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Girdi Toli, Girdi Gražiai . . . 
Ka Pasakys Rooseveltas. 
Anglijos-Sovietu Notos

T urki jai.
Jei Būtu Atidarytas Nau

jas Frontas.
Smeton-naciai Tebesidar

buoja.
Rašo R. MIZARA

Programa, kuri pirmu sykiu

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpj. (August) 15, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXXI Dienraščio XXII.I A Kl rC ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
lu/llO V Telefonai: Stagg 2-3878

padarė klausytojuose didelio 
ir gražaus įspūdžio

Tą liudija laiškai, prisiųsti 
programą girdėjusių. O laiš
kų ateina iš toli, — net iš New 
Haven, Conn., iš plačiosios 
Niūdžerzės valstijos, iš visos 
Long Island. Tą paliudija ir 
telefonais pranešimai iš dau
gelio, daugelio žmonių. East
on, Pa žmonės taipgi gerai 
girdi šią programą.

Gerai! Tai tik pradžia. Mes 
esame pasiruošę šią radijo va
landą gerinti, grąžinti, tobu
linti.

Radijo klausytojus prašome 
atsilankyti sekantį sekmadienį 
į Klasčiaus Parką, Maspethe, 
piknikan, kuris yra rengiamas 
palaikymui lietuviškos kultū
riškos radijo programos.

Jei tik viskas gerai vyks, 
tai neužilgo mes turėsime ne 
vieną, bet du sykiu per sa
vaitę radijo programą!

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Sovietai Sunaikino Milžinišką 
Rumunijos Tiltą, Žibalo Trau 
kimo Vamzdį ir Eilę Nacių Laivų

RAUDONOJI ARMIJA APLEIDO SMOLENSKĄ 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

SOVIETAI IŠLAISVINO DAU
GIUS LENKU, IR JIE KA

RIAUS PRIEŠ NACIUS
Maskva, rugp. 13.—šiandien vidudienyj pranešimas So

vietų Žinių Biuro sakė:
Rugp. 12 naktį nieko svarbaus neįvyko mūsų fronte.
Mūsų orlaiviai, veikdami sutartinai su žemės jėgomis, 

kirto smūgius mechanizuotai priešo kariuomenei ir pės
tininkams mūšių laukuose ir jo orlaivių stovykloms.

Rugp. 11 d. trys grupės vokiečių orlaivių bandė užpult 
Leningradą, bet mūsų priešlėktuvines kanuolės ir mūsų 
lėktuvai atmušė juos. Trys priešo olaiviai tapo nukirsti 
žemyn.

Sovietų lakūnai sunaikino rumunų geležinkelio tiltą 
per Dunojų kaimynystėje černavoda stoties, 60 kilo
metrų į vakarus nuo Constantos. šis tiltas, pastatytas 

Vargiai 1907 metais, buvo vienas didžiausių pasaulyje. Viršutinė 
kad jis turėjo i jo dalis turėjo 750 metrų ilgio ir aukštis jo akmeninių 

pasitarimą su Anglijos prem- stulpų yra 35 metrai virš upės vandens lygio. Milžiniš
kas jo prietiltis iš vakarų pusės siekia 912 metrų ilgio. 
Tuo būdu visas Černavodos tilto ilgis yra 1,662 metrų.

(Metras turi tris pėdas ir 3 colius su 37 šimtadaliais

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, veikiausiai, preziden
tas Rooseveltas jau bus sugrį
žęs į Baltąjį Namą, 
tenka abejoti, 1

jeru Churchillu.
Kaip ten nebuvo, preziden

tas Rooseveltas padarys svar
bių žygių tarptautine plotme.

Amerikos žmonės 
kad jis imtųsi griežtų 
tarptautiniam banditui 
riui sunaikinti.

trokšta, 
žygių 
Hitle-

Angį i-Sovietų Sąjungos ir 
jos ambasadoriai Turkijoje į- 
teikė Ankaros vyriausybei no
tas, pažadančias paminėtųjų 
kraštų paramą Turkijai, jei 
ant jos užpultų Vokietijos na
ciai.

Yra manoma, kad Vokieti
jos fašistai, negalėdami nu
galėti Raudonosios Armijos 
Rytų Fronte, bandys veržtis 
per Turkiją į Iraną (Persi
ją), o iš ten — į Užkaukazę. 
Vokietijai grasina aliejaus sto
ka; Hitleris nori aliejaus pa
sigrobti Irane arba Baku alie
jaus šaltiniuose. Todėl jis 
Ii paleisti savo govėdas 
Turkiją.

ga
per

Sovietų lakūnai puikiai atliko savo žygį, ir šio tilto 
subombardavimo svarba yra milžiniška. Per tą tiltą ėjo 
visi geležinkelių traukiniai tarp didžiausių Rumunijos 

•centrų ir viso rumuniško Juodosios Jūros pakraščio. Jo 
sunaikinimas sustabdė visą geležinkelių važiuotę tarp 
Bucharesto ir karinės prieplaukos Constantos.

Dešinieji Dunojaus krantai ir rumuniški Juodosios 
Jūros uostai dabar bus ilgą laiką atkirsti nuo Rumuni
jos svarbiausios dalies. Dabar negali būt dapildomi ži
balo sandėliai rumaniškame Juodosios Jūros pakraštyje.

Kartu su tuom tiltu liko sunaikintas ir žibalo trau
kimo vamzdis, kuris buvo pravestas žemiau patiltėje.

Žygiui sunaikinusiam Černavodos tiltą vadovavo Šubi- 
kovas, jau užsitarnavęs du ordinus.*Sovietų orlaivių gru
pė pasiekė Rumunijos pajūrį keliomis bangomis, skrisda
mi dideliame aukštyje.

Apie 60 kilometrų liko nuo pajūrio iki tilto. Priešo 
priešlėktuvinių kanuolių batarėjos atidarė smarkią ug
nį, bet rumunai pasirodė prastais kanuoliniais šauliais.

(Tąsa ant 7-to puslapio)

Maskva. — Sovietų vy
riausybė rugp. 13 d- paliuo- 
savo visus lenkus belaisvius 
suimtus per buvusį karą 
tarp Sovietų ir Lenkijos.

(Neoficialiais užsieniniais 
skaičiavimais, Sovietai bu
vo paėmę nelaisvėn 150 
tūkstančių iki pusės milio- 
no lenkų.)

Dabar iš išlaisvintų len
ku, taip pat ir iš čecho-slo- 
vakų esamų Sovietuose ku
riasi tautiniai jų legionai 
kariaut išvien su Raudoną
ja Armija prieš Vokietiją.

Jau atvyko Maskvon len
kų valdžios atstovas; grei
tu laiku atvyks kiti nariai 
diplomatinės lenkų pasiun
tinybės.

Prez. Rooseveltas

Vokiečiai Pažengė Pir
myn prieš Sovietus 

Šiaurės Fronte

BRUZDA VOKIEČIAI, 
PATYS PATYRĘ KA

RO SMŪGIUS

Rooseveltas ir Anglų 
Premjeras Paskelbė 
Šio Karo Siekimus

LAISVE VISIEM KRAŠTAM, NUSIGINKLAVIMAS
Washington, rugpjūčio 14. tom, iš kurių tos teisės liko 

—Preidentas Rooseveltas ir per prievartą atimtos; 
Anglijos ministeris pirmi- Ketvirta. Jie stengsis, tin-

karnai gerbdami tebegyvuo
jančius prižadus, pasidar- 
buot, kad visos valstybės, 

Jungtinių Valstijų prezi- didžios ir mažos, pergalin- 
dentas ir Anglijos ministe- gos ar sumuštos, galėtų pri
ris pirmininkas, susitiko jū- eiti ir naudotis, lygiomis są- 
roje. Su jais buvo ir luti vai- lygomis, prekyba ir žalio- 
dininkai šių dviejų šaiių, siomis pasaulio medžiago- 
taipgi ir aukšti oficieriai jų mis, kurios yra reikalingos 
armijų, laivynų ir orlaivy- ekonominei jų gerovei;
nų. Penkta. Jie trokšta įvyk-

Toliau buvo apsvarstytas dyt pilniausią bendradarbia- 
visas Klausimas, kaip pa- vimą tarp visų šalių ekono- 
tiekti karo pabūklus, pagal minėj srity j, kad užtik- 
lease-iend įstatymą, Jung- rint visiem pagerintas dar-* 
tinių Valstijų ginKluotom bo sąlygas, ekonominį paki- 
jėgom ir tiem kraštam, ku- limą ir socialę apsaugą;
rie veikliai 
puolikams.

J tuos pasitarimus atvy
ko ir lordas Beaverbrook, 
Anglijos reikmenų patieki
mo ministeris. Jis keliaus į 
Washingtoną toliau aptart 
tų reikalų smulkenas su ati
tinkamais Jungtinių Valsti- 

nusi- jų vyriausybes nariais, šie

atviroje juroje, išleido se
kamų bendrą pareiškimą:

priešinasi už- šešta. Po galutino nacių 
tironijos sunaikinimo, jie 
tini viltį iš vist tokią taiką,* 
kuri suteiks visom šalim ga
limybės saugiai gyventi sa
vo ribose ir kuri duos užtik
rinimą, kad visi žmonės vi
suose kraštuose galėtų gy
venti savus gyvenimus, lais
vi nuo baimės ir skurdo;

Septinta. Tokia taika tu-

Sovietų Sąjunga per eilę 
metų gyveno draugiškuose 
santykiuos su Turkija; fakti- 
nai, Sovietų Sąjunga- labai 
daug padėjo Turkijai apginti 
savo nepriklausomybę po Pir
mojo Pasaulinio Karo. Bet So
vietai niekad pirmiau nebuvo 
žadėję stoti Turkijai talkon, 
jei ant jos kas nors užpultų.

Taigi šis Sovietų žygis turi 
didžiulės reikšmės.

Savaitraščio “New Masses’’ 
militarinis apžvalgininkas tei
gia, kad Anglija ir Turkija 
lengvai galėtų atidaryti karo 
frontą Bulgarijoje ir Rumuni
joje prieš Vokietijos nacius. 
Joms žymiai padėtų Sovietų 
Sąjungos Raudonasis Laivy
nas ir Orlaivynas. Tasai nau
jas frontas dar labiau paaks- 
tintu Balkanų kraštus kovoti 
prieš bendrą savo ir visos 
žmonijos priešą, hitlerizmą.

Nors kartą, man rodosi, ne
reikėtų laukti ligi Hitleris
puls kraštą; jis turėtų būti už
pultas ir mušamas! •

Turkija turi apie 16-ką mi
lijonų gyventojų. Ji gali pa
statyti nemažą kariuomenę. Ji

(Tąsa ant 7-to puslapio)

uz

Naciai Sakosi Sunai
kinę 244 Anglu ir 

Sovietų Orlaivius
Berlin, rugp. 14.—Naciai 

sako, kad per paskutines 24 
valandas jie sunaikinę 184 
Sovietų orlaivius ir 60 ang
lų orlaivių, o vokiečiai, gir
di, praradę tik 4 savo or
laivius.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
anglų orlaiviai smarkiai 
bombardavo nacių miestus 
vakarinėje ir šiaurinėje Vo
kietijoje ir užmušė bei su
žeidė kiek žmonių. Jie gra
sina už tai “kuo žiauriau
siai atkeršyti” anglams.

Naciai teigia, jog anglų 
orlaiviai atakuoja Vokietiją 
tuo tikiu, idant palengvinti 
Sovietam karo fronte prieš 
vokiečius. Vokiečiai sakosi 
nušovę žemvn 15 iš tų An
glijos orlaivių.

Vokiečiu orlaiviai smar
kiai bombardavę geležinke
lių stotis į vakarus nuo
Maskvos ir atakavę Angli- stovyklas.

Hitlerininkai Nesitiki 
Greitai Užimti Odesą 

ar Nikolajevą

Berne, rugp. 14.—Iš So
vietų komandos pranešimo 
matyt, jog vokiečiai pasiva
rė apie 40 mylių pirmyn 
Solcy srityje ir pasiekė 
punktą už 90 mylių nuo ge
ležinkelio einančio iš Lenin
grado į Maskvą.

Iš Smolensko pasitraukę, 
raudonarmiečiai atlaiko sa
vo poicijas “su palyginamai 
mažais nuostoliais.”

Sovietai apleido Smolens
ką tiktai po 35 dienų žiau
rių kautynių; iš miesto pa
sitraukė geroj tvarkoj ir iš
vengė apsupimo iš nacių pu
sės, ' be nuostolių savo ka
riuomenei ar įrengimams.

Berlin, rugp. 14. — Na
cių žinių agentūra DNB 
skelbia, kad Sovietų ka
riuomenė pietiniame fronte 
“bėganti” linkui Odesos ir Smolensko Raudonoji Armi- 
Nikolajevo prieplaukų prie ja vis atakuoja vokiečius, 
Juodosios Jūros, bet, girdi, 
nepavyksią r a u d o n armie-1 Roslavlio srityje į pietų ry
čiams laivais pasprukti, ir t_____ ’2—J—__ 2___
būsiąs jiems “Juodosios Jū- armiečiai vis siaurina ratą, 
ros Dunkirkas.”

Pasak nacių, tai jie jau 
pasiekę Juodąją Jūrą tarp 
Odesos ir Bug upės ir taip
gi grąsina Nikolajevo prie
plaukai, prie Bugo upės žio
čių.

Bet naciai įspėja vokie
čius nesitiko t, kad jie galėtų 
lengvai ar greitai užimti 
Odesą ir Nikolająvą, nes šie 
miestai yra galingai aptvir- 
tinti.

NIZUOTŲ NACIŲ
Į pietus ir vakarus nuo

o šie daugiausiai ginasi.

tus nuo Smolensko raudon-

jos prieplaukas ir orlaivių

London. — čia gaunami 
aplinkiniais keliais praneši
mai rodo, jog Vokietijos gy
ventojai susijaudinę ir bruz
da, kad naciai nepajėgia at- 
mušt didžiųjų Anglijos ir 
Sovietų bombinių orlaivių, o 
tie orlaiviai padaro labai 
daug žalos. Vokiečiai stebisi, 
kaip tai yra, kad naciai ne
nušovė dar nė vieno sovieti
nio orlaivio iš tų, kurie kar
totinai bombardavo Berlyną 
ir šiaur-rytinę Vokietiją.

’Vokietijos žmonės
v^lę ir todėl, kad nacių ar- pasitarimai taip pat apims 
mija taip ilgai sugaišta klausimą reikmenų prista- retų duot galimybę visiem 
kare prieš Sovietus. Nes na- tymo Sovietų Sąjungai. į žmonėm keliaut per atviras 
ciai buvo žadėję per trejetą- Prezidentas ir Ministeris jūras ir vandenynus be jo- 
ketvertą savaičių visai už- Pirmininkas turėjo kelias kio kliudymo;
kariauti Sovietų Sąjungą. konferencijas. Jie du ap-| Aštunta. Jie tiki, kad vi-

---------- svarstė pavojus pasaulinei sos pasaulio tautos, kaip 
^uiohi ar A n abi Ortai civilizacijai, kuriais grumo- praktiškais, taip ir dvasi- 
UUVrcilį d! rRIgflSl UUdl- ja fcaro įr viešpatavimo po- uiais pagrindais, turi prieit

viai vėl Bombarda- !iH^.seka^:hitl!:ri^.No: 1,LaLttme^
vę Berlyną

London, rugp. 14. — Blo
gas oras kenkė praeitą nak
tį Anglijos orlaiviams bom- 
barduot Vokietiją.-

(Bet Berlyno radijas pra
eitą naktį nustojo veikęs, iš 
ko sprendžiama, kad Sovie-
tų ar Anglijos orlaiviai vėl
atakavo Berlyną.)

Naktį pirmiau anglų or- mininko p. Churchillio, ku- 
laiviai bombomis padegė rie susitikę atrado reikalin- 
stambiausius karinius Kru-!ga paskelbt tam tikrus ben- 
ppų fabrikus Essene, vaka
rinėje Vokietijoje, ir tie fa
brikai didžiais gaisrais pleš
kėjo per pusantros mylios. 
Tą pačią naktį Anglijos or
laiviai pragaištingai bom
bardavo Berlyną ir vokiečių 
fabrikinius miestus ir prie
plaukas: Hanoverį, Kielį, .
|Bremeną, Osnabruecką, Du-|nų žemės rubežiuose, kurios

kietijos valdžios ir kitų su naudojimą. Kadangi jokia 
ja susidėjusių valdžių; ir taikaateityjenegalibūt iš- 
jiedu nušvietė žingsnius, ku-, laikyta, jeigu šalys, kurios 
riuos jųdviejų šalys atitin- grūmoja ar gali grumot už- 
kamai daro savo saugumui puolimu užsieniams, jeigu 
akivaizdoje tų pavojų.

SUTARTIS
Jiedu sutiko padaryti se

kamą bendrą pareiškimą:
Bendras pareiškimas Jun

gtinių Valstijų Prezidento 
ir Anglijos Ministerio Pir-

tos šalys ir toliau vartos ar
mijų, jūrų ar oro apsigink
lavimus, tad jie tiki, jog kol 
bus įsteigta platesne ir pa
stovesnė visuotino saugumo 
sistema, tai būtinai reikalin
ga nu ginkluot tokias šalis. 
Jie taipgi padės ir padrą
sins daryt visus galimus 
praktiškus žingsnius, kurie 
palengvintų kriušinančiąją 
apsiginklavimų naštą visom 
taiką mylinčiom tautom.

Franklin D. Roosevelt 
Winston Churchill.

kuriame yra apsupę didelį 
skaičių mechanizuotos vo
kiečių kariuomenės.

Šiauriniame fronte, Selon
upės srityje vokiečiai pusė
tinai pažengė pirmyn.

Estonijos fronte Sovietų isburgą, Cologne, Magde- 
kariuomenė kontratakavo burgą ir Stettiną, ir taipgi 
nacius ir atmetė juos dauge- ardė ir degino nacių uostus 
lyj vietų atgal į vakarus (ir laivus šiaurinėje Franci-
nuo Peipus ežero; padare 
naciams žiaurių nuostolių.

Berlin, rugp. 14.—Naciai 
sakosi atkirtę Sovietu ka
riuomenę Odesos srityje.

joje, Holandijoje ir Norve
gijoje. Tais žygiais anglai 
prarado 13 orlaivių.

ORAS.—Bus šilčiau 
apsiniaukę.

kiek

drus principus savo šalių 
politikos, kuriais jie remia 
savo viltis dėlei geresnes at
eities pasauliui.

Pirma. Jų šalys nesiekia 
sau jokių svetimų žemių ar 
kitų medžiaginių laimėjimų.

Antra. Jie nori, kad ne
būtų daroma jokių perinai-

I

nesutiktu su laisvai išreikš- į N York _ Karings 
tais troškimais paliekamų j mybog direktorius Wm a

Trečia. Jie ąreibia teisę vi-; mctais . u.
su tautu pasirinkt sau to-; b inti kar0
kios rusies valdžią no ku- bin doleri
na jos norėtu gyventi; n* ne 
nori, kad būtu sugražintos

Maskva, rugp. 14.—Rau
donoji Armija pradėjo 
smarkias kontr-atakas prieš 
nacius ties Smolensku.

Berlin. — Naciu' orlai- 
vyriausios valstybinės tei- viai bombardavo Birming- 
sės ir savivaldybės tom tau- hamo fabrikus, Anglijoj.
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Bet Prancūzų Tauta Dar Gyva!
Dėka buvusių Franci jos valdytojų pra- 

siradimui, dėka tam, kad josios kariuo- 
°menės vadai savo narsią ir gerai gink

luotą kariuomenę išdavė, prieš virš me
tus laiko Francija buvo parblokšta. Di
desniąją jos dalį—svarbiąją dalį—Hitle
ris užėmė ir tebelaiko, o pietinę Franci
ja pavedė valdyti senam amžiumi pro- 
fašistui francūzų tautos pardavikui mar- 
šalui Petainui.

•

• - Per vienerius metus Petainas valdė 
Hitlerio neokupuotąją Francija. Per me
tus jis engė francūzų tautą, vis skelbda
mas “meilę šeimai, darbui ir tautai.” Per 
metus Francijos “aukštesniuosiuose sluo- 
gsniuose” organizavosi atviros pro-hitle- 
rinės klikos, su La valu priešakyje, trokš
tančios pasigrobti krašto vadeles į savo 
rankas ir atvirai pasisakyti už hitlerinės 
politikos pravedimą. Per metus geriau
sieji francūzų tautos sūnūs tęsė (ir tebe
tęsia) kovą prieš Hitleriui parsidavusią

, valdžią. Per metus Petainas skelbė, būk 
Francija esanti ir būsianti neutrališka— 
Francija gyvensianti ir būsianti tik fran- 
cūzams.

Bet štai, dėka susidėjusioms naujoms 
,---- tarptautinėms aplinkybėms, maršalas Pe-
| tain paskelbia (pereitą antradienį), kad

tas viskas, kas buvo skelbta per metus, 
buvo melas. Tiesa, jis tą pasakė ne tie
sioginiai: Petainas pareiškė, kad Fran
cija nuo dabar pereinanti artimon koo- 
peracijon su Hitlerio valdoma Vokietija. 
Francijoj prasidės areštavimai ir žudy
mai tų žmonių, kurie yra priešingi Vichy 
valdžios politikai; Francijoj įvedama to
kia pati santvarka, kaip nacių Vokietijoj. 
Petainas paskyrė Francijos diktatoriu- 

‘ mi aiškų pro-hitleristą admirolą.Darlaną. 
' Pastarasis patampa tikruoju Francijos 
diktatoriumi ir jis, kaip daugelis žmonių 
spėja, greitu laiku perves naciams Da
karą ir kitas strategines sritis Afrikoje, 
kurias valdo Francija; Darlanas atiduos 

-'nacių Vokietijai, jei ši pareikalaus, liku- 
u sį Francijos laivyną.

Francija įjungiama į fašistų ašį. Fran
cija bandoma padaryti partneriu tarp-

* tautinių banditų—Hitlerio, Mussolinio ir 
Japonijos imperialistų. Francija bando
ma įjungti kovai prieš pasaulio kultūrą, 
prieš civilizaciją, prieš visą laisvąją žmo
niją, kovojančią su barbarišku fašizmu!

Kaip greit viskas pasikeitė. Per viene- 
»-Tius metus! ‘ !

Petainas ir Darlanas kalba apie “kry
žiaus karą” prieš Sovietų Sąjungą. Bet 

'"tai ne tiesa. Prieš Sovietų Sąjungą Fran- 
. 'cija negali jokios didesnės jėgos pasta- 
/tyti,—gal vieną kitą šarvuotlaivį. *

Hitleris nori ir Francijos pardavikiška 
~ Petaino-Darlano valdžia taip daro, kad 

1 ’’ pirmiau, negu ji sugrius, Francijos impe
rija būtų atsukta prieš Jungtines Valsti
jas ir Angliją!

Francija jau atidavė Japonijai Indo- 
'Chiniją—Pietų Azijoj. Atidavė be jokio 
, mūšio, gražuoju, įsakius Hitleriui. Ten 
Jbuvo svarbu sustiprinti Japonijos plėši
kus, kad jie galėtų griežčiau išstoti prieš 

/Jungtines Valstijos ir Britaniją, o prie 
| /to—ir prieš Sovietų Sąjungą.

V Dabar, pareikalavus Hitleriui, Franci- 
jos pardavikai bandys įsileisti vokiečių 

1 '"nacius į Afrikos kolonijas, į svarbią Da
karo prieplauką, iš kurios Hitlerio sub- 

? ./marinai galėtų skandyti Anglijos laivus;
aš kurios Hitlerio orlaiviai galėtų pasi- 

: ruošti pulti Pietų Amerikos kontinentą!
Taigi šis Petaino—Darlano žygis yra 

atkreiptas prieš mūsų kraštą. Jei Wash- 
ingtono vyriausybė nesirūpins laiku ir

stipriai į tai reaguoti, tai galima tikėtis 
visko.

Bet mums čia svarbu pabrėžti vienas 
dalykas: joki Petaino plepalai apie “su
valdymą” francūzų tautos ir galutinai 
jos prišlejojimą prie nacių Vokietijos 
lengvai neišsipildys. Francūzų tauta, tie
sa, yra pavergta, bet ji nėra beviltėje. 
Naujos koncentracijos stovyklos, į kurias 
bus subrukta tūkstančiai naujų francū
zų tautos sūnų ir dukterų, kovojančių už 
savo tautos garbę ir laisvę, francūzų tau
tos visvien nesulaikys nuo kovos. Ji bruz
dės, kaip bruzdėjo. Ir anksčiau ar vė
liau Francijos pardavikams prisiartins 
galas.

Jei Anglija ir Amerika iš tikkrųjų no
ri juo greičiau matyti Franci ją laisvą 
nuo Petainų ir Darlanų—Hitleriui parsi
davėlių—tai jos turi labai rimtai susirū
pinti išsodinti savo karo jėgas Vakarų 
Europoje ir iš čia pradėti mušti Hitlerio 
jėgas sausžemyj.

Francūzų tauta gyvuoja. Ji greit susi- 
orijentuos, greit mokės apsidirbti su Pe- 
tainais ir Darlanais ir stoti greta su tal
kininkų kariuomene kovon prieš bendrą 
priešą. Prie francūzų prisidės pavergto
sios hollandų ir belgų tautos!

Medikališka Pagalba Sovietų 
Sąjungai

Skaitytojai veikiausiai bus pastebėję 
vakar dienos “Laisvėje” tilpusį trijų lie
tuviškų organizacijų valdybų atsišauki
mą dėl medikališkos pagalbos teikimo 
Sovietų Sąjungai. ALDLD Centro Komi
tetas, LDS Centro Valdyba ir Lietuvių 
Meno Sąjungos Centro Komitetas ragina 
Amerikos lietuvių visuomenę susirūpinti 
tuo taip svarbiu klausimu.

Atsišaukime nurodoma, kad Niujorko 
mieste jau yra susikūręs tam reikalui ko
mitetas—National Committee for Medi
cal Aid to the Soviet Union (adresas 56 
W. 45th St., Room 1006, New York City). 
Aplink tąjį komitetą yra susispietę dau
gybė žymių amerikiečių-humanistų. Vei
kiausiai neužilgo matysime paminėtojo 
komiteto smulkesnius paaiškinimus apie 
tai, kaip bus veikiama medikališką pagal
bą renkant.

Raudonoji Sovietų Sąjungos Armija 
šiandien įsijungusi milžiniškom kovon 
prieš nelabąjį žmonijos priešą hitlerizmą. 
Visa Sovietų Sąjungos liaudis yra įsijun
gusi ton kovon. Be abejo, Sovietų Sąjun
ga turi ištekliaus ir galimybių aprūpinti 
savo kovotojus karo fronte ir ligoninėse, 
kai jie esti sužeisti. Tačiau Amerikos 
žmonės prie to darbo irgi labai trokšta 
prisidėti.

Neabejojame, kad milijonai amerikie
čių tuč-tuojau prisidės prie to kilnaus 
darbo—pagalbos teikimo Sovietų Sąjun
gos kovotojams.

Amerikiečiai lietuviai nemažiau, kaip 
kitos tautos trokšta prisidėti prie šito 
humanistinio svarbaus darbo. Lietuviai 
juo labiau prie jo yra pasiruošę prisidėti, 
kadangi Raudonojoj Armijoj yra tūks
tančiai lietuvių karių, besigrumiančių su 
baisiuoju fašistinių žvėrim.

Rugpjūčio 15 d. (penktadienį) brook- 
lyniečiai lietuviai šaukia Piliečių Kliubo 
patalposna specialį susirinkimą tam 
klausimui svarstyti. 

i ------- j-----------
Kaip Vokiečiai Pagauti Meluojant

Akylesnis dalykų eigos pasaulyje ste
bėtojas jau ne kartą bus pastebėjęs, kad 
Hitleris ir visa jo šaika yra pirmos rū
šies melagiai. Jie meluoja, veidmainiauja 
visur, bet ypačiai tuo pasižymi kalbėda
mi arba rašydami apie savo “pergales” 
karo eisenoje.

Na, ir štai, kaip jiems nesenai pasi
taikė :

Rugpjūčio 7 d. naktį Sovietų Sąjungos 
bomberiai samrkiai bombardavo Berly
ną. Jie užpuolė miestą ne iš tos pusės, 
iš kurios paprastai užpuldavo britai, to
dėl, vokiečiams buvo didelė staigmena. 
Atlikę savo uždavinius, sovietiniai oro 
sakalai sugrįžo į savo gūštas (aerodro
mus).

Vokiečiai tuojau paskelbė, kad Berly
ną bombardavo anglai. Negali už tai jų, 
vokiečių fašistų nei kaltinti, nes jie iš 
tikrųjų galėjo nežinoti, kas tą naktį Ber
lyną bombardavo, kadangi nei vieno lėk
tuvo nenušovė, nei vieno lakūno nepaga- 
vo.

Bet štai ten pat vokiečiai fašistai pri
dėjo: vokiečiai nušovė šešis priešo (ang
lų) orlaivius!

Čia ir pasirodė jų didžiausias melas. 
Anglų orlaiviai visiškai tą naktį ant Ber-

L-AISVE Penktadienis, Rugp. 15, 1941

Bendras Žmonių Fron
tas prieš Hitlerizmą
šiuo pavadinimu rugpjūčio mėnesio laidos žurnale 

“The Communist International” telpa ilgas straipsnis. 
Jame nurodomi Hitlerio pasimojimai ir tikslai, kurie ne
išdegė ir išreiškiama viltis, kad htlerizmui bus padary
tas galas. Kadangi šis žurnalas atstovauja Komunistų In-
ternacionalo poziciją šiame kare, tai bus įdomu mūsų 
skaitytojams susipažinti su jo turiniu. Straipsnis skam
ba:

Trys mūsų dienų datos įeis 
istorijon kaipo sprendžiamo
sios dėl Hitlerio ir hitlerizmo 
likimo. Pirmoji tų datų, tai 
1941 metų birželio 22 diena, 
kuomet Hitleris papildė savo 
bjauriausią kriminalystę, kuo
met jis išleido įsakymą savo 
žmogžudžių ir banditų gaujai 
pulti Sovietų Sąjungą. Antra, 
tai 1941 metų liepos 3 diena, 
kuomet Stalinas pasakė savo 
istorinę prakalbą ir išreiškė

daugiau, negu visas iki tol ves
tas jos karas su visomis jo 
kampanijomis. Nemažiau kaip 
milionas nacių kareivių užmuš
ta’, sužeista ir paimta nelais
vėn, daugiau kaip 2,300 nu
kirstų orlaivių ir virš 3,000 su
daužytų tankų, atmuštos ir 
sunaikintos rinktiniausios vo
kiečių divizijos,-—tai tokie yra 
rezultatai, tokie yra Hitlerio 
nuostoliai bėgyje pirmųjų tri
jų savaičių.

lą. Hitlerio du galingiausi opo
nentai apjungia savo spėkas 
vedimui karo ir pasižada ne
vesti jokių atskirų derybų su 
hitlerine Vokietija.'

Iki to laiko Hitleris turėjo
tą parankumą, kad jis norė-
jo karo tik vienam fronte, ši 
sutartis padarė galą ir tam. 
Nuo dabar Sovietų Sąjunga, 
pasaulio galingiausia militari- 
ne jėga ant žemės,.ir Didžioji 
Britanija (Anglija), pasaulio
galingiausia jėga ant vandens, 
suims hitlerinę Vokietiją į sa
vo geležinius pirštus ir privers 
ją vesti karą ant dviejų, arba 
net daugelio frontų.

Tai tokia yra perspektyva, 
kurios visi Vokietijos toli ma
tą valstybiniai vyrai, prade
dant Bismarku ir baigiant vy
resniuoju Moltke, visuomet bi
jodavo. šiandien prieš Hitle
rį stovi Sovietų Sąjunga ir An
glija, kurios padarė sutartį— 
didžiausia sausžemio ir did
žiausia vandens jėga pasauly
je.

Sovietų Sąjungos dviejų šimtų 
milionų žmonių nepalaužiamą 
valią padaryti galą tai žmoni
jos rykštei—vokiškam naciz
mui. Ir pagaliau trečia, tai 
1941 metų liepos 21 diena, 
kuomet tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos buvo padaryta 
bendros veiklos sutartis ka
rui prieš hitlerinę Vokietiją.

Kuomi gi Hitleris rėmėsi lai
ke savo vyliugingo bandidiško 
užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos ?

Militariniai, jis savo viltis 
sudėjo ant blitzkriego (žaibi- 
nio karo). Jis tikėjo, kad va
duodamasis jo pirmiau praves
tais užpuolimais ant kitų žmo
nių, jis pajėgs greitai sukriu- 
šinti Sovietų liaudies pasiprie
šinimą. Jis turėjo pirmenybę 
plėšiko, kuris po priedanga 
nakties ir ūkanų prišliaužia 
prie ramaus pakeleivio ir ker
ta jam smūgį. Lygiai tokia pat 
taktika davė Hitleriui tam ti
krų laikinų pradinių pergalių.

Bet kas atsitiko su blitzkrie- 
gu, kuris buvo kertiniu akme
niu visos jo kampanijos strate
ginio plano?

šičia Hitleris nepataisomai 
suklydo. Raudonoji Armija, 
kurios herojizmas ir militari- 
nis mokslas stebina visą pa
saulį, sugadino visus Hitlerio 
karinius planus. 1 *

Bet net tas laikinas pažen- 
gimas pirmyn, kurį padarė 
Hitlerio armija karo pirmosio
se dienose, jai kaštavo bran
giai, pusėtinai brangiai.

Pirmosios trys savąitės karo 
prieš Sovietų Sąjungą Vokie
tijai kaštavo nepalyginamai

Tuo tarpu nei vienas Hitle
rio pasibrėžtų strateginių tiks
lų nebuvo pasiektas—herojiš
kos Raudonosios Armijos jė
ga ir atsparumas auga be per
traukos. Negali būti jokios 
abejonės, kad Hitlerio milita
riniai apskaičiavimai ant blitz
kriego neišdegė.

Politiniai, Hitleris savo ap
skaičiavimus parėmė tuomi, 
kad jam pavyks savo oponen
tus palaikyti pasidalinusiais. 
Šis banditas ir žmogžudys, šis 
pabaisa staiga pasistatė “iš
gelbėtoju civilizacijos nuo bol
ševizmo.” Hitleris manė, kad 
tokiu mizernu triksu jisai vėl 
apgaus pasaulį, įneš pasidali
nimą į šalių ir žmonių eiles, 
arba, kurio jau randasi po 
kruvinu fašistų viešpatavimu, 
arba kuriems toks pavergimas 
grūmoja.

Bet šitie žmonės, ir Ameri
ka ir kitos nuo Hitlerio nepri
klausomos šalys, greitai per
matė šitą gremėzdišką bandy
mą juos apgauti.

Kas 'liečia sutartį tarpe So
vietų Sąjungos ir Anglijos dėl 
bendros veiklos kare prieš hit
lerinę Vokietiją ,tai ji suardė 
Hitlerio planus. Negali būti 
jokios abejonės, kad Hitleriui 
nepavyko pravesti tą planą, 
kuris buvo kertiniu akmeniu 
visų jo politinių išskaičiavimų.

Kokia yra šios sutarties tar
pe Sovietų Sąjungos ir Angli
jos reikšmė ?

Iki to laiko Hitleris turėjo 
tą parankumą’, kad jis galėjo 
kirsti smūgius savo oponen
tams pavieniai, vienam po ki
to. ši sutartis padarė tam ga-

Apart to, kiekviena prabė
ganti diena mato vis didėjan
čią pagelbą, kurią teikia An
glijai (dabar jau ir Sovietų 
Sąjungai. — Vertėjas) tokia 
valstybė, kuri turi milžinišką 
ekonominę spėką, būtent, 
Jungtinės Valstijos. Jungtinių 
Valstijų plieno gamyba yra 
tris sykius didesnė, negu plie
no gamyba Vokietijos ir visų 
jos okupuotų ir pavergtų šalių 
sudėjus į daiktą. Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos žibalo, gamyba yra 
28 sykius didesnė, negu Vokie
tijos užgrobtų žibalo šaltinių. 
Jungtinių Valstijų orlaivių ga
myba beveik lygi Vokietijos 
gamybai, o už kelių mėnesių 
Amerikos orlaivių gamyba 
bus padvigubinta. Tuo būdu 
Vokitijos ekonominis atsiliki
mas darosi vis ryškesnis.

O šitą gigantišką pasaulio 
galingiausių valstybių koalici
ją dar papildo visi,Europos 
žmonės, kurie stena po hitle
rinio fašizmo jungu. Hitleris 
palaiko tuos žmones militari- 
nėje vergijoje, bet jam iki 
šiol dar nepavyko apsidirbti 
nei su viena tauta politiniai. 
Tų žmonių aukščiausias troški
mas yra išgrūsti hitlerinius 
banditus iš savo šalių, atsteig- 
ti savo tautinę laisvę ir nepri
klausomybę.

Prancūzai, lenkai ir. cechai, 
belgai, danai, holandai ir nor
vegai, slovakai, slovėnai ir 
kroatai, serbai ir graikai—visi 
mato savo išsilaisvinimą Hit
lerio sumušime, visi šitie žmo
nės yra svarbi sudėtinė dalis 
liaudies suvienyto fronto prieš 
fašistinį, barbarizmą.

Tat galima sakyti, kad ši su
tartis tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos užtikrina pilną po
litinį ir militarinį hitlerinės 
Vokietijos atskyrimą. Ji sutvė
rė pamatą valstybių ir žmonių 
bendram frontui prieš mirtiną 
žmonijos priešą.

Hitleris ir jojo melų minis
ters, Goebbels, neriasi iš savo 
kailio dėl tokio įvykių pakry
pimo per paskutinį mėnesį— 
taip jiems nemalonus tas pa
krypimas! Todėl dar su dides
niu įtūžimu jie stengiasi per
statyti savo plėšimo kampani
ją prieš Sovietų Sąjungą “kry
žiaus karu išgelbėti ęiviliząci- 
ją,” o Sovietų Sąjungos ir An
glijos žmonių apsigynimo ka
rą prieš hitlerinį barbarizmą 
stengiasi perstatyti ' kova už 
“subolševizavimą” Europos.

Kokia menka komedija! Kad 
šiame atsitikime Hitleris išeina 
su klaidinga vėliava nereika
lingas joks specialus įrodymas. 
Iki šiol šio bandito iš bandi
tų papildytos juodžiausios kri- 
minalystės kalba per daug aiš
kia ir įtikinančia kalba. Tik 
įsivaizdinkite: Hitleris rolėje 
“kovotojo už žmonijos civili-

joj, Lenkijoj, Danijoj, Norve
gijoj, Luxemburge, Holandi- 
joj, Belgijoj, Francijoj, Jugo
slavijoj, ir Graikijoj? Išgelbė
jo- “civilizaciją!” Kaip su už- 
mušinėjimais, gaisrais, plėši
mais, chuliganizmu ir kitais 
papildytais nacių žiaurumais 
—aT tai visa jie papildė tik 
praeidami, tik kelionėje? Ir 
nuo ko gi, pasakykite, jie civi
lizaciją išgelbėjo tuose kraš
tuose ? Ar galimas daiktas, 
kad nuo bolševizmo ? Betgi net 
ir Goebbels negali tvirtinti, 
kad nors vienoje tų šalių ko
munistai turėjo galią!

Ir dar daugiau: šitie ypa
tingos rūšies “civilizacijos iš
gelbėtojai” iš pradžios vedė 
kampaniją (karą) varde ap- 
vienijimo visų “vokiečių,” pas
kui jie pąskelbė “atitaisymą 
neteisybės,” dar vėliau pasi
darė “kova už vietą gyventi,” 
dar vėliau ant arenos pasiro
dė karas prieš “Anglijos plu- 
tokratija,” ir, pagaliau, jie ap
sistoję prie “civilizacijos išgel- 
bėjiino.

1 į • ♦ '

Kada gi tad jie kalbėjo tie
są? Niekados! Jie visuomet 
melavo. Jiems niekados nerū
pėjo nei vokiečiai, nei teisybė, 
ar neteisybė, nei “Anglijos 
plutokratija,” nei “rusiškas

(Tąsa 5-me puslapyje)

PASTABOS

Čunkingc, laikinojoj Chinijos sostinėje, iškeliama aukš
tai baliūnai; kai Japc/iijos bomberiai bando atlėkti ir 
miestą bombarduoti, tai baliūnai krinta žemyn, duodami 
žmonėms įspėjimą, kad jie kuo veikiausiai bejty į slėp
tuves.

zaciją,” prieš bolševizmą — 
koks vaizdas visam pasauliui!

Tuo tarpu visas pasaulis 
klausia: O ką šitie originališ
ki “kryžiaus karo” vedėjai pa
darė Austrijoj, Čechoslovaki-

lyno nulėkę nebuvo: Sovietų orlaiviai visi 
laimingai sugrįžo namon. Na,, o vokiečiai 
nušovę šešis anglų orlaivius!...

Tai yra gražus pavyzdys, kaip vokiečių

naciai moka blofinti. Įdomu tai, kad jų 
melus lietuviška smeton-nacių spauda 
Amerikoje pakartoja dar su savo pazala- 
tinimais!

Jau tikrai laikas ir labai 
degantis laikas progresyviams 
lietuviams pradėti organizuoti 
komitetus su atkyviu centru 
rėmimui Sovietų Sąjungos jos 
kovoje prieš žmogžudiškus 
Vokietijos ir Italijos fašistus. 
Mūsų simpatijos Sovietams ir 
Raudonajai Armijai nieko ne
reiškia, jiems reikia visokios 
pagelbos — medikamentų am- 
bulansų, šiltų ir lengvų drabu
žių ir kitų reikmenų. Mes tu
rime teikti Sovietams, pana
šiai kaip teikėme pagelbą Is
panijos kovotojams.

Į šį darbą turi stoti visos 
lietuvių' kolonijos. Dabar ne
laikąs mums snausti, nelaikąs 
leisti laiką poiĮsyj, kada dar
bo liaudis veda mirtiną kovą 
prieš ją užpuolusius barbarus. 
Visi turime įsitraukti į bendrą 
kovą prieš tą tarptautinį pa
baisą — fašistinį siaubūną. 
Visi į kovą prieš Hitlerio gau
jas !

Dabar, kada Jungtinės Vals
tijos pasisakė už teikimą pa
gelbos Sovietų Sąjungai jos 
kovoj prieš brutališkus fašis
tus, tai lietuviai turi dar ener
gingiau veikti prieš smeton - 
nacius, nes ir mūsų Lietuva 
nukentėjo ir ji yra fašistų nu
temta ir pavergta ir ji lau
kia išlaisvinimo.

F. Bajoras, “Tėvynės” re
daktorius, pasirodė tikruoju 
laisvosios žmonijos priešu ir 
Hitlerio nacizmo garbintoju. 
Jis baisiai šlykščiai veda “Tė
vynę,” kuri leidžiama už SLA 
narių pinigus. Ir kaip tie na
riai dar tą viską pakenčia?

Kom. Veteranas.

Klausimai ir Atsakymai
:y; . ų • i____ __  •>

Klausimas
Gal galėtumėte paaiškinti 

per “Laisvę” apie “apsigyni
mo ’‘štampas// kurias dabar 
pardavinėj’a pašte ir ban- 
kuos‘ė?/Koks skirtumas tar
pe “Defense Savings Bonds” 
ir “Defense Savi ngs 
Stamps?” Iš anksto dėkui.

Skaitytojas.
Atsakymas
“Apsigynimo stampos” yra 

išleistos tiktai palengvini
mui įsigyti “apsigynimo bo
nus.” Daleiskime, kad žmo
gus neturi $75 ir tuo būdu 
negali nusipirkti šimto do
lerių vertės bono. Tada jis 
gali pirktis “apsigynimo 
štampas” ir kada ’bus jau 

’nusipirkęs už $75 štampų, 
jas galės iškeisti ant šimto 
dolerių vertės bono.

Štampų kaina yra tokia! 
25 centai, 50 centų, $1 ir $5.
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UNDERGROUND... ...by Gropper

Der Langer Yacob by fa M
sun-hardened

over, with no 
Dom Katoona,

Rows of tobacco stretch as far as the eye can see, and 
between the rows we hoe, moving over the 
earth.

Leading the iioers is a little man, hunched 
more behind to him than a hoe-handle. He is
a Lithuanian, in charge here while the boss is away at the 
other end of the great field 
cultivator.

y Dorn’s blade flashes as 
7 finishes his row. He turns

help a young Polish woman lagging' 
behind, awkward and puffed. “Be: 
wurkin’ too hard,” he gries. “Be fast, 
gittin nowhere.”

Dom shows the comely blond-hair
ed women how, reaching his hoc in
to the row, drawing the soil around 
one part of the tobacco plant, then 
quickly describing a crescent, whip
ping the soil around the other side. 
“Blondie, you pick, pick like a 
chicken or a toorkey. Don’t be 
afraid them bottom leaves.” To get 
the hoe clean, he knocks it against 
a stone so that it rings out, and 
then he shakes his head sorrowfully. 
‘Fust thing you run git new hoe. 
New hoe makin it hard. Foolish, 
foolish.”

Dorn’s hoe is worn to the grain, Į 
the blade a finger wide, sharp as a j 
knife. No one else, not even the 
boss, is allowed to touch it. He Į 
handles it as lightly and as skillfully j 
as another man handles a pencil, 
and with 
the earth.

Patting 
the young 
finishes the rest of the row for her 
to clinch the lesson. The plants are: 
not all even: the tobacco-setter had

breaking the ground with a horse

man handles
it, he leaves his mark in

the handsome shoulder of 
woman reassuringly, Dom

to j Dom shrugs his narrow shoulders 
i without show of interest.

Yes, he must be feeling pretty 
bad if drink has no interest for him.

A day-hand whispers to his friend, 
‘Mebbe the heat’s gittin him. When 
you git old 
out of yuh.” 

“How old 
“Gid, old.” 
“Come on.

love yuh.”

Dom hikes up his shoulders, 
worm diggin, diggin, there be 
time for worm to count how old.”

“Well, when did you come to this 
country?”

The old man, groans and spurts 
ahead 
he is 
for a 
when 
burying it with thousands of others 
as a cover-crop for the precious to
bacco.

The sun seems to weigh down the 
whole burning sky. The heat waves 
rise on all sides from the baked 
earth. And north across the Con
necticut River shimmer white spots 

plantations on which 
bacco is grown.

'I'he long field reaches

IDS Youth Prepare Active Social Prog
ram for All Coming to Conference

The Massachusetts LDS Youth takes this opportunity to 
invite each and every LDS’er and friend to be our guests
at the Eastern Seaboard LDS Youth Conference which will 

be held over the Labor Day®----------- i-------------------------------
Week-end August 30, 31 and 
September 1st at the Hotel Gard
ner in Boston, Mass. Our council 
promises that we will give you a 
week-end that you will long re
member and be proud that you did 
attend.

Our conference itself will be dif
ferent, a sort of a school or institute 
where delegates will learn of the 
LDS, in all phases; history of Lith
uania, past, present, and future; so
cial activity and other subjects that 
are necessary and vital to our every 
day livelihood. These all will be 
given in specially prepared lectures 
by such well-known personalities as 
Roy Mizara, Prof. B. F. Kubilius, 
John Orman, Keistutis Michelson 
and others.

Massachusetts has always known 
how to have and prepare socials— 
wait till you participate in them 
during the conference! There will 
be something doing the minute you 
arrive in Boston till you leave, be 
it in a day or two or in a week. 
To prove to you we know how, our 
Convention Banquet will be the 
most elaborate ever attempted by 
the LDS or any other Lith-Ameri- 
can group. Briefly... a full course 
dinner; a concert by foremost Lith
uanian artists featuring Alexander 
Vasiliauskas, Harmony Group, Am
berland Radio Artists and many 
others; together with special din
ner music such as never before had 
there been amongst the Lithuanian 
people. All this for only, yes, only 
one dollar and a half ($1.50) We 
MUST have early reservations so 
please write for yours NOW to Tony

Nazis Fear Con- Beach Party Fun
tact With People With Worcester

RADIO PICNIC
THIS SUNDAY

Thousands of Lithuanians in 
New York, New Jersey and 
Connecticut heard the first 
Laisvė Radio Prog-ram which 
was broadcast over WBYN, 
1430 kilocycles this past Mon
day. These Lithuanians are 
truly proud of having a prog
ram that is really their own.

This Sunday, August 17, 
Lithuanians in the New York 
area will have a chance to

V. Vasilauskas
To be starred in LDS 

Conference Banquet

Mass.
Vasaris, 59 Dyer Street, Montello,

To LDS members and to our ma- 
■ny friends we have only this to 
say ... Today our organization, the 
LDS, is looked upon as the leader 
of all Lithuanian T American frat
ernal organizations . . . We must live 
up to those expectations .. . Attend 
the conference,; be at the banquet 
and we will again be able to say 
that the LDS always has and 
'does...

“Bigger and Better Things.”

THE RED ARMY
IN SOVIET FILMS

By George Bernardi
For many years, the Red Army 

was an unknown quantity to the 
American public. Some military ob
servers respected it and others 
sneered at it publicly. But the Red 
Army’s superb performance in the 
first month of the war’s new phase 
has opened up the eyes of a lot of 
people.

One year ago, any movie review
er who ventured to predict how the 
Soviet Army would function in an 
actual war on the basis of what 
ho had seen in Soviet films, would 
have been laughed at by the “ex
perts.”

You can . bluff and magnify a 
great many things in a film. But 
there is one thing you cannot ma-

prove that pride by attending 
the giant RADIO PICNIC to 
be held in Klaschus Clinton

MOSCOW. — The German Army 
Command is afraid of any contact 
between the German soldiers and 
the population of Poland, Lithuania 
and other occupied countries, ac
cording to a communique of the 
Soviet Information Bureau.

The German army command, 
states the communique, has circul
ated among the commanders of gar
risons and units stationed in Poland, 
new, secret instructions on the “con
duct of the soldiers with regard to 
the Polish population.”

The secret instructions sum up 
the results of almost two years of 
the occupation rule of the authori
ties in Poland.

The instructions state that the 
“German soldier must not forget 
that thČ civilian population, even 
when seemingly courteous are in 
their hearts hostile towards the 
Germans .. . Every insult of repre
sentatives of the German army must 
entail the severest punishment.” 

” The instructions forbid the mili
tary any association with the local 
population since this “is fraught 
with danger of political disintegra
tion.”

The fascists fear this most of' 
all. The German Army Command, 
distrusting its soldiers, instructs the 
officers to intensify their surveil
lance over the soldiers and “watch 
them constantly even after duty 
hours'.”

Youth Congress 
Fights for Wei- I 
fare of Conscripts

In the interests of the security 
and morale of the armed forces of 
the nation, the American Youth 
Congress has drafted a program 
designed to meet the needs of the 
youth in Army camps.

Believing that democracy in the 
Army is necessary to ensure nation
al defense, and that the morale and 
welfare of our armed forces are of 
vital concern to all Americans, the 
AYC has pledged to work for the 
realization of its program with trade 

' unions and other youth organizations 
and groups interested in safeguard
ing the morale, welfare and security 
of conscript youth.

Discrimination Big. Issue
Because of jim-crow restrictions 

existing in the Army, the Youth 
Congress program demands that im
mediate measures be taken to stop 
segregation and discrimination 
aginst Negro conscripts and similar 
discrimination against progressive 
youth leaders, which keeps them in 
menial position without opportunity 
for advancement and promotion.

Adequate housing, recreational 
and health facilities for draftees is 
also demanded in the AYC program, 
jwhile the use of troops for strike
breaking, or the invocation of the 
draft law to punish labor leaders, is 
strongly condemned.

More Pay, Tax Exemption
The program demands immediate 

raise in conscript base pay to $30.00 
per month, to be increased to $40 
after three months. It urges that 
all conscripts be made exempt from 
all taxes—Federal, State and local, 
including tobacco, sales taxes, etc. 
Also free postage privileges are 
asked for all soldiers.

Free transportation for draftees 
on furlough, and extended leaves and 
furloughs are also asked, with a 

. minimum of two weeks leave in 
I every three months for all draftees. 
I In order to facilitate such meas
ures, the program demands that 
draftees be sent to training camps 
near their homes.

For Full Constitutional Rights
Other demands raised by the 

Youth Congress program are:
Guarantee of job-return and a

.WORCESTER, Mass. — Well, did 
you miss me? Perhaps you thought 
that I had been extinguished, but I 
fooled you. Really, I’m still kicking 
and am keeping a watchful eye on 
the chorus members.

This summer the Aido Chorus has 
decided NOT to take a vacation but 
our teacher is having a short one 
now. The chorus is planning on an
other operetta for the coming sea
son, but as yet it hasn’t been decid
ed which operetta is to be given.

Fiddlings:—
Early last Sunday morning the 

Aido Chorus started out for Salis
bury Beach in a bus that went like 
—, and it rattled so much that no
body could catch up on their lost 
sleep. The bus stopped at a half
way point and the chorus got out to 
limber up, but A. D. and A. D. 
seemed to be in a hurry to get to 
the beech. In fact, they tried to 
get a ride from the passing cars. 
What is the master, no appeal?... 
At this point J. K. started his mo
vie camera going (it kept up until 
late afternoon). Hope you got some 
nice shots, Joe . . .

The members (except two) got 
some ice-cream. Those two worthy 
chorus members were wise and sat 
down on the gravel by the door of 
the bus and sampled everyone’s ice 
cream. Economical, ch?

Finally the chorus arrived at the 
beach ,and they proceeded to get 
settled. The younger generation 
walked all over until they found 
chaeper lockers.

The chorus was serenading the 
population of the beach with songs 
from “Grigutis.” Down at the wa
ter there was a mud-slinging con
test. By the way, who got the 
worst of it.

My, R. D. certainly goes through 
a lot of trouble to have her pic
ture taken. She will oven stand on 
her head.

What happened to Paul and* Do
minic. Did they get lost?

It was fun watching V. C.’s tech
nique. Well, who were they, friends 
of yours?

There were many sea views but 
one was essentially different. What 
does M. K. think?

Some of the distinguished women 
of our chorus kept cool with Kools.

Mrs. G. was craving for some 
water but Mrs. M. showed her what 
water is good for.

The young folks went bowling, 
but they only bowled one string 
apiece.

O. D. and R. B. must have liked 
Salisbury Beach because they went 
home loaded with souvenirs.

I. A. never did go bicycling. What 
happened ?

On the way home the bus went 
through the Summer Tunnel. It 
was quite an event for most of the 
members. Moro so for A. P., in fact, 
he climbed up and hid in the lug
gage rack.

The men played cards all the way 
down, and despite many protests, 
played going home until it grew 
dark.

So ends my account of our beach 
party. I bid you adieu till I write 
again. —The Fiddler.

moratorium on all taxes, debts, in
surance and installment payments 
for one year after discharge.

Establishment of a system of sub
sidies to the dependents of con
scripts.

Guarantee of full Constitutional 
rights; free speech, right to vote, 
•and a stop to the use of troops 
in labor disputes.

Mail not to be censored and all 
reading material desired by con
scripts to be permitted.

To guard conscripts against viol
ence provoked by Military Police.

Social legislation insuring per
manent rehabilitation of the 33 per 
cent of the registrants rejected be
cause of physical disability when 
such disability is found due to im
proper nutrition, poor housing or in
ability to obtain proper medical 
care.

nufacture, fake or synthesize—the 
spirit and social outlook of a film. 
You can try to fake it but your 
imitation will not ring true.

All Soviet films dealing with the 
'.Red Army or using military mate
rial as background, show a certain 
social attitude toward the Red 
Army on the part of the soldiers

There will be dancing, a park 
to rest in and to meet your 
friends, and a varied programcountry ow yours, Lithuania.”

The old man stiffens.
“He’s givin them Reds an awful 

trimmin, and he’ll have them licked 
in another week.”

I’he old man 
darts across the field, 
short in front of the 
gasp.

“Sure, 
been battin for a week.”

The old man trembles, while the 
others watch intently.

The boss laughs. “You oughta 
have a radio strapped to your back. 
Come in late last 
my whole family 
night listen to the 
got the war-fly.”

The old man groans. “They killin 
the yunk fellas. They takin every
thing — horses, cows, grain, pig, 
and send to Burrlin. Wimmen, child
ren on the fields .and Hitler’s hairo
planes be bombin them, and—”

“I know,” says the boss wearily. 
“I know, Dominick. Hell, I know.” |

“You know!” The old man flings 
up his fist.

for your entertainment. Come and officers toward the citizenry.
and not only have a swell

drops his hoe and time, but do yout bit foi the

“You read it?” 
that’s what

He stops 
boss with a

the Hitler’s

night and keep 
awake till 
darn news.

Laisve Lithuanian Radio Prog
ram.

Admission is only 40c. The 
picnic will start at 12 noon.

Bring your friends.

foreman, living in a small shack in

In Soviet films, military discipline 
,is depicted as a social phenomenon 
.’necessary for common progress ahd 
(‘effectiveness, not a harsh, inhuman 
'set of rules imposed from above . to 
annoy and harass the soldier. Mili
tary discipline is shown as some 
thing accepted and participated in 
by men in the ranks and by of
ficers on a voluntary, social basis, 
for the good of the entire people.

In all the armies of tne world ex
cept the Red Army, it is required

the woods with a fox-hound, prepar- that officers hoid themselves aloof
ing his own meals, and through a 
reasonable man <
taking no sh — from any one.

“No one wants to see killin. But I 
we got a 
sides this 
minick.”

“Sure, 
yunk fella when I 
try like my wife, 
my old mother, 
woods I go huntin 

up his fist. “You know, you joke. pThat Nemunas 
What you care? You eat, got house, trees.” 
You Yankee!” The old man bats his 
chest.
The boss’s big jaw juts out, and his 

small eyes harden.
The hired help stand around with

out a word, fearfully, and the Po
lish women turns away her face 
white with pity.

The old man stands his ground. 
“This some joke, you!”

“Let’s tend to our business, man,” 
says the boss harshly, “We got 
enough to tend to here.” He raises 
his hoe.

No one makes a move; the old 
man blocks the way.

The boss looks down at this ban
tam old man who is showing him up 
in front of all his help. He knows 
the grit and doggedness of old Dom, 
has ’felt it before. He says, still 
gruffly. “No one wants to see killin. 
I been through it. I know killin.”

Of old Yankee stock, the boss left 
home as a youngster, worked in the 
woods in Canada', joined its army in 
1915 and 

and women behind him. “Old j.the-first 
after the 

[return to 
to seed, and taking the lines into his 
own hands, the hard-bitten disillu
sioned man had finally turned it into 
one of the paying plantations in the 
Valley. And it was then that he had 
hired the old Lithuanian, who after 
an accident in a Pennsylvania mine 
where he had been a coal-digger had 
come east to become his unofficial

the sun kind takes it

are yuh? Dominick?”

Talk. The girls’ll still

no

of his questions, and when 
beyond their voices, he sways 
moment like a spear of rye 

in the spring the plow hits it,

shade to-

to the 
a bulling streak on. He moves side-1 horizon, and on the rim a cap bobs, 
ward like a crab, and without a ; It is the boss. Through with his cul- 
wasted motion, with one hand yanks 1 tivating, he comes down to join the 
out some pusley weed, and with the hired people. He is a leather-faced 
Other wielding his hoe (he grunts it 
isn’t necessary to break the crust 
as in the first hoeing) he spins the 
soil in a skirt around the last broad- 
leafed plant. "So!”

JThe Polish woman takes her hoe 
with a nod and a grateful smile. 

Dom docs not smile back. He 
aws a long deep breath, almost a 
x>an. Then he gtfes to head the 
w.
Something is the matter with the 

’d fellow. Something is bothering 
im. But what it is no one seems to 
'now, and so one or two of 
oers try to cheer him.

f’ ‘How about a drink, Dominick ? 
jin’t the boss fixin to give us a 
ceg of beer?”

the

lanky man with a jaw like a bix. 
And he can work. lie outdistances 
soon all except the old man, who 
works desperately as if to keep as 
great a space away from him as 
possible.

The boss turns with a wink to the 
men
Dorn’s got a fly in his tail.”

They laugh.
The polish woman wrinkles her 

round face sympathetically. “Mebbe 
he’s sick.”

The boss snorts. “Ain’t nathin 
much the matter with him.” He 
throws a hand up to his mouth. 
“Hey, Dom, I just got the paper!”

The old man raises his head.
“It says Hitler’s got all that old

mid-
You

fought through the hell of 
World War. Only in 1925 
death of his father did he 
the farm which had gone

from men in the ranks. This social
even in his cups, distinction, often as deep and wide

crop here to tend to. Be
is your country now, Do-

this my country, I was 
come. This 
That over 
Kaunas, 

with a 
River. Them

coun- 
therc 
Them 
horn.

big
’ He holds out his arms as if 

in an embrace. There are tears in 
his eyes.

The boss’s jaw drops. He looks 
away in confusion. He has never 
seen the old man carry on that way 
before. “Yeh,” he mutters, Yeh, I 
know.”

Dom jerks his head back. “Son- 
ofabitch, sweat, 
his eyes fiercely.

Then the boss 
usual. This hard 
things, takes out his horsey pouch 
stuffed with the tobacco he has ne
ver'offered anybody. He prepares it 
in a secret way, taking the green 
leaves of his own broad leaf, sweat
ing them, and then digging holes 
into maple trees at sap time like 
some kind of a incheumon fly, sea
sons it that way in the wood. Sweet 
is the tobacco and powerful, turning 
a man’s head quicker than the 
greatest beauty. Twists of such to
bacco, home-grown, are called Der 
Langer Yacob, 
some farmers.

“Here,” 
the pouch 
“And now 
to work.”

Dom takes the tobacco and fills 
his mouth in a leisurely fashion.

Then the two, the cross-grained 
Yankee and the little hunched Lith
uanian, chewing 'der langcr Yacob, 
hoe side by side while the rest of 
us, silently and tensely, follow in a 
field which seems to have no ending.

sweat.” He wipes

does something un
giant, hipped many

The Long Jacob, by

Thc 
into 
let’s

boss roughly shoves 
thę old man’s hands, 
can the gab and git

L
■MM

as a chasm, is maintained not only 
on duty, but off duty as well. Most 
armies rigidly forbid officers and 
men to fraternize with each other 
socially, to have meals together, etc.

In our own army, I am told, 
female nurses are rated as officers 
—first lieutenants. A nurse who 
went 
night 
man 
upon.

The theory behind this 
thing is that it makes for good 
discipline.

The Red Army, judging from So
viet films, works on an entirely op
posite theory: Soldiers and officers 
are seen fraternizing with each 
other freely.

Whether the Soviet theory makes 
for a better, more spirited fighting 
force than the theory prevailing in 
other countries will be conclusively 
demonstrated before many weeks or 
months have passed.

lieutenants.
out on a date on a Saturday 

enlisted 
frowned

with a private or 
would be severely

sort of

Wise Girl
“Miss Alice ain’t home,” said the 

pretty maid to a caller who had 
asked her for the young lady soon 
to be married. “She’s done gone 
down to de class.”

“What class?” asked the callre.
“Miss Alice going to be married, 

you know, an’ she’s taking lessons 
in domestic silence.”

* * *
The Last Straw

A Scott was engaged in an argu
ment with a conductor as to whe
ther the fare was 5 or 10 cents. 
Finally the disgusted conductor 
picked up the Scotsman’s suitcase 
and tossed it off the train, just as 
they passed over a bridge. It landed 
with a splash.

‘''Mon,” screamed 
enough' to try and 
but now you try to 
boy?”

Sandy, “isn't it 
overcharge me, 
drown my little

MARLENE DIETRICH—A pretty girl is like a melody, even in 
motion pictures. This lovely lady can now he seen in Warners’ 
“Manpower” where she is co-starred with Edward G. Robinson 
and George Raft.
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BENDRAS ŽMONIŲ FRONTAS 
PRIEŠ HITLERIZMĄ

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
bolševizmas.” Jie visuomet va
davosi ir vaduojasi nenugali
mu apetitu plėšti, kraujo iš
troškimu, ištroškimu vergti 
žmones, pastangomis prislėgti 
visus žmones, visą pasaulį po 
savo barbarišku užkeiktu vieš
patavimu.

O jeigu šiandien jų purvi
nos, kruvinos lūpos dasileidžia 
iki to. jog drįsta jomis sutep
ti žodi ‘civilizacija,” tai visas 
pasaulis žino, kad jų “gyni
mas” civilizacijos reiškia pra
žūt} civilizacijai.

Bet didelei visos žmonijos 
laimei, ateina Hitlerio apga
vystei galas. Ateis ta skaisti 
diena. kuomet kiekvienas 
žmogžudys bus sugautas, kiek- 
vienas apgavikas bus iškeltas 
aikšt< • ateis jiems diena at- 
siskait.. mo. žmogžudys ir ap
gavikas Hitleris pusėtinai toli 
nužygiavo savo kriminališku 
keliu ir pasiekė “Trečiojo 
Reich” premjero vietą. Bet da
bar jis nebaglės žygiuoti toli 
su savo apgavystėmis. Jo pas
kutinė apgavystė su “gelbėji
mu civilizacijos” neapgaus nei 
vieno protingo žmogaus.

Sutartis tarpe Sovietų Są
jungos ir Anglijos, sutartis, 
kuri yra nugarkauliu galingos 
valstybių ir tautų koalicijos 
prieš fašistinę pavietrę, turi 
aiškų politinį pagrindą ir aiš
kų tikslą. Ši sutartis paremta 
opiausiais abiejų šalių liau
dies interesais. Sovietų Sąjun
gos liaudis veda didį karą dėl 
apgynimo savo šalies, savo 
garbės ir savo laisvės. Angli
jos liaudis, pasiremdama dvie
jų metų karčiais prityrimais, 
puikiai pažįsta visą vokiečių 
plėšikų barbarizmą, visą jų į 
kraujo troškimą.

ši sutartis yra persilaužimo 
punktas šiame kare prieš Hit
lerį. Ji padaro galimu Angli
jos ir Sovietų Sąjungos žmo
nėms daug greičiau padaryti 
galą savo bendram priešui —i

vokiškam fašizmui, šis priešas 
grūmoja visai žmonijai, Jis 
tiesia savo kruvinus nagus į 
Ameriką, į visus sausžemius. 
Reikalinga sukuopti visas vals
tybių ir žmonių bendras pa
stangas po šia sutartimi, idant 
sukriušinti šitą žmonijos prie
šą—Hitlerio režimą ir hitle- 
rizmą. Reikalinga pagelba su- 
kriušinimo hitlerinio despotiz
mo išgelbėti demokratiją ir 
žmonijos laisvę.

Reikia gelbėti žmonijos pa
garbą, žmonijos civilizaciją, 
žmonijos kultūrą nuo šios bar
barizmo pavietrės. Reikia iš
laisvinti žmoniją nuo šitos nie
kados pirimau istorijoj negir
dėtos rykštės. Be sunaikinimo 
hitlerizmo iš šaknų nėra ir ne
gali būti jokio socialinio, po
litinio bei kultūrinio progreso, 
visai negali būti jokio progre
so jokiems žmonėms. Tuo bū
du sunaikinimas hitlerizmo 
yra vyriausia visų žmonių už
duotis; viskas kita turi būti 
pririšta prie šios užduoties at
likimo.

Atsiekimui to tikslo reika
linga sudaryti visų laisvę my
linčių šalių ir žmonių bendrą 
frontą prieš vokišką fašizmą, 
padūkusį ir ginkluotą iki dan
tų. Reikalinga galinga anti
hitlerinė koalicija.

Hitleris ir jo kruvina šaika 
ypatingai įsiūtus dėl to, kad 
Sovietų Sąjunga pasirinko ke
lią apvienijimo visų laisvę my
linčių šalių prieš fašistinį bar
barizmą. Bet žmonės, jų tar
pe ir visi teisingi, protaujanti 
vokiečiai ,tame mato geriausį 
užtikrinimą, kad hitlerizmo 
dienos jau suskaitytos.

O jų pergalė prieš kraujo 
trokštantį vokišką fašizmą bus 
pasiekta juo'l greičiau, kada 
energingai ir pasiryžusiai žmo
nės visur ves kovą už išlaiky
mą savo teisės į gyvenimą, į 
laisvę, į tautinę nepriklauso
mybę, idant padarius galą ant 
visados rudajai plėgai—hitle- 
rizmui.

Kai Consolidated Edison Kompanijos (Niujorke) elek- 
trikieriai išėjo streikan, jie pusvalandžiui aptemdė 
Times Skverą Niujorke; viršutinis paveikslas parodo 
tą pačią vietą “šviesią,” o apatinis — aptamsytą.

Kvietkus, B. Radzevičius, J. 
Barzdaitis, A. Sharkus ir Vi
sockis. Su smulkiais susirinko 
$7.30.

Visiems ir visoms tariam di
delį ačiū už aukas.

•
Visi atsilankę drg. šoloms- 

ko prakalbose buvo pilnai pa
tenkinti, nebuvo jokių klausi
mu, jam pabaigus kalbėt, 
nors pirmininkas per kelis sy
kius klausė, gal kas turi kokį 
klausimą. Bet tokių neatsira
do.

Prakalbose Buvęs.

karo galą. Man neteko sutikti 
nei vieną amerikoną, kuris no
rėtų Sovietų karo pralaimėji
mo. Tai gėda tiems lietuviams, 
kurie per savo spaudą veda 
propagandą už fašistų barba
rus prieš bolševikus.

Rugpjūčio 4 dieną teisėjas 
nubaudė duonos vertelgą C., 
kuris nepildė darbo įstatymo. 
Jis vertė darbininką dirbti 10 
valandų į dieną ir tas apsi- 
skundė valdžiai. Tai teisėjas 
savininką nubaudė $50 pabau
dos.

Kearny, N. J. WILKES BARRE, PA.

Lowell, Mass.
Rugpjūčio 3 dieną į LLD 

110 kuopos parengimą svieto 
labai daug privažiavo.' Buvo 
apie 600, didžiuma jaunimo. 
Visi linksmai laiką praleido. 
Kuopai liks gražaus pelno, šio 
pikniko surengimui daugiau
siai triūso pridėjo J. Daugir
das ir jo žmona. Veikėjams 
priklauso garbės padėka. LDS 
kuopa pasidarė populiariška, 
jos parengimai yra pasekmin
gi.

Kada moterys sužinojo, kad 
Jungtinės Valstijos uždaro 
Japonijos šilkui duris, tai ap
gulė krautuves pirkti šilkines 
kojines. Išpirko visas, didelis 
buvo jų sujudimas. Veltui, vis 
vien visam amžiui negalima 
prisipirkti.

Surinko penkis tonus alumi- 
no. Liepos 31 dieną buvo ren-į 
karnas aluminas, tai yra, seni 
alumino indai. Tai žmonės ir
pradėjo nešti senus daiktus, 
nes visi nori prisidėti, kad pa
dėjus valdžiai ir priskubinus

Valdžia paskelbė, kad 35 
moderniniai namai su patalpa 
dėl 500 šeimų jau gatavi. Ten 
bus leidžiami gyventi tik bied- 
nesni, sako, nebus įleidžiami 
kurie turi per $1,400 įplaukų. 
Randos žemos, tik $16 ir $26 į 
menesį. Tai reiškia, kad ir 
biednesni žmonės galės pasi
džiaugti išlindę iš laužynų ir 
gyventi moderniniuose namuo
se. Greitai daug žmonių susi-

registravo, kurie nori ten gy
venti.

Griaustinis.

Sumanymai “Užšaldyt” 
Darbininku Algas

Washington. — Republi- 
konai nariai kongreso komi
sijos reikalais bankų ir pi
nigų svarsto sumanymus, 
siūlančius “užšaldyt” darbi
ninkų algas, reiškia, mokėt 
jiem tik tiek, kiek nusakys 
valdžia. Kongresmanas F. L. 
Crawford siūlo panašiai nu
statyt darbininkų algas šio
je šalyje, kaip jas nustato 
Kanados valdžia.

Amerikos kainų adminis
tratorius, remdamasis su
manymų apribot įvairių 
reikmenų kainas, sako, kad 
jis nepriešingas tokiam al
gų nustatymui Jungtinėse 
Valstijose, kaip Kanadoj.

Albert Usher, deimantų bro
keris iš White Plains sulaiky
tas N. Y. miesto orlaivių sto
tyje giminės kaltinimu, kad jis 
pavogęs jų deimantus. Jis ruo
šęsis su $10,000 vertės deiman
tų kišeniuose išskrist orlaiviu 
i Detroitą. * c

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Priešfašistinė Chicagos Lietuviu Kon- 
fereneja Išgązdino Smeton-nacius

Ne vien lietuviai, bet visų 
tautų amerikiečiai žmonės 
šiandien su dideliu pasišven
timu, su energija grupuojasi 
kovoms prieš fašizmą. Visi do
ri žmonės, laisvę ir demokrati
ją mylinti viskuom prisideda 
veikimui, kad hitlerizmas, ku
ris sukūrė antrą pasaulinį ka
rą, būtų sunaikintas.

Bet deja, atsiranda žmonių, 
kurie vienaip ar kitaip patai
kauja fašistiniam siaubūnui, 
štai naujieniniai “socialistai” 
ir drauginiai klerikalai jau 
kasdien pradėjo nesavu balsu 
rėkti prieš konferenciją, kuri 
lietuvių draugijų šaukiama 
rugpjūčio 24 dieną Lietuvių 
Auditorijoje.

Bet jie turi žinoti, kad tuo- 
mi jie pasirodo esą fašizmo 
ramsčiais.
"Lietuviški nacių propagan

dos agentai turės kada nors 
nusilaužti savo ragus. Lietu
viška liaudis į juos žiūri blogo
mis akimis, kaipo į išdavikus 
Lietuvos liaudies.

Į užsipuolimą, kurį padarė 
“Naujienos” ir “Draugas” ant 
Dr. Graičiūno, jis parašė tom 
redakcijom sekamus laiškus. 
Sako, jau bus dvi savaitės, bet 
tie ponuliai tyli kaip oisteriai.

Vieno laiško kopiją čia tal
pinu. Laiškas pasiųstas “Nau
jienoms” ir panašus “Drau
gui” :

Rugpjūčio 1, 
Chicago, Ill.

“Naujienos”
Gerbiamoji Redakcija:

Būsiu dėkingas, jei man su
teiksite vietos dienraštyje 
“Naujienose” ir patalpinsite 
žemiau paduotą pasiaiškinimą.

“Naujienose,” No. 192, rug
pjūčio 4 d., š» m., pusi. 8, p. 
Kokšių Jonas straipsnyje ra

šo : Tai Komunistai Dabar 
“Gelbės” Lietuvą nuo Fašiz
mo. Turiu pasakyti, kad atsi
žvelgiant į šiuos tris įvykius: 
1) Lietuva prijungta prie Vo
kietijos ir pakrikštyta nauju 
vardu — Ostland; 2) Ameri
kos valdžia padėjo į šalį nesu
sipratimus su Sovietų Sąjun
ga ir stvėrėsi Sovietams teikti 
paramą; 3) Chicagos lietuviai 
kaip visada buvo Amerikos 
lietuvių vadovaujanti jėga po
litiniu ir kultūriniu atžvilgiu, 
tai šiame svarbiausiame mo
mente mėginkim surasti: mo
dus vivendi—motulės Lietuvos 
vaikams (ištiesiant brolišką 
ranką ir teikiant dvasinį sura
minimą, sutvirtinimą ir, jei 
galima būtų, suteikti medžia
ginę paramą!

“Naujienos” pretenduojan
čios kaipo socialistų-darbinin- 
kų vadas—šį sykį nutolo nuo 
socializmo ir remia išnaudoto
jų klasę ir priedan piktą tul
žį išliejo vien tik už tai, kad 
būdamas Dėdės Šamo politiko
je republikonų sriovčs nusitei
kęs, net bolševiku apšauktas. 
Taip, aš žemiau pasirašęs vi
sada buvau Republikonų par
tijos Dėdės Šamo žemėj ir pa- 
pasiliksiu, bet šiame Hitlerio 
užpuolime ant Sovietų Sąjun
gos su dūšia ir kūnu teiksiu 
dorinę ir medžiaginę paramą 
Sovietų Sąjungai, sykiu su Dė
de Samu!

Dr. A. L. Graičunas,
Pirmsėdis Konferencijos

Šaukimo Komiteto.

Randasi serganti K. Matu- 
kaitienė po numeriu 155 Wil
son Ave., Kearny, N. J.’

Ji yra gera narė LLD 136 
kuopos ir LDS 168 kuopos. 
Draugės ir draugai, malonė
kit aplankyti tą draugę laike 
jos ligos. Bus smagiau ir jai, 
kada ją draugai aplankysite.

H. S.

Philadelphia, Pa.
Rengia L.T.K. šv. Marijos 

parapija, įvyks rugsėjo (Sep.) 
14 dieną, Vytauto parke ir 
bus vienas iš šauniausių Phila- 
delphijos lietuvių piknikų, ku
rie per vasarinį sezoną šiemet 
atsibuvo, taipgi dedamos pa
stangos, kad paskutinį išvažia
vimą padaryti kuo gyviausiu 
ir tuomi užbaigti vasarą ir at
sisveikinti su šiaudinėmis skry
bėlėmis ir palm beach siūtais.

šio pikniko rengėjai deda 
visas pastangas, kad kuo dau
giausiai paįvairinti menamo 
išvažiavimo programą, taip 
kad jaunimas, suaugusieji ir 
senesnio amžiaus dalyviai tu
rėtų progos pasilinksminti, pa
sitenkinti ir jaustis pilnai už
ganėdintais, prie dailios orkes
tras, kuri grieš lietuviškus ir 
amerilpoiiiakus šokius.

Taipgg^kurie atsilankys į šį 
pikniką išgirs ir kalbų kas yra 
paskutiniu laiku veikiama Da
riaus ir Girėno reikalu, kas

Kalbėjo D. M. Šolomskas
Rugpjūčio 5 d. čionai kalbė

jo drg. D. M. šolomskas iš 
Brooklyno. Prakalbas suruošė 
LLD 43 kuopa.

Savo kalboje D. M. šoloms
kas plačiai dėstė apie dabarti
nius pasaulinius įvykius, kaip 
tai, vokiečių užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos ir patekimą 
į hitleriško fašizmo rankas 
laisvos Lietuvos, taipgi plačiai 
išdėstė nekuriu lietuviškų laik
raščių veiklą šioje šalyj už hit- 
lerizmą; daug kitokios teisy
bės paaiškino susirinkusiems.

Prakalbose publikos buvo 
vidutiniai, bet galėjo būt dau
giau, nes čia lietuvių didelis 
skaičius gyvena. Tiesa, neku- 
rie dirba naktimis, o kiti neį
vertina tokių svarbių prakal
bų.

Šiose prakalbose buvo pa
kviestas pirmininkaut draugas 
J. Vilkelis. Jam paprašius pu
bliką užimt vietas ir paaiški
nus tikslą šių, prakalbų, visi ra
miai klausėsi.

Pertraukoje drg. J. Vilkelis 
prisiminė, kad LLD 43 kuopa 
turėjo iškasčių surengiant šias 
prakalbas, todėl atsilankiusius 
kvietė prisidėt su keletu cen
tų, kad padengt tuos iškaščius. 
Su stambesnėmis aukomis pri
sidėjo šie: po 50c.: A. Globi- 
čius, J. Grušelionis, Rose Lu- 
beškienė; J. Yasulaitis 30c.; 
po 25 c.: M. Norbutienė, A. 
Radišauskienė, M. Pacenkienė, 
M. Yančiulienė, V. Grumblis, 
J. Yančaitis, F. Kuklis, J.

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviuko namu darbo, ktlba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barsčiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
VĖLAI VAKARO.

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

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avea.

Nacionalės Darbo Santy
kių Tarybos galva, Edwin 
S. Smith, kurio tarnybos 
laikas baigiasi rugpj. '27 
d. ADF lyderiai nenori, 
kad jis būtų ir vėl ton 
vieton paskirtas, bet CIO 
vadovybė sako: “Mr. 
Smith is O.K.”

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant

I visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

; Parsamdo automibilius ir ka- 
; rietas veselijom, krikštynom 
! ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

; Telephone: EVergreen 8-9770

Robert Lipton
JEWELER

jau pradėta vykdyti į gyveni
mą, o tas mums Philadelphijos 
ir apylinkių lietuviams labai 
žvarbu ir reikalinga. Taigi, 
nepraleiskite pragos ir visi į 
šį suvažiavimą atsilankykite, 
tai daug ko naujo išgirsite ir 
patirsite ir savo pažįstamiems 
galėsite pranešti, nes dalykas 
svarbus. Nežiūrint koks oras 
būtų, piknikas vistiek įvyks.

Visus kviečia rehgėjai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

1

XJNION LABEL

BSD
Varpo 

keptuvė 
yrik 

unijini

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj Ir kainas

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

THE BAKERS’

sW?

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

BELL BAKING COW-

Berlin. — Vokiečių bom- 
bininkai nuskandinę tris 
prekinius anglų laivus, viso 
19,000 tonų.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HLAverneyer 8-1188

I "laisvė" už I 
| t . --- ;------. f
| “Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus | 
| naujausias žinias iš visą pasaulio dalią. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo * 
I lauko, o jos yra labai svarbios. |
y Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
g kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
| O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti I 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siąskite dolerį “Laisvės” admi- !
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums 
g “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. | 
| “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA | 

| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. V. į
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Uja Erenburgas

Paryžiaus Žlugimas
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(Tąsa)
— Visa tai puiku, bet aš esu įsitikinęs, 

jog laiškas — falsifikuotas. Tarp mūsų 
kalbant, aš manau, kad Grandelis įmai
šytas į purviną istoriją.

— Gali būti... Bet argi tu turi įrody
mu?

— Ne ...
— Na, matai.... Vadinasi, atkirsti 

mes jo negalime. Belieka spręsti klausi
mą ne moralinėj, bet politinėj plotmėj. 
Jeigu tu nutylėsi, jie tave suės. Štai pa
skutinis Diukano šposas...

Breiteilis parodė Tessai laišką, kurį 
Diukanas buvo išsiuntinėjęs kai kuriems 
dešiniesiems deputatams: jis reikalavo 
ištirti finansinius resusrus ne tiktai 
Grandelio, bet ir visų įmaišytų Kalmano 
bylon, jų tarpe ir Tessos.

Tessa iš apmaudo užsikosėjo:
— Dieve, kokia niekšybė!...
Po šito Breiteilis lengvai išgavo iš 

Tessos parašą po trumpu, bet energingu 
paneigimu.

Vakare pas Poletę Tessa sutižo:
— Breiteilis mane prirėmė prie sie

nos ... Sena lapė, šantažistas. Aišku, mes 
pasiekėme dar vieno laimėjimo. Biudže
to komisija norėjo mus nuversti: ten įsi
tvirtino Fužės prieteliai. Bet aš pavaiši
nau juos staigmena: francūzų — vokie
čių deklaracija. Jie išsyk nutilo. Tu ma
tai, kiek laimėjimų: Miunchenas, nepa
vykęs streikas, Beraro misija, deklaraci
ja. Kaip sakydavo senovėje, dar vienas 
laimėjimas ir viskas eis po velnių.

— Kas?
— Kaip “kas”? Francija.
Poletė nesidomėjo politika, laikraščiuo

se teskaitydavo žmogžudysčių kroniką ir 
romanus su tęsiniu, bet ją buvo išauklė- 
ję Francijos kulte: Žanna d’Ark, Na
poleonas, Hiugo, Verdenas. Ji su išgąs
čiu pažvelgė į Tessą. O jis drebėjo iš juo
ko:

— Ko gi tu juokiesi?
Tessa ramiai atsakė:
— Tai geriau, negu verkti. Aš pavar

gau, aš turiu teisę pasilsėti. Bet tu ne- 
nuliūsk, katyte, aš stačiai pajuokavau. 
Francija negali žūti. Greičiau žus pa
saulis ...

* * *

Norėdama paveikti Daladjes ir Tessos

politiką, ispanų vyriausybė atsisakė nuo 
internacionalinių brigadų pagalbos. Ba- 
talijonas “Paryžiaus Komuna” nuobo
džiavo mažyčiame Katalonijos kaimelyje, 
netoli sienos. Į Franciją karių neįsileis
davo. Kaimietės žlugę upelyje baltinius ir 
skynė išblyškusius žieminius Saločius. 
Gyvenimas atrodė ramus. Staiga, lyg 
dulkių viesulas prieš audrą, ėmė blašky
tis pabėgėliai. Bėgo Barselonos gyvento
jai: prie miesto artinosi marokiečiai. 
Valstiečiai paliko savo vietas, kai kurie 
varėsi apkvaišusius mulus ir ožkas, kiti 
skerdė galvijus. Vežimuose lingavo bufe
tai ir vištidės. Moterys nešėsi ryšulius. 
Paskui pasirodė kareiviai. Šen ir ten 
gulėjo dėžės su šoviniais. Artileristai 
tampėsi ginklus. Priešo aviacija bombar
davo kelius, duobėse slėpėsi vaikai, glaus
damiesi prie savęs išgelbėtus žaislus.

Pasirodė mažyčiai laikraštukai, kvie
čią prie rimties ir ištvermės. Ministeri
jos ir generalinis štabas klajojo, kiek
vieną dieną persikeldami iš vieno pasie
nio kaimo į kitą. Tvartuose ir klėtyse 
pliauškėjo “undervudai.” Franko aviaci
ja bombardavo paskutinį respublikos 
miestą Figerasą, trupino jo senus namus 
su balkonais, naikino pabėgėlius. O tarp 
šiukšlių ir žvirgždo gulėjo išnaikinti 
žmonės.

Paskutinis kortesų posėdis įvyko rūsy
je. Deputatai buvo purvini po kelionės, 
nenusiskutę, su paraudusiomis nuo nemi
go naktų akimis. Išėjo kalbėti Negrinas, 
jis šnekėjo apie beširdiškumą Francijos, 
kuri atsisako įsileisti pabėgėlius, kalbė
damas jis kelis kartus uždengė ranka 
veidą. Kažkoks senukas paklojo kilimė
liu pogrindžio laiptus. “Vis dėlto korte
sai ...” O aplinkui pleškėjo bombų padeg
ei kaimai.

Kada komanda prisiartino prie kaimo, 
kur stovėjo francūzai, Mišo pasakė:

— Eina — ir dar kaip!... Negi pasi
duosime jiems gyvi! Rikiuok!

Batalijonas išžygiavo, padėjo evakuoti 
aprangą, atmušė tanku ataką. Valandai 
visi atgijo: vėl karas! Madrido, Teruelio, 
Ebro dvasia palaikė tuos žmones, pasku
tinę valandą žadėdama jiems pergalę. O 
naktį atvažiavo automobilis: jo priešakys 
buvo peršautas, išbalęs adjutantas su 
perrišta ranka sušuko:

(Daugiau bus)
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Viena iš daugelio pikietuojančių Consol idated Ediso.n Co. ofisų grupių; Niujorko 
elektros darbininkai, priklausą ADF, streikuoja jau antra savaitė, reikalaudami 
didesnių algų.
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Nashua, N. H

Hartford. Conn
31Spaudos Diena Rugpjūčio 

Waterbury, Conn.
ALDLD 68 kuopos pastan

gomis rengiamas Spaudos pik
nikas Lietuvių parke už Lake
wood, Woterbury, Conn. Spau
dos piknikai kiekvieną metą 
yra gana pasekmingi, bet šie
met tai nejuokais rengiamasi 
prie šio milžiniško apvaikščio- 
jimo. štai tenka dalyvauti 
Hartfordo moterų didelio kliu
bo susirinkime, rugpjūčio 5 d., 
r aisvės Choro svetainėje, 155 
Hungerford gatvės, šis mote
rų kliubas yra dalis Literatū
ros Draugijos 68 kuopos. Susi
rinkimas gana skaitlingas, na
rės svarstė rimtai darbininkų 
reikalus. Moterys nutarė pa
aukoti $10 dėl moterų leidžia
mo žurnalo, taipgi ir parsi
traukti 20 egzempliorių dėl 
platinimo. Kada narės priėjo 
prie svarstymo spaudos pikni
ko, vat, “bracie,” štai kodėl aš 
viršuj ir minėjau, kad šitas 
piknikas ir bus nepaprastas. 
Šių draugių per daugelį metų 
patyrimas rengime parengimų, 
gaminime valgių, patarnavime 
svečiams, sumanumas, neturi 
lygaus.

Daugiausiai draugės pašven
tė laiko diskusijoms, kaip 
būtų pasekmingesnis, kaip 
valgius pagaminti skanes
nius, kad svečiai rastų pil
ną p a s i g a n ėdinimą. šios 
draugės nutarė turėti sa
vo stalą su puikiais valgiais. 
Nutarta suaukoti maistą pa
čioms daugiau kiek galint, kad 
būtų didesnė nauda ne tik sve
čiams, bet ir darbininkiškai 
spaudai. Aš sužymėsiu žymes
nes kliubo veikėjas, o jeigu 
nepaminėsiu katrų, tai teiksi-

randasi ir geni biznierių, ku
rie suaukoja valgių ir gėrimų 
dėl parengimų.

John Balsys.

ALDLD Reikalai 
12-tame Apskrity j

i

tik
na- 

ir 
šio

lie-
savo

tės man atleisti. O Visackienė, 
V. Kazlow, O. Bruzauckienė, 
O. Giraitienė, L. Žemaitiene, 
S. Monkiene, A. Lingienė, M. 
Meškienė, V. Yuškienė. Kiek 
parengimų teko dalyvauti, vi
sur teko matyti Hartfordo 
drauges dirbant, renkant au
kas, pardavinėjant literatūrą, 
tikietus ir žodžiu vedant agi
taciją už darbininkiškas orga
nizacijas. Visai nepadarysiu 
klaidos sakydamas, kad šis 
Lit. Draugijos 68-tos kuopos 
moterų kliubas yra nugurkau- 
lis progresyviško judėjimo 
Hartforde. Susitvėrė dar 
pereitą gruodžio mėnesį, o 
rių turi su verbavę 41, 
draugės aiškinasi, kad 
darbo dar tik pradžia.

Hartforde progresyviai 
tuviai turi nusipirkę
nuosavą namą ant 155 Hun
gerford gatvės, šis namas la
bai patogus su gražia svetaine 
ir keliais kambariais, čia yra 
centras progresyviško judėji
mo, Laisvės Choro laikomos 
pamokos, susirinkimai ir pa
rengimai. Vakarais s u e i pa 
draugai, aptaria savo bėgan
čius dafbininkų judėjimo rei
kalus. Keletas mėnesių atgal 
draugai aptaisė ir išremonta- 
vo svetainę. Moterys apdabi- 
no langus. Draugai daug dar
bo padėjo, bet malonu užeiti 
ir pasigėrėt priėmimu. -Užėjus 
po keletą sykių mačiau kaip 
šie draugai sunkiai dirbo savo 
liuoslaikiu: B. Muleranka, trys 
broliai Bruzauskai, J. Vilčins
kas, S. Munkaveckas, A. Toto- 
relis, J. Beržinis. Draugai 
hartfordiečiai yra svetingi ir 
gražų jaunimo būrelį palaiko 
prie Laisvės Choro.

Čia esant artimus koloni
jos draugus visur matysi ant 
parengimų su choru dalyvau
jant programose. Hartforde

Įvairios Žinutės
Rugpjūčio 2 dieną laikė 

sirinkimą, kaip ir visuomet, 
abi kuopos ALDLD 42 kuopa 
ir LDS 128 kuopa, čia buvo 
raportai išduota iš piknikų, 
kurie pirmiau atsibuvo. Abu 
piknikai pavyko gerai ir pel
no abiem kuopom liko gerai. 
Nuo liepos 13 dienos pelną pa
skyrė dėl progresyvių radio, 
kufis kas sekmadienis, 9 va
landą ryto, mus linksmina iš 
Bostono. Taigi, tam tikslui pa
skirta $30. Antrą dalį abi 
kuopos pasidalino pusiau.

Kadangi ižduose pasidarė 
pinigų, o buvo atėjusių laiškų 
prašant aukų, tai draugai ir 
draugės, matydami reikalą, ir 
nutarė paaukoti šiems reika
lams: “Moterų Balso” jubilė- 
jinei laidai, sukakties 25-kių 
metų, paukota $2; Apšvietos 
Fondui $2; “Vilnies” reika
lams $5.

Nutarta, kad abi kuopos 
Įstotų į Lietuvių Pažangiųjų 
Tarybą, kuri gyvuoja Mass, 
valstijoj ir kiekviena ' kuopa 
pasimoka įstojimo po $2.

Rugpjūčio 3 d. Bostone įvy
ko tarybos suvažiavimas, ku
riame buvo kuopų delegatai 
ir įdavė $30 auką radio reika
lams ir $4 metinių duoklių. 
Delegatai labai karštai įverti
no mūsų kuopų, veiklą ir mums 
patiems labai smagu, kad mes 
galime prisidėti prie to dar
bininkiško veikimo savo dar
bu ir aukomis. Taigi, nashuaie
čiai labai gražiai pasirodė. 
Taip reikia ir ateityj veikti, 
visiems vieningai, nes kur yra 
vienybė, tai ten ir galybė.

Buvo išduotas ir Haverhilio 
pikniko raportas, kurį rengė 
keturi miestai. Nashuaiečiai ir 
čia gerai pasirodė, nes įžangos 
tikietų pardavė virš $10 ver
tės ir piknike nashuaiečių da
lyvavo daug. Tas piknikas nu
sisekė labai gerai. Buvo daug 
publikos ir net du kalbėtojai, 
vienas anglų kalboj — Anna 
Burlak, o antras lietuvių kal- 

, “Laisvės” gas- 
padorius, kurie abu pasakė 
labai geras kalbas, apie fašis
tų karą prieš Sovietų Sąjungą, 
Lietuvą ir kitais svarbiais 
klausimais. Vienas neišsitek
damas savo kailyj net policijai 
skundė, kad “revoliuciją” ke
lia piknike. Policija atvažiavo, 
pažiūrėjo, pastovėjo ir ni^ko 
blogo nematydama, vėl nuva
žiavo savo keliais. Sarmata to
kiam judošiui, kuris neišsiten-

su-

ka darbininkų eilėse.
Piknike buvo platinta dar

bininkiški dienraščiai ir bro
šiūros. Kiek patvriau, jos par
duota nemažai. Pikniko mais
tas ir gėrimas išėjo greičiau, 
kaip buvo laukta.

Nashuaiečiai dar turėsime 
vieną pikniką, tai jau bus pa
skutinis šią vasarą. Jis įvyks 
rugsėjo (September) 7 dieną, 
toj pat vietoj, kur ir pirmesni 
buvo.

Visos Naujos Anglijos pik
nikas yra rengiamas pažangių 
lietuvių radio palaikymui. Jis 
atsibus rugpjūčio 24 dieną. 
Mes, Nashua, lietuviai turime 
nusisamdyti didžiausį busą ir 
važiuot į tą pikniką. Bušu va
žiuoti vietas užsisakyti arba 
tikietus galite gauti pas J. Si
mutį, F. Buslevičių, S. Radžia- 
vičių, J. Egerį, J. Virbicką ir 
V. Vilkauską. Tikietas į abi 
puses yra tik $1. Busas išeis 
11:30 vai. ryto nuo High St., 
Lietuvių Kliubo. Nesivėluoki- 
te! Jeigu kuriems neparanku 
asmeniškai matytis su komisi
ja, tai galite telefonu kreiptis

.3543 J pas V. Vilkauską, arba 
1917 M pas J. Egerį, šie drau
gai užsakys jums vietas. Visi 
ruoškimės j tą radio palaiky
mui pikniką, nes žinome, kaip 
svarbu mums turėti pažangių 
/ietuvių radio valandą!

Beje, pereitoj koresponden
cijoj buvo apleistas vardas A. 
Jonis, kuris dirbo piknike. 
Šiuo pataisau klaidą ir draugą 
atsiprašau. V. V.

Harrison ir Kearny,
Iš LLD 136 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo rug

pjūčio 1 d.
Nors mūsų kuopa šios vasa

ros sezone nieko nesurengė ir 
nieko nenuveikė, bet šiame su
sirinkime padarė labai puikią 
pradžią ateinančiam sezonui. 
Priėjus prie naujų sumanymų, 
padaryta du svarbūs sumany
mai bei nutarimai. Pirmas, 
sumanytas per A. Josmantie- 
nę, kaip tik biskelį atvės, su
rengti kokią nors pramogą.

Visų LLD Kuopų Atydai 
Šiame Apskrityj

Jau gana laiko prabėgo 
nuo LLD 12-to Apskričio pus
metinės konferencijos, kurioj 
išdirbom planus dėl geresnės' 
veiklos šioje apšvietos organi-iboj F. Bltknys, 
zacijoj. Bet ar mes išpildėm '--j——- i—

savo tarimus? Keletas kuopų 
gavo po kelis naujus narius, o 
kitos visai nieko tuom klausi
mu neveikia. Konferencijos 
tarimai neturėtų būt taip greit 
pamiršti.

Draugai ir draugės, nei ne- 
pasijusim kaip mums reikės 
suvažiuot į metinę konferen
ciją, tad kokius raportus tą
syk mes išduosime iš savo 
veiklos kuopose ? Todėl, drau
gės ir draugai, prie darbo, dar 
laiko turime, niekad nepervė- 
lu veikt. Budavokim šią ap
švietos organizaciją. Taipgi, 
yra ir kitokių svarbių darbų, 
kurie kuopose turėtų būt at
liekami.

50c

Kitas .svarbus dalykas, tai 
duoklių mokėjimas į centrą. 
Kada duoklių^ mokėjimas ne
būna laiku atliktas, tai mes 
labai apsunkinam centro val
dybą. Kaip centro valdyba iš
leis mums knygas ir žiurnalą 
“Šviesą” kada mes jiems taip 
trukdom darbą, kaip nesumo
kami laiku duoklių,? Todėl, 
taisykim veiklą mūsų apskri
ty].

J. T. V., 12-to Apskr. Rrast.

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, minkštaisftvir- 
tais viršais ................................ $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ................................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ..................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ..............

M. žukaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

Sumanymas paremtas ir iš
rinkta tam darbui komisija, į 
kurią įeina šios draugės: A. 
Josmantienė, B. Kušlienė ir A. 
Žilinskienė.

Antras sumanymas per M. 
žolyną kaslink progresyvių lie
tuvių radijo valandos. Kadan
gi šis dalykas yra labai svar
bus, tai be jokių ceremonijų 
įnešta per J. Marcinkevičių iš
rinkti tam darbui komisiją. Į 
komisiją įeina šie draugai: J. 
Marcinkevičius, K. Kuzmickas 
ir F. Šimkienė. (Beje, drg. 
Šimkienė jau yra pasikinkius 
šiame darbe). Viršminėta ko
misija turės išdirbti planus 
tam darbui ir įtraukt visus 
kuopos narius į tą veikimą. 
Reikia tikėtis, kad harrisonie- 
čiai ir kearny’iečiai smarkiai 
darbuosis radijo valandos pa
laikymui. Beje, turiu dar pri
minti, kad šiemet mūsų kuo
pos kelis draugus bei drauges 
palietė sunkios ligos, kurių 
vardus čia paminėsiu: A. Jos
mantienė, Kaziukaitis, B. Kuš
lienė ir Karčiauskas.

Viršminėti draugai, 
riant drg. Karčiauską, 
tebeguli ligoninėj, yra 
pasveikę.

išski- 
kuris 

pilnai

V. Žilinskas.

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai bombomis sudegino 
chemikalų fabriką Cotrone, 
pietinėje Italijoje.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Aludė
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

SOUTH BOSTON, MASS. APYLINKĖJE

PIKNIKAS
Amberland Radio Programo Artistų

Rengia Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių Taryba, naudai Amberland 
Radio Programos Palaikymo.

Sekmadienį, Rugpjūčio 24 August
Maynard, MassVose Pavilion Park

Prie įžangos bilietu laimėjimo dovanomis bus duota $100 pinigais (15 prizų). $150 
vertės kailinis kotas, išdirbystės Hudson Fur Shop, Brockton, Mass.

Bus išleista laimėjimui gražus “Wrist Watch”, dovana Mary Krasauskienės 
Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS, iš Brooklyn, N. Y.

Programoj dalyvauja: Amberlando muzikos direktorius, dainininkas A. 
VASILIAUSKAS, Bostono Harmonijos Oktetas, vad. Elenos Žukauskaitės; 
Norwoodo Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio, ir visa eilė pavienių artistų.
Visą popietj gros gera orkestrą susidedanti iš 10 instrumentų, iš Worcester, Mass.

Rengimo Komitetas nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.
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DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks

Nedėlioj J J Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 3-čla—$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% 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 Muzikalės Salės Richmonde.
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Aštuntas puslapis Penktadienis, Rugp. 15, 1941

Taiso L L City Gatves I Vaiky Diena ProspectDovanojo Bačkinį Rūbą

NwYorko^zfe^feZlnioi
Sovietam Medikaies Pagelbos 
Teikimo Vakaras Penktadienį

Visi norintieji prisidėti prie j šolomskas, Literatūros Draugi- 
teikimo Sovietų Sąjungos did- .jos Centro sekretorius. Po to 
vyriškiems kovotojams medi- seks svarstymas, kokiu būdu 
kališkos pagelbos ir pastatyti i mes, lietuviai, galėtume prisi- 
tą svarbų darbą ant geros pa- dėti prie žymių amerikiečių 
pėdės, ateikite penktadienio jau pradėto darbo.
vakarą, rugpjūčio 15-tą, į Pi-j Brooklyno Pažangiųjų Lie- 
liečių Kliubo salę, 280 Union tuvių Taryba kviečia visus fa- 
Ave., Brooklyne. Pradžia 7:30!šizmo priešus būti šio istoriniai 
vai. vakare. , svarbaus susirinkimo dalyviais

Susirinkimui pranešimą apie Hr rėmėjais.
esamąją padėtį padarys D. M.

si girdėjote pirmutinę progra
mą pereitą - pirmadienį. Tik 
tiek noriu pasakyti, kad nuo 
dabar kiekvieną pirmadienį 
turėsiu išmokėti nemažą sumą 
radio stočiai. Tad, labai prašo
me visų, kurie dar tik galite, 
arba kurie dar neaukavote, 
prisiųskite savo aukas. Taip 
pat rinkime aukas draugai vi
si.

Ragino Protestuot prieš
Kėlimą Pieno Kainą

/ Pašaipai linkę amerikonai, 
kapitono W. A. Win stono 
draugai, jam pargrįžus su or
laiviu iš Lisbon į New Yorko 
miestavą stotį, sutiko jį su do
vana — kiaurais galais bačka 
su pasamonais užsikabint 
pečius. Ant bačkos buvo 

rašyta “Maudynių Grožės
la.” ‘ i

per 
už- 
Bi-

At-

Komisija.

Radio Patriotų Atydai
Didelis geismas buvo pažan

giosios lietuvių visuomenės į- 
sisteigti didžiojo New Yorko 
apylinkėje lietuvių radio pro
gramą. Karštas troškimas yra 
visų apšviestų žmonių turėti 
tobulą meniškai, tvarkioje kal
boje ir etiškai vedamą lietu
vių radio programą.

11 d. rugpjūčio jau išban
dėme savo įsteigtą radio pro
gramą. Visi klausiusieji pro
gramos džiaugiasi, kad ji ve
dama taip, kaip norėta. Lais
va nuo žargoniškos kalbos ir 
laisva nuo hitlerinės propa
gandos. Eina viskas gerai a- 
merikoniškai — lietuviškai. 
Stotis puiki, aiškiai ir toli gir
dima—net Connecticut valsti
joje.’

Dabar turime stoti į intensy- 
vį darbą, kad tą progTamą pa
laikyti. Išlaidos gana stam
bios. Įplaukos už skelbimus 
dar išlaidų nepadengia-. Rei
kia parengimų ir kitokių bū
dų sukėlimui pinigų.

Šį sekmadienį, rugpjūčio 17 
d., įvyks piknikas radio pro
gramos palaikymui. Tad kiek
vienas šios radio programos 
patriotas turi 
tas piknikas 
vienas turime 
sukviesti kuo
blikos į tą pikniką ir kad jis 
duotų gražaus pelno radio 
programos palaikymui.

Piknikas įvyks r u g pjūčio 
(Aug.) 17 d., šį sekmadienį, 
Klasčiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth' Avės.,. Maspeth, 
N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Bus įdomi programa, dainuos 
Chorai ir bus trumpa prakal
ba iš šių dienų 
kių. Įžanga tik

Šis piknikas 
brooklyniečių. 
didžiojo New
kės piknikas. Turėsime svečių 
ir iš toliau. Tad, brooklynie- 
čiai, byčius šį sekmadienį pa
dėkite į šalį, bet anksti trau
kite į šį pikniką.

P. Buknys.

Prie progos, noriu priminti 
mūsų pikniką, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, rugpjūčio 
17 d., Klasčiaus Clinton Par
ke, Maspethe. Dalyvaukime 
visi ir visos, taipgi atsiveski- 
me draugus, pažįstamus ir gi
mines. Lai nelieka neatsilan
kęs šiame piknike nei vienas 
mūsų draugas bei simpatikas. 
Pasimatysime piknike.

Eva Mizarie.nė,
Sekr.-Iždininkė.

Vartotojų Lyga šį penkta
dienį šaukia masinį mitingą 
protestui prieš kėlimą pieno 
kainų. Bus Madison Church 
House patalpose, 432 
Ave., New Yorke.

Lygos sekretorė Mrs.
Lea, paskelbdama mitingą, 
taip pat ragino vartotojus tuo
jau siųsti protesto laiškus ir 
rezoliucijas p re z. Roose vėl tu i, 
kadangi atskirų valstijų val
dininkų patvarkymai eina pre
zidentui užtvirtinti.

rūpintis, kad 
pavyktų. Kiek- 
darbuotis, kad 
daugiausia pu-

pasaulinių įvy- 
40c.
nebus vien tik 
Jis bus visos 
Yorko apylin-

Aukos Laisvės Radio 
Kliubui

Kaip jau pirmiau paskelbė
me, turėjome $253.50 aukų. 
Nuo to laiko gavome $150.85, 
tad iki šiol aukų turime$404. 
35. čia neįskaitome pinigus 

•gautus už skelbimus. - ;■ 
štai surašąs aukotojų, 

rių vardai dar nebuvo 
kelbti: ' ■ >

ku- 
pas-

Paparchuk, G. Palu- 
V. Palubinskienė, A.

P. Samulėnas, L. 
ir Vera Yomant; S.

Per A. Švėgžda ant Mankos 
surinkta: Stanley Titenis $2; 
A. Milinauskas $1.50; Po $1. 
— C. Degutis, A. Bepirštis, F. 
Krunglis, M. Repinsky, J. Gru- 
bis, A. Švėgžda, G. Barnot, J. 
Steponaitis, P. Navalinskas, P. 
Givis, V. Linkowskas, J. Jan- 
ceviče, J. Kiburis, Draugas, 
J. Žukas, J. Pakočius ir Vikto
ria Balkus; Po 50c — P. Olie- 
ka ir A. Gilman; po 25c —S. 
Griškus ir J. Judžentas. Viso 
$22.00.

Per B. Makutėnienę, Eliza
beth, N. J., ant blankos: Ban
gos Choras iš iždo aukavo $5 
ir $5 likusius nuo “Laisvės” 
pikniko stalo; Lietuvių Darbi
ninkų Progresyvis Kliubas $5;

po $1 — C. Raivadas, 
Ziziūnas, W. Miskevi- 
Wasiliauskas, A. Wal- 
K. Miliukevičius. Viso

po $1 — M. Burkauskienė, 
Adam Lukoševičius, K. Meš
kauskas, Marė Lazauskas, M. 
Gražulienė, L. Slančiauskas, 
Justin Zizas, Adomas Gudai
tis ir Pranas Šaulys. Viso $24. 
Tai jau antru sykiu drg. Ma- 
kutėnienė prisiuntė aukų.

Per A. Stripeiką, Elizabeth, 
N. J.: Juozas Lepsevičius $2; 
po $1 — Alfonsas žalis, J. 
Gedvilą, T. Mataitis, Antanas 
žalis, N. Yučienė, A. Jankaus
kienę, A. Dobinienė, T. Kaš- 
kiaučius, J. Bindokienė, W. 
Simon, J. Gasparaitis, P. Si- 
monauskienė, K. Pociūnas, V. 
Paulauskas, A. Stripeiką, A.n- 
na Warwick, A. Gurskis, P. 
Baranauskas ir G. Katilius. 
Viso $21.00.

Per Andrew Sinush, Brook
lyn, N. Y.: po $1 — Antanas 
Urbaitis, M. Urbaitienės drau
gė, A. J. Lucas, Andrew Si
nush, J. 
binsky, 
Vildžius, 
Brashkis
Malones 50c.; po 25c.— Niek 
Sikoskow, J. Ushkevich ir P. 
Rimavičius. Viso $12.25.

Per J. Dainių, Brooklyn, N. 
Y.: LDS 1-ma kuopa, Brook
lyn $5; po $1 — J. Drusys, J. 
Stanaitis, V. Rudaitis ir K. 
Karpavich ; po 30c. — J. By
ron ir P. Baranauskas. Viso 
$9.60.

Per P. Buknį, Brooklyn, N. 
Y., surinkta: po $2 — Brook- 
lynietis ir J. Markus; P. Bukš- 
nys $1.50; po $1 — W. Ker- 
šulis, A. Gustaitis. Viso $7.50.

Per K. Milinkeviče, Brook
lyn, N. Y. surinkta: A. Bagdo
nas $2; 
Mrs. E. 
čius, S. 
mus ir 
$8.00.

Per A. Bružą, Brooklyn, N. 
Y., surinkta:, po $1 — Alex 
Ropp, Kaz. C. Waite, M. Ma- 
želienė, A. Bružas ir M. Pai- 
pa. Viso $5.00.

Per K. Rušinskienę, Brook
lyn, N. Y., surinkta: M. Ba
naitienė ir J. Rušinskas po $1. 
Viso $2.00.

Per'A. Balčiūną, Brooklyn, 
N. Y., surinkta: A. Balčiūnas 
ir A. K. po $1; S. K. ir F. 
Cikanavičienė po 25c. Viso 
$2.50., .-

Per Pi Janiūną, Bayonne’, N. 
J. gauta ALDLD 2 Apskričio 
auka $10; per P. Šolomską 
pridavė A. Jonaitis 50c.; per 
J. Kaulinį aukavo P. Wenson 
(Venciūnas) $2.00.

Nuo pavienių gauta aukų 
sekamai: Anastazija ir Jonas 
Kaulinjai, Maspeth, N. Y. $5; 
V. Pranaitienė, Flushing, L. L 
$5; K. Petlickienė $5; artistas 
Jonas Valentis pridavė 
kydamas jog tai auka 
nuo jo ir jo motinos, 
aukavo M. žvirblienė, 
Juškaitė, 
Kalvaitis, 
Baker iš 
prisiuntė
ris, Brooklyn, N. Y. aukavo 
$1.50.

$2, ša
po $1 
Po $1 
Anelė 
JuliusPhilip Kunz, 

J. Yudeikis. Ir John
Napa, Kalifornijos, 
$1.00. Aleksas Bud-

PHILL1PSBURGE-EAST0NE
GIRDĖJO LAISVĖS RADIO

PROGRAMA
Iš Phillipsburg, New Jersey, 

kuris yra nuo New Yorko 77 
amerikoniškų mylių atstume, 
taipgi iš gretimo miesto East
on, Pa., Laisvės Radio drau
gai praneša, jog pirmą prog
ramą “puikiausia girdėjo” ir 
ja labai džiaugiasi. Pasižada 
ją remti.

Brooklyno Bush wick sekci
jos gyventojai V. ir A. Čepu
liai praneša, jog programa 
“labai gerai girdėt.” Iš Brook
lyno labai daug žmonių teikė
si pranešti pasekmes.

Įdomu, kurios tolimosios 
kolonijos gali girdėt Laisvės 
Radio Programą. Dar ne iš vi
sų galėjusių girdėti gauta pra
nešimai, o tai svarbu radio 
programų komisijai.

nuo $11

davinėjo po $1, kitiem

Šiomis dienomis 3,000 WPA 
darbininkų pastatyti t a isyti 
gatves Long Island City tose 
apylinkėse, kur dirbama apsi
gynimo darbų ir s u siekimą 
trukdo prasti keliai. Jie bus 
naujai pergrįsta, kitur pra
plėsta, suvesta rynos ir pagra- 

i žinta.

Winstonas, klipcrFh; per 
lantiką vairuotojas, su drau
gais buvę Lisbone, pašauktas 
teisman už maudymosi “per
daug atlapomis krūtinėmis.”

Gavęs “dovaną,” Winston
as su ja “pasipuošęs” apmar- 
šavo po orlaivių stotį jaunų 
draugų lydimas ir nusifotogra
favo lame “mariniame kostiu
mo.”

M. Rullo, 16 metų Hamilton 
Beach, sulaikytas po $1,000 
kaltinimu, kad jis su kitu 
ku dalyvavęs įsilaužime 
černėn, Long Island City.

vai-

Parke šeštadieni*
Du tūkstančiai vaikų iš į- 

vairių Brooklyno žaismaviečių 
pildys programą Prospect Par
ko aikštėje — Long Meadow 
—šio š e š t a d ienio popietį. 
Kiekviena grupė, ypatingai iš 
nacionalėmis grupėmis apgy
venti) sričių, duos skirtingas 
programas—savo tėvų 
šokįus. Grupės tam 
jau kelintas mėnuo.

Vaikai nuo Union 
atmaršuos grupėse 
kiuos programai, 
bus piknikas.

šalies 
ruošiasi

St. vartų 
ir 

po
susiri- 
kurios

Helen
Flu-

Atnaujino Sutartį
ir

ir

Saldi Degtinėlė
II y-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Nova 
17-tą,

Notice 
Williams 
his trade 
the Secretary of N. 
labels on

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Frederick Meschko iš 
shing tapo užmuštas elektros 
srovės perleidimo aparato dar
be Edison Co. antraeilėje sto
tyje prie Rust St. ir 58th Avė.,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai su 

maudyne. Pusė bloko nuo dviejų po
žeminių traukinių linijų. Pageidau
jama maža šeima, namaį; labai šva
rus. Renda $21.00. Prašome kreiptis 
po antrašu 436 Union Avenue, Broo
klyn, N. ‘ Y. Arba telefonuokite 
Stagg 2-2318. (191-196)

is given that David Carmy 140 
Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
mark "Health Brand Svrnp" with 

State for use on 
jars and bottles.

(191 208)

I

Rengia Brook J yno Laisvės Radio Kliubas

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių |

Rugpjūčio 17 August t

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

kuris įvyks Sekmadienį

LAISVES radio programą
remia lietuviai menininkai. Šiame piknike dalyvaus Brook

lyno Aido Choras ir Pirmyn Choras iš Great Neck.

Vartotojų Lyga tuom patimi 
taip pat pabriežia, kad ji sto
ja už geresni atlyginimą far- 
meriams už jų produktus, bet 
nurodo, kad tas nebus atsiekta 
kėlimu pieno kainų vartoto
jams. Lyga sako, kad išeitis 
yra neleidime perkupčiams 
daryti perdidelių pelnų ir gau
sesniam vartojime pieno, o tas 
įvykdoma tik padarius pieno 
kainas prieinamomis biednuo- 
menei.

United Electrical, Radio 
Machinist Lokalus' 1225, CIO, 
atnaujino ketvirtą iš eilės su
tartį su Kraemer Co. Pakelta 
algos $4 per savaitę, taipgi 
minimum mokestis, ii’ gauta 
dar 3 apmokamos šventės 
vakacijos su alga.

Sulaikytas teismui tūlas 
man Green, 36 m., 700 Leff
erts Ave., kaipo vienas iš suo
kalbininkų perdirbinėjime ne 
visai apdirbto, po 40 centų per 
galioną perkamo alkoholio į 
geriamąjį. Jis tą skiepuose 
ruošta skystį, po brangių deg
tinių vardais, p a rdavinėjęs 
užeigoms ir kitiems mažme
nomis pardavinėtojams po $1. 
50 ir iki $$2.25 per galioną

Negry Neprikalbino 
Laužyt Uniją

Spring Products Corp., Long 
Island City, samdo per 400 
negrų darbinikų, kuriem mini
mum buvo mokamą po $11 
per savaitę ir iš to minimum 
labai sunku būdavo darbinin
kams išeiti. Atėjo United Fur
niture Workers Unijos Loka
las 91-mas, CIO, suorganiza
vo negrus ir išstatė reikala
vimus :

Pakelt minimum
iki $16 per savaitę, kadangi 
seniau organizuotose rakandi- 
nėse minimum yra po $16, $18 
ir $20 per savaitę.

Bosai panaudojo strategiją 
—pažadėjo pakelti algas, bet 
kada atėjo algos diena, pasi
rodė, kad tik pačiose nepava
duojamose pozicijose pakel
ta mokestis, o kitus pasišau
kęs į šalį po vieną atskirai bo
sas
kiek daugėliau priedo. Apsi
gavo jis. Niekas tokios jo ma
lonės nepriėmė ir visi išėjo 
streikan, reikalaudami pripa
žint uniją ir išpildyt unijos 
pateiktus reikalavimus.

Kada sustreikavo,* bosai jau 
| pasiūlė tūliem pakelt mini
mum net iki $30, kad tik nie
ko bendro neturėtų su unija 
ir tuojau grįžtų darban. Ir čia 
apsigavo. Niekas negrįžo, tik 
labiau sustiprino pikietą. Dar
bininkai nepatikėjo, kad bosas 
iš karto pasidarė taip “malo
nus” pakelti po $19 daugiau 
per savaitę algos, kuomet tik 
prieš kelias dienas nenorėjo 
pakelti nei po $4. Jie suprato, 
kad čia bus sląstai ir atsisakė 
į juos lįsti, sakydami, kad “už 
$19 skebauti neisime.”

Labai dėkui visiems drau
gams ir draugėms už aukas ir 
tiems, kurie taip nenuilstančiai 
renkate aukas. Darbas jau 
pradėtas ir man nereikia čia 
sakyti apie jo sėkmingumą, vi-

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Rugpjūčio (August) mėne

syje šeštadieniais 
raštinė 
pietų, 

Su 
darbų 
niais,
valandą.

“Laisves”
užsidaro nuo 1 vai. po

reikalais dėl spaudos 
ar skelbimų, šeštadie- 

prašome užeiti prieš 1

‘'Laisves” Adm.

Joe Louis su Lou 
kumštynėms rugsėjo 
Yankee Stadiume, bilietų kai
nos siekia net $30. šios bus jo 
19-tos čampionato gynimo 
kumštynės.

Nežiūrint įtempto,s karinės 
padėties kliperiai per Atlanti- 
ką kursuoja normaliai. Antra
dienį’ išskrido j Lisbęn klipe- 
ris Atlantic su 9 keleiviais, o 
atskrido Dixie su 25 keleiviais.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla, lietuviais, ru

sais, lenkais ir kitokiomis tautomis 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų, ir gerai galima pa
daryti pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis, — bloga sveikata. Parduosiu 
už prieinamą kainą, nes esu vienas. 
Lietuviui gera proga pirkti. Prašau 
atvažiuoti pamatyti. Arba kreipki
tės laiškais pas: V. Ališauskas, 541 
E. Market St., Newark, N. J.

(192-194)

Šį Sekmadienį!
LAISVES RADIO PROGRAMOS

Laisves radio programa yra transliuojama iš stoties 
WBYN 1430 klcs., 9-tą valandą pirmadienių vakarais.

Programa jau transliuojama. Ji džiugina kiekvie- 
vieną kultūrišką lietuvį

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

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

. ■' i

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

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

PIRMI TIKRINIAI KARO JUDŽIAI IŠ SOVIETŲ NACIŲ FRONTO
Kaip 
Kaip 
Kaip 
Kaip 
Kaip 
Vorošilov, ___ . ________
Angių-Sovietų Karinė Sutartis pasirašoma Kremliuje 
Stalinui dalyvaujant.

Tik čia Rodoma — <<1VT(ĄTT-^T?T?,, Ir ('nr! Sovietiniai 
Maksimo Gorkio LTAV7 A <rrumpj Dalykai

MIAMI PLAYHOUSE I’m.£££. m

MATYKI!
Raudonoji Armija Veikia
Raudonasis Orlaivynas Smogia Atgal
Partizanai Kariauja 
nacių orlaiviai nujaunami ir belaisviai imami 
Sovietų Moterys padeda vyt laukan Jsivcržžlius; 

Timošcnko, Budionny savo pareieose;

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI I
1 9

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

; 221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare ]

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

l (

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

i

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDU KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-845]

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
* tai 

ad,-esas.

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

.....’..i




