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Kanadoje.
Karo Našta.
Ką Mano Kanadiečiai?
Panašiai Manoma ir

Anglijoj.
Sekmadienį.
Medikalč Pagalba Sovietų

Sąjungai.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

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

Gavau progos apsilankyti 
Kanadoje. Sekmadienį Mont- 
realio mieste įvyko didelis ma
sinis mitingas — prakalbos.

Bendrai, ūpas montrealie- 
čiuose lietuviuose yra geras: 
draugai įsitikinę, kad hitleriz- 
mas bus sunaikintas, kad de
mokratijos karą laimės; kad ir 
vėl bus galima sugrįžti į ramų, 
kūrybišką gyvenimą, — tik 
jau i šviesesnį ir gražesnį.

Kanadiečiai, kaip ii- ameri
kiečiai, nepaprastai dėmisi pa
sauliniais įvykiais, karo klau
simais. Po prakalbos, kuri tę
sėsi valandą laiko, kilo daug 
klausimų — diskusuotasi netl 
per dvi valandas!
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Teroras Francijoje
Dėl To, kad Pašautas

Ex-Premjeras Lavai

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Ant kanadiečių sunkokai 
gula karo našta. Iš dirbančių- 

paimama nemažas nuošim-

Vichy, Francija, rugp. 28. 
Visoj vokiečių užimtoje 
Francijos srityj ir dar “lais
voj” Vichy Francijos daly j 
prasidėjo naujos daugme- 
niškos ablavos prieš visus, 
kurie tik priešinasi hitleri
ninkams arba Vichy vald
žiai. Jinai bendradarbiauja 
su naciais.

Šį rytą naciai Paryžiuje

Maskva, rugp. 28—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 27 d. vedė atkaklius mūšius su 

priešu linkmėse Kingiseppo, Smolensko, Gomelio, Dniep- 
ropetrovsko ir Odesos.

Rugp. 26 d. oro kautynėse buvo nušauta žemyn 17 
priešo orlaivių. Mes praradome 8 lėktuvus.

Rooseveltas Užgina
Karo Pabūklų Ga

benimų Fašistams

A

j y
tis iš algti kiekvieną savaitę;
už viską tenka mokėti dideli ^nukirto galvas trim savo 
taksai. Maisto p r o d u k tai priešininkam. Tas pat grę- 
brangsta — gal dar sparčiau sįa jr daugeliui kitų.
negu pas mus.

Darbu Kanadoje yra daug, “išvalyt” komunistus, žydus
Naciai ketina kruvinai

nes karo pramonė reikalauja 
darbo jėgų. Bet darbininkų al
gos nedidelės. Gyvenimas, 
taigi, yra gan sunkus.

ir kitus, kurie tik žodžiais 
ar veiksmais pareiškia ne
sutikimą su hitlerininkais.

Gatvėse matosi daug unifor
muotų vyrų, ypačiai orlaivi- 
ninkų, kurių Kanadoje daug 
mokinama lekioti. Bet Kana
doje dar vis nėra verstino ka
reiviavimo, kokį turime Jung
tinėse Valstijose. Stebėtina!

Nemažai kanadiečių karių 
jau yra Europoje.

Visur sankrovose ir 
žmonių kostiumų matyti 
dė “V”—pergalė!

Bet su kuriuo kanadiečiu tik j v . . v. . 
pasikalbėsi, kiekvienas sako : iezęr9 vokiečiai apsupę n SU- 
“Propagandai raidė ‘V’ yra naikinę didžiumą 22-1‘OS So- 
geras dalykas, bet tik su ‘V’ Vietų divizijos į rytus nUO 

Kodėl gi Velikije Lūki. Sako, kad jie ( 
paėmę ir patį Velikije Lūki 
miestą po įnirtusių kauty- ■ 
nių. Anot vokiečių, tai jie 
užmušę virš 40,000 raudon
armiečių, paėmę nelaisvėn 

I daugiau kaip 30,000 sovieti- 
jnių kareivių ir pagrobę 400 
kanuolių.

Naciai sakosi nugalėję pa
skutines Sovietų jėgas arti 
Dniepro upės, į pietus nuo 
Kijevo. Be to, girdi, vokie
čių orlaiviai kirtę didelius 
smūgius sovietinei kariuo
menei į rytus nuo Kijevo ir. 
sunaikinę geležinkelių tink
lą į vakarus nuo Maskvos ir 
Leningrado srityje. [

Nacių komanda skelbia, 
kad jų orlaiviai bombomis 
nuskandinę keturis sovieti
nius transporto laivus Suo
mijos užlajoj ir sužeidę ke
lis kitus.

Berlin. — Naciai sako, be 
patvirtinimo, kad jie nutie
sę sau tiltus per žemąją tėk
mę Dniepro upės, perėję į 
rytinį Dniepro šoną ir “ma
tomai, užėmę Zaporožje 
miestą rytinėje tos upės pa
krantėje.”

Nacių žinių-propagandos 
agentūra DNB skelbia, kad 
vokiečių kariuomenė per
kirtus Leningrado-Maskvos 
geležinkelį; jie, esą, užval
dę visą vakarinį Ukrainos 
plotą iki Dniepro upės, 
apart Odesos, kusi apgulta 
nacių ir rumunų.

(Maskvos pranešimas tei- 
’ gia, kad Sovietų armijos at- 
: silaiko visuose f
prieš smarkias nacių ata
kas.)

Naciai Sako, kad Jie 
Laimį Leningrado ir 
Ukrainos Frontuose

ant 
rai-!

Berlin. — Hitlerio koman
da iš rytų fronto skelbia, 
kad per atkaklius kelių die- 
mų mūšius fronto dalyje 
tarp Smolensko ir Ilmen

karo nelaimėsime.
Anglija .neatidaro fronto Fran- 
cijoje? Kodėl nieko beveik ne
daroma hitlerizmui sunaikinti 
greičiausiu laiku? Kodėl re
miamasi tik Sovietų Sąjunga, 
tik Raudonosios Armijos jėgo
mis?,. . .”

Visur išgirsi n e p a prastą 
Raudonosios Armijos karžy- 
giškumu gėrėjimąsi!

Sugrįžęs iš Kanados, klau
sausi per radiją amerikinio 
korespondento, Ed Morrow, 
kalbos iš Londono. Jis prane
ša, kad ir Ąnglijos žmonės yra 
labai nepatenkinti Churchillo 
vyriausybės politika. Anglijos 
liaudis, sako p. Morrow, nori, 
kad jos vyriausybė kuo vei
kiausiai teiktą ryškesnės pa
galbos Sovietų Sąjungai, jeigu 
jau negalima atidaryti fron
tas Vakarų Europoje.

Bet toji pagalba Sovietų Są
jungos dar vis nepasiekia!

Buvo nusitarta turėti Mas
kvoje konferenciją, — josios 
dar vis nesimato. Viskas tę
siama, vilkinama, o kiekviena 
diena, kiekviena valanda yra 
brangi!

Paskutinis didžiulis laisvie- 
čių piknikas įvyks sekamą sek
madienį Philadelphijoj.

Svarbu, kad j jį kiek galint 
daugiau nuvyktų žmonių iš Di
džiojo Niujorko ir apylinkės. 
Kuoveikiausiai turime, organi
zuoti busus, kur jie dar nėra 
organizuojami.

Padarykime šį pikniką pui
kiausiu ir gražiausiu! Užbaig- 
kime vasarišką sezoną naudin
gai ir kultūriškai!

Smagu, kad, pagaliau, rim
tai pradėta rūpintis rinkimu 
pinigų medikalei pagalbai

(Tąsa ant 2-ro puslapio)

Japonijai Gręsia Ministerių 
Kabineto Krizis

Washington, rugp. 28. — 
Girdėt, kad gal sugrius da
bartinis Japonijos ministe
rių kabinetas vadovaujamas 
kunigaikščio Funimaro Ko- 
noye. Viena iš jo gruvimo 
priežasčių, tai būtų stiprūs 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos reikalavimai, kad Japo
nija neturi kliudyt karo 
reikmenų, kurie siunčiami 
iš Jungtinių Valstijų į Vla
divostoką, Sovietiniame Si-

Paryžius, rugp. 28.—Va
kar Versalėje prie kareivi
nės francūzas Paul Collette 
pavojingai pašovė Pierre 
Lavalį, buvusį Francijos mi- 
nisterį pirmininką, ir jo ar
timą politinį draugą Marce- 
lį Deat’ą, redaktorių laik
raščio “Oeuvre.” Jiedu dar
bavosi už glaudžiausį veiki
mą išvien tarp Vichy Fran
cijos valdžios ir nacių Vo
kietijos. Kulkos per opera
ciją išimtos, bet dar esą ne
žinoma, ar pašautieji gy
vens ar mirs.

Paul Collette, 21 metų 
amžiaus, taipgi sužeidė pul
kininką Pierre Durvy, ko- 
mandierių kareivinės, ir vie
ną nacišką francūzų legio
nierių. Jis tuojaus liko areš
tuotas.

Toje kareivinėje buvo or
ganizuojamas francūzų lai-išTAI KĄ SIŪLO IRANAS kad jie nekliudys Irano ne-'k0 Vandenyną, pVo Japoni- 
svanorių legionas karui 
prieš Sovietus. Šovikas da- 
sigavo į kareivinę nuduoda
mas, būk jis pats norįs įsto
ti į “Francūzų Liuosnorių 
Legioną Kovai prieš Bolše
vizmą.”

Tą dieną buvo suruoštas 
legionierių paradas, laike 
kurio sakė kalbas naciu val- 
dininkai-karininkai ir Vichy 
Francijos atstovai, ir dar 
pirmą kartą po vokiečių ka- , 
ro su Francija buvo dai
nuojama Marsel jetė, tauti
nis Francijos himnas, nacių 
užimtoje Francijos dalyje.

Tie legionieriai šią savai
tę bus gabenami į Lenkiją 
palavint juos ten ir siųsti į, 
mūšius prieš Sovietus.

TERORO VEIKSMAI
Kelios dienos atgal buvo 

nudurtas vienas nacių ofi- 
cierius požeminiame Pary
žiaus geležinkelyje.

Paskutiniu laiku naciai 
suėmė 10,000 žmonių šiau
rinėje Francijoje. Grūmoja 
po tam tikrą skaičių jų su
šaudyti už kiekvieną sabo
tažo veiksmą ar užpuolimą, 
atkreiptą prieš nacius.

ANGLIJA IR SOVIETAI NEPATEN
KINTI IRANO PASIŪLYMU

London. — Anglų ir So- tų būt vartojamas nacių ir 
vietų kariuomenė planingai italų prieš Sovietus ir An- 
žygiuoja pirmyn Irane gliją. Suprantama, kad So- 
(Persijoj) beveik be pasi-Svietai ir Anglija taipgi rei- 
- .v .—imlaus perleist Sovietam per

Iraną karo reikmenis siun
čiamus iš Jungtinių Valsti
jų.

priešinimo iš iraniečių pu
sės.

Irano ministerių kabine
tas su Ali Khan Mansur 
priekyje įteikė rezignaciją 
(atsistatydinimą) valdovui 
Rizai Shah Pahleviui, bet 
šis įsakė jiems dar eiti pa- 
ireigas, kol bus sudarytas riausybė dar kartą pareiš- 
naujas ministerių kabinetas, kė, kad Sovietai nenori bet' 

-------- ką užkariaut nuo

vietų Sąjungą; sako, tokį 
kliudymą Sovietai palaikytų 
nedraugišku veiksmu iš ja
ponų pusės.

Prezid. Rooseveltas dabar 
uždraudė duot leidimus iš
gabeni karo reikmenis, ma
šineriją ir įrankius iš Fili
pinų salų, o iki šiol per Fi
lipinus, Japonija, Vokietija 
ir Italija galėjo šiek tiek 
gaut tam tikrų karo reik
menų, kuomet buvo užgin
tas tokių dalykų išgabeni
mas iš pačių Jungtinių Val
stijų į kariaujančius fašis
tinius kraštus.

Sovietai Pakartoja Užtik
rinimus Ivanui

Maskva. — Sovietų vy

Washington. — Japonijos 
ambasadorius Washingtone, 
admirolas K. Nomura skun
dėsi Amerikos valstybės mi- 
nisteriui C. Hull’ui ir ne- 

, oficialiai protestavo, kad 
Irano; [Amerikos laivai per Pacifi-

Praneša, kad Sovietai 
Atmuša Vokiečius Vi

suose Frontuose

Teheran, Iran. — Prane-priklausomybės ir čielybės. Iją, gabena orlaivinį gazoli- 
šama, kad lęąno valdžia Visa, ko dabar Sovietai ir na ir kitus karo reikmenis 
prašė Sovietus < ir Angliją 
sustabdyt karą prieš tą kra
štą; užtai žada pašalint iš 
Irano visus vokiečius apart 
nedaugelio technikų, kurie 
būsią reikalingi, kol taps 
pralavinti kiti žmonės Užimt.' 
vokiečių vietas pramonėje, 
geležinkelyje ir kitose įstai
gose; o paskui ir šie vokie
čiai būsią iškraustyti iš Ira
no.

Anglija siekia, tai užkirst į Vladivostoką, Sovietinia- 
fašistam kelią, kad jie ne-[me Sibire, 
galėtų panaudot Iraną savo 
veiksmam prieš anglus ir 
Sovietus ir kad nepanaikin
tų paties Irano nepriklau
somybę.

IRANAS JAU PASIDUO- 
SIĄS SOVIETŲ IR 
ANGLŲ ARMIJOM

ANGLŲ IR SOVIETŲ 
PLANAI IRANE *

London. — Anglija ir So
vietų Sąjunga nepasitenkins 
tik tuo, kad Irano valdžia 
siūlosi pašalint nacių agen
tus.

Sovietai ir Anglija yra 
pasiryžę ne tik apvalyt Ira
ną nuo Hitlerio agentų- 
penktakolumniečių, bet pa
daryt taip, kad jie negalėtų 
sugrįžt atgal. Teigiama, jog 
Anglija ir Sovietai pasirū
pins, kad Iranas, po bepu- 
siškumo priedanga, negalė- ghi.

Amerikos ministeris Hull 
dėl to pareiškė spaudos at
stovams, kad Jungtinės Val
stijos turi turėt laisvę Pa- 
cifiko Vandenyne, kaip ir 
kitose jūrose, ir supranta
ma, gins savo teisę siųst 
amerikiniais laivais karo 
reikmenis į Vladivostoką.

(Amerikos valdžia nese
niai paskyrė keturis stam
bius žibalinius laivus ga-

fron-

siau- 
fron-

Berlin, rugp. 28. — Ką tik 
suorganizuotas naujas Ira
no ministerių kabinetas nu- bent Sovietam aukštos rū- 
sprendė, kad Irano karino- šies orlaivinį gazoliną į Vla- 
menė neturi priešintis an- divostoką, ir šie laivai jau 
glų ir Sovietų armijoms, ku-įplaukia per Pacifiko Vande- 
rios maršuoja per Iraną 
(idant išvyt iš jo hitlerinius 
vokiečius), kaip kad prane
ša valdiška Irano žinių ag
entūra. Sako, kad Irano jė
gos permenkos priešintis 
Sovietam ir Anglijai.

Nauju Irano ministerių 
pirmininku paskirtas Furu-

nyną.)
Diena pirmiau Sovietai 

įspėjo Japoniją nekliudyt 
siuntinių iš Amerikos į So-

SIŪLO $30 MĖNESINES PEN
SUOS BEDARBIAM VIRŠ 

60 METŲ AMŽIAUS

Maskva, rugp. 28.—Pra
nešama, kad Raudonoji Ar
mija atremia stiprias vo
kiečiu atakas visame 
te.

Visą dieną ir naktį 
tė mūšiai Leningrado
te, be jokios paliovos, bet 
tvirtinama, kad naciai nie
kur neįlaužę sovietinių lini
jų šiame fronte.

Vokiečių ir suomių ka
riuomenė iš Suomijos dar 
nepasiekė pačios Leningra
do aptvirtinimų linijos. 
Priešo veiksmus pradeda 
trukdyti ir lietūs šioje fron
to dalyje.

DIDŽIULIAI NACIŲ 
NUOSTOLIAI

Nors vokiečiai pasivarė 
pirmyn Ukrainoje ir Gome
lio srityje, jie brangiai už 
tai užsimokėjo, nes naciai 
neteko 80,000 kareivių, už
muštų, sužeistų ir nelaisvėn 
paimtų; jie taipgi prarado 
200 tankų, kelis šimtus ka- 
nuolių, tūkstančius 
bilių ir apie 100
pirma, negu jiem pavyko 
užimt Gomelį.

Pirm pasitraukiant iš Go
melio, Sovietai išsigabeno 
mašinas iš fabrikų ir išsive
žė įvairius kitus reikmenis.

automo- 
orlaivių

Sovietai Sudaužė 5 
Naciu Divizijas

Maskva, rugp. 28. — So
vietų kariuomenė supleškino 
penkias vokiečių divizijas, 
viso 75 tūkstančius kareivių, 
ir Raudonoji Armija su so
vietiniais marininkais atme
tė atgal baisią nacių-suomių 
ataką, darytą prieš Sovietų 
valdomą pusiausalį Hangoe, Jr sunaikintos ir kad sovie- 
pietvakariniame Suomijos“ 
kampe, kaip praneša Uni
ted Press korespondentas 
Henry Shapiro.

MASKVOS “PRAVDA” NURODINĖJA, 
KODĖL NACIAI LIKS SUMUŠTI

Maskva.
munistų Partijos
“Pravda”, rašo:

Sovietų Ko- pirmyn tūlose fronto daly- 
organas se, tatai kaštuoja jiem daug 

i kraujo. Vieną kartą juk 
žmogėdra Hitleris gyrėsi, 

“Keturios savaitės atgal jįs nesigailėtų kraujo
Berlyno radijas paskelbė, trijų milionų vokiečių karei- 
kad svarbiausios Sovietų ar- vių, idant užkariaut Sovie- 
mijos jėgos jau sulaužytos

ORAS. k Šį penktadienį 
būsią šilčiau.

tinė armija meta į mūšius 
paskutinius savo atsargi
nius. Tačiau per tris pas
kutines savaites- Sovietų ka
riuomenė sutriuškino 12 vo
kiečių fašistų tankų divizi
jų, 37 jų pėstininkų divizi
jas, 8 motorizuotas divizi-

mėnesius 
prarado 
milionus

tų Sąjungą.
“Per du karo 

vokiečių armija 
daugiau kaip du
vyrų, užmuštų, sužeistų ir 
nelaisvėn paimtų.. Bet fa
šistai turės užmokėti dar 
aukštesnę kainą.
• “Vis aiškiau matoma, kaip 
skleidžiasi jausmas išgąsčiofrontuose Berlin, rugp. 28.-Naciai.jas ir kelias gerklepjovhj j nusiminimo tarp Vokiet.

sakosi per dieną sunaikinę SS smogikų divizijas. O kur 
109 Sovietų lėktuvus. fašistai vis dar pažengia (Tąsa ant 7-to puslapio)

| Washington, rugp. 28.— 
Speciale senato komisija pa
tarė Jungtinių Valstijų kon
gresui taip pagerint socia- 
lės apdraudos įstatymus, 
kad būtų mokama po 30 do
lerių pensijos per mėnesį 
visiem bedarbiam, sulauku- 
siem daugiau kaip 60 metų 
amžiaus.

Ta pati senatorių komisi
ja taipgi pasiūlė mokėt ne 
mažiau kaip 30 dolerių se
natvės apdraudos per mėne
sį, bet ir pakelt samdytojų 
ir darbininkų taksus nuo 
mokamų algų iki 6 procen
tų, pradedant nuo 1944 me
tų sausio 1 d.

Pagal dabartinį įstatymą, 
senatvės pensijų mokėjimas 
prasideda nuo 65 metų, ir 
labai nelygiai jos išmoka
mos įvairiose valstijose. 
Taip antai, Arkansas valsti
joj, to amžiaus sulaukusiam

Odesa Stipriai Laikosi 
ir Smarkiai Dirba

Maskva. — Vokiečių ir 
rumunų apgulta Odesa stip
riai laikosi; miesto fabrikai 
smarkiai dirba; daugelis 
moterų pavaduoja vyrus 
darbininkus vykstančius į 
mūšių frontą. Taipgi sklan
džiai veikia Odesos gatve- 
kariai ir krautuvės, nepai
sant, kad naciai iš oro kar
totinai bombardavo šį mies-

žmogui duodama tik $3.98 
per mėnesį, kaip minimum 
pensija, o Californijoje — 

$18.94.
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Čikagos Konferencija
Pereitą sekmadienį (rugp. 24 d.) Čika

goje įvyko vietos lietuvių draugijų ir or
ganizacijų kuopų atstovų konferencija, 
kurios smulkmeniškesnis aprašymas ne
užilgo bus išspausdintas “Laisvėje”. Kon- 
ferencijon prisiuntė atstovus 40 lietuvių 
draugijų bei kuopų. Išrinktas pastovus 
komitetas ir jis veiks ateityje, reikšda
mas norą ir nutarimus konferencijos da- 

- lyvių.
Konferencija pasisakė už apvienijimą 

lietuvių Amerikai ginti; už gelbėjimą 
Lietuvos iš po fašistinio režimo; už ap
valymą lietuviškos visuomenės nuo fa
šistinio brudo; už teikimą visokeriausios 
pagalbos Sovietų Sąjungos ir Anglijos 
žmonėms, kariaujantiems prieš fašistinę v •ašį.

Ši čikagiečių konferencija—pirma to
kia Amerikos lietuviuose. Girdėjome, kad 
ir Brooklyne panaši konferencija yra 
šaukiama. Kituose miestuose ir apylin- 

. kėse, be abejo, bus panašiai daroma.
Šiuo metu yra labai svarbu suburti vi

sus Amerikos lietuvius į vieną krūvą ko
vai prieš žmonijos neprietelių fašizmą, 
už laisvą Lietuvą, už laisvą ir saugią 
Ameriką, už laisvą ir saugų visos žmoni
jos gyvenimą!

Rimtai ir Kietai
Japonijos ambasadorius Sovietų Sąjun

goje, leitenantas-generolas Jošitsugu Ta- 
tekava, norėjo matytis su Molotovu. Mo
lotovas sutiko priimti Tokio ambasa
dorių ir paklausti, ko jis nori. Ta- 
tekava pareiškė, jog Japonijos vyriausy
bė yra nepasitenkinusi tuo faktu, kad 
Sovietams yra siunčiama iš Amerikos ka
ro reikmenys per Vladivostoką.

Tuomet Molotovas griežtai ir gražiai 
pasakė Japonijos atstovui: Ne Japonijos 
biznis kištis į mūsų ir Amerikos komer
cinius reikalus! Tie dalykai, kuriuos So
vietai gaus iš Amerikos, nors jie būtų ir 
naudojami karo reikalams, nesudaro Ja
ponijai jokio pagrindo nervuotis, sakė 
Sovietų Sąjungos premjeras. Tie dalykai 

„ bus’naudojami karo reikalams vakaruo
se, —Sovietų Sąjunga buvo užpulta Vo
kietijos nacių ir todėl Sovietai turi nuo 

. užpuolikų gintis.
Laikraščių korespondentai pripažįsta, 

kad tokis Molotovo pareiškimas—pirmas 
tos rūšies. Jis yra griežtas, kategoriškas, 
nedvejojąs. Molotovas pasakė, kad, jei 
Japonija bandytų amerikinius siuntinius 
Sovietų Sąjungai sulaikyti, tai tokis žy
gis bus skaitomas nedraugišku, ir, savai
me suprantama, iš jo išplauks atatinkami 
Žygiai, nesmagūs Japonijai.

Panašiai Sovietų Sąjungos ambasado
rius Japonijoje Smetaninas pareiškė tos 
šalies valdžiai.

Taigi Sovietų Sąjungos vyriausybė ši
čia parodė ir Washingtonui, ir Londonui, 
kad su tokiais plėšikais, kaip fašistinės 
ašies vyriausybės, reikia kalbėtis drąsiai. 
Tik drąsiai ir kategoriškai kalbant, bus 
galima jąsias suvaldyti. Panašiai tenka 
kalbėtis ir su tų kraštų vyriausybėmis, 
kurios tarnauja Berlynui-Romai-Tokio.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

teikti Sovietų Sąjungos kovo
tojams. Smagu, kad lietuviai 
įsteigė tam tikslui komitetą. 
Dar smagiau, kad geri žmonės 
pradėjo tam tikslui aukoti, — 
tūli draugai apystambėmis su

momis.
Reikia atsiminti, kad yra 

daug ir lietuviu kovotojų, ku
rie, besigrūmdami su žmonijos 
neprieteliais fašistais, tapo su
žeisti. Ir juos toji pagalba pa
sieks!

Palaikykite kuoglaudžiau-

Šičia davė gerą pavyzdį So vietų-Angį i jos 
žygis Persijoje.

Bet grįžkime prie Japonijos. Kokiais 
motyvais Japonijos vyriausybė mano su
laikyti amerikines reikmenis, siunčiamas 
per Vladivostoką Sovietų Sąjungai?

Japonijos spauda sako, kad tosios reik
menys būsiančios sulaikytos todėl, kad 
Japonija yra Vokietijos-Italijos pusiau 
partnerė. Bet netgi ir tuo vadovaujan
tis, Japonijos viešpačiai neturi morali
nės teisės pulti amerikinius ar sovieti
nius laivus su amerikinėmis Sovietams 
prekėmis.

Vokietija, Japonija ir Italija pereitais 
metais (rugs. 27 d.) pasirašę specialę su
tartį, kurioje buvo pažymėta, kad visos 
trys valstybės viena kitą rems visokiau
siais būdais; josios tuomet pareiškė, kad 
naudosiančios militarinę, politinę arba 
ekonominę jėgą prieš kiekvieną valstybę, 
kuri bandytų užpulti vieną iš pasirašiu
siųjų, t. y., Japoniją, Vokietiją ar Ita
lija*

Jeigu Sovietų Sąjunga būtų bent vieną 
iš paminėtųjų valstybių užpuolusi, tuo
met Japonijai būtų šiokis tokis pasitei
sinimas. Dabar gi, kaip žinia, Vokietija 
užpuolė Sovietų Sąjungą,—užpuolė be jo
kio įspėjimo, užpuolė iš pasalų!

Kitas dalykas. Š. m. balandžio mėn. 
13 d. Maskvoje buvo padaryta neutralu
mo sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos. Toje sutartyje buvo pareikšta, 
kad abi valstybės pasižada kita kitą 
gerbti ir nepaliesti kita kitos interesų.

Na, o Japonijos viešpačiai dabar pa
sinio jo Sovietų Sąjungos interesams kirs
ti per galvą!

Todėl Sovietų vyriausybė ir pareiškė 
Japonijos imperialistams atvirai ir griež
tai, kad jie nekištų savo nagų į ne savo 
bizni.v

Galimas daiktas, kad Japonijos vieš
pačiai nesiskaitys su Sovietų vyriausybės 
balsu. Galimas daiktas, kad Japonija ne
siskaitys ir su Jungtinių Valstijų vyriau
sybės balsu. Gal būt Tokio viešpačiai 
bandys nepraleisti amerikinių ir sovieti
nių laivų, plaukiančių iš Amerikos prie
plaukų į Vladivostoką su prekėmis. Kas 
tuomet? Tuomet galima laukti visko. Ne
įmanoma, kad dėl to tylėtų Amerika. O 
jeigu Amerika, Anglija ir Sovietų Są
junga išstos prieš Japoniją su jėga, tuo
met iš jos gali pasilikti tik šipuliai.

Neužilgo matysime, kuo tas viskas už
sibaigs. / _
Kad Tik Prieš Sovietų Sąjungą
“Vilnis” (iš rugpjūčio 25 d.) rašo:
“Kokia svarbiausia buvo ‘Keleiviui’ ži

nia pereitą savaitę? Svarbiausia žinia 
‘Keleivio’ numeryj 33 buvo ši: ‘Amerikos 
Legionas Prieš Komunizmą ir Rusiją.’

‘New Yorko valstijos Legiono suva
žiavimas Rochesterio mieste pereitą sa
vaitę pasmerkė komunizmą su naciz
mu ir pareiškė protestą dėl sumanymo 
teikti Sovietų Rusijai karo pagalbą.’ 
“Ta žinia užima ‘Keleivy’ daugiau 

špaltos..
“Bet kad Californijos legionierių su

važiavime praėjo drauginga Sovietų Ru
sijai rezoliucija, apie tai ‘Keleivyje’ nėra 
nei smulkaus pranešimo. Jau iš to vieno 
galima spręsti, kad ‘Keleivis’ pritaria ul- 
tra-izoliacionistams.

“Tame pat numeryj, ant antro pus
lapio, telpa Lietuvos hitlerininkų (akty
vistų) atsišaukimas. Ten pat p. Michel- 
sonas bučiuojasi su smetonininku J. Tys- 
liava, maitindamas ‘Keleivio’ skaitytojus 
to plačiaburnio perlais.

“Tame pat ‘K.’ numeryj telpa raštas 
tūlo Gulbio, kuris yra smetonininku 
spaudos bendradarbis.

“Tai suniekšėjo tas laikraštis!”

Atrodo, kad tarp fašistų ir klerikalų iš 
vienos pusės ir socijalistų menševikų— 
iš kitos šiuo metu eina lenktynės, kurie 
daugiau gali išniekinti Sovietų Sąjungą. 
“Keleivis” savo pareigą atlieka gerai: 
kas tik prieš Sovietų Sąjungą, tas jo ben
dradarbis. Bile iš patvorio parinktas “ar
gumentas” prieš Sovietus susiras “Ke
leivyje” vietos!

sius ryšius su Lietuvių Komite
to sekretoriumi, Antanu Bim
ba. Antrašas: 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Yi

London. — Anglija paten- 
kinta, kad gauna tiek mais
to iš Amerikos.

Akademikas B. A. Kelleris 
Maskva jau trečią kartą 

svetingai sutinka Visasąjungi
nės žemės ūkio parodos eks
kursantus, suvažiuojančius iš 
visų mūsų didžiosios tėvynės 
kampų.

Paroda, neskaitant žiemos 
pertraukų, veikia jau treti me
tai. Dabar, žiūrėdamas j pasi
keitusias jos pavilijonų sales, 
nejučiomis susižavi naujais ta
rybinės liaudies laisvo kūrybi
nio darbo vaisiais.

Už TSRS sienų siaučia ant
rojo imperialistinio karo, apė
musio jau % visų, žemės gy
ventojų, kruvinas, viską naiki
nąs siaubas.

O mūsų šalis, išmintingos 
stalininės taikos politikos dė
ka, vis toliau eina progreso ke
liu, didina savo pajėgumą, 
daugina žemės turtus, vis 
aukščiau kelia kūrybines dar
bo žmonių jėgas.

Visasąjunginė žemės ūkio 
paroda ypatingai ryškiai paro
do tą neįveikiamą tarybinės 
liaudies žygiavimą į priekį, į 
komunizmo aukštumas. Paro
doje sukauptas patyrimas jau 
gerai patarnavo didiesiems so
cialistinės statybos uždavi
niams ir dabar auklėja milijo
nus naujų aktyvių tarybinio 
kaimo veikėjų.

Pirmą kartą į parodą atėjo 
mūsų didvyriškos Raudonosios 
Armijos išvaduotų iš kapitaliz
mo vergijos vakarinių Ukrai
nos ir Gudijos sričių žemės 
ūkio pirmūnai. Vienas jų Sta
lino vardo, Podgajecų rajono, 
Tąrnopolio srities, kolektyvi
nis ūkis. Jauna artelė, susida
riusi iš buvusių kumečių, var
gingųjų ir vidutiniųjų valstie
čių, dabar prieš visą tarybinę 
šalį pateikia savo pirmųjų ko
lektyvinio gyvenimo metų lai
mėjimų apyskaitą. Per tuos 
metus artelė pasiekė grūdų 
derliaus po 16 centnerių iš 
hektaro 349 hektarų plote, 
cukrinių runkelių — po 280 
centnerių iš ha. Kolektyvinis 
ūkis suorganizavo pieno pro
duktų, kiaulių, avių auginimo 
fermas, įsteigė visuomeninį 
dttržą, įvykdė didelę ūkinę ir 
kultūrinę statybą.

Sunku įsivaizduoti visą tą 
laimę, kokią dabar jaučia Va
karinės Ukrainos, Vakarinės 
Gudijos, Bessarabijos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos liaudis.' 
Juk iš vergijos ir beteisiškumo 
ji staiga pateko į džiaugsmin
gą, laisvą socializmo pasaulį, 
kur nėra nedarbo, kur taip 
plačiai ir drąsiai išsitiesia dar
bo žmogaus pečiai.

Ir tas žmogus papasakos pa
rodoje, kaip jis įgijo naujas 
jėgas, su nematytu, stačiai pa
sakišku greitumu pakilo į gy
venimą, taip nepanašų į tą, 
kurį jis dar visiškai neseniai 
gyveno.

1941 metų pabaigoje tarp 
visos eilės sąjunginių respub
likų pavilijonų yra du nauji 
— Moldavijos TSR pavilijonas 
■ir antras pavilijonas, kuriame 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
TSR parodys savo laimėjimus.

Centriniame pavilijone, Sta
lino Konstitucijos salėje, prie
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Vaizdas iš tūlo fabriko Anglijoj, kur yra išdirbami tankai.

Kijevo srities 1940 mejį^is pa
rodoje dalyvavo 379 jaunieji 
natūralistai, o dabar tos sri
ties vykdomasis komitetas pri
statė 1,230 kandidatų, ir iš jų 
— 998 vyriausias parodos ko- > 
mitetas jau patvirtino.

Buržuazinėje visuomenėje, 
taip pat ir buvusioje carinėje 
Rusijoje, buvo skaudi, neiš
sprendžiama tėvų ir vaikų 
problema. Vaikai veržėsi pir
myn, j geresnę ateitį, o tėvai 
juos tempė atgal ir marina
vo. Mūsų, naujajame pasauly
je tos problemos nebeliko. Ir 
tėvai ir vaikai, ir seneliai ir 
vaikaičiai, ir žilas akademikas 
ir jaunas natūralistas — kar
tu draugiškai dalyvauja di
džiojoje visos liaudies staty
boje.

Viena būdingiausių 1941 
metų parodos savybių yra ta, 
kad pažangieji kolektyviniai 
ūkiai į ją atėjo su aukštais vi-

Naujų Laimėjimų Apžvalga
sų pagrindinių savo ūkio ša
kų rodykliais. Tų aukštų ro
dyklių per lenktynes pasiekė 
ne tik paskiri kolektyviniai 
ūkiai, bet ir ištisi rajonai, net

TSRS Mokslų Akademijos pre
zidentą akademiką Komarovą 

Į ir Pamiro grandininkę drg. Sa- 
farchotun šaukatovą, kuri 
1940 metais Pamiro klimato 
sąlygomis gavo svogūnų der
liaus 810 centnerių iš ha; ar
ba — aviganį Mandibajų Te- 
lebajevą iš Kazachstano, kuris 
1940 metais pasiekė, kad kiek
vienas šimtas avių užaugino po 
121 ėriuką.

Paroda padeda gamybinin
kui pilniau persunkti savo dar
bą mokslu, mokslo žmonėms 
— tvirčiau surišti savo darbą 
su gamybos interesais. O bend
rai — ir vieniems ir kitiems — 
paroda atidaro kelią į naują 
pasakišką ūkio pakilimą visos 
socialistinės visuomenės gero
vei.

Socializmo pasauliui būdin
gas yra veikliausias ir gyviau
sias mūsų vaikų dalyvavimas 
naujojo gyvenimo kūryboje. 
Tai galima matyti ir žemės 
ūkio parodoje. Iš vienos tik

esančiųjų dvylikos prisidėjo 
dar keturios jaunųjų sąjungi
nių respublikų diagramos. Jos 
dar kartą mums primena, kad 
nauji žmonių milijonai pradė
jo gyventi Stalino Konstituci
jos saulėje, įsijungė į kovą dėl 
komunizmo. Su kokiu džiaugs
mu tie žmonės atėjo į socializ
mo pasaulį, vadovaujama Sta
lino genijaus, su kokiu entu
ziazmu jie stengiasi visus savo 
gabumus, visas savo žinias įdė
ti į bendrą kuriamąjį tarybinės 
liaudies darbą!

. Ryškius įvykius išvaduotų 
tautų gyvenime atvaizduoja ir 
naujieji, ir senieji pavilijonai. 
Karelų — Suomių TSR pavili
jone yra pano “Mennerheimo 
linijos sutriuškinimas.” Tarybų 
Pabaltijo pavilijone — pa
veikslas: “Dvaru žemės dali
nimas”; jį nupiešė Lietuvos 
TSR dailininkas. Estų dailinin
kas nupiešė “Traktorininkų 
mokyklą.” Koks gilus revoliu
cinis turinys dvelkia iš tų. dvie
jų paveikslų! O trečioje drobė
je — Raudonosios Vėliavos 
Jūrų Karo Laivyno laivai — 
galingoji ramaus laisvo darbo 
apsauga — stovį prie Baltijos 
krantų, prie dabartinės socia
listinio pasaulio sienos.

Jaunosios sąjunginės respub
likos jau ir dabar turi ką pa
rodyti parodoje. Mokslininkų 
ir praktikų laimėjimai, kurie 
ligi šiol buvo laikomi užkirsti 
arba jais naudojosi tik dvari
ninkai ir buožės, dabar nepa
prastu greitumu iškeliami vie
šumon ir naudojami liaudies 
interesams. Pav., drg. Amise- 
pas iš Estijos TSR selekcinės 
stoties pristatė savo išvestas 
naujas vertingas bulvių atmai
nas.

O su Estija dalinasi patyri
mu tolimoji Kamčatka. Kam- 
čatkos sritis jau trečią kartą 
siunčia į parodą savo stacha- 
novininkus, demonstruoja sa
vo pažangiųjų ūkių patyrimą: 
vienas iš jos eksponentų — 
bandymų stoties bendradarbis 
drg. Gardneris.

Visasąjunginė žemės ūkio 
paroda — tai nuostabus uni
versitetas; joje praktika ir 
mokslas demonstruoja laimėji
mus tokio kūrybinio bendra
darbiavimo, koks yra įmano
mas tik mūsų šalyje.

Ryškus mokslo socialistinėse 
sąlygose suklestėjimo rodyklis 
yra neseniai. įvykęs Stalininių 
premijų paskyrimas. Tas žy

sritys ir respublikos.
Tokia yra Dniepropetrovsko 

sritis. 1937 — 1940 metais ji 
davė vidutiniškai po 13,89 
centnerio javų derliaus iš hek
taro, o 1940 metais — 16,5 
centnerio. Visi tos srities ko
lektyviniai ūkiai turi po ketu
rias gyvulininkystės fermas. 
Kai kuriose gyvulininkystės 
šakose Dniepropetrovsko sritis 
1941 m. sausio 1 d. jau turė
jo daugiau gyvulių, negu yra 
nustatytas minimumas 1942 
metų pabaigai (pavyzdžiui, 
kiaulių ūkio planas prašoktas 
23%).

Arba Jangi-Julio rajonas 
Uzbekistane. Sausaisiais 1940 
metais 9,550 hektarų plote jis 
gavo po 28,2 centnerio med
vilnės derliaus iš hektaro. Ra
jone yra 39 kolektyviniai 
ūkiai, iš jų 21 — parodos da
lyviai. Visuose kolektyviniuo
se ūkiuose įvesta devynių lau
kų medvilnės — liucernos sė-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Lietuviai Kaipo Gražus 
Pavyzdys Kitiems

Rugpjūčio 26 dieną Lietuvių Komitetas Medikalės Pa
galbos Sovietų Sąjungai vėl įteikėme Amerikiniam Ko
mitetui $376, kaipo auką nuo lietuvių. Amerikinio Ko
miteto sekretorė panelė Moore labai nuoširdžiai lietu
viams padėkavojo. Ji sakė, kad lietuviai yra labai gra
žus pavyzdys visai eilei kitų tautinių grupių, kurios dar 
nėra taip giliai įsitraukusios į šį humanitarinį darbą.

Tą pačią dieną turėjome susirinkimą Pabaltijos Tau
tų Kultūrinės Tarybos, kurią sudaro atstovai estų, lat
vių, lietuvių ir suomių organizacijų. Ten plačiai kalbėta 
apie teikimą medikalės pagalbos didvyringai Raudonajai 
Armijai. Buvo išaiškinta, kad Lietuvos, Estonijos ir 
Latvijos armijos yra dalimi Raudonosios Armijos. Tad 
teikimas medikalės pagalbos Raudonajai Armijai reiš
kia taip pat gelbėjimą lietuvių, estonų ir latvių kareivių. 
Taryba nutarė paraginti latvius, estonus ir suomius sek
ti labai gražų lietuvių pavyzdį ir tuojau pradėti medika
lės pagalbos darbą savo tautų žmonėse. Ten'buvę mi
nėtų grupių atstovai pasižadėjo tuojau susisiekti su Ame
rikiniu Medikalės Pagalbos Komitetu ir pradėti platų 
darbą.

Vadinasi, mes lietuviai galime pasididžiuoti, kad iš 
mūsų ima pavyzdį ir kitos tautos šiame taip prakilniame 
darbe.

Labai džiugu pranešti, kad Lietuvių Komitetas ir vėl 
gavome stambių aukų. Stambiausia suma atėjo iš Massa
chusetts. Rugpjūčio 24 d. įvyko Naujosios Anglijos Pa
žangių Lietuvių Tarybos Radio piknikas.- Kalbėjo D. M. 
Šolomskas ir paragino publiką paaukauti tam tikslui. 
Tuojau surinko $106. Aukas prisiuntė D. G. Jusius. Nuo
širdžiausiai dėkui tiems, kurie šiam tikslui tame piknike

mus tarybinio ir pasaulinio 
mokslo istorijos įvykis rado 
tinkamą atspindį ir 1941 metų 
parodoje. Čia plačiai parodyti 
Stalininių premijų laureatų 
laimėjimai, laimėjimai, susiję 
su žemes ūkiu. Pakanka pri
minti tokių mokslininkų var
dus, kaip Bachas, Komarovas,

taip gražiai pasidarbavo.
Gražų laišką gavome nuo chicagiečio Dr. A. K. Rut

kausko. Jis su mielu noru sutinka būti Lietuvių Komi
teto Patarėju Tarybos nariu ir paaukavo medikalei pa- 
'galbai penkius dolerius. Detroitietis vaistininkas A. Ki- 
šonas taip pat rašo, jog sutinkąs būti Tarybos nariu ir 
prisiuntė $5. Clevelandietis Dr. Simans rašo ir sutinka 
būti Tarybos nariu. Vienas senas pažangių lietuvių rė-
mėjas Juozas prisiuntė aukų $10.

Labai dėkui tiems profesionalams, kurie pasižada rem
ti mūsų pastangas ir prisidėti prie suteikimo pagalbos 
demokratijoms sutriuškinti nacizmą. Laukiame prielan
kaus atsiliepimo nuo kitų lietuvių profesionalų, kuriems 
taip pat išsiuntinėti pakvietimai ir nuo tų, kuriems pa
kvietimo negalėjome pasiųsti, nes neturime jų adresų.

Kurnakovas, Lisenko, Prianič- 
nikovas, Skriabinas, laureatų
— T. D. Lisenko mokslinių 
bendradarbių drg. I. Avakiano 
ir drg. Dolgušino vardus ir 
bendradarbio drg. Jakovlevo 
ir kitų vardus.

Didžioji mobilizuojanti jė
ga yra ta, kad ji jungia į vie
ną kūrybinį judėjimą mokslo 
darbuotoją ir gamybininką — 46 Ten Eyck St.

A. Bimba, sekretorius,
Brooklyn, N, Y.

/
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EASTERN SEABOARD LDS YOUTH 
CONFERENCE TO BE HELD OVER

LABOR DAY WEEK-END IN BOSTON

“Do Your Share 
For Army Welfare!” Great Neck Gab

As Great Neck Goes:—

HITTING THE GONG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by G r o p p e r BOSTON, Mass. — The Hotel 
Gardner here will be the locale of 
one of the best LDS conferences to 
be held in a long time. The Eastern 
Seaboard LDS Conference, meeting 
over this week-end, will feature 
lectures by leading Lithuanians 
topics that are of most interest 
the LDS youth branch members 
the Eastern States.

John Siurba, National Secretary 
of the LDS will talk on the histo
ry of the LDS. Kay Michelson, pre
sident of the Nat’l Youth Committee, 
and John Orman, secretary, will

on 
to 
in

Behind the Scenes in the
Nazi-Occupied Territories

 H--------------------------------------------------

Terror and Force Do Not Intimidate 
Soviet People Under Nazi Heel

MOSCOW.—On June 19, 1941, the German Command issued a 
secret order regarding the method of administration in Occupied 
Soviet Districts.

This order, captured in battle against the 34th German Divis
ion, discusses how to take charge of matters in seized areas and 
towns.

“The German soldier is master in occupied areas”—such is 
the main precept outlined in the Order.

Another no less frank Order establishes extensive and un
restrained pillage of Soviet country. The Order, supplemented 
with “Fundamental Rules of3----------------------------------------
Behavior of German Troops in
Russia,” states that “Any contact 
with the population is dangerous 
to the health” of the German sol
dier.

In captured Soviet areas, the 
fascists appoint the kulaks and their 
Ilk as so-called Chiefs of the former 
collective farms. Food is given only 
to the peasants who work for the 
Germans. What is more .this food 
is supposed to be just sufficient to 
keep the toiling peasant from dy
ing.

“All superfluous products,” the 
rules state, "must be sold” to the 
German authorities.

Point Six of the official rules 
to the "Chief of Former Collective 
Farms,” reads: "It is the strictest 
duty of the chief to guard the agri
culture entrusted to him against 
acts of sabotage. In the event of 
granaries, hay and straw stacks be
ing set on fire, the whole village 
will be razed to the ground and half 
its inhabitants shot.”

German soldiers drive away col
lective farm cattle, which remained 
in the villages, take away the peas
ants’ fowl, pigs, cows, ransack 
trunks and wardrobes.

After the seizure of Krasnin in 
the district of Smolensk area, by 
the Germans, former landlords ar
rived in the District. However, as 
goon as the German units, under the 
onslaught of the Red Army prepare 
to retreat from the captured vil
lages .these landlords hurriedly dis

appear from the scene. The popu
lation shows them no mercy.

Many of these “masters” have al
ready been laid low by guerrilla bul
lets.

In one of the hotels in Smolensk,, 
the German Command opened an 
officer’s brothel, with 250 rooms. 
Hundreds of girls and women were 
forcibly driven into this brothel. 
The Germans also opened a brothel 
in the village of Livikino in the 
Smolensk Area. The fascist barbar
ians forcibly rounded up 50 col
lective farm girls and school girls 
for this purpose.

The path traversed by German 
troops is strewn and lined with 
thousands of corpses strung up on 
poles, the corpses of Soviet people 
old and young, women and men, 
Russians and Ukrainians, Byelo-Rus- 
sians and Jews, tortured and killed 
by Germans.

In one of the districts, the Ger- 
: mans shot down 30 students in a 
Factory training school, on suspi- 

I cion of "sympathy for Soviet Pow- 
i er.” When the fascists are com- 
Į pelled to retreat under the blows of 
I Soviet troops, they burn villages 
and towns, and drive the population 
before them.

When retreating from the villages 
of P., B. and K. the Germans 
shielded themselves from fire with 
the bodies of women and children.

The heroic Red Army is confi
dently and boldly inflicting blow 
after blow on the fascist vandals.

The seizure of a number of our 
areas and towns by the Germans 
has cost them dearly. Everywhere 
there are to be seen tens of thous
ands of graves of German soldiers 
and officers who fell under the 
blows struck by the units of the 
Red Army and guerrilla detach
ments.

The attitude of the population to 
the fascist bandits in captured So
viet areas is indicated by the fol
lowing episode: A German unit oc
cupied the village X. The Germans 
were greatly worried about the pos
sible presence of guerrillas ,and 
posted the following proclamation 
on the walls of houses, in the Rus
sian, Latvian and German lang
uages: “Russian fighters in uniform 
or civilian clothes, who are roving 
individually or in detachments in 
the rear areas, are called upon 
immediately to report to the nearest 
military unit. Those who fail to do 
so by >12 noon, August 5, 1941, will 
be considered guerrilla fighters and 
punished accordingly.”

Having posted up the “Proclama- 
•tion,” the Germans began to wait, 
but in vain. They thereupon made 
an "allowance.” On all notices, the 
figure 5 was crossed out and about 
it the figure 8 inserted. And still 
nobody turned up. The Germans 
decided to give the disobedient their 
last chance and stretched the date 
to August 13th.

Sure enough on that date the 
guerrilla fighters paid a visit. They 
came in person and attacked the 
invaders from the rear. The fascists, 
preferring not to meet the invited 
guerrillas took to their heels in 
panic.

Youth: "Do you think your 
father will object to my suit?”

Girl: "I don’t see why he 
should; he wears one almost as 
bad.”

A sorrowful widow, having a 
memorial erected in memory of 
her late husband, had the fol
lowing inscription carved upon 
it: “Good-bye, Henry! My light 
has gone out.”

Three months later, when she 
remarried, some wit added ,to 
the inscription: “But I have 
struck another match.”

speak on the LDS youth movement 
and insurance salesmanship.

A lecture on the History of Lith
uania will be given by Rev. Benja
min Kubilius of the Lithuanian Me
thodist Church of So. Boston.

The conference, which will be at
tended by LDS members in 
Eastern states, will begin with a 
parly held by the South Boston Lin- 
DenŠ. On Sunday night a large ban
quet, featuring
uanian musicians and soloists will 
round up the events.

the

prominent Lith-

News of Cleveland’s Social Season;
Picnic to Be Held Sunday

We areCLEVELAND, Ohio, 
sorry to see that summer is nearly 
past—but we are glad, too, that it 
brings to us the biggest event of 
the season, the annual Lyros Cho
rus pre-Labor Day picnic on the 
thirty- first.

We have planned a very ambi
tious program — three door prizes 
and games for all, old, young, big 
or small. Boys, do you want to see 
the gal friend wiggle like a hula
dancer? Girls, do you want to find 
the way to a man’s heart? Then be 
sure to come.

The picnic opens at twelve, with 
dancing starting at three o’clock un
til the orchestra just can’t toot an
other note. We are having a larger 
orchestra as the dance hall is real
ly big-time stuff—large and 
with the nicest, soft lights for 
young ones who want to dream 
dance in the evening. So, come 
we’ll be looking for you at
Lake Shore Picnic Grounds off East 
185 and Lake Shore (turn left at 
the light).

cool 
the 
and 
on, 
the

Social Note:
It seems as if the B’s have some

thing — we wish to extend best 
wishes to Bertha Galinauskas'. and 
John Klima on their approaching 
marriage. We hope the honey-moon- 
ers find time to come to the picnic.

Another diamond flashing on the

, In a letter addressed to the Chair
men of all local agencies concerned 
with the welfare of boys serving 
in the United States armed forces, 
the New York Youth Congress, 
through Miss Jean Horie, Executive 
Secretary, expressed the whole
hearted support of the 400,000 young 
people cooperating in Greater New 
York to “civilian drives to secure for 
the armed forces of the nation the 

need: 
home

What do you know, it’s the month 
of August and that signifies the 
nearing of Autumn and the Social 
Season. But why write about that 
Now?

Mar-

things they so urgently 
healthy recreation, education, 
contacts, letters and gifts.”

The letters, addressed to Mr.
shall Field III, chairman of the 
New York City Defense Ręcreation 
Committee, to Mr. Lawrence Phil
lips,, chairman of the Citizens Com
mittee for the Army and Navy, Inc., 
and to Mr. Richard Lawrence, New 
York City chairman of the USO, 
announced plans for a youth army 
welfare week scheduled for Aug. 25 
to Sept. 1, which will serve as “a 
climax of youth activities on behalf 
of the boys in the army as well as 
the beginning of a year-round edu
cational effort by youth groups in

local horizon is that “I will” token, suport of our brothers-in-uniform.” j 
given to Bertha Naunchik by Joe | 
Butkus. Be sure to 
when the happy day 
of you.

The LeaDerS are 
share of games lately — they’ll be t 
playing three games this week end.' 
Don’t folget, boys, the picnic will 
be a swell place to relax and drink 
after your softball efforts. May you 
win all three games.

Special Notice:
Mrs. Valenta will be leaving Cle

veland soon and as an expression of 
our appreciation, we think ,it would 
be quite fitting that all chorus mem
bers, past and present, should come 
to the honorary banquet which is 
being given on September 1 at the 
Lithuanian Worker’s Hall at 920 
East 79 Street.

How about it, all you songbirds, 
may we expect you there so that 
we can have a round of community 
singing?

It will certainly make her feel 
very happy and it will make all the 
other parents glad to know that 
we can appreciate what they do for 
us. She certainly has done a great 
deal for the chorus in the past and 
in this way we can give her our best 
wishes for the future. —“Elsie.”

let us 
will be,

getting

know 
both

their

Declaring that “the strength of 
our defense does not depend upon 
arms and training alone,” the letter 
states: “The morale of the boys in 
camp, and of their young friends at 
home will equally decide the future 
of American democracy ... A united 
youth population shares one deep de
termination today: to defend our 
country and its democratic institu
tions against the threat of Hitler
ism.”....

Highlights of the Month:—
I recall the first exciting day in 

August. Came the 10th of the 
month—a pienje was held in Great 
Neck. Nine organizations of G. N. 
were responsible for this huge suc
cess—among those were:— Li th 
Amer. Citizens Club, Sons and 
Daughters Benefit Society, St. Fran
cis Benefit Society, Chorus Pirmyn, 
LDS, and a few others that I can’t 
remember at present.

The program was filled by Chor
us Pirmyn, a boxing bout (which 
was very exciting) and short speech
es by the presidents of the clubs 
participating.

Now for gossip of the day—I 
really didn’t see many things going 
on. But I do remember: Frances 
L. talking to an old friend on fur
lough. Very interesting. Abbie 
quite the gal winning a batch of 
nickels on the pin ball machine. 
Zene, that tan you’ve acquired is be
autiful. Oh, what I would 
one! . . . Ricky entertaining a 
chap from Brooklyn. Bill’s 
Walter, took notice when
Frappie walked by. Valerie, where 
were

do for 
certain 
friend, 
petite

you?
for Naomi—well—I don’t know 
my seat she enjoyed dancing 
one of our Local Lads...

Where Oh Where Are Mass. Writers?
Greetings—friends! Are you pre

paring to attend the L.D.S. Eastern 
Seaboard Conferehce in Boston? 
Well, plan not to miss it. It will be 
something you won’t forget for some 
time. The affair mentioned will be 
held out in Boston at the Hotel 
Gardner during the Labor Day 
week-end, August 30, 31 and Sept. 1.

Young and old are welcome and 
all are invited to attend. A special 
banquet 
mission 
friends, 
worth.

You’ll
but will also learn plenty at the 
conference. So don’t forget, make 
it a date and be there.

_o—
What has become of the L.M.S. 

Second District? What has happen
ed to all the planned activity? How 
about it, all you L.M.S. officials, 
when is the sleep going to wear 
off?

Let’s have some action!

I
And another thing — how about 

all the writers to the Youth Sec-1 
tion? How about some reports on 
what Your Town is doing —‘if your 
chorus is functioning, 
branch and your

Come all you 
hear from you. 
any new ones.
Youth Section will give you all 
break.

your L.D.S. 
activities ? 
writers, let’s 
if there are 

the 
a

other
old

Also,
Please • write,

will be held with the ad- 
only $1.50. Believe me, 
you’ll get your money’s

not only have a good time

—o—
Now—I would like to know:
If Gardner has a chorus. ..
What Lowell and Lawrence 

doing ...
Is Bridgewater still on the map?
Let’s hear from you!

are

The “Bard” and the “Fiddler” can 
write more often, and don’t be 
raid to write what you think.

—o—
Well, so long for now. We’ll

seeing you at the L.D.S. Youth Con
fab in Boston. —Jay Khay.

af-

be

New Programs Over the Air Waves
NEW YORK, Aug. 29. — NBC’s week Magazine forecasting the news 

Blue Network makes its bow into —Thursdays, 10:30 to 10:45 p.m.,
the Fall and Winter season of 1941 
with the greatest aggregation of 
program talent in its history, a 
number of brand new commercial; 
programs and the return of many 
old favorites.

The big Blue parade begins Aug. 
30 with the debut of Glenn Miller 
and his famous hot Rhythm band 
in a full hour of the latest song 
hits to be heard each Saturday from 
5:00 to 6:00 p.m. and dedicated to 
the nation’s army camps.

September will be the banner 
month for the Blue Network with 
the opening of Mrs. Franklin D. | 
Roosevelt’s Sunday news comments, j 
“The Musical Millwheel,” “Captain 
Flagg and Sergeant Quirt”—and the 
U. S. “Treasury Hour.”

October will be highlighted by the 
arrival of the “Wheeling Steel
makers” and the return of the popu-1 
lar “America’s Town Meeting of the 
Air” and the "Music Appreciation 
.Hour” with Dr. Walter Damrosch. j

December will quicken the pulse

EDST—from New York.
114-The “Musical Millwheel” starts 

—a musical variety program with 
Walter Patterson as singer and an
nouncer and “The Pillsbury Besters” 
as vocal and instrumental novelty 
group—Thursdays, Fridays, Satur
days and Sundays, 10:00 to 10:15 
a.m., EDST—from Chicago.

28—Mrs. Franklin D. Roosevelt 
opens—comments on the news—Sun
days, 6:45 to 7:00 p.m., EST—from 
Washington.

28— “Captain Flagg and Sergeant 
Quirt” opens—comedy sketch with 
the two hard-boiled army veterans 
—Sundays, 7:30 to 8:00 p.m., EST— 
from Hollywood.

29— “Tom Mix Straight Shooters” 
returns—adventure serial—Mondays 
through Fridays, 5:45 to 6:00 p.m., 
EST.

30— “The Treasury Hour” opens— 
leading name stars of radio, screen 
and stage aiding sales of defense 
savings stamps and bonds—Tues
days, 8:00 to 9:00 p.m., EST—from

THE ACTOR 
AND THE WAR

by Olga Chechova
* Olga Knipper-Chechova, lead
ing actress of the Soviet stage, 
member of the Moscow Art The
atre since its inception, and wid
ow of Anton Chekhov, classic 
Russian writer, was seen in a 
Wide variety of roles by Amer
ican theater-goers during the Art 
Theatre’s tour of the United 
States in the 1920’s.

Madame Knipper-Chechova, who 
is in her seventies, is holder of 
the title, People’s Artist of the 
USSR, highest artistic award in 
the Soviet Union.

As 
from 
with 
Georgie Kaye as humorous as us
ual... Vincie, where were YOU ? . . . 
Connie and Rita Janis are insepar
able. Incidentally, we all had a 
grand time—ha! ha!

August 17—Laisvc’s Radio Picnic. 
Again Great Neck was present. Va
lerie, why did you write. I don’t 
have much to write about now— 
you big—. Jeanie B. has a two weeks 
old baby — er, baby goat... I was 
glad to see Skeets and Al P. at 
the dance—looking very well—yes, 
indeed! What’s this about Al Dobinis 
postponing his big date so he can 
attend a party? You’re a riot—HA!

Bobby Žukauskas, must you al
ways show people your new car and 
that picture of Amy Annell? Georgie 
said to me, quote, Do you know 
people like our chorus because we’re 
always smiling where we’re on the 
stage ? They think we do that be
cause it makes a song gay—but 
what they don’t know won’t hurt 
them, unquote. TEE-HEE!

Abbje made a grand exit after the 
third jsong. Hilda and Joe going 
great guns. Donnie had a nice time 
from the looks of things. Frannie 
appeared to be occupied too. It’s

At one time, at the dawn of my 
artistic youth, I played on the stage 
of the Art Theatre which nurtured 
me and gave meaning to my ex
istence, parts in Anton Pavlovich 
Chekov’s immortal plays. The heroes Naomi and little Walter again. By 
of his plays, Russian intellectuals,1 golly! what a roof raiser Walter is! 
dreamed of a better future for their 
their country. Vershinin, a charac
ter in “The Three Sisters,” played 
at that time by Constantine S. Sta
nislavsky, said,

“In two ‘to three hundred, ultim
ately a thousand years—it is not a 
question of exact date, a new, happy 
life Will set in. We of course won’t 
take part in this lite. But for it 
we are living now, working, suffer
ing, we are creating it, and in this 
lies the only aim of our existence, 
if you will—our happiness!”

Speaking through the lips of Ver
shinin from the boards of the Art 
Theatre were the whole Russian 
intelligentsia, suffering and dream
ing a better life for their people.

We Soviet people are living in an 
epoch when Vershinin’s dreams of 
happiness for the Russian people 
have become a reality. Now the 
perfidious and brutal enemy wishes 
to destroy our happiness, our free
dom, our peaceful labor, 
in the personal destiny 

1 us, are unforgettable.

In closing, I’ll say — bye for a 
while. The G. N. gals and fella’s 
next stop is Boston, Mass.

(If Ekewise of Baltimore, Md. 
reads this column: We’re expecting 
you at the LDS Eastern Seaboard 
Conference, too.)

—Just a Hick.

BATS AND BAHS
Mr.

Dr.

Mr.

1926. Bob Graw, right
pitcher.
John L. Sullivan ever 

left-field for Boston

4

These days, 
of each of 
They will

Kid Quiz — What’s In Name?
Q—Did McCraw ever win 10 

games' from Brooklyn ?
A—Yes!

hand
Q—Did 

play
Braves ?

A—Positively! 1920. John Lawr
ence Sullivan, right-hand 
hitting out-fielder of the 
Braves.

Q—How was William Powell as 
a t pitcher ?

Dr.A—Not so hot. William B. Pow-

Dr.

Mr.

of all music lovers with the return 
of the beloved Metropolitan Opera 
programs to the NBC-Blue Net
work. Another new feature this Fall 
will be a repeat broadcast of the 
Jack Benny program over 11 Pacific 
Coast Blue Network stations 11:30 
to 12:00 mid., Sunday nights.

The complete schedule of new 
and returning programs follows:

Aug. 30 — “Glenn Miller’s Sun
set Serenade” opens — a new series 
of latest popular tunes saluting serv
ice men—Saturdays, 5:00 to 6:00 
p.m., EDST—from New York.

September 4—“Ahead of the Head-

New York.
October 5—“Wheeling Steelmak

ers” opens—musical variety by em
ployes of the Wheeling Steel Cor
poration—Sundays, 5:30 to 6:00 p. 
m., EST—from Wheeling, W. Va.

6—“I Love a Mystery” return— 
popular detective series written by 
Carlton E. Morse—Mondays, 8:00 to 
8:30 p.m., EST—from Hollywood.

16—“America’s Town Meeting of 
the Air” returns—forum discusions 
of leading controversial topics 
with George V. Denny as moderator 
—Thursdays, 9:30 to 10:30 p.m., 
EST—from New York.

lines” returns—Ę^perts of News-

remain an everlasting, memorable 
date in the life of each person. 
Each one of us Soviet citizens, re
gardless of profession, age, status, 
is filled now with a spirit of reso
lution and readiness. We fully ap
preciate the physical strength of the 
enemy who has made the onslought 
on us. But not for a single second 
are we losing tranquility of spirit 
and confidence in the ultimate 
triumph of truth and good, hu
manity and culture.

We actors and actresses in the 
theater are rehearsing current pro
ductions and preparing new plays 
included in the Art Theatre’s reper
toire. Daily we are organizing and 
despatching troupes of actors and 
actresses to mobilization centers. We 
are mobilizing the spirit of resist
ance and steadfastness of our people, 
we are hammering out the spiritual 
instrument of victory. We are filled 
with a great calm, for we know the 
great might of our army, the un
swerving and resolute spirit of our 
people’s leaders.

Half the world is on the wrong 
scent in the pursuit of happiness. 
They think it consists in having and 
getting, and in being served by 
others. It consists in giving and in 
serving others. —Henry Drummond.

returns — popular discussions of 
great music conducted by Dr. Walt
er Damrosch—Fridays, 1:00 to 2:00 
p.m., EST—from New York.

December 6—“Metropolitan Opera” 
returns — broadcasts of perform
ances from New York’s Metropolitan 
Opera House with intermission com
mentator—Saturdays, 2:00 to 5:00

17—“Musical Appreciation Hour” p.m., EST—from New York.

ell, tried in 1910 by Pir
ates and in 1913 by Reds. 

Mr. Q—What is the first name of 
the following baseball stars: 
Chief Bender, Babe Adams, 
Casey Stengel, Gabby Street, 
Jeff Tesreau, Red Lucas, 
Deacon Philippe, Chuck 
Klein, Buster Brown, Red 
Dooin, Duke Farrell, Kid 
Nichols, Chick Fraser, Whit
ney Glazner, and Buck Her
zog?

Dr. A—Charles!

Nazis Uneasy 
In Belgium

BERNE. — From Belgium comes 
news of demonstrations staged j by 
the women of Louviers and Apdrne 
because of bread shortage. "Several 
arrests were made.

In Ghent, where formerly traffic* 
was allowed until midnight a 9 p.m. 
curfew has been established.

Stormy protest demonstrations 
took place in Mons when a so- 
called “volunteer corps” left to fight 
against the Soviet Union. Several 
hunderd men and women jeered 
and spat at the "volunteers,” de
spite the interference of gendar
mes.

In Charleroi two mines went on 
strike on August 2nd, demanding 
the issuance of 16 kilograms of po
tatoes per worker. The demand 
was granted the following day.

For ten days, work in the Sentin- 
elle mine in Borinage has been at 
,a standstill as a result of acts of 
sabotage.

,4
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BONCE
ininuiiuiiiuiuiuuiiuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiinniniiu

(Pabaiga)
—Užtat ‘ji nesigailėjo jam niuksų, ir jo 

suraižytas kūnas buvo matyti pro senų, 
supuvusių drabužių skyles... Žiemą di
džiausiais speigais ji priversdavo jį, ba
są, kieme malkas kapoti. Rankos buvo 
dar per jaunos ir silpnos, pliauskos per 
drūtos, kirvis perdaug atšipęs... Ne
kartą jam teko ranka išnirti arba kojos 
nušalti, o jis vis tylėjo, slėpė nuo tėvo...

—Tėvo girtuoklio!—įsikiša prokuro
ras, ir Boncei šalta pasidaro.

—Ir nesiskundė,—pabaigia gynėjas

—Visada buvo vienainis,—tęsia jis,— 
nei bičiulio, nei talmud-toros, nei chede- 
ro... nei suplyšusio drabužio... nei at
spėjamos valandėlės.

—Faktų!—sušunka dar kartų pirmi
ninkas.

—Jis tylėjo net vėliau, kai kartų girtas 
tėvas jį už plaukų nutvėrė ir dideliame 
speige iš namų išmetė. Tylėdamas jis pa
sikėlė iš sniego ir nubėgo, kur akys matė.

TYLENIS
dllllllllllllllllllllllllllllllllllhlHIIIIIIIIIIIIIIII^

—Apie mane kalba, apie mane,—džiau
gėsi Boncė.

—Jis ir tada tylėjo,—tęsia gynėjas ra
mesniu ir liūdnesniu balsu,—kai jo gera
darys visiems atsiteisė, o jam nė grašio 
nedavė, i? net tada, kai tas pats gerada
rys, vėl važinėdamas karieta guminiais 
tekiniais, pakinkyta ristais arkliais, per
važiavo jį.

Jis tylėjo. Net nepavadino policijoje 
žmogaus, kuris jį luošą padarė.

Tylėjo net ligoninėje, kur rėkti leidžia
ma. Tylėjo, kai gydytojas be 15 kapeikų 
nenorėjo prie jo prieiti, o sargas be 5 
kapeikų—skalbinių mainyti.

Tylėjo merdėdamas; ir mirė tylėdamas.
Nė vieno protesto žodžio prieš Dievą, 

ne žodžio — prieš žmones.
Pabaigiau.

Detroito Žinios
J

Beech- 
Middle 
21 kp.

Penktas puslapi*

kęs tik akimis elgetavo.

šaa jnruje, pirmą naktį jau pHiiuldu 
policijos uuuvmlujp. Jis tylėjo, iiuklmtsė 
— už ką? Iš tuo išėjęs ėmė Ieškotis sun
kiausiu darbu, — but tylėjo.

kimi nei J Mtllktl.

HHMHM IltltflUglflM. Mti llIBFllIHIO

MHVH iihUhm imiitr
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— rmniiią aąvp IKiiipč.ma, — raminą «ąvu doiipp.
durkštulėjvą vanthWi gynčjąą tęsia;
—Kartą jo gyvenime įvyko panjiaina« 

(latve pradūmū karieta guminiais teki
niais; arkliai buvo pasileidę kaip patra
kę bėgti, ir jų negalima buvo suvaldyti. 
Vežėjas jau seniai gulėjo grindinyje su 
sutriuškinta galva. Iš gąstaujančių arklių 
nasrų tryško putos, iš po pasagų žybsėjo 
kibirkštys, akys žiburiavo kaip žibą švy
turiai nakties glūdumoje—o karietoje sė
dėjo leisgyvis žmogus. Ir Boncė suturėjo 
arklius.

Išgelbėtasis pasirodė esąs duosnus žmo
gus ir Boncės geradarbio neužmiršo. Jis 
perdavė Boncei užmuštojo vežėjo botagą, 
ir šis tapo vežėju. To negana—jį vedino, 
dar daugiau—net vaiku jį aprūpino. Ir 
Boncė vis tylėjo.

—Apie mane kalba, apie mane!—ga
lutinai įsitikina Boncė ir vis dėlto nedrįs
ta dirstelėti į teisėjus.

Ir jis girdi gynėją toliau kalbant:
—Jis tylėjo ir tada, kai jo geradarys 

netrukus subankrutavo ir atlyginimo jam 
neišmokėjo.

Tylėjo tada, kada pati pabėgo palikusi 
jam kūdikį...

Tylėjo net tada, kai po penkiolikos 
metų vaikas užaugo ir pakankamai su
stiprėjo, kad galėtų jį, Boncę, iš namų iš
varyti.

Elizabeth, N. J
Norintiem važiuoti į Phila- 

dclphijos pikniką naudai 
dienraščio “Laisvės,” rugpjū
čio (Aug.) 31, kuris bus Miko- 
laičio parke, Eddington, Pa., 
pranešame, kad iŠ Elizabetho 
eis busai. Kelionė $1.75 į abi 
pusi. Busai išeis 11 vai. ryto, 
nuo kliubo, 408 Court St. Pra- 

Ik* l v «v « • •some is anksto užsisakyti vie-

į.

Boncė vėl ima drebėti kaip drugio kre
čiamas. Jis žino, kad po gynėjo kalba 
kaltintojas. Kas guli žinoti, ką šis pasa
kys? Boncė pats savu gyveninio neatmi
nė—dar anam pasaulyje tuoj pamiršda
vo, kas jam būdavo atsitikę. Juk gynė
jas Jam viską priminė; kas guli žinoti, ką 
primins prokuroras?

—derblamlujb — prududu sausus, ly
gus baisus — Ir nutrūksta.

—UurblumluJIj — vėl piTuludu kiiltln-

rčl^ino eĮpi’įphnnp gą|( undrolwti ją 
uriūtb Tu puta nužinująj 
tHvyjp jčgus.

Anum pąsmily tau už tylėjimą neatly
gino. Het ten yra žemės paeaulk mela
gingas ir neteisus. Užtat čia, teisingume 
ir teisybės pasauly, tu gausi save atpildą.

Teisėjai čia tavęs neteis, nepaskirs tau 
tam tikro atpildo. Pasiimk ką norįs. Vis
kas yra tavo I

Boncė pirmukart pakelia akis. Jį apža- 
baldo šviesa, čia viskas žiba, viskas švy
ti, iš visur srauja šviesos srovių, iš sienų, 
iš daiktų, iš augalų, iš teisėjų.

Ir jis nuleidžia pailsusias akis.
—Iš tikrųjų?—klausia jis abejodamas 

ir susigėdęs. •
—Tikrai,—tikina jį Vriausias Teisėjas. 

—Pakartoju: visa yra tavo, visa priklau
so tau. Pasirink kų tinkamas, nes visa, 
kas čia žiba ir švyti, yra tavo paslėptųjų 
dorybių, tavo sielos atspindulys. Tu imi 
iš savęs.

—Iš tikrųjų?—klausia Boncė jau tvir
tesniu balsu.

—Tikrų tikriausia! Tikrų tikriausia! 
—atsako jam iš visų šalių.

—Na, jeigu taip,—šypsosi Boncė,—tad 
noriu kasdien rytų karštą bulkutę su 
šviežiu sviestu!

Teisėjai ir angelai nuleido akis. Proku
roras ėmė kvatoti.

Išvertė Ch. Lemchėnas.

tas busuose. Komisija F. Šiau- 
lis, A. Skairus ir C. Audrūnas, 
Prašome nesivčli.nti užsisakyti 
vietas.

Newark ir Kearny, 
New Jersey

John Degutis organizuoja 
busus j Philadelphijos rengia-

mų "Laisvės” piknikų, kuris 
įvyks šį sekmadienį. Bušai iš
eis iš Kearny nuo Daves Ayj 
ir kampas Duke St., 10-tąf vai. 
ryto. Kelionė $1.5įO į ab? pusi.

IŠ Newarko busai išeis nuo 
Jurginėis Salės, 180 New York 
Avė., 10:15 vai. ryto. Kelionė 
$1.50 į abi pusi.

Prašome iš anksto užsisakys 
ti vietas busuose ir važiuoti į 
tų didįjį “Laisvės” piknikų.

Detroito Kalendorius
i Rupg. 31 d. 12 vai. dieną 

įvyks didelis piknikas 
nut Grove darže ant 
Belt Rd. Rengia LDS 
ir LLD 52 kuopa.

Detroito Progresyvių Orga
nizacijų jėgomis prasidės sa
vaitinė Radio Programa iš 
WJBK 1500 klcs. ant 9 vai. 
ryte. Pirma programa bus rug
sėjo (Sept.) 7 d. Patys nepa
mirškime paklausyti ir savo 
pažįstamiem pasakykime, kad 
kas sekmadienį atsisuktų radio 
ant 9 vai. ryte.

Pastaba. Organizacijos, ku
rios pakeisite susirinkimų die
nas ar valandas, tuojau malo
nėkite pranešti mano antrašu: 
3746 Lothrop Avė. arba tele
fonu Tyler 5-4661.

Jau Veikia Transportacija
Nuo ankstyvo pirmadienio 

ryto jau pradėjo važinėti visi 
miesto busai ir gatvekariai. 
Streikas tęsėsi dėl dviejų uni
jų susikirtimo nuo rugpjūčio 
18 d. iki 25 d., ištisą savaitę. 
Pagaliau prieita prie išvados, 
kad bus leista didžiumai bal
są spręsti. Balsavimas įvyks 
šią savaitę. Streiką Iššaukė 
Amerikos Darbo Pederaeijos 
nariai pi*leštaraudaml (110 uni
jai. Per pirmas dienas dlkčlal

tarėsi apsipirkti savo namą 
kur tinkamoj vietoj, bet dar
bas neužbaigtas, nes tuo laiku 
savasčių kainos eina aukštyn, 
tai sunku surasti gerą pirkimą.

Kliubiečiai nutarė rengti 
pikniką rugsėjo (Sept.) 21 d. 
Birutės darže, bendrai su L. 
M. D. Kliubu. Linkiu gerų, pa
sekmių. Taipgi nutarė turėti 
sau draugišką išvažiavimą ant 
ūkės. Įvyks šį šeštadienį, rugp. 
30 d. Bus pas drg. Savickus 
ant West Rd., arti Sibley Rd., 
nuo 2 vak po pietų, iki vėlu
mos. Alvinas.

Newark, N. J
Rugpjūčio 24 d. mirė Moni

ka Budrevičienė, 73 m. amž., 
gyvenusi 104 Chappell St., 
Newark, N. J., kur buvo ir pa
šarvota. Palaidota rugpjūčio 
27 d., 10 vai. ryto, šv. Kry
žiaus kapinėse. Laidotuvių 
apeigas aptarnavo grab. My
kolas Akialis 
New

I

Smetona Prieš Hitlerį 
Nė Gu-gu

Sekmadienį Vanagaičio pik
nike, Riverview Parke, pa
kviestas kalbėti ir Antanas 
Smetona, kuris šiuo laiku taip
gi sėdi Bačiūno farmoje. Jis 
čias Amerikon atbėgo, kada 
Lietuvos liaudis jam pasakė: 
dvidešimts metų mum ant 
sprando sėdėti jau gana ir, 
ponas Smetona, prašome lauk!

“Tribune” įdėjo ilgoką ap
rašymą Smetonos kalbos. 
Keista, tas “tautos vadas” nė 
gu-gu prieš Hitlerį, nė žodžio 
prieš tai, kas šiandien atsitiko 
Lietuvoje, kada juodasis hitle- 
rizmas įkėlė geležinį padą. 
Bet prieš bolševikus jis rėkė 
visa gerkle, kaip sako “Tri
bune.”

Tas pats reakcinis laikraš
tis sako, kad buvę 15,000 lie
tuvių ; “Times” sako, kad bu
vę keli šimtai. Bet vienas lietu
vis ten buvęs man pasakojo, 
kad tai melas, — galėjo būti 
pusantro tūkstančio. Matyt, jie 
suskaitė visus, kas,buvo River- 

o ten sekmadle-

niais suvažiuoja desėtkai tūks
tančių žmonių. Tad veikiau
sia Vanagaičio kraudėn pri
skaitė visų tautų žmones: len
kus, žydus, vokiečius, veng
rus, neatskiriant ir negrų.

•Amerikos lietuviai fašizmo 
klapčiukų nekenčia; Smetonos 
vardas labai prastas Chicagos 
lietuviuose. Tad nenuostabu, 
kad jam nugara ir atsukama.

(Smetonos kalba ir kiek ti
kimasi žmonių turėti buvo iš- 
kalno laikraščiams įteikta, tai 
jie ir dėjo visai nesiųsdami re
porterių į tų piknikų. — Re
dakcija.) Reporteris.

R
Paskilbusią Knygų 

PATARIMAI VYRAM." ' 
APIE LYTIES DALYKU."
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higiena 
Kaina buvo $2.00, dabm 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuoki!

J. BARKUS
46 Ten Eyck St.. 
Brooklyn, N. Y.
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‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pazangiŲjy lietuviu organizacijij rengia 

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Įvyks 
Sekmadienį August
BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA

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

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, 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 mailes, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave.,
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.
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Penktadienis, Rugp. 29, 1941

M. Šolochovo ’’Pakelti Dirvonai” Waterbury, Conn.

Michailas šolochovas Tary
bų Sąjungos literatūroje pir
mą kartą pasirodė 1923 me
tais. Per “Pakeltuosius dirvo
nus’’ ir “Ramųjį Doną’’ jis pa
sidarė vienas žymiausių socia
lizmo šalies rašytojų. Jo vei
kalų pagrindinė tematika — 
tarybinis kaimas.

Darbo valstiečio užsidegi
mas suarti dirvonus, paversti 
Tarybų Sąjungos žemę derlin
gais kolchozo laukais, susidū
rė su kapitalizmo pasiprieši
nimu kaime, svyra vimąis, 
niurnėjimais, partijos linijos 
iškraipymu, k o 1 e k t y v i z a c i j os 
klausimu. Toks tarybinio kai
mo veidas buvo 1930 metais, 
kada pirmojo penkmečio į- 
karštyje miestuose liepsnojo 
darbas dėl sunkiosios pramo
nės pastatymo, kai prasidėjo 
kolektyvinių ūkių kūrimas. 
Laikas buvo sunkus ir tamsus.

Pittsburgh, Pa.
Rugpjūčio 3 dienos susirin

kime LDS 160 kuopa nutarė 
turėti išvažiavimą arba pikni
ką Mikalausko ūkėje rugpjū
čio 31 d., sekmadienį. Įžangos 
tikietas iš anksto perkant: 
$1.50 vyrams, o $1.00 mote
rims. Valgiai susidės iš ros- 
tytų kornų, vištų, šviežiai rau
gintų agurkų, ir bus duodama 
veltui gėrimų.

LDS savastis (namas), ku
ri pirmiau priklausė A. Veluo- 
niškui, yra dabar taisoma. 
Namo taisymo komisijon įei
na: A. Pipiras, D. P. Lekavi
čius, J. Miliauskas ir J. Ma
žeika. Skiepas ir pirmas floras 
bus ištaisyta labai gražiai. 
Namas paskui atneš gerą ran
dą.

Joe Bakūnas iš Seiron, Pa., 
apsivedė su J. Kristoniūte iš 
North Sides. Vincas Tamoliū- 
nas iš Eksplein apsivedė su 
Marijona Veliuke iš North 
Sides. Vytautas Virbickas iš 
Soho apsivedė su Josefina Plu- 
kiūte iš North Sides. Jurgis 
Tamosevičius iš North Sides 
apsivedė su Helen Savickaite 
iš Carnegie, Pa.

Rugpjūčio 19 dieną apvogė 
mūsų LDS nario Jos. Šimkaus 
saliūną. Pavogė tris keisus 
degtinės ir $15. Tai jau kelin
tas sykis jį panašiai apskriau- 
džia. Detektyvai jieško vagių.

Pasimirė žmona Mikolo 
Dambrausko. Buvo svetimtau
tė, 25 metų amžiaus, Pitts- 
burghe gimus.

Labai sunkiai serga senelė 
Stelmokienė, 83 metų amžiaus. 
Randasi General ligoninėje.

Taipgi serga Izabelė Leka- 
vičiūtė-Lukienė. Turi šaltį ir 
tonsulaitis, yra užsinuodiję. 
Eis ligoninėn išimti tonsulius.

Taipgi serga mūsų 160 kuo
pos narė Julia Mauragienė, 
guli Pittsburgh ligoninėje. Da
rė jai operaciją ant goiterio. 
Jos vyras randasi Meivin ligo
ninėje.

Rugpjūčio 18 dieną teko da
lyvauti demokratų, susirinki
me. Jie savo kandidatu į mies
to majorus nominavo dabartinį 
registrantą Wills John Huston, 
kuris yra labai išgarbintas per 
P. Dargio radiją. Jis pats ir 
kiti miesto viršininkai pasmer
kia dabartinį miesto gaspado- 
rių, kad jis nemokąs biznio 
vesti, padarąs iškaščių miesto 
žmonėms, o pagerinimų jokių 
nedarąs ir tt.

žmonių prisirinko pilna sve
tainė — Carnegie Hall ant 
Federal St. Kėlė ovacijas ant 
kožno išsitarimo. Svetainė bu
vo išpuošta visokiais šūkiais. 
Baltai pasirėdžiusios merginos 
sodino publiką. Kalbėtojų bu
vo apie tuzinas. Ištaisytas bu
vo garsiakalbis, taip, kad pra
kalbas buvo galima girdėti už

Jkelijį gatvių,
D. P. L.

Tačiau šoloch-ovo valstietis, l sru, kviečia į kovą...” (223— 
užgrūdintas revoliucinės ko-1 224 psl.)
vos, sugebėjo savo mintimis 
pakilti aukščiau ir per suar
tuosius dirvonus pamatyti so
cialistinės ateities šviesią die
ną. šolochovo herojus sakė 
svyruojantiems ii- 1 i a u d ies 
priešų suklaidintiems: “Jūs 
dėl to prieš kolchozą, kad už 
savo karvės nugaros, už savo 
kiemo tvoros pasaulio nema
tote. Jums ir utėlės nebaisios, 

' kad tik savos. Jus VKP į nau- 
Įją gyvenimą stumia, bet jūs 
— kaip tas aklas veršelis: jį 
prie karvės spenio tempk, o jis 
vis atbulas traukiasi, galvą 
krato. Bet juk veršis nežindęs 
gyvas nebus! Viskas! Aš dar 
šiandien sėsiu rašyti pareiški
mą į kolchozą ir kitus kviečiu 
manimi pasekti. O jei kas ne
nori — tai tegu bent kitiems 
netrukdo.” (112 psl.)

šiame dialoge slypi papras
to žmogaus didelė išmintis:' 
revoliucinis pasiryžimas. Rusų 
liaudis buvo ilgus šimtmečius 
kaltinama sustingimu, tingi
nyste, kvailumu, tamsumu, šo
lochovo “Pakelti dirvonai” šią 
gėdą nuo liaudies veido nu
plovė. Jo romane liaudis ku
pina kūrybinio užsidegimo ir 
išminties, šolochovas, sukurda
mas ištvermingo, sąmoningo 
kolchozininko tipą — Davydo
va, griežtoką kolektyvizacijos 
šalininką ir svajotoją apie pa? 
saulinę revoliuciją Nagulnovą, 
parodydamas paprastų žmonių 
galvoseną, entuziazmą, sąmo
jingumą, — pabrėžė Stalino 
tezės teisingumą: “Liaudis yra 
nemirtinga.”

Michailas šolochovas — re
alistas. Jis tikrovę vaizdavo 
tokią, kokią jis ją matė 1930 
m. Tarybų Sąjungos kaime, šo
lochovo teigiamasis herojus su 
didžiuliu entuziazmu dalyvau
ja kolchozo kūrime, pasižymi 
revoliuciniu sąmoningumu, de
maskuoja klasinį priešą, rodo 
meilę Stalinui ir žengia į nau
ją gyvenimą, į socializmą pa
gal komunistų partijos nubrėž
tą kelią. Toks yra jo Davydo
vas. šolochovo neigiamasis he
rojus priešinasi naujo gyveni
mo tekmei, kenkia kolchozui, 
organizuoja antitarybinį išsto
jimą. Toks yra jo Lukičius, bu
vę baltgvardiečiai ir pan.

Kai šolochovas vaizduoja 
savo herojaus revoliucinį są
moningumą, kai šolochovas 
vaizduoja svyravimus, nesusi
pratimą, kai šolochovas vaiz
duoja kenkimą, pasipriešini
mą, dviveidiškumą,—jis nori vi
są kraštą, visą liaudies gyveni
mą pakreipti Davydovo linkme 
—socializmo linkme, šolochovas 
su savo romanu padeda darbo 
žmogui nutraukti saitus su se
na pasaulėžiūra, padeda per- 
siauklėti ir likti sąmoningu so
cialistinės visuomenės šalinin
ku bei kūrėju. Šolochovas pa
rodo svyravimus. Tačiau jis 
nori, kad liaudis nesvyruotų. 
Šolochovas duoda žiaurius kla
sinės kovos vaizdus. Tačiau jis 
darbo žmogų mobilizuoja dėl 
socialistinio humanizmo įgy
vendinimo. Todėl šolochovas 
yra socialistinis realistas.

Šolochovas papras tumą, 
“prozaiškumą,” tikroviškumą 
atmiešia fantazija, poetiškais 
vaizdais, dideliu minčių verž
lumu. Jis rašo: “Nuo Gremia- 
čyj Log atskirta pusantro tūks
tančio kilometrų ir naktim gy
vena akmenų sukaustyta Mas
kva. Skardžiai ir masinamai j 
rėkia garvežiai. Į milžinišką 
harmoniją susilieja automobi
lių sirenų gaudimas, spiegia, 
trinksi, dunda tramvajai. O už 
Lenino mauzolėjausį už Krem
liaus sienų, aukštai, šviesos 
pašvaistėse, aukštutinio vėjo 
gairinama plevėsuoja ir plaka
si raudona vėliava. Iš apačios 
apšviesta skaidrios elektros 
šviesos, ji verda, liepsnoja, te
ka, kaip išsiveržęs raudonas 
kraujas. Aukštutinio vėjo ver
petas suka, blaško sunkiai be- 
drimbančią vėliavą, ir ji vėl 
pakyla, galu skrisdama čia į 
vakarus, čia į rytus, dega 
skaisčiai raudonu sukilimo gai-

Tokiu stipriu menišku pul
savimu pasižymi visas jo ro
manas. šolochovas — pasauli
nio garso socialistinio realizmo 
atstovas. Jis, kaip Levas Tols
tojus “Annoje Kareninoje,” 
davė meistriškus įvairiaspal
vius peizažus, žmogaus psi
chologinius pergyvenimus, kai
mo buities vaizdus.

“Pakelti dirvonai!’ pailiuos- 
truoti gausiais palyginimais, 
poetiškais įvaizdžiais, dialo
gais. šolochovas gausiuose dia
loguose atvaizdavo paprasto 
žmogaus sąmojingumą, jaut
rumą ir sugebėjimą galvoti ne 
tik apie savo interesus, bet ir 
apie visą darbo žmoniją. (Na- 
gulnovas, Davydovas ir kit.)

“Pakelti dirvonai” — epo
chinės reikšmės kūrinys. Spal
vos, kuriomis šolochovas nu
piešė kolektyvizacijos laiko
tarpį, niekad nenubluks. Apie 
šio romano turinį kritikas V. 
Goffenšeferis sako: “Paskuti
nis sprendžiamas susidūrimas 
su išnaudotojų klasės atsto
vais kaime, buožijos klasės lik
vidavimas, kolektyvizacija ir 
sąryšyje su tuo atsiradęs nuo
savybės instinkto nugalėjimo 
procesas bei brendimas nau
jų žmogaus santykių su žmo
gumi ir daiktais — visa tai 
šolochovas atvaizdavo taip, 
kaip šie prieštaravimai vyko 
tikrovėje.” (“Michailas šolo
chovas” — 134 psl.)

Šolochovo romanas padėjo 
Tarybų Sąjungos valstiečiui 
teisingiau suprasti naują gyve
nimą ir pamatyti suartuose 
dirvonuose žydinčius socializ
mo laukus, šio romano verti
mas į lietuvių kalbą mūsų 
skaitytojams padės teisingai 
suprasti tą didelę revoliuciją 
kaime, kurią atliko kolektyvi
niai ūkiai.

A. Liepsnoms.

Scranton, Pa.
Dėl Laisvės Radio Programų

Mūsų mieste gerai girdisi 
Laisvės Radio Programos. Čia 
noriu serantoniečiams paduo
ti pasargą dėl laiko skirtumo 
tarp mūs miesto ir New Yorko.

Jeigu jūs, draugės ir drau
gai, norit girdėti lietuvišką 
Laisvės Radio Programą, tai 
atsisukit savo radio ant WA 
QM, Scrantono naujos stoties, 
1400 klcs. Tai čia jūs jau gir
dėsi! lietuvišką Laisvės pusva
landį. O jeigu dar nevisai aiš
kiai girdit, pasukit biskuliuką 
žemyn radioCtodykles. Tai vot, 
čia ir bus lietuviškas Laisvės 
pusvalandis.

Įsitėmykit Scrantono laiką, 
atsuk it savo radio 8 vai., o ne 
9 valandą.

D. Praleika,
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Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
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Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
• •

Piknikam laikyti vieta ir 
puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202

BETHEL, CONN.

Special Extra, Didelė Naujie
na Spaudos Piknike

Visi žmonės myli dailę, myli 
klausytis gražių liaudies ir 
kaimiečių dainelių, kurios ža
vi seną ir jauną. Todėl visiems 
Conn, valstijos lietuviam šiuo- 
mi pranešame, kad senokai 
šioj mūsų apylinkėj yra daina
vęs dainininkas Ig. Kubiliūnas 
iš So. Bostono. Dabar jis daly
vaus ir dainuos spaudos pik
nike sekmadienį, rugpjūčio 31 
d., Lietuvių Darže, Waterbury, 
Conn.

Todėl, draugės ir draugai, 
visi laisviečiai ir prieteliai, sa
kome jum ir užtikrinam, jog 
šio pikniko programa bus 
puikiausia, žavėjanti, ugdanti 
žmogaus sielą — jausmus. O, 
be to, ką šeimininkės turi pri- 
ruošusios dėl svečių, nereikia 
nei aiškinti. Bus visko skanaus 
pavalgyti.

ALDLD Centro Komiteto 
sekretorius D. M. šolomskas 
pasakys prakalbą apie dabar
tinį Lietuvos likimą, apie So
vietų ir nacių vokiečių karą, 
ir kokiais būdais lietuviai ga
lės siųsti medikamentus Sovie
tų kariam. Prisimins ir apie ki
tus svarbius reikalus.
< * v.

Dalyvaus Daug Svečių Iš 
Bostono Apylinkės

Grupei konektįkiečių daly
vaujant Lietuvių Progresyvės 
Tarybos piknike Maynarde, 
rugpjūčio 24 d., nugirsta, jog 
daugelis svečių, dalyvaus mū
sų piknike iš visos Bostono 
apylinkės: iš So. Bostono, 
Montello, Worcesterio ir iš ki
tų miestų. Tikimės, bus žmo
nių ir iš New Yorko. O iš mū
sų pačių apylinkės suvažiuos 
visi miestiečiai ir kaimiečiai.

Piknikas prasidės nuo vi

CONNECT1CD T VALSTIJOS

SPAUDOS PIKNIKAS
Ruošia Darbininkiškos Organizacijos

Sekmadienį, 31 Rugpjūčio-August
Lietuviu Parke, Už Lakewood, Waterbury, Conn.

r ■ r . '
Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

Programoj Dalyvauja: Laisvės Choras iš Hartfordo; Aido Choras iš Torringtono ir
Vilijos Choras iš Waterburio, visi po vadovybe B. Rasimavičiūtės

ŠOKIAMS GROS MERRY MAKERS ORKESTRĄ

Kalbės II). M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji! Spaudos piknikas šiais metais negalėjo įvykti Hartforde dėl tam tikrų kliūčių, todėl 

perkėlėm į Waterbury. Kaip ir visuomet bus ir šeimininkių stalas, moterys suveš iš visų miestų skanių 
valgių ir kitokių daiktų. Mums visiems svarbu gauti teisingas žinias, o darbininkiška spauda kaip tik 
ir paduoda tokias žinias. Todėl visų pareiga paremti spaudą dalyvaujant šiame piknike. Komisija.

durdienio. Turėtų visi atvykti 
anksčiau, pasižmonėti, susipa
žinti su tolimais svečiais, pasi
dalinti mintimis ir išklausyti 
pilnai programą.

Iki pasimatymo!
Vikutis.

Binghamton, N. Y. i
Moterų skyriaus ir spaudos 

fondo išvažiavimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 14 pas draugus 
A. N. Yudikaičius, žaliuojan
čiame darže, Reynolds RcĮ., 
Johnson City, N. Y. Ir kas jau 
dėl jo darbuojasi pardavinėji
me tikietų ? Pirmutinė gerai 
pasidarbavo drg. Adelė Austa- 
kienė, nauja moterų skyriaus 
narė. Ji man jau pridavė pini
gus už 6 išparduotas knygeles, 
ir dar pasiėmė 2 kitas parduo
ti. Valio, draugė Austakienė! 
Taipgi drg. Paulina Bakšienė 
pridavė pinigus už 1 knygelę. 
Ji irgi dar nauja narė, o vis 
šiuo-tuo prisideda prie mūsų 
moterų veiklos. Drg. K. Jo- 
zapaitienė su dukrele Justina 
irgi pardavinėja tikietukus ir 
visados gana daug parduoda.

Mes ir visos kitos dirbame, 
kiek galėdamos ir tikimos tu
rėti geras pasekmes. Prašome 
visų kaip šio miesto, taip ir 
apylinkės lietuvių ir kitatau
čių atsilankyti į mūsų, paren
gimą. Komisija deda pastan
gas, kad būtų aptarnauti visi 
atsilankę į pikniką. Teko nu
girsti, kad turės daug gardžių 
valgių ir gėrimų mūsų gerosios 
šeimininkės.

Dar sykį kviečia moterų 
skyrius skaitlingai visus ir vi
sas į šį išvažiavimą.

Pasveiko drg. M. žvirblienė, 
kuri sirgo ir išgulėjo lovoj vi
są savaitę laiko po Dr. L Pine 

priežiūra. Linksma matyti drg. 
žvirblienę sveiką.

Draugė E. Kuprienė serga, 
buvo išvežta į miesto ligoninę. 
Jau sugrįžo į namus, bet dar 
nesijaučia gerai.

Ligonių lankytojos iš Mo
terų Skyriaus taip pranešė.

J. K. Navalinskienė.

Worcester, Mass.
Nepamirškite, draugės ir 

draugai, kad rugp. (Aug.) 31 
ir rugsėjo (Sept.) 1 įvyksta 
LDS Jaunuolių Rytinių Valsti
jų konferencija, Hotel Gard
ner, Massachusetts Ave. ir 
Norway St., Boston, Mass. 
Rugpjūčio 31, 8 vai. vakare 
jaunuoliai rengia Hotel Gard
ner salėje didelį ir įspūdingą 
balių su koncertine ir muzika- 
liška programa.

Dalyvaus LDS delegatai ir 
svečiai, jauni ir seni, iš Maine, 
New Hampshire, Connecticut, 
New York, New Jersey ir 
Pennsylvania valstijų. Koncer
to programoj dalyvaus Amber
land Radio Programos artistai 
— A. Vasiliauskas, Dzūkas, 

Lietuviu Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisve” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksni A/imas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir ap.j 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

“Laisvė” 427 Lorimar St. Brooklyn, N. Y.

žemaitis ir Zanavykas, Dzū
kas ir Dzūkiūtė, ‘Harmonijos 
grupė. Gera orkestrą links
mins visus iki vėlumos.

LDS jaunuoliai kviečia visus 
LDS narius ir jų pažįstamus 
dalyvauti šiame parengime. 
Pirmadienį įvyksta Labor Day, 
tai bus laiko parvažiuoti į na
mus ir pasilsėti. Rengėjai už
tvirtina “good time.” Dalyvau
dami baliuje paremsite LDS 
jaunuolių organizacijas Mass, 
valstijoje. “Umetim”

Chicago, III.

Bogužas Nusižudė
Desplaines policija jieško 

giminių A. S. Bogužo, kuris 
rastas nusižudęs papuldamas 
po garvežiu prie Justine ir 
Carroll Sts. Paskutiniu laiku 
Bogužas gyvenęs po adresu 
1521 W. Superior Ave.

Bogužo pažįstamas policijai 
aiškino, kad jis pereitą šešta
dienį jam skundęsis “pavar
gęs gyventi.” Iš to daroma iš
vada, kad jis pats papildė sau- 
žudystę. T.
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Pereitą antradienį sunkokai

” Laisve’ Tikisi Visų Savo 
Draugij Širdingos l aikos

Šį sekmadienį, rugpjūčio 31 
mą, Eddington, Pa., įvyks Phi
ladelphijos ir apylinkės lietu
vių organizacijų rengiamas 
dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas.

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kokią svarbią rolę lo
šia dienraštis “Laisvė” lietu
vių liaudies judėjime, ypatin
gai šiuo nepaprastos pasauli
nės padėties laikotarpiu. Jūs 
tai matote iš dienraštyje pa
duodamų žinių ir padėtį aiški
nančių straipsnių, taipgi lie
tuvių organizacijom, kultūrai 
ir dailei kelti raštų. Belieka 
priminti, jog visais atžvilgiais 
svarbu, kad šis dienraščio pik
nikas būtų milžiniškas.

Mes prašome visų lietuvių, 
kurie tik išsigalite turėti eks
kursijų, važiuokite dabar — į 
“Laisvės” pikniką. Vykstantie
ji busais užsisakykite bilietus

iš anksto, sudarykite skaitlin
gus būrius. Turintieji mašinas 
taipgi prašomi jas pasukti į 
Eddington, Pa., visas liuosas 
vietas panaudojant nuvežimui 
neturinčių savo mašinos.

i
| Piknikan suvažiuos lietu
viai busais ir mašinomis '"bei 
traukiniais iš kelių valstijų. 
Net iš taip tolimų kolonijų, 
kaip Binghamtonas, atvyks 
svečių.

Piknike dainuos penki 
chorai. Bus gera orkestrą šo
kiams. Philadelphietės šeimi
ninkės paruoš įvalias gerų vai- 

! šių, kurių pelnas eis rengėjų 
1 naudai. Prie įžangos bilietų 
yra 25 piniginės dovanos. Tai- 

i gi, visiems smagus pažmonys 
užtikrintas, o sekamą dieną 

i galėsite gerai pasilsėti prieš 
Į darbą, nes pripuola nedirba
ma diena—Labor Day.

Girdėjome Laisvės Iš ALDLD 185 Kuopos 
Radio Programą Susirinkimo

Jaunas Lietuvis Chemi
jos Inžinierius

Eugene Stanelis

Birželio 11 d. baigė chemi
jos inžinieriaus mokslą Poly
technic Institute of Brooklyn. 
Dabar gavo darbą U. S. laivy
ne, kaipo technikos inžinierius 
su alga ir proga lankyti mo
kyklą tolimesniam siekimui 
mokslo savo profesijos srityje. 
Šiuom tarpu jis gyvena At
lanta, Ga., ir lanko Georgia 
School of Technology.

Eugene Stanelis yra sūnus 
Juozo ir Onos Stanelių. Tūlą

laiką Staneliai gyveno Phila- 
delphijoje, vėliau Maspethe, 
Brooklyn© priemiestyje. Iš čia 
išsikėlė į Newark, N. J. O da
bar gyvena 184 W. 54th St., 
Bayonne, N. J. čia jie turi ka
bareto biznį.

Staneliai yra pažangūs žmo
nės, “Laisvės” skaitytojai, na
riai ir veikėjai lietuvių organi
zacijose.

Eugene yra 22 m. amžiaus, 
virš 6 pėdų aukščio, gražiai 
nuaugęs vyras. Puikiai užsilai
kantis ir geras studentas. To
dėl tėvai, džiaugdamiesi pui
kiu savo sūnum, mokyklos 
baigimo proga suruošė jam 
“parę”—pokilį. Dalyvavo apie 
200 svečių, kuriuos gausiai vai
šino. Iš giminių dalyvavo tetos 
Katrina Žukauskienė su šeima 
iš Newark, N. J.,- Mrs. Kama
rauskienė su šeima iš Scran
ton, Pa. Iš tolimesnių kolonijų 
(kiek mes sužinojome) sve
čiavosi A. J. Šmitų šeima iš 
Philadelphijos, M. Liepų šei
ma ir P. Kapickas iš Brookly- 
no.

Eugene gavo daug pasvei
kinimų telegramomis ir žo
džiu, taipgi gavo įvairių do
vanų. Tėvai apdovanojo savo 
sūnų gražiu daimantiniu žie
du ir laikrodėliu.

Papilietis

Rugsėjo 8-tą mieste prasidės 
pirmos pagelbos klasės.

Važiuokim i
r-------- — ' ■ ——————---- I

S ’hiladelphi j os I ’ikniką
“Laisves” Naudai

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

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

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte. i
• •

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

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

•

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.

Broklynietis Martinas Suba
čius, 330 Keap St., praneša, 
jog jis svečiuodamasis Stam
ford, Conn., puikiai girdėjo 
Laisvės Radio Programą. O 
štai daugiau atsiliepimų:

Worcester, Mass.
“Draugai!
“Jūsų radio programa pas 

mane girdėjosi puikiai ir aiš
kiai, taip pat, kaip girdis iš 
mūsų vietinių stočių. Ypač Or- 
mano balsas, tai rodos, kad jis 
čia pat kalba. Siurbos žinios 
buvo labai geros ir vietoje, bet
jis, matomai kalbėdamas atsi
sukdavo nuo aparato, nes per 
kelis kartus po keletą žodžių 
nebuvo visai girdėti. Taip 
programa puiki. Linkiu jums 
geriausio pasisekimo.

“Simonas Janulis.”

Bayonne, N. J.
“Draugai!
“Aš klausiausi 1-mos, 2-ros 

ir šios, trečios, Laisvės Radio 
Programos. Turiu pasakyti, 
kad šita trečia buvo gražiausia 
dėlto, kad Aido Choras daina
vo gražias daineles. Ir taipgi, 
jogei žingeidi! buvo išgirsti iš 
karo įvykių, kuriuos J. Siurba 
pasakė. Taigi, daugiau tokių 
programų. Aš visuomet klau
sysiu.

“Draugiškai, A. Lukaitis.”
<

Schenectady, N. Y.
“Mes jau du sykiu girdėjom 

Laisvės Radio Programą — 
rugpjūčio 18—25. Gana aiš
kiai girdisi. Jonas Ormanas — 
geras anaunseris, Rojus Miza- 
ra ir Jonas Siurba — geri ži
nių komentatoriai.

“Mes su drauge prisideda
me palaikymui Laisvės Radio 
Programos su $2. ;

“Antanas ir Liuda Gudzin.”

Klausytojų Atydai Kituose 
Miestuose

Laisvės Radio Programos 
būna kas pirmadienio vakaro 
9 vai., dienos šviesos taupini- 
mo laiku. Kur veikia Eastern 
Standard Time, ten Laisvės 
Radio Programa yra girdima 
8 vai. Prašome garsinto jus 
Laisvės Radio Programų savo 
miestuose tatai atžymėti.

Išbuvęs 2 dienas atostogose 
woodsidietis L Katz, 19 m., 
prigėrė White Lake, N. Y.

Red Hook Sveikatos Centras 
nori šį rudenį išmokslint 2,000 
asmenų teikti greitąją pagel- 
bą. Visam mieste yra dar 10 
kitų tokių centrų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildomas. Yra maudynė, su šiltu van
deniu. Matyt galima iš ryto iki 11 
vai. ir vakarais po 8 vai. Atsišau
kite po numeriu 294 Union Avė., 
Brooklyne, Apart. 30, tarpe Stagg 
ir Ten Eyck Sts. 204-206

NOTICES

Nors mūsų kuopa turi arti 
i40 narių, bet į susirinkimą 
jeigu atsilanko 10 narių, tai 
skaitosi susirinkimas labai 
skaitlingas. Bet vasarą užten
ka ir šešių ar septynių. Reikia 
pastebėti, kad lankosi veik vi
suomet tie patys nariai. Perei
tą susirinkimą irgi atsilankė 
septyni nariai. Pasirodė, kad 
užsimokėjusių narių šiais me
tais randasi 28, iš kitų reikės 
išrinkti duokles.
vJKuopa, bendrai su LDS 13 

kuopa, jau rengiasi prie savo 
tradicinės metinės vakarienės
bei bankieto, kuris Įvyks gruo
džio 6 d., Buzelio svetainėj, 
šiame susirinkime pasirodė ge
rai užderėjusių laiškų pra
šant aukų. Kuopa aukojo 
“Laisvės” Radio Kliubui $5 ir 
V. Paukštys turėjo ant blan- 
kos surinkęs $7, tai viso $12. 
Drg. St. Brusokas paėmė blan
ką ir žadėjo parinkti daugiau. 
“Vilnies” preso fondui aukojo 
$3, ir “Moterų Balso” minėji
mui $2. Kiti laiškai su prašy
mais aukų atidėta sekančiam 
susirinkimui. Mat, kuopos vie
nintelis įplaukų šaltinis, tai 
metinės vakarienės. Jeigu pa
vyksta šiek-tiek pelnyti, tai 
paskui tą pelną išaukoja įvai
riems darbininkiškiems reika
lams. Narys.

$

Notice in Riven that David Carmy 140 
Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark “Health Brand Syrup” with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

REIKALAVIMAI
Reikalingas registers tinkamas 

prie restauranto su likeriais biznio. 
Kas turite pardavimui tokiam biz
niui tinkamą register) prašome krei
ptis šiuom antrašu: 284 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (202-204)

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 moteriškės fi- 
nišerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.

Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.

(200-205)

automobilius sužeidė Povilo ir 
Onos Daužickų dukrelę Adelę, 
apie 9 metų amžiaus. Nelaimė 
įvyko prie First Avė. ir 12th 
St., New Yorke. Sužeistoji nu
gabenta į Bellevue ligoninę. 
Adelė ėjo skersai gatvę, kai 
ant jos užvažiavo nežinomo 
žmogaus automobilius.

Tarp Lietuvių
šią savaitę richmondhillie- 

čiai draugai M. ir A. Klimai 
atostogauja Catskill kalnuose 
pas Bloznelius. Rašo, kad vie
ta puiki, ir siunčia gerus lin
kėjimus visiems laisviečiams iš 
gražių kalnų.

Marijona Skujaitė, fpaspe- 
thiete, ištekėjo už John J. 
Vogt pereitą sekmadienį. Ve
dybų pokylis įvyko A. Navic
ko salėj.

Moterys kliubietės rengia 
smagų išvažiavimą Jamaica 
girion rugsėjo 7-tą ir prašo 
visus tą dieną rezervuoti jų 
pažmoniui. ž. R.

Newyorkietis Vincas Jat- 
kauskas paimtas J. V. armi
jom

V. Balkus, Moterų Kliubo 
narė, atostogomis viešėjo pas 
savo dukterį ir žentą Provi
dence, R. L

ž. R.

/
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DAUGIAU GĖRIMO

(MMUT

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

F^TT

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas- veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ICT

FRANK DOMIKAITIS

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuvi?,ko namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai- ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

RESTAURACIJA
✓

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

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

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai (rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Irving Teatre
Pradedant šiuo penktadie

niu, rugpjūčio 29-ta, Irving 
Teatre, Irving PI. ir 15th St., 
bus rodoma paskilbusioji nau-1 
ja Sovietų filmą “Volga - Vol-j 
ga,” kuris su dideliu pasieki
mu per kelias savaites buvo 
rodoma Miami Teatre. Tai 
naujausia ir, sakoma, pasok- 
mingiausia komedija, pilna 
juokų nuo pradžios iki galo.

Toj pat programoj Chaplino 
trumpos komedijos, ir vėliau
sios Sovietų žinios.

Teisėjas Aleksandras Brough 
mirdamas paliko $231,836 tur
to.

Mecca Temple salė, New 
Yorke, pertaisoma ir būsian
ti naudojama perstatymui ope
rų, taipgi baletams ir koncer
tams.

Amalgameitų Unija planuo
ja streiką prieš Kent, drabužiui 
valytojų firmą.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Rugpjūčio (August) mėne

syje šeštadieniais “Laisvės”’ 
raštinė užsidaro nuo 1 vai. po 
pietų.

Su reikalais dėl spaudos 
darbų ar skelbimų, šeštadie
niais, prašome užeiti prieš 1 
valandą.

“Laisvės” Adm.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

i "Laisvė" už $1.00 i į _____
* . “L . . x| “Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus 
| naujausias žinias iš visą pasaulio dalią. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo | 
| lauko, o jos yra labai svarbios.
y $
y Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
| kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
y 0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti § 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siąskite dolerį “Laisvės” admi- |
$ . . • . • VI. .... $

| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums jį 
y “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites.
f “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA !

| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

JIS

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y. K

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

a

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brookly.ne

459 Grąnd St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698




