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Trys Karo Metai. 
Lenkija—Pirmoji Auka. 
Bet Žmonės Kovoja. 
Tas Pats ir Lietuvoj. 
Generolo McNaughtono 

Pareiškimas.
Rašo R. MIZARA
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Sukanka trys metai, kai pra
sidėjo antrasis pasaulinis ka
ras, — kai bestijiški naciai įsi
veržė Lenkijon. Mažai tuomet 
buvo žmonių, kurie manė, kad 
karas tęsis per tris metus ir 
kad po trijų metų visas pasau
lis bus apimtas karo liepsnų.

Visas žemės kamuolys — 
Europa, Azija, Afrika, Ameri
ka ir Australija — Šiandien 
liepsnoja ir karui gain dar vis 
nesimato.

Tiesa, Tarybų S<j j un goj 
žmonės vis tebešueka apie 
Hitlerio jėgų sumušimą šiais 
metais. Jie dar vis yrh įsitiki
nę, kad antrasis frontas bus j 
atidarytas greit ir tuomet ta-Į 
sai žmonijos neprietelius bus 
suspaustas iš dviejų pusių, i 
kaip replėse, kur jis greit ga-' 
lų gaus.

Ir jeigu antrasis frontas bus 
atidarytas šiemet, tai, be abe-1 
jo, Tarybų Sąjungos žmonių i 
pasibrėžimas bus įvykdintasj 
gyvenimai!.

Tuomet pasiliktų tik japo
niškas plėšikas. Bet jis. žinovų 
nuomone, būtų galima sunai
kinti 1943 metais lengvai.

Bet jei antrojo fronto šie
met Europoje nebus; jei Hitle
riui pavyks pasiimti Stalingra
das ir Kaukazas, tai karas ga
li tęstis dar ne vienerius me
tus, bet daug metų.

Ir štai, kodėl kiekvienas ! 
žmogus, kuris nori matyti 
greit karą pasibaigiant, reika-, 
lauja atidaryti antrąjį frontą | 
Europoje.

Lenkija, — viena iš šalių, j 
kuri labiausiai nukentėjo nuo, 
Hitlerio barbarizmo. Kas ne-’ 
buvo sunaikinta 1939 m. rug
sėjo mėnesį, tą niekšai oku- 
pantai naikina dabar.

Tačiau nei jokia priespau
da, nei joki persekiojimai ne-j 
sulaiko žmonių kovos prieš! 
okupantus.

Štai laikraštukas Poland 
Fights praneša, kad šį m. ge
gužės 1 d. visoje Lenkijoje bu
vo išplatinti nelegališki lape
liai, šaukia darbininkus ir vi- 
są lenkų liaudį kovon.

Lozungai buvo sekami:
Nuolatinė kova prieš oku

pantą — vienintelis kelias j 
Nepriklausomą S o c ijalistinę 
Lenkiją!

Varšavos Darbininkai!
Diena, kurią Hitleris bus 

nugalėtas, artinasi!
Pasiruoškit revoliucinei ko

vai už laisvę, nepriklausomy
bę, socijalizmą!

Tegyvuoja tarptautinė viso 
pasaulio žmonių brolybė!

Panašūs dalykai yra ir Lie
tuvoj. Už vieno naciško galva
žudžio nudėjimą, hitlerininkai į 
sušaudo 200 lietuvių, tautos! 
patrijotų.

štai, tie budeliai ir vėl pa
skerdė 400 geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukterų.

Bet tik žioplys gali manyti, 
kad šitomis masinėmis žudy
nėmis hitleriniai bestijos sulai 
kys Lietuvos žmonių kovą 
prieš juos.

Mūsų broliai ir seserys, pa
silikę Lietuvoje, nesiliaus ko
voję. Jie mums gėdos nepada
rys. Partizanų karas prieš pa
vergėjus Lietuvoj plėsis, lieps- 
nosis.

Kanadietis generolas And
rew G. L. McNaughton, ko
manduojąs Kanados karines 
jėgas Europoje, pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
“turės peržengti Anglijos Ka
nalą” ir ten Hitlerį sunaikinti.

Milijonai žtaonių tokiu ge
nerolo pareiškimu džiaugiasi 
ir sako: juo greičiau, tuo ge
riau !
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AMERIKIEČIAI 
ATĖMĖ 6 SALAS 

NUO JAPONU
Washington. — Ameri

kiečiai jau visiškai užėmė 
šias Saliamono salas: Tula- 
gi, Gavutu, Guadalcanal, 
Tanambogo, Makambogo ir 
baigia apvalyt nuo japonų 
salą Floridą.

Per tris savaites Jungti
nių Valstijų laivyno ir oro 
jėgos sunaikino bent 104 
Japonijos lėktuvus ir nus
kandino bei sužeidė 13 kari
nių jos laivų srityje Salia
mono salų.

Amerikos Orlaiviai 
7-tą Kartą Atakavo

Hitlerininkus
London.—Jungtinių Val

stijų Lekiančios Tvirtumos, 
vėl • bombarduodamos Saar- 
brueckeną, Nurnbergą ir 
kitus nacių karinės pramo
nės miestus vakarinėje Vo
kietijoje, sukėlė juose dide
lius gaisrus bei sprogimus. 
Visos Lekiančios Tvirtumos 
sugrįžo į savo stovyklas 
Anglijoj.

Taigi šiuo septintu žy
giu prieš vokiečius taip pat 
nebuvo prarastas nė vienas 
didysis Amerikos bombane- 
šis.

Teis Associated Press 
Kaip Trustą

New York. — Amerikos 
valdžia užvedė bylą prieš 
žinių agentūrą Associated 
Press už tai, kad ta agentū
ra atmetė naujo Chicagos 
dienraščio “Sun” reikalavi
mą pardavinėt jam Asso
ciated Press žinias.

Associated Press bus tei
siama pagal Sherman ir 
Clayton prieštrustinius įs
tatymus.

Diena be Mėsos
Washington. — Prez. 

Rooseveltas sakė, kad val
džia gal paprašys žmones 
susilaikyt nuo mėsos bent 
vieną dieną per savaitę. 
Toks susilaikymas paliuo- 
suotų 30 iki 40 laivų nuo 
mėsos gabenimo; tada jie 
galėtų vežt ginklus ir amu
niciją.

HOLANDAI PRIEŠINASI 
DEPORTAVIMUI 

LIETUVON
London. — Holandijos 

žmonės priešinasi nacių pla
nui išsiųsti ir apgyvendint 
3 milionus holandų Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj.

Bombay, Indija. — Ang- 
glai paleido iš kalėjimo sū
nų Mohando K. Gandh- 
žio, tautinio indėnų vado.

London. —Nedidelis skai
čius nacių orlaivių" bombar
davo kai kuriuos punktus 
rytinėje Anglijoje.

London. — Anglijos sub- 
marinai nuskandino dar du 
fašistų laivus Viduržemio 
Jūroj.

Anglijos ministerių pirmininkas Churchilles ir specialus asmeninis prez. Roosevel- 
to pasiuntinys Harriman stebi su Molotovu, Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
komisaru, m iršuojančia garsiąją Raudonąją Gvardija — dalinį Raudonosios Ar
mijos. Churciillas ir Harrimanas, kaip ž'nia, turėjo svarbią konferenciją su Sta

AMERIKOS ORLAIVIAI
ARDĖ NACIŲ LĖKTUVŲ

FABRIKĄ FRANCIJOJE
Amerikos Oficialiai Pranešimai

linu, Tarybų premjeru.

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAI
LIETUVOJ ARŠIAUS

NEGU ŽVĖRIŠKI

“Krause, bataliono komandierius, pasiuntė 60 karių 
kaipo baudžiamąjį būrį Į Šimaičių kaimą, netoli tilto.

“Kaimas tapo apsuptas ir visi jo gyventojai išvaryti 
ant vieškelio. Vokiečiai davė kaimiečiams pusę valan
dos laiko apsimąstyt ir pranešt vardus tų, kurie su
sprogdino tiltą. Kaimiečiai sakė, kad jie visai nieko 
apie tai nežino.

“Praėjus pusvalandžiui buvo paimta keturi vyrai, su
rišta jiem rankos ir kojos, užkabinta jiem sunkūs ak
menys ant kaklo ir tada, bežiūrint visiems kaimo gy
ventojams, tie vyrai buvo sumesti į upę. Tokiu žygiu, 
tačiaus, vokiečiai nieko nelaimėjo.

“Tada jie visas moteris ir vaikus nuvarė į Kražius, 
o visus vyrus, tarp jų ir dešimt senių, sušaudė.

“Sušaudytųjų kūnus vokiečiai pakorė šalikelėje ir 
prisegė jiem prie krūtinių iškabas su tokiu užrašu: 
‘šie Vyrai Rėmė Partizanus.’

“Kas atsitiko išvarytiems vaikams ir moterims, apie 
tai niekas nežinojo. Visas Šimaičių kaimas buvo sude
gintas ir su žeme sulygintas. '

“žinias apie tai vokiečiai paskelbė Kražių apskrityje 
per seniūnus, taip pat ir per specialius spausdintus 
pranešimus gatvėse.”

Čia yra tik vienas iš šimtų pavyzdžių, rodančių, ką 
vokiečiai įsiveržėliai atnešė mūsų kraštui.

Tie rudieji žvėrys naikina mūsų tautą ir degina mū
sų kaimus.

Kur tik rudmarškiniai budeliai koją įkėlė, nieko ne
liko, kaip tik dykuma su kapais mūsų brolių ir seserų, 
kraujo klanai ir ašarų upės.

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, rugp. 24, INCONT NEWS.
Apie Lietuvos būklę po vokiečių jungu aš sužinojau 

tūlų dalykų ir nuo vokiečio kareivio Helmutho Geriau, 
paimto nelaisvėn liepos mėnesį. Tas kareivis priklausė 
361-mam pulkui 169-tos vokiečių pėstininkų divizijos. 
Jis sakė, kad jo batalionas kelionėje frontan prieš So
vietus buvo apsistojęs Kražiuose. Čia aš paduodu jo pa
ties žodžius:

VOKIEČIO KAREIVIO LIUDIJIMAS
“Gegužes pabaigoj didelės vokiečių eilės maršavo 

vieškeliu iš Tilžės į Šiaulius. Ypač daug buvo trokų su 
amunicija.

“Vienoje vietoje netoli Kražių, kur Kražantės upė 
perkerta kelią, buvo susprogdintas tiltas, kuomet du au- 
to-trokai ir vienas šarvuotas automobilis važiavo per 
jį. 32 vokiečiai tapo užmušti, ir ta eksplozija sulaikė 
vokiečių kariuomenės maršavimą per astuonias valan
das.

Sovietų Lakūnai vėl 
Bombardavo Helsinkį
Helsinki. — 60 sovietinių 

orlaivių bombardavo Fin- 
liandijos sostinę Helsinkį.

(Kiek pirmiau 40 sovieti
nių orlaivių atakavo kari
nius punktus Helsinkio apy
linkėje, kur finai ir vokie
čiai telkia savo kariuomenę, 
matomai, šturmuot Lenin
gradą.)

Atmuštos Naciy Atakos 
Stalingrado Srity

Maskva, rugp. 30.—Rau
donoji Armija atmušė visas 
vokiečių atakas Stalingrado 
fronte. O ties Rževu, 130 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos, Sovietai atėmė iš 
nacių orlaivių stovyklą ir 
dar kelias apgyventas vie
tas.

Chinai Laimėjo Dvi 
Stambias Pergales

Prieš Japonus.
Chungking, Chinija. — 

Chinai laimėjo vieną iš di
džiausių pergalių šiame ka
re, atimdami iš japonų 
Chuhsien miestą su di
džia jo orlaivių stovykla ir 
užmušdami daugiau kaip 
tūkstantį priešų.

Chinų kariuomenė taip 
pat šturmu prasiveržė į 
miestą Lishui ir atgriebė 
kitą svarbią orlaivių sto
vyklą. i

Paskutiniais savo žygiais 
chinai atkariavo jau beveik 
250 mylių svarbiojo geležin
kelio einančio tarp Nan- 
chango ir Hangchowo. Jiem 
teliko jau tik keletas mylių 
pasiekt Nanchąngą, svar
biausią karinę japonų sto
vyklą Kiangsi - Chekiango 
srityje.
AMERIKIEČIAI GALĖS 
BOMBARDUOT JAPONI

JĄ Iš CHINŲ STO
VYKLŲ

Chinų atkariauta nuo ja
ponų orlaivių stovykla 
Chuhšiene yra tiktai už 
700 mylių nuo pačios Japo
nijos. Taigi Amerikos bom- 
banešiai iš tos stovyklos, 
kaip ir iš Chuhsieno, galės 
bombarduot Japoniją.

Japony Pagyrai, o Ame
rikos Laimėjimas

Tokio. — Japonai pasi
gyrė, būk mūšyje ties Sa
liamono salomis jie, girdi, 
nuskandinę bei sužaloję 
“43 Amerikos laivus,” tarp 
kurių neva buvę ir trys ka
riniai Amerikos didlaiviai.

(Tai yra tik naujas prie
šų propagandos pagyras, 
kurio niekas kitas net iš da
lies nepatvirtina. Jeigu ja
ponų laivynas būtų laimė
jęs, tai jis nebūtų taip nu
rūkęs nuo Saliamono salų.)

Stockholm, Šved. —Ber
lyno radijas trukšmingai 
skelbia, kad vokiečiai šią 
žiemą galės gaut po devy
nis svarus bulvių per savai
tę.

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė vejasi 
bėgančius japonus Kwang- 
tungo provincijoj. Chinai 
atėmė iš japonų ir Sungy- 
ang miestą.

LONDON, rugp. 28. — Amerikos Armijos štabas 
kartu su Anglijos oro ministerija išleido šitokį prane
šimą:

Šiandien popiet Lekiančios Tvirtumos—didieji Jung
tinių Valstijų armijos bombanešiai, lydimi anglų kovos 
lėktuvų, bombardavo orlaivių rėmų fabriką Meaulte, 
arti Albert (užimtoj Francijos daly).

Daugelis kitų eskadronų lėktuvų kovotojų, tame 
skaičiuje anglų lėktuvai Spitfires, vartojami Jungtinių 

Valstijų armijos oro jėgų, atakavo karinius vokiečių 
punktus St. Omere ir Etretare (Francijoj).
Visos amerikiečių įlekiančios Tvirtumos saugiai su

grįžo į savo stovyklas (Anglijoj).
Vienas kanadiečių kovos lėktuvas dingo, vienas prie

šų lėktuvas kovotojas buvo sunaikintas.
NEŽUVO DAR NĖ VIENA LEKIANTI 

TVIRTUMA EUROPOJ
(Amerikiečių Oro Tvirtumų bombarduotas Meaulte 

orlaivių fabrikas yra vienas pačių didžiausių Francijoj. 
šie Amerikos bombanešiai, turėdami geriausius pasau
lyje taikiklius, puikiai pataikė į tą fabriką, žymėtina, 
kad žygiuose prieš vokiečius iki šiol dar nežuvo nė vie

na Amerikos Lekianti Tvirtuma.)

Tik Viename Stalin- Nauji Angly Orlaiviy 
grado Sektoriuje Šturmai prieš Naciy , 
Naciai Pažygiavo Pramonės Centrus
Maskva. — Sovietų pra

nešimas šeštadienį teigė, 
jog raudonarmiečiai smar
kiai atmušė atgal hitlerinin
kų atakas į šiaurių rytus ir 
šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado.
STALINGRADAS TEBĖ

RA PAVOJUJE
Bet viename sektoriuje 

naciai su didžiomis subur
tomis tankų ir šarvuotų au
tomobilių jėgomis prasi
skverbė į sovietines pozici
jas. Siaučia žūt-būtiniai 
mūšiai.

Sovietų spauda įspėjo, 
kad Stalingradui tebegręsia 
pavojus.

Rževo apygardoj, 130 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos, raudonarmiečiai 
atkariavo dar 13 apgyven
tų vietų nuo vokiečių.

Ablava prieš Nacius 
Phila. Kliubuose

Philadelphia, Pa. — Fe- 
deraliai valdžios agentai 
užklupo čionaitinius vokie
čių ir italų kliubus ir suėmė 
tam tikrą skaičų jų narių 
bei svečių.

Kada jie gaudavo trum
pųjų radijo bangų praneši
mą apie kokį nacių laimėji
mą karo frontuose, daugelis 
vokiečių ir italų Philadel- 
phijos kliubuose šaukdavo, 
“ura!” Tapo areštuota eile 
tų Hitlerio ir Mussolinic 
entuziastų.

Valdžiai apie juos prane
šė kai kurie patys tų kliu- 
bų nariai.

. Berlynas giriasi, būk na
ciai paėmę nelaisvėn 2,199 
Jungtinių Tautų karius iš 
tų, kurie įsiveržė šiaurinėr 
Franci j on rugp. 19 d. — 
Niekas to nepatvirtina.

London. — Iki 600 Ang
lijos orlaivių didžiomis 
sprogdinančiomis ir gaisri
nėmis bombomis vėl pleški
no Saarbrueckeną, Nurn
bergą ir kitus karinės pra
monės miestus vakarinėje 
Vokietijoje, kaip anglai 
pranešė šeštadienį

Nesugrįžo 32 Anglijos or
laiviai.

NACIAI PRIPAŽĮSTA 
SAVO NUOSTOLIUS

Berlin. — Nacių radijas 
paskelbė, jog anglų orlaiviai 
bombardavo kelis miestus 
vakarinėje Vokietijoje ir 
padarė nuostolių. Hitleri
ninkai pasakoja, būk jie 
nušovę žemyn 36-šis iš tų 
orlaivių.

KARTOJASI KRUVINOS
RIAUŠĖS INDIJOJE

Bombay, Indija. — Indė
nų demonstrantų minia už
puolė anglų policijos stotį 
ir norėjo padegt ją, kaip 
sako anglų pranešimas.

Policija šovė į demons
trantus. šeši tapo nukauti 
ir keli tuzinai sužeista.

Angly Lakūnai Sudaužė 
500 Naciy Fabrikų 
London. — čionaitiniai 

karo žinovai skaičiuoja, jog 
Anglijos orlaiviai per vie
nus metus visiškai supleški
no arba laikinai išmušė iš 
veikimo bent penkis šimtus 
karinių nacių fabrikų Vo
kietijoje, šiaurinėje Franci- 
joje, Belgijoje ir Holandijo- 
je.

London. — Nacių oro 
bombos užmušė tuziną 
žmonių Bristolyj, Anglijoj.

Maskva, rugp. 30. — So
vietai visur sulaiko nacius 
Kaukaze.
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Smūgis Naciams Ties Maskva
Žmonės, kurie taip laukia Hitlerio 

pergalės, matydami jo pasisekimus Prie- 
kaukazijoj ir besi veržimą linkui Stalin
grado, jau buvo pasirengę pasakyti: 
“Amžiną atsilsį!” ar teisingiau pasakius: 
amžinai prakeikti Sovietų Sąjungą, 
Amerikos talkininkę ir Raudonąją Ar
miją.

Bet Raudonoji Armija mirti nenori, 
Hitleris jos negali užmušti savo mela
ginga propaganda, o Sovietų Sąjunga 
buvo ir yra vyriausia Jungtinių Tautų 
jėga kovoj už žmonijos laisvę ir ateitį.

Raudonoji Armija, vadovybėje gene
rolo Jurgio Žukovo, kirto skaudų smū
gį Hitlerio armijai Rževo-Viazmos sri
tyj ir nacius atmetė ant 70 mylių ilgio 
fronto net iki 30 mylių atgal! Ji išlais
vino tris miestus ir virš 600 apgyventų 
punktų.

Bet kas svarbiausia, kad ten Raudo
noji Armija sumušė net 14-ką Hitlerio 
divizijų, tai yra, apie 250,000 fašistų 
armijos! Hitleris neteko 45,000 užmuš
tais, daug daugiau sužeistais, 574 tan
kus, 1,100 kanuolių, 546 lėktuvų ir dau
gybės kitų ginklų.

Rževo-Viazmos srityj Raudonoji Ar
mija eina pirmyn linkui Baltrusijos ir 
Lietuvos, o Sovietų lėktuvai smarkiai 
bombarduoja fašistų karo punktus Ry
tų Prūsijoj. Ir jeigu čįą Raudonoji Ar
mija galės žygiuoti linkui Lietuvos, tai 
ji apsups nacių jėgas Leningrado fronte 
ir sunaikins jas. Šis jos žygis suteikia 
progą Raudonajai Armijai kirsti smūgį 
Vokietijos fašistams Brijansko, Vorone
žo srityj linkui Rostovo ir Kijevo ir nie
kais paversti nacių pergales Priekauka- 
zijoj ir Dono upės srityj.

Dabar, kada Hitlerio jėgos taip su
kaustytos Sovietų Sąjungoj, tai auksi
nė proga Anglijos armijai su pagelba 
Amerikos ir Kanados armijos kirsti Hit
leriui kitą smūgį, atidarant antrąjį 
frontą prieš jį Europoj. Jeigu Anglija ir 
kitos Jungtinių Tautų šalys praleis šią 
auksinę progą, tai karas bus ilgas ir 
mes už savo politiką labai brangiai už
mokėsime.

Anglijos Liaudies Laimėjimas
Anglijos vyriausybė nuėmė nuo komu

nistų dienraščio “Daily Worker” draudi
mą. Tai didelis Anglijos kovingos liau
dies laimėjimas. Anglijos Komunistų 
Partija visomis pastangomis remia vy
riausybę jos kovoj prieš hitlerizmą, fa
šizmą ir Japonijos imperializmą.

Tik toki, kaip Lady Astor, ir kiti, ku
rie yra liaudies priešai, kurie visas lai
kas sėbravosi su Vokietijos hitlerinin
kais, kurie ir dabar niekina Sovietų Sąj 
jungą, tą geriausią Jungtinių Tautų ko
votoją, gali būti priešingi antrą j am 
frontui ir Anglijos liaudies kovoms.

Franci jos vyriausybė ėjo munichierių 
keliu, ji puolė liaudį ir todėl pati taip 
greitai susmuko po Hitlerio smūgiais. 
Anglijos vyriausybė neis tuo pražūtin
gu keliu.

Antrasis Frontas Yra Galimas
“Liaudies Balsas” (iš rugpj. 28 d.) 

rašo:

Stalingradas Ir Jungtinės Tautos
Hitleris metė prieš Stalingradą 1,000,- 

000 armiją, su 11,000 tankų ir tūkstan
čiais lėktuvų. Jis tą galėjo padaryti tik 
todėl, kad prieš jį nėra antrojo fronto 
Europoj, kad jis galėjo 23 divizijas per
mesti iš Francijos ir Belgijos.

IŠ Maskvos amerikinis korespondentas 
Mr. Leland Stowe praneša, kad jeigu 
laike Stalingrado kovų Anglija ir Ame
rika neatidarys antro fronto, neateis 
Sovietų Sąjungai į pagelbą, tai Jungti
nių Tautų santikiai gali pablogėti. Vie
nas iš Sovietų Sąjungos vadų E. Jaro- 
slavskis pareiškė:

“Mes netiktai negalime toliau trauk
tis Stalingrado fronte, bet visomis pa
stangomis mes turime atmesti priešą at
gal. Hitleris turi būti sunaikintas dar 
šiemet. Kito pasirinkimo nėra.”

Ir korespondentas praneša, kad to- 
liau Jaroslavskis sake: “šie metai yra 
sprendžiamieji metai. Visi Rusijoj su
pranta, kad tai yra metai kritiškų ir 
sprendžiamų kovų. Hitleris bus sumuš
tas, jeigu Stalingradas atsilaikys. Ru
sija gal būti bus išmušta iš karo, jeigu 
jis bus paimtas.”

Atrodo, kad aiškesnio pasakymo ir 
būti negali. Tegul ponai iš “Times” ne
dejuoja, kad mes nežinome, ko Sovietų 
Sąjungai reikia. Sovietų Sąjunga daug 
kartų atvirai mums tą pasakė, o ir be 

kymo mes turime suprasti savo pa-
gas, kaipo Jungtinių Tautų dalis.

Jeigu mes neatidarysime antrojo 
fronto dabar, kada Hitlerio ir jo talki-

Po didžiojo bandymo Francijoj: Sužeistasis karys, su
grįžęs su savo draugu, “commando” — jie tik ką su
grįžo po išlipimo Francijoj, ties Dieppe, kur buvo pa
rodyta, jog antrasis frontas Europoje yra pilnai gali
mas atidaryti.

Dienraščio “P. M.” kore
spondentas Mr. Robertson 
rašo iš Maskvos:

“Dar 60 dienų — ir vasa
rai bus galas. Dar lieka 60 
dienų! Dar du mėnesiai lai
ko priešakyj, o mūšiai pa
siekė aukščiausį laipsnį. 
Gal būti pusė visų Hitlerio 
mechanizuotų jėgų sutrauk
ta į Dono upės lanką. Sta
lingradas pavojuj. Vokie
čiai pradeda naują fazę 
mūšių. Galimas dalykas,kad 
ištisos 80 jų divizijų su
trauktos prieš Stalingradą, 
tai yra, 1,000,000 kareivių! 
Ir pusė tų jėgų mechani
zuotos.

“Greta, su vokiečiai, šiau
riniame jų sparne mušasi 
vengrų divizijos. Jie muša
si drąsiai, veik taip pat, 
kaip jų gaspadoriai-vokie
čiai. Į pietus nuo vengrų 
mušasi finai, tartum ir jie 
laukia, kad jų tolima šalis 
ką tai gaus dovanų nuo 
Hitlerio. Toliau į pietus y- 
ra austrai, slovakai ir italų 
alpinistų batalionai.

“Tai kanuolių mėsa, kurių 
politiniai įsitikinimai netu
ri nieko bendro su kovos 
eisena. Prie to, yra dar ru
munų divizijos, kurias ne
galima net skaityti nei ka
nuolių pašaru.

“Ir prieš visas šias euro
piečių armijas mušasi tik 
Sovietų Sąjungos armija. Ji 
viena! Persistatykite jūs 
save esančiu rusų — ir ką 
jūs pagalvotute tokiame at
sitikime ?

“Rugpjūčio mėnesis jau 
praėjo ir su dudens pradžia 
Vokietija sukoncentruos vi
sas savo jėgaš prieš Stalin
gradą, prieš 'tą plieno mies
tą ir Volgos upę. Vokiečiai 
nori perkirsti Sovietų Są
jungą į dvi dalis pirm pa
sirodys pirmieji sniegai. Di
dysis mūšis įvyks pirma 
čia, o paskui milžiniškas už
puolimas bus padarytas 
prieš Kaukazą. Didesniems 
veiksmams prieš Kaukazą 
dar bus laiko vėliau.

“Stalingradas yra atviras 
miestas, aplinkui apsuptas 
didelių lygumų. Ir vokiečiai 
labiau nori mūšio ant lygu
mų, negu kalnuose ir miš
kuose. Voronežo srityj yra 
miškų.

“Per du pastaruosius mė
nesius hitlerininkai paėmė 
Sevastopolį. Jis puolė Vo
ronežą. Jie paėmė Donbaso 
anglies kasyklas ir indus
trijos centurs. Jie paėmė 
Rostovo miestą ir ten tūk
stančius rusų pabėgėlių su
šaudė. Kubaniuje jie užmu
šė garsaus rusų rašyto j aus

Michailo Šolochovo motiną, 
ir kada ji buvo laidojama, 
tai jų lėktuvai numetė į jos 
karstą ir palydovus bom
bas.

“Rajone Kubaniaus ir 
Dono kazokų naciai paėmė 
turtingiausius sodus, daug 
bičių ir medaus ir derlin
giausius Sovietų laukus. Jie 
paėmė Kubaniaus vynuo
gių sodus. Jie turi savo ran
kose geriausius rusų mine
ralinius vandenius. Jie pa
ėmė Maikopo žibalo vers
mes, o Piatigorsko srityj 
didelius tabako laukus.

“Užimti šie Sovietų Są
jungos teritorijos plotai 
labai daug reiškia Vokieti
jai. Ir dar daugiau tas nuo
stolis reiškia Sovietų Sąjun
gai. Ir mūšiai plečiasi į 
pietus ir rytus nuo Dono 
upės, linkui Kalmukų Sovie
tų Respublikos. *

“Ir vis tie dideli plotai 
yra — derlingi laukai, žiba
las, fabrikai, dirbtuvės nuo 
Juodųjų iki Kaspijos jūrų 
pastatyti į pavojų. Visą tą 
plotą gina rusai ir kiti So
vietų Sąjungos kultūriški 
gyventojai, kurie parodė 
daug sugabumo ir neapra
šomos drąsos.

“Raudonarmiečiai labai 
gerai supranta civilių žmo
nių namų gyvenimą, labai 
gerai supranta šeimos reik
šmę. Juk jie nėra koki au
tomatai, ar mašinos. Jie su
pranta Vasilių Kločkovą, 
kaip mes suprantame Gai
viną Kelly. Jie labai gerai 
supranta, ką reiškia vienam 
kovoti, kada nei vieno tavo 
talkininko greta tavęs nėra 
ir ką reiškia atiduoti mies
tus ir namus, kuriuos jie 
taip labai myli!

“Taip, rugpjūtis jau bai
giasi ir didžiausias krizis 
žmonijos gentkartės užgulė 
ant mūs Sovietų Sąjungoj. 
Rusai niekados mums ne
dovanos šių metų įvykių. 
Jie bus mums dėkingi už 
visą, ką mes padarysime 
ateityj; bet niekados nebus 
to jausmo, kuris būtų iš
šauktas, jeigu mes bu tume 
jiems atėję į pagelbą ši 
rugpjūčio mėnesį. Mes ne
tenkame progos, kurią nie
kad nebus galima grąžinti.”

“Pereitą savaitę trečiadienį* Kanados 
kariuomenė, padedant Britanijos ir 
Amerikos jėgoms, karo laivų ir orlaivių 
priedangoj, buvo įsiveržus į okupuotą 
Franci ją. Mūšiai ant Franci jos žemės 
apie Djepą ir net pačiame Djepe tęsėsi 
visą dieną. Tiesa, užpuolimas buvo ne 
didžiausias, kadangi dalyvavo tik kokia 
divizija arba apie 15,000 vyrų, bet jis bu
vo labai didelės reikšmės. Jis davė Jung
tinių Tautų vadam ir žmonėm daug pa
mokų ir parodė, kad invazija Europos 
kontinento yra galima.

“Reikia atminti, kad užpuolime daly
vavo tik viena divizija. Nepaisant to, 
kad tai nebuvo pilno dydžio invazija, 
visgi Kanados kariuomenė įsiveržė ke
lias mylias į nazių laikomą teritoriją ir 
išbuvo iki vakaro, kada ji pasitraukė, 
uždavus vokiečiams didelius smūgius. 
Jeigu tame užpuolime būtų dalyvavusios 
bent kelios divizijos, tai jos būtų nazius 
sulupusios toj vietoj ir galėjusios pasi
likti 
sios.
ryti, 
giau 
susistiprinusi.

“Kitas dar labai svarbus dalykas, kuris 
pasirodė per tą užpuolimą, tai kad nazių 
oriai vynas, nepaisant to, kad Britanijos 
ir Kanados orlaiviai turėjo ginti savo 
kariuomenę, negalėjo atsilaikyti. Brita
nijos ir Kanados orlaiviai numušė ir su
gadino dvigubai daugiau nazių orlaivių,4 
negu kad jų pačių krito. Reiškia, kad 
vien toks dažnas užpuolimas gali sunai
kinti nazių orlaivyną nenustojant dide
lio kiekio savo orlaivių, lyginant su prie
šo nuostoliais.

“Tankai, be kurių šiandieniniai mū- 
šiaia yra neįmanomi, taipgi buvo iškelti 
pagalba tam tikrų barkų. Tokiu būdu, 
tankų iškėlimas, atrodo, irgi buvo labai 
pasekmingas. Tas rodo, kad tankams iš
kelti ne būtinai reikalinga turėti prie
plaukas. Pradžioj invazijos galima tan
kus panaudoti labai pasekmingai ir to
kiu būdu užduoti priešui skaudžius smū
gius. Panašiai gali būti iškelta ir arti
lerija. Jeigu ne sunkesnė, tai nors leng
vesnė.

“Šį užpuolimą darant nuostoliai buvo 
apturėti nemaži. Bet jie nėra jau tokie 
dideli, kaip kad buvo manoma būtų to
kią invaziją darant. Kita, kas sako, kad 
invaziją galima atlikti be nuostolių? Pir
momis dienomis, kol nacių opozicija būtų 
nugalėta, kol įsitvirtinimai būtų laimėti, 
aišku, nuostoliai būtų nemaži. Bet jie 
sumažėtų taip greitai, kaip greitai prie
šas būtų atstumtas nuo kranto. Be to, 
reikia suprasti, kad nacizmas žmonijai 
jau daug kainavo ir dar daug kainuos. 
Reiks dar paguldyti šimtus tūkstančių 
gyvybių. Ir kito kelio nėra. Laukiant il
giau, padėtis nepasitaisys. Priešingai, ji 
su kiekviena diena blogės.

“Visi Kanados ir laisvės mylėtojai, 
kuriems rūpi, kad nacizmas būtų sunai
kintas, šiandien didžiuojasi Kanados ar
mija, kuri parodė visiems, kad invazija 
yra galima. Kanados armija, kaip ir 
Raudonoji Armija, parodė, kad nacių 
armijos nėra nenugalimos. Ko reikia, 
tai kad visų Susivienijusių Tautu jėgos 
imtų vienu kartu tuos priešus iš visų 
pusių ir duotų jiems kiek tik galima.”

taip ilgai, kaip ilgai būtų norėju- 
Vokiečiai būtų buvę bejėgiai išva- 
0 kol naziai būtų atsigabenę dau- 
jėgų, tai ir Kanados armija būtų

EVERYBODY

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys! , 

BUY WAR BONDS

CIO prezidentas Murray ir ADF prezidentas Green 
už giria Amerikos Raudonojo Kryžiaus kreipimąsi į 
žmones duoti savo kraujo sužeistiems kareiviams gy
dyti; jiedu ragina visus darbininkus, kurie tik gali, 
nesigailėti kraujo, kuris yra labai reikalingas kariuo
menei, - i.

j B-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer «Ave. Newark, N. J. 

Tel.: Ilumooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

VISĄ KOJĄ SKAUDA.
Drauge gydytojau, prašau 

patarimo per “Laisvę.” Jau ke
li mėnesiai, kaip mano visą 
kairę koją skauda, nuo pat sė
dynės, o apačia kojos tai nu
tirpsta. Dariau viską, ką tik 
kas pasakė, — nieko negelbė
jo. Vienas gydytojas sakė, kad 
tai man nuo nervų, kitas — 
kad aš turiu “sciatika.” Davė 
12 adatų ir visokių miltukų, 
piliulių, bet vis nieko gera. 
Sakė, kad ims laiko, kol išgys. 
Deginaus visokiomis lempomis, 
elektros prietaisais, tryniau, 
braukiau.

Ar ilgai ta liga žmogų kan
kina? Ir iš kur ją žmogus gau
ni? Teisybė, aš labai tankiai 
pagaunu šalčius. Kartais visi 
mano sąnariai trata, bet ne
skauda. Jaučiu tankiai pavar
gusi. Dirbu .kas diena prie siu
vimo.

Esu suvirs 40 metų amžiaus 
moteris, sveriu 160 sv., 5 pėdų 
ir 6 colių didumo. Ovarus 
(kiaušides) man išėmė, kai 
buvau kokių 27 metų amžiaus.

Lauksiu atsakymo. Dėkui iš 
kalno.
ATSAKYMAS:

Nuo ko Jums Įsitaisė to sė
damojo nervo įdegimas, sunku 
būtų dabar susigaudyt. Dažnai 
tokio dalyko pamate esti vita-

Jums

bent
Vita-

minų stoka, ypač vitamino B. 
Prie to daug prisideda persi- 
dirbimas, nuovargis. Jūs nuo
lat atsidėjusi dirbate prie siu
vimo. Ir tas gal galėjo tą ner
vą išsemti.

Jei tik aplinkybės Jums lei
stų, pagulėkite lovoj kokią sa
vaitę. Gulėkite, kaip primušta, 
visai nesikelkite. Tegul kas 
Jums patarnauja su maistu ir 
su kitkuo. O Jūs, lyg kad su 
sulaužyta koja, on ei iš lovos, 
jokiam reikalui nesikelkite.

Vien tik toks pilnas poilsis 
ir suliaunėjimas daug 
padės atsigriebti.

Be to, tuojau gaukite 
1000 kapsulių arba pilelių
min B Complex, stipresnės rū
šies (mat, jų yra ir visai silp
nučių). Imkite per tą savaitę 
bent po 5 -(arba ir daugiau) 
laike maisto ir kartu su mais
tu, tai po 15-24 per dieną. Pas
kiau — po 3 tris kartus, tai po 
9 kas diena, kad ir visą gyve
nimą.

Kitos Jūsų jau vartotos prie
monės ir dabar būtų pravartu, 
jei kas Jums braukytų, ma
sažuotų, šildytų, kaitintų koją, 
bet ne Jūs pati. Pati sau tik 
gulėkite ir džiaugkitės. Beje, 
Jūsų organizmui daug žalos 
pasidarė, kad taip jaunutei iš
ėmė tuos moteriškus inžinukus, 
tas galingas kiaušidines liau
kas.

Philadelphia, Pa i Hollywood žvaigždės ir gros 
benai. šią demonstraciją ren
gia United Labor Committee, 
kurį sudaro Amerikos Darbo 
Federacija, CIO ir Geležinke
liečių Brolijos.

Philadelphijos lietuviai ruoš
kitės dalyvauti šioje demons
tracijoje. Sanoj.

Rugpjūčio 23 d., 3 vai. po 
pietų, Įvyko masinis susirinki
mas ant 40th St. ir Parkside 
Ave. Tai buvo paminėjimas 
vienų metų sukakties nuo pa-, 
skelbimo Atlanto čarterio ir 
reikalavimas atidarymo antro 
fronto prieš hitlerinę Vokieti-j 
ją. Kalbėtojų buvo daug ir 
visokių. Visi griežtai pasisakė 
už antrą frontą tuojau. Tiktai tus nuo Krasnodaro, Kau- 
negerai, kad klausovų tęsusi- kaze siaučia įnirtę mūšiai.

PAVOJUS NOVOROSSII- 
SKUI

.London, rugp. 2«.— Į pie-

rinko mažai, būtent, apie 500. 
Tokiam svarbiam reikalui tu
rėjo susirinkti nors 10,000. 
Lietuviai visai nedalyvavo, tai 
yra, apart savęs, kitų nema
čiau. šis mitingas tarpe lietu
vių nebuvo nė garsinamas, ne
buvo nė “Laisvėje” pranešta.

Dar kitas toks pat mitingas 
Įvyks Labor Day, rugsėjo 7 d., 
2 vai. po pietų, ant Reyburn 
Plaza. Kalbės Harold L. Ickes, 
ir žymūs darbininkų vadai. 
Programos išpildyme dalyvaus

Vokiečiai su persveriančio- 
mis jėgomis šturmuoja so
vietines pozicijas. Gręsia 
pavojus Novorossiiskui, So
vietų laivyno stovyklai, to
liau į pietus, kaip sako ang
lų karininkai.

(Plačiau apie mūšius so
vietiniame fronte skaitykit 
ofiacilius Sovietų praneši
mus penktame puslapyje.)

Egipte anglų orlaiviai at
akavo fašistų susisiekimus.
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Žmogaus Kilmė
K. R. DARVINAS

Dažnai mane kamuodavo 
mintis, kad žmogaus kilmės 
niekada nebus galima išaiš
kint. Tačiau įsitikinimo tė
vas daug dažniau būna 
tamsumas, negu žinojimas. 
Neabejojamą ir griežtą tvir
tinimą, kad šios arba kitos 
problemos mokslas niekada 
neišspręs, jūs visada galite 
išgirsti iš tų žmonių, kurie 
maža žino, bet ne iš daug 
žinančių. Kad žmogus, kaip 
ir kitos gyvulių rūšys, yra 
kokių nors kitų, išmirusių, 
žemesnių rūšių ainis —tai 
ne nauja mintis. Jau seniai 
tos išvados priėjo Lamar- 
kas. O paskutiniuoju metu 
jos laikosi daugelis žymių 
gamtininkų ir filosofų...

kitų gyvulių arba juos ap
krėsti kai kuriomis ligomis, 
pavyzdžiui, pasiutimu, rau
pais, sifiliu, cholera, įnosė- 
mis, dedervinėmis ir 1.1. Ir 
šis faktas įrodo didelį krau
jo ir audinių panašumą tarp 
žmogaus ir gyvulių. Tat ro
do panašumo buvimą tiek 
smulkutėse kraujo ir audi
nių sudarymo detalėse, tiek 
jų sudėty, be to, šis faktas 
įrodo šį panašumą kur kas 
aiškiau, negu tat būtų gali
ma įrodyti audinių palygi
nimo būdu geriausio mikro
skopo arba rūpestingiausios 
cheminės analizės pagal
ba...

Veisimosi reiškinys, ta 
svarbiausioji funkcija, visų 
žinduolių yra vienodas, pra
dedant tuo momentu, kaiTikrai žinoma, kad žmo-

K. R. DARVINAS

Tas pat galima pasakyti ir 
apie dvasinius skirtumus. 
Apskritai, tiek pagal bend
rą konstrukciją, tiek ir pa- • 
gal smulkią audinių struk
tūrą, tiek pagal cheminę 
sudėtį, tiek ir pagal kūno 
sudėjimą žmogus yra labai 
panašus į aukštesniuosius 
gyvulius, o ypač į žmogiš
kąsias (antropoidines) bež
džiones...

Žmogus išsivysto iš kiau
šinėlio, kurio skersmuo ly
gus apytikriai 0,2 milimet
ro. &is kiaušinėlis niekuo 
nesiskiria nuo kitų gyvulių 
kiaušinėlių. Net žmogaus 
gemalą ankstybose jo vysty
mosi stadijose galima vos 
vos atskirti nuo kitų stu
burinių gyvulių gemalų. 
Šiame peri j ode žmogaus ge
malo kaklo arterijos eina 

į lenktų šakų pavidalu, lyg 
'jos teiktų kraują žiaunoms, 
j kurių aukštesnieji stuburi- 
i niai gyvuliai neturi. Tačiau 
kaklo šonuos tebesą plyšiai 
rodo pirmykštę žiaunų vie- 

i tą. Truputį vėliau, kai pra- 
' deda vystytis gemalo sąna
riai, iš tos pačios pagrindi
nės formos išauga, kaip pa
stebi žinomasis fon Beras, 
driežų ir žinduolių kojos, 
paukščių sparnai ir kojos, 
taip pat ir žmogaus rankos 

i ir kojos. “Tik vėlesniuose 
j išsivystymo laipsniuose,” 
' sako profesorius Huxley, 
į “jauna žmogiška būtybė i- 
i ma rodyti aiškiai pastebi
mus skirtumus nuo jaunos 
beždžionės, kuri savo išsi- 

Į vystyme tiek pat nutolsta 
nuo šuns, kaip ir žmogus. 
Nors paskutinis tvirtinimas 
gali arodyti labai keistas, 
bet jis yra teisingas, ir jo' 
teisingumą galima įrodyti.”

Suvaitojo Kalnas ir 
Pagimdė Pelę

gus sudarytas pagal tą patį 
bendrą tipą, pagal tą patį 
modelį, kaip ir kiti žinduo
liai. Visi jo kaulai gali būti 
palyginti su beždžionės, 
ruonio arba šikšnosparnio 
kaulais. Tas pats ir su jo 
raumenimis, nervais, krau
jagyslėmis ir viduriais. Tų 
pačių susidarymo dėsnių 
priklauso, kaip įrodė Hux
ley bei kiti anatomai, ir Į 
smegenys, tas nuostabiau
sias iš visų žmogaus orga
nų. Bišofas, priklausąs ma
no priešų eilei, pripažįsta, I 
kad kiekvienai žmogaus i 
smegenų vagai ir vingiui 
galima rasti analogišką va
gą ir vingį orangutango 
smegenyse; tačiau jis pri
duria, kad nė viename išsi-į 
vystymo peri j ode žmogaus 
smegenys nebūna visai pa
našios į orangutango sme
genis. Visiško panašumo ir 
negalima laukti, nes tuomet 
jų ir dvasinės ypatybės bū
tų vienodos...

Žmogus gali susirgti nuo

patinas siekia pateles, ir 
baigiant gimdymu bei nau
jagimio auginimu. Beždžio
nės gimsta beveik tokiame 
pat bejėgiškame stovyje, 
kaip ir mūsų.pačių vaikai, 
ir kai kurių beždžionių gi
minių vaikai savo išorine 
išvaizda skiriasi nuo suau
gusių lygiai taip pat, kaip 
žmonių vaikai nuo savo su
augusiųjų gimdytojų. Kai 
kurie mokslininkai laiko la
bai svarbiu tą faktą, kad 
žmogaus vaikai subręsta 
daug vėlesniame amžiuje, 
negu bet kurio kito gyvio. 
Bet jei pažiūrėsime į žmo
nių rases, gyvenančias tro
pinėse šalyse, tai pamatysi
me, kad tas skirtumas čia 
nežymus. Iš tikrųjų, oran
gutangas, kaip manoma, su
bręsta ne anksčiau kaip per 
10-15 metų. Vyras skiriasi 
nuo moters savo fizine jėga, 
plaukuotumu ir 1.1, lygiai 
taip pat, kaip skiriasi vie
nas nuo antro daugelio žin
duolių abiejų lyčių atstovai.

Nerasite nė vieno aukš
tesniojo gyvulio, kurio ko
kia nors organizmo dalis 
nebūtų rudimentinėje būse
noje, ir žmogus nesudaro 
išimties iš šios taisyklės. 
Rudimentiniai organai rei
kia skirti nuo organų, esan
čių vystymosi stadijoje, 
nors kai kuriais atvejais ri
bą pravesti tarp jų neleng
va.

Rudimentiniai organai y- 
ra arba visai nenaudingi, 
pavyzdžiui, žinduolių pati
nų speneliai, ųiekada nepra
sikalą gromuoliuojančiųjų 
viršutiniai kapliniai dantys 
ir 1.1., arba jie suteikia tiek 
maža naudos jų savininkui, 
jog negalime prileisti, kad 
jie būtų išsivystę dabarti
nio meto sąlygose. Griežtai 
kalbant, tokioje būsenoje e- 
santieji organai negali bū
ti vadinami rudimentari- 
niais, bet jie rodo tendenci
jos tokiais tapti.

(Bus daugiau)

Didvyriški angly ir kanadiečių “commandos’’ ir amerikiečiai “randžeriai,” sugrį
žę po užpuolimo ant Francijos sausžemio (ties Dieppe) dalinasi įspūdžiais apie 
savo žygius. Jie sugrįžo kur nors Anglijoj.

(Feljetonas)
Jei kas paklaustų manęs, 

kokie gyvūnai ant šios pla
netos turi didžiausias kaka
rines, tai be jokio mikčioji
mo atsakyčiau: “socialis
tai.” Taip, yra gana stiprių 
konkurentų, p a v y z d ž iui, 
svirpliai; į jų saizą — nėra 
ko pažiūrėti, bet alaso... 
nors iš stubos kraustykis. 
Vienok aš balsuoju duoti 
pirmą praizą socialistams, 
ypač lietuviškiems. Juos, 
brač, net ir jų pačių vujaš- 
kus Adolfas nesukirs.

Jesiry-y-y, svirpliai pir
menybę prarado apie 25 
metai atgal, nuo įsisteigimo 
socializmo Rusijoj. Jų vie
tas užėmė dvikojai “svirp
liai” — socialistai, ir, įky
riai alasavoja prieš socializ
mo šalį. Skamba, rodos, ne
logiškai. Kas matė, ar gir
dėjo — kad eitų naciai prieš 
nacizmą, Hitleris prieš hit- 
lerizmą, fašistai prieš fašiz
mą; arba vėl iš kitos pu
sės — demokratas prieš de
mokratiją, komunistai prieš 
socializmą - komunizmą. To 
nėra. Bet su socialistais ki
taip — “socialistai” prieš 
socializmą.

Kvaraba juos žino, ko jie 
nori?! Mister Grigaitis 
jau ir paseno, beaiškinda
mas apie “socialistų” pro
gramą ir nieko neišaiškino. 
Jo vaiskas, sakoma, “tau
kais apaugo.” Pasiteirauni 
apie programą, sakysime, 
kad ir pas jo naują rekru
tą Buivydą, atsako: “kas 
tau galvoj.” Matomai, eleses 
sekretorius neturi progra
mos, o ko nėra, tai jau ne 
taip lengva išaiškinti. Bet 
užklausus apie Sovietų Są
jungą, my oh my, nors au
sis užsikimšk, tai bent plau
čiai !

Sprendžiant pagal tokį 
alasą, nekaltas žmogelis 
kartais sau persistatai: 
turbūt tas sutvėrimas, iš
duodantis ausį draskančius 
garsus, labai didelis ir ga
lingas. Taip bedūmojant, 
pasigirsta neperseniai 
skambus trimitas eleses se
kretoriaus: “From coast to 
coast” bus suvažiavimas, 
kuopos rinkite delegatus, 
“konvencija” turės “sude
rinti veikimą...”

Užvirė darbas. Rinkimas 
delegatų ir “derinimas vei
kimo.” Dar prieš suvažiavi
mą derinimas gana sklan
džiai atliktas. Ir pagaliaus, 
suvažiavo net 10 atstovų ir 
iš visų šešių kuopų. Negali 
būt! Tiek daug/šumyta, toks 
didelis balsas, o be mikro
skopo neįmanoma įmatyti, 
kas čia taip rėkia!

Betgi, “suvažiavimas” bu
vo ir kaip paprastai, riks
mo pridarė nemažo. Proto
kolas ilgesnis net už patį 
Buivydą. O protokole kaip 
ant delno matosi, kad “su
važiavimas” buvo labai bizi. 
Prezidiumas susidėjo iš 10 
atstovų, rezoliucijų komisi
ja iš 10, nominacijų iš 10, 
vienai komisijai pritruko 
atstovų, tai nominuotas ir 
paskirtas vienas, kurio ne
buvo, o gal ir pasaulyje ne
siranda, taip kaip tame są
raše ištremtų Sibiran. Ko
dėl ne, kas gi gali uždraus
ti Buivydui nominuoti ko
kiam urėdui Vytautą Kati
lių, Stilsonui Butkų, arba 
Strazdui Valonį? Niekas. 
Popięra neprotestuoją, pai
šelis irgi nieko nesako.

“Suvažiavimas” — komi
sija susidedanti iš 10 deri
no, derino ir suderino veiki
mą ir dabar paskelbė “ma
nifestą” : “j u m s, jums,

jums, jums, jums” ir apart 
to, dar “visiems jums”. Ko
misija šaukia: Matote, ger
biamieji, mūsų tik 10 teli
ko, o buvo laikai, kada pri- 
skaitėme 96 pilnai užsimo
kėjusius narius. Kur jūs 
dingote, kur, kur? A-a-a! 
Mes žinome — “taukais ap
augote,” nebenorite kariau
ti prieš Sovietus, subolševi- 
kėjote, patapote “ruskiais,” 
jūs balvonai, jūs. jūs, jūs...

“Manifestas”, prisipažin
siu, užgavo mano silpnąją 
gyslą, labai pagailo tos eik
vojamos energijos dešimties 
“atstovų” eleses, sąjungos 
socialistų, vedančių karą 
prieš socializmą. Rekrutų 
vargiai rasis tam darbui. 
Prospektų į narius, žinoma, 
galėtų rastis 
Taut. Taryboj,” 
tonos šeimynoj, 
čiau suderinti 
šion linkmėn...

ri gelbėti, ši organizacija tu
ri energingų ir plačių pažiūrų 
demokratiškai n u s i stačiusių 
žmonių, ši organizacija yra 
užsibrėžusi plačiai veikti su vi
suomene. Jinai rūpinas, kad 
šis karas būtų laimėtas.

Labai smagu yra ir dirbti 
visuomenės naudai, kada ko
misija dilba sutartinai, šiame 
parengime visa komisija veikė 
sutartinai, vieningai. Taip pat 
ir darbininkai drbo visi nuošir- j 
džiai.

Labai ačiū draugėms Svin-; 
kūnienei ir Strižauskienei už 
platinimą Įžangos tikietų, nes 
jų pasidarbavimu likos tiek 
daug tikietų parduota iš anks
to. Dar sąskaita nebuvo pada
ryta, bet tikimos, kad bus gra
žaus pelno. Taip pat ačiū ir
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visiems, kūne prisidėjo prie 
šio parengimo Savo darbu.

Vienas Iš Komisijos.

New Guinea saloj ameri
kiečiai ir anglai padarė, 
daug nuostolių japonams, 
kontr - atakuodami naujai 
atgabentą priešų kariuome
nę.

BUY

BE 100%
WITH YOUR

ONOS

SVARBIOS KNYGOS

“Lietuvių 
arba Sme- 
tik patar- 
“veikimą”

Barbintas.

Brooklyn, Conn
Turėjome Išleistuves Į Dėdės 

Šamo Armiją
Susirinkome pas drg. Dai- 

lidį, jo sūnaus S. Dailidės iš
leist Į kariuomenę. Dėl jo su
dėjom keletą dolerių ant <či- 
garetų. Taipgi drg. F. Liepiui 
prisiminus, kad paaukoti kiek 
kas gali dėl L.K.M.P.S.S., tai 
tuojau suskrido popierinėmis 
iki 31 dol. Aukavo šie drau
gai :

A. Velavičius $5, F. Liepis 
$5, M. Valantinas $5, Charts 
Lauras $5, F. Kaziliūnas $5, 
F. Laureckis $3, A. Samalius 
$2, A. Kukštela $1. Be to, 
paskiau draugas F. Navikas 
paaukavo $5. Viso $36.

Taipgi pažymėtina, kad ne- 
kurie iš aukavusių jau nebe po 
pirmą penkinę aukoja. Pavyz- 
din, drg. W. S., farmos darbi
ninkas, jau paaukavo 30 dol. 
dėl L.K.M.P.S.S.

F. Kaziliūnas.

Waterbury, Conn
Apie Puikiai Pavykusį 

Pikniką
Rugpjūčio 22 d. atsibuvo 

piknikas prie mėnulio šviesos, 
kurį buvo surengęs lietuvių 
komitetas, ' suorganizuotas iš 
17 draugijų gynimui Ameri
kos. Visas pelnas skiriamas 
Sovietų Rusijos ir Chinijos me- 
dikalei pagelbai. Piknikas bu
vo pasekmingas visapusiškai. 
Įžangos tikietų buvo parduo
ta iš anksto arti tūkstantis, o 
dar prie vartų tą patį vakarą 
pardavė 451. Oras buvo labai 
gražus ir publika linksminos 
iki vėlai, iki po dvylikos nak
ties.

J. Stanislovaitienė, Dr. Sta- 
neslow žmona, iki vėlai dirbo, 
pardavinėdama špilkas Sovie
tų medikalės pagelbos, taip 
pat ir knygą “Russian Cook 
Book’’, kurios taip pat visas 
uždarbis skiriamas Sovietų 
medikalei pagelbai.

Miesto gaspadorius negalė
jo patsai dalyvauti, tai atsiun
tė savo atstovą, kuris varde 
V. A. Scully kalbėjo trumpai, 
pagindamas šį parengimą to
kiam svarbiam reikalui. Taip
gi kalbėjo Conn. valstijos 
CIO organizatorius Erry ir J. 
Stanislovaitienė lietuviškai ir 
angliškai. Jinai yra veikėja 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, taip pat ir sekretorė 
Russian War Relief komiteto 
Waterbury.

Nors tie, kurie triukšmus 
kūlė ant delegatų susirinkimų, 
gązdindami ištraukti savo de
legatus, vieną ir ištraukė, bet 
tas nieko nepakenkė šiam dar
bui, nepakenks ir ant toliau, 
nes šiandien liaudis supranta, 
su kuomi turi stovėti ir ką tu-

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms j šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR.. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite šj papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
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Paskutinis Autoportretas
====^^ JONAS ŠIMKUS —.................. ............

I
Ne per didelio mūrinio namo trečiame 

ir paskutiniame aukšte buvo atidari visi 
langai, o balkone stovįs vyras rėkė visa 
gerkle:

— Ei, žmonės, eikšiakite greičiau. 
Velniai užpuolė! Padėkit išvaryti!

Namas stovėjo pačiame šlaito pakraš
tyje. Toliau tekėjo mažas upeliukas, o 
palei upeliuką gatvė.

Nedaug žmonių šioje gatvėje dienos 
metu, prieš pietus. Darbininkai, kurie 
skaitlingiausi šios gatvės gyventojai, vi
si išėję į darbą. Moterys triūsiasi po vi
dų, tik vaikų būreliai, kaip mažos avių 
bandos, rausiasi po smėlį. Pravažiuojant 
vežikui ar labai retai automobiliui, iš 
gatvės vidurio, iš dumblo nuosėdų — 
juodo dulkėto smėlio pakyla murzinų ir 
pusplikių vaikų širšynas ir metasi į kie
mus ir tarpvartes.

Taigi žmogų balkone ne kas tepaste
bėjo. Viena moterėlė, pripuolamai kažko 
ėjusi gatve ir išgirdusi šaukiantį žmogų, 
tarė pati sau:

tai vadina išsigėrimu. Tiesa, jis gerda
vo daug ir labai dažnai, bet įsigėrimas 
ir paskiau pats girto būvis jam būdavo 
savotiška kančia. Jis pakeldavo balsą 
ir iškoliodavo net geriausius savo drau
gus, bet tuoj pat atsiprašydavo, atsi
klaupdavo ant kelių ir verkdamas mal
daudavo atleidžiamas.

Tai nebuvo savęs pažeminimas. Tai 
tebuvo nepaprastai jautri siela, — kaip 
jo draugai sakydavo, kurie už jo pinigus 
dažnai būdavo linksmi.

Dailininkas Pasternokas, daug važi
nėjęs po pasaulį ir pačiame savo žydė
jime pergyvenęs modernizmą visose jo 
formose, turėjo prisikūręs ir nemaža pa
veikslų, kurių prasmės nė pats kelmas 
negalėjo sugaudyti.

— Tas biesas vėl, tur būt, prisilakęs. 
Jau velniai jį persekioja!

Žmogus parėkęs aptilo. Grįžo atgal į 
vidų ir vėl uždarinėjo langus.

— Kiaulės visi! Paršai, po velnių!— 
jis nusikeikė ir ėmė j ieškoti po kamba
rius savo lazdos.

— Kur dabar! Ei, ponai velniai, ati
duokit mano lazdą, jei nemanote išsi
kraustyti !

Jis dar pašūkavo ir susiradęs nedidelę 
sofkutę, virto jon ir užmigo.

Aplink pasidarė nepaprastai tylu. Sie
nose kabėję paveikslai, dideli peisažų 
plotai, natiurmortai, rodos, nenulipdami 
nuo sienų susiglaudė į vieną vietą ir 
sienoje pasirodė Lietuvos gamta visais 
jos laikotarpiais: upės užšalusios ir pa
tvinusius, beržynai žaliuojantys ir vi
sai nuogi be lapų. Natiurmortai taip bu
vo gyvi ir spalvingi, kad ir pats sočiau
sias žmogus galėjo įsigęisti vieno kito 
apelsino ar banano.

Kitame kambaryje sienose kabėjo por
tretai: jaunų moterų, kelių ministerių 
ir šiaip nežinomų nepažįstamų žmonių. 
O tarp tų portretų, kaip policininkai, 
kybojo keli atvaizdai žmogaus, to paties 
žmogaus, kuris šūkavo balkone, o dabar 
knarkė salione sofkūtėje.

Tai buvo dailininko Sveikamarijos 
autoportretai. Tikroji dailininko pavar
dė buvo Pasternokas, bet visi jį vadino 
Sveikamarija, nes tokį pavadinimą jis 
atsivežė iš Italijos dar senais laikais, kai 
ten mokėsi ir pradžiai tepliojo Italijos 
dangų.

Būdavo, prasivėręs rytmetį langą į 
pajūrį, jis užtraukdavo maršo taktu Avė 
Maria ir sugiedodavo ją taip, kaip nie
kas negieda. Žvejai, išgirdę nuolat šią 
giesmę ir patį dailininką pavadino Ave- 
maria. Grįžus į Lietuvą, iš pradžių kai 
kas vadino jį lotynišku vardu, o vėliau 
išsivertė lietuviškai.

Jo autoportretai kabėjo tarp daugelio 
visokių asmenų ir tartum su panieka 
žiūrėjo į visus kitus susirinkusius — 
perdaug puošnią ir manikiūruotą kom
paniją.

Pats dailininkas save vaizdavo gana 
paprastai, dažniausiai visokių neįprastų 
daiktų draugystėje.

Vienur jis buvo su kaukole rankoje, 
kitur tarp trijų degtinės bonkų ir silkės 
nugarkaulio, dar kitur apsikabinęs ne
paprastai išvargintos ir visai numelž- 
tos karvės galvą. Viename autoportrete 
jis save,buvo atvaizdavęs nuogu, atlapo
tu kaklu tarp penkių velnių, kurie jam 
siūlė: vienas čėrką, kitas moterį, tre
čias pinigų, ketvirtas revolverį, o penk
tas teptuką. Ir dailininkas, kažkodėl, at
vaizdavo save siekiantį teptuko. Tai bu
vo nepaprastai romantiškas ir sentimen
talus autoportretas, kuriame dailinin
kas norėjo parodyti visas savo piktas 
pagundas ir pavaizduoti savo didelį pri
sirišimą prie meno.

Velniai turėjo reikšti piktuosius žmo
gaus polinkius — genijus, kaip pats dai
lininkas sakydavo. Bet tie piktieji geni
jai neduoda jam ramybės. Jie puola jį 
visokiausiomis progomis, bet visų dau
giausia, kai tenka įsilinksminti.

Netiesa būtų, jei įsilinksminimo ter
miną taikintume dailininkui fasterno- 
kui tą procesą, kurį žmonės trumpai drū

Būdamas blaivaus proto, jis tų pa
veikslų nemėgo ir laikydavo juos su
krovęs viename kambarėlyje, kuris ėjo 
meno sandėlio pareigas. Bet įkaušęs, jis 
imdavo iš sandėliuko gabenti visus tuos 
moderniškus atvaizdus į salioną ir ka
binti ant sienų.

— Štai pasaulio sutvėrimas, — saky
davo jis, rodydamas metrinį paveikslą, 
— kuriame iš kažkokių juodų dūmų sū
kurio matėsi išlindusi degtinės etiketė. 
Etiketė buvo tikra ir priklijuota.

Kitą paveikslą, kuriame buvo apsčiai 
visokiausių geometriškų figūrų ir labai1 
realiai nupiešta kaukuolė, jis vadino 
“Dingusia sąmone.”

Jis apvesdavo savo svečius aplink tuos 
paveikslus, pavadindavo juos kiekvieną 
kokiu nors prašmatniu vardu, o jei reik
davo — ir smulkiau paaiškindavo pa
veikslo prasmę. ,,

Bet kai išsipagiriodavo, visus tuos pa
veikslus griebdavo ir glėbiais danginda
vo atgal į meno sandėlį. Kai jo negirto 
kas būtų paklausęs to ar kito futuristiš
ko ar dadaistiško paveikslo pavadinimo, 
jis nebūtų nieko atsakęs. Pavadinimai 
tebuvo jo girtos fantazijos vaisius ir 
kiekvieną kartą vis kitoki.

Menas jam buvo brangiausias daiktas 
pasaulyje. Taip jis pats sakydavo, ir ne
buvo galima juo netikėti. Tik jo menas 
buvo labai vienašališkas. Jam patiko tik 
tapyba. Skulptūros jis nekęsdavo, kaip 
blaivininkų, kurie buvo jo pikčiausi prie
šai pasaulyje.

— Kad vieną dieną Dievas imtų ir 
nulakdintų visus blaivininkus, ot tai bū
tų gražu pasaulyje, — sakydavo jis 
girtas ir negirtas.

O kai kas paklausdavo, kodėl jam taip 
blaivininkai nepatinką, jis atsakydavo:

— Tai yra niekšai, kurie neturi su
pratimo apie meną. Kaip žmogus blai
via galva gali suprasti meną, kaip jis 
gali jį atjausti? Niekuomet!

—Blaivybę išgalvojo velnias, — sa
kydavo jis, — nes tokiu būdu gali tau
pyti pinigus. Velnias pirm visa ko yra 
šykštus, o ar šykštus gali kada nors 
gerti? Ot kas kita Kristus. Jis tai man 
patinka. Pats gėrė ir kitiems nekliudė. 
O kai nebuvo iš ko gerti, vandenį vertė 
į vyną ir girdė visus. Dievuliau, kad to
kių Kristų būtų dabar! Tik dėl to aš 
mėgstu evangelijas. Pasiskaitai apie Ga
lilėjaus puotą ir geriau ant širdies pa
sidaro.

Nors jam skulptūros ir nepatikdavo, 
bet jis labai mėgo lietuviškų dievdirbių 
meną. Jo kambariuose visais pašaliais 
stovėjo smūtkeliai, Jurgiai kovoją su 
smakais, keli Šventi Antanai ir didelė 
Maria Dolorosa, nukelta nuo altoriaus 
kažkokioj senoj bažnytėlėj ir atgabenta 
pas jį.

Šią statulą jis labai gerbdavo ir kar
tais, sentimento pagautas, atnešdavo vi
są glėbį gėlių, pamerkdavo jas vazoje ir 
pastatydavo prie jos kojų.

Kitaip jis elgdavosi su smūtkeliaįs. 
Jam jie patiko dėl savo liūdnumo ir pri
mindavo jo dažną dvasios būseną — po 
išgėrimo, kai pasaulis įsigaubdavo į pil
ką liūdesio šydą, kai džiūdavo gerklė ir 
akyse darydavosi tamsu nuo kiekvieno, 
smarkesnio posūkio ar judesio.

Jis žiūrėdavo į smūtkelius pasilikęs 
vienas ir ilgai galvodavo apie meno es
mę ir pasaulio prasmę. Bet kai' išgerda
vo, nors ir tiek, kad viršų paimtų me
lancholija, jis negalėdavo ramiai žiūrėti 
į liūdnus sinūtkęlius.

• (Tąsa bus)

Georgestown, Ill.
Petras Gudauskas, SLA 29 

kp. narys, mirė rugp. 8 d. Pet
ras staiga susirgo, bal. 1 d. 
Daktaras sakė, kad mažai tu
ri kraujo. Buvo nuvežtas į 
Urbenas, III. kliniką, leido 
jam kraujo, bet tas jau negel
bėjo. Pasikankinęs keletą mė
nesių, pasimirė.

Velionis buvo 56 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Marijampo
lės apskričio, Veiverių parapi
jos ir kaimo. Į šią šalį atvyko 
1902 m. į Westville, Ill. Įstojo 
į U.M.W. of A. Dirbo anglių 
kasyklose. 1905 metais apsive
dė su Ona Deltuvaite. Po tam 
— 1906 metais — persikėlė į 
Georgestown, Ill. ir gyveno iki 
mirties.

Velionis Petras buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, skaitė pažan
gius laikraščius, priklausė prie 
Šv. Kazimiero Draugijos ir 
SLA 29 kp., kurios randasi 
Westville, Ill. Taipgi priklau
sė prie Georgestowno Lietu
vių Piliečių Kliubo. Nuo kliu- 
bo buvo prisiųstas gražus gė
lių vainikas, taipgi buvo daug 
gėlių vainikų prisiųstų nuo gi
minių bei draugų, nes velio
nis būdamas gyvas sugyveno 
su visais labai gražiai.

Rugpjūčio 11 dieną, išlei
džiant iš namų velionį Petrą į 
amžinystės poilsį, mūsų mies
telio postmasteris Alb. Yohm- 
rahousse ir jo žmona sudaina
vo dvi giesmes. Ant kapų prie 
duobės pasakė prakalbą iš 
Westvilles tautiškos parapijos 
klebonas kun. V. Z. Viportas. 
Laidotuvėm patarnavo grabo- 
rius Jonas Urba.

Daug žmonių susirinko - su
važiavo išleisti velionį Petrą 
ir atiduoti jam paskutinį pa
tarnavimą.

Velionis paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną Oną, 2 
dukteris, Liudvisę ir Frances, 
žentą Juozą Dambrauską, au- 
gytinį Petruką, 2 brolius, And
rių ir Joną. Andrius gyvena 
Georgestown, Ilk, o Jono ne
žino, kur jis yra apie 14 me
tų. Paliko daug artimų gimi
nių, bei draugų'.

Petras Gudauskas būdamas 
gyvas mylėjo žuvauti ir me
džioti. Tiko visur. Į jų namus 
atsilanko visokių žmonių bei 
kalbėtojų. Būna visi priimti, 
gražiai pavaišinti, sulig išga
lės.

Mes visi, giminės ir draugai, 
tau, Petrai, tariame sudie ant 
visados. Tegu tau būna lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis.

G. A.

Hillside, N. J.
Graži Auka Dienraščiui 

“Laisvei”
Rugpjūčio 22 d., pas d.d. 

Jurgį ir Eleną Kudirkus susi
rinko pakviesti giminės ir 
draugai apvaikščioti newar- 
kiečįo Antano Jurevičiaus 
gimtadienį.

Draugai Kudirkai ruošdami 
šį pokylį nesakė drg. Jurevi
čiui, kokiam tikslui jie ruošia, 
tai todėl Jurevičius ir nieko 
nežinojo. Kai susėdo visi prie 
stalo, tai tada drg. Kudirka 
pranešė, ir drg. Jurevičius la
bai nustebo. Jis nesitikėjo, 
kad jo garbei suruoštas vaka
ras. Surprizas! Visi pradėjo 
sveikinti jį su “Happy Birth
day” daina.

Svečiams bevalgant, besi
kalbant, vakaro toastmasteris 
Kudirka pakvietė visus paei
liui pakalbėti, išreikšti linkėji
mus jubilėjantui. Po kalbų ir 
dovanų įteikimo, toastmasterįs 
priminė svečiams, kad negali
ma užmiršti ir dienraščio 
“Laisvės”, kurią piktadariai 
neseniai užpuolė ir apvogė. 
Todėl svečiai, suprasdami svar
bą dienraščio “Laisvės”, mie
lai sutiko paaukoti.

'Pirmiausia pasirodė su di
dele auka, tai “Laisvės” se
nas patriotas ir nuolatinis rė
mėjas drg. Fr. šiaulys. Jis da
vė $10.

F. Budreckienė $2 ir Agnes 
Jurevičienę $1,05.

Po $1: F. Balsys, Antanas

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOLOMON LEVINE 
(Levine’s Kosher Del.)

658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beef, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b» consumed on the 
premises.

PAULINE KOMACK
784 -Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9603 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS STARR
9603 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9491 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN
161 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premised.

SAMUEL NADEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Jurevičius, Carl Belte, Justi
nas žižas, Julia Jurevičienė, 
Steve Jurevičius, jConnie Jar- 
ry, K. Majauskas, O. Jankaus
kienė, Jurgis Kudirka, B. Ma- 
kutėnienė, Lillian Kavaliaus
kaitė, Elena Kudirkienė, An
tanas Stripeika. Po 50c.: S. 
Tyliūnienė ir Chas. Janužis. 
Viso $28.05.

Tai puikus pluoštas pinigų. 
Puiku, kad draugai kolonijose 
besilinksmindami nepamiršta 
ir savo dienraščio “Laisvės”.

L. K.
P. S. Noriu pastebėti, kad 

svečių-kalbėtojų koresponden
cijoj nepaminėjau, nes didžiu
ma iš aukotojų kalbėjo, tai 
būtų tiktai atkartojimas pa
vardžių.

Detroit, Mich.
šio didmiesčio progresyviš- 

kos spėkos ruošia didelį pik
niką išvakarėse Labor Day, 
tai yra, rugsėjo 6 d., sekma
dienį. Piknikas įvyks didžiu
liam Horvat Parke, kampas 
W. Warren ir Gully Road, šia
me piknike žada būti keli la
bai žymūs kalbėtojai, būtent: 
Robert Minor, narys Kom. 
Partijos centralinio komiteto, 
Pat Toohey, sekretorius Michi- 
gano valstijos partinės organi
zacijos ir Hayward C. Maben, 
vadas juodveidžių žmonių šio
je apylinkėje.

Piknike taipgi įvairios tau
tinės grupės dalyvaus ir pil
dys dainų ir muzikos progra
mą.

Mano supratimu, mes lietu
viai irgi turėtumėme gerai, 
skaitlingai pasirodyti šiame vi
sų tautų piknike.

Koresp.
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LICENSES
NOTICE 'b hereby given that License No. 
EB 614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RUBNITZ
3523 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & 
LOUIS M. DITCHEK 

(Caton Cut-Rate Dairy)
626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Mkt.)

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL DIAMOND
715 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISBERG 
Plymouth Del. & Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GINSBERG
188 Utica AveM Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

’SALVATORE FRUOIANO
D-B-A Charles Grocery & Delicatessen 

500 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control LaW at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MENGEL
131 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON
52 jlReeve Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Daw at 
6322 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of .Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERL
6322 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAM WAKER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John's Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lav,- at 
5822—Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET GROCERS, INC.
5822 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control >Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2703 has been issued to the undersigned 
to ’ sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
430 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEWIS PLOTKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of' the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ixw at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NEW ORPHEUM BOWLING ACADEMY. 

INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
26-A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID ALPERT
26-A Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
215 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BELLE WEISS
216 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BRUGMANN
195 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver, that License No. 
GB 2048, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
•f the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE
4823 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

SAMUEL MARCUS
158 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Avenue L. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN
9508 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN
872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN
178 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY DICKLER
415 Tqmpkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GREENBERG
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA LEEMAN
366 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
194 Graham Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MARGOLIES & SOL. KRAMER 
854 Franklin Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCHUBER
(Ocean Bar & Del.)

2803 Ocean Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY RUSSE & ADELINE COOKE 
85 Johnson St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFRED SNIKE
72 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA DORAK
561 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ieiail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARA BRODSKY
890 Rutland Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 718 has been issued to the undersigned 
U sell beer, at retail under Section 107 nf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heteby given that License No. 
EB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thst License No. 
GB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
885 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
885 Sumpter St.,. Brooklyn, N. Y,
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AUSTRALIJOS SRITYJ TALKININKŲ 
LAKŪNAI VĖL LAIMĖJO ORO 

MŪŠIUS PRIEŠ JAPONUS

Montreal, Canada Detroito Žinios*

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, rugp. 28. — Jungtinių Tautų štabas 

išleido sekamą pranešimą:
Šiaurrytinis Sektorius:
BUNA. — Vidutiniai talkininkų bombanešiai, lydimi 

skaitlingų savo kovos lėktuvų, sėkmingai bombardavo 
čionaitinę japonų orlaivių stovyklą. Įvyko susikirtimas 

su dešimčia japonų Zero rūšies lėktuvų kovotojų. Ketu
ri priešų orlaiviai tapo nušauti žemyn, dar du, turbūt, 
sunaikinti ir trys kiti sužaloti. Visi mūsų lėktuvai su
grįžo į savo stovyklas.

MILNE ĮLANKA, New Guinea. — Išsivysto kova 
ant žemės tarp talkininkų ir japonų. Beauštant, musų 
lėktuvai kovotojai kulkasvaidžiais apšaudė priešų val
tis, reikmėms ir gazolino sandėlius ant kranto.

Dalinys talkininkų vidutinių bombanešių susidūrė su 
dešimčia iki trylikos priešų kovos lėktuvų ir sunaikino 
keturis jųjų.

10 japonų Zero lėktuvų ir penki orlaiviai smigikai 
darė ataką. Talkininkų lėktuvai kovotojai iškėlė jiems 
mūšį ir nušovė du Zero lėktuvus ir du orlaivius smigi- 
kus, sunkiai sužalodami dar vieną priešų bombanešį- 
smigiką.

Priešlėktuvinės mūsų patrankos sunaikino bei sužalo
jo tris kitus priešų lėktuvus. Dingo vienas iš mūsų lėk
tuvų kovotojų.

SOVIETAI ATMUŠĖ NACIU ATAKAS; 
SUNAIKINO DAUG PRIEŠU JĖGŲ IR 

NUSKANDINO DU JU LAIVUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 29. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sakė:
Mūsų kariuomenė rugp. 28 d. kovojo prieš vokiečius 

Rževo priemiesčiuose, į pietų rytus nuo Kletskaja, į 
šiaurių vakarus nuo Stalingrado, į šiaurių rytus nuo 

Kotelnikovo, taip pat ir srityse Prochladnaja, Mozdok 
ir į pietus nuo Krasnodaro;

Karinis rusų laivas nuskandino priešų submariną 
Juodojoj Jūroj.

Sovietinės oro jėgos sunaikino vokiečių transporto 
laivą Baltijos Jūroj.

Sovietiniai orlaiviai rugp. 27 d. įvairiuose sektoriuo
se sunaikino bei sužalojo apie 25 vokiečių tankus ir 

šarvuotus automobilius, 150 trokų su kariais ir amu
nicija, nutildė šešias priešų artilerijos ir priešlėktuvi-. 
nių kanuolių baterijas, susprogdino amunicijos sandėlį 
ir išvaikė, dalinai sunaikinant, du batalionus priešų pė
stininkų.

Rževo priemiesčiuose mūsų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių dar kelias apgyventas vietas.
Tik vienas raudonarmiečių dalinys, komanduojamas 

drg. Sverdlovo, užėmė tris apgyventas vietas.
Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuo

menė vedė žiaurius mūšius su grupėmis priešų, kurie 
buvo įsiveržę į mūsų apsigynimo linijas. Vokiečių, taip 
pat italų ir rumunų kariuomenė čia nukentėjo baisius 
nuostolius. Vienas dalinys sovietinės kariuomenės per 
dviejų dienų kautynes atmušė skaitlingas priešų ata
kas. Tada jis pats kontr-atakavo ir išmušė priešus iš 
vienos svarbios apgyventos vietos.

Tuose mūšiuose sovietiniai gvardiečiai sunaikino apie 
2,000 priešų kareivių ir oficierių. Sovietiniai tankistai 
apsupo daubą, kur priešai buvo susibūrę, ir per įnirtu
sias kautynes sunaikino devynis vokiečių tankus ir už
mušė apie 300 hitlerininkų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, viename sektoriuje 
vokiečiai buvo pasivarę kiek pirmyn. Sovietų kovoto
jai kontr-atakavo ir atmetė juos atgal. Keturi vokiečių 
tankai buvo sunaikinti ir apie dvi kuopos jų kariuo
menės tapo nušluota.

Raudonarmiečiai ugnim iš mortirų sunaikino dvi ba
terijas priešų artilerijos kanuolių ir dešimt baterijų 
jų mortirų, dvyliką tankų ir daugiau kaip 100 trokų.

Kitame sektoriuje liko sunaikinta devyni vokiečių 
tankai ir nukauta daugiau kaip 300 priešų.

Į pietus nuo Krasnodaro (Kaukaze) raudonarmiečiai 
atmušė priešų bandymus įsibraut į mūsų apsigynimo 
pozicijas. Tose kautynėse vokiečiai prarado daugiau 
kaip dvi kuopas pėstininkų. Kitame sektoriuje sovieti

nė artilerija sunaikino kelis vokiečių tankus, dvi bateri
jas jų kanuolių ir nušlavė apie du batalionus priešų 
pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Prochladnaja sovietiniai kariai da
linai sunaikino, o dalinai nelaisvėn paėmė grupę vokie
čių parašiutistų ir automatiškų šaulių.

Piknikas Liaudies Balso De
šimtmečiui Paminėti

Šiais metais rudenį sukanka 
lygiai 10 metų, kaip šios ša
lies progresyviai lietuviai pra
dėjo leisti savo laikraštį, da
bar vadinamą Liaudies Balsu. 
Kadangi minimas laikraštis 
per savo gyvavimo laiką yra 
atlikęs didelį darbą ir labai 
daug kuo pasitarnavęs Kana
dos lietuviams, tai tam tiks
lui šios kolonijos progresyviai 
lietuviai, atsilygindami už jo 
nuopelnus, ruošėsi prie meti
nio Liaudies Balso pikniko' su 
didesne energija, norėdami 
patį pikniką padaryti skirtin
gesnių, negu praėjusieji buvo. 
Tik negailestinga gamta ryžo
si šiems rengėjų planams pa
kenkti. Bet, nežiūrint gamtos 
nepalankumų, didysis Mont
real© lietuvių vasarinis pažmo- 
nys arba Liaudies Balso pikni
kas jau praėjo, palikdamas 
gana malonių prisiminimų, o 
Liaudies Balsui suteikęs virš 
pustrečio šimto dolerių para
mos. $

Lietingas oras daugelį iš 
montrealiečių sulaikė nuo da
lyvavimo piknike. Bet, nežiū
rint to, vistiek susirinko virš 
poros šimtų lietuvių, nugalė
dami nepalankias oro sąlygas, 
kad suteikus ekonominę ir 
moralę paramą vieninteliui 
Kanados lietuvių laikraščiui, 
kuris pasitarnauja darbo žmo
nių reikalams, šis piknikas, 
kaip jubilejinis, nors žmonių 
skaičiumi nebuvo didelis, bet 
savo įvairumu ir stambia pa
rama laikraščiui pralenkė pir
miau buvusius piknikus.
Jaunuoliai — Pikniko Pažiba

Kai senesnius lietingas oras 
sutrukdė nuo dalyvavimo pik
nike, mūsų jaunimui reikia 
atiduoti didelį kreditą už jų 
labai skaitlingą dalyvavimą. 
Netikiu, kad kuris nors iš 
progresyvių jaunuolių būtų ne
dalyvavęs šiame piknike. Tai 
džiuginantis dalykas. Jie ne 
tik dalyvavo, bet ir aktyviai 
darbavosi, pravesdami įvai
rius savo žaidimus, o kas svar
biausia, tai jie vedė kontestą 
už išrinkimą Miss Liaudies 
Balsas.

Kontestantėmis buvo sekan
čios Montreal© Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinės Draugijos Jau
nuolių Sekcijos jaunuolės: S. 
Adomonytė, J. Juraitytė, N. 
Kielaitė, A. Mačernytė, S. Mi- 
notaitė ir A. Tamošiūnaitė. Jų 
agentais buvo: M. Minotas, J. 
Naujokaitis, B. žemaitis ir B. 

.Petronis. Jie rinko balsus. 
Kontesto rezultatai: jaunuolė 
A. Tamošiūnaitė užsipelnė tą 
garbingą vardą — Miss Liau
dies Balsas. Jaunuoliam už to
kį skaitlingą dalyvavimą ir 
aktyvumą tenka didelis kredi
tas.

Aukos Bufetui ir Žaidimams
Nei vienais metais Liaudies 

Balsui ruošti piknikai nesusi
laukė tiek daug aukų, kiek 
šiais metais. Tik piknikui pra
sidėjus, aukos pradėjo plaukti 
iš įvairių miesto distriktų ir 
priemiesčių. Stalai buvo ap
krauti įvairiais vaisiais, kek
sais, gėrimais ir kitokiais daik
tais. Ne tik moterys, kurios 
niekuomet nepasiskūpi gausio
mis aukomis, bile kokiame rei
kale, o ir vyreliai', kuriems be 
to teko didele kaina atpirkti 
iš moterų ‘‘garbės stalą,” pri
sidėjo su aukomis.

Koresp.

Apie Pažangiečių Susirinkimą
Malonu prisiminti apie mū

sų Lietuvių Moterų, Pažangos 
Kliubo narių s u s i r i nkimą. 
Nors jų šį sykį buvo mažiau, 
negu kitus sykius, bet visvien 
jų skaičius geras dalyvauja, 
viršija LLD ir LDS kuopų na
rių skaičių, lankančių susirin
kimus. Susirinkimuose svarsto 
gana daug ir labai naudingus 
visuomeninius ir savo kliubo 
reikalus.

Pažangietės rengiasi pradė
ti choro pamokas nuo rugsė
jo (Sept.) 2 d. ir kviečia, kad 
visos choristės dalyvautų pir
mose pamokose po savo trum
pos vakacijos.

Susirinkimas atydžiai svars
tė, kaip daugiau pagelbėti 
raudonarmiečiams su mezgi
niais ir kitais reikalingais da
lykais. Jau didelis skaičius na
rių yra aukavusios kraujo dėl 
Raudonojo Kryžiaus, dabar 
jau vėl yra skaičius pasižadė
jusių, kurios aukos ir rems 
Raudonojo Kryžiaus atsišauki
mą. Tai pagirtinas mūsų na
rių rūpestingumas.

Buvo pasiūlyta ir priimta 
rezoliucija dėl atidarymo ant
ro fronto. Rezoliucija vienbal
siai priimta.

Pažangietės turėjo vakarinį 
pikniką, dėl priežasties lietaus 
piknikas buvo neskaitlingas 
dalyviais, bet buvusi sugabi

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Šj ketvirtadienį, rugsejo-Sept. 3 

d. įvyks platus, visos Philadelphijos 
mitingas, “Laisvės” pikniko reikalu.

Visi kurie esate apsiėmę dirbti 
ir tie kurie dar nepasižadėjote o 
galėtumėte padirbėti piknike, būkite 
šiame susirinkime, Liaudies Name, 
735 Fairmount Avė., 7:30 vai. vak. 
Piknikas įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 6 d., Deer Park, N. J.

Labai reikia darbininkų piknikui. 
Kiekvienas dienraštį “Laisvę” bran
ginantis philadelphietis turi rūpin
tis kad šis “Laisvės” piknikas pa
vyktų.

Pikniko Komisija.

BAYONNEN J.
Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo trečias apskritys bendrai su 
LDS 26 kuopa rengia vakarienę ir 
šokius. Vakarienė įvyks 31 d. spalių 
(October), Bayonne, N. J.

Prašome visų mums pritariančių 
organizacijų tą dieną nieko nereng
ti, bet dalyvauti bendrame apskri
čio su LDS 26 kuopa parengime.— 
Apskričio Valdyba. (202-204)

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITLER/

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
TM pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ....... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes, .............................. 10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ....................................... 35c

Vokiečiai Sako, kad Ameri
kos Generolas Paskirtas

Antro Fronto Vadu
New York. — Lowell 

Thomas, žinių aiškintojas 
per radiją, paskelbė Berly
no pranešimą, kad Ameri

kos generolas Marshall pa
skirtas vyriausiu antro 
fronto komandiėrium prieš 
Vokietiją.

Tas pranešimas yra be 
patvirtinimo iš jokių pati
kimų šaltinių. M WAR SAVINGS BONDS 6.STAMPS t)i w.'IImm IIInanHauniumin m

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .............................. 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi.......................$1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta .................................... $1.25
Kabalas ...................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ..................... 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST..

Bl’ENCERPORT, N. Y.

komisija darbą atliko ekono
miškai, tad net ir pelno liko 
virš $14.

Susirinkime dalyvavo vieš
nia drg. Jonikienė čikagietė, 
ir pabaigoje ji pagyrė mus, ir 
padarė keletą nurodymų, kuo
mi moterys gali prisic>eti prie 
šio karo: civilių žmonių, apgy
nime, dirbtuvėse ir šiaip svar
biais dalykais moterys gali 
daug nuveikti. Taipgi drg. Jo
nikienė paačiavo kliubietėms, 
kad laike jos ligos prisiuntė 
pasveikinimą ir gerus linkėji
mus dėl jos.

Apart savų organizacijos 
reikalų, narės kalbėjo ir apie 
sergančią narę M. Janulienę. 
Pareiškė gilią užuojautą jai 
ir linkėjo gerai susveikti.

Pažangiečių choras rengiasi 
duoti gerą programą iš radijo 
stoties rugsėjo pradžioj. Todėl 
tėmykite vėlesnius pranešimus 
ir moterys stengkitės būti pa
mokose rugsėjo 2 d., 4097
Porter St.

Alvinienė.

Milwaukee, Wis.
5,000 Žmonių Reikalavo Antro 

Fronto Atidarymo
Čia rugpjūčio 16 d. per 

5,000 žmonių susirinko į Wa
shington Park prie Band Shell 
antro fronto atidarymo mitin
gai!. Principalis kalbėtojas bu
vo Robert Travis, Illinois CIO 
Tarybos legislatyvio skyriaus 
pirmininkas. Jis savo kalboj 
apibūdino dabartinę padėtį 
Sovietų-nacių fronte ir nuro
dė, kad yra gyvas reikalas ne
delsiant atidaryti antrą fron
tą dėl karo laimėjimo. ‘‘Mūsų 
šaliai ir visom Susijungusiom 
Tautom yra didelis pavojus 
pralaimėti karą, jeigu nebus 
veikiama greit ir galingai puo
lant nacius.”

Po jo kalbos liko priimta

rezoliucija ir pasiųsta prezi
dentui Rooseveltui, kad nedel
siant atidarytų antrą frontą.

Taipgi liko priimta rezoliu
cija, paraginanti mūsų šalies 
valdžią, kad darytų spaudimą 
į Britanijos valdžią, kad In
dijos žmonėm leistų suorgani
zuoti nacionalę valdžią. ‘‘Ne
davimas Indijai laisvės, stumia 
ją nuo Susivienijusių Tautų 
linkui fašistinės Ašies.”

Paskui kalbėjo Emil Sostel- 
lo, Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos veikėjas. Jis smar
kiai kritikavo tą mintį, kad 
antro fronto reikalą palikti 
militariniam analistam. ‘‘Tai 
smerktina mintis,” sakė kalbė
tojas. “žmonių masės privalo 
turėti balsą šiais svarbiausiais 
klausimais, šisai karas yra 
žmonių karas prieš fašistinius 
banditus ir žmonės ne tik tu
ri teisę, bet privalo reikšti sa
vo supratimą. Kiekvienas žmo
gus turi visomis jėgomis įsi
jungti į karo laimėjimo pa
stangas. Tai kaip tuomet tiem 
žmonėm, kurie yra svarbiau
sias elementas karo laimėji
mui, nuginčyti teisę reikšti sa
vo nusistatymą tokiu svarbiu 
klausimu — kaip antro fronto 
atidarymas ?”

Kalbėjo nuo Milwaukee ma
joro atstovas John Seramus. 
Jis taipgi pareiškė, daug svar
biu minčių antro fronto klau
simu. Prie pabaigos kalbėjo 
nuo iždo department© kalbė
tojas ir nuo beikerių unijos 
atstovas.

ADF Wisconsi.no Konferencija
Viršaus 1,000 delegatų da

lyvavo Wisconsin valstijos 
ADF konferencijoj. Reikšmin
gą kalbą pasakė profesorius 
W. B. Taylor, kainų adminis
tratorius šioj valstijoj.

Jis prabilo apie darbininkų 
algas ir pavaizdavo keletą pa
vyzdžių apie algas. Prisiminė 
ir apie tai, kad nekurios kom
panijos galėtų darbininkams 
mokėti aukštesnes algas. Bet, 
žinoma, priklauso nuo darbi
ninkų susitarimo derybom, 
kad iš tų kompanijų išreika
lauti žmoniškesnio mokesties.

Penkių dienų konferencijoj 
buvo daug diskusuota algų 
klausimai. Bet beveik visi de
legatai sutiko su E. J. Brown, 
elektros darbininkų unijos vei
kėju, kad toki streikai, kaip 
buvo New Jersey, tai laukinės 
katės streikai. Valdžia turėjo 
įsimaišyti, kad nebūtų trukdo
mas laivų budavojimas. Dery
bų keliu ten bus išlyginti skir
tumai ir darbininkų algų klau
simas išrištas.

šia proga reikia pažymėti, 
kad tiek CIO, tiek ADF unijų 
galvos, Green ir Murray da
vė prezidentui garbės žodį, 
kad laike karo nebus streikų, 
o visus kilusius nesusipratimus 
dėlei algų ir kitokių reikalų iŠ- 
riš Karo Darbo Taryba, kuri 
yra sudaryta iš abiejų unijų 
po lygią dalį atstovybės ir val
džios tarpininkų.

Senas Jūrininkas.

the UittivR ims minite ukiuid

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

. NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
............ ............... ) i i m—

J. GARŠVA
Grab orius-U nder taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Hi ■ UHIRi—

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

VERI-THlN RYTHM ... 
Yellow gold filled caro, 
l7-fėwel Precision movo- 
ment .... $33.75

MERCEDES ... M H. 
•olid yellow gold caie, 
17-jewol Prechion move
ment .... $42.50

'si

Krautuvėje yra 
dideli* paairin- 
kimas 1 a i k ro
džių, 1 a ikrodb- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir a i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
tuma reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 

KAINOMIS
VERI-THIN AIRWAY .. . PW BOSITE 

or yellow gold filled cate wMi PATENKINTI 
Guildite beck. 16 jeweli . $2t JT

\

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

__________ I
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

* 1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
JL eAe

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

Wisconsi.no
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Aido Choro Dainos Vėl 
Stipriai Aidi

Pereito penktadienio vakarą 
taikėsi užeiti
kurioje radau Aido Chorą vi
same įkarštyje praktikuojan- 
tis-pasiruošiant dainuoti rug-

Laisvės salėn

RROOKLYN1EČIAI RENGIASI 
J LAISVĖS PIKNIKU

Nors šiemet nuvažiavimas 
sunkesnis, tačiau Laisvės pa
triotai pasitaupinę gazolinos, 
kiti subūrę resursus, rengiasi

pjūčio 30-tą, Lituanica Aikš- važiuoti j Laisvės pikniką
tėj, iškilmėse atidavimo Rau- Philadelphijoj ir važiuoti no
donajam Kryžiui ambulanso, pustuščiais, bet pilnais veži-
prie kurio nupirkimo Aido linais.
Choras taipgi prisidėjo ir fi-1 Kaip kas metai, taip ir šie- 
nansiniai. mot Philadelphijos organizaci-

įjos rengia dienraščio Laisvės 
paramai masinį pikniką. Jis 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
(September) 6 dieną, Deer 
Parke, N. J.

Deer Parkas yra aštuonios 
mylios nuo Camden ant kelio 
No. 40. Tai iš Brooklyno va- 

| žiuojant nereikia važiuoti nei 
per Philadelphiją, nei Cam
den miestus. Pervažiavus Hol-

keliu No. 1 pravažiavus 
Brunswick yra apvalus 
kryžkelis (cirkalis), nuo 
galima imti po kairei 

No. 130 ir tuo keliu va
iki pat Camden,

Dėl Laisvės Pikniko 
Philadelphijoj

Yra žmonių, kurie mašinom 
važiuos į Laisves pikniką se
kantį sekmadieni, Qjper Park, 
N. J. Ir yra žmonių, kurie no
rėtų važiuoti, bet neturi, kaip 
nuvažiuoti.

Mokytoja Mrs. Andrew An
derson energingai mokina, 
skubina atpildyti už sugaišuo
tą laike jos atostogų pamoką.: 
Juk ateina savoji meno šven- • 
tė spalių 18-ji, jai turi pasi
ruošti, o čia laiks nuo laiko 
reikia ir kitoms organizaci- i 
joms patarnauti. Choristų, i 
ypatingai vyrų balsai sustiprė
ję. Kas tai būtų? Apžvelgus 
choristus radau ir atsakymą— 
tai pirmesnieji buvę choristai t 
sugrįžo užimti išėjusių kariuo
menėn jaunuolių v.etas. Kartą 
patriotas, visada patriotas sa
vo meno organizacijos. Gražu.

Kad kartais iš mano pami
nėjimo Mrs. Anderson jūs ne- ’ 
padarytumėt išvados, jog “mo
terys nepastovios, pasirodo ke
lis metus ir prapuola,” kad I 
nepaklaustumėt, kas atsitiko 
su mokytoja Žilinskaite, noriu 
priminti:

Mokytoja Aldona Žilinskai
tė atostogomis pasikeitė j Mrs. I 
Andrew Anderson. Aldona ir 
Andrew susituokė rugpjūčio 
17-tą, Miesto Salėj, civiliu 
šliūbu. Savo vedybines atosto
gas praleido New Preston, 
Conn. Sugrįžę, jaunieji apsigy
veno su Aldonos tėveliais, 
Brownsvillej. Po atostogų Al
dona sugrįžo pasiryžus, kaip 
visada, daug dirbti, kad Aido 
Choras gerai gyvuotų ir 
žiai dainuotų.

Aidiečiai, laisviečiai ir 
kuriems jos triūsu tenka 
žėtis, linkime Aldonai laimin
go šeimyniško gyvenimo ir 
sėkmingo tolimesnio darbo 
meno srityje. G. N.

land tuneliu Į New Jersey pu
sę ir 
New 
keliu 
kurio 
kelią
žinoti veik 
kur galima paimti kelią No. 
41-S ir juo privažiuoti iki No. 
40 arba keliu No. 130 priva
žiuoti tiesiai iki kelio No. 40, 
kuris veda į Deer Parką.

Kurie ilgiau nori važiuoti 
No. 1, tai yra. geresniu 
tai jie gali No. 
iki
imti po kairei kelią No. 

206, kuris atves į kelią No. 
130. Pasitaupinkite kūro ir 
visi važiuokite į pikniką.

Automobilistas.

Kurie važiuosite automobi
liais ir turite vietos vienam-ki- 
tam žmogui, prašome pranešti 
į Laisvės raštinę. Taipgi no
rintieji automobiliu nuvažiuoti 
j pikniką kreipkitės į Laisvės

vakari- 
yra Bushwick 

trys yra kitose 
Naujai atidaro- 

klasės Benja- 
High School,

gra-

visi 
gro

Nuleido Milžiną Laivą
Rugpjūčio 27-tą Brooklyno 

Navy Yarde nuleista milži
nas karo laivas Iowa, 45,000 
tonų, didžiausis iš visų kada 
nors pabudavotų šiame porte.

Svarbiausia, kad jis nuleis
ta septyniais mėnesiais anks
čiau originaliai nustatyto lai
ko.

Laivyno sekretoriaus padė
jėjas Ralph A. Hard, kalbėda
mas dešimčiai tūkstančių ba
zės darbininkų ir keliems šim
tams oficialiu svečių, pareiškė, 
kad pagaminome įrankį, kuris 
gali šauti greičiau ir toliau 

už bile kurį kitą plaukiojantį 
laivą” ir kad jam gali tekti 
dalyvauti net “įsiveržime į Eu
ropos .kontinentą ar į Japoni
jos salas.”

Tarpe oficialių svečių buvo 
Mrs. Roosevelt, prezidento 
žmona, taipgi miesto majoras 
LaGuardia ir kiti valdininkai. 
Mrs. Wallace, vice-prezidento 
žmona, atbuvo krikštytoj aus 
pareigas, sudaužė butelį šam
pano į laivo veidą.

Nuleidimui 45,000 tonų mil
žino, nuslidinimui jam kelio, 
pavartota 45 tonai riebalų. 
Pats nuleidimas ėmė tik 2 mi- 

1 nutes.

keliu 
keliu, 
žinoti 
ir ten

1 va-
Trenton priemiesčio

tų automobiliuose, rekomen
duosime norintiems važiuoti.

Tik prašome nesivėlinti, no
rime kiek galint iš anksčiau 
susižinoti tuom reikalu.

Laisvės Administracija.

jos brolio Charles, po p^rklau- — jeigu negrai, tai turi būti
sinėjimo per teisėją tapo ištei- kalti.
sinti dėka angliško darbininkų 
dienraščio iškeltiems nurody
mams, kad kaltinamieji yra 
sufrėmuoti, dėka to laikraščio 
korespondento 
ry surinktiems

Iš keturių

Abner W. Ber- 
faktams.

Carroll
19 m.; William Evans,

Ernest Thompson, 20

Teismui pemagrinėti palik
ta : Edward Griffin ir Earl 
Long, po 16 metų, John Reid, 
William Brown 
Mitchell po 20 
Barrett 19 m.

Thomas
George

N. D.

Tarp kruvinu mūšių yra ir džiaugsmo momentų, kaip

Už Sibirą,” dabar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir
42nd Street, New Yorke. <

CIO Unijos New Yorke 
Dirbs Rugs. 7-tą

New Yorko CIO unijos nusi
tarė dirbti per visą Labor 
Day, kaip ir bile dieną, visose 
tose šapose, kur daroma karui 
reikmenys ir turima pakanka
mai darbo. Virš milionui narių 
išsiuntinėta pakvietimai ap
vaikščioti

Kad apeiti nukapotas pa
skyras švietimo reikalams, 
švietimo Taryba nutarė panai
kinti vakarines klases penkio
se vidurinėse mokyklose. Ta
sai budžeto kirvis palietė ir 
Williamsburge esančią East
ern District High School, kur 
lietuvės moterys turėjo savo 
klasę. Ateinančiam mokslo se
zonui paskyros yra nukapotos 
trim milionais dolerių.

Kita uždaromoji 
nėms klasėms 
High. Likusios 
dalyse miesto, 
ma vakarinės 
min Franklin 
Harleme.

Taryba tikrina, kad švieti
mas dėl to nenukentėsiąs, kad 
kitose mokyklose, kurios lie
kasi ir toliau atdaromis, esą 
pakankamai' vietos ir mokyto
jų. Bet turint važinėti-eiti to
liau, ypatingai ilgiau dirban
tiems, bus sunkiau jas 'pasiek
ti. Vienok, nežiūrint sunkumų, 
kam tik laikas ir sveikata lei
džia, reikia mokintis. Gyve
name gadynėje, kurioje tik 
geriausia išsilavinę asmenys, 
grupės ir tautos gali išsilaiky
ti. Išsilavinimo reikia visokio 
— literatinio, techniško, poli
tinio.

paliuosuotųjų, 
Thomas Alonzo, 16 metų, bu
vo įkaitintas žaginime. Kiti 
buvo kaltinti įvairiai — atako
je, apiplėšime, dalyvavime 
vietoje, kur įvyko apiplėšimas 
ir t.t.

Kiti išteisinti yra: 
Half, 
21 m., 
metų.

Kaip apie tuos, kurie ištei
sinta, taip ir apie tuos, kurie 
likosi įkaitinti, spauda, kuriai 
rūpi kiršinti tarp negrų ir bal
tųjų nesusipratimus, parodyti, 
koki negrai blogi-“hopeless” 
buvo sudarius dideles pasakas, 
iš kurių galėjai susidaryti iš
vadas, kad čia tikrai suimta 
didelės kriminalistų “fišės,” 
užsikietėję blogdariai. Jiems, 
mat, gana to, kad suimta neg
rai, nes. jų nusistatymas toks

Neužpelnyta Uniforma 
Brangiai Kainuos

Federalis teisėjas Abruzzo 
nuteisė trim mėnesiam kalėji
mo George F. Burns, 36 m., 
už rengimosi pirmo leitenanto 
uniforma nesant ne tik leite
nantu, bet net paprastu karei
viu. Laike arešto jis ant uni
formos dėvėjęs ir lakūno spar- 
nelius-žymę. Jį taip unifor
muotą sučmė miestelyje Islip, 
Long Island.

Teisėjui Burns aiškinosi, 
kad jis uniformą dėvėjęs pa
darymui į savo vaikus įspū
džio, bet teisėjas, matomai, 
nepratęs pasakoms tikėti, pa
siuntė atvėdinti savo įspūdin
gumą. Burns gyvena 177 
Woodruff Ave.

Komunistai Suvažiavo 
Savo Konvencijon

Rugpjūčio 29-tą,- Manhattan 
Center, New Yorke, prasidėjo 
šios valstijos komunistų kon
vencija, dalyvaujant apie 600 
delegatų iš visos valstijos. De
legacija susideda iš fabrikų 
darbininkų, mainierių, farme- 
rių, ofisų ir profesijų darbo 
žmonių, šeimininkių, jaunimo 
ir veteranų kovotojų, baltų ir 
negrų.

Ka nutars komunistai savo 
dviejų dienų sąskridyje, teks 
pakalbėti vėliau. O problemų 
prieš juos stovėjo be 'galo 
daug, kadangi ateinantieji rin
kimai yra labai svarbūs, kaip 
kad jie yra komplikuoti.

Jūrininkai Sveikino 
Viršininkus

tūkstančiai Nacionalės

Atrado Valdininko 
Lavoną

William Kuczwalski, 166 N. 
6th St., Kings apskričio dis- 
trikto prokuroro padėjėjo kū
nas, ištrauktas iš Mariaville 
ežero netoli Schenectady per
eitą ketvirtadienį. Jo jieškojo 
nuo pereito pirmadienio, kada 
pastebėta tuščia valtis, kurioj 
jis buvo išplaukęs.

Nežinomas vyras rastas ka
bant ant garsinimų lentos prie 
239th St. ir Kingsbridge Ave., 
Bronx. Kišeniuose rado dolerį 
ir akinius.

pakvietimai 
tą šventę 6-tą, sek- 

o pirmadienį dirbti, 
taipgi rekomendavo 
kad už tos dienosnariams, 

darbą gautą viršlaikinę mokes
ti aukoti ŪSO. 
nėra tarimas, 
kad tie, kurie
duotų liuosnoriai.

Tas, žinoma, 
tik prašymas, 

išsigali, auką

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
i 4<

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

r

Keturi Iš Įkaitintą
Negrą Išteisinti

Keturi iš dešimties jaunų 
negrų Harleme, įkaitintų ata
koje bei apiplėšime dviejų 
baltų asmenų, Ann Coleman ir

tJt lietuviškas ★

TRAKTIERIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

■7

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Lietuviu Rakandų Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai 
Geriausios Rūšies Rakandų 

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
anftVJiftvwAftVJiftvnftvnftuwnRVARunavnftunnvnftunftvnftunftunaunftuwnfivAftUARunfiuAi:

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
f 

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS -MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

Lietu vii] Kūro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

c ■4

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
OF Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga FFh
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada
lyne, užeikite susi
pažinti.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
$

Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:
Du

Jūrininkų Unijos narių susirin
kę į savo mitingą pereito ket
virtadienio vakarą, Manhattan 
Center, audringai sveikino sa
vo naujai išrinktus viršinin
kus, tarpe kurių randasi Jo
seph Curran, Meyers McKen
zie, Lawrenson, Stone, Smith. 
John Regan išrinktas porto 
agentu.

Kadangi jūrininkai nebūna 
ant vietos, jų rinkimai buvo 
pravesti referendumu, kuris 
užtruko 4 mėnesius. Jame da
lyvavo 50,000 jūrininkų.

Tarpe išrinktų 57 viršinin
kų, šeši jau yra ir nacionaliais 
viršininkais.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 

' užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

būsite Brook-

rasta

4

1

REIKALAVIMAI

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Reikalingas patyręs preseris prie 
vyrų paltų (coats) prosinimo. 
Kreipkitės tuojau pas S. Markowitz, 
15-17 East 16th St., New York Ci- 
City, N. Y. — 9th floor. (202-204)

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties.

IK

Mrs. C. Hutchinson 
uždusus ant degančio matraso, 
kuris, menama, užsikūrė nuo 
jos pačios cigarete apartmen- 
te, 539 E. 13th St., N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

! padidinu tokio 
'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Kas nori gražiai laikų praleisti, pasilinksminti ir pasišoktu 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.*

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne6tal 

*dresaM.

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro • 

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