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Metams

Prieš metus laiko Amerikos 
buržuazija buvo įsimylėjus į 
finu kompozitorių Sibelius. 
Bet dabar jo nebegirdite. Kas 
pasidarė ?

Ogi pasirodo, kad Sibelius 
yra hitlerinis “penktakojis.” 
Dabar jis teisina Hitlerį ir 
Suomijos susidėjimą su Hitle
rin.

Girdi, Suomija kariauja už 
laisvę ir demokratiją! šito me
lo nebegali suvirškinti nei mū
sų ponija.

Amerikos valdžios aparate 
knibždėte knibžda hitlerinis 
brudas. Kai kur jis pasirodo 
viešai, o kitur pasalomis sabo- 
tažuoja demokratinį frontą.

Ve kad ir Pennsylvanijos 
valstijos valdžios uždraudimas 
rodyti Sovietų filmas yra pa-! 
sitarnavimas Hitleriui. Mes 
neabejojame, kad Hitleris su
žinojęs pasveikins Pennsylva
nijos valdininkus.

Uždraustos filmos yra: 
“Raudonoji Armija“ ir “Sovie
tinis Frontas ant Dunojaus.“ 
Filmos gražiai padarytos. Jo
se Amerikos publika gali ma
tyti Sovietų Sąjungos militari- 
nių jėgų galybę.

Roosevelto valdžia sušaldė 
Japonijos asetus ir suvaržė su 
Japonija prekybą. Tai smar
kus smūgis Japonijos imperia
listams, kurie jau užgrobė In- 
do-Chiniją ir laižosi prie So
vietinio Sibiro.

šitie žygiai prieš Japoniją 
buvo seniai reikalingi. Ypatin
gai žibalas neturėtų būti lei
džiamas Japonijon. O be ži
balo Japonijos karinė mašina 
negalėtų suktis.

Kaip nekalbėsite, bet kiek
vienam amerikiečiui svarbu ži
noti, kaip dabar komunistai 
žiūri į europinį karą. O komu
nistų poziciją yra labai nuo
saikiai išdėstęs Komunistų 
Partijos pirmininkas William 
Z. Foster savo prakalboje lie
pos 24 dieną Los Angeles 
mieste.

Už dienos kitos ta jo pra
kalba tilps “Laisvėje.” Lai 
kiekvienas perskaito, tai žinos, 
kaip ta partija stovi svarbiau
siu dienos klausimu.

Lietuviški klerikalai, tauti
ninkai ir socialistai sudėjo vi
sas kortas ant Hitlerio laimė
jimo. Jie šuniškai jam patai
kauja ir jo propagandą sklei
džia.

Lietuvoje to paties plauko 
gaivalai tapo Hitlerio įrankiais 
smaugti Lietuvos liaudį ir ty
čiotis iš jos žaizdų, kurias ant 
jos kūno padarė nacių gau
jos, užplūdusios mūsų gimtinį 
k rasta. 4

Gerai, lai tie tautos išgamos 
džiaugiasi Hitlerio okupacija. 
Bet kur jie dings, kai Hitlerio 
gaujoms bus užduotas mirti
nas smūgis? O kad tą smū
gį užduos suvienytos spėkos 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir viso pa
saulio anti-fašistų, tai abejoti 
netenka.

Svarbu, kad kiekvienas lie
tuvis gautų susipažint su dien
raščio “Laisvės“ turiniu. Var
giai rasi tokį lietuvį, kuris ne
būtų girdėjęs apie mūsų dien
raštį, bet desėtkai tūkstančių 
tebėra jo nematę ir neskaitę.

Dabar yra proga jiems 
“Laisvę“ įteikti. Kaip matote 
iš dienraščio administracijos 
pranešimo, už vieną dolerį ga
lima “Laisvę“ užrašyti šešioms 
savaitėms.

Senieji “Laisvės“ skaityto
jai turėtų gerai pasidarbuoti.

No. 179

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.
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PREZID. ROOSEVELTO
ATSTOVAS NUSKRIDO

Į MASKVA
London, liepos 30. — Pre

zidento Roosevelto asmeniš
kas politinis ir karinis at
stovas, Harry L. Hopkins su 
Amerikos generolu McNar- 
ney ir leitenantu Allisonu 
slaptai nuskrido į Maskvą. 
Hopkins ten kalbėsis su ko
misarų pirmininku Stalinu 
ir užsieniniu komisaru Mo
lotovu apie reikalingą So
vietam pagalbą iš Amerikos. 
Suprantama, jog Hopkins 
pasidarbuos, kad Amerikos 
vyriausybė greičiau ir dau
giau ginklų ir amunicijos 
parduotų ar perleistų Sovie
tams karui prieš Vokietiją.

Hopkins buvo pakviestas | 
pasimatyt ir su vienu Ang
lijos karaliaus šeimos nariu, 
bet jis ir tai apleido, kad 
galėtų greičiau nuskristi į 
Maskvą.

Sovietai Keliose Vietose 
Atmetė Nacius 100

Mylių Atgal
Maskva, liepos 30. — Rau

donoji Armija atmetė šimtą 
mylių atgal kelias vokiečių 
tankų ir motorizuotos ka
riuomenės eiles, kurios buvo 
toliausiai nužygiavusios pir
myn.

Sovietų armija tvanišku 
dydžiu ir galingumu gru
miasi i vakarus prieš vokie
čius.

UŽGINČIJA VOKIEČIŲ 
ŽYGĮ PRIE DNIESTRO
Maskva. — Sovietai už

ginčija, kad rumunai-vokie
čiai pasiekę Akkerman prie
plauką prie Dniestro upės 
žiočių.

APRIBOS GAZOLINĄ
New York. — Nužiūrima, 

jog nuo rugsėjo 1 d. Wa- 
shingtono valdžia nustatys, 
kiek, o ne daugiau privačiai 
automobilistai gali gaut 
pirkt gazolino per savaitę, 
rytinėse valstijose.

Tūkstančiai Francūzų Neva 
Liuosnoriu Kariausią 

Prieš Sovietus
Vichy, Franci j a. — Fran

cūzų Petain valdžia pralei
do 1,500 “savanorių į vokie
čių frontą kariaut prieš bol
ševizmą.”

Kai kurie Franci jos laik
raščiai kalba apie 30,000 
“liuosnoriu” vykstančių ar 
nuvykusių į nacių karo 
frontą prieš Sovietus.

Ukrainoje jau baigiasi ja
vų ėmimas nuo laukų. Už po
ros savaičių jau bus po rugia
pjūtei. Derlius esąs nepapras
tai geras.

Hitleris laižėsi prie to der
liaus. Jis ir užpuolimą ant 
Sovietų pradėjo tuo laiku, kai 
javai tebebuvo žali, manyda
mas, kad prinokę javai jam 
teks. Apsiriko.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 29. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sakė:
Naktį liepos 28 j 29 d. mūsų kariuomenė tęsė kovą 

linkmėse Nevelio, Smolensko ir Žitomiro.
Nieko svarbaus neįvyko kitose linkmėse ir fronto da

lyse.
Musų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės jėgomis, 

kirto smūgius priešo jėgoms ir orlaiviams priešo sto
vyklose.

Naktį liepos 28 į 29 d. 140 iki 150 vokiečių orlaivių 
mėgino padaryt masinį užpuolimą ant Maskvos. Mūsų 
priešlėktuvinių kanuolių ugnis, baražo būriai ir nakti
niai kovos lėktuvai išvaikė grupes vokiečių orlaivių ir 
neleido jom prasiskverbt į Maskvą. Tiktai keturi ar pen
ki priešo orlaiviai pasiekė miestą.

Pagal dar nepilnas žinias, buvo nušauta žemyn devy
ni priešo orlaiviai. Mūsų oro jėgos neturėjo jokių nuos
tolių. Vokiečių oro bombos, numestos betvarkėje, kaip 
papuolę, pataikė į kai kuriuos gyvenamus namus. Išsi
veržę gaisrai buvo greitai užgesinti.

Pranešta, jog keli asmenys tapo vokiečių bombininkų 
aukomis.
VOKIEČIAI IŠMUŠTI Iš APKASŲ SMOLENSKO SRI

TYJE; NUKIRSTA 74 JŲ ORLAIVIAI
Maskva, liepos 30. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Liepos 29 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius su priešu 

kryptyse Novorževo, Nevelio, Smolensko ir Žitomiro.
Ypač dideli mūšiai buvo Smolensko kryptyje, kur mū

sų kariuomenės dalys, padarydamos eilę kontr-atakų, iš
mušė priešą iš jo pozicijų apkasuose. Priešas nukentėjo 
sunkių nuostolių.

Kitose fronto dalyse veikė žvalgai ir įvyko vietiniai 
susikirtimai.

Mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės jėgomis, 
uždavė smūgius priešo kariuomenės dalims, besitelkian
čioms įvairiuose .punktuose.

Liepos 27 ir 28 d. mūsų oro jėgos nukirto žemyn 74 vo
kiečių orlaivius. Mes netekome 51-no orlaivio. Laike vo
kiečių orlaivių užpuolimo ant Maskvos naktį liepos 28 
d. vokiečiai prarado 10 orlaivių, o ne 9, kaip kad buvo 
aukščiau pranešta.
įrodymai, kad Maciai planuoja naudot

NUODINGAS DUJAS IR UŽPULT TURKIJĄ
Maskva, liepos 29. — Sovietų Žinių Biuras praneša apie 

sekamus įvykius:
Kai Sovietų ir Užsienių spauda paskelbė sučiuptus slap

tus dokumentus aukštosios vokiečių komandos apie ruo
šimą vokiečių fašistų kariuomenės' varto t nuodingas du
jas kare prieš Sovietų Sąjungą, tai liepos 25 d. Suomijos 
radijas, įkvėptas vokiečių, sakė: “Vokiečių karinis šta
bas griežtai tvirtina, kad tie dokumentai padirbti So
vietų. Sąjungoje.”

Paskelbti faktai ir dokumentai, tačiau, buvo tokie ne
užginčijami, jog sekančią dieną Vokietijos žinių Biuras 
buvo priverstas pripažint, kad Sovietai paskelbė tikrus 
vokiečių dokumentus.

Sovietų vyriausybė perdavė Turkijos ambasadoriui su
čiuptus planus ir žemlapius aukštosios vokiečių komandos 
kas liečia jų rengimąsi užpult Turkiją; šiuose vokiečių 
dokumentuose yra sužymėta Turkijos orlaivių stovyk
los, ginklų sandėliai, amunicijos fabrikai ir kt. Tie do
kumentai buvo parodyti ir užsieniniams koresponden
tams Maskvoje. Tai tokie įtikinanti dokumentai, kad hit
lerininkai, nutverti už rankos, negalės išsimeluot ir pa
slėpt savo pasiruošimus siekiančius užpult Turkijos Res
publiką.

Nacių Prirakinti Prie Kulkasvaidžių Austrai
Smolensko linkmėje vien nuo liepos 26 iki 27 d. buvo 

atrasta vienuolika austrų kulkasvaidininkų prirakintų 
prie jų kulkasvaidžių. Vienas iš paimtų nelaisvėn prira
kintų kulkasvaidininkų, Ferdinandas Korber sakė, jog 
jis buvo prirakintas ilgu plieniniu retežiu prie kulkasvai- 
džio išvakarėse, kada vokiečių kariuomenė, spaudžiama 
Raudonosios Armijos, pradėjo trauktis atgal.

Šio kulkasvaidininko veidas buvo suraižytas smūgiais 
plieninio bizūno. Korber sakė:

“Kai aš buvau vienas paliktas už žemes pylimėlio, aš 
iš pradžios šaudžiau, nes bijojau, kad nesugrįžtų koks 
oficierius ir nenušautų manęs už neklausymą įsakymų; 
bet aš šaudžiau aukštyn. Paskui, kada pasirodė, jog 
vokiečiai pasitraukė tris iki penkių kilometrų atgal, aš 
nustojau šaudęs. Aš nepaleidau nė vieno šūvio į Sovietų 
kariuomenę. Man tik niežtėjo rankos atsukt kulkasvai- 
dį atbulon pusėn ir šaudyt j besitraukiančius atgal vo
kiečius.”

Vokiečių oficieriai nepaliko nė vienos plutelės duonos 
prirakintiems prie kulkasvaidžių kareiviams.

NACIAI PER MENESĮ PRARADO 
1,500,000 KAREIVIŲ, 3,000

ORLAIVIU IR 5,000 TANKU
Maskva, liepos 30. — Vo

kiečių briovimasis pirmyn 
abelnai liko sustabdytas ir 
nacių divizijos daugelyje 
vietų priverstos pasitraukt 
atgal, kaip kad šiandien 
pranešė Sovietų vyriausybė. 
O Raudonosios Armijos pra
nešimas rodo, kad jinai iš
mušė vokiečius iš apkasų 
Smolensko fronte ir atmetė 
juos atgal nuo vadinamų 
“vartų į Maskvą.”

“Vokiečiai visur sustab
dyti,” pareiškė Sovietų vy
riausybės atstovas.

Kai kuriose vietose, pagal 
neoficialius praneš imtis, 
mechanizuotos vokiečių ar
mijos dalys tapo atmestos 
iki šimto mylių atgal.

a-----------------------------------
BUDIONNIO VADOVAU
JAMA ATAKA NUVIJO

NACIUS 10 MYLIŲ
Ukrainos fronte Sovietų 

pulkas kontr-atakavo vokie
čius, nuvijo juos 10 mylių 
atgal ir, užpuldamas prie
šus durtuvais, atėmė iš jų 
geležinkelio stotį vienoje 
miškų srityje. Pirm to so
vietinė artilerija per pusę 
valandos bombardavo na
cius.

šią ataką raudonarmie
čiai padarė akyse Maršalo 
Simo Budionnio, vyriausio 
komandieriaus U k r a i nos 
fronte. Prieš pat pradedant 
durtuvų ataką, ūsočius vete
ranas Budionny sušuko:

“Na, vyrai, tai karšta!” Į 
tai atsiliepė kareivis, nuro
dydamas vokiečių pozicijas: 
“Tenai, drauge, kur kas 
karščiau.”

Per vieną stambią savo 
ofensyvą Sovietų kariuome
nė atgriebė nuo vokiečių N 
miestą po dviejų dienų mū
šio, kuriame dalyvavo pės
tininkai, artilerija ir šar
vuotos jėgos.

DEVYNIŲ MILIŪNŲ 
KOVA

Lozovskis, Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras, 
lukštendamas padėtį ilgą ja
me, kruvinąjame fronte, pa
žymėjo, jog daugiau kaip 9 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Sovietai Sunaikino 
10 Nacių Divizijų; 
Sukirto Jų Tankus

EXTRA
JAPONAI BOMBARDAVO 

AMERIKOS LAIVĄ

Hitlerio Laikraštis 
Liepia Palaukt “Ge
resniu’ ’ Karo Žinių

Berne, Šveicarija, liepos 
30. — New Yorko “Times” 
korespondentas Brigham te
lefonu iš čia pranešė savo 
laikraščiui sekamas žinias, 
gautas iš karo fronto tarp 
nacių ir Sovietų:

Smolensko srityje Sovie
tai sėkmingai toliau išvysto 
kontr-ofensyvą prieš vokie
čius. Siaučia kruvinos kau
tynės.

Motorizuota Sovietų ka
riuomenė, asmeniškai ko
manduojama maršalo Simo 
Budennio, įkirto kylį į vo
kiečių eiles pietiniame gale 
Teterev upės.

, Vokiečiai sako, jog Smo
lensko srityje vedamas “di
džiausias mūšis visoje žmo
nijos istorijoje.”

Maskvos radijas teigia, 
jog Smolensko fronte apie 
300 mylių ilgio, šiuo tarpu 
sunaikinta apie 10 nacių di
vizijų. (Vokiečių divizija tu
ri apie 15 tūkstančių ka
riuomenės.)
MILŽINIŠKI SOVIETŲ 
TANKAI NUGALĖJO VO

KIEČIŲ TANKUS
Sovietai atsiuntė į šį fron

tą būrį tankų sveriančių po 
100 tonų; kiekvienas toks 
tankas ginkluotas dviem ka-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Shanghai, liepos 30. — Ja- 
pdnų orlaiviai bombardavo 
Jungtinių Valstijų šarvuotą 
laivą “Tutuilą” Yangtze 
upėje, Chinijoje. Chinai liu
dija, jog japonai kartotinai 
taikė savo bombas į šį A- 
merikos laivą. Sužeidė vie
ną Amerikos ambasados na
rį-

JAPONAI NUĖMĖ PRAN
CŪZŲ VĖLIAVAS INDO

- CHINOJE
Saigon, Indo - China. — 

Kai Japonijos laivai atgabe
no savo kariuomenę į Sai
gon prieplauką, francūzų 
kolonijoj Indo-Chinoj, japo
nai tuojaus nuėmė Franci- 
jos vėliavas ir iškėlė Japo
nijos vėliavas.

JAPONIJA VIS DAR 
GAUS ŽIBALO Iš JUNG

TINIŲ VALSTIJŲ
Washington, liepos 30. — 

Amerikos valdžia, nežiūrint 
smarkių kalbų prieš Japoni
ją, dar žada praleist japo
nam žibalą iš šios šalies, 
bet, girdi, kiekis to žibalo 
būsiąs pribotas tik tokiu 
daugiu, kiek Japonija taikos 
laikais įsigabendavo žibalo 
iš Amerikos.

Can Francisco, Calif. — 
Keli Japonijos laivai stovi 
už daugiau kaip šimto my
lių nuo Amerikos krantų. 
Bijo plaukt į Amerikos uos
tus, kad nebūtų užgrobti.

Shanghai, liepos 30. — Ja
ponų karininkai pradėjo 
grobti Amerikos piliečių 
nuosavybę šiaurinėje Chi- 
hijoje.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
vėsiau, apsiniaukę.

STANDARD ŽIBALO 
KOMP. VĖL BIZNIAU

JA SU JAPONAIS
Tokio, liepos 30. — Ame

rikos Standard Žibalo kom
panija vakar buvo sustab
džius savo žibalo pardavinė
jimą Japonijoj, o šiandien 
vėl pradėjo jį pardavinėti.

Berlin. — Naciai skelbia
si, kad jie iki šiol sunaikinę 
8,968 Sovietų orlaivius.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Berlin, liepos 30. — Vo
kiečių komanda nieko svar
baus nepranešė iš karo prieš 
Sovietus; o Hitlerio oficialis 
laikraštis liepė palaukti “ge
resnių“ žinių, nes vokiečių 
daromiem žygiam “reikią 
daugiau laiko pribręsti.” 
Sako, jog rusai įnirtusiai 
priešinasi; kad dabar vokie
čiai veda sunkiausią kovą iš 
visų, kokiose jie iki šiol da
lyvavo bile kuriame fronte. 
Smolensko srityje kovos 
frontas esąs “kelių šimtų 
kilometrų pločio (‘gilumo’) 
ir sunku būtų pasakyt, kur 
karo laukas prasideda, o 
kur baigiasi.”

Hitlerio organas kartoja, 
kad esą nesvarbu, kiek my
lių vokiečiai pažygiuoją lin
kui Maskvos, bet svarbu, 
katra jėga sunaikina prie
šingą jėgą.

Vokiečių karo žinovai pri
pažįsta, su kokiais didžiais 
keblumais ir sunkenybėmis 
jie susiduria, kuomet Sovie
tai turi tiek kariuomenės 
ir karo pabūklų ir taip at
kakliai priešinasi.

Vokiečių žinių (propagan
dos) agentūra pasakoja, 
kad jie sunaikinę 20 sovieti
nių tankų ir 20 traukinių. 

■

Berlin, liepos 30. — Vo
kiečių komanda pripažįsta, 
jog Sovietai paėmė iniciaty
vą ir pradėjo ofensyvos ka
rą prieš nacius. ♦

.—5 •>

Tampa, Florida. — Tapo 
areštuotas vienas japonų 
laivų tarnautojas, kad jis 
fotografavo šio miesto prie
plaukas ir laivus jose.

_________________

Berlin. — Naciai nuteisė 
dvejus metus kalėti holandą 
jaunuolį Hagoje už sugadi
nimą dviejų Hitlerio pa- A 
veikslų raštinėje vieno Ho- 
landijos laikraščio.
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“Mažytė Demokratinė Suomija” 
Nutraukė Su Anglija Diplo

matinius Ryšius
Šiais laikais keistų žinių netrūksta. 

Štai, žinia iš Londono skelbia, kad “ma
žytė demokratinė” Suomija pranešė Ang
lijos vyriausybei, kad ji nutraukianti dip
lomatinius ryšius su Didžiąja Britanija. 
Nutraukė, — kodėl? Todėl, kad Anglija 
blokaduojanti Suomiją.

“Kame gi šitos žinios, šito viso įvykio 
keistumas?” gal paklaus skaitytojas.

Keistumas glūdi tame, kad ne Anglija, 
Sovietų Sąjungos talkininkė, nutraukė 
ryšius su Suomijos nacių valdžia, bet 
Suomija tą padarė su Anglija!

Suomijos valdžia įsileido vokiečių na
cių kariuomenę į Suomiją dar šių metų 
pradžioje. Anglija tą žinojo, bet nieko 
Suomijai nesakė.

Kai Hitleris pradėjo išpasalinį karą 
prieš Sovietų Sąjungą (birželio 22 d.), 
jis pradėjo visu frontu, — jis pradėjo 
tąjį karą ir Suomijoje. Nors Suomijos 
valdžia iš karto skelbėsi esanti neutrali, 
tačiau kiekvienam buvo aišku, kad ji ei
na išvien su Vokietija, kad jos, Suomi
jos, teritorijoje yra Vokietijos nacių go- 
vėdos, kovojančios prieš Sovietų Sąjun
gą; josios miestuose Vokietijos naciai 
apsistoję ir priimami; josios keliais ir 
geležinkeliais Vokietijos nacių kariuo
menė vyksta į Sovietų pasienį.

Mums tuomet atrodė, kad Anglija, kai
po Sovietų Sąjungos talkininkė, turėtų 
tuč tuojau nutraukti visokius ryšius su 
Suomija. Bet ji to nepadarė. Nepadarė 
net iki tol, kol pati Helsinkio valdžia, 
raginama Hitlerio, nepaskelbė, kad ji 
nutraukianti ryšius!

Tas mus veda prie kito klausimo. A- 
merikoje yra Suomijos atstovas Wa
shingtone ir yra konsulatų (nežinome, 
kiek šių yra). Jeigu Amerikos vyriausy
bė išvijo iš mūsų krašto nacių Vokieti
jos ir fašistų Italijos konsulus, tai kodėl 
laikyti suomių fašistų konsulus? Juk jie 
eina šnipų pareigas Vokietijai. Jie dirba 
nenaudai mūsų kraštui!

Kaip Rumunija, Vengrija, Slovakija, 
taip ir Suomija šiandien yra visiškoje 
kontrolėje nacių Vokietijos. Helsinkio 
ponai — fašistai ir social-fašistai, — pa
sikvietė Vokietijos nacius, su jais pra
dėjo karą prieš taiką mylinčią Sovietų 
Sąjungą. Taigi su jais kaipo su tokiais 
ir reikia elgtis.

vėsių iškils nauji, puikūs ir moderniški 
miestai. Liaudis džiaugsis, o liaudies 
priešai, tamsos apuokai, kurie šiandien 
tarnauja bestijai Hitleriui, slapstysis.

Ką tuomet darys Amerikos lietuviški 
smeton-naciai—fašistai, klerikalai ir so
či jalistai, — kai jų garbinamas Hitleris 
bus parblokštas, kai Lietuva bus laisva, 
— mes nežinome. Spėjame, kad ne vienas 
jų galą gaus iš susikrimtimo!

Amerikonai Nepasitenkinę Lietu
viškais Hitlerininkais

“Sandaroje” (iš liepos 25 d.) praneša 
sekamą:

“Amerikos politikai ir viešos opinijos, 
tyrinėtojai atydžiai seka lietuvių nusi
statymą link dabartinių įvykių Rytų Eu
ropoj.

“Štai vienas žymus amerikonas parašė 
p. J. Hertmanavičiui laišką, kuriame tarp 
kitko pasakyta:

“‘Nuo profesoriaus Pakšto aš gavau 
pranešimus apie Lietuvą, kurie atėjo 
iš Berlyno ir tilpo ‘Drauge? Aš įtariu 
tuos pranešimus vienpusiškume ir esant 
pro-nacių tendencijos’.”

Mes jau nekartą nurodėme, kad “Drau
ge,” “Naujienose” ir kituose smeton-na- 
cių laikraščiuose telpančios iš Berlyno 
“žinios” ne tik turi pro-nacių tendenci
jas, bet jos yra tiesiog atvira Hitlerio 
propaganda. Toji propaganda yra paga
minta Goebelso “fabrike” Berlyne. Lie
tuviško propagandos skyriaus viršinin
ku yra dr. Ancevičius, Hitlerio apmoka
mas propagandistas.

Šis lietuviškas nacis (Ancevičius) siun
tinėja iš Berlyno telegramas, kurias mie
lai talpina lietuviški pro-naciški laikraš
čiai — pirmiausiai “Naujienos” su 
“Draugu.” Paskui tatai pakartoja kiti 
smeton-nacių laikraščiai.

Gerai, jeigu bešališki amerikiečiai se
ka smeton-nacių spaudą. Jie patys pa
matys, kas čia darosi.

Toji pati spauda, kuri spausdina Hit
lerio propagandą, bjauriai niekina (ir tai 
visai aišku) Sovietų Sąjungą, kovojančią 
prieš Hitlerį ir jo visas bestijas. Ji nie
kina Sovietų Sąjungą, su kuria Ameri
ka šiandien yra geriausiuose santykiuo
se, kurios specialūs atstovai šiandien ta
riasi Washingtone su Amerikos vyriau
sybės atstovais dėl pagalbos Sovietų Są
jungos žmonėms, — pagalbos, kurią pa
žadėjo Jungtinių Valstijų prezidentas!

Kaip ylos maiše nepaslėpsi, taip nepa
slėpsi ir lietuviškų hitlerininkų — jie tu
ri pasirodyti.

ls KARO IR APIE KARA tanką ir išnešė komandierių 
į saugią vietą. Po to greitai 
grįžo kovos laukan.

Priešo Užnugaryj

Didvyriai Kovoj

SovietuKiekvieną dieną 
Raudonosios Armijos vado
vybė paduoda eilę pavyz
džių, kaip raudonarmiečiai 
ir kaip Sovietų piliečiai daž
nai didesnes priešo jėgas 
sunaikina, čia mes keliatą 
jų privesime.

Liepos 15 dieną: Žemes
niojo komandieriaus Sedin- 
go grupė susitiko su vokie
čiu fašistu keturiais amuni- v u
ei jos trokais ir trimis tre
kais, kurie vežė pėstininkus. 
Raudonarmiečiai gabia ug
nimi sulaikė priešą. Naciai 
kelis kartus siekė apsupti 
raudonarmiečius, bet kiek
vienas jų tokis žygis kaina
vo po kelias jiems gyvastis. 
Kada priešo jėgos atakuo- 
damos nusilpo, tada raudon
armiečiai puolė ant jo ir su-

negalėjo paimti priešo amu
nicijos, todėl ją susprogdi
no.

Aštuonios valandos vė
liau aštuoni vokiečių trokai 
buvo sulaikyti prie kanuolių 
išdaužytų duobių. Raudon
armiečiai pasitiko priešą 
kulkasvaidžių ugnimi iš 
miško. Vokiečiai puolė iš 
trokų ir bėgo tolyn. Rau
donarmiečiai pasinaudojo 

ir sunaikino
trokus.

Penki nacių tankai prasi
mušė linkui gelžkelio sto
ties. Fašistai turėjo tikslą 
išsprogdinti stotį. Bet tuo 
momentu Sovietų šarvuotas 
traukinys atvažiavo. Jis pir
mais šūviais sunaikino du 
nacių tankus. Fašistai ka
riai, kurie norėjo išsprog
dinti stotį, buvo užmušti iš 
traukinio kulkasvaidžių ug- 

mušė. Raudoni kovotojai j nies. Tolimesnė ugnis dar

Vokiečių Žvėriškumas Nepa
inus Sovietų Liaudies Dvasios

Kas Tuomet Atsitiktų Su Lietuva?
Čikagoje išeina tokis laikraštis, kaip 

“Sandara,” kuriame (iš liepos 25 d.) jo 
redaktorius klausia:

“Jeigu rusai, pasitaikius stebuklui, su
pliekia vokiečius ir išveja juos iš Lietu
vos. Kas tuomet atsitiktų su lietuviais?...”

Tegu bus leista mums atsakyti į tą 
klausimą.

Visų pirmiausiai, mes manome, kad 
raudonarmiečiai ir Sovietų liaudis vo
kiečius nacius suplieks be jokio stebuklo. 

' Tam gali imti daug laiko, bet šį karą fa
šizmas pralaimės, — jį laimės demokra
tijos: Sovietų Sąjunga, Anglija ir kiti 
kariaujanti kraštai ir tautos. Lietuvoje 
fašistų nebeliks nei dūkb. Lietuva vėl pa
taps laisva. Fašistai-hitleristai, toki, kaip 
Raštikiai, Skipičiai, Škirpos ir kiti, neš- 
dinsis pas savo globėją Hitlerį Berlynan 
(jei Hitleris dar galės ten būti). Lietuvos 
kalėjimai atsidarys, iš jų bus paleisti an- 
ti-fašistai. Lietuvos liaudžiai ir vėl tai
kos vir laisvės saulė nušvies. Ji kurs nau
ją, laimingą gyvenimą. Ant karo griu

Browderio Savanorių Brigada
Prieš savaitę laiko Niujorko miesto ko

munistų veikėjai — virš pora tūkstančių 
jų — susirinko į Webster salę aptarti, 
kaip jie šiuo metu geriau ir greičiau ga
lėtų pasitarnauti sumušti hitlerizmą. 
Susirinkime kalbėjo USA Komunistų 
Partijos Nacijonalinio Komiteto narys 
Roy Hudson. Jis nurodė, kad hitleriz
mą mušti reikia, visų pirmiausiai, pra
dėt ten, kur gyveni. Amerikos komunis
tų uždavinys, sakė jis, turi būti praplėti
mas amerikinėje visuomenėje spaudos, 
kuri ištikrųjų kovoja prieš fašizmą, kuri 
gražiai ir plačiai nušviečia Amerikos ir 
viso pasaulio darbo žmonių kovas su fa
šizmu, kuri ne tik šviečia, bet ir mobili
zuoja darbo žmones kovai už sutrėški- 
mą fašizmo ne tik Vokietijoje, bet ir vi
same pasaulyje.

Tokiais laikraščiais, nurodė Roy Hud
son, yra “Daily Worker” ir “Sunday 
Worker.” Jie turi pasiekti juo plačiau
sias angliškai kalbančias ir skaitančias 
mases darbo žmonių. Jie turi būti plati
nami ir stiprinami. Ir tas turi būti pa
daryta tuojau, ne vilkinant nei vienos die
nos.

Tam darbui plėsti, jam stiprinti turi 
būti organizuojami visų pirmiausiai ko
munistai; jie privalo imti didžiausią at
sakomybę už platinimą “Daily Workerio” 
ir “Sunday Workerio.”

Hudsono kalbą sekė diskusijos. Suma
nyta įsteigti Browderio Savanorių Bri
gadą (Browder Volunteer Brigade) bent 
iš 2,000 komunistų, kurie savanoriai su-' 
tiks stoti platinti šiuodu laikraščiu. Tuč
tuojau nutarta “Sunday Workerio” išpla
tinimą padvigubinti. Darbą pradėti nu
tarta su rugpjūčio 3 dienos “Sunday 
Workerio” laida.

Turime pasakyti, kad tiek “Daily Wor- 
keris,” tiek “Sunday Workeris” yra la
bai įdomūs laikraščiai. Ypačiai jie įdo
mūs šiuo metu, nes nei vienas kitas ang
liškas laikraštis nepaduoda tiek daug ži-

Sovietų organas “Izviesti-i dvasioje ir juos sukriušinti. 
jos” (liepos 26 d.) rašo:

“Juo aiškesnis darosi fa- gia fašistiniai kanibalai sa- 
šistinės komandos apskai-|VO pasiutimą ir sužvėrėji- 
čiavimų nepasisekimas dėl mą, tuo didesnis darosi So- 
‘žaibinės’ pergalės, tuo bru-l vietų liaudies pasipiktini- 
tališkesnis, žiauresnis ir,mus jais ir kerštas prieš 
bjauresnis darosi priešas jo;juos, 
pasiutime.

“Numatydama susmukimą ko į Sovietų komandos ran- 
jos apskaitymų, vokiečių fa-'kas, parodo, kad vokiečių 
šistinė armija, jau ir taip | valdžia ir fašistinė karinė 
nesirinkdama p r i emonių, 
griebiasi žemiausių, purvi- 
niausių ir žvėriškiausiu ka
ro metodų.

“Pačioje pradžioje karo 
militariniai tėmytojai paste
bėjo fašistų avantiūristinę 
taktiką, taikomą nugąsdini- 
mui ir blofui. Būdami avan
tiūristai iš prigimties poli
tikoj, taipgi ir militariniuo- 
se reikaluose, fašistai remia 
savo pergalės apskaičiavi
mus tiktai ant panaudojimo 
avantiūristiniu metodu, t c-

“Bet Sovietų liaudis ir jos 
Raudonoji Armija turi tvir
tus nervus.

“Fašistinių sukčių avan
tiūrizmas surištas su barba
rišku žiaurumu. Fašistai žu
do moteris, vaikus ir sene
lius užimtose srityse, šaudo 
sužeistuosius, bombarduoja 
ligonines, užpuldinėja trau
kinius, gabenančius civili
nius gyventojus. Bombar
duoja apartmentinius na
mus ir vaikų darželius. Visa 
tai taikoma sukėlimui pasi
baisėjimo ir baimės su tiks
lu nupuldyti Sovietų žmones

“Bet juo atviriau atiden-

sunaikino du kitus nacių 
tankus. Taip jiems baigėsi 
šis žygis.

Sovietų žvalgai susekė 
miške nacių orlaivių bazę. 
Kapitonas Sergiejev pakilo 
su Sovietų lėktuvais ir pir
momis bombomis pataikė į 
priešo kuro patalpas. Jos 
sprogo, orlaiviai užsidegė. 
Antra ir trečia Sovietų lėk
tuvų ataka buvo dar sėk
mingesnė prieš nacių lėktu
vus, nes gaisras juos nu
švietė. 27 nacių orlaiviai su
naikinta toj užmaskuotoj 
orlaivių stoty j. Sovietų lėk
tuvai grįžo atgal netekę tik 
dviejų savo lėktuvų.

Žvalgas Nikita Tolstov du 
kartus išgelbėjo gyvastį sa
vo komandieriaus. Išgelbė
damas jį durtuvų kovoj, nu
galėjo kelis finus ir jų ofi- 
cierius.

Kovoj žemesnis koman- 
dierius Konstantinas Kožu- 
kariev pastebėjo sužeistą 
savo komandierių leitenan- 
tą-pulkininką Žavoronkovą, 
kuris buvo pavojingai su
žeistas kanuolės kulkos at
skalos. Priešo tankas arti
nosi, kur pulkininkas par
puolė. Kožukariev granatos 
pagelba sugadino priešo

Kovoj Sovietų tankų ba
talionas, vadovystėj majoro 
Razuvajevo, nakties laiku, 
prasimušė į nacių fronto už
nugarį ir sudarė didelę pa
niką. Naciai panikoj pradė
jo šaudyti iš kanuolių ir pa
sekmėj sudaužė savo tankų 
grupę ir užmušė kelis ka- 
nuolininkus. Tuo kartu Ra
zuvajevo tankai užpuolė 
stambios nacių armijos da
lies štabą, jį sunaikino ir 
sugadino susisiekimo prie
mones.

Jaunesnysis komandierius 
Pliakov ir leitenantas Pis- 
kariev dasigavo priešo už
nugariu. Kada jie pasiekė 
buvusį sodžių, tai ten rado 
tik pelenų ir apdegulių krū
vą. Iš vakaro valstiečiai su
degino viską ir patys susi
jungė su toj srity j veikian
čiais partizanais. Leitenan
tas negali atsigėrėti sugabu- 
mu ir drąsa partizanų vado, 
kurį jie vadina “Dėdukas.” 
Jo grupė terorizuoja prie
šus plačiu frontu. Jie su
naikino septynis nazių tan
kus, nukirto telegrafo ir te
lefono vielas ant plataus 
ruožo ir sunaikino kelias 
fašistų motorinių dviračių 
grupes.

tališkesnis, žiauresnis

“Dokumentai, kurie pate-

Trumpai ir Storai

komanda nusprendė pradėti 
prieš Sovietų Sąjungą che
mišką kariavimą, kuris bu
vo paskelbtas nelegališku 
Tarptautinės Sutarties, prie 
kurios ir Vokietija yra pri-l 
dėjus savo parašą. Bet nei 
bombos, nei gazai nepalauš 
žmonių pasiryžimo kovot už 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Neigi jie sulaužys So
vietų liaudies pasiryžimą su
naikinti hitleriniu razbai- c* 
ninku lizdus ir apvalyti pa
saulį nuo rudosios fašistinės 
plėgos.

“Mes galime tęsti ir tęsi
me karą eilę metų, jeigu bus 
reikalas. Juo žiauresnis pa
sirodys mūsų priešas, tuo 
stipresnis bus mūsų nusista
tymas jį sunaikinti.

“Kiekviena diena pasitin
ka mus geriau prisirengu
sius, daugiau prityrusius ir 
mokančius sėkmingiau prisi
taikyti prie atmušimo prie
šo užpuolamų. Visam pasau
lyje nėra stipresnių žmonių, 
kaip mūsų kovotojai, kare 
už teisingą ir didį liaudies Įima suprast, 
reikalą.” I sumišime.

Kitą dieną, liepos 24 dVokiečių cenzūra, nežinia 
dėl ko, praleido tokį vaiz- vokiečiai davė žinią apie ki- 
dingą aprašymą jų nupuoli- tą mūšį ir pasakė šitokį ko
mo ir atgal pasitraukimo mentarą: “Komunistai netu- 
viename miške. Tą praneša ri tiek išmanymo, kad rei- 
United Press iš Berlyno lie
pos 23 d. Imu trumputę iš- suomįus Remia Amerika 
trauką:

“...Į mus šaudė mažom'land, Ine.” seniai susitvėrus, 
ir didelėm kanuolėmis to
kiu gausumų, kokio mes ne- 
sitikėjom. Kamoflažuoti bol
ševikų šauliai, diržais prisi
rišę prie medžių šakų, šaudė 
į mus iš viršaus. Mūsų pio
nieriai guli bespėkiai spyg
liuotose dratuose sugniaužę; 
kumščius. Kompanijos ko
mandierius ir du platuno 
lyderiai liko nušauti. Per 
mišką mums blogas maty
mas ... O priešo ugnis be 
paliovos ūžia ant mūsų štor
minės kariuomenės eilių, 
kurios vėlyboj popietėje įėjo 
į gilias tankų sląstas, bet

kia pasitraukti...”'

Draugija “Aid For Fin-

remia Suomiją dar ir da
bar, nors ta su kūnu ir dū
šia susidėjo su nacių armi
ja prieš Rusiją, prieš Angli
ją ir prieš Ameriką.

Tos veidmainingos ameri
kiečių draugijos Pittsbur-

'siskelbė laikraščiuose: mes 
ir toliau stengsimės statyt 
good will tarpe dviejų de
mokratijų, Suomijos ir 
Jungtinių Valstijų. Hitle
rio fašizmas jiems “de
mokratija.” Tai toks karas, 
toks Amerikos (ir Angli
jos) apsigynimas. Niekas ši-

sustojo tenai... Buvo’ vis-!“demokratų” nepakriti- u . IzniT/A
kas be vilties. Laukimas im
tų daugiau aukų. Vokiečių 
platuno lyderiai pagalios 
griežtai sušvilpė per girią: 
Traukitės! Traukitės!”

Vokiečiai pasitraukė, ga-
didžiausiam

Motorizuotas karavanas gabena Chinijos liaudžiai svarbius dalykus: ginklus, amuniciją; 
šis kelias, tai yra garsusis Burmos kelias, per kurį chiniečiai gauna daug daiktų iš Ame
rikos Japonijos fašistams mušti.

nių apie Sovietų-Vokieti jos karą, apie tą 
herojizmą, kurį parodo Sovietijos liaudis, 
kaip paminėtieji.

Mes patariame lietuviams darbo žmo
nėms, galintiems angliškai skaityti, skai
tyti šiuodu laikraščiu.

kavo.
Užšaldymas

Columbia U n i v e rsiteto 
i“Law Review” rašo apie 
“ambicingą” prez. Roosevel- 
to užšaldymą nacių 5 milio- 
nų dolerių fondo, bet tas už
šaldymas su... spraga. Esą, 
Reichbank ir Gestapo, bend
rai dirbdami, priversdavo ir 
dabar priverčia francūzus, 
laikančius sušaldytus “U. S. 
funds,” perduoti tuos fon
dus “neutrališkiems šiaudi
niams žmonėms” (“neutral 
strawmen”) n e europinėse 
šalyse, ypatingai Pietų A- 
merikoje, kurie perka tuos 
“blocked dollars accounts.”

Taip Amerika ir išmoka 
dalimis suledėjusius fondus 
Hitleriui...

Reikia Pataisyt
Pažangiųjų Lietuvių Ta

rybos konstitucijoje, tiks
luose yra toks sakinys: “in
formuoti Amerikos lietu
vius esama Lietuvos padė
čių, neatsižvelgiant į jos bui
tį ir politinį sąstatą.” Ka
dangi padėtis ir buitis yra 
sinonimai, tai nesuprantu, 
kaip galima informuoti “pa
dėčių,” neatsižvelgiant j 
“buitį’ (nepaisant buities).

Tat reikia pataisyt.
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2,000 svarų sunkumo bomba, kokias anglai pradėjo naudoti kovoje prieš Vok. nacius.

BMIot

Maža Kalifornijos Lietu viii
Kolonija su Didelėm 

Spėkom

lai patys faktai 
kalba už save:

Bemaž visi Los Angeles 
LDS 221-os jaunuolių kuo
pos nariai yra baigę univer
sitetą ir visi yra pažangūs 
ir veiklūs visuomenininkai. 
Malonius klausytojus pain
formuosiu trumpai apie 
kiekvieną viršminėtos kuo
pos narį.

Štai Albertas Repečka yra

Rašo komp. Prof.
Vytautas Bacevičius

Gyvendamas 3-čią mėnesį' , O dabar 
Kalifornijoj turėjau galimy- ' 
bes pažinti jos kultūrinį, 
ekonominį ir socijalinį gy
venimą, jos garsųjį Holly- 
wood’a ir Pacifiko kuror
tus (“risortus”) su savo ne
švariais pliažais (“bičais”).

Bet apie Hollywood’o fil
mų studijas ir kitus įdomius 
dalykus rašysiu kitą kar-j 
tą, o šiandie noriu, Jūs Mie
li Skaitytojai, supažindinti baigęs geologijos fakultetą 
su Los Angeles, PasadenosJr profesoriauja universite- 
ir apylinkių lietuvių koloni-te. Šiuo metu jisai ruošia 

disertaciją daktaro laips-! 
niui.

Leo Levanas yra chemijos 
daktaras; dirba aliejaus in
dustrijoj tyrinėjimų labora
torijoj. Šis 27 metų kultūri
ninkas suruošė lietuvių ko-

Tačiau irgi neketinu rašy
ti apie senesnę lietuvių kar
tą, apie senesnius jos veikė
jus, nes jie patys dažnai 
savo korespondencijose pa
sireklamuoja ir savo veiki
mą iškelia, būdami įsitikinę Jonijai įdomią mokslinę pa
savo veikimo tikslumu ir 
neklaidingumu, bet faktas (apie petroleo). 
lieka faktu, kad jie visi dir
ba atkakliai su pasišventi- mondas Levanas baigęs ar

chitektūrą Kalifornijos uni-m u pažangiajai idėjai ir 
kad jų nariai visuomet yra 
geri. O tas jau daug reiš
kia!

Šiame rašiny aš noriu 
gerbiamus skaitytojus su
pažindinti su jaunąja Kali
fornijos lietuvių karta, apie 
kurią mažai žinote ir ma
nau, kad nemažai nustebsi
te, kuomet jums atskleisiu 
savo sensacingą atidengimą 
Kalifornijos padangėje.

Štai Kalifornijos lietuvių 
neskaitlingos kolonijos jau
nuomenė sumušė (“subiti- 
no”) kultūros atžvilgiu vi
sas lietuvių kolonijas visoj 
Amerikoj!, nes imant pro- 
centualiai Kalifornijos lie
tuvių kolonija turi daugiau
siai jaunuomenės baigusios 
universitetą.

Dar neturėjau progos pa
žinti arčiau lietuvių koloni
ją San Francisco, tačiau 
tenka konstatuoti faktas, 
kad Los Angeles, Pasadenos 
ir apylinkių lietuvių koloni
joj turinčioj vos kelis šim
tus lietuvių randasi apie 20 
jaunų vyrų ir merginų bai
gusių universitetą.

Galėčiau eiti lažybų, kad 
tokio “stebuklo” neatsiekė 
nei Chicagas nei Brookly- 
nas, nes imant Los Angeles 
lietuvių maštabu jeigu 600 
lietuvių turi arti 20 jaunuo
lių baigusių universitetą, tai 
turint omenyje tą pat sąn- 
tykį, 150,000 Chicagos lietu
vių turėtų turėti bent 4,000 
baigusių universitetą! Tad 
visos Amerikos lietuvių ko
lonijos turi pripažinti, kad 
Kalifornijos kolonija atsie
kė milžinišką rekordą.

dus su įgrotomis gražiau
siomis simfonijomis.

Jos jaunesnioji sesutė 
Pūline lyriško ir švelnaus 
būdo mergaitė tik ką baigus 
High School ir dabar ren
kasi fakultetą universitete.

Povilo Pupio brolis Jonas 
Pupis taip pat turi malonią 
žmoną, simpatingą duktę 
Joanną, baigusią Kaliforni- 

! jos universitete Physical 
I Education ir dabar mokyto
jaujančią High School, ir 
sūnų Alfonsą baigu'sį ekono

mui jos fakultetą.
Draugė Alise Arminiūtė 

Į baigus komercijos mokslus, 
o jos brolis Kazimieras Ar
minas, taipgi LDS narys, 
yra medžio išdirbystės fab
rike vyresnysis knygvedys.

Edvardas Rodzevičius — 
vienas veikliausių LDS na
rių, kuris pasimirė prieš ke
lis mėnesius širdies liga, bu
vo fotografas.

Jo sesutė Aldona Rodze- 
vičiūtė yra LDS jaunuolių 
kuopos organizatorė ir pir
mininkė.

Los Angeles lietuvių cho
ro vedėjas ir LDS narys 
yra Valentas Babilz. Jis bū
damas išlavintu mechaniku 
darbuojasi aeroplanų srity, 

mokslus. Moterys nei kiek'v. Babitz, galima pasakyti 
neatsilieka nuo vyrų.

Štai žavingam Pasadenos 
mieste, skęstančiam žalumy
ne gyvena dvi Pupių šeimos. 
Kiekviena jų turi 
namukus 
ir gėlėm 
nuošė.

Povilas 
nia žmona ir 2 dukteris: 
vyresnioji Olive baigus uni
versitete socijalinį fakultetą 
ir dabar dar lanko vienus 
metus extra “Social Work,” 
kad atsiekti “master deg
ree.” Ji būdama labai ener
ginga ir savystovi nepa
miršta ir visuomeninės veik
los — ji yra Los Angeles 
lietuvių choro dirigentė. La
bai mylėdama muziką daž
nai lanko Hollywood Bowl 
simfoninius koncertus ir nu
siperka ne foxtrotinius re
kordus, bet puikius rekor-

versitete ir jau plačiai pasi
reiškęs kaip architektorius. 
Jo stalai užversti architek
tūros braižiniais, kuriuos jis 
ruošia Hallywoodo studijų 
ir šiaip namų statybai.

Toliau seka Albertas Pet
ravičius, baigęs universitete 
žurnalistiką. Dabar jį paė
mė į kariuomenę.

Bet nemanykite, kad tik 
vyrai čia atsiekia aukštus

gražius 
puikiuose palmėm 
apsodintuose sod-

skaitą iš chemijos srities

Jo jaunesnis brolis Rai-

few
fe
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START OĖ THE AMERICAN BLACKOUT.
—Kreditas už šį braižinį priklauso St. Louis Post

Šis Fitzpatricko braižinys tilpo St. Louis Post Dispatch birželio 20-tą, 
1941, greta su editorialu, kuriame smerkiama nuteisimas Mrs. Ina Wood. 
Jinai buvo nuteista prasižengime Ok lahomos Kriminalio Syndikalizmo įs
tatymui, kaltinant priklausius Komunistų Partijoj.

Mrs. Wood buvo pirma moteris ir ketvirta nuteistųjų iš 12-kos įkak 
tintųjų. Visiem keturiem uždėta baudos po 10 metų kalėti ir po $5,000 
pinigais. Inos vyras Robert Wood bu vo teistas ir nubaustas pirmiausia. 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynima s, kuris veda jų bylas, visus išėmė po 
kaucijomis ir visų nuteistųjų bylas perkėlė į Okla. Apeliacinį Teismą.

LAISVE

pastatė ant kojų lietuvių 
darbininkų chorą, turintį 
apie 30 žmonių, taip jaunų, 
kaip senų. Jis muziką su
pranta, nes pats toloka 
skambinti pianu.

Dar atkreipia į save dė
mesį energingas jaunas lie
tuvis (LDS narys) pasek
mingas komersantas — mė
sininkas Petras Zaunius.

Kiti lietuviai didžiuojasi 
juo, kad jis jau sugebėjo at
siekti kapitalo sumoje $75,- 
000, bet tos rūšies žmogaus 
vertinimas man nepatinka. 
Turiu pasakyti ir jauniems 
ir seniams: ne doleriuose 
žmogaus vertė glūdi ir man 
asmeniškai nei kiek doleris 
neimponuoja.

Tai jau bene bus visi jau
nuolių kuopos (221) nariai.

Be to dar yra baigę aukš
tus mokslus keli lietuviai

i,

nepriklausantieji prie LDS.
O kiek yra gražaus jauni

mo lankančio High School!
Žinoma, iškeldamas jau

nąją lietuvių kartą nenorė
čiau tuo pačiu žeminti se- 
nesniąją kartą. Jie irgi sa
vųjų tarpe turi daug ener
gingų žmonių, kaip, pavyz
džiui, visiems jau gerai ži
noma lietuvių kolonijos pa
žibą, garbingą mokslininką 
paleontologą ir muzėjininką 
profesorių A. Nikūną, kuris 
yra direktorius State Mu
seum of California, Los 
Angeles mieste. Apie jį lie
tuvių kolonijos gerai žino 
iš spaudos. Iš savo pusės 
galėčiau pridėti, kad A. Ni- 
kūnas yra nuoširdžiai pasi
šventęs mokslui ir pasižymi 
kaip geras lietuvių patrijo
tas, karštai pritariantis pa
žangiajai lietuvių visuome
nei. Jis daug pagelbėjęs Lie
tuvos muzėjams, kuriems 
siuntė daug eksponatų, ypač 
profesoriui Ivanauskui.

Senesniųjų LDS 35-tos kp. 
(L. Angeles) pirmininkas 
yra Petrulienė. Aktingi na
riai ir veikėjai yra: Pūkiai, 
Babitzai, Pupiai, Šmulkš
čiai, Levanai,. Richardai, 
Smitai ir daug kitų.

Grįždamas prie jaunuolių, 
turiu pastebėti, kad daugu
ma jų susikalba lietuviškai, 
bet nevisi; todėl nuoširdžiai 
linkiu mūsų jauniesiems 
draugams daugiau atkreipti 
dėmesio į lietuvių kalbos 
studijavimą. Turint omeny
je, kad Europoj bemaž visi 
studentai kalba 4 ar 5 kal
bomis, rodos nesunku būtų 
Amerikos lietuvių jaunuo
menei išmokti tik 2 kalbas: 
anglų ir lietuvių. Bet bai
giant turiu pasakyti vieną 
komplimentą ir “seniams,” 
kad būtent jie geriau ori- 
jentuojasi joolitikoj ir da
bartiniuose pasauliniuose į- 
vykiuose už jaunuosius. 
Mat, jaunuoliai perdaug 
“suamerikonėjo,” kad tinka
mai įvertinti socijalinį padė
jimą milijoninių darbo ma
sių visam pasauly, ypač Eu
ropoj. Vis dėlto ir jų tarpe 
yra daug moterų ir vyrų 
puikiai suprantančių dabar
tinę politinę situaciją. Jau
nuomenė turi laiko viską gi
liai apsvarstyti, todėl mes 
juos labai gerbiam ir sveiki
nam kaip Kalifornijos lietu
vių kolonijos tikrus rams
čius. Valio! Kalifornijos lie
tuviai ir jų puikioji jaunuo
menė, kurios rankose 
visos kolonijos ateitis! 
Pasadena, Cal. 
July 25, 1941

yra

16,000 Laivastačių 
Balsuos, ar Priimti 

Sutartį su Kompanija
Kearny, N. J., liepos 29. 

— Šiandien ar rytoj 16 
tūkstančių darbininkų dir
bančių Federal laivastatyk- 
lose balsuos, ar užgirt pra
dinę sutartį su kompanija, 
ąr priimt pasiūlymą, kad 
samdytojai ne visai pilnai 
pripažins tas laivastatyklas 
unijinėmis “šapomis.” Val
diški tarpininkai patarė 
darbininkams priimt tą pa
siūlymą.

3,000 laivastačių priklau
sančių CIO unijai jau užva
kar suėję į mitingą atmetė 
raportą savos derybų komi
sijos, kuri patarė daryt to
kią sutartį su kompanija.

Helsinki, Suomija. — 
Suomių komanda skelbia, 
kad jie Karelijos fronte vi
siškai apsupę stambią da
lį Sovietų kariuomenės ir 
“pagrobę labai didelį daugį 
karinių reikmenų.”

................ =■■■■■: ■ ■' ■■ ■ =====

Lawrence, Mass,

Buvo suruoštas bankietėlis 
įvesdinimui draugų Juškų kaip 
prižiūrėtojų. Juškai išrinkti 
kliubo gaspadoriais vieneriems 
metams.

žmonių buvo daug ir visi 
linksminosi gražiai, vėlindami 
dd. Juškams sėkmingai dar
buotis.

Mūsų miesto galva (mayor), 
Walter A. Griffin, perspėjo 
namų savininkus, kad rendų 
kėlime būtų atsargūs, žadama 
padaryt tyrimas ir, jeigu bus 
surasta, kad savininkai namų 
rendas kelia perdaug, — bus 
patraukti atsakomybėn. Mat, 
yra tokių savininkų, kurie, 
kaip tik darbai pradeda ge
riau eiti, tai jie kelia rendas, 
aiškindami, kad taksai pakilę. 
Majoras sako, kad šiemet tak
sai yra mažesni negu pernai 
buvo. Rendos, anot jo, neturi 
būt keliamos.

Kingston gatvėje įvykus 
gaisrui, policija ir ugnagesiai 
išgelbėjo 2 asmenį-Apdegė 
panelė Helen Gayney, kuri 
yra perdėtine (principai) 
Lowell St. mokyklos; taipgi 
apdegė pats namų savininkas. 
Abu nugabenti ligonbutin.

Orlaivių stovyklos (Airport) 
darbas Andovery jau baigia
mas. Darbas dirbamas WPA. 
Yra pastatai gyvenimui ir gra
žus laukas orlaivių nusileidi
mui.

Policijos “čyfas” liko pa- 
liuosuotas nuo pareigų ir lau
kia ėjimo “kozon” už darbų 
pardavinėjimą. Jo vietą uži
ma Charles R. Vose. Policijos 
jėgos dabar visu smarkumu 
bando apvalyt miestą nuo 
gemblerysčių , kurios čionai 
buvo labai praplitusios. Dieno
mis ir naktimis daromos kra
tos. Kur negalima įeiti geru
mu, tai, kirviais ir kirkomis 
daužomos durys ir vežami 
įvairių, rūšių “laimėjimų” įtai
sai. čionai visoki “giliukų” 
jieškojimai buvo taip įsigalė
ję, kad moterys savo vyrų ne
galėdavo sulaukti per 3 die-
nas. Ten jie palikdavo savo | valytą derlių toliaus į rytus.

Vaizdas iš Maskvos subvės (požeminio traukinio) 
stoties; tai Sverdlovo aikštėje stotis. Maskvos gy
ventojai tūkstančiais sueina į subvę pasislėpti, kai 
vokiečių nacių orlaiviams pavyksta užpulti 
Maskvą.

Trečias puslapis

Įvairios Žinelės
LLD 4-rių miestų kuopų pi

knikas Brandforde pilnai pa
vyko. žmonių buvo net iŠ toli
mų vietų. Turiningas kalbas 
pasakė Anna Burlak ir Pr. 
Buknys, “L.” administrato
rius.

American Woolen Co. gavo 
valdžios užsakymą ant 5,525,- 
000 jardų audimo dėl karei
vių aprėdymo. Iš to užsakymo 
dalį darbo (750,000 jrd.) 
gaus Ayer Mills dirbtuvė. At
rodo, kad čionai darbo bus 
gana ilgam laikui.

Ewart Guinier, 31 metą 
amžiaus, prezidentas New 
Yorko valstijinių ir mies- 
tavų darbininkų unijos 
(CIO), pavarytas iš vie
tos .neva už “nemorališ
kumą,” bet CIO preziden
tas Murray sako, jog jis 
yra užpultas CIO priešų 
be reikalo.

sunkiai uždirbtas algutes, o 
namie šeimynos pusbadžiau- 
davo. Gal kiek apvalys tuos 
nešvarumus. . .

Mirė J. Mackevičius. Jis jau 
senai sirginėjo, buvo supara- 
lyžuotas.

Moteris išeidama darban 
paliko dar gyvą, o už poros 
valandų gavo žinią, kad jau 
miręs.

50 darbininkų gavo pakvieti
mo korteles į darbą —- WPA 
darbą. Jie pirmiau buvo at- 
leisti, o dabar vėl grąžinami. 
Darbas esąs kur tai už miesto 
— kitur.

Pienininkai užsimonė pakel
ti kainą ant pieno — 1c ant 
kvortos. Pirmiau mokėdavom 
12c už kvortą, o dabar jau 
13c. State Board’as tam prie
šinasi. Milk Control Board’as 
išsiuntinėjo balotus 852 pieni
nėms, raginant balsuoti už 12c 
kainą. Pienininkai argumen
tuoja, būk pieno išvažiotojai 
gauną didesnes algas negu 
pirmiau, tai jie norį gauti dau
giau už pieną. Bet valstijos 
taryba (State Board) suran
da, kad darbininkų algos nė
ra pakeltos.

Numatoma, pieno kaina ne
bus pakelta. L. K. Biuras.

Vichy, Francija. — Bepu- 
siškų šalių diplomatai pra
neša, kad derlius Sovietinė
je Ukrainoje bus suvalytas 
per dvi savaites, ir jeigu po 
pirmajai rugpjūčio mėnesio 
pusei vokiečiai net prasi
laužtų į Ukrainą, jie vistiek 
nerastų ten sau duonos. Nes 
Sovietai tuojau išgabena su-



Ketvirtas puslapis

Ankstyvas Susekimas 
Vėžio ir jo Gydymas
Nors balandžio mėnesis pre

zidentine proklamacija buvo 
skiriamas Vėžio Kontroliavi
mui, kova prieš šitą baisią li
gą turi būti varoma kas mėne
sį, jeigu tikimasi ją sukontro
liuoti.

Vėžys yra antra aršiausia 
liga Jungt. Valstijose, bet jei
gu būna laiku pastebėta ir tin
kamai gydoma, ji yra išgydo
ma liga.

Todėl pirmas žingsnis ap
veik imu i tos ligos yra žmo
nėms pasiduoti periodiškui fi
ziniu! egzaminui. Tik pamąs- j 
tymas apie šitą ligą užkrečia j 
žmones baisiausiu ir fatališku 
jausmu, kurį labai sunku pra
šalinti, ir kas yra aršiau, tai 
kad tas jausmas veda prie to, 
kad žmonės nesistengia apie 
tą ligą ką nors sužinoti. Jie 
tik nori pabėgti tolyn nuo fak
tą, nenori jų visai matyti. li
tas yra priežastimi pasidaugi
nimo nuo tos ligos nereikalin
gų mirčių.

Ant nelaimės, tos ligosi 
pirmieji ženklai, paprastai, ne
baisūs ir išrodo taip menki, 
jog pavojaus niekas ir nesiti
ki, ir kelioms savaitėms pavė
lavus dažnai persimaino visas 
dalykų stovis.

Kad apsaugoti žmogaus gy
vybę nuo to seno žmogaus 
priešo, žmonės turi žinoti pa
vojaus ženklus ir laiku supras
ti jų reikšmę, ir turėtų būt vi
sur supratimas ir pasitikėji
mas šių dienų medicinos moks
lui, kurie sako, kad vėžio liga 
jos pradžioje yra išgydoma.

Krūčių vėžys yra papras
čiausia vėžio forma. Yra vė

žio skausmo pradžioje papras
tai nėra. Taigi kiekvienas 
protingas žmogus turi žinoti 
d a ž n i a usia apsireiškiančius 
ženklus. Reikia atsiminti, ta
čiau, kad tie ženklai ne visuo
met gali reikšti vėžį, bet jiems 
pasirodžius, reikia nieko ne
laukti, kreiptis į gerą gydyto
ją ar chirurgą. Atmink, jog 
nei vienas geras daktaras ne
gydys ligos, kuri gali būti vė
žiu, tinkamai ir atsargiai jos 
neištyręs. Būtinai reikalauk, 
kad jis gerai ištirtų.

Statistikos rodo, jog mote
rys virš 40 metų lengviausia 
vėžiu užkrečiamos. Beveik 90 
nuoš. visų atsitikimų randasi 
toje amžiaus grupėje. Bet pa
staruoju laiku labai daug jau
nesnių moterų liga užsikrečia. 
Laikas nuo laiko krūties vėžys 
užpuola ir vyrus.

Dar priežastis krūties vėžio 
nežinoma, bet gydytojai tiki, 
jog su visuomenės kooperaci
ja, reguliariškais fiziniais eg
zaminais, priežastis bus suras
ta ir tada bus galima dar pa- 
sekmingiau gydyti. Gydytojai 
sako, jog su kooperacija visų 
žmonių bus galima išgydyti 
tris iš keturių atsitikimų.

žmonės turi saugotis klai
dingų ir pavojingų nuo tos li
gos vaistų ir gydymų, kuriuos 
taip dažnai skelbia įvairūs ap
gavikai. Nėra bjauresnio po
būdžio, kaip išnaudojimas taja 
liga sergančio žmogaus. Visos 
vėžio gyduoles, kurios yra gar
sinamos laikraščiuose, yra tik 
apgavystė.

FLIS.

mija kirto mirtiną smūgį fa
šistiniam smakui, ko pasekmė
je milionai pavergtų žmonių 
atgaus laisvę!

Bolševizmas, apsivainikavęs 
pergalės garbe, sparčiais žin
gsniais maršuos pirmyn ir vi
sokiem fašistiniam 
uždarys armonikas.

Šia proga, mano 
laimingiausi visame 
čelninkai, balti ir 
juodi generolai,
jums mano širdingiausią užuo
jautą, vėlindamas, kad jus vi
sus sykiu su Hitleriu, hitleriz- 
mu ir visu fašizmu juo grei
čiau velnias nujotų ir tuomi 
užbaigtų jūsų niekingai bever
tį gyvenimą.

Jūsų prietelius,
Paulius.

Montreal, Canada

svirpliam

mieli, ne
švietė mū- 
šėtoniškai 

— siunčiu

Pittsburgh, Pa.

žio rūšis, kurioje yra dau
giausia vilties, kad ligonis ga
li pasveikti, dėl to, kad jį pa
žinti anksti yra palyginamai 
nesunku. Bet liga iš tos vietos 
platinasi greitai ir labai svar
bu nelaukti ilgiau su gydymu. 
Ant krūties bile kokis gūželis 
reikalauja greito ir atsargaus 
gydymo. Nors daugelis gūže
lių nėra vėžys, bet kiekvienas 
iš jų gali pavirsti į vėžio ligą. 
Tie, kurie apsireiškia pas mo
teris, senesnes negu 30 metų, 
ypatingai yra svarbūs. Visokį 
gūželiai krūtyje, nežiūrint ko
kio amžiaus moteris būtų, tu
ri būti, nieko nelaukiant, nu
simanančio chirurgo ištirti, ir 
jei jie esti ilgiau kai mėnesį, 
turi būti išimti. Operacija, iš
imant mažus gūželius, yra ly
ginamai mažmožis ir mažai 
arba visai jokio kūno subjau- 
rinimo nepalieka, jei jie esti 
paprastais gūželiais. Iš kitos 
pusės, užvilkimas operacijos 
reiškia, jog vėliaus reikės da
ryti didelę ir sunkią operaciją, 
prisieis subjaurinti kūną ir 
gali privesti prie mirties.. At
siminkite, jog kiekvienas gu
zas, kuris yra laikomas iki tol, 
kad jį galima būtų iš sykio pa
žinti, kaipo vėžį, jau yra to
kiame stovyje, ka'd operacija 
turi būti didelė, o jei nieko šu 
juo nedaroma, gali privesti 
prie mirties.

Greitas susekimas krūties 
vėžio išgydė 4,000 moterų per 
pereitus dvyliką mėnesių. Tuo

UŽUOJAUTA

pačiu laiku daugiau kaip 14,-

(F eljetonas)
Aukštai gerbiami baltagvar

diečių generolai: socijalnaciai, 
k 1 o r i k a Inaciai, tautonaciai, 
smetonaciai ir visokio kalibro 
fašistinio idealo barabančikai!

Mum tenka gyventi svar
biausiu laikotarpiu žmonijos 
istorijoj, kada gaišta fašisti
nė šlykštybė su visomis savo 

’baisenybėmis, po ko triumfa- 
liškai galės klestėti, vystytis 
žmonijos linksmas ir laimin
gas gyvenimas, ko visu pasiu
timu ir taip baisiai neapken
čia baltagvardiečių generolai 
ir visoki kruvinojo fašizmo pa
stumdėliai.

Ne tik kad generolas Gri
gaitis su špygos autorium ge
nerolu Michelsonu, bet net ir 
daug mažesni žiopliai už juos 
nesitikėjo, kad Raudonoji Ar
mija taip garbingai nušluos 
nuo žemės veido svieto pabai
są — fašistinį draskūną.

Įsivaizdinkit, mieli žmonės, 
nelaimingojo generolo Grigai
čio širdies skausmus, kuomet 
jisai skaito pranešimus apie 
tai, kaip jo peilis (fašistinė 
armija) lūžta, trupa, atsimuš
damas į “bulvinę košę” (Rau
donąją Armiją), kaip nelai
mingas Grigaitis ne labai se
niai ją yra pavadinęs. Mat, 
ne be reikalo yra sakoma, kad 
niekas negali taip skaudžiai

Pittsburgh© Lietuvių 
Pareiškimas

Mes, Pittsburgh o lietuviai, 
susirinkę skaičiuje 100 asme
nų į masinį susirinkimą, ir iš
klausę D. M. šolomsko kalbos 
apie tarptautinius klausimus, 
priimame sekamą pareiškimą:

(1) Mes reikalaujame Jung
tinių Valstijų valdžią ir pre
zidentą Rooseveltą tuojau teik
ti visokią pagelbą Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai jų kovoje 
prieš barbarišką Vokietijos fa
šizmą ir jos talkininkus. Mes 
esame įsitikinę, kad tik sudau
žius fašizmo galią Europoj, 
bus išlaisvintos pavergtos tau
tos ir užtikrinta Amerikos 
žmonių laisvė nuo fašistų ka
ro užpuolimo.

(2) Mes pasmerkiame lietu
vių pro-hitlerišką spaudą, ku
ri džiaugiasi iš kruvinųjų Hit
lerio žygių ir Lietuvos paver
gimo, kuri Amerikoj kursto 
lietuvius vienus prieš kitus, 
skleidžia Goebelso propagan
dą ir tuom silpnina Amerikos 
demokratines jėgas.

(3) Mes kviečiame Ameri
koj visus darbo lietuvius, pa
žangius profesionalus ir biz
nierius į vienybę, kad ben
dromis jėgomis atremti fašiz
mą, kad padėti Sovietų Są
jungai ir Anglijai sudaužyti 
Vokietijos budeliškus fašistus 
ir tuo išlaisvinti Lietuvą ir ki
tas pavergtas tautas.

Kartu, mes kviečiame lietu
vius vienytis į darbininkiškas 
organizacijas, platinti prieš- 
fašistinę spaudą — “Laisvę” 
ir “Vilnį,” — teikti visokią 
pagelbą Lietuvos žmonėms jų 
sunkioj kovoj, kad jie galė
tų išsilaisvinti iš po fašistų te
roro ir atsteigti savo žmonių 
valdžią.

Pirmininkas
P. J. Martin. '

Antifašistinis Liaudies Kilimas
šiomis dienomis čia įvyko 

eilė reikšmingų antifašistinių 
mitingų įvairių tautų, organi
zavimui liaudies kovai su fa
šizmu ir stojimu pagelbon 
(visapusiai) Sovietų Sąjungai, 
kad greičiau sunaikinti naciz
mą. Mitinguose dalyvavo įvai
rūs profesionalai, daktarai, 
ekonomistai ir kiti.

Lietuvių mitinge išsirinktas 
komitetas. Nutarta pasiųsti 
pasveikinimo telegrama Sov. 
Sąjungos prezid. Kalininui, B. 
Churchilui ir Kanados prem
jerui M. Kingui.

Ypatingos reikšmės turėjo 
general is mitingas didžiausioj 
Forum Salėj liepos 22, daly
vaujant įvairių tautų anti-fa- 
šistinių komitetų delegatams.

Kalbėjo tarptautinis autori
tetas George Paish, žymus 
ekonomistas Dr. Robinson, 
buvęs Sov. Sąjungoj John 
Kerry ir kiti atsižymėję as
menys. Visi kalbėjo už pa
gelbą Sovietų Sąjungai, — pa
dėti sumušti nacizmą tuojaus. 
Kalbėtojai smarkiai kritikavo 
kapitalistinę sistemą, parody
dami pavyzdį Sovietinės tvar
kos pasauliui, jos jėgą, eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą.

Dr. Robinson plačiai išaiš
kino Sov. Sąjungos gamybą, 
palygindamas su kapitalistine 
gamyba, kur, esą, vyrauja 
privatinė anarchija, — apmi
rimas. Pilna produkcijos ga
myba tegalima esą tik prie 
Sovietinės santvarkos. Ugnin
gai vanodamas kapitalistinę 
sistemą, apsistojo vaikų prie
žiūros klausimu. Kaip dakta
ras, sveikatos klausime apie 
vaikus nušvietė, kad tik Sov. 
Sąjungoj žydi sveika žmoni
jos ateitis, kaip pavyzdis vi
sos žmonijos siekio.

R. Roberts gana gyvai kal
bėjo už Sovietus ir jų tvarką; 
kritikuojant kapitalizmo anar
chiją, jam publika kredito už 
tai nesigailėjo.

Gana ilgą prakalbą laikė 
George Paish. (rodos trans
liuojant per radiją). Tai gan 
apsukrus ir energingas, nors ir 
nebejaunas kalbėtojas.

John Kerry ir kiti ragino 
imtis skubių priemonių, ragi
nant Kanados valdžią užmegz
ti diplomatinius ir prekybos 
ryšius Kanadai su Sov. Sąjun
ga; tos dvi šalys yra aliantai 
kare, o draugiškumo ryšių ne
turi. Turi paliuosuoti valdžia 
iš kempių Sovietų šalininkus, 
kaip nacių priešus, o 
visus nacius-fašistus į 
su jų laisvais vadais.
Lietuvių Delegatas

žmogų nuplakti, kaip jis pats
000 moterų mirtingai ta liga save nusiplaka!
sirgo, ir iš tų būtų buvę gali
ma išgydyti net 9,000, jeigu į 
laiką būtų buvus liga susek-

Nelaimingi gyvenimo išma
tos, su kokiu pasiilgimu jūs 
laukėte bolševizmo pražūties,

Binghamton, N. Y
Prakalbos Apie Sovietų Są- 

jungos-Vokietijos Karą
Sovietų ,Sąjunga ir 
dvi milžiniškos ša- 
baisiausius mūšius, 
žmonių mintys yra 

pra-

Pirmas 
Pravedė Kelią Aukų 

Rinkliavai

ta.
Gydytojai vėžio gydymo į- 

staigose sako, jog skaitlius 
krūties vėžiu sergančių vis 
dauginasi. Pasidauginimas kilo 
iki 35% per dvidešimts me
tų. Bet šiandien medikališkas 
mokslas vis daugiau ir dau
giau žmonių išgydo, šiandien 
krūties vėžį gydo chirurgiškai, 
su X ^spinduliais ir radiumu.

Pavojingiausias dalykas su 
vėžiu yra tame, kad jis dažnai 
prasideda be skaudėjimo ir 
auga iš lengvo. Jei vėžys sa
vo pradžioje tiek padarytų 
skausmo, kiek padaro dantų 
skaudėjimas, ausų skaudėji
mas, žmonės iš karto pamaty
tų ir stengtus jį prašalinti be 
jokio užvilkimo. Tačiau vė-

apgaudinėdami save kvailiau
siom iliuzijom, tuo tarpu, kai 
bolševizmas, kaip kokia saulė 
giedrioje dienoje, apšviečia vi
są žemės kamuolį, nešdamas 
milionams pavergtųjų išsiliuo- 
savimo viltį! Niekas savo gy
venime nėra susilaukęs skau
desnės ironijos, kaip nelaimin
gi fašistiniai advokatai. Tik 
pamislykit: kunigėlis J. Prun- 
skis (dieve duok jam dvasią 
šventą!) Sovietų Sąjungos že
mes išparceliavo, išdalino: Mi- 
chelsonas jau ir kryžių bolše
vizmui pastatė; Grigaitis (sa
vo prigimtu būdu) bolševizmą 
prakeikė ant amžių amžinųjų, 
jį palaidojo- ir tašką pastatė.

O čia, vaikine, lyg jų ronų 
atnaujinimui, Raudonoji Ar-

Kuomet 
Vokietija, 
lys, veda 
ir kuomet
suparalyžuotos įvairiais 
nešimais iš karo lauko, — 
žmonių tarpe pasireiškia įvai
rių spėliojimų. Tūla dalis 
žmonių tiesiog puola į nusimi
nimą. Todėl vietos LLD 20 
kuopa rengia šias prakalbas, 
kad supažindinus vietos publi
ką su tikrais įvykiais iš da
bartinio Sovietų Są jungos-Vo’- 
kietijos karo.

Kalbėtojas buvo visiems ge
rai žinomas LLD Centro Sek
retorius, drg. D. M. šolomskas, 
iš Brooklyn, N. Y.

šios prakalbos įvyks' sekma
dienį, rugp. 3-čią dieną, Lie
tuvių Svetainėje (įeiti pro šo
nines duris).

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
Įžanga nemokama.
Visi vietos lietuviai esate 

kviečiami dalyvauti šiose pra
kalbose ir išgirsti teisybės žo
dį apie dabartinius pasaulio 
įvykius. Drg. šolomskas, kaipo 
geras kalbėtojas, mums pla
čiai papasakos, kas dedasi da
bartiniame kare.

Visus širdingiausiai užprašo 
atsilankyti.

LLD 20 Kuopa.

Prasidėjus laisvai aukų rin
kliavai, lietuvių jaunas dele
gatas B. Petronis pirmas pa
sirodė su $25,—praskynė ke
lią aukoms. Nuo to lietuviai 
figūravo, kaip pirmieji prade
dą kovą prieš fašizmą auko
mis. Publika rusam labiau
sia pritarė; po jų — ispanam, 
chinam, 
kitiems.

Varde 
nutarta
telegramos Kanados valdžiai, 
reikalaujant užmegzti diplo
matinius ryšius su So v. Sąjun
ga.

vokiečiam, italam ir

6000 publikos, buvo 
pasiųsti atatinkamos

Mitingo Įspūdis

Pirmu sykiu girdint ir ma
tant tokį mitingą, jauties ne
paprastai sujaudintu. Kalbėto
jai, buvę nežinomi iki šiol, ro
dos, verčia seną pasaulį aukš
tyn kojomis ant Sovietinių pa
matų. Karas pakeis žmonių 
idėjas ir nusistatymus link so- 
cialio progreso.

Montrealas ir 
buvę paskendę 
muose, turės 
nori ar nenori.

Mes visapusiai toli atsilikę 
nuo amerikiečių judėjime. 
Daugiau tokių mitingų, laimė
jimų ir laisvės iš Kanados val
džios, sutriuškinimui nacizmo 
visame pasaulyje!

Gamtmylis.

visa Kanada, 
fašizmo dū- 

prasi blaivinti,
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Lawrence, Mass

Sekmadienį
Rugpj. 3 August

Pradžia 1 vai. po pietų Įžanga 20 centų asmeniui

tik organizuoti mes galėsime 
sau užtikrinti didesnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas.

sugrūsti
kempes

Valstijos Chorų Metine švente
Conn. Valstijos 4-tas Apskritys

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

i

Šis-Tas.
Lawrence’o ir apylinkės lie

tuviai, kur būsite rugp.-Aug. 
10-tąją dieną? Panaudokit tą 
dieną maloniam pasilinksmini
mui tyrame ore, — būkit 
Maple Parke, Methuen, Mass.

Tą dieną įvyks Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos Radijo Sto
ties išvažiavimas-piknikas.

Bus šauni programa, — dai
nuos žymus dainininkas Alek
sandras Vasiliauskas; matysi- 
te-girdėsite žemaitį, Zanavy
ką ir Dzūką; bus ir Dėde Pet
ras su visu savo štabu.

Būkite ir jūs!

TDUA (CIO) darbininkai 
pradėjo geriau organizuotis į 
uniją ir gauti tikrą darbdavių 
pripažinimą. Dabar jau unijos 
narinių duoklių kolektoriai 
neina dirbtuvei! mokesčius rin
kti, o įvesta check-off sistema, 
tai yra, darbdavys per savo 
raštinę unijos duoklių, surinki
mą atlieka. Nuo algos atitrau
kia į savaitę po 25c. Tai dide
lis palengvinimas unijai.

Kaip teko girdėti iš rapor
tų, tai kaikurie skyriai 100 
nuošimčių unijistai. Taipgi 
diena iš dienos vis daugiau ir 
daugiau darbininkų ateina ir 
išpildo įstojimo kortas.

Lietuviai darbininkai, ne
atsilikit, — stokit unijon, nes

(r

gal jie bus jau žuvę nuo bes
tijos Hitlerio “rojaus.”

L. K. Biuras.

Vienas mūsų miesto gyven
tojas gavo nuo savo tėvų laiš
ką iš Lietuvos. Rašytas dar 
prieš Sovietų-Vokietijos karą.

Laiške išreiškiamas džiaug
smas ir pasitenkinimas Lietu
vos tarybine valdžia. Viskas 
esama gerai. Laiške išreiškia
ma baimė, kad gali kilti ka
ras ir sunaikinti viską.

Tas asmuo, kuris gavo tą 
laiką nuo tėvų, visuomet rė
kė, kad “rusai negeri,” kad, 
jeigu Hitleris užimtų Lietuvą 
— būt rojus. Na, tai tegul da
bar džiaugiasi Hitlerio “ro
jum”,.. Gal jau kito laiško 
nesulauks nuo savo tėvelių,

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avės.

DAINŲ DIENA
Keturiolikta iš Eiles Connecticut

Rengia Lietuvių Meno Sąjunga,

B. RASIM AVIČIUTE

• ••
■ • ' C.*-1 •.* L ' ■ **>>*$$$uo u

• ■ V

LIETUVIŲ PARKE
Už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Dainuos Laisves Choras iš Hartford, Aido Choras 
iš Torrington, ir Vilijos Choras iš Waterbury, 

po vadovybe B. Rasimavičiūtės.
_________________ 1___________________

Šokiams Gros Visų Mylima Orkestra-Merry Makers
Kontestas—Armonistų, hartfordiečiai su waterburieciais. Dvi dovanos duodamos.

Gerbiami Conn. Valstijos lietuviai ir lietuvaitės: Visi būkime šioje Conn, 
valstijos metinėje šventėje, “Dainų Dienoje.” Paremkime Chorus visokiais būdais, 
priduokime jiems daugiau energijos darbuotis meno srityje, šiemet dainų diena 
rūpestingiau yra priruošiama dailės atžvilgiu. Kviečia Komitetas.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelpliijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks J] Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

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

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

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

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, 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 IV2 mailčs, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.
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LAISVE f Penktas puslapis

NACIAI PER MENESĮ PRARADO 
1,500,000 KAREIVIU, 3,000 ORLAI

VIU IR 5,000 TANKU
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

milionai kariuomenės iš 
abiejų pusių yra susirakinę 
i mirtinus mūšius, v

Vokiečiai per pirmąjį me
nesį karo prieš Sovietus 
prarado pusantro miliono 
kareivių, užmuštų ir sužeis
tų, ir neteko daugiau kaip 
trijų tūkstančių orlaivių ir 
apie penkių tūkstančių tan
kų, nurodė Lozovskis, ir pri
dūrė, jog frontas tik dali
nai, bet dar ne visai nusi
stovėjęs:

“Rusai įtūžusiai kontr - 
atakuoja vokiečius daugely

je fronto dalių ir užfrontė
je.”

“Daugelyje vietų musų 
tankai įsikirto į užnugari- 
nes priešo linijas, tai ir pir
mosios jo eilės buvo privers
tos pasitraukt atgal.”

Kelios vokiečių armijos 
dalys tapo apsuptos, o ki
tos pryšakinėmis atakomis 
nublokštos atgal.

Leningrado fronte ir toli
majame pietiniame Bessara
bi jos fronte arti Odessos,- 
stiprūs Raudonosios Armi
jos pasipriešinimai, atrodo, 
taip sustabdė priešus, jog 
pastarieji jau negali pasiju
dinti pirmyn.

Sovietai Sunaikino
10 Naciy Divizijų; 
Sukirto Jų Tankus

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
nuolem su 105 milimetrų 
gerklėmis, dviem su 75 mi
limetrų gerklėmis ir aštuo- 
niais dideliais kulkasvai- 
džiais. šie tankai sukirto ir 
nuvijo atgal geriausias vo
kiečių tankų divizijas.

(Pirmesnėmis žiniomis, 
Sovietai turi tankų sverian
čių po 120 tonų ir ant savęs 
vežančių dar po du tris ma
žesnius greituosius tankus.)

Ties Novorževu, tarp Por- 
chovo ir Nevelio, palei Le- 
ningrado-Vitebsko kelią, vo
kiečiai mėgino šarvuotais 
savo automobiliais pralaužt 
Sovietų liniją, bet liko su
mušti. Raudonoji Armija 
nušlavė didelę nacių eilę, ne-' 
laisvėn paėmė daugelį vo
kiečių ir atmetė likusius iki 
tų pačių pozicijų, kur jie 
pirmiau stovėjo.

Raudonojo Kryžiaus virši
ninkai atsišaukė daugiau krau-1 
jo J. V. Armijos ir Laivyno, 
bankui. Pereitą penktadieni) 
kraujo davę 150 brooklynie-| 
čių. 
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Naciu Komanda Palieka 
Mirti Sunkiai Sužeistus

Savo Kareivius
Maskva, liepos 29. — So

vietų paimtas nelaisvėn, vo
kiečių kareivis Heinz Rem
er, sužeistųjų nešikas, štai 
ką pasakė laike perklausinė- 
jimo:

“Dvi savaitės atgal mums, 
sužeistųjų nešikams, buvo į- 
sakyta neimt iš mūšio lauko 
tokių kareivių, kurių sąna
riai visai nutraukti arba ne
pataisomai sužeisti. Vieną 
kartą aš atgabenau į lauko 
ligoninę kareivį, kuriam bu
vo nutraukta ranka. Sužeis
tojo kareivio akyse, aš bu
vau aštriai išbartas ir man 
pagrasinta daugiau nega- 
bent į ligoninę tokių sužeis
tų, kurie jau negalėtų būt 
naudingi vokiečių armijai. 
Kada aš užklausiau, ar ligo
ninės galva teisingai elgiasi 
pavesdamas sunkiai sužeis
tus jųjų likimui, tai karinis 
chirurgas Brunner man už- 
reiškė, jog tokie yra įsaky
mai aukštosios vokiečių ko
mandos. Taip sužeistaisiais, 
girdi, neverta rūpintis, nes 
ir po sugijimo jie vistiek ne
galėtų sugrįžt i armijos ei
les.”

Nacių Komanda Nepa
rodo, Ką Jie Laimį
Berlin. — Vokiečių ko

manda sakė liepos 29, kad 
rumunų kariuomenė pasie
kus sritį prie Dniestro upės 
žiočių, ir Bessarabija liku
si visiškai paliuosuota nuo 
priešo. Vokiečiai nuolat vei
kią Ukrainos fronte.

Pasak nacių komandos; 
jie faktinai sunaikinę ap
suptas Sovietų kariuomenės 
grupes linkmėje Smolensko. 
Bet tik po kelių dienų vo
kiečiai raportuosią, kokį di
delį skaičių sovietinės ka
riuomenės jie paėmę į ne
laisvę ir kokį stambų daugį 
karo pabūklų jie pagrobę 
“baisiame, milžiniškame nai
kinimo mūšyje” Smolensko 
srityje.

Vokiečių komanda teigia, 
kad jie apsupę ir naikiną 
sovietines jėgas vakaruose 
nuo Peipus ežero. Sako, kad 
naktį stiprūs būriai nacių 
orlaivių sėkmingai bombar
davę Maskvos fabrikus ir 
važiuotos įrengimus.

Anglijos Fronte
Vokiečiai bombardavę ka

rinius taikinius Anglijoj ir, 
nuskandinę vieną prekinį! 
anglų laivą, 1,000 tonų. O i 
Anglijos orlaiviai vėl nepa-l 
sirodę virš Vokietijos že
mės.

i

Šaunus Raudonarmie
čiu Būrelio Žygis

ANGLŲ PREMJERAS SAKO, 
SOVIETAI KIRTO NACIAM 

DIDŽIUS SMŪGIUS
London. :— Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill savo kalboj 
seime pareiškė, jog Ameri
ka ir Sovietų karas su na
ciais tarnauja Anglijos ap
sigynimui, bet patys anglai 
taipgi turį būt šimtu pro
centų pasiruošę atmušt vo
kiečius.

Churchill, tarp kitko, sa
kė:

“Galingoji Rusija, nacių 
užpulta niekšiškai iš pasalų, 
jau smogė atgal į vokiečių 
karo mašiną taip stipriai ir 
tokiu įtūžimu, kad išžudė 
milžinišką daugybę nacių 
kariuomenes, ir naciai pil
nai to užsitarnavo.”

Nukritęs nuo Long Island 
traukinio užpakalinės platfor
mos netoli Kew Garden sto
ties užsimušė gelžkelietis G. 
S. Kempster iš Mount Sinai, 
L. I.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos mėne

sinis susirinkimas įvyks 31 d. liepos 
(July), 29 Endicott St., 8 vai. vaka
ro. Visi draugijų atstovai būtinai 
dalyvaukite. — Sekr. J. Lukas.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks rugpjūčio 1 d., 
16 Hazel St. Prašome visas nares 
dalyvauti ir atsivesti naujų. Bus 
svarbūs raportai. — Sekr.

(179-180)

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, liepos 31 d., 8 v. v., 

Liaudies Namo, 735 Fairmount Avo. 
įvyks svarbus susirinkimas visų or
ganizacijų atstovų “Laisvės” pikniko 
reikalais. Kviečiami visi dalyvauti.— 
J. S. Rainys. (178-179)

I FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

—

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS į
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

TIKISI LENKŲ BENDRO
VEIKIMO SU SOVIETAIS

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

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

Kadangi vasaros sezonu žmonės 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 “Laisvės” neprenumeruojate, bet pastebėsi
te šį 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 dovaną 
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:

Maskva, liepos 29. — Gru
pė Raudonosios Armijos vy
rų, vadovaujama jaunesnio
jo leitenanto Severiukovo, 
besivydama vokiečius, pasi
traukusius iš mažo mieste
lio F, atsidūrė pačiame 
priešo užnugaryje. Naktį, 
begrįždami į saviškę kariuo
menės dalį, šie raudonar
miečiai pamate motorizuo
ta, mechanizuota vokiečių 4^/ V V
eilę. Narsieji raudonarmie
čiai apipylė priešo mašinas 
rankinėmis granatomis ir 
padegtomis bonkomis gazo
lino, ir tuo būdu uždegė ke
lias priešo mašinas. Vokie
čiai, sumišę, pradėjo šaudyt, 
kur pasitaikė, užmušdami ir 
sužeisdami daugelį pačių sa
vo kareivių. Severiukovo 
raudonarmiečių grupė su
grįžo į savąjį vienetą be jo
kių nuostolių.

Apgynė mio Naciy Stoti, 
Sunaikino 18 Tanką

London. — Lenkų val
džios ministeris pirminin
kas generolas V]. Sikorskis 
pareiškė:

“Lenkų tauta stipriai sto
ja išvien su Anglijos ir A- 
merikos demokratijomis ir 
nesvyruos kas liečia ėjimą į 
bendradarbiavimo sutartį 
su Rusija garbingomis, tei
singomis sąlygomis.”

Londone eina gandai, kad 
Lenkijos valdžia jau pasira
šė ar greitu laiku pasirašys 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Lenkų premjeras Sikors
kis kalbėjo apie bendrus jo 
tautos ir Sovietų karinius 
siekimus sumušti Vokietiją.

Dabar vedama konferen
cijos tarp Sovietų, Lenkijos, 
Anglijos ir Amerikos atsto
vų, idant išlygint liekamus 
skirtumus tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos.

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 190 kp. rengia vakarinį 

pikniką, šeštadienį, rugpjūčio 2 d. 
Pradžia 6 v. v. J. Machutos Darže. 
Komisija prisiruošus pavaišinti sve
čius su skaniais valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame vietinius ii’ iš apylinkės' 
dalyvauti šiame pirmam šio sezono 
vakariniame piknike, praleisite link
smai laiką tyrame ore. — Kom.

(178-180)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 1 d., penktadienio vakare, 
7:30 vai., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Visi nariai dalyvaukite, yra svarbių 
reikalų aptarti. — K. K. Sekr.

(178-180)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

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

(177-179)

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ
21 ANGLŲ LAIVĄ

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, jog per kelias 
paskutines dienas jų subma- 
rinai nuskandinę 21-ną 
Anglijos laivą, viso 116,500 
tonų įtalpos.

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. žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y. 
t

F. W. SHAUNS

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

Maskva, liepos 29. — Po 
priedanga dvidešimties tan
kų, priešo pėstininkai už
puolė stotį N toj srityj, kur 
veikė šarvuotas sovietinis 
traukinys, komandoje kapi
tono Tarasovo. Šarvuoto 
traukinio įgulai buvo įsa
kyta atlaikyt stotį, kol at
vyks pastiprinimų.

Priešo tankus pasitiko ug
nis iš visų šaunamųjų gink
lų šarvuotame traukinyje. 
Gerai nutaikytais papliūpos 
šūviais, kanuolininkai Sil
kinas, Preobraženskis ir 
Černychas sunaikino 18 fa
šistų tankų.

Atvykę Raudonosios Ar
mijos vienetai nugalėjo 
priešo pėstininkus. Apart 18 
tankų, fašistai paliko devy
nis lauko kulkasvaidžius, 21 
-na mažesnį kulkasvaidį ir 
daugiau kaip 150 šautuvų. 
Apie 200 vokiečių kareivių 
ir oficierių liko užmušta ir 
sužeista.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

(SIIALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

/ZVe«BEU BAKING COW1
s^BftpQKLYN. ________ _

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

THE BAKERS'

Ji 

CRC6)

• UNION LABEL

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

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

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

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

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Sūreet

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS 

■4 i

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynes ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Rcumatiski 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama |

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą 
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS .$2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.
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New Wto^AfeZI nior> Italai Sako, Kad Tik Sumušus 
Hitlerį Italija Bus Laisva

ketvirtadienis, Liepos 81, 1941

Gimbels Darbininkai įspūdin
gu Pikietu Perspėjo Firmą 

ir Informavo Visuomenę
Tūkstančiai pirkėjų, taipgi 

grįžtančių iš darbų įstaigose 
ir krautuvėse darbininkų ir 
tarnautojų bei šiaip publikos 
matė Gimbel’s krautuvių dar
bininkų įspūdingą masinį pi- 
kietą, apsivingiavusį keliomis 
eilėmis aplink krautuvę, šim
tai krautuvių darbininkų, at
likę savo dienos darbą, stojo 
eilėn.

Bosų ir departmentų virši
ninkų bandymas nugązdinti 
darbininkus nedavė pasekmių. 
Patėmiję, kad tūli viršininkai 
stovi prie krautuvės ir užraši
nėja vardus į knygutę, praei
dami darbininkai-pikietai šau
kė : “Ei, užrašyk ir mane,” iš
šaukdami savo vardą. Ne vie
nas užrašinėtojų dėlto susigė
dijo ir padėjo savo užrašus ki- 
šeniun.

Demonstracija parodė fir
mai, jog darbininkai yra vie
ningi ir masiniai stoja už sa
vo reikalavimus. Taipgi infor
mavo vsuomenę apie savo rei
kalavimus. O jie, kiekvienas 
darbo žmogus sutiks, yra kuk
lūs :

Reikalauja 40 valandų, 5 
darbo savaitės, pakelt 
doleriais minimum mo- 

turėt bešališką arbitra- 
per kurį būtų galima 

derybos iškylančiais

dviem 
kestį, 
torių, 
vesti
klausimai, ir uždaros šapos.

Senoji sutartis pasibaigia su 
31-ma liepos ir su ta diena 
turėjo prasidėt streikas, jei 
firma paskutinę minutą nepa
darė žingsnių susitart su uni
ja. Streikas paliestų ir Sacks, 
kuri yra Gimbels savastimi, 
taipgi sandėlius, esančius Long 
Island City.

Prisipažino Šnipavęs 
Naciams
pirmadienj Bertram 
Zenzinger, 36 metų, 
gimęs Anglijos pi-

Pereita 
Wolfgang 
Austrijoje 
lietis, teisme prie federalio tei
sėjo Clarence G. Galston, 
Brooklyne, prisipažino kaltu 
agentavęs naciams, perdavinė
jęs medžiagas ir informacijas, 
žalingas J. V. apsigynimo rei
kalams.

Zenzinger yra 7-tas prisipa
žinęs kaltu iš virš poros 
sėtkų areštuotų pastaruoju 
ku.

Šelps Streikierius

de- 
lai-

Tarptautinio Darbininkų Or
dino žydų sekcija pasižadėjo 
sukelti žydų laikraščio “Day” 
streikierių paramai $500. Ap
art to, jie vienam streikieriui 
mokės pragyvenimą taip 
kol tęsis streikas.

Streikas kilo vasario 
protestui prieš kapojimą
ir atleidimą iš darbo kelių 
unijistų, Laikraštininkų Gildi
jos, CIO, narių.

ilgai,

14-tą 
algų

Paskyrė Komitetą Vesti 
Tarp-partines Derybas

Piliečių Non-Partisan (ne- 
partyvių) komitetas, per p. 
Samuel Seabury, fusionistų ju
dėjimo tėvą ir faktiną valdyto
ją, paskelbė apskričiams ko
mitetus, per kuriuos įvairios 
partijos bei jų grupės galėtų 
pravesti tarp-partines derybas 
išstatymui ar rėmimui rinki
muose tarp-partinių kandidatų. 
Pats Seabury neįeina į komi
tetus.

Brooklyne į tą komitetą pa
skirti Oscar A. Lewis, Mrs. 
Bruce Bromley ir Melville J. 
France.

bePrekiavę Coney Islande 
leidimo vertelgos teisėjo De- 
Andrea nubausti 
po $5 ir po $10. Kiti teisėjai 
bausdavo po $1 ir po $2.

Masiniu Balsavimu Unijiniai 
Elektristai Paskelbė Streiką
Virš 5,000 unijistų, Elektris- 

tų Brolijos Lokalo 3-čio narių, 
pereito pirmadienio vakarą pri
pildė ir perpildė didžiulę Man
hattan Center salę, kad apsvar
styt ir patiems tart savo valią 
klausimu streiko prieš Consoli
dated Edison Co., kurią unija 
kaltina įvesdinus kompanišką 
uniją į statybos darbus prie 1st 
Avė. ir 39th St., New Yorke, 
priešingai buvusiam firmos su
sitarimui su 3-čiu lokalu.

Susirinkę unijistai masiniai 
pasisakė už skelbimą streiko 
pradedant liepos 29-tos rytu. 
Paliečia 8,000 Lokalo 3-čio na
rių, dirbančių elektros suvadų 
darbus statybose, taipgi elek-

tros pataisų darbininkus.
Harry Van Arsdale, Lokalo 

biznio vedėjas pareiškė mitin
ge, kad streikas pasidarė neiš
vengiamu ir kad už streiką at
sakomybė puola ant firmos, ku
ri nori sunaikinti tikrą uniją 
įvesdinimu kompaniškos.

Doleris Pamate Atakos

Van Arsdale kaltino firmą 
atakoj ant unijinės skalės “kie
kvieno unijisto,” sakydamas, 
kad Edisono firma moka po $1 
per valandą už tokį darbą, už 
kokį Lokalo 3-čio nariai gauna 
po $2 per valandą. Jis sakė, 
kad tokia taktika graso visų 
statybos darbininkų vienybei.

Vandens Suvadu Ap
saugos Kursas

Nemokami WPA Muzi
kos Vakarai

Trijų Apskričių Republikonų 
Viršylos Sutikę Nominuoi 

LaGuardią į Majorus
Pereito pirmadienio vakarą 

įvyko republikonų viršininkų 
pasitarimas. Jame dalyvavusieji 
apskričių lyderiai—Thomas A. 
Curran, New Yorko; John A. 
Crews, Kings, ir Robert S. 
Woodward, Richmond — for
maliai užgyrė LaGuardijos kan
didatūrą į majorus trečiam ter
minui.

Kam taisėsi būti Manhattan 
Plaza, New Yorke, pereitą 
penktadienį, kur įvyko italų 
liaudies laikraščio L’Unita del 
Popolo sušauktas masinis mi
tingas, tas bus išmetęs iš gal
vos hitlerininkų įkalbėtą pa
saką, būk italai es^ Hitlerio 
draugais. Priešingai, tame mi
tinge kalbėtojų buvo stipriai 
pabriežta, kad tik sumušus 
Hitlerį ir fašizmą Italija bus 
laisva.

Tuo klausimu liepos 31-mos 
vakarą pradedamas nemoka
mas vakarinis kursas Brookly- 
no Politechnikos Institute. Ima 
piliečius, su dviem metais 
legijos mokslo. Bus po dvi 
mokas kas savaitę, per 7 
vaites.

ko- 
pa- 
sa-

Lankėsi “Laisvėje”
Lankėsi Mr. & Mrs. Art 

Norkus, jaunuoliai, iš Pitts
burgh, Pa. Svečiavosi pas J. 
E. Gasiūnus, LDS Centro tar
nautojus.

Art, geras, jaunas LDS’eris, 
yra geras menininkas, su žy
miomis orkestromis pildęs pro
gramas Floridoj, o pastaruoju 
laiku su Ted Lewis griežė 
programose New Yorke ir su 
juo maršrutuose po kolonijas 
pasieks ir Kaliforniją.

Kas savaitę įvairiuose mies
to parkuose, žaislavietėse bei 
centruose būna nemokami 
WPA muzikos vakarai. Vie
nuose jų būna koncertinė mu
zika, o kai kur ir šokiams.

šį vakarą, liepos Bl-mą, 
8:30 v., šokių orkestros bus 
sekamose vietose: Bryant, va- 
d o v a ujama Joseph Breen, 
žaislavietėje prie Ocean Park
way ir Avenue P; Chelsea, va
dovaujama Arthur Landry, 
Bushwick žaislavietėje prie 
Putnam Ave. tarp Irving ir 
Knickerbocker Avės.

Fulton Orkestrą, vadovauja
ma Anthony Toschis, grieš 
New Yorko žemutinėj dalyje, 
East River Park, gale Riving
ton St.

Queens apskričio republiko- 
n ųlyderis Warren Ashmead 
ir Bronxo—John J. Knewitz 
nedalyvavo pasitarime. Su
prantama, kad jie nesutiksią 
n o m i n u o t i La G u a r d i j ą.

Majorui priešingi republiko- 
nai kontestuosią jo nominaciją 
Rep. Partijos tikietu pirmi
niuose rinkimuose (primaries). 
Jie remsia kandidatūra John 
R. Davis’o, buvusio miesto teis

ime teisėju.
Karo Klausimas Būsiąs 

Vyriausiu Klausimu
Sykiu su paskelbimu Davis’o 

kandidatūros prieš LaGuardią, 
Davis išleido pareiškimą, iš 
kurio aišku, kad jis stovi su 
11 o o v o r i u - L i n d b e r g h u prieš 
mimą Anglijos ir 
jungos kare prieš

Davis atakavo 
jo priešinimosi

Unijos ir Nacionalės Grupės 
Pasisako už Rėmimą 

Sovietų - Anglijos
Užgirdami didžiojo New 

Yorko Industrinių Unijų Ta
rybos nusistatymą, Periodinių 
Leidinių Darb. Unijos Lokalo 
906 pild. taryba savo keliu 
atsišaukė į J. V. valdžią teik
ti visokeriopą pagelbą “Ang
lijai, Sovietų Sąjungai ir Chi- 
nijai iki galo, kad fašizmas ir 
net pavojus fašizmo būtų nu: 
šluotas nuo žemės paviršiaus.” 

* * *
Knygų ir žurnalų Darb. 

Gildija savo rezoliucijoj pa
reiškia, kad Sovietų Sąjungos 
pralaimėjimas padarytų mūsų 

.karą neišvengiamu ir
dėlto atsišaukė į J. V. valdžią 
teikti pilniausią pagelbą An
glijai, Sovietų Sąjungai ir Chi- 
nijai.

Joks rimtas italas neskaito 
laisve Mussolinio fašistinės vi
daus politikos nei Hitleriui pa
taikaujančios ir Italiją žudan
čios užsienių politikos.

Publika audringai sveikino 
pareiškimus, kad . kiekvienas 
biskelis amerikiečių paramos 
Raudonajai Armijai ir Angli
jai kare prieš Hitlerį prisidės 
prie išlaisvinimo Italijos nuo 

į vergavimo Hitlerio užma- 
I čioms. Kalbėjo Rudolph Rui, 
kovojęs prieš Hitlerį Ispani-

joj; Peter Mazzei, Brooklyno 
laivakrovių vadas; Gino Bar- 
di, L’Unita del Popolo redak
torius; prof. Abrogio Donini, 
buvęs instruktoriumi Romos 
Universitete; gen. Victor Ya- 
khontoff; kun. Lynn Sprague. 
Pirmininkavo Mary Testa. D. 
Flaiani pravedė rinkliavą, ku
rioj sukelta $119. Jis taipgi 
atnešė tarp kailiasiuvių sukel
tų $30.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija už paramą Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai. Italų liaudis 
laikosi išvien su visa progre- 
syve žmonija, tik saujalės fa
šistų ir jiems pataikaujančių, 
kaip pas mus smetonininkų, 
stoja su fašizmu.

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

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

rė

dei

Sovietų 
nacius, 
majorą 
republikono

Willkio kandidatūrai į prezi
dentus pereitais metais ir De
wey kandidatūrai į guberna
torius 1938 m.

Atidaryta Prūdas

šaliai

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 Į NAMUS

Telefonas EV. 8-7047 Lie. No. L1030

Tolimi Svečiai
Viešėjosi Brooklyne pas pa

žįstamus Alma Balčiūnienė iš 
Detroito; buvo užėjusi ir į 
“Laisvės” Red.

Nors Alma yra ateivė, bet 
prasilavinusi ir gerai naudoja 
anglų kalbą, energinga gynė
ja darbininkų reikalų.

Pasižymėjusi CIO unijoje ir 
užsitarnavo gerą vardą savo 
lokalo ir dirbtuvės darbinin
kuose, jie ją išrinko kaipo 
chief steward ir į General 
Council Lokale 212, United 
Automobile Workers Unijos.

Pagirtina, kad ateivė lietu
vė atsižymi tarpe amerikonų. 
Tai pavyzdys mums visiems, 
kurie Amerikoj išgyvename 
po 30-40 metų ir neišmokstam 
šios šalies kalbos-rašybos.

N. Pakalniškis Susižeidė 
Darb?

Niek Pakalniškį, “Laisvės” 
spaustuvės jauną darbininką, 
pereitą antradienį darbe ištiko 
nelaimė, mašina pagavo du 
pirštus ir skaudžiai sužeidė, 
nuo skausmų per naktį akių 
negalėjęs sudėti. Būna namie, 
po gydytojo priežiūra.

Perspės apie Atakas iš Oro
Majoras su policijos depart- 

mento ir Radio Corp, viršinin
kais demonstravo naujai išras
tą radio 
skambučiu 
perspėjimą 
kas iš oro.
išdirbystę, setas lėšuosiąs apie 
$15.

priimtuvą, kuris 
ir šviesa perduos 
apie būsimas ata- 
Pradėjus masinę

Brooklyno teismuose bylos 
esančios užsivilkusios metais 
ir 4 mėnesiais. Sakoma, kad 
tam kaltas nebuvimas tinka
mų patalpų. Teisėjų, esą pa
kankamai.

I

s

I

Vieni Važiuoja Pajūrin 
Maudytis, Kiti Vogti

Buvusioj pagarsėjusio.) Pa
saulio Parodos Aquakadoj 
pereitą šeštadienį, su oficia- 
lėmis iškilmėmis, atidarytas 
maudynių prūdas, dalyvaujant 
majorui La Guard i j ai, parkų, 
komisionieriui Moses, eilei 
tų valdininkų ir apie 5,000 
blikos.

Sekmadienį prūdas jau
vo atdaras publikos vartoji
mui.

ki- 
pu-

Mrs. Nattie Stapler apsi- 
skundė policijai, kad jai sė
dint Brighton Beach su drau
gais tūlas Irving Levitt, 38 m., 
pagrobė iš jos piniginę su 
$140. Piniginė rasta apkasta 
smėliu, bet tik su $58. Mena
ma, kad kitus jis apkasė ki
tur kur smėlyje ar perdavė 
sėbrui. Levitt, turįs rekordą 
14-kos areštų'ir 7 nuteisimų, 
sulaikytas be kaucijos.

Mrs. Clara Sands tokiu pat 
būdu praradus savo piniginę 
su $59 Coney Islande. Du vy
rai tai matę vijosi ir pagavo 
tūlą Albert Miller, 32 m.

Vertybių neverta vestis pa- 
jūriuosna, o jei turima, nega
lima piniginės pasidėti, nes 
yra patirta, kad profesionalai 
vagišiai visuomet skverbiasi į 
minias tikslu “pasimedžioti.”

Suėmė Degtinės Sukčių
Prekybininkams degtinėmis 

skundžiantis, kad jie gauna 
prastus gėrimus po brangių 
banderolėmis ir stampomis, 
pasekta ir areštuota tūlas An
thony Rizzo, 1536 E. 32nd St. 
Jo ant Grand St. turimo j krau
tuvėj rasta 1,348 falšyvos li
kerių stampos ir 75,000 surū
šiuotų, banderolių, taipgi tuš
čių butelių. Manoma, kad su
sekę sukčių lizdą.

Jauni vyrukai, Ch. Fonda 
ir Wm. Petrukevich, iš Spring
field, L. L, sulaikyti Legiono 
klubruimyj, Laui’eltone, įta
riant norėjus patalpose pasi
slėpti, kad paskiau apvogti.
E-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bollų alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

užsimokėti

bu-

SUSIRINKIMAI
DIDŽIOJO NEW YORKO 

APYLINKĖ
Literatūros Draugijos 2 Apskr. 

Komiteto susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugpjūčio 1 d., 8 v. v. “Lais
vės” raštinėje. Turime užbaigti rei
kalus įvykusio Apskričio pikniko ir 
yra kitų dalykų apsvarstymui. Tad 
visi Komiteto nariai malonėkite da
lyvauti — A. Lideikienė, Sekr.

(179-180)

PARDAVIMAI
Parsiduoda rostaurantas su gerais 

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ■ kambariai. Renda 

’ $18 į mėnesį. Šviesūs ir švarūs. Ar
ti požeminių traukinių ir gatvekarių. 
22 Irving Ave., kampas Jefferson 
St'., Ridgewood ((B’klyn), N. Y.

(178-180)

, Pasirandavoja gražiai įruoštas for- 
nišiuotas kambarys. Prašome kreip
tis: 112 So. 1st St., Brooklyn, N.

(179-181)
Y.

SANDĖLIS VISOKIU 

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliško* 
kalbos be kito pagelbos 35c. *

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

• -A k’ ''A- Y• A , -JLV. 'k -Ik- ...m .
’■ .... -i

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LEVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

Vengrų liaudis Amerikoj 
taipgi neturi meilės Hitleriui. 
Vienintelis progresyvių laik
raštis Magyar Jovo, išeinan
tis 413 E. 14th St., New Yor
ke iš pusiau savaitinio perei
na į 3 kart per savaitę pasek
mėj vengrų liaudies susidomė
jimo jo paduodamomis teisin
gomis žiniomis. Laikraštis 
griežtai priešfašistinis.

Kai kurie ir fašistuoj antie ji 
vengrų laikraščiai pradėjo ki
taip rašyti iš baimės masių ir 
iš baimės susidurti su Ameri
kos valdžia, kuri yra nusista
čiusi remti prieš Hitlerį ka
riaujančias šalis.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

( Koplyčia )

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

k

NOTARY 
PUBLIC

. L i - |
Telephone

STagg 2-5043

Tufi

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

^esas:

Tarime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Tel. ,Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.




