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"MERIKA PRIŽADA VISĄ GALIMA PAGALBA SOVIETU SĄJUNGAI
KRISLAI

A įcevičius Henrich Lohse 
Padėjėjas.

Bet Jis Yra Menševikų Laik
raščio Reporteris.

Užkišo Burną, kad Nužudy
tasis Negalėtų Kalbėti.

Badas Suomijoje.
Rašo R. MIZARA

Hitleris paskyrė trim Pabal-
čio valstybėms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai (nors pasta
rosios naciai dar neužėmė) —
valdyti komisijonierių — Hen
rich Lohse.

Lohso pągelbininku Hitleris 
paskyrė dr. Praną Ancevičių, 
lietuvį smetonininką.

Kas gi yra tas Ancevičius? 
“Naujienos” ir “Draugas” 
skelbia jį savo specialiu ko
respondentu. Jis tokiu ir bu
vo: iš Berlyno pyškino Goeb- 
belso propagandą, o menševi
kų ir kunigų dienraščiai ją ap
silaižydami spausdino. Iš pa
minėtųjų dienraščių kiti lietu
viški klerikalų, socijalistų ir 
fašistų laikraščiai persispaus
dino hitleristo Ancevičiaus 
“perlus.”

Amerikos vyriausybė užda
rė vokiškąją žinių agentūrą, 
veikusią per ilgą laiką nacių 
naudai.

Bet Hitleris su Goebbelsu 
surado kitus būdus, kaip .na
ciškus nuodus skleisti Ameri
koje. Jis pasisamdė tokį arijų, 
kaip Ancevičius, kuriam lietu
viški menševikai, kunigai ir 
fašistai atidarė savo laikraš
čių špaltas.

Už tai, kad Ancevičius gra
žiai Hitleriui pasitarnavo, tai 
dabar jis gavo aukštą vietą: 
jis mėsinės Lietuvos žmones, 
nusistačiusius prieš fašizmą.

Paduosiu vieną typišką “ži
nią,” kurią Hitlerio agentas 
Ancevičius prisiuntė menševi
kų ir kunigų laikraščiams: 
Bolševikai Lietuvoje nužudė 
gydytoją Mačiulį, paskui nu
žudė jo sūnų, paskui iš gydy
tojo Mačiulio išpjovė širdį, 
paskui su ja užkišo nužudy
tam Mačiulio sūnui (matyt, 
nelabieji bolševikai bijojo, kad 
nužudytasis nekalbėtų) bur
ną !

Ir šitokias kvailybes, šito
kius melus, šitokias, sakytum, 
šlykštybes Grigaičio ir šimu
čio laikraščiai išspausdino su 
didelėmis antraštėmis!

Už tuos melus Hitleris An
cevičių apdovanojo?

Kada ir kaip jis apdovanos 
menševikų ir kunigų spaudos 
redaktorius ?

Wore estery j išeidinėja “A- 
merikos Lietuvis.” Pereitą sa
vaitę šis kybikiškas laikraštis 
įdėjo per visą pirmą puslapį 
sekamą antgalvį:

“Leningradas Pateko Na
ciams.”

Mums gi atrado, kad ne Le
ningradas pateko naciams, bet 
nacių agentėliui, buvusiajam 
aidoblistui Worcesteryje pate
ko į galvą gera doza vasaros 
karščio. Todėl jis ir nukliedė- 
jo nei šį nei tą.

Suomijos liaudis pusbadžiai 
gyvena. Pereitą pirmadienį 
New York “Timeso” korespon
dentas Helsinkyje praneša, 
kad žmonėms stokuoja visokio 
maisto. Girdi, nestokuoja tik 
tam tikrų daržovių, bet kadan
gi jų žmonės perdaug valgė, 
tai per karščius jie pradėjo 
viduriais sirgti.

Dar prieš karą Suomijoje 
maisto klausimas buvo kritiš
kas. Sovietų Sąjunga siuntė 
suomiams kviečių, maitino 
juos; gaudavo jie duonos ir iš 
Anglijos.

Dabar tas viskas užsidarė. 
Bet tai tik pradžia. Karas, sa
ko Lozovskis, tik ką prasidė
jo.

Suomijos liaudį į šį karą 
įbruko to krašto fašistai ir so- 
cijalistai. Jie yra atsakomin-

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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TELKIASI 590,000 SOVIETŲ ARMIJOS PRIES SUOMIJĄ
Ruošiama Didžiule 
Ofensyva Karelijos 

Tarpvandenyje
I ________

London, rugp. 5. — So
vietų kariuomenė jau tikrai 
sustabdė vokiečių ofensyvą 
Smolensko fronte. Dabar 
Raudonoji Armija ruošiasi 
pradėt didžiulę savo ofensy
vą prieš suomius ir nacius 
Karelijos t a r p v apdenyje, 
kur jie mėgino prasibriaut 
linkui Leningrado.

Diplomatų gautomis ži
niomis, Sovietai telkia pusę 
miliono kariuomenės į Ka
relijos frontą, šiai kariuo
menei komanduoja genero
las Grigorij M. Stern, did
vyris pirmesniojo Sovietų 
karo su Suomija.

(Buržuazinė spauda net 
keliolika kartų buvo paskel
bus paskalus, būk Sovietai 
nužudę generolą Sterną.)

Jungtinės Valstijos Jaui 
Ruošia Ginklų Siun

tinius Sovietams
Washington. — Amerikos 

armija jau ruošia krovinius 
karo pabūklų siųst į Sovie
tų Sąjungą.

Amerikos valdininkai pa
reiškė, kad šios šalies laivy
nas pasipriešins, jeigu Ja
ponija mėgins kliudyt Ame
rikos laivus gabenančius So
vietam karo reikmenis.

Pulkininkas Philip B. 
Faymonville, virsi ninkas 
teikimo Sovietam pagalbos 
iš Lease-Lend (paskolų) 
fondo prižiūri primosimą 
siuntimo Sovietam jau gata
vų ginklų ir amunicijos.

Manoma, jog toliau Sovie
tų Sąjunga gaus iš Ameri
kos naujoviškų orlaivių ir 
kitų pabūklų ir medžiagų 
reikalingų Raudonajai Ar-
mijai.

Prez. Roosevelto pasiunti
nys, H. L. Hopkins, sugrįžęs 
iš Maskvos į Londoną, ta
riasi su anglų valdžia apie 
perleidimą Sovietam tokių 
pabūklų, kurie Anglijai ne
būtų reikalingi greitu laiku.

New Yorko “Times” ko
respondentas teigia, kad A- 
merikos valdžia mato reika
lą stipriausiai remti tuos, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

gi už žmonių kančias.
Su jais išalkusi, nualinta 

liaudis suves savo sąskaitas!

Anglijoje vis daugiau ir 
daugiau žmonių kelia savo 
balsą, kad Churchillo vyriau
sybe nevilkindama pradėtų iš- 
keldinėti savo kariuomenę į 
Franciją.

Juo tas greičiau bus pada
ryta, tuo greičiau ir lengviau 
bus galima sunaikinti hitleriz- 
mą.

SOVIETAI NUSKANDINO NACIU SUBMARINA 
IR LAIVA; SUDAUŽĖ NULEISTUS IŠ ORLAIVIŲ 

TANKUS; SUNAIKINO DU PULKUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido šį pranešimą:
Naktį rugpjūčio 3 į 4 d. mūsų kariuomenė tęsė mū

šius prieš vokiečius kryptyse Smolensko, Korosteno ir 
Bielaja Cerkov ir Estonijos fronte.

Mūsų oro jėgos, sutartinai su žemės kariuomene, to
liau kirto smūgius motorizuotom ir mechanizuotom prie
šo jėgom ir jo pėstininkam ir artilerijai.

Maskva, rugp. 5. — Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei
do sekamą pranešimą:

Žiaurūs mūšiai buvo vedami rugp. 4 linkmėse Cholmo, 
Smolensko ir Bielaja Cerkov.

Mūsų orlaivynas, veikdamas išvien su žemės kariuo
mene, uždavė smūgius motorizuotoms ir mechanizuotoms 
priešo kariuomenės dalims, jo pėstininkams ir artileri
jai. Rugp. 3 buvo sunaikinta 20 vokiečių orlaivių pačiose 
jų stovyklose. Mes netekome šešių orlaivių.

Laike vokiečių orlaivių užpuolimo ant Maskvos naktį 
rugp. 3 į 4 d. buvo nukirsta žemyn du jų orlaiviai. Mū
sų oro jėgos neturėjo jokių nuostolių. ?-

Buvo nuskandintas vokiečių submarinas Baltijos Jū
roje. Patikrinta, jog mūsų orlaiviai', užpuldami Constanta 
prieplauką (Rumunijoj) naktį rugp. 2 d. bombomis pa
taikė į plaukiantį doką, tuo tarpu esant prieplaukoje vie
nam priešo naikintuvui ir šiaip laivams.

Majoro Leniučevo komanduojamas tankų būrys giliai 
įsiveržė priešo užnugariu ir sunaikino fašistų eilę, kurio
je buvo 240 sunkvežimių su amunicija ir maistu. Per 
penkis kilometrus vieškelis tapo užverstas suardytais 
vokiečių sunkvežimiais.

Trys bombiniai Sovietų orlaiviai vairuojami Vasiaki- 
no, Bogatovo ir Lažo, užtiko priešo orlaivių stovyklą, že
mai skrisdami jie sunaikino ją bombomis. 10 vokiečių or
laivių liko padegta ir kokia 15 sužeista.

Mūsų artilerijos batalionas, komanduojamas kapitono 
Singiagovskio, buvo užpultas vokiečių tankų eilės. Gerai 
nutaikytais šūviais iš kanuolių ir kulkasvaidžių ugnim 
mūsų batalionas atmušė kelias įnirtusias priešo atakas. 
Fašistai, palikdami mūšio lauke 37 sudaužytus savo tan
kus, pasitraukė atgal.

Sovietų submarinas kaimynystėje Norvegijos prieplau
kos Varde nuskandino vokiečių garlaivį, 8,000 tonų įtal
pos. Garlaivis gabeno ginklus ir amuniciją vokiečių-suo- 
mių armijai.

‘ (Tąsa ant 5-to puslapio)
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Amerikos Valdžia Stengsis 
Kuo Greičiausiai Pristatyt 
Sovietam Karo I įeik menų

Jungtinių Valstijų Vyriausybė Taipgi Palankiai Svarsto Sovietų Prašymą Amerikos Lai- 
. vais Gabenti Apsigynimo Pabūklus j Sovietų Sąjungą

Washington. — Rugpjū
čio 4 d. buvo viešai paskelb
tas Jungtinių Valstijų vy
riausybės pasižadėjimas iš 
rugp. 2 d. visais galimais 
būdais paremt Sovietų Są
jungą kare prieš Vokietiją, 
“niekšišką užpuoliką iš pa
salų.”

Veikiantysis A m e rikos 
valstybės ministeris Sumner 
Welles atsiuntė Sovietų Są
jungos ambasadoriui Kons
tantinui A. Umanskiui seka
mą notą-pareiškimą:
“Gerbiamasis Ambasado
riau !

Man yra malonu pranešti 
tamstai, kad Jungtinių Vals
tijų vyriausybė nutarė duot 
visą galimą praktišką eko
nominę pagalbą, kad sustip
rintų Sovietų Sąjungą jos 
kovoj prieš ginkluotą už
puolimą. Padaryt šitokį ta
rimą paskatino įsitikinimas 
Jungtinių Valstijų valdžios, 
jog sustiprinimas Sovietų 
Sąjungos ginkluotos kovos

Sovietų Sutartis su Len
kę Valdžia Pasmarki

na Partizanę Kovę
Maskva. — Vokiečių už

imtame plote tarp lenkų pla
čiai paskleista lapeliai, ku
riuose išspausdinta sutartis 
tarp Sovietų ir Lenkijos val
džios.

Ta sutartis įkvėpė dar 
daugiau drąsos partizanams 
ir jie su panaujinta jėga pa
smarkino savo veiksmus
prieš vokiečius. Per tris 
paskutines dienas partiza
nai užpuolė karinius vokie
čių traukinius su amunici
ja arti miestelių Skažisko, 
Konsko ir Tomaševo.

Vokiečię Komaudierius 
Užgina Apiplėšimus Su

žeistų ir- Užmuštę
Maskva, rugp. 4. — Dau

gelis vokiečių kareivių už
siima grobimu, apiplėšia už
muštus ir sužeistus fronte, 
taipgi ir saviškius kareivius 
ir oficierius, kaip praneša 

(Tąsa ant 5-to puslapio >
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prieš niekšišką užpuolimą iš 
pasalų tarnauja ir Jungti
nių Valstijų apsigynimui, 
nes tas užpuolikas grūmoja 
saugumui ir nepriklausomy
bei ne tik Sovietų Sąjungos, 
bet taipgi ir visų kitų šalių.

Sutink amai su šiuom 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės nutarimu ir kad įkū- 
nyt čia pareikštą politiką, 
tai Jungtinių Valstijų val
džia kuo draugiškiausiai 
svarsto prašymą Sovietų 
Sąjungos valdžios, jos įstai
gų ar agentūrų — priimt 
šioje šalyje užsakymus daly
kų ir medžiagų būtinai rei
kalingų tikslams Sovietų ša
lies apsigynimo; o kad pa
tarnaut greitam pagamini
mui ir pristatymui tokių da
lykų ir medžiagų, tai Jung
tinių Valstijų valdžia sutei
kia šiem užsakymam pirme
nybę, ir šičia vaduojasi tais 
principais, kurie yra pritai
komi užsakymam šalių ko
vojančių prieš užpuolimą.

Idant palengvint teikimą

Sovietų Sąjungai ekono
minės paramos, valsty
bės ministerija taip pat 
išduoda neribotus leidimus, 
kuriais leidžia išgabent į So
vietų Sąjungą ilgą eilę įvai
rių daiktų ir medžiagų rei
kalingų pastiprinimui tos 
šalies apsigynimo, sutinka
mai su principais pritaiko
mais patiekimui tokių daik
tų ir medžiagų, kokių reikia 
tuo pačiu tikslu kitoms ša
lims, kovojančioms prieš už
puolimą.

Atitinkami v a 1 d ininkai 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės, vaduodamiesi tarimu, 
kurį aš čia pirmiau minė
jau, taipgi palankiai svarsto 
prašymus suteikti galimų 
Amerikos laivų greitesniam 
nusiuntimui į Sovietų Są
jungą dirbinių ir medžia
gų reikalingų tos šalies ap
sigynimui.

Su gilia pagarba, 
SUMNER WELLES, 

Veikiantysis Ministeris.”

Sovietai Dėkingi 
Amerikai už Nu
tarimą Juos Remt

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambasador. Kons
tantinas A. Umanskis rugp. 
2 d. nusiuntė padėkos pa
reiškimą Amerikos vyriau
sybei per veikiantįjį valsty
bės min. Sumner Wellesa už 
nutarimą visais praktiškais 
būdais remti Sovietų apsi
gynimo karą prieš Vokieti
ją. Umanskis vardu Sovietų 
valdžios pareiškė Wellesui:

“Aš norėčiau pabrėžt tei
singumą tamstų nuomonės, 
jog užpuolikas, kuris niek
šiškai iš pasalų įsiveržė į 
mano šalį, taip pat grūmoja 
saugumui ir nepriklausomy
bei visų laisvę mylinčių ša
lių, ir jog tas pavojus savai
me sukuria bendrą tom ša
lim reikalą išvien gintis.

Mano valdžia patvarkė 
man, kad pareikščiau jos 
dėkingumą už draugišką 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės nutarimą ir kad iš- 
reikščiau savo valdžios pasi
tikėjimą, jog tamstos mini
ma ekonominė pagalba So
vietam bus tokio pločio ir 
suteikta taip greitai, kad 
atitiks dydžiui karinių 
veiksmų, kuriuos daro So-

Tik Anglai Išvien su So
vietais Galėsią Įvykdyt

Taiką Europoje

London. — Čionaitinis 
anglų d i e n r a š tis “The 
Times” rašo, jog tiktai per 
bendrą veikimą Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos tegalima 
bus įvykdyt pastovesnė tai
ka Europoj ir priverst kitus 
europinius kraštus laikytis 
taikos.

“The Times” sako, jog po 
karo ne Vokietija, bet So
vietai turės vaidint vado- 
vaujančiąją rolę Rytinėje 
Europoje. Tas laikraštis pa
prastai išreiškia Anglijos 
valdžios mintį.

APSTABDYTI NACIŲ ŠTUR
MAI TIES CHOLMU

Maskva, rugp. 5. — So
vietų kontr-atakos naujaja
me Cholmo fronte, palei 
Maskvos-Leningrado gele
žinkelį, 270 mylių nuo Mas
kvos, šiek tiek apstabdė vo
kiečių šturmavimus.

vietų Sąjunga, ginklais prie
šindamasi užpuolikui, o tai 
priešinimasis, kuris, kaip 
tamsta taip teisingai paste
bėjai, tarnauja ir Jungtinių 
Valstijų apsigynimui.”
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Kur Idiotiškumas, 0 Kur 
Rimtumas

Tuojau, kai tik Hitleris iš pasalų, ne
tikėtai užpuolė ant Sovietų Sąjungos, ir 
kai Raudonoji Armija pasitraukė į tam 
tikras pozicijas, kad iš jų galėtų mušti 
nacius, Berlyno spauda tuojau paskelbė: 
Raudonoji Armija jau palaužta, bendros 
vadovybės “nejaučiama,” Sovietų tankai 
sunaikinti, orlaivynas parblokštas, ir tt. 
Kurie Hitlerio žodį ima už šventą, tie 
labai apsidžiaugė ir apsilaižė. Lietuviški 
menševikai, fašistai ir klerikalai Ameri
koje rodėsi negalį sutilpti marškiniuose 
iš džiaugsmo.

Bet gyvenimas parodė ką kitą. Praėjo 
45 karo dienos — septinta karo savaitė 
jau įpusėjo. Pasirodo, kad Raudonoji Ar
mija ne tik neplaužta, bet ji su kiekvie
na diena darosi galingesnė; raudonasis 
orlaivynas tebeveikia, kaip veikė, prida
rydamas fašistams daug nuostolių. Tan
kai paleisti kovon dar didesni ir jų dau
giau. Sovietų karo vadovybė niekur ne
pražuvo — ji tebevadovauja saly du ap
sigynimo frontą, vystydama savo jėgas 
iš apsigynimo į didelį užpuolimą. Sovie
tų kariuomenė priešo ėjimą pirmyn sulai
kė. Komercinė spauda, pradėjo skelbti: 
“Sovietai padarė pasauliui staigmeną” 
(surprise). Vokiečiai prarado tūkstan
čius tankų, orlaivių ir pusantro milijono 
vyrų.

Vadinasi, visi nacių Vokietijoje skelb
ti, o Amerikoje (tame skaičiuje ir lietu
viškų menševikų, klerikalų ir fašistų) 
spaudoje kartoti blofai tik blofais ir pa
siliko.

Dabar pažiūrėkime, kaip rašo rimtoji 
Sovietų Sąjungos spauda. Darydama še
šių savaičių karo apžvalgą, Maskvos 
spauda pareiškia: Mes priešą sulaikėme, 
mes jį mušame; mūsų jėgos sustiprėjo; 
mes priešą sumušime, nors tam gali būti 
paaukota daug laiko ir jėgų... Tačiau, 
sako Maskvos spauda, nereikia manyti, 
kad priešas jau yra bejėgis. Ne! Jis dar 
vis galingas. Todėl, kad laimėti su juo 
galutiną kovą, reikia mums patiems dau
giau dirbti, geriau kovoti, sulydžiau veik
ti.

Matot, kokis skirtumas tarpe idiotiš
kos fašistų spaudos ir tarpe rimtos, nuo
saikios Sovietų Sąjungos spaudos!

Graikai ir Lietuviai
Vienas radijo komentatorius, Mr. Wil

liam S. Gailmor, pereitą sekmadienį iš
kėlė įdomių dalykų, kaip naciai norėjo 
paveikti žymesniuosius Amerikoje gyve
nančius graikus.

Tuojau, kai naciai užėmė Graikiją, 
jiems rūpėjo pakreipti savo pusėn didžiu
lę koloniją Amerikos graikų, turinčių sa
vo stiprią spaudą ir darančių nemažai į- 
takos į mūsų krašto gyvenimą. Buvusie
ji nacių konsulai tuojau prilindo prie tū
lų graikų tautybės žymesniųjų žmonių ir 
žadėjo jiems visko. Naciai patarė tūliems 
graikams vykti į užimtąją naciais Grai
kiją ir iš ten pranešdinėti “smagias ži
nias,” kaip naciai ten padarė gerą tvar
ką, ir tt. Už tai tiems graikams buvo 
žadėta krūvos pinigų ir kitokių naciškų 
dovanų.

Bet paminėtieji graikai nacių siūlymų 
nepriėmė. Užuot juos priimti, šitie grai
kai pranešė Washingtono vyriausybei ta
tai, ko naciai mojasi. Sakoma, šis graikų 
žygis tuojau atkreipė vyriausybės dė
mesį ir jinai, vyriausybė, pasiskubino vi
sus nacių konsulatus Jungtinėse Valsti
jose uždaryti.

Šitaip pasielgė patriotingieji graikai, 
mylį savo tėvynę ir neapkenčią bestijiško 
fašizmo!

Kaip gi yra su Amerikos lietuviais? 
Pažangieji Amerikos lietuviai, su “Lais
ve” ir “Vilnimi” priešakyje, stovi kaip 
mūras prieš nacizmą, su Anglija, So
vietų Sąjunga, Čechoslovakija, Lenkija, 
kurios yra padariusios sutartį sunaikin
ti fašizmą. Jie stovi su Jungtinių Vals
tijų vyriausybe, pasirįžusia gelbėti de
mokratiniams kraštams, kovojantiems su 
Hitleriu.

Su pažangiąja visuomene stovi ir di
delė dalis katalikiškosios visuomenės, ku
ri nepaiso kunigų, nepaiso savo “vadų,” 
triūbijančių naciška triūba.

Bet menševikų, fašistų ir kunigų spau
da yra* atvira talkininkė Hitlerio. Dar ir 
šiandien jinai talpina dr. Prano Ance- 
vičiaus “raštus.” Gi Ancevičius yra pa
skirtas Pabalčio kraštams valdininku — 
komisijonieriaus Heinrich Lohse padė
jėju. Jį paskyrė Hitleris.

Ancevičius nacišku balsu loja ant So
vietų Sąjungos. Ancevičius — Hitlerio 
agentas Pabaltyje, Lietuvos liaudies mė
sinėtojas, — visaip zalatina hitlerizmą. 
Na, ir jo tuos “raštus” menševikų, kuni
gų ir fašistų spauda talpina apsilaižy
dama.

Mes nežinome, ar toji spauda gauna 
iš Hitlerio už tai apmokėti, ar ne. Gal 
ji dabar kol kas negauna, bet tikisi gau
ti tuomet, kai Hitleris laimes. Bet čia ne 
tiek tas ir svarbu. Čia svarbu parodyti 
tąjį skirtumą, kokis yra tarpe graikų vi
suomenės veikėjų ir lietuviškos visuome
nės prasiradėlių — menešvikų, klerikalų 
ir fašistų vadų!

Tūli Lenkai Nepasitenkinę
Iš spaudos pranešimų matyti, kad tūli 

ponai lenkai — Amerikoje ir Europoje 
— yra nepasitenkinę tąja sutartimi, ku
rią padarė Sovietų Sąjunga su Sikorskio 
vyriausybe Londone.

Jie nepasitenkinę, kam Sovietų Są
junga nepažadėjo atiduoti būsimai Len
kijai visų tų Lietuvos ir Baltarusijos ir 
Ukrainos pakraščių, kuriuos Lenkija val
dė prieš šį karą. Jie nepasitenkinę, kam 
Sovietai nepažadėję grąžinti, pavyzdžiui, 
Vilniaus.

Sovietų Sąjungos spauda pareiškia, 
kad be reikalo tie ponai sielojasi. Len
kiją Sovietai pripažins tokią, kurią su
darytų lenkų tauta, o ne pavergti kraš
tai. Ir Sovietų Sąjunga tą pareiškia da
bar, kai karas tęsiasi, visiškai neturėda
ma noro kaip nors lenkus apgauti.

Vyriausis klausimas dabar turi būt 
prieš lenkus patrijotus ir visus demokra
tiniai nusistačiusius žmones tai šis: kaip 
galima greičiau sumušti hitlerizmą, 
kaip galima greičiau sunaikinti tą pasau
lio pabaisą. O tuomet taikos derybose tu
rės būti išrišti visi tautiniai klausimai; 
tuomet bus padaryta tokia taika, kuri 
neduotų pagrindo ateičiai matyti karus, 
žmonių naikinimą.

Patrijotiški lenkai su tuo turėtų su
tikti ir stoti bendron kovon su bendru 
žmonijos priešu!

Kaip Tie Žmonės Varjavoja
“Vilnis” (iš rugpjūčio 2 d.) rašo:
“Jei kurią dieną ‘Naujienose’ nėra An- 

cevičiaus telegramos iš Berlyno, tai kaip 
iš rago pilamos žinios iš Karaliaučiaus 
ir Berno. Tai ta pati atraja, tas pats 
sadistiškas smokavojimas smetoninių ‘ži
nių.’

“Vienoj tokioj ‘žinioj’ skaitome:
“ ‘Tūkstančiai GPU agentų švaistėsi 

po Lietuvą ir suiminėjo kiekvieną la
biau pasižymėjusį gyventoją...’
“O arkivyskupą Skvireckį paliko, Kai

rį paliko, Ambrazevičių paliko. Tūkstan
čius kitų, neprielankių bolševikams žmo
nių paliko.

“Anot Ancevičiaus ir kompanijos, išve
žę ‘keliasdešimts tūkstančių.’ Tūli kiti 
smetonlaižiai tą skaitlinę davarė iki šim
tų tūkstančių. Viename klerikalų seime 
kalbėta apie 30,000!

“Tie informatoriai jau savo tarpe ne
susikalba. Stačiai varijavoja.

“Žinios iš Karaliaučiaus.‘N-noms’ pra
neša:

“ ‘Okupantų valdžia stengėsi suru
sinti ne tiktai Lietuvą, bet ir kitas oku
puotas sritis...’
“Ten pat apie Lietuvos rašytojus sa

koma, kad jie nesidėjo prie bolševikų, su
prask, nepritarė Tarybų valdžiai.

“Aš geriau mirsiu, negu pasiduosiu”
Visos Sovietų Sąjungos teritorijose, įskaitant ir 

Lietuvą, kurias užgrobė naciški banditai, organizuo
jasi partizanai kovai užfrontėje. Tai yra militarinis 
savanorių judėjimas, į kurį stoja geriausi ir stip
riausi liaudies sūnūs.

Žemiau talpiname tekstą priesaikos, kurią partiza
nai priima, stodami į kovotojų būrius. Nors šita prie
saika yra baltgudžių partizanų, bet panašias priesai
kas turi lietuviai, latviai, lenkai, Ukrainai ir kiti sa
vanoriai kovotojai prieš kruvinąjį nacizmą.

Priesaikos Tekstas
Aš, pilietis didžiosios Sovietų Sąjungos, sūnus did

vyriškos baltgudžių liaudies, pasižadu nepadėti gink
lo pakol nebus sunaikintas paskutinis fašistas Balt- 
gudijos žemėje. Aš pasižadu besąlyginiai pildyti visus 
mano komandierių įsakymus ir griežtai laikytis mi- 
litarinės disciplinos.

Aš pasižadu visados atkeršyti, be mielaširdystės ir 
be pasigailėjimo, sunaikinimą mūsų miestų ir kai
mų, mirtį mūsų vaikų, kankinimą, žudymą ir įžeidi
nėjimą mūsų žmonių. Kraujas ir mirtis bus atkeršyta 
krauju ir mirtimi. Aš pasižadu visais būdais padėti 
Raudonajai Armijai sunaikinti piktą priešą nesigai
lint nei Spėkų, nei pačios gyvybės.

Aš pareiškiu, kad aš greičiau žūsiu žiaurioje ko
voje su priešu, negu pasiduosiu pats, arba atiduosiu 
savo šeimyną bei savo žmones būti kraujatrokščio 
fašizmo vergais. Jeigu aš, dėl savo silpnybės, bailu
mo arba piktų mierių, sulaužyčiau šitą priesaiką ir 
išduočiau savo žmonių interesus, lai aš mirsiu begė
diška mirtimi nuo savo draugų rankos.

Jie Žygiavo Anglijon per 
Maskvą, Bet Atsidūrė 
Nelaisvėn arba Žuvo

Kokia Nacių Strategija ir Kaip ji Buvo Sudaužyta. Fašisti
niu Banditų Užsinuodijimas Pergale, bet Turės Išsiblaivyti 

nuo Raudonosios Armijos Smūgių. Štai ką Rašo 
Rašytojas Friedrich Wolf:

Štai prieš mus guli tūks
tančiai laiškų, kuriuos rašė 
naciai kareiviai ir oficieriai 
savo giminėms ir draugams 
Vokietijoje. Laiškai rašyti 
pirmosiose dienose karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Vi
suose laiškuose telpa vieno
da, nukalta frazė:

“Jums nereikia bijoti. Ka
ras baigsis su pilniausia 
mūsų pergale bėgyje trijų 
ar keturiu savaičių ... Mes

būsime Maskvoje pradžioje 
liepos mėnesio.”

Tūlas karys vardu Ziege 
rašo laišką Lia Ziege į Stut- 
tgartą ir nesuvaldomu pasi
didžiavimu sako: “Aš ma
nau, kad karas su Rusija 
pasibaigs į tris savaites.”

Kitas SS karys, vardu 
Christian H e 11 z e r, rašė 
George Heltzeriui mieste 
Alten *Grokau, Schluchten 
srityje:

“Tuo laiku, kai jūs gausi
te šį laišką, rusai jau bus 
sukriušinti ir įmes jau vei
kiausia būsime Maskvoje...”

Įdomu, kaip šis idiotiškas 
tarptautinio bandito Hitle
rio planas — pasiekti Ang
liją per Sovietų Sąjungą — 
įsišaknėjo banditų galvose.

“Aš manau, kad po Rusi
jos aš rašysiu jums laišką iš 
Anglijos,” rašo fašistinis 
karys iš Alten Grokau. De
ja, jam nepavyko baigti ke
lionę į Angliją per Maskvą. 
Kur nors prie Dvinsko bu
vo baigta Landsknechto kar
jera ir gyvybė ...

Vyresnysis kapralas Ed
ward Willi taipgi aprokavo, 
kad šita kampanija bus tik
tai “militarinis pasispacera- 
vojimas.” Liepos 10 dienos 
laiške, kuris nebuvo pasiųs
tas, jis rašo pasaulinio už
kariautojo tonu: “Aš tikiuo
si būti Kijeve šį sekmadie
nį !”

Galimas daiktas, kad jo 
įsivaizdinimas buvo patei
sintas, nes jis iš tiesų pasie
kė Kijevą pažymėtu laiku, 
tiktai, žinoma, ne kaipo už
kariautojas, bet kaipo karo 
nelaisvis.

Bet karui besitęsiant ir 
kai hitlerinių armijų eilės 
pradeda retėti, nacių karių 
laiškai laipsniškai pradeda 
prarasti tą pasididžiavimo 

® j toną. Štai kapralas Max 
į Gruber laiške vyresniajam 
kapralui Kari Laizinger ra
šo, kad jų tankų divizijai 
žygiuojant per sudegintus 
kaimus užpuldinėjo partiza
nai kovotojai.

Tas pats Max Gruber 
laiške liepos 5 d. savo bro-Į 
liui Sixtus Gruber, kuris gy- ją, bet ir tuos kraštus, ku- 
vena Muniche, vėl pažada rie buvo po senąja Lenkija 
“paimti Maskvą” į kelias ir kuriuos per apie metus 
dienas, o po to, jo suprati- laiko buvo paėmus Sovietų 
mu, karas pasibaigs.

Šis fašistinis karys neno
ri būti užtrųkdytas Mas
kvoje. Ir tam jis turi labai 
gerą priežastį. Jis rašo sa
vo broliui:

“Dalykai daug blogesni 
Rusijoje, negu buvo Lenki
joje. Abelnai paėmus, čia 
nėra kas vogti. Visų pirma, 
laikas neleidžia, o antra — 
viskas yra sunaikinta. Kaip 
rusai elgdavosi kare, mūsų 
tėvas žino iš jo patyrimų 
Pasauliniame Kare. Ant ne
laimės, nuo to laiko rusai

griežtai pasikeitė. Jie šian
dien kovoja iki paskutinio 
kraujo lašo. Štai kodėl mes 
prarandame tiek daug ka
reivių.”

Šitie fašistinių įšsigimėlių 
laiškai parodo hitlerinių 
gaujų dvasinį nusiteikimą. 
Šitos gaujos neatsilaikys 
prieš Raudonosios Armijos 
smūgius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redakcijai: Kaip dabar 

bus su Vilnium, kai Sovie
tų Sąjunga pasirašė sutartį 
su Lenkija? Laikraščiai sa
ko, kad pagal tą sutartį bus 
atsteigta visa senoji Lenki
ja. Tas reiškia, kad Vilnija 
vėl bus atiduota lenkams. O 
tai, mano supratimu, būtų 
didelė skriauda Lietuvai.

Jūsų Geras Draugas.
Atsakymas

Šis klausimas dabar pla
čiai diskusuojamas tarpe 
lietuvių ir daugelis jų labai 
susirūpinę juomi.

Spaudoje paskelbtas So
vietų - Lenkijos sutarties 
tekstas nieko nesako apie 
Vilnių, arba kitas teritori
jas, kurias senoji Lenkija 
buvo užėmus ir kurios jai 
nepriklausė. Šis klausimas 
veikiausia paliktas atdaru 
iki po karo.

Dabar prieš žmoniją tėra 
vienas klausimas: sukriu- 
sinti hitlerizmą. Tam tikslui 
jungiamos visos spėkos. Da
bar visą Lenkiją — ne tik 
lenkais apgyventą teritori-

Nacių kariai, paimti i raudonarmiečiu nelaisvę, ‘‘žygiuoja” j paskirtąją jiems sto
vyklą.

“Čia vėl biauri hitlerinė propaganda. 
Visi puikiai žino, kad lietuvių kalba prie 
Tarybų valdžios buvo pirmoj vietoj. 
Laikraščių lietuvių kalboj išeidavo virš 
30, tuo tarpu rusų kalboj ėjo du ar trys 
laikraščiai. Tą faktą gerai žino ir ‘Nau
jienos.’ Bet jos turi meluot, nes to reika
lauja ancevičinės propagandos tikslai.

“Kaslink Lietuvos rašytojų, tai tos pa
čios ‘Naujienos’ labai gerai žino, kad vi
si bent kiek žymesni Lietuvos rašytojai, 
pradedant Putinu-Mykolaičiu, baigiant 
Krėve-Mickevičium ir Solomėja Neris, 
ėjo išvien su Tarybų valdžia.

“Kurie iš tų rašytojų pasiliko Lietu
voj, tai juos laukia persekiojimai ir ka
lėjimas, jeigu jie neišsižadės savo idėjų.

“Tai hitlerinei propagandai ‘Naujie
nos,’ beveik kiekviename numeryje pa
švenčia beveik dvi špaltas ir tai ant pir
mo puslapio. Tos hitlerinės ‘žinios’ ‘Nau
jienoms’ yra pačios svarbiausios.

“Nupulti į tokį pasišlykštėtiną liūgyną 
gali tiktai ‘socialistai.’

“Kuomet visa Amerikos demokratija 
didžiuojasi ir stebisi Sovietų žygiais (kas 
atspindi net kapitalistų spaudoj), tai to
kias ‘Naujienas’ jokiu būdu nenuvysi nuo 
hitlerinio lovio.”

Sąjunga, laiko pavergęs 
Hitleris. Lenkijos žmonės 
paragavo nacių okupacijos 
rykštės. Sakoma, kad apie 
trys milionai lenkų tapo fi
ziškai išnaikinta per nacius.

Labai svarbu Lenkiją į- 
traukti į anti-fašistinį fron
tą, į karą prieš Vokietiją. 
Tiesa, Lenkija yra nacių 
okupuota, bet šita sutartis 
su Sovietų Sąjunga, šita 
.lenkų viltis, kad sukriušinus 
'Hitlerį, jie vėl galės savisto
viai gyventi ir tvarkytis, su
žadins milionus lenkų kovon 
prieš hitlerizmą. Jie drą
siau kovos prieš okupantus. 
O kova prieš nacius jų oku
puotuose kraštuose šiandien 
yra beveik taip pat svarbu, 

jkaip ir kova frontuose. Štai 
kame yra šios sutarties di
džioji reikšmė.

Akiniai Vištoms
Vištos atrodo mandagiais 

paukščiais, bet tikrumoje 
jos yra kraugerės, savo se
serų “žmogėdros.” Jau se
niai žinoma, kad jeigu viena 
višta būna taip sužeista, 
jog ant jos pasirodo’ krau
jas, tai visos kitos užpuola 
ją kapoti.

Dabar neseniai vištų au
gintojas W. L. Tallmadge, 
iLynkville, Wisconsin, at
rado būdą, kaip apsau
got kruvinai sužeistas viš
tas nuo sveikųjų. Visoms 
joms jis pritaisė rožavus 
akinius; tai visi daiktai 
joms atrodo raudoni; todėl 
jos ir nepastebi kruvinumo 
ant sužeistų vištų. Nuo to 
laiko, kai uždėti jom rožavi 
akiniai, pasitaikė taipgi ne 
viena kruvinai sužeista viš
ta; bet kitos vištos dėl to 
jau neatakavo ją.

—J.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymet išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

Naujosios Anglijos Motery
Stalas “Laisvės” Piknike

Draugės bei kuopos, kurios aukavo valgių bei daiktų ant 
bendro moterų stalo “Laisvės” piknike, kuris įvyko liepos 

4-tą, Maynard, Mass.

Naujosios Anglijos lietuvių 
organizacijų ruošia m u o se 
“Laisvės” naudai piknikuose 
moterų stalai jau yra Įsigyve
nę savo tradiciją. Tačiau šių 
metų piknike bendras moterų 
stalas buvo ypatingai turtingas 
šeimyniško pobūdžio valgiais 
ir skanėsiais. Stalui aukojo:

Norwood, draugės: Traki- 
mavičienė, Naurienė, Karalie
nė, Kastičkienė, Jesukienė, 
Kazlauskienė, Galgauskienė ir 
Dovidonienė.

Brockton, d. M. Gutauskie- 
nė.

So. Boston, dd.: M. Bubinč 
ir Šukienė.

Medford, d. Krasauskienė.
Dorchester, dd.: J. Reinar- 

dienė, ir P. Usevičienė $1, 
taipgi Tamošauskienė.

Iš Vaiky Olimpiados Tarybinėje Lietuvoje
Lietuvos socialistinė vyriau

sybė buvo labai didelio dėme
sio atkreipusi Į vaikų auklėji
mą ir lavinimą. Pirmu sykiu 
Lietuvos istorijoje darbo žmo
nių vaikai buvo gavę visas 
progas kilti moksle ir kultūro
je. Tie vieni metai, nuo 1940 
metų birželio 15 iki 1941 me
tų birželio 22 dienos, visados 
skaisčiai švies Lietuvos istori
joje.

Dabar Lietuva paskandinta 
kraujuose ir ašarose. Naziški 
barbarai ją užpuolė ir naiki
na. Vėl ant Lietuvos liaudies 
sprando užsisėdo parazitų kla
sė, kurių priešakyje dabar sto
vi Raštikiai ir Škirpos.

Iš Kauno atėjusioje spaudo
je, kuri buvo išleista dar prieš 
nacių užpuolimą, randame 
daug žinių apie Įvykusią vai
kų meno olimpiadą. Jos tiks
las buvo “sužadinti dar dides
nį vaikų susidomėjimą menu 
ir iškelti gabiuosius, turinčius 
aiškų palinkimą vienai kuriai 
mono šakai,” skaitome gegu
žės 13 dienos “Tarybų Lietu
voje.” Olimpiada pavyko kuo- 
puikiausiai. Meniniai paren
gimai Įvyko visuose miestuose 
ir kaimuose.

Štai trumpi aprašymai di
desnių meninių išstojimų:

Mokinių Olimpiada Kaune
Pirmas olimpiados turas— 

valsčiuose, Įvyko 27 balandžio. 
Vien Kauno apskrityje olim
piadoje dalyvavo apie 5,000 
vaikų.

Gegužės 11 d. visoje Lietu
voje vyko apskritinės vaikų 
saviveiklos olimpiados. Kau
no apskrities olimpiada vyko 
didžioje profsąjungų C. B. 
rūmų salėje. Salė buvo pilna 
žmonių; čia susirinko daugybė 
vaikų, komjaunuolių, tėvų, 
mokytojų ir kt.

Olimpiadoje dalyvavo apie 
500 vaikų. Kauno pionierių 
rūmai parodė baletą, mankštą, 
tautiškus šokius ir mažą pje
sės ištrauką. Nepaprastai ge
rai buvo atliktas estų tautiš
kas šokis, taip pat lietuvių ir 
ukrainiečių. Vaikai šoko su 
nepaprastu gyvumu, labai rit
miškai. Puikiai buvo suderin
ta ukrainiečių tautiško šokio 
porelė—drg. drg. Teišerskytė 
ir Liutkevičiūtė.

Petrašiūnų pradžios mokyk
los vaikų buvo inscenizuota 
dainelė—amatininkai. Kiek
vienas iš pasirodžiusių, amati
ninkų—kalvis, siuvėja, stalius, 
batsiuvis ir verpėja iškėlė sa
vo darbą ir apskritai darbo 
svarbą. Pažymėtini taip pat

Boston, dd. Žukauskienė ir 
Petruškevičienė.

Worcester, dd.: J. Aniolau- 
skaitė, B. Bernotienė, Grinevi
čienė, Ausejienė, Kanapkienė, 
žalimienė, ir Moterų ALDLD 
155 kuopa.

Draugės bei draugai, kurie 
dirbo prie moterų bendro sta
lo:

Norwood, Kasparienė, Za- 
rubienė ir Jesukienė.

Worcester, Janulienė, Ston
kienė, Sukackienė ir Lukienė. 
Taipgi padėjo mums dirbti d. 
Sukackas.

Varde “Laisvės” pikniko ko
misijos tariu nuoširdų ačiū vi
som aukotojom, darbininkėm 
bei darbininkam už jūsų au
kas ir darbuotę dėl “Laisvės” 
pikniko.

D. Lukienė.

Veršvų pradžios mokyklos 
atlikti tautiški šokiai “siustas” 
ir “kepurinė”. Neblogai pasi
rodė Babtų pradžios mokyk
la su jūrininkų šokiu, gana vy
kęs buvo tos pačios mokyklos 
būgnininkų šokis. Gana gerai 
pasirodė Čekiškės pr. mokyk
la inscenizavusi “Domininkas 
dzin, dzin, dzin”. Vaizdelyje 
išdykęs Domininkas susitinka 
su dviem stropiais mokiniais ir 
jų Įtakoje ir jis pradeda mo
kytis.

Julijanavos pradžios moky
kla pasižymėjo savo dešimtu
ko mankšta ir solo šokiu— 
“Kazokėlis”. “Kazokėlio” šo
kį išpildė Elišauskaitė, kuri 
atrodo labai gabi šokiams.

įdomus buvo Jonavos pr. 
mokyklos Nr. 1 mokinių su
vaidintas veikaliukas “Slapta
sis Pionierius.”

Olimpiadoje dalyvavo dar 
daugelis ir kitų mokyklų.

Mokinių Olimpiada Vilniuje
Balandžio 11 d. Vilniuje 

Įvyko visos Vilniaus apskrities 
pradžios ir vid. mokyklų savi
veiklos ratelių olimpiada. Jo
je dalyvavo 46 pradžios mo
kyklos, 1 vaikų namai ir 1 
vid. mokykla. Mokiniai paro
dė eilę gražių dalykų, šokda
mi liaudies šokius, dainuoda
mi, vaidindami, deklamuoda
mi.

Saviveiklos Olimpiados 
Valsčiuose

Skaudvilėje olimpiada pra
ėjo pakelta nuotaika, žiūro
vams ypatingai patiko revoliu
cinės dainos, liaudies šokiai, 
straipsnelių inscenizavimas.

Padubysio valsčiaus moky
klų olimpiadoje dalyvavo 6 
mokyklos su 300 mokinių. 
Mokiniai skirstėsi namon, pa
geidaudami, kad ir kitąmet 
Įvyktų*tokia pat olimpiada.

Žeimelyje olimpiadoje daly
vavo nepilnoji vidurinė moky
kla ir 8 valsčiaus pradžios mo
kyklos. Iš jaunųjų krūtinių 
sklido revoliucinės ir liaudies 
dainos, gražios deklamacijos. 
Liaudies šokius gražiausiai pa
šoko antroji pradžios mokyk
la. Gražaus Įspūdžio padarė 
Geručių mokyklos skudučių ir 
Žeimelio nepilnosios mokyklos 
stygų orkestrai. Darbelių pa
rodoje buvo matyti naujakurių 
sodybų modeliai, tarybų šalies 
didvyrių paveikslai ir kt.
Vaikų Olimpiada Šiauliuose

Visur pilna tautiniais rū
bais pasipuošusių jaunuolių, 
džiūgesiu spindinčiomis aki
mis. Moksleiviai ir mokytojai 

nekantriai laukia pradžios. 
Gražiose, šūkiais papuoštose 
valstybinio teatro patalpose 
olimpiados metu buvo susirin
kę per 1,200 dalyvių. Jie at

vyko iš 21 valsčiaus. Apie 900 
buvo iš 62 prad. mokyklų ir 
apie 300 — iš 11 vidurinių 
mokyklų.

Štai, Šaukėnų pr. mokyklos 
12 metų mokinys skaito savo 
eilėraštį “Papūtė švelnus, kaip 
pūkas vėjelis.” O Jurkševičius 
deklamuoja taip pat savo kū
rybą :

“Graži mūs tėvynėj tvirta ii* 
laisva.

Jos vardas gražus—Tarybų 
Lietuva.”

Tryškių mok. mokinė Genio- 
taitė skaito “Dėkojam tau 
Staline, už laisvę.”

Su chorais pasirodė Papilės, 
Žagarės, Radviliškio (ypač ne
blogas), Skaisgirio ir Linku
vos mokyklos. Šiaulių miesto 
6-tosios mokyklos 70 asmenų 
choras kai kurias dainas pa
dainavo pakankamai vykusiai. 
Šiaulių 8 mokyklos choras, ku
riame nemaža pionierių, dai
navo žydiškai, taip pat 9-to- 
sios mokyklos. Daugelis reiš
kė pasitenkinimo Joniškio vid. 
mokyklos choru.

Buvo daug ir solo daininin
kų. Gražiu balseliu dainavo 
Joniškio pr. mokyklos mokinė 
žiedaitė (11 metų), Balsių 
mokyklos duetas padainavo 
charakteringą žemaitišką dai
ną “Pempei—pempei.”

Smuiko solo mokamai pa
grojo Šiaulių 7 pr. mokyklos 
mokinys Paulauskas, o 9-to- 
sios mokyklos mokinys Baicas 
(7 mt.) paskambino “Neapo- 
litiečių dainą”. Joniškio Nr. 1 
ir Šiaulių Nr. 3 pr. mokyklos 
pasirodė su skudutininkais. 
III vidurinė mokykla sukėlė 
plojimų savo neįprastų instru
mentų džazo orkestru.

Joniškio pr. mokykla pasta
tė ištisą operą. Šiaulių II vid. 
mokykla gyvai suvaidino, pa
čių mokinių sukurtą scenos 
vaizdelį “Pelkės”. Ta pati mo
kykla parodė labai gražų gy
vąjį paveikslą.

Ne maža mokyklų pasirodė 
su gimnastikos pratimais. Kai 
kurios mokyklos, pav., Radvi
liškio Nr. 2 jų parodė gan 
daug, bet ne visi mokiniai bu
vo tinkamai paruošti.

Didžiausį programos dalį 
užėmė įvairūs šokiai—solo, 
tautiniai ir baleto, taip pat 
įvairūs inscenizavimai. Ypač 
visiems patiko Papilės prad. 
mokyklos 16 mergaičių (7— 
10 mt.) “Bobų” pavaizdavi
mas. Scenoje pasirodė baltom 
prijuostėm ir skarelėm, su 
spragilais bobutės, kurios rate
liu šokdamos dainavo “Eikim 
bobos, pupų kult”. Mincaičių 
pr. mokykla dailiai pavaizda
vo artojų darbą. Žeimelio pr. 
mokykla Nr. 2 pašoko latvišką 
šokį “6 maži būgnininkai”. 
Radvyliškio pr. mokykla su 
įvairiais šokiais pasirodė gana 
neblogai, tik stilizuotas šokis 
“Šaly kelio” buvo per ilgas, 
nuobodus. Kaimietišką sukti
nuką gražiai išpildė Užvenčio 
pr. mokykla. Nevykusiai, su 
braškančiais, ne visai skonin
gais rūbais pasirodė Gaižai- 
čių pr. mokykla “Gėlių šoky
je.”

Šiaulių 5-toji pr. mokykla 
artistiškai suvaidino “Lokį”, o 
4-toji mokykla — “Gervelę”. 
Nr. 9 ir 11 drauge pašoko 
“Tautų šokį.” Tai gan įdomus, 
tik nepakankamai apipavida
lintas šokis. Aplamai, dau
giausia ir geriausiai tautinius 
šokius pašoko miesto mokyk
los. Valsčių mokyklos šioje 
srityje turėtų daugiau padir
bėti.

Visus olimpiados dalykus 
vertino žinovų, žiūry komisija.

Pereitą savaitę mūsų šalyje 
esantis šilkas gavo, palygina
mai, labai didelį paaukštinimą 
—nuo pat pažemių pakeltas į 
padanges.

šilko gyvenimas visiškai pa
kito , J. V. prezidentui ėmusis 
sudraust Japoniją už jos kari
nius žygius. To pasekmėj ant 
šilko uždėta embargo, daugiau 
nebus įvežama iš Japonijos. O 
šalyje buvusieji ištekliai, dau
giausia buvę vartojami mote
rų kojinėms ir kitoms gražme
noms, sulaikyti išimtinai ša
lies gynimo reikalams.

Gražutis, lengvas, švelnutis 
šilkas, pasprukęs nuo moterų 
blauzdų, kils į padanges para
šiutais. Jis bus naudojamas ir 
su' geriausios rūšies paraku 
kanuolių šoviniams. Jis, kaip 
pažadėta, gelbės nuo mirties 
saviškius ir neš mirtį .hitleri
ninkams.

Ar Mums Gaila Šilko?
“Ką darysim, kada nebebus 

šilkinių kojinių?” paklausiau 
jaunos darbininkės, važiuojan
čios darban siuvyklom

“Man mažai tedarys skirtu
mo,” atsakė ji. “Aš tik kelias 
poras šilkinių teturėjau kaip 
gyvenu. Perbrangios buvo. 
Ponioms, kurios ištaigose gy
vena, ant pliušinių sofų volio
jasi, gal it\ ilgai atlaiko, bet 
ne mums dirbant prie mašinų, 
suplaišiojusių benčių ar kad 
ir subvėmis važinėjant.”

“Ką darysi be šilkinių ko
jinių?” paklausiau veiterkos.

“Man dar geriau, šilkinės 
suėsdavo didelę dalį mūsų,už
darbio. Anais metais, kai dar
bininkės buvo pradėjusios vest 
boikotą šilkui, kad pagelbėt 
Japonijos užpultiems chinie- 
čiams, buvau pradėjus dėvėti 
marškones, bet samdytojas už
draudė, sakydamas, kad per- 
biednai atrodau. Dabar, kada 
šilkas kojinėms uždraustas, to 
negalės sakyti.”

Darbininkes Nesiskųs Dėl 
Stokos Šilko

Laike boikoto tūlos moterų 
organizacijos buvo pravedu- 
sios stiprią kampaniją ir nuo 
to laiko daug moterų net lig 
šiol negrįžo prie šilkinių koji
nių. Tačiau raštinių darbinin
kės, veiterkos ir daug kitų bu-

William Lundigan, judžių aktorius, su pasididžiavi
mu perstato savo motiną Hollywood^. Bill, jauniau- 
sis iš jos keturių sūnų, gimęs Syracuse, N. Y., 1914 
m., ir ten lankęs mokyklas, baigiant universitetu, kur 
jis atsižymėjo atletikoj. Iš ten perėjo į radio “anaun- 
serius.” Jo balsas buvęs sudomintoju Warner Bros, 
naujų talentų jieškotojų, paimtas kameros bandy
mams ir, pagaliau, gavo ilgų metų kontraktą vaidin
ti judžiuose.

Šilkas Išėjo Tarnauti Armijoje
vo bosų priverstos dėvėti šilki
nes.

Darbininkės abelnai reta 
kuri teišgalėjo tikro šilko dra
bužių, kitos jau buvo pametu- 
sios iš simpatijos Chinijai. Tad 
dėl stokos šilko drabužių jos 
nesiskųs.

Tūloms poniulėms, be abe
jo, bus strioko, j ieškos kontra
bandos. Pamenu, 1939 m., ka
da Lietuvoj buvo paskelbta 
mobilizacija karui, tuo laiku 
Kaune buvusi M. Baltulioniūtė 
rašė,-kaip ponios-panelės susi
bėgusios vaitojo. Gal dėl tė
vynei ar tautiečiams gręsusio 
pavojaus? Ne. Kad pritruksią 
šilkinių, kojinių. Ir pridusda- 
mos bėgiojo po alėją prisipirk
ti atsargų.
Moterys Parašiutų Gamyboje

Šimtai, o dabartiniu laiku 
gal ir tūkstančiai moterų dir
ba parašiutų gamyboje. Tai 
yra darbas reikalingas begali
nės kantrybės, įtemptos stiprių 
akių jėgos, ir atydos. Ir dėlto 
prie jų veik išimtinai dirba 
moterys, turinčios daugiausia 
ištvermės. Su didžiausia atyda 
ir pakanta jos knaibo kiek
vieną siūlelį, kad nepalikt abe
jotinos vietos, kuri galėtų kai
nuoti gyvastį lakūno, pasitikė
jusio savo gyvastį parašiutui.

Parašiutai būna visokių for
mų, apie kurias ne viską civi
liai žino, nes tai laikoma slap
tybėjez Didžiuma mums viešai 
matj^tų yra panašūs į papras
tą skėtį (lietsargį). Jie susiū
ti ar geriau tariant sumegsti iš 
parinktiniausio šilko juostelių. 
Kiekviena juosta iš 4 ar dau
giau gabaliukų, kurių siūlės 
aptvirtinamos taip stipriai, 
kad jeigu kuriame gabalėlyje 
ar juostelėje įvyktų plyšimas, 
•jis negalėtų eiti toliau siūlės. 
Gabaliukai būna tik tokio dy
džio, kad vieno kurio plyšis 
nesulaikytų parašiuto nuo vei- 
los.

Prie parašiuto siūlų ver
pimo, audeklų audimo, ga
balėlių sumezgimo į skėtį ir 
stiprių šilko virvelių, pritvirti
nimo, taipgi gatavų parašiutų 
patikrinimo dirba moterys. 
Parašiutai taikomi gyvybės 
apsaugai ir tame jausliame, 
švelnumo ir pasišventusio at-

Sovietų Moterys Randa Vietą 
Patriotiniame Kare

Visuose miestuose ir kai
muose didžiulės Sovietų Sąjun
gos girdėsi merginas pareiš
kiant: “Mūs jauna gyvybė, 
jėgos, širdis ir mūsų pats 
kraujas priklauso frontui, vis
kas frontui! Viskas pergalei 
ant priešo<”

Milionai Sovietų merginų 
laukuose ir fabrikuose pava
davo vyrus, kurie išvyko į ka
ro frontą. Studentės literatū
ros fakultetuose atsisakė va- 
kacijų ir jomis nuėjo dirbti 
siuvyklose. Jaunos mokytojos 
praleidžia vakacijas vairuoda- 
mos traktorius ir derliaus su
rinkimo kombainus.

Gabi Maskvos Pedagoginio 
Instituto studentė Marina Pet
rova užsidėjo porą storų dar
binių pirštinių, pasiėmė špatą 
ir patapo ravų kasėja.

žurnaleistei Helenai Kono
nenko teko matyt jauną akto
rę iš vaikų filmų studijos, Po
lina Fatakovą, kuri liuoslai
kiais dirba studijos mechaniš
kam departmente. Jos draugė, 
aktorė Fedotova, dabar tu
rinti dalyvauti scenose filmuo-

“Lai tie Puodai Skris iv
Sovietus-Angliją”

Aną dieną priešais Lietuvių 
Piliečių Kliubą Brboklyne, 
buvo suruošta “Alumino Pa
re” per tūlą pilietį, kad su
rinkt valdžiai alumino. Čia, 
atviram ore, Lituanicos Aikš
tėje, buvo dainų ir muzikos, 
sakyta prakalbos apie reika
lą remt kariaujančius prieš 
Hitlerį, apie, reikalą orlaivių, 
kurių gamybai stoka alumino.

Iš apartmento išėjo man 
pažįstama moteris, nešina 
naujutėliais 2-m alumininiais 
puodais. Pasisvėikinom. “Ir 
naujus neši ? Juk nereikalauja, 
kad visus puodus žmonės ati
duotų, prašo tik apdėvėtų, nu- 
2—Moterų Skyriui 
liekamų,” pastebėjau pažįsta
mai.

“Lai mano puodai skris or
laiviais į Sovietų Sąjungą ir 
Angliją mušti Hitlerio, o aš 
apsieisiu ir be alumininių puo
dų,” atsakė moteriškė. Ir per 
vakarą greta esančios meto
distų bažnyčios kieman pri
mesta keletą desėtkų ir gal 
ir virš šimto smulkių ir stam
besnių gabalų alumino.

Taip ėjo rinkliava po visą 
miestą.

IWO moterys, apart auko
jimo puodų, dar rinko ir pa
rašus po peticijomis už sutvar
kymą Alumino Trusto.

Londonan atvežus pamidorų 
visuomet susidaro eilės pirkė
jų. Tas pats atsitinka ir atve
žus apelsinų ar svogūnų, kurių 
ne visada ir ne kiek norint ga
li gauti.

Tinkamiausias lemonas (ci
trina) yra sunkus, turi tankią, 
švelnią ir šviesoką žievę. Ru
pia žieve, lengvi lemonai yra 
prastesni.

sidėjimo reikalą ujančiame 
darbe, ekspertų yra pripažin
ta, niekas dar nesukirto mote
rų.

Parašiutas, kaip žinia, sulė
tina iš orlaivio iššokusio, orlai- 
vininko kritimą žemėn iki to
kio laipsno, kad atsimušimas 
žemėn sutrenkia ne daugiau, 
kaip nušokimas nuo geroko, 
aukščio tvoros arba aukštoko 
vyro pečių. Ilgesniame iš auk
štumų kritime parašiutas su
lėtina kritimo greitį iki 'apie 
5 metrų per sekundą. 

jama, liuoslaikiais siuva dar
bininkams pirštines.

Jauna Stalingrado mokyto
ja Olga Šankina užėmė vietą 
kombaino vairuotojo, kada ta
sai išvyko frontan liuosnoriu. 
Gi baigiančios aukštesniąją 
mokyklą studentės Vera čes- 
nikova ir Lialia Lukasevich, 
siuvusios baigtuvių sukneles ir 
mokinusiosios naujų poemų ir 
Šokių, dabar sykiu su savo 
draugėmis atidėjo baigtuves ir 
išėjo dirbti signalistėmis ap
saugos nuo atakų iš oro cen
tre.

Tūkstančiai merginų liuos- 
noriai išėjo prižiūrėti frontan 
išėjusių karių šeimynas: jos 
daboja mažus raudonarmiečių 
kūdikius, jos aptarnauja se
nelius, jos padeda komandie- 
rių žmonoms namų ruošoje.

Prie kraujo perleidimo in
stituto Maskvoje laukia ilgos 
eilės buinių, sveikų merginų 
dovanoti savo kraujo perleis
ti sužeistiems. Atlikus tą pa
reigą jos grįžta džiaugsmu žė
rinčiu veidu, sakydamos: 
“‘Mes džiaugiamės, kad mūs 
kraujas padės sužiestiems mūs 
kovotojams atgauti jėgas.”

Ir jos prašo leisti frontan, 
sakydamos, kad jos nori būti 
greta savo mylimųjų, neuž- 
miršdamos priminti, kad “mes 
esame geros Šaulės, galime 
mesti rankines granatas ir esa
me geros parašiutistės.” Ta
čiau joms atsakoma, kad jų 
giminės bei draugai gali su
valdyti hitlerizmą be jų ir kad 
užfrontyje irgi yra gana svar
bių pareigų. Tankiai joms ^pa
sakoma: “Studijuokite medici
ną—čionai jūs gabios, švel
nios rankos bus reikalingos.”

Ir tūkstančiai merginų iš 
visokių gyvenimo sričių pasi
ruošia slaugėmis. Jos be atsi
traukimo nuo dienos darbo, 
liuoslaikiais pasiruošia gydy- 
ti-slaugyti sužeistus karius ir 
atakose iš oro sužeistus civi
lius. Daugelis tokių merginų 
jau užbaigė tuos kursus ir iš
vyko frontan. Likusios namie 
užvydi pralenkusioms jas prie 
tų sunkių ir didelių pareigų.

Toji pat žurnalistė Kono
nenko aplankė ligoninėje su
žeistą slaugę Nadią Kunko, 
kuri jau buvo pergyvenus ka
ro baisenybes. Fašistai ją su
žeidė viduriuosna. Gulėdama 
ligoninėj dejavo tik vieno da
lyko: kada ji galėsianti grįž
ti frontan. Seno profesoriaus 
erzinama, kad jai čia gerai— 
ji turi ramybę, knygų, saldai
nių, gėlių, o ten laukia pavo
jai,—mergina asakė:

“Net jei ir sutikčiaif pavo
jus, jeigu tai reikštų ir mirtį, 
būtų geriau mirt kovos lauke 
žinant, kad ką nors atlikau 
padėti savo tėvynei ir visai 
žmonijai, padėjau laimėti gy
venimą taikos ir grožės, negu 
kad laikytis nuošaliai nuo ben
dro tikslo. Aš, profesoriau, ne
sibijau mirties.”

Senas profesorius skubiai 
nubraukė jaunos patriotės jau
tria kalba iš jo akių iššauktas 
ašaras.

Kita, 18-kos metų, mergaitė 
Asia išvykus liuosnore šimtus 
kilometrų nuo savo namų, kad 
padėti nuimti nuo laukų der
lių, rašė motinai:

“Brangioji mamyte, nesirū
pink apie mane. Jeigu aš ka
da liūdžiu, tai tik dėlto, kad 
aš mergaitė ir jie manęs ne
leidžia frontan.”

Savo meile socialistinei tė
vynei ir neapykanta fašizmui 
su jo vergija, savo energingu 
darbu, Sovietų merginos-mote- 
rys sudaro kovingą ir galingą 
Sovietų Sąjungos užfrontę.

I. H. K.



Ketvirtas puslapis EAlSVi

Detroit Mick
Smeton-nacių Jomarkas

Būrelis vietinių smeton-na- 
cių rengia savo jomarką-pikni- 
ką teikimui pagalbos Smeto
nos žvalgybininkams - hitleri
ninkams. Jei su tuo pikniku 
jie padarys kiek nors pelno, 
tai visi pinigai bus pasiųsti 
hitlerinėn Vokietijon Smeto
nos-Hitlerio žvalgybininkams, 
kad jie dar geriau galėtų 
skersti ir kankinti Lietuvos 
žmones.

Kada įvyks tasai jų pikni
kas—nežinau, bet, rodosi, 
greitoje ateityje. Tačiaus nei 
vienas lietuvis bei lietuvaitė, 
kurie nepritaria kruvinajam 
fašizmui, kurie nenori kenkt 
Amerikos valdžios politikai, 
ir susilaukt fašizmo Ameriko
je—neprivalo dalyvaut tame 
smeton-nacių jomarke! Reikia 
ir kitus lietuvius atkalbinėti 
nuo dalyvavimo, kurie gal per 
klaidą norėtų nuvažiuoti jų 
piknikan. Nei vieno cento, nei 
vieno gero žodžio smeton-na- 
ciams!

To smeton-nacių pikniko su
rengimui darbuojasi Motuzas, 
Kemešienė (grigaitinė socialis
te), Markūnas (Martin), Jo- 
nikaitis, ir tūli kiti medaliuoti 
ir be medalių (bet norintieji 
gaut)—Smetonos kavalieriai.

Didžiausis Parengimas
Lietuvių Pilietinimo Pašai-j 

pos Kliubas (L.P.P.K.) ren-

V is for Victory!
No one knows how it start

ed, but it has swept the 
world like wild-fire. The V 
for Victory has become a 
symbol of all mankind fight
ing against Nazi oppression, 
Nazi aggression the world 
over.

In the countries that are 
still free and are fighting 

Germany by everyNazi
means at their disposal, the 
victory symbol means better 

morale, more enthusiasm, more confidence in the even
tual defeat of the Nazi aggressors.

In the countries which are overridden with Nazi 
hordes, the symbol is revolutionary, one of hope and 
one of struggle for freedom. All over occupied 
Europe, the emblem has been emblazoned on wall, 
on streets, on every possible place. To us in America, 
it means national defense against the threat of . Hit
lerism here. It is an emblem that the world is ral- 
ying around to defeat Hitler. People are hammering 
it out in Morse Code, three dots and a dash, in 
taverns calling for drinks, in restaurants calling for 
the waiter, when they ring door-bells and every 
other conceivable way. The V for Victory spells the 
doom of those who would destroy Democracy and 
Liberty.

ŽINOTINA
Atsakymas Vizų Aplikgn- 

jtams, Kurie Turi Artimų 
Giminių Vokietijoj

Birželio 5 d. V a Istybės

čia Amerikos piliečius, ku-
rie tapo piliečiais naturali- 
zavimu ir per kiek metų gy
vena užsienyje, ir Amerikos

Easton, Pa.

Apie Keturi Tūkstančiai Šilkų 
Darbininkų Laikinai 

Neteks Darbo
Rugpjūčio 2 dieną, kaip pa

duoda vietinis, “Morning Free 
Press” dienraštis, bėgyje dvie
jų savaičių bus paleista nuo 
darbo keturi tūkstančiai audė
jų ir šiaip darbininkų, nuo šil
kų išdirbystės. Priežastis ta, 
kad Amerikos valdžia “užšal
dė” bet kokį šilką, įgabenamą 
iš Japonijos ir iš jos kontro
liuojamų kolonijų.

Chipman’s šilkų pančekau- 
nė atleis daugiau kaip 1,000 
darbininkų; Stewart Silk Co. 
—<125 darbininkus. Gunning— 
150 darb.; Mammoth Hosiery 
Straudsburg—200 darbininkų ; 
Sabatino Silk Co. Wind Gap— 
50 darbininkų; Bangor Ster
ling Silk Glove Co.—1,600 
darbininkų. Nazareth Kramer 
Hosiery Co.—300 darbininkų.

Bet nėra reikalo perdaug 
nusiminti, nes vieton šilkinių 
pančekų ir audeklų, aus iš 
Rayon ir Nylon pančekas ir 
audinius, kur atrodys daug 
gražiau ir švelniau, negu šil
kas. Tiktai ims kiek laiko pa
kol pritaikins tai išdirbystei 
mechanizmą ir mašinerijas.

Medžiaga Nylon, tai Dupont 
laboratorijos išradimo produk
tas.

Pasiteiravus pas moteris 
apie kainas šilkinių pančekų, 
paaiškėjo, kad pora kainuo-

kad supliekti niekadėjus—na
cišką Vokietiją.

Baigiant prakalbą, gerbia
mas kalbėtojas drg. D. M. šo- 
1 Omskas perskaitė rezoliuciją, 
raginant prezidentą Franklin 
D. Rooseveltą, kad Suvienytų 
Valstijų valdžia remtų viso
kiai būdais Sovietų. Sąjungą, 
kad sumuštų Vokietijos na
cius.

Rezoliucija buvo patvirtinta 
publikos entuziastiškai ir pa
siųsta prezidentui Rooseveltui.

Draugė K. Romandienė, 
prakalbų pirmininkė, atsišau
kė, į publiką aukot lėšų pa
dengimui. Publika suaukojo 
$17.30.

Mes, rengimo komisija, ta
riame širdingai ačiū už aukas 
ir atsilankymą.

Aukojo šie asmenys: Po 
$1: P. Boika, D. Lesnikaus- 
kas, S. Kazilionis, Goibienė, 
Jakaitis ir Dr. Simans; po 50 
centų: J'. Dilis, Jankauskas, 
Si mino, Romandienė, D. P., 
Plungis ir Kiselis; V. Karmu- 
za davė 30c; Palton davė 30c; 
J. Žebrauskas 36c; M. Valen
tą 26c; Po 25c: S. Šlekys, J. 
žemaitis, Metelis, Keršis, 1. 
Kliauga, Bagužis, Maurutis, 
Dulskis, P. Kurulis, Raulušai- 
tis, Gurklis. Iš viso (su smul
kiais) — $17.30.

M. Valentą.

Kapinėse, Wyoming.
Kūnas buvo pašarvotas gra- 

boriaus Charles Leagus šer
meninėje, 298 South Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

Liko nuliūdime moteris ir 
dukrelė. Jos yra “Laisvės” 
skaitytojos ir priklauso prie 
mūsų Lyros Choro.

Palydovas.
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Ankara, Turkija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Jungtinės Valstijos rengiasi 
aprūpint maistu, ginklais ir 
kitais reikmenimis daugiau 
kaip 150 tūkstančių lenkų, 
kurie dabar Sovietų Sąjun
goje išvien su Raudonąja 
Armija kariauja prieš Vo
kietiją.

gia savo metinį pikniką Beech
nut Grove, ant Middlebelt Rd., 
tarpe Ecorse Rd., ir Michigan 
Ave. nedelioj, rugp.-August 10 | 
d., 1941 m. Pradžia nuo 12 i 
vai. dieną. Kliubo nutarimas Į 
yra, kad visi nariai turi da- j 
lyvauti. Tai bus nepaprastai 
didelis skaitlingas piknikas. 
Todėl ir visi kiti lietuviai, da-j 
lyvaukt tame piknike ir pa
silinksminkite sykiu su Kliubo 
nariais.

J. Kaunietis.

Hudson, Mass.
Darba Užbaigus.

Spaudos pikniko sudarymui 
galutinos atskaitos suvažiavi
mas įvyko liepos 26 d., Hud
son, Mass.

Dalyvavo šių kolonijų drau
gai: Montello, Stoughton,
Norwoodo, Nashua (N. H.) ir 
hudsoniečiai — pikniko biznio 
vedėjai.

Iš pikniko gaspadorių ra
portų pasirodė, kad šiemet pi
knikas buvo pasekmingas ir 
liks gražaus pelno paramai 
mūsų spaudos, žinoma, pikni
kas būtų buvęs dar pasekmin- 
gesnis, jeigu ne tas anksti ry
to lietus, kuris, be abejonės, 
sulaikė apie 3 tūkstančius žmo
nių nuo važiavimo į pikniką. 
Bet tie, kurie vėliau pradėjo 
važiuoti, neapsivylė atvažiavę, 
nes lietus sustojo ir oras bu
vo geras piknikauti, — nei 
šilta, nei šalta. Visi atsilankę 
buvo patenkinti, nes pikniko 
g'aspadoriai ir kolonijų mote
rų kliubai buvo prisirengę visą 
publiką patenkinti. Ypač šie
met naujos grupės draugių 
moterų pasirodė, kurios dar 
pirmą kartą dalyvavo mūsų 
piknike; jos geriausia pasidar
bavo, turėdamos savo atskirą 
stala, atsiveždamos savo val
gius ir darbininkes, kurios 
darbavosi per visą dieną ir pa
darė pelno su virš 73 dol. dėl 
“Laisvės.” Jomis yra Stough- 
tono Moterų Kliubas.

Išklausius kolonijų raportus, 
pasirodė, kad šiemet visos ko
lonijos darbavosi gerai plati
nime pikniko tikietukų. šiemet 
ėjo lenktynėsna Worcesteris, 
viena iš stambiausių lietuvių 
kolonijų, su viena mažiausia 
kolonija — Hudsonu. Ir šie
met Worcesteris sumušė Hud- 
soną pardavime tikietukų, bet 
ant kito meto to nebus. Wor- 
cesteriečiai turės dar sunkiau 
pasidarbuoti, idant pralenkus 
Hudsoną.
"’Taipgi šiemet visų kolonijų 
moterų kliubai daug sunkiai 
dirbo ir iš jų sunkaus darbo 
turėjom geras pasekmes. Iš
leisdamos visokių dalykėlių iš-

Departamentas įsake kon
sulinei tarnystei atsakyti 
immigracijos vizas .arba 
pasporto vizas aplikantams, 
kurie turi artimų giminių 
Vokietijoj arba jos okupuo
tose šalyse. Taip įsakyta to
dėl, nes Departamentui bu
vo pranešta, jog daug žmo
nių pavėlinta išvykti iš ne
kuriu šalių tik kada jie su
tinka būti tų šalių agentai.

Nors kiekvienas atsitiki
mas bus atskirai svarsto
mas, bet patartina sulaikyti 
vizas tiems žmonėms, kurie 
turi vaikus, tėvus, vyrus, 
žmonas, brolius ir seserys 
tose teritorijose.
Daug Piliečių Neteks Ame
rikos Pilietybes Spalio 1 d., 

1941 m.
Jeigu Kongresas nepakeis 

Tautybės Įstatymą iš 1940 
m., daug Amerikos piliečių 
neteks s a vo pilietybės su 
spalio 1 d., 1941 m. Tas lie-

laimėjimams davė pelno su
virs šimtą dolerių.

Abelnai, šiemet daug buvo 
geriau ir su darbininkais — 
visos kolonijos anksčiau pri
buvo į parką, kas davė dau
giau laiko susitvarkyti, darbi
ninkus padėti į vietas, kas kur 
tiko, ir visi buvo prisirengę 
publiką priimti su patarnavi
mais. Suvedus pilną pikniko 
atskaitą, pasirodė, kad pikni
kas finansiškai pavyko gerai. 
Todėl ir šiemet neužmiršta ki
tos mūsų įstaigos, kuriom rei
kalinga finansinė parama ve
dimui savo darbų programos. 
Paaukota iš pikniko pelno 
$220.

Hudsonas taipgi šiemet su
mušė praeities savo rekordus 
pardavime tikietukų, kurių 
šiemet iš anksto išplatinta 
vertės $114.17. šie asmenys 
darbavosi platinime serijų: 
Joskevičius pardavė už $46.- 
41; Yokšienė — $27; Kaz
lauskienė — $21; Jankauskas 
— $6; Tamošiūnas — $3; Pe- 
rednis — $3; C. Urbonas — 
$3; Zulonienė — $3.

Visų kolonijų visiems drau
gams - draugėms, dainavu
siems dėl šio pasekmingo pik
niko, tariam širdingai ačiū ir 
linkime malonaus pasimatymo 
kitų metų dienraščio “Laisvės” 
piknike, ir vėl bendrai pasi
darbuoti mūsų, dienraščio pa
ramai.

Pikniko gaspadoriai:
Yokšienė, Jankauskas, 
Morkūnas, Tamošiūįias ir 
Šidlauskas.

Pikniko sekretorius,
J. Jaskevičius.

piliečius, kuriuos kaipo ne
pilnamečius, tėvai išsivežė 
užsienin, ir kurie dabar su
laukę 23 m. amžiaus ar dau
giau.

Valstybės Departamentas 
pranešė, jog sausio 1 d., 
1937 m. net 374,503 Ameri
kos piliečiai gyveno svetimo
se šalyse ir jų rezidencija 
maždaug buvo pastovi arba 
pusiau-pastovi. Daug š i tų 
žmonių negali grįsti dėlei 
karo padėties, negali į laiką 
sutvarkyti reikalingus do
kumentus ir kelionę.
Vizas Kontroliuos Valsty

bes Departmentas
Liepos 1 d., 1941 m. pra

nešimas iš Valstybės De
partment sako, jog jau nu
tarta pavesti vizų kontrolia
vimą Valstybės Departmen- 
to “Visa Division”. Lig šiam 
laikui visą reikalą vedė 
“American Consular Ser
vice”. Dabar taip daroma, 
dėl nepaprasto stovio, kuris 
šiandien egzistuoja šioj ša- 
lyj-

Šitas naujas įstatymas lie
čia visus ateivius, kurie dar 
negavę vizų prieš liepos 1 
d., 1941 m^ ir visus, kurie 
tik nori čion atvažiuoti.

Po liepos 1 d., 1941 m. vi
sas vizų aplikacijas reikia 
pasiųsti į Visa Division, 
Department of State.

Vizų aplikacijoms būtinai 
reikia vartoti Valstybės De
partment tam tikslui spe
cialiai pagamintas blankas, 
ir nepaisant kaip geros ki
tos, jos nebus priimamos.

Tos trys blankos yra —
(B) Biographical State

ment about the Alien.
(C) Affidavit of Support 

and Sponsorship ir
(D) Affidavit of Spon

sorship.
Valstybės Departmentas 

ant pareikalavimo pasiųs 
kopijas tų blankų asmenims, 
bet draugystėms ir organi
zacijoms patartina kreiptis 
prie “The President’s Advi
sory Committee on Political 
Refugees” 122 East 22nd 
Street, New York City, ku
ri organizacija teiks pagel- 
bą organizacijoms ir Vals
tybės Departmentui.

Tad, lai visi žino, jog po 
liepos 1 d., 1941 m., visos vi
zų aplikacijos turi būti pa
siųstos į Department of 
State, Visa Division, Wa
shington, D. C.

ja 69 centai ir aukščiau. Pora 
pančekų iš Nylon produkto 
$1,35 centai ir aukščiau. Taigi 
iš Nylon medžiagos pančekos 
dvigubai brangesnes, bet mo
teris sako, nėra ko nusiminti, 
nes Nylon pančekos trigubai 
stipresnes, ir ant blauzdos 
(kas jom svarbu) atrodo daug 
gražesnės, negu šilkines pan
čekos.

V. J. Stankus.

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvusių Drg. D. M. Šo- 

lomsko Prakalbų
Prakalbos įvyko liepos 25 

d., Lietuvių Svetainėje. Rengė 
ALDLD 22 k p.

Nors buvo labai šilta, bet 
žmonių susirinko nemažai.

Drg. šolomskas labai gerą 
prakalbą pasakė. Išaiškino, 
kaip dalykai stovi kas link ka
riavimo nacių su Sovietais, ir 
saAė, kad yra didelis vargas 
irlpriospauda taip vadinamoje 
“išlaisvintoje” Lietuvoje, po 
nacišku Vokietijos despotizmu.

Prakalbų publika klausėsi 
labai atydžiai, išskyrus Armo
na, kurijs bandė trukdyti kal
bėtoją su šaukiančioms išraiš
koms, prisiartindamas arčiau 
prie estrados ir šaukdamas: 
“Sovietai no good!” ir keikda
mas. Atžagareivio Armono 
sėbras taipgi plūdo niekšiškais 
žodžiais Sovietus ir Tarybų 
Lietuvą, trukdydamas kalbėto
ją.

Publika tokiu nemandagiu 
šių dviejų smetonlaižių pasiel
gimu labai pasipiktino ir šau
kė juodu sėstis, nurimti’ ir už
silaikyti civilizuotai.

Smetonlaižiai tokiu niekšiš
ku būdu jokio gero neatsieks 
demokratiškoje Amerikos Res
publikoje.

Dabar visa Amerika remia 
visais garais Sovietų Sąjungą,

CLEVELAND, OHIO

Draugiškas Išvažiavimas
Rugpjūčio 10 d., d. Juozo 

Bagdono ūkėje įvyks smagus 
išvažiavimas. Jį ruošia darbi
ninkų kuopa stiprinimui prie.š- 
fašistinio veikimo. Bus valgių, 
gėrimų ir visokių prašmatny
bių. Bus šokiai prie geros mu
zikos.

Todėl visi Clcvelahdo ir 
apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės esate širdingai kviečiami 
ten dalyvauti.

Kelrodis. Važiuokite 42 ke
liu, kuris eina W. 25 iki 
Strongville; nuo čia sukite po 
dešinei į 82-rą kelią, kuris da- 
eis iki Marks Rd., kuriuom pa
sukę į kairę, — tuojau maty
site išvažiavimo iškabą.

Ši išvažiavimo vieta pasken
dusi žalumoje — gražios pie
vos, žaliuojanti miškai.

Visus ir visas širdingai kvie
čiame !

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Rengimo Komitetas.

Wilkes Barre, Pa.
Mire K. Bartulis.

Mirė Kazimieras Bartulis, 
49 m. amžiaus, gyvenęs po 
261 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. Mirė sekmadienį, 
liepos 27 d. Palaidotas antra
dienį, liepos 29 d., Lietuvių 
r————————•————————

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

2 j

Gaukime "laisvei” Naujų Skaitytojų
Už $1.00 6-šiom Savaitėm

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

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

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

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

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

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

<?> Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai
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$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 3-čia—$15; 4-ta—$10, Ir 21 Dovana po 5 dolerius 

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

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

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

31 Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

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 l’/2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalūs Salės Richmonde.
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SOVIETAI NUSKANDINO NACIU SUBMARINA 
IR LAIVA; SUDAUŽĖ NULEISTUS IS ORLAIVIU 

TANKUS; SUNAIKINO DU PULKUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

C1KKW-------
KAIP SUNAIKINTA DU NACIŲ PULKAI

Stambūs sovietinių tankų vienetai ir du pulkai motori
zuotų pėstininkų iš X skyriaus, veikdami Žitomiro link
mėje, padarė smarkų žygį, apėjo du vokiečių pulkus iš 
šonų ir įsikirto į priešo linijas. Kada buvo įvykdytas įsa
kymas perkirst priešo vienetus ir atitvert juos viena 
nuo kito, mūsų tankų kuopa ir apie vienas pėstininkų pul
kas buvo mesti prieš pirmąjį fašistų pulką.

Po šešių valandų kovos, mūsų kariuomenė apsupo prie
šo pulką iš trijų pusių ir sunaikino jį.

Tuo tarpu atvykus antroji eilė mūsų smarkuolių gru
pės sukriušino antrąjį priešo pulką. Likučiai priešo ka
riuomenės metė žemėn didžiulį daugį ginklų ir amunici
jos ir pabėgo persigandime.

Fašistai paliko mūšio lauke daugiau kaip 1,500 užmuš
tų ir sužeistų vokiečių kareivių. Mūsų kariuomenė pa
grobė 120 lengvųjų kulkasvaidžių, 35 reguliarius kulka- 
svaidžius, kanuoles su 14 colių gerklėmis, 18 minų mė
tytoji] ir 15 prieštankinių kanuolių. 340 vokiečių karei
vių ir oficierių pasidavė nelaisvėn.
SUKRIUŠINTI VOKIEČIŲ TANKIUKAI, KURIE) BU

VO ORU ATGABENTI UŽFRONTĖN
Anądien vokiečių orlaiviai atnešė stambų skaičių sa

vo kareivių, o su jais ir kelis tuzinus mažųjų tankų ir 
nuleido juos užnugariu mūsų kariuomenės kaimynystėje 
X miestelio. Mūsų kovos lėktuvai tuojaus atitvėrė tą prie
šo grupę, užkirto fašistam kelią atnešt daugiau pastip
rinimų ir amunicijos saviškiams diversantams.

Vokiečiai įkasė į žemę tuos tankiukus, kurie liko be 
gazolino, ir naudojo juos kaip fortukus. Nuolatiniais 
smūgiais mūsų bombininkai, glaudžiai veikdami išvien su 
tankais, pėstininkais ir artilerija, visiškai sunaikino tuos 
iš orlaiviu nuleistus fašistu kareivius ir tankiukus. c c

VOKIEČIAI SAKOSI APSU
PĘ DAUGIAU RUSŲ

Berlin, rugp. 5. — Naciai 
sako, kad jie apsupę dau
giau Sovietų kariuomenės 
už 62 mylių į pietus nuo 
Smolensko.

Raudon armiečiai darė 
žiaurias atakas, besisteng
dami ištrūkt iš vokiečių ap
supimų Ukrainoj, bet, girdi, 
vokiečiai atmušę visas tas 
pastangas.

Vokiečiai teigia, kad jie 
užėmę miestelį Tapą su ge
ležinkelio stočia Estonijoj, 
už 50 mylių į rytus nuo sos
tinės Tallinno. Jie taipgi sa
ko, kad žygiuoją pirmyn 
kur tai į pietus nuo Kijevo, 
ir perkirtę vieną geležinke
lio liniją tarp Kijevo ir Juo
dosios Jūros.

Vichy, Franci j a. — Fran- 
cūzų valdžia pareiškė, kad 
jinai neužleisianti vokie
čiams Dakaro ar kitų kari
nių savo stovyklų Afrikoje.

London, rugp. 5. — Blo
gas oras trukdė Anglijos or
laiviams veikti.

Lowell, Mass.
Vien Tik Pačiame Mieste Dir
ba 19,125 Darbininkai, Nepri-

LAISVE

naudojimui bombų gaminimui 
konstruktyviam apsigynimo 
darbe.

Ypatingai atkreipė visų dė
mesį, kad tie ilgi plaukai ne
paprastai puikūs.

Matyt, yra puikių žmonių, 
kurie visu savo pajėgumu vė
lina, kad baisusis hitlerizmas 
būt kuoveikiausiai supliektas.
Tad ir pats Washingtonas 

turėtų nesnausti, bet kuogrei- 
čiausia teikti skubią ir širdin
gą paramą Sovietų Sąjungai. 
Man rodosi, kad perdaug da
roma visokių ceremonijų ir 
netikusių spėliojimų., o labai 
mažai konstruktyvi o darbo. 
Iš to, aišku, daug naudos Hit
leriui ir jo visiems krauge
riams, o nuostoliai demokrati
nėms šalims.

Matyt, kaip buržuaziniai 
“demokratai” perdaug “gud- 
ravoja” ir lošia laiku. Tuomi 
jie gali perdaug pražiopsoti 
ir vėliau už viską perbrangiai 
mokėti.

Amerikos ir Anglijos tūli 
gudragalviai atidėlioja smar
kesnio veikimo dalyką iš mė
nesio į kitą mėnesį, o nekala 
geležį tada, kada ji yra karš
čiausia. Bet Sovietų didvyriš
ka Raudonoji Armija savo lo
miomis spėkomis ginasi ir 
smūgių smūgiais kerta bestijiš
kas nacių govėdas, kurių jo
kia kita spėka visoj Europoj 
negalėjo sulaikyti.

Šiuomi Raudonoji Armija 
visiems amžiams užsiregis
truos, kaip garbingiausia ir 
galingiausia armija pasaulyje.

10% algos. Todėl naktiniai 
audėjai paskelbė streiką ir, 
tokiu būdu, kovos už geresnį 
atlyginimą.

Čia ne tik audžia keliomis 
pakaitomis, bet ir kitokie vil
nonių išdirbysčių darbai eina. 
Daug vilnonių verpimų verpia
ma. Nuo storiausių kanatų iki 
plonų siūlų išverpiama. Ir tie 
visi darbininkai menkai apmo
kami sulyginus su jų darbų 
verte. Todėl turėtų visi kartu 
ir kovoti už pagerinimą būvio.

Liepos 29 d. kitos dirbtuvės 
darbininkai sustreikavo, bū
tent, Suffolk Knitting Co. Dar
bininkai reikalauja pakėlimo 
algos dešimtu nuošimčiu. Šio
je išdirbystėje atliekami viso
kį mezgimų darbai: svederiai, 
apatiniai valkatai ir kitoki me
zgimai.

čia nepaprastai mažai mo
kėjo iki šiol. O prie didesnės 
brangenybės, su tokia alga vi
sai negalima pragyventi.

J. M. Ka-s.

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

r Penktai puslapi!
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

[f
SI

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

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
VĖLAI VAKARO.

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

r-

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo- I 
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- i 
lyne, užeikite susi- I 
pažinti. 1

426 South 5th Street
j Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Amerikos Prekybos Su
tartis su Sovietais

Washington. — Jungtinės 
Valstijos panaujino vieniem 
metam prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Senosios 
sutarties laikas išsibaigė 
rugpjūčio 5 d.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
JAU RUOŠIA GINKLŲ 
SIUNTIMĄ SOVIETAMS

(Tąsa nuo 1-mv puslapio) 

kurie tiesioginiai kariauja 
fronte prieš nacius.

Sovietai užsimokės už 
gaunamas iš Amerikos reik
menis, bet jei pritrūktų So
vietam aukso ar kitų priim
tinų pinigų, tai Amerika 
duotų jiem paramos iš 
Lease-Lend fondo, kaip tvir
tina Washingtono politikai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Zabielskio 
Svet. Kviečiame narius dalyvauti.

(184-185)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

jvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d., 
7:30 v. v., 1035 Caniff. Visi nariai 
malonėkite būt, nes bus nominacijos 
Centro Komiteto. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. (184-186)

E. N. Y.—RICH. HILL, N. Y.
Ketvirtadienį, 7 d. rugpjūčio, 8 

v. v., Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks LDS 
13 kp. susirinkimas. Nariai malonė
kite dalyvauti ir duokles užsimokėti. 
— A. Bieliauskienė, Sekr. (184-185)

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 7 d., 8 v. v., Liet. Svet., 

29 Endicott Št„ įvyks ALDLD 11 
kp. susirinkimas. Reikės išpildyt no
minacijų blankas į Centro Valdybą 
ateinantiems metams. Visi draugai 
dalyvaukite. — J. M. Lukas, Sekr.

(184-185)

PHILADELPHIA, PA.
Labai Svarbus Ekstra Susirinkimas.

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. Iš Brooklyn© dalyvaus drg. 
A. Bimba, vienas iš "Laisvės” redak
torių. 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)

Vokiečių Komandierius 
Užgina Apiplėšimus Su

žeistų ir Užmušly
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Sovietu Žinių Biuras:
Tą faktą neginčijamai į- 

rodo raportas Richardo 
Dernburgo, komandieriaus 
3-jo batalijono iš 24-to 
vokiečių pulko. Rapor
tas buvo parašytas to pulko 
komandieriui, bet pateko į 
rankas vienai Sovietų ka
riuomenės daliai; raportas 
sako:

“Kareivis Meisner mūšio 
lauke paėmė sidabrinį laik
rodėlį nuo vieno užmušto 
kapralo, norėdamas jį sau 
pasilaikyti. Kareivis Sibert 
riausesi po kišenius užmuš
tųjų ir sužeistųjų, pasiimda
mas jų pinigus ir cigaretus. 
Kareivis Werner nupjovė 
pirštus vieno užmušto ofi- 
cieriaus ir nutraukė nuo jų 
du aukso žiedus, kuriuos jis 
pasisavino.”

Toliau, Richard Dernburg 
rašo savo raporte:

“Kad neprarast vertingų 
daiktų, pinigų ir reikmenų, 
tai turėtų būt oficialiai lei
džiama kareiviams po mū
šio ištuštint dėžutes, krep
šius ir kišenius užmuštųjų. 
Visi radiniai turėtų būt per
duoti komandieriaus kuo
poms, kuris tokiais radiniais 
apdovanotų kareivius ge
riausiai atsižymėjusius mū
šyje. Tai yra išmintingiau
sias ir teisingiausias pasiel
gimas, kuris patarnautų su
stiprinimui vokiečių karei
vio kovos dvasios.”

Taigi vokiečių oficieriai 
ne tik nesustabdo savo ka
reivius nuo grobimo, bet 
dar drąsina ir organizuoja 
juos plėšimui plačiais pa
grindais.

VOKIEČIAI NUŽUDO PO 
100 JUGOSLAVŲ PER 

DIENĄ
Berlin. — Naciai sušaudė 

dar 102 žmones Jugoslavi
joj, kuriuos pavadino žydais 
ir komunistais.

(Paskutiniu laiku jie kas
dien sušaudo bei pakaria po 
šimtą Jugoslavijos piliečių 
už p r i e š i nimąsi vokie
čiams.)

rokuojant Priemiestiniu 
Dirbtuvių

La well Chamber of Com
merce raštininkas Andrew A. 
McCarthy realizuoja paduoda
mas statistikas, kad šiame lai
ke vien tik pačiame mieste 
dirba 19,125 darbininkai. Pa
rodo, kad šiais fiskaliais me
tais, imant nuo pereitų metų 
birželio menesio, dirba dau
giau 4,435 darbininkai. Ir al
gomis išmokama $253,325 
daugiau negu būdavo išmoka
ma metai laiko atgal.

Pereitą birželio mėnesį čia 
išmokėta darbininkams alfo
mis viso $2,138,146, tai visų 
laiku aukščiausios statistikos 
šiame mieste. Čia neliečiamos 
visokios išdirbystės, kurių yra 
daug aidimuose Lowellio prie
miesčiuose, kuriose irgi ne
mažai miesto darbininkų dir
ba.

Stebėtina ir, Gal Būt, 
Brangi Auka

Kuomet dabar mūsų šalis 
dirbasi visais garais apsigyni
mo tikslui, taipgi tikslu sutei
kimui paramos Britanijai ir, 
gal būt, Sovietų Sąjungai, kuri 
geriausia ir skaudžiausia ker
ta smūgius sužvėrėjusioms Vo- 

Įkietijos hunams, tai šioje ša
lyje atsiranda žmonių, kurie 
tam apsigynimui aukoja, kad 
ir jiems labai brangius daik
tus, bile tik tuomi pagelbės 
mušti fašistinį pabaisą, kuris 
yra baisiausias priešas žmoni
jos.

štai čia viena moteriškė, ku
ri savo vardo neskelbia, tik 
pasivadino “Didžiojo Lowellio 
Gyventoja” (“Greater Lowell 
Resident”), liepos 17 dieną, 
š. m., pasiuntė postmasterio P. 
Dutton adresu nukirpus savo 
puikiausius šviesiai geltonus, 
kaip saulė, 4-rių pėdų ilgio 
plaukus, pažymėdama, jog 
niekad jų nebuvo kirpus ir 
per daug metų juos šukavo, 
dailino ir jais didžiavosi bei 
grožėjosi, bet dabar tą gam
tos dovanota turtą skiria su- t. »•

Tos garbūs ji užsitarnaus sa
vo narsumu ir pralietu krau
ju už išgelbėjimą viso pasau
lio žmonijos.
Žmonės Kovoja už Didesnes 

Algas
Kuomet gyvenimo reikme

nys, ypatingai maistas, nesu
laikomai brangsta, tai darbi
ninkai, turėję mažesnes algas, 
nebegali padengti kasdieninio 
pragyvenimo išlaidų. Todėl 
reikalauja, kad kompanijos 
pakeltų jiems algas. Bet lie
pos 25 d., U. S. Bonting Mill 
atsisakė priimta darbininkų 
reikalavimą: pakelti audėjams 
r———-----

: Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

In corporate
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
• 

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Sireet .i
PHILADELPHIA, PA,

Telefonas Poplar 4110

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c

, Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.VARPO KEPTUVE

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS 

- _____

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

!; Tel. Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

9 UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. x 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kalnas.

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

'BELL BAKING CO^-

THE BAKERS'

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
b Į Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai 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 pažinimiU ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas puslapis ' ’ LAISVE

NewYorko^fe8iife?i mos

CIO unijai, ragina Gimbel’sNiujorko miesto krautuvių tarnautojai, priklausą 
krautuvės darbininkus kovoti už didesnes algas.

Pasidairius po New Atidaroma Radio Programa
Yorką ir Brooklyn?

Vaikščiojant Brooklyne apie 
Navy Yard, gali kartais pama
nyt, kad esi ne Brooklyne, bet 
kur nors subombarduotam Lon
done ar Varšavoj... Ištisi kvar-j 
talai namų išgriauta, gatvės 
išardytos, įvairiausio didumo 
trokai tik ūžia, važinėja; kiti 
kažin ką kilnoja, kiti kala ko
kius stulpus, kiti maišo cemen
tą. žodžiu sakant, viskas ro
dos tik verda, kunkuliuoja; 
žmonių tūkstančiai tik knibž
da, dirba, kruta, skuba. O ka
da tik nueik prie Navy Yard o 
raštinių—visada stovi 
sios linijos bedarbių.

. South Brooklyne 
randasi daugiausiai
dirbtuvių, daugiau, negu bile 
kurioj kitoj Brooklyno ar New 
Yorko dalyje. Ir šapos visos 
ūžia, dirba; kitos net padidina
ma. Tačiaus prie kiekvienos 
beveik šapos rasi pulkelį be-į 

Mašinistai, mechani

Įkyrėjo didžiojo New Yor
ko apylinkės lietuviams klau
sytis hitleriškos 
per neva 
Pasibaisėjo 
garbintojų 
vokiškasis 
kruvino ir
liaudį. Todėl ir įsisteigė lietu
vių liaudies programa.

šią programą 
vės Radio Kliubas.

programa vadinsis:

LAISVĖS RADIO 
PROGRAMA

Angliškai, kad amerikoniš- 
i publikai būtų supranta

miau vadinsis:

programos įsteigėjai — 
ves Radio Kliubai.

ilgiau-

paupiu 
įvairių

propagandos 
lietuviškus radio, 

lietuviai Hitlerio 
džiūgavimais, kad 
imperializmas su- 
apiplėšė Lietuvos

ši

LITHUANIAN LAISVE 
RADIO PROGRAM

Laisvės Radio programa bus 
duodama iš stoties WBYN, 
1430 klcs., nuo 9 iki 9:30 vai. 
pirmadienių vakarais.

beveik šapos rasi pulkelį be-j Visų kultūrą ir meną bran- 
darbių. Mašinistai, mechani- ginančių žmonių yra karštas 
kai, elektristai ir kitoki amat- troškimas, kad ši radio pro- 
ninkai darbus gauna, bet turi Į grama pasilaikytų, kad ji gra
buti pirmos klasės amatnin- 
kas toje šakoje.

Bet nesant jokiu amatninku 
—New Yorke 
darbas sunkiau 
le kur kitur.

Vaikščiojant 
apie 
pati New Yorko širdis, visa- 
das toks pats žmonių bruzdė
jimas, — pasijunti tartum ko
kiam skruzdėlyne, 
skirtumo nematysi, 
vasara, žiema, ar 
Čia visada žmonės 
skuba, bėga, vienas 
nėmis brūžina, 
“krizis” ar 
skirtumo nematysi.

Apie Times Square šilčiau
siomis liepos dienomis — vy
rai vaikščioja su skrybėlėmis, 
su žiponais apsivilkę; kitas 
dar kažin kokią ir sermėgą 
ant rankos pasikabinęs velka. 
Ponias dažnai pamatysi lapės 
ar šunies kailį ant kaklo užsi
rioglinusias tempiant, nors ant 
kaktos žybčioja dideli prakai
to lašai. Bet čia tokia mada.

Ant šeštos Avenios yra dau
gelis taip vadinamų — 
darbių Kontorų, 
rūpina” 
Paprastai 
nos būna 
nurodant, 
reikalaujama. Tada bedarbis 
agentūrai užmoka tam tikrą 
sumą pinigų ir agentūra nu
rodo vietą, kur reikalaujamas 
darbininkas. Tačiaus, kaip te
ko patirti, čia varoma irgi di
delis šmugelis. Daugiausiai 
darbininkas, nuvykęs nurody
toji vieton, darbą kad ir gau
na, bet po savaitės ar tam ti
kro laiko darbininkas atlei
džiamas. O su agentūra be
darbis padaro sutartį, kad ga
vęs dvi “pėdės” ar tris arba 
daugiau, pasidalins su “Bedar

žiai meniškai ir etiškai būtų 
vedama. To paties trokšta ir

ai* Brooklyne, 
negu bi-gauti,

New
Times Square,

Yorke 
kur yra

ir jokio 
ar tai bus 
pavasaris, 
kažin kur 
kita alkū-

Ar tai bus 
prosperity,”—čia

Be- 
kurios “pa- 

bedarbiams darbus, 
kontoroje ant sie- 

iškabėlės sukabinta, 
kokio darbininko

Mes turime puikiai išsilavi
nusių lietuvių menininkų, ku
rie savo talentu gali užintere- 
suoti — ne vien tik lietuvius, 
bet ir kitataučius. Tačiau mes 
negalime remtis ant kieto iš
naudojimo
kaip daro kiti,

savo menininku, 
atsiprašant,

HELEN TRAUBEL
Solistė visoj Wag.nerio mu
zikos programoj Lewisohn 
Stadiume trečiadienio vaka
rą, rugpjūčio 6-tą. Herman 
Adler diriguos Philharmo- 
niškai Simfonijos Orkestrai.

bių Kontora,” ir kada tik jis 
kontorai sutartą sumą apmoka 
—--taip greitai darbininkas bū
na atleistas iš darbo ir j ieš
koma naujo.

Po savaitės ar kitos sugrįžęs 
bedarbis negali iš kontoros rei
kalauti įdėtų pinigų. Papras
tai kontorose laikoma stiprūs 
vyrai ir tokius sugrįžusius už 
kiek laiko bedarbius — iš kon
torų išveja laukan. Pagaliaus 
tos kontoros turi daugumoje 
savo advokatus ir bedarbiui 
jau bile kokių teisių sunku su- 
jieškoti.

Tokiose kontorose daugiau
siai galima darbai gauti res
toranuose lėkštes plauti, dar 
kitur kukorių pareikalauja, ir 
tam panašiai.

Trečiadien. Rugpjūčio 6, 1941

Kas tai NAUJO
V .yriausi

tapo pridėta
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iSUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn,

Lietuvių Laisvės Radio Programa

Rugpjūčio 17 August

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

Skaitlingai dalyvaukime piknike, Smagiai pasišoksim 
ir išgersime už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisves Radio 
Programos.

atidėtas. Prasidės 
tol nebus susitar-

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

kuris įvyks Sekmadienį

6-tos vakarą, visoj 
muzikos programoj.
vadovaus Herman

Moderniškai Įpuosta 
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

-I Old 
Golds—sudėtyj su Latakial Pagaminti P. Lorillard 
Kompanijos, puikių tabakų sutaisytojų nuo Georgą

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Tel. Ev. 4-8698

Daugiau pinigų! Kas 
i ai naujo prisidėjo, ir 
tai puiku! Kas tai 
naujo pridėta ir prie 
Old Golds, naujam 
rūkymo smagumui.

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

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

visados bus patenkinti.

CIO Taryba Rems 
Gimbels Streiką

Gimbels krautuvių darbinin
kams pasisakius pradėti strei
ką, didžiojo N. Y. lindustrinių 
Unijų Taryba pažadėjo darbi
ninkams “visokią galimą pa- 
gelbą,” kaip skelbia Joseph 
Curran, tarybos prezidentas.

Jungti nė Departmentinių 
Krautuvių Darb. Unija, CIO, 
atstovaujanti 1,500 Gimbels 
d a r b i n i n k ų buvo žadėjus 
skelbt streiką su 1-ma rugpjū
čio. Firmai atnaujinus dery
bas, streikas 
6-tą, jei iki 
ta.

reikalavimai yra: 
valandų darbo sa

vaitės, ir pakelti po $2 per 
savaitę algas. Dabar dirba 6 
dienas, 45 valandas per savai
tę. Algų minimum yra tik $17 
ir labai daugelis turi dirbti už 
ta minimum, v

Stadiumo Koncertai

įsteigė Lais- lietuviškieji radio vedėjai. Ta- 
Oficialiai lentams reikia atlyginti.

: WBYN stotis yra galinga, toli 
siekianti ir paranki, bet ji, 
kaip tokia, daug kainuoja. 
Tad atidarydami šią radio pro
gramą susiduriame su stam
biom išlaidom, reikalinga vi
suomenės parama, kaip mora
liai, taip ir materialiai.

Įsteigiame lietuvių liaudies 
programą spaudžiami didelio 
liaudies geismo kėlimui lietu
vę. meno ir padėti meninin
kams siektis aukštojo meno 
srityje. Įsteigdami tikime, jog! 
liaudis rems šį gražų žygį.

Paramos tiekimui reikia pa- 
sirįžusio ir intensyvaus darbo. 
Visuose miestuose reikia orga
nizuoti kliubus, ruošti pramo
gas radio palaikymui ir rink
ti biznių paskelbimus per 
mūsų radio programą. Sukė
lus kiek finansų, reikia tuo
jau pasiųsti Brooklyno Laisvės i 
Radio Kliubo sek r. E. Miza- 
rienei, 427 Lorimer St., Brook-, 
lyn, N. Y. Nes Brooklyno Kliu
bas bus centralinis, kurio už
daviniu bus apmokėjimas sto-1 g 
ties, organizavimas talentų 
ir apmokėjimas jiems.

Šį pirmadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 11-tą, 9 vai. vakare, 
prašome užsistatyti WBYN, 
1430 klcs. ir paklausyti savo 
radio programos. Sakome sa
vo todėl, kad ši programa at
sakys milžiniškos daugumos 
Amerikos lietuvių reikalams, 
tat ji ir yra jūsų programa. Ji 
patiks demokratiją branginan
tiems žmonėms. Bet, aišku 
kaip diena, kad lietuviškieji 
Hitlerio agentai ją smerks. Jų 
niekas nepaiso.

17 d. rugpjūčio (Aug.) 
įvyks piknikas radio palaiky
mo reikalui. Piknikas bus 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, 
N. Y. Skaitlingai dalyvaukime 
šiame piknike.

P. Buknys.

Cechas orkestrų vadas Her
man Adler pasirinko savo 
pirmam išstojimui Stadiume 
rugpjūčio 5-tos vakarą, kurio 
visa programa pašvęsta cechų 
konduktoriaus Dvorak’o mu
zikai. šiemet mini šimtmetį 
nuo jo gimtadienio, kuris pri
puola rugsėjo 8-tą.

Helen Traubel, Metropoli
tan Operos soprano, pirmu 
kartu išstos Stadiume soliste 
rugpjūčio 
Wagnerio 
Orkestrai 
Adler.

Paskutinei iš trijų progra
mų šiame savo pasirodyme 
Sta'diume, rugpj. 7-tos vakarą, 
Herman Adler duos Beethove- 
no, Shuberto ir Strausso muzi-

* IT’S LATAKIA!
(ištariama La-ta-ky’a), skoningas 
Rytinio Viduržemio tabakas da
bar pridėtas prie Old Golds, kad 
suteiktų jum visai naują jų sudėtį 
•—NAUJĄ džiaugsmą iš cigaretų.

Tas pat pažįstamas pakelis — bet NAUJI r . . .. . ■ • • - • - - 

Kompanijos, puikių t 
Wasninatono laikų.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

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

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

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

LAISVĖS RADIO PROGRAMOS

Pilnai ir visiškai prisiruošta lietuvių liaudies radio pro
gramos atidarymui. Ta programa oficialiai vadinsis:

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8461 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Petras.

Planuoja ištiesint ir praplėst 
užvažiavimą ant Manhattan 
Tilto iš Brooklyno.

C H A R L E S’ 
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

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

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

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.




