai, kurie iki šiol dar 
nesate prie to darbo prisidėję, 
pasiskubinkite tatai padaryti.

Reikale “Laisvės” Pikniko 
Philadelphijoj

Kaip girdėti, tikietai plati
nasi neblogai, bet turėtų būt
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

03

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 .Court Street
• Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

Gainiaaml Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kllba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

s'

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.
t‘11 'Itl 'I* ,WBĮ3

dar geriaus. Taigi, paskutinė
mis dienomis visi draugai tu
rime smarkiai pasidarbuoti, 
kad kuo daugiaus piknikierių 
turėti iš C. Brooklyno. Tikietų 
galima gauti pas G. Paršonie- 
nę, 301 Water St., Geo. Stan
kų, 67 Hudson Ave. ir J. Juš
ką, 187 Sands St.

Busai išeis nuo Geo. Stan
kaus krautuvės, 67 Hudson 
Ave. Koresp.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį lankėsi 

“Laisvėje” Helen Gudeliaus- 
kaitė ir jos draugė iš Miners
ville, Pa. Helena su savo ma
myte Nellie Gudeliauskiene ir 
drauge viešėjo pas M. E. Si
manavičius ir P. šolomską, 
Williamsburge.

Max Lovenhardt apsiskundė 
teisme, kad jis buvo privers
tas apleisti namus ir pačią 
dėlto, kad ji laikė 6 kates ir 
kad ji su kūmutėmis prie kor
tų laiką praleisdavo.

Trūkus vandens įvadų dū
dai priešais 2408 Amsterdam 
Ave., N. Y., 80 šeimų negavo 
vandens per 2 valandas.

Laisvė” už $1.00
“Laisvė” kasdien atneš j 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 kartų 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
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8461 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
...................... -■■■■■.— ■ ■■ ■ ■■■■■■■ i ii   m ■ n'i ■.        ii    

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGĄ ,

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St..
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
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