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SU AMERIKOS PARAMA BUS SUMUŠTI NACIAI, SAKO SOVIETAI

Rašo A. BIMBA

“Mes neapkenčiame nacių, 
o naciai bijo mūsų,” pareiškė 
suomiai kariai, paimti Sovietų 
karių. Jie sako, kad jie ne
nori kariauti, bet yra priversti. 
Juos kariauti priverčia Suomi
jos reakcinė valdžia ir nacių 
šautuvai.

šitas suomiu kariu atsineši- 
mas linkui nacių barbarų pa
rodo sentimentą ir kitų tautų, 
kurios pakliuvo po nacių kur- 
ka. Nei italai, nei rumunai, nei 
vengrai nenori kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet jie yra 
priversti kariauti.
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No. 195

Naciai iš Pietų Ameri
kos ir Afrikos Grę- 

sia Šiai Šaliai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministeris 
Stimson, per radiją kalbė
damas į armijos vyrus, sa
kė, jog yra parodymų, kad 
naciai darys stambių karo 
žygių šiaurinėje Afrikoje ir 
kad jie siekia įsivyrauti Da
kare, vakarinėje francūzų 
Afrikoje, o iš Dakaro jau

Amerikos ministeris Stim
son priminė šiuos faktus 
kaipo įrodymą, kodėl reikia 
pusantrų metų pailgint tar
nybą armijoje draftuotiem 
kareiviam, milicininkam, at
sarginiam ir laisvu noru 
įstojusiem į kariuomenę.

Sovietų Oficialiai Pranešimai Į ^VlDCrilcOS 11* AlTglljoS
Maskva, rugp. 17. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį rugp. 16 į 17 d. mūsų kariuomenė visu frontu 

tęsė mūšius su priešu.
Mūsų oro-jėgos, išvien su žemės kariuomene, kirto smū

gius priešo jėgoms ir atakavo priešo orlaivius jų stovyk
lose.

Sutartinė su SSRS
Pražūtis Hitleriui

N u o š irdžiai ir ištikimai 
Strazdas padėjęs Hitleriui 
skleisti Amerikoje nacių pro
pagandą prieš Sovietų Sąjun
gą, staiga pasijuto Hitlerio su- 
viltas. Rugpj. 14 dienos “N. 
Gadynėje” štai jis sako:

“Kilus rusų-vokiečių karui , lengva būtų Vokietijos fa
ir bolševikus išvijus iš Lietu-(šistam per siaurąją dalį At- 
vos, daugelis ir pažangių žmo-įlanto Vandenyno pasiekt 
nių pradėjo manyti ir kalbėti, lOru bei laivais Braziliją, 
kad su ‘vokiečiu bus geriau’... 
Tai buvo iliuzija, kuri greit su
bliūško.”

žinoma, čia Strazdas pa
žangiais žmonėmis skaito save 
ir savo kamarotus. Tik jie ma
nė ir kalbėjo, kad pagaliau po 
naciais Lietuva pasidarė “lais
va” ir “nepriklausoma!” Jo
kie gi tikrai pažangūs lietu-

į Pietinėje Amerikoje.
; Čia ministeris Stimson 
nurodė ir smarkią nacių 
veiklą respublikose Centre
lines ir Pietinės Amerikos, 
kur jų yra milionai. Be to, 
jie turi ten ir daug “penk- 
takojų” pritarėjų. Ir jeigu 
Vokietijos naciai, sujungda

vai tokių kvailybių ir aptfa-imj sav0 atakas iŠ 01’0 SU 
i’i’C’Ziii nnmon/i nnl/nlhSiA ■ T a 1 • *1 •;penktakojų veiksmais, gau

tų sau papėdę Pietinės Am-

Naciai Užėmė Niko
lajevą ir Sakosi 
Apsupą Odesą

Sovietai Apleido Nikolajevą ir Krivoi Rog
Maskva, rugp. 18. — Anksti šiandien Sovietai išleido 

šitokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 17 d. ir toliau visu frontu įnir

tusiai kovojo prieš priešą.
Mūsų kariuomenė, po atkaklių mūšių, apleido miestus 

Nikolajevą ir Krivoi Rog.
Nikolajeve tapo susprogdintos laivų statymo ir taisy

mo prieplaukos.
Pagal dar nepilnus skaitmenis, devyniolika priešo or

laivių buvo nušauta žemyn rugp. 16 d. Mes netekome 
dvylikos orlaivių.

Juodojoj Jūroj mūsų submarinas nuskandino du stam
bius Rumunijos laivus, kuriais buvo gabenama kariuo
menė ir karo reikmenys.

Maskva. — Sovietų vy-,kad bus sumušta fašistinė 
riausybes laikraštis “Izvies- tironija.” 
tija” rašo:

“Vienybė Sovietų Sąjun- 
gos, 
Anglijos sykiu su fašistui 
pavergtomis tautomis prives 
šią istorinę kovą prie to,

“Prez. Roosevelto ir W. 
Churchillio (Anglijos minį-

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jie išvien 
su vengrų kariuomene užė
mė Nikolajevą, pramonės 
miestą ir uostą, pietinėje 
Ukrainoje.

Naciai teigia, kad jie ne- 
1 atlaidžiai stumią atgal sotu oau paucuc x įcuuvo imi- į ... , . u .• - •

erikos pajūriuose, tai ^ung-l^ellnlxkM”!nę 17
tų jį pasveikinti,' nes juk tai tinęs. Valstijos turėtų jau

vysčių nemanė ir nekalbėjo.

Kaip ten nebūtų, Strazdas 
dabar nusiminęs. Už tai reik-

progresas, palyginus su tuo, 
kaip jis dar taip neseniai 
džiaugėsi Hitlerio laimėjimais. 
Deja, Strazdas pasilieka Straz
du ir tebešinkavoja Hitlerio 
propagandos biuro melus prieš 
Sovietu Sąjungą ir Raudonąją 
Armiją.

Gana prasti pyragai mūsų 
broliams socialnaciams iš “Ke
leivio” ir “Naujienų.” Smeto- 
nininkų “Vienybėje” Lapienė 
ir tūlas Titnagas atvirai sako, 
kad su šitais žmonėmis joks 
bendras darbas nebeįmano
mas.

Tai nekaip; 
džiai Grigaitis 
tursinosi prieš 
kai Lietuvoje 
santvarka.

o kaip nuošir- 
ir Michelsonas 
smetonininkus, 
buvo tarybinė

Kas kita, sako smetoninin- 
kai, su katalikais. Su jais ben
drai dirbti esą galima ir rei
kią. O tas bendras darbas, 
girdi, turi prasidėti nuo grei
čiausio suvienijimo visokių 
fondų .’

Kas jums sakė, kad Tyslia- 
va, Lapienė ir kiti tos veislės 
broliai nemoka protauti? Ar 
bereikia gudresnio pasiūlymo? 
Jie sako klerikalams: Suvie
nykime mūsų tuščius iždus su 
jūsų pilnais iždais ir tada tu
rėsime bendrą frontą!

VOKIEČIAI VISIŠKAI PANAIKINO 
LAIKINĄJĄ LIETUVOS VALDŽIĄ

Jungtinių^ Vaterio pirmininko) pareiški
mas ir praktiški jų dviejų 
pasiūlymai reiškia naują 
laipsnį išsivystyme bendra
darbiavimo tarp Sovietų Są
jungos, Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos. Jųdviejų pa
reiškimas ženklina, jog da
rosi veiklesnis tas bendra
darbiavimas ir prasideda 
praktiškas sujungimas šių 
trijų didžiųjų valstybių pa
stangų, kad laimėtume vi
sišką pergalę prieš hitlerinę 
Vokietiją.

“Roosevelto - Churchillio 
pareiškimas ir Stalino atsa-

Raudonoji Armija 
Sutriuškino 2 Nacių 
Divizijas Ukrainoj

tikrai sunkaus darbo išmušt 
juos iš ten, o kartą įsigalėję 
ten vokiečiai, jau lengvai 
galėtų pasiekt bombarduot 
(Jungtinių Valstijų) Pana
mos kanalą” (tarp Pacifiko 
ir Atlanto Vandenynų).

Anglija Pasirašė Kariš
kai Prekybinę Sutartį i 

Su Sovietais
London. — Anglija pada

rė prekybos sutartį su So
vietų Sąjunga. Prekyba 
svarbiausiai bus vedama 
mainais reikalingų vienai ir 
antrai šaliai karinių medžia
gų ir pabūklų. Pamatinis 
šios sutarties tikslas — ben
dradarbiaut taip, kad grei
čiau būtų sunaikinta hitleri
nė Vokietija.

Bug upės pusėje.
Pasak nacių, tai jie apsu

pę ir Odesą, sovietinį Juo
dosios Jūros uostą, bet tebe- 
siaučia žiaurūs mūšiai ap
link tą miestą. Sovietai, gir
di, stengiasi laivais iškraus
tyt savo kariuomenę iš Ode
sos, bet vokiečių orlaiviai 
neatlaidžiai bomb arduoją 
tuos laivus ir nuskandinę 
kai kuriuos.

Vokiečiai sakosi visiškai 
i apvalę Krivoi Rog, geležies 
' kasyklų sritį, nuo Sovietų 
pasipriešinimo; čia jie ne
laisvėn paėmę 7,000 raudon
armiečių ir pagrobę ar su
naikinę 38 kanuolės ir daug 
tankų, sunkvežimių ir orlai
vių. •

Naciai iš oro bombarduo
ja tokias Dniepro upės vie
tas, per kurias Sovietų ka
riuomenė galėtų persikelt iš 
vakarinio tos upės šono į ry-

Stockholm, Švedija. — 
Švedų laikraštis “Afton
bladet” išspausdino prane
šimą, kad Lohse, Vokietijos 
komisaras “Ostlandui” (Lie
tuvai, Latvijai ir Estonijai), 
oficialiai panaikino laikiną
ją Lietuvos valdžią,kuri bu
vo susidarius birželio 23 d. 
Sako:

“Buvusieji laikinosios val
džios nariai, išgirdę, kad jie 
atstatyti, susirinko prie ne
žinomojo kareivio kapo ir
padėjo vainiką ant jo, kai pradžios buvo 
kurie ašarodami.”

“Ostlando”

Lohse paskyrė Renteleną 
kaipo generalį komisarą 
Lietuvai, O Rentelenas su
darė sau patinkamą valdybą 
padalintą į tris skyrius: po
litinį, ekonominį ir susisie
kimų. Politinio skyriaus 
viršininku Rentelenas pa
statė pulkininką Kubiliūną, 
ekonominio — prof esorių 
Jurgutį, o susisiekimų sky
riaus viršininku paskyrė 
Germaną.

Visiškai paspirtas šalin 
generolas Raštikis, kuris iš 

skelbiamas,
kad vadovausiąs visam Lie- 

komisą ras tuvos atsteigimo darbui.

Rooseveltas Įsikišus į 
Laivastatyklu Darbi

ninkų Streiką

Sovietų Žmonės Viską 
Sunaikina Vokiečių Už

imamose Vietose

Maskva, rugp. 18. — Visu 
frontu šėlsta žiaurūs mūšiai 
tarp Sovietų kariuomenės ir 
vokiečiu, v

Pasitraukus Sovietam iš į 
Nikolajevo ir Krivoi ! 
Raudonoji Armija visur ki-j 
tu r atremia nacius.

Centralinėje dalyje Uk-|_ 
rainos fronto raudonarmie
čiai K miesto srityje atmetė 
vokiečius aštuonias mylias 
atgal ir užmušė bei sužeidė 
20 tūkstančių nacių; tokiu 
būdu jie sunaikino smarkią
ją 262-rą vokiečių diviziją.

Studenec - Kovale srityje 
Sovietų kariuomenė sukriu- 
šino 94-tą nacių diviziją; už
mušė ir sužeidė 70 procentų 
jos kareivių.

Raudonarmiečiai. veda 
kontr-atakas prieš vokiečius 
įvairiose Ukrainos fronto 
dalyse. Naciai, be kitko, ta
po išmušti iš Klin Aukštu
mos.

" • kymas į jį jau yra galingas 
no"’'smūgis Hitleriui ir milžiniš- 

|kas politinis sumušimas Hit
lerio.”

Keliuose Punktuose So
vietai Atstūmė Vo

kiečius Atgal

Prieš 7 metus San Francisco 
mieste veikėjas Sam Darcy, 
kandidatuodamas į valdvietę, 
klaidingai padavė savo gimi
mo vietą. Dabar už tai jis bu
vo teisiamas, pripažintas kal
tu ir laukia 14 metų kalėjimo 
bausmės!

Tuo tarpu kasmet tokių pra
sižengimų papildo šimtai pilie
čių. Viskas, kas su jais daro
ma, tai jiems pranešama apie 
klaidą ir prašomi ją atitaisyti 
rekorduose.

Pats Californijos valstijos 
iždininkas Johnson yra pada
ręs tokią klaidą, bet niekas jo 
už tai neareštavo, niekas jo 
neteisė ir nebaudė.

Argi čia ne aišku, kad Ca-
(Tąsa ant 5-to puslapio) būsią šilčiau ir lietaus.

Palengvint prekybai tarp tinį, ypač ties Dniepropet- 
Anglijos ir Sovietų Sąjun- rovsku.
'gos, anglų valdžia duoda 40 ----------- ----
milionų dolerių kreditą-pa- SOVIETAI SUNAIKINO FA- 
skolą Sovietams.

Sovietai pirks iš Anglijos 
gumą-robą, ciną, pramonei 
reikalingus deimantus ir tū
lus kitus dalykus. Anglija 
pirks iš Sovietų platiną, gli
ceriną, medžius ir įvairias 
kitas medžiagas.

Ši prekybos sutartis pasi
rašyta penkiem metam ir 
toliau bus panaujintina.

Roma. — Italų korespon
dentai iš Ukrainos su persi- 
gandimu praneša, jog kur 
tik vokiečiai į naują vietą 
ateina, randa vis didesnį ir 
didesnį sunaikinimą: nepa-

Maskva. — Šimtai tūks
tančių darbininkų Sovietuo
se laisvu laiku mokinasi, 
kaip varto t naujoviškus 
ginklus prieš vokiečius.

BRIKUS IR SANDĖLIUS 
NIKOLAJEVE

Maskva, rugp. 18. — Pirm 
pasitraukdama iš Nikolaje
vo, Raudonoji Armija sunai
kino laivastatyklas, fabri
kus ir grūdų sandėlius, kad 
jais negalėtų pasinaudot vo
kiečiai.

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
greitu laiku įsikiš į streiką 
16 tūkstančių darbininkų 
Federal laivastatyklų kom
panijos Kearny, N. J., ir gal
atsiųs armiją laikinai per- likta jokio maisto, sudegin- 
imt tas laivastatyklas į vai- ta bei suardyta visi namai, 

susprogdinta tiltai, išgriau
ta geležinkeliai ir tt.

UKRAINAS VAIKAS UŽMU
ŠĖ 6 NACIŲ OFICIERIUS;

ŽUVO IR PATS

DIDELIS GAISRAS 
BROOKLYNO PRIE

PLAUKOJ
Brooklyn, N. Y., rugp. 18. 

— Įvyko smarki eksplozija 
ir užsikūrė didžiulis gaisras 
prieplaukoje num. 27 Brook
lyne, prie Baltic St.; užside
gė ir vienas čia stovėjęs pre
kinis laivas.

NAUJAS VOKIEČIŲ KARO 
DIDLAIVIS

džios žinybą.
Darbininkai, vadovaujami 

CIO unijos, streikuoja vy
riausiai todėl, kad kompani
ja atmetė keturių valdiškų 
įstaigų patarimus ir atsisa
ko nuo bet kokių derybų su 
umJa* ' Ii jos orlaiviai smarkiai ardė

Tos laivastatyklos turi ir degino Bremeną, Duis- 
karinių valdžios užsakymų!burgą ir įvairius kitus pra- 
už 493 milionus dolerių, išmonės ir prieplaukų mies- 
jau dvylika dienų, kai šie'tus vakarinėje ir šiaur-va- 
idarbai sustabdyti per kom- karinėje Vokietijoje. Žuvo • • • 1 I 1 4 * *

ANGLŲ ORLAIVIAI VĖL 
UŽKLUPO NACIUS

London, rugp. 18. — Ang-

panijos užsispyrimą. du anglų orlaiviai.

ORAS. — ši antradienį

Berlin, rugp. 18. — Jau 
veikia naujai užbaigtas Vo
kietijos karo didlaivis, kuris 
ginkluotas kanuolėmis su 15 
colių pločio gerklėmis.

Spėjama, kad naujasis ka
ro laivas esąs 40 tūkstančių 
tonų, nors naciai neskelbia 
jo dydžio.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė sunaikino didelį

Berlin, rugp. 18. — Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
Anglijos prieplauką Hull ir j skaičių vokiečių tankų ir 
eilę anglų orlaivių stovyklų. šarvuotų automobilių į šiau

rių vakarus nuo Krivoi Rog.
Berlin. — Naciai sako, 

kad jie vejąsi raudonarmie
čius linkui žemutinės Dniep
ro upės tėkmės.

London, rugp. 18. — Na
cių armija pradėjo smarkias 
atakas linkui Leningrado.

Maskva. — Vienas dvyli
kos metų vaikas Ukrainoje 
rado ant kelio rankinę gra
natą. Ją pasiėmęs, jis grįžo 
į kaimą, kur buvo vietinis 
vokiečių karo' štabas.

Įeinant vaikui kaiman, 
sargybinis nacių kareivis 
liepė jam sustot. Vaikas sa
kė: Man reikia eit į štabą; 
aš noriu pasakyt, kur yra 
rusų partizanai.

Vaikas buvo praleistas į 
vokiečių oficierių raštinę, o 
ten metė bombą ir taip už
mušė šešis nacių oficierius; 
žuvo ir pats,’ bombos sudras
kytas.

Maskvos radijas paskelbė 
šio vaiko žygį parodymui, 
kaip mirtinai visi sovietiniai 
žmonės kovoja prieš įsiver
žėlius nacius.

Berne, Šveicar., rugp. 18.
— Čia gautomis žiniomis, 
Sovietų kariuomenė atremia 
vokiečius už 15 mylių į šiau
rius nuo Odesos.

Dviem savaitėm anksčiau 
prasidėję Ukrainoje sezoni
niai lietūs ir dėl to ištižę ke
liai ir laukai labai trukdo 
veikt mechanizuotai nacių 
kariuomenei.

Bielaja Cerkov srityje, į 
pietus nuo Kijevo, fronto li
nija tebestovi faktinai toj 
pačioj vietoj, kur buvo aš- - 
tuonios dienos atgal.

Raudonoji kari uomenė 
permetė vokiečius atgal per 
|Ross upę ir apsupo juos Vo- 
'lodarkoje; daug jų užmušė 
ir sužeidė, o ištrukusieji na
ciai sumišime pabėgo atgal.

Gomelio srityje mechani
zuota Sovietų kariuomenė 
atėmė iš vokiečių kelias po
zicijas Į šiaurius ir pietus 
nuo to miesto.

Smolensko fronte Sovie
tai ištiesina savo liniją ir 
daugelyje vietų atstūmė at
gal nacių prasibriovimus 
pirmyn.

Šiauriniame Leningrado 
fronte neįvyko jokių svar
bių permainų, kaip sako So
vietų radijas.

Vėl Vokiečių Orlaiviai 
Nuvyti nuo Maskvos

Maskva, rugp. 18. — Nak
tį vokiečių orlaiviai vėl mė
gino užpult Maskvą, bet So
vietų lėktuvai ir priešorlai- 
vinės kanuolės visus juos iš-
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Coughlino šalininkai, pareiškia, kad ko
munistai ir fašistai yra “tas pats!”

Arba: Amerikos vyriausybė duoda vi
sokiausią pagalbą Sovietų Sąjungai, ta
riasi su SSSR vyriausybe, šaukia bendrą 
konferenciją apsvarstymui, kaip pasek- 
mingiau fašizmą sumušti, o automobilis
tų darbininkų atstovų suvažiavime men
ševikai su kun. Coughlino pasekėjais pra
varo rezoliuciją, kad fašistai ir. komu
nistai yra “tas pats!”

Kas jau kas, bet automobilių pramo
nės darbininkai-unijistai turėtų žinoti, 
kad kova prieš komunistus eina sveika- 
ton tik samdytojams, o ne6 darbininkams. 
Tą parodė Homer Martin, kuris buvo 
pradėjęs kryžiaus karą prieš komunis
tus; toji kova vos nesugriovė unijos.

Mes manome, kad automobilių darbi
ninkų unijos nariai mokės įvertinti tąją 
rezoliuciją tinkamai; jie taipgi mokės 
įvertinti ir tuos, katrie pasirodė tokiais 
uoliais “darbuotojais” unijos ir bendro 
darbininkų judėjimo nenaudai, — kurie 
pagamino tą rezoliuciją!

*

Antradienis, Rugpj. 19', 1941

<>

Visi ženklai rodo, kad demokratijų ka
ras prieš fašizmą bus sunkus ir ilgas. 
Tas netiesioginiai buvo pareikšta prezi
dento Roosevelto ir Churchillo. Tą pažy
mėjo savo istorinėje kalboje Stalinas. Tą 
teigia Sovietų Sąjungos spauda. Apie tai 
kalba Anglijos krašto žmones.

Fašizmas-hitlerizmas yra dar galingas. 
Užvaldęs veik visą Europą, pajungęs Eu
ropos žmones ir fabrikus karo mašinai, 
moderniškiausiai apsiginklavęs, Hitleris 
dar gali muštis ir daryti pasauliui nuos
toliu, c

Bet kad hitlerizmas bus parblokštas, 
kad jis bus sunaikintas, apie tai nėra jo
kių abejojimų!

Kadangi karas bus ilgas, tai ir Ameri
kos žmonės (žinoma, ir lietuvių visuome
nė) privalo tam pasiruošti. Visų pirmiau
siai mes turime duoti juo didesnės pa
galbos Anglijos ir Sovietų Sąjungos žmo
nėms, kovojantiems prieš pasaulio pa
baisą. Antra, mes turime daryti viską, 
kad mūsų kraštas imtų griežtesnių žygių 
prieš Vokietiją ant jūros ir sausžemyje.

d
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Trijų Demokratinių Valstybių 
Sąjunga

Prezidentas Roosevcltas su premjeru 
Churchillu pasiūlė Sovietų premjerui lai
kyti Maskvoje konferenciją klausimu, 
kaip sumušti fašistinę Vokietiją. Tokia 
konferencija, be abejo, įvyks.

Mums atrodo, kad ši konferencija, kuri 
istorijoje gali pasilikti žinoma kaipo 
Maskvos Konferencija, turės didesnės 
reikšmės negu toji, kurią prezidentas 
Roosevcltas turėjo su Anglijos vyriau
sybės atstovais ant jūros. Tai bus trijų 
milžiniškų valstybių konferencija. Tai 
bus trilype sąjunga, sudaryta ne tik fa
šizmo sunaikinimui, bet ir pasaulyje tai
kos įvykdymui. Tai bus savos rūšies de
mokratijų ašis sulaužymui fašistinės 
“ašies.” Aplink šitą sąjungą spiesis visi 
hįtlerizmo pavergti kraštai, visos pa
vergtos tautos, visos laisvės trokštančios 
tautos!

Jei tokia konferencija būtų buvusi su
daryta prieš keletą metų, jei, užuot vyk
ti į Munichą, demokratinių kraštų atsto
vai būtų vykę į Maskvą ir ten sudarę to
kią sąjungą, tai šiandien nebūtų hitle- 
rizmo, tai šiandien nebūtų buvę nei žmo
nių kraujo praliejimo — nebūtų buvę nei 
karo!

“Diario Popular”
Uruguajaus lietuvių laikraštis 

bas” praneša, kad to krašto darbininkai 
ruošiasi prie išleidimo savo dienraščio 
(ispanų kalboj), kuris kasdien nušviestų 
to krašto darbo žmonėms pasaulyje padė
tį ir suteiktų žinių. Laikraštis pavadin
tas “Diario Popular” (Liaudies Dienraš
tis). Jo išleidimui ir palaikymui renka
mos aukos. Jis turėjo pradėti eiti su š. 
m. rugpjūčio 1 d. “Darbas” rašo:

“Rugpjūčio 1 d. pirmą sykį Urugvajaus 
liaudis turės savo organą, spausdintą 
žodį, kuris pasieks ir aplankys kiekvieną 
dorą pilietį. Dabartinė didžioji komercinė 
reakcionierių bei visokių falšyvų demo
kratų spauda pilna nuodų ir melagysčių. 
Yra tiek atsibodus ir šlykšti visiems svei
kai protaujantiems piliečiams, kad joje 
nerasi pozityviškumo mūsų klasei, vien 
tik tamsumą ir šmeižtus prieš progresy
vius žmonijai siekius.

“Rugpjūčio 1 d. Urugvajus susilauks 
šviesos, kuri nušvies tikrai ir populiariai 
viso pasaulio dienos įvykius, ir kartu ir 
šios šalies. Šiandien kaip niekuomet pa
saulis klaidinamas per bftržuazijąs gel- 
tonlapius ir darbo klasė nuodijama ideo
loginiai buržuazijos naudai. Vieną die
ną pusiau lūpų prasitaria būk už Tarybų 
Sąjungą nekuri spauda, o rytoj arba va
kar spiaudė ant tos šalies. Urugvajaus 
liaudis kasdien artėja prie darbininkų tė
vynės, kuriai simpatizuoja ir tuo pačiu 
kovoja prieš vietinį fašizmą, kuris pasku
tiniu laiku parodė praktikoje išsiliedama 
į kelias dešimt tūkstantines minias į de
monstracijas, bet to geltonoji spauda už
merktomis akimis nemato ir nenori ma
tyti. Kiekvieną dieną eina protestai į val
diškas įstaigas prieš vietinį fašizmą, bet 
‘demokratiška’ spauda kurčia, negirdi 
liaudies balso. Komunistų Partijos atsto
vas Seime kiekvienam posėdy praneša 
darbo liaudies vardu, kad gręsia Urugva
jaus nepriklausomybei pavojus nuo tėvy
nės pardavikų — fašistų, bet spauda ir 
dar net socialistų kaip ‘EI Sol’ pila van
denį ant fašistinio malūno, kad tas grei
čiau suktųsi ir greičiau 
prieš darbo klasę.

“‘Diario Popular’ viską 
džiai kas dedasi už kulisu

u

reakcionuotų

&

Negerai
Automobilistu unijos suvažiavime 

(Buffaloj) reakcininkams, sudariusiems'

pasakys liau- 
valdžios arba 

visokių ‘demokratų’ tarpe kokios konspi
racijos ruošiamos liaudžiai. ‘Diario Po
pular’ pasakys tą, ką kiti tyli. Ir ‘Diario 
Popular’ bus tuo trimitu pavojingose mū
sų klasei valandose. Todėl lietuviai turim 
Temti tą laikraštį medžiaginiai. Ne vien, 
įad kiekvieną dieną pirkti jį ir skaityti, 

, bet būti to laikraščio bendradarbiais ir 
■io Popular’ neiš

eis kapitalistai,' o darbo liaudis. O darbo
bendrą frontą, pavyko pravesti rezoliuoi-į^’ąkcionieriais. Nes ‘Diar 
ją, kurioje pareikšta, kad “komunistai,^is kapitalistai, o darbo nautuo. w 
naciai arba fašistai” negali užimti unijo-'^Wmudis tik bendromis jėgomis gali tą at-
je atsskomingų vietų. Tai yra blogas žy
gis, kuris gelbsti ne demokratijai, bet fa
šistams, reakcijai. Tik pagalvokime: vi
same pasaulyje tarne komunistų ir fašis
tų eina žūt-būtinė kova, o čia, štai, atsi
stoja sureakcinėję menševikai ir kun.

siekti, nes finansinė problema yra svar
biuoju faktorium dėl liaudies. Todėl vien 
tik bendrai, centas prie cento, pezas prie 
pezo sudarys iždą laikraščiui, kuris ne
mažai kainuos, bet solidariai ir draugiš
kai liaudis išris tą problemą.”

■
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Suomijos Ekonominė Padėtis
Suomių spauda mirga suomių finansų ministerio 

pranešimais apie smarkų pareiškimu, iki šių metų 
šalies ekonominės padėties pabaigos pasieks 5 6 mili- 
pablogėjimą. Badas, skur-1 jardus markių, 
das ir visiška suirutė įgavo ’ Tiktai per vienus 1940 
grasinantį pobūdį. Suomijos metus Suomijos seimas pa- 
valstybinė skola, 1938 m. tvirtino daugiau ] 
siekusi 3.67 milijardo mar-1 naujų mokesčių įstatymų, 
kių, šiuo metu pasiekė milž tame skaičiuje prekių apy- 
žinišką sumą — 18.5 mili-| vartos mokesčio, nepaprasto 
jardo markių. Kaip nese-' turto mokesčio karo nuosto- 
niai pareiškė Suomijos f i- lių išlaidoms padengti ir tt. 
nansų ministeris, iki šių 1941 metų biudžete mokes- 
metų pabaigos valstybinė čių suma nustatyta 6,626.3 
skola pakils ligi 22-23 mili-- milijono markių. Apie mo- 
jardų markių. Bendrai vai- ! kesčių naštos augimą, kuri 

j stybinė skola 35 milijardus t visu savo sunkumu pir- 
markių. Suomijos valstybi- miausia gula ant darbo 
nio banko aukso atsarga pa- žmonių pečių, galima sprę- 
skutiniaisiais metais suma-’sti iš duomenų, pateiktų kai 
žėjo beveik per pusę, o va-'kurių suomių laikraščių:

du-trečdaliu buvusio skai
čiaus. Daugelyje rajonų 
galvijų skaičius sumažėjo 
85—90%. Laikraštis Da
gens Niuheter nurodo, kad 
skaičius melžiamų • karvių,

v • 9 U kurias turėjo suomių vy-
* viaiiavhac niro Iri mfi Irovnlai

kuris, suomių spaudos pra
nešimais, atskirose . pramo
nės šakose pradeda darytis 
grasinančio pobūdžio. Tai 
pirmiausia tenka eksporti
nei miško, medžių apdirbi
mo ir statybos pramonei. 
Ne geresnėje padėtyje yra 
valstiečiai. Suomių spauda 
aliarmuojančiai rašo apie 
žemės ūkio metų perspekty
vas. Jaučiamas aštrus sėklų 
trūkumas. Žemės ūkio mi- 
nisterio žodžiais,
tūkstančių tonų sėklinių 
avižų, miežių ir kviečių. 
Trūksta traukos jėgos. Ar
kliai išvargę, nes nėra pa
šaro. Turimas nedidelis 
traktorių kiekis neaprūpin
tas skystu kuru. Taip pat 
jaučiama smarkus minerali
nių trąšų trūkumas.

Ypač sunkioje padėtyje 
atsidūrė persikėlę karelai. 
Šimtai tūkstančių jų iki šiol

riausybės evakuoti karelai, 
sumažėjo 4.5 karto. Apie 
40,000 galvijų buvo pasker
sti dėl pašarų nebuvimo.

Suomių seimo pavasario 
sesijoje buvo svarstomas vy
riausybės nutarimas apie 
privalomą galvijų skerdi
mą. Diskusijose dalyvavę 
deputatai nurodinėjo, kad 
šalies gyvulininkystės padė
tis yra nepaprastai sunki. 
Deputatai pateikė pavyz
džių,' kada valstiečiai dėl 
pašaro trūkumo buvo pri
versti plėšti šiaudinius na- negavo dar prieš pusantrų 
mų stogus. Skerdžiami net' nietų pažadėtų žemės skly- 
brangūs veisliniai galvijai. 
Deputatai taip pat nurodė, 
kad, nepaisant masinio gal- 

i, rinka mėsa 
1 neaprūpinta. Daugelis gy
ventojų negali gauti net-gi 
vyriausybės nutarimų nu
matytos mėsos normos. Nuo 
kovo 1 d. Suomijos restora
nuose ir valgyklose pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais uždrausta 
tiekti mėsos valgius.

Suomijoje kortelės įves
tos neliktai duonai, cukrui, 
mėsai, ^kiaušiniams, svies
tui, žuvims, bet netgi buter- 

Suomijos žemės ūkio pa- brodams. Sunormuotas visų 
dėtis labai nepalanki. Ten-[rūšių drabužių ir avalynės 
ka manyti, kad Suomijos 
pareikalavimas importuotos 
duonos, netgi normalaus

laikraščių: 
mokestis išaugo 

“vien-
liūtinės atsargos — dau-[ pajamų 
giau kaip 0.5 milijardo 20%, turto — 50%, 
markių.* Užsienių prekyba gungių mokestis” — 
beveik visiškai sustojo. Šuo- Dar daugiau padidinti ne- 
mijos vyriausybė -į sausio tiesioginiai mokesčiai, 
mėn. išleido dvi valstybines 
paskolas. Ryšium su pirmo-, 
sios tų paskolų išleidimu —

Užsienių prokyba, praei
tyje ■ _ „
I mų straipsnis Suomijos 

1 smuko. 
Oficialiais duomenimis, pa
skelbtais spaudoje, užsienių 
prekybos balansas 1940 me
tais suvestas su 2.3 milijar
do markių pasyvu. Prekių 
apyvarta 1940 metais, lygi-

— svarbiausias paja-)vD^ skerdimo 
i—- straipsnis 

šimto milijonų markių su- biudžete, smarkiai 
mai — laikraštis Pochjolan Oficialiais duomen 
Sanomat rašė:

“Jeigu Išį skaičių (100 
milijonų markių) sulyginti 
su šių metų valstybiniu biu
džetu, išaugusiu ligM8 m i- ---------------------- ,
lijardų markių, tai galima'nant su 1939 metais, suma- 
pasakyti, jog ši 100 milijo- žėjo 7.22 milijardo markių, 
nu markių paskola yra la
šas jūroje. Reikėjo griebtis 
žymiai didesnės paskolos.”

Tą pat mėnesį vyriausybė 
išleido naują vidaus paskolą 
1 milijardo markių sumai. 
Tačiau spauda buvo priver
sta atvirai pripažinti, kad, 
gyventojai šią paskolą boi- derliaus atveju, šiais metais 
kotavo, nepaisant visų prie- žymiai prašoks 100,000 to- 
monių, kurių buvo imtasi. nU-

Liesdamas Suomijos maiti
nimo padėtį, švedų laikraš
tis Dagens Niuhetėr rašo: u

Galvijų skaičius,, laikraščio 
elsingin Sanomat ‘tvirtini-

Valstybinio biudžeto defici- < 
tas, praėjusiais metais su- Helsing 
daręs 2.5 milijardo markių, mu, sudaro ne daugiau kaip

Iš Karo ir Apie Karą
Fašistai Apie Sovietų Par- ir tas faktas, kada Raudo- 

tizanus inoji Armija suėmė vokiečių
Į Stalino pašaukimą, kad 

visi Sovietų Sąjungos pilie
čiai turi kautis prieš bar
bariškus Vokietijos fašistus 
ir jų talkininkus, liaudis gy
vai atsiliepė. Fašistų užim
toj Lietuvoj, Latvijoj, vaka
rų Baltrusijoj ir Ukrainoj 
išsivystė didelis prieš fašis
tus partizanų karas.

trūksta

pų.
Mėgindama surasti išeitį 

iš susidariusios sunkios pa
dėties, suomių vyriausybė 
dar praėjusių metų gruo
džio pabaigoje įnešė seimui 
svarstyti įstatymo projektą, 
kuriuo vyriausybei suteikia
mi nepaprasti ekonominiai 
įgaliojimai. Tarp kita ko, 
įstatymas numato uždraus
ti streikus.

Tačiau, kaip kai kurie de
putatai svarstymo metu sei
me pažymėjo, “vienų tiktai 
įstatymų pagalba padėtis • 
šalyje nepagerės.”

(“Pravda” birž. 1 d.)
“Laisvės” Red. pastaba: 

Kaip matosi, šis straipsnis 
buvo atspausdintas dar 
prieš karą, prieš birželio 22 
d. llabar Suomijoj padėtis 
yra kur kas tragingesnė.

Francai Wfifflliin <Wse. Jie, be kitko, pa- monstruojančius ar kitaip 
kJjMvgUUlu ii degė svarbų elektrinių prie-;prieš Vokietiją veikiančius 

Amu- taisų fabriką Paryžiaus .žmones. Sako, kad tai, girdi 
IFSglLa vusucuy mini priemiestyje; Graff fabri- esą “komunistai ir žydai.”

f

nidjfis Fabrikus
Vichy, Francija. — Žmo

nės bombomis sprogdina ir 
degina ginklų ir amunicijos 
fabrikus, dirbančius vokie- 
čam karo pabūklus, užimto
je ir dar “laisvoje” Franci-

kus Versalėje, kur padarė 
pustrečio miliono frankų 
(nuostolių ir susprogdino ke- 
liis kitus karinius fabrikus.

Karinė nacių vyriausybė
Paryžiaus Francijoje išleido į neužimtąją Francijos dalį, 
įsakymą sušaudyt visus dc- Įsakyta tokius vyrus išbug-

Nacių valdžia įsakė de- 
portuot iš “nepriklausomos” 
Franci jos į Vokietiją visus 
jaunus žmones, kurie iš Lo
raine pabėgo nuo vokiečių

karininkų dokumentus, jų 
tarpe štai kokį rado doku
mentą, pasirašytą pulkinin
ko Wolf, komandieriaus’An
tro Bataliono, 212-to Vokie
čių Pėstininkų Pulko, kur 
tarpe kitko nacių komandie- 
rius įsako:

“Rusai partizanai veikia 
Išioj srity j. Aš įsakau, kad

Partizanai iš būrio “Gim- žvalgai apie tai turi būti in- 
tinė” per 6 dienas sunaiki- struktuoti ir jie aprūpinti 
no du fašistų traukinius su kulkasvaidžiais. Aš įsakau, 
reikmenimis, šešis gazolino kad kuopų k o m a n diedai 
bakus ir atmušė 41 raudom' 
armietį iš priešo nelaisvės.

Partizanai iš būrio “Mir
tis Fašizmui” sunaikino vo
kiečių saperų kuopą, apie 
250 vokiečių, netikėtai juos 
užpuolus.

Raiteliai partizanai iš bū
rio “Vorošilovietis” kardais 
iškapojo 50 rumunu karių 
ir pagriebė nemažai karo 
reikmenų.

Partizanai iš būrio “Rau
donas Sakalas” s u naikino 
nemažai vokiečių karo lėk
tuvų miške, kada jie užpuo
lė priešą ir mišką padegė. 
Rumunijos pasienyj sovieti
niai partizanai išmušė dvi 
priešo kuopas ir sunaikino 
brigados štabą. Kitoj vietoj 
partizanai sunaikino du vo
kiečių tankus, tris šarvuo
tus automobilius, penkiolika 
sunkvežimių su amunicija. 
Taip diena iš dienos partiza
nai puola priešą.

Kad partizanai daug prie
šui daro žalos, tai paliudija

apie tai turi painformuoti 
karius ir artėjant nakčiai 
neleisti juos atsiskirti, jeigu 
jie nėra ginkluoti.”

Kaip partizanų kova yra 
svarbi, tą geriausiai parodo 
karas Chinijoj. Kada 1937 
metais Japonijos imperialis
tai užpuolė Chiniją, tai visi 
karo specialistai pranašavo 
greitą Japonijos laimėjimą. 
Gi partizanų kova ir Chini- 
jos liaudies pasiryžimas pa
rodė ką kitą.

dyt į vienas vietas Vokieti
joj, o jų žmonas į visai skir
tingas vietas.

ui.

Sovietų Piliečiai Ruošiasi
Iš Maskvos praneša, kad 

ten dešimtys tūkstančių pi
liečių vakarais, po darbo va
landų, pratinasi su ginklais 
kovoti, jeigu jiems prisieitų 
ginti savo laisvą darbinin
kišką tėvynę.

Du kart mėnesinis žurna
las “Bolševik” rašo: “Sovie
tų Sąjungoj milionai darbi
ninkų ir darbininkių išsila
vinę ginklą vartoti ir prisi
rengę pagal pirmą valdžios 
ir partijos pašaukimą imtis 
ginklą į rankas ir stoti ko
von prieš barbariškus fa
šistus.”

paskirstymas. Valgyklų, ir 
restoranų lankytojai, jeigu 
jie nori gauti kokį nors pa-| 
tiekalą, kuriam paruošti 
reikalingas sviestas, marga
rinas arba kiti riebalai, turi 
atiduoti savo kuponą rieba^ 
lams. Norint gauti -buter
brodą su sviestu reikia ti- 
duoti vieną kuponą, o jeigu 
sumuštinyje yra dar gaba- Klausimas 
liukas sūrio, tai reikalingi Redakcijai: Ar galėtumė- 
du kuponai.

Dar sausio 1 d. suomių'štai kame: Aš turiu giminių 
vyriausybė išleido nutarimą'Kanadoje, kurie, kiek žinau, 
apie bulvių pardavimo apri-1 neprenumeruoja ir neskai- 
bojimą. Kaip praneša laik-Jto jokio laikraščio. Aš norė- 
raštis Uusi Suomi, turguo-^iau jiems Kanados lietuviš- 
se pastebimas bulvių tfūku-................. ..
m as.

Švedų laikraštis Socialde- 
mokraten rašo:

“Paduoti buterbrodus pie
tums arba vakarienei, pa
pildant pagrindinius patie
kalus, Suomijoje uždrausta. 
Taip pat uždrausta gaminti 
padažus su sviestu. Be to, 
tris kartus per savaitę — 
pirmadieniais, antradie
niais ir penktadieniais — 
sviesto visiškai neduoda ... 
Siūloma kiek galint dažniau 
virti sriubas. Pamažu sriu
ba darosi pagrindinis Suo
mijos patiekalas.”'

Eilės prekių išnykimas iš 
rinkos lydimas kainų augi
mo ir spekuliacijos plitimo.

Spauda negali paslėpti 
skurdaus darbo žmonių pa
dėjimo. Laikraštis Šuomen 
Socialdemokrati paskelbė šį 
vienos , namų šeimininkės 
laišką:

“Mano vyras dirba prie 
statybos, bet jo uždarbiai 
tokie maži, kad jų neužten
ka pragyvenimui. Viskas 
baisiai brangu. Mes gyvena
me šaltoje, 'rūsio patalpoje, 
kur sienos visada drėgnos. 
Malkų mes neturime ir aps
kritai mūsų buto malkomis 
negalima prikūrenti. Aš ne
galiu palikti mažamečių 
vaikų, nes neturiu drabu
žių, kad galėčiau išeiti į 
gatvę. Visas vyro uždarbis 
išeina malkoms ir buto mo
kesčiui. Parduoti nėra ko, 
nes visas turtas įkiestas 
lombarde.” *

šalyje auga

.Klausimai ir

te man patarnauti? Dalykas

ką laikraštį užprenumeruo
ti, kaipo dovaną. Bet koks k 
Kanadoje yra geriausias lie
tuvių laikraštis, aš nežinau. 
Taipgi ir aš norėčiau kana
diečių laikraštį skaityti. At
siprašau už jūsų laiko truk
dymą. * X.
Atsakymas

Kanados, lietuviai turi la
bai puikų ir pažangų laik
raštį “Liaudies Balsą.” Mes 
nuoširdžiai patariame šį 
laikraštį užrašyti savo gimi
nėms Kanadoje ir patiems 
užsiprenumeruoti, jeigu no
rite susipažinti su Kanados 
lietuvių gyvenimu. Prenu
merata yra: Kanadoje $3 
metams ir $1.50 pusei metų. 
Jungtinėse Valstijose $3.50 
metams ir $1.75 pusei metų. 
O adresas toks:

Liaudies Balsas, P. O. 
Station C, Box 1013, Toron
to 3, Ontario, Kanada.
Anglų Orlaiviai Nepadarę 
Karinių Nuostolių Vokie

čiam, Sako Naciai
Berlin. — Naciai teigia, 

kad Anglijos orlaiviai pa
skutiniu savo užpuolimu ant 
Vokietijos nepadarę jokių 
karinių nuostolių.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo karinius anglų fa
brikus Šoktijoj.

Naciai sakosi per dieną 
nukirtę 26 anglų orlaivius.

Paryžius. — Naciai už
grobia visą galimą turtą 
nuo Sovietų piliečių Franci- 
joj, nekliudydami tik rusųr 

nedarbas, baltagvardiečių nuosavybės

Naciai teigia,

1
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TOMORROW

APPEASEMENT 0 by Cropper

They shall come singing;
The old streets, the tired streets shall hear them, 
And the weary housefronts with their myriad eyes, 
And the flawed pavements;
A thunder of trumpets in their voices
Shall fall upon the smug and brooding air
Dispelling
The heavy vapors of the autocratic days 
And the Pierrot nights.

e
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A Search into Its Past

Part I
We»e someone to ask you of what importance Lithuania is in 

uropean history, it is probable that your answer would not 
iclude on example of importance. This is the due of any smal/ 
atiort today. If it did not describe itself and advertise its glo- 
es, it would receive but scant notice from, both historians and 
atesmen. Furthermore, if a0---------
?ople were peaceful and did 
>t plunder amongst their neighbors, 

is inevitable that they will not 
remembered by succeeding gen- 

ations. It may be ironic, but it 
>es seem that most works of his- 
ry follow armies through the wars 
nich have never ceased since the 
wn of history. In addition, it can 

• said that many of the large na- 
>ns of today do color their past 
story so as to accent the best and 
ie the worst.

a nation be judged by its language, 
the Lithuanians would receive one 
of the highest scores in goodness; 
for not only do they express them
selves clearly, but when occasioned 
to curse, they use words borrowed 
from foreign languages because 
their own contains none.

They shall come singing,
Come upon you, city, as a wave
No lordly words can halt,
Nor the beating of hands, nor the firing of guns, nor the clang

ing of bells;
The day shall rise
Out of the eastern sea
And bright shall be the sun of it, city.
And where shall we be, my heart, where?
Shall we be with them as they march,
Shall we be greeting them in the streets,
Or cringing behind useless obsolete curtains 
And futile bayonets
When they come singing.

Robert W. Lowndes.

Hitlers Day of Retribution Is Not
Far Off, Say Soviets

has published moving eye
accounts of atrocities com- 
by the Fascist barbarians 
and other Soviet towns and 
occupied by the Germans. 

German Information Bureau, 
its customary cynicism, has de
al! these atrocities and main- 
that the letters and diaries

who are bound 
ties of criminal 
retribution for

of this

The Lithuanian of today has no- 
ing to point to but a strip of land 

• the southern shores of the Baltic 
a. But he is not sorry, for though 
>ry may lie in the past, he still 
s no craving to set aside right and 
conquer the future through wrong.

can show that if the Lithuan- 
is had not crushed the Mon- 
.ian and Tartar hordes in west

expansion, the Europe of to- 
might not 
and culture 
can point 
Lithuania,

include 
of 
to 
in

the na- 
our generation, 
the fact that 
defense of its 
out to fight— 
its enemies but

rd 
y 
ns 
le 
en
n lands, did set 
not only defeated 
o grew to be the largest nation 
Europe at that time.

The lack of Lithuanian litera
ture can be explained by noting the 
remoteness of their land and by 
reviewing the history of Czarist 
Russian domination, when Lith
uanians were forbidden to read in 
their own language and had their 
books destroyed. However, it can 
be safely said that Lithuania has 
had more songs and lyric poems 
than any other nation of Europeans. 
If one had to record every song 
which the prolific country bards had 
produced, it would necessitate a life 
work because the source of material 
is boundless. Even then success 
would not be assured, for every vil
lage had its own songs and poems. 
Popular Lithuanian poetry has been 
a source from which the poets, 
Goethe, Herder, and Mickiewicz 
rowed. (1)

bor

by Janet Weaver
MOSCOW. — During the last 

few days, the Soviet Information 
Bureau, 
witness 
mitted 
in Lvov 
villages 
The 
with 
nied 
tains
found on German officers and sold
iers, in which they describe their acts 
of plunder and violence are frauds.

At the press conference on Aug
ust 12th, Vice-Commissar of For
eign Affairs, Lozovsky, cited new 
indisputable data showing the in
human tortures perpetrated by the 
German sadists on the population in 
German occupied areas. Your cor
respondent was shown the testimony 
of wounded Red Armymen and 
Commanders and Soviet citizens who 
managed to escape from occupied 

towns.
area these 

the 
one

the

New Britain, Conn.

Pusva- 
iš sto- 

kilosai- 
laukiau 
devinta

HISTORIANS AND philologists, 
for some reason or other, have 
rely scratched in the dim past 

Lithuania. This past i is indeed a 
h field for research.
\lthough records are scarce, re- 
rch has revealed that the Lith- 
lian language is the oldest liv- 

language in Europe and that it 
more ancient than the Greek, 
tic, Latin, German and Slavonic 
gues. Not only is it the most 
dent but it probably has the 
st words and the most beauty, 
is the closest to ancient Sanskrit.
is also the one which has the 

ratest number of caressing and 
learing diminutives and they can 
multiplied almost ad infinitum by 
lying tihem to verbs, adverbs, ad- 
ives, and substantives. Should

may 
past

Pakilęs Ūpas Nariuose. 
Spaudos Piknike. 
Šeimininkių Stalas.

Per kokį laikotarpį tartum 
kokia, kaip po audrai, tyla bu
vo užviešpatavus šioje koloni
joje pažangiųjų eilėse. ALDL 
D 27 kuopos susirinkimai ir
gi buvo suretėję, nariai “pa
miršdavo” į juos atsilankyti. 
Tačiau nėr to blogo, kad neiš
eitų ant gero.

štai jau antras iš eilės įvy
kęs kuopos susirinkimas pa
rodė atgijimą, entuziazmą 
svarstyme svarbių reikalų.

Paskiausi svieto nuotikiai 
parodė, kad dar ne laikas il
sėtis, dar yra būtinas reika
las mestis didelin darban. Dar
ban sustiprinimui pažangaus 
judėjimo, kad būtų lengviau 
vesti kovą prieš plėrūną-fa
šizmą.

Draugės moterys šiame su
sirinkime juo labiau pasirodė 
sumanume. Jos ir įnešimus pa
siūlė, kurie turi didelės reikš
mės šiose dienose. Pav., mūsų 
draugės pasiūlė, kad kuopa 
imtųsi už darbo teikime do
vanėlių Sovietijos kariams ar
ba svarbiausiai už viską, tai 
medikalės pagelbos. 
kilnus sumanymas, 
dideliu entuziazmu 
Tam darbuotojai
Kaip greit sužinosime kelius, 
kuriais tokia medžiaga galės 
pasiekti Sovietų liaudį, taip 
greit darbas prasidės visu ga
ru.

Apšvieta, šios organizacijos, 
pirmaeilis dalykas, tad ir šio
je srityje moterys parodė su
manumą, net ir duosnumą.

Paminėjimui lietuvių mote
rų kultūrinio gyvenimo vedi
mo ir jų leisto “Moterų Bal
so,” o kad geriau atžymėjus 
tą praeities kultūrinį darbą ir 
žadamą per jas išleisti 
rintą žurnalą, tad to 
pasirodymui moterys 
pamatą aukodamos po
kitos po mažiau, žinoma ir vy
rai negalėjo apsileisti. Ir taip 
susimetė aukų $3.75. Tai ma
tome koks ūpas pasireiškė 
kuopos nariuose.

Aukotojų vardai: J. M. $1. 
Po 50c.: Z. Yasekas, S. Yur- 
kūnas ir K. Remeitienė. Po 
25c.: V. Masionis, V. T. Yoki- 
mas, G. Mičiulis, J. Sabaliaus
kas ir drg. V.

Mūsų nuolatinis svečias drg. 
J. B. pasiūlė suruošti draugiš
ką pokylį, irgi užgirtas. Geis
tina, kad tasai pakylis įvyktų.

Paėmus nominavimą ALDL 
D Centro Komiteto, parinkta 
veik visi esamieji išskyrus ke
lius naujus, dadėtus iš mūs ar
timos apylinkės.

Phillipsburg, Pa., ir 
Easton, Pa.

Aiškiai Girdime “Laisvės” 
Radio Programą

Rugpjūčio 11 dieną, kaip 
buvo paskelbta dienraštyj 
“Laisvėj,” kad prasidės pir
mas “Laisvės” Radio 
landis, 9 vai. vakare, 
ties WBYN ant 1430 
kels, su nekantrumu 
nurodyto laiko, štai ir
valanda. Atėjo ir kaimynų, vi
si susirinkome apie priimtuvą 
ir pradėjome jieškoti stoties. 
Nereikėjo ilgai jieškoti, grei
tai radome.

Draugas Ormanas, pranešė
jas, aiškiai girdimas. Girdim 
kiekvieną jo žodį ir sakinį. 
Drg. Mizara padarė peržvalgą 
Sovietų Sąjungos ir Vokieti
jos karo. Visi atydžiai klausė
mės kalbų ir muzikos ir iki 
pat galo gerai girdėjosi, nors 
Phillipsburgo atsta nuo New 
Yorko yra 77 amerikoniškos 
mylios.

ši stotis girdisi taip aiškiai, 
kaip ir WJZ. Pasibaigus prog
ramai prasidėjo diskusijos, 
kaip ir kokiu būdu reikia pa
remti “Laisvės” Radio Progra
mą, kad ją palaikius. Vieni 
kalbėjo, kad reikia parinkti 
aukų, kiti pridūrė, kad galima 
pasiųsti ir per “Laisvės” Ra
dio Programą pagarsinti savo 
draugų gimtadienių paminėji
mus už tai apmokant. Man 
rodosi, kad visokia parama 
yra geras dalykas.

Draugės ir Draugai, kurie 
dar negirdėjote “Laisvės” Ra
dio Programos, tai nepamirški
te pirmadienį, rugpjūčio 18 
dieną, 9 valandą pagal taupy
mo laiką, pastatyti savo radio 
priimtuvą ant WBYN stoties, 
1430 klc. ir tikrai girdėsite. 
Kuris kaitą išgirsite tokią pui
kia v

Tai pra- 
kuris su 
priimtas, 
parinkti.

the S.S. and S.A., 
to him by common 
deeds and fear of 
their monstrous crimes.”

Lozovsky then handed to foreign 
correspondents a photostatic copy 
of a letter written by Lotta, wife 
of a German lieutenant, which 
clearly shows the thoughts of these 
people today. The wife
German officer and storm trooper, 
after learning that her husband is 
at the Eastern front, demanded that 
he grab a fur coat from some “dirty 
Jew” for her. She also advises her 
husband to get material for a suit 
for her in a similar manner. This 
is only one of many such letters 
and is authentic proof of the true 
color of this scum of German so
ciety.

This is why these bandits have 
come to the USSR following their 
easy victories in the West. “But,” 
stated Lozovsky, “the Soviet Union 
proved to be too hard a nut for 
the fascists to crack. The mad fury 
of the Brown Shirt bandits against 
the Soviet Union is growing in pro
portion to the losses sustained by 
the German Army and to the 
guerrilla movement. They are vent
ing their fury on the population and 
derive keen pleasure from plunder, 
murder, rape and the sadistic assas
sination of civilians.

“The history of wars knows no 
such parallel. Hitler and his 
complices thought that victory 
compensate for all crimes, 
there is no power in the world
could force the German fascists to 
pay with bloody tears for its evil 
deeds. But in this Hitler has erred. 
No matter what happens, the evil 
perpetrated on wounded men of the 
Red Army by the Hitler bandits, the 
plunder and murder of the civil po
pulation, the violation and outrages 
against the courageous Soviet wo
men will never be forgotten.

“Hitler may rest assured,” con
cluded Lozovsky, “that the day of 
retribution is not far off.”

An interesting incident took place 
a few days ago when a 
bomber made a forced 
while attempting to break 
to Moscow. Four airmen
with submachine guns climbed out 
of a plane. They sat down next 
to their plane, making no attempt 
to use their guns when collective 
farmersx approached them. The lat
ter, after ascertaining that it was 
a German plane, informed members 
of the local militia who appeared 
on the scene with 
demanded that the 
render.

The German pilot
and still offered no resistance. After 
the arrival of another militiamen, 
four German airmen surrendered 
and were taken to militia headquar
ters. There one of them pointed to 
another saying: “He is »a member 
of the S.S. and should be arrested.” 
The hatred for Hitlerite detach
ments is growing so intense 
such cases are to be observed 
among the Germans’ picked 
men.

jos

“Laisvės” muzikos ir kal- 
programą, tas neapleisite 
niekados.

paįvai- 
svečio 

padėjo 
dolerį,

Radio Program 
Covers Wide Area

BROOKLYN, N. Y.—Since

Giving names and 
people describe the actions of 
fascist barbarians. Following is 
.of many such accounts:

After the fascists occupied
village of Maliye Lozi, 12 of them 
demanded that 18 year-old Droz
dova tell them of the whereabouts 
of collective farm cattle. When she 
refused to do so, the fascists 
dragged her into a field where 
they raped and then shot her. Many 
such cases of rape are contained 
in similar accounts.

makes a definite assertion. “I have 
elsewhere given my reasons for be
lieving that a great deal of the 
history of the Goths belongs not to 
the Germans, but to the Lithuan
ians ...” (3)

The Germans have attempted to 
trace their Gothic ties by asserting 
that the ancient Prussians, relatives 
of the ancient Lithuanians, were 
their forefathers. Latham refutes 
this:

“In the eleventh century, twelfth, 
and thirteeth centuries things were 
different. All Prussia was Lithuan- 
ic; the parts on the Vistula as 
well as the parts on the Niemen— 
the parts even beyond the Vistula. 
All was Lithuanic as far as the 
frontiers of Pomerania; where it 
was Slavonic.

“Where, then, were the Germans? 
In Hannover, Westphalia, and the 
parts to the west of the Elbe. They 
had yet to conquer their present 
occupancies in two Prussias;—the 
two Prussias, for when we write 
about the Lithuanic populations, the 
division into East and West is im
portant. West Prussia was, and is, 
the more thoroughly Germanized of 
the two. In both, however, the pre
sent Germans are Prussians in the 
way that an Englishman is a Briton, 
i.e., not at all. An Englishman is 
a German upon soil originally Brit
ish. A Prussian is a German upon 
soil originally Lithuanic.

“In the twelfth century the Prus
sians were a powerful nation. In the 
second they bore the name Goth- 
ones, and occupied the amber coun
try. The Germans called them 
Esten, or men of the east; this being 
the origin of the words ----- TIAIOI
(the first two letters, omega and 
eta, cannot be reproduced on “L.” 
linotype machines), and Aestyi, in 
Strabo and Tacitus. The Germans 
who conquered them called them 
Guddon.” (4)

The Lithuanians were a part of 
the Aestian race which also include 
the Latvians and 
Dr. Latham says 
otherwise named 
Gottheudi, Getae, 
longed to the

The Slavonic people (the Poles, 
Russians, etc.) called the Lithuan
ians and Prussians “Guci,” “Goci,” 
etc., which means “The Goths.” (8)

Fifty percent of the Gothic lan
guage is used in the Lithuanian vo
cabulary.

On Gothic coins we see the names 
of Gothic princes; and exactly such 
names still survive in Lithuania. (9)

In Lithuania over forty percent of 
the people have Gothic surnames. 
(10)

The Goths roamed through the 
'lands of Spain, Italy and Greece. 
Today, in these countries, one still

several 
had occupied it, 
railroad worker 

body of a Rod 
bearing traces of

in these docum-

Information is likewise given of 
40 instances, when hospital trains, 
army hospitals and ordinary hospit
als were fired on and bombed, 
killing many wounded Red Army
men in these hospitals.

Several photographs were taken 
of the town of N. from which the 
fascists were dislodged 
hours after they 
show a murdered 
and the burned 
Army Commander, 
terrible tortures.

Facts described
ents reveal the essence of the ci
vilizing mission undertaken by the 
Hitlerites in the regions they have 
occupied. “Where does Hitler get 
.the two-legged beasts, unworthy of 
the name of man, to commit these 
atrocities?” Lozovsky asked, and 
then answered, “By propagating 
the idea of plunder, violence and 
personal wealth, Hitler has been 
able to gather round him the scum 
of German society.

, declared 
such is 
This is 
rally up

This scum is 
a superior race, and as 

permitted to do anything, 
how Hitler managed to 

to 300,000 “loyal” people—

can find Gothonic surnames. In Italy 
they have been Italianized, in 
Spain they ha/e been Spaniardized; 
but in Greece 
only the roots 
have remained

and Lithuania, not 
but the endings also 
Gothic and intact. 
(11)

Thus it becomes apparent that, 
either the Goths 
close relations of 
or both were one

(to be continued

were extremely 
the 
and 
next

Lithuanians, 
the same. 
Tuesday)

ai

ac- 
will 
that 
that

German 
landing 
through 

armed

revolvers and
Germans sur-

remained silent

that 
even 
air-

an unusually 
post cards, letters, 
from Lithuanians 
metropolitan area 
offer their con- 

wishes to

its 
first program a week ago yesterday, 
the “Laisve” Lithuanian Radio Pro
gram has received 
large number of 
telephone calls 
throughout the 
who wanted to
gratulations and best 
“Laisve” for starting the program.

John Orman, youthful announcer 
of the program, as well as Roy 
Mizara who commented on world 
events came in for particular praise 
for their clear speaking. It was a 
pleasure, many said, to listen to 
good Lithuanian well spoken after 
having heard the beautiful language 
slaughtered over other programs.

Aldona Klimaite, singer, and Elsa 
Gasiunas who accompanied on the 
piano and Eva Mizarienė received 
their full share of praise.

Kaip Su Spaudos Pikniku?
Pasitarta, kaip išgarsinti tą 

svarbųjį pikniką, t. y., kad vi
si vietos lietuviai žinotų, kad 
jisai įvyks rugpjūčio (Aug.) 
31 d., Lietuvių Darže, Water
bury, Conn.

Vienas svarbus dalykas pra
leista be pastabos, tai šeimi
ninkių ruošiamas stalas pikni
ke. Gaila, kad taip atsitiko. 
Bet laiko dar yra keletas die
nų iki pikniko. Moterys turėtų 
greitai sudaryti planus, kad 
ką nors nuvežus ant to stalo 
nuo šios kolonijos moterų. Ką 
sakote, draugės?

Iš pašaliečių kalbų galima 
spręsti, kad .iš New Britain’o 
daugelis žmonių lankysis 
spaudos piknike, ypač norisi 
pasiklausyti draugo šolomsko 
kalbos. Tylusis.

Might Have Done Worse
The minister met Tom, the village 

ne’er-do-well, and much to the lat
ter’s surprise .shook him heartily 
by the hand. “I’m so glad you’ve 

* * *
Over-Zealous

“Has your husband taken the 
medicine I prescribed ? A tablet be
fore each 
after?”

“Mebbe 
but he’s 
whisky!”

SUOMIAI SKELBIA, KAD 
UŽĖMĘ SORTAVALĄ 
Helsinki. — Suomių ko

manda sako, kad jie atėmę

John Orman
Laisve’s Lithuanian Radio 

Program Announcer.

In the future, John Orman, who 
is also President of the Laisve Lith
uanian Radio Club, said that the 
program will offer the best there 
is in good music and will strive 
to keep its many listeners informed
on the last world events as well as iš Sovietų Sortavala miestą, 
local Lithuanian news and newsKarelijos tarpvandenyje.

Imprimerie 
D’Appel, Paris,

Old Prussians. (5) 
that the Guttones, 

1 Guddae, Goths, 
Getvi, Gytae, be- 

Eestian race. (6)

have definitely left 
history. Today, de
Goths are living in 
Greece and Italy, 
nomads conquered 
and changed the

Goths and Lithuanians
RICH FIELD for research 
be found in reviewing 'the 

history of the Goths and Lithuan
ians. The Goths 
their stamp on 
scendents of the 
Spain, 
These 
many 
course

Both the Lithuanians/^ and the 
Goths came from the same territory 
along the coast of the' Baltic Sea. 
(2).

Though the Germans claim to be 
descendants of the 
have refuted this 
occasions. Tacitus, 
cient Rome, writes 
are not Germans, 
lica, Osos Pannonica lingua coar- 
guit non esse Germanos.”

Dr. Latham, an English scholar,

France, 
fighting 

a nation 
of history, 

the

Goths, scholars 
claim on many 
scholar of an
that the Goths 
“Gothinos Gal-

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Alexander M.,
Goths), Draugas 

Chicago,
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Guthones (The
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meal and a small

he’s a few tablets 
a month ahead

whisky

behind, 
wi’ th’

The Easiest Way
First Burglar—Come on, 

let’s figure up what we made on 
this haul.

Second Burglar—I’m
Let’s wait 
papers.

Lefty,

and
too tired, 

look in the morning

*
The 
a new definition of the

— a man who hopes for
the best and prepares for the burst.

; Here is
’» Londoner

* *

Londoner

from occupied Lithuania.
Last Sunday, August 17, the Ra

dio Program held 
Klashus Clinton 
packed hall and a full park of 
people celebrated 
program ever to be launched by the 
Laisve Lithuanian Daily.

The program is being presented 
on Monday evenings at 9 p. m. over 
Station WBYN, 1430 kilocycles. 
WBYN is a' powerful station since 
cards have come in from Pennsyl
vania and Connecticut from Lith- 

, uanians who heard the program. ■

its first picnic at 
Park where a

the first radio

Berlin.—Vokiečių koman
da teigia, kad jie per savai
tę nuskandinę daugiau kaip 
100,000 tonų anglų laivų ir 
sunaikinę 121-ną jų orlaivį.

London. — 300 Anglijos 
orlaivių įnirtusiai bombar
davo nacių prieplaukas ir 
miestus.
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Maskvos Metro įspūdžiai iš Atostogų
(Laiškas iš Maskvos)

Prieš šešis metus — 1935 
m. gegužės 15 d. — išėjo pir
masis Maskvos metro (pože
minio geležinkelio) traukinys.

Ir jau sunku dabar įsivaiz
duoti Maskvą be metro... 
Mes taip pripratome prie jo, 
tartum jis būtų buvęs visuo
met. O iš tikro Maskva visuo
met yra buvusi pėsčiųjų mies
tu.

5 metus, kai 
metropolite- 
1 milijardą 

keleivių. Dar

dviejų valandų, o konke — 
net ištisų 4 valandų, o mūsiš
kėje Maskvoje metro trauki
nys nuneš mus tiek pat per 20 
—21 minučių.

Per pirmuosius 
veikia Maskvos 
nas, jis pervežė 
226 milijonus
maždaug po dvejų metų bus 
galima pasakyti, kad Maskvos 
metro pervežė viso žemės ru
tulio gyventojus (2,169,000,- 
000 žmonių).

Jau eksploatuojamos pirmo
sios dvi metro požeminių ke
lių eilės 26,5 kilometrų ilgio.
22 stotys, — puošnūs požemi
niai pavilijonai ir požeminės 
stočių salės, su kasomis, 42 
eskalatoriais, plačiomis plat- 

kaįp pėsčiu.” I formomis, stočių laukiamosios
t- i - at i salės, papuoštos skulptūrų iKonke Maskvoje atsirado _ . ... . ,. . rr........... ... grupėmis, meniškomis liustro-tik 1872 metais. Tačiau ji bu- . 1 ’ . _ . , ,. * Inns, marmurinėmis kolonomis,vo per brangi net vidutiniam, .... i mozaika,maskvieciui. Kai busimas gar-■ 

susis rašytojas Antanas Če-i 
chovas, baigęs gimnaziją Ta- 
ganroge, atvyko pirmą kartą į 
Maskvą, jį pasitiko tėvas ir 
brolis. Visi trys iš geležinkelio j nusileis ne ' tik 
stoties ėjo pėsti į kitą miesto 
galą — neturėjo penkioko, 
kad visi trys būtų galėję va
žiuoti konke ...

Bet štai 1890 metais Mas
kvos gatvėse pasirodė tramva
jus, linijų buvo mažai ir važia
vimas buvo brangus, — Ivanas 
Bezprozvannyj ir toliau tebe
vaikščiojo pėsčias.

Tiktai po Spalio socialisti
nės revoliucijos maskvietis 
pėstininkas drąsiai, kaip tik
ras šeimininkas, 
ti ir jam dabar 
tramvajumi. Ir nuo 
nuolatos važinėdavo.

Didžiojo Stalino 
bolševikų partijos 
vadovaujama ėmė keistis se- vandenis 
noji, skersgatvių pėsčiųjų į 
Maskva, virsdama sostine 
verta mūsų galingosios ir gar 
bingosios tėvynės, viso pašau-( 
lio darbo žmonių tėvynės. Ir 
transportas darosi vis labiau ir| 
labiau sostiniškas. Pėsčioji 
Maskva susėdo į automobilius, 
sulipo į tramvajus, autobusus, 
troleibusus. Ėmė važinėti.

Bet štai — pasirodė, per 
ankšta. Senojoje Maskvoje j 
buvo per ankšta pėstiesiems, o 
važiuotiesiems buvo erdvu. 
Naujojoje Maskvoje — visi 
važiuoti. O Maskvos žemės pa
viršiuje jau pristigo vietos 
transporto tinklui plėsti.

Busimasis Maskvos istorikas 
pradės naują savo knygos sky
rių 1931 m. birželio 15 d. da
ta.

Tą dieną VKP(b) CK ple
numas priėmė istorinį nutari
mą dėl Maskvos rekonstruk
cijos, 
šiandien tebevyksta 
matant didysis miesto 
timas.

Tas nutarimas buvo 
dintas per nematytai- trumpus, 
rekordinius terminus. 1932 m. 
pavasarį 70,000 žmonių jau 
gulte apgulė požeminę Mas-I 
kva.

Tais laikais Maskva jau ne
bevaikščiodavo pėsčia. Ir vis 
dėlto buvo per ankšta — ir ne 
vien važiuojantiems vagonuo
se, dar labiau tramvajams, au
tomobiliams p a s i d arė per 
ankšta Maskvos .gatvėse . . .

Praėjo vos ketveri metai, 
kai buvo pradėti metropolite
no statybos darbai, o maskvie
čiai jau leidosi žemyn į naują
ją, požeminę, dar nematytą 
Maskvą ir ten kaip vėjas lėkė 
puikiuose vagonuose — dar 
negirdėtu miesto transportui 
greičiu.

Eksploatacinis tramvajaus 
greitis — 14,4 km per valan
dą, troleibuso — 15,5, autobu
so — 16-1. Metro traukinys le
kia iki 50—60 kilometrų per 
valandą.

Tarybinė tikrovė pakeitė 
laiko supratimą. Senoj oje 
Maskvoje pastatytas puikus, 
tikrai geriausias pasaulyje po
žeminis geležinkelis — per 4 
metus. “Anų laikų” Maskvoje 
tramvajumi pervažiuoti visą 
miestą reikdavo pusantros —

Tai pažymėjo dar 
metų garsusis rusų 
Belinskis.

prieš 70 
kritikas

“Visi čia vaikščioja pėsti,— 
rašė jis iš Maskvos, — valdi
ninkai, mėsininkai, kareiviai. 
O kuris Ivanas Bezprozvan
nyj, koks amatininkas, ir įsi
vaizduoti savęs kitaip negali

ėmė važinė- 
prieinamu 

to laiko

vedama, 
tiesiogiai

Baigiama statyti trečioji ke-
■ liti eilė — 14,8 kilometru. Dar 
septynios metro stotys.I

Tų naujųjų linijų keleiviai 
_____  ...: po žeme, bet 

j ir po vandeniu — važiuos 
traukiniu po Maskvos upe, po 
Jauzos upe ir po aplink miestą 

įeinančiu kanalu. Apie 20 met
rų gilumoje eis traukiniai, —i 

j viršum jų bus upės dugnas, —
■ traukiniai eis špižiniu tuneliu, 
į milžinišku vamzdžiu, kuris su- 
Isideda iš daugybės metalinių
žiedų — tiubingų po 3/4 met
ro pločio kiekvienas.

Požeminiai tuneliai jau be- 
| veik baigti statyti, ir kai da
lbai- vaikštai tais visiškai sau-j 
jsais, apšviestais požeminiais, 
keliais, sunku įsivaizduoti, kad! 
viršum galvos teka Maskvos! 
upė, dabar nešanti su savimi 
ir didžiosios rusų Volgos upės

Daugiau kaip prieš šimtą 
• metų Puškinas aprašė “Euge
nijuje Oniegine” Tatjanos at- 

' vykimą į Maskvą duobėtomis 
j gatvėmis šokinėjančia bričku- 
1 te. Ir toje pačioje poemoje po- 
i etas, žvelgdamas toli į ateitį, 
svajojo, kad “kaip filosofinėse 
lentelėse apskaičiuota, maž
daug po penkių šimtų metų” 
Rusijoje —

“Tiltai špižiniai per vandenis, 
žengs plačiu lanku : 
Nustumsim į šalį kalnus, po 

vandeniu.
Iškasime drąsius skliaustus...”

Poetas tiktai svajojo, pieš
damas “neįgyvendinamų no
rų” paveikslą. O tos svajonės 
jau įgyvendintos. Tačiau “fi
losofinės lentelės” suklaidino 
maždaug 400 metų, neįgyven
dinamieji norai, svajonė ir ste
buklai tapo tikrove vos 100

. Nuo tos dienos ir dar [ mety po -Puškino mirties, 18
mums

pasikei-

įgyven-

-taisiais Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos metais.

Tuos “stebuklus” padarė ta
rybiniai žmonės: metro pože
minį geležinkelį statė tarybi
niai darbininkai ir inžinieriai 
iš tarybinės medžiagos — 540 
tarybinių gamyklų ir fabrikų 
vykdė metro užsakymus, — 
statė pagal tarybinius planus 
Maskvos bolševikų vadovauja
mi.

Kapitalistinėse šalyse metro 
savo statistikoje visuomet tu
rėdavo tam tikrą rubriką ava
rijoms, žmonių aukoms ir nu
sižudymams. šiuo metu pasau
lio gyvenamomis baisiomis, 
kruvinomis dienomis, kuomet 
pasaulyje siautėja karo gais
ras, — taikos meto metropoli
tenas virto ten -slėptuve, nak
ties meto prieglauda “saugu
mo sala.” Tačiau bombos pa
tenka ir ten .. .

Maskvos metro nežino ava
rijų ir nusižudymų, o maskvie
čiams nėra nuo ko slėptis: jie 
ramūs nusileidžia žemyn po 
savąja Maskva ir 60 kilometrų 
per valandą greičiu lekia sker
sai išilgai didįjį miestą . . .

— Laimingas keleivis šalies 
laimingųjų žmonių, žinančių, 
kad jų rytojus bus gražesnis 
už šia diena, v »

E. Gardas.
T. Lietuvos”)

Linksma papasakoti apie 
aplankytas vietas mano ato
stogų laiku. Rugpj. 6 d. ap
leidome Mass, valstiją, važia
vome į Maine valstiją. Perva
žiuojant skersai šią valstiją, 
sustojome svarbesniuose mies
tuose. Buvom sustoję mieste 
Berline ir nuvažiavom pama
tyt popieros išdirbystės. Dide
lė dirbtuvė. Apsistoję, patyri
nėjome apie tos dirbtuvės dar
bininkų darbą ir gyvenimo są
lygas. čia darbininkai neturi 
unijos. Algos maž daug — 
nuo 14 iki 20 dolerių į savai
tę.. Dėl to ir nenuostabu ma
tant darbininkų gyvenimo na
mus, kurie apšepę ir jau kelin
tas metas nemaliavoti. Tai 
toks reginys matėsi Maine 
valstijoje.

Toliau važiavome per New 
! Hampshire valstiją. Ta dalis, 
per kurią važiavome j Bal
tuosius Kalnus, kiek akis gali 
užmatyti, daugiausiai pūsty- 
nės ir neapgyventos lygumos. 
Tik retkarčiais matosi ūkinin
ko sudriskę trobesiai.

Daug žmonių suvažiuoja pa
matyti Baltuosius Kalnus. Kas 
liečia mane ir mano sandrau
gą, tai mes matėme aukštes
nius Californijos Rocky Moun
tain kalnus (Akmens kalnus). 
Taipgi matėme Grand Canion 
kalnus, kurių aukštuma sie
kia 4,365 pėd. Į tų kalnų vir
šų galima užvažiuoti geležinės 
virvės traukiamu vage 
Tas vagonėlis panašus į 
kur gali sutilpti apie 35 
nes. Užvažiavus viršun, 
keičia oras — pasidaro 
tesnis. čia yra prirengta žiū
ronai, į kuriuos įmetęs 10c ga
li stebėti toliau stovinčių kal
nų viršūnes.

To viso kalnyno sąstato at
skiros dalys pavadintos buvu
sių Jungtinių Valstijų prezi
dentų vardais. Kalnas Mt.

Washington — 6,485 pėd.
aukščio. Į jo viršų galima už
važiuoti skirtingais prietaisais 
maždaug į apie valandą ir pu
sę, sugrįžti taip pat. Už tą ke
lionę reikia mokėti $3 nuo 
asmens. Galima važiuoti ir 
savo autęmobilium, už ką rei
kia užsimokėti $5. Bet retas 
kuris išdrįsta imti progą va
žiuoti savo automobilium.

Apie Baltuosius Kalnus pa
rašysiu daugiau sugrįžęs iš 
atostogų.

Pervažiavom Vermont vals
tiją, sustodami svarbesnėse 
vietose. Čia ūkininkų derlius 
matosi kiek geresnis, negu N. 
Hampshire ar Maine. Mies
tuose daugiausia medžių išdir

bystės industrija. čia prie 
vieškelių matosi dideli miškai.

Aš turėjau progos tiek daug 
apmatyti tik dėlto, kad turė- 
ja ugerą draugą G. Stasiukaitį.

Rugpjūčio 10 d. sugrįžome 
j Boston, Mass., kur lankėmės 
PLT Radio Valandos piknike, 
Maple Parke. Buvo daug žmo
nių iš vietinių ir apylinkės 
miestelių, šiame piknike drg. 
Stasiukaitis pardavė 2 serijas 
“Laisvės” pikniko (Philadel- 
phijoj) bilietų, čia radio dai
nininkų grupė gražiai padai
navo.

Massachusetts valstijos lie
tuvių tarpe yra daug veikėjų, 
menininkų ir visuomenininkų, 
apie kuriuos gal teks pakal-

beti vėliau. Man teko susipa
žinti su naujais draugais, vei
kėjais, “Laisvės” skaitytojais 
ir 1.1. Kur tik važiavome Nau
jojoj Anglijoj, progresyvių 
srovė visur turi didžiumą.

Naujojos Anglijos draugai 
deda pastangas išvystyti PLT 
Radio Valandą į geriausią kul
tūros ir apšvictos nešėją, čia 
taip pat neapsieinama be ko
vos su lietuviškais fašistais, 
kaip ir pas mus.

Buvom apsistoję Cambridge 
ir čia tris naktis nakvojome. 
Čia teko susipažinti su trim 
lietuvaitėm “Laisvės” skaity
tojom : B. Macika, -B. Karpin- 
kas ir M. Vasiliauskaite. Jos

visos nevedusios ir užlaiką ben
drai savo kambarius. Visos 
progresyvės merginos. Mudu 
su draugu Stasiukaičiu, kaipo 
nevedę, jieškom būdų parsi
vežti po vieną į Brooklyną.

Na, o dabar ilsimės Nantas- 
ket Beach, Mass. Gražus pajū- 
rys; yra visokių žaislų, kaip ir 
New Yorko Coney Island pa
jūryj.

Ims kelias dienas, kol susi
tvarkysiu medžiagą, kurią su
rinkau per atostogų laikotar
pį. Tos medžiagos pakaks vi
siems metams po šį tą parašy
ti.

Viso gero,
Jurgis Kuraitis.

lopšį, 
žmo- 
pasi- 
skys-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-11S8

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga’ 
apdaryta ....................... ;.....

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 ....... t....

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N Y

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

J. .GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

r*--——*—

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

530 SUMMER AVE.
![ Arti Chester Avenue

į NEWARK, N. J.

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

W ;; į 

? "Laisvė" už $1.®O I 
v: jį
>?< ------------------ R
| “Laisvė” kasdien atneš j jūsų namus | 
| naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo | 
| lauko, o jos yra labai svarbios. *
| Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
| kyli “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
įį 0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti | 
| dienraštį ‘‘‘Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- | 
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums |

“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. |

I “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA į
| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. | 
$ Ik

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

CONNECTICUT VALSTIJOS

SPAUDOS PIKNIKAS
Ruošia Darbininkiškos Organizacijos

Sekmadienį, 31 Rugpjūčio-August
Lietuvių. Parke, Už Lakewood, Waterbury, Conn.

Pradžia 1 valandą po pietų. Įžanga 20 centų.

Laisves Choras iš Hartford, Conn.

Programoj Dalyvauja: Laisvės Choras iš Hartfordo; Aido Choras iš Torringtono ir
Vilijos Choras iš Waterburio, visi po vadovybe B. Rasimavičiūtės

ŠOKIAMS GROS MERRY MAKERS ORKESTRĄ j

Kalbės D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. I
Gerbiamieji! Spaudos piknikas šiais metais negalėjo įvykti Hartforde dėl tam tikrų kliūčių, todėl 

perkėlėm į Waterbury. Kaip ir visuomet bus ir šeimininkių stalas, moterys suves iš visų miestų skanių 
valgių ir kitokių daiktų. Mums visiems svarbu gauti teisingas žinias, o darbininkiška spauda kaip tik 
ir paduoda tokias žinias. Todėl visų pareiga paremti spaudą dalyvaujant šiame piknike. Komisija, i 

■  . . r J

i * I
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Antradienis, Rugpj. 19, 1941 ' Penktai poslapi!

ANGLIJA IR SOVIETAI REIKALAUJA paprasta amerikonišką laik-

IŠVYT NACIŲ AGENTUS IŠ IRANO atspausdintą, stambesnėmis 
z__________ raidėmis, knygą.

jama šviesos, skaitant 
paprastą amerikonišką laik-

London. — Anglija ir So
vietų Sąjunga pasiuntė 
bendrą persergėjimą Iranui 
(Persijai), kad tas kraštas 
apsivalytų nuo tokio didelio 
skaičiaus vokiečių. Irane da
bar yra apie 3,000 vokiečių 
kariškių ir propagandistų, 
kurie apsimetę “keliaunin- 
kais-tu ristais.”

Daugelis tų vokiečių užima 
svarbias vietas radijo stoty
se, telegrafo ir geležinkelių 
raštinėse ir kitose įstaigose, 
kur gali veikt kaip penkta - 
kolumniečiai.

Anglija nužiūri, jog vo
kiečiai Irane darbuojasi iš
šauki sukilimą, nuverst da
bartinę vyriausybę ir suda
ryt naciam palankią valdžią, 
o tuomet vokiečiai su savo 
pakalikais galėtų iš Irano 
atakuot sovietinį Kaukazą, 
grūmot anglų žibalo šalti
niams Iraqe ir statyt pavo- 
jun anglų valdomą Šuezo 
kanalą, Syriją, Palestiną ir 
Indiją. — Patsai Iranas yra 
labai turtingas žibalo šalti
niais, į kuriuos skverbiasi 
naciai.

Anglai ypač bijo vokiečių 
žygių iš Irano tokiame atsi
tikime, jeigu naciam pavyk
tų persigrumt per Sovietų 
Kaukazą, kuris rubežiuoja- 
si su Iranu.

kai supranta, kad jeigu vo
kiečių veikla Irane pasiro
dys pavojinga Anglijos ko
lonijoms, tai Anglija pavar
tos savo armiją ir laivyną 
užimt Iraną.

Vokiečiai Sakosi Gauną 
Derliaus Ukrainoje

Kuomet skaitant raštą, 
krinta lempos šviesa tiesiai 
tik ant rašto, o aplinkui 
kambaryj esti tamsoku, — 
tas irgi gali būti priežastimi 
akių nuovargio.

Patartina, kad šviesos 
spinduliai nekristų tiesiai 
tik ant skaitomo rašto, bet 
gali apšviesti net ir lubas.

Petras.

Naciai Reikalauja Irano 
žibalo ir Orlaivių 

Stovyklų
Sovietų žinių agentūra 

Tass pranešė per radiją, jog 
vokiečiai reikalauja, kad 
Irano valdžia duobtų jiem or
laivių stovyklas ir gazolino, 
idant nacių orlaiviai iš Ira
no galėtų veikt prieš Angli
jos kolonijas ir Sovietus. O 
jeigu dabartinė Irano val
džia atmes šiuos vokiečių 
reikalavimus, tai Hitlerio 
agentai stengsis sukurstyt 
sukilimą ir nuverst tą val-

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie Ukrainoje radę daug 
galvijų, kiaulių, nemažus 
maisto sandėlius ir didoką 
dalį javų laukuose gerame 
stovyje. Sako, kad Sovietai 
nepaspėję jų išgabent ar su
naikint.

Anot nacių, tai keliasde
šimt tūkstančiu vokiečiu ka
reivių dabar dirbą Ukrainos 
laukuose, suimdami derlių 
ir kuldami jį penkiais šim
tais mašinų.

(Italų korespondentai ra
šo, kad viskas ten sunaikin
ta.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlin, rugp. 18. — Vokie

čių lakūnai sėkmingai bom
bardavę Maskvą ir Sovietų 
geležinkelius, kaip skelbia 
nacių komanda.

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai jie ties Krivoi Rog su
naikinę 87 sovietinius tan
kus ir pagrobę bei sunaiki
nę 52 kanuoles.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai nu
skandino du prekinius ang
lų laivus, viso 5,000 tonų.

Maskva. — 30 mylių į va
karus nuo Smolensko sovie
tiniai žvalgai susprogdino 
vokiečių amunicijos sandėlį.

Naciai turi savo agentų ir 
Irano kariuomenėje. Jie taip 
pat įsteigė savo šnipų orga
nizacijas Irane palei rūbe-J 
žiu su Sovietais.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas tariasi su 
valstybės ministeriu C. Hul- 

,1’u apie nusiteikimą linkui 
Japonijos.

Kodėl Skaitydamas 
PavargstiANGLAI GAL TURĖS 

UŽIMT IRANĄ
London. — Anglų politi-j jeįgU žmogus per dieną 

skaitys vidutiniai smulkų 
| raštą, tai jo akys padarys 
vienos mylios kelionę į abi 
puses. Tada vidutiniai akys 
perskaito 100,000 žodžių per 
dieną, šeši ploni akių mus- 
kuleliai, kurie vadovauja 
akių lėliukėms, jie padaro 

darbo 100,000 žingsnelių - sustoji- 
unijos daro, kai jos reikalau- mų; tai atlieka lygiai tokį 

darbą, jeigu bile vienas išj| 
mūs nukeliautumėm 50 my
lių per dieną pėsčias.

Akys turi virš 130,000,000 
plonų narvelių, kurių begali
niai didelis veikimas.

Jeigu mokinys skaityda
mas knygą turi ją laikyti 
arčiau akių kaip 13” ar 14”, 
tai jam veikiausiai reikalin
ga akiniai ar geresnė švie- 
ta—arba abieji kartu.

Žmogus nuolatos skaity
damas smulkokų raštą prie 
prastos šviesos, greičiau 
gaus nervų sukrikimą, negu 
tas žmogus, kuris sunkiai 
kastų ravus ar dirbtų kitą 
kokį sunkų darbą.

Tris kartus daugiau rei-

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

lifornijos reakcionieriai perse
kioja Sam Darcy ne už gimi
mo vietos klaidą, bet už buvi
mą komunistu ir veikėju?

Gerai Califomijos i

ja Sam Darcy išlaisvinti.

Automobilistų unijos kon
vencijoj dešiniems pavyko 
pravesti tarimą prieš komu
nistus. Bet toks raganų gau
dymas neišėjo jokiai unijai ant 
gero, neišeis ir šiai. Ypatingai 
automobilistų unijos auklėji
me komunistai yra pasižymėję 
veiklumu ir nuoširdumu.

Bet kokios mažumos perse
kiojimas unijoje yra priešin
gas demokratinėms tradici
joms ir pasitarnauja tiktai re
akcijai ir fašizmui.

“Vienybėje” vėl prapliupo 
oratoriai už naujus “fondus,” 
“aparatus” ir “komitetus.” 
Smeton-naciai, girdi, turi su
sivienyti, arba vėjais nueis vi
sos jų pastangos.

Vėjais nueis jų pastangos ar 
šiaip, ar taip. Tai mes jiems 
užtikriname, nepretenduodami 
į jokius pranašus.

London Anglai nus
kandino Italijos naikintuvą 
ir šešis prekinius laivus Vi
duržemio Jūroj.

Montello, Mass
LLD 6 kp. susirinkimas įvy

ko rugpjūčio 4 dieną. Pikniko 
komisija išdavė raportą, kad 

.sudėtinis piknikas su S. bosto
niečiais nusisekė labai gerai. 
Pelno pasidalinta su viršum po 
50 doleriu. Nutarta paaukoti: 
“Vilnies” naujam presui 5 do
lerius; Apšvietos Fondui 5 

i dolerius; “Moterų Baiso” išlei- 
' dimo jubilėjaus žurnalui 5 
dolerius.

Liet. Taut. Namo Draugo
vė laikė susirinkimą rugp. 5 
dieną. Nutarė pirkti Tautos 
Defense Bonds už šimtą dole
rių ($100.00).

šv. Roko pašelpinė draugys
tė laikė susirinkimą rugp. 6 d. 
Nutarė pirkti šalies Apsigyni
mo Bonų už 5 šimtus dolerių 
($500.00).

Lietuvių- Piliečių Kliubas lai
ke susirinkimą, Lietuvių Tau
tiškam Name. Nutarė pirkti 
Šalies Apsigynimo Bonų už 15 
šimtų dolerių ($1,500.00).

Matomai, organizacijos per
ka Šalies Apsigynimo Bonui, 
kad tik greičiau hitlerizmui 
sprandas būtų nusuktas.

Pasidavė po operacija Pra
no Pūkelio moteris. Jie užlai
ko valgomų daiktų krautuvę 
ant Vine St. Yra seni “Lais
vės” skaitytojai ir šiaip pa
žangūs. Remia darbininkišką 
judėjimą. Linkėtina sėkmingo 
ir greito pasveikimo.

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
Styvis Strupenis t a išydamas 
namą, nukrito nuo antro aukš
to ir mirtinai susižeidė. Jau 
apie pora mėnesių praėjo kaip 
nelaimė įvyko, bet su juom 
nežinia kaip bus. Dar jis tebė
ra ligoninėj. Laukia jo pa- 
sveikstant šeimyna, giminės, 
kaimynai ir šiaip pažįstami.

Rugpjūčio 4 d. tapo palai
dotas Julius Drajeckis, dar ne
seno amžiaus.. Paliko nuliūdi
me brolį, seserį ir kitas gimi
nes.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

5?

□

Suteikiam garbingas laidotuvef

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni

Jaunkit£» Smarkūs, Švieži, Daug Jaunesni 
Vartokite Oatrex. Jame yra a belu i Htiprylai, 
žadintojai, dažnai reikaUnari po 40 m.—-kū
nam, Htinuantiem geležie#, kalkių, fosforo, 
iodo. Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras ražo: "Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats Ji vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialia supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo Šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

šiuo laiku apsiuvų dirbtu
vėse darbai pradėjo geriau ei
ti. Nekurtos dirbtuvės pradėjo 
dirbti viršlaikius. Algas pakėlė 
antru kartu po 5 procentus. 
Nežiūrint to, bedarbių vsitiek 
dar randasi nemažai.

Kuomet W. J. Douglas Shoe 
Co. paskelbė, kad ims darbi
ninkus naktiniam šiftui, tai 
per vieną dieną užsiregistravo 
suvirs du šimtai darbininkų.

Pažangiųjų Lietu vii] Tary
bos piknikas įvyks Maynarde, 
rugpjūčio 24 dieną. Kaip gir
dėt iš Montellos nemažai ren
giasi važiuoti į pikniką. Rei
kia nepamiršti, kurie galės, 
turės padėti dirbti minėtam 
piknike. Žoly.nas.

Easton, Pa
Skaitlingai Važiuosime į 
Philadelphijos “Laisvės”

Pikniką
Pernai buvo eastoniečių 

draugų kaip ir apsileidimas 
kaslink tikietų platinimo dėl 
“Laisvės” pikniko Philadelphi- 
joj. Niekas man jų nepasiūlė 
ir mes važiavome be tikietų. 
šiemet kas kitas. Man vienas 
draugas pridavė 21 tikietą, 
kuriuos aš išpardaviau kirpyk
loj į porą dienų. Su kaip ku
riais pasikalbėjome, kurie tu
ri tautomobilius, tai didžiuma 
jų prisižadėjo važiuot. Mūsų 
apskaitliavimu, važiuos apie 
20 automobilių. Mano mašina,

6 sėdynių, jau užimta. Tokiu 
būdu Eastono lietuviai darbi
ninkai ir biznieriai skaitlingai 
dalyvaus “Laisvės” piknike ir 
matys tą šaunų, chorų koncer
tą ir girdės A. Bimbos prakal
bas. Beje, savo senus pažįsta
mus, gimines ir kaimynus ga
lės sutikti, kad tiktai tas oras 
būtų palankus.

Piknikas įvyks Mikolaičio 
parke, rugpjūčio 31 dieną, Ed
dington, Pa. Nuo Eastono pu-

sės nuvažiavimas* parankus. 
Reikia važiuoti per Dayles- 
town 611 keliu iki Neshaminy 
miestelio ir sukt po kairei į 
kelią No. 132, važiuot iki per
važiuosi skersai du kartus ke
lią No. 1. Pavažiavus mylią ar 
daugiau pamatysite mažą miš
kiuką, giraitę, sukite į dešinę, 
į ūkininkišką keliuką ir už po
ros varsnų išvysite Mykolaičio 
parką.

V. J. Stankus.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllll^

SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn,

I

I

I

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

Philadelphia, Pa

LAISVES’ PIKNIKAS

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. ’ Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių UždegiFnas, ReumatiŠki 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šla-

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY. ,
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

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

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

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

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir IV. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš
dirbinio ir importuotais.

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

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

Hlbfv Cabd

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I I 
a

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
S9-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

Philadelphijos pažangiųjŲ lietuvių organizacijų rengia 
mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Sekmadienį
Rugpjūčio 

Augusii

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Philadelphijos, Lyros Choras iš Wilkes-Barre, 
Sietyno Choras iš Newarko, Lyros Choras iš Baltimorės ir Aido Choras iš Brooklyno.

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, pervažiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 
Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt 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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Žentas puslapis I

Antradienis, Rugpj. 19, 1941
WT- ........................... . ....... ■ ...

nios
Rugpjūčio 19-tos Vakarą Bus Masinis 

Mitingas Madison Sq. Gardene
mo laiku (EDST), NBC 
CBS ryšiais. New Yorke 
kur siekia New Yorko stotys 
ta programa girdėsis iš WJZ, 
WABC, WMCA, WQXR ir 
WEVD.

ir 
ir

šį antradienį, rugpjūčio 19- 
tos vakarą, didžiojoj Madison 
Square Garden salėj rengia
ma masinis mitingas, kurio 
tikslas, kaip skelbia rengėjai, 
yra budavoti nacionalę vieny
bę sumušimui hitlerizmo. Ren
gia Demokratijos Taryba. ! rįaįs apįe būsimą antradienio 

APM taipgi užgyrė tą mi-jvakaro prakalbos temą, adrrii- 
tingą ir atsišaukė į savo sky-!ro^as Byrd, pereitą šeštadie- 
rius didžiajame New Yorke !nb pareiškė savo pažiūras į 
aktyviai mitingą remti — da- dabartinį karą, sakydamas: 
lyvauti jame ir darbuotis už “Sis nėra karas tarp šalių, 
jo sėkmingumą. tai yra pasauline kova tarp

'dviejų idėjų — demokratijos 
Nacionahai Paskilbę Asmenys i jf jajsvgs vienos, ir tironijos 

' ir vergijos iš kitos pusės.
“Būkite jūs intervencionis- 

| tais ar neintervencionistais; 
būkite už taiką ar už karą; 
būkite republikonai ar demo
kratai; būkite anglų ar fran- 
cūzų, vokiečių ar italų kilmės; 
būkite katalikais, žydais, pro- 
testonais ar visai netikinčiais; 
ar jums patinka prezidentas 
Rooseveltas ar ne; jeigu jūs 
tikite į mūsų gyvenimo formą, 
jūs esate pirm visko ameriko
nu.

“Ir kaipo amerikonas, jūs 
turite padėt į šalį smulkias 
politikas ir asmeniškus įsitiki
nimus ir noriai pasiaukoti sa
ve mūsų šalies gerovei, nežįū- 

Programą Perduos per Radio rint, koki 
Po Visą Šalį žygiai.”

Sandburg 
Daugiau,

Pasikalbėjime su reporte-

kakties nuo pasirodymo pirmo 
moterų leidinio, “Moterų, Bal
so,” kuopiečiai taipgi priside
da. Draugė Paršonienė paėmė 
blanką parinkti aukų ir ant 
vietos gavo suvirs dol.; jinai 
mano, kad gaus ir daugiaus 
aukų tam reikalui.

Brooklyn© Progresyvių Lie
tuvių Tarybon atstovais išrink
ta K. Benderis ir J. Weiss.

“Laisvės” pikniko į Philadel
phia reikalu išrinkta drg. K. 
Benderis.

Ekskursijos Tragedijoj 
3 Žuvo, Kiti Sužeisti

rius didžiajame

Kalbėtojais

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais numatyta Owen J. Ro
berts, vienas iš Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų; admirolas Ri
chard E. 
tautiniai 
liaus — 
netojas;
mus Amerikos poetas, biogra-

Byrd, lakūnas ir tarp- 
žinomas pietinio po- 
Antarktikos — tyri- 
Carl Sandburg, žy-

Meniškąją programos dalį 
pildys 1LGWU choras, iš apie 
100 asmenų. Dainuos 
Whitmano paskubusiąja 
tata “Girdžiu Amerika 
nuojant,” taipgi dainuos 
tai, grieš orkestrą.

Walt 
kan- 
Dai- 

solis-
es gerovei, neziu- 
bus tam galutin-i

Programa bus perduodama 
per radio nuo 8 lig 10:45 vai. 
rytiniu dienos šviesos taupini- kratijos.

kalbės temoje 
ne mažiau demo-

Tarp Lietuvii] Central Brooklyn
Antanas Navickas ir jo šei- 

eastnewyorkiečiai, laiks 
laiko “Laisvę” pirkdavo 

Lais-
užsirašė į namus, sakyda- 

jog kartais

ma, 
nuo 
ant standų. Jis dabar 
vę 
mas, jog kartais būna nuo 
stando visa išpirkta, o šiais 
svarbiais laikais nesinori nei 
vieno numerio praleisti ne
skaičius. Prenumeratą jis už
sisakė per veikėją U. Bagdo
nienę.

Dr. A. J. Stalonas perkėlė 
savo raštinę nuo 144 į 218 
Ridgewood Ave.

N. 
dienį 
nant 
tuvę 
Union Avė.) vėjas užvertė ant 
jos sunkias ir didelėmis sunk- 
menomis apkabinėtas, buvu
sias neprirakintas prie sienos 
duris. Pašauktas iš St. Ca
therine ligoninės auto atsisa
kė priblokštąją vežti ligoni
nėn, liepdamas ateiti sekamą 
dieną, nors ji vos pakilo nuo 
žemės. Dejuodama, ji turėjo 
jieškotis būdų pasiekti namus 
ir gydytoją.

Buvusi greenpointiečių Povi- 
lanskų užeigos dalininkė Vio
la Balvočaitė neseniai pasi
traukė iš to biznio.

Pas ozonparkiečius Titanius 
svečiuojasi N. ir P. Mačiukai 
iš Binghamton, N. Y., taipgi 
lankėsi giminiečiai O. V. Ži
linskai iš Newarko. Svečiai 
dalyvavo ir Laisvės Radio pik
nike.

česnienę pereitą penkta- 
patiko nelaimė. Praei- 

pro auto reikmenų krau- 
ant Grand St., (netoli

Bronxo Lietuvių Demokra
tų Kliubas pereitą šeštadienį 
turėjo žvalų pažmoniuką savo

“Laisvės” kaimynai biznie
riai Ramoška ir Norvaišienė, 
savininkai užeigos, 317 Union 
Avė., šiemet atostogų patrau
kė į mūsų “šiaurius” — Nau
jąją Angliją, atlankyti saviš
kius Montelloj ir apylinkėse.

Maspethietis jaunuolis vei
kėjas Petras čapas, jau seniai 
tarnaująs J. V. Armijoj, lan
kėsi pks saviškius gale perei
tos savaitės. Ta proga lankėsi 
ir Laisvės Radio piknike. Ma
tėsi ir daugiau jaunų karių, 
kurie savo atostogomis atlan
ko ir lietuvių pramogas.

L. D. S. Ir L. L. D. Kuopų 
Darbuote

Trečiadienį, rugpjūčio 13 d., 
Lietuvių Neprigulmingo Kliu
bo kambariuose L. D. S. 46 
kp. turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Narių dalyvavo ne
mažai. Iš kp. kom. raportų 
pasirodo, kad kuopoje viskas 
tvarkoje, nariai duokles pasi
moką laiku, susispendavusių 
nėra.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Centro, kuriame r a ginama, 
kad kuopa darbuotųsi gavimui 
naujų narių, nes mūsų kuopa, 
šiame vajuje, dar nėra gavu
si nei vieno naujo nario. Kuo
piečiai šį paraginimą širdingai 
priėmė ir pasižadėjo daugiaus 
darbuotis įtraukimui naujų na
rių mūsų kuopom Draugė Par
šonienė sakė, kad jau tur kan
didatą, kuris tuojaus bus na
riu. Nekurie kiti draugai irgi 
pasižadėjo stoti darban.

Atstovu į Brook lyno Proge- 
syvių Lietuvių Tarybą išrinkta 
d. J. Bartašius. “Laisvės” pik
nikui, kuris įvyks Philadelphi- 
joj, rugpjūčio 31 d., draugai 
pasižadėjo bent viena busą 
pripildyti. Draugė Paršonienė 
pasižadėjo smarkiai darbuotis 
platinant tikietus. Kuri uos 
d-gė Paršonienė ar kiti kuo
piečiai negalės ypatiškai pa
matyti, o norėtumėte piknikan 
važiuoti, tai tikietai bus gali
ma gauti šiose vietose; G. 
Paršonienė, 301 Water St.; G. 
Stankus, 67 Hudson Ave 
J. Juška, 187 Sands St.

Tą pačią dieną ir toj 
čioj svetainėj L. L. D. 24
atlaikė savo mėnesinį susirin
kimą. Narių dalyvavo gana 
skaitlingai. Finansų raštinin
kas K. Benderis raportavo, 
kad dar 5 nariai nepasimokė- 
ję duokles už šiuos metus, bet 
bus dedama pastangos, kad 
juos ypatiškai pamatyti ir to
kiu būdu bus galima duokles 
iškolektuoti. Gauta du nauji 
nariai, jais yra: jaunasis Juš
ka ir jo draugė Lillian.

Skaityta laiškas nuo “Vil
nies” adm., prašant piniginės 
paramos įsigijimui naujo 
spausdinamo preso. Drg. K. 
Benderis paėmė b 1 anką ir 
bandys pasidarbuoti paren
kant aukų tam tikslui.

Atžymėjimui 25 metų su-

ir

pa- 
kp.

Nutarta greitoj ateityj su
rengti prakalbas išaiškinimui 
dabartinės pasaulinės padėties 
ir kitų svarbių reikalų. Tam 
reikalui išrinkta komisija, kuri 
pasistengs prakalbas surengti, 
jeigu tik svetainė bus galima 
gauti.

Mitingai nutarta laikyti, an
trą trečiadienį kiekvieno mėn. 
Draugai tatai turėtumėte pa
sižymėti ir pasilikti tą vakarą 
liuosu nuo kitų reikalų, kad 
galėtumėte dalyvauti susirin
kime.

Harlemo žmonės tūkstan
čiais išsiruošė smagiai ekskur
sijai ir piknikui pereitą sek
madienį. Tačiau trims ji tapo 
šermenimis, desėtkams sunkia 
liga ir šimtams kitų nelaime ir 
liūdesiu.

Negrai buvo susirinkę prie 
miestavos prieplaukos važiuot 
laivu State of Delaware į 
Poughkeepsie, kur jų organi
zacija turėjo pikniką.

Nelaimė įvyko, kada prie 
laivo, talpinančio 3,100 kelei
vių, susirinko apie 5,000 no
rinčių važiuoti, turinčių 
anksto pirktus bilietus, 
jus ekskursantus leisti 
sakoma, pastebėta, kad 
paskleista šimtai, o

sužeistų, daugelis pavojingai. 
Tūli nuvežta į apylinkes ligo
nines. Kiti apžiūrėta ant vie
tos. Kelių buvo pasigendama 
ir bijoma, kad galėjo būti 
įstumti upėn ir prigėrę. .

Išvažiavusieji ekskursantai 
irgi likosi be pikniko, kadangi 
laivą sutikęs Poughkeepsie še
rifas su būriu ginkluotų vyrų 
atsisakė juos išleisti iš laivo, 
nors žmonės buvo nekalti dėl 
tos nelaimės. Apie 20 vyrų 
areštuoti kaltinimu platinus 
falšyvus bilietus. Jie juos par
davę po 25c pigiau, tuomi ir 
pavyko apgauti minias žmo
nių.

Majoras reikalavo miesto 
$400,200 nupirkti žemės dar 
vienai orlaivių stočiai. Statys 
kur nors prie Jamaica Įlankos.

Koresp.

Miesto Tarnautojų Unija Sto
ja už Lygybę Visur, Bet Mies

to Salėj Pirmiausia
Valstijos, Apskričių ir Mies

tų Darbininkų Unija, CIO, pa
reiškė, jog ji pilnai užgiria 
majoro LaGuardijos atsišau
kimą į samdymo agentūras už 
lygias progas negrams indus
trijose. Tačiau tuo pat sykiu 
sako, kad “majoras turėtų su
tvarkyti savo namus pirmiau
sia.”

Unija išleido savo pareiški
mą tuojau po to, kai majoras 
suspendavo Ewart Guinier, tos 
unijos pirmininką šiame dis- 
trikte, žymų negrą unijos va
dą, iš tarnybos Miesto Civilės 
Tarn y bos Komisijoj einant 
kaltinimais, liečiančiais ne tar
nybą, bet jo asmenį gyvenimą. 
Tie kaltinamai, sako unija, 
buvo sufabrikuoti — padaryti 
ant užsakymo.

Unija sako, kad m a joro 
elgsenos nesu puolimas su atsi
šaukimu — persekiojimas ne
gro unijų vado — davė pama
to abejonėms kas liečia nuo
širdumą jo atsišaukimo. Ir bai
gia reikalavimu, kad “Jeigu 
majoras ištikro taip mąsto, 
kaip kalba apie sustabdymą 
persekiojimo negrų, tai pir
miausia jisai turėtų paliauti 
patsai juos persekiojęs.”

(Miskevi- 
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Authorized Bottler: Pepsi-Cola Now York Bottling Company

goninėje.
Bieliausko 
Grand St. 
pjūčio 19 
kapinėse,
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Antanas M akus 
čius), 51 m. amž., 
9th St., Brooklyne, 
pjūčio 16 d., Kings

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 660 

Bus palaidotas rug- 
d., Alyvų Kalnelio 
Laidotuvių apeigas

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo susirinki
mas įvyks rugpjūčio 21-mos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Išvažiavimo, jubilėjinio bankieto ir 
kiti reikalai. Visos
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(195-197)

dalyvaukite.

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
Šį trečiadienį, 20 d. rugpjūčio, 8 v. 

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
Literatūros Draugijos 185 kp. mėne
sinis susirinkimas. Nariai, kurie ga
lite, malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
V. Paukštys. (195-196)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai su 

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

NOTICES
Notice is given that David Carmy 140 

Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark “Health Brand Svrup" with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

FOTOGRAFASiš 
Pradė- 
laivan, 
žulikų 
gal ir

tūkstančiai falšyvų bilietų. Pa
šaukta daugiau policijos, pra
dėjo lėčiau leisti ir atrinkinėti 
eksursantus.

Pasklidus žiniai, kad daug 
ekskursantų turės liktis dėl ne
gerų bilietų, minia pradėjo 
spaustis link įėjimo laivan. 
Kraštutiniams gręsiant būti su
stumtais upę, pasidarė nepa
kenčiama spūstis. Daugelis 
apalpo ir buvo sutrempti po 
kojomis. Buvusioji policija li
kosi bejėgė atsteigti tvarką ir 
stumiama upėn turėjo susėsti 
į nuo laivo nuleistą valtį ir tik 
upe nuplaukus toliau išsėsti ir 
galėjo vėl užėjus užpakalin 
minios pradėti skirstyti. Lai
vui įsakyta tuojau plaukti nuo 
krašto, nebaigus susodinimo, 
kad išvengt tolimesnės spūs
ties. Laivas išplaukė tik su 1,- 
400 keleivių.

Laivui nuplaukus ir miniai 
prasiskirsčius trys moterys gu
lėjo negyvos ir virš 60 radosi

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e s a n t ir 
p a d i dinų tokio 

f. dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Moderniškai Įpuošta
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

♦

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

- __________________

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkus 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stair? 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

THE BAKERS’
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

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

VARPAS BAKERY. 36-40 Stage Street. Brooklyn. N. Y

> UNION LABEL

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

■y

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

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

<

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

Į^^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^Įt^^Į^Į^ĮĮ^ĮĮ^Į^Į^t^ĮĮ^ĮĮ^Į^ĮĮ^Įr^WĮ^?Į^ĮĮ^ĮĮ^

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NOTARY 
' PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus <r 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Raudonoji Armija Veikia
Raudonasis Oriai vynas Smogia Atgal
Partizanai Kariauja 
nacių orlaiviai nušaunami ir belaisviai imami 
Sovietų Moterys padeda vyt laukan Įsiveržėlius;

PIRMI TIKRINIAI KARO JUDŽIAI IŠ SOVIETŲ NACIŲ FRONTO

MATYKI! B
Vorošilov, Timošenko, Budionny savo pareie.ose; 

Angių-Sovietų Karine Sutartis pasirafioma Kremliuje Stalinui dalyvaujant.
SULAIKYTA ANT ILGIAU—2-ra DIDŽIOJI SAVAITE

Tik čia Rodoma — “lYmTmRT?” lr <lnr: Sovietiniai 
Maksimo Gorkio Ivl-xz A XIXuXv Trumpi Dalykai

Taipgi: “RAUDONOJI ARMIJA PARODOJE”

MIAMI PLAYHOUSE Z.XX'SS.’.Y « Te!. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




