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KRISLAI
Kur Tos Raudonarmiečių 

Virvės?
Tyčiojasi iš Kovotoji;.
Pesimizmo Nuodai.
“Komunistai Pasinaudos.”
Ironija Sugedusioj Galvoj.
Džiaugsmas per Anksti.

Rašo A. BIMBA

Atsimenate, kaip lietuviški 
pliuškiai seilėjo apie raudon
armiečiu “šautuvus ant vir
vių?“ Dabar nebetauškia. Da
bar Raudonosios Armijos did- 
vy ringą kova, raudonarmiečių 
pasiryžimas ir ginklai, uždarė 
jiems burną ant visados.

Kaip visuose nacių užgrob
tuose kraštuose, taip Lietuvoje 
drąsesni kovotojai susibūrė į 
partizanų grupes ir veda karą 
prieš tuos barbarus.

Tokių partizanų drąsa ir 
pasišventimas susilaukia pa
garbos ir meilės nuo kiekvie
no doro žmogaus, nuo kiek
vieno nacių barbarizmo priešo..

Bet kaip tuos kovotojus 
šiandien “sveikina” socialna-. 
ciai iš “Naujienų” ir “Kelei
vio?”
čiai tyčiojasi.
kai sulindo j

Socialnacių 
parsidavimas 
visų ribų.

Jie iš jų piktai, šlykš-i 
Girdi, bolševi-: 

“miškus.” 

išsigimimas 
Hitleriui išėjo

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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ŠIMTAI ANGLIJOS ORLAIVIŲ BOMBARDAVO BERLYNĄ
MIRTINIAUSI MOŠIAI SIAUČIA UKRAINOS FRONTE

ANGLŲ LAKŪNAI TAIP 
PAT NAIKINO KIELĮ, 
HAMBURGU IR KT.

London, rugp. 4. — Du iki 
trijų šimtų Anglijos orlai
vių įnirtusiai bombardavo 
Berlyno centrą naujomis 

(galingiausiomis bombomis. 
Kiti būriai anglų orlaivių 
pleškino vokiečių prieplau-

Tenka susitikti draugų, ku-'kų miestus: Hamburgą, 
rie pusėtinai nusigandę ir nu-‘Kielį, Cherbourgą ir kt. 
siminę. Juos kankina didelio! . . v. . ...
pesimizmo liga. I ® iečiai nu ir o

Jiems labai liūdna, kad mū- ketui 1S anglų orlaivius, 
su gimtinė šalis Lietuva pate- Anglų lakūnai nušovė pen- 
ko kruviniems naciams. Jiems kis nacių orlaivius.
labai gaila Sovietų liaudies. | A j lakūnai užkūrė dį_ 

tais ‘ -džius gaisrus viduryje Ber-

Ai
Anglija iš 
tams kariauti? Ar Amerikos 
valdžia 
vietams

mu Anglijos lakūnai naiki
no Hamburgo prieplaukas, 
geležinkelių kiemus ir fab
rikus ir kriušino Kielį, na
cių karinio laivyno stovyk
lą, Baltijoj.

Tik mažas skaičius vokie
čių orlaivių numetė šiek tiek 
bombų į Anglijos pajūrių 
miestus, užmušė tris žmo
nes, bet mažai nuostolių te
padarė.

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra sako, kad anglų 
orlaiviai bombardavo vidu
rinę Berlyno dalį, bet, gir
di, nepataikę į jokius kariš-

• Sovietai atsilaikys? Ar b™- Jų liepsnos buvo ma-
tiesų padės Sovie- tyl Pel> 80 mylių*

Beveik tokiu pat smarku-kai svarbius punktus.
norės laiku ateiti So- 
talkon ?

mums visiems labai 
dėl Lietuvos likimo, 
visiems be galo gaila

Taip, 
liūdna 
Mums
Sovietų liaudies ir liaudies ki
tų kraštų, kuri liejo ir lieja 
kraują kovoje su nacizmu.

Taipgi klausimai apie An
gliją ir Amerika gali būti pa
teisinami.

Bet kokia iš to išvada? Ar 
tai reiškia, kad dabar reikia 
rankas nuleisti ir tik liūdėti?

Tai nedovanotina būtų klai
da.

Kaip tik to siekia hitlerinin
kai. Kaip tik jie ir nori pasėti 
kovotojuose pesimizmą ir nu
siminimą, ir taip susilpninti 
atsparą prieš juos.

Ir tie, kurie tik verkia ir 
dejuoja šiuo momentu, kurie 
meta darbą judėjime, vietoj 
smarkiau darbuotis ir judėji
mą stiprinti, nors nesąmonin
gai, puikiai pasitarnauja liau
dies priešams.

šalin nusiminimas! Teisybė 
laimės! Padedant Anglijai ir 
Amerikai ir viso pasaulio ko
votojams, Sovietų Raudonoji 
Armija nusuks sprandą Hitle
riui ir nušluos nuo žemės pa- 
viršio kruvinąjį hitlerizmą.

Chicagos klerikalų “Drau
gas” (rugp. 1 d.) labai dejuo
ja, kad Sovietų Sąjungos “ša
lininkai labai ir labai pasinau
dos Amerikoj pažadėtąja pa
rama Rusijai. Pasinaudos jie 
Washingtone rodomu Maskvos 
diplomatiniams agentams pa
lankumu ir ypač labai netikė
ta artimo prez. Roosevelto 
draugo p. Hopkinso kelione į 
Maskvą.”.

Tai, žinoma, nesąmonė. Iš 
to pasinaudos tik didysis visos 
žmonijos reikalas, būtent, lai
mėjimas karo prieš hitlerinę 
Vokietiją.

To, matyt, labai bijo kle
rikalai. Jie visas savo viltis 
sudėjo ant Hitlerio laimėjimo. 
Jie dabar dreba iš baimės dėl 
ateinančio hitlerizmui galo.

O klerikalų “Amerikos 
daktorius (rugpj. 1 d.) 
gvoltu šaukia:

(Tąsa ant 5-to pusi.)

re- 
net
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Sovietai Nuskandino Vokiečių Submarine ir Garlaivį

Plinta Bruzdėjimas Vo
kietijoj, kad Suklimps- 

ta Naciy Karas
Stockholm, Švedija. — 

Korespondentai iš Vokieti
jos rašo švedų laikraš
čiams, jog skleidžiasi žmo
nių bruzdėjimas Vokietijoj; 
daugelis areštuojama todėl, 
kad jie abejoja, ar vokiečiai 
laimės karą prieš Sovietus. 
Už tai suimta ir trys žymūs 
vietiniai nacių vadai.

Nepasitenkinimas šiuom 
karu išsivystęs ypač Rytinė
je Prūsijoje, per kurią kas
dien traukiniais parvežama 
tūkstančiai sužeistų vokie
čių iš fronto.

Vokietijos spauda jau tei
sina nacius, kodėl jie negalį 
greit laimėt karą prieš So
vietus. Sako, jog Sovietai 
turi tūkstančius puikių tan
kų ir gausybę kitų naujoviš
kų karo pabūklų. Tie pabūk
lai buvę laikomi tokioj 
griežtoj slaptybėj, kad nacių 
šnipai nieko negalėję apie 
juos sužinot. Negalima buvę 
patirt net to fakto, jog So
vietų fabrikai už Uralu kal
nų dirbo ginklus ir amuni
ciją. Tai ir buvę manoma, 
kad ten tik metalai gamina
mi, bet neperdirbami į gink
lus.

Vokiečių laikraščiai nuo
lat primena, jog Sovietų ka
riuomenė narsiau ir kiečiau 
kovoja, negu francūzai ar 
anglai. Tas irgi užkerta ke
lią greitam laimėjimui prieš 
Sovietus, kaip sako nacių 
spauda.

Maskva, rugp. 3. — Daro
ma prisirengimai paliuosuot 
lenkus karinius belaisvius. 
Jie sudarys Lenkų Legioną 
kariaut išvien šu Sovietais 
prieš Vokietiją.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Vokiečiai Teigia, kad 
Raudonoji Armija “Fa

natiškai” Kovoja
Berlin, rugp. 4. — Nacių 

žinių agentūra teigia, kad 
siaučia baisūs, milžiniški 
mūšiai tarp vokiečių ir So
vietų 900 mylių fronte nuo 
Peipus ežero iki pietinės 
Ukrainos. Sako, jog Raudo
noji Armija “savižudiškai, 
fanatiškai kovoja, idant iš
trūkt iš apsupimų.”

Pasak nacių, tai į vakarus 
nuo Peipus ežero, Estonijoj, 
jie užmušę 2,300 rusų ir pa
grobę 71-ną didelį tanką.

Vokiečių orlaiviai jau vie
nuoliktą kartą bombardavo 
Maskvą, taipgi atakavo ge
ležinkelį tarp Maskvos ir 
Leningrado.

Naciai Sakosi Suėmę 
10,000 Rūsy

ko-Berlin. — Vokiečių 
manda sako, kad jie paėmę 
nelaisvėn apie 10,000 rusų 
kariuomenės į vakarus nuo 
Peipus ežero ir pagrobę 
daug tankų, kanuoliu ir ki
tų karo reikmenų. Teigia, 
kad kitose fronto dalyse vo
kiečiai sėkmingai išvystą 
savo veiksmus.

Anot vokiečių komandos, 
tai stambūs jų orlaivių bū
riai bombardavę karinius 
taikinius Maskvoje ir turė
ję gerų pasekmių.

Vokiečių orlaiviai nuskan
dinę kelis prekinius anglų 
laivus, viso 40,000 tonų įtal
pos.

Maskva, rugp. 4. — Tik 
keli vokiečių orlaiviai prasi
veržė bombarduot Maskvą; 
padarė kelis gaisrus, kurie 
liko greit užgesinti. Nušau
ta du vokiečių orlaiviai.

ORAS. — Giedra ir šilta.

Maskva, rugp. 4. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Per visą rugpjūčio 3 dieną mūsų kariuomenė tęsė mū
šius prieš vokiečius linkmėse Smolensko, Korosteno ir 
Bielajos Cerkvės ir Estonijos fronte.

Nebuvo jokių permainų kariuomenės pozicijoj fronte.
Mūsų oro laivynas, sandarbininkaudamas su žemės jė

gomis, uždavė smūgius mechanizuotom ir motorizuotom 
priešo jogom ir jo pėstininkam ir oro jėgom.

Mūsų oro jėgos sunaikino 31-ną priešo orlaivį. Mes 
praradome 19 orlaivių.

Vokiečių orlaiviam užpuolus Maskvą naktį rugp. 2 į 
3 d., buvo nušauta žemyn du jų orlaiviai. Mūsų oro jėgos 
dėl to neturėjo jokių nuostolių.

Tapo paskandintas vienas priešo submarinas Baltijos 
Jūroje.

Patikrinta, jog mūsų orlaiviai, atakuodami Constan
ts uostą (Rumunijoj) naktį rugp. 1 į 2 d., pataikė bom
bomis į prieplaukos įrengimus, kur stovėjo priešo nai
kintuvas, ir į laivus tame uoste.

Kaimynystėje Norvegijos prieplaukos Varbo, sovieti
nis submarinas nuskandino vokiečių garlaivį 8,000 tonų, 
šis garlaivis gabeno ginklus ir amuniciją vokiečių-suo- 
mių armijai.

Sunaikinta dar Trys Vokiečių Laivai
Maskva, rugp. 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė tokį pranešimą:
Naktį rugp. 2 į 3 d. mūsų kariuomenė ir toliau vedė 

mūšius prieš vokiečius linkmėse Smolensko, Korosteno ir 
Bielajos Cerkvės ir Estonijos fronte. Kitose fronto daly
se neįvyko jokių svarbių permainų kariuomenės pozici
jose.

Musų oro jėgos, toliau veikdamos išvien su žemės ka
riuomene, kirto smūgius šarvuotai priešo kariuoienei, 
pėstininkams ir artilerijai.

Būrys sovietinių torpedlaivių, komanduojamas vyres
niojo leitenanto Tomilino, nuskandino vieną žibalinį prie
šo laivą ir du kareivių pervežimo laivus Baltijos Jūroj. 
Nuskandintieji laivai viso turėjo 18 tūkstančių tonų įstal- 
pos.

SOVIETŲ DIVIZIJA UŽ 
350 MYLIŲ Į VAKA

RUS NUO KIJEVO
Maskva, rugp. 4. — Sovie

tų kariuomenė savo kontr - 
atakomis atgriebė nuo vo
kiečių du miestelius ir dar 
toliau atgal atmetė nacius 
nuo Smolensko, kaip prane
ša United Press, amerikonų 
žinių agentūra.

“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, jog viena raudonarmie
čių divizija pralaužė vokie
čių linijas ir buvo atkaria
vus nuo jų Przemysl miestą, 
apie 350 mylių į vakarus 
nuo Kijevo. Paskui vokie
čiai atgriebė Przemyslą, bet 
Sovietų kariuomenė beveik 
be jokių nuostolių pasitrau
kė iš to miesto į naujas po
zicijas.

Šėlsta kruviniausios kau
tynės Kijevo-Ukrainos fron
te.

Siaučia žiaurūs mūšiai 
Estonijos fronte. Tallinnas, 
Estonijos sostinė, tebėra So
vietų rankose.

Smolensko fronte Raudo
noji Armija padarė baisių 
nuostolių • vokiečiams; nuo
lat kontr-atakuoja juos.
SUMUŠĖ RUMUNŲ RAI

TELIUS
Ukrainos fronte sovieti

niai raiteliai kirto į šoną ru
munų raiteliams; kelis šim-

tus jų užmušė, o kitus pri
vertė bėgti.

Daugelis vokiečių karei
vių, paimti nelaisvėn, sako, 
kad jie negaudavo miegot 
daugiau kaip porą valandų 
per dieną naktį. Dėl dide
lio pavargimo plinta pamiši
mai vokiečių kariuomenėje.

SUPLIEKTAS VOKIEČIŲ 
PULKAS; NUSKANDIN

TA 5 JŲ LAIVAI
Maskva, rugp. 4. — Šėls

ta žiauriausi mūšiai tarp 
Sovietų kariuomenės ir vo
kiečių ties Korostenu, apie 
85 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Kijevo, ir ties Bielaja 
Cerkov, apie 50 mylių į pie
tų vakarus nuo Kijevo.

Smolensko fronte raudon
armiečiai pilnai sustabdė vi
sus nacių bandymus pasi- 
grumt toliau pirmyn. So viep
tai atgriebė miestelį Z.

“Raudonoji žvaigždė” 
praneša, jog Sovietų kariuo
menė užmušė vokiečių gene
rolą, divizijos komandierių, 
supliekė 156-tą vokiečių pės
tininkų pulką ir atgavo 
miestelį N.

Vakar Sovietu komanda 
pranešė, kad jų torpedlai- 
viai nuskandino penkis ka
reivinius vokiečių laivus 
Baltijos Jūroje.

< i
——

Angly Karininkai At
randa, jog Sovietų 

Strategija Laimi
Kaip Sukriušinta Vokiečių Divizija

Maskva, rugp. 2. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė šį 
pranešimą:

Naktį rugpjūčio 1 į 2 d. mūšiai tęsėsi linkmėse Nevelio, 
Smolensko ir Žitomiro. Kitose fronto dalyse nebuvo jokių 
didesnių karo veiksmų.

Mūsų orlaiviai, sandarbininkaudarni su žemės jėgomis, 
ir toliau kirto smūgius mptorizuotoms ir mechanizuo
toms priešo jėgoms ir jo pėstininkams ir artilerijai.

Pasėkoje kautynių Smolensko linkmėje, dalys Raudo
nosios Armijos sunaikino 137-tą Vokiečių Pėstininkų Di- džioji vokiečių ofensyva 
viziją. O jinai buvo sunaikinta sekamu būdu:

Aušrai brėkštant, mūsų kariuomenė pradėjo stipriai Ukrainos frontą. Anglai nu
spausti vokiečius. Vokiečių komanda, norėdama padėti rodo, jog Sovietai gerai iš- 
besitraukiančioms atgal savo jėgoms, metė į mūšį 137-tą 
savo armijos diviziją, kuri vos tik atmaršavus ir tuojau 
turėjo stot į kautynes.

Neduodamas progos vokiečių divizijai išvystyt ataką, 
mūsų kariuomenės poskyrio komandierius Lutina pradė
jo energingai atakuot priešą į šoną. Kita dalis Sovietų 
karįuomenės greitai apsupo tą vokiečių diviziją.

Sovietų artilerija atidarė smarkią ugnį į fašistus. Ka
da mūsų artilerija atliko priruošiamąjį darbą, mūsiškė 
kariuomenė puolėsi į ataką. Politinis vadas Jaščinkov 
du kartu vadovavo durtuvų atakai, kurią darė jo posky
ris. Jo skyriaus kareiviai išžudė šimtus vokiečių. Jie pa
grobė 4 vokiečių kanuoles, 14 kulkasvaidžių, kelis minų 
mėty to jus, 47 arklius ir daug sunkių ginklų.

Leitenanto Kiščo poskyris veikė labai narsiai. Jis pa
darė priešui sunkių nuostolių ir nutildė 49 sunkiuosius 
vokiečių kulkasvaidžius.

Labai sėkmingai veikė mūsų artilerija, kuri sunaikino 
šimtus vokiečių kareivių. Kanuolinis komandierius Sun- 
tienko, kuris ypatingai atsižymėjo savo artilerijos ugnim, 
užmušė 60 fašistų kareivių, sunaikino 4 kulkasvaidžius ir 
vieną minų mėty toją. Kanuoliu komandierius Bezdita 
sunaikino 200 vokiečių motorinių dviratininkų ir vieną1 
priešo raitelių būrį.

Anglija, Sakoma, Ruo
šiasi Siyst Armija prieš 

Suomius - Nacius
London. — Anglijos kari

ninkai sako, kad Sovietų 
kariuomenė abelnai laimi 
strateginę pirmenybę, apart 
Ukrainos fronto. Jie atran
da, kad dabartinė antra di-

išsisėmė visur, išskyrus tik

laiko savo susisiekimų lini
jas. ______
JAPONIJA SUSTABDĖ SAVO

LAIVUS Į AMERIKĄ

Tokio, rugp. 4. — Japoni
ja sustabdė visų savo laivų 
plaukimą į Jungtines Vals
tijas. Nuimta nuo Nitta 
Maru laivo šimtas ameriko
nų, kurie buvo įsėdę į tą lai
vą grįžt į Jungtines Valsti
jas.

London. — čia pasklido 
kalbos, jog Anglija ruošiasi 
siųst laivais savo kariuome
nę į šiaurinę Suomiją (Fin- 
liandiją) talkon Sovietam 
prieš vokiečius ir suomius.

Iš Švedijos pranešama, 
kad stambus skaičius Angli
jos karinių laivų veikia 
prieš vokiečius ties šiaurine 
Norvegija ir vandenyse ar
timuose Suomijos prieplau
kai Petsamo ir Sovietų uos
tui Murmanskui.

Anglų karo laivynas tenai 
siekiąs, tarp kitko, apvalyt 
kelią plukdymui karo reik
menų į Sovietų Sąjungą.

Helsinki. — Suomiai skel
bia, kad nuo rugp. 1 d. iki 
šiol jie pagrobę 300 sovieti
nių kanuoliu, 250 kulkasvai- 
džių ir 10,400 šautuvų.

Viename punkte vokiečiai mėgino prasilaužt iš ap
supimo, bet jiems kelią užkirto ir nugrūdo juos atgal po
skyris kapitono Lovalovo ir tankai. Po kelių valandų 
kovos, vokiečiai jau nepajėgė atlaikyt spaudimo, kurį da
rė Sovietų kariuomenė žygiuodama pirmyn, ir vokiečiai 
pradėjo bėgti, numesdami šautuvus ir palikdami savo ve
žimus ir visus įrengimus. Daug jų oficierių ir kareivių* 
liko mūšio lauke. Jie buvo užmušti.

■ ;<
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Jungtinių Valstijų 
Oro Pajėgos

Uruguajaus Lietuviai Su Sovietų
Sąjunga

Montevideo mieste išeinąs lietuvių 
laikraštis “Darbas” (iš liepos 5 d.) rašo:

“Birželio 22 d. tapo užpulta nacių-fa- 
šizmo Tarybų Sąjunga, kuris sulaužyda
mas nepuolimo sutartį, kai vagis naktį, 
iš pasalų, įpuolė darbininkų tėvynę — T. 
Sąjungą.

“Dar kartą nacizmas įrodo pasauliui 
grobonišką ir banditišką politiką, netu
rinčią ribų. Tas įvykis sujudino visą pa
saulį, kas dar vakar netikėjo nacių pa
vojum pasauliui, tai šiandien aišku vi
siems.

“Naciai, kad pateisint savo banditišką 
politiką, meta visą kaltę, visą eilę prie
kaištų Tarybų Sąjungai už būk tai nepil
dymo sutarties. Bet ne tame priežastis, 
naciams parūpo turtingas Tarybų kraš
tas. Pritrūko groboniams duonos, už
imti kraštai badauja, trūksta naftos tęs
ti toliau karą, tokiu būdu priversti pulti 
ramią ir nieko nekliudančią darbininkų 
ir valstiečių tėvynę.

“Bet nežiūrint, kad nacizmas apsigink
lavęs iki dantų, jau pajuto tvirtą Raudo
nosios Armijos smūgį. Banditai jau spė
jo persitikrinti Raud. Armijos jėga. Vi
suose frontuose mušami kai pasiutę šu- 
nės, visur už vieną smūgį gauna du. Iš 
viso pasaulio ateina atgarsiai T. Sąjun
gos naudai. Iš visur užtikrinimas perga
lės. Pasaulio pažangioji liaudis eina su 
T. Sąjunga. Pavergtuose nacių kraštuo
se eina bruzdėjimai, nepasitenkinimai, 
laukia tik progos atsikratyti fašizmo 
jungo.

“Mes Urugvajaus lietuviai visi kaip 
vienas už darbininkų ir valstiečių tėvy
nę T. Sąjungą. Mes kiekvienas jaučiam 
tą, ką jaučia užpulta Tarybų liaudis. Jų 
reikalai yra mūsų reikalai. Skelbiam 
griežtą kovą prieš nacių lietuvišką lizdą, 
kurie džiaugiasi, kad nacių bombos ir 
tankai naikina mūsų tėvynę. Tie niekšai 
džiaugias iš mūsų brolių tekančio kraujo. 
Tie caro ir Hitlerio bernai tikisi vėl būti 
Lietuvos valdovais, bet veltui isteriškas 
džiaugsmas. Lietuvos geriausi sūnūs ko
voja kartu su Raud. Armija už išlaisvi
nimą visos Europos. Hitlerio sostas jau 
perdaug papuvęs, Vokietijos liaudis pa
baigs sutriuškinti su pergalia kitų tau
tų pavergta liaudžia. Lietuviškų nacių 
džiaugsmas nueis veltui.

“Nacizmas-fašizmas baigia atgyventi 
savo dienas, kartu ir lietuviški naciai. 
Tiesa, kad pribaigti dar bus didelių kovų, 
bet laimėjimas užtikrintas. Jau pasaulio 
darbininkų vienybė matoma.”

Be abejo, kas yra Uruguajuje, tas pats 
yra ir Jungtinėse Valstijose. Khi mūsų 
visuomenė stovi su Sovietų Sąjungos 
liaudimi, tai visoki smeton-naciaPiš kai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Liepos 31 
dienos Chicagos klerikalų 
“Drauge” skaičiau žinią, ku
rioje sakoma, kad Justas 
Paleckis, Lietuvos Tarybi
nės Vyriausybės preziden
tas, esąs pakliuvęs į hitleri
ninkų rankas. “Draugas” 
tuomi džiaugiasi, vadina 
Paleckį išdaviku ir grūmo
ja jam teismu, o veikiausia 
ir sušaudymu. Aš be galo

lio neriasi, kad juo labiau Sovietų Sąjun
gą šmeižti, o hitlerizmą garbinti!

Bet veltus jų darbas!

Didelis Laikraštininkų Gildijos 
Laimėjimas

Per ilgą laiką vieno Niujorko dien
raščio pastogėje virė ergeliai ir bruzdė
jimas. Tuo laikraščiu buvo New York 
“Times,” didžiausias Amerikoje ir bene 
didžiausias pasaulyj dienraštis.

Šis dienraštis, kaip žinia, gina pluto- 
kratijos interesus. Jo leidėjams darbinin
kų judėjimas yra svetimas ir neremtinas. 
Unijizmas “Timeso” bosams yra dieglys 
pašonėje.

Ir štai, kaip tieji ergeliai atsirado. Ka
da įsikūrė Amerikos Laikraštininkų .Gil
dija, kada tūli Niujorko miesto dienraš
čiai.buvo priversti tą gildiją (uniją) pri
pažinti ir su ja daryti sutartis, tai New 
Yorko' “Timeso” savininkai iš tolo kratė 
rankomis, sakydami, kad jie niekad ne- 
dasileis prie to, kad jų laikraščio redak
cijos darbininkai būtų organizuoti, nes 
tai esą būtų suvaržymas laikraščio “po
litinės linijos.”

Betgi “Timese” (redakcijoj) buvo dar
bininkų, kurie išdrįso savo bosų nepai
syti ir imtis organizavimo darbo. Jie 
šaukė susirinkimus, iš karto slaptus, o 
paskui ir viešus ir ragino darbininkus 
stoti į Laikraštininkų Gildiją.

Tie drąsuoliai buvo ne kartą bosų įspė
ti, kad jie liautųsi varę “bolševikišką” 
darbą. Bet jie bosų neklausė. Jie nesilio
vė. Tuomet drąsiausieji buvo išmesti iš 
darbo. Išmestieji kreipėsi į Darbo San
tykių Tarybą, kad ji, eidama įstatymu, 
suvaldytų “Timeso” savininkų sauvališ- 
kumą. Įvyko visa eilė tyrinėjimų. Savi
ninkai rodė savo “kazyres,” o unijistai 
— savo. Pagaliau Darbo Santykių Ta
ryba įsakė “Timeso” savininkams priimti 
atgal į darbą išmestuosius ir jiems ap
mokėti už tą laiką, per kurį jie buvo iš
mesti iš darbo. Daugiau: Taryba nutarė 

► visą klausimą išspręsti pačių New Yorko 
“Timeso” redakcijos darbininkų nubalsa- 
vimu.

Prieš balsuosiant visokio plauko poli
tikieriai metėsi darban, agituodami 
“Timeso” redakcijos darbininkus nebal
suoti už Gildiją. Girdi, Gildija yra nie
kas kitas, kaip tik “Komunistų Partijos 
įrankis,” ji esanti komunistų valdoma, 
etc., etc.

Kaip ir paprastai, įsimaišė ir ADF ly
deriai. Jie ragino balsuoti už ADF. Jiems 
svarbu, kad tik pakenkti CIO (Laikraš
tininkų Gildija priklauso CIO).

Neseniai įvyko balsavimas, priežiūroje 
Nacijonalės Darbo Santykių Tarybos at
stovų. Šiomis dienomis tapo paskelbti 
balsavimo daviniai. Štai, ką jie parodo:

Už Gildiją (CIO) paduota 295 balsai. 
Už ADF 202 balsai.
Prieš bent kokią uniją 38 balsai.
Neaiškiai balsavo 8.
Taigi Nėw Yorko “Timeso” redakcijos 

darbininkų milžiniška dauguma pasisakė 
už Laikraštininkų Gildiją, už CIO. Ir da
bar šis laikraštis turės uniją pripažinti, 
turės su ja skaitytis.

Tai yra labai reikšmingas dalykas vi
sam Amerikos darbininkų judėjimui. Tai 
geras antausis tiems, kurie visur įmato 
komunizmo baubą ir juo bando baidyti 
ne tik fabrikų darbininkus, bet ir redak
cijų! . •

Kad Laikraštininkų Gildijoj yra ko
munistų (o kur jų nėra!), to niekas neuž
ginčys. Bet ši Gildija, kaip ir visos kitos 
darbo unijos gyvuoja ne tam, kad ko
munizmą plėsti, bet tam, kad ginti savo 
narių darbininkų interesus, nepaisant, 

* kur jie dirba.
Reikia tik pasveikinti Niujorko 

“Timeso” redakcijos darbininkus už šį 
i U žygį!

tuomi susirūpinęs. Ar tas 
tiesa su Paleckiu? Manau, 
kad tas rūpi ir daugybei A- 
merikos lietuvių.

Senas Katalikas K.
Atsakymas

Minėtam “Drauge” buvo 
ne žinia, bet editorialas apie 
Justą Paleckį. Kaip matyt, 
hitleriniai klerikalai yra iš
troškę Paleckio ir kitų Lie
tuvos liaudies vadų kraujo.

Bet kas liečia dabartinį

Paleckio likimą, mes nieko 
nežinome. Spėjimų yra viso
kių, bet jais tikėti negali
ma. Gal jis iš tiesų yra pa
kliuvęs į budelių rankas, o 
gal spėjo pasitraukti, kai 
naciški barbarai užpuolė 
Lietuvą. Turėkite, draugai, 
kantrybės. Su laiku viskas 
turės paaiškėti.

Maskva. — Būriai nacių 
orlaivių vėl mėgino bombar- 
duot Maskvą, bet tapo šalin 
nuvyti, ir tik trys ar keturi 
jų orlaiviai numetė pade
gančių bombų į miestą.

LAISVE

Jonas Masaryk, Čechoslovakų valdžios Londone užsienio reikalų ministeris, pa 
sirašo bendra apsigynimo sutartį su Sovietų Sąjunga.

Užsienio kariniai apžval
gininkai susidomėjo JAV 
aviacijos pajėgomis ypatin
gai po to, kai Rooseveltas 
nutarė užtikrinti Amerikos 
krantų saugumą per 2,000 
mylių “saugumo patruliais.” 

1938 m. Amerikos aviaci
jos pramonė negamino net 
100 karo lėktuvų per mėne
sį, įskaitant čia ir moko
muosius lėktuvus. Tai gali 
paaiškinti, kad Jungtinės 
Valstijos prasidedant Euro
pos karui teturėjo viso 2,500 
lėktuvų, — kaip šiomis die
nomis parašė Šveicarijos 
laikraštis “Žurnal de Že- 
nev.”

Anglijos ir Prancūzijos 
šaukimais! pagalbos 1939 m. 
pagreitino lėktuvų gamybą, 
imta kurti naujus lėktuvų 
statybos fabrikus. Europos 
karo pradžioje Amerikos 
aviacijos pramonės įmonės

i buvo užėmusios 9,500,000 
I kvadratinių pėdų plotą. Čia 
dirbo 60,000 darbininkų. Da
bar lėktuvų statybos ir mo

torų statybos fabrikai uži
ma iki 18 milionų kvadrati- 

Inių pėdų ir naudojasi 180,- 
000 žmonių darbu. Per 1940 
metus amerikiečiai pastatė 
2,685 lėktuvus, kurių apie 
1,000 buvo perleista Francū- 
zijai ir apie 900 — Didžiajai 
Britanijai ir jos domini
joms.

Pradedant 1940 m. birže
liu Rooseveltas ruošė platų 
lėktuvų gamybos planą. 
Daugiau, negu biudžete bu
vo skirta, prezidentas nuta
rė papildomai skirti dar 12 
milijardų pastatyti 33,000 
lėktuvų, kurių 14,000 buvo 
skiriami Did. Britanijai ir 
19,000 — Jungtinėms Vals
tijoms. Iš tų 19 tūkstančių 7 
tūkstančiai mašinų turėjo 
būti mokomieji lėktuvai.

Greta šių milžiniškų užsa
kymų ir fantastiškų kreditų 
galima pastebėti žymų A- 
merikos lėktuvų . statybos 
produkcijos augimą. 1940 m. 
rugpjūčio, rugsėjo ir spalio 
mėnesiais Amerikos gamyk
lose pastatomų 1 ė k t u vų 
skaičius kas mėnesį pasiek
davo 900. Tačiau pakartoti
ni Did. Britanijos reikalavi
mai, kuriai buvo pasiųsta 
278 lėktuvai rugpjūčio mėn., 
136 — rugsėjo mėn. ir visi 
groudžio mėn. išleistieji lėk
tuvai, privertė Rooseveltą 
dar daugiau padidinti užsa
kymus. 1940 m. spalio mėn. 
Rooseveltas nustatė naują 
programą pastatyti dar 22,- 
000 lėktuvų, kurių 12,000 
buvo skiriama Did. Britani
jai ir 8,000 — 'Jungtinėms 
Valstijoms. Ęątūralu, kad į

vykdyti tiek daug užsakymų 
vien aviacijos pramonė ne
pajėgė.

Taip, pavyzdžiui, aviaci
jos bendrovė “Curtiss 
Wright Corporation,” ku
rioje 1936 m. dirbo 7,642 
darbininkai, padidino darbi
ninkų skaičių iki 40 tūks
tančių 1940 m. Tačiau vis
kas turi savo ribas. Tuomet 

j lėktuvų statybos pramonei 
i padėti buvo pritraukta au
tomobilių pramonė.

“Žurnal de Ženev” nuo
mone, ši problema jau iš da
lies išspręsta. Stambios au
tomobilių gamyklos pradėjo 
dirbti lėktuvų statybai. Ži
nomasis automobilių kara- 

I liūs Packardas sutiko p ra
ndėti gaminti 9,000 “Merlen” 
tipo aviacijos motorų. For
das išleis “Pratt ir - Whit
ney” Amerikos motorų seri
ją ir kt.

Leningradas
1 ---------------------

Kam priklausė tas Balti
jos pakraštys, kur dabar 
stovi miestas Leningradas, 
kurį vokiečiai-naciai taip 
baisiai stengiasi pagrobti?

Ve kam priklausė.
Iki 17 šimtmečio priklau

sė Švedijai. O pirm švedų 
priklausė suomiams. Suo
mius sumušė švedai ir valdė 
savotiškai. Kas valdė tą 
kraštą pirm ;
kraustymo? Tie laikai yra 
priešistoriniai ir tikrų žinių 
nėra. Tik žinoma, kad seno
joj priešistorinė j Europoj 
gyveno koki nors žmonės; 
gal tie “neandertalai” ar 
“kromanjonai,” kurių kau
koles, suakmenėjusias, rado 
šios gadynės mokslininkai ir 
sako, kad jos yra apie 20 
— 50 tūkstančių metų se
nos.

Istoriškai yra žinoma, 
kad teutonų rasės dalis, nu- 
sikrausčius Į šiaurę, rado 
ugrų rasės gentes — lapius, 
suomius, karelus. Tie teuto
nai vėliau gavo vardus: nor
vegai ir švedai. Nuo jų turė
jo bėgti lapiai dar toliau 
į šiaurę; suomiai gi bėgo į 
šiaurės rytus.

Švedijos valstybę įkūrė 
konung’as (kunigas, kuni
gaikštis) Ingjald septintam 
šimtmetyj šios gadynės. 
Švedija valdė ir suomius.

17-tam šimtmetyj Švedija, 
prie karaliaus Gustavo - 
Adolfo (1594—1632) pasida
rė labai galinga ir agresin
ga valstybė. Tas pastūmėjo 
Rusiją ir kitas šalis labiau 
tvirtintis.

Šiuo metu sunku pasaky
ti, kiek reikės laiko įgyven
dinti tai milžiniškai 50,000 
lėktuvų statybos programai. 
Tačiau amerikiečiai tikisi,
kad iki 1941 m. birželio — 
liepos jiems pavyksią kas 
mėnesį išleisti po 2,000 lėk
tuvų, o po metų jie tikisi 
galėsią išleisti po 3,000 lėk
tuvų kas mėnesį.

Toliau tas pat laikraštis 
nurodo, kad nemažesnės 
svarbos probelma, negu lėk
tuvų gamyba, JAV yra lėk
tuvų nugabenimo į Angliją 
klausimas. Per vieną kovo 
savaitę ketvirtadalis preki
niais laivais vežtų lėktuvų 
buvo nuskandinti. Kai sun
kiosios mašinos, kaip “Lock
heed,” Boeingo, vadinamo
sios “skraidančios tvirto
vės,” gali lengvai perskris
ti Atlanto vandenyną, tai su 
kitokio tipo lėktuvais pai
niau, nors Anglijai ypatin
gai reikalinga be galo daug 
naikintuvų, lengvųjų bom
bonešių.

(Iš “T. L.”)

I Karolius XII, pradėjęs 
karaliaut 1697 m., sumušęs 
olandus, padaręs su jais sau 
tinkamą taiką 1700 metais, 
tuojaus sumušė rusų kariuo
menę prie Narvos ir marša- 
vo j Kuršą, Lietuvą ir Len
kiją. Tą švedų antplūdį H. 

i Sienkęvičius savo romane 
vadina ^‘Tvanu.”

Tuo tarpu Rusijos caras 
suomių ątsi-Į Petras I suskato tvirtinti 

j visas spėkas prieš švedus.
Tasai švedų “tvanas” buvo 
didžiausia priežasčia to, kad 
šisai praktiškasis caras iš
kilo ir tapo pavadintas di
džiuoju, o paskui ir pirmuo
ju Rusijos imperatorium.

Karolius XII Varšuvoje 
nuvertė nuo sosto karalių 
Augustą, pasodino ant to
sosto Stanislovą Leščinskį 
1702 m; O Petras I 1703 m. 
pradėjo statydinti naują 
miestą Sankt - Peterburg, 
vietoje švedų tvirtumos Ne- 
jenštanc. Tais pačiais me
tais įsteigta tvirtuma saloj 
Kotlin, kuri vėliau pavadin
ta. Kronštatu. “Sankt” — 
lotyniškai reiškia šventas; 
“Peterburgh” — vokiškai 
Petro mieštas.

Kai atėjo pirmasis pasau
linis karas — karas su Vo
kietija, tai caras Mikalojus 
II, naikindamas vokiškumą, 
panaikino ir vardą sostinės 
“Sankt-Peterburg.” Pavadi
no Petrograd.

1917 m. tame kare kilo re
voliucija prieš netikusią ca
ro valdžią. Rudenyj kilo ki
ta revoliucija, jau ne tik 
prieš carų valdžią, bet ir
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prieš aristokratų-kapitalistų 
santvarką. Žmonės nekentė 
tos santvarkos, kuri spau
dė, išnaudojo juos darbe ir 
didino jiems vargą ir žmo
gaus panieką. Socialdemo
kratų dalis, arba frakcija, 
kuri praktiškai buvo susior
ganizavus ir vadinosi bolše
vikais, vadovavo tajai di
džiajai revoliucijai. Jie tad 
pasivadino Komunistų Par
tija.

Jųjų praktišku vadu, gali
ma sakyt — ir nusekliausiu 
vadu buvo Leninas. Partija 
garsųjį Petrogrado miestą 
pavadino Leningradu.

Vokiečiai naciai, kurie sa
vo nežmoniškiausią diktatū
rą nori įvesti visam pasau
lyj, visas šalis sumušus, da
bar stengiasi užkariaut Le
ningradą, o paskui Maskvą 
ir visą Tarybų Sąjungą (bu
vusią Rusijos imperiją).

Vokiečių valdovams Le
ningrado sritis niekada ne
priklausė, kaip matote iš 
šios istorinės peržvalgos; 
niekada ten nebuvo apsigy
venus vokiečių tauta. Ko jie 
ten lenda? Jie tą miestą no
ri užimt, tą kraštą sumušti 
tik dėl to, kad jie yra ar
šiausi demokratijos, naujos 
civilizacijos priešai, tautų 
naikintojai, d i r b a n č iųjų 
žmonių pavergėjai. Jie va
dinasi (melagingai) geriau
sia rasė, arijų rasė, kiti visi 
pasaulyje žmonės esą už 
juos daug prastesni, žemes
ni protu ir siela ir niekam 
daugiau neverti, kaip tik 
būti vokiečių-nacių vergais!

Naciams į pagelbą prieš 
Leningradą eina ir Suomi
jos valdonai fašistai, suo
mių tautos siurbėlės. Suo
mių tauta paskilbusi kaip 
viena teisingiausių žmonių 
grupių. Bet jos vadai, kilę 
iš tų pačių prispaustų tei
singų žmonių, pralobę pasi
darė niekšais, savo tautie
čių, darbo žmonių skriaudė
jais. Lygiai taip dabar daro 
pralobę mūsų tautininkai, 
klerikalai, “socialistai.”

Vokiečiai naciai karo pra
džioj (birž. 22 d.) pasiskel
bė pasauliui, kad Leningra
dą paimsią per savaitės lai
ką, o per keturias savaites 

i— visą Sovietų Sąjungą. 
Kai rašau šiuos žodžius, 
jau suėjo lygiai penkios sa
vaitės, o Leningradas tebe
stovi narsiųjų laisvės apgy
nėjų raudonarmiečių ran
kose.

Bet jeigu Leningradas ir 
bus sudaužytas ir nacių-fa- 
šistų užimtas, tai Sovietų 
Sąjung. laisvųjų tautų, lais
vųjų žmonių dvasia nežus 
ir, ar greit ar negreit, uždu
sins tautinę-socialinę chole
ra — fašizmą.

J. B.

Kas Dvi Valandos po 
Naują Orlaivį

Washington. — Jungtinė
se Valstijose dabar kas dvi 
valandos dieną ir naktį pa
statoma po vieną karinį or
laivį.

Per pirmuosius šešis mė
nesius šiemet Jungtinėse 
Valstijose pabūdavo ta 7,423 
orlaiviai kariniams reika
lams.

________u__
ROLANDŲ INDIJA SU
STABDO IŠVEŽIMUS 

Į JAPONIJĄ
Batavia, Holandų Indija. 

— Valdžia Rytinės Holandų 
Indijos sustabdė leidimus iš
gabeni japonam gazoliną ir 
kitus reikmenis. Sako, mes 
vykdysime tokias bausmes 
prieš Japoniją, kokias vyk
do Jungtinės Valstijos ir 
Anglija.
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IT’S THIS WAT 
FOLKS

-wyk
A NUMBER OF YEARS AGO 

there appeared on this page a col
umn in which the writer related the 
interesting conversation he had with 
a ham sandwich on world condi
tions in general.

Apparently the ham sandwich was 
a pretty sturdy one for he made an
other public appearance, this . time 
at Domikaitis’ restaurant where I 
had the pleasure of lunch with John 
a friend of mine and Ann who is 
usually seated nearby when 
lunch hour rolls around.

Both Johnnie and Ann testify to 
the truth of the story. Not having 
been there, I am forced to take 
their trustworthy word for it.

our

ham 
him 

upon

nor-

IT SEEMS THAT JOHNNIE 
dropped in at the restaurant and, 
after a snack of kopūstus, roast 
)>eef and a bit of kilbasu, decided 
to top off the meal with a 
sandwich. It was brought to 
without any fanfare and placed 
the table.

To all appearances it was a
mal ham sandwich — its unusual 
nature becoming apparent only 
when it voiced a loud and vigorous 
protest as Johnnie’s teeth clamped 
down upon it.

“Ouch!” said the ham sandwich.
Johnnie looked at Ann, and Ann 

looked at Johnnie.
“Did ya say somethin’?” he asked 

Ann.
“No.” Ann said, “I didn’t say no

thing.”

JOHNNIE LOOKED SUSPICI
OUSLY at the ham sandwich and, 
finding nothing out of the ordinary, 
bit it again.

“Dammit!” the ham sandwich 
said quite distinctly “can’t you be 
more careful?”

By this time there was no ques
tion about it. The ham sandwich 
had spoken. It must be said to 
the credit of Johnnie that he did 
not flinch in the face of a novel and 
unusual situation. No. Bravely and 
confidently he spoke to the sand
wich made from Polish ham 
this is the story Johnny and 
heard:—

and
Ann

wereONCE UPON A TIME there 
three little piggies. One little pig
gies name was Poland. The other 
little piggie’s name was France and 
the third was called the Soviet Un
ion.

The little piggies were friends 
and were getting along very well 
until, one dark day, there came a 
big bad wolf.

“I won’t eat you,” the big bad 
wolf said to the two little pigs, 
France and Poland, “all 
to eat the Soviet Union.”

I want is

LITTLE 
for didn’t 

the funny 
he really 

And what

matter. They

piggie was a 
saw that the

AND SO THE TWO 
PIGS danced and played, 
the big bad wolf with 
mustache tell them that 
didn’t want to eat them,
if he did eat Big Brother Soviet 
Union? It really didn’t 
were safe.

But the third little 
a wise little piggie. It
big bad wolf was really bad.

“Let’s get together,” he said to 
Poland and France, his two bro
thers, “and build a great big brick 
house which will keep out the big 
bad wolf.”

BUT THE TWO LITTLE PIG
GIES wouldn’t listen. But they soon 
began to see that the big bad wolf 
was growing and that his teeth were 
being sharpened. They began to be 
afraid.

So the three little piggies began 
to build houses in which to hide 
against the big bad wolf.

“I am going to build my house of 
straw!” litlle Poland squeaked.

“And I am going to build mine 
of wood!” middle-sized France chirp
ed.

“I am going to build mine of 
bricks!” 
Brother

boomed the voice of Big 
Soviet Union.

FINE DAY IN SEPTEM-ONE
BER the* big bad wolf came to the 
straw house of Poland.

“Aha!” he said, as he smelt the 
nice soft flesh of the little piggie.

He took a great big breath and 
he huffed and he puffed and he 
bleeeeeeeeew the straw house down!

And he gobbled up the first 
piggie.

little

quiet 
went

behind 
second

the big

whose walls 
little piggie,

bad' wolf as

THE BIG BAD WOLF was 
for a little while and then he 
to the other side of the yard to the 
wooden house 
cowered the 
France.

“Aha!” said
he smelt the juicy rich meat of the 
second little piggie.

He took a great big breath and 
he huffed and he puffed and he 
BLEEEEEEEJW the wooden house 
down!

And he gobbled up the second lit
tle piggie.

SOME TIME PASSED — for the 
big bad wolf needed time in which 
to digest the fat little bodies of the 
first two little piggies. But there 
came a day when the wolf with the 
funny haircut thought he was 
strong enough to blow down the 
brick house of the Soviet Union.

“Aha!” he said as he smelt the 
rich fields of the Ukraine and the 
great plains that lay behind the 
brick wall. This was to be a juicy 
morsel!

OUTSTANDING PROGRAM TO BE
FEATURED AT EASTERN SEABOARD

EDS CONFERENCE SEPTEMBER 1-2
BOSTON, Mass.—The Labor Day I being arranged. They will speak 

on many important aspects of the 
LDS and various phases of branch 
activity. Coupled with these talks 
will be discussions which will be 
held with a view of enabling each 
delegate to better understand the 
workings of his organization and to 
equip him with the knowledge which 
will help him organize better act
ivities and increase membership.

Week-end has just been selected as 
the time for the Eastern Seaboard 
LDS Youth Conference this year.

According to the Baystate LDS- 
ers who will act as hosts, the 
sessions will be held in Hotel Gard
ner on Massachusetts Avenue, near 
Symphony Hall.

A fine lits of speakers is .already

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

Lith Radio Prog 
Begins Soon

be
re-

All symptoms are of 
origin.

Pain: May affect any 
body, head or linb. Pain 
common and persistent.

ual’s ways of thinking and acting 
which more or less incapacitates 
the patient for normal social re
lations. A manifestation (in lan
guage or in conduct) of disease or 
defect of the brain. 
Peterson). There is
without disease of the cortex, 
definition is without criticism).

(Church and 
no insanity 

(No

Hysteria:—
A psycho-motor neurosis in which 

the morbid mental state is not suf
ficiently pronounced to require cus
todial care, 
psychogenic

Hysteria 
part of the 
is the most
The patient shows indifference to 
these pains although she describes 
them as intolerable. The name given 
to pain in the head, which gives a 
sensation 
driven in. 
in action 
months.

as if a nail were being 
Usually tempero-parietal 

and may last weeks or

Backache: Very persistent. The 
forward bending of the back is 
called captocormia. As the disease 
progresses the patient may even 
walk that way with body bent for
ward almost at 
to contracture), 
head is directed 
turbance of the

the

and keratitis common. Coma

suddenly, 
to appear 
is much 
of voice.

a right angle (due 
while walking the 

upward, due to dis- 
special senses.

A hysterical amplyopia comes on 
suddenly and may last several weeks, 
disappearing equally as 
Hysterical blindness apt 
after shock and vision 
impaired. Sudden loss
Voice returns equally suddenly. Ma
ny kinds of spasms such as emotion
al outbursts of laughing or crying. 
This is due to abnormal psycho- 
sexual development.. Males are usu
ally sexually immature and impotent 
despite the “passionate” feeling and 
marked auto-erotism. Females are 
frigid and anesthetic sexually, vir- 
ginismus common. Disgust for in
tercourse but longing to be loved.

Minor Hysteria:— The usual pa
tient is a young girl. They desire to 
excite sympathy, 
wonder. Headaches 
spinal pains, sleeps 
dreams.

admiration and 
often severe, 

badly, terrible

Insanity:—A more or less pro
longed departure from an individ-

Wilkes-Barre 
Chorus to Hold 
Picnic

LyrosWILKES-BARRE, Pa.—The 
Chorus has just set aside August 
17th for its annual picnic. It will 
take place at the Sylvan Lake in 
Markevich Park. The 
start at noon and will 
into the night.

There will be music, 
for those who are 
dancing. The dance hall is fairly 
nice.
there 
ming 
other

All
and every one of you 
good time.

There are separate tickets for 
those who do
to get there. The chorus bus will 
leave the corner of East Market and 
S. Sherman Streets at 11 a.m.

—Stella Poderls.

picnic will 
go on far

of course, 
interested in

For those who like sports 
is a lake in which to go swim- 
and a field where tennis and 
games can be played.
are invited. I am sure each 

will have a

not have automobiles

He took a great big breath—and 
he huffed—and he puffed—and he 
bleeeeeeew — and bleeeeeew — and 
bleeeeew...

But the great big brick walls of 
the Soviet Unibn just wouldn’t be 
blown down!

Maybe, the big bad wolf thought, 
he made a mistake.

So he took another great big 
breath — and he huffed — and he 
puffed — and he bleeeeeew — and 
bleeeeeew
he was blue in the face.

But still the walls wouldn’t fall 
down!

and bleeeeew . .. till

NOW THE BIG BAD WOLF is 
beginning to wheeze and to cough 
and to splutter and to choke and to 
gasp — but still the brick walls---? — but still the brick walls 
stand! And now the great Soviet 
Union is taking a great big breath, 

It is going to huff.
It is going to puff.
And it is going to blow the big 

bad wolf away!
Once and for all...

NEW YORK, N. Y.—It won’t 
long now, Eva Mizara tells this 
porter, till Lithuanians in the Me
tropolitan area have a radio pro
gram which is designed for their cul
tural, educational and entertainment 
needs.

An unpublicized drive for funds 
has already netted a few hundred 
dollars and within a few weeks a 
Lithuanian radio program, free, of 
the cheap propaganda which some 
programs l)ave unfortunately been 
guilty of, vVill be an actuality.

At recent meeting of the radio
committee it was decided to hold a 
picnic to raise funds and to acquaint 
the general public with the pro
posed program. The RADIO PIC
NIC will be held on August 17th at 
Kalshus Clinton Park in Maspeth, 
L. I. Admission to the picnic is 40c.

All those who come will not only 
have a pleasant time out in the 
open but will do their part for 
progressive Lithuanian radio.

Art.

a

Builders Hold
Meeting Wed.

are 
Wo-
At- 
the 
at 

in-

Meningitis:—Inflamation of
coverings of the brain or cord, or 
of both. Symptoms: Are those re
ferable to the nerves at the base 
of the skull plus signs of cerebral 
compression due to alcoholic addic
tion. Symptoms: Some stupor, de
lusion and hallucinations, skin is hy
peresthetic, dry, loss of elasticity in 
muscles. Skin stays in folds. All 
muscles painful and tender on pres
sure. Eyes small pupils, conjunctiv
itis
now either deepens and temperature 
rises and patient dies; or in those 
cases which recover, the mind clears 
out and patient recovers.

Migraine—Sick Headache:—A con
stitutional neurosis characterized by 
periodical attacks of pains chiefly 
in the course of the trigeminal 
nerve. It is more than a headache as 
the name erroneously infers. Some
times the pain is in the chest rather 
than in the head'’ giving rise to the 
belief that one has a heart pain 
(referred pain). It is more like a 
neuralgia. Onset with pain on one 
side of the head then gradually pain 
increases in severity antį may in
volve the whole head. Pains are 
accompanied by zig-zag and scintil
lating lights. Nausea and vomit, pal
lor of the face during the attack. 
Attack ends in sleep. Usual dura
tion 6 to 24 hours. Most cases 
associated with visual disorder, 
men are the usual patients, 
tack occurs by preference in 
morning. Periodic recurrences 
weekly, fortnightly or monthly
tervals especially at the menses. 
Spontaneous disappearances at the 
menopause.

Neuralgia: — There are many 
nerves commonly affected with neu
ralgia. The most common form are 
trigeminal, and sciatic. As we be
come enlightened regarding the true 
nature of some of these conditions 
we find that many so-called neural
gias are in reality due to neuritis. 
Neuralgia Symptoms:

a) Paroxysmal attacks of sharp, 
boring, stabbing pains.

b) Pain follows the course of 
certain nerves. ‘

c) Skin and the affected nerves 
are tender on pressure.

Neurasthenia: — A functional 
nervous disorder characterized by 
weakness and irritability and ex
haustion by slight exertion. It usu
ally exists conjointly with some 
morbid nervous state. Not a mental. 
The chief predisposing factor is mas
turbation. The sexual disturbances 
color the whole picture of neuras
thenia. The patient realizes that 
this practie is pernicious but keeps 
it up and only reproaches himself 
but wonders what the outcome of 
his self-gratification will be. The 
sexual appetite of the neurasthenic

tied

with the report car-

Germany and Fin- 
between Germany

The 
not

ex- 
de- 
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ruthless war ma-
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Hitler Tries to Fool Liths by
Talking about "Liberation

True National Independence Exists Among the 
Nations that Comprise the U.S.S.R.

of 
in

in- 
the

howl

LDS 
youth branch, “Brooklyn Builders,” 
holds its meeting this Wednesday, 
August 6th ,at 419 Lorimer Street. 
The business end of the meeting 
will be short ,as the most interest
ing thing will be the awarding of 
prizes to the boys who represented 
the branch at the Nat’l Bowling 
Tournament.

Come down to the meeting as one 
bright idea will probably be brought 
up and discussed. It’s holding a 
BANK NITE at every meeting
in order to make them more looked 
forward to and bigger in attendance. 
The idea is this: At. the first meet
ing, all members names are written 
on small pieces of paper and placed 
into a hat. < 
drawn out and if the member is 
present, he or she gets a dollar. If 
he is not present, the dollar is saved 
until the next meeting when another 
dollar bill is added. And so it goes 
on and and on, with a new dollar 

.added everytime a member whose 
name is drawn is absent. If, how
ever, the member is present, he gets 
the jack-pot and the thing starts 
from a dollar again at the next 
meeting. —Rep.

. BROOKLYN, N. Y.—The

the occupation-

than sixty na- 
and national

Union is

from the

Becoming desperate after repeated failures to beat the Soviet 
Red Army, Hitler is frantically promising everything to the na
tionalities of Europe in order to undermine and disorganize their 
sympathy and unity with the Soviet Union.

Lithuanians, like other minorities, are facing a demagogic pro
paganda which is promising them a return to the size of Lith
uania in medieval times when^-------------------------------------
it sprawled over Poland, Bye
lorussia and the Ukraine. This 
“Lithuanian Empire,” of course, 
would be under the “guidance” and 

"“protection” of Hitler.

Liths not Falling for that Line 
Fortunately, the Lithuanians 

Europe and the Lith-Americans
the United States are not falling 
for this fascist propaganda. The 
question of so-called ‘national libera
tion” was dealt with by S. A. Lo
zovsky in a press conference in Mos
cow last month.

“The German fascists whę divide 
mankind into a race of masters and 
a race of slaves, suddenly become 
very solicitous of the Lithuanians, 
Ukrainians, Armenians, Latvians, et- 

'cetera, promising them national 
dependence and liberation from 
‘Russian yoke.’

Nazis Dare to Talk of 
“Independence!”

I “When the fascists began to
about the liberation of new peoples, 
they actually meant the ‘liberation’ 
of the peasants from the land, the 
workers from their jobs, depriving 
the people of their culture and gains 
and turning the whole population in
to mute slaves • of 
ists. 

“There are more 
tions, nationalities,
groups united in the Soviet Union. 
Literature in the Soviet 
published in all languages including 
numerious dialects.”

Lozovsky then quoted'
Dean of Cantenbury’s book ‘Soviet 
Power” regarding national equality 
in the USSR and continued:

“The multinational composition of 
the population of the Soviet Union 
is naturally reflected also in the

One of the names is ,Red Army. Before the present war,” 
. • <- ----- 1 nationai composition

of the Red Army was approximately 
as follows: Russian 55%, Ukrai
nians 20%, Byelo-Russians 4.5%, 
Uzbeks 3%, Georgians 1.5%, Cos
sacks 2%, Tartars 2.2%, in addition 
to numerous other nationalities in
cluding Germans 0.5%, Jews 2%, 
Latvians 0.4%.

“The list of names of men given 
awards for military valor in the 
struggle against German fascism in
cludes people of all nationalities, all 
of whom are competing with each 
other in heroism, in the struggle 
against the fascist assassins and en
slavers.

Very Helpful.
The young doctor sat down wear

ily in his easy chair and turned to 
his wife, affectionately.

“Has my darling been lonely with
out me?”

‘Oh, no,
very lonely, 
do with my

“Oh,” he
lot of 
teach-

things

he asked.
she said, “at least, not 
I’ve had something to 

time.”
said, “what’s that?”

“I’m organizing a class. A 
women have joined and we’re 
ing one another to cook.” 

“What do you do with the
you cook?’ asked the young doctor.

“I give them to the neighbors,” 
she replied.

“Dear little woman,” said doctor, 
.kissing her fondly. “Always think
ing of my practice!” 

i * * *I
The wisdom of nations lies in 

.their proverbs; you have much in 
little. — William Penn.

is increased.
Symptoms: (a) Insomnia, which is 

very troublesome.
(b) Becomes easily exhausted at 

work. He wants to work but is in
capable because of tiring so easily 
and becomes very gloomy, frontal 
headaches usually in the morning.

(c) Eyes tire easily when reading. 
Defects in the eye muscles, especi
ally internal rectus. Blood pressure 
usually low. There are 4 types of 
neurasthenia known as gastric, car
diac, spinal and sexual.

“The Germans, living freely on 
the territory of the Great Soviet 
Union, burn with particular hatred 
for the fascist murderers. Not only 
the Germans living in the Volga 
German Republic but also those re
siding in other Republics prepared 
to make any sacrifice in the strug
gle against Hitler Germany. The 
same holds true for all the people 
of the USSR.

“In Moscow, Leningrad and Khar
kov, in Azerbaijan, in Georgia, Es
tonia, Latvia and Lithuania, in the 
distant maritime province and in 
Birobidjan—everywhere fathers and 
mothers enthusiastically sent and 
are sending their sons’ to the front. 
While the moral and political unity 
of the peoples of the Soviet Union 
are daily growing stronger, the Ger
man coalition is growing weaker.”

Lozovsky then cited data on the 
activity of the partisans in the rear 
of the German troops. Each pass
ing day the growing guerrilla de
tachments demoralizing the enemy 
rear, causing panic in their ranks, 
are inflicting considerable material 
losses on the German army, he said. 
Even the Germans themselves are 
forced to admit that the guerrilla 
movement holds great danger for 
them.

The following facts show the hero
ic struggle of the Soviet 
fighters in the rear of 
army in Byelo-Russia. 
detachment, composed 
and collective farmers
German infantry column near the 
town of P. and routed it completely.

The detachment captured one 
tank, ten armored cars and one anti
tank gun. The Glussk Guerrilla de
tachment in the district of Boya- 
novichi allowed the German infantry 
to cross the bridge after which it 
blew up four pontoon bridges span
ning the Ptich river and together 
with a military unit, waiting in 
readiness, attacked the infantry. In 
this 
sand 
The 
by 
It

the

E>
Germans, are fighting just as ruth
lessly against the fascists. The po
pulation, remaining on German oc
cupied territory, is actively assist
ing the guerrilla fighters. This 
makes it practically impossible for 
the Germans to track them down 
and ensures contact between the 
guerrilla detachments and the re
gular units of the Red Army.

Such contact is yielding effective 
results. The German command, en
raged by the operations of the 
guerrilla fighters, wreak brutal ven
geance on those who are captured. 
Thus, for instance, on July 13th, the 
fascists placed the partisan Alex
ander Samokhin under a caterpillar 
tank and threatened to crush him 
if he refused to disclose the where-, 
abouts of the detachment, 
threat of a horrible death did 
break the courage of the hero.

The bestial fascists thereupon 
the partisan to the tank and rushed 
at top speed through the brush- ’ 
wood. The mutilated body was 
picked up at night by the guerrilla 
fighters.

Replying to a question of the Jap
anese correspondent regarding the 
agreement concluded between Japan 
and France for the joint defense of 
Indo China, Lozovsky stated that 
the information at hand does not 
as yet permit one to state any
thing definite.

Lozovsky further mentioned press 
reports on the growing disagree
ments between " 
land and also 
and Slovakia.

In connection
ried by Izvestia that a Slovak regi
ment had come over to the Soviet 
troops, Lozovsky said that was 
pected publication of further 
tails after a number of points 
been cleared up.

guerrilla 
German 

guerrilla 
workersof 

.attacked a

Liths Face 
Death Sentence

encounter more than a thou- 
German soldiers lost their lives, 
same methods were employed 
Turov guerrilla detachment, 

xv burned great , number of 
bridges and destroyed some 300 Ger
man soldiers who had crossed the 
river. 30 tanks and armored cars 
of the enemy were destroyed by 
Parich and Domanov guerrilla 
tachments.

The partisans in the Ukraine 
in other districts occupied by

NAZI-OCCUPIED LITHUANIA.— 
All Lithuanians who are caught 
listening to foreign broadcasts face 
the death penalty. This law, which 
is enforced throughout all German 
and Nazi-occupied countries, is 
aimed at those who would listen 
to broadcasts from Moscow and 
London revealing the truth of what 
is happening in Hitler’s war against 
the Soviets.

From August 1st on, Lithuanian 
postage stamps are carrying a 
ture of Adolph Hitler.

the 
de-

and 
the

Just Before the Battle.
“Well,” said the cheerful wife, 

who labored under the delusion that 
she had an operatic soprano voice, 
“if worst were to come to worst I 
could keep the wolf away from the 
door by singing.”

“Undoubtedly!” was the instant 
response.

HELP TO THE SOVIETS!
Anti-Soviet Propaganda Tries to Confuse the People in Order to Strip the 

United States of a Great and Powerful Ally
An effort is being made by some Lithua

nian newspapers and business men, as well 
as by American rodent columnists and 
mentators, to throw a bag of hot air 
the Nazi-Soviet war. .

com-
upon

them

by saying that the aid could never 
her in time—so why not give up the 
now ?
bogging down of the German offens-

This is done by many ways. One of
is by ridiculing Soviet power and minimizing 
Soviet resistance and in that way trying 
to discourage American aid to the Soviet 
Union 
reach 
battle

The
ive, and the practical cessation of hostilities 
on the Western Front with its concentration 
on the Eastern, has adequately punctured 
this defeatist attitude. The Soviet Union is 
no Quisling-ruled Norway or France. With 
the help of Britain and the United States it 
will do what it said it will do—SMASH 
FASCISM—despite what the grave-diggers 
may say.

But there is another barrage of 
which is eneveloping the war.

This hot 
“Tell a lie 
will believe 

..they

hot air

motto: 
people

air, adopting Hitler’s 
often enough and the 
it,” says this:
are both totalitarian dictator

ships. Why should we help one against the 
other? . . . ”

“. . .let them fight it out. . . it is not our 
war. . .

A PAUSE THAT REFRESHES—Gary Cooper, star of “Sergeant 
York” chews the rag with Bette Davis in “The Bride Came COD.”

. communazis!..
It’s an old trick employed by Hitler. Divide 

the democracies. Make them distrust each 
other and then take them over, one by one. 
Hitler followed it long before his attack upon 
the Soviet Union. He is banking upon it now 
—hoping that fifth column elements in our

country will weaken us and sterilize the able 
support we can give to the Soviet Union.

Those who belittle the Soviet Union and try 
to confuse the issues involved are doing just 
that.

They are trying to strip America of all pos
sible allies in order to make it a push-over for 
fascism.

Fortunately, the American people are not 
falling for this line. For by now we know that 
a fascist world ruled by Hitler would not be 
one in which America could breath the air of 
freedom.

There would be no need for Hitler to blitz
krieg the United States in the event that he 
took Russia. With his mastery over Europe, 
Russia and Asia he could, through economic 
warfare, place us between his thumb and fore
finger.

But there is no need for that event to occur. 
The combination of Russia, England and the 
United States can defeat 
tern and see to it that a 
established.

Hitler has a powerful,
chine. Let us not underestimate him and ex
pect Russia to do our battle for us. Russia 
needs our help. If we expect her to crush Hit
ler, we must do our share.

For this reason we must fight for all pos
sible aid to the Soviet Union and Great Brit
ain. Let us not be fooled by the propaganda 
which is being thrust upon us in order to 
make us distrust Russia. It is part of a trick 
which Hitler employs in order to pave the way 
for our downfall. ,

Russia is fighting our battle.
Let us remember that and help her.

Hitler and his sys- 
democratic peace is

•4
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Kaip Amerikos Komunistų Par
tija Žiūri į Dabartinį Karų

tėmykite šią datą ir nepraleis
kite tą linksmą parengimėlį, 
kur jūs praleisite linksmai lai
ką su savo draugais ir, tuo 
pačiu laiku, paremsite apšvie- 
tos organizaciją.

jieškota. Pagaliaus, jos kūnas 
rastas aukščiau minėtoje vie
toje.

Suimtas ir kaltinamas jau
nuolis Woodward neprisipažįs
ta padaręs jam primetamą

pe 5 mirė nuo šunų įkandimų.
Tiesiog pasibaisėtini daly

kai. Kodėl miesto administra
cija nesiima kokių nors būdų 
apsaugojimui žmonių? Juk 
negalima leisti, kad pikti šu-

laiku yra 50,914. Pasirodo, 
kad tame laike Lowellis turė
jo gyventojų kartu abiejų ly
čių 101,389 žmones.

J. M. Karsonas.

(Pabaiga)
Komunistų Partija ir Valdžios žygiai
Komunistų Partija remia kiekvieną 

valdžios žygį dėl sunaikinimo Hitlerio. 
Ji darbuojasi už visų Amerikos žmonių 
nacionalę vienybę, paremtą veiklia ko
va prieš Hitlerį. Ji stoja už pilniausią 
pagelbą Anglijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos žmonėms ir už pilniausią koope- 
ravimą su jais. Komunistų Partija ko
operuoja už aukščiausią karo reikmenų 
gamybą.

Tuo pačiu laiku Komunistų Partija 
nepamiršta, kad šioje šalyje mes turime 
grobikiškus kapitalistinius interesus, ku
rie bando panaudoti dabartinę karo si
tuaciją praturtėjimui ir įsteigimui savo 
fašizmo. Todėl mūsų partija remia kiek
vieną darbininkų pastangą apginti savo 
gyvenimo lygį (standardą) ir kiekvieną 
bedarbių pastangą gauti darbą ir pašal- 
pą. Mes giname darbininkų teisę strei
kuoti. Bet tai yra bjaurus melas, būk ko
munistai dabar kurstą ar kada nors kurs
tę streikus. Užsispyrusių darbdavių griež
tai priešinimasis paprasčiausiems darbi
ninkų ekonominiams reikalams pagimdė 
streikus, kurie buvo iškilę apsigynimo 
pramonėse bei kitose.

Mūsų partija taipgi už savo žmonių ci
vilines laisves, o ypatingai darbuojasi už 
suteikimą negrams teisybės. Mes griež
čiausiai protestuojame prieš įkalinimą 
mūsų generalinio sekretoriaus Earl 
Browderio ir reikalaujame jo išlaisvini
mo. O jūs, kaliforniečiai, padarysite ge
rai, jeigu taip pat energingai pro testuo
site prieš persekiojimą Bill Schneider
man ir Sam Darcy. Komunistų Partija 
laikosi tos paprastos propozicijos, kad iš
laikymas ir praplėtimas žmonių gerovės 
ir laisvės čionai Jungtinėse Valstijose 
yra pati pirmutinė sąlyga mūsų sėkmin
gos kovos prieš hitlerizmą užsienyje.

Vaduodamiesi tuo patim supratimu,

mes, darbuodamiesi už visų Vakarinio 
Sausžemio žmonių solidarumą prieš Hit
lerį, esame priešingi bet kokiems Ame
rikos imperializmo bandymams kontro
liuoti šalis į pietus už Rio Grande upės. 
Tiktai griežčiausias iš mūsų pusės gerbi
mas Lotynų Amerikos žmonių ekonomi
nės gerovės ir nepriklausomybės gali su
kurti tikrą šio sausžemio frontą prieš 
nacizmą.

Socializmas ir šis Karas
•Antrasis Pasaulinis Karas, kaip ir Pir

masis Pasaulinis Karas, yra pustančios 
kapitalistinės sistemos produktas (vai
sius). Tiktai įsteigimas socializmo galų 
gale išlaisvins pasaulį iš fašizmo, karų 
ir alkio. Sovietų Sąjunga yra pirmoji so
cialistinė šalis, pradžia sekamos ir aukš
tesnės pasaulinės socialinės santvarkos. 
Hitlerio užpuolimas grūmoja jos gyvybei. 
Nežiūrint to, socializmas nėra vyriausias 
šio karo klausimas, kas liečia didžiąsias, 
pasaulio mases. Tos masės kovoja už iš
laikymą savo elementarinio gyvenimo ly
gio ir savo elementarinių laisvių, už tau
tinę savo šalių nepriklausomybę. Jos ko
voja prieš užpludimą naciško barbariz
mo. «

Šios galingos ir augančios anti-fašisti- 
nės kovos pryšakyje, kaipo josios pirmo
sios eilės mūšio lauke, stovi karžygiškoji 
Raudonoji Armija. Didžioji Sovietų Są
junga jau nustūmė Hitlerį nuo kalno, 
kas veda j j prie pražūties. Bendrose pa
stangose visų šalių anti-fašistinių spėkų 
visose kitose šalyse Sovietų Sąjunga at
liks daugiau negu savo pareigą, idant 
nacių masinio žudymo mašina būtu visai 
sudaužyta. Tuo būdu ir mūsų pareiga dė
ti pastangas, kad mūsų šalis, laikydamosi 
savo geriausių demokratiniu ir laisvę 
mylinčių tautinių tradicijų, užimtų savo 
vietą, petys petin su kitomis šalimis, ku- | 
rios pasiryžusiai kovoja už išlaisvinimą 
pasaulio ant visados nuo Hitlerio vieš
patavimo kančių ir vergijos.

Finansų rašt. M. Kairys pra
nešė, kad aplaikęs gerą pluoš
tą, gero turinio lapelių iš LLD 
apšvietos fondo. Lapeliai už
vardinti : “žmonių programa 
kovai sumušt Hitlerį ir hitle
rizmą.” šie lapeliai labai 
sklandžiai parašyti, gana pa
traukianti skaityti. Todėl, ku
ine dar iš lietuvių neturite, — 
reikalaukite jųjų. Juos gali
ma gauti pas J. J. Mockaitį, 
M. Kairį, d. Jusaitį ir kitus 
pažangiuosius draugus.

Vėliau, skaitytas laiškas iš 
dienraščio “Vilnies,” kuriame 
atsišaukiama į pažangias orga
nizacijas ir šiaip geros valios 
žmones, kad pagelbėtų, dien
raščiui įsigyti labai reikalingą 
presą (spaudai mašiną) ; laiš
kas buvo priimtas ir, apsvars
čius, draugai ant vietos su- 

i aukavo tam tikrą sumą pini- 
[gų ir pasiėmė po keletą “Vil
nies” aukų blankų, su tikslu, 
kad parinkti po žmones tam 
reikalui aukų.

piktadarystę. Sakosi, jis net 
rakto neturėjęs nuo Re v. Coo
per namo. Bet jis, jaunuolis, 
nužiūrimas labiausiai 
kad jis pirmiau buvo 
užpuldinėti merginas, 
porą mėnesių, jis buvo
lęs vieną 22 metų merginą ir 
ją apdraskęs. Už tai jis buvo 
areštuotas ir padėtas po $1000 
kaucijos iki teismo.

Reporteris.

todėl, 
bandęs 

Prieš 
užpuo-

Lowell, Mass

Rep.

Lynn, Mass
Aukos
skaityti
(kartais 

aprašymus

Philadelphia, Pa.
Kalbėjo R. Mizara

Liepos 25 d., LLD 10 kuopa 
surengė masines prakalbas. 
Jos įvyko Liet. Tautiškoj salėj.

Nepaisant karšto oro, žmonių 
prisirinko nemažai.

Kalbėjo drg. R. Mizara pla
čiai apie dabartinę pasaulio pa
dėtį, — kaip ir kas išperėjo 
Hitlerio ir Mussolinio fašistus- 
barbarus, kurie lig šiol tiek 
daug pavergė mažųjų kraštų ir, 
galop, užpuolė Sovietų šalį iš 
pasalų, nuteriodami ir mūsų se
nąją tėvynę Lietuvą.

Drg. Mizara smulkmeniškai 
išaiškino Tautų Lygos konfe
rencijas, kuriose Sovietų Są
jungos atstovybė daugiausiai 
kovojo už visos Vokietijos lais- 
vę-žmoniškas teises pramonėje 
ir bendrame jų ekonominiame 
gyvenime. Bet šiandien sužvė- 
.rėję naciai-hitlerininkai už tai 
atsimoka žiauriu barbarizmu. 
Vėliau Sovietų Sąjunga siūlė 
Anglijai, Francijai bendrą vei
kimą ir sustabdymą Hitlerio 
avantiūros f>rieš žinomas mums 
šalis: Ethiopiją, Austriją, Ispa
niją, čechoslovakiją, Albaniją, 
Lenkiją ir Klaipėdos pagrobi
mą. Aiškino, kaip .tada atsinešė 
minėtų šalių valdžios, stovėda
mos priešakyje su Chamberlai- 
nu, Daladieriu ir -amerikonišku 
Bullitu. Jos sužiniai ir bendrai 
su Hitleriu ir Mussoliniu par
davė tas šalis, idant sutvirtinti 
fašizmą ir hitlerizmą prieš, So
vietų socialistinį kraštą. Mūsų 
spauda, mūsų judėjimo vadovy
bė ir Stalino persergėjimai la
bai ryškiai patvirtino šių dienų 
galutiną paaiškėjimą. Hitleriui 
neužteko tų mažų kraštų. Jo 
nuodiška politika sudaužė Fran- 
ciją, ir jinai norėjo tą patį pa
daryti su Anglija; bet taip 
greit neišdegė “žaibiški” jo 
smūgiai. Pritrūko jiems mais
to ir reikalingų karo vedimui 
reikmenų. Kad tęsti savo plėši
mo darbą, jie užpuolė ramią 
Sovietų šalį slaptai, banditiš
kai, tikslu, kad ją parblokšti, 
pasiimti jos turtus, o tada —

užpulti Angliją, sumušti ją, ir 
jau užpulti Ameriką. Galop, 
nacių planai smunka, jiems ne
siseka; jie įkišo galvas kilpos- 
na. Mes nežinome, kas ateityje 
išsivystys, vienok tųjų paverg
tų kraštų žmonės partizaniškai 
kovoja prieš nacius, kas daug 
pakenkia jiems užfrontėje. Rau
donoji Armija kaujasi didvyriš
kai, jinai greit pereis į ofen- 
syvą ir sunaikins Hitlerio karo 
mašiną. Mes turime turėti vil
tį, pasitikėjimą; mes turime 
mesti lauk nusiminimo mintis, 
nes tuomi mes nepagelbėsime, 
bet pabloginsime. Mes dabar 
turime daug daugiau veikti, 
skleisti mūsų spaudą, aiškinti 
žmonėms, kaip iš tikro dalykai 
yra. žmonės nusiminę, ginčija
si už tuščias kalbas, vietoj veik
ti, ką nors padėti. Mūsų dalis 
draugų smarkiai veda diskusi
jas, nepasitikėjimo diskusijas, 
visokių “klaidų” diskusijas, ku
rių negalėję išvengti Sovietų 
Sąjungos vadai su Stalinu prie
šakyje bei visa jų diplomatija. 
Tiek galima pasakyti, kad nėra 
žmogaus sviete, kad klaidos ne
padarytų ; tokius diplomatinius 
dalykus, svarbesnes problemas, 
mes paliekam Sovietų Sąjun
gos vadams ir jų žmonėms iš
spręsti. Jie kovojo už socializ
mą, kurį išlaikė virš 20 metų; 
jie kovoja šiandien ne vien už 
save, bet ir už mus pačius ir 
viso pasaulio žmones. Jų kova 
sunki, bet galop jie laimės šį 
karą, tai yra, žmonių karą 
prieš pavergėjus, išnaudotojus, 
budelius. Tik tada tie diskusan- 
tai pradės kitaip kalbėti ir apie 
pačią Lietuvą. Blogos kalbos, 
nusiminimai padaro visados 
daugiau blogo. Mūsų užduotis 
aiškinti žmonėms taip, .kaip mū
sų spauda rašo, informuoja.

Prakalbos pasibaigė ir po jų 
buvo renkamos aukos lėšų pa
dengimui. Sekanti rezoliucija 
buvo priimta:

“Philadelphijos lietuviai, su
sirinkę j masinį mitingą liepos 
25 d., 1941, nutarė raginti 
Jungtinių Valstijų vyriausybę 
duoti juo greičiausios ir juo 
gausiausios paramos Anglijai ir 
Sovietų Sąjungos žmonėms, ve-

Idantiems mirtiną kovą su Hit
leriu ir hitlerizmu. Nles taipgi 
raginame mūsų vyriausybę su
valdyti Hitlerio agentus Jungti
nėse Valstijose, veikiančius 
tarp lietuvių ir kitų tautų Hit
lerio naudai, šalin hitlerizmas! 
Laisvė visoms pavergtoms tau
toms ir žmonėms!

“Pirmininkas A. J. Smitas.” 
Aukų surinkta lėšų padengi

mui $13.30.
> ’Aukavo po $1: G. Gustaitis, 
A. J. Pranaitis; po 50c.: Regi- 
nevičius, B. Ramanauskienė ir 
J. Bender. (Kitų nespėjau var
dų užrašyti, —■ atleiskite).

Rep.

“Meilužių Uličaites”
Labai dažnai tenka 

komercinėj spaudoj 
perdaug išpūstus)
apie jaunuolių tragiškus poel
gius “meilužių uličaitėse” (Lo
vers’ lane). Bostono apylinkė
je (Lynn’e, Reading) šiomis 
dienomis kalbamos “meilės” 
vaisiai pasirodė gan tragiški ir 
pasibaisėtini.

Sekmadienį, liepos 20 d. 
rasta nužudyta 19 metų gra
žuolė Frances Cochran, Lyn- 
n’o miestelio gyventoja. Jos 
kūnas rastas lomynuose, va
dinamuose Lynn-Swampscott- 
Salem line, visas sužalotas.

Policija turinti davinių, kad 
jaunuolė Cochran liepos 17 d. 
turėjusi “pasivažinėjimą” su 
kokiu tai policijai dar nežino
mu vyriškiu. Lynn-Salem poli
cija stropiai j ieško piktadario.

Reading’e irgi įvyko pana
ši “meilės

Nepaprastas Karštis Kankina 
Ž menes. — Ir Mirimų {vyksta.

—Kitos Naujienos.
Šiomis dienomis: liepos 24, 

25 ir 26 dd. čia svilino nepa
prasti karščiai. Naktimis, tie
siog, negalima užmigti ir tin
kamai atsilsėti, šioje apylin
kėje jau įvyko 4 mirimai nuo 
nepakenčiamo karščio.

Štai, pereitą penktadienį, 
liepos 25, Joseph Wilson, 42 
metų amžiaus, gyvenęs 71 Ca
bot St., eidamas Middlesex 
gatve, smarkaus karščio palie
stas, susvyravo ir krito ant ša
ligatvio. Greit tapo nuvežtas į 
ligoninę. Dar neteko sužinoti, 
ar atgavo gyvybę. Nors vyras 
buvo sveikas ir dar jaunas, 
bet per nemier aukštos karš
čio temperatūros neišlaikė.

Reikia Saugotis ir Šunų
Čia gana didokas skaičius 

žmonių miršta kas savaitę nuo 
visokių ligų, bet, kas blogiau
sia, kad prie tų mirimų prisi
deda nemažai mirimų nuo šu
nų apkramtymų. Kodėl toks' 
neapsaugojimas žmonių? Pa- 
vyzdin, šiame mieste gegužės 
antroj savaitėj, š. m., įvyko 
25 mirimai, ir 11 iš jų buvo 
nuo šunų įkandimų. Liepos 
trečioj savaitėj — 15 mirimų 
ir jų tarpe 8 nuo šunų įkandi
mų. Reiškia, šią savaitę dau
giau negu pusė žmonių miri
mų įvyko nuo šunų įkandimų. 
Gi liepos ketvirtoje savaitėje 
— paduota liepos 26 dieną— 
mirimų yra 19 žmo'nių, jų tar-

Bridgeport, Conn.
Liepos 25 d. įvyko ALDLD 

63 kp. susirinkimas. Buvo 
Lietuvių Svetainėje.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Be kitų tarimų, 
buvo skaitytas laiškas iš LLD 
Centro, kuriame raginama, 
kad nariai apsimokėtų užvilk
tas duokles. Laiškas buvo 
vienbalsiai priimtas, ir kuopos 
valdyba pasižadėjo iškolek- 
tuoti užsilikusias narių duok
les.

Vėliau sekė nominacijos į 
Centro Valdybos Komitetą. 
Nominuota šios ypatos: Dr. 
J. J. Kaškiaučius gavo 13 bal
sų. V. Valaitis — 13, V. Jakš- 
tys — 13, A. Bimba — 12, 
D. M. Šolomskas —12, S. Sas- 
na — 12, A. Gilman 12, L. 
Kavaliauskaitė — 12, V. Za- 
blackas — 13, P. Pakalniškis 
— 11, O. Depsiene — 10.

į alternatus šie draugai: J. 
Didžiūnas — 13, A. Jocis — 
12, ir M. Arison — 12.

Nominacijoms užsidarius, ei
ta prie kitų svarbių dalykų.

Rugsėjo 14-tai dienai nusi
tarta surengti gražus išvažia
vimas kuopos naudai. Jis įvyks 
kad ir lytų, nes ten yra graži 
pastogė. Vieta Drg. Glatkaus- 
kų ūkėj. Bus puiki muzika 
šokiams. įžanga visiems vel
tui. Rengimo komitetas yra: 
A. Jocis ir M. Arisonas.

Brangūs lietuviai, gerai įsi-

tragedija. Baptis
tų bažnyčios kun. Raymond 
Cooperio tuščiuose . namuose 
(kunigas su savo žmona buvęs 
išvažiavęs atostogų) liepos 19 
d. rastas kūnas nužudytos 15 
metų jaunuolės, Constance 
Shipp’iūtės. Mergaitė apdras
kyta, sukapota kokiu tai aš
triu geležgaliu. šioje žmogžu
dystėje įkaitintas ir įkalintas 
iki teismo 15 metų jaunuolis 
Raymond Woodward, kurį 
Rev. R. Cooper, išvažiuodamas 
vakacijoms buvo palikęs, kad 
jis žolę apipjautų apie jo na
mus.

Nužudytoji jaunuolė liepos 
15 d. išėjo maisto krautuvėn 
kai ką pasipirkti ir negrįžo. 
Sukeltas alarmas ir visur jos

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

530 SUMMER AVE. 
4

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 35c

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................. $1.35

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

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

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

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

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

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

M.. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

nes žalotų žmones, ir dar blo
giau — dėl to tiek gyvasčių, 
netekti.

Istorinis Įvykis.
Liepos 18 dieną Lowellio 

Generaliam Ligonbutyj įvyko 
istoriniai pažymėtinas įvykis, 
būtent, Aiva E. Bardsley, 29 
metų amžiaus, tėvas, gyvenęs 
po num. 254 Merrimack Ave., 
Dracut (Lowellio pakraštis),-- 
po ilgai ligai pasimirė, kuo
met jo moteris, vardu Florida, 
tą pačią dieną ir toj pačioj li
goninėj pagimdė naujagimę 
dukrelę.

Tai bent atsitikimas! Tik tė
vas mirė prieš piet, o kūdikis 
gimė po pietų. — Tik kelių 
valandų skirtumas.

Vienu atveju liūdėsis, kitu 
— turėtų būti džiaugsmas. 
Bet. . . kaip džiaugtis?

Nors motina jaučiasi stipri 
ir kūdikėlis — mergaitė buini, 
kaip gražiai nusirpusi uogelė, 
bet skaudus liūdėsis nuslegia 
motinišką džiaugsmą, ir tik 
sudrumsta šypsą pasižiūri mo
tina į savo brangų naujagimį 
kūdikėlį.

Moterų Daugiau Negu Vyrų
Gegužes 10 d., š. m., pada

ryta Lowellio miesto abiejų ly
čių gyventojų, sąskaita ir su
rasta, kad šiame mieste mo
terų daugiau, negu vyrų.

Ve jum skaitlinės: vyrų yra 
50,475, o moterų tuo pačiu 
•------------------- *----------- 7------

PERŠA LAIKYT ARMIJOJ 
PUSTREČIŲ METŲ 

Wassington.
senatoriai siūlo laikyt armi
joje iki pustrečių metų 
draftuotus kareivius ir pa
šauktus tarnybon milicinin
kus ir atsargos oficierius.

Valdiški

London, rugp. 3 . — Ang
lų karininkai atranda, jog 
Sovietai sunaikino jau de
šimt šarvuotų Vokietijos di
vizijų.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. Triangle 5-8622

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažoles, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš 
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 žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba* 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai uJ

turiu visokių sutaisytu

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

»

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avės.
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Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

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

Įvyks Rugpjūčio Mikolaicio Parke
August Eddington, Pa.

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

Iš anksto perkant bilietą, įžanga nuo 5c iki 25s. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c 
kiekvienam. 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 “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1!6 mailės, sekdami iškabas.

Rusai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.
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Nacių Pavergti Graikai 
Badu Miršta

Japonija Grūmoja Pasiimt 
Ko Jai Reikia iš Angly 

ir Holandų Kolonijy
NevykstaVokiečiams 
Murmansko Fronte

Ankara, Turkija. — At- 
keleiviai iš vokiečių užimtos 
Graikijos sako, kad vien 
Athenuose, Graikijos sosti
nėje, kasdien badu miršta 
po aštuonis iki 10 žmonių ir 
dar daugelis apalpsta mies
to gatvėse.

Kada vokiečių ar italų ka
reiviai kur praeina, tai 
graikai pirštais užsiima no
sį, bet graikai sveikina ang-!^-^ 
lūs belaisvius, suimtus na
cių, kur tik pamato šiuos 
belaisvius.

Kai tik vokiečiai ar ita
lai įeina į valgyklą ar kavi
nę, graikai tuojau apleidžia 
tą užeigą.

Vidunakčiais girdėt šau- 
dymasis (tarp graikų ir na
cių).

Tokio, rugp. 2. — Japonų 
“Times Advertiser,” orga
nas Japonijos užsienių rei
kalų ministerijos, užreiškė, 
kad nepaisant Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos, japo
nai yra pasiryžę gaut gu
mos, žibalo ir cino iš Pieti
nių Rytų, prie kurių pri- 
skaitoma ir Malajų pusiau- 
salis ir Rytinė Rolandų In-

Kiti Japonijos laikraščiai 
teigia, kad “Japonijos karo 
laivynas išspręs klausimą,” 
kaip japonai turi gaut žiba
lo ir kitų karui reikalingų 
medžiagų.

SUNAIKINO DU NACIU 
PULKUS KIJEVO FRONTE

Anglai Nuskandino Du
Fašistų Laivus

Maskva, rugp. 4. — Pieti
nė Sovietų armija, koman
duojama maršalo Simo Bu- 
dionnio, sunaikino du vokie-

- Anglijos sub-?'1-' į,ulkus Žitomiro srityje 

italu-vokiečiu 17i- i Piet*J vakaras nu0 
Kijevo. Raudonoji Armija 
taipgi sulaikė vokiečius nuo 
briovimosi pirmyn ties Bie- 

Anglu orlaiviai padegėlį Cerkve-50 i Pie‘ 
vokieėiu-italų orlaiviu sto- karus nuo Kijevo, 
vykias salose Kretoj ir Si- Jebesiaucia mirtiniausi

• mūšiai Smolensko fronte,
J ___________kur Sovietų kariuomenė vėl

unviCriAi uicvA AiiVATA išžudė daugiau kaip tūks-

London. — Anglijos sub-pm^us žavumu o lityje 
marinai nuskandino du ka- ir atreme nacius abelnal 90 
reivinius ?
vus Viduržemio Jūroj ir su
žeidė vieną Italijos šarvuot-

VOKIEČIAI VISKĄ AUKOJĄ, ii-ZJk^
KAD UŽIMT KIJEVĄ 200 jų tankų, šarvuotų auto- 

: mobilių ir sunkvežimių.
London, rugp. 4. — Ang- ----------------

lijos karininkai sako jog GANDAI, KAD JAPONIJA UŽ-
vokiečiai trečioj didžiojoj 
savo ofensyvoj viską aukoją 
Kijevo fronte, kad galėtų 
pasirodyt bet ką laimėję per' 
paskutines tris savaites. 
Anglai karo žinovai įžiūri, 
kad nacių jėgos jau žymiai 
susilpnėjo ir kad negręsia 
Kijevui greitas užėmimas.

RAUDONOJI ARMIJA VIS 
LABIAU KONTR-ATAKUOJA

Berlin, rugp. 4. — Nacių 
komanda sako, jog Raudo
noji Armija vis labiau ir la
biau kontr-atakuoja vokie
čius, bet vokiečiai, girdi, vėl 
sunaikinę daug raudonar
miečių ir pasivarę pirmyn 
Kijevo fronte.

London, rugp. 4. — Ang
lijos orlaivių padegtas, pleš
ka Berlynas kaip vulkanas.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų lakūnai nu
skandino prekinį anglų laivą 
1,200 tonų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

trečiadienį, 6 d. rugpjūčio, pas dd. 
Gluoksnius, 1256 Diamond Avė., 8 
v. v. Prašome draugų dalyvauti, už
simokėti duokles. Apart to, turįme 
atlikti nominacijas 
kų, nes baigsis nominacijos su rug
pjūčiu 15 d.

įvyks

part to, tunn 
Centro viršinin-

Sekr. (181-183)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks rugpjūčio 5 d., 155 Hun
gerford St., 7:30 vakare. Prašome 
visas nares dalyvauti ir naujų atsi
vesti, 
Sekr.

PUOLUS SOV. SIBIRĄ

didis mūšis palei

Stockholm, Švedija. — 
Vokiečiai atakavo Sovietus 
linkui Murmansko, bet ne
turėjo pasisekimo; tai da
bar jie atsiunčia dar vieną 
savo kariuomenės diviziją į 
tą frontą, kaip kad telefonu 
iš Švedijos pranešama New 
Yorko “Times’ui.”

Brighton 
Kaulakis, Marlboro 
Petraitis, Brighton 
Framantienė, Somerville 
Stulgaitienė, Stoughton 
žilinskas-Purius,

W. Lynu 
P e n k a us k as, I>a w re n c c 
Paulenka, Lowell 
Herman, Arlington 
Egeris, Nashua, N. H. 
Repšys, Milford 
Lukas, Worcester 
Gitzas, Lowell 
Barčius, So. Boston
Balčiūnas, East Hampton .77 
Tamašauskienė,

So. Boston-Roxbury 
Rainard, Dorchester 
Beniulis, Montello 
Vaitkevičius, Norfolk 
Grybas, Norwood

9.00
3.00
3.00

14.99
30.00

18.00 
30.00 
25.51

4.57 
33.00 

3.23 
128.14

3.00
11.10

Kliubas, per Čereškienę
ir Žilinskaitę 20.00

Norwood© Moterų (M. Kra
sauskienę, E. Kurulienę, 
N. Grybienę, M. Grigū- 
nienę, S. Budrevičienę, 
D. Preivelienę)

Alizas Pakarklis
“Laisvei”

27.50 
aukavo

1.00

E

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

‘laisvės” Pikniko
Reikale

“Laisvės” piknike Liepos 4- 
tą, Maynard, Mass., priėmiau 
pinigus už iš anksto parduo
tus tikietus nuo šių draugų- 
drang i ų : 
Pakarklis, Athol, Mass. 
Daubaras, Athol 
Andriliūnienė, Somerv. 
Dambrauskas, Haverhill 
Sleivis, Chelsea 
Jerome, Barre Plain 
Kirslis, Bridgewater 
Gaidis, Maynard 
Leponis, Dedham 
Barris, Dedham 
Kralikauskas, Lawrence 
Aukštikalnis, Gardner 
Samulėnas, Fitchburg- 
Burba, So. Boston 
Apšegienė, Lewiston 
Washkis-Bernotiene,

24,85 
6.00 

83.57 
3.00

51.00

$3.00
3.00 

15.75 
47.25

3.00
4.88 

30.00
9.68
1.41
4.57
2.80
9.46

14,46 
27.00 
21.00

Viso už iš kalno parduotus 
tikietus $682.99

Kitokios Jplaukos:
Nuo Moterų Kliubo Stough

ton, Mass., už valgių, sta
lą $73.54

Worcester Moterų (B. žali- 
mienė, E. Kanapkienė, L. 
Ausijienė) už išleistą lai
mėjimą 21.60

Lawrence Moterų, per E.
Sleivicnę ir Penkauskie- 
nę 26.50

So. Boston ALDLD 2 kp. 
(Moterų), per Tamašaus
kienę 20.00

Montello Apšvietos Moterų

Visų viso priėmiau ] 
“Laisvės” pikniką
“Laisvės” Pikniko 

Išmokėjau

Orkestrai
Už garsiakalbį 
Vasiliauskui už 
Boliui už choro 
Karsokienei už 

vavimą
Bimbai kelionės lėšų 
Burlak kelionės lėšų 
J. Grybo išlaidos 
Dovanoms išmokėta 
Radio garsinimas 
Harmonijos Grupei 
“Laisvei” už tikietukų 

darymą
“Laisvei’
Už busą 
“Laisvei’ 

pelną

per
. $873.13

Reikale

$30.00 
6.00 

dainav. 10.00 
vadov. 
choro

garsinimai 
pridėta
pasiunčiau

. 5.00
vado-

5.00 
5.00 
1.50 

15.00 
200.00 
20.00 
15.00 

. pa-
101.00 
50.00 

4.50

399.00

866.50
$873.13

6.63
Grybas,

1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Viso išmokėjau 
Jeigu turėjau 
Pas mane dar yra

ir kepta paršiena; gaspadorlškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

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

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. »Y.
TeL Evergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

<*

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Ar ne gyvenimo ironija, 
kad šiandien su bolševikų ka
riuomenės atstovais kalbasi 
Washingtone atsakingi vyriau
sybės ir kariuomenės vyrai ? 
Ar ne ironija, kad šiuo me
tu Maskvoje lankosi artimiau
sias prezidento patikėtinis H. 
Hopkins ?”

Iš tiesų baisiai didelė ironi
ja: ale “Amerikos” redakto
rius turėtų jos jieškoti savo 
politiškai sugedusioje galvoje.

šituose Amerikos - Sovietų 
santykiuose ironiją mato tik
tai hitlerininkai ir jų pastum- 

Visi svei
kai ir teisingai politiniai nusi
teikę žmonės tais santykiais 
tik džiaugiasi.

Shanghai, rugp. 4. — 
Nuolat ir neatlaidžiai šičia 
kartojasi gandai, kad japo
nai užpuolę Sovietus, ir kad 
siaučia
Amūro upę plaukiančią ru- 
bežium tarp Manchukuo ir deliai, kaip Laučka. 
Sovietų Sibiro. Sakoma, jog 
pusantro tūkstančio japonų 
liko užmušta ir sužeista.

(Šis pranešimas nepatvir
tintas.)

Gaukime “Laisvei” Naujy Skaitytoju
Už $L00 6-šiom Savaitėm

NUŠAUTAS AMERIKOS 
KAREIVIS

Fort Knox, Ky., rugp. 4. 
— Netyčia nušautas vienas 
kareivis Carl E. McClellan, 
kada oficierių įsakyta ka
riuomenė šovė oran linkui 
350 areštuotų kareivių, ku
rie baudžiami už girtybę, 
gembleriavimą ir tt. Areš- 
tantai buvo sukėlę riaušes.

Ankara, Turkija. — Kari
niai turkų žinovai spėja, 
kad vokiečiai gal “laimėsią” 
karą prieš Sovietus tik se
kamą pavasarį.

Maskva. — Vice-komisa- 
Iras Lozovskis paskelbė, jog 
vokiečiai atmušti, sulaikyti 
bei atmesti atgal visuose 
frontuose.

Maskva. — Sovietai ruo
šiasi pripažint Belgijos ir 
Holandijos valdžias, esamas 
užsieniuose.

bus svarbių reikalų aptarti. —

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Ekstra Susirinkimas.Labai

Mūsų judėjimo draugės ir drau
gai: — Ateinantį ketvirtadienį, 7 d. 
rugpjūčio (August), įvyks labai 
svarbus visuotinas mūsų organizaci
jų susirinkimas, ‘Laisvės" dalininkų 
ir skaitytojų, visų mūsų simpatikų- 
rėmėjų. Bus labai svarbios diskusi
jos apie dabartinį užpuolimą ant So
vietų Sąjungos ir buvusios laisvosios 
Lietuvos. Kadangi yra visokių skir
tingų nuomonių, kalbų, klaidingų 
aiškinimų, tad toks susirinkimas pa
gelbės mūsų žmonėms aiškiau su
prasti esamą padėtį visame pasau
lyj. Nepaisant karščio, miego ir ki
to nuovargio, visi turi atkreipt aty- 
dą ir būti Šiame susirinkime. —
V. K. Sekr. (183-185)

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jų orlaiviai nuskan
dino kelis prekinius anglų 
laivus, 37,000 tonų.

N. Y. valstijos Darbo De- 
partmentas iškolektavo 238- 
niems darbininkams nedamo- 
kėtų algų $6,499 (bendroje 
sumoje) per pirmą pusmetį šių 
metų.

Didžiojo New Yorko 11-koj 
sveikatos centrų užsigeristra- 
vo 970 asmenų Raudonojo 
Kryžiaus pirmos pagelbos kla
sėms. Pirmos pamokos bus 
rugpjūčio 4-tą.

“Amerika” (rugpj. 1 d.) sa
ko, kad Lietuvos arkivyskupas 
Skvireckis išleido atsišaukimą 
j viernuosius. Ten jis dar kar
tą prakeikiąs bolševikus ir ant 
galo sakąs:

“Dabar jau niekas nebevar- 
žys Lietuvoje tikybos ir sąži
nes laisves.”

Tas gi parodo, 
vos dvasiški ja yra 
Hitleriui.

kad Lietu- 
parsidavus

arkivysku- 
per anksti 

Visas svietas žino,

Iš antros pusės, 
pas Skvireckis 
džiaugiasi, 
kaip naciai traktuoja katali
kus Vokietijoje. Visas pasaulis 
jau žino, kaip naciai smaugia 
tą pačią katalikų, bažnyčią 
Lenkijoje. Net ir poterius už
draudžia lenkiškai kalbėti!

Tik mūsiškiai klerikalai ga
li tikėti ir apsigaudinėti, kad 
Hiteris, jeigu jis nebūtų išmuš
tas iš Lietuvos, Lietuvoje pa
liktų “tikybos ir sąžinės lais
vę.”

Ant tokios meškerės lietu
vius gali vilioti tiktai Hitleriui 
parsidavę Skvireckiai ir jo pa
stumdėliai — Laučkos, Grigai
čiai, Michelsonai, Tysliavos ir 
Stilsonai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

Kurie “Laisves” neprenumeruojate, bet pastebėsi
te šį pranešimą, prašome tuojau prisiųsti dolerį ir 
jums bus siuntinėjamas dienraštis “Laisvė” per 6 sa
vaites. O vėliau jūs galesite 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- 
sidėtumete prie taip gražaus apšvietos platinimo 
darbo.

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

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

VARPO KEPTUVE' i i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar $ 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. q

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

r—— ——------------ -  —■

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

c? to

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

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

RHEINGOLD EXTRA DlfY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.-*-2 P. M.
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> nio\
{domios Atostogos

Advokatas A. Vizlanskas iš 
savo atostogų laisviečiui P. 
Bukniui rašo:

Vietos Smeton-Naciy Farsas
“Sėkmingas Masinis Mitingas.” — $$ Patriotas. — “Didelės 

Jėgos” ir Didelis “Piš.” — Tysliava “Kovojo” Pajūryj. — 
Lietuviško “Mongolo” Meškiškas Patarnavimas.

Pavelykit man dar sykį pa
kalbėti apie Brooklyno sme- 
ton-nacių “sėkmingą masinį 
mitingą,“ įvykusį pereitą lie
pos 27 d., Grand Paradise sa
lėje. Rašyti čionais apie jį 
noriu todėl, kad jis tūlais 
žvilgsniais yra budingas ir. . . 
kurjoziškas.

Kas ir kam tąjį mitingą su
ruošė ?

Atsakyti į šį klausimą pri
statau jums Anicetą Strimai
tį, gerai visiems žinomą Lietu
vos Atstatymo Bendrovės gra- 
borių. šis $$ patriotas social- 
nacių “Nauj. Gadynėj“ pori
na, kad:

“Masinį mitingą suruošė 
New Yorko, New Jersey ir 
apylinkės 39 draugijų išrink- 
tasai Lietuvai Gelbėti Komite
tas bendrai su Lietuvai Va
duoti Sąjungos New Yorko 
skyriumi.“

Pirmininkaudamas tam “ma
siniam“ mitingui, p. Strimaitis 
paskelbė, kad Lietuvai “gelbė
ti“ komitetą sudaro 81 asmuo 
—“delegatai nuo draugijų.”

Taigi, jeigu tikėti p. Stri
maičiui, “Lietuvai gelbėti ko
mitetas“ yra masinis padaras.

Be to, ir “Lietuvai vaduoti 
sąjungos New Yorko skyrius“ 
nėra koks ten džiovintas zui
kio spiras! Juk ir jame (ne 
zuikio spire!), veikiausia, yra 
nemenkai “atstovų“ nuo “ma
sinių“ organizacijų bei įstai-

Mitingo tikslas — minėti 
19-kos metų sukaktį, “kai A- 
merika pripažino Lietuvą ne
priklausoma.“

Kaip matote, mitingas šauk
tas “didelių jėgų“ ir nemen
kam tikslui. . .

Apie to mitingo pasekmes p. 
Strimaitis “N. G-nėj“ (liepos 
31 d.) rašo:

“...surinko skaitlingas bū
rys lietuvių.“

Tas “skaitlingas būrys“ su
sidėjo iš 146 asmenų, kurie 
sumokėjo 146 dešimtukus — 
$14.60 — įžangos. Tą faktą 
paskelbė pats ponas Strimaitis 
to “masinio“ mitingo eigoje.

Pono Strimaičio popieriai 
rodo, kad jo “Lietuvai gelbėti 
komitetas“ atstovaująs 39 or
ganizacijas. Tegul... Gi “Lie
tuvai vaduoti sąjungos sky
rius,“ manau, irgi yra šioks 
toks pliusas. Todėl, nenorėda
mas jį menkinti, duosiu jam 
11 organizacijų. 39 ir 11—50 
organizacijų, kurios stovėjo 
“už pečių“ rengiant tą “gar
sųjį“ mitingą.

Nuo 50 draugijų, jeigu im
sime tik po tris atstovus,—bus 
150 asmenų. O tokio skaičiaus 
nepasiekė p. Strimaičio vadi
namas “sėkmingas masinis mi
tingas.“

Į tą mitingą “N. G.“ ragino 
saviškius “iš arti ir toli masi
niai rinktis;“ tą patį būbnijo 
ir “Vienybė,“ ir Valaitis per 
radiją.

O kur tą dieną buvo masės? 
Masės (kad jas zuikiai suba
dytų!), kaip p. Strimaitis mus 
informuoja per “N. G.“ ir “V- 
bę,“ buvo “išvažiavę į pajū
rius. . . “

Reikia neužmiršti ir tai, kad 
į tą “sėkmingą“ smeton-nacių 
mitingą pribuvo pora-trejeta 
tuzinų New Jersey valstijos 
smetonuotų “patriotų“ ir kele
tas — net iŠ Conn, valstijos. 
Buvo tuzinas kitas ir tokių (iš 
vietinių), kurie dalyvavo kaip 
interesantai, kurie žiūri į pp. 
Strimaičius, Vitaičius ir Stil- 
sonus kaip į pajuokos objek
tus. . .

Būdinga dar ir štai kas.
-- Skelbta buvo, kad bus “gar- 
.ji dainininkė,“ — nebuvo.

Garsinta, kad kalbės Tyslia
va, — nekalbėjo.

Kur buvo tą dieną “patrio- 
tingasai“ Tysliava?

Dieną kitą prieš “sėkmingą

jį“ mitingą p. Ginkus per sa
vo pusvaland-žiaburbį paskel
bė: “A-ha! “Vienybės“ radak- 
torius Tysliava in Piladelpiją 
išvažavo piningų ješkoti. Iš 
ten važuos dar toliaus.“

Gi politinė Tysliavos sugu
lovė “Nauj. Gadynė,” sakosi 
turinti žinių, kad p. Tysliava 

Į tą dieną Rockaway pliaže 
(byčiuose) jūrų putas taš
kė. . .

Po “masinio“ mitingo “Un- 
kul“ Ginkus per radiją prane
šė: “Publikas būva ape šim
tas puse. Kalbėjo. . . ir vienas 
žydelis.“

Tose prakalbose kalbėjo Dr. 
Freedman, kuris sakėsi atsto
vaująs Brooklyno prezidentą 
John Cashmore. Nekultūrin
gas, lietuviškas “mongolas“ 
Ginkus, p. Freedman’ui pri
lipdė “žydelį.“

Sakoma, kad toji Ginkaus | 
“anaunceta“ kalba įrekorduo- 
ta pljbkštelėn ir gal būsianti 
priduota p. Freedmanui “pasi
džiaugti.“

Vienas iš Masių.

“Remiam Rusus Drau
gus,” Sakė Kongres- 

manas
Populiaraus žurnalo “New 

Masses“ suruoštame sympo- 
siume liepos 30-tos vakarą, 
Manhattan Center, N. Y., kon- 
gresmanas John M. Coffee, 
vienas iš penkių žymių mitin
go prakalbininkų, pareiškė :

“Aš sakau, duokime visą 
pagelbą mūsų rusams drau
gams. Būkime lygiai gerašir
diškais jiems, kaip kad ang
lams draugams. Klausimas 
yra Hitlerio, nieko daugiau. 
Mes nesirūpinsime apie ideo
loginius skirtumus.“

Pierre Cot, buvęs Francijos 
orlaivystės ministeris, atsiun
tė atsiprašymą negalėsiąs pri- 
būt dėl nesveikatos. Savo 
laiške jis atžymėjo, kad “rei
kalingas labai stiprus bendras 
frontas visų kovojančių prieš 
fašizmą. Taipgi pabrėžė, kad 
“užsikrėtimas fašizmu buvo 
pamatine priežastimi Franci
jos sumušimo.“

Profesorius Ambrogio Doni- 
ni pareiškė, kad didžiausiais 
“priešais Italijos ir Vokietijos 
liaudies yra valdonai tų dvie
jų kraštų,“ sakydamas, kad 
italų masės prisidės prie su
mušimo fašizmo.

William Blake, autorius, sa
kė, kad šis karas yra ir karu 
prieš sistemą, kuri pagimdė 
hitierizmą — prieš “imperia
listinius kapitalizmo gengste- 
rius.” Jis reiškė pasitikėjimą, 
kad Sovietai laimėtų ir vieni, 
bet, sakė jis, “mes turime būti 
tikri, kad Sovietai gaus para
mą ir kad jie neturės laimėti 
vieni.“

Leonard Engels, militariš- 
kas analistas, sakė esąs įsiti
kinęs, kad nacių armija tre
čiajam ofensyvui nebepajėgs 
išstatyti tokios jėgos, kokias ji 
buvo išstačius! pirmajame ir 
antrajame ofensyvuose, ka
dangi juose panešė labai di
delius nuostolius.

Taipgi kalbėjo žurnalistas 
Starobin, kad priešsovietinius 
valdininkus ir žurnalistus da
bar ištiko smarkus “atsiverti
mas.“ Pavyzdžiui jis priminė 
valstybės sekretorių Sumner 
Welles, kuris prieš porą metų 
lankydamasis Europoje aplan
kė visų žymiausių šalių kapi
telius — apart Maskvos — 
karo reikalais, šiandien, sakė 
Starobin, p. Welles atranda 
svarbiausia teikt daugiausia 
atydos Sovietų, kapiteliui.

A. B. Magil pravestoj rink
liavoj surinkta apie $300 au-

WPA Unija Pasmerkė 
Kamantinėiimus

William Levner, WPA Mo
kytojų Unijos Lokalo 453, 
AFL, paskelbė viešą protes
tą dėl užsiuntimo federalės 
valdžios agentų kamantinėti 
pikietus, areštuotus prie majo
ro LaGuardijos namų protes
tui prieš atleidimą iš WPA 
darbų.

Unijos vadas sako, kad už- 
siuntimas federalių agentų ant 
ramių pikietų rodo valdžios 
organų pasimojimą neigti be
darbių ir unijos teises reika
lauti darbo.

Pareiškime sakoma, kad po
licija, norėdama save išteisint 
dėl begėdiško ramių pikietų 
užpuolimo ir sudaryti sieksni
nius antgalvius, būk piketas 
esąs “raudonųjų” ir “svetim
šalių agentų,“ užsiuntė fede- 
ralius agentus, kurie nieko ne
pešė, kadangi pikietai buvo 
arba atleisti iš WPA, tyrinėti 
ir pertyrinėti žmonės, arba 
unijos viršininkai, kurių kiek
vieno patriotinis rekordas yra 
žinomas minioms žmonių.

CIO Kaltina Vietinę Darbo 
Santykių Viršininkę

New Yorko CIO kreipėsi į 
Dr. Harry A. Mil lis, Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos 
pirmininką, kad jis per beša
lišką įstaigą ištirtų veiklą Mrs. 
Elmore Herrick, Tarybos di
rektorės New Yorkui ir rytinei 
sričiai.

CIO kaltina, kad Mrs. Her
rick rodo “prielankumo sam
dytojams, taipgi AFL“ prieš 
CIO narius ir kad jinai CIO 
nariams “neduoda pilnų tei
sių, laiduojamų įstatymais.” 
Skundą pasirašo Joseph Cur
ran, N. Y. CIO Tarybos pre
zidentas, ir Saul Mills, sekre
torius. Taryboj priklauso virš 
200 CIO unijų su apie 500,000 
narių.

CIO Lokalas Reikalavo 
Paliuosuot Browderj

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Unijos Lokalas 1224, CIO, 
generaliame narių mitinge 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama tuojau pa- 
liuosuoti Earl Browderj.

Rezoliucijos kopijos pasiųs
ta šalies prez. Rooseveltui, vi- 
ce-prez. Wallace, visiems ka
bineto nariams, visiems kon- 
gresmanams, CIO prezidentui 
Philip Murray, New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybai, 
taipgi visoms savo unijos ta
ryboms : nacionalei, distriktų. 
ir lokalų. Lokalas turi 2,000 
narių.

Diskusijose dėl rezoliucijos 
nariai sutiko, kad persekioji
mas komunistų yra atviru fa
šizmo smūgiu, kuris neišven
giamai paskui būna atsuktas ir 
prieš unijas.

Valentine Tyrinėsiąs 
Sumušimą Pikieto

Pasekmėj masinių protestų, 
policijos komisionierius Valen
tine pažadėjo ištirti brutališ- 
ką policijos ataką ant ramių 
pikietų. Minėta demonstracija 
įvykb liepos 18-tą protestui 
prie atleidimą iš WPA 15,- 
000 darbininkų su pradžia lie
pos.

Ypatingų protestų unijos 
pareiškė dėl sumušimo ir kan
kinimo 23-je pol. stotyje Her
berto Newton, atleisto iš 
WPĄ mokytojaus ir pikieto 
vado. Sakoma, kad jo padė
tis ir dabar yra kritiška.

Ethiopai Stoja už 
Rėmimą Sovietą

Ethiopų Pasaulinės Federa
cijos trečia metinė konvencija, 
įvykusi New Yorke, baigėsi su 
įspūdingu masiniu paradu 
Harlemo gatvėmis, vadovau- 
j amam e bū ryj e m aršu o j ant 
konvencijos vadovybei ir de
legatams su savo organizacijų 
vėliavomis, o tolimesnėse skai
tlingose eilėse maršuojant vie
tos negrų organizacijoms.

Parade atstovauta įvairiau
sios negruose esančios grupės, 
čia eina būrys pasipuošusių 
Ethiopijos nacionalėmis varso
mis, kai kur nešini ir Ethiopi
jos imperatoriaus Haille Se
lassie paveikslu. Kitur būriai 
ethiopų hebrajų su negrais ra
binais. Dar toliau būriai mili- 
tariškai pasirėdžiusio jaunimo 
— nepaprastieji Apsigynimo 
Būriai. Ir paskiausi, bet skait
lingiausi ir įspūdingiausi ne
grų kasdieniniams reikalams 
ginti populiarių organizacijų 
būriai, kaip kad Tarptautinio 
Darbininkų Ordino (IWO), 
Negrų Kongreso, Workers Al
liance. Pastarieji, taip savo 
kovingais obalsiais iškabose, 
taip kovinga mobilizuota eise
na ir gyvais šūkiais susilaukė 
audringų sveikinimų iš tėmy- 
tojų.

Maršuotojų iškabos ir gyvi 
šūkiai stipriai pareiškė reika
lą bendro fronto prieš Hitle
rį karo fronte Europoj ir 
prieš hitlerizmo pasireiškimus 
čionai, Amerikoje. Po parado 
įvyko masinis mitingas salėj 
prie 138th St. ir 7th Avė., su 
žymiais .svečiais ir vietiniais 
kalbėtojais.

Iš St. Louis parvežtas į New 
Yorką Jacob (Kubby) Mig- 
deri, Lepkės šaikos gorila, į- 
kaĮtintas žmogžudystėje. Jis 
pasidaręs eilę operacijų ant 
veido tikslu pakeist išvaizdą, 
bet kadangi detektyvų buvo 
seniai sekiojamas, visvien ne- 
išsisu ko.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

kų, nors publika jau buvo 
anksčiau užsimokėjus nuo 65c 
iki $1 įžangos. Turėjo ir dai
nų programą.

“Praleidau savaitę Los Am 
gelėse ir iš ten orlaiviu nuį 
skridau į San Francisco. Ta
da traukiniu į Portlandą. Čia 
dabar labai gražu. Paskiau į 
Seattle ir iš čia laivu į Van
couver, Kanadoj, paskiau prie 
Lake Louise ir Banff. Sveiki
nu.

“Anthony J. Weslan 
(Vizlanskas).”

MIRĖ ‘

Fredrick Weil, 38 m. amž., 
273 Maujer St., Brooklyn, mi
rė rugpjūčio 2 d. Kings Coun
ty ligoninėje. Kūnas pašarvo
tas graboriaus. Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Bus pa
laidotas rugp. 5 d., 2 valandą 
po pietų, Alyvų Kalnelio ka
pinėse. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Gavo Vakacijas su Alga
R. L. Polk & Co. New Yor- 

ko raštinės darbininkai pirmu 
kartu šiais metais gaus vaka
cijas su alga pasekmėj firmos 
ką tik pasirašytos sutarties su 
Ofisų ir Profesionalų. Unijos 
Lokalu 18-tu, CIO. Taipgi gau
na algų pakėlimus, 5 dienų sa
vaitę, šventadienius su alga, 
laiką ir pusę už viršlaikius ir 
senų darbininkų teisėmis su
grįžimą darban darftuotiems 
ar liuosnoriais išeinantiems ar
mijom

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkūs, Švieži, Daug Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi no 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: “Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialia supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
* 306 UNION AVENUE 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer ft-1158

LAISVES RADIO PROGRAMOS

PIKN KAS
: Pilnai ir visiškai prisiruošta lietuvių liaudies radio pro- ;! 

gramos atidarymui. Ta programa oficialiai vadinsis:

Lietuvių Laisvės Radio Programa j •
■ Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos ;!

programos palaikymui yra ruošiamas piknikas,
kuris įvyks Sekmadienį I;

Rugpjūčio 17 August ;
Visa didžiojo New Yorko apylinke turi dalyvauti 

šiame piknike. Piknikas bus 
i r

KLASHUS CLINTON PARK
; Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N ,Y. ■:

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

■ Skaitlingai dalyvaukime piknike, smagiai pasišoksim ;!
; ir išgersime už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisvės Radio ■: 
: Programos. ■:
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Į SUMNER-HART LIQUOR STORE [
| 132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y. B

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Jų įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

| K. ir N. KULBOKAI
J Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy- 
i nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
■ dirbimo ir importuotais.
S

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

PRISTATOME Į NAMUS 
i 

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030
i i
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
- ‘ ■ ■ . - -.— ■ ■ ■ - ■> < ■ ■ 1 ..........................................~ 1

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersa! nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




