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Bet vis tik Hitleriui Dirba.
Pažinkite tą sutvėrimą.
Kodėl Radijo neužtenka.
Mes su Amerikos žmonėmis.

Rašo A. Bimba.

Darbo žmonių
Dienraštis
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Brooklyne $6.50

Metams
Ar tikėsite, ar ne, bet ir 

“Naujienų” redaktorius liepos 
24 d. pasakė: “Mes manome, 
kad tas karas baigsis Hitlerio 
pralaimėjimu.”

Tą seniai žino visas svietas. 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Jungtinės Valstijos tam besti
jai sprandą nusuks.

Betgi faktas yra, kad “N.”

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.
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SUTY2TA NACIŲ ŽAIBIŠKAS KARAS, SAKO LOZOVSKIS
redaktorius vistiek sušilęs dar
buojasi Hitlerio naudai. For
ma jo tos tarnybos Hitleriui 
dabar yra bjauroti ir niekinti
Soyietų Sąjungą, kuri šiuo 
tarini viena neša šio didžiojo 
karo naštą.

Pavyzdžiui, tą pačią dieną 
ir tuose pačiuose editorialuo- 
se, kalbėdamas apie Lietuvą, 
jisai ve kaip apmeluoja bolše
vikus :

“Jie apvogė ir apiplėšė ją. 
Išgabeno tai, kas buvo galima 
bei suspėjo išgabenti. O ko 
nepaspėjo išgabenti, tai tą, 
kur galėjo, sunaikino.”

O prieš Hitlerį ir nacius nė 
žodelio.

Neužtenka to, ką pats Gri
gaitis pribjauroja apie Sovie
tus. Jis pasiėmė talkon atvi
rą Hitlerio agentą, kuris sėdi 
Berlyne ir “Naujienoms” per
duoda visą Goebbelso propa
gandą. Tuo niekšu yra koks 
ten Dr. Ancevičius.

Ve ką “Naujienose” liepos 
22 d. praneša pats Ancevičius: 
“Drauge su keliolika užsienio 
žurnalistų vokiečių karo va
dovybės buvau pakvietas ap
lankyti Lietuvą ir Latviją.”

Ir Ancevičius aplankė Lie
tuvą nacių karo vadovybėje— 
nacių globojamas ir čestavoja- 
mas. Paskui sugrįžęs Berly
nan paleido darban savo pik
tą liežuvį prieš Sovietų Sąjun
gą. Taigi, Hitleriui puikiai ap
simokėjo šito niekšo pakvieti
mas, pavažinėjimas ir pavai
šinimas.

Gal Grigaitis būtų toks ge
ras ir pasakytų, kiek “Nau
jienos” gauna už talpinimą 
Hitlerio agento Ancevičiaus 
telegramų iš Berlyno?

Radijas yra geras daiktas 
ir dauguma žmonių juomi 
naudojasi. Ypatingai dabar 
kiekvienas stengiasi pasigauti 
per radiją greičiausias žinias 
apie karą ir iš karo.

Bet ar užtenka radijo ži
nių? Ar visas žinias radijas 
paduoda ?

Toli gražu nuo to. Radijas 
nepraneša nei dešimtos dalies 
tiek žinių, kiek telpa “Laisvė
je.” Tik radijo žiniomis ir in
formacijomis žmogus gyven
damas toli negali nuprogre- 
suoti.

Reikia atydžiai skaityti ir 
sekti “Laisvę,” jeigu nori būti 
visapusiai apsišvietusių šių 
dienų įvykiais ir matyti to
liau, negu kasdieninis margas 
gyvenimas.

W

Deja, lietuviai numoja ran
ka ir sako: Kam čia aš skai
tysiu lietuvišką gazietą, kuo
met visas žinias gaunu per ra
diją?

Klysta tie mūsų broliai ir 
skriaudžia save. Radijas ne
pavadavo ir nepavaduos gero 
darbininkiško laikraščio, ku
ris ne tik kasdienines žinias 
daug plačiau paduoda, bet ir 
šiaip mokina skaitytojus, kaip 
pagerinti savo būklę.

“Vilnyje” Andrulis daro 
sekamą pastabą:

“Gallup balsavimai rodo, 
kad 72 nuoš. Amerikos žmo
nių pasisakė už tai, kad So
vietai sumuštų Vokietiją, o 
tik 4 nuoš., kad Hitleris karą 
laimėtų.

“Mūsiškiai klerikalai ir so
cialistai su tais 4 nuoš., o mes 
su tais 72 nuoš.”

ROOSEVELTO PASIUNTI-
NYS ŽADA GREITA
PARAMA SOVIETAM

Sovietų Oficialiai Pranešimai

London. — Asmeniškas 
prezidento Roosevelto pa
siuntinys Anglijai, Harry 
L. Hopkins, “lease-lend” ka
rinių paskolų fondo admi
nistratorius, viešai prižadė
jo, kad Jungtinės Valstijos 
“tuojau duos visokios gali
mos paramos Rusijai.”

Kalbėdamas per radiją, 
Hopkins, be kitko, pareiškė:

“Šiandien Amerikos ir 
Anglijos kariniai laivai sau
go jūrų kelius nuo vokiečių.
AMERIKOS ORLAIVIAI 
SUNAIKINSIĄ HITLERĮ

“Per kelis paskutinius 
mėnesius tūkstančiai Ame
rikoje statytų orlaivių per
lėkė bei buvo pergabenti per 
Atlanto Vandenyną į Angli

Naciai Permetą Savo 
Kariuomenę iš Afrikos 

Į Sovietų Frontą
Maskva. — Čia gauta ži

nių, kad vokiečiai perkelia 
savo kariuomenę iš šiauri
nės Afrikos į Sovietų fron
tą; palieka italus gintis nuo 
anglų Libijoj. Sakoma, jog 
Italijos valdžia dėl to pyks
ta ant vokiečių.

Maskvos radijas liepos 27 
d. pranešė, kad beveik visas 
vokiečių kariuomenės kor
pusas iš šiaurinės Afrikos 
jau perkeltas į Bulgariją, iš 
kur jis bus pasiųstas į karo 
frontą prieš Sovietus.

VOKIEČIŲ ŪPAS SMUNKA;
JŲ KIVIRČAI SU ITA

LIJA DIDĖJA
London, liepos 28. — Tarp 

anglų pasklido banga gandų 
ir “slaptų žinių” apie nema
lonius naciams dalykus, bū
tent:

Hitleris net susirgo, kad 
jam nevyksta nugalėt Sovie
tus ir kad Japonija atsisa
kius užpult Sovietų Sąjun
ga.

Anglų laikraščiai paskel
bė, kad Hamburge ant sie
nų ir stulpų išlipdyta daug 
plakatų su šauksmais: “Mes 
norime taikos!”

Milane, litalijoj, minia 
užpuolė nacių oficierius. Vo
kiečių oficieriai susimušė su 
italų oficieriais Turine. Flo
rencijoj įvyko italų demons 
tracija prieš Vokietiją.

Milžiniškai didelis skai
čius sužeistų vokiečių par
vežamų iš Sovietų fronto į- 
varo Vokietijos gyventojam 
išgąstį ir nusiminimą.

Amerikos užėmimas Ice- 
lando puldo vokiečių ūpą.

Vis dar eina Londone kal
bos, kad Hitleris kivirčijasi 
su maršalu Goeringu, nacių 
oro laivyno ministeriu.

ją. Tai įvairių rūšių kari
niai orlaiviai, pradedant 
nuo didžiausių bombininkų 
ir baigiant greičiausiais ko
vos lėktuvais.

“Statoma dar tūkstančiai 
tokių oro milžinų, ir Hitle
ris negalės taip toli į rytų 
pusę perkelt savo fabrikus, 
kad apsaugotų juos nuo a- 
merikinių orlaivių naikinan
čios galybės.

“Amerika jau nusiuntė 
Anglijai kelis šimtus tankų 
ir siunčia dar daug dau
giau.”

Vardu savo valdžios žadė
damas greitą pagalbą Sovie
tam, Hopkins sakė, jog A- 
merika taipgi duos tuojau- 
tinės paramos Chinijai prieš 
Japoniją.

Karinė Tarnyba Ameri
koj Bus Pailginta 

Vienais Metais
Washington. — Demokra

tas senatorius Lister Hill 
tvirtina, kad senatas žymia 
dauguma balsų nutars vie
nais metais pailgint tarny
bą armijoj draftuotiem ka
reiviam, milicininkam ir at
sargos oficieriam, kurie bu
vo pradiniai pašaukti ka
riuomenėn tik vieniem me
tam iš viso.

Tokį tarimą padarys ir 
kongreso atstovų rūmas, 
kaip pareiškė A. J. May, 
pirmininkas kongreso komi
sijos kariniais reikalais.

NACIS PRIPAŽĮSTA, KAD 
SOVIETAI PRASILAUŽIA 

J VOKIEČIŲ LINIJAS
Berlin, liepos 28. — Kari

nis vokiečių žinovas rašo 
laikraštyje “F r a n kfurter 
Zeitung,” kad tai tiesa, jog 
rusai “kartais” atkerta pra- 
sigrūmusias pirmyn nacių 
tankų eiles ir Įvaro kylius į 
vokiečių linijas.

Jis sako, kad žaibiškas vo
kiečių karas prieš Sovietus 
negali taip sektis, kaip sekė
si prieš Franci ją, nes rusų 
kareiviai gerai išlavinti, ge
rai priruošti, gerai apgink
luoti ir kietesni kovptojai.

Tačaus tas karinis vokie
čių rašytojas teigia, kad 
“vistiek vokiečiai imą vir
šų” prieš Sovietus.

Maskva. — Sovietų orlai
viai taip sunaikino Ploesti, 
didįjį Rumunijos žibalo cen
trą, kad iš jo nieko neliko, 
tik vardas.

Franklin, N. J., liepos 28. 
— Perkūnas užmušė keturis 
žmones.

ORAS. — Šilta; dalinai 
apsiniaukę.

Maskva, liepos 28. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Mūsų jėgos liepos 27 d. kovėsi su priešu linkmėse Ne- 
velio, Smolensko ir Žitomiro.

Kitose fronto dalyse nebuvo stambių karo veiksmų.
Mūsų oro jėgos bendradarbiavo su saviške kariuomene, 

atakavo priešo armijos vienetus ir veikė prieš jo orlai
vių stovyklas.

Liepos 26 d. mūsų oro jėgos sunaikino 104 vokiečių or
laivius, daugiausia jų sudaužė bombomis pačiose priešo 
lėktuvų stovyklose. Mes praradome 12 orlaivių.

Pagal patikrintus skaitmenis, aštuoni, o ne šeši vo
kiečių orlaiviai buvo sunaikinti tuo laiku, kai jie liepos 
26 naktį užpuolė Maskvą.

Liepos 26 d. Raudonojo Baltijos Laivyno orlaiviai nu
skandino du priešo torpedlaivius, vieną submariną, du 
žibalinius laivus ir sargybos laivus.

Tapo sunaikinta viena vokiečių pėstininkų divizija 
(apie 15,000 kareivių), ir štai kokiu būdu:

Viena iš fašistų divizijų, ką tik atvykusių į frontą, 
pradėjo ofensyvą prieš mūsų kariuomenę. Komandierius 
mūsų kariuomenės tenaitinės dalies nusprendė sulaikyt 
tą diviziją ir apsupt ją, idant visiškai ją sunaikinti.

Pabaigoje pirmosios dienos vokiečiai jau nustojo veik
ti prieš energingą mūsų kariuomenės ataką. Jie buvo pri
versti tik apsikasti ir gintis.

Tuo momentu mūsų tankai ir mechanizuoti pėstininkai 
visiškai apsupo priešą. Anksti rytą būriai Sovietų bom- 
binių orlaivių skraidė virš vokiečių divizijų, ir numetė 
šimtus bombų ant fašistų.

Priešas pradėjo veikti kanuolėmis, vartodamos prieš
tankines ir kitas kanuoles, ir desperatiškai stengėsi pra- 
silaužt iš apsupimo, bet mūsų artileriją ir kulkasvaidžių 
ugnis visur pasitiko priešą.

Mūsų prieštankinės kanuoles sunaikino 20 vokiečių tan
kų ir lengvųjų šarvuotų automobilių.

Vokiečiai padarė kelias tiesiogines atakas, besisteng
dami išgelbėt savo diviziją nuo neišvengiamo jos likimo, 
bet visos jų atakos buvo atmuštos su didžiuliais nuosto
liais priešui. Apsuptos vokiečių divizijos ugnis ir pasi
priešinimas kas valanda ėjo silpnyn ir silpnyn.

Baigiantis antrajai kovos dienai, mūsų kariuomenė 
pradėjo ofensyvą. Mūsų tankai sunaikino likučius priešo 
kanuolių baterijų ir kulkasvaidžių. Mūsų tankai ir nar
sūs pėstininkai metėsi ant vienetų vokiečių pėstininkų 
divizijos. Mūsų tankai, važiuodami visu greičiu, kriušino 
ir tiesioginiai iš arti kulkasvaidžiais šaudė fašistų ka
reivius.

Pagal pradinius aplamus pranešimus, 4,000 vokiečių 
oficierių ir kareivių surado sau kapus kovos lauke. Mū
siškiai sužeistųjų nešikai surinko apie 3,000 ir kiek šimtų 
sužeistųjų. Didelis skaičius vokiečių tapo paimta į ne
laisvę.

Buvo sunaikinta keli tuzinai vokiečių tankų, didelis 
skaičius sunkvežimių ir motorinių dviračių, 40 prieštan
kinių kanuolių, 12 sunkiųjų kanuolių, 8 lengvosios ka
nuoles ir 20 prietaisų minoms mėtyti; ir tik likučiai iš
daužytos vokiečių divizijos persigandime pabėgo.

Maskva, liepos 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
davė šitokį pranešimą:

Praeitą naktį keli būriai vokiečių orlaivių — apie 100 
— bandė urmu užpult Maskvą.

/ Mūsų priešorlaivinės kanuoles ir naktiniai lėktuvai iš
blaškė priešo orlaivius ir neleido jiem pasiekt Maskvą. 
Tad vokiečiai išmėtė savo bombas, kur papuolė, aplinkinė
se apskrityse.

Penki iki septynių priešo orlaivių prasiskverbė pro 
mūsų apsigynimus ir pasiekė Maskvą.

Jie nepataikė į jokius karinius ar pramoninius punk
tus, bet padegė kelis gyvenamus namus ir vieną mokyklą.

Gaisrai greitai užgesinti. Šiek tiek žmonių užmušta bei 
sužeista.

Iki šiol gautais skaitmenimis, šeši priešo orlaiviai buvo 
nušauti žemyn. Mes nepraradome nė vieno savo orlaivio.

BULGARIJOS KARIUOMENĖ PRITARIA SOVIETAM
Istanbul, Turkija. — At- 

keleiviai iš Bulgarijos pra
neša, kad bulgarų kariuo
menė pritaria Sovietam ir 
yra priešinga naciams. Vie
nas Bulgarijos oficierius 
sakė, kad jo komanduojama 
kariuomenės dalis yra “vi
sai nepasitikima. Nes bulga
rų kareiviai nekenčia vokie

čių, simpatizuoja Raudona
jai Armijai, ir yra įsitikinę, 
kad jinai laimės karą. Jie 
netiki v o k i e čių praneši
mams apie nacių pasiseki
mus fronte.”

DAUGIAU PASAULINIŲ
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE!

SOVIETU ORLAIVYNAS 
DARO MILŽINIŠKA OI EA

SY VĄ PRIEŠ NACIUS
Maskva. — Sovietų užsie

nių reikalų vice-komisaras 
Lozovskis pareiškė, jog na
cių “žaibiškas karas jau su- 
tižo.”

Lozovskis žadėjo duot 
smulkmenišką p f an ešimą 
apie kovą Smolensko srity
je, “kai tik mes ten galuti
nai sumušime vokiečius.”

Berne, Šveicarija. — Pra
džia šeštos savaitės vokiečių 
karo prieš Sovietus nedavė 
naciams jokių laimėjimų, 
kaip rašo karinis New York 
“Times” korespondentas D. 
T. Brigham.

Naujausios žinios rodo, 
kad Sovietai vis plačiau ata
kuoja vokiečius, varo ofen
syvą prieš juos, ypač Le
ningrado srityje, o vokiečiai 
priversti gintis.

Sovietų kariuomenė sėk
mingai daro veiksmus, ku
riais siekia apsupt vokiečius 
Vitebsko-Smolensko srityje..

Pranešama, jog trijose 
vietose toje fronto dalyje 
Raudonoji Armija atkirto 
vokiečių tankus ir šarvuo
tus automobilius nuo pas
kui sekusių jų pėstininkų. 
Atrodo kad sovietiniai ko
votojai galės juos ten sunai
kint.

Siaučia žiaurios kautynės 
linkui Kijevo.

Naciai buvo paskelbę, kad 
Mogilevo srityje, apie 100 
mylių į pietų vakarus nuo 
Smolensko, jie “visiškai su
laužę rusų pasipriešinimą” 
ir “rusai betvarkėje trau
kiąs! atgal.”

Bet Sovietai praneša, kad 
Raudonoji Armija laiko ten 
vokiečius “giliuose kišeniuo- 
se” ir neduoda jiem iš vie
tos pasijudinti.

Sovietų artilerija padarė

SOVIETŲ FRONTAS TAI 
j MILŽINIŠKAS VERDUNAS

■

Maskva, liepos 28. — So
vietų užsienių reikalų vice- 
komisaras Lozovskis pareiš
kė, jog visa Sovietų fronto 
linija tai yra “milžiniškas 
Verdunas” ir jog vokiečiai 
bus neišvengiamai ir tragiš
kai sumušti.

JAPONAI UŽIMA PRANCŪ
ZŲ INDO-CHINA

Saigon, Indo-China, liepos 
28. — Pranešama, jog japo
nų laivai iškėlė savo kariuo
menę į Cambodią, Indo - 
Chinoj, arti Thailando (Sia
mo). — Indo-China iki šiol 
buvo Franci jos kolonija.

Neoficialiai p r a nešama, 
kad Japonija turi karinius 
planus prieš Thailandą ir 
kad taipgi rengiasi žygiui 
prieš Rytinę Rolandų Indi
ją

didžių nuostolių kariniams 
nacių įrengimams.

Maskva. — Sovietų oro 
laivynas liepos 27 d. padare 
kriušinančią ofensyvą visu 
frontu nuo Suomijos Įlan
kos iki Dunojaus, ir naikino 
vokiečių orlaivių stovyklas, 
žibalo sandėlius ir fabrikus, 
laivus, geležinkelius ir trau
kinius.

Maskva, liepos 28. — A- 
merikos žinių agent ūra 
United Press rašo, jog Rau
donoji Armija laikosi taip 
tvirtai, kaip “akmenų mūro 
siena” Maskvos ir Kijevo 
frontuose, ir atmuša visas 
priešo atakas.

šeštadienį Sovietų kari
niai laivai ir orlaiviai Balti
jos Jūroje sunaikino penkis 
karinius vokiečių laivus ir 
du žibalinius garlaivius.

Vokiečiai Sakosi Esą 
Tiktai už 43 Mylių 

Nuo Leningrado
Berlin, liepos 28. — Na

cių radijas skelbia, kad So
vietų pasipriešinimas Bessa- 
rabijos - Ukrainos fronte, 
girdi, “faktinai jau pasibai
gęs,” o šiauriniame fronte 
telieka tik 43 mylios vokie
čių tankam ir šarvuotiem 
automobiliam pasiekt Le
ningradą.

Oficialė nacių žinių-pro- 
pagandos agentūra sako, 
kad jie “sukriušinę” 41-ją 
Raudonosios Armijos divizi
ją ir apsupę daug sovietinės 
kariuomenės Lėni ngrado 
fronte.

Anot nacių neoficialių 
pranešimų, jie Mogilevo sri
tyje išdaužę dvi Sovietų di
vizijas ir paėmę į nelaisvę 
23,000 raudonarmiečių, pa
grobę 61 kanuolę, 80 prieš
tankinių patrankų ir 750 į- 
vairių vežimų.

Nacių skaitlinėmis, tai jie 
praeitą penktadienį ir šeš
tadienį sunaikinę 342 sovie
tinius orlaivius.

SOVIETŲ ORLAIVIS PAVA
DAVO SUDAUŽYTA 
TRAUKINIO GARVEŽĮ

Maskva. — Vokiečių oro 
bomba sunaikino garvežį 
(lokomotyvą) vieno sovieti
nio traukinio. Traukinyje 
buvo orlaivių dalių ir in
strumentų.

Tada Sovietų orlaivinin- 
kas Konikov, pirmos rūšies 
technikas, pritvirtino kovos 
lėktuvą prie pirmojo vago
no, paleido lėktuvo inžiną 
veikti, ir taip nuvežė trauki
nį į jam paskirtą vietą.
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Neišgąsdino Londono, Neišgąsdins 
Maskvos

Hitleris nepasimokino iš patyrimų su 
bombardavimu orlaiviais Londono. Jo 
tikslas buvo išgąsdinti Londono žmones ir 
paveikti juos pasiduoti. Bet išėjo kaip tik 
atbulai. Kiekviena numesta bomba ant 
Londpno tik kiečiau užarta vo jo londonie- 
čius nepasiduoti iki paskutinio kraujo 
lašo.

Tuo patim barbarišku teroro būdu, da
bar Berlyno bestija bando nugąsdinti 
Maskvos liaudį. Rezultatai bus tokie pat. 
Sovietų žmonės nebus išgąsdinti. Tos 
pragariškos bombos, mėtomos iš oro ant 
civilių gyventojų ir jų namų, tik labiau 
patvirtins Maskvos žmonių seną įsitiki
nimą, jog fašizmas yra barbarizmas, jog 
jis turi būti sunaikintas.

Netikėjo Tada, Netikės Dabar
Klerikalų, socialistų ir tautininkų spau

da neranda nei žodžių, nei vietos iškėli
mui aikštėn nacių barbarizmo. Kiekvie
ną žodį apie nacišką Vokietiją ta spau
da gražiai įvynioja į minkštą vatą.

Šita spauda teverčia kalnus ant Ta
rybinės Lietuvos, nors jau pęnkios sa
vaitės naciai smaugia ir terorizuoja Lie
tuvą. Dar net pagausėjo melai apie bu
vusią tarybinę santvarką Lietuvoje. Mat, 
dabar nacių agentūros padeda mūsų kle
rikalams, tautininkams ir socialistams. 
O naciai juk ekspertai tame amate.

Bet Amerikos lietuviai netikėjo tos 
spaudos melams apie laisvą Lietuvą tuo
met, netiki nei dabar. Tas, matyt, plunks- 
nabraižas veda desperacijom Jų pasekė
jų eilės retėja.

Na, o tegul tik prasidės Hitlerio dienų 
galas, tegul tik naciams bus užduotas 
vienas kitas smūgis Sovietų Sąjungoje — 
Michelsonai, Grigaičiai ir Laučkos neteks 
nė to vaisko, kokį dar turi. Štai kodėl jie 
taip ištroškusiai laukia Hitlerio laimėji
mo ir taip įtūžusiai plūsta Sovietų Są
jungą.

Amerikos Interesai ir Sovietai
Jungtinės Valstijos aiškiai pasisakė už 

teikimą visokios pagelbos Sovietų Sąjun
gai šiame kare. Vadinasi, ir valdžia ir 
Kongresas pripažįsta, kad šios šalies in
teresai surišti su Raudonosios Armijos 
laimėjimu ir su sunaikinimu nacių vieš
patavimo Vokietijoje.

Tas, žinoma, nereiškia, kad čia nesi
randa simpatizuojančių naciškai Vokie
tijai. Tokių randasi. Tai daugiausia, ži
noma, reakcinės buržuazijos rateliuose. 
Jie bando įtikinti Ameriką, jog jos inte
resai nukentėtų, jeigu karas baigtųsi pil
nu Sovietų Sąjungos ir Anglijos laimėji
mu. Jie visur bruka “komunizmo pavo
ju”

Mums atrodo, kad tokiems elemen
tams pusėtinai sveikai ir logiškai atsakė 
Wendell Willkie savo prakalboje, kurią 
jis liepos 24 dieną pasakė San Francisco 
mieste. Jis pasakė:

“Kai kurie mūsų izolistiniai prieteliai 
isteriškai nusiminę, kam komunizmas 
(Sovietų Sąjunga) šiuo tarpu sulaiko 
tvaną. Jie klausia, kam mes turime pri
imti pagelbą nuo komunistų, kuomet mes

Roma. — Septyni italai 
tapo nuteisti kalėj iman po 
tris iki dvylikos metų štai 
už kokį “nusikaltimą:” Jie 
rašinėjo (verstas italų kai
bon) kopijas prakalbų, ku- draugų.

juos tiek temylime, kaip ir nacius? At
sakymas yra juokingai lengvas.

“Hitleris yra mūsų bendras pavojus. 
Rusija niekados nebuvo mums nei mili- 
tarinis, nei prekybinis pavojus. Per dvi
dešimts tris metus komunistai buvo ant 
Bering Strait, bet mums niekados ne
prisiėjo bijoti, kad jie užpultų mus per 
tuos siaurus vandenis. Mūsų produktai 
plaukia į visus pasaulio kampus, bet per 
dvidešimts tris metus Rusija nepasiėmė 
nei vieno dolerio, kurį mes norėjome pa
siimti.

“Bet su Hitleriu paveikslas skirtingas. 
Jis pasimojęs su visa savo baisia milita- 
rine mašina užkariauti pasaulį. Jeigu 
jam tai pavyktų, tai jis visą pasaulį pa
vergtų ekonominiai, politiniai ir kultūri
niai. Jis taip yra aiškiai išsireiškęs. O 
ar mes norime sutikti, ar nenorime, mes 
esame to pasaulio dalimi.”

Sovietų Sąjunga niekur niekados ne
grūmojo ir negrūmoja jokiems Jungti
nių Valstijų tautiniams interesams. Prie
šingai, kuo artimiausias Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos bendradarbiavimas ge
riausia pasitarnauja šios šalies goriau
siems interesams.

Kur Dabar Randasi Tarybinės 
Lietuvos Vadai?

Šis klausimas labai rūpi visiems pa
žangiesiems lietuviams. Ar dar gyvi 
Paleckis, Gedvilą ir kiti tarybinės vy
riausybės vadai?

Pasakysime, jog jokių žinių neturime. 
Visoks susisiekimas su Lietuva nuo bir
želio 22 dienos yra visai nutrauktas. Ar 
pavyko tiems draugams pasitraukti sy
kiu su Raudonąja Armija ir tūkstančiais 
lietuvių, kurie bėgo nuo fašistinės pa
vietrės, ar jie žuvo kovoje su naciais, ar 
randasi kalėjime, nieko nežinome.

Kaip greitai gausime kokių nors žinių 
apie jų likimą, perduosime dienraščio 
skaitytojams. Tuo tarpu tenka laukti ir 
viltis, kad jiems pavyko išsigelbėti.

Priešą Nusivylimas
Liaudies priešai tikėjosi greito nacių 

blitzkriego pasisekimo. Hitleris jiems ža
dėjo apsidirbti su Sovietų;. Sąjunga į vie
ną mėnesį. Per trisdešimts dienų jis ža
dėjo pasiekti Maskvą ir ant Kremliaus 
iškelti svastiką.

Bet jau penkios savaites prabėgo ir 
dar svastika neplevėsuoja ant Kremliaus. 
Visa Hitlerio pragariška karo mašina nė 
iš vietos nebegali pasijudinti.

Raudonoji Armija parodė tokį atspa
rumą, tokį heroizmą, kokis anksčiau ar 
vėliau užduos mirtiną smūgį Hitlerio ar
mijai. Apie tai netenka abejoti.

Visi Hitlerio agentai, visi liaudies prie
šai nebegali paslėpti savo nusivylimo. Jie 
kaltina nepalankų orą mechanizuotai 
Hitlerio armijai.

Tegul bus ir oras kaltas. Bet jeigu 
taip, tai neužilgo, artėjant rudeniui, oras 
bus dar blogesnis. O kas bus, kai ateis 
žiema?

Japonija Jau Išsijudino
Lepinta ir glostyta Japonija nebesutel

pa savo kailyje. Nebeužtenka jai avan
tiūros Chinijoje. Japonijos plėšikai pasi- 
mojo ant naujų teritorijų. Jie staiga oku
pavo Franci jos koloniją Indo-Chiną, kuri 
guli labai strategiškoj vietoje, prie pat 
Singapore. Iš ten jie gali kirsti Anglijos 
kolonijoms ir Jungtinių Valstijų koloni
jai Philippinams.

Amerika ir Anglija griebiasi priemo
nių prieš Japoniją. Anglija jau panai
kino visas prekybos sutartis su Japoni
ja. Jungtinių Valstijų valdžia užšaldė 
visus Japonijos asetus čionai. Kalbama 
apie uždėjimą embarge ant Japonijos.

Taigi, Pacifiko Vandenyne vystosi 
rimtas krizis — susikirtimas su Japo
nija. Visi jaučia, kad šis Japonijos žy
gis nėra paskutinis. Iš Indo-Chinos jinai 
gali patraukti į Holandijos salas (East 
Indies), arba užpulti Sovietų Sąjungos 
Sibirą.

Kaipo “Ašies” partneris, Japonija ne
nori nusileisti Hitleriui ir Mussoliniui. 
Ji mano, kad jai dabar puiki proga prisi- 
plėšt naujų teritorijų.

rias pasakė .prezidentas, 
Rooseveltas, Amerikos lai
vyno min. Frank Knox ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill, ir 
skleidė tas kalbas tarp savo

Vienas iš teisiamųjų buvo 
kaltinamas ir už tai, kad jis 
pakeitęs kai kuriuos Roose- 
velto žodžius taip, kad jie 
labiau “įžeistų Italijos Val-
džią.”

Sovietų Kariai Mušasi, Kol 
Nors Vieną Pirštą Gali 

Pajudinti
Rašo Uja Erenburg

Maskva. — Užkariavęs 
Franci ją, Hitleris manė, 
kad jis išmatavo visas per
galės slaptybes. Francijoje 
vokiečių taktika buvo pa
remta psichologiniu išgąsdi- 
nimu priešo. Kaip jau žino
ma, vokiečiai generolai tęsė 
vokiečių diplomatų darbą. 
Besiveržiančios v o k i e čių 
tankų kolumnos padarė 
daug daugiau, negu miestų 
užgriebimas. Jos sunaikino 
valią priešintis.

Fransijoj šita taktika Hit
leriui sekėsi. Išgrūsdamas 
motorizuotus būrius į prie
kį jis priešą apsupdavo (daž
nai būdavo tiktai įsivaiz
duotas apsupimas) ir sukel
davo paniką Franci jos Vy
riausioj Komandoje. Niekas 
negali nieko užmesti fran- 
cūzams kariams. Kur tik 
reikėjo muštis, ten francū- 
zai kariai davė tvirtą pasi
priešinimą vokiečiams. Bet 
armijos štabams dažnai va
dovavo bailiai arba parda- 
vikai, kuriems pasidavimas 
nebuvo išeitis iš keblumo 
strategijoje, bet politinis 
aktas.

Prancūzai generolai urmu 
pasiduodavo, paprastai pa
siteisindami, kad “nieko ne
begalima padaryti, mes esa
me apsupti.”

Kasdien vokiečiams tek
davo šimtai tūkstančių karo 
nelaisvių. Napoleonas sykį 
pasakė: “Neužtenka žinoti 
teritoriją, turi žinoti savo 
priešo ir širdį.”

Raudonosios Armijos 
“širdis”

Hitleris atsargiai išdirbo 
savo planą staigiam užpuo
limui ant Sovietų Sąjungos. 
J is tike j osi pakartosiąs savo 
taktiką Francijoje. Jo tan
kai įsibriovė Rusijos terito- 
rijon ir Hitleris tikėjosi 
greitos pergalės. Bet pamir- jie stengėsi “išgelbėti savo 
šo paimti domėn vieną daly
ką, būtent, Raudonosios Ar
mijos “širdį.” 
su kareiviais, 
duoda.

Kai kurie 
Armijos vienetai 
priešo apsupime ir vokiečiai 
ne vilkindami pasigyrė, jog 
karo nelaisvių skaičius bū
siąs milžiniškas. Po tam jie 
pakeitė temą ir pradėjo kal
bėti apie oro nepalankumą, 
apie šturmavimą tvirtovių, 
apie tūlą baroną Munchau- 
seną, kuris kasdien nukerta 
po kelius šimtus Sovietų 
lėktuvų. Bet kas atsitiko su 
Raudonosios Armijos ka
riais, kurie buvo apsupti? 
Jie prasimušė pro apsupi
mą. ,

Priešas tikėjosi paimsiąs 
visą X infanterijos diviziją. 
Būnant apsuptai iš visų pu
sių, divizijos padėtis atrodė 
beviltė. Bet kariai prasimu
šė pro apsupimą. Pakartoti
nai užpuldami priešą, jie 
parode Rusijos infanterijos 
didelę ofensyvinę galią.

Vienas batalijonas, ku
riam vadovavo Stepanets, 
atmušė šešias priešo atakas 
ir sunaikino, ištisą vokiečių 
regimentą. 'Vokiečiai buvo 
beišleidžią pareiškimą, kad 
visą apsuptą X diviziją jie 
paims masiniai. Vietoj to, 
jie paskelbė 'ilgą surašą fa
šistinių karių, užmuštų 
fronte. .

X divizija laimingai su
grįžo į mūsų linijas.

X brigada, kuri veikė 
prieš vokiečių iškėlimo bū-

Jis susidūrė 
kurie nepasi-

Raudonosios
atsidūrė

Viena

zmogus
Armijos

rius, staiga tapo apsupta, 
kai vokiečių tankai ir mo
torizuota divizija persilaužė 
per Raudonosios Armijos 
liniją, l^ai atsitiko šalia 
upės Dvina. Visi susisieki
mai buvo sunaikinti.

Tiesiog viršžmogiškomis 
pastangomis geležinkeliečiai 
atstatė gelžkelį.

Brigada, kuriai vadovavo 
pulkininkas Gurov, pergy
veno visą eilę baisiausių 
mūšių.

Kapitonas Kusmin buvo 
pavojingai sužeistas, bet at
sisakė apleisti savo batalijo- 
ną. Sovietų brigada prasi
mušė pro priešo apsupimą. 
Šituose mūšiuose vokiečiai 
turėjo didelius nuostolius.

Tai tokie yra komunikatų 
(pranešimų) sausi faktai.

Viena Mintis — 
Valia

Šiuose faktuose 
matai Raudonosios
širdį, pasididžiavimą ir drą
są. Gąsdinimas, grūmojimas 
mirtimi ir apsupimas, kaipo 
psichologinio spaudimo me
todą, naciams nedavė pasek
mių. Sovietiniai komandie- 
riai gyvena paprastų karių 
gyvenimą, turi tuos pačius 
sentimentus ir tas pačias 
mintis. Kiekvienas supran
ta, jog čia yra sovietinės 
valstybės gyvybės klausi
mas, Sovietų Rusijos gyvy
bes klausimas.

Rusai kariai žino, jog 
drąsiam nėra beviltingos si
tuacijos. Neseniai laikraš
čiai patalpino smulkią žinu
tę, kuri pasako viską. Štai 
ta žinutė. Politinis instruk
torius Isgursky, leitenantas 
Komarov ir raudonarmietis 
Stefantsev, priešo tankų ap
supti, mušėsi atgal prie sa
vo grupės. Paprastais kas
dieniniais žodžiais kalbant,

gyvybę.” Tik trys jie tebu
vo. Ką gi tie trys rusai daro 
prieš priešą, kuris kelius sy
kius skaitlingesnis už juos? 
Jie padaro užpuolimą ant 
priešo štabo. Vokiečių pul
kininkas tampa užmuštas, 
slapti dokumentai pagrobia
mi’ ir šitie trys drąsuoliai 
sugrįžta į savo grupę pa
grobtam vokiečių automobi- 
lyje.

Praeityje epiškos poemos 
būtų buvę rašoma apie pa
našius žygius. Bet dabar 
mes .apie tai skaitome kaipo

5 j? a ft*.

Girdler, Republic 
Korporacijos prezi-

Tom 
Steel 
dentas, per ilgą laiką bu
vo priešingas pripažinti 
darbininkų uniją, paga
liau sutiko tartis su SW- 
OC (CIO) viršininkais 
dėl unijos pripažinimo.

apie paprastą faktą, tipišką 
sovietinį herojizmą.

Hitleris pamiršo vieną 
faktorių — priešo “širdį.” 
Jam dabar tenka susidurti 
ne su Belgijos karaliumi, 
arba generolu Dentz.

Jie Nepasiduoda
Krusenshtern yra švedų 

laikraščio “Stockholm Tyd- 
ingen” korespondentas Ber
lyne. Netenka abejoti apie 
politines simpatijas laikraš
tininko, kuriam Hitleris lei
džia pasilikti Berlyne ir 
pranešinėti S t o c kholman. 
Štai ką šis Krusenshtern 
rašo:

“Francijoje, kaip greitai 
armijos vienetas būdavo pa
sijunta apsuptas, darydavo 
vienintelę logišką išvadą ir 
pasiduodavo. Rusai gi kovo
ja tol, kol jie gali nors vie
ną pirštą pajudinti. Jie ne
pasiduoda.”

Tik įsivaizduokime, kaip 
tas erzina vokiečius — visus 
jų planus sugriovė šitie už
sispyrėliai rusai, kurie at
sisako daryti “logišką išva
dą” ir nepasiduoda.

Jie pajudina savo “pirš
tus”- ir šis jų neleistinas el
gęsis nuskina vokiečius pa-

gelba šautuvų ir kulkasvai-

Ateities istorikai, rašyda
mi apie Hitlerio užpuolimą 
ant Sovietų Rusijos, atžy
mės vieną psichologinę vo
kiečių padarytą klaidą — jų 
(vokiečių) šnipai nieko ne
suprato apie žmogaus širdį.

Hitlerio a p s kaičiavimai 
praslydo: Raudonosios Ar
mijos negalima apsupti taip, 
kaip negalima apsupti vieno 
šeštadalio mūsų žemes.

Kiekviena širdis plaka ga
lybe ir valia 200,000,000 tau
tos!

Vokiečiai priversti pripa
žinti, kad labai dažnai apsu
pę j ai patys esti apsupti.

Jie paskelbia, kad “karas 
rytiniam fronte įžengė į 
naują fazę.” Jie kalba apie 
atakas ant galingų apsigy
nimo pozicijų.

Mes laukiame šių mūšių 
rezultatų su viltimi, nes 
priešui tenka susidurti ne 
tik su strategiškomis pozici
jomis, bet su tvirtomis sie
nomis — su armijomis ir 
liaudimi — sienomis, kurio
se, pasak vieno didžio rusų 
poeto, “kiekvienas akmuo 
yra gyvas.”_____________
vydo “Keleiviui” rašytą iš 
Brooklyno korespondenciją, 
kurioje sakoma:

“Aš, vadinasi, Jonas arba 
Vytautas, tai yra, Buivydas 
arba Katilius, vadinu visus 
tuos kreizėm arba durniais, 
kurie pritariate progresy- 
viams lietuviams arba, va
dinasi, komunaciams, kurie 
yra nepastovūs, vadinasi, 
maino savo kailį kaip niekas 
kitas mainykaut negali!”

Atskiram raštely Maikio 
(Tėvas Šaipoko teiraujasi:

“Gerb. Profesor:
“Rasi šiame laiške jūsų 

slaunaus Brooklyno miesto 
didžio literato dviejų aršinų 
ilgio Stanislavo Mikalkevi- 
čiaus išprosytą korespon
denciją, kurioje yra barami 

Šaipoko Spaudos Biuras komunistai už nepastovumą 
bus tiek teisingas, kiek anas'R0.T°s koresponden- 
čigono gorčius — trys kvor-S/)os autorium yra LSS V. 
tos (ir tos dar ne pilnos!). K.^Seki’etorius draugas Bui- 
Bet šis biuras bus daug tei
singesnis už “Lietuvos Ge
neralinį Konsulatą New 
Yorke,” kuris aptarnauja 
Juozo Tysliavos “Vienybę,” 
“Keleivį,” “Gadzinką” ir kit. 
smetonuotus laikraščius.

Be jokios pagelbos Prano 
Ancevičiaus iš Berlyno, Šai
poko Spaudos Biuras gavo 
sekamas žinias:

— Brooklyno pažangiųjų 
lietuvių susirinkimas vienu 
balsu priėmė sekamą rezo-

Prof. šaipoko Spaudos Biu
ro Pranešimai

Šių sąmyšių ir pamišimų 
laikotarpyje, kai visokios ži
nių agentūros skelbia pa
sauliui ką tik jos nori ir 
kaip nori, tai ir šaipokas; 
pats save įgalioja aptarnau
ti visų kankinamą visuome
nę savo patvirtintais ir ne
patvirtintais pranešimais.

“Mes tol nenurimsim, kol 
generolo Francisko Franko 
našlė nepraneš mirties pata
le gulinčiam generolui von

vydas-Katilius. Pranešk 
man apie jo paties politinį 
pastovumą, tai aš tau, bra, 
kada sueisim, geros rai vis- 
kės užfundysiu.”

Šaipokas į paklausimą da
vė sekamą atsakymą:

Tavo tas “didis literatas” 
Katilius yra tiek politiniai 
pastovūs, kiek mūsų metro
polio oras. Jis mainė savo 
politinį kailį daugiau, negu 
bile kas kitas. Jis buvo so
cialistu; paskui perėjo į ko
munistus; pas lietuvius ko
munistus užėjus frakcinei 
pavietrei, išsyk jis ėjo su 
sklokairjai vadovavo, bet, 
sprendžiamo susikirtimo va-

t; uiiiiviciiii v vii i, , . ..vi- • •
Mannerheimui, kad Hitleris jpoz!c1’ 
liko nužudytas Benito Mus- 
solinio laidotuvėse!” _ „ .. .. . .
- Prūsiškai - arijoniškos zem. . ,vadl.no fkjokininkus. 

veisles Juozas Tysliava ki-IPo klek laiko, būdamas ko- 
šeniuje rodo špygą Juozui Partijos nariu, jis

nėti į “Keleivį”) prieš ko- 
|munistus ir juos šmeižti, 

prisiųstų ikomunistai jį išdrėbė 
v j lauk is savo partijos, jis 

ėmė laižytis (ir prisilaižė) 
prie sklokosjo vėliau — prie 
LSS. Kur jį vėjai nupūs to
liau — nežinau. Jo šauks
mai apie kitų nepastovumą, 
labai primena ano bėgančio 
vagišiaus riksmą — “laiky
kite vagį!”

Prof, šaipokas.

Stalinui ir pats sau po no- 
sia murma: “Apšepėlis ... 
musmirių apsiėdęs gruzi
nas! Sulyg man į 
informacijų iš Berlyno, jis 
turėjo jau senai pasiduoti 
Lietuvos išlaisvintojui Adol
fui !”

— “Naujosios Gadynės” 
šefas Steponas Strazdas, sa
koma, nustojęs kalbėti apie 
“rusiškąjį milžiną, turintį 
molines kojas.”

— Bostoniškis “mokyto
jas” J. Krukonis, išsivoliojęs 
po visokias politines parti
jas, dabar social-naciškam 
“Keleivyj” bara komunistus 
už “nepastovumą.”

— Iš Bostono Maikio Tė
vas prisiuntė jūsų Šaipokui 
ilgą Vytauto Katiliaus-Bui-

1

ijai. Paskui pozicijoj jis bu
vo “geras boisas”.ir “krei-

pradėjo slapta veikti (raši-

Cairo, Egiptas. — Angli
jos orlaiviai nuskandino Vi
duržemio Jūroje vieną ka
reivinį italų laivą, 3,000 
tonų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

vadl.no
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irrhey Hunt After Wounded,’ 
Fascist Tactics in the War

as war, human 
and are main-

battlefield must

By M. Shaginyan
MOSCOW.—Even in such a severe thing 

regulations exist, that have been introduced 
tained by agreement between nations.

Wounded soldiers being removed from the
not be shot at, orderlies or nurses wearing a Red Cross sign 
on their uniforms must not be0 ’
killed, and finally, hospitals 
must not be set afire or destroyed. 
Medical sanitary service in wartime, 
a matter of ordinary human clemen
cy is inviolable.

About eighty years ago an agree
ment was arrived at on this ques
tion in Geneva between twenty
eight states. Subsequently, the re
maining nations adhered to the con
vention. Anil during these eighty 
years, as a rule, there never has 
been an army in the most ferocious 

4 of war that has violated the Gene
va Convention.

But the fascists are not human 
beings, human laws are not written 
for them. In the very first hours 
of the perfidious invasion of Soviet 
territory by their bands, they cyni
cally, openly, nockingly, rode rough
shod over this international agree
ment.

Dozens of reports from our fronts, 
testimony of rank and file people
army doctors, their assistants, order
lies tell in brief of facts that make 
the blood run cold in your veins.

A second rank army doctor, Za
kharenko, was in Grodno on June 
22nd. As soon as bombs began to 
hurtle down over this peaceful town, 
and the first casualties made their 
appearance--he took his place at 
the surgeon’s 
military hospital, 
cist planes began hunt after the 
medical orderlies—-they 
over the town, sought out ambu
lances bearing the wounded, and 
immediately turned their machine 
guns on them.

Two bombs fell, one after the 
other on the hospital and destroyed 
it. “The entire operation theatre,” 
states the doctor’s brief report, 
“became covered with heaps of plas
ter. falling lamps, broken glass, 
electrical fittings and window fra
mes.”

Steps were taken to transfer the 
wounded to qellers. But “the entire 
evacuation route was under conti
nuous fire from enemy planes.”

That was what happened in Grod- 
Perhaps it was an accident of 
wild conduct of war? No, it 
a demonstration of their tac- 
employed uninterruptedly then 
now.

In the same town of

table
But

of 
the

the 
fas-

flew low

no.
the
was 
tics
and

In Byelostok, as in Grodno, a 
military hospital was also destroyed.

Your Health
Ileart Disease does not necessarily 

mean a shortened life. With projier 
cure and attention and by following 
simple rules the ill person may live 
and enjoy the span of his life.

(Heart Diseases)
Coronary Thrombosis (Embolis

Clat)

1. Patient must have sufficient 
rest. It is most important.

2. He or she must eat moderately 
of fruits and vegetables 4 or 5 
times a day (must be true to diet).,

3. Must drink at least 8-12 glas
ses of water a day (24 hours).

4. Patient must use two lemons 
a day one at 10 A. M. and one be
fore retiring in luke warm water, 
no sugar added to lemon juice.

5. Patient must eat several small 
pieces of raw garlic every day (ve
ry important).

If patient is allergic to raw gar
lic, advise taking tablets made of 
garlic.

5. Patient must sleep or rest flat 
on his or her back, without use of 
pillows.

6. Patient must exercise with mo
deration, refrain from all excite
ment.

WHAT TO AVOID
1. Strenuous exercises (very im

portant).
2. Avoid all alcoholic drinks with 

the exception of a small amount I 
of Rum or Brandy occasionally.

3. Avoid breads and pastries of 
all kinds.

4. Must eliminate tea, cocoa and 
coffee.

5. Avoid all meats, except chicken 
and lamb chops

all
(broiled).
foods containing

degree of smoking.the 
from worrying.

6. Avoid 
starch.

7. Lessen
8. Refrain
9. Keep mind interested in some 

recreational hobby.
10. Avoid all sweets such as can

dy, chocolates and sugar (use honey 
for sweetening purposes).

11. Avoid tight clothing (very im
portant).

evacuated hospitals, were subject to 
atteck from Gorman planes. Not far 
from Tiraspol, fascist planes bombed 
and fired on an echelon containing 
such a hospital with the result that 
three people were killed and seven 
wounded.”

From this brief language of re
ports, one cannot easily conjure up 
a picture of all the horror of this 
brutal, inhuman killing of wounded 
people, this bombardment of people 
who have devoted themselves to a 
cause known throughout the world 
as that of “clemency”.

No name can be given to such 
conduct. It can find no place in the 
concept of humanity. The fascist 
monsters, by withdrawing them
selves from these ear 
thereby also removed

while flying low, and on top of this 
they began machine gunning. As a 
result, not a single railway carriage 
remained intact.

The conduct of the fascists on the 
Southwest front is exactly the same 
as on the West and Northwest 
fronts. A second-rank army doctor, 
Potsubeyenko, relates the following:

“In the Bessarabia direction, tem
porary Red Cross trains and also1 from the pale of human society.

Music Biography

Wolf sans Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

was 
ge- 

was

Mozart was a distinguished Aust
rian pianist and composer. Ho 
one of the greatest instinctive 
niuscs of musical history. He 
born in Salzburg, Austria. At
age of two he showed such great 
interest in rfiusic which his father 
was giving his daughter Nannel, 
that the ambitious parent began to 
teach him also, and at the age of 
three the boy was receiving a daily 
lesson an hour long. Only five years 
old he began composing short pieces

As many as 130 fire bombs were 
dropped by fascist pilots on the mi
litary hospital in Smolensk. The 
staff saved the hospital—firebombs 
were seized and extinguished.

A second-rank army doctor, Ly- 
sehko, made the following report 
to his commander: “A hospital in 
Lvov was machine gunned and bom
barded despite the fact that a Red 
Cross sign, undoubtedly clearly vi
sible from .the air, was marked on 
the roof.”
Lvov “an enemy plane dropped a 
bomb at a point where wounded 
were being evacuated at a railway 
station.”

In Politsk, “four direct hits by 
bombs were made on a hospital.” j for harpsicord, and at the ago of 
At Velikiey Luki, a fascist plane six he played before the electors of 
bombarded a Red Cross train, car-(Munich and the empress of Austria, 
ryinjsi wounded; fifty of the already 
wounded were killed and fifteen 
were wounded for the second time. 
In all of these cases the enemy was 
perfectly well aware that he was 
dealing with hospitals and Red 
Cross trains. What is more, not only 
did he know this but he especially 
hunted after them.

In the report on the destruction 
of Red Cross trains bearing wound
ed from Minsk to Orsha, a point is 
made that “the fascists bombed the 
trains not from one angle but from 
several.” Frist they seemed to take 
aim then they dropped the bombs

A Wish.
“We cannot all be clever; we can

not all be great; we cannot all be 
leaders, but the very humblest and 
most insignificant of us can act up 
to the spirit of these lines,” says 
Viscount Knutsford:

“I would not wish thee riches, 
Nor e'en the glow of greatness; 
But that wheresoever thou goest 
Some weary face may brighten at

> thy smile,
Some aching heart know sunshine 

for a while.’

Two charwomen were discussing 
their husbands; neither seemed quite 
satisfied with her match. ,

“Anyway,”
“I’ll say this much for my man:
He’s a gentleman at heart. He hates 
work.”

said one, resignedly,

Eugene J. Isotti Ph. I)., M. D.

J. F. Borisas Ph. C., O. D.

In the following years Mozart 
travelled widely over Europe under 
the care of his father. This brought 
him in contact with the musical 
world, where he gained knowledge 
and experience. His success as a 
child prodigy was everywhere of the 
most remarkable kind. On his re
turn to Salzburg he entered the ser
vice of the Archbishop.

At the age of twenty-one his mas
tery of the art of music was com
plete and his output already great. 
He decided to tour Europe again 
on his own account. But the recep*- 
tion which had carried him so far 
as a child wonder was no longer ac
corded him as a grown man.

The remainder of his life was a 
long struggle with poverty and dis
couragement. It is a remarkable 
fact that the serenity and creative 
ness of his talent' should have been 
so little sensed in the face of such 
a career. At twenty-six he fell in 
love with Constanza Weber in Vie
na. In spite of some parent forebod
ings, he married her in 1772. He 
was fond of his wife, but she was of 
poor health and still poorer in do
mestic ability. For nine years ho 
worked without ceasing. — teaching 
pupils, giving concerts for the sake 
of making enough money to live on. 
He even had to compose with such 
great speed which is almost unbe- 
livable. The operas — Figaro, Don 
Giovanni and the Magic Flute all 
mot with great success, but money 
was still scarce and it was hard to 
get along. His three greatest sym
phonies wore composed within six 
weeks in the summer of 1788. At 
the age of thirty-five he was fail
ing in health.

Amerikos Pažangūs Rašytojai už 
Paramą Anglijai ir Sov. Sąjungai
Amerikiniu Rašytojų Lyga išleido pareiškimą, kuriame jinai išdėsto savo nusistatymą šiam 

kare dėl sunaikinimo hitlerizmo, to didžiojo visos žmonijos pavojaus ir priešo

Nuo pat savo susikūrimo
1935 metais Amerikinių Ra-

•thiy laws, have šytojų Lyga darbavosi už 
themselves Ipalaikyma ir pakėlimą mū-

I su šalies demokratinių tra
dicijų, auklėdama literatū
rą, kuri iškyla iš liaudies 
gyvenimo ir reikalų. To 
tikslo pasiekimui lyga ra
gino, kad Amerikos žmonių 

į interesai reikalauja dalyva- 
kiekvienoje nuošir

džioje anti-fašistinėje kovo
je — ar tai būtų kova Ispa
nijos liaudies, arba Chinrjos 
liaudies, arba Vokietijos 
žmonių.

, In July 1791 a mysterious stran-iVimO 
j ger commissioned him under a |
pledge of secrecy to write a Re
quiem for an 
Mozart was so 
think (hat (he 
own death. He 
it. He died of 
comber

unknown Nobleman, 
ill that he began to 
Requiem was for his 
did not live to finish 
typhus fever on De-

1791.

Mozart’s compositions are bril
liantly characteristic of the age in 
which he lived. His operas and most 
of his quartets take place among 
the greatest compositions.

Anne Slnvorak.
rašytojus 

Franci jos,

tikrinus militarinį sumuši
mą fašistiniams a g r e šo
riams. Mes tikime, kad da
bar šitokia parama pasida
rė būtinai reikalinga mūsų 
šalies gerovei ir saugumui. 
Mes laukiame, kada mūsų 
kolegos, rašytojai, bus pa
leisti iš koncentracijos sto
vyklų Europoje, kada iš
tremti rašytojai galės su
grįžti į savo gimtines šalis 
ir kada bus sunaikintas di
džiausias pavojus mūsų 
būklei, kaipo laisvų rašyto
jų-

Prieš Par davikus

with their dietetic requirements. 
Again, a knowledge of what to do 
and what not to do will enable one 
to live happily and healthily.

May take freely (Diet A)

Meat and Fish: Broiled, boiled, 
baked, roasted steaks, chops, lamb, 
caviar and fresh fish (not frozen).

Vegetables: Spinach, cauliflower, 
lettuce, celery, tomatoes, carrots, 
peas, cabbage, egg plant, asparagus 
and rhubarb (unsweetened)

Beverages: Much water, mineral 
water, tea, coffee, (no milk or 
sugar) buttermilk, cream.

May take in moderation
Meat and Fish: Fried foods of all 

kinds, tongue, goose, duck, kidneys, 
ham.

Vegetables: Garlic and onions
Fruits: Fresh fruit (not canned) 

apples, pears, oranges, lemons, 
grapefruit, berries.

Beverages: Milk, tea, coffee, (no 
sugar)

Very Important (avoid)
Meats: Liver, sweet breads 
Vegetables: Corn, beets, potatoes, 

and dry beans.
Fruits: Grapes, figs, prunes, dates, 

raisins.
Beverages: Malt drinks, sweetened 

drinks, chocolate.
Sundries: Syrups, sugar, pies, 

try, cereals, bread.

Breakfast for seven weeks
On rising a glass of water, 

eggs, one piece of fruit, ham 
cbffee (no sugar or cream)

Luncheon: Steak or chops

pas-

two 
and

or 
roast beef, vegetable, fruit, coffee 
or tea (black).

4:80 P. M.: Glass of Mineral 
water.

fi:00 P. M.: Supper—Cup of Boul- 
ion, meat, vegetable, 
fruit.

' Take this diet for 
12—15 weeks.

Then Diet No. B
Please do not drink with meals, 
(important).

Take moderate exercises.
Drink: 8-10 glasses of water per 

day. At bedtime take one glass of 
mineral water.

Important: Refrain from all 
forms of alcoholic beverages and to
bacco.

salad, tea, or

at least from

will be given.

tarpe ir amerikinės demo
kratijos. Jųjų numaldymo 
politika privedė prie Ispani
jos Respublikos sumušimo, 
prie sugriovimo Čechoslova- 
kijos ir prie susmukimo 
Francijos. Tai tokia politi
ka, kuri pasibaigtų sunai
kinimu mūsų laisvės. Prie 
to paties priverstų ir ban
dymas panaudoti kovą, prieš 
hitlerizmą imperialistiniams 
reikalams.

Kova prieš fašizmą, negali 
būti ir neturi būti vedama 
kaštais civilių laisvių, dar
bo unijų teisių, akademinės 
laisvės ir gyvenimo standar- 
do Jungtinėse Valstijose. 
Tiktai dar didesnis sudemo- 
kratizavimas mūsų ekono
minio, politinio ir kultūrinio 
gyvenimo užtikrinu laimėji
mą prieš hitlerizmą. Lyga 
ir ant toliau su padidinta 
energija darbuosis prieš 
cenzūrą ir dės dar didesnes 
pastangas anti-fašistinės li
teratūros paskleidimui. Ly
ga remia pilnas darbininkų 
teises, tarpe jų ir ir teisę 
streikuoti. Jinai griežčiau
siai priešinga anti-semitiz- 
mui ir diskriminacijai prieš 
negrus ir sveturgimius. Ly
ga tikti, kad būtinai reika
linga užtikrinti tokią pat 
nevaržomą laisvę mūsų kai
mynams Lotynų Amerikoje, 
kokią mes skelbiame kitose 
pasaulio dalyse.

Žmonijai pergalė jau ma
tosi. Visų anti-fašistinių ra
šytojų Jungtinėse Valstijoj 
se ir visose kitose šalyse ap- 
vienytos pastangos priar
tins tą pergalę. Pasaulio 
laisvieji rašytojai susilauks 
tos dienos, kuomet jie galės 
atžymėti fašizmo mirtį.

Pasirašo:
Dashiel Hammett, prezidentas 
Theodore Dreiser,

garbės prezidentas 
Donald Ogdon Stewart, 

vice-prezidentas
Erskine Caldwell, vice-prezid. 
John Howard Lawson, 

vice-prezid.
Albert Maltz, vice-prezid. 
Richard Wright, vice-prezid. 
Franklin Folsom, sekretorius.

Tačiau mūsų krašte 
dasi pardavikų, kurie 
buojasi už mūsų apsivieni- 
jimą ne su fašizmo priešais, 
bet su patim hitlerizmu. To
kie amerikiniai Quislingai, 
vadovaujami Lindbergho, 
Wheelerio, H o o v e r i o ir 
Coughlino, stengiasi sustip
rinti hitlerizmą visur demo
kratijos kaštais — tame

ran- 
dar-

Kada pasaulyje tebebuvo 
taika, mes kovojome už tai- 

ikos išlaikymą. Mes ragino
me Amerikos 
remti Anglijos,
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos bendrą veiki
mą už taiką. Mes žinojome, 
kad toks bendras veikimas 
išlaikytų taiką, o taika yra 

I pavojinga fašizmui. Bet 
___ ___.j mūsų žmonės ir 
mūsų šalis aplaikė didelį 
pralaimėjimą. 0 iš Munich o 

yra draugas D. M. šolomskas, Jšl?lo karas/kuris su savim 
kuris ir mūsų miesteli aplan-inese patį pralaimėjimo 
]<VSt ‘ ‘ | pavojų visų šalių žmonėms,

. , . v. kartu ir mūsų krašto. Kai-
.fiivhi PrM.rvncw 'P0 padaras tų pačių žmonių 

ir jėgų, kurie iškepė Muni- 
chą, karas neturėjo žmonių 
pasitikėjimo. Mes nebuvome 
įtikinti, jog karas yra tik
rai vedamas prieš fašizmą.

Bet dabar sudaryta są
junga tarpe Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos sudaro vi
sų šąlių žmonėms puikiausią 
progą apvalyti pasaulį .nuo 
hitlerizmo. 0 pasaulis be fa
šizmo būtinai reikalingas iš
laikymui Jungtinių Valstijų 
demokratinių įstaigų ir kul
tūros. Tokiu būdu lyga ra
gina tuojau imtis visų rei
kalingų priemonių dėl šutei-1 plotus apsėsim-apsodinsim, 
kimo pagelbos Anglijai ir,daugiau gyvulių ir paukščių 
Sovietų Sąjungai, idant už-

WILKES BARRE, PA
Mūsų miesto per ilgą laiką 

.jau nebuvo prakalbų ir žmo
nes yra pasiilgę jų. Bet ateina 
proga ir mums išgirsti geras Muniche 
prakalbas. Mat, šiuom laiku' 
vienas iš gerų prakalbininkų 
važinėja su prakalbomis, tai Žemė Pasilieka”

Prakalbos 
5-tą dieną, 
vių Kliubo , 
Market St. 
vakare.

Lietuvių Progresy- 
svetainėje, 325 E. 
Pradžia 7-ta vai.

Šiuomi, tokiu neramiu lai
ku, darbininkams yra labai 
reikalinga prakalbos; kiekvie-1, 
nas ir kiekviena turi ir nori 
sužinoti, kokia' dabar yra pa
dėtis Lietuvoje, Sovietų Są
jungoje ii-, abelnai, apie pa
saulinę padėtį, 
prakalbose bus 
kinta.

Todėl vietos 
toliau žmonės, 
šia proga.
taip greitai nebus. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Įžangos 
nebus.

Apie tai 
plačiai

šiose 
išaiš-

lietuviai
pasinaudokite

Kita tokia proga

ir is

LLD 43 Kuopa.

Too many diabetics suffer need-* 
lessly because they are not familiar

CHART FOR DIABETIC 
PATIENTS The outstreched foot of Uncle Sam is about to slip on the banana peel tossed 

by Big Business and Industry which are more interested in the profits of def
ense industry than the defense of the United States.

Kai fašistinis priešas už
puola Sovietų žemės sody
bas ar kaimus, ir kolchoz- 
ninkai-valstiečiai priversti 
apleisti savo žemę-maitinto- 
ją, savo namus ir darbo vai
sius, tai jie tą turtą ir man
tą, kurią negali bėgdami pa
siimti, sunaikina, sudegina, 
palikdami priešui tik pliką 
žemelę. Po to jau, jie trau
kiasi su Raudonąja Armija.

— Žemė pasilieka, — sa
ko jie, ir prideda: “Mes vėl 
grįšime čionai, pasistatysi- 
me geresnius, dar stipres
nius namus. Žemę-maitinto- 
ją mes dar geriau išdirbsim 
- išpurensim, didesnius jos

prisiauginsim.”
Su tais žodžiais lūpose ap

leidžia jie savo gimtąjį kam
pelį, savo laukus, kuriuos 
jie arė ir pureno, ir eina su 
Raudonąja Armija arba tel
kiasi į partizanų būrius.

Žemė-maitintoja tarytum 
jiems sako: “Aš lauksiu jūs 
grįžtant. Priešas neįveiks 
mane sunaikinti. Milionai 
metų ėmė, kol mano viršus 
suaušo, sutirštėjo ir aš li
kau maitintoja.

“Nesykį plėšrūniški gai
valai, žmogiški žvėrys dras
kė mano veidą, jį krauju ap
laistė.

“Nutrenkiau aš juosius 
nuo savo paviršiaus, jų žy
mės nebeliko. 0 aš vis tar
nauju žmonijai.”

— Kolchozninkai?
— Taip, kolchozninkai.
— Jie viską su savim pa

siėmė?
— Ir kaip jau ten viską? 

Viską, ką galėjo vežimais iš
vežti. 0 kas buvo negalima 
pasiimti, — perleidom ugne
lei. Paliko tik žemė. Ir kai 
mes sugrįšim, vėl viską tai
sysim. .

Sovietų žemės-maitintojos 
purento j as, valstietis, vilties 
nenustoja, žiūri ramiai į ry
tus. Sovietų žmonės žino dėl 
ko jie kenčia, už ką kovoja. 
— Jie kovoja už didžią, 
skaisčią idėją — sunaikinti 
ir nušluoti nuo žemės pa
viršiaus plėšrųjį žvėrį — fa
šizmą ir leisti žmonijai kur
ti laimingą, skaistų gyveni
mą! Pronce.

Waterbury, Conn.
Dainų Diena

Rugpjūčio 3 d. įvyksta Lie
tuviu Meno Sąjungos 4-to Ap
skričio metinė šventė — Dai
nų Diena. Įvyks Lietuvių Par
ke, už Lakewood, Waterbury, 
Conn. Tai bus liaudies meno 
veiklos grupių pažmonis.

Programa susidės iš dainų, 
muzikos, prakalbų. Programoj 
dalyvaus Laisvės Choras iš 
Hartford, Conn.; Aido Choras, 
Torington, Conn.; ir Vilijos 
Choras, Waterbury, Conn. Pa
sakys prakalbą LDS Centro se
kretorius, J. Siurba, iš Brook
lyn, N. Y. Taipgi bus harmo- 
nistų kontestas, — kontestuos 
grupės waterburiečių harmo- 
nistų su hartfordiečiais harmo- 
nistais. Pirmą pryzą gaus ge
riausiai atsižymėję; antras bus 
duodamas geriausiai atsižymė
jusiam harmonistui antros ko
lonijos.

Tai, kaip matot, bus užganė
dintos abi harmonistų grupės.

Gerbiami Waterburio ir vi
sos Conn, valstijos lietuviai ir 
lietuvaitės, visi dalyvaukime 
metinėj dainininkų ir muzi
kantų pramogoj. Nuo šio pa
rengimo pasekmingumo pri
klausys dainininkų energišku- 
mas veikti ant toliaus.

Todėl pasistengkime 
virš minėtam išvažiavime.

I

•; I

Si
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Grąžinkite Nominacijų 
Blankas

Šiemet bus renkamas Li
teratūros Draugijos Centro 
Komitetas. N o m i n a ei jų 
blankos buvo anksti kuo
poms išsiuntinėta. Bet kol 
kas dar blankų nedaug grį
žo į centrą. Prašome rug
pjūčio mėnesį nominuoti 
kandidatus ir blankas grą
žinti iki rugpjūčio 15 die
nai, kaip originaliai buvo 
nurodyta. Kuopoms išsiun
tinėta po dvi blankas, vieną 
išpilę pasilikite savo kuopos 
archyve, o antrą prisiųskite 
į centrą.

Pasimokekite Duokles
Kaip visada, taip ir šiemet, 

vasaros metu narinės duok
lės labai povaliai plaukia. 
Iš veik 200 kuopų, dar iš 68 
kuopų negauta nei cento 
duoklių už 1941 metus. Jų 
tarpe yra dar nemažai 
stambių kuopų. Mes mano
me, kad draugai ir draugės 
labai sujudę dėl tos nepap
rastos, baisios, pasaulinės 
padėties. Vienok, tas mus 
dar daugiau turi paakstinti 
į stiprinimą organizacijų ir 
budavojimą priešfašistinio, 
darbininkiško veikimo. Mes 
raginame visus narius pasi-! 
mokėti duokles, o valdybas! 
kviečiame prisiųsti jas į 
centrą. Neseniai visiems ap- 
skričiams buvo išsiuntinėta: 
laiškai pranešant, kaip jų ri-

valdybos privalo padėti silp
nesnėms kuopoms. Tuo kar
tu buvo išsiuntinėta ir kuo
poms paraginimai.

Mūsų Knyga ir “šviesa”
Literatūros Draugija 1941 

metais ruošia labai svarbią 
knygą iš Amerikos Revoliu
cijos istorijos laikų ir apie 
Amerikos liaudies kovoto-' 
jus. Ši knyga susidės iš A- 
merikos veikėjų biografijų, 
aprašymo jų rolės kovoj už 
Amerikos žmonių laisvę ir 
iš svarbiausių dokumentų, 
kaip tai Nepriklausomybės 
Paskelbimas, Jungt. Valsti
jų Konstitucija, Teisių Bi- 
lius ir kitų. Ši knyga jau 
senai reikalinga ir šiemet 
Literatūros Draugijos na
riai ją gaus. Tai bus kiek
vienam n e p a v a duojama 
knyga. Todėl, reikia gauti ir 
naujų narių, kad jie galėtų 
gauti tą taip labai svarbią 
knygą, nes jos platinimui 
nebus labai daug spausdina
ma.

Centro Komitetas jau iš
leido du numerius “Šviesos” 
ir dabar yra ruošiamas tre
čias. Visa tai reikalauja lė
šų, todėl gaukite naujų na
rių ir seni mokėkite duokles.

kitus, jie dangstosi “šalinin
kais Amerikos,” tuo pat 
kartu veikia prieš Amerikos 
liaudies laisvę, kaipo Hitle
rio penkta kolona.

Literatūros Draugijos vi
sų narių pareiga padidinti 
savo veiklą, rengti prakal
bas, paskaitas, prelekcijas, 
diskusijas, aiškinti žmo
nėms, ką reiškia Vokietijos 
fašistai ir jų talkininkai, ne
leisti smetonininkams ir hit
lerininkams skaldyti Ame
rikoj gyvenančius lietuvius, 
padaryti juos Lietuvos liau
dies ir Amerikos laisvės 
priešais.

Smetonos ir Hitlerio agen
tai už Lietuvos nelaimę ban
do bėdą versti ant tarybų 
Lietuvos. Tikrumoj, smeto- 
nininkai, kurie spiečiasi 
apie “Vienybę,” “Dirvą,” 
“Keleivį,” “Draugą,” “Nau
jienas,” “Darbininką” ir ki
tą priešdarbininkišką spau
dą, yra didžiausi Lietuvos 
liaudies ir nepriklausomy
bės priešai. Priešai ir Ame
rikos laisvių. Jiems neapei
na Lietuva, Lietuvos žmo
nės, jie džiaugiasi jausdami, 
kad Lietuva virto vergė, 
kad Lietuva pilna šviežių 
kapų.
Rem kite Apšvietos Fondą
Prieš Literatūros Draugi

ją stovi daug darbų. Mes tu
rime ne vien organizuoti 
kuopas, stiprinti silpnas, bet 
karts nuo karto leisti įvai
riais klausimais apšvietos 
tikslais lapelius, kad atmu- 
šus lietuvių skaldytojų pro
pagandą ir agitaciją.

Tam tikslui Literatūros 
Draugija yra suorganizavus 
Organizacinį Apšvietos 
Fondą. Tas fondas kitokių 
įplaukų neturi, kaip tik au
kas. Šiomis dienomis visoms 
kuopoms i š s i u ntinėjome 
blankų, kad galėtų parinkti 
aukų. Aukokite iš kuopų ir 
apskričių iždų. Parinkite 
aukų ant blankų parengi
muose. Suteikite finansų, 
kad centras galėtų vesti ap
švietos darbą.

Apšvietos Fondui Aukos
Šiuo kartu Apšvietos Fon

dui gavome aukų nuo: L. 
Levanovich 50 centų iš 
Grand Rapids, Mich.; V. 
Danelis iš Easton aukavo 
$1; ALDLD 5 kp., Newark, 
per J. Miškeliūną $7; ALD 
LD 25 kp., Baltimore, per P. 
Paserski $5; liko nuo drg. 
A. Bimbos prakalbų Water- 
buryj $4.88, kurias pridavė 
drg. Strižauskienė; liko 
nuo drg. A. Bimbos prakal
bų Hartforde $5.12 ir Eliza
beth $10.64. Drg. X paauka
vo $25. Visiems draugams 
ir draugėms tariame širdin
gai ačiū už aukas! Drg. J. 
Grybas, iš Norwood, pri
siuntė $11 aukų Ispanijos 
kovotojų reikalams, kurias 
sukėlė Moterų Apšvietos 
Kliubas ant blankos. Aukos 
perduotos.

Platinkite Knygą Apie 
Lietuvą

Knygos “Naujoji Lietuva

lietuviai susipažįsta su bu
vusia tarybine santvarka 
Lietuvoj, lai jie žino, kas ta 
tvarka buvo. Lai jie jaučia, 
kad kartą Lietuvos žmonės
buvę laisvi, jie niekados ne
pasiliks vergais fašizmo! 
Tik tą knygą perskaitę lie
tuviai supras, kodėl dabar 
Lietuvos liaudis veda aštrų 
partizanų karą prieš hitle
rininkus ir smetonininkus.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius 

46 Ten Eyck St 
Brooklyn, N. y

Lowell, Mass

•>

Keturių Miestų Piknikas
Sekmadienis, liepos 20-ji 

diena, buvo tikrai maloni. 
Giedra. Saulutės spinduliai 
viską kuteno, džiugino.

Galvojau, kaip reikės dasi- 
gauti į mūsų apylinkės ketu
rių miestų pikniką, kuris nuo 
mūsų miesto, Lowell’io, visgi 
virš 2-jų mylių atstu. Tik štai, 
mano laimei, ir draugas J. 
Daugirdas atūžė su savo nau
ju Plymouth’u. “Lysk vidun,” 
sako, “ba laiko jau nedaug!”

Su didžiausiu džiaugsmu jo 
“komandą” išpildžiau!

Važiuojamo. Abiejose kelio 
pusėse — žaliuojanti giria, 
gražu.

Vos tik pradėjus besidalinti 
mintimis, kaip štai jau ir pik
niko vieta.

Svietelio jau gražaus prigu
žėję. Suaugesni susibūrę būre
liais šnekučiuojasi, o jaunimas 
svetainėj trepsi, sukinėjasi 
grojant skambiai B. Petrukc- 
vičiaus orkestrai.

Pikniko darbininkai — vy
rai ir moterys — skubotai bė
ginėja, kad svečius-pribuvė- 
lius Aptarnauti. žiūriu, ir 
“Sunday Worker” pardavoja- 
mas. Kaip tai gražu, pama
niau sau, kad sykiu su pasi
linksminimais, ir mūsų spau
da platinama. Bravo, haver- 
hill’iečiai! Literatūros platini
mas yra labai svarbus daly
kas.

Vienybę
Amerikoj labai galvą pa

kėlė lietuviai fašistai hitle
rininkai ir smetonininkai. 
Kaip tik Vokietijos fašistų 
gaujos užėmė ir pavergė 
Lietuvą, taip visur begėdiš
kiausiu būdu iš užkampių 
išlindo hitlerininkai ir sme
tonininkai.

Pirmiau jie save maskavo s Faktų ir Dokumentų švie- 
“demokratijos” šalininkais,įsoj” yra apsčiai išsiuntinė- 
pažangius žmones niekino, i ta 
“komnaciais” vadino, plūdo, 
gi dabar kailyj neišsitenka 
iš džiaugsmo, kad Lietuvą 
pavergė Hitlerio fašistai, 
kad ten šimtais ir tūkstan
čiais areštuoja mūsų tėvus, 
brolius, seseris, p 
draugus, kad dešimtimis ir Inai Lietuva atsidūrė hitle- 
šimtais žudo. Hitlerio ir rininkų ir smetonininkų ne- 
Smetonos agentai veikia A- laisvėj. Taip amžinai nebus! 
merikoj, vietomis net bjau- Tarybinė Lietuva vėl bus. 
rius lapelius leidžia, jie Fašizmui bus padarytas ga- 
kursto vienus lietuvius prieš las. Platinkite tą knygą. Lai

Už kiek laiko, prasideda 
prakalbos. Pirmininkas per
statė kalbėtoją Anna Burlack. 
Tai magnetiška moteris. Ji 
kalbėjo apie Europoje einanti 
karą. Jautriai ragino darbi
ninkus būti vieningais, telktis 
Į bendrą frontą ir kovoti prieš 
pabaisą fašizmą, kad jį nu
šlavus nuo žemės paviršiaus.

Jos kalbą publika palydėjo 
griausmingais plojimais.

Lietuviškai kalbėjo Pranas 
Buknys, “Laisvės” administra
torius. Jis pasakė puikią pra
kalbą. Ragino visus lietuvius 
vienytis prieš fašistus, vienin
gai kovoti prieš fašizmą. Kal
bėtojas aiškino, kad, jeigu fa
šizmas paimtų viršų, tai pasau
lis atsidurtų pavojuje.

Bukniui kalbant, tūlas gai
valas bandė triukšmauti. Jo 
būta keleivinio “socialisto,” 
tai, matomai, nepatiko, kam 
kalbėtojas smerkė bestiją Hit
lerį ir jo hitlerizmą.

šis keturių miestų Lit. Drau
gijos kuopų piknikas, galima 
sakyt, pavyko visapusiai — 
medžiagiškai ir dvasiniai, 
žmonių buvo virš 4 šimtai.

Vieta ypatingai graži: žalia 
pieva, aplink giria, šokiams 
didoka svetainė, — gali ant 
syk šokti virš 200 šokikų.

Haverhill’io lietuviai, mato
mai, moka gražiai savo tarpe 
sugyventi, turi pasilinksmini
mui kliubus ir t.t. Tai puiku!

Piknike linksminomės lig 
vėlumo.

yra apsčiai išsiuntinė-
Literatūros Draugijos 

kuopoms ir.centras dar turi 
knygų. Dalis kuopų atsitei
sė, dalis dar ne.

Draugai ir Draugės! Pla
tinkite tą knygą. Laikinai 
Lietuvoj užviešpatavo tam- 

gimines ir šioji fašizmo naktis! Laiki-

Griaustinis.

Berlin. — Vokiečių ko
mandos atstovas pripažino, 
jog Sovietų kariuomenė ve- 

j da smarkias kontr-atakas 
prieš nacių tankų ir šarvuo
tų automobiliu “liežuvius,” 
kurie Smolensko ir Mogile- 
vo srityse prasikišę gana to
li pirmyn nuo bendrosios 
vokiečių fronto linijos. Na
ciai sako, kad jie atmušą 
tas raucĮpnąrmiečių kontr - 
atakas, i

Vokiečių Barbariškas Elgęsis 
Su Pavergtais Žmonėmis

Vienas žymus Brooklyno biznierius pridavė mums laiš
ką, kurį buvo gavęs iš Lietuvos 1928 metų spalių 23 die
ną. Tame laiške žmogus kalba apie savo pergyventas 
dienas vokiečių nelaisvėje pirmojo pasaulinio karo lai
kais. šis laiškas be galo įdomus tuomi, kad jis parodo, 
kaip vokiečių kariška mašina ir viršininkai elgiasi su 
Žmonėmis, kurie patenka po jų kurka. žemiau talpiname 
iš minėto laiško ilgoką ištrauką.

mę krašte, kilnodamiesi iš vie- nūs, žibalo sandėlius ir or- 
tos į vietą, prabuvome iki 
1918 m. vasarai, ir santarvi- 
ninkams-entantei vokiečius be- 
stumiant atgal, pasitraukėme 
į belgų teritoriją, kur 1918 m. 
lapkričio 11 d. užklupo mus 
ir ginklų sustabdymas. Tąsyk 
vokiečiai mums pasakė: “Da
bar esat liuosi; galit eiti į vi
sus keturius pasaulio kraš
tus”. . . Taip vieni belaisviai 
leidosi pėsti (ir vokiečiai pėsti 
traukėsi; traukiniais vežė tik 
mantą ir karo pabūklus) Vo
kietijos link, kiti Francijos, 
kiti Ilolandijos, o daugiausia 
jų likosi Belgijoj, nes belgai 
labai draudė, kad nebėgtų, ža
dėdami neužilgo juos vežte 
kur reiksią išvežti. Aš irgi li
kausi prie daugumos. Ir ištik
imųjų: už poros savaičių jie 
pradėjo vežti... bet ne kur 
reikia, o į Franciją, į ten or
ganizuojamą priešbolševikinę 
armiją. Dauguma belaisvių 
šio visai nežinojo. Aš gi, tai 
“suuodęs” ir jausdamas, kad 
galiu į antras sląstas pakliūti, 
kelyje pabėgau iš traukinio ir 
paslapčiomis, antrą dieną, pa
sprukau į Holandiją. Rolandai 
mane, kaipo belaisvį ir dar 
sukalbantį (vokiškai) prielan
kiai priėmė. Dovanai davė 
maistą, nakvynę, dovanai bi
lietą laivais ir geležinkeliu va
žiuoti ir maloniai teikė viso
kių patarimų, kad greičiau į 
tėvų šalelę pakliūčiau. Taip, 
po trijų dienų iš Holandijos 
aš pervažiavau Vokietijon, o iš 
čia, niekeno nekliudomas, ge
ležinkeliu 
siekiau 
džio 8

laivių stovyklas.
Tokius žygius Sovietų oro 

laivynas darė ne tik artimoj 
užfrontėj, bet ir “giliai prie
šo užnugaryje.”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Liepos 28 iki rugpjūčio 1 dd. bus 

.rodoma Sovietų judžiai, “Soviet 
’Frontier on the Danube” and shorts. 
Lincoln Theatre, 1 Lincoln St. Ma
tykite kodėl Hitlerio žygiai turės 
žlugti. Nuo 1 vai. po pietų iki 11 v. 
vakaro. Kviečiame dalyvauti. — J. 
Didjun. (176-178)

Dažnai 
sušalu- 

i tekdavo 
ar pašiū-

mis arba lazdomis, 
slapiems, perlytiems, 
siems ir nuilsusiems 
nakvoti klojimuose ; 
rėse, kur pakliūdavo. Per nak
tį, būdavo, šlapias šalčio var
ginamas bei drugio krečiamas 
negalėdavai akių sudėti. Ir 
taip būdavo lauki ryto, kad 
gautum kaušą šiltos kavos, 
kad galėtum kiek sušilti. Kai 
belaisviai sakydavo vokie
čiams: “Ar jums nei kiek ne
gaila mus taip kankinti bei 
žudyti,” jie, vokiečiai atsaky
davo: “Mums belaisviai visai 
nesvarbu, mes jų turime kelis 
milijonus, bet mums svarbu, 
kad iki paskirtam laikui gele
žinkeliai būtų nutiesti.” Čia 
tai ir buvo mums tikros “kapi
nės”. . . Išvargintus ir nusilpu
sius pradėjo terioti visokios 
ligos. (O čia, fronte, maisto 
buvo dar mažiau, negu Vokie
tijoj, stovyklose). Pavasariui 
išaušus, belaisviai, kaip mu
sės rudens šalčio ištiktos, pra- 

daug vargo teko Į dėjo kristi-mirti , nuolatos;
daug kas iš darbo namo-stovy- 
klon nepjėgdavo sugrįžti, rei
kėdavo mums patiems nešte 
parnešti. Ir man čia, “gilti
nė” buvo bepradanti žiūrėti į 
akis. . . Pradėjau mąstyti apie 
“amžinastį”. . Bet perdaug 
desperacijai nepasiduodavau, 
kaip kiti, save neapleisdavau, 
ir matydamas, kad vokiečiai 
labiau gerbia tuos, kurie šiek 
tiek moka vokiškai sukalbėti, 
pradėjau ir aš mokytis vokiš
kai “šprekiuoti,” — ir neap
sirikau. Neužilgo buvau vo
kiečių pastebėtas ir tapau pa
liktas stovyklos viduj lengves
niems darbams atlikti ir ru
sams vokiečių kalbą paaiškin
ti. Tuomet ir badauti tiek ne
reikėjo. Tuomi tai ir išsigel
bėjau nuo pražūties. Kiek 
daugiau pramokęs vokiškai ir 
kad dar geriau jų kalbą su
prasčiau, pradėjau skaityti 
vokiškas knygas ir laikraščius. 
Vokiečiai tai matydami mane 
labiau už daugelį kitų gerbė ir 
iki pabaigai nelaisvės gyveni
mo prie sunkių darbų neva
rydavo, kaip “inteligentą.” — 
Pavasaryje, rodos, buvo birže
lio mėm, iš Verdūno fronto 
mūs bataliono likučius parve
žė Vokietijon, į Badeno pro
vinciją pailsėti. Bet ir čia bu
vo menkas poilsis: reikėjo į- 
vairius darbus dirbti. Tačiau 
belaisviai visgi šiek tiek pasi
taisė. Rudens metu, dapildę 
praretėjusias kuopas naujais 
belaisviais, tą patį mūs 91 ba- 
talijpną išvežė vėl į frontą, bet 
ne į tą pačią, o į kitą vietą, 
būtent, į šiaurės Francijos 
frontą, apie Lili, Kambre, Due, 
Arąss ir kt. miestus, kur tą
syk ėjo dideli mūšiai. Reikėjo 
dirbti tuos pačius darbus. Tai 
daugumai belaisvių buvo vėl 
tos pačios “kapinės”... Šia-

z Laiškas
Vokiečių nelaisvėn patekau 

rytprūsiuose, pirmą kartą ru
sų armijai nuo Karaliaučiaus 
besitraukiant, 1914 m., rugsė
jo 11 d. . .

Tomis dienomis nuo Kara
liaučiaus rusams besitraukiant, 
vokiečiai paėmė jų į nelaisvę 
apie 46 tūkstančius žmonių, 
neskaitant kito karo grobio. 
Keturias dienas mus varė pės
čius ir nevalgiusius, kol suso
dinę į traukinius nuvežė Vo
kietijos gilumom Aš su dau
geliu kitų mūs krašto lietuvių 
patekau 1-mojon belaisvių sto- 
vyklon prie štendal’iaus mies
to, Sksonijoj, o kiti pakliuvo į 
kitas stovyklas. Mūsų stovy
kloj buvo apie 12 tūkstančių 
žmonių. Tarp jų lietuvių bu
vo kokie 8-9 šimtai. Kai mus 
į šią stovyklą atvarė, joj ne
buvo jokio triobėsio, o tik dvi 
pagret eiles spygliuotais dra- 
tais aptvertas gardas tyrlau
kyje ir dargi šlapioj pelkėtoj 
vietoj. Čia 
panešti, kol patys, pusbadžiai, 
vokiečių prižiūrimi, tikriau sa
kant—verčiami ir mušami, pa
sistatėme gana pavyzdingus 
triobėsius, barakais vadina
mus, užpylėme pelkes, iškasi- 
nėjome griovius ir išgrindeme 
kelius. Už pusmečio čia (ši 
stovykla) atrodė tarsi koks 
miestelis planingai pastatytas, 
grįstomis gatvėmis, turįs kana
lizaciją ir elektros apšvietimą. 
Vokiečių elgęsis su belaisviais 
šioje 1-moje stovykloje buvo 
žiauriausias: be kaltės mušda
vo, valgyt neduodavo, prie 
stulpų rišdavo — kryžiavoda- 
vo kol apalpdavo ir t.t. keršy
dami pirmiems belaisviams už 
Rytprūsių išgriovimą bei išde
ginimą. Gi kitus belaisvius, 
kuriuos vokiečiai paėmė jau 
rusų teritorijoje, taip žiauriai 
nekankino. Šioj stovykloj mus 
išlaikė iki pavasariui, kuomet 
pradėjo skirstyti didesnėmis 
bei mažesnėmis grupėmis įvai
rius darbus ir įvairiose vietose 
atlikti. Kas pakliuvo į anglių 
kasyklas, kas į geležies liejy
klas, kas kanalų kasti, pelkių 
lyginti, kas ūkio darbus dirb
ti ir t.t. Aš pakliuvau į nau
jai kuriamą mažą stovyklą 
“Verben” vadinamą, kurioj 
tilpo apie 2 tūkstančiu belais
vių. Į ją atvežė gegužės 1 d., 
1915 m. Iš čia viena didelė 
dalis vaikščiodavo valdiškus 
darbus dirbti: kanalus kasti, 
kita — pelkes lyginti, o mažu
ma — pas ūkininkus ir dva
rininkus ūkio darbus 
Aš čia 
nėšių 
darbų, 
darbų, 
buvo kiek 
daugiau maisto, o dirbant prie 
valdiškų darbų reikėjo pusiau 
badauti. Rudenyje, užšalus ir 
minimiems darbams pasibai
gus, iš čia daugumą grąžino 
vėl atgal — į Stendaliu. Į' tą 
partiją-grupę pakliuvau ir aš. 
Štendaliuje prabuvome iki po 
naujų metų, iš kur daugumą 
išvežė į stovyklą Verben’ą. Te
nai patekau ir aš. Iš čia sau
sio 10 d., 1916 m., sudarę taip 
vadinamą “Darbo Batalioną” 
No 91, išvežė į Prancūzų fron
tą ties Verdunu, kur tąsyk ėjo 
dideli mūšiai. Mūsų batalionas 
turėjo tiesti naujus geležinke
lius, o kiti batalionai, atvesti 
iš kitur, turėjo kasti apkasus. 
Vieniems ir kitiems dažnai te
ko dirbti po sunkiųjų armotų 
šūviais, čia reikėjo dirbti nuo 
tamsos iki tamsai ir ar snigo 
ar lijo — vistiek; reikėjo pa
siskubinti, o jeigu kas rodė ne
norą ar sutingimą dirbti arba 
ir nusilpęs negalėjo — tokius 

Į vokiečiai mušė.šautuvų bųožę-

FIIILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, liepos 31 d., 1433 
Howell St., 8 v. v. Nariai kviečiami 
dalyvauti laiku. — Sekr.

(177-179)

i antrą dieną pa- 
Virbalį. Tai buvo gruo
du 1918 m.

SANDELIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, rąmunėliai, 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 knygele 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 pageibos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

dirbti, 
būdamas apie porą mė- 
vaikščiojau prie ūkio 
o vėliau prie valdiškų 
Pas ūkininkus dirbant 

geriau: duodavo

Taip 
laisvės 
viršum 
daugelio
smulkmenų.

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tol. Stagg 2-0788
NIGHT—HAveineyer 8-1158

tai buvo praleistas ne
gyvenimo, keturių su 
metų laikas, neminint 

charakteringų jo
Lc VANDA

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. I^VANpA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERMaskva. — šeštadienio 
pranešimais, Sovietų ka
riuomenė atmušė visas vo
kiečių atakas, o Sovietų or
laiviai pragaištingai naikino 
vokiečių kareivinius trauki
nius, jų amunicijos magazi-

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham it Manhattan A ves.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
* J

Rengia Phiiadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

mbNhKHMMI

J J Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirmą Uoyąpą .$25; 2-ra—$20; 3-čia—$15; 4-ta—$10, ir 21 Dovana po 5 dolerius 

Iš anksto perkant bilietą, įžanga nuo 5c iki 25s. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c 
kiekvienam. Prašomo įsigyti bilietus iš anksto.

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre Pa., Sietyno Choras iš Newark, 
N. tĮ., Lyros Choras iš Baltimore, Md. ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
ANTANAS BIMBA “LAISVES”. REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBI.

■ 1 V , , * * ' _ ______________________ ________________________ ____ ,, ■ ■ ——

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Avė. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IVz mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalūs Salės Richmonde.
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Vokiečiu Komanda Sa
ko, Kad Jiem “Sekasi”

RUMUNŲ ARMIJA BRUZDA 
PRIEŠ NACIUS

Maskva. — Sovietų spau-

Didžiausias Soviely 
Žmonių Darbingumas

gaspadorium, kliubas gyvuos 
gerai ir visiems lietuviams bus 
gera, draugiška užeiga.

Berlin. — Vokiečių ko
manda liepos 27 d. pranešė 
tik štai ką. Sako, kad jie 
“sėkmingai veikia visu ryti
niu frontu” ir kad vokiečiu 
orlaiviai “su žymiomis pa
sėkomis vėl bombardavo va
žiotos priemones ir reikme
nų įstaigas Maskvoje.”

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo karines pramones 
pietiniai-rytineje Anglijos 
dalyje.

doje rašo Anna Pauker apie 
blogus santikins tarp nacių 
- vokiečių ir rumunų:

“Vokiečiai elgiasi su Ru
munijos kareiviais ir net su 
oficieriais blogiau kaip su 
šunimis. Dokumentai rasti 
pas vokiečius, raudonarmie
čių paimtus į nelaisvę, rodo, 
jog eina aštrūs kivirčai tarp 
vokieči ųir rumunų koman
dų. Naciai su didžiausia pa
nieka žiūri į savo ‘talkinin
kus’ rumunus.

Dieną anglų orlaiviai, 
veikdami iš už debesų, už- 
puolė miestą Emdeną ir tū
lą skaičių žmonių užmušė 
ir sužeidė.

Praeitą naktį nebuvo jo
kių Anglijos oro veiksmų 
virš Vokietijos.

Nukirstas Žemyn 41 
Vokiečių Orlaivis 
Arti Leningrado

Maskva, liepos 27. —Vo
kiečių orlaiviai nuo liepos 
20 iki 26 d. bandė užpult 
Leningradą dvylika sykių, 
kaip praneša Sovietų Žinių 
Biuras: Kiekviename atsiti
kime vokiečių fašistų orlai
viai buvo nuvyti šalin ir nu
kentėjo sunkių nuostolių. 
Mūsų lakūnai ir priešo rlai- 
vinės kanuolės nušovė že
myn 41-ną priešo orlaivį, be
siartinant jiem prie Lenin
grado. Mes netekome aštuo- 
niu orlaiviu. C *-

Kaipo bendra taisyklė, tai 
vokiečių orlaiviai bėgo ša
lin, kai tik jiem teko susi
tikt mūsų lėktuvus.

TERBeGIMAI Į SOVIETŲ 
PUŠŲ

“Gauta pranešimų, kaip 
Rumunijos kareiviai kelia 
maištus prieš vokiečių ka
riuomenę Bessarabijos fron
te, ir daug rumunų karei
vių pabėga į Sovietų pusę.

1 “Hitlerininkai atnešė ba
dą Rumunijos žmonėms.

“Rumunijos v a 1 s tiečiai 
pirmiau, nežiūrint, kad jie 
tokie biedni, vis tiek pasiųs
davo savo sūnums ir bro
liams armijoje šiek tiek 
duonos, riebalų ir cibulių. 
Bet kai vokiečių fašistai 
atėjo į tą šalį, tai rumunai 
jau nieko negali pasiųsti sa
viškiams armijoje.”

Žmonės pradeda kilti ko
von prieš vokiečių fašizmą. 
Vienas tokių sukilimų įvyko 
Jassy mieste. Rumunijos 
Antonescu valdžia už tai, 
pagal hitleriečių paliepimą, 
sušaudė 500 moterų, nekal
bant apie sušaudymą dides- 

inio skaičiaus vyrų ir jau- 
. nuolių.

Maskva. — Sovietų Są
jungoj šiemet puikus der
lius ir jis greičiau suima
mas nuo laukų negu bet 
kada pirmiau. Moterys ir 
merginos lauko ūkio dar
buose pavaduoja vyrus iš
vykusius į karo frontą ir 
dirba su didžiausiu entu
ziazmu.

Sovietų moksliu inkai 
smarkiną greitadarbių-sta- 
chanoviečių darbą fabrikuo
se dar tuom, kad išranda ir 
įveda naujus prietaisus.

Sovietinėje Ukrainoje 35 
tūkstančiai moterų išmoko 
vairuoti traktorius ir veikti 
kombainomis.

Studentai, mokytojai, raš
tinių tarnautojai ir mokyK- 
liniai vaikai visais garais 
padeda kolektyvia m s 
ūkiams suimt derlių nuo 
lauku ir daržu, v C

Profesorius Zykovas išra
do prietaisą, su kurio pagal
ba automatiškos mašinos 
dešimt kartų greičiau su- 
pjausto plieną į reikiamus 
gabalus.

Prof. Laptevas išrado 
svarbų pagerinimą trakto
rių inžinams.

VOKIEČIŲ TRAUKINTAM 
SUSIKŪLUS, UžMUš-

Berlin. — Naciu žinių 
agentūra praneša, kad Ju
goslavijos komunistai tebe- 

jveda sabotažą prieš vokie
čius.

TA 200 KARIŲ

Maskva. — Susikūlus vie
nam į kitą vokiečių trauki
niam, liko užmušta apie 200 
jų kareivių ties Varšuva.

Berlin. — Naciai skai-

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad “vejamės su
muštus priešus” ir kad “di
dysis apsupimų ir išvalymų 
mūšis eina prie pabaigos.”

Lima, Peru. — Peru ko- 
i manda skelbia, kad jie su-

čiuoja, kad iki šiol jie ūžė-;pliekę Ecuadoro kariuome- 
mę 225,000 ketvirtainių my-lnę ir nuviję ją 40 mylių at- 
lių sovietinių žemių. gal.

Hartford, Conn.
________________

Kas Pas Mus Veikiama?
Literatūros Draugijos kuo

pa turėjo savo susirinkimą lie
pos 14 d.

Nariu suėjo nedaugiausiai, 
bet padaro daug svarbiu ir 
naudingų nutari m ų.

Daug kalbėta apie ateinan
tį spaudos pikniką, kuris Įvyks 
rugpjūčio 31 d. Komisija pra
nešė, kad spaudas piknikas 
Hartfordo, turbūt, negalės bū
ti. Priežastis tame, kad Lietu
vių Sąryšio pąlrke vargiai bus 
galima gauti alaus permitas, 
Tokiu būdu, ir piknikas turės 
būti nukeltas Į kurį kitą mies
tą. Manau, greičiausiai, gali 
tekti Waterbury surengti tą 
svarbų pikniką, žinoma, Hart
fordo draugai pilnai pagelbės 
tame darbe.

Paaukota $2 Centro išlai
doms.

Laisvės Choro naktinis pik
nikas, kuris turėjo Įvykti 19 d.

Dabar Hartforde tarp dau
gelio kitų lietuvių tankiai su
serga ir mūsų gerų draugų. 
Neseniai draugė Giraitienė su
grįžo iš ligoninės. Jos draugas, 
Petras, irgi jau kelintas mė
nuo kaip negali dirbti. Bet 
dabar jau abu gerai tvirtėja, 
ir manau, trumpoje ateityje 
vėl dalyvaus mūsų veikime 
kaip ir pirmiaus.

Draugas Rudzinskas susirgo 
ir dabar randasi Hartfordo li
goninėje.

Vėlinu draugui greito ir lai
mingo pasveikimo.

Ne-Korespondentas.

Liepos 12 d.'buvo surengtos 
prakalbos klausimu apie Hit
lerio užpuolimą ant Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. Kalbėjo 
dd. Sasna ir A. Bimba.

žmonių buvo vidutiniai. Pra
kalbomis visi buvo užganėdin
ti. Smetonos hitleriškų agentų 
nesimatė.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos duoti at
sakymai.

Rinktą aukos padengimui 
lėšų ir apšvietos fondui. Po 
$1 aukojo: S. Makoveckas, K. 
Arrison, K. Vilkas, A. Ra- 
džius, A. Klimas, L. Žemaitie
nė, L. Monkicnė ir F. Rama
nauskas; Z. R. Ytiška 58c. Po 
50 centų : J. Margaitis, A. Ra
moška, J. Vasiliauskas, J. Sir
vydas, J. " M. Pilkauskai, O. 
Rudzinskicnė, V. Yokimas, J. 
Gailiūnas, A. Grigaliūnas, P. 
Norvydas, J. Silks, V. Staugai
tis, V. žaltauskas ir V. Kaz
lam Po 30 centų: J. Vaitkus 
ir A. Latvėnas. Po 25 centus: 
P. Giraitis, A. Kasputis, J. Ai- 
bavičius, -B. Muleranka, P. 
Čclkonis, A. Totorėlis, J. 
Trunca, J. Kazlau, J. Veiveris, 
M. Yuškienė, O. Silks, J. Bur- 
neika, O. Verkictienė, K. Plit- 
nikienė, C. Evans, M. Mar- 
gaitienė, A. Dagilienė, V. šir- 
vydienė, A. Ling ir J. Kaz
lauskas.

Smulkių surinkta $3.90; 
viso $24.50.

Visiem aukojusiems tariu 
ačiū. J. K.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Waterbury, Conn.
Connecticut Valstijoje Dainy 

Diena Visiškai Arti

Draugės ir draugai, visose 
kolonijose pažangios organi
zacijos ir visi meną mylinti 
žmonės šiuo trumpu laiku pri
valo prigelbėti paskleisti žinią 
apie LMS 4-to Apskričio me
tinę šventę — Dainų, Dieną. 
Anksčiau apie ją nebuvo ra
šyta bei kalbėta, kad nepa
kenkus kitiems buvusiems di
deliems išvažiavimams; bet at
ėjo laikas duoti skubius prane
šimus ir apie mūsų pačių, me
nininkų išvažiavimą, apie su
traukimą daugel žmonių į jį, 
kad išgirstų kalbėtojus, kurio 
aiškins apie Europos besitę
siantį baisūnišką karą; o ypa
tingai apie Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos jėgas, kurios turės 
sutrėkšti hitlerizmą.

šioje Dainų Dienoje bus spe
cialiai graži dainų programa, 
nes dalyvaus visi apskričio 
chorai. Chorų vedėja B. Ra- 
simavičiūtė yra pasirengusi ką 
tokio nepaprasto dėl šios die
nos. Čia matysime visos vals
tijos gabiausius armonistus, 
kurie gros, o geriausiai pasi
žymėję — gaus dovanas. Be 
to, bus imami spalvuoti ju- 
džiai. Tai matote, bus proga 
visiems save pamatyti natura- 
liškoso spalvose, kuomet bus 
kolonijose rodomi tie paveiks
lai rudens laike.

Laikas iki Dainų Dienai pa
liko visiškai trumpas, bet ne- 
pertrumpas Į ją susirengti ir 
atvykti. Mūsų menui šiuo me
tu parama labai reikalinga; 
tad visi ir visos stokime dar
ban, kad išeitų sėkminga toji 
diena.

Dainų Diena Įvyks rugpjū
čio (August) 3 d., Lietuvių 
gražiame darže, prie ežero, 
žaliuojančių medelių, kaip pa
sakų gojuje.

Teko nugirsti, jog iš toli
mų miestų — iš Mass., New 
Yorko ir kitų šalies dalių — 
atvyks svečių pasidžiaugti mū
sų meno jėgomis.

Vikutis.

Sofija, Bulgarija. — Ne
žinia, kurios šalies orlaiviai 
mėtė bombas į kelis miestus 
Bulgarijoj.

PC
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

Ir— ■-......-.......... -■ - ' 11 ------- -

Gaukime “Laisvei” Naujų Skaitytoji]
Už $1.00 6-šiom Savaitėm

Kiekvienas dienraščio “Laisves” skaitytojas, kiek
vienas “Laisves” patriotas yra prašomas gauti “Lais
vei” nors po vieną naują skaitytoją dabar, vasaros 
sezonu.

Kadangi vasaros sezonu žmones turi daugiau iš
laidų ir visiem metam už $6.00 yra sunkiau užrašy
ti “Laisvę,” tai paskelbiame vasarinį vajų ir duoda
me progą užsirašyti “Laisvę” 6-šiom savaitėm už 
$1.00.

Kurie “Laisves” neprenumeruojate, bet pastebėsi
te ši pranešimą, prašome tuojau prisiųsti dolerį ir 
jums bus siuntinėjamas dienraštis “Laisvė” per 6 sa
vaites. O vėliau jūs galėsite užsisakyti ilgesniam lai
kui.

Šis specialis vieno dolerio vajus yra limituotas 
dviem mėnesiam: Rugpjūčio ir Rugsėjo (August ir 
September). Prašome nieko nelaukus imtis darbo, 
kalbinti žmones kur tik sutinkant, kad užsirašytų 
“Laisvę” už šią žemą kainą, tik už $1.00 šešiom sa
vaitėm.

Yra daug gerų “Laisvės” patriotų, kurie uždirba 
neblogai, jie turėtų užrašyti “Laisvę” kaipo dovana 
savo kaimynam, giminėm ar draugam. Tai būtų 
puiki ir ilgai atmintina dovana. Tuom pat kartu pri- 
sidėtumėte prie taip gražaus apšvietos platinimo 
darbo.

Gavę naują prenumeratą už vieną dolerį ar už dau
giau, tuojau siųskite naujo skaitytojo vardą, antra
šą ir pinigus šiuom antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

liepos, tapo atidėtas iki rug
pjūčio (August) 2 d. Taigi, vi
si Įsitėmykite ir praneškite 
savo draugams, kad tas pik
nikas Įvyks rugp. 2-rą dieną. 
Choras smarkiai ruošiasi, kad 
visus dalyvius patenkinti. Pik
niko vieta — visiems gerai ži
noma Hill Grove, Wapping, 
Copn.; Station 58th.

Nors dabar jau yra šiltas 
oras, bot Laisvės Choras neda
ro jokių vakacijų. Mat, neturi 
laiko dykauti. Vis išvažiavi
mai, vis nauji pakvietimai, 
gaunami beveik kas savaitė, 
žinoma, choras negali visus 
tuos pakvietimus išpildyti.

Liepos 13 d. mūsų merginų 
sudaryta specialė grupė daly
vavo Naujosios Anglijos mo
terų piknike, Worcester, Mass. 
Ta proga pasinaudodami, 
draugai suorganizavo didelį 

■ busą, kuris ne tik nuvežė mū
sų choristes Į Worcesterio pik
niką, bet nuvežė ir daug kitų 
choristų bei pašalinių draugų. 
Visi dalyvavę tame piknike li
kosi labai patenkinti. Nekurto 
norėjo važiuoti savo mašino
mis, bet kitų draugų paagituo
ti, paliko savo mašinas ant 
Hungerford St., susėdo į busą 
ir visi smagiai, dainuodami, 
nupiškėjo į moterų pikniką.

Dabar Laisvės Choras, po 
vadovybe d. B. Lucas (liasi- 
mavičiūtės), smarkiai mokina
si naujas dainas, su kuriomis 
pasirodys Dainų Dienoje, Wa
terbury, Conn., rugpjūčio 3 d.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas išrinko sau naują gas- 
padorių — A. Tarašką. Drau
gas Taraška yra gabus vyras, 
ir aš manau, kad būnant jam

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*

• UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

c□

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

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

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

S it***

’ BELL BAKING COB?-

P

iaijaj

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

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

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abclnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla-

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
Importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

>3
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MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai Įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Msite patenkinti.

1113 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

$ 
n



• '•
fiestas puslapis

N < ‘hYirko^/^WZinto
Donkichotiškas Smeton - Na

cių “Masinis” Mitingas
“Minėjo” Sukaktį. — Jų “Ma
sės.” — Melagingai Garsinosi. 
— Ne Vienbalsė Rezoliucija.

Pereito sekmadienio (lie
pos 27 d.) popietyje, Grand 
Paradise salėje, vietos ir apy
linkės vienybiniai ir naujaga- 
dyniniai smeton-naciai turėjo 
“mašinį“ mitingą neva minėti 
19-kos metų sukaktį nuo Ame
rikos pareikšto pripažinimo 
Lietuvai.

Tos neva sukakties proga, 
tie Hitlerio propagandos plė
tojai niekino Sovietų Sąjungą 
ir visus tuos, kurie vienaip ar 
kitaip pritaria jai, kaip socia
listinei šaliai bei tikrai kovo
tojai prieš fašizmą.

Savo “masinį” mitingą jie 
suruošė po vardu “New York- 
New Jersey ir apylinkės or
ganizacijų komiteto Lietuvai 
gelbėti“ ir “Lietuvai vaduoti 
sąjungos New Yorko sky
riaus.”

Taip sakant, į šį mitingą tu
rėjo sugužėti dviejų valstijų 
visi smeton-naciai ir galingu 
balsu sudrebinti pasaulį! Jie 
to tikėjosi, jie to troško. Bet 
—ach, tu, gyvenimo ironija!— 
“masių” susilaukta vos 146 
asmenys, ir tie patys ne visi 

'smetonuoti. Tokį “masių“ dau
gį paskelbė mitingo pirminin
kas p. A. B. Strimaitis, pra
nešdamas, kad “už įžangą 
įplaukė $14.60.“ O įžangos 
imta po l()c nuo asmens.

O kiek jie šaukė-bubnijo 
per “Vienybę,“ “Nauj. Gady
nę“ ir Jono Valaičio pusva- 
landžiaburbį! “Gadzinka“ 
šaukė-ragino: “Raginame vi
sus mūsų skaitytojus, iš arti ir 
toli, masiniai rinktis į Grand 
Paradise . ..“

Abu tie smeton-nacių lapai 
ir jų radijušas skelbė, kad 
“programoj dalyvaus Barba
ra Darlys-Drangelienė, Chica
go Civic Opera artistė“; kal
bės New Yorko miesto admi
nistracijos narys,“ ir tt.

Bet, kaip pasirodė, tai toji 
“muzikalė programa“ ir tas 
“New Yorko miesto adminis
tracijos narys,“ buvo tik fikty
via masinys, nes tame jų mi- 
tingėlyj nebuvo nė daininin
kės Darlys-Drangelienės, nė 
New Yorko miesto administra
cijos atstovo!

Pats tas “masinis“ mitingas 
turėjo prasidėti 2:30 vai. po 
pietų, šių žodžių rašytojas ly
giai pažymėtu laiku buvo prie 
bilietų langelio.

—Prašau įžangos bilietėlį, 
ponas, — sakau.

—Prašau ! — nudžiugusiu 
veidu tarė pardavėjas. — Po
nas esi pirmutinis.

Nuėjau didžiulėn svetainėn 
ir dairaus. Nei gyvos dūšios 
joje . . .

“Kur masės?“ sumurmėjau 
pats sau.

Išėjau laukan, nes “dar per- 
anksti.“ I auko pusėje, ties du
rimis, apie tuzinas iš toliau 
pribuvusiu žmogysčių šneku
čiuojasi. Teko matyti socialis
tą S. Cibulskį iš Stanford’©, 
Conn., ir vieną kitą konekti- 
kietį.

Antru syk svetainėn grįžau 
lygiai kaip 3:00 vai. “Masių“. 
— ant rankų pirštų gali su-' 
skaityt. Jų laukta net iki 4-tai 
valandai.

Kiek po 4-rių, “masinis“ mi
tingas prasidėjo. Jį atidarė p. 
Ks. Strumskis, pakviesdamas 
“mases“ sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus, jam pa
čiam pijanu palydint.

Pirmininkaujant p. A. B. 
Strimaičiui, “masėms“ prista
tyti kalbas sakyt S. Vitaitis, ' 
J. Valaitis, Williamsburgo 
Dem. Partijos kliubo vadas p. 
Freeman (tai skelbtas “New 
Yorko miesto administracijos 
narys“) ir “buvęs Stalino 
draugas“ (jis save taip titu
lavo) J. Stilsonas.

Išskiriant angliškai kalbėju
sį Dr. Freemaną, kiti trys lie
tuviški “spykeriai“ laikėsi vie
nos ir tos pačios temos, — pa
siremdami Goebbels’o propa
gandos “žiniomis“ niekino So
vietų Sąjungą ir visus tuos, 
kurie rodo jai simpatijų.

Na, o “žiniomis“ pro-naciš- 
ki laikraštininkai bei jų “ora
toriai“ pilnai aprūpinti. Pav., 
Jonas Valaitis, “gautomis ži
niomis,“ kaltino raudonarmie
čius kaip žiauriausius sutvėri- 

' mus, kurie “šaudė ir žudė Lie- 
Įtuvos gyventojus.“ Sulyg jo 
.gautomis “žiniomis,“ bolševi
kai būk užmušę tūlo lietuvio 
daktaro sūnų ir, išplėšę jo šir
dį, sugrūdę tėvui į gerklę ...

Vitaitis su Valaičiu savo 
kalbose džiaugėsi, kad Lietu
vos “išlaisvintojas“ Hitleris 
“padarys galą komunizmui.“ 
O Stilsonas, — gyrėsi buvęs 
Stalino draugu, bet dabar “vi- 
šina,“ kad “Stalinas ir Hitle
ris a’ni prasmegtų prie Stalino 
Linijos ir būtų galas raudo
nam ir rudam diktatoriui.“

Šis “masinis“ susirinkimas 
priėmė ir rezoliuciją, skiria
mą šios šalies valdžiai; rezo
liucijoje išdėstomi smeton-na- 
ciški troškimai ir pageidavi
mai. “Masėms“ balsuojant 
“už“ ir “prieš“, viena ranka 
buvo prieš. Pasidarė lyg ir ne
rimas. Vienas smeton-naciškai 
nusiteikęs vyriškis manęs 
klausia :

—Kas balsavo prieš?
—žmogus, — paaiškinau 

jam.
— Kaip drįso jis taip, dary

ti? .. .
—Demokratija Amerikoje, 

ponas; nesikarščiuok.
Taip tas donkichotiškas 

smeton-nacių “masinis“ mitin
gas ir baigėsi.

Vienas iš Masių.

Vanduo Sulaikė Subvėj 
Važiuoto

Sekmadienio vakarą trūkus 
vienai iš centralinių vandens 
suvadų — 48 colių storio — 
požemiuose prie 125th St. ir 
Lexington Ave., dideliu smar
kumu vanduo pradėjo veržtis 
subvėn, kurios važiuotė visa 
sulaikyta uždarant pajėgą, 
kad išvengt sugedimo. Spro
gimas išplėšė 100 pėdų ce
mentinio gatvės pagrindo ne
toli Tri-Boro Tilto, tad ir čia 
važiuotė sutrukdyta. Minios 
subvės ir tilto keleivių turėjo 
jieškotis aplinkinių kelių su
grįžt namo.

Jascha Heifetz grieš smuiko 
solo Lewisohn Stadiumo kon
certe ketvirtadienio vakarą, 
liepos 31-mą, Brahms kompo-

Naujas Lietuvių
Biznis

K. ir N. Kulbokai įsisteigė 
likerių krautuvę. Krautuvės 
vardas Sumner—Hart Liquor 
Store, Sumner Ave. ir Hart 
St., Brooklyne. Gražiai įruoš
ta krautuvė ir pridėta geriau
sių vynų, šampanų, konjakų ir 

I degtinių; Amerikos išdirbimo 
ir importuotų.

Kulbokai,, yra seni Brookly- 
i no biznieriai ir turi plačios pa
žinties. Dabar jie yra gražiai 
prisirengę savo draugams ir 

j pažįstamiems patarnauti like
riais. Reikalui esant turėkite 

I mintyje K. ir N. Kulbokų 
krautuvę, 132 Sumner Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tarpe Lietuvių
Kur tik pasisuksi, visur gir

dėti Brooklyn© lietuvius mobi
lizuojant savo grupes važiuo
ti į philadelphiečių rengiamą 
“Laisvės“ pikniką rugpjūčio 
31-mą. šiemet piknikui tar
nauja ir ta ypatybė, kad se
kama diena, rugsėjo 1-ma, 
yra šventė. Galės pasilinks
minti iki vėlumos ir sugrįžę 
pasilsėti. Važiuos daugeliu 
b u su. * * ❖

Jurgis ir Marijona Karpus 
atostogauja Maine valstijoj.

* * 'K
M. Kazlauskienė, Juškevi

čiaus šapos darbininkė, po 
o p erac i j os s ve i kasta.

Moterų Apšvietos Kliubas 
ruošia smagų autingą į Ja
maica girią ’ rugpjūčio 17-tą. 
Kliubietės prašo visus pasitau- 
pinti tą dieną liuosą jų pra
mogai. s(A * *

Vargonininkas R. Dulkė iš
vyko Chicagon dalyvauti ten 
sušauktame Am. lietuvių var
gonininkų suvažiavime.

* * *
Aido Choras, nežiūrint 

karščių, kas penktadienį ener
gingai lavinasi. Jis dar turės 
pildyt programas keliuose pik
nikuose, o ir ruduo nebetoli, 
tad reikės suruošti meno va
karą ir savo vardu.

'Ą' 4'
M as p eth i eč i ų Minčių a u sk ų 

sūnus Alekas išvyksta armi
jom Jų sūnus Jonas jau nuo 
seniau tarnauja J. V. laivyne.

ž. R.

Gaisragesiams išvažiavus 
pareigoms kas nors nulupinė- 
jęs gaisragesio žymes nuo ke
purių paliktų savo patalpose, 
223 E. 25th St., N. Y.

zicijų programoj su Philhar- 
moniška Symfonijos Orkestrą, 
vadovaujant Hans Wilhelm 
Steinbergui.

J
I

Elektristai Šaukia 
General} Streiką

Consolidated Edison Co. 
griežtai atsisakius išpildyti 
Elektristų Brolijos Lokalo 3- 
čio, AFL, reikalavimus, kad 
firma prašalintų kompanišką 
uniją iš statybos darbo prie 
1st Ave. 39th St., New Yorke, 
Lokalas paskelbė streiką. Jei 
paskutinėm minutėm pakaitų 
neįvyko, streikas turi prasidė
ti šį rytą, birželio 29-tą.

Pirmiausia išeina streikan 
6,500 elektristų iš statybos 
darbų, taipgi 1,500 elektros 
pataisų darbininkų. Tačiau, 
jei bus leista streikui užsitęsti, 
galima tikėtis sulaikysiant 
250,000 darbininkų kituose 
miesto statybos darbuose. Ki
tų amatų statybos darbininkai 
yra prižadėję remti elektris- 
tus.

Gelbėjamos nuo Niekšų 
Iššoko Pro Langą

Septyniolikos metų jaunuolė 
Kathleen Fitzgerald iš Corona 
iššoko pro langą nuo 5-to auk
što iš apartmentinio namo, 
248 E. 151 st St., Bronxe, kur 
vienas jos mažai pažįstamas 
ir kiti du nepažįstami vyrai 
nusivežę ją žagino.

Mergina sutikus pasivaži
nėti su biskį pažįstamuoju vy
ru, o jis paskiau pasiėmęs ki
tus du. Vyrams nuo jos va
landžiukei pasitraukus, ji iš
šoko pro langą. Gyva išlikus 
drabužiams džiaut virvei per
traukus kritimą. Jos vaitojimą 
kieme išgirdo namo prižiūrė
tojas ir pašaukė pagelbą. Var
giai pasveiksianti.

Policija netoli bildingo sto
vėjusiame auto rado vieną 
merginos auskarą ir pradėjo 
jieškoti mašinos savininko.

Mergina esanti pusseserė 
Genevieve Connolly, 10 m. 
mergaitės, kuri buvo niekšo iš
žaginta ir sukūrenta Bronx 
bildingo skiepo pereitą rudenį.

Pirmos Šermenys Kempėj
Julius Grundman, 27 m., 

501 Cleveland St., mirė tarny
boj armijoj, kempėje Upton, 
Yaphank. Iš virš 20,000 toj 
kempėj sustojusių, karių miri
mų nebuvo buvę nuo pradžios 
drafto.

Samuel Stacey, dirbęs 
Bronx paukštynyčių valytojų 
ir paslu, o paskiau vyriausiu 
paukščių užžiūrėtoju per arti 
40 m. pasitraukė ant pensijos 
su Garbės Kyperio titulu. Jis 
pasiliksi ąs p atarė j u.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su gerais 

įrengimais bizniui. Galima daryt 
graži? pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi du restau- 
rantus, tad per daug darbo ir vieną 
turi parduot greitai, už prieinamą 
kainą. Kreipkitės: 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N .Y. (177-179)

RANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai arti 

B.M.T. 14th St. Line, Jefferson sto
ties. Jei būtų patogu, galėtumėte ir 
džianitorystę atlikti, duotume gerą 
atlyginimą. Kreipkitės vakarais nuo 
6 iki 8 vai. Antrašas, 1354 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y.

(175-177)

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

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

Rūsy Muzika Stadiumo 
Koncerte

Koncerte Lewisohn Stadiu
mo liepos 29-tos vakarą duo
dama rusų kompozitorių Glin- 
kos, Mussorgskio, Rimskio- 
Korsakovo ir kitų muzikos 
programa, diriguojant Alek
sandrui Smallens. Įžanga nuo 
25c ir daugiau. Pradžia 8:30 
v. v.

Pradedant liepos 30-ta ir 
per rugpj. 4-tą Philharmoniš- 
kai Simfonijos Orkestrai Sta
diumo koncertų programose 
diriguos konduktorius Hans 
Wilhelm Steinberg.

Liepos 30-tos programoj so
lo dalims pildyt atvyksta gar
susis smuikininkas Jascha 
Heifetz iš Kalifornijos, šis bū
siąs jo šeštas pasirodymas 
Stadiume.

Penktadienio vakaras visas 
paskirta Wagnerio muzikai, o 
šeštadienį—Mendelssohn, Of- 
fenbach-Byrns, Gershwin ir 
kitų kūriniams.

Lankėsi “Laisvėje”
M. Walionis, senas “Laisvės“ 

skaitytojas iš Shaft, Pą., va
le acijų proga lankėsi pas savo 
dukterį ir žentą W. Callahan, 
kurie gyvena Brooklyne, taip
gi žento brolis, Thomas Calla
han iš Girardville, Pa.

M. Walionis pasimokėjo už 
“Laisvės“ prenum. ir “Lais
vės“ reikalams aukavo $1.00.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų . augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd.. 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

ĮįKpAs dkoniškais. Rei- 
kalu! esant ir 

IPjBo a d i dinų tokio 
dydžio. kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

kWlr pog* atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191 1
. —-—----—----—----—-

CHARLES’
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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Maspethiečių Autingas 
Puikiai Pavyko

Nežiūrint karšto, važiuot 
maudytis viliojančio oro, taip
gi eilės kitų labai garsiai pub
likuotų pramogų Maspethe ir 
Brooklyne tą pat dieną ir iš
vakarėse, maspethiečių lietu
vių LLD kuopos kukliai skelb- j 
tas vienas iš eilinių autingų 
Jamaica girion pereitą sekma
dienį puikiai pavyko. Mat, 
kuopa darbuojasi darbininkų 
ir liaudies reikalams 
tad jai sekasi ir be 
reklamų.

Maspethiečiai buvo 
atviro oro platformą šokiams. 
Taipgi turėjo gerų vaišių, ku
rių užteko visiems. Būrys dar
bininkų suteikė gerą patarna- 
vima.

abelnai, 
didelių

įsitaisę

Veiklios 
hivičienės

* * *
kuopietės M. Janu- 
(ji buvo viena iš 

kelių darbininkių ir šiame au- 
tinge) vyriausis sūnus Jonas 
iššauktas armijon liepos 29-tą. 
Jauniausis sūnus Feliksas, aid- 
balsiętis, irgi užsiregistravęs 
antroj o j registraci j o j.

Rep.

Gowanus Kanale prie 5th 
St., rasta lavonas vyro apie 65 
m., 5 pėdų ir 6 colių aukščio, 
apie 140 svarų.

SUMNER-HART LIQUOR STORE 
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją Įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš
dirbimo ir importuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME J NAMUS
Telefonas EV. 8-7047

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 išrėdymą

SKELBKITES “LAISVEIE

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!

Tarime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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 1. Ev. 4-8698

Antradienis, Liepos 29, 1941

Į Bronx Zoo iš Meksikos at
vežtas 6 colių voras, kuris ke
lyje suėdęs 11 kitų savo bro-

Laureltone prie Southern 
Parkway įtaisyta nauja žais
lą vietė vaikams, ši yra jau 
441-ma miesto parkų sistemoj.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(Koplyčia)

Lie. No. L1030

Moderniškai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn




