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Hitlerio Propaganda.
Kaip Jie Kenkia Lietuvai.
Bet Jų Užtarimo Neprašo.
Kaip Mes Galime Padėt Lie

tuvos Lietuviams.
Rašo A. BIMBA
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Kaune hitlerininkai išleidžia 
laikraštį vardu “Į Laisvę.” To 
laikraščio tikslas, žinoma, ne 
į laisvę lietuvius vesti, bet pa
daryt juos paklusniais Hitlerio 
ir nacizmo vergais.

Šitą lietuvišką Goebbelso 
propagandos biuro organą, 
matyt, gauna čionai klerikalų, 
smetonininkų ir menševikų 
laikraščiai. Mes jo negauna
me.

Jeigu tų srovių laikraščiams 
tikrai rūpėtų Lietuvos reika
lai, tai jie šitą šlamštą “Į Lai
svę” numestų j gurbą. Bet kur 
tau jie numes. Priešingai, “J 
Laisvę” raštus jie ištikimai 
perspausdina, ir taip hitlerine 
propaganda jie nuodija Ame
rikos lietuvius.

Prezidentas Rooseveltas ir 
visa Amerikos vyriausybė ža
da visokią pagalbą Sovietų Są
jungai. Rooseveltas rašo laiš
kus ir sveikina Raudonąją Ar
miją ir Sovietų vyriausybę 
šiame kare prieš Hitlerį.

Bet “Naujienų” redaktorius 
(rugpj. 18 d.) šaukia: “Rusi
jos nelaimei, ją šiandien valdo 
gauja despotų ir teroristų.”

Ir pagaliau pareiškia ve ko
kius linkėjimus:

“Tuo pačiu laiku Hitlerio 
karo jėga, žinoma, muša bol
ševikus. Apie Ijai, kad bolše
vikų bus išmušta labai daug, 
nėra abejonės. Pirma negu ka
ras pasibaigs, bolševikų, gal 
būt, visai nebeliks.”

Vadinasi, pirma, negu karas 
pasibaigs, Sovietų Sąjungos 
gal nebeliks, tai yra, Hitleris 
laimės. Taip džiaugiasi Gri
gaitis.

O tas tik parodo, kad Gri
gaitis yra Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos priešas 
sušilęs darbuojasi Hitlerio 
nacizmo naudai.

ji r 
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Ve kaip Hitleris svietui pa
sakoja: čechoslovakijos, Aus
trijos, Norvegijos, Belgijos ir 
Francijos žmonės buvo “pri
spausti” ir tik laukė ateinant 
Hitlerio armijos, kad juos iš
laisvintų ! Girdi, visur tie žmo
nės Vokietijos armiją sveikino 
ir džiaugėsi ją išvydę.

Bet visas svietas šiandien 
žino, jog Hitleris bjauriai nfe- 
luoja.

Lygiai dabar šitokią Hitle
rio propagandą skleidžia kle
rikalų, smetonininkų ir men
ševikų spauda apie Lietuvą. 
Saujalės Hitlerio penktosios 
kolonos teroristų išstojimą 
Kaune, kai Hitlerio armija pa
sileido Pabaltijon birželio 22 
d., pavertė Lietuvos žmonių 
masiniu sukilimu.

Kaip į šitokią Hitlerio pro
pagandą apie Norvegiją, Bel
giją ir Francija žiūrėjo Ameri
kos valdžia ir visuomenė?

Atmetė ją su pasipiktinimu.
Taip lygiai šiandien su šito

kia prohitlerine propaganda 
minėta spauda žemina ir šmei 
žia Lietuvos žmones Amerikos 
visuomenės akyse. Ji nuduoda, 
kad ji nori padėti Lietuvai, o 
tuo tarpu kenkia Lietuvos rei
kalui.

Tūlas P. Gulbis ragina Am-.šiasi grumtis linkui Lenin
erikos lietuvius daryti spaudi
mą ant Amerikos valdžios, 
kad ji “imtųsi priemonių už
tarti mūsų brolius Sovietų Są
jungoje.”

Bet tie mūsų broliai lietu
viai, kurie randasi Sovietų Są
jungoje, kuriems pavyko pa
bėgti nuo hitlerinės pavietrės, 
jokio užtarimo iš niekur ne
prašo. Kartu su Sovietų Są
jungos visa liaudimi jie tik 
prašo, kad Amerika ir visos 
laisvę mylinčios šalys padėtų 
jiems sukriušinti Hitlerį ir hit- 
lerizmą.

Jeigu Gulbiui ir kitiems to
kiems elementams rūpėtų lie

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

AMERIKIEČIAI TURI LAIMĖT KARA SAKO ROOSEVELT
Stalinas Nori Greitos 
Konferencijos Su 
Anglija ir Amerika

Maskva. — Sovietu komi
sarų pirmininkas Juozas 
Stalinas pranešė Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriams, jog jis pageidauja, 
kad Anglija ir Amerika ne
užilgo atsiųstų savo atsto
vus į Maskvą aptart su So
vietai^, kaip šios trys šalys 
galėtų glaudžiau bendradar
biaut, idant “greičiau ir ga
lutinai sunaikint hitleriz- 
ma.” v

Sovietai Atgriebė Vieną Sovietų Kariuomenė Va-
Miestą; 3-se Vietose 

Sukirto Nacius
Maskva, rugp. 20. — Vo

kiečiai veda smarkias ata
kas linkui Novgorodo, 100 
mylių į pietų rytus nuo Le
ningrado; stengiasi pasiekt
Maskvos-Leningrado gele-.*yra _c^au? sovietinės kariuo- v. -i l Imnnpc ir Iran nnni VPnfl

Sovietų laivynas tebevieš
patauja Baltijos Jūroj ir už
kerta vokiečiam kelią at
siust laivais pastiprinimų 
saviškiams tame fronte.

Sovietų orlaiviai jau penk
tą kartą bombardavo Ber
lyną ir sukėlė gaisrus ir 
sprogimus jo fabrikuose ir 
kituose karui svarbiuose pa
statuose.

Ukrainos fronte vokiečiai 
briaujasi linkui Dniepropet- 
rovsko.

Raudonasis laivynas tebe
vyrauja Juodojoj Jūroj ir 
dauguma tos jūros prieplau
kų tebėra Sovietų rankose.

Vokiečiai apsistojo apka- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Vokiečiai be Paliovos 
Naikiną Odesą

Berlin, rugp. 20. — Naciai 
teigia, kad jie visomis pusė
mis, apart jūros, apsupę 

i-(Odesą, ir jų didžiosios ka- 
3 nuolės ir orlaiviai be atlai

dos bombarduoją tą sovieti
nį prieplaukos miestą.

Vokiečiai nuo šiaurinių 
Peipus ežero pakrančių ruo-

grado.

Berlin, rugp. 20. — Na
ciai pripažįsta, kad Sovietų 
kariuomenė tebelaiko savo 
rankose eilę tiltų iš vakari
nės Dniepro upės pusės į ry-

tuviai, tai jie prašytų užtari
mo iš Amerikos pusės tiems 
lietuviams, kurie kenčia po 
Hitlerio kruvina letena. Tiems 
lietuviams užtarimo reikia. O 
geriausia užtarimo forma, tai 
padėt Sovietų Sąjungai ir An
glijai laimėti šį karą prieš na- nacius, ir nuolat Šėlsta kru- 
cišką Vokietiją.

irDarbininkai Maskvoj 
kituose Sovietų miestuose 
suruošė masinius susirinki
mus, kuriuose sveikino Ang
lijos ir Amerikos pasižadėji
mus paremt Sovietų karą 
prieš Vokietiją. Savo priim
tose rezoliucijose darbinin
kai pareiškė, kad Amerikos 
ir Anglijos draugiškas nu
siteikimas linkui Sovietu 
Sąjungos užtikrina, jog hit- 
lerizmas taps sukriušintas.

karinėje Ukrainoje Visu 
įnirtimu Kovoja

Berlin. — Nors naciai ofi
cialiai paskelbė, kad jie už
ėmę visą vakarinę Ukrainą, 
bet pripažįsta, jog į vaka
rus nuo Dniepro upės dar 

menės ir kad jinai veda 
žiauriausius mūšius su na
ciais.

Naciai iki šiol 
je, esą, paėmę 
190,650 sovietinių 
o dveja ar treja 
giau užmušę.

Ukraino- 
nelaisvėn 
kareivių, 

tiek dau-

Tokio. — Pranešama, kad 
Japonija varysianti ameri
konus į koncentracijos žar
džius.

KRUVINIAUSI MŪŠIAI ŠĖLS
TA LENINGRADO IR 
UKRAINOS FRONTUOSE
Maskva, rugp. 20. — Vo

kiečiai pradėjo audringiau
sią ofensyvą Leningrado 
fronte nuo Kingiseppo, 70 
mylių į pietų vakarus nuo 
Leningrado. Prieš nacius į- 
tužusiai kaujasi šimtai tūks
tančių Sovietų kariuomenės, 
komanduojamos maršalo 
Vorošilovo.

Associated Press pranešė, 
jog Sovietai pripažino, kad 
jų armija pasitraukus 50 
mylių linkui Novgorodo, 
esančio už 150 mylių į pie
tus nuo Leningrado. .

Suomiai nė kiek ųępažy- 
giavo iš šiaurių linkui Le
ningrado.

Vokiečių orlaiviai gabena 
savo kariuomenę ir lengvuo
sius tankus į užfrontę Uk
rainos ir Leningrado srity
se.

Iš Londono pranešama, 
kad Sovietų maršalas Bud- 
ionnyj Ukrainoj perkėlė 
šimtus tūkstančių savo ka
riuomenės iš vakari nio 
Dniepro upės šono į rytinį, 
bet raudonarmiečiai likę va
karinėje tos upės pusėje ka
riauja visu ugningumu prieš

viniausi mūšiai.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 19. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš

leido šį pranešimą:
Mūsų kariuomenė naktį rugp. 18 į 19 d. vedė kautynes 

su priešu visame fronte.

Tik Tada Ši Šalis Bus 
Saugi, Kai Naciai 

Liks Supliekti
Maskva, rilgp. 20. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 19 d. kariavo su priešu ištisa

me fronte. Ypač atkaklūs mūšiai buvo linkmėse Novgoro
do, Gomelio ir Odesos.

Pagal dabar turimas žinias, tai oro kautynėse rugp. 17
d. buvo nukirsta žemyn 28 vokiečių orlaiviai, o ne 22, kaip Prezidentas įspėjo, kad

Amerikai gręsia pavojus iškad pirmiau pranešta.
' Naktį rugp. 17 į 18 d. mūsų orlaiviai bombardavo Plo- nacjų.fašistų užpuolikų pu- 

esti (žibalo šaltinius ir įmones Rumunijoj). Mūsų lakū-'SgS> Xmerika dabar esanti
nai pastebėjo didelius gaisrus ir sprogimus.

Rugp. 18 d. oro kautynėse buvo nušauta žemyn 30 vo
kiečių orlaivių. Mes praradome 12 orlaivių.

Juodojoj Jūroj mūsų bombininkai nuskandino du trans
portinius priešo laivus ir padegė dar vieną tokį laivą.

Apsupta Raudonarmiečių Grupė Padarė Vokiečiams Didžių 
Nuostolių ir Prasimušė iš Apsupimo

Maskva, rugp. 19. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
pranešė apie sekamus įvykius:

Raudonosios Armijos grupė, komanduojama Zagorod- 
novo, buvo atkirsta priešo nuo didžiosios raudonarmiečių 
dalies. Per 20 dienų raudonieji tos grupės kariai tvirtai 
ir narsiai veikė užnugaryje vokiečių fašistų kariuome
nės. Suvienyti bendro pasiryžimo laimėt, šios grupės 
raudonarmiečiai, kareiviai-ir komandieriai, didvyriškai 
kovodami, prasiveržė į plotą, valdomą Raudonosios Ar
mijos.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Renka Miliono Dolerių Fondą Medikalei Pagalbai 
Sovietams; Šiam Darbui Vadovauja Gydytojai, 

Profesoriai, Dvasiškiai, Visuomenininkai
Washington. —- Edward 

C. Carter, pirmininkas Ko
miteto Teikimui Medikalės 
Pagalbos Rusijai, pranešė, 
jog šis komitetas stengiasi 
surinkt milioną dolerių 
Jungtinėse Valstijose, ir už 
tuos pinigus bus perkami 
reikalingiausi v a i s tai ir 
daktariški instrumentai ir 
siunčiami Sovietų Sąjungai. 
Kiti nariai komiteto dėlei 
Medikalės Pagalbos Rusijai 
yra teisėjas Thomas D. 
Thacher, New Yorko “He
rald Tribune” užsieninio 
skyriaus r e d a k torius J.

SUNKU NACIAM PERSI
KELT PER DNIEPRĄ

Maskva. — Sovietai su- 
drūtino savo pozicijas ryti
nėje pusėje Dniepro upės.

Upė ten turi pusę mylios 
pločio ir' aukštus stačius 
krantus/-tai vokiečiams sun
ku būtų perkelt savo ka
riuomenę per Dnieprą.

VOKIEČIAI PULSIĄ BA- 
tumą e jūros

Berlin, rugp. 20. — Vo
kiečiai spėja, kad jų kariuo- 
,mene būsianti laivais kelia
ma per Juodąją Jūrą užpult 
Batumą, prieplaukos miestą, 
per kurį buvo išgabenama 
daugiausia sovietinio žiba
lo.

Naciai yra sugabenę daug 
mažųjų savo submarinų į 
Juodąją Jūrą.
DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Barnes; Vilhjalmur Stefan- 
sson, garsus tolimų šiaurės 
kraštų tyrinėtojas ir rašyto
jas, dr. Sigerist ir kt.

Šie žymūs amerikiečiai 
savo pareiškime sako:

“Sovietų apsigynimo ko
va taip sujudino mus, kad 
mes jaučiame, jog turime 
ką nors daryt, idant paro
dyt Rusijos žmonėmš, kad 
mes remiame jų kovą.

“Pirm pradėdami organi
zuot Komitetą dėlei Medika- 
lės Pagalbos Rusijai, mes 
tarėmės su Prezidento Ko- 

(Tąsa ant 5-to puslapio) 

TRUMPAS NACIŲ KO
MANDOS PRANEŠIMAS 'Gardene antradienio vakare 

 kalbėjo Amerikos admirolas 
Berlin, rugp. 20. — Vo- E. By rd ir pareiškė, jog 

kiečių komanda šiandien tik* šis karas yra visų žmonių 
,. , i j ttt • • karas iki mirties, idant su-tiek pranese, kad Ukrainoje triu§kint Hitle,; HiUerio 
jie sunaikinę 65 sovietinius pianaUsiekia lowos valstijos 

kviečių laukų, kaip ir Sovie
tų Bakų žibalo šaltinių.”

Amerikos A u k š čiausio 
Teismo teisėjas O. J. Rob
erts tame susirinkime sakė: 
“Niekas neabejoja, kad jei
gu Vokietija • nukariautų 
Angliją, paskui vokiečiai

tankus ir paėmę daug rau
donarmiečių į nelaisvę.

ORGANIZUOJAMA LEN
KŲ ARMIJA SOVIE

TUOSE

Maskva. — Prasidėjo or
ganizavimas 200,000 lenkų į užpultų šią šalį, 
armiją Sovietuose kariaut Buvęs Sing Sing kalėjimo 
prieš Vokietiją. Lenkijos 
premjeras gen. Sikorskis 
paskyrė gen. Andersą vy
riausiu komandierium tos 
lenkų armijos.

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo gatvekarių ir auto-bu- 
sų tarnautojai. Pusė miliono 
žmonių turi pėsti vykt į 
darbą ir atgal.

a

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraščių atstovais 
rugp. 19 d. sakė, kad Ame
rikos žmonės dar nesupran
ta, kad jie turi laimėt ka- 

tokioj padėtyj, iš kurios ji
nai gali išeit tiktai per su
mušimą nacių Vokietijos.

Daugelis Kareivių Bus 
Paliuosuota po 14-18 

Menesiu Tarnybos
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso tarimą, kuriuom 
pailginama tarnyba armijoj 
18 mėnesių draftuotiem ka
reiviam, milicininkam ir at
sarginiam, kurie pradiniai 
buvo pašaukti tiktai vienų 
metų tarnybai.

Bet Amerikos karo minis
terija rugp. 19 d.’ paskelbė, 
kad dabar tarnaujantieji ar
mijoj draftuoti kareiviai ir 
milicininkai bus paleisti po 
to, kai jie ištarnaus 14 iki 
18 mėnesių iš viso, jeigu tuo j prieplaukoj:
tarpu nesusidarys rimtesnė 
karinė padėtis Jungtinėm 
Valstijom.

Iki kalėdų būsią paliuo
suota iš armijos 200,000 vy
rų sulaukusių 28 metų am
žiaus ir vedusių kareivių, 
kurių laikymas kariuomenė
je sudaro vargą jų žmonoms 
;bei šeimoms.

ADMIROLAS IR TEISĖJAS 
ŠAUKIA SUTRIUŠKINT VI

SŲ PRIEŠĄ- NACIZMĄ
New York. — Masiniame 

susirinkime Madison Square 

viršininkas Lewis E. Lawes, 
žymus rašytojas, šaukė 
remt Angliją ir Sovietų Są
jungą, nes *‘tos dvi šalys ko
voja, idant sunaikint mirti
niausią priešą iš visų, ko
kius mes bet kada žinojo
me.”

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
abelnai giedra.

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

A

Rooseveltas pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Sovietų Sąjunga ir Chi- 
nija dabar daro apskaičiavi
mus, kiek ir kokių karo 
reikmenų jos gali pasiga
minti ir kiek tų dalykų jom 
reikia. Tada Amerika žžnos, 
kiek ir kokių pabūklų ir ka
rinių medžiagų teikti ša
lims, kurios tiesioginiai ko
voja prieš užpuolikus.

Naciai Suėmę Tiktai
Statomus 8 Sovietų 

Laivus, o ne Gatavus
Berlin. — Vokiečių ko- 

ifaanda sako, kad jie, rumu
nai, vengrai ir italai, sutar
tinai veikdami, užėmę jau 
visą Ukrainos dalį į vaka
rus nuo Dniepro upės.

Dabar vokiečiai su tais 
talkininkais atakuoja Ode-----
są; pripažįsta, kad sovieti
nė kariuomenė tebevaldo 
‘atskirus” tiltus per žemes
niąją tėkmę Dniepro upės.

Naciai sakosi pagrobę aš
tuonis statomus karinius 
Sovietų laivus Nikolajevo 

karo didlaivį 
35,000 tonų, šarvuotlaivį 
10,000 tonų, keturis naikin
tuvus ir du submarinus. Be 
to, vokiečiai nuskandinę 
vieną ginkluotą sovietinį lai
vą ir pagrobę plaukiantįjį 
doką su geležinkelių garve
žiais ant jo.

(Vakarykščias B e r lyno 
pranešimas:' skelbė tiktai, 
kad vokiečiai suėmę aštuo
nis karinius Sovietų laivus, 
bet nesakė, kad jie buvo dar 
tik statomi, o nė gatavi.)

Pasak nacių, tai jų orlai
viai sunkiai sužeidę devynis 
kareivių pervežimo laivus ir 
tris karinius laivus.

Pavieniai Sovietų orlai
viai buvo atlėkę bombarduot 
šiaur-rytinę Vokietiją, sako 
naciai, bet, girdi, jie atmušę 
tuos orlaivius; vienas ban
dęs bombarduot Berlyną, 
bet ir tas buvęs nuvytas ša
lin.

i

Anglija Reikalauja Iš 
vyt Nacius iš Irano

1

London, rugp. 20. — Pra
nešama, jog Anglija reika
lauja, kad Irano (Persijos) 
valdžia per savaitę išvytų 
kelis tūkstančius vokiečių 
nacių, kurie sugužėjo į tą 
šalį, nuduodami būk esą 
“taip sau keliauninkai arba 
turkai.”

Iranas yra gausingas ži
balo šaltiniais ir rubežiuoja- 
si su Sovietiniu Kaukazu ir 
su tūlais kraštais esamaii 
anglų kontrolėje.

-: '*'' '■ ' --
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Ir Vėl Pakils Ispanija
Paskutinis Ispanijos Respublikos prem

jeras Dr. Juan Negrin pasakė prakalbą 
Londone ispanams lojalistams. Negrin 
nurodė, kad generolo Franco vyriausybė 
pavedė Ispaniją naciams. Jis taipgi tei
singai pasakė, kad šis Antras Pasaulinis 
Karas prasidėjo su gen. Franco sukilimu 
prieš liaudišką Ispaniją ir su Hitlerio ir 
Mussolinio įsiveržimu Ispanijon prieš 
penkius metus.

Tiesa, Ispanijos liaudis tą sunkią kovą 
pralaimėjo. Bet buvo taipgi pralaimėji
mas visos žmonijos. Dabar tai mato visi, 
kurie nori matyti.

Tačiau Ispanijos liaudis kovos ginklo 
nepadėjo. Negrin sako:

“Kova nėra sustojus. Ispanijos kalnuo
se ir laukuose, kaime ir mieste, mokykloj 
ir dirbtuvėje, liaudis tęsia savo pasiprie
šinimą. Nežiūrint išdavysčių ir apgavys
čių, ta kova nebuvo rimtai pertraukta. 
Dalykai ateis Į savo vėžes — pakryps Is
panijos gerovei...

“Niekas nepalauš Ispanijos liaudies 
dvasios, neigi išnaikins tas įstaigas, ku
rias ji sau pasirinko. Tie, kurie buvo iš
rinkti palaikyti tas įstaigas, neapleido 
savo vietų. Mes nemanoj, kad mūsų 
pareigos jau baigtos. Mes nemanome, kad 
mūsų įgaliojimai užsibaigė.

“Ateis laikas, kuomet Hitleris priduos 
.savo bilą tiems, kurie pasirašė paktą su 
juomi. Tam momentui turi būt pasiruošę 
visi ispanai. O prisiruošimas reiškia ap- 
sivienijimą. Užteko mums pasidalinimų, 
kurie tiek daug žalos padarė Ispanijai, 
kurie pirmiausia atnešė karą, o paskui 
pralaimėjimą...”
’ Juan Negrin šaukia visus ispanus vie
nytis ir ruoštis kovai dėl Ispanijos iš
laisvinimo. Jis nurodo; kad Ispanijos liau
dis toje kovoje nebėra viena. “Viso pa
saulio demokratijos yra su mumis,” sako 
ONegrin. Ir tas tiesa. Tos demokratijos 
•prieš penkius metus neparėmė Ispanijos 
liaudies prieš Hitlerį ir Mussolinį, bet 
įabar jos pasimokino. Dabar jos pažįsta 
Savo priešą.
; Negrin pagiria Anglijos, Amerikos, 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos vadus. Apie 
Stalina jis sako: “Stalinas, didysis Is
panijos draugas, vadas šaunios broliškos 
liaudies, dėl kurios laimėjimo šių dienų 
epiškoje kovoje mes sudedame savo karš
čiausius troškimus — Stalinas, su ku- 
riuomi visi liberalai ir demokratai, ne
žiūrint jų ideologinių skirtumų, dalinasi 
bendra viltimi surasti žmonijai naujus 
civilizacijos ir progreso kelius.”

! Karo Frontuose
Raudonosios Armijos pasitraukimas 

tlkrainos fronte sujaudino kiekvieną 
nuoširdų hitlerizmo priešą. Atidavimas 
Krivoi Rog arba Nikolajevo yra didelis 
Sovietų Sąjungai smūgis. Pagaliau dar 
gali prisieiti netekti ir labai svarbaus 
uosto Odesos.

Bet kaip tik šitie Sovietų pralaimėji
mai arba pasitraukimai gali labai skau
džiai atsirūgti Hitleriui. Iš minėtu vietų 
Raudonoji Armija pasitraukė pilniausioj 
parkoje. Hitlerio tikslas buvo apsupti 

** ftflciionnio armiją ir ją sunaikinti. Tam 
Jkslui jis sutraukė 1,500,000 kareivių. Gi 
Raudonoji Armija šiame fronte teturi 
apie 700,000 karių. Šita armija, čielybėje, 
pasitraukė už didžiosios upės Dniepro.

!Ten ji įsidrūtina ir iš ten muš priešą.
, * Vadinasi, Hitlerio strategija ir vėl ne
išdegė. Laimėjo jis teritorijos gabalą, bet 
neteko kelių šimtų tūkstančių karių, dau

gybę karo įrankių, tuo tarpu Raudonoji 
Armija pasiliko nesunaikinta.

Be to, šis nacių pasivarymas ties Juo
dąja Jūra pastato į pavojų jų armijos 
kairįjį sparną. Ties Kijevu tvirtai laikosi 
Raudonoji Armija. Jinai gali apsupti vo
kiečius prie jūros.

Kaip ten nebūtų, Londono karo eks
pertai pripažįsta, kad šis nacių laimėji
mas Ukrainoje nesudaro jokio pavojaus 
Sovietams.

Sakoma, kad Budionny seniai numatė 
šitą situaciją ir todėl iš anksto buvo pa
siruošęs pasitraukti iki už Dniepro upės.

Slavai Nebus Vergai
Prieš kelias dienas Maskvoje įvykęs 

slavų tautų kongresas, matyt, padarė di
delį sąjūdį visuose slavuose. Štai ką sako 
apie tai įžymus mokslininkas ir istorikas 
V. Picheta:

“Didžiausiu susidomėjimu aš klausiau
si prakalbų, kurias pasakė slavų visuome
nės atstovai, mokslininkai, rašytojai ir 
poetai Visų Slavų Susirinkime, kuris įvy
ko Maskvoje rugpjūčio 10 d. Slavai vi
sados skaitė save vieno kraujo broliais. 
Jų geriausi sūnūs mato slavų apsivieni- 
jime tą jėgą, kuri galės atsilaikyti prieš 
vokiečius fašistus, kurie bando sunaikin
ti slavų kultūrą ir politinę nepriklauso
mybę ...

“Šiandien slavams grūmoja fašistiniai 
barbarai sunaikinimu. Bet slavai nieka
dos nebus vergai. Kovoje su savo prie
šais slavai apvienys savo jėgas ir išvien 
veikdami, jie sunaikins fašistus ir pradės 
kurti naują malonų gyvenimą.”

Nuoširdaus Katalikų Vado 
Nuomonė

Kai mūsiškieji klerikalai taip begėdiš
kai talkininkauja Hitleriui, tai labdi ma
lonu išgirsti amerikiečius katalikų va
dus, kurie nesvyruojančiai ir drąsiai pa
sisako už demokratijas, o prieš hitleriz- 
mą. Vienas tokių žymių žmonių yra Dr. 
Francis E. McMahon, vice-prezidentas 
Katalikų Asociacijos už Tarptautinę Tai
ką įr profesorius katalikiško Notre 
Dame Universiteto. ' >

McMahon pareiškė: “Rusijos priešas 
yra mūsų priešas, nors Stalino reikalas 
nėra mūsų reikalas. Hitleris yra tuo- 
jautinis pavojus laisviems žmonėms — 
jis yra numerio pirmo pavojus religijai, 
kultūrai ir amerikinei laisvei. Mes turi
me gelbėti Rusijai jam priešintis, kaip 
kad mes gelbėtumėme bet kuriam komu
nistui užgesinti gaisrą, kuris grūmoja 
mūsų abiejų namams.”

Sovietų Spauda Apie Anglijos ir 
Amerikos Deklaraciją

Sovietų Sąjungos spauda labai entu
ziastiškai pasitiko prezidento Roosevelto 
ir premjero Churchillio deklaraciją dėl 
karo tikslu ir daromus žygius apvieniji- 
mui Anglijos, Amerjkos ir Sovietų Są
jungos karinių spėkų. “Izviestijų” edito- 
rialų rašytojas sako:

“Anglijos-Amerikos bendras pareiški
mas yra didžiulės ir politinės svarbos pa
reiškimas, kaipo dokumentas kovos prieš 
fašistinės Vokietijos grūmojimą visiems 
laisvę mylintiems žmonėms ir nepriklau
somoms šalims.

“Apibudindama tikslus, už kurių pa
siekimą šiandien kovoja Anglija ir Jung
tinės Valstijos, deklaracija aiškiai ir be
sąlyginiai pareiškia, kad taiką bus gali
ma įsteigti tiktai ‘po galutino - naciškos 
Vokietijos sunaikinimo’...”

Toliau “Izviestijos” pabrėžia: “Didžiau
sios svarbos, yra tas faktas, Rooseveltas 
neatskiria' savo šalies interesų, kuri piki 
šiol formaliai dar nėra kare su hitlerine 
Vokietija, nuo interesų tu spėkų, kurios 
veda gyvenimo ir mirties kovą prieš fa
šistinius plėšikus.

“Anglijos-Amerikos pareiškimas dar 
daugiau sustiprina valstybių ir žmonių 
anti-hitlerinį frontą ir žada dar daugiau 
suvienyti galią tos koalicijos, kuri užtik
rina hitlerizmui galą. Sovietų liaudis 
sveikina RoOsevelto ir Churchillio konfe
rencijos priimtus tarimus.”

O “Pravdos” editoriale skaitome:
“Hitlerinė Vokietija susiduria su bend

ru frontu trijų galingiausiųjų pasaulyje 
valstybių, kurios remiasi aktyve koopera
cija ir parama visų laisvę mylinčių tau
tų ... Plėtimasis ir vis augantis stiprėji
mas bendro fronto žmonių, kurie veda 
kovą prieš hitlerinę tironiją, puikiai pa-

1$ KARO IR APIE KARį
diktatorius,” kad jis tik “sa-Sukilimai Jugoslavijoj

Į kelis mėnesius laiko Vo
kietijos fašistai išžudė Ju
goslavijoj per 80,000 žmo
nių. Bet ten kovos nemažė
ja, o priešingai—jos auga. 
Vokietijos fašistai buvo pri
versti prašyti Mussolinio, 
kad jis dar pasiustų į Jugo
slaviją 25,000 kareivių kovai 
prieš partizanus.

Otto Gavrilovič, Jugosla
vijos konsulas New Yorke, 
sako, kad jis turi davinių, 
kad pilni Jugoslavijos miš
kai ir kalnai partizanų, ku
rie ne vien naktimis, bet di
desniais būriais ir dienomis 
puola Vokietijos ir Italijos 
fašistus, kad juos išvijus iš 
savo žemės. Jugoslavijos 
žmones narsūs ir jie turi 
partizanų patyrimo, nes taip

vimi rūpinasi.”
Rugpjūčio 16 dieną atėjo 

iš Maskvos žinia, kad Stali
no sūnus tikrai yra fronte, 
bet jis nebuvo ir nėra nacių 
nelaisvėj. Stalino sūnus yra 
ne tankų skyriuj, bet arti
lerijoj ir jo batarėja taip 
didvyriškai kovėsi, kad mu
šė priešus kol iki paskutinio 
šovinio iššaudė ir tik tada 
pasitraukė iš pozicijos. Ši 
žinia, kaip daugelis kitų, vėl 
parodo Amerikos žmonėms, 
kaip nereikia tikėti viso
kiems paskalams plaukian
tiems iš Vokietijos fašistų 
šaltinių ir Amerikoj platina
miems per “Keleivį,” “Nau
jienas,” “Draugą,” “Vieny
bę,” “Dirvą” ir kitą darbo 
žmonių priešų spaudą.

turi veikti, kad sumušus bu
delišką Vokietijos, Italijos 
ir jų talkininkų fašizmą, 
kaip išlaisvinti pavergtas 
tautas, jų tarpe ir Lietuvą, 
kaip grąžinti pasaulį į nor
malę padėtį.

Finų Melai ir Tikrove
Jau 1939-1940 metų kare 

Finliandijos fašistai pasiro
dė dideliais melagiais. Da
bar jie eina išvien su Vokie
tijos fašistais ir lenktyniuo- 
ja melais su naciais. Kiek 
jie prirašė apie tai, būk fi
nai jau arti Leningrado, būk 
jie prie Petrozavodsko var-v 
tų. Gi rugpjūčio 16 d. patys 
praneša, kad užėmė Kirvu

sodžių (kurį jie vadina 
miestu), kad jie tik dabar 
pasistūmėjo prie Vyborgo ir 
Sartavalos miestų, kurie yra 
prie finų sienos. Taipgi ra
šo, kad eina mūšiai ties 
Aegloejarvi ir Talvajarvi, 
kurie Petrozavodsko sektore 
yra prie pat finų sienos. 
Reiškia, visos pirmiau pa
skelbtos “pergalės” buvo 
grynas melas.

London. — Anglijos kari
ninkai atranda, kad net jei
gu naciai užimtų pietinę 
Ukrainą į vakarus nuo 
Dniepro upės, tai dar “ne
būtų mirtinas smūgis Sovie
tų Rusijai.” Pranešama, jog 
maršalas Budionnyj perkė
lė daugumą savo Raudono
sios Armijos iš vakarinio į 
rytinį Dniepro šoną.

NACIU MORALIS SUPUVIMAS
seniau kovodavo prieš tur
kus.
Melai Apie Stalino Sūnų
Vokietijos fašistai negali 

nei žingsnio žengti be melo. 
Karo pradžioj jie buvo iš
galvoję melą, būk Stalino 
sūnus pabėgo pas finus. Už 
kokios savaitės po to jie su
galvojo kitą melą, būk Sta
lino sūnus suimtas į vokie
čių nelaisvę su tankų sky
riumi. Po to dar pridėjo, 
kad jis “išdavinėja 'Sovietų 
karo slaptybes,” nors leite
nantas nekažin kiek ten ga
li žinoti tų “slaptybių.”

Amerikoj pronaciška, ypa
tingai lietuvių tarpe spauda 
“Keleivis,” “Nauja Gadynė,” 
“Naujienos,” “D r a u gas,” 
“D a rbininkas,” “Vienybė,” 
“Dirva” ir kita, ilgai malė 
tą melą, turavojp, didesniam 
svarbos pridavimui pridėda
vo Stalino sūnaus biografi
ją. Visi šaukė: “Paimtas 
Stalino sūnus nelaisvėn!” Il
gai nelaukus buvo gautas iš 
Vokietijos neva Stalino sū
naus ir paveikslas.

Mes tada sakėme, kad nie
ko nebūtų nuostabaus, kad 
ir būtų paimtas Stalino sū
nus į nelaisvę, juk jeigu jo 
armijos dalis būtų buvus 
apsupta, tai kodėl jis nega
lėtų patekti? Mes sakėme, 
kad tas tik būtti įrodymas, 
kad visi Sovietų Sąjungos 
piliečiai nuoširdžiai gina sa
vo iškovojimus ir tėvynę, 
kad net Stalino sūnus ir tas 
yra fronte, o reik atminti, 
kad ta prohitleriška spauda 
visada šaukė, kad “Stalinas

Amerika Dabos Japoniją
Po Roosevelto ir Chur- 

chillo pasitarimo karo rei
kalais į Ameriką atvykęs 
Anglijos ministeris Lordas 
Beaverbrook sako, kad nuo 
dabar Jungtinės Valstijos 
turės atydžiai sekti Ramųjį 
Vandenyną, kad neleidus 
Japonijos i m p e rialistams 
užpulti Anglijos ir Holandi- 
jos kolonijas ir jeigu Japo
nija pultų Sovietų Sąjungą, 
kad prieš ją turės greitai 
veikti Amerikos karo laivy
nas. Jis sako, kad Amerika 
turės pridaboti, kad Japoni
jos imperialistai netrukdytų 
pristatyti karo reikmenis iš 
Amerikos į Sovietų šalį.

Busimoji Maskvos Kon
ferencija

Po Roosevelto ir Chur- 
chiilo pasitarimo karo rei
kalais ir jų bendros deklara
cijos atrodo, kad Anglijos 
ir Amerikos demokratija į- 
Isitikino, kad bendrai demo
kratijos gerovei ir nugalėji
mui budeliško fašizmo rei
kia nuoširdžiai veikti su So
vietais. '

Rooseveltas ir Churchill 
pasiūlė Sovietų Sąjungos 
valdžiai, kad Anglijos, Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Są
jungos atstovų bendras pa
sitarimas įvyktų Maskvoj. 
Sovietų Sąjungos komisarų 
pirmininkas J. Stalinas pa
siūlymą priėmė. Reiškia, 
greitai šių trijų valstybių 
pasitarimas turės įvykti 
Maskvoj. Ten bus išdirbta 
planai, kaip tos trys šalys

žymus Europos korespon
dentas Johannes Steel, “PIC” 
magazine paduoda daug pa
sibaisėtinų faktų iš Hitlerio 
pavergtų tautų, kaip ištvirkę 
naciai naikina moterų moraly
bę.

Vokiečiams užėmus Paryžių 
pirmiausia pareiga armijos ko
mandos buvo pareikalauta 
Paryžiaus policijos, kad su
teiktų sąrašą parsidavėlių mo
terų namų. Taipgi, buvo pa
reikalauta Paryžiaus policijos, 
kad būtų suteikta tų namų 
moterų stovis, apibudinimas. 
Nacių armijos komanda pada
linus gerumą tų moterų namų 
pagal aukštumą (rauks) na
cių armijos, žinoma, prastes
nės rūšięs moterys teko pa
prastiems kareiviams, o pras
tumas visados prasideda su 
daugiau užkrečiamų ligų.

Naciai visur pasižymi “or
ganizuotumu,” taip ir šiame 
“biznyje” jie patvarkė, kiek 
laiko skirtingos klasės turi 
p r a 1 e i sti “pasilinksminimo” 
namuose ir kokią kainą turi 
mokėti. Ant “Montparnasse,” 
buvo įsteigta informacijų kliu- 
bas suteikti žinias karininkams 
apie kūną pardavinėjančių 
moterų namus.

Kaip maršalas G Geringas 
atvažiavo į Paryžių, savo šta
bą įsteigė Pavillion Henri 
Quatre Versalyje. Išdekoravi- 
mui šių palocių ėmė daug 
nedėlių, iš viso Paryžiaus su
grobė puikiausius rakandus ir 
sudėjo į tuos palocius, o pas
kui likosi orgijų ir paleistu
vystės lizdu.

Pradžioje nacių karo prieš 
Holandiją, Belgiją ir Franci- 
ją daugelis Lenkijos jaunų, 
sveikų merginų buvo suorga-

Kur nors rytiniam fronte Sovietu karin ikai studijuoja planus dėl greito kilnoji
mosi vienetą, kurie yra pasislėpę panašiose vietose nuo priešo ir laukia progos 
jį užpulti.

tvirtina Stalino žodžius, kad šiame išsi
laisvinimo kare mes nebūsime vieni.

“ ‘Šiame didžiam kare,’ Stalinas pasa
kė, ‘mes turėsime ištikimais talkininkais 
Europos ir Amerikos žmones, jų tarpe ir 
Vokietijos žmones, kuriuos laiko pavergę 
hitleriniai despotai. Mūsų karas už mū-

sų šalies laisvę susijungs su kova Euro
pos ir Amerikos žmonių už jų nepriklau
somybę, už demokratines laisves. Tai bus 
bendras frontas žmonių, kurie stoja už 
laisvę ir prieš pavergimą arba grūmoji
mą pavergimu per Hitlerio fašistines ar
mijas’.”

nizuota kaipo Darbo Batalijo- 
nai, nusiųstos į Vokietiją ant 
“darbų.” Daugelis šių merginų 
grįžta namo į Lenkiją pasibai
sėtiname protiškame ir fiziš
kame stovyje. Keletas tokių 
mergelių grįžo namo iš nacių 
apsigynimo linijos — “Sieg
fried Line/’ liūdijo, kad jos 
buvo verčiamos aptarnauti net 
po dvidešimts nacių kareivių 
kas dieną.

Šis korespondentas pažymi 
šių grįžusių merginų protinį ir 
fizinį sugedimą. Virš minėtas 
korespondentas tikresniam įro
dymui jo teisingumo, paduo
da šią įstaigą, kuri turi surin
kus daugelį faktų apie padėtį 
vokiečių pavergtų šalių mote
rų.

štai, ką sako International 
Transport Workers Federation 
Londone, įrodo, kad 10,000 
Lenkijos moterų yra išvesta į 
nacių Vokietiją ir atiduota 
baisiam baltos vergijos liki
mui. Šis korespondentas įro
do, kad maršalo Goeringo šta
bas yra lizdas ne tik paleistu
vystės, bet ir lizdas platinimo 
narkotikų.

Maršalas Petain pateko į 
sugriuvusios Francijos val
džios viršūnes todėl, kad buvo 
garsus paleistuvių ir narkotikų 
lizdų galva, šis koresponden
tas įrodo, kad ne tik parsida
vimu naciams sugriuvo Fran- 
cija, bet iš buržuazijos supu
vimo. Koresp. sako, kad Fran
cijos “Society” buvo narkoti
kų suėsta. Dabar, kada Hit
leris vykdina savo “naują tvar
ką” Europoje — “New Order 
in Europe,” tai žmonių gyveni
mas sunaikintas, gyvybė ne
turi jokios vertės, ligos ir pa
leistuvystė, vartojimas narko
tikų taip plečiasi, kaip kokia 
pavietrė.

Jonas Balsys.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Prieš tūlą laiką mūsų 

spaudoje buvo labai plačiai 
rašoma apie Hobbs Bilių,
[kuris buvo įneštas kongre- 
san. Buvo sakoma, kad jei- 
|gu šis bilius būtų priimtas,
tai Amerikoje būtų įsteigtos
koncentracijos stovyklos. 
Bet dabar nieko nebesigirdi 
apie tą bilių. Ar jis tapo pri
imtas? Skaitytojas.

Atsakymas
Ne, kol kas Hobbs Bilius 

(HR 3) tebėra nepriimtas. 
Jis yra įneštas į Atstovų 
Butą. Ateiviams Ginti Ko
mitetas praneša, kad Atsto
vų Butas neužilgo žadą tą 
bilių svarstyti ir balsuoti.
Komitetas ragina visus pi
liečius tuojau rašyti laiškus 
savo srities reprezentan
tams kongreso Atstovų Bu
te ir reikalauti, kad jie bal
suotų prieš minėtą bilių. 
Dar nepervėlu šitą bilių at
mušti.
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Bolševizmo Galybė
(Feljetonas)

Kaip matau, ponai balt- 
gvardiečių generolai, tai jūs 
visai nei nemanot pažvelgti 
teisybei į akis. Argi jūs ne
matot, kad bolševizmas jau 
aprėpė visą svietą? Jeigu 
jūs, ponai generolai, šiandie 
bandytumėte surasti ant 
mūsų žemelės tokią vietą, 
kurioje su didžiausiu entu
ziazmu nebūtų kalbama 
apie bolševizmą ir jo galy
bę, tai jum tektų bastytis 
be pasekmių per visą jūsų 
bevertį gyvenimą.

Kaip jum, ponai genero
lai, tai baisesnės baidyklės 
nebuvo ir nebus. Diegliai 
jum pervėrė kiekvieną kūno 
celę, matant, kaip tokios di
delės valstybės, kaip Ameri
ka ir Anglija, sutartinai vei
kia su jum taip baisiai neap
kenčiama Sovietų Sąjunga! 
Ar nors vienas iš smetoni- 
niai-fašistinių generolų ga
lėjo daleisti, kad ateis tokia 
“baisi” diena, kurioje at
skris Washingtonan Sovietų 
Sąjungos militariniai atsto
vai ir bus taip maloniai pa
sitikti aukštų šalies valdi
ninkų, pilnai patenkinant jų 
kelionės misiją!

Palyginkit, ponai genero
lai, kaip mizerna palieka jū
sų misija šalies sostinėje, 
kurią sudarė visa smetona- 
ciška litanija (ir tai netuš
čiom). O vienok jautėtės pa
siekę dangaus aukštybes, 
kuomet šiaip-taip pavyko 
susirasti dženitorių, kuris 
privedė prie tikslo. Kaip da
bar pasirodo, tai pasekmės 
jūsų misijos nebuvo vertos 
to armyderio, kuris teko 
pernešti besirengiant kelio
nei. Tiek naudos gavot, kaip 
iš ožio vilnų!

Baisu net ir pamislyt, po
nai hitlernaciai, kokį dabar
tiniu laiku pasisekimą turi 
bolševikai! Visur jie pagei
daujami svečiai, kiekvienas 
protingas žmogus, kiekvie
nos valstybės aukštas valdi
ninkas skaito sau didele 
garbe turėti reikalo su to
kios galingos valstybės at
stovais, kaip Sovietų Sąjun
ga! Kiekviena diena vis at
neša jum naujus smūgius. 
Pasigailėjimo verti genero
lai, Amerikos ir Anglijos'

Radio Viršininkas Apie 
Svetimų Kalbų

Programas
Federal Communications 

Komisionierius gavo labai 
daug laiškų kaslink svetimų 
kalbų programų ant radio. 
Kai kurie pritaria vartoji
mą svetimų kalbų, kiti ne
pritaria. James Lawrence 
Fly, komisijos pirmininkas, 
atsakydamas į vienos tautiš
kos grupės rezoliuciją, kuri 
maldavo, jog “svetimų kalbų 
programos nebūtų pašalina
ma be pilno apsvarstymo,” 
sakė — “aš tikiu, jog sveti
mų kalbų radio programos 
yra labai svarbios. Jos lo
šia svarbią rolę gyvenime 
tų, kuriems sunku suprasti 
anglų kalbos. Jos pasiekia 
klausytojus, kuriuos kitaip 
nebūtų galima pasiekti. Bū
tų didi klaida mūsų valdžiai, 
ir pačioms radio stotims, su
stabdyti arba atidėti jas.

“Šitos svetimų kalbų prog
ramos turi savo vietą sve
timšalių gyventojų ir pilie
čių svetimos kilmės gyveni
me. Ir jų sulaikymas būtų 
neišmintinga diskriminacija 
ir sukeltų daug antagoniz
mo ir neprieteliškumo.”

aukščiausi valdininkai ir 
militariniai vadai, sudėjo 
savo viltis Raudonosios Ar
mijos galybėje, kad jinai su- 
kriušins visų prakeiktųjų 
prakeikčiausį Hitlerį ir jo 
kruviną hitlerizmą!

Kad daugiau užgavus, į- 
skaudinus jūsų dvasios ro- 
nas, ponai generolai, tai virš 
minimos dvi valstybės nuta
rė ūmai pasiųsti savo atsto
vus į bolševikišką Maskvą 
tartis su patim Stalinu!

Ką gi tas reiškia, ponai 
generolai?! Tai reiškia pri
pažinimą bolševizmui galy
bes — tam bolševizmui, ku
rį generolas Grigaitis pa
skelbė “nugaišusiu”! Kaip 
jum tas patinka, ponai ge
nerolai? Amerikos ir Angli
jos deputatai svarbiausiam 
svieto reikalui, sukriušini- 
mui fašistinio smako, tarsis 
su Stalinu! Su tuo didžiau
siu “užsispyrėliu,” kuris nuo 
generolo Grigaičio neima jo
kių patarimų! Dar daugiau, 
su tuo Stalinu, kuris visai 
nei nežino, kad toks “did
vyris,” kaip jo malonybė 
Grigaitis, jau dvidešimts 
ketvirtas metas iš visų pajė
gų kerta Stalino bolševiz
mui ir vis pro šalį!

Kiekvieną dieną Grigaitis 
bolševizmą užmuša, sukalba 
prakeiksmo maldą, palaido
ja, atgaivina, ir vėl iš nau
jo muša!

Akyvaizdoje to, kas šiomis 
dienomis dedasi, ponai ge
nerolai, tai skelbimas mir
ties bolševizmui yra lygus 
tam, kaip kad vargšė muse
lė stengtųsi savo “milžiniš
ku” šešėliu uždengti saulę! 
Tiesą sakau jums, mano 
mieli generolai, visokio pa
vidalo žmonijos laisvės prie
šai, su visomis fašistinėmis 
pavietrėmis išnyks, o bolše
vizmas gyvuos!

Paulius.

Worcester, Mass.
Pažangių Lietuvių Tarybos, 

Naujos Anglijos Pikniko 
Reikale

Visi, kurie girdite PLT ra
dijo programą, nepamirškit 24 
d. rugpjūčio. Maynarde įvyks
ta metinis piknikas radijo nau
dai. čia grieš puikiausia or
kestrą dėl jaunimo ir senimo 
ir dainuos visi mūsų radijo 
artistai.

O kadangi yra visiems ži
noma, kad Hitleris užsimojo 
sunaikint pasaulyj civilizaciją 
ir užpuolė Sovietų Sąjungą, tai 
tuo klausimu sakys kalbą mū
sų mylimas rašytojas ir “Lais
vės” redaktorius drg. D. M. 
šolomskas iš Brooklyno.

Ir prie įžangos tikietų yra 
duodama puikiausios dovanos. 
Todėl visi, draugės ir draugai, 
už pažangą, kultūrą, už lie
tuvybę, nepamirškim 24 d. 
rugpjūčio (August), visi daly
vaukime ! Tai bus paskutinė 
pažangių žmonių iškilmė šią 
vasarą.

Darbininkai, kurie apsiėmėt 
dirbti ant pikniko, būkite 9 
vai. ryte ant 29 Endicott St. 
Čia d. F. Repšys ir J. Lukas 
jus paims ir nuveš į pikniką. 
Piknike dirbti apsiėmė šie 
draugai ir draugės: B. Valon- 
čauskienė, H. Janulienė, E. 
Trasikiehė, P. Sadauskas, F. 
Repšys, J. J. Bakšys ir J. M. 
Lukas.

PLT Worcesterio skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
26 d. rugpjūčio (August). Vi
sų draugijų atstovai prašomi 
dalyvauti, čia girdėsime ra
portą iš PLT konferencijos, 
kurį išduos delegatai, E. Tra- 
sikienė, P. Sadauskas ir F. 
Repšys. J. M. L. |

Šis paveikslas parodo didžiąsias kanuoles ant an
glų karinio laivo “H. M. S. Nelson.” Jų šoviniai 
(shells) yra 16 colių storio ir kiekvienas sveria 
daugiau kaip toną.

“SOVIET POWER”-GERA KNYGA

sto, nei amunicijos, nei jokių 
žinių iš svetur.

Pasaulio ponai manė, kad 
su pagalba blokados privers 
bolševikus atsteigti buržuazi
jos valdžią Rusijoj, o jei ne, 
tai badu visi išdvės! Bet revo
liucinė Rusija neišsigando nei 
jų blokados nei imperialistų 
gązdinimų ir ji tapo pergalė
toja.

Ir nors po 20 metų atsira
do žmogus su tyra sąžine, ku
ris savo knygoj tėviškai, gra
žiai, teisingai aprašo. Tokios 
knygos jau seniai laukė mi- 
lionai viso pasaulio darbinin
kų. Patarlė sako: genys mar
gas, bet mūs pasaulis dar 
margesnis. Rodosi netikėtina, 
kad žmogus ir dar iš tarpo 
dvasiškijos, ir dar aukštosios 
dvasiškijos, galėtų parašyti 
knygą, kuri milionarųs darbi
ninkų atidarys akis ir parodys 
tikrąjį veidą kitų dvasiškių.

Susninkų Jurgis.

Nuo “L.” Redakcijos:
Kiek mes žinome, tai Lite

ratūros Draugijos Centro Ko
mitetas nutarė “Soviet Power” 
knygą išversti į lietuvių kalbą 
ir ją dar 1941 metais išleisti. 
Reiškia, ją gaus visi didžiulės 
organizacijos nariai lietuvių 
kalboj.

liaudiečiams sukelta per $300. 
Gi šiandien tų veteranų-simpa- 
tikų rėmėjų yra nemažai. •

Todėl, kam rūpi apsaugoti 
mūsų šalį (Ameriką) nuo 
tarptautinių banditų hitlerinin
kų užpuolimo, kam rūpi grei
tas sumušimas svieto griovėjų, 
kam rūpi ištiesti simpatijos- 
pagelbos ranką herojiškai gi
nančiai savo šalį ir visą svietą 
Raudonajai Armijai, tai rugpj. 
29 d. padarykite tai — ateiki
te į parengimą.

Žodis į LLD Narius
ALDLD 50 kuopoje randasi 

arti pusės šimto narių, bet la
bai mažas skaičius lankosi į 
susirinkimus. Taipgi, dar pu
sėtinai randasi nepasimokėju- 
sių už 1941 metus. Tokį ne
paisymą galima išaiškinti ne
įvertinimu svarbaus momento 
veikimui. Gerų linkėjimų ne
užtenka, reikia veikti, kas tik 
galima.
Amerikos

Rugpj. 
Amerikos
tijos konvencija, 
žinoma, kad legionieriai pasi
žymi mandriais darbais, iš jų 
porą pravartu pažymėti: vie
nas — mačiau cukraus pri
kimštą automobilio gazolino 
tanką, antras — pinakliavimą 
ant kryžkelių, Main ir St. 
Paul St. ir Main — Clinton 
laike tirščiausios važiuotės 
(trafic).

Konvencija pasisakė prieš 
paramą Sovietams ir priešina
si, kad New Yorko komunistai 
vartoja raidę “V.”

Liepia Melstis už Hitlerį (

Hitleriui užėmus Klaipėdos 
kraštą kovo mėn., 1939 m., 
pažangiosios ir parapijinės 
draugijos turėjo bendrą masi-. 
nį protesto susirinkimą para
pijos svetainėje. Vyriausiu 
kalbėtojum buvo prabaščius J. 
Bakšys. Kalbėjo apie Lietu
vos istoriją nuo 12 šimtme
čio, bet nei žodžio Hitlerio pa
smerkimui. 1941 m., birželio 
mėn. Hitleris užgrobė visą Lie
tuvą, tai tas pats kun. J. Bak
šys vietoj protestuoti, pasak 
parapijonų, įsakęs melstis už 
Hitlerio sveikatą. Mat vyras 
pasirodė, kur simpatizuoja.

Pažaras.

Legiono Konvencija

16 d. užsibaigė 
Legiono, N. Y. vals-

Visiems yra

Genys Margas, bet Mūsų Pa
saulis Dar Margesnis

Perskaičiau mūs ALDLD 
leidžiama žurnalą “šviesos” 
pirmą numerį už 1941 metus. 
Draugas Bimba paduoda iš
traukas iš knygos “Soviet 
Power” (Sovietų Valstybė), 
kurią parašė Hewlett Johnson, 
Anglijos pilietis aukštas dva
siškis direktorius Canterburio 
Katedros.

Aš tik perskaitęs kelias iš
traukas iš jo knygos supratau 
autoriaus pasišventimą žmoni
jai. Nušvito mano sąžinė. Per 
pastaruosius 20 metų niekad 
nepalioviau galvojęs, argi ne
atsiras žmogus, su tyra sąžine, 
kurisai kada nors teisingai ap
rašys—tuos kruvinus kryžiaus 
kelius, kuriais rusų liaudis tu
rėjo eiti! Ar kada nors atsiras 
tokis drąsuolis, kurisai nuo
dugniai išaiškintų viso pasau
lio darbininkams — kančias, 
kurias rusų liaudis turėjo pa
nešti žengdama į naują erą? 
. Aš nuo pat rusų revoliuci
jos laimėjimo dienos atydžiai 
skaičiau visokius laikraščius, 
knygas, žurnalus, brošiūras, 
kokius tik galėjau gauti, žiū
rėjau juose ar kur neparašys, 
ar žodžiu nepasakys kur pra
kalbų, kad rusai bolševikai iš 
nieko—padarė viską! Deja, 
atsakymo niekur neradau!

Kairiųjų laikraščių parašy
ta sunkumai rusų liaudies, bet 
mažai pasakyta. Buvau pasi- 
mojęs pats tą atlikti, bandžiau 
net prakalbas sakyti tuo klau
simu. Bet. . . Anot knygos au
toriaus, baimė, baimė, kad ne- 
susikompromituotau publikos 
akyse, o kad mane būtų kas 
padrąsinęs—tokių draugų ne
turėjau. Toliau bandžiau 
straipsnius rašyti, bet kiek 
kartų parašydavau, tai vėliau 
perleidęs per savo kritiką—su
naikindavau, kaipo bevertį 
darbą. Nors aš gerai supratau 
vargus rusų liaudies maršuo- 
jant iš prispaudėjų carinių 
kunigaikščių į laisvą socialis
tinę Rusiją ir troškau perduo
ti ir kitiems savo broliams ir 
sesutėms. Bet kaipo savamoks
lis negalėjau tą padaryti. Nors 
pats gerai žinojau, kaip caro 
buvo nualinta ir apiplėšta ru
sų liaudis.

Keturių metų karas pasauli
nis, po jo pilietinis, nuo kurio 
baltagvardiečiai bėgdami vis
ką naikino, arba sudegindavo, 
ko su savim negalėjo pasiimti, 
taip kad akmens ant akmens 
nepaliko. O jiems padėjo viso 
pasaulio imperialistai, pasiųs
dami savo milžiniškas armijas. 
Tos jų sumulkintos armijos— 
sutrupėjo prieš galingą savo 
tėvynei pasišventusią revoliu
cinę Raudonąją Armiją ištiki
mai ginančią savo laimėjimus. 
Imperialistų sumulkintos ar
mijos, o ir jos užsikrėtė pro
paganda nuo Raudonarmiečių 
ir atsisakė muštis. Taip impe
rialistai, nieko nelaimėję, savo 
armijas turėjo atšaukti iš So
vietų žemės.

O kad sunaikinti bolševikus 
ir jų valdžią Rusijoj, tai viso 
pasaulio kapitalistai susitarę, 
apjuosė ją geležiniu blokados 
lanku. Ir taip kankino jaunu
tę, vos raudonai pražydusią, 
it pavasarį gėlelę, respubliką. 
Ištisus 4 metus, kad ta jau
nutė Rusija nieko negautų iš 
užsienio—nei ginklų, nei mai-

Rochester, N. Y.
Rugpj. 14 d. ALDLD 50 kp. 

j nutarė rengti “social” Sovie
tų medikalei pagelbai, rugpj. 
29 d. Gedimino svetainėje, 

i prasidės 7:30 vai. vakare. Tu
rėsime gerų užkandžių, išsi
gert, trumpą prakalbą, aukų 
bus renkama minimam tikslui, 
o gal bus galima ir pasišok
ti !

LLD 50 kp. aukavo $10 ir 
d. Bekešienė $10, tai pradžiai 
yra $20.

Rašančiam teko dalyvauti 
1921-22 sausmečio Sovietams 
pagelboj ir pažangieji roches- 
teriečiai lietuviai buvo sukė
lę aukų per $700. .Ispanijos 
®-------------- ------------- ■

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių. Koncertų. Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
et. Puikus steičius su naujausiais 
taisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 i 
□----------------------------------------------------- ip

Maskva, rugp. 19. — Bū
riai vokiečių orlaivių vėl 
buvo beatlekią bombarduot 
Maskvą; bet tik vienas te
pasiekė miestą ir numetė 
kiek padegančių ir sprogdi
nančių bombų; visai mažai 
nuostolių tepadarė. Sovietų 
lakūnai ir priešorlaivinės 
kanuolės nuvijo šalin visus 
kitus nacių orlaivius.

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

530 SUMMER AVE. 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

1 SHENANDOAH, PA.
. L.D.S. 10-to APSKRIČIO

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio 24 August

CITIZENS FIRE CO. GROVE
BRANDONVILLE, PA.

JONAS SIURBA, LDS CENTRO SEKRETORIUS 
SAKYS PRAKALBĄ

Dainuos Lyros Choras iš Wilkes-Barre, Pa.
Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakare. 

Programa prasidės 4 vai. po pietų.
Visus kviečia dalyvauti šiame piknike,

LDS 10-to Apskričio Valdyba.

Philadelphia, Pa.

LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuvių organizacijų rengia

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

įvyks 
Sekmadienį
BUS MIKOLAICIO

Rugpjūčio 
August

PARKE, EDDINGTON, PA.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
lAbalzamnoja 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

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Philadelphijos, Lyros Chorasiš Wilkes-Barre, 
Sietyno Choras iš Netvarko, 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 D/2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Sales Richmonde.
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Rašo Uja Erenburgas

Londonas - Kontrastų Miestas
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Minersville, Pa.

Visos ž m onijos dėmesys dabar nu
kreiptas į Londoną, šis miestas gyvena 
fantastinį gyvenimą, kurio neįsivaizdavo 
nei vienas fantastinių romanų autorius. 
Prieš keletą dienų pusei minutės nutrū
ko Londono radijo programa. Paskui iš
girdau, kad bombos skeveldra užmušė 
pranešėją; pranešimą baigė skaityti dub
leris.

Ne kartą esu buvęs Londone ir dabar 
dažnai prisimenu jo ūkanas, jo ilgas ga
tves, žalius parkus ir žemus namus. Tai 
labai didelis miestas. Auštant išėjęs jo 
nepereisi iki sutemos. Nebaugina london- 
iečių nė trisdešimt kilometrų nutolę prie
miesčiai. Londone labai daug dviejų 
aukštų namų; jie vienas nuo kito atskir
ti darželiu. Anglai mėgsta atskirumą; net 
ir neturtingiejunori turėti atskirą įėjimą 
iš gatvės. Istisos gatvės — iš mažyčių 
namelių; pirmame aukšte vienas kamba
rys, antrame kitas; štai ir visi namai. 
Pastatė didelius namus su centraliniu šil
dymu ir liftais; bet ten apsigyveno išim
tinai svetimšaliai; anglai bevelija savo 
namelius — katedžius su židiniais. Lon
dono ištisimas dabar gelbsti londonie- 
čius: nedaug susitelkimų, aukštų namų, 
gyventojų susibūrimų; bomba, sunaikin
dama keturius namus, dažniausiai sunai
kina viso tik keturiu šeimų busta, v v v

Europos sostinių — Londono, Pary
žiaus ir Berlyno — vakarinėse dalyse 
buržuazija gyvena, rytinėse — neturtin
gieji. Paaiškinama vėju: vėjai pučia iš 
vakarų ir dėl to vakarinių dalių oras ne
užnuodytas fabrikų degėsiais.

Londono dalys nepanašios viena kitai. 
Štai Hemsted: čia gyvena vidutiniai bur
žujai. Ilgos gatvės ir katedžiai. Visi na
mai, kaip vienas. Galima eiti ištisas va
landas ir niekas nepasikeičia.

Grez-Inn — advokatų, įgaliotinių, sko
lininkų, bailiai šnirpščiančių į dideles 
skareles ir nepataisomų kliaudų ieškoto
jų gyvenama dalis. Čia dar gyvas Diken- 
sas. Daug užkampių, pereinamų kiemų. O 
namai čia juodi. Įstatymai, kaž kokio am
žiaus “aiškinimo” kabliai, paragrafai ir 
voratinkliai.

Sityje — rūmai. Tai — bankai. Čia, ro
dosi, sukaupta žemės turtai. Tai svar
biausioji kapitalo būstinė. Gatvėmis vaik
što cilindruoti makleriai. Birža, o viduje, 
kaž kodėl, Linkolno biustas. Kontorose ir 
dieną tamsu. Visur žalios lempos ir susi
kūprinę klerkai; rašo, skaičiuoja, vėl ra
šo. Vakare ar sekmadieniais ši miesto da
lis išmirusi. Gatvėse nei vieno žmogaus.

Bostono ir Apylinkės Žinios
Pažangių Lietuvių Taryba
Nors tveriant Pažangių Lie

tuvių Tarybų nebuvo prieš ją 
pastatyta didelių ir aiškių 
perspektyvų ateities, bet tvė
rimo momentu visi organiza
toriai buvo entuziastai ant to 
ir tik buvo galima “burti,” 
kad ši organizacija galės pa
siekti savo tikslo, dėl kurio 
yra tiesiami pamatai. Tiesa, 
buvo ir tokių, kurie net neigė 
pradėtą darbą.

Dabartiniu laiku ši organi
zacija yra tik jaunutė — vys
tykluose ir kaip iš tokios daug 
ką norėti negalima. Vienok, 
neturėdama da nei vienų me
tų amžiaus, o jau suspėjo už
imponuoti tūkstančius lietuvių 
Naujos Anglijos. Jos pastan
gomis buvo suruoštas milžiniš
kas - klasiškas koncertas prof. 
Bacevičiui ir suruošta prelek- 
cijų bei viešų mitingų. Ji įsi
steigė oro bangoms radijo pus
valandį, kurio klauso kas sa
vaitė ne tik tūkstančiai lietu
vių, bet šviesūnai ir kitataučių, 
gėrėdamiesi jojo kokybe.

Kaip sakiau, kad pradžia 
nebuvo aiški, o tik spėlioji
mai, tai stovintysis komitetas 
pasijuto, jog prieš juos stovi 
milžiniški darbų kalnai ir jie 
jądtės it stovį Alpų kalnuose.

galime ištarti didelį ačiū: 
Jeskevičiui, prof. Kubiliui, 
Kupsčiui, Dėdei Petrui - Šimo
niui, Dr. Borisui, Lukui, Gry
bui Zaimiui, Burbai ir kitiem. 
Jų pastangomis buvo nugalė
tos visos kliūtys ir ši organi
zacija atsistojo ant plataus ke

Geležinės užsklandos. Retai kur pamatysi 
senį — sargą.

Rytuose — Uait-Čepl, iš Rytų Euro
pos į Londoną atvažiavusių žydų gyve
nama dalis. Čia galima išgirsti dešimt 
kalbų, sutikti jaunų komunistų, o greta 
senus barzdotus iš Krokuvos arba Užgo- 
rodo chasidus. Toliau — kinų gyvenama 
dalis; kinai, indusai, malajai. Dokai ir 
Poplaras. Gatvėse išblyškę, alkani vaikai.

Miesto centras: Pikadilį ir Bond-strit. 
Čia kiekviena krautuvė, tai šventykla. 
Siuvėjų, juvelirų, narafiumerų vitrinos. 
Prikrauta kūgiai škotų gelumbių, šilkin- 
nių pižamų, kailių, brangenybių. Daug 
krautuvių madingų vyrams dalykų: skal
biniai, balnai, stekai, brangios pypkės, 
kaklaraiščiai; vidutinis londonietis — 
puošeiva. Kai kuriose vitrinose išstatyta 
relikvijos: seniausios sąskaitybos knygos, 
šimtamečiai cilinderiai. Viena Bond-stri- 
te vitrina mane nustelbė. Sieninių popie
rių skiautės, purvinais skarmalais pri
dengta lova, stalas, kuris vos laikosi, su
lipdytas dubuo ir aiškinamasis užrašas: 
“Kambarys, kuriame gyvena darbininko 
šeima. Tokių landynių Londone yra ketu
riasdešimt tūkstančių. Aukokite, ir jums 
teatlygina viešpats!”

Vasaros vakarą Pikadili-Serkus aikštė 
pilna puošnios minios. Ji panaši baliaus 
salei: moterys ilgais drabužiais, plikomis 
nugaromis; smokingai, frakai. O bedar
biai atidarinėja automobilių dureles, par
davinėja degtukus, dūdelėmis dūduoja.

Poplaro gyventojai retai lanko Pikadi
lį, o buržujai nežino Londono rytinių da
liu, v

Londonas — senas miestas, jame daug 
pažymėtinų romantiškos ir gotiškos 
architektūros paminklų. Kas negirdėjo 
apie Vestminsterio abatiją? Nuostabios 
jo perspektyvos ir didingos pelenėtosios 
Temzės pakrantės.

Londone daug muziejų. Užkariaudami 
pasaulio ketvirtį, anglai į Londoną vežė 
visą, kas buvo “blogai padėta.” Britų mu
ziejus — turtingiausias pasaulyje etno-1 
grafiniais eksponatais ir liaudies meno 
paminklais, kaip nūdienio, taip ir seno
jo, penkių dalių pasaulio. Muziejai ir pa
veikslų galerijos gerai įrengtos ir visuo
met žmonių pilnos.

Miesto susisiekimo pagrindas — metro. 
Labai daug linijų, dažnai jos kryžiuoja
si, nuo bet kurių namų, netoliau kaip 5 
min. kelio yra metro stotis.

(Bus daugiau)

lio, kuriuomi eidama vedasi 
minias paskui save.

Jos radijo pusvalandis yra 
vedamas taip kukliai, kad jis 
skiriasi nuo kitų lietuviškų 
radijų, kaip diena nuo nakties. 
Jų skelbimai taip meniškai 
suausti, kad skelbėjas tiesiog 
didžiuojasi davęs jiems skel
bimą. Didelis kreditas reikia 
atiduoti dainininkui Vasiliaus
kui už jo taip puikiai organi
zavimą dainų programos. 
Taipgi jo pirmarankiams Dė
dei Petrui ir Stasiui Paurai. 
(Jie yra Naujos Anglijos me
no pažiba.) Klausytojai gėrisi 
jų solo, duetais, kvartetais ir 
grupėmis. O kas labiausia, 
kad jie moka prisiruošti ir už- 
vardyti dalyvius, kaip tai: 
“Dzūkas ir žemaitis,” “Dzū
kas, Zanavykas ir žemaitis,” 
arba “Dykaduonių grupė” ii’ 
tam panašiai. Kas suteikia 
plačią prasmę visuomenei, ne
paneigdami atskiros lietuvių 
kilmės ir padaro naujovišką 
įspūdį į klausovus.

Nors dabartiniu laiku ra
dijo programa vedama labai 
gerai, bet vis dėl to, būtų ge
rai, kad daugiau imtų daly- 
vumo jaunoji karta. Tiesa, ra
dijo vedėjai atvejų atvejais 
ragino jaunus talentus imti 
programoj dalyvumą, bet jų 
nesimato, čia yra labai svar
bus klausimas ir mes turime 
apie tai pagalvoti. Reikia ne
pamiršti, kad pasaulyj iki šiol 
da nebuvo nieko brangesnio 

(už garbę. Garbės siekia visas 
'civilizuotas pasaulis. Juk rei

kia atminti, kad visokį diplo
mai, medaliai ir kiti garbės 
ženklai tai yra daug branges
ni už kitas brangenybes. Kam 
gi ir mokytis muzikos arba 
dainų, jei niekas jų negirdės 
ir nepagerbs? Pagalinus, kam 
gi aš rašyčiau šiuos žodžius, 
jeigu žinočiau, kad niekas ne
skaitys? Duokime progą ir ki
tiems pasirodyti mūsų progra
moje. Jie, gavę progą pasiro
dyti viešai, įgaus daugiau 
energijos savo studijoj ir da
bartiniai dainininkai susilauks 
daugiau meno spėkų.

Reiškia, PLT jau sutverta— 
įkorporuota ir atlikta visi sun
kūs technikiniai darbai, iš ku
rių vaisių gėrisi plati lietuvių 
visuomenė. Dabar viskas, ko 
reikia, tai plačios visuomenės 
materialės paramos^ kad šis 
kilnus kultūrinis pradėtas dar
bas būtų užtikrintas ir pasto
vus ant tolesnės ateities.

šiam tikslui yra rengiamas 
milžiniškas PLT piknikas rug
pjūčio 24 d., Maynarde, Mass. 
Pikniko programa bus viena iš 
plačiausių, kokia kada buvo 
piknikų, istorijoj. Taipgi, ga
lybės dovanų bus leidžiama 
ant išlaimėjimo. žodžiu ta
riant, tai bus meno ir kultūros 
gegužine! Manoma, kad mi
nėtą dieną nei vienas pažan
gus Naujos Anglijos lietuvis 
nepasiliks namie, o bus May- 
nardo piknike ir savo atsilan
kymu ne tik priduos energijos 
PLT darbuotojams, bet pa
rems ir sustiprins šią organi
zaciją finansiniai. Tad, pasi
matysime nedėlioję, PLT pik
nike, Maynard, Mass.!

Jaunutis.

Amerikos armija mokina karius naudoti parašiutus. Šis paveikslas imta Not 
tingham orlaivių lauke prie Fredericksburg, Va.

Rugpjūčio 10 dieną, Llew
ellyn parke, įvyko piknikas 
ALDLD 9-to apskričio. Diena 
pasitaikė labai patogi, į^ad 
pikniką galima . pavadinti vi
sapusiai pavykusiu. Kaip vie
tinių, taip ir iš tolimesnių vie
tų atsilankė svečių. Nuotaika 
publikos buvo labai gera ir 
draugiška, kad geresnė nega
lėjo būti. Draugų nuoširdus 
susitikimas, reiškiantis vienas 
kitam širdingus linkėjimus. 
Taip linksmai ir greitai laikas 
prabėgo, kad, rodos, per trum
pa jo buvo ir nuoširdumo jaus
mus vienas .kitam išreikšti.

Nors, taip sakant, didžiuma 
publikos buvo jau prisiartinus 
prie rudens laiko, nokstanti, 
prie senatvės periodo, bet tas 
nedarė jokios reikšmės. Jau
tėsi visi linksmi, draugiški, 
kaip jaunystėj; susitikę savo 
draugus, seniai nematytus, 
linksmai kalbėjosi... Nes bu-, 
vo svečių iš visos apylinkės 
miestukų Schuylkill pavieto, 
net ir iš Read ingo, kurie gana 
tolokai nuo Minersvillės gyve
na.

Minint vietinius, gyvenan
čius apie Minersvillę, matėsi 
skirtingų pažvalgų ir įsitikini
mų, bet draug’škumas klestėjo 
vienas, kaipo vienos klasės— 
darbininkų. Nesimatė tik sme- 
ton-nacių, kurie šiandien di
džiuojasi išžudytais Lietuvos 
žmonėmis, jų nekaltu krauju 
sulaistyta senosios tėvynės že
mele !

Judesiai Ancevičiai, Škirpos, 
Raštikiai ir visa eilė jiems pa
našių — smetoninių fašistų, 
kurie pardavė pasaulio pabai
sai žvėriui Hitleriui savo bro
lius! Randasi jų pasekėjų ir 
šioj šalyj, kurie didžiuojasi, 
kad Hitleris su lietuviškais 
Judesiais “paliuosavo” Lietu
vą iš bolševikų, išskersdamas 
desėtkus, o gal ir šimtus tūks
tančių nekaltų žmonių! Tokių 
mes ir nenorime matyti savo

CHARLES’ j
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas '
306 UNION AVENUE Į

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

» 41 dc

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

parengimuose, su tos rūšies be
širdžiais, kurie linki savo bro
lių ir draugų, išžudymą, reikia 
vengti ir susitikti!. . .

Darbininkai piknike atsida
vusiai dirbo publikai patarna
vime, ypatingai priklauso tar
ti ačiū gaspadinėms už paga
minimą valgių ir patarnavimą 
svečiams. Darbas nelengvas, 
o jau ne šešiolikinės lengvo
mis kojukėmis bėgiot.

Darbas atliktas pasekmingai 
dviem pusėm: viena, apskri
čio iždas finansiniai dasipildė 
dėl kitų svarbių reikalų, o an
tra, moralinis pakilimas drau
giškume žymiai sutvirtėjo, ko 
labiausiai darbininkams reikia 
šiame momente. Po apmokėji
mui visų išlaidų - bilų liko 
pelno nuo pikniko $50.04. 
Perduoti apskričio iždininkei 
d. Kaunienei. Bet nebuvo pri
siųsta “Laisvės” bila už kvie
timo lapelius į pikniką.

Bet štai d a kas man teko 
nugirsti iš suvažiavusių svečių 
besikalbant: Nagi apie “Lais
vės” didžiulį pikniką, kuris 
įvyks rugpjūčio 31 dieną, Phi- 
ladelphijoj. O tai svarbus da
lykas. Kas supranta “Laisvės” 
dienraščio svarbą, kokią už-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508 

duotį šiandien ji atlieka, tai 
supranta, kad ir jos palaiky
mu reikia rūpintis.

Štai shenandoahriečių susi
darys gera grupė, kaip pareiš
kė d. Motuzą, Naravas ir Kuz
mickas, kitus laiko paslaptyj, 
kurie sudarys didelę grupę. 
Tas pats ir su kitom vietom, iš 
kurių rengiasi dalyvauti pik

THE BAKUS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, *Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių keksų-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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

'bell baking cobp-

BŪNI a N LABEL

VARPAS BAKERY. 36-40 Stagg Street. Brooklyn. N. V

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

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

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

nike. Bet bėda, kad paslap
tyje laiko, kurie rengiasi da
lyvauti, todėl ir aš negaliu 
pranešti.

Na, minersvilliečius negali
ma pamiršti nepaminėjus, kad 
rengiasi traukti net kelios ma
šinos, o žinoma, jos tuščios 
nevažiuos. Bet galima pami
nėti “šioferių” vardai, kurie 
pasirengę važiuoti, tai: St. Pe
čiulis, V. Razminas ir panelė 
Gudeliauskaitė. Tai reikia ži
not, kad jie tuščiomis neva
žiuos. O gal rasis ir kas dau
giau, kurie važiuos. Na, tar
pe jų gal ir man su savo drau
ge teks atkeliauti. Bet savęs 
negaliu pilnai užtikrinti, pri
klausys nuo klimato, sulyg 
mano rudeninio laiko.

Anksčiau pranešu, kad 
svečiams vaišių nepamažintu
mėte. Ligi pasimatymo “Lais
vės” piknike!

J. Ramanauskas.

Vichy, Franci j a. — Čia 
gauta vokiečių pranešimai,
kad jie užėmę keturis tiltus 

■per Dniepro upę ir nutiesę 
keturis laikinus savo tiltus 
Per ją.

Helsinki. — Suomių ko
manda praneša, kad apsup
ta sovietinė kariuomenė pa
lei Ladogos ežerą kovoja vi
su įtūžimu.



Ketvirtad., Rugpjūčio 21, T941

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Saugodami savo ginklus ir kitus įrengimus, kaip akies 
lėliukę, tie raudonarmiečiai stengėsi padaryt kuo didžiau
sių nuostolių priešui, begailestingai naikino sutinkamas 
grupes vokiečių kareivių, taipgi naikino jų transportinius 
sunkvežimius, kanuolių baterijas, trokų eiles ir buvei
nes. Per 20 dienų sunkiausių veiksmų užnugaryje priešo, 
ši grupė raudonarmiečių vadovybėje Zagorodnovo užmu
šė 240 fašistų kareivių, sunaikino 25 transportus ir eiles 
sunkvežimių gabenusių maistą ir amuniciją, 14 kulkas- 
vaidžių, vieną priešlėktuvinių kanuolių bateriją, 12 įkas
tų į žemę tankų ir vieną vokiečių pulko štabo buveinę.

Grupės komandierius Zagorodnovas ir politinis švietė
jas Moskvinas išvedė 520 raudonarmiečių iš apsupimo, 
tarp jų ir 25 sužeistus, ir neprarado nei vienos kanuolės, 
kulkasvaidžio ar šautuvo.

Nacių Žvėriškumai Užimtose Vietose
Fašistai žvėriškai kankina savo užimtų sričių gyvento

jus.
Stepanovkos kaime jie sušaudė daugelį valstiečių, ku

rie atsisakė vokiečiam išduot sovietinius veikėjus.
Rudnios kaime fašistai sugalvojo “priimtuves,” kurias 

būk suruošia vietiniai gyventojai. Visi kaimiečiai buvo 
suvaryti prie radijo mikrofono ir fašistai įsakė jiem dai
nuot. Nors fašistai mušė žmones, liepdami jiem dainuot, 
bet žmonės visi tylėjo. Tada fašistai ėmė šaudyt į begink
lių žmonių būrį.

Olenino stotyje, vokiečių orlaiviai žemai lėkdami bom
bardavo du traukinius, ant kurių atvirų platformų buvo 
moterys, vaikai ir sužeisti raudonarmiečiai. Vokiečių la
kūnai galėjo aiškiai matyt, kas buvo ant vagoninių plat
formų. Vaikai ir moterys mėgino pasislėpt rugių laukuo
se, bet fašistai vydamiesi šaudė juos iš kulkasvaidžių. To
kiu būdu jie užmušė daugelį vaikų, moterų, senelių ir su
žeistųjų Raudonosios Armijos kareivių.

tuzinai kitų amerikonų gy
dytojų, rašytojų, dvasiškių, 
profesorių, laikraštininkų ir 
visuomenės veikėjų.

Sovietai Atgriebė Vieną 
Miestą; 3-se Vietose

Sukirto Nacius
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

suose biskutį į rytus nuo 
Smolensko, reiškia, jų pa
stangos žygiuot linkui Mas
kvos tapo atmuštos ir sulai
kytos.

Raudonoji Armija atgrie
bė miestą K nuo vokiečių. 
Per kautynes miesto gatvė
se liko sunaikinti du nacių 
batalionai.

Srityje Porchovo-Staraja 
Russa raudonarmiečiai at
kirto vokiečių tankų eiles 
nuo jų pėstininkų, ir atmetė 
tuos pėstininkus atgal. Tarp 
Nikolajevo ir Odesos Sovie
tai sunaikino vokiečių pul
ką ir tankų eilę, ir nelais
vėn paėmė didelį skaičių ru
munų kareivių.

1 LAISVE r Penktaa ptial&pfo

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį. 24 d. rugpjūčio. 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Draugai, malo
nėkite dalyvauti susirinkime. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Kaip žinote. 
“Laisves” piknikas jau čia pat, 
mums reikia daugiau kaip 100 dar
bininkų. Taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles. — L. Tureikis.

(197-199)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Ūkėsų Kliubo biznio sky

riaus piknikas įvyks 24 d. rugpjūčio. 
Lietuvių Sąryšio Darže, Sta., 24, 
Glastonbury Rd.. E. Hartforde. Pra
džia 12 vai. dieną. Gerbiamieji! 
itliubas yra daug gero atlikęs lietu
vių visuomenei, todėl reikia jį pa
remti. dalyvaukime piknike. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Gros Frank 
Pakeno Orkestrą iš 6 muzikantų. 
Pelnas nuo pikniko eis pagerinimui 
scenerijų. (197-199)

EASTON, PA.
ALDLD ir IWO ruošia bendrai 

pikniką, rugpjūčio 24 d., Thorpe 
Grove, arti Stewartsville. Bus val
gių, gėrimų ir visokių prašmatnybių. 
Bus šokiai prie geros muzikos. Kvie
čiame Eastono ir apylinkės lietu- 1 
vius dalyvauti. Kelrodis: Pervažiavę ■ 
Eastono-Phillipsburgho titą paimki-1 
te 24 kelią ir važiuokite lygiai 5'

RENKA MILIONĄ DOLE
RIŲ MEDIKALEI PA

GALBAI SOVIETAM
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

mitetu Karinės Pagalbos Į- 
staigų, ir prezidentinio ko
miteto pirmininkas Joseph 
E. Davies pilnai užgyrė or
ganizavimą Komiteto dėlei 
Medikalės Pagalbos Rusi
jai,” kaip praneša Ed. C. 
Carter.

Sovietų a m b a s adorius 
Umanskis Washingtone iš
reiškė gilią padėką veikė
jams kuriantiems ir remian- 
tiems šį komitetą. Umans
kis pagamino ir sąrašą bū
tiniausių medikalių reikme
nų Sovietams.

Kaipo rėmėjai Komiteto 
dėlei Medikalės Pagalbos 
Rusijai, pasirašė:

D r. Frank Aydelotte, 
aukštųjų mokslų direktorius 
Princetono U n i v ersitete; 
metropolitas Benjami n a s,

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ DU ANGLŲ LAIVUS

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad jų oriai-! 
viai nuskandinę du preki
nius Anglijos laivus, viso 
20,000 tonų, ir sėkmingai 
bombardavę' Sunderlandą, 
laivų statymo centrą Angli
joj.

Anglijos orlaiviai mete 
bombas kai kur vakarinėje 
Vokietijoje, bet, anot nacių, 
tai nepadarė jokių karinių 
ar pramoninių nuostolių.

Vokiečiai nukirtę 12 prie
šo orlaivių.

Hartford, Conn.

mailes kol rasite iškabą po kairės, 
tada sekite iškabas iki parkui. Visi 
su automobiliais ir pavieniai susirin-

galva pravoslavų bažnyčios 
Amerikoje; Myron C. Tay-

kite prie Liet. Piliečių Kliubo, 2 v. 
[K) pietų. Walnut gat. — Kom.

(197-198)

SHENANDOAH, PA.
LDS 10 Apskr. piknikas įvyks 24 

d. sekmadienį, rugpjūčio, Citizen's 
Fire Co. Grove., Brandonville, Pa., 
gerai žinomoj vietoj. Kalbėtojas bus 
J. Siurba, LDS Centro Sekretorius. 
Programą pildys Lyros Choras iš 
Wilkes-Barre. Piknikas prasidės 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Prašome lietuvių vietinius ir iš apy-

lor, direktorius Jungtinių 
Valstijų Plieno korporaci
jos; profesorius - tyrinėto
jas Franz Boas; Walter 
Duranty, užsieninis kores
pondentas; dr. Ales Hrd- 
licka, Smithono Instituto di
rektorius W a s h i ngtone; 
Stanley M. Isaacs, preziden
tas Manhattano (New Yor-

linkės dalyvauti šiame piknike ir 
praleiskite laiką smagiam aržuoly- 
ne. Bus ir gera muzika. — Kom.

' (197-198)

NEWARK, N. J.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., 8 

vai. vak. įvyks prakalbos Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė. Rengia 
Newarko Lietuvių Pažangiųjų Drau
gijų Komitetas. Kalbės Laisvės re
daktorius A. Bimba. Daugelis vaik
što nusiminę, be ūpo, be vilties, ne
galėdami susiorientuoti griausmingų 
įvykių painiavoj. Ateikite visi ir iš
girskite tikrų pranešimų apie pasau
linę būklę, apie mūsų tėviškę, apie 
įvairių šalių santikius. Džiaugsitės, 
kad atėjote. įžanga veltui.

(196-197)
PHILADELPHIA, PA.

IWO 3109 kp. rusų organizacija 
rengia svarbias tarptautines prakal
bos, penktadienį, rugpjūčio 22 d., 7 
v. v., 319 Washington Ave. Bus įvai
rių pagarsėjusių kalbėtojų, anglų, 
rusų ir kitų tautų. Kviečiame lietu
vius dalyvauti nepraleiskite šios 
svarbios progos. Įžanga veltui. — P. 
Griciunas. (196-198)

ko centro); vyskupas Ar
thur W. Moulton; Wm. Al
lan Neilson, išsitarnavęs 
Smith Kolegijos pirminin
kas; kun. Howard Chandler 
Robbins, dekanas didžiau
sios Amerikoj katedros St. 
John the Divine; garsus 
smuikininkas Efrem Zimba-. 
list, direktorius Curtis Mu
zikos Instituto Philadelphi- 
joj; “Reader’s Digest” re
daktorius Robert Little, ir

HARTFORD, CONN.
Rugpjūčio 22 d., yra šaukiamas 

susirinkimas, aptarimui spaudos 
pikniko, kuris įvyks 31 d. rugpjūčio, 
Waterburyje. Kviečiame progresy- 
viškos spaudos rėmėjus ir organiza
cijos narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime daug darbo atlikti 
ir aptarti kaip bus galima padaryti 
sėkmingą pikniką. Pradžia 7:30 v. 
v., 155 Hungerford St. (196-198)

c

C

F. W. Shalins I 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 
""Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

h

Sutėlklafri garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka- 
mlesto.
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ALpLD III Apskritys Ragina 
Teikti Medikalę Pagalbą

Sovietą Sąjungai
Visi žmonės pripažįsta; kad 

Sovietų Sąjunga . didvyriškai 
kovoja su įsibriovėliais naciais.1 
Sovietai dėjo ir dės visas pa
stangas, kad fašizmui būtų pa
darytas galas, kad pavergtos 
per nacius tautos būtų atval- 
nytos ir civilizacija atsteigta.

Kadangi, kova žiauri, ji ski
na gyvybes, ji sudaro daug 
žalos, todėl Sovietų Sąjungai 
prisieina panešti sunkaus var
go, nes ne vien kariai sužei
džiami, bet ir šiaip civiliai 
žmonės. Jiem reikalinga skubi 
medikalė pagalba, o mes gali
me jiems suteikti, tik reikalas 
padirbėti. Tam yra įsteigtas 
komitetas New Yorke, jo an
trašą būsite matę spaudoje 
—ypatingai “Laisvėje”.

ALDLD III Apskričio komi
teto laikytame posėdyje 14 d. I 
rugpjūčio, Laisvės Choro sve-! 
tainėje, Hartfordo mieste, nu-' 
tarta atsišaukti į savo kuopas, 
jų narius ir visas kitas paša
lines organizacijas, kad siųs-' 
tų medikalę pagalbą Sovietų 
Sąjungai. Kolonijose, kur jau 
įsisteigia tam tikslui komite
tai, mūs kuopęs privalo dėtis 
į tuos komitetus ir bendrai 
darbuotis, o kur dar nėra, aks-

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

tint organizacijas tokius komi
tetus įkurti. Tuomi atliksime 
prakilnų darbą. Ten liaudis 
ugniniam kare žūsta arba lie
kasi sužeisti, tai mes čia bū
tinai turime siųsti jiems pagal
ba, v

Jsteigkime Daugiau Kuopą
Connecticut valstijos ribose 

yra apsčiai gerų, apsišvietu
sių žmonių, bet dėl kai kurių 
priežasčių, kai kuriose lietu
viais apgyventose kolonijose 
tie žmonės nėra organizuoti į 
ALDLD, tą kultūros ir apšvie- 
tos nešėją, taip skaitlingą na
riais organizaciją. Apskričio 
Komitetas mano, kad šiuo 
laiku, kai fašizmas kelia gal
vą ir skina žmonijos laisvę sy
kiu su gyvybėmis, tai nei vie
nas šiek tiek apsišvietęs lietu
vis negali sau rankas sudėjęs 
ramiai į tą žiaurųjį teatrą žiū
rėti, nes šis karas nulems mūs 
ateities gyvenimą.

Jei fašizmas pergalėtų de
mokratines šalis, tada turėtu
me atsisveikinti ir mes su lais
vės likučiais ir mūsų suprati
mas apie darbo klases būtų 
išdulkintas iš galvų. Dabar 
turime būti organizuoti ir 
veikti prieš fašizmą, sykiu re
miant kovojančią liaudį prieš 
nacių Vokietiją ir josios ašis 
bei smeton-nacius čionais šioje 
šalyje. Komitetas todėl dės vi
sas pastangas, kad įkūrus dau
giau kuopų ten, kur jų nėra, 
kad visuose lietuviais apgy
ventuose kampuose pažangus 
judesys pakiltų, tik tada pa
žanga ir demokratija galės 
likti per nacius nesutriuškinta. 
Pavieniais būnant negalima 
pasiekti laimėjimai šioje gady
nėje.

Kaip sų Mūsą Jaunimu?
Nedaug laiko yra praslinkę, 

kai šioje valstijoje lietuvių 
pažangusis jaunimas buvo be
pradėjęs aktyviai veikti visuo
meniškame darbe. Jie dauge
lyje miestų laikė susirinkimus, 
svarstė gyvenimo problemas, 
i inkos į konferencijas, gvilde
no platesne papėde politinius 
klausimus. Bet dabar tuo taip 
svarbiu laikotarpiu apie juos 
netaip labai girdima. Kodėl? 
Kokia yra tam priežastis? Mes 
turbūt būsime patys kalti, kad 
jaunimą nepaakstinome, kuo
met jie sušlubavo veikloje, 
kuomet nepasisekimas vienas 
kitas įsibriovė veikime, jie at
šalo, mažai veikia. Todėl ir 
šiame klausime pats Komite
tas nieko gero viens neatsieks,

bet Apskričio busimoji konfe
rencija turės išspręsti jaunimo 
veiklos atgaivinimą.

Balsas j Visas Moteris
Iš tolimesnės praeities ir 

dabar gyvuojančių Moterų 
Kliubų patirta, jog moterys 
lošia didelę rolę darbo liaudies 
veikloje. Jos atlieka nepava
duojančiai daug kultūrinio ir 
apšvietos darbo, jos juk šei
mynos auklėtojos.

Moterys darbavietėse ir or
ganizacijose taip gerai atlie
ka darbą, kaip šių dienų sis
tema reikalauja.

Bet jos daugumoje neorga
nizuotos, jos ne vien už ma
žiau atlyginimo dirba, bet sy
kiu ir organizacijose ne visur 
ima pirmenybę.- O tai nuodė
me moteris atstumti nuo sutei
kimo jom pirmenybių.

Šį klausimą Komitetas ap
svarstęs nutarė šaukti moteris 
į ALDLD III Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks apie pra
džią spalių mėn. New Haven 
mieste. Po bendrų kalbų, mo
terys galės laikyt atskirai sa
vo posėdį, bus draugas pa
kviestas iš Centro Komiteto 
duoti nurodymus, kaip organi
zuotis ir kokis veikimas mote
rims privalomas pravesti. To
dėl, Moterų Kliubai ir neor
ganizuotos moterys šaukiamos 
dalyvauti į būsimą konferenci
ją. Tačiaus kuopos ir Kliubai 
turi sudaryt susisiekimus su 
moterim tų kolonijų, kur pa
žangių moterų yra dalis, jas 
pakalbint ir atsivežt į konfe
renciją.

Spaudos Piknikas
Kadangi šalimai kitų pažan

gių organizacijų ir ALDLD III 
Apskritys prisideda prie spau
dos naudai rengiamo pikniko, 
kuris įvyks 31 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Darže Waterbury,

Conn., todėl, komitetas karš
tai ragina visas kuopas, dėti 
visas pastangas išgarsinimui 
šio pikniko ir sutraukimui į jį 
daugelio žmonių. Nes jame 
bus graži dailės programa, ge
ras kalbėtojas d. D. M. šo- 
lomskas, tai strategas politi
niam žinojime; ir dar kitas 
svarbus dalykas: moterys ruo
šia šeimininkių, stalą su įvai
riausiais skanumynais. Vienos 
sutaisys senovinių lietuviškų 
valgių, o kitos naujovinių dar
žovių sunkos su visais vitami
nais. Be to, kurios moterys 
nesate dar pasiruošę prisidėti 
prie šeimininkių stalo, kviečia
mos tuoj apsvarstyti ir ką nors 
atsivežti nuo jūs lietuvių 'mo
terų kolonijos.

“Laisvės” Vajus

Darbo žmonėms prisieina 
visais būdais remti savo spau
dą, gaunant “Laisvei” naujų 
skaitytojų ir rengiant įvairias 
pramogas, nes darbininkų 
spauda, kaip “Laisvė”, “Vil- 
------ 1------------------------------------

nis” nėra kokios pasipelnijimo 
įstaigos.

šie dienraščiai yra tam, kad 
skleisti apšvietą tarpe lietuvių 
masių, ypač dabar, kuomet 
smeton-nacių spauda neriasi iš 
kailio džiaugdamies, kad Hit
leris pagrobė Lietuvą, užtup- 
dė kokius Lohs’us, kad engtų 
devynis kailius nuo mūs bro
lių. Mes platindami šiuos dien
raščius atliksime dideliai šven
tą darbą, tuomet žmonija skai
tydama teisingas žinias iš 
“Laisvės”, “Vilnies” paliks 
apsišvietus, neseks paskui fa
šizmą, bet padės kovotojams 
jį nugalėti.

Komitetas numato reikalą, 
kad be vilkinimo ALDLD kuo
pos ir Moterų Kliubai imtųsi 
sudaryt gerus planus, idant 
vajus išeitų su geriausiomis 
pasekmėmis. Lai vajininkai 
nepalieka nei vieno doro lie
tuvio namo neaplankę ir ne
pakalbinę užsirašyti mum ar
timiausią dienraštį “Laisvę”!

Vikutis.

i

■

i

■

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. Mikaldoš 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.

FOTOGRAFAS
Tx’aukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES ( 
512 Marion St., Brooklyn' 
Kamp. Broadway ir Stone Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191 
———

tuvių, kitokių

SUMNER -HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Jų įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

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

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

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8-7047 Lie. No. L1030

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

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

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

dernišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

n
ĘSI
i
|

$0

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernoii Street

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Mes Užeinam Pas Kasmocins
UŽEIKITE IR JŪS

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

Sale Šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.~8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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NowWko^^^Zinloi
Laisvės Radio Girdėjo Bostone, 

Philadelphi joje ir Kitur
Laisvės Radio Programos 

vedėjai trečiadienio rytą gavo 
sekamus pranešimus:

SOMERVILLE, MASS. 
“Gerbiamieji!

“Turiu jums pranešti, kad 
mes girdėjome Laisvės Radio 
Programą. Ypatingai gerai 
girdėjome rugpjūčio 18-tą d., 
9 v. v., dainininką Višniaus- 
ką, Menkeliūniūtės įdainuotą 
plokštelę. Ormanas yra labai 
tinkamas anaunseris, reikalui 
esant jis gali ir paskubint. 
Komentatorius Iv. Mizara la
bai aiškioj kalboj išdėstė die
nos įvykius karo klausime. 
Bravo!

“P. Andreliūnas.”
Somerville yra Bostono prie

miestis, kaip kad Brooklynui 
yra Wood h a venas.

W. PHILADELPHIA, PA. 
“Gerbiamieji!

“Ačiuojame jums už radio 
programą. Pas mus, West Phi- 
ladelphijoj, buvo labai aiškiai 
girdima. Tai manom, kad ir 
visi kiti lietuviai Philadelphi- 
joj galėjo girdėti. Kuomet 
dauguma philadelphiečių suži
nos apie ją, tuomet ir phila- 
delphiečiai galės pasinaudoti 
saviems pagarsinimams. Gerai, 
kad jūs naudojate galingą sto
tį.

“Dėl sustiprinimo įdedam 
$1.

“Su pagarba,
“Al. ir R. Merkiai.”

MINERSVILLE, PA.
“Laisvės Radio Programos Pil
dyto jams :—

“Malonu pranešti, kad ir 
mudviejų bakūžę šį vakarą 
oro bangomis brooklyniečių 
programa aplankė. Solistas 
priminė M. Petrausko dainelę, 
kada Shenandoah, Pa., Siety
no Choro surengtame koncer-

te, pats autorius publiką ža
vėjo. Ir antra solisto melodi
ja buvo aiškiai girdima. Taip 
pat ir visi pranešimai. Tik vie
na nelaimė, tai nepastovumas 
oro, lietus oro bangas blaškė. 
Mizaros kalba tik pradžioje 
girdima buvo.

“J. ir M. Ramanauskai.”

MAYNARD, MASS.
“Gerh. L. Radio Ved.:

“Aš niekad nemaniau, kad 
Laisvės Radio Programą galė
siu girdėt taip toli. Bet atsu
kau savo priimtuvą ir klausau, 
kaip perstato Laisvės Progra
mą. Viskas buvo labai gerai 
girdėt. Pranešėjas J. Orma
nas labai puikiai kalba, taip
gi dainos ir R. Mizaros kalba 
buvo labai gerai girdima.

“Klausysim ir kitą pirma
dienį.

“Draugiškai, J. Gaidys.”

Jurgine D-ja Rengia 
Šaunų Pikniką

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 24-tą, Brooklyno lietu
vių visuomenė ir vėl turės pro
gą pasižmonėti. Tai bus šv. 
Jurgio Draugystės piknike, 
Dexter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhavene. J. Tama
šausko Orkestrą grieš šokiams. 
Įžanga 40c.

Jurginės piknikai brookly- 
niečiuose turi savo tradicijas. 
Šis jau bus 64-tas. Tas rodo, 
kad jie būna smagūs, nes ki
taip nebūtų išgyvenę tiek me
telių. Prie to, pačioj draugijoj 
gyvuoja demokratiška, drau
giška nuotaika: taip jos susi
rinkimuose, taip jos pramogo
se visi lietuviai turi lygias tei
ses, neklausiant jų pažiūrų. 
Tad nestebėtina, kad ir lietu
viškoji visuomenė draugiją 
aukštai vertina ir skaitlingai 
lanko jos pramogas. R.

Aukos Savietų Pagalbai
Brooklyniečiai išgirdę, kad 

būrelis draugų susirinkę į Pi
liečių Kliubą suaukavo $43 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, eilė kitų draugų pri
sidėjo su aukomis. Pranas 
Ivaškiavičius aukavo $1 ; Ge
ras Žmogus $2 ir Maikis Lie
pa $5. Aukavusiems didelis 
ačių. D. M. š.

Apie girdėtą programą dar 
yra pranešimų iš Shenandoah, 
Wyoming, Easton, Pennsyva- 
nijoj, ir iš eilės kitų miestų.

Galinga Laisvės Radio sto
tis, WBYN, 1430 klcs., pasiro
do, kas pirmadienio vakaro 9 
valandą aplankys desėtkų 
tūkstančių lietuvių namus su 
lietuvišku tiesos žodžiu ir dai
na bei muzika, šį pirmadienį, 
apart kitko, girdės brooklynie
čių Aido Chorą.

Dar Bus Eilė Išvažiavimu
Moterų Kliubas ruošia į 

Long Islando miškus išvažia
vimą rugsėjo 7 dieną. Litera
tūros Draugijos 1 kuopa ir 
LDS 1 kuopa bendrai ten pat 
išvažiavimą turės rugsėjo 21 
dieną. Girdėjau, kad dar Mas- 
peth draugai ketina rengti iš
važiavimą. Kaip matome, tai 
su vasaros sezonu rengiamės 
atsisveikinti eilėj išvažiavimų.

š.

Pažangiąją Lietuvią Organizacijoms 
Ir Darbuotojams

Brangūs Draugai ir Drauges!
Šiuom tragiškuoju momentu 

visų tautų pažangieji žmonės 
su didžiausiu pasišventimu ir 
energija telkiasi didžioms ko
voms prieš didžiausį žmonijos 
priešą — fašizmą. Visi šios ša
lies dori žmonės, visi mylintie
ji laisvę, demokratiją ir žmo
niškumą, — kuom galėdami 
prisideda, kad hitlerizmo pa
vietrė būt nušluota nuo žemės 
kamuolio!

Mes, Amerikos pažangieji 
lietuviai, visais galimais bū
dais privalome prisidėti prie 
sunaikinimo žmonijos siaubo— 
hitlerizmo, kuris užkūrė an-

Važiuokim į
t >

Philadelphia os Pikniką
“Laisves” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisves” pikniką, 
kurį rengia Philadclphijos pažangios draugijos

KELIONE $2.00 Į ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisves” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.
• •

Iš CENTRAL BROOKLYNO nuo Geo. Stankaus 
krautuves, 67 Hudson Avenue. 8:30 vai. ryte.

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio salės, 61-38 56th
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. Iš anksto turime žinoti, kiek busų reikės.

•

Piknikas Įvyks August 31 Dieną
MIKOLAICIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko šventė—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, gražus sodąs, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.-

trą pasaulinį karą ir siekiasi 
pavergti visą žmoniją.

Brooklyno ir apylinkės pa
žangieji lietuviai bei jų Orga
nizacijos irgi jau buriasi, kad 
prisidėti prie tos istorinės ko
vos. Pirmieji žingsniai jau pa
daryti ir darbas turės būt va
romas plačiu baru.

Šiame puslapyje esu jau ra
šęs, kad liepos 16 d. įvyko 
Brooklyno ir apylinkės pažan
giųjų lietuvių organizacijų ats
tovų konferencija ir sudarė 
bendro veikimo aparatą — į- 
kūrė Brooklyno Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybą, ši konferen
cija buvo pirmutinė, t. y. stei
giamoji, todėl ji pasitenkino 
tik organizatyvinio pobūdžio 
sekamais nutarimais:

1. Nutarta, kad Taryba su
sidėtų iš organizacijų atstovų, 
po du (2) atstovu nuo kiek
vienos organizacijos. Taipgi 
prie Tarybos darbo galės pri-. 
sidėti ir atskiri veikėjai.

2. Į Tarybos laikinąją val
dybą išrinkti šie asmenys: 
Prezidentu išrinktas Jonas 
Siurba, sekretorium — Pranas 
Balsys, iždininku — J. Kovas. 
Apšvietos komitetan išrinkti 
D. M. Šolomskas, J. Kuraitis 
ir A. Velička.

3. Nutarta, kad kiekviena 
organizacija, kuri prisideda 
prie Brooklyno Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos, pasirūpintų 
išrinkti po du (2) pastovius 
atstovus, kurie lankytų Tary
bos susirinkimus.

4. Nutarta atsikreipti į Ta- 
rybon prisidėjusias organiza
cijas, kad pradžiai Tarybos 
darbo jos paaukautų kiek iš
gali.

5. Nutarta, kad Taryba lai
kytų savo susirinkimus kiek
vieno mėnesio paskutinį tre
čiadienį. (Sekanti konferenci
ja įvyks rugp. 27 d., vak., 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne.)

6. Išklausytas pranešimas 
Radio Programos rengimo ko
misijos ir nutarta visais gali
mais būdais remti radio pro
gramą.

Todėl jūsų organizacija yra 
prašoma išrinkti Tarybon du 
(2) atstovu, įgalioj ant juos 
dalyvauti Tarybos posėdžiuo
se ir veiksmuose.

Gimbels Darbininkai 
Streikuoja

Po ilgų unijos su įGimbels 
firma derybų ir jų pertraukų 
viltyje susitarti be streiko, pa
galiau, Gimbels Departmenti- 
nių Krautuvių darbininkai bu
vo priversti paremti savo rei
kalavimus streiku.

Pereitą antradienį, pirmą 
streiko dieną, visas didžiojo 
verslo distriktas aidėjo šūkiais 
1,500-tams darbininkų sustrei
kavus ir masiniai išėjus į pi- 
kietą, nežiūrint lietingo oro. 
Jiems vadovauja United Dept. 
Store Employees, CIO.

Reikalauja 40 valandų, 5 
dienų darbo savaitės ir po $2 
pakelti algas.

“Unkelis Džo” įieško 
“Ais-Krymo Keno”

Pirmadienio vakare, “Unke
lis Džo” verksmingai pranešė 
per savo radio, kad kas nors 
pavogė “Keną ais-krymą.”

—“Tiktai nebūt lietuvs...” 
verkia Unkelis, bet tiesioginiai 
į lietuvius sako . . . “sugrąžikt 
nors tušė keną, nes kainuoja, 
pinig. Tas, kuris taip padarė, 
jam Dievs neatleis. Jo vidur 
sudegs...”

Taigi, gerbiamieji, radę tuš
čią “Ais-Krymo Keną,” grą
žinkite “Unkeliui Džovui.”

Baigdamas programą, “Un
kelis” norėjo įsakyti klausyto
jams, kad neklausytų sekamos 
lietuvių programos, nes tai 
Laisvės Radio Programa, bet, 
žinoma, jis nori prisilaikyti 
“m a n d a g u m o,” tai sako 
...“Nelaiskt savo vaikučiams 
klausyti blog minė žmon, Lie
tuvs prieš, jeigu pamatysta, 
kad klausa, tai nelaiskt klau
syt, uždarykite ‘duris’...” 
Kokias duris?

šį perspėjimą “Unkelis” ne
pagalvojęs pareiškė. Kas yra 
didžiausias Lietuvos priešas, 
jeigu ne pats “Unkelis?”

K.

Wm. Rugoff, 194 Re i d Avė., 
areštuotas įtariant loterijų ra
kete. Areštuojant jis prarijęs 
kapsulėse sudėtus numerius, 
bet, jo mašinoj radus tuščių 
kapsulių, teisėjas patikėjo jį 
areštavusiam agentui ir sulai
kė Rugoff teismui.

Taipgi prašome p r įsiusti 
šiek tiek finansinės paramos 
Tarybos darbo pradžiai.

Su draugiška pagarba,
P. Balsys,

B. P. L. T. Sekretorius.

Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 14-tą įvykęs su
sirinkimas buvo neturtingas 
nariais, tačiau iš kuopos val
dybos ir komisijų raportų pa
sirodė, kad labai gerai atlie
ka savo pareigas. Tapo pada
rytas tarimas, kad prasidėjus 
žieminiam sezonui sudaryti 
kokią nors programą laike su-1 
sirinkimų ir tuo būdu akstinti 
narius daugiau lankyti susirin
kimus.

Centro sekretorius D. M. šo
lomskas raportavo, jog ALD
LD nariams bus duodama la
bai puiki knyga už 1941 m., I 
“Sovietų Valstybė” (The Sov
iet Power). Ji susideda iš 352 
puslapių, su nemažai paveiks
lų ir su Sovietų ir Pabaltijos 
šalių žemlapiu. Tos knygos 
neseniai buvo atspausdinta mi- 
lionas egzempliorių anglų kal
boj. Dėka Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir mes, lietuviai, 
gausime ją savo kalboj ir tu
rėsime progą smulkmeniškai 
susipažinti su sovietine san
tvarka, kūryba ir laisve. Tą 
knygą parašė pagarsėjęs An
glijos pilietis kunigas Hewlett 
Johnson. Knyga jau baigiama 
versti į lietuvių kalbą ir neuž
ilgo bus atiduota į spaudą.

Buvo pakeltas klausimas 
apie Laisvės Radio Valandą. 
Visi nariai sutiko remti ir iš 
kuopos iždo paskyrė $5 pa
garsinimui ALDLD išleistų ir 
leidžiamų knygų ir trimėne- 
sinio žurnalo “šviesos,” taip 
gi kuopos susirinkimų.

ALDLD 1 Kp. Korespond.

C. C. Christensen, paliegęs 
mašinistas, nukrito po trauki
niu Chambers St. stotyje. Ta
po užmuštas.

Brooklyno prieplaukos gais
rą tėmijo apie milionas žmo
nių.

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 dalyvaukite. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(195-197)
NOTICES

Notice is given that David Carmy 140 
Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark "Health Brand Syrup" with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bott'es. 

. (191—208) 

...............................

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

; 66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

1 Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET

Skaičius Gaisro Aukų 
Dar Nežinomas

Antradienį iš apdegusio lai
vo Panuco išimta dviejų žmo
nių kūnai, kurių asmenybė dar 
neišaiškinta. Menama, kad 
būsią laivo įgulos nariai. Ke
turiolikos ddr pasigendama. 
Gal jie bus rasti laive, kada 
ugnį visai užgesins ir laivas 
atšals. Antradienį viduryje lai
vo dar degė ir pilnas ištyri
mas buvo neįmanomas.

Apart laivo įgulos, kurios 
dingusių skaičius žinomas, po
licijos stotį 82-rą, 17 Butler 
St., antradienį per dieną lan
kė daug žmonių, klausinėda
mi, ar neatsirado jų giminės, 
kurių nesulaukė pareinant na
mo ir nerado ligoninėse. Po
licija juos ramino, kad gal 
šiaip kur nuėję, atsirasią vė
liau, tačiau bijomasi, kad dau
gelio tų dingusių laivakrovių 
gal jau nesiranda tarp gyvųjų.

Tyrinėtojų posėdyje, su
šauktame per komercijos vir
šininką Jones, antradienį nie
ko nebuvo atsiekta išaiškini
mui priežasties. Vis dar tebe- 
siskleidė pasakojimas, būk kas 
nors iš netyčių numetė ci
garete nuorūką į pluoštus ka
napių, buvusių netoli aliejaus 
tankų, ir kad tas padegė. Ta- 
čiaus dokų darbininkai ir a- 
belnai visuomenė tuomi nepa
sitenkina. Jie nori žinoti, dėl- 
ko toki pavojingi gyvastim 
kroviniai nebuvo geriau sau
gomi. Jie sako, kad jeigu

prieplaukose toleruojama to
kia betvarkė, kad nuorūkai 
leidžiama padaryti tokią blė- 
dį, tai kaip mes tikimės apsau
goti gyvastis ir turtą nuo na
cių sahotažninkų. Tyrinėjimas 
vedama toliau.

MIRĖ

Eva Stankus-Stankevičienė, 
49 m. amž., 371 Rodney St., 
Brooklyne, mirė rugpjūčio 19 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand St. Bus 
palaidota rugpj. 22 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotuvių 
apeigas prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Adomą, sūnų Antaną ir 
seserį Catharine Lipniskienę.

J. Gallichio rastas nušautas 
ant 7 aukštų namo stogo, 
Brorixe. Jis turėjęs ryšių su 
narkotikų šmugelninkais.

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Aludė

Rhelngold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavotL

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn
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Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS

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

ir kepta paršiena; gaspadorlškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Pfitra S1

NOTARY 
PUBLIC i

Telephdne
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

64-tas 64-taf

PIKNIKAS
Rengia Šv. Jurgio Draugystė

Sekmadienį, Rugpjūčio 24 d.
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.

Pradžia 2 vai. po piet. Įžanga — 40c.
J. TAMAŠAUSKO ORKESTRĄ

2

2
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Kelrodis: Iš Williamsburgo važiuokit Broadway “L” Jamaica trau
kiniu; išlipkite Elderts Lane stotyje. Automobiliais: Važiuokite 
Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., sukite į kairę; pavažiavę Ja
maica Ave. 5 minutes rasite parką.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
------- --------------------- ------ - - ■ -------------------- -<1 ■ ■■■■■■■ “

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

s

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už isrėdymą




