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KRISLAI
Keičia Savo Nuomones.
Smeton-nacių Laikraščiui.
Lietuvių Tautos Vardo

Kėlėjai.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Praėjo 40 dienų, kai tęsiasi 

didžiausias žmonijos istorijoje 
karas, didžiausi mūšiai.

Per tą laiką Vokietijos bes- 
tijiški naciai prarado:

(a) pusantro milijono vyrų.
(b) apie 5,000 tankų.
(c) apie 3,000 orlaivių.
O ką jie pasiekė? Ką jie 

užkariavo ?
Nieko! Kaip toje lietuvių 

liaudies dainoje:
“Jojau dieną, jojau naktį, 

nieko gero .neprijojau!. . . ”

Per 40 dienų Hitleris ma
nė užkariausiąs visą' Sovietų 
Sąjungą, o jei ne, tai Kijevą, 
Leningradą ir Maskvą jau tik
rai paimsiąs.

Per 40 dienu Hitleris manė 
prisipilsiąs aruodus Ukrainos 
kviečių.

Per 40 dienų Hitleris manė 
Raudonąją Armiją sunaikin
siąs, o jei ne visai, tai bent 
į šmotelius ją sukaposiąs.

Bet jis iki šiol nieko pana
šaus nepasiekė!

O tai reiškia fašizmui ne
laimę. Nes kiekviena valan
da, kiekviena diena, kiekvie
na savaitė karo jam labai 
daug kaštuoja. O Sovietų Są
jungai kiekviena diena, kurią 
Hitlerio govėdos tampa sulai
komos, yra laimėjimas!

Komercines spaudos milita- 
riniai apžvalgininkai ir radi
jo komentatoriai, kurie per 
metų metus neigė Raudonąją 
Armiją, dabar jau pradeda 
apie ją žmoniškiau kalbėti.

štai, skaitau pereito antra
dienio Niujorko “Herald-Tri
bune1 
straipsnį.

Jis pažymi, kad Rytų Fron
te vokiečiai pirmą kartą šia
me kare susitiko kariuomenę, 
paruoštą karui ne 1918 me
tams, bet 1941 metams!
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Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien- v v ♦ •rasciui.
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ANGLIJA PRADĖJO KARA PRIEŠ FINLIANDIJA
Amerika Protestuoja^ kad Japonai Bombardavo Jos Laivą

_______________ H-----------—--------------------------------------H3i ______________

Japonų Lakūnai Taikė
Bombas į Amerikos 
Laivų ir Ambasadų 

_____  B-------------------------
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė užpro
testavo, kad Japonijos orlai
viai bombardavo ir sužeidė 
šarvuotą Amerikos laivą 
“Tutuila” Yangtze upėje, 
ties Chungkingu, Chinijoje, 
ir mėtė bombas arti šios 
šalies ambasados. — Vienas 
ambasados narys tapo su
žeistas.

Washington. — Kai kurie 
Amerikos kongreso nariai 
reikalauja, kad valdžia 
griežčiau veiktų prieš Japo
niją. Jie atranda, jog japo
nų lakūnai tyčia taikė bom
bas į Amerikos laivą ir at
stovybę Chinijoje. Ragina

laidoje majoro Eliott jprez. Rooseveltą daryti tin- 
Ikamus žingsnius prieš Ja
poniją ir dėl to, kad japonų 
karininkai pradėjo grobt A- 
merikos piliečių nuosavybę 
Chinijoje.

šių slapukų yra 
skaičius. Besi- 
bolševikai bado

Čikagos smeton-nacių men- 
ševikiškas laikraštis apverkia: 

“Lietuvos miškuose vienur 
kitur dar slapstosi bolševikų 
kariai.

“Dzūkijoj 
gana didelis 
slapstantieji
verčiami labai dažnai apiplė
šia Lietuvos ūkininkus” (“N- 
nos” iš liepos 29 d.).

Matot, kiekviename žings
nyje yra kalti “bolševikai.” 
Naciai yra “Lietuvos laisvinto- 
jai,” o bolševikai — “priešai.”

Pro-nacių laikraštis kitaip ir 
negali rašyti!

Mes gi pasakysime pro-na- 
ciškam Čikagos laikraščio re
daktoriui : Lietuvos miškuose, 
visoje Lietuvoje, veikia tūks
tančiai partizanų, kovojančių 
prieš fašistus, prieš nacius už
puolikus.

Tuos partizanus daugumoje 
sudaro Lietuvos mažažemiai 
ūkininkai ir darbininkai. Jie 
kovoja ir kovos tol, kol bus iš 
ten išvyti visi hitleriški besti
jos. 1

Natūralu, tie partizanai 
voja ne tik su vokiškais 
ciais - fašistais, bet ir su 
tuviškais, kurie aniems tar 
ja.

Lietuvių tautos istorijoje 
gražiausias bus puslapis tas, 
kuris parodys, kaip didvyriški 
Lietuvos sūnūs ir dukterys ko
vojo prie nacius-fašistus, už
plūdusius Lietuvą; kaip jie 
didvyriškai kovojo su lietuviš
kais niekšais, tarnaujančiais 
visos žmonijos neprieteliams, 
bestijiškiems fašistams!

i ko-
na-
lie-

nau-

; Kai Škirpos, Skipičiai, Raš- 
tikiai laižo bestijos Hitlerio 
kojas; kai Amerikoje gyveną

sve ir nepriklausomybe,” tai

Sovietu Oficialiai Pranešimai RooSCVeltO AtStOVUS

EXTRA
Angly ir Sovietų Orlai

viai Arde Suomiu ir v-
Naciu Prieplaukas

London, liepos 31. —- Ang
lijos ir Sovietų orlaiviai 
bombardavo Suomijos-Fin- 
liandijos prieplauką Petsa
mo ir nacių prieplauką Kir
kenes, šiaurinėje Norvegi
joje, prie rubežiaus su

Maskva, liejos 30. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šį pranešimą:

Naktį liepos 29 į 30 d. mūsų kariuomenė ir toliau at
kakliai kovojo linkmėse Nevelio, Smolensko ir Žitomiro.

Mūsų oro jėgos, sandarbininkaudamos su mūsų žemės 
kariuomene, uždavė smūgius motorizuotom ir mechani
zuotom priešo jėgom, jo orlaiviam ir jo artilerijai.

Sako, Duosim Visokią
Pagalbą Sovietam

JAPONAI ATSIPRAŠO 
AMERIKĄ

Tokio, liepos 31. — Japo
nijos valdžia atsiprašė A- 
meriką dėl to, kad japonų 
orlaiviai bombardavo Ame
rikos laivą ir ambasadą. Sa
ko, būk tai “netyčia pasitai- 1,- ”

Kainų Nustatymo Bilius 
Būsiąs Priimtas

Washington, liepos 31. — 
Pranešama, jog dauguma 
kongreso narių pritaria 
prezidento Roosevelto su
manymui nustatyt įvairiom 
reikmenim kainas, kad pel- 
nagrobiai negalėtų 
branginti gyvenimui 
lingu dalykų.

taip 
reika-

— So- 
teigia, 

žiaurios

Maskva, liepos 31. 
vietų Žinių Biuras 
jog. tebesiaučia 
kautynės su vokiečiais, bet 
šiuo tarpu nepasįl^ęitė fron
to linija.

Berlin, liepos 31. — Pa
sak nacių, tai Sovietai pa
degę mišką Leningrado sri- 
tyj, kad užkirst vokiečiams 
kelią į tą miestą.

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad prezi
dentas Roose veltas j ieškąs 
“slaptos sutarties” su Stali
nu prieš Japoniją ir nacius.

Lietuvos liaudis veda didvy
rišką kovą su užpuolikais ir 
jie tuomi deda mūsų tautos 
vardą į garbingųjų ir karžy
giškųjų tautų sąrašą.

Anglų ir Sovietų orlaiviai 
bombomis pataikė į karinį 
vokiečių lavinimosi laivą 
“Bremse” ir į keturis nacių 
reikmenų laivus.

Abiejų šalių orlaiviai iš
vien ardė ir degino Petsamo 
ir Kirkenes prieplaukų įren
gimus, padegė tenaitinius 
sandelius ir didelį žibalo ba
ką, ir abelnai padarė sunkių 
nuostolių tom suomių ir na
cių prieplaukom.

Priešai nušovė žemyn vi
so 16 Anglijos orlaivių, o 
anglai — keturis nacių or
laivius.

(Naciai teigia, kad
atplaukęs anglų, karo lai
vas — lėktuvų išvežiotojas 
ir kad nuo jo pakilę Angli
jos orlaiviai užpuolę mini
mas prieplaukas. Pasak na
cių, tai jie nukirtę žemyn 
28 anglų orlaivius, o savo 
praradę tiktai du.)

Petsamo srityje yra di
džios nikelio kasyklos ir dir- 
byklos, kainuojamos septy
nis ir pusę bilionų dolerių.

ten

Sov. Sąjungos Su
tartis su Lenkijos 
Valdžia Londone

London. — Sovietų Są
jungos ambasadorius Iv. 
Maiskis ir lenkų valdžios 
ministeris pirmininkas Lon
done generolas Sikorskis 
liepos 30 d. pasirašė drau
giškumo ir bendradarbiavi
mo sutartį prieš Vokietiją. 
Sutarties pasirašymą stebė
jo ir sveikino Winston 
Churchill, Anglijos ministe
ris pirmininkas.

Šioje sutartyje Sovietų 
valdžia pripažįsta, jog 1939 
m. padarytos sutartys tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos kas liečia Lenkijos že- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Raudonarmiečiai Sunaikino Hitlerio Gvardijos Pulką
Maskva, liepos 31. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Liepos 30 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius prieš vo

kiečius kryptyse Novorževo ir Nevelio, o ypač atkaklia* 
kryptyse Smolensko ir Žitomiro.

Kitose kryptyse ir fronto dalyse nebuvo svarbių kovos 
veiksmų.

Mūsų oro jėgos, glaudžiai bendradarbiaudamos su mū
sų kariuomene, vis kirto smūgius priešo tankų kariuo
menei, jo pėstininkam ir jo orlaiviam pačiose jų stovyk
lose, taip pat bombardavo Ploestį ir Suliną (Rumuni
joj), kur šis bombardavimas sukėlė stambius gaisrus.

Liepos 29 d. .mūsų oro jėgos, pagal dar nepilnas skait
lines, sunaikino devynis vokiečių orlaivius. Mes netekome 
.penkių orlaivių.

Vokiečių fašistų kariuomenė, veikianti Smolensko link
mėje, nukentėjo sunkius nuostolius kareiviais ir įren
gimais.

Keletas dienų atgal Raudonosios Armijos vienetai vi
siškai sukriušino Didžiosios Vokietijos pėstininkų moto
rizuotą pulką sudarytą iš šturmininkų (smogikų), kuris 
priklausė divizijai specialės Parinktinės Gvardijos.

Kautynėse su Raudonąja Armija, šis smogikų-štur- 
mininkų pulkas prarado daugiau kaip 2,000 kareivių ir 
oficierių kaipo užmuštų ir sužeistų, o keli šimtai liko pa
imti į nelaisvę. Mūsų kariuomenė čia pagrobė 30 leng
vųjų kulkasvaidžių, 12 sunkiųjų kulkasvaidžių, 11 įvai
rių kanuolių, 14 prieštankinių patrankų ir daugelį sunk
vežimių amunicijos.

Reikia pastebėt, jog Hitleris labai brangino tą Didžio
sios Vokietijos pulką. Jis buvo sudarytas 1940 metais iš 
pirmesnes Berlyno Gvardijos pulko, kuris sergėjo svar
biausias Vokietijos valdžios ir fašistų partijos įstaigas.

Tik ne mažiau kaip 6 pėdų aukščio vyrai, “patikimi” 
politiniai, kurie pasirodė pasišventusiais fašistų fanati
kais, buvo parenkami tarnaut šiame pulke.

Sukriušintas Nacių Motorizuotas Pulkas
Maskva, liepos 30. — Sovietų Žinių Biuras praneša se

kamus įvykius iš liepos 29 d:
Priešo motorizuotas pulkas mėgino susijungt su vo

kiečių tankų eile, kuri buvo prasiveržus pirmyn. Arti X 
fašistus staiga užpuolė majoro Lipatovo raudonarmie
čių vienetas. Susikirtimas prasidėjo vidudienyje ir tęsėsi 
iki vėlybos nakties. Priešas kartotinai darė kontr-atakas, 
bet vis buvo atmuštas su baisiais jam nuostoliais. Vakare 
vokiečiai sutelkė likučius savo jėgų ir bandė prasilaužt iš 
apsupimo ir pasitraukt vakarų linkui. Tada fašistam už
kirto kelią mūsų tankų vienetas komanduojamas vyres
niojo leitenanto Machrovo. Motorizuotas, mechanizuo
tas priešo pulkas tapo sunaikintas. Mūšio lauke liko dau- 
giau kaip 500 užmuštų ir sužeistų vokiečių kareivių ir 
oficierių. Buvo sunaikinta daugiau kaip 100 vokiečių 
sunkvežimių ir pagrobta 10 kulkasvaidžių, 14 puskulkas- 
vaidžių ir 9 prieštankinės kanuolės.

Nacių Komandieriai Liepia Sušaudyt Belaisvius
Kai vokiečių kariuomenės grupė tapo sunaikinta K ap- 

skrityj, buvo atrastas štabe vokiečių pėstininkų pulko do
kumentas, kuris dar kartą numaskuoja tuos fašistinius 
plėšikus. Pranešdamas pulko komandieriui apie sunkeny
bės maisto pristatyti, štabo of icier ius Folmer įsako jiem 
nuo šiol gaut pulkui maisto iš vietinės apylinkės. Už
baigdamas, jis nurodo, jog atsižvelgiant į esamąją padėtį, 
pulko komandierius turi griežtai slapta pranešt visiem 
oficieriam štai ką:

“1—Visus paimtus į nelaisvę sušaudyt; mes negalime 
eikvot jiem maisto, kuomet pati vokiečių kariuomenė ne
gauna paskirtų jai kasdieninių porcijų.

“2—Yra pageidaujama, pirm sušaudant belaisvius, pa
rinkt iš jų mažas grupes aukštai išlavintų darbininkų 
(ne senesnių kaip 30 metų, fiziniai Stiprių), kad panau
dot juos darbui vokiečių pramonėje.”

Hitlerį, jis kovoja teisingo
je pusėje.”

Pasikalbėjime su laikraš
tininkais Hopkins sakė:

“Mes (su Stalinu) svars
tėme, kiek ir kokių pabūklų 
ir karo medžiagų Amerika 
galėtų suteikti Sovietų Są
jungai.”

Stalinas “širdingai įverti
no” prez. Rooseyelto pasiū
lymą remti Sovietus šiame 
kare, kaip pranešė Hopkins. 
Jam Stalinas įteikė ir asme-

Maskva. — Atskridęs iš 
Londono į Maskvą, Harry 
L. Hopkins, asmeniškas pre
zidento Roosevelto politiniai 
- karinis pasiuntinys, liepos 
30 d. tarėsi su Sovietų ko
misarų pirmininku ir apsi
gynimo komisaru Stalinu 
apie sudarymą didžiausios 
karo jėgos ir jos metimą 
greitu laiku prieš nacius.

Pasitarime dalyvavo ir 
Sovietų užsienių reikalų ko
misaras V. M. Molotovas ir__________ t___________
Jungtinių Valstijų amba-'nišką savo laišką perduoti ’ 
sadorius Maskvai L. A. Jprez. Rooseveltui.
Steinhardt. Hopkins tarp kitko paste-

Hopkins, Amerikos “lend- bėjo, kad vokiečių bombi- 
lease” (karinių paskolų) ninkai tik labai menkai te- 
fondo administratorius, padarė nuostolių Maskvai, 
kalbėdamas per Maskvos]! Su Hopkinsu atskrido į 
radiją, pareiškė:

“Mes Amerikoje 
pasiryžę duot visą

Maskvą Amerikos generolas 
esame McNarney ir leitenantas J. 

galimą R. Alison.
paramą Chinijai ir Rusijai Hopkins atlėkė iš Londo- 
— ir duot ją tuojaus ... Kas no į Maskvą pagal tiesioginį 
tik bile kur kovoja prieš prez. Roosevelto įsakymą.

Vokiečių Vadai Pri 
pažįsta, jog Sovie
tai Veda Ofensyvą
Berlin. — Patys žodžiai 

aukštosios vokiečių koman
dos rodo, jog svarbiajame 
Smolensko fronte vokiečiai 
buvo priversti gintis, gal 
dar ir dabar tik tebesigina, 
kaip New York “Times” ko
respondentas C. Brooks Pe
ters pranešė savo laikraš
čiui telefonu iš Berlyno lie
pos 30 d.:

Oficialis vokiečių-praneši
mas teigia, kad jie atmušę 
rusų bandymus paliuosuot 
saviškius, kuriuos vokiečiai 
apsupę į rytus nuo Smolens
ko ; naciai atrėmę raudonar
miečių kontr-atakas, padarę 
jiem didelių nuostolių ir ne- 
praleidę rusų iš apsupimo.

Vokiečių'karininkai sako, 
jog tik SfA'olensko fronte 
rusai paėmę iniciatyvą ir 
vedą ofensyvą, o visur ki-

(Tąsą ant 5-to puslapio)

Naciai Šaudą iš Kanuo- 
liy į Leningradą

Berlin, liepos 31. — Hears- 
to žinių agentūra sako, kad 
naciai iš Suomijos didžiosio
mis kanuolėmis, per kelias
dešimt mylių, bombarduoją 
Leningradą.

' ORAS. — Šį penktadienį 
giedra, vėsiau.

MM į

Dar Nė Viena Vokie
čių Bomba Nenukri

to į Leningradą
Maskva. — Paskutiniu 

laiku nacių orlaiviai vis la
biau ir labiau stengiasi p ra-- 
sibriaut į Leningradą dieną 
ir naktį, lėkdami pavieniais 
ir grupėmis, bet dar jokiam 
vokiečių orlaiviui nepavyko 
prasiveržt per miesto apsi
gynimus ir numest bent vie
ną bombą į Leningradą.

Kai tik tie pasipūtę nacių 
lakūnai pamato greituosius 
Sovietų kovos lėktuvus virš 
Leningrado, tuojaus jie neš
dinasi šalin.

Kada nacių lakūnai sten
giasi pasprukt nuo raudo
nųjų oro jėgų, pasislėpda
mi debesiuose, Sovietų laku- ’ 
nai neria savo mašinas į de
besų širdį, priverčia nacių 
orlaivius išlįst iš debesų, ir 
tada trenkia juos žemėn.

Nacių lakūnai mėgino iš
vengt mirtinos sovietinių 
šaulių ir priešorlaivinių ka
nuolių ugnies, kildami į di
džius aukščius, bet naciam 
vis dar nepavyko.

Nuo to laiko, kai naciai 
lakūnai pirmą kartą bandė 
bombarduot Lėni ngradą, 
vyresniojo leitenanto Jašino 
lėktuvų būrys Leningradui 
ginti, nušovė žemyn jau 14 
vokiečių orlaivių, o. savo 
prarado tiktai du. — Taip 
pranešė “Izviestijų” kores
pondentas liepos 30 d.
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Antras puslapis Ketvirtadienis, Liepos 3 J, 1941

Už ir Prieš
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED Byt

Nereikia nei sakyti, kad, jei tokis dar
bas būtų pradėtas, jis gautų didelės iš 
visuomenės paramos.

Lietuvių visuomenė labai duosniai prie 
to darbo prisidėtų, — panašiai, kaip ji
prisidėjo prie lojalistų rėmimo Ispanijos 
kare.
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Argentinos Liaudis Su Sovietų 
Sąjunga

Argentinos lietuvių laikraštis “Momen
tas’’ (iš š. m. birželio 26 d.) rašo:

“Vos spėjo sukaukti sirenos, pranešda
mos, kad Vokietijos barbarai užpuolė 
socializmo žemę, taip greit Argentinos 
liaudies didejis solidarumas pasireiškė 
Sovietų Sąjungai.

“Nors dar ankstyvas sekmadienio ry
tas, bet Buenos Aires miestas pilnas 
žmonių, kurie susikimšę prie laikraščių 
redakcijų ir radijų klausosi ir stebisi pa
skutiniųjų žinių.

“Eina didžiausios diskusijos; visa di
džiuma reiškia ■ didelį solidarumą sovie
tams ir grūmoja Vokietijos barbarams.

“Sekmadienį apie 16 vai. (4 po piet) 
prie Sov. Sąjungos laivo Tbilisi, susiren
ka tūkstantinės minios, kur pareiškiama 
didžiausias solidarumas Sovietų Sąjun
gai užpultai vokiečių plėšikų. Minia siun
čia karštus sveikinimus Sovietų liaudžiai, 
jos vadui drg. Stalinui ir Raudonajai Ar
mijai, pasižadėdami visakuo prisidėti, 
kad sutriuškinus darbininkų klasės prie
šą. Kiek vėliau žymus Argentinos kovo
tojas už demokratines teises Giudissi pa
sako karštą prakalbą, kviesdamas visą 
Argentinos liaudį padėti Sov. Sąjungai. 
Šiems kalbėtojo žodžiams minia atsako 
griausmingai: ‘Šalin budeliai nuo darbi
ninkų tėvynės! Mirtis jos priešams!’ Po 
to dar kalbėjo ir kiti kalbėtojai.

“Policijai pradėjus skirstyti, minia 
nenoroms tolinosi nuo laivo. Didžioji mi
nios dalis demonstratyvinėj formoj toli
nosi nuo laivo ir ėjo į centrą, kur vėliaus 
skaitlingas policijos būrys užpuolė ir 
areštavo apie 200 asmenų, kurių tarpe 
ir kelius lietuvius.

“Didžiosios Argentinos darbininkų par
tijos ir organizacijos pasiuntė Sovietų 
vyriausybei telegramas, pareikšdami di
delį solidarumą ir pasižadėdami, kad 
Argentinos darbo liaudis visapusiškai pa
dės Sovietų Sąjungai.”

Čekai Pirks Tanką
Sovietų Sąjungoje organizuojamas 

Čekų Legi jonas Hitlerio go vedoms muš
ti. Kaip žinia, tarp Sovietų Sąjungos ir 
Čechoslovakijos tapo padarytas bendro 
apsigynimo paktas-sutartis, kuria einant 
abi šalys pasižada kovoti prieš hitleriz- 
mą patol, pakol jis bus nugalėtas.

Amerikos čekai ir slovakai nusitarė 
nesėdėti sudėjus rankas, bet veikti. Ir 
stki iš Čikagos pranešama, kad ten šio
mis dienomis Amerikos čekai ir slova
kai nusitarė bendrai rinkti aukas, už su
rinktuosius pinigus nupirkti didelį tan
ką ir jį pasiųsti kovojantiems čekams.

Aišku, tanko nupirkimas ir pasiunti
mas Sovietų Sąjungon, ■ milįtąriniai karo 
klausimo neišriš. Sovietui Sąjunga tankų 
pasigamina apsčiai ir vienas tankas, at
gabentas iš Amerikos, militariniai mažai 
ką reikš. Tačiau pasiųstasis Amerikos 
čekų pinigais nupirktas tankas, turės di
džiulės moralės reikšmės. Tatai parodys, 
kad Amerikoje žmonės darbuojasi, kad 
čekų tautybės žmonės tuo didžiai rūpi
nasi — rūpinasi padėti sumušti hitleriz- 
mą ir išlaisvinti pavergtąjį savo tėvų 
kraštą Čechoslovakiją.

Rašo Proricė
Brooklyn© sriieton-nacių 

“masiniam” mitinge, įvyku
siam liepos 27 d., Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos šefais p. 
J. Valaitis savo “prakalboj” 
sakė:

“Lietuva jau turi savo vy
riausybę. Laikinajai Lietu
vos vyriausybei vadovauja 
profesorius Juozas Ambro- 
zevičius...”

Jeigu taip, tai “brolio” 
Valaičio “Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga” jau nebereikalin
ga. Ji dabar turėtų vadintis 
“Hitleriui Remti Sąjunga,” 
nes jis Lietuvą “išvadavo.”

“Bundles For Britain” — Kodėl 
Ne Sovietų Sąjungai?

Šiuo metu Amerikoje tam tikri žmo-
• . nių sluogsniai ir grupės turi įsteigę ko

mitetus ir renka aukas nuo karo nualin- 
, tiems Anglijos žmonėms. “Bundles for 

Britain” (Pundai Britanijai) yra jų ©bal
sis. Už surinktąsias aukas, jie siunčia 
Anglijos žmonėms įvairių daiktų — me
dikamentų, ir šiaip visokių reįkalingų 

i i dalykų. ‘
Tai yra geras ir gražus darbas. Nie

kas jam negali priešintis. Priešingai, to
kiam dalykui tik padėti tegalima.

Bet tas veda prie kito klausimo: Kodėl 
negalima panašūs komitetai įsteigti ir 
rinkti aukos panašiems dalykams pirkti

• . Sovietų Sąjungai? Sovietų Sąjungos liau- 
. dis neša pačią sunkiausią karo su fa-

šizmu naštą. Anglijos žmonės niekad to
kių mūšių neturėjo su Vokietijos naciais, 
kokius šiandien veda Sovietai.

Mums rodosi, atatinkamos amerikinės 
» organizacijos, įstaigos ir pavieniai asme- 
L nys — įtakingi asmenys — turėtų tuo 
- reikalu susirūpinti ir pradėti tąjį darbą. 

Tai būtų labai didelis pareiškimas soli
darumo su herojiškai kovojančiomis So- 

-■-vietų Sąjungos tautomis. Tas sustiprin- 
lotų Sovietų Sąjungos kovotojus moraliai; 
Mitas labiau -suinteresuotų tuos Amerikos 
•>>ŽmoniU'Sluogsnius, kurie dar nėra užten-

• -okamai - susiinteresavę, Sovietų Sąjunga, 
• Pkovatoįa už visos žmonijos laisvę ir švie- 
' sesnį rytojų.

Sykį Pūsimo jus, Reikia Kirsti
Tuojau, kai Japonijos imperijalistai 

nusitarė lysti į Indo-Chiniją, iš Washing- 
tono ir Londono buvo skelbiama, kad 
toks Tokio ponų žygis nebus toleruotas, 
kad prieš tai Amerika griežtai išstosian
ti, ir tt.

Japonija pasiuntė savo kariuomenę į 
Indo-Chiniją. Pastaroji pereina (“su 
Vichy valdžios žinia”) į japonų rankas. 
Kas gi per tąjį laikotarpį buvo padaryta 
iš demokratijų pusės? Didžiausias žy
gis — užšaldymas japonų turto Ameri
koje, Britanijoje ir Pietų Indijose (Hol- 
landijos kontroliuojamose). Daugiau nie
ko ypatingo. Japonija tą patį padarė A- 
merikai. Daugiau: Japonijos imperijalis
tai priedui pradėjo šaudyti į Amerikos 
laivą, esantį Chinijos vandenyse.

Tuojau po to, kai Amerika nusitarė už
šaldyti japonų turtą, iš Washingtono atė
jo žinių, būk valstybės departmentas ir 
vėl mano kaip nors aptaikyti Japonijos 
imperijalistus. Manoma, esą, duoti ja
ponams aliejaus, bet tik ribotai. Mano
ma kaip nors eiti prie susitarimo.

Jeigu tai yra tiesa, tuomet, mums at
rodo, dalykai neina gerąja puse. Fašis
tus aptaikyti iki šiol nepavyko niekam, 
juo labiau nepavyks Amerikai. Šiandien 
tarptautinis fašistiškas agresorius tega
li skaitytis tik su jėga. Todėl ir Ameri
ka privalo daryti griežtesnius žygius ag
resoriaus suvaldymui.

Didžiausias ir galingiausias agresorius 
yra, aišku, Vokietijos nacizmas. Po jo 
direktyvomis eina visas “parėdkas.”-Vo
kietijos nacių direktyvoms dėka Japoni
jos imperijalistai šiandien pradėjo nau
jas agresijas Ramiąjame Vandenyne. To
dėl, kad suvaldyti Japonijos fašizmą, rei
kia duoti smūgis ne tik jam, bet juo la
biau Vokietijos fašizmui.

Mūsų nuomone, su Japonija Amerika 
turėtų nutraukti visokius ryšius, pa
skelbti griežtas ekonoinines sankcijas, ir 
tu.Q.‘pačiu sykiu Amerika ir Anglija tu
rėtų kuo veikiausiai visokiais būdais pa
sidėti prie sumušimo ir visiško likvidavi
mo fašizmo Vokietijoje. Europoje šiuo 
metu eina patys ’didžiausi žmonijos is
torijoje mūšiai. Europoje eina sprendi
niais didžiojo klausimo: kas valdys pa
saulį — patys žmonės, pačios tautos, lais
vai ir demokratiškai, ar juodasis barba
rizmas, kurį mes šiandien žinome kaipo 
fašizmą ir nacizmu? Todėl Amerika tu
rėtų tuč tuojau stoti paįalbdn Sovietų 
Sąjungai, karžygiškai kovojančiai su pa
saulio pabaisa.

Tuomet, kai Hitleris sutraukė savo di
džiausias karo jėgas į Rytų Frontą, 
Anglija su Amerika turėtų ne tik teikti 
Sovietams pagalbos, bet ir Vakarų Euro
poje reikėtų daryti žygiai naujam fron
tui atidaryti. Tuomet Vokietijos fašiz
mas būtų greit sudaužytas, su riiažiau 
aukų, su rriažiau kaštų. O kai žlugtų Vo
kietijos nacizmas, tuomet žlugtų ir Ja
ponijos impei’ijalistų galia; tuoihet mū
sų kraštas Amerika it visas pasaulis pa
sijaustų iš tikrųjų ramus ir laimingas.

Per Lietuvą perėjo karo 
audra. Ji nuteriota, nualin
ta, apiplėšta. Skurdas ir ba-. 
das Lietuvoje dabar didžiau
sias. Įvestos maisto korte
lės. Amerikos lietuviai gal
voja, svarsto, kaip ir kuom 
jie galėtų duot medžiaginės 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

Kai baisus badas ir skur
das smaugia Lietuvos gy
ventojus, tai, kaip telegra
mos praneša, “Vokiečių ka
ro vadovybė Lietuvoje krei
pėsi į Lietuvos ūkininkus 
prašydama jų pristatyti vo
kiečių kariuomenei kiek ga
li daugiau maisto produk-į 
tų...” , 1

Štai tau, ir “išlaisvinta” 
Lietuva! Jos pačios gyven
tojams bado mirtis žiūri į 
akis, o čia — “prašo” kiek 
gali daugiau pristatyt mais
to produktų vokiečių ka
riuomenei.

Taigi, jeigu mes ir bandy
tume siųsti pagelbą Lietu
vos žmonėms, tai toji mūsų 
pagelba būtų “išprašyta” ir 
pristatyta nacių kariuome
nei.

H i 11 e rio “išlaisvintoji” 
Lietuva ne tik paskutinį 
nuo savo burnos kąsnį turi 
atiduoti nacių armijai, bet 
ji priversta jai ir slauge 
būti. “Telegramos iš Lietu
vos” (“Vienybėje”) skelbia:

“Beveik visos Lietuvos li
goninės šiuo metu yra už
kimštos vokiečių sužeistais 
kareiviais, kurie atgabena
mi iš rytų fronto. Daugiau
siai vokiečių sužeistųjų da
bar yra Kaune ir Vilniuje, 
nors jų yra ir kituose Lie
tuvos miestuose.”

Pasirodo, kad “išlaisvin
ta” Lietuva turi nacių ar
miją ne tik maitinti, o ir 
slauginti.

Kaip jau sakyta, “išlais
vinta” Lietuva turi “savo 
vyriausybę.” Sakoma, kad 
generolas Raštikis tuom 
tarpu eina ryšininko parei
gas tarp lietuvių “vyriaųgjL 
bės,” kurios nariu jis yra, 
ir vokiečių karinių organų.

Iš paviršiaus žiūrint, iš
rodo^5 kad ta lietuvių vy
riausybė veikia šiek tiek sa
vistoviai, su ja naciai skai
tosi, jos “prašo.” Bet taip 
nėra. Tysliavos “Vienybėje” 
žinia iš Berlyno skelbia:

“.. .Vokiečiai planuoja iš 
Lietuvos išgabenti visus žy
dų tautybės žmones. Mano
ma, juos apgyvendinti oku
puotoje rusų tėti to rijoje, 
arba, prancūzams leidus, iš
gabenti į Madagaskafo salą, 
netoli Rytų.”

Še tau, Jurgūti, ir devyn- 
titiės! “Išlaisvintos” Lietu
vos gyventojus (žydų tauty
bės) naciai planuoja išga
benti į MadUskaro salą, 
nepaisydami nė “lietuvių 
vyriausybės,” nė “ryšinin
ko” Raštikio ! O “mūsų” na
ciški papūgos Amerikoje — 
Tysliavai; Valaičiai, Vitai
čiai ir kit.

IS KARO IR APIE KARA
* I'** ♦
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kuris matė tą;baisią sceną, 
po to perbėgo į Raudono
sios Armijos pusę ir prašė 
raudonarmiečių vado, kad 
jam leistų kautis prieš fašis
tus, tuos priešus bent kokio 
žmoniškumo.

Fritz Bruenner buvo liu
dininku daugelio tokių žvė
riškų nacių pasielgimų su 
sužeistais raudonarmiečiais. 
Kada naciai sučiupo 70 sun
kiai sužeistų raudonarmie
čių srityj Borisovo, tai jie 
niekšiškai visus juos užnuo
dijo aršeniku.

—Dvidešimts dienų darbo 
nacių fronte prieš Sovietus 
ant 20 metų mane pasendi
no, —sako Fritz Bruenner. 
—Per paskutines dvi savai
tes aš keturis kartus ma
čiau, kaip pagal nacių ofi- 
cierių įsakymą buvo išvilkti 
sužeisti r a udonarmiečiai į 
kiemą ir ten s u š a u dyti. 
Kaip teisingas žmogus gali 
ilgiau pasilikti Hitlerio žvė
rių tarpe? — statė jis labai 
sujudęs klausimą.

Liepos 17 diena. Hitleris 
pasiuntė prieš Sovietus savo 
šturmininkus, kad jie atlik
tų budelių roles. Jie suėmė 
grupe kolektyviečių iš Svo- 
bodnyj Trud ūkio. Tie hit
leriški žmogėdos bestijiškai 
mušė juos geležiniais bota
gais ir diržais, prikaltais ne
didelių vinių. Ir kada kolek- 
tyviečiai neteko s ą m onės, 
tai jie suversti vieni ant ki
tų, apipilti kerosinu ir už
degti.

Keli kilometrai nuo šio 
ūkio fašistai suėmė lauko 
ligoninę su 23 sunkiai su
žeistais raudonarmiečiais. 
Hitlerio smogininkai pradė
jo kamantinėti sužeistus 
raudonarmiečius, reikalau-

Fašistų Pavėigtudse 
Krašfuoše

Po to, kaip fašistai pa
vergė Balkanų šalis, tai hit
lerininkai bjauriausias prie
mones naudoja išnaikinimui 
slavių Jie nesūsilaiko prieš 
bjauriausias priemones, kas 
nuolatos akstiria Balkanų 
tautas į kovą. Slavoni j o j ke
lis valstiečius jie sušaudė 
tik už tai, kad tie atsisakė 
vokiškai kalbėti. Naciai la
bai žiauriai persekioja ser
bų stačiatikius kunigus.

Nuo nacių, karo pradžios 
prieš Sovietus Lenkijoj 
smarkiai plečiasi partizanų 
veikla. Daug naciams pada
ro vargo Susivienijimas Ko
vai Už Išsilaisvinimą iš po 
Hitlerio. Viename iš savo 
paskutinių atsišaukimų tas 
Susivienijimas rašo:

“Dabar, kada Hitleris pil
nas rankas turi darbo kovoj 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
pavergtosios Lenkijos pozi
cija pagerėjo ir laikas veik
ti.

“Kiekvienas lenkas turi 
būti,kareivis ir kuo tik gali 
privalo kenkti priešui, spro
gdinti, deginti, mušti prie
šo gaujas, juos visaip nai
kinti. Tyronai turi būti nai
kinami jų pačių ginklais. 
Kiekvienas ginkluotas vo- 
kietys yra didžiausias prie
šas laisvės ir civilizacijos. 
Vokiečiai turi būti visokio
mis priemonėmis terorizuo
jami ir laikomi nuolatinėj 
baimėj. >Mriškime Hitlerio 
gaujas visada ir visur!”
Naciai žiido Sužeistuosius

Mūšiai eina netoli gelžke- 
lio stoties Šumilino, naciai 
suėmė penkis sunkiai su
žeistus r a u d onarmiečius. 
Priešo oficierius, matyda
mas kruvinus raudonarmie
čius, pareiškė: “Mes neturi
me vietos savo sužeistiems. 
Mes neturime laiko gaišuoti 
su sužeistais raudonais!” Ir 
fašistų gaujos ant vietos 
durtuvais užbadė sužeistus 
kovotojus.

Vokietys karys Bruenner,

Vokiečiai Kareiviai Pasiilgę 
Savo Naniy ir Taikos

Sovietų valdžios organas 
“Izviestijos” liepos 26 d. at
spausdino paveikslą vokie
čių kareivių, paimtų nelais
vėn ir korespondenciją savo 
bendradarbio Simonov. Si
monov sako:

* «

“Štai jie stovi prieš mus 
— pusėtina grupė žmonių. 
Gerokas skaičius — net 97, 
kurie buvo paimti vienu žy
giu.

“Jų, tankai buvo nuėję 
pirmiau, o kariai ramiai 
paskui juos žygiavo. Jie bu
vo neginkluoti. Viskas, ką 
jie turėjo, tai po revolverį. 
Jų komanda jiems sakė, 
kad jie gali žygiuoti ramiai.

“Jų priekyje: tankai va
žiavo ... Staiga, iš miško, 
iššoka Sovietų infanterija ir 
pradeda šaudyti. Vokiečiai 
kariai liekasi nustebinti. 
Jiems buvo pasakojama, 
kad rusai labai toli nuo jų, 
kad rusai pasitraukė seniai.

“Jie žiūri į laikraštį, ku
riame parodomas paveiks
las, krūvos sudaužytų vo
kiškų tankų. Paveikslas ta
po nuimtas po mūšio. Kariai 
rodo pirštu į įvairias maši
nas ir jas pažįsta ir garsiai 
pakartoja vienas kitam tan
kų numerius. Kariai liekasi 
nustebinti.

“Vokiečių komanda įsako 
liekanas sudeginti, o tankus 
ir šarvuotus automobilius 
nuversti nuo kelio. Antroji 
armijos linija neprivalo ma
tyti, kokius didelius nuosto
lius yra panešus armijos 
pirmoji linija.

“Antrosios linijos kolum- 
nos traukė pirmyn ramiai 
išvalytu keliu — traukė pir
myn, kol juos apsupo rusų 
infanterija, kuri staiga pasi
rodė tartum iš niekur, nors

Lietuva laisva, turi savo vy
riausybę, savitai tvarkosi.

Hitleris pasimojęs ištrem
ti iš Lietuvos visus žydų 
tautybės Lietuvos piliečius 
bei gyventojus vien tik to
dėl, kad jie žydai. Visas ci
vilizuotas pasaulis bjaurisi 
tokiu nacių zoologiškumu, 
tokiu šlykščių anti-semitiz- 
mu. Bet Lietuvos naciškai 
“vyriausybei” dėl to nesu
dreba širdis. Mat, ir ji jau 
visu šimtu nuošimčių liko 
“ari joniškąja.”

O gąl manote^ kad “mū
siškiai” sriietonūoti Tyslia- 
vai, Karpiai; Vitaičiai ir Ko. 
pasipiktins dėl žydų tauty
bės žmonių ištrėmimo iš 
Lietuvos — pasmerks tąjį 
žydų tautybės žmonių bai
sų apskriaudimą ir išnieki
nimą?

Nelaukite! Pakrapštyk bi
le vieną “mūsų” smetonuo- 
tą patriotą — matysi nacį. 
Jie seka savo ideologinio 
tėvo — Hitlerio — taką!

vokiečių karo komunikatas j ant pasakyti, kokios Rau- 
sakė, kad rusai pasitraukė idonosios Armijos jėgos yra 
seniai už kokio šimto kilo- [priešakyje ir kitas karo sla- 
metrų nuo čia.

“Hershardt H a b e c orn, 
vaikinas iš Mulhausen, drai- 
veris ir mechanikas, kapra
las, 19 metų amžiaus, ir Jo
seph Muttlehammer, iš Ro- 
gensburg, muzikantas ir 
seržantas majoras — tai du 
tipiški vokiečių armijos ant
rosios linijos kariai, kaip 
amžium, taip mintimis.

“Vokiečių armijos antroji 
linija susideda iš jaunuolių 
ir žmonių penktoje dešim
tyje metų. Jie išsiskyrę am
žiumi, bet susivieniję bend
ru ir giliu troškimu, kad 
karas pasibaigtų kuo grei
čiausia.

“Paklausk vieną, kitą, 
trečią, ketvirtą ir dešimtą 
ir visi jie nustebins tave 
vienodu atsakymu: ‘Mes no
rime taikos. Mes norime 
grįžti namo. Mes norime, 
kad karas pasibaigtų kuo 
greičiausia.’ (

“Tiktai seržantas, kulkas- 
vaidininkaš ir bevielio tele
grafo operatorius Heintz 
Appelof nori karo, šiam 
jaunam1 ’ ’ p a r s i d a v ušiam 
žmogžū^žihi sistematiškas 
žmoniįį žtidymas pasidarė į- 
plaukų ir garbės šaltiniu. 
Jie nešioja kaspiną savo 
uniformoje. Užklausus jo, ‘o 
kur tavo geležinis kryžius?’, 
jis atsako: ‘Man kryžius 
buvo pažadėtas tiktai prieš 
kelias dienas. Kryžiai gi į- 
teikiami tiktai parado metu 
per ceremonijas.’

“ ‘Tai jūs laukėte to para
do nekantriai?’ ‘Taip, lau- : 
kiau.’

“ ‘Taip, jūs laukėte, bet 
nesulaukėte,’ Hėiritž Ap’pel- 
of tyli. Jis nusiminęs. Ir ne
gali jis būti nenusiminusiu, 
kuomet vietoje parado ir 
kryžiaus, pateko nelaisvėn.” 'nuo tos ligos.

ptybes išduoti. Kvosdami 
mušė sužeistuosius per dvi 
valandas, nulupinėjo nuo jų 
žaizdų užraišus, o paskui vi
sus pakorė ant telegrafo 
stulpų sodžiuje.

Kasdien ateina tūkstan
čiai žinių apie hitlerininkų 
barbariškus žygius prieš su
žeistus ir nelaisvėn pateku
sius raudonarmiečius, dar
bininkus ir valstiečius.

Fašistai smaugia francū- 
zus, belgus, norvegus, da
nus, lenkus, graikus, serbus, 
bulgarus, čekus, rumunus ir 
vengrus, kurie visaip prie
šinasi nazių viešpatavimui, 
ir dabar savo budelišką 
praktiką pernešė prieš So
vietų Sąjungos piliečius.

SMERKIA JAPONUS Už 
ANGLŲ KALBĄ

Tokio. — Japonų spauda 
smerkia gimusius Ameriko
je japonus, kad jie, atvykę 
į Japoniją arba gyvendami 
joje, kalbasi angliškai, o ne 
japoniškai, nors jie lengvai 
galį susikalbėt japoniškai, i

MIELĖS IR VĖŽIO 
GYDYMAS

Mišiniu mielių su vitaminu 
B2 (arba riboflavinu) pagy
doma nuo vėžio ligos daugu
ma pelių, kuriom vėžys bu
vo dirbtiniai įskiepytas.

Sulfapyridiriė, naujasis 
galingas vaistas plaučių už
degimui gydyti, gerai tar
nauja ir kaipo gyduolė ser
gantiem kūdikių paraly
žium. j

- Praeitą sa-New York 
vaitę šiame iriifeste mirė vie
nas asmuo riūo kūdikių pa
ralyžiaus. Tai buvo pirmoji
New Yorke šiemet/mirtis

V v

šūkauja, būk
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IT’S THIS WAT 
FOLKS

••wyk
ON TUESDAY EVENING, when 

all was still, we quietly sneaked a 
mirror into our room and with the 
help of the dim bedroom lamp ex
amined our brunette locks for 
threads of gray. Ah me, but there 
is autumn in our hearts if not in 
our bones.

Was it yesterday, or yesteryear, 
that we first met Mary Brown as 
she merilly tripped the peabody in 
Laisve Hall, nodding smiles with 
every step? The other day (yes, 
that looks like a gray one) the 
same young girl, now a woman 
grown and beautiful, slipped out 
the charming words, “We will be 
married soon ...”

Ah sweet life! Francis Sibol, take 
care of her . .. •

SPEAKING OF MARRIAGES, 
another well-made match occured 
when Henry Juška and Lillian Za- 
taveckas observed the formalities 
on July 27th. Both will remain in 
New York for a time and will then 
go to Champaign, III., Lillian to 
study and Henry to work and 
continue his poring over advanced 
chemistry.

Henry and Lillian paid a visit to 
this patient a number of weeks ago 
and entranced him with an analysis 
of current theories regarding the 
nature of matter. From this con
versation sprang ideas for pseudo
scientific tales and, if fate and the 
editors are kind, time may yet see 
a pulp containing the adventures of 
Henry and Lillian on the Planet 
With the Double Sun . ..•

FOR THE PAST SEVERAL 
WEEKS it can be said that the 
punctuality of appearance and the 
size of the Laisve Youth Section 
left much to be desired. In fact, 
for two weeks the Lithuanian Daily 
did not have even one English col
umn.

It was the wish of the writer, up
on returning to work after an en
forced vacation with pneumonia, to 
quietly pick up the galleys of the 
LYS and continue with a little bit 
of this and a little bit of that as 
nothing had happened. But I sup
pose it can’t be done-admitting 
that, let me take this opportunity of 
thanking out-of-town readers and 
acquaintances for their cards and 
best wishes, and my close friends
for their visits. Giving thanks too 
often sounds trite and sentimental, 
but in this case it is meant since
rely . .. •
* UNDER ORDINARY CIRCUM
STANCES there would always be 
someone to take over the Youth 
Section in the absence of the editor, 
but this time “technical difficulties” 
(what a myriad of things those 
words cover!) played havoc with it. 
Al Dobinis, upon whose shoulders 
it would have fallen, had his hands 
full with the making-up of the page 
forms of the newspaper. A simple 
changing of personnel to ease Al’s 
job on the composing and thus help 
him do the Youth Section. Not so
easy.

AS AN EXAMPLE of “technical 
difficulties” we can point to Nick 
Pakalniškis. He, to repeat the old 
gag, found out about the power of 
the press when he put his hand into 
one. .. •

LET US TAKE A LOOK at the 
people upon whose shoulders fall the 
responsibility of seeing that the 
Laisve comes out each day. There 
are, counting all, twenty-two.

The janitor is George Zablackas 
who also impatiently waits for the 
presses to unload the first batch of 
copies in order to supply the news 
stands in Brooklyn. In the main 
office of Laisve where the business 
end of managing a newspaper is 
taken care of we find Mary Sineus, 
Lillian Kavaliauskaite and Frank 
Buknys. •

DIRECTLY IN BACK of the of
fice is the shop where three linotype 
machines form the lead slugs which 
create the impression of these let
ters on paper. The machines, cost
ing a pretty penny, see service from 
eight to fourteen hours a day and 
are manned by Joe Byron, Oswald 
Bagdonas, Vincas Rudaitis and Peter 
Baranauskas. •

MATERIAL COMPLETED by the 
linotypists is given to two make-up 
men, Al Dobinis and Walter Kubilius, 
who arrange the material and are 
generally held responsible for mis
placed lines and the appearance of 
the paper. From two to four- thirty 
in the afternoon Al helps out on the 
machines while yours truly goes up 
to the editorial office to edit, write 
and proofread the Youth Section.

Helping Al and Walt is a new 
man, Povilas Venta, who makes the 
pictures you see on these pages, 
working away at another table will 
be ] ’etras Aolomskas, arranging ad
vertisements and making up adver
tisements which, in turn, will be 
given to Nick Pakalniškis for print
ing on the smaller presses down
stairs. •

AT THE MAIN PRESS, from 
which roll the finished copies of 
Laisve, can be found Juozas Dai- 
ftius. We leave him and walk care- 

( fully up the stairs to the editorial 
office.

Vincas Taiiras, first-page editor, 
not be found here for he is 

typing away at his favorite corner

Listen Lithuanians!—Only One Key 
Fits the Door to Tomorrow!

The American people want to 
know about this war. They want 
to know what it is all about. They 
want information—facts. They’re 
sick and tired of reading between 
the lines, and they buy our paper 
in the hope that it will give them 
something they can get their teeth 
into.

They wanted to understand the 
situation.

It so happens that human rela
tions are as much involved here 
as armies, and in some respects 
more so.

It has got beyond the point 
where you can’t understand what is 
going on if you don’t know any
thing about socialism. You can stu
dy the movements of troops .gather 
figures on comparative military and 
industrial strength, analyze the bat
tles, listen to the speeches of states
men, and not know a damned thing 
about what is going on if you don’t 
know what socialism is.

Russia has it. Germany—or ra
ther the big shot industrialists of 
Germany—imposed fascism to pre
vent it, Mussolini was put in power 
by the Italian millionaires to pre
vent it.

Socialism takes the great indus
tries and resources out of private 
hands and makes them the property 
of the people, democratically oper
ated for the good of all.

Capitalist “authorities” sau it is 
impossible-that it wont work.

Well, it has worked, and the fight
ing power of the Red Army ought 
to prove that to anyone’s satis
faction.

The fighting power of the Ger
man army proves nothing, because 
Germany was already one of the 
most highly industrialized nations 
of the earth.

WHY THE PRESS LIES

But the Russians took over the 
most backward and ignorant coun
try of the earth, next to China, and 
developed it, under socialism, to a |

DRAFTEES AND HEALTH-A LITTLE
CARE WOULD OKAY MANY REJECTEES
Medical Report Outlines Reasons for the High Percentage 

of Rejections Due to Unfitness
Because over eighty percent of all 

the New York City registrants qua
lified only for limited military ser
vice have but one medical defect, 
as revealed in the report submitted 
by Colonel Samuel J. Kopetzky, 
Chief of the Medical Division of the 
New York City Selective Service 
Administration, a prehabilitation 
program, set in motion Monday, 
whereby the practical means to ar
range for the treatment of regist
rants will be available, has an even 
better chance for success than had 
previously been anticipated, Colonel 
Arthur V. McDermott, New York 
City Selective Service Director, 
said.

The report indicates that many of 
the defects can be easily remedied, 
so that the men will be available 
for-full military training in a short 
time, Colonel McDermott said. He 
pointed out, however, that there are 
present some defects, such as de
fects of the eyes or where all natu
ral teeth have been replaced by 
one or two plates, which cannot be 
remedied.
Health Most Important for Defense

He added: “The health of the na
tion and the future usefulness of 

' these young men to themselves and 
to society are as much involved as I 
national defense. A man with a | 

.single remedial defect should take 
advantage of this opportunity to 
overcome it, now that the Physical 
Examination has brought to his at
tention its extent and nature. Start
ing today, a medical social worker 
will be attached to each local board 
and will, with the registrant’s consent

in the main hall; but the first face 
we see as we enter the sanctum 
sanctorium is that of Stephanie 
Sasna, editor of the local news page 
and the women’s page which ap
pears on Wednesdays. Directly in 
back is thoughtful Roy Mizara, co
editor with Anthony Bimba.. Toge
ther they set the editorial pace and 
prepare most of the serious articles 
and edit the correspondence.

Least noticeable, but most im
portant, is John Barkus, the proof
reader of every Lithuanian word in 
the newspaper. He will raise holy 
hell if one copy of the paper 
with a misplaced comma leaves the 
hands of the mailer, George Kurai
tis. Laisve also has one part-time 
worker, Dominic Sholomskas, whose 
desk overflows with the work he 
does for the ALDLD.
This • is about all, folks. If you 

have any complaints, suggestions, 
criticism, see the man you want. 

point where it can stand up to and 
slap down a military machine that 
walked through France like cheese 
and chased the British army all 
over the globe.

You’ve read hundreds of articles 
in the monied press on the failure 
of socialism in Russia and the hope
less inefficiency of her industries. 
It should be clear now that they 
were lying.

And they haven’t stopped lying 
either.

Howard, foreign editor, published 
an article June 26th predicting wide
spread revolt in the Ukraine and a 
sudden collapse of Russia because of 
the dissatisfaction of the people. I 
cannot believe he is that ignorant.

Today in the Ukraine the people 
own giant collective farms which 
they operate democratically, using 
the most modern agricultural ma
chinery. These collective farms have 
their own movies, clubs, schools, 
hospitals and other benefits.

How would you like to call around 
at one of these farms some morn
ing and inform the workers that 
from now on it would belong to a 
landlord who would operate it for 
his private profit? That’s approx
imately the job which Simms lays 
out for Hitler, and predicts the peo
ple will revolt to help him do it.

These collective farmers own their 
own home and apartment houses. 
These things were built under so
cialism. They are the personal pro
perty of the people concerned, but 
not commercial property with which 
anyone may speculate.

How would you like the job of 
transforming it into commercial 
property for the benefit of real 
estate sharks and mortgage com
panies ?

FACTS TO KNOW
Get the Dean of Canterbury’s book 

‘The Soviet Power,’ ’and read up 
on socialism. Because pretty soon, 
if you don’t know about socialism, 
you won’t know much about any
thing.

and upon the recommendation of the 
Examining Physician, make arrenge- 
ments for him to receive treatment, 
cither from a private physician or, 
if he cannot afford to pay, at a 
clinic.”

According to Colonel Kopetzky, 
among the defects easily remedied 

\so that those having one or more 
could be put in condition for Class 

,1-A are hernia, varicocele, go
norrhea, syphilis, infected gums, and 
the replacing of extracted teeth 
with fixed or removable bridges.

The report throws some interest
ing light on the health of the New 
York City registrants as it is af
fected by pulmonary tuberculosis 
syphilis, and psychiatric disorders, 
according to Colonel Kopetzky.

Pulmonary Tuberculosis

A special study of the prevalence 
of pulmonary tuberculosis was made 
among an unselected group of regis
trants from Local Board No. 1, the 
board which includes Chinatown, 
part of Mulberry Street, Lower 
Broadway. This was done by X-ray 
examination before classification, 
and revealed that of the 1,090 men 
examined, 95 or 8.7 percent had 
active or arrested pulmonary tu
berculosis to an extent which would 
disqualify them for any military 
service.

While Local Board No. 1 is typi
cal of New York City as far as the 
percentage of men accepted for full 
military training goes, it has a 
higher percentage of those medical
ly unfit for any kind of service 
than any other board in the city, 
according to Colonel Kopetzky. 
Therefore, a sampling of regis
trants from Local Board No. 1 can
not be considered typical of the re
gistrants as a whole as regards 
pulmonary tuberculosis, but may be 
used as a basis for estimating its 
prevalence throughout the city,. he 
said. On that basis, approximately
6.5 percent of all New York City 
registrants between the ages of 21 
and 36 arė estimated to have pul
monary tuberculosis. Safely, it may 
be estimated, then, that not more 
•than 8.4 percent and not less than
4.6 percent of all the New York 
City registrants have active or ar
rested# pulmonary tuberculosis to ah 
extent that would disqualify them 
for military service, the Colonel 
pointed out.

Extent of Syphilis
'The syphilis picture for New 

York City is a very encouraging 
one, Colonel Kopetzky feels, des
pite recent inaccurate reports that 
would seem to prove otherwise. On-

America On Guard!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Miliute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

Junked Cars 
Probable Scrap
WASHINGTON. — The Office of 

Production Management announced 
a campaign to .convert millions of 
junked automobiles into scrap iron 
and steel "for defense production.

Officials said one car contains 
enough scrap for a light cannon, 
and that twenty contain enough 
for a tank. About 2,500,000 cars 
arc scrapped annually, and millions 
arc parked* now in auto “grave
yards,” officials said. Normally, the 
cars remain in such yards for years 
until all salable parts have been dis
posed of, but O.P.M. is endeavoring 
to got auto wreckers to employ ad
ditional labor, strip all cars imme
diately and prepare the bodies and 
engine blocks for scrapping.

The campaign will open with a 
meeting of auto wreckers and scrap 
dealers in Columbus, Ohio. Similar 
conferences are to follow in other

Anticipated
Pat had been hurt. It wasn’t much 

.more than a scratch, but his em
ployer, with visions of being obliged 
to keep him for the rest of his life, 
sent him to a hospital for examina
tion.

The doctor'said: “As subsutaneous 
abrasion is not observable, I do not 
think there ds any reason to appre
hend tegumental cicatrization of the 
wound.”

“Ah!” said Pat, in relief. “Ye took 
the very words out of me mouth.”

Tells Class How
To Call Them

Besides a thorough knowledge of 
the rules, a baseball umpire must 
have a fit physique for the tough 
job of “handling the boys” during 
a doublehcadcr on a hot day, Ernest 
C. Quigley, former supervisor of 
umpires for the National League, 
said yesterday as he began teaching 
a class in umpiring technique at 
Teachers College, Columbia Univer
sity. Mr. Quigley, who was an active 
umpire for twenty-five years, warn
ed his students they faced a course 
of seventy rules in one week, to 
give them the proper training for 
authority on the field. The students 
are school coaches and physical edu
cation teachers from throughout the 
country.

ly 1.65 percent of the 115,569 total 
number of registrants examined for 
the first fourteen induction periods 
had two positive serological tests 
for syphilis; 1,687 of the registrants 
were qualified for limited military 
service only, and 216 disqualified 
for any military service on the basis 
of those tests.

According to this latest report 
there wore only 233 registrants 
placed in Class 1-B because of men
tal and nervous disorders of a mild 
character while severe mental and 
nervous disorders disqualified 5,759 
registrants for any kind of military 
service. Divided into two classes, 
this 5,759 represented 3,544 ar 3.07 
percent of the whole disqualified for 
psychiatric disorders, and 2,215, or 
,1.92 percent of the whole disquali
fied because of nervous disorders.

Colonel Kopetzky pointed out that 
every registrant sent to the Induc
tion') Station has the benefit of a 

i psychiatric examination there. At 
'the local boards, however, only those 
registrants arc sent to the medical 
advisory boards for psychiatric ex
amination, who, in the opinion of 
the Examining Physicians need it. 
The record of the Examining Phy
sicians attached to the local boards 
in diagnosing nervous disorders was 
higher than their record for psy
chiatric disorders, i although noth 
were commendably high, he said. /

A Children’s Short Story About the War:-

KOSTIA RIDES AGAIN
By GEORGE GATES

Though Kostia was the winner of the Collective Farm prize 
— a pony—for being the most wide awake Young Pioneer, he 
was also one of the smallest members. This is perhaps why he 
could hardly be seen through the dust that blew up around 
him as he pulled his pony to a sudden halt before the compa
ny of oncoming soldiers. As the dirt settled the marching men 
saw Kostia sitting straight as Voroshilov, with his hand 
brought up in a smart salute.

“To the Front?” asked Ko-ū------ —--------------
stia.

“Yes, to the front,” answer
ed the soldier’s captain.

“I’m Kostia. May I ride my pony 
alongside to the New Bridge beyond 
the Collective?” The captain said 
he would be glad to have Kostia 
with them and that the Pioneer 
could even ride at the head of the 
column, right beside the captain. 
Kostia proudly swung into line. He 
had seen many soldiers marching 
through to fight the Nazi invaders 
but this was the' first time he had 
a chance to march with them on 
his new pony — and at the head 
of the lino. He wished he had a 
Red Army uniform like theirs.

“That’s a nice pony,” said the 
captain as they marched along. “Is 
it yours?”

“Yes, Comrade Captain, the Col
lective gave it to me as a prize.”

“So big a prize for so little a 
fellow? What did you do to win it?” 
the Captain asked.

“I organized the Pioneers to get 
up at dawn every morning and 
watch in the wheat fields for fas
cist parachute jumpers.”

“And did you ever see any?” the 
captain asked laughing.

“Yes, yesterday, and I had to run 
off the way back to the Collective 
on foot. But now I have a horse.”

Kostia patted his pony’s neck.
“But did they catch any of the 

parachutists?” continued the cap
tain.

Kostia drew himself up again like 
Voroshilov. “Sure! They caught 
them all by starting a fire in the 
wheat. The Nazis came running out 
fast with one hand in the air and 
the other rubbing their scorched 
backsides.” 

Hitler, in Desperation, Tried to
Use the Gag of a “Great Crusade”

By D. Zaslavsky.
Gangsters operate in masks. When 

the fascist war machine was break
ing, crushing, trampling underfoot 
the weaker European states, Hitler 
masqueraded in the guise of an an
cient German. He donned a beast’s 
skin and helmet with bull’s horns. 
Furiously rolling his eyes, he roared.

Hitler cursed the whole of Eu
ropean culture and civilization, 
abused the French, hurled profani
ties at the English, defamed the 
Scandinavians, Dutch, Belgians and 
people of the Balkan peninsula.

Ho counterposed to the whole of 
Europe (and incidentally also Ame
rica) the ancient German barbarism 
and primitive paganism.

When the perfidious attack on the 
Soviet Union was perpetrated, the 
old disguise was discarded. The 
Oaken mace was changed for the 
sword with the emblem of the cross. 
Hitler is no longer roaring. He is 
preaching the crusade of the whole 
of Europe in defense of civilization, 
culture and Christianity against the 
“Bolshevik barbarism.”

Hitler is defending Europe which 
he trampled down, defending Euro
pean culture which he subjected to 
humiliation, defending civilization 
which he polluted by the violence of 
his fascist horde!

The trumpets are blowing in Ber-
lin, summoning the new crusaders. 
But the world looks on with con
tempt at this war dance of the fas
cist swindlers. Not a soul has ral
lied around Hitler. The cheap trick 
has failed. The Berlin swindlers arc 
indignant.

Why have America and Europe 
refused the services of Hitler in 
protecting order, culture and civili
zation? For the very reason why a 
man known as a thief is not given 
the position of a bank teller, why 
a man known as a robber is not 
made a warehouse watchman.

Hitler proclaimed the crusade 
against the Soviet Union for the 
sake of European order. But it was 
Hitler himself who destroyed all or
der, transformed Europe into a fas
cist prison of the peoples, and re
duced the national economy of Eu
rope to chaos, poverty and hunger.

Hitler is organizing, a crusade in 
defense of private property against 
Bolshevism. But all the tanks, 
trucks, armored trains and lorries 
of the German fascist army are fil
led with other peoples property 
plundered by the Hitlerite hordes.

He . robbed all the European 
states, all the European peoples.

And finally, his last trick: Hitler 
iobscurcs the .heathenism Swastika 
and brandishes the cross.

He proclaims himself champion 
of Christrianity. But even in Ger
many, in spite of the terfor, the 
Catholic priests are coming out 
against the fascist persecution of 
the Church.

In Yugoslavia, Hitler brutally as
sails the orthodox priests as repre
sentatives of the Slav people.

The cassock does not save any-

Kostia laughed but the soldiers 
kept marching grimly ahead. They 
went along in silence as they 
tramped the three miles leading in
to the Collective. Even the ques
tioning captain said nothing.

Through the Collective the column 
marched with Kostia at the head. 
Along the little one’s village street 
people waved to the soldiers and 
called to them to wipe out the Nazi 
vermin. The boys in the street 
shouted “Hooray for Kostia!” But 
Kostia sat- erect and looked neither 
to the right nor left. He barely nod
ded to his Pioneer friends. Some of 
them thought Kostia was getting 
high hat and one even yelled, “Ho 
ho! Look at Kostia, he’s going to 
show them where the Nazis are!”

Kostia seemed not to hear them. 
At the end of the Collective he sa
luted the captain and said he was 
turning back.

To Cut “Gas”
For Lighters

OTTAWA, Can. — The amount 
of gasoline used by Canadian smok
ers in their cigarette lighters in a 
year would send a bomber into Ger
many every night for two weeks.

This unofficial conclusion was 
reached when it was roughly estim
ated that gasoline used in cigarette 
lighters in the Dominion amounted to 
13,000 gal. a year. Cigar stores have 
not yet stopped free lighter filling 
service, although motorists have 
been asked to cut down on their 
gasoline consumption.

“But you were going to ride to 
the New Bridge with us,” said the 
captain. “Come, be a good Pioneer 
and sec us off to the war. Bid us 
farewell. We have some sugar for 
your pony.”

Kostia thanked him but said he 
thought he had better go back as 
he had been away from home since 
daybreak watching for Nazi para
chute troops. He saluted again and 
turned off.

The captain looked back as Kostia 
disappeared as he came, in a whirl 
of dust. He looked over his march
ing men and then grinned to a 
lieutenant behind him.

[ “So that little Red devil is out 
I looking for parachute troops, eh ? 
j They’ve even got the kids after us. 
■ I’d like to run a bayonet through 
that one. It’s too bad, though, that

Į he wouldn’t march along with us 
to the bridge. With one of their own 
Pioneers riding beside us there 

! wouldn’t be a chance in the world 
i of anyone suspecting.”

“We’ve got nothing to worry 
about. Herr Captain,” said the lieu
tenant. “Our parachutes arc hidden 
in the wheat fields and they’ll ne
ver be found until we take over the 
harvesting next month. There’s no 
one in the whole of Russia would 
take us for other then Red Army 

j men in these uniforms. And we 
speak perfect Russian.”

I “Quite so,” said the Captain 
chuckling. “And after we blow the 
New Bridge to pieces it means the 
complete collapse of the Red Army 
on this front because their main ar
tillery coming up right behind us 
will never get there.”

Now that they were well past the 
Collective they quickened their pace. 
Not a peasant did they pass on the 
road anywhere. The vast fields of 
wheat rippled in the morning breeze. 
A mile from the New Bridge they 
increased their fast walk to a trot 
and then stopped sharply as they 
saw poked through the wheat 
around them, on either side of the 
road, lines of sharp pointed glisten
ing bayonets.

Resistance was useless. Slowly 
they raised their hands above their 
heads as hundreds of determined 
looking peasants followed the bayo
nets out of the wheat.

That night, before the local Red 
Commander, the Nazi parachute 
captain sneered, “So you found our 
parachutes?”

j “No.”
I “Then how did you know we 
weren’t Reds?”

“Only Kostia knew.” Said the 
Red Commander smiling. “Kostia 
knew because in all the miles he 
rode with you along the road and 
through the Collective your men 
didn’t sing once. And marching sol
diers of the Red Army always 

‘sing.’

Wilcox Gets Lead in “Star” 
Shocker

NEW YORK. — Screen actor Ro
bert Wilcox will substitute for Mi
chael Whalen, originally scheduled 
for ‘The Gypsy’s Hand,” a horror 
shocker on “Star Spangled Theater," 
Sunday night, August 3, at 8:00 p. 
m., EDST, on the NBC-Blue Net
work. A previous commitment forc
ed Whalen to cancel the engage
ment.
Isabell Jewell will play the femi

nine lead in the eerie epic, compiled 
by Alonzo Dean Cole, the shudder 
specialist.

The opus is concerned with the 
amputated hand of a gypsy pianist 
which chases Wilcox and Jewell 
about the premises in an attempt 
to murder them but is finally foiled.

one from the humiliations and tor
tures, from the hangman’s noose and 
bullets.

In Greece the fascist cannibals 
profane the churches.

Even in Bulgaria, at the demand 
of the German military authorities, 
Hitler’s flukeys have arrested ma
ny clergymen.

Such are the new “crusaders” of 
fascism.

Under all and sundry masks, they 
are nothing but the knights of the 
knife and club, the trigger-man he
roes of burglary and fraud.

The dregs of society are proclaim
ing themselves the champions of or
der. One night think that very few 
criminal elements, lovers of other 
peoples property, adventurists, re
mained in Europe.

Surely, such is not the case. Hit
ler could have easily knocked to
gether battalions of fascist scum in 
various countries wore it a matter 
of easy gain. He did lure them by 
the prospect of easy profit in the 
land of the Soviets. But the Soviet 
people had already demonstrated to 
the whole world that it is no place 
for easy gain.

The masquerade, as the crusaders, 
failed. The fascists did not succeed 
in uniting Europe against the Soviet 
Union. But the whole world united 
against Hitler.

Quite Likely
First Actor—Whose funeral is

that?
Second Actor—Old Joe, the come

dian’s.
“Great Scott. Is he dead?”
“Must be, unless it’s a rehearsal.”

MASTER OF MUSIC—It’s no gag, the title of Master of Music 
was really conferred on Nelson Eddy hy the University of South
ern California located in I-os Angeles.

.
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Lowell, Mass.
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Keistos Vagystės
Pereitam ankstyvam pava

saryje rašiau “Laisvėje,” kad 
pas mus yra privisę visokių 
vagiliukų, kurie atlieka keistas 
vagystes: apiplėšia metalinius 
stogus, namų papuošalus ir 
tam panašiai. Mat, pavogti 
mašinų nuo gatvės arba iš ga- 
ražiaus, bankų apiplėšti ant 
keletos šimtų tūkstančių dole
rių, tai visai paprastas daly
kas ir tuomi nėr ko stebėtis, 
nes visur šioje šalyje pilna to
kių įvykių. Bet dabar čia pa
duosiu truputį skirtingos rū
šies apvogimus, kas sudaro 
truputį didesnę retenybę.

Nelabai seniai čia vienas 
daktaras savo laboratorijoj 
e k s p e r imentiniams tyrinėji
mams turėjo keletą “marių 
kiaulyčių,” kurios tiksliai bu
vo pavojingai užkrėstos ligų 
perais ir buvo laukiama pasek
mių. Na, ir kas nors jas pa- 
tėmijęs panorėjo pasisavinti. 
Vienų gražų ryta, kuomet dak
taras pribuvo į laboratorijų, 
apsižiūrėjo, kad “kiaulių” 
tvartelyje jau nebėra.

Daktaras tūlam laikui paro
dė didelį nusiminimų, kad 
niekšas sutrukdė eksperimen
tus jo brangaus mokslinio dar
bo. Po valandėlės laiko, dak
taras pareiškė: “Gaila, kad 
yra blogos valios žmonių. Jie 
daug bogesni ir už tikras kiau
les !”

“Bet tai nieko,” jis sako, 
“vagys greit išsiaiškins, nes 
kiaulytės pavojingai užkrės
tos.”

Kažin, ką tas vagis darė, 
pamatęs spaudoje tokį dakta
ro pareiškimų? Pareiškimas 
tilpo vietiniam dienraštyj, 
“The Lowell Sun.”

Kaip Galėjo Laivas Dingti?
Per tūla laika miesto kana-i 

le plaukiojo gražus, virš 700 
svarų laivelis. Kanalas eina 
skersai didžiosios miesto gat
vės — Marrimack Street. Taip 
sakant, visuomet ant žmonių 
akių. O naktį irgi juk ne vie
nas policistas saugo tų gatvę 
ir patį kanalų, — bent keli jų 

' ten praeina. Pagaliaus, gi sep
tynių šimtų svarų laivas, tai 
irgi ne vienam žmogui nunešti.

Na, ir ve tau, kad nori — 
“Stebuklas.” Spauda praneša, 
kad puošnus laivelis dingo iš 
kanalo, kaip jo ir nebuvę. Nie
kas nematė, nieks nežino, kur 
ir kaip tas laivas dingo. Tik 
visi žino, kad kanalas be lai
vo pasiliko.

Kas nors šiuo gražiu laive
liu sau ramiai plaukioja ir gal 
būt žuveles gaudo, kuriame 
nors viename iš tų gražiųjų 
ežerų plačiojoj Lowellio apy
linkėj. Juk laivelis tam ir pa- 

/ darytas, kad juomi plaukioti.
Kur gi Dievas Būna, kad 

Neapsaugoja?

Šventas raštas sako: “Nieks 
neįvyksta be Dievo valios. O 
kas įvyksta, tai pats Dievas 
taip nori.” Katalikų kunigai 
vėl sako: Dievas laimina ir 
sergsti visus ir kiekvienų. Ta- 
čiaus, tuo pačiu kartu, gyve
nant tame dievo sutvertame 
pasaulyje, tenka matyti ir pa
tirti savo akimis, kaip siau- 

r čiančios audros ir visokie ura
ganai naikina viską, kas pa
puola toj linkmėj: sykiu ir 
dievo namus — bažnyčias, 
štai, perkūnas įsismaginęs, 
kad jau trenkia į bažnyčios 
bokštų, kad net kryžius ir pats 
bokštas į šipulius subyra. Ar- 

< ba ve, pas mus Lowellyj, 
1939 metais, šventos Teresės 
katalikų bažnyčių, kurioje, pa
gal francūzų kunigų pripaži
nimų, stebūklai rodydavosi; 
paliegėliai tik maldomis “iš
gydavo.” Bet ve, vienų dienų 
liepsna griebė ir į labai trum
pų laikų sunaikino iki pat pa
matų, kad nebuvo laiko nei 
gesinti, nei kų nors sutaupyti 

- iš brangiųjų daiktų.
Taigi dabar klausimas: jei

gu viskas priklauso nuo “Die
vo valios,” kaip šventas raštas 
—biblija suko, tai kam jis, tas 

* dievas, kaip tas pakvaišęs pik- 
* tadarys, naikina savo paties

įstaigas? Juk ten jo namai, 
jam meldžiamasi ir aukojama 
jo paties naudai.

Kuris kunigėlis man tų iš
aiškins? Gal lietuvis kun. F. 
Strakauskas pasistengs pirmu
tiniu? Tai būtų naudinga bro
liams parapijonams ir gana 
žingeidi! visiems bedieviams.

Manau, šis klausimas būtų 
Strakauskui lengvesnis išaiš
kinti, negu apie Nebraska, 
kuomet jis “aiškino” savo pa
rapijonams.

Jeigu tai tiesa, tai buvo ši
taip: Vienų karta kun. pradė
jo aiškinti savo parapijonams 
apie Nebraska. Ir, jeigu tikėti 
parapijonui S. M., tai ve kaip 
jis “aiškino:” Daugumas ma
no, kad Nebraska, tai yra ta 
pati Amerika, kurioje ir mes 
gyvename. Bet tai ne. Nebras
ka yra visai atskira šalis. Ir 
jis, Strakauskas, ten važinėjęs, 
ir joje buvęs. Toliau kunigėlis 
sakęs: Tik bėda, kad mūsų 
lietuviai ne visi ta žino ir kiti 
net nemoka tinkamai pavadin
ti ta šalį. Nekurie, esą, taria 
pagal lietuviškų prasmę: “Ne
braška.”

Čia sunku pasakyti, ar kuni
gas F. Strakauskas prastai nu
simanydamas apie geografija 
taip klaidingai parapijonams 
aiškino, ar virš minėtas para- 
pijonas S. M. klaidingai su
prato, ką kunigas aiškino. 
Šiaip, ar taip, bet aišku: tarpe 
jųdviejų glūdi gili nežinystė 
geografijos klausime. Tačiaus 
šia proga, atsakydamas į ma
no aukščiau pastatyta klausi
ma, kunigas F. S. galės gerai 
pademonstruoti savo žinoji
mų. Gal per “Darbininkų”..'.

Ir taip suklaidintų žmogų 
(virš minėtų parapijonų) bu
vo sunku pertikrinti, jog Ne
braska yra viena iš mūsų 48- 
nių valstijų ir kad ji randasi 
Suvienytų Valstijų ribose, 
žmogus tvirtina, kad kunigėlis 
geriau žino ir gana.

Bet, kadangi tai buvo rimtas 
r e i k a 1 as — prisirengimas 
gavimui pilietinių popierų, tai 
patariau šiame klausime ne
paisyti, kų kunigas sako, bet 
geriau susipažinti su Nebęas- 
kos valstijos tūlais vidujiniais 
patvarkymais, kur yra tūlos iš
imtys — skirtumai, sulyginant 
su kitomis valstijomis, ir, kaip 
pavyzdžio padavimui, gali bū
ti užklaustas tame egzamine.

Bet dabar tas žmogus jau 
yra pilnas pilietis šios šalies.

Nei Kelnių Neapsaugojo
Aš manau, žydų tikėjimas 

yra artimiausias prie dievo 
Jehovo. Nes juk jie yra tos

pačios tautos ir tikėjimo. Be 
to, pats dievas Jehovas, sulyg 
švento rašto padavimų, žydus 
mokino, juos globojo ir po 
Egipto kalnus vedžiojo. Tai 
jau tikri dievo vaikai. Ir to
dėl dievas turėtų geriausia ne
apleisti žydų tikybos, saugoti 
ne tik kunigus-rabinus, bet ir 
paprastus žmones. Vienok, 
kaip žemiau matysime, neap
saugojo rabino kelinių su pi- 

i nigais.
Dalykas ve kaip buvo: bir

želio 19 d., š. m., žydų tiky
bos kunigas Rabbi Eile Kohn, 
“Sons of Montefior” synago- 
gos dvasiškis, 12 Royal St., 
Lowell, Mass., 11:30 vai nak
ties, kaip ir paprastai, pasi
meldęs ir paačiavęs savo die
vui už visos dienos gerybes,— 
nuėjo į savo miegruimį ant an
trų lubų.

Ten, nusirengęs, padėjo sa
vo kelines, marškinius ir kitką 
ant stalo, o pats — atsigulė į 
sofa naktiniam poilsiui. Keli
nėse buvo $81.00 pinigų. Ir 
štai, vėl “stebuklas,” ar tai ki- 
tokis apsireiškimas, bet rabi
nas, ryte atsikėlęs, jau nebe
rado nei savo kelinių su pini
gais, nei marškinių su kito
kiais dvasiškais parėdais. Tik 
nulipęs žemyn pastebėjo, kad 
vieno lango sietukas išimtas ir 
kažin kur dingęs.

Na, ir kurgi tas dievas bu
vo (sakykite man!), kad ne
apsaugojo rabino kelinių, 
ypač, kuomet jos no tuščios 
buvo? Juk šventas raštas sa
ko : “Be Dievo valios ir plau
kas nuo galvos nenupuls.” O 
dabar, ve, net ir kelinės dva
siško tėvelio prapuolė.

čia visai nebandau pajuokt 
tikinčiųjų, bet einant ta pa
čia logika, kurios prisilaikant 
kunigai aiškina “šventa raštų” 
ir taip mokina savo parapijo
mis ir tų bafido skiepyti ki
tiems žmonėms,—tai ištikrųjų, 
išeina gana juokinga ir visai 
nepraktiška.

J. M. Karsonas.

Washington. — Amerikos 
valdininkai išsireiškė, kad 
bus daromi rimtesni žings
niai prieš japonus, jeigu jie 
trauks į Rytinę Holandų In- 
diją.

Washington. — Holandi- 
jos atstovas Amerikai sakė, 
kad holandai sunaikins ži
balo šaltinius-įmones Rolan
dų Indijęj, jeigu japonai 
puls ją.______________ ,
Skelbkitės savo biznį dien

raštyj “Laisvėje.”

Montello, Mass

Bostono ir Apylinkės Žinios
Neduokit Talkos Priešam. — 

Trockistu Darbai.

Pažangiųjų lietuvių tarpe 
dar atsiranda vienas kitas su
klaidintas lietuvis, kurie ne
įstengia suprast šių dienų fa
šizmo “gudrumų.” Kiekvie
nas protaujantis asmuo, kuris 
nors kiek paskaito jų laikraš
čius ir klausosi jų radijušų, 
gali suprast, kad jų. spauda ir 
radijai yra paleista darban 
prieš Lietuvos liaudį ir Sovie
tų Sąjungą. Jie pasigauna ne
protaujančius žmones, kurie 
sutinka platint jų visokius ti-i 
kietus ir skleist jų agitaciją. 
O kuomet atlieka tą jų darbą, 
tai gauna michelsonišką špy
gą po nosia.

Liepos 4 dieną per dienraš
čio “Laisvės” pikniką (May
nard, Mass.), teko patėmyt, 
kad viena pažangi moteris 
slaptai platino pono Minkaus 
tikietus. Ponas Minkus ypatiš- 
kai moka prisikalbinti sau pa- 
gelbininkus, iš kurių gali pasi
naudoti. Tokius ponas Minkus 
ir gaudo. Jie sutinka platint 
jų agitaciją, piknikų tikietus.

Mes nedraudžiamo nusi
pirk, bet griežtai yra drau
džiama platint priešingos sro
vės tikietus. 

>>: * #
lludsono “Three Stars” or

kestrus lyderis, kaip generolas 
be armijos, galvą guldo už 
Minkų, — platina pikniko ti
kietus ir varo agitaciją.

Iludsoniečiai turėtų duot 
jam daugiau apšvietos, tai gal 
jis išsivystytų į pažangesnį. 

* * *
Krukonis, monologų “išra

dėjas,” parašė ilgiausią ko
respondenciją “Keleivyj” apie 
nepaprastą mitingą ir A. 
Bimbos prakalbą. Jo kores
pondencija panaši į jo paties 
monologą. Jis lipdė monolo
gus per Minkaus radiją, bet 
niekas neišėjo. Dabar pradė
jo lipdyti “korespondencijas.”

Patartina Krukoniui rašant 
korespondencijas, nupiešt mi- 
chelsonišką špygą. 

* * M:
Laike LDS Pirmo Apskričio 

pikniko, Olympia Parke, kada 
drg. J. Gasiūnas ir J. Oma
nas kalbėjo, tai fašistai ne
drįso pasirodyt publikoj; tai 
nors už automobilių slapstėsi 
ir gaudė kalbėtojų, žodžius. 
Vienas buvo pradėjęs zurzėt, 
bet pasijuto, kad pavojingoj 
vietoj zurza, tai greit išsineš
dino iš parko.

Norwoodo trockistai virto 
kriminalistais - mušeikom. Jie, 
neatsilaikydami kritikoj, pra
dėjo užpuldinėti pažangius 
lietuvius ant gatvių. Vieną 
draugą pasigavę apdaužė ir 
norėjo pabėgti, bet. . . įbėgo 
tiesiog į policisto rankas.

* * *
Draugai ir draugės, juoda

sis fašizmas netik Vokietijoj 
kriminališkus darbus atlieka, 
bet ir čia, Amerikoj. Lietuviš
ki trockistai pradėjo imti hit
lerišką pavyzdį. Mes turime 
pradėt tvirčiau veikt, kad at-

mušus jų visus purvinus dar
bus. Mes turime reikalauti 
Amerikos valdžios, kad Hitle
rio agentus suvaldytų ir nu
baustų. Ex-Veteranas.

Washington. — Laivyno 
ministeris Knox pripažino, 
jog šios šalies naikintuvas 
paleido tris gilumos bombas 
į nacių submariną.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

ir Apielinkei

Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ras Apskritys

Sekmadienį, August - Rugpjūčio 3 Dieną

Norwood© Vyrų Gru pe Dalyvaus Programoj

Lietuvių: Tautiškam Parke, Montello, Mass.
BUS DAINŲ, PRAKALBŲ IR GRAŽI MUZIKA

Kviečiame iš visos Massachusetts lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti. Rėng.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenes 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.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
' K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 UNION AVENUE
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191 
<.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

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

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

Kadangi vasaros sezonų žmonės turi daugiau iš
laidų ir visiem metam už $6.00 yra sunkiau užrašy
ti “Laisvę,” tai paskelbiame vakarinį 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 apšvietus 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.

Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

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

Įvyks 31 Rugpjūčio
August

Mikolaičio Parke
Eddington, Pa.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 8-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. 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 “LAISVfiS” 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 Now 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 1% mąilės, sekdami iškabas.

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



Šeštas puslap LAISV® Penktadienis, Ru^p. 1, 1941

Kaip Amerikos Komunistų Par
tija Žiūri į Dabartinį Karą

Kai Hitleris užpuolė ant Sovietų Są
jungos, jisai pasileido keliu, kuris veda jį 
prie jo Waterloo. Iki tol jo kelias buvo iš
klotas lengvomis pergalėmis. Jo armijos 
švaistėsi po Europą, nušluodamos armi
jas ir užkariaudamos valstybes beveik 
be pasipriešinimo. Bet nūnai jis susidūrė 
su tikra jėga. Jo militarinė mašina nusi- 
lauš nugarkaulį Rusijoje, kaip nusilaužė 
Napoleono armija daug metų prieš tai.

Kasdien dauginasi ženklai, kurie pa
rodo, kad Vokietijos fašizmas, dėl jo an- 
ti-sovietinės agresijos, dideliais žings
niais artinasi prie nelaimės. Leiskite man 
suminėti svarbiausius tų naujų naciškų 
sunkumų priežastis.

Nacių Įsiklampojimas
Pirmas: Jau užduotas didelis smūgis 

nacių militarinės mašinos prestižui ir 
spėkai, o dar didesnio smūgio susilauks. 
Raudonoji Armija visai sustabdė iki tol 
nenugalimą vokiečių armiją. Ji sudaužė 
blitzkriegą. Hitlerio legijonai susidaužo 
į Raudonosios Armijos ir Sovietų liau
dies plieninį pasipriešinimą. Didžioji vo
kiečių karinė mašina, kuri taip lengvai 
sukriušino Francijos, Anglijos, Lenkijos 
ir kitų šalių armijas, pagaliau susidūrė 
su tolygia armija. Raudonoji Armija ve
da pergalingą mūšį. Nei visi Vokietijos 
propagandos pasigyrimai negali paslėpti 
šio istorinio Raudonosios Armijos laimė
jimo.

Antras: Hitlerio bandymas suorgani
zuoti anti-komunistinį kryžkarį visai su
bliūško. Tiktai Italija ir kitos jo apga- 
vingos “Naujos Santvarkos” fašistinės 
vergiškos valstybės susidėjo su juomi 
prieš Sovietų Sąjungą. Vietoje to anti
komunistinio fronto Hitleriui nūnai 
grūmoja Anglijos-Sovietų Sąjunga ir be
sivysiąs pasaulinis anti-fašistinių žmonių 
frontas.

Trečias: Hitleris priverstas lysti į jam 
pavojingus dviejų frontų slastus, ko taip 
baisiai bijo Vokietijos militariniai vadai. 
Anksčiau jisai vengė šito mirtino pavo
jaus, bet Raudonoji Armija grūda jį te
nai. Kaip greitai Hitleris bus priverstas 
kariauti Rytuose ir Vakaruose, jis bus 
pražuvęs.

Ketvirtas: Europinių okupuotų kraš
tų pavergti žmonės, paakstinti didvyrin- 
gos Sovietų Sąjungos kovos, pradeda 
bruzdėti. Pavyzdį to bruzdėjimo turime 
formoje taip vadinamų “gorilų” kovos 
Rytiniam fronte, streikų ir sabotažo į- 
vairiuose Europos punktuose ir “V” 
(“victory” — pergalės) kampaniją dau
gelyje okupuotų kraštų.

Penktas: Hitlerio partneris Japonija 
vilkina išpildymą Hitlerio įsakymo pulti 
Sovietų Sąjungą. Prieš porą metų Japo
nija bandė porą kartų kąsti Tolimųjų 
Rytų granito ir nemėgo jo skonio. Japo
nija dabąr turi chinišką smaką už uo
degos viena ranka, o kita ranka bijo 
griebti rusišką mešką.

šeštas: Naciai yra priversti sumažin
ti kovą su Anglija! Tą parodo sumažini
mas orlaiviais bombardavimo' Anglijos, 
beveik visiškas išsižadėjimas Syrijos ir 
silpnėjimas jų kovos Libijoje.

Septintas: Hitleris dabar vartoja karo 
reikmenas, ypatingai žibalą, tokiu tempu, 
jog neužilgo turės susidurti su pavojingu 
trūkumu.

Šitos didėjančios bėdos, kurias jam at
nešė Raudonoji Armija, sudaro augantį 
pavojų Hitleriui ir žada jam pralaimė
jimą. ' - !

Nuomonės Apie Raudonąją Armiją
Pirmiau kapitalistinis pasaulis buvo 

įsitikinęs, kad Raudonoji Armija į trum

pą laiką susmuks po vokiečių armijos 
smūgiais ir kad Hitleris galės lengvai pa
siimti Sovietų Sąjungą. Bet savaitė po 
savaitės bėga ir Sovietų Raudonoji Armi
ja nesusmunka. Tie buržuaziniai eksper
tai turi išsižadėti savo iliuzijų apie So
vietų menamą silpnybę. Jie yra dabar 
priversti nors dalinai pripažinti Sovietų 
ginkluotų spėkų atsiekimus. Štai ve ultra 
-reakcinis S. Francisco laikraštis “Chro
nicle” liepos 16 dieną rašo:

“Raudonoji Armija tebesilaiko ir veda 
didžiausį šio karo mūši ir vieną didžiau
sių mūšių visoje istorijoje. Nežiūrint jų 
politinių pažiūrų, pasaulio tautos yra pri
verstos atiduoti garbę puikiam Raudo
nojo Kario vyriškumui.”

Toliau “Chronicle” sako:
“Vienas dalykas tapo galutinai sumuš

tas, būtent, kad Stalinas nužudęs tiek sa
vo geriausių karininkų laike valymo, jog 
jis nebeturis pirmos klases militarinių ži
novų. Betgi pasirodo, kad šiandien So
vietų Rusija ir Vokietija turi dvi protin
giausias karines komandas pasaulyje. 
Pasirodo, kad pirmu sykiu Hitlerio ge
nerolai susidūrė su tokia karine koman
da, kurios jie negali pralenkti...”

Dar toliau “Chronicle” rašo:
“Pirmesnėse kampanijose vokiečiai ka

riavo prieš militarinius ‘buvusiuosius.’ 
Dabar pirmu kartu jie kariauja ant pla
čios skalės prieš modernišką karinę ko
mandą, kuri supranta karo reikalus. 
Anglija pasiuntė buri patarėjų Maskvon. 
Bet greičiausia jie daugiau išmoks, negu 
pamokins — bent jau kas liečia strategi
ją. Jeigu Francijos karininkai būtų suti
kę sėdėti prie kojų savo buvusių sovieti
nių talkininkų, šiandien Franci j a gal dar 
tebebūtų tauta.”

Raudonosios Armijos Kalibras
Palygink šiuos išsireiškimus, kurie pa

sako tik dalį tiesos apie Raudonąją Ar
miją, su supuvimu Francijos ir Lenkijos 
armijų ir mes gausime supratimą apie 
socialistinės armijos galybę, kovojančios 
už savo tėvynę. Ispanija ir Chinija mums 
davė puikų demokratinių armijų pavyz
dį, bet Sovietų Sąjunga pralenkė net ir 
jas.

Nenoromis ir pati vokiečių karinė ko
manda paliudija Raudonosios Armijos 
karinį pajėgumą. Nors prieš porą savai
čių naciai užtikrino mums, kad jie jau 
beveik turi savo rankose Maskvą, Lenin
gradą ir Kijevą, bet staiga vokiečių ge
nerolai pareiškia, kad jie nesiekią greito 
šių miestų paėmimo, ale pirmiausia no
rį sunaikinti Raudonąją Armiją. Tik jie 
visai pamiršta tą faktą, jog prieš tris sa
vaites jie mums pasakojo, kad Raudo
noji Armija esanti apsupta, sumėsinėta 
ir pakrikus.

Aiškus faktas yra tame, kad Raudono
ji Armija, neturinčiu sau lygaus didvy
riškumu, pastojo kelią vokiečių didžiaT 
jam ofensyvui. Dabartiniai nacių komu
nikatai yra tiktai bandymas paslėpti ši
tą tiesą. Vokiečių armijos pasibrėžti 
tikslai — Maskva, Leningradas, Kijevas 
— kasdien slenka tolyn į nepasiekiamų 
tikslų karalystę. Tėra viena priežastis, 
kodėl nacių armija negali žygiuoti pir
myn, kuri sumuša visus vokiečių karinės 
komandos melus. O ta priežastis yra — 
Sovietų Raudonoji Armija.

Raudonajai Armijai Talka Būtinai 
Reikalinga

Nežiūrint didelio Raudonosios Armijos 
stiprumo, būtų didelė klaida nedakainuo- 
ti didelio pavojaus, kuris prieš ją stovi. 
Hitleris turi savo rankose visos Europos 
sausžemio pramones ir šaltinius. Jis gau
na reikmenų iš didžiulių Čechoslovakijos, 
Francijos, Belgijos, Holandijos, Austri
jos ir Italijos fabrikų, d taipgi ir iš pa
čios Vokietijos. Sudėjus į daiktą, šios ša
lys turi didesnę pramonę, negu viena So
vietų Sąjunga. Taipgi negalima tikėtis, 
jog šitą skirtumą gali išlyginti Raudono
sios Armijos didvyriškumas. Todėl mili- 
tarinio Hitlerio sukriušinimo darbas nė
ra vienos Sovietų Sąjungos, bet visų pa
saulio anti-fašistinių spėkų.

(Bus daugiau)

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Rugpjūčio 1 d., 7:30 vaka
re kalbės draugas šolomskas, 
Lietuvių svetainėj, ant 25-tos 
ir Vernor Hwy.

Draugo šolomsko prakalbos 
visados įdomios. Visus kviečia
me dalyvauti; įžanga veltui.

Rugp. 3 d., 9 ryte, LDS. 21 
kp. susirinkimas 4097 Porter 
St.

Visi nariai privalo dalyvau
ti ir gaukime naujų narių į 
LDS.

Rugp. 3 d., 10 vai. ryte, 
IjDS 86 kp. susirinkimas 1035 
Caniff Avė., pas draugus Lo- 
tožus. Visus narius kviečiame 
dalyvauti, ir naujų narių gau
kime.

Vasaros Šiluma
Šiuo laiku per ištisą savai

tę buvo taip šilta mieste, kad, 
kur žmonės dauginus susikim
šo gyvena, — alpsta nuo šilu
mos ir naktį negali visai mie
goti. Dirbtuvėse daug vietų 
dirba tik po kelias valandas ir 
turi eiti į namus, nes nepa
jėgia dirbti dėl kaitros. Eže
rai pilni prisikimšę besimau
dančių žmonių. 32 prigėrė be
simaudant; 5 mirė nuo šilu
mos.

Darbai
šiuo laiku darbai dikčiai su

mažėjo dirbtuvėse ir daug 
žmonių atleistų iš darbo del 
stokos reikmenų. Bet kurie pa
siliko dirbtuvėj, dirba gerai. 
Nežiūrint, kad yra žmonių pa
leistų iš darbo, bet nelabai 
žmonės skundžiasi dėl palei
dimo, nes vasaros metu pra
leidžia sau laika ramiai. 4-

Automobilių industrijoj sku
biai rengia naują, darbą dėl

1942 metų automobilių. Su 1 
diena rugsėjo arba Labor day, 
jau bus išleisti ant marketo 
naujos mados automobiliai.

Naujas Gyvenimas

Atsėjo kelbėtis su Fordo 
darbininkais. Linksma girdėti, 
kad ten jaučia darbininkai 
naują gyvenimą nuo to laiko, 
kada Fordas pasirašė sutartį 
su UAW (CIO) unija ir dar
be visi blogumai pasikeitė į 
gerą pusę. Alvinas.

So. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Radio Amberland Prog
ram įvyksta kas sekmadienis 
nuo 9 iki 9:30 vai. ryto.

Programa duodama iš sto
ties WHDH, 850 kilę., Boston, 
Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; vyrų trio — Dzūkas, 
Žemaitis ir Zanavykas; due
tas — Žemaitis ir Zanavykas; 
Albinas Jodaitis, basas iš So. 
Boston ; Kalakutas pagros var
gonų solo.

Jeigu žmonės nori garsintis, 
duoti pasveikinimus ir tt., ne
pamirškite, kad PLT centraii- 
nis ofisas randasi po numeriu 
332 West Broadway, South 
Boston, Mass. Tel. South Bos
ton, 9423.

Skelbimai turi būti mūsų 
rankose ne vėliau ketvirtadie
nio ryto, kad sekantį sekma
dienį galima būtų pagarsinti.

Noriu pranešti, kad dėl 
Amberland Radio Programos, 
ALDLD 6 kuopa surinko iš 
laikrodėlio tikietukų $25.10. 
Draugas Baronas padavė tuos 
pinigus dėdei Petrui. Tie pini
gai bus įdėti Radio Programos 
kasom Ačiū šeštai kuopai ir 
draugams už jūsų širdingą 
darbą.

Draugė Krasauskienė iš 
Cambridge aukavo merginų 
“compact case” Amberlando 
Programos naudai, šitas com
pact turi mažą laikrodėlį ir 
vertas apie $15. Bus atiduotas 
kaipo dovana Amberland Pi
kniko dienoj, rugp. 24 d.

Širdingai ačiū jums, drau
ge Krasauskiene, už jūsų pa
ramą. Dėdė Petras.

KRIENAS
Rašo Dr. J. F. Borisas

Tankiai lietuviai mano klau- 
isia, ar sveika krienas valgyti, 
j ar krienas yra naudingas dėl 
sveikatos ?

Lotyniškai krieno vardas 
į Cochlearia Armoracia. Krie- 
Inas yra visiems lietuviams ge
rai žinomas augalas, kurio ša
knys vartojamos valgiui, kaip 
prieskonis. Krienas priklauso 
prie kryžmieČių (Cruciferae) 
šeimynos, auga drėgnose pie
vose, dirvose ir upių pakran
tėse. šaknys krieno ilgos, rau
meningos, šakotos, iš viršaus 
gelsvai rusvos spalvos, o vidu
ryje — baltos. Iš šakniastiebio 
kasmet išauga puokštas lapų 
ir vienas ar keli aukšti, šako
ti, rindžiuoti stiebai. Pašakni- 
niai lapai ilgakočiai, pailgai 
apvali, lengvai garbiniuoti. Vi
sas augalas plikas, žiedai bal

CO NN.

ti, išaugę į viršūnines šluoty- 
tes. žydi nuo gegužės iki 
liepos mėnesio.

Tai yra tokia krieno išvaiz
da. 4

Dabar, ar krienas turi sa
vyje kokią vaistingą medžia
gą ?

Vaistams vartojamos švie
žios krienų šaknys. Kaip jau 
yra visiem gerai žinoma, sa
vaimėje, šaknys neturi jokio 
kvapo, bet beskutant peiliu ar
ba tarkuojant krieną ūmai, 
atsiranda labai smarkus kva
pas, traukiąs net ašaras iš 
akių. Tai yra charakteringas 
krienų “gailumas.” Skonis la
bai aštrus, deginąs; bet ilgai 
begulėdamos krieno skutenos 
arba šaknys visai nustoja sa
vo stiprumo.

Išoriniam gydymui krieno 
skutenos veikia panašiai kaip 
garstyčios, tik šiek tiek silp
niau, ir vartojamos kompresų 
pavidale daugiausiai nuo reu
mato; taipgi vartojama nuo 
plaučių uždegimo ir nuo die
glių. Be to, šviežiai išspaustos 
krienų sultys vartojamos la
šais (po 20-60 lašų tris kar
tus per dieną prieš valgį tau
relėje virinto, bet atšaldyto 
vandens). Krienas taip gi yra 

Į nebloga gyduolė nuo dusulio, 
šlapumui sukelti ir nuo skor- 
buto (cingos). Vaistinėse krie
nų šaknys vadinasi: Radix 
Armoraciae recens, kurios 
kasamos rudenį arba pavasa
rį paprastu būdu, kaip ir dėl 
valgio. Reiškia, kad krienas 
yra savos rūšies gyduolė.

žmonės vartoja krieną jau 
per daugelį šimtų metų. Tre
čiame šimtmetyje prieš Kris
tų žymus tų laikų gydytojas 
Heraklidas krienais daugelį 
žmonių išgydė, kurie turėjo 
dusulius.

DAINŲ DIENA
Keturiolikta iš Eilės Connecticut Valstijos Chorų Metine Šventė

Rengia Lietuvių Meno Sąjunga, Conn. Valstijos 4-tas Apskritys

Sekmadienį, Rugpjūčio 3 Augusi
4

Pradžia 1 vai. po pietų —:— Įžanga 20c. Asmeniui.

Lietuvių Parke, Už Lakewood, Waterbury, Conn
Dainuos Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Aido Choras iš Torrington, Conn., ir Vilijos Choras iš 

Waterbury, Conn., po vadovybe B. Rasimavičiutes.
■m

MM

<•

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

Šokiams Gros Visų Mylima Orkestrą—Merry Makers
Kontestas—Armonistų, hartfordiečiai su waterbur iečiais. Dvi dovanos duodamos.

| Gerbiami Conn. Valstijos lietuviai ir lietuvaitės: Visi būkime šiame Conn, valst. metinėje šventėje, 
Į “Dainų Dienoje”. Paremkime Choyus visokiais būdais, priduokime jiems daugiau energijos darbuotis 
| meno srityje. Šiemet dainų diena rūpestingiau yra priruošiama dailės atžvilgiu. Kviečia Komitetas.



Aštuntas pusi ;a pis ______ _ __________________________LAISVA Penktadienis, Rugp. 1, 194
F-ir^ri -- — u-l - - . ......... . ... - - ■ - . —   ------------ «----------- — _ —-............ 1 ■■ n i , ■■ i -.............................................■. , , , .............. — i — .i..      ■ . ■ ■■ ■ - ■ ................. »»■■■■■_■■—■w ■ i■ _ ■

NewWko^ėž^2imos> Pataisa ir Padėka

Greit Turėsime Radio 
Programą

Elektristų Streikas 
Sėkmingas

Pereito antradienio rytą

Už dienos-kitos didžiojo 
New Yorko apylinkės lietuviai 
gaus smulkmeniškas žinias
apie liaudies radio programą. 
Brooklyno radio kliubas greit 
pasirašys kontraktą su broad
casting stotim ir paskelbs sto
tį, kada ir kokiu laiku prasi
dės programos.

Brooklyno Lietuvių Laisvės 
Radio Kliubas rūpinasi duoti 
gražią radio programą. Tuomi 
kliubas rimtai susidomėjo ir 
jau pasitarė su keletu žymių 
lietuvių talentų. Programa vi
sada bus iš anksto priruošta 
ir talentai bus pasiruošę tinka
mai atlikti savo užduotis.

Biznieriai, kurie nori skelb
tis per Lietuvių Liaudies Pro
gramą yra prašomi kreiptis į 
“Laisvės” raštinę arba rašyki
te sekretorei: E. Mizarienė, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Už apie savaitės laiko pra
sidės programa.

Pirmas SLA 38 Kp.
Išvažiavimas

Liepos 26 d. SLA 38-ji kuo
pa auto-busais buvo išvažia
vusi į Willick’s Grove, Linden, 
N. J.

Garsinta buvo, kad busai iš
eis nuo Liet. Am. Piliečių Kl. 
10 vai. ryte, bet išvažiavimas 
suvėluotas veik pora valandų.

Kelionė išvažiaviman buvo 
nenuobodi. Nuvažiavus vie
ton, išsyk viskas ėjo linksmai 
ir švelniai. Gardžiai gersnota, 
skaniai užsikąsta ir nuotaikė- 
lė buvo kuopuikiausia.

Bet, kaip sakoma: ir gied
ras dangus kartais sušturmuo- 
ja. Taip buvo ir šiame pirma
me SLA kuopos piknikėly. 
Pirmiausiai audrelė kilo tarp' 
nusikaltusios Jievos dukraičių. Į 
Nežinia, ar joms ko nors trū
ko, ar ko nors perdaug buvo, | 
tik pastebėta, kad jos susiki-j 
bo (ne visos) ir pradėjo “mai-. 
nytis” plaukais. Greitai vyrų j 
desantas puolė jų tarpan ir 
konfliktą likvidavo.

Bet vienas vyriškis, ar tai 
gavęs pakusą nuo moteriškai
čių, ar pats ką nelabo susigal
vojęs, nė karo nepaskelbęs, 
plika ranka blykstelėjo Juo
zui Stanaičiui apie ausį. Pas
tarasis, baikų nesuprasdamas, 
ir gi sumosikavo rankomis po 
orą ir “kariauninką” pievai
tėje “pasodino”. . .

Saulutei nutūpus, nakties 
marškai užsitraukus, vieniems 
buvo gerai, kitiems — nejau
ku. šviesų jokių nėra, vienas

Kurie turite surinkę progra
mos vedimui aukų, nesivėlin- 
dami siųskite jas centpalinio
Radio Kliubo sekr. E. Miza- 
rienei, aukščiau ' nurodytu an
trašu.

Buvo norėta sukelti $1000 
pirm atidarant programą. 
Kiek girdėjau, pas sekretorę 
jau yra įplaukę■. ' $200. Bet
girdėt iš lokaliniu*kliubų vi
soje apylinkėje, kad yra daug 
pinigų sukelta ir dar nepriduo
ta Centraliniam Kliubui. Reik
tų pinigus tuojau priduoti.

Ta i jau t i k ra i<. ’ ,’s u 1 a u k s i m e 
valandos/ kada malonumu 
galėsime klausyti' lietuviškos 
radio programos New Yorko 
apylinkėje. Bus tobula kalba 
ir etiškai perduodami skelbi
mai. Taipgi girdėsime teisin
gas žinias. Tėmykite dienraš
tyje ir už dienos-kitos maty
sime pilną raportą apie lietu
vių Laisvės Radio Programą.

P. Buknys.

prasidėjęs statybos elektristų 
streikas, kaip skelbia unijos 
pranešimai, yra šimtu nuošim
čių sėkmingas. Ištraukti iš 
statybos darbų visi elektristai 
(skaičiuje 8,000), Elektristų 
Brolijos Lokalo 3-čio, AFL, 
nariai.

Milžinikos pikieto linijos ap
juosė Consolidated Edison Co. 
Waterside statybos projektą, 

11st Avė. ir 39th St., N. Y. Dėl 
to projekto darbų įvyko ir fir
mos' su unija vyriausis susi
kirtimas, firmai užsispyrus 
įvesdinti kompanišką uniją. 
Pikiete dalyvavo tūkstančiai 
streikierių.

Kadangi elektros suvadų 
darbai statybose turi eiti gre
ta su kitais darbais, tai numa
toma, kad dėl elektristų strei- 

'ko, jei firma ir toliau šalinsis 
susitarimo su unija, turės su
stoti ir kiti statybos darbai. 
Generalis sustojimas paliestų 
250,000 darbininkų. Numato
ma, kad visų kitų amatų dar
bininkai solidariai stos su ele-

Mašina Užmušė Anl 
Šaligatvio

ktristais.

sTortas
Mrs. Stella Zielemski, 40 m., 

227 17th St., tapo užmušta 
automobiliaus eidama šaligat
viu prie 6th Avė. ir 12th St. 
Mašinos vairuotojas Gaspar 
Mano, 23 m., buvo pabėgęs, 
bet paskiau pasidavė policijai. 
Automobilį jis vairavęs pirmu 
kartu savo gyvenime. Auto bu
vo pasiskolinęs jo brolis Jo
seph nuo savo draugo Ed. Ma- 
lesinskio, 135 18th St., ir ke
tinęs Gasparą paimt pasivaži
nėti. Juozui įėjus krautuvėn 
pasipirkti cigaro, Gasparas 
norėjęs pasmarkauti, parody
ti, kad jis vienas galįs važinė
ti. Tas “smarkumas” ir bai
gėsi Zielemskienei mirtimi, o 
jam kalėjimu.

kito matyt negalima, tai ir 
maišatienė neišvengiama. O 
be to, tie New Jersey’s uodai, 
sakoma, brooklyniečius bady
te badė. Gi auto-busai pasiim
ti piknikierius atvažiavo gana 
vėlai.

Kai busai pribuvo su švieso
mis, tai visi lipo į vidų ir 
džiaugėsi. Lipant į busus, ko
misijos įgaliotinis brolis Vil
činskas “karingesnius” daly
vius pagrasino štai kokiomis 
“sankcijomis”: “Jeigu kurios 
ar kurie buse kelsite peštynes, 
tai būsite palikti New Jersey’s 
uodams subadyti.”

Sankcijos, matomai, pagel
bėjo. Taikiai parvykome na
mo. Uodų Subadytas.

Artūras Zivertas (Zewert) 
Išvyko Armijon

Brooklyno jaunimui gerai 
žinomas kaipo sporto mėgė
jas, Artūras Zivertas, šiomis 
dienomis pasidavė armijon, 

i Aviacijos Skyriuje. Jis išvy
ko 3 metams.

Artūras neseniai važinėjo 
per Jungtines Valstijas su žy
miu lietuvių sportininku-risti- 
ku Karolium Požėla. Jis buvo 
Požėlos mokinys ir kur tik pa
sirodė su savo sporto gabumu, 
pasekmės buvo geros. Sugrį
žęs Brooklynan, Artūras nu
sprendė stoti į Aviacijos Sky
rių. Tiktai porą dienų, atgal, 
Artūro tėvas, Juozas Zewert, 
aplaikė laišką nuo Požėlos, 
kuriame klausinėja apie Artū
rą. Pageidauja, kad Artūras 
grįštų prie sporto, o vėliaus 
dirbti filmose. Bet gaila, kad 
to nebus galima įvykdint, nes 
Artūras jau išvykęs armijon.

Apie patį Požėlą, tai gali
ma paminėti, kad jam labai 
gerai sekasi Pacifiko krante. 
Jis pusėtinai užimtas kaipo 
manageris to “baisaus” fran- 
cūzų tautos ristiko, Maurice 
Tillet, žinomo kaipo “The An
gel.” Į pabaigą rugpjūčio mė
nesio, Požėla ir “The Angel” 
lankysis Brooklyne. Bus pro
ga mums pamatyt tą, kaip 
amerikonai vadina “freak,” 
d ay vau j ant risty rieše.

Republikeny Viršytos 
Nenominuos Isaacs

New Yorko apskričio virši
ninkai savo mitinge liepos 29- 
tą nutarė nenominuoti Stanley 
M. Isaacs, Manhattan prezi
dento, išnaujo išrinkimui ton 
valdininkystėn.

Tuojau po to Isaacs išleido 
pareiškimą, kad apskričio re- 
publikonų vadas Thomas Cur
ran siekia išduoti Rep. Parti
ją Tammanei, ir pareiškė, kad 
jis vis vien kandidatuos pir
miniuose rinkimuose (prima
ries). Jis kandidatuos ir Dar
bo Partijos tikietu.

Isaacs turi Republikonų 
Partijoj 30 metų rekordą ir 
yra populiarus. Menama, kad 
šis partijos tūzų pasimojimas 
Isaacs nubausti už tikrą demo
kratizmą valdžioje sukels re- 
publikonuose gyvas diskusijas 
ir griežtą kovą.

Jis partijos bosų laikomas 
baisiai prasikaltusiu dėlto, 
kad jis nominavo S. W. Ger- 
soną, “Daily Worker” politinį 
reporterį tarnybai savo štabe, 
taipgi, kad jis rėmė Michael 
Quill’o, žymaus CIO vado, 
kandidatūrą į Miesto Tarybą.

Isaacs savo partijos viršylų 
paskaitytas parodžiusiu komu
nistams simpatijų už tai, kad' 
jis stojo, jog negali būti pir
mos ir antros klasės, piliety
bės. Jis teigė, kad visi piliečiai 
privalo turėti lygias teises prie 
darbų ir tarnybų, jeigu tik jie 
tam yra tinkami, nesirausiant 
į jų sąžinę ir neklausiant ar 
jie patinka tos ar kitos parti
jos bosams, ar ne. Tinkamu
mas ir ištikimybė pareigoms, 
sakė Isaacs, turi būti vienin
telė kvalifikacija.

_______ ____  i
Akmenimis Išgelbėjo 

Nuo Mirties
Akmenimis tankiai mėto ti

kslu užmušti, bet tūlas nežino
mas praeivis pro užsidegusį 
namą, 321 Houston St., N. Y., 
nakčia mėtydamas pro langus 
akmenimis ir šaukdamas “gai
sras” išbudino ir išgelbėjo nuo 
mirties daugelį gyventojų, Ne
spėjo išsigelbėti, sudegė neg
ras bildingo prižiūrėtojas Jo
seph Devine. Jo kūną rado 
gaisragesiai po užgesinimo 
gaisro.

Pereito trečiadienio “Lais
vėje” tilpo- Henrio Juškos ir 
Lilijos Zataveckaitės vestuvių 
aprašymas, kurį parašė P. 
Baranauskas. Aprašymas labai 
gražus, bet vienoj vietoj įvy
ko klaida. Ten buvo pasaky
ta, kad Henris ir Lilija va
žiuos į Chicagą dirbti ir mo
kintis. Tai čia ir klaida. Gi 
Henris ir jo žmona važiuos ne 
į Chicagą, bet į Champaign, 
Ill., universitetą, kuris vadina
si University of Illinois ir ten 
dar mokinsis metus, per ku
riuos mano pabaigti chemijos 
mokslą. Lilija taipgi mano mo
kintis stenografiste.

Dabar dėkuojam visiems, 
kurie padėjo dirbti Henrio 
vestuvėse. Labai širdingai dė
kuojam Jonui Semėnui, kuris 
davė savo gėlyną vestuvėms 
ir kuris ištaisė labai gražiai 
valgiams, šokiams ir šliubui 
vietas. Taipgi dėkuojam Se
mėnienei, kuri gaspadinavo ir 
jų sūnui Vilimui, kuris svečius 
atvežė nuo steišino. Taipgi 
dėkuojam J. Agurkiui, kuris 
tarnavo su automobiliu, ir 
Agurkienei, kuri gaspadina
vo. Taipgi dėkuojam Krali- 
kienei, Petričiai Kralikutei ir 
taipgi Baltrušaičiams ir V. 
Graunams. Beje, K. Benderis 
padėjo dirbti Semėnui per tris 
dienas, taigi jam labai didelis 
ačiū. Ir labai ačiū korespon
dentui P. Baranauskui už pa
rašymą. Ačiū ir visiems ki
tiems. Ir taigi labai visiems 
dėkuojam už dovanas, kurias 
gavo jaunavedžiai ant pra
džios gyvenimo.

Jonas, Magde ir
Jaunavedžiai Juškai.

Sveikina iš Atostogų
Ridgewoodiete S. Vaitkienė, 

Moterų Apšvietos Kliubo na
rė, šiuo tarpu su šeima ato
stogauja Waterbury, Conn., iš 
kur sveikina laisviečius ir 
siunčia “geriausius linkėji
mus visoms kliubietėms.”

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
f ■ \ • i

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

. _ __ _ -L

OFISO VALANDOS: J
9 ryto iki 9 vakaro, ir Į

sulyg sutarties išanksto. )
Tel. SOuth 8-1551 *

SKELBKITES “LAISVĖJE”
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SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
plautuve. Ją jsteige 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 I NAMUSg
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030
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Telephone

STagg 2-5043

Lietuvių Laisvės Radio Programa
Pilnai ir visiškai prisiruošti lietuvių liaudies radio pro

gramos atidarymui. Ta programa oficialiai vadinsis:

Skaitlingai dalyvaukime piknike, smagiai pasišoksim 
ir išgersime už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisvės Radio 
Programos.

Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos 
programos palaikymui yra ruošiamas piknikas, 

kuris įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 17 August

LAISVES RADIO PROGRAMOS

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi dalyvauti 
šiame piknike. Piknikas bus

KLASHUS CLINTON PARK
Bėtts ir Maspeth Avės., Maspeth, N .Y.

* 1 I
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

Laimėjo Streiką
United Electrical, Radio & 

Machine Workers Lokalas 
1206, CIO, laimėjo trijų sa
vaičių streiką prieš Glarostat 
Manufacturing Co. Gauta po 
5c per valandą daugiau mo- 
kesties, unijinės šapos sąly
gos, pirmybė unijistams sam
dyme, ir vakacijos su .alga.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Rugpjūčio (August) mėne

syje šeštadieniais “Laisvės” 
raštinė užsidaro nuo 1 vai. po 
pietų.

Su reikalais dėl . spaudos 
darbų ar skelbimų, šeštadie
niais, prašome užeiti prieš 1 
valandą.

- “Laisvės” Adm.

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)

randavojima!“
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. Y.

(179-181)
SAND Ė LlbV ISO KIU 

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

Taipgi aš turiu 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

Kariniai orlaiviai dabar iš 
fabrikų atlėkdinami Brookly
nan armijos lakūnų.

M

Bellaire policija jieško bar
beno A. Petruzzi, kuris per
eitą pirmadienį, išbandęs brit- 
vą ant savo žmonos rankos, 
pabėgo. Kaimynai sako, kad 
jie tankiai bardavosi.

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 angliškos 
dalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue *

NEWARK, N. J. Į
I 

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

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.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvą išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GftĖEN 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!
T arime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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




