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Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.
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Švedijos valdžia ir parla
mentas sutiko leisti nazių ar
mijai persikelti iš Norvegijos 
per Švediją į frontą prieš So
vietų Sąjungą. Ir tuo pačiu 
burnos atidarymu pareiškė, 
kad Švedija yra griežtai ne- 
utrališka.

Lai Švedijos ponai prasmen
ga su savo tokiu neutrališku- 
mu! Už 
balsavo 
Švedijos 
mente.

šitą talką Hitleriui 
ir broliai socialistai 
valdžioje ir parla-

SOVIETU ARMIJA IMA NACIU TANKUS Į SLASTUS, 0 
ORLAIVIAI NAIKINA PRIEŠU ŽIBALO ŠALTINIUS

naziai puola
ir kėsinasi

Raudonarmiečiai ir 
tojai Apsidirba su

Gyven 
Nacių

s

ŠVEDIJA EINA SUOMIJOS 
KELIAIS

Sovietai mil
tai

Dabar svietas mato, ko ver
ti yra Suomijos baltagvardie
čiai. Jie virto Hitlerio įrankiu 
kare prieš Sovietų Sąjungą. Iš 
Suomi.]os dabar 
Sovietų Sąjungą 
ant Leningrado.

O kai pernai
še tuos baltągvardiečius, 
buvo minkštaširdžių demokra
tų, kurie už juos gailias ašaras 
liejo.

Gerai dar, kad tada Sovie
tai sudaužė Mannerheimo lini
ją ir nukėlė sieną per 20 my
lių nuo Leningrado. Dabar ga
lėtų labai sėkmingai Manner
heimo linijos tvirtoves pavar
toti prieš Sovietų Sąjungą.

Parašiutistais ir Šnipais

Suomija Paskelbė Karą So
vietam; Švedija Praleido 8 
Nacių Divizijas Suomijon(Editorialas)

Švedijos socialdemokratų ir liberalų valdžia traukia sa
vo kraštą į nacių karinį bučių; jie traukia jį karan prieš 
Sovietų Sąjungą ir Angliją.

Ji sutiko perleisti per savo teritoriją nacių diviziją iš 
Norvegijos į Suomiją. Toji divizija bus pasiųsta prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglija, sakoma, žada sutraukyti dip
lomatinius ryšius su Švedija. Ilgainiui gali būti, kad Ang
lija turės paskelbti Švedijai karą. Na, o su Sovietų Są
junga, kad ir netiesioginiai, Švedija bus kare.

Švedijos socialdemokratai su buržuazija elgiasi taip, 
kaip Suomijos socialdemokratai su buržuazija. Pirmiau
siai jie sutiko “tik perleisti” vokiečių kariuomenę į Nor
vegiją, o paskui — sutiko perleisti nacių kariuomenę pul
ti Sovietų Sąjungą! šiandien Suomija yra kare su So
vietų Sąjunga. Anglija veikiausiai neužilgo jai paskelbs 
karą. “Mažytė” ir “demokratinė” Suomija, vadinasi, aiš
kiai atsistos fašistinės Vokietijos pusėje. Švedija, atrodo, 
eina tais pačiais keliais.

Šiandien kiekvienas žmogus, kuriam rūpi fašizmo su
mušimas, kuriam rūpi sykį ant visados padarymas galo 
agresijai, privalo stoti su Sovietų Sąjunga ir visais taisjpraleist “vieną” nacių armi- 
kraštais, kurie kovoja prieš bestijišką nacizmą. i jos diviziją į Suomiją karui

šiandien atėjo toji valanda, kada viso pasaulio anti-fa- prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
šistai privalo suvienyti jėgas vienam ir didžiausiam tiks- tėmytojai praneša, jog vo
lui: HITLERIZMUI SUDAUŽYTI!

Bet Švedijos valdovai, atrodo, kabinasi už plėšrūno 
Hitlerio skverno, užuot prieš jį kovoti!

Hitleris Pareikalavo “Liuosnoriu” Iš Ispanijos, Taipgi 
Iš Jo Užimtu Kraštų Karui prieš Sovietus

" H----------------------------------------------------------

Helsinki, Suomija. — Šuo- karius talkon sau prieš So- 
mių prezidentas Risto Ryti vietus ne tik iš Ispanijos, 
paskelbė, kad Suomija jau bet ir iš užimtos Francijos 
dalyvauja kare išvien su dalies, Norvegijos, Danijos, 
Vokietija prieš Sovietų Są- Holandijos, Belgijos ir Kro- 
jungą. Jis vadino Vokietiją a.tijos, — Hitlerio pavergtų 
“didžia,” o Hitlerį “geni-! kraštų.
jum.”

Soviety Bombininkai Nuskandino Du Naciu Submarinus Bal
tijos Jūroje; Atmušti Naciu Bandymai Pereit Prut Upę 

 B--------------  
kinai pralaužę šiame fron
te.

Dabar siaučia įtužusios 
kautynės už 50 ir daugiau 
mylių į vakarus nuo Mins
ko. Iš Sovietų pusės taipgi 
veikia dideli būriai tankų.

Baisiausi mūšiai šėlsta 
Lenkijos fronte, 250 mylių 
į pietus nuo Minsko.

Raudonarmiečiai atmušė 
kartotinus vokiečių mėgini
mus pereit per Prut upę iš 

I Rumunijos į sovietinę Bes- 
sarabiją; sudaužė tris til
tus, kuriuos naciai buvo nu
tiesę per šią upę. Sovietų 
kariai persimetė per Prut 
upę, sučiupo kiek vokiečių 
ir parsivedė juos į savo pu
sę kaipo belaisvius.

Raudonarmiečiai užtaiso 
sląstus nacių tankam, lei
džia jiem, kaip kokiam lie
žuviui, išsikišt priekin, pas
kui užpuola iš šonų, ir taip 
atkerta tokį tankų “liežuvį” 
nuo užpakalyj sekančių vo
kiečių pėstininkų.

SOVIETŲ ORLAIVIŲ 
ŽYGIAI

Sovietų orlaiviai du kar
tu bombardavo Bucharestą, 
Rumunijos sostinę, taipgi 
Rumunijos prieplauką Con- 
stantą ir Ploesti žibalo sri
tį, kur tebepleška gaisrais 
žibalo šaltiniai, jo fabrikai 
ir sandėliai. Sovietų lakūnai 
taipgi atakavo kelis kariš
kai svarbius punktus Veng
rijoj ir miestus ir prieplau
kas Suomijoj (Finliandijoj). 
— Vengrijai ir Suomija yra 
nacių talkininkės.

Maskva, birž. 27. — Rau
donoji Armija sėkmingai 
kovoja prieš didžius vokie
čių tankų būrius, kurie 
stengiasi prasibriaut linkui 
Minsko, Baltgudijos sosti-

dalyvauja kare išvien su dalies, Norvegijos, Danijos, t

Jau dabar visi gali matyti, nūs. Raudonarmiečiai apsu- 
jog mūsiškiai klerikalai, sme- 
tonininkai ir menševikai lyde
riai tapo begėdiškai atvirais

• Hitlerio agentais. Jų spauda 
organauja Vokietijos nazių 
propagandos ministeriui Goeb- 
belsui.

Berlyne Hitleris suorganiza
vo “Lietuvos valdžią” iš Škir
pos ir Raštikio. O čia “Nau
jienos”, “Keleivis”, “Vieny
bė”, “Amerika” ir “Draugas” 
paskelbė dabar Lietuvą jau 
“nepriklausoma.”

Birželio 25 dieną “Naujie
nos” dar pridėjo: “Lietuvos 
gyventojai padeda naciams 
mušti bolševikus.” Ar Grigai
čiui ne linksma, ne smagu ?

Betgi faktas yra, kad Lie
tuvos gyventojai šimtu procen
tų kartu su visa Sovietų Są
jungos liaudim muša nazius.

po ir atkirto dalį vokiečių 
tankų nuo nacių pėstininkų, 
kurie sekė paskui savo tan
kus. Sovietų kariuomenė 
tuojau užtvėrė spragą, ku
ria vokiečiu tankai buvo lai- v •*

Angly Orlaiviai be At
laidos Bombarduo

ja Vokiečius

Vietoj “Vienos” Nacių Divi- Pranešama, 
zijos, Švedija Praleidžia

Aštuonias į Suomiją
London. — Švedijos val

džia sutiko per savo žemę

Stockholm, Švedija. — 
, jog Vokietija 

išstatė naujus reikalavimus 
Švedijai. Švedų valdžia ne
skelbia tų reikalavimų.

Naciai Sakosi Subom
bardavę Leningradą;

Sovietai Užginčija

Klerikalų “Amerika” birže
lio 27 d. irgi šaukia: “Viso
je Lietuvoje gyventojai sukilo 
prieš savo pavergėjus bolševi
kus.”

Supraskite, bolševikai, ku
rie nei vieno Lietuvos gyven
tojo per metus laiko nesušau- 
dė, nebuvo nuteisę mirtin, ne
nužudė, yra Lietuvos “gyven
tojų pavergėjais,” o naziai, 
kurie į tris dienas nuo karo 
pradžios jau sudegino šimtus 
Lietuvos kaimų, jau išskerdė 
Lietuvos kaimuose ir miestuo
se gal desėtkus tūkstančių lie
tuvių—šitie bestijos yra Lie
tuvos “gyventojų išvaduoto
jai.” ; i

Argi čia ne Hitlerio propa
ganda? Taip, šimto procentų 
Hitlerio propaganda, vedama 
klerikalų, tautininkų ir menše
vikų spaudos. Kaip tik Hitle
ris ir pasiskelbė pasauliui, kad 
jis eina “liuosuoti” Sovietų 
Sąjungos tautas, ypatingai Pa- 
baltijos iš po bolševizmo.

Bet kas jam tiki? Tiktai pa
skutiniai ignorantai.

Kas jam padeda šitą melą 
skleisti? Ogi tik jo tiesiogi
niai ir netiesioginiai agentai— 
Grigaičia, LauČkos, Michelso- 
nai, Tysliavos.

Dar kiti laikraščiai bandė 
šitą Hitlerio melą paduoti iš 
kitų vietų, bet “Keleivis” (bir
želio 25 d.) stačiai išsipiepėjo, 
kad “iš Berlyno atėjo šitokių 
žinių apie įvykius Lietuvoje,” 
kurios sako: “‘Raudonoje Ar
mijoje sukilo visas lietuvių 

ūsas ir po kruvinos kovos 
bolševikais paėmė į savo 
kas Lietuvos sostinę.
fcigi, Grigaitis, Tysliava, 
ička ir šimutis apgaudinėja 

skaitytojus dar ir tuomi,
(Tąsa ant 5-to pusi.)

London, dirž. 27. — 
nai Anglijos orlaivių 
bardavo Vokietijos 
plaukas Bremeną ir 
dienos laiku; sukėlė didžius 
gaisrus. Kiti anglų orlaiviai 
degino ir ardė nacių prie
plaukas Franci jo j ir jų fab
rikus, geležinkelius ir kitus 
karui svarbius punktus va
karinėje Vokietijoje.

Tik keletas vokiečių orlai
vių kai kur numetė po vie
ną .kitą bombą į Angliją 
nakties laiku. Anglai per 
dieną sunaikino 9 nacių or
laivius, o savo prarado tik 
tris. O per paskutines šešias 
dienas anglai nušovė žemyn 
108 priešų orlaivius; patys 
gi neteko tik 19 orlaivių.

Anglai teigia, kad jie ore 
jau viešpatauja ne tik Ang
lijoj, bet šiaurinėj Franci- 
joj ir šiaur-vakarinėj Vo
kietijoj.

Tuzi- 
bom- 
prie-

AMERIKA “PALANKIAI AT
KREIPS SAVO ATYDA I 
PAGALBA SOVIETAM”

Washington, birž. 27. —

SOVIETŲ KOMANDOS 
PRANEŠIMAS:

Maskva. — Raudonosios
Armijos komanda praneša: 

Birželio 26 d. Minsko link
mėje mūsų kariuomenė ko-

Sovietų ambasad. Umanskis prieš vokiečių tankų 
atsilankė pas A m e r i kos ^urm^ kuine buvo pi asi- 
valstybės vice - ministerį s2V?LblPJrmyn’ Kautynes 
Sumnerį Wellesą dėlei pa
galbos So v. Sąjungai prieš 
nacius. Welles žadėjo, kad 
“Jungtinės Valstijos tuo- 
jaus ir palankiai atkreips 
savo dėmesį į pagalbą So
vietam atmušt užpuolimą iš 
Vokietijos pusės.”

Tačiau pastebima,, kad A- 
merikos valdžia nedaro jo
kių reikiamų greitų žings
nių padėt Sovietams prieš 
Hitlerį.

dar tęsiasi.
Linkmėje Lucko ir Kove- 

lio per visą dieną smarkiai 
kovėsi sovietiniai tankai su 
vokiečių tankais, ir tos kau
tynės išėjo aiškion naudon 
mūsų kariuomenei.

Černovico (Cernauti)-link
mėje mūsų kariuomenė sėk
mingai atmušė priešų pa
stangas pereit per Prut upę

SO. BOSTONO IR N0RW00D0 LIETUVIAMS
SUSIRINKIMAI IR PRAKALBOS

So. Boston, Mass. — Lietuvių visuotinas susirinkimas 
ir prakalbos įvyksta šį pirmadienį, birželio 30 d., 7:30 vai. 
vakare, Municipal Hall svetainėje ant Broadway. Kalbės 
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y.

Norwood, Mass. — Lietuvių susirinkimas ir prakalbos 
įvyks šį antradienį, liepos 1 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėje. Kalbės A. Bimba.

šitie susirinkimai šaukiami ekstra nepaprastu karo 
klausimu. Kruvinieji naziai užpuolė Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą. Lietuvos laukuose eina baisūs mūšiai, kraujas 
liejasi upeliais. Visi trokšta galo fašizmui ir hitlerizmui. 
Grumiasi milžiniškos armijos.

Ką reiškia šis baisus karas? Kuri pusė laimės?
Būkite visi ir visos minėtuose susirinkimuose. “Lais

vės” skaitytojai šaukite vietos lietuvius dalyvauti ir iš
girsti platų apibudinimą šio karo.

SENATORIUS NYE NUŽIŪRI 
ANGLŲ SĄMOKSLĄ 

SU NACIAIS

MINISTERS ICKES REIKA
LAUJA TUOJ PRADĖT KA

RA PRIEŠ NACIUS

Berlin. — Naciai skelbė 
birž.' 26 d., kad šarvuota jų 
kariuomenė grumiasi pir-

kiečiai gabena aštuonias sa
vo divizijas iš Norvegijos
per Švediją į Suomiją. *

Naciai jau nuo pirmiau
turėjo 60 tūkstančių karino-1

myn linkui Leningrado, o 
rusai atkakliai priešinasi.

1 (Sovietai užginčijo bet 
kokius armijų veiksmus Le-

— Iningrado srityj tą dieną.) 
Vokiečiai sakė, kad birž. .

26 d. jų orlaiviai naikinan
čiai bombardavę Leningra
dą, jo metalo fabrikus, prie
plaukas, amunicijos dirbtu
ves, lėktuvų sparnų fabriką 
ir kitus karinius taikinius.

(Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izviestija” pranešė, 
jog tą dieną tik vieną kar
tą vokiečių orlaiviai pasiro
dė arti Leningrado, bet nie
ko nebombardavo.)

Tuo tarpu Berlyno spau
da ir radio skelbė, būk Le
ningradas taip subombar
duotas, kad jis skęstąs 
liepsnose ir dūmuose.

menės Suomijoje.

Vengrija Kariaus Prieš 
Sovietus

Budapest, Vengrija.
Vengrų valdžia paskelbė ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

ap-
ar-

Italija Siunčia Motorizuotą 
Kariuomenę Talkon 

Hitleriui
Roma. — Mussolinis 

žvelgė motoriuotą savo
mijos diviziją, kuri trumpu 
laiku bus pasiųsta į karo 
frontą prieš Sovietus.

(Pirmiau buvo pranešta, 
kad Italija siųs prieš Sovie
tus visą korpusą, tai kelias

s

Berlin, birž. 27. — Vokie
čių komanda teigia, -kad jų 
orlaiviai sunaikinę daug So
vietų tankų ir kelioliką 
traukinių su kariniais reik
menimis.

Washington. — Demokra
tas senatorius Nye nužiūri, 
kad Anglija gal taikysis su 
Vokietija ir duos progą vo
kiečiam “sumušt” vieną lik
siančią; Sovietų Sąjungą. Jis 
nurodo, jog nacių orlaiviai 
jau beveik visai liovėsi bom
bardavę Angliją. Tai gal bū
siąs Hesso-Hitlerio planas 
vykdomas.

Hartford, Conn., birž. 27. 
— Amerikos vidaus reikalų 
ministeris Harold Ickes sa
vo kalboj čia reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
pradėtų karą prieš Vokieti
ją; saku, reikia išnaudot lai
ką, kuomet naciai užimti 
karu su Sovietais.

Angly Orlaiviai Suardė 
Naciy Karo Laivą

London, birž. 27. — Rom
biniai vokiečių orlaiviai su
ardė Vokietijos karo laivą

(kuri plaukia rubežium tarp.1 
Sovietinės Bessarabijos ir 
Rumunijos).

(Tiysa ant 6-to pusi.)

užmušė JL28 jo jūreivius. 
Tas vokiečių laivas stovėjo 
Bresto prieplaukoj, Franci- 
joj.

Daugiau Pasaulinių Žinių 
Paskutiniame Puslapyje
ORAS: — Giedra ir šilta.

London, birž. 27. — Lon
done eina gandai ir spėlioji
mai, būk naciai užėmę jau 
visą Lietuvą.

Naciai Vis Neparodo, 
Ką Jie Laimėję

Ispanijos Fašistai Rekru
tuoja “Liuosnorius” prieš

Sovietų Sąjungą
Madrid, birž. 27. — Ispa

nijos fašistų-falangistų par
tija atidarė stotis, kur re
krutuoja “liuosnorius” ka
rius siųst talkon naciams 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ispanijos valdovai per ra
dio ir spaudą pasakoja, kad, 
girdi, “visa Ispanija verdan
ti noru prisidėt prie Vokie
tijos karo prieš Sovietus.”

Įvyko demonstracijų prieš 
Anglijos atstovybę Madride.

Laikysią Amerikos Jū 
reivius ir Kareivius 

Virš Laiko
Washington. — Amerikos 

karo laivyno ministerija 
reikalauja, kad kongresas 
nutartų ilgiau laikyt jūrei
vius, kurių tarnyba išsibai
gia. Manoma, jog kongresas 
patenkins šį reikalavimą.

4

«

Berlin. — Nacių valdžia 
ketino trečiadienį smulkme
niškai paskelbt savo laimėji
mus prieš Sovietus, bet ir 
ketvirtadienį nieko daugiau 
nepaskelbė, • kaip tik, kad 
“nacių karas eina pagal pla
ną ir žada stebėtinų pasise
kimų.”

(Šiuos žodžius berašant 
penktadienį, vis dar negir
dėt tikro nacių pranešimo, 
ką būtent jie laimėję.)

Italų Fašistai Ragina Ja
poniją Tuo j aus Karan 

Prieš Sovietus
Roma. — Italijos fašistu 

spauda ragina Japoniją tuoj 
pradėt karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir nurodinėja, kaip, 
girdi, “lengvai” Japonija 
galėtų užimt įvairias vietas 
Sovietiniame Sibire.

Hitleris Reikalauja “Liuos- 
norių” iš Jo Užimtų 

Kraštų

.i 
r

I

Naciai Prarado 2,000 
Orlaivių Anglijoje

Maskva. — Sovietų spau 
da rodo, jog vokiečiai pra
rado daugiau kaip 2,000 sa

Washington. — Armijos 
vadai planuoja pratęst tar
nybos laiką vyram, kurie 
paimti vieniem metam į ka
riuomenę pagal verstino ka
reiviavimo įstatymą.

Madrid, Ispanija. — Hit- vo orlaivių Anglijoj ir ne- 
leris šaukia “liuosnorius” laimėjo ten viršenybes ore.
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ugnį į visas militariniai strategines vie
tas. Kitaip niekas, būdamas Sovietų vie
toje, negalėtų elgtis.

Iki šiol Suomijos liaudis badavo. Jie 
baisius vargus kentė dėl pereitojo karo. 
Šis karas jai dar baisesnių dienų žada. 
Vienintelė jai išeitis turėtų būti: nuvers
ti Mannerheimo valdžią. Įsteigti liaudies 
valdžią ir gyventi santaikoje su Sovie
tais. Deja, atrodo, kad ir tas šiuo metu 
nėra lengva jai padaryti: Vokietijos bu
deliai - įsiveržėliai Suomijos liaudį spau
džia.

Štai, prie kokios tragedijos kraštą pri
vedė. social-demokratija su fašistais, va
dovaujamais budelio hitlerininko Man
nerheimo !

"Raktas j Berlyną Te 
besiranda Vienam iš 

Mūsų Muziejų”
Sovietų istorikas Višnevskis parodo, kad visuose isto

riniuose mūšiuose rusai supliekė vokiečius; toks pat li
kimas dabar laukia nazių šiame jų banditiškam kare 
prieš socializmo žemę. Višnevskis rašo Raudonosios Ar
mijos organe “Raudonoji žvaigždė.”

 B------------------------------------

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

ga-

nu-

“Mažytė,” “Demokratinė”
Suomija

Šitokiais būdvardžiais komercinė spau
da, anti-sovietinė spauda kadaise krikšti- 
no Mannerheimo valdomą Suomiją, kada 
ji kariavo su Sovietų Sąjunga. Jai pi
nigus rinko, daiktus siuntė; Amerika 
maišus pinigų “skolino,” orlaivius, gink
lus ir amuniciją gabeno; žmones ten 
beno kariauti “už demokratiją.”

Sovietai numatė, kas bus rytoj. Jie 
matė, kad Mannerheimo linija bile
da gali būti pavartota ne vienos Suomi
jos buržuazijos, bet Vokietijos ar kitų 
kraštų imperialistų. Todėl jie Manner
heimo liniją sudaužė, baltuosius suomius 
sumušė, kad apsaugoti savo sieną, kad 
apsaugoti Leningradą.

Kas šiandien gali sakyti, kad Sovietų 
vyriausybė tuomet blogai padarė? Jei jie 
to nebūtų padarę, tai šiandien Hitlerio 
govėdos jau būtų stovėję prie Leningra
do vartų!

Sovietų vyriausybė sutiko, pagaliau, su 
Suomija taikytis. Sąlygos buvo be ka
ro kontribucijų. Sąlygos buvo žmoniš
kos, kokių neduotų nei jokia kapitalisti
nė valstybė. -

Bet kai tik buvo padaryta taika, tai 
Mannerheimo “demokratinė” valdžia 
Suomijoj ir vėl pradėjo šumyti. Ji pradė
jo ginkluotis ir tartis su Berlyno bandi
tais. Priėjo net prie to, kad su jais pa
barė militarinę sutartį, įsileido hitleriš
kus banditus į Suomiją. Iš karto Manner
heimo valdžia sakė, kad tai esą daroma 
tam, kad suteikus vokiečiams kelią perei
ti į Norvegiją.

Tai buvo melas!
Hitleris nesiuntė savo karių į Norve

giją per Suomiją. Jis juos pasiuntė ir 
pastatė Suomijoj, įsakydamas laukti. Da
bar, kada tasai banditas paskelbė So
vietams karą, Hitlerio kariuomenė Suomi
joj pradėjo daryti žygius prieš Sovietus.

Vadinasi, “demokratinė” Mannerheimo 
valdžia Suomijoj be jokio pasipriešinimo 
užleido savo kraštą vokiečiams, kad jie 
pultų Sovietus!

Savo šiam žygiui pateisinti, Suomijos 
valdžia skelbia, būk jinai nekariaujanti 
prieš Sovietus, būk jie būsią neutrališki. 
Bjauresnio pasityčiojimo iš Sovietų ne
gali nei būti.

Na, ir už tai Suomijos liaudis turės nu
kentėti, — skaudžiai nukentėti. Tai vis 
dėl savo valdovų fašistinės politikos.

Strateginės pozicijos Suomijoj šiandien 
yra .bombarduojamos. Sovietai leidžia

Prisiminus Žalgirio Mūšį
Šiame “Laisvės” numeryj telpa įdomus 

Višnevskio straipsnis. Jame paduodama 
istoriniai faktai, kaip Rusija seniau su
pliekdavo Vokietijos plėšikus, kaip rusai, 
kartą buvo įėję į Berlyną.

Įdomi straipsnio vieta ten, kur jo au
torius primena 1410 metų Žalgirio mūšį, 
kuriame Vokietijos kryžiokai buvo be 
mielaširdystės supliekti.

Tame mūšyj dalyvavo lietuviai, lenkai 
ir rusai. Lietuvių tautos istorija mini tą 
mūšį kaipo didžiausią mūsų tautos lai
mėjimą, kaipo žygį, gelbėjusį Lietuvai 
gyvai išlikti.

Šiandien, po 531 metų ir vėl tenka su
siimti su Vokietijos plėšikais, su bandi
tais naciais. Šiandien, aišku, prie moder
niškų sąlygų, daug kas pasikeitė, bet 
yra ir panašumų.

Lietuvių tauta, latviai, gudai, lenkai ir 
rusai šiandien susirėmė su 20-tojo am
žiaus kryžiokais, apsikarsčiusiais svas- 
tikiškais kryžiais, kaip 15-tame šimtmety
je. Šiandien eina milžiniška kova, kur kas 
didesnė — didžiausia pasaulio istorijoje.

Suvienytosios socialistinių kraštų tau
tos, kurių tarpe mūsų tauta vaidina dide
lį vaidmenį ir jos žemėje eina mūšių da
lis, pasirįžo sykį ant visados Vokietijos 
plėšikams, razbaininkams ir žmogžu
džiams užduoti galutiną smūgį. Ir jis bus 
užduotas. Jis bus užduotas jei ne ties 
Žalgiriu, tai prie Berlyno. Tik pasilikusi 
laisva vokiečių tauta—darbininkai, vals
tiečiai ir inteligentai — galės gražiai su
gyventi su kitom tautom.

Fašizmas bus sutrėkštas!
Bet kaip buvo visuomet, taip ir šian

dien, lietuvių tautoje yra išdavikų. Raš- 
tikiai, Škirpos ir kiti lietuvių tautos niek
šai smetonininkai šiandien tame didžią- 
jame, tame istoriniame mūšyje stovi po 
svastika; jie eina išvien su Lietuvos pūs- 
tytojais. Jie leidžia kulipkas į lietuvių 
tautos širdį; jie tarnauja barbarui Hit
leriui !

Amerikoje gyvenąs budelis, Hitlerio 
agentas Smetona, čionai prisiųstas Hitle
rio. Jis čia turi suorganizavęs šaiką sme- 
tonininkų. Jį remia, jį palaiko kunigai ir 
socialistai. Visi jie šiandien dirba išvien 
su Hitleriu ir džiaugiasi, kad Lietuva už
pulta ir teriojama. Jie čia skleidžia hitle
rinę propagandą. Jie čia mulkina visuo
menę. Jie siunčia Hitlerio agentams - 
smetonininkams Berlynan pinigų!

Pažangioji Amerikos lietuvių visuo
menė, prisiminusi tą istorinį mūšį, Žal
girio mūšį, privalo vienytis ir padėti savo 
broliams Lietuvoje juo greičiau nusukti 
sprandą užpuolikui Hitleriui. Jie privalo 
padėti palaidoti svastiką amžinai. O tą 
jie geriausiai padarys, jei kovos prieš 
smetonininkus - hitlerininkus Amerikoje.

jie užpuolė. Gerai, tik patys 
save galės kaltinti.

1917 metais Rusija turėjo 
didžiausios revoliucinės įta
kos ant Vokietijos, kuri jau 
buvo išsisėmus kare, kurį 
jinai turėjo vesti apsuptame 
fronte — prieš Rusiją, prieš 
Britaniją, prieš Jungtines 
Valstijas. Vokietijos armija 
ir užfrontė pradėjo griūti. 
Berlyno valdonai padarė 
dar vieną desperatišką ban
dymą: 1918 metų vasario 
mėnesį jie dar kartą įsiver
žė Rusijon, Ukrainon, per 
vartus, kuriuos jiems atida
rė trockistai, kurie išdavė 
Sovietų liaudį.

Pusės miliono Vokietijos 
ir Austrijos karių armija 
žygiavo ant prastai ginkluo
tų Raudonosios Gvardijos 
dalių ir jaunų regimentų 
Raudonosios Armijos, kuri

dar tik buvo susiorganiza- 
> vus. Iš viso Ukrainos fron

te raudonarmiečių ir rau- 
dongvardiečių tebuvo 20,- 
000. Tuo laiku Vokietijai 
pavyko okupuoti dalį mūsų 
teritorijų.

Tada prasidėjo išsilaisvi
nimo k a r a s. Kiekvienas 
miestas, kiekvienas kaimas 
virto kovojančiu frontu. 
Kovoje dalyvavo seni ir jau
ni. Visa darbo liaudis suki
lo prieš plėšikus. Neliko nei 
vieno tylinčio kaimo, nei 
vienos tylinčios dirbtuvės, 
nei vienos tylinčios girios... 
Visi jie sukilo prieš okupan
tus, 

i

Ir dar kartą Vokietija tu
rėjo progą pažinti, kaip mū
sų žmonės atrodo kare. Vo
kiečiai siuntė prieš mūsų 
žmones ekspedicijas ir kro
vė didžiausias finansines 
bausmes ant jų. Bet mūsų 
žmonės atsakė jiems nauja 
neapykantos ir pasipiktini
mo banga.

Niekados laisvas rusas — 
sūnus laimėtojų ant ežero 
Peipus, Tannenbergo (Žal
girio), sūnus paėmėjų Ber
lyno, nebus po fašistine kur- 
ka.

Niekados laisvę mylįs uk
rainietis — sūnus Zaporoži- 
jos kazoko — nebus po pra-

keikta vokiečio barono kur-

Anglijos maisto ministeris, lordas Woolton, egzaminuoja maistą, atgabentą iš 
Amerikos, einant Lend-Lease Biliaus patvarkymais.

Jau nebe pirmą sykį mū
sų žmonės veda teisingą ko
vą prieš vokietį įsiveržėlį. 
Tryliktajame š i mtmetyje, 
stovėdama suglaustomis ir 
tvirtomis eilėmis, Rusija at
laikė vokiečiu ritieriu smū
gį. Ant Peipus ežero ledo 
vokiečiai buvo apsupti ir su- 
kriušinti. ..

Savo istorinėje kovoje už 
Pabaltės ir abelnai už savo 
vakarinius rubežius Rusija 
matė daug puikių pergalių 
prieš Vokietijos ritierius ir 
baronus — prieš tas gaujas 
pavydingomis akimis ir gro
bikiškomis rankomis ...

Visas pasaulis žino apie 
puikią rusų ir jų talkininkų
— lenkų ir lietuvių pergalę 
prie Tannenbergo penkiolik
tajam šimtmetyje, būtent, 
1410 metų liepos mėnesį 
(šis mūšis yra žinomas kai
po Žalgirio mūšis). Slaviš
kojo pasaulio destinacija 
buvo pavojuje... Vokiški 
teutoniški ritieriai į mūšį 
metė pačias šauniausias sa
vo spėkas. Kova buvo labai 
aštri. Vokiečiai buvo visiš
kai supliekti. Teutoniškas 
Ordenas buvo visiškai su
daužytas ir susilaukė savo 
negarbingo galo ...

Lai Hitleris ir jo banditai 
šiandien atsimena Tannen
bergo (Žalgirio) mūšį!

Šitie įvykiai toli gražu nė
ra pilna atskaita, kurią Ru
sijos žmonės gali patiekti. 
Prisiminkinle patys sau ir 
priminkime savo priete- 
liams ir neprieteliams kitus 
susikirtimus su Vokietija.

šešioliktajam šimtmetyje 
Jono Baisiojo armija suplie
kė vokiškus įsiveržėlius Pa
balti j oje . .. Kova už Pabal
ti jos valstybes buvo ilga ko
va, nusitęsus desėtkus metų,
— kova, kurioje rusai paro
dė didžiausio didvyriškumo.

Ritieriu palociai su jų 
aukštais mūrais ir geleži
niais vartais sugriuvo nuo 
rusų smūgių, negalėdami 
atsilaikyti prieš užpuolimus. 
Tai buvo sprendžiamoji ko
va, jokio pasigailėjimo ne
buvo prašoma. Rusas karys 
nereikalauja pasigailėjimo../

Pradžioje septyniolikto 
šimtmečio vokiški baronai 
ir grobikai stengėsi įsikur
ti Rusijoje. Bet Minino ir 
Požarskio armijos sumušė 
įsiveržėlius ir išgrūdo iš 
mūsų žemės.

Aštuonioliktajam šimtme
tyje Vokietija vėl geidė iš
bandyti savo spėkas su spė
komis mūsų liaudies... Pa-!Armijos dalis Lietuvoj irvi- 
sekmės buvo tokios, kad ru-,su pasieniu, 
sų armija okupavo Berlyną sios Armijos tos dalys did-'jos yra su Sovietų Sąjunga. 
1760 metų spalių 9 dieną, vyriškai kaunasi, L..’ ; J1-1--- — TT-’-1—-------

Lai Hitleris ir jo perkai- kartu Sovietų Sąjunga gale- šalis, ir tauta su vilčia Jau
tusi šaika nepamiršta, kad j tų sumobilizuoti savo karo ■ kia išlaisvinimo tik iš So- 
Berlyno miesto raktai febe- jėgas ir permesti jas hitleri- j vietų Raudonosios Armijos

To niekados nebus! Nie
kados baltrusis, išdidus gru- 
zietis ii* drąsus latvis nenu
lenks savo galvos!

1918 metų rudenį Vokieti
jos armija pradėjo silpnėti, 
suklupti. Pradėjo krikti ir 
1918 metų lapkričio mėnesį 
mūsų kariai suėmė ištisus 
vokiečių garnizonus Ukrai
noj, kartu su sunkiąja artile
rija ir transporto įrankiais. 
Mes išgrūdome juos miestas 
po miesto.

Prabėgo dvidešimt trys 
metai... Fašistinė klika už
puolė mus, užpuolė didelę, 
laisvą šalį iš 193 milionų 
žmonių.

Hitleris ir jo avanturiška 
šaika pamiršo istorijos pa
mokas, karo pamokas.

Gerai, mes p r i ė m ėmė 
mestą kovos pirštinę ... Ei
na aštrūs mūšiai. Šituose 
mūšiuose visi mes, visa so
vietinė liaudis įrodys, kad 
mes esame verti būti anū
kais tų, kurie kovojo už tė
vynę lojališkai ir atsidavu
siai, iki pat galo, iki perga
lė buvo mūsų!

Mes priminsime vokie
čiams fašistams — kol jie 
tebėra gyvi — kaip ir kur 
Rusijos liaudis jiems kailį 
išvanojo!
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IŠ KARO IR APIE KARA
šistai bijo tiesos, kaip ug
nies. Jie ne tik į kalėjimus 
ilgiems metams grūda tuos 
piliečius, kurie drįsta pasi
klausyti žinias iš Anglijos 
ar kitų šalių, bet net mirti
mi grūmoja. Mat, iš užsie
nio piliečiai gali gauti tikrų 
žinių, kurias fašistai slepia. 
Kaip žinia, Vokietijos fašis
tų propagandos biurai sklei
džia bjauriausius melus ir 
užsieny j.

Nudegs Naziai Nagus
Newyorkinio dienraščio 

“P.M.” karinis apžvalginin
kas, kuris pasirašo “Gene
ral,” rašo, kad Vokietijos 
fašistai nudegs nagus kare 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
Lašo, kad jeigu net Sovie
tams ir teks kiek pasitrauk
ti, ypatingai linkui jų pir
mesnių sienų, tai tas nereiš
kia, kad Hitleris jau bus lai
mėtojas. Sovietai prie savo 
senų sienų turi stiprias ap
sigynimo pozicijas, kur jie 
galės ištaškyti fašistų gau
jas, o paskui pereiti į kontr 
- ofensyvą ir pribaigti fašis
tus.

Bet mums atrodo, kad xx«,<x xxxvx^xxo
Raudonoji Armija atkakliai slaptai per kelis mėnesius 
gina Pabaltijos kraštus ir
Vakarinę Ukrainą ir Balt- vietus, jis ten suvežė armi- 
rusiją todėl, kad ten dar ne- ją, ginklus, amuniciją, su- 
seniai tarybinė tvarka, dar traukė orlaivius ir bombas, 
darbo žmonių klasiniai prie- Sovietai užklupti, kada jų 

išgyvendinti, kad armija dar nemobilizuota, 
kur tik ten ateis Hitlerio Bet jie savo jėgas renka į 

tai vietiniai darbo daiktą. Ne pirmu kartu ru- 
priešai išdavinės įsų liaudis parbloškia pasau

lio užkariautojus. Ji sunai
kino totorių galybę. Ji par
bloškė garsųjį Napoleoną. Ji 
dar greičiau sunaikins Hit
lerį, Mussolinį ir visą jų 
gaują, nes Sovietų Sąjunga 
yra darbo žmonių valstybė. 
Kiekvienas jos pilietis, kiek-

mirties ir mano, kad jie vėl 
galės smaugti darbo žmo
nes. Tuščios jų viltys!

šai nėra

gaujos, 
žmonių 
kiekvieną buvusį tarybinės 
valdžios, darbo unijos ir ki
tokios organizacijos veikėją, 
kad fašistai juos išžudytų. 
Todėl Raudonoji Armija vi
somis pastangomis gina 
tuos kraštus.

Sovietų šalis - Hitlerio 
Kapai

Nereikia nusiminti, kad 
pradžioj Hitleris turi dalino 
pasisekimo prieš Sovietus. 
Atminkite, kad H i 11 eris

savo jėgas gabeno prieš So-

Finliandijos Liaudies 
Priešai

Finliandijos socialistai, 
kapitalistai ir dvarponiai 
yra bjauriausi savo šalies 
išdavikai ir liaudies priešai. 
Jie dar ' 1918-1919 metais 
tūkstančiais žudė darbo 
žmones. Jie 1939 metais vir
tę imperialistų prostitute iš
šaukė karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Jie tada save gar
sino “demokratais”. Jie da
bar Finliandiją pavertė į 
Hitlerio gaujų bazę puoli
mui ant Sovietų. Jie vėl Fin
liandiją įtraukė į karo bai
senybę. Bet mums atrodo, 
kad tai bus paskutinis jų * 
žygis. Finliandijos liaudis, 
šiame kare, su Raudonosios 
Armijos pagelba, turės pa
daryti jų viešpatavimui ga
lą ir pati savo reikalus tvar-

Klausimai ir Atsakymai

Raudonarmiečių Didi Drąsa vienas karys brangiai par- 
Kiekvienam aišku, kad duos savo gyvastį, nes jie 

Vokietijos fašistai užpuolė I žino, kad juos užpuolė todėl, 
neskaitlingas Raudonosios j kad jie yra darbo žmonių 

.! šalis. Kiekvienoj kapitalo 
bet Raudono-!šalyj darbo žmonių simpati-

vyriškai kaunasi, kad tuo Kiekviena Hitlerio pavergta

Klausimas:
Dabar aš tamstų klausiu, 

ar galima Lietuvon nusiųs
ti knygų? Aš jų turiu daug. 
Jos man nebereikalingos, 
nes aš visas jas esu perskai
tęs po kelius sykius. Taigi, 
jeigu galima pasiųsti Lietu
von, tai man praneškite, o 
aš jums prisiųsiu minėtas 
knygas ir pinigų padengi
mui pašto kaštų.

ra vienam iš mūsų muziejų.
Vokiečių kareivių buvo ir 

Napoleono armijoj, kuri 
1812 metais maršavo ant 
Maskvos. Visai supliekti, 
apdriskę, sušalę ir alkani 
jie nešdinosi atgal — po 
Borodino ir Maskvos, po tos 
jų vėliausios kampanijos 
“ant Rytų” .. .*

Rusija žino, kaip pasitik
ti nekviestus svečius!

Ne už dyką 19-tam šimt
metyje sulaukęs senatvės 
Bismarkas persergėjo vo
kiečius nepulti Rusijos. Bet

Atsakymas:
Jūs laišką rašėte, kai dar 

nebuvo naziai paskelbę karo 
Sovietų Sąjungai. Dabar jau 
eina baisus karas. Mūšiai 
eina Lietuvos laukuose. 
Taigi, bet koks susirašinėji
mas su Lietuva veikiausia 
bus nutrauktas, kol Hitle
riui sprandas bus nusuktas 
ir kol vėl nesugrįš taika 
Lietuvos laukuose. Taipgi 
aišku, kad tuo tarpu nega
li būti jokios kalbos apie

i ir Orlaivyno. Nusiminti ne- 
i tenka! Raudonoji Armija 
bus pergalinga! Fašizmas 
turės žlugti!

Tuščios Baltagvardiečių 
Viltys

Hitlerio fašistų užpuoli
mas ant Sovietų Sąjungos 
iššaukė džiaugsmą lietuvių 
fašistų iš “Vienybės” ir kitų siuntimą knygų Lietuvon, 
logerių. Tas patsai džiaugs- Prisieina palaukti, 
mas matosi pas rusus bal
tagvardiečius. Buvęs caris- ma pasiųsti, tai dienraštis 
tų kunigaikštis Vladimiras, “Laisvė” neapsiimtų knygas 
kapitonas Sergejevski ir ki- persiųsti. Turėtumėt jūs pa- i • i .. r* . • . . , . •» • , •

ninku sunaikinimui.
Už Teikimą Pa gėluos 

Sovietams
Laikraštis “New York 

Post” rašo, kad Sovietų Są
junga yra milžiniška jėga 
išgelbėjimui žmonijos nuo 
fašizmo. Laikrašti^ mano, 
kad Amerikos vyriausybė 
turėtų teikti; Sovietams vi
sokią pagelbą,kad greičiau 
nusukus sprandą fašizmo 
smakui. .

Fašistai Bijo Tiesos
Vokietijos ir Italijos fa- ti laukia Sovietų tvarkos tys jas siųsti.

Trečia, jeigu ir būtų gali-
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m r MI N AS
Mėgiamos Knygos Apie Amerikiečius visą pa-

Tarybų Sąjungoje

re-

Vienos Kauno mokyklos

tuviški fašistai.

VILNIAUS DAILŪS MOKYKLA

po svetima ko-

New Britain, Conn
vėl tapo išleistas sutrumpintam ver-

“Šviesa”

I

būsimais

yra modelis darbui “gatvės smui- 
Klausytojams duodamos pasirink- 
kompozicijos iš darbo žmogaus 
Mokyklos auklėtiniai savo dar-

lietuviai 
visuose

Munici-
So. Bos-

Anglijos karaliaus Jur- 
troško gaut iš Rusijos 
prieš amerikiečius. Ka- 
į Jurgio Antrojo pra-•

pastebi, kad 
atsisakymo su- šiame 

mitin- 
Įžanga

ku y- 
eko-

J o j e 
nuo anksty-

Įau
stu- 
Ko
pa-

išėjo iš spaudos “šviesos” numeris 
už 1941 metus. Antrasis šių metų 

numeris įdomus ir turiningas. Ja-

Pats tasai draugas 
paliko užinteresuo- 
vieta ir

Tarybų Sąjungos Mokslų Akademijos Pa
saulinės Literatūros Institutas paruošė spau
dai “Amerikos Literatūros Istoriją”, 
apimamas literatūros periodas
bosios puritonų literatūros iki šių dienų.

‘“Uncle Tom’s Cabin” buvo labai popu
liarus veikalas Rusijoj dar prieš revoliuciją. 
Dabar 
time.

KAPSO SŪNUS

Gyvenimo Jūroje
(Skiriu Lietuvos liaudies poetei, Salomėjai 

Nėris)

Šeštadienis, Birželio 28, 1941
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Trečias puslapis

moksleiviai sporto parade; žmones buvo linksmi ir pasitenkinę 
budelis Hitleris šiandien terioja mūsų Lietuvą, o jam padeda lie
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Vilnius. — Vilniaus Dailės Mokykla dirba 
dar tik pirmuosius metus. Mokyklos rengia
majame skyriuje ir trijose studijose moko
si 116 žmonių: tapybos studijoje—45, skulp
tūros—17, grafikos—11 ir rengiamajame 
skyriuje 43. Bent pusė visų klausytojų yra 
smulkių valstiečių ir darbininkų vaikai, da
lis—kilę iš darbo inteligentų, 46 klausytojai 
•gauna stipendijas. Apie 30 iš provincijos at
vykusių klausytojų gyvena mokyklos bend
rabutyje. Pirmajame parengiamajame kur
se yra 43 klausytojai, antrame—29, trečia
me—23, ketvirtame — 16, penktame — 5. 
Mokykloje mokslo pažangumas geras ir 
nuolat gerėja. Ypač labai gabių ir darbš
čių žmonių yra žemesniuose kursuose, kur 
valstiečių ir darbininkų vaikai sudaro žy
mią klausytojų daugumą.

Mokykla atsisakė buržuazinės pažiūros 
“menas menui”, ir kiekvienoje studijoje ry
ški naujojo gyvenimo dvasia. Dail. Gudai
tis sako, kad abi tapybos studijos, vedamos 
jo ir dail. Vienožinskio, jau pasukusios nau
juoju keliu, žanrinė tapyba būsimiems daili
ninkams leidžia pajusti realybę ir darbo 
žmogų, vargusį ir kentėjusį priespaudoje, 
išdidžiai žengiantį keliu į šviesią ateitį. Pir
mą kartą į studiją, kaip modeliai, įžengė 
beraštė moteris ir mažas berniukas, kurie 
pozuoja paveikslui apie neraštingumo likvi
davimą. Kitoje tapybos studijoje senukas 
su smuiku 
kininkas”. 
ti laisvos 
gyvenimo.
bams temų jieško fabrikuose ir įmonėse.

Tai pagrindinė darbo linkmė. Gabiausi 
klausytojai dail. Gudaičio studijoje yra Alf. 
Motiejūnas, F. Ivanauskas, K. žeromskis, 
V. Juškienė. Jie visi yra originalūs ir stip
rūs darbuose. Alf. Motiejūnui šiemet pa
siūlyta baigti mokykla. Antrame dail. Gu
daičio studijos kurse iš kitų tarpo išsiskiria 
K. Merkevičius ir R. Pietkevičius, o pirma
me kurse—A. Kazlauskaitė. Dail. Vienožins
kio studijoje stipriausi klausytojai: Juzė 
Katiliūtė, Bronius Uogintas, Jonas Vilutis, 
Juozas Penčyla, Jonas Ilkevičius.

Skulptūros studijai vadovauja dail. Alek
sandravičius. Studija dirba dviem grupė
mis, kurių pirmoje yra 11, o antroje—aukš
tesnių kursų klausytojai.

Be studijinių darbų svarbus dėmesys ski
riamas kompoziciniam darbam. Tematikoje 
—griežtas persilaužimas: dabar dėmesys 
darbo žmogui ir jo gyvenimui. Darbams me
džiagą mokiniai renka pagal laisvus pieši
nius, padarytus ekskursijų į įmones metu, 
lankydamiesi darbavietėse ir įmonėse. Klau
sytojams statomi reikalavimai, kad vaizduo
jamieji objektai būtų gerai pažįstami. Dabar 
dirbama iš molio bet aukštesnių kursų klau
sytojams teks atlikti darbus iš granito—ir 
kt. kietų medžiagų.

Bent 80% visų šių klausytojų už pažangu
mą darbe įvertinami geru pažymiu, šiuo mt. 
studijoje stipriausi savo darbais Elena šid- 
laitė, Kazys Varnas, Vacius Volosevičius, 
Alfonsas Losovskis ir kt. Antrame kurse iš
skirtini Gabrielius Stanulis, Bronius Petraus
kas, Adolfas Zaloga.

—Grafikos menas jau iš anksčiau paveldė-
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jo realistinį atspalvį, —■ pareiškė studijos ' 
vedėjas dail. Bulaka, — tat leido studiją iš
syk pasukti griežtu kampu į realizmą. Da
bar klausytojai jau lanko įmones, dirbtuves, 
darbavietes, kur susipažįsta su darbo vyks-

savo 
pas- 
klai- 
pasi-

mu, o visa tai, ką pamato, išreiškia 
darbuose. Studijoje mokytojas eina iš 
kos, nurodydamas kryptį ir taisydamas 
das. šitoks mokymo metodas leidžia 
reikšti klausytojų individualybėms.

Grafikos studija turi labai gerus įrengi
mus, net 7 moderniškas įvairiems grafikos 
darbams mašinas ir geras darbui sąlygas. 
Grafikos meno parodose studijos klausyto
jai supažindinami su didžiųjų grafikų dar
bais. Studijoje yra trys pagrindinės šakos: 
medžio raižymo, oforto ir litografijos, šiuo 
metu studijoje stipriausia pasireiškia: IV 
kurse—Halina Gacevičienė ir Stasys Roličas, 
III kurse — Juozas Macutkevičius, 11 kur
se—Barbora Narembskaitė ir. Lidija Novic- 
kienė.

Dalyje Vilniaus Dailės Mokyklos klausy
tojų žymu darbo entuziazmas ir rimti užsi
mojimai darbe. Bet yra klausytojų, ypač ki
lusių iš turtingųjų vilniečių ir dvarininkų, 
kurie nekreipia dėmesio net į mokykloje 
nustatytą tvarką. Mokyklos administracija 
su nedraugingais klausytojais kovoja griež
tomis priemonėmis, bet tik pamažu įveda
ma mokykloje rimta darbo drausmė ir su
siklausymas.

Mokyklos administracijos uždavinys yra 
padaryt galą šiem nenormalumam ir moky
kloje įvesti griežtesnę tvarką. Toki neklau
žados, kurie į raginimus laikytis nustatytos 
įstaigoje tvarkos randa tik vieną atsakymą: 
“Mes prie to nepripratę ir nepriprasime,” 
vienu ar kitu būdu turi būti pratinami prie 
tvarkos, nes jų pavyzdys blogai veikia visus 
kitus mokyklos klausytojus. Socialistinėje 
mokykloje mokymasis ir darbas pirmoje ei
lėje, o mokytis ir dirbti nenorį mokiniai turi 
užleisti savo vietą tiems žmonėms, kuriems 
rūpi mokytis, bet ne dykinėti.

Taip pat čia jaučiami dideli nenormalu
mai organizaciniame gyvenime. Mokykloje 
yra jėgų, kurios gali būti naudingos ir už 
mokyklos sienų, bet ligi šiol tos jėgos ne
įtrauktos į organizacinį ir visuomeninį gyve
nimą. Mokyklos komjaunuoliai, kurie turė- 
rėtų išjudinti savo draugus iš šios statiškos 
padėties, patys laukia išjudinami. Net sieni
nis laikraštis “Liaudies Paletė” yra tik atsi
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Hollywoodo aktorius Alan Hale, gimęs Washingtone, D. C., yra vaidinęs visokiose rolėse ir veikaluose. Šiame atvaizde parodomas 
jis sekamuose veikaluose: “Robin Hood,” “The Sisters,” “Fighting 69-th,” “Virginia City,” “The Sea Hawk” ir “Strawberry Blonde.” 
Mr. Hale yra gimęs 1892 metais.

tiktinai paruoštas, o juk mokykloje pakanka 
gerų šiam laikraščiui bendradarbių.

Mokyklą šefuos Dailės Kooperatyvas, ku
ris jau paskyrė apie 5,000 rubl. gabiems 
mokyklos mokiniams šelpti.

šiuo metu Vilniaus Dailės Mokykla gyvai

Tarybų Sąjungoje tapo išleista eilė 
gų, nagrinėjančių Amerikos istoriją, 
nomiją ir literatūrą.

Štai nesenai išėjo iš spaudos senai 
kiama, ypatingai istoriją studijuojančių 
dentų, knyga: “Jurgis Washingtonas ir 
va už Amerikos Nepriklausomybę.” Ją 
rašė mokslininkas I. S. Yuzefovičius.

šiame kūrinyj gvildenama Amerikos
voliucijos istorija. Autorius trumpais bruo
žais nušviečia tarptautinę padėtį, kurioje 
Amerikos revoliucija prasidėjo ir išsivystė 
iki pergalingo laimėjimo ir Jurgio Wash- 
ingtono Amerikos revoliucijoj vaidmenį.

Autorius taipgi iškelia caristinės Rusijos 
nusistatymą linkui 
gi o Antrojo, kuris 
20,000 karių karui 
tarina, atsakydama 
šymą pagalbos, nurodė, kad Rusijos kariuo
menė karo išvarginta ir kad susidaro dideli 
keblumai ąaryšyj su kariuomenės persiunti
mu tarnautVvetimam krašte 
manda.

Minimos knygos autorius 
tikroji priežastis Katarinos 
teikti Anglijai karinę pagalbą prieš ameri
kiečius buvo Pugačevo sukilimai.

žingsnis po žingsnio autorius seka kovą 
Amerikos kolonistų prieš anglus ir parodo 
Washington© armijos pergalę prieš anglų 
armiją. Jis nurodo, kad Washingtonas buvo 
įžymus tų laikų armijos vadas ir kovotojas 
už tautinę nepriklausomybę. Nors Washing
tonas pasiduodavo svyravimo įtakai, tačiaus 
jis pasiliko tvirtu monarchijos ir reakcijos 
priešininku.

“Amerikos žmonės”, tęsia autorius, “ir 
visa progresyviškoji žmonija niekados ne
užmirš didžių Washington© nuopelnų ir jo 
vaidmens laike tautinės išsilaisvinimo kovos 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Paminėjimui 150-tinės sukakties nuo Ben
jamino Franklino mirties išleista jo biogra-

Nors ūžė audra, jūros šėlo, 
laivelis putojančiose bangose suposi; 
bet tu viską atlaikei— 
nelūžo tavo tvirtas ūpas.

Ar laurus tau ant galvos dėjo, 
ar gyrė kas, ar peikė Kuodys;
ar pavasaris gražus žavėjo, 
ar drebino šaltasai gruodis.

Pirmyn nešei tu vargo lyrą 
į plačiąją Lietuvos liaudį; 
tavo poema takus skynė, 
žodžiai perkūno balsu griaudė.

Pamilo tave brolis artojas, 
eiliuotas mintis kuomet paskaitė;- 
tavaisiais1 žodžiais sesė kartojo; 
kai šieną grėbė ar kasas raitė.

Pamilo taipgi vargb poetas 
toli už Atlanto, tropikų girioj, 
tą pačią sėklą, norėdamas sėti, 
tau, Salomėja, šiuos žodžius skiria.
Darbo”) S. Paulo, 29—1,-941 

Vokietija Bombarduojama 
iš Abiejų Pusių

Berlin, birž. 26. — Naciai 
pripažįsta, jog anglų ir So
vietų orlaiviai daugmeniš- 
kai bombardavo Vokietiją iš 
abiejų šonų.
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ruošiasi Gegužės Pirmosios šventei, ir šiam 
reikalui atliekami dideli puošimosi darbai, 
žymi dalis mokyklos klausytojų prisidės 
prie bendro Vilniaus miesto puošimo didžia
jai proletariato šventei.

J. Alksnėnas.

fija. Ją parašė jaunas Tarybų Sąjungos is
torikas M. Radovski. šioj knygoj plačiai nu
šviečiamas gyvenimas ir darbai įžymaus po
litiko ir mokslininko ir įvertinamas jo vaid
muo revoliuciniame judėjime, kuris vedė lin
kui Suvienytų Valstijų Amerikos įkūrimo.

Autorius kreipia domę, kad Franklino 
patyrimais T. S. susidomėjimas yra didelis ir 
prilygina jo darbus M. Lomonosovo dar
bams.

Laikraštis “Trud”, įvertindamas minimą 
knygą, žymi: “Visų pirmiausia knygą skai
tys tarybinis jaunimas, kuris iš Franklino 
gyvenimo ir darbo pavyzdžių išmoks vys- 
tyt savo valią ir talentus... Tokia knyga 
turi būt kiekvienos mokyklos knygyne.”

Tarp visos eilės svarbių knygų Sovietai 
išleido kitą žymėtiną knygą po antrašte 
“Gyvenimai Įžymiųjų Vyrų.” Joje N. Kai
mą aprašo Joną Browna ir jo pastangas iš
laisvinti negrus.

šiomis dienomis tapo išversta rusų kal- 
bon Richard Wrights “Native Son” ir per
spausdinta “International Literature” žur
nale.

So. Boston, Mass
MASINIS MITINGAS!!!
įvyks pirmadienį, birželio

(June) 30 d., 1941 m., 7:30 v. 
vakare, South Boston 
pal Salėje, Broadway, 
ton, Mass.

Mes atsišaukiame į 
žangią lietuvių srovę ir prašo
me visų ateiti į šį masinį mitin
gą. šiame masiniame mitinge 
kalbės A. Bimba ir Prof. B. F. 
Kubilius. Tie abu kalbėtojai 
yra gerąi informuoti apie Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos padė
tį prieš karą ir kaip dabar ka
ras siaučia.

Kalbėtojai bus pasiruošę 
atsakyti į sekančius klausimus:

1) Kas tie sužvėrėję agentai?
2) Kuomi jie padeda Hitle

riui čia Amerikoje ir Lietuvo
je?

3) Kada ir kur jie prisilai- 
žinėjo Hitleriui?

4) Ar Londonas ir Washing- 
tonas išgelbės Sovietų Sąjungą?

5) Kas dabar džiaugiasi Lie- 
I tu vos nelaime?

6) Iš kur pareina “pamatuo
tos žinios?”

Į suminėtus klausimus virš 
pakviesti kalbėtojai atsakys su 
faktais ir dokumentais. Mūsų 
visų yra priedermė būti šiose 
prakalbose, ir išklausyti aty- 
džiai kalbėtojų' nurodymus.

Ir-gi turėsime muzikos pro
gramą. Būtinai būkite 
masiniame milžiniškame 
ge. June 30, vakare, 
veltui.

Rengia P. L. T. Bostono Sk.

Jau 
antras 
“Šviesos 
me telpa 23 straipsniai, eilėraščiai ir apy
sakaitės. čia nėra vietos nuodugniam ana
lizavimui “šviesoje” telpančių straipsnių, 
tad paduodame tik antraštes.

Tiesa ir Blofas apie šį karą—įvadinis; 
Atsisveikinimo giesmė. Eilėraštis. Džambu- 
las (vertė Faustas Kirša) ; Du pasauliniai 
karai — dvynukai (Vai. Sūnaus) ; Donelai
tis: baudžiauninkų dainius (J. Žiugždos); 
Kova su žmonių kančiomis (Mikės Goldo) ; 
Naujoji liberalų evangelija (A. B.) ; Kelio
nė iš vergijos. Eilėraštis (Miškų Darbinin
ko) ; Tyli naktis. Eilėraštis (Petro Pilėno) ; 
Laisvė socializmo žemėje (Liono Feucht- 
vangerio) ; Bedantė Amerika (Dr. A. Petri- 
kos) ; Išeitis iš šių dienų “pragaro” (A. Gil- 
mano) ; Nuo Pyrinėjų iki Gibraltaro (F. 
Abeko); Ai, Saulute Motynėle (Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus) ; Džiova tebeskina biednuo- 
menę (Dr. D. C.); Poetas Meine ir jo ga
dynė (J. V. Narbuto) ; žiemos pasaka, Ei
lėraštis (H. Heinės. Vertimas K. Jakūbė- 
no) ; Geriausia mokykla. Vaizdelis (Miškų 
Darbininko) ; Kun. A. Drazdauskas-Strazde- 
lis (Jaunučio) ; Šoto Rustavelis (Proncės) ; 
Tėveli, namo eik iš lauko ir Girdžiu Ame
riką dainuojant eilėraščiai Walt Whitmano. 
(Vertimas V. T.) ; Mokslas gyvenimui pra
ilginti (Akademiko Z. S. šterno).

Būtinai pasistengkite įsigyti šį “Šviesos” 
numerį.

Pavienio num. kaina 25 centai.

Besidairant Nugirsta
Neseniai susivedė Vincent 

Yokimas su Julia Budeliūte iš 
Torrington, Conn. Abu dar jau
no amžiaus, bet dalyvauja pa
žangiam judėjime. Julė berods 
buvo Aido Choro nare Torring- 
tone ir yra LMS 4 Apskričio 
sekretorė.

Laimingo jaunavedžiams gy
venimo.

Aną dieną susitikau d. J. 
Balsį (baltimorietį) ir jo už
klausiau: Ką veiksi 4 d. liepos? 
Su malonia ant veido šypsą už- 
reiškė, jog vyksiąs į Maynard,
Mass., į tą garsųjį milžinišką 
“Laisvės” naudai pikniką. Ten 
reikės pasižvalgyt ir su naujais 
nematytais žmonėmis susipa
žint. Užreiškiau jam, kad tikrai 
ten bus su kuo susipažinti, nes 
masėmis žmonės suvažiuoja pa
sižmonėti, 
dar labiau 
tas nauja 
draugais.

Išrodo, kad mūsų 
Connecticut valstijos 
kampuose sujudę vykti į “Lai
svės” pikniką. Na, tai ten pasi
matysime!

Draugai suėję 10 d. birželio 
į LLD kuopos susirinkimą, vie
ton laikyti susirinkimą, užvedė 
diskusijas, kurios tęsėsi virš
dvi valandas. Tiesa, daskusijos 
yra geras dalykas, tai lavinimas 
proto ir iškalbumo, tik pasirin
kta nesvarbi tema. Rodos, rei
kėjo pasirinkti tinkamesnę, ot, 
kad ir apie Smetonos išdūmimą 
iš Lietuvos pas Hitlerį ir nau
jąją Lietuvos tvarką.

Aldięčiai neužmirškite, kad 
sekantis LLD susirinkimas 
įvyks 8 d. liepos, IWO Svetai
nėje, 53 Church St., 7:30 v. v.

N.
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Naujosios Anglijos Didysis Piknikas
Draugai, draugės, darbo 

klasės prieteliai ir visi Naujo
sios Anglijos geri žmonės!

Praeityje mes, Naujosios 
Anglijos pažangieji žmonės, 
esame jau daug turėję milži
niškų “Laisvės” naudai pikni
kų, kasmet 4 dieną liepos. Tie 
mūsų metiniai piknikai išsidir
bo j tikrus festivališkus lietu
viškus kermošius.

Tą mes atsiekem per susi
siekimą su plačiomis lietuvių 
masėmis, per didelį rūpestin
gumą ir su karšta parama bei 
giliu atjautimu lietuviškų ma
sių pažangiam liaudies dien
raščiui “Laisvei.”

Kas metai po keletą tūks
tančių žmonių suplaukia į, 
‘'Laisvės” pikniką, kuris įvyks-: 
ta Maynard, Mass., Vose Pa
vilion Parke. Bet šiemet bus Į 
daugiau, negu suvažiavimas. 
Daug svarbiau, negu pasilinks
minimas. Suvažiuodami į šį is
torinį pikniką, paremkime dar
bo žmonių gynėją, — liaudies 
mylimą dienraštį, “Laisvę.” 
Šiemet, apart tų pačių tikslų.' 
turime neapsakomai svarbų 
dalyką, tai yra masinį disku- 
savimą ir skelbimą griežtes
nės kovos kruvinajam fašiz
mui ir Hitlerio pakalikams 
šioje šalyje, kaip ir visur ki
tur.

Padūkęs Vokietijos krauge
riškas fašizmas užpuolė ramią I

ir taikią Sovietų Sąjungą, te
riedamas viską, ką liaudis su
gebėjo pasistatyti per suvirs 
20 metų ramaus gyvenimo. 
Dabar tie niekšai griauna ir 
terioja tą puikų daržą iki 
Raudonoji Armija juos išvalys 
ir išgrūs iš savo Sovietines tė
vynės.

Šių metų liepos 4-toji, “Lais
vės” piknike Vose Pavilion 
Parke, Maynard, Mass., turi 
įvykti demonstratyviai, protes
to pavidale. Mūsų senoji tė
vynė Lietuva skaudžiai užpul
ta ir teriojama sužvėrėjusio 
Vokietijos hitlerizmo, o Sme
tona čia su savo smetonuotais 
paručikais ploja ir džiaugiasi 
tuo kruvinu žygiu. Protestuo
kime skaitlingai suvažiuodami 
į dienraščio “Laisvės” pikniką 
liepos 4, Maynard, Mass, čia 
bus labai geri kalbėtojai, ku
rie aiškins naujus įvykius.

Lietuviškai kalbės draugas 
Antanas Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn, N. Y.

Bus graži programa ir žymi 
orkestrą šokiams.

Padarykime šių metų “Lais
vės” pikniką didžiausiu, skait
lingiausiu protestu prieš kru
vinąji fašizmą! Padarykime šį 
pikniką reikšmingiausiu!

Rengkimės važiuoti visi; ra
ginkime visus ir dalyvaukime 
tūkstančiais.

Iki malonaus susitikimo.
J. M. Karso.nas.

Netikėkite Melams
Amerikos buržuazija bijo įsu Vokietija yra skirtingas 

Sovietų pasisekimų kare sulnuo Lenkijos, Belgijos, Ho- 
Vokietija. Per radio pilasi landijos, Franci jos, Jugosla- 
prakalbos kapitalistų pa- vijos ir Graikijos karų su
pirktų auksaburnių, gilian
čių Sovietus dėl religijos ir 
už tai, kad Sovietų Sąjungo
je nėra laisvės kapitalui iš- 
naudot dirbančiuosius žmo
nes. Spauda ir radio smiliai 
naudojasi leidžiamais vokie
čių agentų melais iš Helsin
kio ir Stockholmo apie Rau
donosios Armijos “nepasise
kimus.” Tačiau melai tirps
ta, kaip sniegas nuo saulės, 
kada tie patys didieji kapi
talistiniai laikraščiai ir ra
dio stotys turi pripažinti 
tiesą, kad raudonąja! armi
jai sekasi.

Lengvos valios žmonės 
greit pasiduoda fašistinei 
propagandai. J. Tysliava su
riko per specialę “Vienybės” 
laidą, kad jau Kaunas Hitle
rio naguose ir kad lietuviai, 
Hitlerio agentai, išsmukę iš 
Lietuvos per beržyną į Ber
lyną, vėl atšliaužę į Kauną. 
Na, ir kai kurie lengvatikiai 
nusigando.

Iki šiol vokiečiai Kauno 
nepaėmė ir visi Smetonos 
šnipai teberiogso Berlyne. 
Tas Tysliavos riksmas yra 
tikslu apgauti lengvos va
lios žmoniją ir pasipinigau
ti iš jų Smetonos fondui.

Sovietų Sąjungos karas

nenuostabu, kad kai kur vo- džiaugsmai virs jų grau- 
kiečiai prasimuša į Sovie- džiais verksmais!
tų teritoriją. Visai nebūtų Papilietis.
nu ostabu, jei naziai dasi- 
muštų ir iki Kauno ar to
liau. Nors iki šiol nėra 
ženklų, kad jie tą galėtų pa
daryti. Tačiau tas nereikš
tų Hitleriui laimėjimą karo.

Kuo ilgiau karas tęsiasi, 
tuo labiau vokiečiai išsieik
voja. Vokiečiams trūksta 
maisto, greit pradės trūkti 
kuro mechanizuotai armijai, 
tada vokiečiai pradės smuk
ti.

Sovietai turi gana kuro, 
Sovietai turi daug duonos 
ir Sovietai tik dabar pradė
jo mobilizuoti savo armiją 
didesniems mūšiams. Kuo 
tolyn, tuo stipryn eina So
vietai. O vokiečiai kuo tolyn, 
tuo labiau silpnėja. Jei da
bar, kol Sovietų armija tik 
mobilizuojama, vokiečiai ir 
pasivarytų kiek pirmyn į 
Sovietų žemę, tai visai nėra 
kuo stebėtis ir baimintis. 
Nulemiamasis mūšis bus ve

lijau, kada Sovietai bus pil
dai surikiavę savo Raudoną
ją Armiją į eiles pulti prie-
šą. Dabar vokiečiai dar tik 
mušasi su pasienių sargybi
ne Sovietų armija. Didžio
ji Sovietų pajėga tik ruošia
ma mūšiui.

Reikia džiaugtis, kad pa
čioje pradžioje užpuolimo
taip narsiai atsikerta So
cialistinės šalies armijos. 
Taip herojiškai trempia 
priešą ir pažengia pirmyn.
Net pati pradžia mūšių rodo 
daug skaisčių vilčių, jog So
vietai sutremps fašistinį 
žaltį. Visi melagingi fašistų

kairei, Lincoln Avė., biskį pavažia
vę sukite į dešinę ir ten rasite pik
niko vietą. — Kom. (150-152)

Detroit, Mich. — Fordo 
kompanija žada pastatyt po 
205 bombinius orlaivius per 
mėnesį.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Worccstcrio Lietuvių Suvienytos 

Draugijos rengia didelį pikniką, 
naudai savo svetaines. Įvyks sekma
dienį, 29 d. birželio, Olympia Parke, 
Shrevvsburyje. Užprašome vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti, tuomi pa
remti svetaines užlaikymą.

(150-152)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir LLD 42 kuopos 

bendras susirinkimas įvyks birželio 
29 d., 7 v. v., 171 Main St. Malonė
kite dalyvauti susirinkime laiku, nes 
turime prisiruošti prie antro pikni
ko, kuris įvyks liepos 13 d., Sokolo 
ūkėje. — Valdyba. (150-152)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio ir apylinkes lietu

vių organizacijos rengia pikniką, 
Laudeman Parke, visiems gerai žino
moj vietoj.

Sekmadienį, birželio 2 9 d., 10 v. 
iš ryto. Kviečiame visus dalyvauti 
šiame piknike. — Kom. (150-152)

ryto iki 4 v. po pietų. Bus gera or- 
Laisvės Choras iš Hartfordo, Aido 
Choras iš Torringtono, Vilijos vieti
nis choras. Prakalbą sakys A. Bim
ba, vienas iš “Laisvės” redaktorių 
iš Brooklyn, N. Y. Kviečiame lietu
vius dalyvauti šiame piknike. Bimba 
praneš žinių iš darbartinių įvykių, iš 
karo lauko. — Kom. (151-152)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbus susirinkimas įvyks birže

lio 29 d.,' 407 Lafayette St., 8 v. v. 
Kalbės anglų kalboj apie vokiečių- 
Sovietų karą ir abelnai apie padėtį 
Europoj. Daug bus kalbama apie 
Lietuvą, kuri stovi ant pirmos ug-
nies. Kalbės K. P. Conn. Valstijos '. ■■.. -=-^' ---
r— ————  

Mes Užeinam Pas Kasmočius

sekretorius I. Wofsy ir kiti. įžanga 
veltui. (151-152)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUEj

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JERSEY CITY, N. J.
L.D.S. 133 kp. bendrai su Liet. 

Demokratų Kliubu ruošia išvažiavi
mą i Sylvan Rest, Alpine, N. J. 
Sekmadienį, birželio 29 d. Bušai iš
važiuos nuo Ukrainą Svet., 158-60 
Mercer St., 11:30 vai. ryto. LDS kp. 
nariams buso kelione veltui. Kvie
čiamo ir pašalinius važiuoti, smagiai 
laiką praleisti. Važiuojant iš Jersey 
City, imkite kelią 9W iki išvažiavi
mo vietos. — Kviečia Rengėjai.

(150-152)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to Apskr. pusmetinė 

konferenciją įvyks sekmadienį, 29 
d., birželio, 1 vai. dieną. Nauju lai
ku. 1320 Medley St. Todėl apylinkės 
kuopos būkite prisiruoš?. Išrinkite 
po du delegatu, o mažos grupelės 
kur randasi 3 ar 4 nariai, nelaukite 
susirinkimų, taipgi išrinkite vieną. 
Kviečiamo ir tuos narius kur randa
si po du kuopelėje. Turimo svarbių 
problemų, todėl įsitėmykite datą. — 
Kom. (150-152)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. piknikas įvyks birželio 

29 d., 12:30 vai. po pietų, Skirkevi
čių ūkėje. Bus gera muzika šokiams. 
Kviečiame ir iš kitų kolonijų daly
vauti. Šiame piknike bus galima įsi
rašyti į LDS nauji nariai į visus 
skyrius be jokio įstojimo lėšų, bus 
ir daktarui apmokama už peržiūrė
jimą nario. Taip sako organizato
rius P. Sodcikis. Turėsime ir laimė
jimų. Kelrodis: Iš Youngstown va
žiuokite keliu 422, pravažiavę Lin
coln Parką, apie mailę, sukite po

PHILADELPHIA, PA.
Bendras Darb. Organizacijų pik

nikas įvyks sekmadienį, 29 d. birže
lio, Mikolaičio ūkėje, tai yr’ bendrų 
kuopų piknikas. Visų narių ir mūsų 
rėmėjų pareiga yra gerai išgarsinti 
ir kuodaugiausiai įtraukt publikos, 
nes pelnas bendrai bus pasidalintas. 
Mašinų patarnavimas eis nuo 11 v. 
kestra ir skanių gėrimų. — Kom.

(150-152)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. extra susirinkimas 

įvyks birželio 30 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7:30 vai. vak. Yra 
svarbus reikalas, dalyvavimas būti
nas. — G. Shimaitis, Fin. Sekr.

(150-152)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkiškos Draugijos 

rengia pikniką, 29 d. birželio, Lietu
vių Parke. Dainų programą išpildys:

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ direktorius
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia) 
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

• UŽEIKITE IR JŪS
1

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

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir i 
importuotų Degtinių, Vyno ir Sampano. O Alus tai geriausios rūšies J 

RHEINGOLD EXTRA DRV. i
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint. i ;

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. !

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

Telephone Great Neck 1546

naziais. Žmonės kažin kaip 
įsivaizduoja, kad Vokietija 
tai tokia baisi galybė, ku
rios niekas negali pergalėti. 
Iš antros pusės, tai žmonės 
perdaug įtikėję Amerikos 
buržuazinės spaudos ir ra
dio komentatorių kalbomis, 
kad būk Raudonoji Armija 
silpna. Tai ot, tokius leng
vatikius fašistais savo melais 
greit apgauna.

Iki dabar visuose frontuo
se Sovietai puikiai laikosi ir 
kai kur ima viršų ant vo
kiečių. O juk Hitleris skelbė 
blitzkriegą — žaibišką karą, 
kad greit ir visai sunaikin
ti Raudonąją Armiją. Tai
gi, logiškai mąstant, vien 
tik Sovietų atsilaikymas yra 
didelis jų laimėjimas. Kitur 
visur blitzkrieg . Hitleriui 
vykdavo. O kada Sovietai 
atstumia vokiečius atgal, 
ardo jų tvirtumas ir degina 
užnugarį, tai tas yra dide
lis Sovietų pasisekimas. Jie
pergali vokiečius, sumuša 
blitzkriegą! Mat, Sovietai 
laiku s u n a i kino Hitlerio 
penktąją kolumną — troc- 
kistus. Be talkos iš vidaus 
blitzkriegas nesiseka.

Tokiame plačiame fronte, 
apie 2,500 mylių ilgio, visai

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, ncsirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

(AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWATAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA«lfAW(

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę, ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, K AL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

Krautuve atdara kas dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

KANAPORIA1 ’
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9805

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS. } -W
7 Vose Pavilion Park

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. f * ,
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

I

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį "‘Laisvę” 

moraliai ir materialiai.

PHIIADFJPHIA Rugp. 31 August
I llin Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

HARTFORD, CONN. Rugp. 31 August
LIETUVIŲ PARKE, LIGHTHOUSE GROVE

f

Station 24, Glastonbury Road, E. Hartford, Conn.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Pradžia 12 valandą dieną

Pirito., 
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Penktas puslapis

New Yoiloa^K^/ ZmiQS
Sovietams

gal .jo paramą Sovietų Sąjun
gai jos kovoje prieš fašizmą.”

Mases Stoja už Paramą 
Sovietams

(Daugiau vietos žinių 6-me 
puslapyje)

ba, kaip skelbia jos pirminin
kas Dr. John A. Kingsbury. 
Mitingo obalsis: “Gint Ame
riką Rėmimu Sovietų Sąjun
gos.”

kad tą dieną konsulatas užda
roma. Jam buvo duota laiko 
iki liepos 10-tos.

Unijy Viršininkai Pasisako
už Paramą
daugiau žymių unijistų, 
atstovauja didžiumos 

nuomones, pareiškia sa-

Vis 
kurie 
narių 
vo pasipiktinimą nacių atako-

• mis ant Sovietų Sąjungos ir 
kelia reikalavimus, kad šios 
šalies valdžia imtųsi konkre
čių žygių teikti Sovietams pa
rama, v

Batsiuvių Vado Mintis
L Rosenberg, manadžeris 

Batsiuviu Darbininku Tarybos, 
turinčios 10,000 narių, pareiš
kė, kad visi darbininkai tu
rėtų paremti šią progą apvaly
ti pasaulį nuo fašizmo.

“Visa Lend-Lease biliaus 
galia turėtų būti pritaikyta 
padėti Sovietų Sąjungai,” sa
kė Rosenbcrgas. “Sovietų Są
junga yra taiką mylinti šalis 
ir dėlto tiksliai užpulta
nacių agresorius.” Jis pareiškė 
įsitikinimą Sovietų Sąjungos 
pergale ant fašizmo. Ir stip
riai pabrėžė, kad tai yra tik
ras karas prieš fašizmą, sa
kydamas :

gu jie gali sukramtyti. Dar
bininkai seniai priešinosi fa
šizmui kajpp didžiausiam prie
šui jų progreso. Amerikos 
darbininkai turėtų ir stos pa- 
ramon Sovietų Sąjungai prieš 
fašizmą. V

“Raudonųjų kandžiotojai 
darbininkų tarpe, ir išlaukyje, 
kurie nuolat kartojo, kad ko
munizmas ir fašizmas esąs 
vienas ir tas pats, dabar liko
si visai numaskuoti. Mes pri
valome daryti viską esamą 
mūsų galioje, kad Jungtinės 
Valstijos teiktų visokią gali- 

i mą pagelbą Sovietų Sąjungai.”

Pardavėjai Žino
Sam Nessin, Jungtinės Maž

menomis pardavinėtojų Unijos 
: lokalo 1004, CIO viršininkas

Mieste vyksta galybė masi
nių mitingų, kuriuose, nežiū
rint vidurvasarių karščių, su
sirenka daugiau publikos, ne
gu bent kada pirmiau ir visur 
priimama rezoliucijos už J. V. 
paramą Sovietams.

Birželio 26-tos vakarą’ su
ruošta m a s i niai mitingai 
Brownsvilles Premier Palace, 
New York o Great Central Pa
lace, Williamsburge ir Ridge- 
woode ant gatvių kampų, su
ruošta keturi mitingai. Juos 
rengia komunistai, rengia į- 
vairiausios organizacijos.

Liūdna Širdis

“Šis karas .nėra karti tarp 
liaudies Vokietijos ar Italijos 
ir liaudies Sovietų Sąjungos. 
Tai yra karas visos pažangio
sios žmonijos išlaisvinti Vokie
tijos, ^Italijos ir visus kitus 
žmones nuo nazizmo pavo
jaus. Čion negali būti klausi
mo, kurioj pusėj darbininkai 
turi stoti tokiam atsitikime.”

Kafeterr.ninkų Balsas
K af eteri jų Unijos Lok ai o 

.302, AFL, taip pat turinčio 
10,000 narių, finansų sekre
torius Sam Kramberg pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungos kova 
sukriušinimui fašizmo nu mas
kuoja- visus raudonųjų kand- 
žiotojus. Jis sakė:

“Man rodos, kad šį kartą 
naciai atsikando daugiau, ne-

per I pasakė:
“‘Pastangos supainioti Ame

rikos žmonių mintyse Sovietų 
Sąjungos ir fašistų Vokietijos 
valdžias į vieną dabar tapo 
nublokštos paties Hitlerio ir 
Diskeli nepaslankiu ir pavė
luotu pasiūlymu paramos iš 
Churchill’io ir Rooscvelto val
džių Sovietų Sąjungai.

“Kiekviena diena atneša 
didesniam skaičiui žmonių su
pratimą, kad tas lipdymas 
krūvon nacių ir Sovietų val
džių per reakcininkus ir rene
gatus iš darbininkų judėjimo 
yra tiksliu apgauliojimu pa
stangose suskaldyti darbininkų 
eiles ir privilioti juos atiduoti 
savo laimėjimus, kuriuos jie 
išgavo per dideli pasiaukoji- 
ma.

“Sovietų Sąjungos priešin
gumas imperialistų mieriams 
daro juos naturališkais agre
sijos priešais. Asmens priešin
gumo fašizmui laipsnis šian
dieną yra nusprendžiamas pa-

Mūs Kalbėtojai Kelyje
Pradedant šiuo sekmadieniu 

A. Bimba, R. Mizara, D. 
M. šolomskas ir kiti kalbėto
jai iškviesti kalbėt daugelyje 
masinių mitingų lietuvių kolo
nijose.

Pasirubpia Jauny Vyry 
fegistradjai

Brangus sūneli Jeronimėli, 
tavo šiandien gimimo diena ir 
jau sukanka metai, kaip į pa
saulį atėjai, bet nelaimingai gi
mei.

Jau 4 metai ir 5 su virš mė
nesiai, kai negirdim tavo meilių 
žodelių. Sūneli, kur dingai? Ar 
už kalnų esi? Sau laimes nerasi. 
Sugrįžk’! Prašau jūs, aš moti
nėlė ir tavo broliukai Albinas 
ir Dominikas. Mes liūdnai lau
kiame tavęs. Nors ir nesitikim 
daugiau tavęs regėti, bet su
grįžk nors per sapną, mano 
brangus sūneli, ir mūsų mielas 
broleli! Mes laukiam tavęs.

Kas žinote, kur randasi mano 
sūnelis Jeronimas Juodinąs, 
praneškite man, už ką būsiu 
delei dėkinga.

Ona Juocunie.ne,
48 Milford St., 
Brooklyn, N. Y.

<li-

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

POLEVOY, INC.
739 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
861 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft’ the 
premises.
851 Fulton St.'

NOTICE
F,B 595 has been 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
6901 — 4 
County of Kings, 
premises.

6901—1

NOTICE
GB 1130 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic. 
20 Central 
County of 
premises.

20 Central

NOTICE is hereby given that 
GB 6324 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
407 Ralph 
County of 
premises.

107 Ralph

SAMUEL NELSON 
Brooklyn, N. Y.

No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Control I.aw at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

is hereby given that License

Section 
Control

Borough of 
to be consumed off

RIDGE DINER, INC.
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given thnt 
has been issued to the

NOTICE Is hereby given that License No, 
EB 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law .at 
2303 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS SCHULER L. & S. DELICATESSEN 
2303 — 65th Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19G8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the‘ 
premises.

LOUIS BARTH
372 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6914 — Avenue N, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
5914 Avenue N,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL G1LCHUK 
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHRIS HOUGHTALING-VJCTOR NELSON 

Gotham Bowling Alley
2576 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

WIENBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough . of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS POLEVOY 
ROYAL MARKET

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5 Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
& JOHN AJERSCH 

(Gene & John's)
8204—5 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1183 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE TRESTMAN & LOUIS BELKIN 
(Sunshine Dairy)

1183 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inrnan Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

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

vis

Antroji jaunų vyrų registra
cija karinei tarnybai bus šį an
tradienį, liepos 1-mą. New Yor
ke su priemiesčiais manoma su
registruoti 70,000 vyrų.

Registruotis valdžios įsakyta 
visiems, kam suėjo 21 metai, 
kas dar netarnauja armijoj, ir 
kas pereitoj registracijoj nebu
vo metuose ar nebuvo šalyje, 
.kad užsiregistruoti. Reikalauja 
registruotis čiagimius ir atei
vius, piliečius ir nepiliečius, 
sveikus ir ligonius. Neturėju
sieji 21 metų spalių 17-tą, 1940 
m., rčgistruosis ant ružavų kor
tų, vyresnieji, bet neužsiregis- 

Į travę spalių 17-tą, — ant baltų.
Registracijos valandos nuo 7 

ryto lig 9 vakaro, ne mokyklo
se, bet Vietos Tarybose (Local 
Boards), kurių visame mieste 
yra 280.

Naciu Konsulatas Užsidarė
Birželio 26-tą esantis New 

Yorke Vokietijos nacių kon
sulas išstatė ant durų iškabas,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-ino pusi.) 

kad nuo jų slepia savo žinių 
šaltinius.

Kruvinu džiaugsmu džiau
giasi lietuviški liaudies prie
šai, kad banditiški naziai už
puolė Sovietų Sąjungą ir pa
vertė Lietuvą į pragariško mū
šio lauką. Gal pusė Lietuvos 
žmonių bus išskersta per na- 
zius šiame kare, o jie krykš
tauja, džiaugiasi, 
“nepriklausomą” 
Hitlerio paskirtais 
Raštikiu pryšakyje.

gieda apie
Lietuvą su

Škirpa ir

Office Phone 
EVėrgreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Gardene Rengia Mitingą
Sovietą Paramai

tauta turi
mūsiškiai

Tys-
Laučkos.

Y.

No. 
undersigned 

107 of
Law at

B rooklyn, 
off the

Beverage Control 
Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

I’ll I LIP STEINER
Ave., Brooklyn, N. Y.

r ..................  License No... :__ :   i
retail under Section 107 of 

BeVeragc Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ISIDORE FORMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N, J.

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

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

t

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje

r-

PUBLIC

NOTARY Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS 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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Vargiai kuri kita 
tokių išgamų, kaip 
Grigaičiai, Michelsonai, 
liavos, Stilsonai ir
Jiems nieko nereiškia Lietu
vos liaudis, bile tik Hitlerio 
globoje tokie parazitai, kaip 
Smetona, Škirpa ir Raštikis, 
gales būti valdonais ir iš liku
sių Lietuvos gyventojų čiulpti 
prakaitą ir kraują.

S O, Tai Proga!
pjB APDOVANOT ~ M

LAIKRODĖLIU: M U ta

’ Liepos 2-rą, milžiniškajame 
Madison Square Gardene, į- 
vyks masinis mitingas kampa
nijai už rėmimą Sovietų Są
jungos. Jį rengia Santykiams 
su Sovietais Amerikinė Tary-

Open Day and Night

M

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

A

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

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

Sun. all day and night.

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

AS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

rfinrtifitfri'ir fiii’IWwfaeMiMti

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

Room, 
tesian

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patamaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

SIL**/?

BAKING COBP-

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS'

MINIOM LABEL

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

Siame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

z

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai

gydomi. Kraujo ir Šlapumo TyrimaiVyrų ir Moterų
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

THE PROUDEST NAME IN TIME

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

GENT'S GRUEN
“STUART”

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

“CHARLOTTE” “SHERMAN” 
15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

STARTING
AT $2475

LADIES’ GRUEN
“IONE”

15 Jewels, yellow 15 Jewels yellow 
gold filled case, gold filled case,gold filled case, gold filled c 
Guildite back. Guildite back.

There's A' GRUEN 
Q, Ai A Price For Every 

Purse

Rotai Lipton
JEWELER

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

-m o u 
Valual

Pamatykite 
Pasirinkite

CAMEO RING
Genuine cam*

3-DJAMONDS
> diamond* 
i*l h a «olld 
yellow gold

NEW CREATION
S t u n n 1 ng- 
l y designed 
with 6 sclntil- 
latin

■KM

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- 
Cr * p r I a i» 

t r t h»tone« 
for < 
I* on th.

pa&

LIPTON
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šeštas puslapis šeštadienis, Birželio 28, 1941

Dėlko Smetonininkai Džiau 
giasi iš Lietuvos Nelaimes?
Vietos smetoniškų hitlerinin

kų gazieta “Vienybė” išėjo ap
sikamšius linksntybėmis, kad 
Hitlerio fašistai užpuolė Lie-

. tuvą ir Sovietų Sąjungą.
Fašistų bernelių organas 

“Naujoji Gadynė” išėjo pilna 
plūdimo Sovietų Sąjungos ir 
didvyriškos Raudonosios 
jos, kuri pasiaukojusiai 
dama sulaikė barbariškų 
tų veržimąsi Lietuvon.

Dėlko visokio plauko hitleri
ninkai taip džiaugiasi Lietuvos Paradise didžiojoj salėj. Kal- 
užpuolimų per fašistus?

Dėlko jie visi meluoja apie Ateikite, 
neva lietuviškos kariuomenės
sukilimus, kuomet Lietuvoj mi- i Įžanga nemokama. Komisija

Armi- 
kovo- 
fašis-

nios darbo žmonių masiniuose 
mitinguose šaukė: “Ginsim Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą!” 
“Mirtis fašizmui!”

Kas ta Berlyne tupinčioji 
“Lietuvos valdžia?”

Kokios lietuvių darbo žmonių 
pareigos tuo mūsų brolių-sese- 
rų nelaimės metu?

Tais ir daugiu kitų bėgamų 
klausimų išgirsite teisingą at
sakymą lietuvių prakalbose šį 
antradienį, liepos 1-mą, Grand

SOVIETU ARMIJA IMA NAGŲ TANKUS 
J SLASTUS, 0 ORLAIVIAI NAIKINA 

PRIEŠU ŽIBALO SANDĖLIUS

Pasiryžimas ir Vienybė 
Sovietą Liaudies

bes Mizara, šolomskas ir kt.
Praneškite apie jas 

kitiems. Pradžia 7:30 v. v.

Galinga Radio Stotis (rauta!
Pasekmėje trijų apskričių komitetų ir veikėjų pasitarimo 

birželio 22 d., LLD piknike, New Jersey valstijoj, radijo klau
simu, laikinas komitetas praneša, kad stotis gauta. Dėl to kilo 
didelis entuziazmas. Jau gauta aukų. Žmonės su išsiilgimu 
laukia pradėsiant.

Todėl Brooklyno, New Yorko, New Jersey ir apylinkės vi
sų progresyvių organizacijų komitetų viršininkai ir veikėjai 
prašomi būtinai susirinkti sekmadienį, 29 birželio (June), 10 
vai. ryto, “Laisvės” name, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
dėl galutino užgyrimo.

Laikinas Komitetas.

Kalbant apie Radio Jurgine Kviečia Visus 
Į Savo Pikniką

visi.š- 
prisi- 
dau- 
negu

Penktadienio ryte ponas Va
laitis kalbėjo per radio 
kai be ūpo. Dėlei karo 
minė tiek, kad Lietuvoj 
giau rusų kariuomenės,
fronte vokiečių, šį kartą jam 
jau neplevėsavo širdį raminan
čios svastikos, ir Škirpos, Pun
dzevičiaus ir panašių parazi
tų valdžia jau dingo kaž kur. 
Šį kartą Vilnius ir Kaunas nu
tylėtas.

Laukia Žmones “Laisvės” 
Radio Valandos

Šv. Jurgio Draugystės 48-tas 
metinis piknikas įvyks jau 
šiandien, šeštadienį, birželio 
28-tą, Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Ave., Woodhaven, L. I.

Piknikan .kviečiame visus ir 
užtikriname, kad būsite drau
giškai priimti, mūsų draugijos 
labai skaitlingoje šeimoje sma
giai praleisite vakarą, o 
rytojaus pasilsėsite, nes ne 
bo diena.

ant 
dar-

šo-
Lietuviai nekantriai laukia 

pradedant “Laisvės” radio va
landos, kuri, sako, perduos 
švarias ir teisingas žinias.

Daugelis lietuvių turi pa
ruošę po dolerį-kitą būsimos 
“Lietuvių Liaudies Radio Va
landos” reikalams. Ypatingai 
šiuo momentu tokia valanda 
sulos lietuviuose nepaprastą

Prasidės 4 v. po pietų, 
kiams gros Tamašausko orkes
trą. Įžanga tik 40c.

Jurgis.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą ketvirtadienį lankėsi 

“Laisvėje” Bronius Gaidama
vičius, chicagietis biznierius, 
Bruno’s Tavern savininkas, se
niau bu/vęs brooklynietis. 
palydėjo 
Šibeika.
svečias paaukojo 
reikalams $2.mū-

Ji 
brooklynietis Wm. 

Apžiūrėjęs įstaigą, 
“Laisvės”

Lietuvos Riezninkų 
Komitetas

Ketvirtadienio vakare 
sų lietuviški Hitlerio agentai
turėjo kažin kokian sklepukan 
susibėgimą ir išsirinko dar vie
ną komitetą Brooklyne “gel
bėjimui Lietuvos.” Į tą komi
tetą vėl įeina keli ponai, kaip 
antai: Klinga, Strumskis, Va
laitis ir t.t. Dar bandys vieną

kitą nikelį išmelžti iš žmonių 
ir siųsti gengsteriui Adolfui.

Anei vieno cento Lietuvos 
riezninkams! Po visa Brook- 
lyną lietuviai įnirtę piktumu 
ant Lietuvos ponų, nenaudėlių 
ir išdavikų.

Petras.

Bessarabijos* fronto srity
je mūsų kariuomenė tvirtai 
atlaiko savo pozicijas ant 
rubežiaus linijos ir atmuša 
užpuolimus, kuriuos daro 
vokiečių-rumunų kariuome
nė.

Priešai, kurie mėgino pra
dėt ofensyvą arti Sculeni, 
liko atmušti vakariniame 
šone Prut upės ir nukentė
jo didelių nuostolių.
DEGA RUMUNIJOS

BALO SANDĖLIAI
Dienos eigoje mūsų orlaiviai 

bombardavo Bucharestą, Plo- 
esti ir Constantą (Rumunijoj). 
Tebedega žibalo sandėliai Plo- 
esti srityje.

Per dieną nebuvo mūšių sri
tyje Sovietų-Suomijos rube
žiaus.

ŽI-

APSILPO NACIŲ ORLAI
VIŲ VEIKIMAS

Mūsų orlaiviai ir lengvieji 
kariniai mūsų laivukai Balti
jos Jūroje nuskandino du prie
šų submarinus.

Priešų orlaiviai per dieną 
neparodė jokio ypatingo veik
lumo. Greitieji vokiečių lėk
tuvai tik silpnai priešinosi 
bombiniams mūsų orlaiviams.

Dabar daromas skaitliavi- 
mas, kiek sunaikinta vokiečių 
orlaivių ir kiek mes prarado
me savo orlaivių.

NACIAI NEPASITIKI RU
MUNŲ KAREIVIAIS

Į nelaisvę paimti Rumunijos 
kareiviai sako, jog kiekviena
me rumunų pulke yra po 40 
vokiečių kareiviui ir oficierių. 
Nes vokiečių komanda nepasi
tiki rumunų kareiviais.

Vokečių artilerija abelnai 
sustatoma užnugaryje rumunų 
kariuomenės. Vokiečiai turi 
priverst rumunus kariaut, ka
dangi rumunų kareiviai pasi
sako prieš karą ir prieš vokie
čius.

Mūši] orlaiviai bombardavo 
karinius punktus Jassy (Ru
munijoj) ir padarė didelį su
naikinimą.

RAUDONIEJI KAR
ŽYGIAI

Mūsų artilerijos dalinio ko- 
mandierius Manzi, kuris pir
miau dalyvavo kovoje prieš 
Suomijos baltagvardiečius, da
bar gabiai padėjo mūsų pėsti
ninkams atmušt priešų bandy
mus pereit Prut upę vienoje 
vietoje.

Jis gabiai suorganizavo tė- 
mijimo punktus, tikrai nusakė 
skaudžiausią priešų punktą, ir 
tada Manzi ūmai atidarė pra
gaištingą kanuolių ugnį, kai 
tik priešai pradėjo eit per upę.

Mūsų artileristai tuom žygiu 
sunaikino tris pontoninius prie
šų tiltus ir sugadino šešias jų 
kanuoles.

Toje vietoje nepavyko prie
šams pasiekt Sovietų žemės.

Narsūs mūsų kareiviai suė
mė dešimt priešų kareivių vie
name fronto sektoryje, kur 
maža grupė mūsų žvalgų per
simetė per Prut upę į priešų 
žemę. Tie mūsų kareiviai visi 
saugiai sugrįžo atgal ir parsi
nešė pagrobtus nuo priešų aš
tuonis šautuvus ir vieną nedi
delį kulkasvaidį.

NAIKINA NACIŲ ŠNI
PUS, PARAŠIUTISTUS 
Kai kuriose dalyse Baltgudi- 

jos fronto buvo užtikta priešų 
grupės persirengusios unifor
momis raudonarmiečių. Ačiū 
budrumui mūsų kariuomenės, 
tapo laiku susekta ši niekšiš
ka priešų gudrybė, ir priešų 
grupė, kuri planavo sabotažą, 
liko sunaikinta bei nelaisvėn 
paimta.

Priešai, šnipinėjimo tikslais, 
nuleido iš orlaivių mažas gru
pes savo parašiutistų, po ke-' 
turis iki šešių kiekvienoj gru
pėj ; ir visi jie turėjo radio 
prietaisus pranešimams duoti, 
šiuos parašiutistus suėmė vie
tiniai gyventojai ir pristatė 
juos karinei mūsų vyriausybei.

Visi priešų mėginimai nu
leisti parašiutistus susiduria 
su griežčiausiu pasipriešinimu. 
Taip antai, tuo pačiu momen
tu, kai grupė priešų parašiu
tistų nusileido prie vieno ma
žo Ukrainos miestelio, mūsų 
raitelių dalinys buvęs arti ten, 
tuojau užpuolė ir visiškai su
naikino visus nacių parašiu
tistus pasiekiančius žemę.

SOVIETŲ PULKAS IŠ
TRŪKO Iš APSUPIMO 
Koulei (gal Kovei) srityje 

skaitlingesnė priešų kariuome
nė buvo apsupus mūsų pėsti
ninkų pulką. Gabiais veiks
mais ir su energinga vadovybe 
mūsų, pulkas prasilaužė per 
priešų ratą, ir visas pulkas iš
trūko su savo kareiviais, gink
lais, amunicija ir kitais reik
menimis.

NACIU KAREIVIS PER
ĖJO Į SOV. EILES

Vokiečių kareivis Alfred 
Liskoff, nenorėdamas kariaut 
prieš Sovietų žmones, perėjo į 
mūsų pusę ir įstojo į mūsų ka
riuomenę. Alfred Liskoff pa
siuntė atsišaukimą į vokiečių 
kariuomenę, kad nuverstų Hit
lerį.

Visi Ateikit Į Prakalbas!
Antradienį, Liepos-July 1 d.

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 GRAND ST„ KAMPAS HAVEMEYER ST. BROOKLYNE

Pradžia 7:30 valandą vakare

A. BIMBA
KALBĖS R. MIZARA

D. M. ŠOLOMSKAS
Budeliškas fašizmas užpuolė Tarybinę Lietuvą ir Sovietų Sąjungą! Mūšiai eina 

per 2,000 mylių! Mūsų senoji tėvynė vėl yra karo liepsnoj. Vokietijos fašistai pirm 
karo paskelbimo puolė bombarduoti Kauną ir kitus Lietuvos miestus. Berlyne suda
ryta smetonininkų Lietuvai “valdžia,” kuri skelbia pasauliui melus Lietuvos reikalu. 
Amerikoj smetonininkai, Hitlerio bernai, per “Vienybę” ir kitus darbo žmonių priešų 
laikraščius garsina tuos melus ir džiaugiasi iš Lietuvos žmonių nelaimės!

Ateikite į šias prakalbas. Išgirskite: kodėl Smetona atsivežė į Ameriką visą virtinę 
šnipų? Kodėl Amerikoj Smetonos-Hitlerio agentai taip bjauriai puola Tarybų Lietuvą 
j r jos žmones? Ką reiškia šis baisus karas darbo žmonijai? Ką reiškia Anglijos ir 
Amerikos pažadėta pagelba Sovietų Sąjungai? Kaip šis karas baigsis? Kodėl Hitleris 
iš pasalų puolė Sovietų Sąjungą?

Kalbės trys kalbėtojai. Jie išaiškins visus svarbius klausimus.
ĮŽANGA VELTUI Kviečia Liet. Pažangiosios Organizacijos.

■MMta

Berne, Šveicarija. — Pra
nešama, kad vokiečių armi
ja grumiasi per vakarinę 
Lietuvą linkui Rygos, Latvi
joj-

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840.
(bk.)
©

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių aDeys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
©

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir . DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Maskva, birž. 27. — Visi 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai dirbs po 1 iki 3 valan
dų daugiau kasdien dėlei ša
lies gynimo.

Visoj Sovietų šalyj vieš
patauja didžiausias darbi
ninkų ir valstiečių entuziaz
mas ir pasiryžimas pasiau
koti gynimui Socialistinės 
Tėvynės.

Moterys eina į fabrikus 
užimt vyrų vietas, kad pa- 
liuosuotų juos j karo frontą.

London. — Kelis kartus 
Sovietuose buvęs White- 
kare, N. Y. “Posto” kores
pondentas, rašo, kad Sovie
tų Sąjungos žmonės labai

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Gienmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ............:................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ..........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

35c

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c 

$1.50

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

SANDĖLIS VISOKIŲ 

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.
7

vieningai išstoja prieš na
cius užpuolikus; jis sako, 
tur būt, nerastum nei vieno 
iš miliono, kad jis nestotų 
už savo šalies gynimą.

Maskva, birž. 27. — Na
ciai visu įnirtimu grumiasi 
linkui Minsko ir Kijevo. So
vietų kariuomenė juos su
laiko.

H

APGINKIM AMERIKĄ
REMDAMI U. S. S. R

MASINIS MITINGAS
Rengia American Council on Soviet Relations

MADISON SQUARE GARDEN
49th Street ir 8th Avenue, New York City

BUS ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Įvyks Liepos-July 2, Trečiad
7:30 Valandą Vakare

ĮŽANGA NUO 25c IKI $1.00

Iš anksto bilietus galima gauti pas American Council on Soviet 
Relations, 112 E. 19th St., New Yorke. Tel. GR. 7-4905.

48tas METINIS 48tas

IŠKILMINGAS PIKNIKAS 
RUOŠIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 

Šeštadienį, Birželio 28, 1941 
DEXTER PARKE 

74-11 Jamaica Ave. Woodhaven
Gerbiamieji Brooklyno Lietuviai ir Lietuvaitės!

Kviečiame visus atsilankyti j mūsų Pikniką, kur bus progos su 
artimiausiais sueiti ir prie puikios muzikos pasišokti. Gros Tama
šausko orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Įžanga tik 40c. Pradžia 4 vai. po pietų
Visus ir visas kviečia ir ragina atsilankyti RENGIMO KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Williamsburgo važiuokit Broadway “L” Jamaica 
traukiniu; išlipkite Elderts Lane stoty. Automobiliais: Važiuokite 
Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., čia sukite i kairę; pavažiavę Ja
maica Ave. 5 minutes rasite parką.

j
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'onNHuasss 115 wm?. ",
Kaip veikia naujas Sovietų Laivynas!

«
Uždrausta visoje Europoje!

Heroes of the Sea” ‘Tliąt They May Live
Didi drama, kuri tveria istoriją šiandien.

Taipgi: Naujausios Sov. žinios.

Su VICTORU FRANCEN. 
Drąsi, kovon šaukianti.

Vėlai Rodoma Šiąnakt.

JUDIS, KURIO AMERIKA LAUKE!

“Soviet Frontiers on the Danube”
(Su angliškais paaiškinimais)

Fotografiniai Rekordai Besikuriančios Dabar Istorijos 
Bessarabijoj ir šiaurinėj Bukovinoj.

Matykite, kodėl Hitlerio blitz žygiai turės žlugti.
Taipgi: RAUDONOJI ARMIJA, įspūdingi paveikslai, kaip 

Išlavintos ir Įrengtos Sovietų Armijos ir Oro Jėgos.
Nuolat nuo 9-tos valandos iš ryto kasdien. 20 centų iki 1 valandai po piety

CENTRAL THEATRE Z™ Sfc
(ATVftDINTAS ORAS)

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

r Štai
I a^resas.

4 1

į

1

1

Tei. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

REST AERACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerlkohlško stiliaus. Puikūs iietuvIAko 
namų darbo, kilbasai ir kepta par&iena; gaspadorlškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Visada yra grąžos pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.

• A. T '■

i




