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KRISLAI
Patvirtina.
Piktos Valios Balsas.
Naciškos Agentūros.
“Ostlanderiai.”
Ar Buvo, Ar Nebuvo?

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis v

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

“Argentinos Lietuviu Bal
sas” (rugp. 7 d.) rašo: 
“Kauniškė ‘Laisvė* nacių 
Oficiozas

“Naciu pavergtoje Lietuvo-
je išeina dienraštis ‘Laisvė.’ 
Jis leidžiamas lietuvių kalba ir 
atstovauja Berlyno vyriausy
bei, kaip pereito karo okupa
cijos metu vokiečiai Lietuvo.je 
leido ‘Dabartį.’

“ ‘Laisvėje,’ kuri leidžiama 
nelaisvėje, naujieji okupaci
nės vyriausybės įsakymai tal
pinami, pasirašyti Uiti erio 
skirtų valdininkų.

“Daugiausia įsakymų pasi-
rašyta Kauno karo komendan
to, pulkininko Bobelio.

“(Kituose pranešimuos ‘Lais
vė’ vadinama vardu ‘Į Lais
vę’.”)

Dar kitoj vietoje skaitome: 
“Kas liečia Lietuvoje leidžia
mus laikraščius, tai visi jie yra 
Lietuvos žmonėms vokietinti 
įrankiai.’*

Ta mes seniai nurodėme. 
“Argentinos Lietuvių Balsą” 
pacitavome tik tam, kad pa
tvirtinus mūsų parodymus.

Beje, “Argentinos Lietuvių 
Balsas” yra socialistinės kryp
ties ir su didele meile dažnai 
cituoja “Naujienas.”

Taigi, Kauniškis dienraštis 
“Į Laisvę” yra “nacių oficio
zas.” Betgi “Keleivis,” “Nau
jienos,” “Draugas,” “Ameri
ka,” “Naujoji Gadynė” ir kiti 
tos rūšies laikraščiai visas ži
nias, visą įkvępimą ima iš “Į 
Laisvę.” Ilgiausius straipsnius 
iš to šlamšto nuolatos per
spausdinamą. -i

štai tik rugp. 27 dienos “Ke
leivyje” straipsniai iš “Į Lais
vę” :

“Jonavos Įvykius žmonės 
Atsimins Amžinai”

“Kaip Kauno Partizanai Gy
nė Paštą Nuo Bolševikų.”

“Kaip Partizanai Ėmė Kau
ną”

O rugpjūčio 27 dienos “Nau
jienose” iš to paties nacių ofi
ciozo randame:

“Paskutinės Siaubo Dienos 
Lietuvos Kaime”

“Anekdotai apie Bolševikus 
Okupantus” •

K i e k v i enas ir visi šitie 
straipsniai yra Goebbelso biu
ro propaganda.

Tat ar ne vietoje klausimai: 
Kokius ryšius Grigaitis ir Mi- 
chelsonas palaiko su Goebbel
so propagandos biuru? Ką jie 
gauna už perspausdinimą ir 
išplatinimą nacių oficiozo raš
tų ?

Ar “Keleivis” ir “Naujie
nos” yra užsiregistravę Jung
tinių Valstijų valstybės de- 
partmente kaipo nacių agentū
ros ?

Apie penkiasdešimts tūks
tančių Lietuvos kareivių yra 
Raudonojoj Armijoje.

Taigi, teikdami Sovietų Są
jungai medikalę pagelbą, mes 
tiesioginiai taipgi suteikiame 
taip reikalingą pagelbą lietu
viams kariams.

Šis darbas yra grynai huma
nitarinis. Joks švarus, doras 
lietuvis, rodos, neturėtų jam 
priešintis. Jeigu kas ir nenori 
aukoti, tai jau bent, rodosi, 
turėtų nedrįsti jam kenkti.

Tačiau taip nėra. Pirmuti
niai pakėlė balsą nenaudėliai 
iš “Keleivio.” Rugp. 27 d. lai
doje skaitome: “Toks darbas 
nėra geras ir jis neturėtų ras
ti lietuviuose pritarimo. Jie 
kaulija iš lietuvių pinigus ir 
paskui tuos pinigus neša sve
timtaučiams.”

Tai balsas ir žodžiai pik- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)
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Prašome visu “Lais- <u

ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

No. 205 LAISVĖS hu?1M2E.?871TKEET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugp. (August) 30, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
a

IRANAS PASIDAVĖ
SOVIETŲ SĄJUNGAI

IR ANGLIJAI
London. — Naujas Irano- vietai ir Anglija turi taip 

Persijos ministerių kabinę- padaryti, kad nacių šnipai, 
tas įsakė visoms karinėms sąmokslininkai ir provoka-
savo krašto jėgoms, kad 
daugiau niekur nesipriešin
tų Anglijos ir Sovietų armi
joms. — Irano ministerių 
pirmininku dabar tapo Ali 
Furanghi.

Bet, kaip suprantama 
Londone, anglų rr Sovietų 
kariuomenė ir toliau žengs 
pirmyn, kol apims visą Ira
ną, v

Nacių atstovybė Tehera
ne, Irano sostinėje, sudegi
no įvairius savo dokumen
tus, pirm bėgant svetur. Ki
ti Hitlerio agentai taip pat
nešdinasi iš Irano; bet So- tus.

toriai negalėtų paskui atlįst 
atgal.

Kitas dalykas, tai Angli
ja nori įsteigt sau tiesiogi
nį susisiekimą-su Sovietais 
per Iraną, ir palaikyti atvi
rą kelią per Iraną gabent 
Sovietų Sąjungai karo reik
menis iš Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos.

Anglijos ir Sovietų žygis 
Irane teikia drąsos ir kai
myniškai ten Turkijai neit 
pagal nacių užmačias.

Sovietų kariuomenė ūžė-, 
mė Irane keturis miestus, 
o anglų armija — du mies-

Sovietų OHcialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 28.—Sovietų Žinių Biuras šiąnakt davė 

šitokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 28 d. atkakliai kovojo su prie

šu visame fronte.
Po žiaurių kautynių, mūsų kariuomenė apleido Dniep- 

ropetrovską.
Mūsų oro jėgos sėkmingai bombardavo Karaliaučių.
Pagal dabar patikrintas skaitlines, tai trisdešimt sep

tyni vokiečių orlaiviai buvo sunaikinti rugpjūčio 27 d., o 
ne septyniolika, kaip kad pirmiau pranešta.

Rugp. 27 d. buvo nušauta 41-nas vokiečių orlaivis mū
šiuose ore. Mes praradome 23 orlaivius.

Naktį rugp. 27 į 28 d. mūsų kariuomenė vedė neatlai- 
džrns mūšius su priešu linkmėse Kingiseppo, Gomelio, 
Dniepropetrovsko ir Odesos.

Važiuokim į Phila- 
delphijos Pikniką

"Laisvės” Naudai!
Piknikas įvyks šį nedėldienį, Augusto 31 d., Mikolaičio 

Parke, Eddington, Pa.
Angly Bažnyčios Galva 

Šaukia Melstis už 
Raudonąją Armiją

Siaučia Kruvinas Nacią 
Teroras Ištisoje 

Francijoje

JAPONŲ AMBASADORIUS 
TARIASI SU PREZ. 

ROOSEVELTU
Washington. — čionaiti- 

niai politikai girdėjo, kad 
Japonija nusileidžianti kie
tam ' Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų pasiryžimui išlai
kyti atvirą kelią per Paci- 
fiko Vandenyną gabent So
vietų Sąjungai karo reikme
nis iš Amerikos į Vladivos
toką, Sibire, kaip ameriki
niais, taip ir sovietiniais lai
vais.

Prez. Rooseveltas 
iš savo pusės,
švelnint santikius su Japo
nija, kurie buvo paaštrėję 
.paskutinėmis savaitėmis.

Jungtinių Valstijų ir Japo
nijos. Svarstymuose dalyva
vo ir Amerikos valstybes 
ministeris C. Hull. Ambasa
dorius Nomura įteikė Roo- 
seveltui asmenišką laišką 
nuo Japonijos ministerio 
pirmininko,. kunigaikščio 
Konoye.

Tokio, rugp. 29.—Japoni
jos laikraščiai rašo taip, jog 
i matyt, kad japonų valdžia

todėl, įdeda 'diplomatines pastan-. 
stengiasi'gas taikiai išspręst ginčus

tarp Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų. Jeigu tas nepavyk
tų, tai “Japonija turi būt

Prezidentas asmeniškai pri- pasiruošus blogiausiem da- 
ėmė Japonijos ambasadorių lykam,” kaip japonų spau-
Nomurą, su kuriuo svarstė da įspėja savo valdžią ir gy- 
ginčijamus klausimus tarp ventojus.

New York.—Anglų Spau
dos Biuras New Yorke gavo 
sekamą pranešimą iš Angli- 

Ijos:
Canterburio arkivysku

pas, vyriausia anglų bažny
čios galva, paskelbė visuoti
ną maldų dieną rugsėjo 7-tą, 
pagal Anglijos karaliaus pa
geidavimą, melstis ypač už 
Raudonosios Armijos laimė
jimą prieš nacius. Praneši
mas sako:

“Canterburio arkivysku
pas, skelbdamas maldų die
ną, ypatingai atsišaukė į 
žmones, kad maldose atsi
mintų Rusijos armijas ir jos 
tautas, kurios taip didvy
riškai priešinasi Vokietijai...

“Vyriausias žydų rabinas 
Anglijoj žadėjo, kad žydai 
prisidės prie maldų dienos, 
idant Anglija laimėtų per
galę prieš piktąsias jėgas, 
nes nuo tokios pergalės 
priklauso ateitis civilizacijos 
ir išlikimas Izraeliaus.”

Tas pats anglų praneši
mas toliau sako:

“Katalikų laikraščio Ca
tholic Herald atstovas atėjo 
pasikalbėt su vienu aukštu 
Rusijos valdininku Londo
ne, ir valdininkas pareiškė, 
jog Rusijoj krikščionys nie
kada nebuvo persekiojami

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Vichy, Franci j a. — Naciai 
savo užimtoje Francijos sri
tyje ir valdovai “nepriklau
somos” Vichy Francijos da
lies begailestingai medžioja 
ir terorizuoja visus hitleri
ninkų priešus (kuriuos jie 
apšaukia “žydais ir komu
nistais”).

Sante kalėjime Paryžiuj 
naciai nukirto galvas trims 
savo priešininkam, kurių 
vardai—Andre Brecht, Etn- 
ile Bastard ir Ab. Trejevru- 
che.

ŠOVIKAS NE KOMUNIS
TAS, BET TAUTIETIS 

PRANCŪZAS
Prancūzas jaunuolis Paul 

Collette, pašovęs P. Lavalį, 
buvusį Francijos ministerį 
pirmininką, Marcelį Deat’ą 
ir du kitus, bus pastatytas 
teisman bėgyje desėtko die- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Iš Brooklyno busai eis į “Laisvės” pikniką, kurį rengia 
Philadelphijos pažangios draugijos. Kelionė $2.00 į abi 
pusi.

Busai eis nuo “Laisvės” salės, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., 8:30 valandą ryte.

Iš Central Brooklyno nuo Geo. Stankaus krautuvės, 
67 Hudson AVenue, -8:30 vai. ryte.

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

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

Puikus parkas, gražus sodas, ant kalnelio. Gražus nu
važiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite malonių 
pasiųiatymų su svečiais iš toliau.

PAŠAUTAS LAVAL EINA 
SILPNYN

Vichy, Franci ja, rugp. 29. 
—Eina silpnyn Lavai, buvęs 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas, nacių draugas, kurį 
pašovė francūzų patrijotas 
Collette. Pasirodo, kad dar 
neišimta Lavaliui kulka iš 
krūtinės.

Roma. — Italų fašistų 
spauda rašo, kad jie ir vo
kiečiai maršuosią užklupt 
Sovietų kariuomenę Irane.

NUSKANDINO DU NA
CIŲ LAIVUS

Baltijos Jūroje kariniai 
Sovietų laivai nuskandino 
du transportinius vokiečių 
laivus su kareiviais, gink
lais ir amunicija.

Sovietų vice - komisaras 
Lozovskis vėl užginčijo na
cių pranešimą, kad jie per
kirtę geležinkelį einantį iš 
Leningrado į Maskvą.

Sovietų orlaiviai bombar
davo kariškai svarbius pas
tatus bei punktus Karaliau
čiuje ir padarė naciam dik- 
čiai nuostolių.

Per dvi paskutines dienas 
Sovietai sunaikino 78 vokie
čių orlaivius.

Leningrado fronto linija 
nuolat keičiasi; tai vokie
čiai pasivaro kiek pirmyn, 
tai raudonarmiečiai; tai vie
ni kai kur pasitraukia kiek 
atgal, tai kiti.

HITLERIEČIAI NERADO UK
RAINOJ, KO JIEM REI
KIA, SAKO LOZOVSKIS

Maskva, rugp. 29.—Sovie
tų kariuomenė išsprogdino 
milžinišką Dniepro upės 
tvenkinį Ukrainoj. Vandens 
jėga iš to vandens pagamin
davo daugius elektros, kuri 
varydavo mašineriją dide
liame skaičiuje fabrikų ir 
apšviesdavo miestus, mies
telius ir sodžius plačioje sri
tyje. Pirm susprogdinant 
tvenkinį, raudonarmiečiai 
išėmė ir išgabeno visą gali
mą mašineriją, kuri buvo 
vartojama elektros dirbi
mui, kad nepatektų vokie
čiams.

Nors naciai skelbė, kad 
jie sunaikinsią visą sovieti
nę kariuomenę, buvusią va
kariniame šone Dniepro 
upės, bet didžioji dauguma 
tos kariuomenės persikrau
stė į rytinę Dniepro pusę.

Lozovskis, Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras, 
pareiškė, jog tose Ukrainos 
vietose, kurias vokiečiai už
ėmė, jie ten nerado, ko na
ciams reikėjo. Pirm atei
nant vokiečiams, buvo išga
benti toliau į Sovietus grū
dai, traktoriai, automobi
liai, arkliai, galvijai ir įvai
rūs kiti reikmenys.

Maskva, rugp. 29.—Kai 
raudonarmiečiai susprogdi
no didįjį Dniepro upės tven
kinį, jo vandeniu tapo už- 
plukdyta šimtai ketvirtainių 
mylių.

RAUDONOJI ARMIJA VIS 
MUŠA VOKIEČIUS CEN- 
TRALINIAME FRONTE

Maskva, rugp. 29. — Ge
nerolo Konevo komanduoja
ma Sovietų kariuomenė cen- 
traliniame fronte paėmė ne
laisvėn visą vokiečių pėsti
ninkų diviziją, užmušė dau
giau kaip 3,000 nacių, užė
mė kelis kaimus bei mieste
lius ir vienu žygiu atmetė 
vokiečius 12 mylių atgal.

Raudonoji kariuomenė iš
taškė 132-rą vokiečių divizi
ją vakarinėje pusėje Dniep
ro upės; užmušė 6,000 na
cių, o daugynfą kitų tos di
vizijos kareivių sužeidė, ar 
į nelaisvę paėmė.

Vokiečiai Skelbia, kad 
Jie Esą Jau už 30 My

lių nuo Leningrado
Berlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad po kelių 
dienų kovos Suomijos fron
te vokiečiai ir suomiai “pra
žūtingai sumušę” dvi me
chanizuotas Sovietų divizi
jas į rytus nuo Salia mies
to ir, esą, pabėgo tik ma
žos tu divizijų dalys.

Anot vokiečių komandos, 
tai lakūnai jų, vengrų ir 
italų nušovę žemyn 127 so
vietinius orlaivius.

VOKIEČIAI UŽĖMĘ
ESTONIJOS SOSTINĘ

SAKOSI PERKIRTE LE- 
NINGRADO-MASKVOS

GELEŽINKELĮ
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad vokiečių kariuomenė 
esanti jau už 30 myliu į pie
tus nuo Leningrado. Vokie
čiai užkariavę visą Estoni- 
ją, apart Tallinno, Baltijos 
Porto ir Dagoe ir Gesei sa
lų. Suomiai apsupę Vibor- 
gą (Viipuri).

Sakoma, kad vokiečiai, 
grumdamiesi į šiaurių ry
tus nuo Novgorodo, perkir
tę geležinkelį einantį iš Le
ningrado į Maskvą ir gana 
toli pažygiavę į rytus nuo 
to geležinkelio.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Naciai Daro Sąmokslus 
Sukiršinti Turkiją 

Prieš Sovietus
Istanbul, Turkija. — At* 

keleiviai iš Bulgarijos pra
neša, jog naciai Bulgarijoj 
yra pasimoję sukiršint 
Turkiją prieš Sovietų Są
jungą, ir vienas iš hitleri
ninkų planų yra šitoks:

Naciai leis kai kuriems 
turkų laivams išplaukt iš, . 
Juodosios Jūros prieplaukų; 
tada jie savo submarinais 
užpuls torpeduot ir skan
dint turkų laivus. Paskui 
vokiečių radijas ir spaudos 
agentūros paskleis gandus 
visam pasauliui, kad tai, \ 
girdi, Sovietų submarinai 
torpedavę turkų laivus, ir 
taip blogins santikius tarp 
Turkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS
7 MOTERIS

Berlin, rugpjūčio 29. — 
Vokiečių komanda sako, 
kad jie užėmė Tallinną, Es- 
tonijos sostinę, ir Baltijos 
Portą. Naciai skelbia, kad 
jie Baltijos Jūroj nuskandi
nę 19 sovietinių laivų, ku
rie gabeno kareivius ir ka
ro reikmenis; be to, vokie
čiai sakosi sužeidę sovietinį 
šarvuotį “Kirovą” ir penkis 
mažesnius karinius laivus. 
Anot vokiečių, tai Tallinne 
jie paėmę nelaisvėn kelis 
tūkstančius raudonarmiečių.

DRAUDIMO KOMPANI
JOS NUJAUČIA KARĄ 
New York. — Didžiosios 

draudimo (insurance) kom
panijos kreipiasi į valdžią 
paliuosuot jas nuo apdrau- 
dų mokėjimo už tuos vyrus, 
kurie gal būsią užmušti ka-| 
re.

London, rugp. 29. — Tik 
keli nacių orlaiviai numetė 
po kiek bombų į Angliją.

London, rugp. 29.—Angli
jos orlaiviai per dvi valan-| 
das bombardavo nė tik va
karinius Vokietijos miestus, 
bet ir kai kuriuos viduri
nius.

Washington, rugp. 29. — 
Jarvis R. Catoe, buvęs gra- 
boriaus pagalbininkas, are
štuotas prisipažino, kad jis 
išžagė ir nužudė tris baltas 
moteris bei merginas ir ke
turias negres. Jis, policijos 
kvočiamas, taipgi pasisakė, 
kad buvo užpuolęs žagt dar 
šešias kitas moteris.
JAPONAI GAL ATSIME- 

SIĄ NUO “AŠIES”
Shanghai. — čionaitiniai 

diplomatai teigia, kad jeigu 
vokiečiams nepavyks nuka- 
riaut Sovietų Sąjunga iki 
kitų metų pavasario, tai Ja
ponija atsimes nuo Vokieti- 
jos-Italijos “Ašies”.

ORAS. — šį šeštadienį 
šilčiau, dalinai apsiniaukę.

“LAISVĖ” ŠĮ PIRMA
DIENĮ NEIŠEINA

šį pirmadienį “Laisve* 
neišeis, nes tai legate 
švente Labor Day—Darbe 
Diena.

I
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Kviečiame Visus Dalyvauti
Ry toj, rugpjūčio 31 d.^įvyksta du "pik- 

nikai, į kuriuos raginami atsilankyti visi 
pažangieji tų apylinkių lietuviai darbo 
žmonės.

Dienraščio “Laisvės” naudai ruošiamas 
piknikas įvyks Philadelphijoj (tikriau: 

į Eddington, Pa.).
Spaudos piknikas įvyks Waterbury 

(Lietuvių Parke, už Lakewoodo).
Abu piknikai yra svarbūs, nes abu ren

giami mūsų spaudos naudai. Mes tikimės, 
kad tiek Connecticut valstijos, tiek Phi- 
ladelphijos ir apylinkės lietuviai darbo 
žmonės skaitlingai atsilankys į šiuos pa
skutinius šiais metais mūsų vasariškus 
pažmonius. Jūsų apsilankymas piknikuo
se sustiprins mūsų spaudą, kuriai pa
galba yra reikalinga.

Dešimts Savaičių Karo C
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. sukanka ly

giai dešimts 'avaičių, kai Hitleris iš pa- 
, salų užpuolė ant Sovietų Sąjungos. Per 
i tąsias dešimts savaičių virė (ir tebever

da) didžiausi žmonijos istorijoje mūšiai, 
kuriuose tapo paklota milijonai žmonių 

t gyvybių.
Kai Hitleris pradėjo prieš Sovietus ka

rą, tai jo propagandistai ir kitoki trum- 
: . paregiai skelbė, būk Sovietų Sąjunga bus 

sunaikinta per tris keturias savaites,— 
o daugiausiai per šešias savaites.

Praėjo dešimts savaičių ir Sovietų Są
junga tebėra, tebekovoja, Hitleris jos ne- 
besunaikino.

žodžiais Hitleris jau senai “sunaikino” 
Sovietų Raudonąją Armiją, Sovietų tan
kus ir orlaivyną. Bet darbais—toli gra- 

i žu ne! Toji Armija didvyriškai kovoja, 
gindama savo šalį; orlaivynas tebemuša 
įsiveržėlius, dažnai apsilankydamas net 
ir Berlynan!

Šiandien pasaulis puikiai mato, kaip 
! ' reikia kovoti su fašistų govėdomis, su 

“nesumušama nacių kariuomene”. Teisin
gai “Pravda” pastebi:

“Keturios savaitės atgal Berlyno ra
dijas paskelbė, kad svarbiausios Sovietų 
armijos jėgos jau sulaužytos ir sunaikin
tos ir kad sovietinė armija meta į mū
šius paskutinius savo atsarginius. Tačiau 
per tris paskutines savaites Sovietų ka
riuomenė sutriuškino 12 vokiečių fašistų 
tankų divizijų; 37 jų pėstininkų divizi
jas, 8 motorizuotas divizijas ir kelias ger- 
klepjovių SS. smogikų divizijas. O kur 
fašistai vis dar pažengia pirmyn tūlose 
fronto’ dalyse, tatai kaštuoja jiem daug 
kraujo. Vieną kartą juk žmogėdra Hit- 

' leris gyrėsi, kad jis nesigailėtu kraujo 
trijų milionų vokiečių kareivių, idant už
kariaut Sovietų Sąjungą.

“Per du karo mėnesius vokiečių armi- 
U. ja prarado daugiau kaip du milionus vy

rų, užmuštų, sužeistų ir nelaisvėn paim
tų... Bet fašistai turės užmokėti dar au
kštesnę kainą.”

f Teisingai “Pravda” nurodo, kad vo
kiečiuose “skleidžiasi jausmas išgąsčio ir 
nusiminimo,” kad žmonės, ypačiai senes
nieji, atsimena 1914-1918 ‘ metų karą, 
“kuomet vokiečių kariuomenė laimėjo 
daug didelių atskirų pergalių, užėmė ga
na didelę dalį Europos, o vis dėlto, iš- 
Uejus savo kraują per tas pergales, Vo
kietija tapo gabi gale baisiai sumušta, 
pasėkoje ilgo karo dviejuose frontuose...” 

tį , Raudonosios Armijos jėgos didėja. Hit
leris jos nesunaikino ir, žinoma, nesunai
kins, tuo pačiu sykiu Vokietijos jėgos * 
semiasi, josios pavergtų kraštų žmonės 
kyla, priešinasi savo neprieteliams; už

Sovietų Sąjungą sentimentas pasaulyje 
auga.

Šitaip dalykai atrodo po dešimties sa
vaičių baisaus karo !

Tiesa, Sovietų Sąjunga prarado nema
žai teritorijos ir svarbių miestų, bet kol 
kas vokiečiai dar negalėjo paimti nei vie
no tikrai svarbaus Sovietų miesto. Ga
limas daiktas, kad jie galės paimti Odes
sa, galimas daiktas, kad jie kada nors 
galės paimti ir Kijevą, pakloję dar šim
tus tūkstančių savo karių. Bet karo jie 
tuomi nalaimės!

Po dešimties savaičių karo, Amerikos 
žmonės, įsitikinę Sovietų Sąjungos tvir
tumu, Raudonosios Armijos nepalaužia
ma jėga, privalo stoti kuoveikiausion tal
kon, kad hitlerizmas būtų sumuštas kuo- 
veikiausiu laiku su mažiau nuostolių.

Anglija privalo paskubinti atidaryti 
naują frontą Vakarų Europoj. O mes, 
amerikiečiai, turime remti visokiais ga
limais būdais Sovietų Sąjungą ir Angli
ją, kad per sekamas dešimts savaičių hit- 
lerizmo galva būtų nuskinta, kad pasau- 

eitų prie ramaus ir gražaus kūrybiš- 
gyvenimo!

lis 
ko

Giljotina Paleista Darban
Visoje Francijoje prasidėjo nepapras

tas žmonių judėjimas. O kad tąjį judėji
mą nuslopinti, Francijos Quislingai,— 
Hitleriui parsidavėliai,—paleido darban 
giljotiną. Jie pradėjo žudyti nekaltus 
žmones, tikėdamiesi, kad tuomi jie žmo
nių judėjimą nuslopins ir visą situaciją 
išgelbės.

Vienas niūjorkiškis laikraštis rašo: 
“Francijoje šiandien yra didesnis žmo
nių bruzdėjimas negu jis kada nors yra 
buvęs nuo Didžiosios Francūzų Revoliu
cijos laikų...” Tai įsidėmėtinas pasaky
mas! Tai, pripažinsime, nėra perdėtas 
pasakymas.

Tiek okupuotoje, tiek neokupuotoje 
Francijoje žmonės kyla, liaudis yra Įnir
tusi, liaudis kovoja, kai]) galėdama ir mo
kėdama prieš Hitlerio okupantus ir prieš 
Francijo: parsidavėlius Hit

Šūviai, pakišu į Lavalą ir jo sėoi us 
yra tiktai maža išraiška to pasipiktinimo

francuzų t;
Kas gi y 

cūzu tauto: 
lėtą šūvių?

Tai pirmos rūšies hitlerininkas. Tai op
ortunistas, linkstąs ten, kur tik vėjas pa
pučia. Tai individualas, kuriam tautos 
ateitis tik tiek terūpi, kiek jis gali pasi- 
kopėti aukščiau, siekiantis karjeros.

1935 metais, kai Francijoje buvo paki
lęs liaudies judėjimas ir prasiplėtęs sen
timentas už tai, kad Francija bendra
darbiautų su Sovietų Sąjunga hitleriz- 
mui suvaldyti, tas pats Lavai nuvyko 
Maskvon ir ten padarė bendrą apsigyni
mo sutartį su Sovietų Sąjunga.

Paskui, kai Anglijos ir Amerikos “apy- 
šeriai” pasimojo taikytis su hitlerizmu, 
Lavai išstojo prieš tą sutartį ir persime
tė į hitleristų pusę, kol kas dar neaiš
kiai, pusiau slaptai.

O kai Francija įstojo karan, tai Lavai 
su kitais Quislingais visomis jėgomis dir
bo tam, kad juo greičiau ją Hitleris oku
puotų. Okupavus du trečdalius Francijos, 
Lavai patapo karštesnis hitlerininkas ir 
už Hitlerį. Jis buvo pasimojęs viską ati
duoti Hitleriui atvirai, be jokių išsisuki
nėjimų ir priedangų. Jis čia susitiko pa
sipriešinimo iš saviškių tarpo: Petain ir 
Darlan pasimojo tąjį darbą atlikti nei 
kiek neblogiau už Lavalį, todėl pastarasis 
pasiliko Paryžiuje; jis pradėjo organi
zuoti “savanorių legionus” Sovietų Są
jungai sunaikinti — Sovietų Sąjungai, 
su kuria Francija (per jį) buvo pasi
rašiusi bendrą apsigynimo sutartį 1935 
metais!

Na, ir tuomet vienas “savanorių legio
nininkų” paleido šūvį išdavikan, kuris yra 
tiek daug nelaimių francūzų tautai ir vi
sam kraštui pridaręs ir rengiasi dar dau
giau daryti!

Laikraščiai skelbia* kad visoje Fran
cijoje prasidėjo baisus teroras. Paleista 
darban giljotina kapoja galvas kiekvie
nam, kuris yra “nužiūrimas”. Pradėta 
aitriai bliauti prieš komunistus. Komu
nistai dabar bus kalčiausi už viską, o 
kiekvienas nužudytasis bus apšauktas ko
munistu ar žydu! Taip daro Hitleris Vo
kietijoje ir okupuotuose kraštuose. Taip 
daro Francijos hitlerininkai Francijoje!

Kad komunistai Francijoje veikia prieš 
savo krašto okupantus ir jų pakalikus,—

paraaviK'ii!-
I ran-
i ke-

i?

Minų metėjų vienetas (Raudonosios Armijos dalinys) laukia pasirodant priešo

Trumpai ir Storai
Silpnybe keikia...

Vadinami izoliacionistai 
pradėjo kolioti ir keikti vi
sus, kas juos pakritikuoja. 
Ne, ne tik-kad pakritikuoja. 
Keikia tuos, kurie logiškai 
paaiškina dabartinio karo 
tikslą, logišką Hitlerio puo
limą ant Amerikos, jeigu jis 
karą Europoje laimės.

Iki liepos mėnesio dar jie 
vartojo savo nukaltas fra
zes, kad “Atlantikas 
tus,” Hitleris negalės 
Amerikos,” “jis bus
nas po karo su Rusija” ir 
tt. Dabar gi jau silpnesni 
argumentai. Sekmadienyj, 
rugpjūčio 10 d. per radiją 
girdėjau Lindbergh’o kalbą 
iš Clevelando.' Visa kalba

— J. B —

žydas, britas arba nenau
dėlis (eur) užpuldinėti gali 
tikrą (true) amerikoną, 
kaip Lindbergh”.

Vienas į dievą šaukdama
sis sako:. “Mes atsikratėm 
utėliuotos Anglijos 1776 me
tais ir atsikratysim dar sy
kį ir ant visados atsikraty
sim tokių rats, kaip tu ir 
tavo administracija. In con
clusion, God curse you.”

Vienas rašo: “You dirty 
—calling Lindbergh an al
lien—you traitor.”

Nežinau, ar Clapper vadi
no Lindbergh’ą “svetimša
liu,” arba “ateiviu”. Jeigu 
tnilT tai jis pamate yra toks 

susidėjo iš kritikavimo, kad'Pat utgaleivis, kaip jo ko- 
administracija’(Roosevel-iliot°jai- Ar yra koks skirtu
kas) ir kiti ;t])ie devyni ar|mas tal'P ateivio ir tikro 
[šeši mėnesiai' atgal kalbėjo [amerikonoIndijonai.. ge- 
netrauksią Ainerikos i k; 
ra, o dabai* jau traukia..
■Išrodo j;> sąyįiriešybe. Boti Clappcr’is/Šako, kad izo- 

;'Lindi)ui gims nesupranta, Ti adoni štai netekę argumen-

kesčių. Valdžia ir po karo 
turės lįsti į skolas. Apie ska
lų didumą jau ir dabar kal
bama “astronomiškais skai
čiais.”

Suomiai nuduoda esą da
vatkos; dėl dievobaimingu
mo šoko Hitleriui į glėbį ir 
pradėjo prieš Sovietus karą, 
pavadindami jį “šventu ka
ru.”

Naciai šiam kare žudo vi
sus žmones, mažus kūdikius, 
be jokios atodairos. Tokio 
žvėriško apsiėjimo nebuvo 
prieš rusus nuo 16 šinatme- 
čio, kada nuožmūs mongolai 
užėmė Rusiją. Mūs tautie
čiai lietuviai (dabar ostlen- 
deriai) tuščius niekus raši
nėjo, kad rusai—tai mongo
lai. Rusus naikino kitados 
mongolai taip, kaip dabar 
vokiečiai naciai.

Chicaginis provokatorius 
jau traukiasi į kalnierių, 

’pasimokinti iš komunistinės nusigando savo “zoologiš
ku kog„ agįįacįjos. Sako, gali

būt blogai nuo Amerikos 
valdžios, kuri eina prieš 
Hitlerį; gali jį sumušt, jo 
garbintojams 1 i e t u v iams 
(ostlenderiams) Amerikoj 
gali būt riestai.

pulti

;ri žmones. Ateiviai taip pat 
i-žmonės. ,

ni menesiai daugiau istori-' 
jos sudaro, negu ištisas 19-1 
sis šimt. Tada, karai būdavo cionieriai” (suprask: 
tarpe dviejų -šalių, dabar— tra-revoliucionieriai), o sil- 
tarpe viso pasaulio šalių pni Amerikoje, kaip tarp 
dviejų grupių, nors . da^ ne lietuvių yra toki pat silp- 
visos šalys įėjusios į “sau- nučiai “sukilėliai” ostlende-

Jie smarkūs, neargumen
tuoja dėl to, kad “revoliu- 

: kon-

pasaulio

domąjį karą.” 19-tam šimt
metyje buvo daug revoliu
cijų ir kontra-revoliucijų, 
bet tos buvo viduje tos pa
čios šalies, o jei darė įtaką 
į kitą kurią šalį, tai menkai. 
Šiandien gi ir Roosevelto 
šalininkai, in Hitlerio “lais
vės” ideologai šneka apie 
“pasaulio revoliuciją”. Šitą 
patį karą vadina pramai- 
niui:
ru. Pasaulinės permainos 
įvyksta per mėnesį. L___
jeigu savo šešių-devynių 
mėnesių senumo nuomones 
permainai, tai nevisai savi- 

Ipriešiauji, negana kvailioji, 
o geriaus sakant, laikaisi 
sveiko proto, jei ne tikros 
išminties.

ekonomijos, o ne kolioti ko
munistus.

Farmų Mažiau, bet 
Didesnės

“Farms are fewer... but 
larger.” Taip rašo-viena ko- 
lektavimo agentūrų sąjunga 
(trustas).

“Bendrai imant Jungtinė
se Valstybėse farmos paau- 
Igo apie septyniolika akrų 
per paskutinę dešimtį metų, 
bet tuo pačiu tarpu buvo 
puolimas farmų skaičiaus.”

1940 metų cenzas parodė, 
kad bendrai vidutinė farma 
turėjo 174 akrus, o 1930 me
tais—157 be t r u p u č io 
(156.9).

Per tą dešimtį metų iš
nyko 191,859 farmos,—reiš
kia tiek farmerių šeimynų 
dingo kaipo ūkių savininkai. 
Tos farmos teko didesniems 

(f armėnams, tankiausia far
mų korporacijoms, kaip ir 
dvarams.

Tegu džiaugiasi lietuviški 
kapitalistai (social istai), 
kad čia kitaip, negu buvo 
Tarybų Lietuvoj.

Iš radijo: Francijos (ne
va neokupuotos) parlamen
tas išmestas į patvorį, bet 
jo nariai, “atstovai”, algas 
ima da ir dabar, ft

Prieš Jungtines Valstybes 
atstatyti durtuvo ašmens iš 
rytų ir vakarų. Japonija ry
tuose, Pietų Amerika vaka
ruose. Bent penkios respub
likos Pietų Amerikoj yra vi
sai fašistiškus ir griežtai,

PASTABOS
Naciai apsigavo. Taip išei

na iš nacių organo “Schwarze 
Korps”, išvedžiojimų. Tiesa, 
laikraštis bando tą faktą už
ginčyti, bet niekas neišeina.

Girdi, svietas kalba, kad 
naciai tikėjosi labai menko 
pasipriešinimo iš. Raudonosios 
Armijos pusės ir sukilimo prieš 
Sovietų vyriausybę vos karui 
prasidėjus. Hitleris tam neti
kėjęs ir prisirengęs ilgam ka
rui.

Bet faktas, kad 
da šitą klausimą 
dabar diskusuoja, 
Hitleris ištikrųjų buvo apskai
čiavęs ant “blitzkriego.”

v

nacių spau- 
taip plačiai 
pasako, jog

riai: Grigaitis su Šimučiu, 
Tysliava su Michelsonų ir 
tt. Jie kolioja ir keikia bol
ševikus, lietuvių liaudies 
draugus komunistus. Jiems 
pikta, kad liaudis neseka jų 
“idealų”, kuriuos jau be pa
taisymo nuavė j o.

Mokestis už Nedirbimą nors dėl savoYsilpntirno ne-| 
Da ir dabar farmeriaf visai atvirai, nusistačiusios

už nedirbimą savo žemės, už Buvęs komunistas Doriot 
Todėl neauginimą ?¥° Pluktų, dabar yra Francijos balta-

i; tai revoliucija, tai ka- gauna iš valdžios užmokestį prieš Jungtines Valstijas.

Gauna nemažai, net iki $10,-|gVardiečių, teroristų orga- 
000 dolerių per metus, kaip nizatorium. Kodėl jis tokiu 
rašo ekonomistas John T.|yra? Todėl, kad jis yra šni- 
Flynn. Pradžioj naujosios pas—provokatorius. Dabar 
dalybos viena farmų korpo-|paaiškėjo dalykai ir galime 
racija gavo milionų dolerių tikrinti, jog jis kadaise įs- 
už tai, kad savo ukius laike tojo į Franc, 
bergždžiais dirvonais.

Lindbergh’as-kąip “high-| Maži farmeriai negavo

Komunistų
Partiją, paliepus valdžiai.

Vienas singeltakseris, Ša
school’ės” studentas. Jis ne-'arba permažai gavo, turėjo kė, kad Anglijoj žemės sa- 
sikolioja. Tai . gerai. . Bet (bankrūtyti, K o r p o r acijoS|Vininkai, landlords nemoka 
siauraprotiška kritika ilgai- mažus ūkius pamatu supir- nė vieno cento mokesčių už 
niui tampa lygi koliojimui. g0 įp paskui kreipėsi, kur savo žemę.
Lindberghiniai ir wheeleri-^reįRįa) sakydami: Užmokė- Mūsų šalies skola. Jungti
niai jau ir kolioja, ir kei- mums tiek ir tiek tūk- nių Valstijų skola vis kyla, 
kia- stančių, kad nedirbtume že- ’didėja po 277 dolerius kas

sikolioja. Tai . gerai.

Mūsų šalies skola. Jungti-

Berlyne išeina juodašimtiš
kas pronaciškas rusų laikraštis 
“Novo Slovo.” Sovietų žmonės 
neteks jokios teisės save val
dyti, pagal šitą laikraštį. Ko
dėl? Todėl, kad jie priešinasi 
“vokiečių iš ganytojams.” 
Tas parodo jų “nesupratimą” 
savo interesų. Todėl po šio ka
ro, sako “Novo Slovo,” vokie
čiai turės rusus amžinai valdy
ti.

su mūsiš- 
Grigaičių

Kai kuriais iš jų klausimų 
nacių ir rusų juodašimčių po
zicija pilnai supuola 
kūjų Michelsonų ir 
filosofija.

Argi ne visuomet Grigaitis 
tvirtino, kad kaip greitai So
vietai bus įvelti į karą, taip 
greitai Sovietų liaudis sukils 
ir nuvers sovietinę vyriausy
bę? Taip spėjo ir manė ir Hit
leris.

Argi Michelsonas ir Grigai
tis neskelbė, kad nacių armija 
pereis per Raudonąją Armiją, 
kaip peilis per minkštą sūrį? 
Taip manė ir Hitleris.

Už tai dabar taip 
minę Michelsonas ir 
kaip Hitleris.

pat nusi- 
Grigaitis,

susektasNew Yorke tapo 
didžiųjų krautuvių savininkų 
suokalbis prieš uniją. Tą iškė
lė aikštėn Gimbel’s krautuvės 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Klausimai ir Atsakymai
Koliumnistas (ne “penk- mes, o jei nemokėsite, tai sekunda dieną ir naktį, 

tas”!) R. Clapper padavė'mes dirbsim ir produktus' 
skaitytojams kiek ištraukų vešim į marketą! .'Flynn, bus ne mažiau, kaip

Tai tokia ekonomija, to- 15 milionų bedarbių Ameri- ______ _______  _____
jkia anarchiška šios gadynės ko j. Esant tokiam krizini Manau, jog skaitytojams 

kaip tik santvarka! Turėtų gražiai nebus iš kur gauti daug mo-'įus fingeidu.
-------------------------- . ..... .......................................... ,...  | ’ K R

iš gautų laiškų. Nors porą 
jų paimsiu čia:

“Niekas kitas,

niekas neužginčys. Bet greta jų veikia ir 
plačioji liaudis, veikia visi laisvi francū- 
zai, visi francūzų tautos mylėtojai, visi 
patrijotai! To niekas negali užginčyti."

Ne tuoj bus galima tikrai sužinoti, 
kiek Francijoje hitlerininkų valdoma 
giljotina nužudė ar nužudys to krašto 
sūnų ir dukterų. Ne tuoj bus galima žino
ti, kiek t. v. “teroro teismai” pasiųs į ka-

Po karo, anot John T. Įdėkite į “Laisvę” sekamą 
klausimą ir atsakymą, pa
imtą iš angliško laikraščio.

Vienas žmogus klausia:Įėjimus ir koncentracijos stovyklas fran-.
cūzų patrijotų. Bet vienas dalykas yra Kiek kalinių pereitais me- 
žinomas: nei jokis teroras nesulaikys f ‘ '
masių judėjimo; nei jokis teroras neiš- Valstijų 1 
gelbės francūzų tautos žeminto jų, slėgė- torius atsako, kad iš 
jų, neprietelių!

Francūzų tauta bus laisva! Francijos apima visus kalėjimus, kaip 
okupantai hitlerininkai ir jų pakalikai miestų, valstijų, taip ir fe- 
tprės prasmegti!

tais pabėgo iš Jungtinių 
Valstijų kalėjimų? Redak- 

; viso 
pabėgo 1168. Tie pabėgimai

deralius.
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KULTŪROS APSIREIŠKIMAI LIETUVOJ
(Prof. komp. Vytauto Bacevičiaus prakalba 

pasakyta anti fašistinė j konferencijoj,
Chicagoj, rugpjūčio men. 24 d.)

Tyrinėjant tautų kultūrinius, socijalinius ir 
politinius apsireiškimus naudingiausia vartoti 
palyginamąjį metodą.

Tuo metodu ir aš šiandien pasinaudosiu, pa
lygindamas nekurtuos Lietuvos kultūros ap
sireiškimus dviejuose gyvenimo laikotarpiuo
se: tautininkų valdymo laikotarpyje ir socija- 
listinėj santvarkoj vienų metų bėgyje.

žvilgterkim j Lietuvos meno, mokslo, bei ne- 
kurias gyvenimo šakas, būtent: į Lietuvos te
atrų plėtotę, muzikos gyvenimą, dailę, litera
tūrą, žurnalistiką, mokyklas, universitetą ir 
pagaliau i Lietuvos sveikatingumo patvarky
mą.

Prof. V. Bacevičius

Teatras—yra tai vienas svarbiausių tautos 
gyvenimo išreiškėją. Teatras dažnai pakraipo, 
tokia ar kitokia forma, žmonių gyvenimą, tea
tras nustato gyvenimo gaires, teatras yra tau
tos mokytojas ir dvasinio bei intelektualinio 
peno teikėjas, pagaliau teatras išvysto grožio 
pajautimą ir tobulina žmonių jausminį gyve
nimą.

Teatras tada yra tautai naudingas, kuomet 
yra tampriai su jos gyvenimu susijęs.

Kiekvienas teatras privalo turėti labai aiš
kią veikimo liniją bei programą iš anksto me
no komisijos nustatytą.

Mūsų Kauno Valstybės Teatras (opera, dra
ma ir baletas) 20 metų laikotarpyj išgyveno 
įvairias savo plėtotės fazes. Nekurios fazės 
pasižymėjo didesniu produktingumu, kitos— 
mažesniu, tačiau faktas, kad tų fazių tiek bu
vo, kiek teatro direktorių bei švietimo minis
trų, nuo kurių .teatras priklausė. Kodėl taip 
buvo?

Todėl, kad teatras neturėjo aiškios veikimo 
linijos, kad teatro meno komisijos neturėjo 
lemenčio žodžio ir neišdirbdavo naudingos tau
tai programos.

Buvo statomi įvairūs, įvairiausi gražūs vei
kalai: klasikų (Shakespeare, Moliero etc.), ro
mantikų ir kitų, taip pat viena kita lietuviška 
drama bei opera, nemažai baletų (jų tarpe 3 
lietuviški: Gruodžio, mano ir Dvariono), ta
čiau tas darbas buvo pripuolamas.

Teatro meno komisijos dirbo pripuolamai, 
be idėjinės programos, be ūpo, be entuziazmo. 
Toks darbas primindavo žmogų, kuris neturi 
jokios profesijos, jokio siekimo, jokių idealų, 
tik^yvena iš dienos į dieną.

Toki žmonės papuola į juodą pesimizmą ir 
dažnai galvoja apie savyžudystę. Panašiai bu
vo su mūsų teatru.

Atskirų talentų dėka, kuriems tačiau labai 
mažai duodavo pasireikšti, mūsų teatras laiks 
nuo laiko sužibėdavo, bet tos liepsnos bendram 
gyvenime buvo lygios lašui jūroj, nes teatras 
ne tik neturėjo virš minėtos veikimo progra
mos, bet priklausė nuo vadovybės kaprizų, 
kurie paraližuodavo meno komisiją savystovu- 
mą ir artistų teisioginį darbą.

Nesuskaitomos “užkulisinės” intrigos, kurių 
siūlai visuomet turėjo savo pradžią valdan
čiose sferose, taip pat sutrukdydavo darbą ir 
dažnai skriausdavo gabius artistus bei artistes.

To pasekmėje artistai nepakankamai pasi
ruošdavo ir dažnai lošdavo be ūpo, nes tokioj 
atmosferoj dirbdami jie jausdavosi nenaudingi 
ir sunku jiems buvo giliau su visuomene su
sijungti. Iš tokios teatro veiklos visuomenei 
mažai tebuvo naudos.

O kaip visuomenė reagavo?
Visų pirma teatrų buvo permažai—tik po 

vieną: Kaune, Klaipėdoj ir Šiauliuose, su la
bai menkom, permažom patalpom, tad bilietų 
kainos buvo prieinamos tik valdininkijai, o 
plačiosioms masėms, atsieit, liaudžiai teatras 
buvo visai neprieinamas. Be to, pati valdžia 
permažai vertino teatro reikšmę visuomeni

niam gyvenime, todėl teatrai Lietuvoje merdė
jo.

Vienintelę paguodą visuomenei atnešdavo 
pavieni talentingi artistai kaip Kipras Pet
rauskas, Henrikas Kačinskas ir kiti bei kitos-

Socijalistinėj Lietuvoj teatrai, tiesa, veikė 
vos tik vienus metus, bet per tą trumpą laiką 
suspėjo atlikti milžiniškus darbus.

Visų pirma buvo nustatyta veikimo linija, 
remiantis pažangiąją gyvenimo idėjomis ir 
buvo išdirbta programa, su griežtu nusistaty
mu duoti reikštis kiek galint daugiausiai jau
niems Lietuvos dramaturgams, tai reiškia, ra
šytojams ir artistams ir abelnai visoms jau
noms meno pajėgoms, kurios taip buvo anks
čiau atstumtos. Tiesa, senoj santvarkoj jau
nimas labai energingai veržėsi' pirmyn, bet ko
va buvo sunki. Atsirado naujų veikalų, kurie 
buvo su didžiausiu entuziazmu vaidinami ir te
atras įgijo naują liaudišką publiką, kuri taip 
buvo ištroškusi meno.

Teatras pasidarė tikra meno šventykla! 
Socijalistinė valdžia be galo įvertindama me
no reikšmę visuomeniniam gyvenime atidarė 
visą eilę teatrų visuose Lietuvos miestuose.

Teatrų vadovybės labai pakėlė teatrų meno 
lygmenį. Visi Lietuvos teatrų artistai labai 
pritarė socijalistinei Lietuvos valdžiai, žinoda
mi kaip didelio dėmesio kreipia į meną Sovietų 
Sąjungos valdžia.

Mūsų teatrams atsirado milžiniškos perspek
tyvos, nes jie įsipynė į milžinišką Sovietų tau
tinių teatrų šeimą. Mūsų artistai turėjo pro
gos demonstruoti lietuvišką meną lietuvių kal
boje rengiamose Maskvoje tarptautinėse meno 
tautinėse dekadose.

Panašūs reiškiniai buvo pastebimi .kitose 
mano šakose, pav. muzikos srityj.

Lietuvos kompozitoriai, kad ir turėdavo la
bai sunkias gyvenimo sąlygas tautininkų lai
kais, komponuodavo dainas, komponuodavo 
simfonijas ir šiaip instrumentalią muziką.

Kitas klausimas, tai buvo perdavimas tų kū
rinių visuomenei. Kompozitoriai beldėsi į tea
tro vartus, kur buvo paprąstai koncertai ren
giami ir, deja, niekas jiems tų vartų nenorėjo 
atidaryti.

Reta buvo šventė, kuomet simfoniniam kon
certe publika galėjo gėrėtis lietuviška simfo
nija, lietuvišku veikalu!

Sunku buvo kelti lietuvišką muzikos kultūrą, 
nes valdančios sferos buvo nuomonės, kad lie
tuviška muzikos kūryba—tai tik dainos, ku
rias ištikrųjų dainuodavo daugiau kaip 1,000 
įvairių chorų Lietuvoj; tačiau simfoninė ir 
abelnai instrumentalė muzika buvo nedaver- 
tinta; o jos kūrėjai buvo ignoruojami, laikomi 
žemesniais ir blogesniais kūrėjais už užsieni
nius kompozitorius.

Kompozitorių ūpas nupuolė, o blogos gyve
nimo sąlygos juos spaudė prie žemės.

Visokios pastangos, visoki memorandumai 
Švietimo ministrui muzikos gyvenimo klausi
mais daugiausiai nuėjo niekais. Ypač erzino 
ministeriją muzikų pastangos reformuoti ir 
gerinti Kauno Konservatoriją, . o Klaipėdos 
Konservatoriją visai uždarė. Švietimo minis
terija, nežiūrint .kompozitorių beprotiškų pa
stangų per eilę metų, atsisakė patvirtinti Kom- 
pozitorią Draugiją, nors visose Europos vals
tybėse tokios draugijos buvo, nes bijojo, kad 
kompozitoriai, gindami savo teises, išreika
laus įstatymų keliu nuo valdžios atlyginimą už 
viešai atliktus veikalus nuo pirmų Lietuvos 
Nepriklausomybės metų.

Bet mūsų kompozitoriai ne tik Lietuvoj ne
gaudavo nei cento už atliktus kūrinius, bet 
negalėjo gauti ir užsieniuose, dėl tos pačios 
priežasties. Mat, visų valstybių kompozitorių 
draugijos sudaro skyrius vienos tarptautinės 
Kompozitorių Sąjungos, kuri gina kompozito
rių teises.

Kompozitoriai už paruošimą savo veikalų 
simfoninės medžiagos turėjo leisti tūkstančius 
litų, o patys nieko negaudavo už veikalų atli
kimą. Tad jų padėjimas darėsi katastrofin- 
gas. Prie socijalistinio režimo tas klausimas 
buvo išjudintas ir žymiai pagerėjo.

Buvo įsteigta kompozitorių draugija. Liko 
atidarytos konservatorijos visuose Lietuvos žy
mesniuose miestuose, o anksčiau tautininkų 
valdžia laikėsi nuomonės, kad,Lietuvai užten
ka tik vienos konservatorijos. Koncertų skai
čius su lietuviškais veikalais žymiai padidėjo. 
Muzikų sąlygos pagerėjo.

Panaši situacija buvo dailės ir literatūros 
bei žurnalistikos srityse- Dailininkai, nors tu
rėjo Dailininkų Sąjungą, buvo pats skurdžiau
sias Lietuvoj intelektualinis elementas. Tie 
idealistai — buvo tikri .kankiniai; įų dauguma 
neturėjo jokių pragyvenimo sąlygų ir daug jų 
džiova pasimirė, kaip pav. puikus tapytojas 
Samulevičius (Samuolis) ir skulptorius Anti-

Newark ir Keamy, 
New Jersey

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

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

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

NasimaJlH.

Amerikos Laikraštininku Gildijos (CIO) narė ir veikėja 
Helen Post iš Clarksburg, W. Va. Ją išmetė iš darbo 
“Clarksburg Exponent & Telegram” leidėjai už veik
lą unijoje. Bet Darbo Santykių Taryba įsakė samdyto
jams ją grąžinti darban ir užmokėti $1,500 už tą laiką, 
per kurį jinai .nedirbo. Elena pusantro tūkstančio dole
rių priėmė, tačiau darban negrįžo, nes ji gavo kitur 
geresnę laikraštininkės vietą.

Kompozitorius 
Prokofje va s

Šiemet sukako 50 metų nuo rusų kompozito
riaus S. S. Prokofjevo gimimo. Prokofjevas 
gimė 1891 m. balandžio mėn. 23 d., pietinėje 
Rusijoje. Mokėsi Leningrado konservatorijoje 
(Rimskio Korsakovo, Liadovo mokinys). Pro
kofjevas yra šių dienų jaunosios rusų muzi
kos atstovas. Jis yra sukūręs operas: “Lošė
jas” (1915, 1927, 1931 m.), “Trijų apelsinų 
meilė” (1921 m.), baletus: “Chout” (1915, 
1920 m.), “Le Pas d’Acier” (1925 m.), “Pra
žudytas sūnus” (1927 m.), “Sur le Borys- 
thene” (1930 m.). Be to, yra parašęs puikių 
simfonijų, sonatų fortepionui, smuiko koncer
tui, kamerinės muzikos, dainų.

Williamo Gropperio 
Auka

Amerikoje yra žymus dailininkas—karika
tūristas ir piešėjas—William Gropper. Jo pie
šiniai daugiausiai telpa “Daily Workeryj,” 
“New Masses” ir kitokioje pažangioje spau
doje, iš kurios juos persispausdina daugybė 
net komercinių šio krašto laikraščių.

Gropperio piešiniai yra labai mėgiami ir 
Europoje, ypačiai Sovietų Sąjungoje. Sovietų 
spauda, perspausdinusi kitų karštų dailininko 
piešinius arba rašytojo kurinius, honoraro jų 
autoriams nesiunčia, bet deda į bankus, o ra
šytojas arba dailininkas gali iš ten bile kada 
pasiimti. Bet jis turi ten nuvykti ir tuos pi
nigus pasiimti ir su jais daryti ką nori. Pa
našiai jau yra padarę daugelis rašytojų: Drei- 
seris, Cvirka, Liudas Gira, ir kiti.

- Gropperio piešinius Sovietų spauda naudo
jo per paskutiniuosius 14-ką metų. Per tąjį 
laiką kaupėsi Sovietų valstybės banke dailinin
ko honoraras. Ten susikaupė didelė suma pi
nigų. Jei dailininkas būtų nuvykęs į Sovietų 
Sąjungą, jis būtų galėjęs už tuos pinigus ten 
gyventi perkelis metus be darbo.

nis. Tokių aukų buvo daug. Tie žmonės bai
gę Meno Mokyklas Lietuvoj ar užsieniuose ne
turėjo .kur dėtis.

Nežiūrint to, jie ruošdavo parodas, daug 
kurdavo ir veikdavo. Tačiau kūrybos srityje 
susidūrė jie su sunkumais, būtent: trūko jiems 
aiškios idėjos, aiškios kūrybinės minties, nes 
juk gi menas turi būti gyvenimo atspindžiu, 
o mūsų puikūs dailininkai negalėjo surasti to
kį gyvenimą, kokio Lietuvai troško.

Visiškai tą patį galima pasakyti ir apie li
teratus. (

Liaudiška LietuvosvaMžia iš pirmos dienos 
susirūpino dailininkais ir literatais, nes kaip 
tik jie ir buvo žymiausi naujos Lietuvos inspi
ratoriai, jie buvo pats pažangiausias ir pats 
idealistiškiausias elementas Lietuvoj. Taip dai
lininkams, kaip literatams ir muzikams atsi

M. J. LERMONTOVAS

Mirštąs Gladijatorius
Džiaugsmų audra. Liepsnoja liustros. Taip iš- 

tvinkę
Triumfuoja, blizga, ūžia Kolizejaus cirke 
Romėnų minių minios. Netveria džiaugsmu. 
Banga išsiveržė štai džiugesio jausmu 

Pašėlusiu džiaugsmu!
Areną sutrenkė katučių sutartinės.
O jis perverta krūtine, štki suremtas skausmų, 
Ant smėlio guli kraujuose patvinęs;
Maldaują-gailistos jo žvilgsnis nusiminęs. . . 
Bet veluii, nieks čia nesupras .kančios jo be

galinės.
Minia tik džiūgauja, triumfuoja, 
Ir laurais jo žudytoją apvainikuoja. 
O kraujas jo srovendamas garuoja. 
Svajonės, godos, mintys paskutinės 
Prieš mirštančiojo gladijatoriaus akis skrajo

ja. ..
Ir mato jis: štai gimtojo Dunojaus vandenys 

banguoja. ..
Laisvos tėvynės saulėti laukai žaliuoja. .. 
Jis mato savo motinos ištiestą ranką. . . 
Jau seno tėvo paskutinės jėgos senka. . . 
Jam matos, kaip vaikučiai žaidžia mylimi. .. 
Visi jo laukia grįžtančio su šviesia viltimi. .. 
Bet veltui veltui jiems tos šviesios viltys žė

ri !—
Jis niekados jau nebegrįš į mieląją gimtinę: 
Nukovė priešas jį, kaip plėšrų girios žvėrį, 
Kad nors akimirkai palinksminus bejausmę 

minią. ..
Sudieu, ištvir.kus Roma, sudieu, brangi tėvyne! 

Išvertė K. Pr. Inčiūiu.
*

Bet štai William Gropper pareiškia, kad jis 
dabar, kada ant Sovietų Sąjungos užpuolė fa
šistinis pasaulis, nuo tų pinigų atsisako. Jis 
pasiuntė Maskvon telegramą, pareikšdamas, 
jog visi jo uždirbti pinigai—-visos sutaupos— 
turi būti perduotos sužeistiesiems kovotojams 
gelbėti-

Tai iš tikrųjų prakilnus, tai gražus darbas!
* M.

Paraginimas ir persergėjimas 
tiems, kurie dirbate Nashua 
Mill ir Jackson Mill katmilė- 

se, bet dar nepriklausote 
prie unijos.

Tuojau, be jokio atidėlioji
mo įstokite į uniją, nes dar 
progos turite įstoti be įstojimo 
mokesties. Paskui gali būti 
per vėlu.

Rugpjūčio. 17 d. CIO unijos 
Lokalas 405 turėjo susirinki
mą. Susirinkimas apsvarstė 
dabartinę padėtį ir priėjo prie 
išvados, kad abiejų katmilių 
lokalas turi ganėtinai spėkų 
priverst kompaniją įvesti šim
to procentų, unijines šapas. O 
tas reiškia, kad bus įvesta 
“closed shop” ir visi darbi
ninkai bus priversti priklausy
ti prie unijos. Tarimas pada- 

iryta vienbalsiai. Dabar eina 
derybos su kompanijomis ir 
laukiama pasekmių. Kadangi 
labai didelė dauguma šių fab
rikų darbininkų jau priklauso 
prie unijos, o tik maža dalelė 
nepriklauso, tai aišku, kad 
kompanijos turės uniją pripa
žinti ir įvest “closed shop.”

Tas reiškia, kad tada, kuris 
norėsite įstoti į uniją, turėsite 
kartu pasimokėti ir įstojimo 
mokestį.

Aš žinau, kad dar yra ke
letas ir lietuvių, kurie nepri
klauso prie unijos. Tai labai 
negerai. Aš visuomet stoviu už 
lietuvius ir sakau, kad lietu
viai yra pažangūs ir susipratę 
žmonės, puikiai supranta uni
jos svarbą. Sakau, kad nebus 
jokios bėdos suorganizuoti į 
uniją lietuvius. Bet pasirodo, 
kad aš tame suklydau, nes kai 
kurie lietuviai dar nėra uni- 
jistai. Tad, gerbiamieji, dar 
kartą raginu visus, stokite į 
uniją be jokio atidėliojimo.

Vienas Išrinktųjų.
Nuo Redakcijos: Atleisite, 

kad šią korespondenciją turė
jome gerokai sutrumpinti. Kai 
kurių smulkmenų negalėjome 
suprasti. Prašome rašyti trum
piau ir aiškiau. Nereikia eiti 
į visas smulkmenas.

5f izabeth. N. J.

rado naujas įkvėpimas kūrybai, naujos idėjos, 
naujas turinys. Pakilo entuziazmas, o su tuo— 
jų produktingumas. Menininkai ir mokslinin
kai atrado* save savo numylėtose srityse. Jie 
žinojo, ko siekti, ką kurti, o anksčiau dažnai 
kankinosi kūrybinėj agonijoj.

Net tautininkai, kurie nepakęsdavo ir nepa
kenčia komunizmo, pripažįsta, kad Sovietų 
Sąjungoj labai vertinamas menas, kuris yra 
ten pastatytas labai aukštai-

Dar reiktų paminėti žurnalistiką. Jos liki- 
j mas buvo nėkitoks.

Amerikoj žurnalistika yra pagrįsta visapu
siška laisve ir neliečiamybės principu, tuo tar
pu Lietuvos žurnalistą nuolatinis, negailestin
gas budelis, tramdytojas ir egzekutorius buvo 
cenzūra.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Norintiem važiuoti į Phila
delphijos 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
šome iš anksto užsisakyti vie
tas busuose. Komisija F. šiau- 
lis, A. Skairus ir C. Audrūnas. 
Prašome nesivėlinti užsisakyti 
vietas.

Ankara, Turkija. — Eina 
girdai, kad Vokietija reika
laus pašalint Sovietų ir An
glijos technikus ir kitus jų 
piliečius iš Turkijos.
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Meno Skyriaus Dalis
KULTŪROS APSIREIŠKIMAI 

LIETUVOJE
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Tiesa, socijalistinėj santvarkoj Lietuvoj 
spaudos cenzūra irgi nebuvo bedantę, betgi 
nereikia pamiršti, kad kur vyksta operacija, 
ten reikalinga žirklės, žirklės buvo naudoja
mos ne kaip žudymo įrankis, bet kaip gydo
moji priemonė, su kurios pagalba reikalinga 
buvo apsiginti nuo senų fašistinių puvėsių.

Mokyklų Lietuvoje buvo gana daug, tačiau 
jų sistema buvo bloga, nes tūkstančiai jau
nuomenės baigusios gimnazijas nebuvo tikę 
jokiam darbui, neturėdavo jokios specijalybės, 
tad eidavo “graužti plunksnas” į ministerijas 
ir kitas valdiškas įstaigas, tuo padidindami iš 
metų į metus nepakenčiamą biurokratizmą ir 
supenėjusių valdininkų skaičių, valdininkų, 
kurie dažnai gėdindavosi savo tėvų iš kaimo 
atvažiavusių miestan.

Trūko ir labai trūko amatų mokyklų ir šiaip 
specijalių mokyklų. Ta kryptimi padarė di
džiausią reformą socijalistinė liaudiška Lietu
vos valdžia, atidarydama daugybę lietuviškų 
amatų mokyklų ir visokių visokiausių kursų, 
kaip mūrininkų, šoferių ir 1.1.

Be to, mokyklose atkreipdavo daugiau dėme
sio į socijalinius mokslus, kurie taip svarbūs 
kiekvienam geram piliečiui.

Prie liaudiškos valdžios universiteto studen
tų skaičius padvigubėjo, nes universitetas pa
sidarė prieinamesnis vargšams, kurie anksčiau 
teturėjo tenkintis tik gimnazijos kursu ir tai 
irgi ne visi. Mokslas prie naujos santvarkos 
liko pakeltas ir tapo visiems, net seniams iki 
60 metų, priverstinas. Užmokestis už mokslą 
buvo panaikinta. Universitetai pradėjo tobulė
ti ir, be abejo, jie duotų daug naujų, su nau
ja orijentacija, mokslininkų. Lietuvos univer
sitetų (Kauno ir Vilniaus) profesoriai užmez
gė mokslišką kontaktą su Sovietų universitetų 
profesoriais ir žadėjo gražų bendradarbiavimą 
visose mokslo šakose-

Pagaliau, baigdamas tarsiu žodį apie Lietu
vos sveikatingumą, kuris taip yra svarbus 
mūsų tautai.

Tautininkų valdžia dažnai ragindavo medi

cinos daktarus, gydytojus keltis į provinciją ir 
gydyti liaudį, tačiau nesurasdavo priemonės 
juos iš Kauno ir šiaip didesnių miestų “iš
krapštyti.” Daktarą nei su lazda neišvarytum 
į kaimą, žymi jų dalis verčiau sutiko Kaune 
skursti, kad tik nevažiuoti pas “mužikus.” 
Kaune buvo apie 600 medicinos daktarų!

Buvo įsteigta ligonių kasa, kurioj darbavo
si. menkesni, su mažesne praktika, gydytojai, 
o stambieji gydė turtingesnius. Ligonių kasos 
administracija ir gydytojai elgėsi su biednuo- 
mene šiurkščiai ir nepakankamai rūpestingai. 
Jeigu tačiau pacijentas nuėjo pas tą patį gy
dytoją privatiškai, sumokėdamas jam gerą už
mokestį, tai gydytojas priimdavo gražiai ir 
gydė rūpestingiau. Mat, gydytojai ligonių ka
soje gaudavo neperdidžiausius atlyginimus.

Brazilkoj (Kauno priemiesty prie Neries) 
buvo francūzų inžinierių baigiami statyti 6 
milžiniški ligoninės rūmai, kurie turėjo tar
nauti ir provincijai, žodžiu, iš visos Lietu
vos ligonys turėjo važiuoti į Kauną, bet pro- 
vincijon retas kuris daktaras-idealistas užsuk
davo.

Daugybė žmonių džiova mirdavo, o džiovi
ninkų sanatorijose niekuomet vietų nebuvo 
naujiems ligoniams. Tačiau liaudiška Lietuvos 
valdžia vis dėlto surado priemonę gydytojus 
pasiųsti į visus Lietuvos provincijos užkam
pius ir svarbiausia, užkirto kelią daktarams 
laikyti savo specijalybę kaip gero pasipelniji- 
mo priemonę, nes panaikino užmokestį už gy
dymą. Kiekvienas Lietuvos pilietis galėjo gy
dytis nemokamai ir naudotis sanitarine pa
galba, tad ir mirtingumas turėjo Lietuvoje 
žymiai sumažėti. Gydytojai gaudavo atlygini
mą už gydymą ne nuo pacijentų, bet nuo val
džios, o ligoninės turėjo būti, sulyg nustatyta 
programa, pastatytos visose Lietuvos apskri
tyse-

Deja, kruvinas Hitlerio karas vėl sunaikino 
tūkstančius brangių gyvybių mūsų mažoj, vi
sokių parazitų iškankintoj, Lietuvoj.

Tad kiekvieno gero susipratusi© Lietuvos 
sūnaus ir dukters pareiga yra kovoti griež
tai ir atkakliai su barbarišku fašizmu ir na
cizmu, kurie naikina visų tautų kultūras ir 
ekonominę gerovę.

Šalin bjaurus fašizmas ir jo šlykštūs kūrė
jai bei vykdytojai!

Youngstown, Ohio
Rugpjūčio 24 dienos Lietu

vių Literatūros Draugijos 90 
kuopos susirinkime nutarta 
paaukoti Ispanijos kovotojams 
$3 ir per drg. P. Sodeikį tam 
tikslui renkamos aukos. Šie 
pinigai bus vartojami dėl išve
žimo iš Franci jos buvusių Is
panijos kovotojų į kitas šalis.

Į kuopą įstojo vienas nau
jas narys.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
nario, kuris išvažiavo į Balti- 
morę apsigyventi, tai nuo Jo
no Kasparavičiaus. Prašė per
sikėlimo lakšto iš Youngstown 
į B a 11 i m orę. Gaila mums 
youngstownieciams netekti šio 
draugo. Mes velijame jam ten 
geros laimės ir pasisekimo vie
tiniam veikime. Gal mes, pasi
likę Youngstowne, matysime 
jo korespondencijų “Laisvėje” 
ir “Vilnyje.”

Buvęs Susirinkime.

Waterbury, Conn.
Iš Unijų Veiklos

Brass Workers Organizing 
Committee, CIO, išleidžia 
laikraštuką “Chase Union 
News.” Rugpjūčio 26 dienos 
laidoje randame daug žinių 
apie unijos veiklą tarpe Chase 
kompanijos darbininkų. Pra
neša, kad pagaliau Internatio
nal Union of Mine, Mill and 
Smelter išdavė Chase darbi-

ninku unijai čarterj. Lokalo 
numeris yra 565. Nuo dabar 
patys Chase darbininkai rinks 
savo viršininkus ir tvarkys vi
sus reikalus. Lokalo patalpa 
yra po numeriu 1804 Thomas
ton Ave.

Tat visais reikalais dabar 
reikia kreiptis į unijos lokalo 
raštinę viršuje pažymėtu adre
su.

Skaitome: •
“CIO vajus suorganizuoti 

visus Chase darbininkus į 
‘closed shop’ už didesnę mo
kestį, už geresnes darbo sąly
gas ir geresnį saugumą, kas
dien plečiasi. Su nauju čarte- 
riu, pagal kurį įsteigiamas 
unijos lokalas Chase darbinin
kams, organizavimo kampani
ja pravedama visose šapose.

“Raportai iš Chase unijos 
raštines parodo, kad visuose 
departmentuose, kaip dieni
nes, taip haktinės pakaitos, 
plačiai atsidaro durys unijai. 
Dieninė pakaita ‘big tube’ ša- 
pos jau pilnai suorganizuota.

“Pereitą savaitę į unijos 
raštinę atėjo būrys darbininkų 
iš Waterbury Manufacturing

♦
Division of Chase Company ir 
pareikalavo, kad jų depart
mental būtų tuojau suorgani
zuoti, o taipgi ir visi kiti de
partmental šios kompanijos.”

Toks pat organizavimo va
jus sėkmingai vystosi'Scovill 
fabrike. Ten irgi bandoma 
greitoje ateityje sutraukti vi
sus darbininkus į uniją ir lai
mėti “closed shop.”

Rep.

JAPONŲ AMBASADORIUS 
EIS PAS ROOSEVELTĄ

Washington, rugp. 28. — 
Japonijos ambasadorius 
Amerikai K. Nomura steng
sis pasimatyt su prez. Roo- 
seveltu ir įrodinėt, kodėl

Amerika neturėtų savo lai
vais siųst karo reikmenų 
Sovietam į Vladivostoką, 
Sibire.

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
• •

Piknikam laikyti vieta ir 
puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202
BETHEL, CONN.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties

j F. W. Shalins |
| (SHALINSKAS) |

! Funeral Home i
§
b 84-02 Jamaica Avenue §

Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y. <
I . . 8
$ if'j Suteikiam garbingas laidotuveJ § 
į $150 I
K f.1

Koplyčias suteikiam nemoka- & 
mai visose dalyse miesto.

H Tel. Virginia 7-4499 $

Pažangių Lietuvių Tarybos 
Radio Piknikas ir Aukos

čiauskas, M. Stankienė, J. Gal-Rugpjūčio 24 d. Naujos 
Anglijos Pažangių Liet. Tary
bos įvyko pirmas istorinis pik
nikas Maynard, Mass. Diena 
buvo graži, žmonių privažiavo 
į pikniką, rokuojama, penki 
tūkstančiai ar daugiau. Nuo
taika buvo graži. Buvo matyt 
biznierių, inteligentų, daktarų, 
įvairių profesijonalų. P.L.T. 
Radio programa davė pikni- 
kieriam gražią programą ir 
gana ilgą. Tai buvo dainos ir 
muzika ir lošimas. Kad ir pik
niko publika, tačiau graus- 
mingais aplodismentais iššau
kė dainorius atkartoti ir tiek.

Prakalbą sakė D. M. Šo- 
lomskas, ALDLD Centro Sekr. 
iš Brooklyno. Jis, pasveikinęs 
gausingą publiką piknikierių, 
pradžioje prakalbos prisiminė, 
kad reikalinga neatidėliojant 
paaukauti medikamentams dėl 
Raudonosios Armijos sužeistų
jų ir tuojaus, 4 poros draugių 
ir draugų leidosi parinkti au
kų. Surinkta liko į trumpą lai
ką $106.

Turėtas pasitarimas vado
vaujamų draugų, kad greitu 
laiku sušaukti konferenciją 
įkūrimui komiteto, kuris rū
pintųsi priėmimu aukų medi- 
kalei pagelbai. Kiekviena ko
lonija žada pasirodyti su savo 
kvota, čia tik pradžia, bei at
siliepimas į įkurtojo Brooklyne 
tokio komiteto atsišaukimą, su 
pirmininku Dr. J. J. Kaškiau- 
čium priešakyje. Platesnius šio 
pikniko aprašymus, manau, 
padarys atatinkami korespon
dentai. Man prisiėjo aukas ir 
aukotojų vardus pasiųsti.

• Aukavusių vardai: J. Nau
jokaitis $10, Jonas Kirmel $5, 
P. Niukas $2. Po $1: K. Mi
neikienė, J. Petrauskas, V. 
Vaškienė, P. Jelskis, E. Bal
čiūnienė, D. Jelskienė, O. 
Vinskevičienė, K. Vaitkūnas, 
A. Buivydienė, H. Tamošaus
kienė, prof. B. H. Kubilius, K. 
Gabriūnas, J. Jusienė, G. Ši
maitis, J. Jeskevičius, A. Kan- 
giserienė, A. Jodeikienė, J. 
Gutauskas, J. Sireikis, N. J. 
Kudarauskas, S. Bush, J. Mas- 
teika, G. Kvietkauskas, J. ža
limas, J. Vitkauskas, A. Vii-

gauskas, A. Dambrauskas, J. 
Samulėnas, A. Barčius, J. Bub- 
lys, J. Dovidonis, P. Vaitekū
nas, J. Kavolis, M. Budenkis, 
A. Morkūnienė, G. žemaitis, 
T. Bartkus, Murienė, J. Kas
par ir V. Vilkauskas.

Po 50c.: Penkauskas, M. 
Krasauskas, B. Sarapienė, A. 
Kespar, K. Sureikienė, M. 
Grybas, M. Griževičienė, A. 
Levinskas, E. Fraimantienė, 
A. Krukonis, F. Mačiulis, K. 
Žukauskas, J. Matulevičius, 
K. Kazlauskienė, A. Buivydas, 
J. Gustaitis, J. Ružėnas, L. 
Kančius, J. Kazlauskas, M. 
Aleksandrienė, A. Glebaučius, 
M. šlava, P. Kapich, J. Sinke- 
vich, J. Kibildis ir J. Masevi- 
čius.

Po 25c.: J. Degsnis, J. Šlei-

vis, A. Rašinskas, M. Jatul, 
M. Baronas, H. Stankus, Žu
kauskas, B. Sauka, K. Stašis, 
K. Blažonis, P. Bražienė, O. 
Tukis, P. Vadluga, P. Baltu
šis, K. Maksvytis, J. Gin- 
džiauskas, K. Balsevičius, A. 
Sabulienė, M. Uzunaris ir 75c. 
M. Stašienė.

Apart šių vardų, bostonie- 
tis Burba kur tai nusiskubino 
nepridavęs vardų, sąrašo su
rinktų aukų $17.80 ir negali
ma buvo jo sutikti tą vakarą. 
Jis veikiausia atskirai pa
skelbs. Taipgi atsiprašau, ku
rių neteisingai pavardės bus 
užrašytos arba visai neužrašy
tos, tokiam dalyke klaidos ne
išvengiamos. Tačiau, apart 
sėkmingo ir, žinoma, pelnin- 

|go šio pirmo P.L.T. pikniko, 
gražiai atjautėm miltinoje ko
voje esamus raudonarmiečius. 
Jiem medikalė pagelba neap
sakomai brangiai bus įkainuo
ta.
D. J., vienas iš aukų rinkikų.

S. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio Amberland Pro
gram įvyksta kas sekmadienis 
nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. Pro
grama duodama iš stoties 
W. H. D. H., 850 kiloc., Bos
ton, Mass.

Bus įvairių muzikališkų ta
lentų. Taip pat girdėsite Alek
sandrą Vasiliauską, Dzūką, 
žemaitį ir Zanavyką. Kalaku
tas pagrajys vargonų solo.

24 d. rugpjūčio buvo P. L.
T. Amberland Programos pik
nikas. Daug žmonių atsilankė., 
ir linksmai praleido dieną, 
žmonės kalbėjo, kad iš visų 
tokių pikniku ir koncertų, ši
tas buvo geriausis ir entusias- 
tiškas. Teisybė, žmonės norė
jo klausytis dar daugiau, nors 
programa taip pat buvo ilga. 
Draugas šolomskas pasakė 
įdomią prakalbą.

Lawrence Maple Parko Ben
drovės Kliubas 10 d. rugpjū
čio piknike, ką jie rengė dėl 
Amberland Programos palai
kymo, padarė pelno $100. Tie

pinigai buvo priduoti P. L. T. 
kason.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis aukavo $5.00 dėl 24 
d. rugpjūčio programos. Kai 
kada žodžiai nepilnai paaiški
na jausmą. žmonių darbas, 
širdingas, be užmokesčio, dėl 
idealo ir progresyvių judėji
mo, yra tikrai garbingas. Ačiū 
jums visiems. Dėdė Petras.

Athol, Mass.
Susižeidė Geras Draugas
Rugpjūčio 24 d. patiko ne

laimė draugą J. Daubarą. Po 
pietų jis sėdo ant dviračio ir 
leidosi į maudynių pusę. Bet 
štai ant kelio pasipainiojo 
vaikų. Nenorėdamas sužeisti 
vaikus, Daubaras pasuko į ša
ligatvį ir krisdamas nuo dvi
račio susižeidė galvą. Gydyto
jas Rangail pasiuntė jį į Me
morial ligoninę.

Kas važiuosite drg. Dauba
rą aplankyti, nuvežkite jam 
“Laisvę,” nes tai jo visas pa
slikas. A. Pakarklis.

Roma. — Italų komanda 
sako, kad naciai siekią pir
miausiai sunaikinti Sovietų 
tankus, ir tik po to štur
muosią Kijevą, Leningradą 
ir Maskvą.

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
į K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 UNION AVENUE
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
AI PATYRĘ BARBERIAIg:

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais i................................$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. žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

| "Laisvė” už $1.00 s 
| # 4 V . . I
| “Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus I 
| 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. | I O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti I dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
y • • » • $
| Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- | 
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums | I “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. | 

I “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA | 
|| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. X. |

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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.

h—------ .................... ........................................

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

I Philadelph ia, Pa

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiŲjų lietuviui organizacija rengia

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Įvyks 
Sekmadienį

Rugpjūčio 
AugustA

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA

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

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS 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 U/2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalus Sales Richmond^.



į

r

šeštadienis, Rugp. 50, 1941amrii ,1 i.į-i . j...a

Siaučia Kruvinas Nacią
Teroras Ištisoje 

Francijoje
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

nų ir veikiausiai liks nus- 
merktas mirti.

Kada policija kamantinė
jo areštuotą Collette, jis 
kartotinai pabrėžė, jog jis 
neturėjo ir neturi jokių ry
šių su komunistais, bet sa
kė, kad jis yra francūzas ir^ysią, kol badas priversiąs
nacių priešas. Esą—

EAIjSVB

Vokiečiai Skelbia, kad Sovietų Partizano
lira Hnn Imi <11 ll/l irJie Esą Jau už 30 My
lią nuo Leningrado

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Nepatvirtintas praneši

mas skelbia, kad mechani
zuotos nacių jėgos jau ap
supančios Leningradą; i 
dar nežinia, ar vokiečiai

Prisieka

sszss
Penktas puslapi*

darbo unijų vienybės klausi
mas atgyveno savo dienas. Tuo 
tarpu niekados pirmiau tokia 
vienybė nebuvo taip labai rei
kalinga, kaip dabar.

ir prezidento Roosevelto ža
dėta Maskvos konferencija ne
įvyksta ? Sovietų vyriausybė 
sutiko su pasiūlymu, bet nei 
Amerika, nei Anglija delega
tų nepaskyrė.

Šitą klausimą garsiai kelia 
Londone ir Washington tie

kongresas. Jame dalyvavo se- 
karnos lenkų organizacijos:

Polish American National 
Bar Association, Polish-Ame
rican Dental Association ir 
Association of Polish-Ameri
can Art and Cultural Clubs. 
Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje sakoma, kad A- 
merikos lenkai pilniausiai ir 
nuoširdžiausiai remia dabarti
nę Roosevelto politiką šio ka
ro klausime. Rezoliucijoje len
kai pasižada remti demokra
tinę valdžios formą ir Ameri
kos pastangas ■■pagelbėti vi
siems prispaustiems žmonėms 
nublokšti žiauraus pavergimo 
retežius.” Rep.

Niekam negaila nacių agen
to Lavai, kuriam vienas drą-London. — Čia buvo gir

dėt sovietinių partizanų 
(guerillų) prisieka paskelb
ta per Maskvos radiją. Pri- 

bet’sieką yra šitokia:
“Aš, didžios 'Sovietų Są- 

šturmuosią Leningradą ar jungos pilietis ir tikras su
tik kietai apsupsią ir tol lai-'nūs didvyriškos rusų tau

tos, prisiekiu, jog nepadėsiu 
ginklo, kol bus sunaikintas 
paskutinis fašistas mūsų že
mėje.

“Aš prisiekiu, kad įvyk
dysiu visus mano komandie- 
rių įsakymus be jokio klau
simo ir griežtai laikysiuos 
karinės disciplinos (draus
mės).

“Už žalojimą mūsų kai
mų ir šalies, už žudymą mū
sų vaikų, už terorą ir kan
kinimą mano žmonių, aš 
prisiekiu keršyti priešui 
karčiai, begailestingai ir ne
siliaudamas.

“Aš imsiu akį už akį ir

miestą pasiduoti.
Ukrainos fronte naciai

Aš atvykau į Versalę su sakosi užėmę vieną stam- 
intencija nušautu kaip galint Dniepro upės salą.
daugiau tokių žmonių, ku Vokiečių orlaiviai, esą,
rie veda politiką bendr^ar- bombomis sužeidę du pagal-
biavimo su Vokietija.” 

Collette i
francūzų “Liuosnorių Le
gioną Karui prieš Bolševiz- 
lą,” kad galėtų geriau pri
taikyt nušaut kuo dali
ausia nacių šalininkų. O 
ii jis pašovė La valį ir tris 

pirmiau minėtus asmenis, 
naciai iškrėtė visus 1,200 
francūzų legionierių ir areš
tavo dar tris, kurie sykiu su 
Collette atvyko įstot į le
gioną karui prieš Sovietus. 
Pas šiuos tris naciai taipgi 
rado slepiamus šaunamuo
sius ginklus.

Collette pašovė Lavai ir 
tris kitus arti jo stovėju
sius tuo laiku, kai buvo da
romos ceremonijos dėlei pri
siekęs liuosnoriams legio
nieriams kariaut prieš So
vietų Sąjungą.

binius Sovietų šarvuotlai-
buvo įstojęs į vįus Juodojoj Jūroj. Į rytus

nuo Gomelio naciai paėmę 
nelaisvėn 2,200 sovietinių ka
reivių ir pagrobę 50 kanuo- 
lių; o mūšyje ties Velikije 
Lūki tai, girdi, vokiečiai su
ėmę 34,060 raudonarmiečių 
ir pagrobę arba sunaikinę 
452 kanuoles.

Ties Estonijos pakraščiu 
naciai sakosi nuskandinę dantį už dantį . 
vieną prekinį Sovietų laivą. “Aš prisiekiu, jog grei

čiau mirsiu žiaurioje kovo
Anelu Bažnyčios Galvaje- negn leisiu> Qkad aš ?ats>& “ J mnnn spimn ar Snvipt.il 7,mo-

sieką ir išduosiu savųjų 
žmonių reikalus, tai tegu 
mano draugai nužudo ma
ne kaip išdaviką.”

Oklahoma City. — Miesto 
vyriausybė atsakė Lindber- 
ghui didžią miestinę svetai
nę; tai Lindberghas kalbės 
tuščiame “lote”, prieš Roo
sevelto užsieninę politiką.

žmonės, kuriems tikrai rūpi 
Hitlerio supliekimas.

Kodėl taip mažai bekalba
ma apie C. I. O. ir A. F. of 
L. vienybę ? Atrodo, kad šis

suolis suvarė pora kulkų.
Lavai buvo vienas iš pirmu

tinių parduoti Franciją Hitle
riui. Francūzai patriotai žada 
jam už tai nedovanoti.

D.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Berlin. — Oto kautynėse 
žuvo garsus vokiečių kari
nis lakūnas kapitonas Her
mann /oppien, kuris, Sako
ma, nušovęs žemyn 70 prie
šų orlaivių.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7795 has been issued to the undersixned 
to sell l>ccr. wine and Ikjuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Gienmore Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
<>n the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Gienmore Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 572.5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Ix>ts Bar & Grill)

281 New Lots Ave. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
j,remises.
362 Sumner
NOTICE Is . _
GB 1120) has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic
IXO Hull .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
180 Hull
NOTICE
GB 6227 has been issued to the undersigned 
to sell laser. ' ' ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 3rd ' ~ .
County of 
premises.
7307 3rd Avenue.
NOTICE 
EB 3343 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New 
County of Kings, to 
premises.
485 New Lots Avenue,

Šaukia Melstis už 
Raudonąją Armiją

(Tąsa nuo i-mo puslapio) 
dėl to, kad jie krikščionys. 
Jie nebuvo ir nėra perse
kiojami už religinę veiklą, 
bet už politinį veikimą, ir 
kunigai tiktai už kursty
mus prieš Rusijos valdžią 
buvo siunčiami į kalėjimą.

“Rusijos (sovietinė) val
džia niekad neuždraudė re
ligijos, tik nepritarė jai. Tai 
todėl, kad krikščionybė Ru
sijoj buvo beveik tas pats 
ęlalykas, kaip ir carizmas... 
Rusijos valdžia yra nusitei
kus palaikyti anti-religinę 
propagandą tol, kol vadina
mieji krikščionys nustos va
rinėję sąmokslus prieš vals-

mano šeima ar Sovietu žmo- I -
nės liktų vergais fašistų. 
Jeigu per savo silpnybę ar 
bailumą ar per nelemtą li
kimą aš sulaužysiu šią pri-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

čiausios valios sutvėrimo. Tai 
žodžiai ir balsas visiško bešir
džio.

Nacių akyse nebėra nei Lie
tuvos, nei lietuvių. Pasiliko 
tiktai “Ostlandas” ir “ostlan- 
deriai.”

Taigi ir tie lietuviai Ameri
koje, kurie padeda naciams ši
toje skerdynėje, nebeturi 
sės vadintis lietuviais. Jie 
“ostlanderiai.”

Tokiais 
pronaciškų 
riai.

tei- 
yra

yraostlanderiais 
laikraščių redakto-

HARRY ROOM
Ave., Brooklyn. N. Y.
hereby «iven that License No.

at retail under Section 107 
Bcveraue Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn,

JACOB LEON
St.. Brooklyn, N. Y-
is hereby given that License No.

at retail under Section 107
Avenue.
Kings, to

HARRY

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
SHRIFT

Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 

has been issued to the undersigned 
beer, at 107

Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MAX DRUCKER
.venue, Brooklyn. N. Y.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia metini pikni

ką, nedėlioj, rugpjūčio 31. Šis pikni
kas bus dieninis ir naktinis. Pradžia 
12 vai. po piet, o pabaiga tai??? 
Bus Lake Shore Picnic Grounds, off 
E. 185th St., ir Lake Shore Blvd. 
Turėsime visokius žaislus visiems! 
Bus dovanos! Graži vieta, daug me
džių, stalų, ir gražios maudynės! 
Taipgi gera orkestrą Šokiams. Galė- 
stie gauti skanių valgių, gėrimų ir 
Įvairumų. įžanga: 25c asmeniui.

MONTELLO, MASS.
L. Dailės Ratelis rengia trijų die

nų metini pikniką, kuris Įvyks rug
pjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 dd., Liet. 
Taut. Namo Parke, Montello, 
šeštadienio vakare' apie 7 vai. pra
sidės piknikas ir šokiai bus veltui.

Sekmadieni, pirmą valandą po pie
tų prasidės piknikas ir tęsis iki vė
lumai.

Pirmadieni kaip 12 vai. dieną, pra
sidės piknikas ir biskj vėliau bus 
šokiai prie geros orkestros, visiem 
už dyką.

Per visas tris dienas įžanga dy
kai. Kviečiame visus atsilankyti i 
šiuos parengimus ir praleisti laiką 
čystame ore. — Rengimo Komiška.

(204-5) .

Darbo Federacijos Unija 
Laimėjo

. Rugpjūčio 27 d. įvyko trans
porto darbininkų balsavimas 
unijos klausimų. Balsavimus 
laimėjo Amerikos Darbo Fede
racijos unija, kuri vadinasi 
Union of Street Car Men and 
Motor Coach Operators, gau
dama 3,076
State County and Municipal 
Union 
Viso balsavimuose 
5,001 darbininkas.

Federacijos unijos lyderis 
Robert Armstrong išreiškė d b 
džiausį pasitenkinimą balsavi
mo pasekmėmis. Rep.

balsus. Už CIO

paduota 1,925 balsai, 
dalyvavo

Grand Rapids, Mich
Lenkai už Roosevelto

Politiką
Čionai įvyko didelis Ameri

kos lenkų suvažiavimas arba

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDQJE, MASS.
Tel.. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS!
2-4 ir 6-8 vakaro
Nedaliomis ir šventadieniai* J 
10-12 ryte

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) . 
streikieriai. Jie sako, kad su 
Gimbel’s bosais yra susitarę 
Macy’s, Bloomingdale, Me- 
Creery, Saks ir kitų storų sa
vininkai uniją sudaužyti.

Visos šios kompanijos yra 
sutikusios bendrai padengti 
Gimbel’s kompanijos nuosto
lius, kurie pasidarys per strei
ką. Už tai Gimbel’s bosai ne
nori susitarti su darbininkais.

Kodėl premjero Churchill
b

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c,

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

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

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sun. all day and night.

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Leningradietės Kariaus 
Sykiu su Vyrais

Leningradas. — šio mies
to moterys viešai pareiškė, 
kad jos pasįryžusios petys 
petin su vyrais kovot prieš 
įsiveržėlius fašistus. Savo 
laiške Glasgowo moterim 
(Škotijoj) leningradietės v so:

“Mūsų vyrai, sūnūs 
broliai veda kautynes 
mūsų miestą ir tėvynę
pasišventimu, ir mes mote
rys kovosime greta jų.”

ra-

ir 
už 
su

Pulk. Arthur V. McDermott 
paskelbė, kad sugrįžtanti iš 
armijos kariai turi teisę sam
dytoją traukt teisman, jeigu 
jis nenorėtų grąžint jiem pir
miau dirbto darbo.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SŲMMĘR AVĘ. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Karpius tvirtina,“Dirvos
kad tarpe Smetonos ir klerika
lų vadų eina pasitarimai ir de
rybos.

Bet “Draugo” šimutis sako, 
kad jokio panašaus gišefto nė
ra ir negali būti.

Visgi kas nors turėtų paaiš
kinti, ką ten Washingtone vei
kė Smetona ir Prof. Pakštas?

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Trląngl© 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Trąukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pąvjenlų.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant jr 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

'r geidaujama. Tab’ 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

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

Tel. Gienmore 8-61Q1

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E, LeVAtfDA
Tėvą# ir Sūnus Levandąuskai

UNDERTAKER

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsą Užsakymo
Pątarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams; bankjetąms, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

8 UNION LABEL 5
Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama rolial ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainus, 

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

THE BAKERS’
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CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

n

u

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūšy šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.
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Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brpoklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*
Liūdesio valandoje kreip- 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

ę;

n

i

i

9

9
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Robert Lipion
JEWELER 

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Graham Ir Manhattan Avee.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. AbeInai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiskl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti cnromski 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir sia-

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

Snvipt.il
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leStas puslapis

NewWko^^^ZInto
Transportininkams Dar 

Pridėsi? Algą
Transportininkų, Darbininkų 

Unijos vadas Michael J. Quill 
ir kiti pereita trečiadienį pa
reiškė, kad majoras LaGuar
dia ii’ miestavos Transportaci- 
jos Tarybos pirmininkas John 
H. Delaney įsivėlę į “slaptas 
kolektyves derybas” ir kad 
unijistų algos klausimą svarstė 
ne su gerais norais.

Unijos vadų protestą ir įkal- 
tinimą miesto valdininkams iš
šaukė pranešimas, jog jų per
žiūrėjimas algų prideda trans
portininkams algų bendroje 
sumoje tik $5,999,128. Quill 
pareiškė: “Ne dėl tos sumos 
mes derėjomės ir mes su tuo 
nesutinkame.“

Pirmininkas Delaney nelei
do darbininkų atstovams kal
bėti pirm priėmimo rezoliuci
jos.

N e p a sitenkinę sprendimu, 
unijos vadai pasitarė ir ant 
greitųjų, ketvirtadienio vaka
rą, buvo sušauktas narių su
sirinkimas Manhattan Center, 
N. Y. Virš pusketvirto tūks
tančio mitingo dalyvių pareiš
kė, jog algų pakėlimai “per- 
menki” ir įgaliavo viršininkus 
veikti. Tačiau specialių tari
mų nedaryta, kadangi prieš 
pat susirinkimą gauta iš Wa
shington© nuo majoro LaGuar- 
dijos pranešimas, jog paski-

Sekmadienio Rytą Visi Keliai 
Ves į Philadelphiją, Kur 
Bus “Laisves” Piknikas

Rugpjūčio 31-mos dienos su
laukus būriai brooklyniečių, 
dideliais moderniškais busais 
(o kiti ir automobiliais), pa
trauks link Philadelphijos, kur 
įvyks tradicinis dienraščio 
“Laisvės“ piknikas Mikolaičio 
Parke, Eddington, Pa. (Auto
mobilistai kelrodžio žiūrėkite 
skelbime.)

Brooklyniečių busai išeis 
8:30 ryto nuo Geo. Stankaus 
krautuvės, 67 Hudson Ave., 
Central Brooklyne, ir nuo 
“Laisvės” raštinės, 427 Lori
mer St., Williamsburge. Bilie
tas tik $2 “round trip.”

Brooklyn© Aido Choras, su 
savo vadove-mokytoja Aldona 
Žilinskaite, irgi važiuos. Aidas 
dainuos programoj. Apart Ai
do, ten dainuos Trys Lyros—- 
Philadelphijos, Wilkes Barre, 
ir Baltimore chorai, taipgi Sie
tynas, vadovaujamas B. L. ša- 
linaitės, iš Newarko. Tad va
žiuosime dainuodami ir girdė
sime gražių dainų piknike. 
Prakalbą sakys A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius.

Iš Kur Tikimasi Svečių
Apart tūkstančių philadel- 

phiečių, kurie ten namiškiai,

“Laisvės” piknike tikimasi 
skaitlingų svečių iš Baltimorės, 
Chesterio, Eastono, Minersvil
le-Shenandoah ir apylinkių, 
Wilkes-Barre- Scranton su 
apylinkėmis ir daugelio kitų 
Pennsylvania miestų, taipgi iš 
visos New Jersey ir iš New 
Yorko net taip toli, kaip Bin- 
ghamtonas. O kadangi seka- 

Ima diena yra nedirbama die
na—Labor Day, tad ta proga 
pasinaudodami daugelis atva
žiuos ir iš toliau.

Piknikieriams darbščiosios 
philadelphietės parūpins gerų 
užkandžių, prieinamomis kai
nomis ir “Laisvės” naudai, tad 
nereikės alkti ir tiems, kurie 
nenori iš namų vežtis valgių, 
šokiams gros gera orkestrą. 
Prie įžangos bilietų bus išduo
ta 25 piniginės dovanos, tad 
daug kam piknikas apsimokės 
ir finansiniai.

Visi “Laisvės” skaitytojai, 
draugai ir rėmėjai prašomi da
lyvauti ir pakviesti savo pa
žįstamus ton smagion pramoį- 
gon, kur bus proga pasilinks
minti ir pasimatyti su tūkstan
čiais senų draugų ir naujų pa
žįstamų iš visų pietrytinių val
stijų lietuvių kolonijų.

Ragino Remti Downey 
Biliy

Teisių Gynimo Konferenci
ja, per savo prezidentę Rosa
lie Manning, pasiuntė laišką 
Senato Militariškų Reikalų 
Komitetui, užginantį Downey 
Bilių ir raginant, kad bilius 
būtų priimtas.

Downey Bilius siūlo pakelti 
karių mokestį iki $30 per mė
nesį ir išmokėti kas mėnuo po 
paliuosavimo. Pareiškime ra
šo :

“Mūsų demokratinės tradi
cijos reikalauja, kad mes im
tume atydon visų dabar daro
mus pasiaukojimus. Mūs di
džiosios apsigynimo industrijos 
lupa didžiausius pelnus. Jeigu 
mes palygintume tuos pelnus 
su mūs karių mėnesinėmis al
gomis, mes turėtume pamaty
ti, jog mūs šalies jaunimas pa
aukoja daug daugiau, negu 
jįeVns privalomą dalį. Algos 
mokamos valdžios visose kito
se ei vi lės tarnybos srityse toli 
perviršija algas mokamas 
tiems žmonėms, kurie dabar 
pasiruošia ginti pačią mūsų 
demokratiją.”

Konferencija atsišaukė į vi
sas su ja kooperuojančias or
ganizacijas remti Downey Bi
lių.

Tarpe Lietuvi?
A. Buivydiene ir mašpethie- 

tė Misiūniene pasiruošusios 
šventes praleisti pas VisockiUs, 
Waterbury, Conn.

Ernestas Kulbokas, žinomų 
biznierių K. ir N. Kulbokų sū
nus, išvyko į Plainvillę, Conn., 
mokytojauti tenykštėj viduri
nėj mokykloj. Mokins istori
jos ir sporto.

Pas V. ir O. Čepulius šven
tėmis atvyksta svečiuosna Na
vickai iš Montello, Mass.

Susiveda Stasys žvirblis su 
Josefina Steponavičiūte.

švenčių ir atostogų proga 
atvyksta svečiuosna iš Kalifor
nijos V. Paukščio duktė , Ma
deleine ir žentas Ayres’ai su 
dukrele. Mažytė viešnelė čia 
dar pirmu kartu. Ji gimus 
Kalifornijoj.

Eugene Dainius atostogauja 
pas teta Mrs. Kizaks, Wester
ly, R. L

Smetonuoti ponai ir ponios 
susilauks daugiau ponų. Ne 
vienam reikės naujo frako. 
Girdėti, kad iš Brazilijos at
vyksta ir p. Antano Smetonos 
sūnus ponas Julius Smetona su. 
ponia ir šeima. ž. R.

Ruošia Rinkliavą Gelbėjimui 
Tarptautinės Brigados ir 

Ispanijos Pabėgėlių
■ l_____ —____

Nežiūrint, kad jau daugiau 
desėtko tūkstančių Tarptauti
nės Brigados kovotojų ir Ispa
nijos karo pabėgėlių anti-fa- 
šistų išgelbėta iš Franci jos 
koncentracijos kempių, tačiau 
ten dar randasi daug tokių 
žmonių, kurie, jeigu būtų su
grąžinti Vokietijon, Italijon 
bei į kitas fašistines šalis, iš 
kur jie buvo slapta išvykę ke- 
riaut prieš fašizmą Ispanijoj, 
jie būtų fašistų nužudyti.

Ispanijai Gelbėt Komitetas 
deda pastangas juos skubiai 
išvežti, bet sūkuryje visokių 
reikalų ir rinkliavų aukos ne
gana sparčiai plaukia. O rei
kia žinoti, kad dabar, karo są
lygose, išvežimas yra nepigus, 
surištas su išgavimu visokiau
sių leidimų išvažiuoti ir kur 
nors įvažiuoti.

Dabar visoje šalyje vėl pa
skelbta specialė rinkliava, ku
riai ir lietuviai yra nusistatę 
savo kvotą. Gi New Yorko 
mieste, kur per laikus pasi
reiškė stiprus priešfašistinis 
sentimentas ir simpatijos ko

votojams prieš fašizmą, bus 
specialė rihkliava.

Specialės rinkliavos (Tag 
Days) bhs rugsėjo 5, 6, 8-tą. 
Joms gauta iš valdžios leidi
mas. Komitetas prašo pasidar
buoti rinkime aukų ir patiems 
paaukoti.

Banke Užmiršti Pinigai
Emigrant Industrial Savings 

Bankas, New Yorke, 51 Cham
bers St., paskelbė kelis šimtus 
vardų tų žmonių, kurie banke 
tur^ padėlius (accounts), bet 
juos yra užmiršę ar šiaip kaip 
apleidę, neatsišaukia. Jieško 
apie juos informacijų.

Tarpe apleidusių savo pa
dėlius randasi ir aiškiai lietu
viškų pavardžių, kaip Antho- i
ny Baltrušaitis, paskiausia f.
bankui žinomu laiku gyvenęs 
88 Laight St., N. Y.; John Ge- J 
nig, 90 Amsterdam Ave., N. i’ 
Y.; Frank A. Genutis, 1953 / 
Douglas St., Brooklyne; Wil
liam K. Zweeres, 678 E. 24th 
St., • Brooklyne. Yra eilė kitų* 
lietuviškoms panašių pavar
džių.

Ypatinga — vieni jieško ir 
neranda pinigų, kitų pinigai 
jieško ir neranda savininkų.

LAISVES RADIO PROGRAMA

WPA Muzikos Programos
Rugpjūčio 31-mos popietį,

Piliečiu Komitetas Rengia 
Milžinišką Browderio 

Mitingą Gardene

Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
riąs Arthur S. Meyer bešališku 
arbitartoriumi ir nesusiprati
mas būsiąs išrištas patenkinan
čiai.

Pasisakyta vieningai remti 
visus unijos žygius už pilną 
laimėjimą unijos reikalavimų.

Šokių kompeticijas laimėju
si pora — Jack Williams ir 
Adele Kolleri — gavo kaipo 
dovaną kontraktą pasirodyti 
per dvi savaites Loew’s State 
Teatre, su $1,500 mokestiftri. 
Penkios sekamos poros gavo 
$500 kontraktus dviem savai
tėm.

Pamišus Motina Papjovė 
Vaikus

Įsikalbėjus sau, būk jos vy
ras užkrėtęs ją sifiliu ir visa 
šeima esą bevilčiais ligoniais, 
Mrs. Mary Morey, atleisto iš 
tarnybos buvusio policisto 
žmona, papjovė 3 vaikučius ir 
pati pasipjovė. Apraižytas vy
ras buvo areštuotas, bet pas
kui paleistas.

Šapose Reikalaujama 
Browderio Laisves

Rugpjūčio 27-tą įvykusiame 
Dri-Wear Processing Co. šapos 
darbininkų susirinkime, 144 
W. 27th St., N. Y., darbininkai 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
už Browderio išlaisvinimą. Ji 
pasiųsta prezidentui Roosevel- 
tui.

Darbininkai priklauso Kai
lių Darbininkų Unijos 64-me 
Lokale.

Eilėj šapų priimta panašios 
rezoliucijos. Desėtkuose loka
lų mitingų keliamas tas klau
simas. Darbininkai nesutinka, 
kad aktingiausios kovos prieš 
fašizmą laikais pirmiausis ir 
žymiausis kovos prieš fašizmą 
vadas būtų, laikomas kalėjime.

Mrs. Finkowitz, 80 m., už
simušė iškritus pro langą iš 
savo apartmento, 35 Delmoni- 
co PI.

Lokalas 22-ras Rems 
Angliją - Sovietus

Sukniasiuvių Unijos Lokalas 
22-ras narių masiniame mitin
ge pereitą savaitę, Manhattan 
Center, dalyvaujant 6,000 suk- 
hiasiuvių, vienbalsiai nutarė 
pradėti kampaniją telkti me- 
dikališką pagelbą Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai. Smulkme- 
ningą planą paruošti pavesta 
Lokalo Pild. Tarybai.

Lokalas turi 28 tūkstančius 
sukniasiuvių savo žinioje. Va
jus būsiąs pravedama šimtuose 
unijos jurisdikcijoj esamų ša
pų visame didžiame New Yor
ke. Rinks aukas pirkimui am- 
bulansų ir karo lauko ligoninių 
vienetų. Ch. S. Zimmermann, 
lokalo viršininkas ir viso ILG 
WU vice-prezidentas, išstojęs 
priešakyje to rajaus.

1:30 val., Brooklyn© Muzie
jaus Skulptūrų Kurte grieš 
WPA Simfoninė Orkestrą, va
dovaujant Plotnikovui, pianu 
skambinant viešniai solistei 
Gretai Lederer. Pianistė se
niau gyvenus Viennoj, ir gir
dėta daugelyje koncertinių žy
miausių salių Europoj. Ketvir
tą vai. toj pat vietoj grieš 
Simfoninis Benas.

Kita nemokama WPA muzi
kos programa , bus 8 :30 va
karo, Forest Parke.

Piliečių Komitetas, kuris ve
da kampaniją už išlaisvinimą 
Earl Browderio, Amerikos No. 
1 kovotojo prieš fašizmą, skel
bia, jog paimta didžioji Madi
son Square Garden salė ma: 
siniam mitingui rugsėjo 
29 d. Rengėjai prašo visuo
menės pradėti jau dabai’ dar
buotis, kad milžiniškoji arena 
būtų perpildyta publika.

Komitetas taipgi 'pradėjo 
vajų surinkti šimtus tūkstan
čių parašų už Browderio iš-

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 
IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
'JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom

Grover A. Whalen majoro
paskirtas gasolino konservato
riumi.

C)

B

i$

ŽINIOS

Programą 
adresu:

laisvinimą. Pirmas 100,000 pe
ticijų jau paskleista New Yor
ko mieste.

427 Lorimer St., Brooklyn, N.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Važiuokim į
I 1 '

Philadelphijos Pikniką
“Laisves” Naudai

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

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

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

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

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

•

Piknikas Įvyks August 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

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

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

Trečiadienio vakarą įvyku
sios mėgėjų šokikų kompeti- 
cijos žiūrėti susirinko 20,000 
publikos Madison Square Gar

dene. _____ i_________

REIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius prižiūrėji

mui nedidelio apartmentinio namo. 
Reikalinga, kad nusimanytų apie 
smulkius pataisymus prie namo. 
Kreipkitės: 59 Van Siclen St., arti 
Kings Highway, Brooklyn. Tel. 
Dewey 9-3787. (205-206)

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

Taipgi reikalingos moteriškės fi-1 
nlšerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.

Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.
____________ (200-205)____________

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė Įvairiom tau

tom apgyventoje vietoje, daugiausia 
lenkų tautybės žmonės čia gyvena. 
Galima daryti gražų pragyvenimą. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
susižeidė. Turime greit parduoti. 
Prašome kreiptis j Laisvės raštinę, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(205-207)

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
Notice is given that David Ca/my 1401 

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)

E

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuoti^ ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

I$

*

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

y

VIENINTĖLĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško Sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kiiba- 
sal ir kepta paršiena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.

i
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&faliAi

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

MATTHEW P. BALLAS
! (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

• Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

te!
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GREEN STAR RAR & GRILL
4 *

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 Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




