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Sekamas laiškas kalba pats 
už save:

“Gerbiami Draugai: Čia ra
site čekį ant $50, iš kurių 
$25 perduokite Ispanijos ko
votojams gelbėti, o kitus $25 
perduokite Komitetui Medi- 
kalės Pagelbos Sovietų Są
jungai dėl medikališkos pa
gelbos Raudonajai Armijai.

“Čia mes gyvename tarpe 
gana tamsių žmonių ir aukų 
iš jų negalima gauti tokiam 
svarbiam tikslui. . . Tai mes 
su draugute aukojame $50. 
Draugiškai, Jurgis ir Juzė Ži
linskai. Suffield, Conn.”

KRISLAI
Dėkui, Draugučiai.
Laimingi tie Lietuviai.
Užgyrimas be Sąžinės. 
Nusilenks prieš Smetoną. 
Taigi, Tiktai Viena Viltis.

Rašo A. Bimba
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visų “Lafa
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Churchill Sako, Hitleris 
Svaigsta nuo Smūgių, Ku 
riuos Jam Kerta Sovietai

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Širdingai ačiū jums, geros 
širdies draugai. Jau ne pir
mas kartas jūs gausiai pare
miate brangius darbininkiš
kus reikalus. Lai šis jūsų gra
žus darbas esti pavyzdžiu vi
siems sąmoningiems lietu
viams.

Pronaciška lietuvių spauda 
prisimygus teigia, jog apie du 
šimtai tūkstančių lietuvių esą 
“ištremti” Sovietų Sąjungom 
Mes jau esame pirmiau pa
stebėję, kad niekas lietuvių iš 
Lietuvos netrėmė. Lietuviai, 
matyti, masiniai bėgo iš Lie
tuvos nuo hitlerinės pavietrės.

Ir laimingi tie lietuviai, ku
rie spėjo pabėgti. Jų dabar 
nepasiekia baisioji nacių ryk
štė.

likimą gailiai apverkia 
hitlerininkai ir jų lietu- 
pakalikai. Labai pikta 
kad jie dabar negali

tiktai 
viski 
jiems,
tiems lietuviams kailį nulupti.

London. — Anglijos mi- mą ant Sovietų Sąjungos, 
■nisteris pirmininkas Wins-[tai Churchillis pasakė štai 
^on ChurchiH, kalbėdamas ką: 
per radiją sekmadienį, tarp 
kitko, pareiškė, kad Hitleris 
norėjo sunaikint Sovietų 
Sąjungą, o paskui visomis 
jėgomis užpult Angliją, to
liau gi ir Jungtines Valsti
jas. Bet Hitlerio planai 
prieš Sovietų Respubliką ne
išdega. Jis stengiasi įvelt 
Japoniją į karą nacių pusė
je, bet tokiame atsitikime 
Anglija “tikrai eitų išvien 
su Jungtinėmis Valstijo
mis,” sakė premjeras Chur
chillis. “Japonų armijos ber
gždžiai bastosi po milžinišką 
Chinijos žemę, žudo, ardo, 
darko viską, bet tikslo ne
pasiekia,” kaip priminė 
Churchillis; bet Japonijai 
daug blogiau atsitiktų, jei
gu jinai pradėtų naujus už
puolimus Tolimuose Rytuo
se.
SOVIETAI NUSTELBIA 

HITLERĮ
Kas liečia naciu užpuoli-

Kai Iranas Bus Apvalytas 
nuo Nacių, tai Sovietai Iš
trauks Savo Armiją iš Jo

Socialnaciai iš “Naujosios 
Gadynės” irgi žavisi preziden
to Roosevelto ir premjero 
Churchillio deklaracija. “Tai 
dokumentas,”- girdi, “kuris sa
vo svarba prilygsta anglų 
Magna Charta. Bet jo reikš
mė yra daug platesnė, nes ji
sai liečia visas tautas visam 
žemės skrituly” (“N. G., rugp. 
21 d.).

Vadinasi, ir Strazdas irStil- 
sonas ir visi kiti panašūs ge
nerolai be armijos užgiria mi
nėtų dviejų valstybininkų žy
gius, bet tik tuos žygius, kurie 
susideda iš žodžių.

Churchill ir Roosevelt taip
gi pilnai remia Sovietų Sąjun
gą kare prieš nacius. Gi Straz
dai ir Stilsonai eina atbulai ir 
sušilę darbuojasi už hitlerinę 
Vokietiją. Tame pačiame nu
meryje jie sušilę drabsto pur
vais ant Sovietų Sąjungos, jos 
armijos ir liaudies, tartum Hit
lerio pasamdyti.

Vokiečiai Sakosi Lai
mį Ukrainoj ir Šiau

riniame Fronte
ko- 
ka-

vokiečiai 
sumuštų 
Dniepro

sumusę

Clevelando smetonacis Kar
pius savo “Dirvoje” (rugpj. 
22 d.) prisimygęs tvirtina, kad 
eina pasitarimai tarpe kai ku
rių klerikalų ir Smetonos. Tą 
patvirtina klerikalų šulo prof. 
Pakšto su Smetona kelionė 
Washingtonan.

Ir Karpius p a s i pūtusiai 
džiaugiasi:

“žinoma, dalis jų, kurie ‘iš 
peties’ Smetoną neigė, turės 
praryti savo piktus žodžius ir 
blogą valią”.

Taigi ir kun. Balkūnas, ir 
šimutis, ir Laučka turės ke
liais eiti pas Smetoną prašyti 
griekų atleidimo.

Kaip išvengti baisios katas
trofos—pralaimėjimo šio karo 
ir pražūties demokratijoms?

“Viena tiktai viltis šio iš
vengti, tai—kad Sovietų Rusi
ja nekapituliuos arba nesu
smuks. Londonas ir Washing- 
tonas už šitos vilties kabinasi, 
kaip skęstantis už peilio. To
dėl premjeras Churchillas ir 
prezidentas Rooseveltas laikė 

t

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Berlin. — Vokiečių 
manda skelbia, kad jų 
riuomenė Ukrainoj užėmus 
Čerkassy tiltą. Į šiaurių va
karus nuo Kijevo 
sakosi “vis vejąsi 
priešą” skersai 
upės.

Pasak nacių, jie
sovietinę kariuomenę į pie
tus nuo Ilmen ežero ir per
metę per Lovat upę, ir gir
di, paėmę daugiau kaip 10,- 
000 raudonarmiečių į nelais
vę ir pagrobę daug karo 
reikmenų.

Estonijoj vokiečiai esą ra
tu apsupę Tallinną ir gru- 
miąsi pirmyn vis arčiau to 
miesto. Išvien su suomiais 
(finais) naciai žygiuoją pir
myn abiem pusėm Ladogos 
ežero linkui Leningrado.

Dar tebeina mūšiai dėl 
Odesos, bet vokiečiai tikisi 
užimt tą miestą per keletą 
dienų.

Rugpjūčio 25 d. naciai 
skelbė, kad keliose vietose 
jie ir suomiai esą jau tik už 
40 mylių nuo Leningrado, ir 
neužilgo pradėsią šturmuot 
pačius Leningrado apsigy
nimus.
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Nuskandino 4 Nacių 
Laivus Baltijoje

Maskva, rugp. 24.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį rugp. .23 į 24 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius 
prieš priešą linkmėse Kingiseppo, Smolensko, Novgo
rodo ir Odesos.

Raudonoji Armija Kirto Smūgius Rumunam
Žiaurios kautynės tebėra vedamos Odesos linkmėje.

“Hitleris buvo padaręs Rumunų kariuomenė veikianti šioje fronto dalyje nu- 
nepuolimo sutartį su Sovie- kenčia baisiai didelių nuostolių. Dabar tapo sutriuškinta 
tų Rusija, idant nuramint Trečia Rumunijos pėstininkų divizija; pirm to buvo su- 
ją, kol jis bus pasiruošęs už- naikinta Penkiolikta Rumunijos pėstininkų divizija, kaip 
pult. O paskui, devynios sa- Sovietų Žinių Biuras pranešė jau rugp. 23 d.
vaites atgal, Hitleris, be ma
žiausios kaičios iš Sovietų vių ir oficierių tepavyko pabėgti iš mūšio lauko. Per pa- 
pusės, ūmai metė milionus starųjų dienų kautynes ta divizija prarado daugiau kaip 
savo kareivių su visais įren- 10,000 karių, užmuštų ir sužeistų.
gimais ant savo kaimyno,
tikėdamasis sunaikint Rusi-’grobė arba sunaikino šešiolika 75-milimetrinių kanuolių, 
ją ir sudraskyt ją į gaba-'aštuonias didžiąsias 105-milimetrines kanuolės, 70 pus- 
lus. Tai velnias, kurio pui-1 kulkasvaidžių, 45 kulkasvaidžius, penkias prieštankines 
kybė ir godumas viešpata- patrankas ir 20 lengvųjų kanuolių. Trečia rumunų divi- 
vimo taip pašoko aukštyn, zija nustojo gyvavus kaip kovos vienetas.
kad jis nusmelkė du ar tris 
milionus savo žmonių bai
siai ir greitai mirčiai, kad 
tik Rusija būtų nušluota 
nuo žemės veido. Dabar, to
dėl, šeši ar septyni milionai 
kareivių yra susirakinę į 
mirtinas kautynes nuo šiau
rės Lediniuotojo Vandenyno 
iki Juodosios Jūros.

“A, bet šį kartą jau ne- 
taip lengva vokiečiam, šį 
kartą ne viskas eina vienon 
pusėn. Rusų armijos ir vi
sos Rusijos Respublikos 
tautos puolėsi ginti savo ži
dinius ir savo namus. Pir
mą kartą dabar pasipylė 
nacių kraujas kaip baisus 
potvinis. Jau tikrai pusant
ro miliono, gal du milionai 
nacių, kaipo kanuolių paša
ro, sukrito į dulkes begali
nėse Rusijos lygumose. Di
dūs baisingi mūšiai šėlsta 
beveik 2-jų tūkstančių mylių 
fronte. Rusai kovoja su pui
kiausiu pasiaukojimu. Ne 
tik tai, bet mūsų generolai, 
kurie atsilankė į Rusijos 
fronto liniją, dabar praneša 
su gilia pagarba ir pasigė
rėjimu, kaip sėkmingai vei
kia karinė rusų organizaci-

Iš Trečios rumunų divizijos tik aštuonetui šimtų karei-

Vien tik paskutiniame mūšyje mūsų kariuomenė pa<

Maskva, rugp. 25. — Anksti šiandien Sovietų Žinių 
Biuras išleido šitokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 24 vedė mūšius su priešu išti
same fronte, b ypač atkakliai kovojo linkmėse Kaeki- 
salmi, Smolensko, Gomelio ir Dniepropetrovsko.

Rugpj. 22 ir 23 d. oro kautynėse buvo sunaikinta 52 
vokiečių orlaiviai. Mes tuo laiku praradome 39 orlaivius.

Mūsų šiaurinis laivynas paskandino du priešo trans
porto laivus. ■'

Įveržtuose mūšiuose Odesos kryptyje Raudonoji Armi
ja padarė sunkių nuostoliu Penktai ir Septintai rumunų 
pėstininkų divizijoms.

Penktoji rumunų pėstininkų divizija vedė mūšį X sri
tyje prieš užnugarinius mūsų kariuomenės vienetus, ku
rie gynė grupę’ sovietinių kareivių besitraukiant jiems į 
naujas pozicijas.

Užnugariniai raudonarmiečiai kirto priešui nuolati
nius smūgius ir netikėtais užpuolimais įvairiose fronto 
dalyse suardė susisiekimus tarp priešo kariuomenės da
lių.

Imant bile kaimą ar miestelį, rumunai turėjo mest į 
mūšį vis naujų pastiprinimų. Pasėkoje penkių dienų mū
šių vienas pulkas Penktos rumunų divizijos liko beveik 
visiškai sunaikintas.

Ypač smarkios kautynės įvyko arti kaimo S. Priešo 
tankai užvažiavo ant tokios kelio dalies, po kuria buvo 
pakasta minos; taip priešas ir prarado vienuolika tan
kų. Priešo pėstininkai, kurie sekė tuos tankus, susitiko 
su ugnim iš Sovietų kulkasvaidžių ir minų mėtytojų, ir 
prarado apie 800 vyrų.

Kitas pulkas tos pačios rumunų divizijos taipgi nu
kentėjo skaudžių nuostolių. ^Sovietų tankai ir kanuolės
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ja n kokie pui us yia jų sunaįjįino apje «600 priešo oficierių ir kareivių, beveik
įrengimai.

“Užpuolikas, todėl, liko
80 kulkasvaidžių ir puskulkasvaidžių ir didelį daugį 
amunicijos.

nustebintas, sudrebintas, su- yjso per susįkirtimus su užnugarine mūsų kariuomene
svyravo ant savo kojų. Dar 
pirmą kartą jo daugmeniš- 
ka žmogžudystė pasidarė 
jam nenaudinga; Hitleris už 
tai keršija baisiausiais žiau
rumais. Kur jo armijos pa^ 
žengia pirmyn, jis išterioja 
gyventojus ištisuose apskri- 
čiuose. Vokiečių policinė ka
riuomenė tuzinais taikstan
čių, tikrai tuzinais tūkstan
čių šaltakraujiškai žudo ru
sų patriotus, kurie gina sa
vo gimtąją žemę. Nuo mon
golų įsiveržimo Europon 
šešioliktame šimtmetyje dar 
niekada nebuvo tokio nuo
latinio, begailestingo žmo
nių žudymo ir tokio plataus 
jų skerdimo, kaip kad da-

> 
Penktoji rumunų pėstininkų divizija prarado beveik 9,- 
000 karių, užmuštų ir sužeistų. Mūšio lauke liko 25 su
daužytos rumunų kanuolės įvairaus dydžio, 140 kulkas- 
vaidžių ir puskulkasvaidžių, 30 sunkvežimių ir 15 tankų. 

Sunkių nuostolių taip pat nukentėjo Septinta rumunų 
(Tąsa 5-tam puslapyje)

“LAISVES” 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Maskva, rugpjūčio 25. — Pa^laį‘ ^ar 
Sovietai nuskandino dar ke
turis vokiečių transporto 
laivus Baltijos Jūroj. Tie 
laivai gabeno vokiečių ka
reivius ir įvairius karo reik
menis į šiaurinį frontą.

i tik pradžia. Badas ir maras 
dar nepaspėjo ateit kruvi
nomis vėžėmis, kurias iš- 
rausė Hitlerio tankai.”
DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

Šiomis dienomis gavome aukų sekamai:
V. Mikalopas, Lowell, Mass., $5.00. *
John P. Warwick, Hightstown, N. J., $2.00.
J. Vogonis, Philadelphia, Pa., $1.00.
V. Kaulius, Easton, Pa., $1.00.
Geo. Balčikonis, Donora, Pa., $1.50.

NAUJI SKAITYTOJAI
Už $1.00, šešiom savaitėm naujų skaitytojų prisiuntė 

sekami draugai: Ben Lukuosevičius, Washington, Pa. 
(tris prisiuntė); J. Gabrėnas, Waterbury, Conn.; V. Tra
kimas, Worcester, Mass.; Tony Deltuvas, Sr., Methuen, 
Mass.; Alf. Venckevičius, Stoughton, Mass.

Širdingai tariame ačiū už aukas ir už naujus skaityto
jus ! “Laisvės” Administracija

savo kariuomenę iš tos ša
lies.

Molotovas sakė, kad na
cių agentų buvimas ir\veik- 
la Irane gręsia pačiai Irano 
nepriklausomybei ir sudaro 
pavojų Sovietams iš pietų 
rytų pusės, kur ta šalis ru- 
bežiuojasi su Sovietų Sąjun
ga. Hitlerio agentai Irane 
taip pat gręsia kaimyniš
kiems kraštams, esamiems V C t | 7

komisaras Molotovas parei- anglų žinyboje.
škė, jog kai Sovietai ir an
glai apvalys Iraną nuo na
cių arba jeigu pati Irano 
valdžia išvys Hitlerio agen
tus, tai Sovietai ištrauks

Maskva, rugp. 25. — So
vietų Sąjunga ir Anglija iš
vien pasiuntė savo kariuo
menę prieš vokiečių agent- 
tus Irane-Persijoj, ir ta ka
riuomenė jau perėjo Irano 
sieną. Sovietų ir Anglijos 
armija glaudžiai bendradar
biaus ir tol veiks, kol išvys 
apie keturis tūkstančius na
cių agentų iš to krašto.

Sovietų užsienių reikalų

Anot Nacių, Tai Jie Pra
laužę Sovietų Liniją 

Ties Leningradu
Berlin, rugp. 25.—Naciai 

teigia, kad jie pralaužę so-

Anglijos valdžia padarė 
tokį pareiškimą kaip ir So
vietų vyriausybė dėlei jų 
bendro žygio prieš nacius 
Irane.

Sovietai Išdaužę Įnir
tusias Nacių Atakas 
Leningrado Fronte

Maskva, rugp. 25. — Siau
čia milžiniškos kautynės

vietinę plieno ir cemento for-(tankais ir visais kitais karo 
tų liniją į pietus nuo Lenin- pabūklais tarp vokieČių-siio- 
grado, užėmę vieną geležiu- mių ir Raudonosios Armi- 
kelių centrą tik už 25 mylių 
nuo paties miesto, ir sako, 
galėsią greitai pradėt ka
nuolių šoviniais naikint tą 
antrą, stambiausią Sovietų 
didmiestį.

Kitose vietose, pasak na
cių, tai jie ir suomiai pa
siekę punktus už 40 mylių 
nuo Leningrado.

Vokiečiai skelbia, kad 
Ukrainos fronte jie žygiuo
ją linkui Dnieprodzeržinsko įkanuolėmis naikina 
ir Zaporožės, kur Dniepro įankus, bet stačiai važiuoja 
upė turi ištisą mylią pločio, ant vokiečių tankų ir dau- 

Anot nacių, tai jų minos gelį jų sudaužo ir sulamdo. 
susprogdinusios penkis so
vietinius laivus Suomijos 
Įlankoje ir Baltijos Jūroje.

RAUDONARMIEČIAI VISUR 
ATMUŠĖ NACIŲ ATAKAS 

PRIEŠ LENINGRADĄ
Maskva, rugp. 25. — So

vietų komanda praneša, jog 
Raudonoji Armija su dau
geliu tūkstančių moterų ir 
vyrų savanorių milicininkų 
atmušė visas įnirtusias na
cių atakas Leningrado fron
te.
NEPATVIRTINA, KAD 

NACIAI UžeMė 
DNIEPROPETROVSKĄ

Berlin, rugp. 25.—Naciai 
vis dar ne valdiškai tvirti
ną, kad jie užėmę Ukrainoj 
Dniepropetrovską ir didžią
ją vanden-elektros dirbyklą 
Zaporožėje. To nepatvirtina 
Aukštoji Vokiečių Koman-

jos Leningrado srityje. So
vietai praneša, kad sunaiki
no 135 vokiečių tankus ir 
ištaškė visą nacių pėstinin
kų diviziją. Tūkstančiai ant 
tūkstančių sovietinių vyrų 
ir moterų savanoriai įstojo 
į milicijos būrius gint Le
ningradą namas po 
jeigu to reikėtų.

Milžiniški Sovietų 
Leningrado srityje

namo,

tankai 
ne tik 
nacių

ATGRIEBTA 19 MIESTE
LIŲ NUO NACIŲ

Centraliniame, Smolensko 
fronte Raudonoji Armija 
atgriebė nuo vokiečių devy- 
nioliką miestų-miestelių, o 
pietiniame fronte sutriuški
no keturias rumunų divizi
jas.

Smolensko fronte raudon
armiečiai visiškai sunaikino 
vieną vokiečių diviziją ir 
drožė jiem kitus didelius 
smūgius; be to, Raudonoji 
Armija apsupo stambų skai
čių vokiečių kariuomenės ir 
paėmė nelaisvėn visus divi
zijos komandierius, tarp jų 
ir du nacių generolus.

Smolensko srityje abelnai 
vokiečiai yra priversti 
trauktis atgal.

VOKIEČIŲ LAVONŲ 
“KARPETAS”

Kautynėse Leningrado
____ fronte tiek daug išžudyta 

Helsinki, rugp. 25—Šuo- nacių, kad raudonarmiečiai 
mių-finų komanda teigia, eina į naujus mūšius per vo- 
kad jie visomis pusėmis ap
supę Viipurį (Viborgą), iki 
šiol Sovietų valdytą miestą 
Suomijoj.

ORAS. — Būsią lietaus ir 
šį antradienį.

kiečių lavonus, taip tankiai 
sukritusius, kaip per negy
vėlių “karpetą”.

Pagal Sovietų praneši
mus, Raudonoji Armija ben
drai sudaužė nacių atakas 
linkui Leningrado.
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Pilnai Užgirio Churchillo- 
Roosevelto Deklaraciją

Kanados lietuvių “Liaudies Balsas” 
(rugpj. 22 d.), reikšdamas, be abejonės, 
daugumos Kanados lietuvių nuomonę, 
sveikina prezidento Roosevelto ir prem
jero Churchillo paskelbimą šio karo tiks
lų. laikraštis sako:

“Be abejonės, ši deklaracija oazių ir fa
šistų bus prakeikta. Tačiau taikos ir gra
žaus sugyvenimo šalininkai ją priims su mie
lu noru. Britanija ir Jungtinės Valstijos, taip 
ir Sovietui Sąjunga, nors ji šios deklaracijos 
prirengime nedalyvavo, nenori kitų teritori- , 
jų. Taipgi nenori nustatyti, kokią valdžios 
forma turėtu turėti kitos tautos. Kai nazių 
agresija bus sutriuškinta, visoms tautoms 
bus leista nusispręsti, ko jos nori, kokios 
vyriausybės pageidauja. Taipgi bus leista 
žmonėms pasisakyti, prie kurios šalies jie 
nori prigulėti, jeigu nori prigulėti, arba įsi
steigti nepriklausomybę.

“Šiandien tęsiamas karas prieš hitlerizmą 
ne todėl, kad jis hitlerizmas, o todėl, kad 
tas hitlerizmas tapo pavojumi visam pasau
liui. Jeigu hitlerinė Vokietija nekištų no
sies į kitų reikalus, niekas jai netrukdytų 
garbinti Hitlerį ar kurį kitą fiurerį. Dabar- 
gi hitlerinė Vokietija, kartu su fašistine Ita
lija ir imperialistine Japoniją, pasimojo pa
vergti visas kitas tautas, dominuoti visą pa
saulį.

“Reikia pripažinti, kad čiorčilis ir Ruz
veltas puikiai pasielgė paskelbdami šitą dek
laraciją. Jinai išsklaidys visas abejones, kas 
liečia Britanijos ir Jungtinių, Valstijų sie
kius. ši deklaracija išsklaidys tuos dūmus, 
kurie sukosi virš Europos. Jinai sumuš viso
kias idėjas apie sujungimą Europos į vieną 
valstybę — Jungtines Europos Valstijas ir 
pan.

“Šios deklaracijos paskelbimas pagelbės 
mobilizuoti Europos tautas galutinam hitle- 

. rizmo sutriuškinimui ir taikos atsteigimui.”

s

Amerikos Organizuotą Darbininką 
Nusistatymas

Pastaromis dienomis įvyko trijų vals
tijų Amerikos Darbo Federacijos kon
vencijos, būtent: New Yorko, Wiscon- 
sino ir Vermonto. Visi žinome, kokia 
konservatyviška yra Federacijos vado
vybė. Taipgi žinome, kaip iki šiol ta va
dovybė atsinešdavo linkui Sovietų Są
jungos.

Tačiau šis baisus karas, tasai kruvinas 
siutimas hitlerinės pavietrės Europoje ir 
grūmojimas Amerikos interesams, griež
tai pakeitė Federacijos lyderių—kaipna- 
cionalių, taip įvairių valstijų—nusistaty
mą. Visos trys minėtos konvencijos be
veik vienbalsiai pasisakė už greitą ir 
pilną teikimą visokios karinės pagalbos 
Sovietų Sąjungai, kartu su pagalba An
glijai ir Chinijai. Federacijos lyderiai pil
nai įvertina Sovietų liaudies vaidmenį 
šiame kare su hitleriniu barbarizmu.

Ir be jokio perdėjimo galima teigti, 
kad ne tik šių trijų valstijų federacinės 
darbo unijos, bet devyniasdešimts devyni 
nuošimčiai visu šios šalies darbininkų 
yra panašaus nusistatymo šiame kare. 
Hitleris neturi jokių talkininkų organi
zuotų darbininkų eilėse. Visokių pakali
kų ir “apyzarių” jis turi buržuazijoj ir 
intelektualijoje. Amerikos darbininkai 
pažįsta fašizmą iš jo darbų Europoje. 
Nenori jo čia Arrlerikoje. Jie pasiauko
jusiai padės Anglijai ir Sovietų Sąjungai 
apvalyti pasaulį nuo to pabaisos.

Puiki Dvasia
Amerikos juodveidžiai taip pat griež

tai nusistatę prieš hitlerimą. Jų poziciją 
pilnai išreiškė veikėjas William Paterson,

I

1"' H IK!

kai jis Chicagos mitinge rugp. 21 dieną

“Šis k&ras yra mūsų karas. Amerikos 
negrai suvaidins savo vaidmenį šiandien, 
kaip jie suvaidino 1776 metų Revoliucijo
je ir 1861 metų Civiliam Kare.”

Pa-

Labai Sveikintinas 
Užgyrimas

Amerikinis Komitetas Medikalės 
galbos Sovietų Sąjungai susilaukia labai
plataus ir gražaus užgynimo amerikinėje 
spaudoje. Už pavyzdį galime paimti New 
Yorko “Herald - Tribune”, vieną iš pačių 
konservatiškiausių ir vieną iš stambiau
sių Amerikos laikraščių. Rugpjūčio 21 
dienos editoriale šis laikraštis sako:

“Tas faktas, kad iki šiol nėra surasta 
būdų pasiuntimui vaistų ir kitų būtinų 
reikmenų į tas šalis, kurios randasi po 
nacių kurka, idant jos nepatektų į vo
kiečių rankas, neturėtų sulaikyti žmones 
nuo paaukojimo naujai sudarytam Ame
rikiniam Komitetui Medikalės Pagalbos 
Rusijai, kuris yra pasimojęs artimiausiu 
laiku pasiųsti į tą šalį taip labai reika
lingų medikališkų reikmenų. Pasiųsti ga
lima per Sibirą. Nebent vokiečiai užgrob
tų visą Rusiją, nėra jokios baimės, kad 
šitos reikmenos papuls į nacių rankas.

“Tuo tarpu negali būti jokio klausimo 
apie reikalingumą arba tinkamumą Rusi
jai tokios pagalbos. Sovietų piliečiai šian
dien neša visą naštą vokiečių atakų— 
taip lygiai, kaip ankstybose karo dienose 
nešė Franci jos, Lenkijos, Danijos, Nor
vegijos, Belgijos, Holandijos, Jugoslavi
jos ir Graikijos žmonės. Rusijos armijai 
labai reikalingos visokios medikališkos 
priemonės. Jos taipgi bus reikalingos ir 
užfrontėje. Minėto komiteto viltis yra 
sukelti šiam tikslui milioną dolerių. Sa
vo tikslą komitetas pasieks, nes reikia 
atminti, kad tarpe šio sumanymo pritarė
jų užtinkame tokias ypatas, b&ip Charles 
C. Burlingham, Dr. Henry Sloane Coffin, 
Charles Seymour, prezidentas Yale uni
versiteto, Judge Thomaš D. Thatcher, ir 
William Allen Nielson, buvęs prezidentas 
Smith kolegijos—paminint tik kelius iš 
daugelio rėmėjų. Taipgi labai aišku, kad 
atsišaukimas paremtas grynai humanita
riniais pamatais ir parodymui įvertinimo 
to puikaus priešinimosi, kurį rusai iš
statė prieš visos žmonijos bendrą prie
šą. Kiekvienos dienos nuvilkinimas, ku
rį rusai gali uždėti ant vokiečių veržimo
si, reiškia tiek didesnį užtikrinimą, kad 
Hitleris bus nugalėtas. Anglijos ir Ame
rikos valdžios planuoja suteikti Rusijai 
medžiaginę militarinę pagalbą. Mažiau
sia, ką gali Amerikos piliečiai padaryti, 
tai prisidėti prie sukėlimo finansų dėl pa
siuntimo rusams taip labai reikalingos 
medikališkos pagalbos. Jie, rusai, šian
dien laiko pirmąsias mūsų apsigynimo li
nijas.”

Jokių komentarų čionai nebereikia. 
Galima pridėti tiktai tiek, kad Amerikos 
lietuviai, mūsų supratimu, taip pat įver
tina Sovietų liaudies didvyriškas pastan
gas pastoti kelią naciškam barbarizmui 
ir jie nešykščiai prisidės prie suteikimo 
medikalės pagalbos.

Šitie Barbarai Nepraeis!
Leningradas dideliame pavojuje. Pa

dėtis kritiška. Tą pripažino savo atsišau
kime į leningradiečius maršalas Vorošilo- 
vas ir partijos sekretorius Ždanovas.

Visa Leningrado liaudis susimobiliza- 
vus gynimui savo miesto, kovai prieš na
ciškus barbarus. Visų galvose tiktai vie
na mintis, visų lūpose tiktai vienas šū
kis: “Jie nepraeis!”

Pirmajam Pasauliniam Kare 
Verdunas, Ispanijos civiliam kare 
Madridas, dabar Leningradas!

buvo 
buvo

Sovietai Nepatenkinti Londonu 
Ir Washington!

Rugpjūčio 23 dienos “New York Ti
mes” įdėjo labai rimtą pranešimą iš Lon
dono. “The United Press” korėsponden- 
tas paduoda “girdus” iš diplomatinių sfe
rų. Jis teigia, kad Sovietų vyriausybė 
esanti labai nepatenkinta ta apribota pa
galba, kurią Sovietams iki šiol teikia An
glija ir Jungtinės Valstijos. • z

Sovietų vyriausybė griežtai reikalavus 
iš Anglijos atidaryti vakarų frontą prieš 
nacius’. Anglija esanti nusitarus tokio žy
gio nedaryti. Anglija neatsižadanti pir
menybės prie ginklų iš Amerikos. Ji per
leidžia Sovietams tik tuos ginklus, kurie 
jai tuo tarpu nereikalingi.

Sovietų vyriausybė pareikalavus iš
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Padėkite, Gerbiamieji
Gauname gražių laiškų iš 

Bostono, Philadelphijos, Bal- 
timorės, Wilkes-Barre ir ar
timesnių kolonijų, kur rašo, 
kad girdi Laisves Radio 
Programą. Tai džiuginantis 
dalykas. Gal apie du šimtai 
tūkstančių lietuvių klauso 
Laisves Radio Programos.

Ateina pageidavimų, kad 
steigti Laisves Radio Prog
ramą nors tris kartus į sa
vaitę. Tokie pageidavimai 
gražūs. Ir tai būtų galima 
įvykinti su gera kooperaci
ja iš tų visų kolonijų, kur 
Laisvės Radio Programa 
girdima. Tuose miestuose 
programos šalininkai turėtų 
rūpintis gauti bizniškų pa- 
siskelbimų per Laisvės Ra
dio Programą. Ir jei skel
bimų susidarytų tiek, kad 
finansiniai suvestume galą 
su galu, tai galėtume prog
ramą turėti tris kartus į sa
vaitę.

Bizniams ir draugijų pa
rengimams garsintis per 
Laisvės Radio Programą 
puikiai apsimoka. Nes apie 
200,000 lietuvių girdi jų pa- 
siskelbimus. Ir tai dar ne 
viskas. Visų biznių paskel
bimų per Laisvės Radio 
Programą vardai ir antra
šai būna paskelbti dienraš
tyje “Laisvėje”. Jei Radio 
klausydamas nespėjai nusi
rašyti antrašą, tai ant ryto
jaus to biznio antrašą rasi 
“Laisvėje”. Ar ne puikus 
patarnavimas?

Laisvės” Radio Programa 
yra plačiausia girdima, tai

naudingiausias būdas biz
niams ir draugijoms susi- 
siekt su lietuvių visuomene 
yra per Laisvės Radio Pro
gramą.

Dabar mums reikia tik 
glaudžios kooperacijos. Vi
sur turime patarti lietu
viams užsistatyti savo ra
dio, pirmadienių vakarais, 
9-tą vai. ant WBYN 1430 
klcs. Na, ir turime darbuotis 
visur prašyti iš biznierių 
pasiskelbimų.

Nereikia atsidėti tik ant 
Brooklyno. Laisvės Radio 
Programos palaikymas ir 
plėtimas yra lygus reikalas 
tų visų miestų, kur girdima 
programa, lygiai taip, kaip 
ir paties Brooklyno. Reikia 
tverti Laisvės Radio Kliu- 
bus. Tie kliubai privalo rū
pintis savo mieste, kad visi 
lietuviai klausytų progra
mos; turi darbuotis prašy
mu aukų programos palai
kymui ir turi dėti pastan
gas gauti draugijų parengi
mų ir biznių pasiskelbimų.

Pradžia darbo yra gera. 
Finansinė parama gausi. 
Kur tik prisiminta biznie
riams, kad pasiskelbtų, vi
sur gaunama teigiamas at
siliepimas. Tačiau, iki šiol 
visas darbas dėl Laisvės Ra
dio Programos buvo atliktas 
tik pačios artimosios New 
Yorko apylinkės. Nes nesi
tikėta, kad taip plačiai ta 
programa bus girdima. Da
bar darbas turi būt praplės
tas. P. Buknys.

Henrikas Baratinskas
Ketvertu Mėty Mirties Sukaktuvės f -----—•—*------
/Inetai, kaip ža žvalgyba. Baratinskas 

kaltinamas komunistinės li
teratūros platinimu Prienų 
— Kauno plente. Nors jisai 
neprisipažįsta, jis areštuoja
mas ir be teismo laikomas 
kalėjime keletą mėnesių. 
Vėliau jį išleidžia po polici
jos priežiūra ir tuo tarpu 
renkama medžiaga jo kaltei 
įrodyti.

Ateina 1936 m. birželio 
mėn. Lietuvos liaudis rodo 
visur savo nepasitenkinimą 
policijos šaudymu į taikin
gus Kranausko laidotuvių 
dalyvius. Šimtai žmonių 
areštuoti ir tarp jų jaunas 
Baratinskas.

1936 metais birželio 18 d. 
įvyksta tardymas. Nors aiš-

Sukanka ,/q 
baj&i mirtis išplėšė iš mūsų 
eilių jauną komjaunuolį — 
Henriką Baratmską.

' Henrikas Baratinskas mi
rė prieš 4 metus, 1937 me
tais, gegužės, mėn. 23 d. 
Kauno kalėjime.

Gimęs neturtingų "tėvų 
šeimoje Henrikas jau nuo 
pat mažens pajuto vargą ir 
skurdą. Gimė jisai Rusijoje. 
Savo motinos Baratinskas t 
neteko dar visai jaunas bū
damas. Dar mažą tėvas jį 
paima su savim į Lietuvą, 
kur tikėjosi rasti lengvesnį 
gyvenimą. Bet ir čia padė
tis nepasikeitė. Duonos nė
ra, o gyventi reikia. Mažas 
Henrikas palieka mokyklą 
ir pradeda dirbti.

kėjimus visiems draugams 
kalėjime ir laisvėje.

Gegužės 23 d. visas Kau- 
ir pradeda dirbti. Vasarą kių įrodymų nebuvo, Henri- no kalėjimas jau žino, kad 
mokinius paleidžia atostogų.1 ką pasodino į kalėjimą, budeliai nukankino draugą 
Henrikas turi dėti pastan-'Greit Baratinskas pradeda Henriką Baratinską. 
gas, kad galėtų nors sausai sirgti. ............................................ '
duonai ką nors uždirbti.

Būdamas 15—16 metų, 
Henrikas Baratinskas dirba 
prie sunkvežimių. Jis pasi
žymi savo gabumais, ir ne
trukus tampa šoferiu. Da
bar Henrikas veža įvairias 
prekes į provinciją, iš ko už
dirba sau ir tėvui pragyve
nimą. Dabar jam šunta, nes 
dar perjaunas. Po sunkios noj kameroj, slaugo jį. Pra- 
darbo dienos Baratinskas 
pavargęs grįžta į savo tėvo 
mažą lūšnelę Žaliakalny.

Vieną sykį, prikrovęs 
sunkvežimį, Henrikas gavo 
įsakymą važiuoti į Prienus, 
bet atgal iš Prienų jau savo 
mašina negrįžo?jį jau atve-

Jis turi karščio ir 
skundžiasi plaučiais. Kai 
Henrikas pradeda vis dau
giau silpnėti, jis perkelia
mas į kalėjimo ligoninę kar
tu su džiovininkais. Henri
kas tada dar neturėjo 18 
metų. Į ligoninę atvežamas 
draugas Presmanas. Jo slau
gymui reikalingi žmonės. 
Baratinskas sėdi su juo vie-

slenka keletas savaičių. Ba- 
ratinsko sveikata vis silpnė
ja. Jis perkeliamas į kamba
rį, kur paguldyti paskutinės 
stadijos džiovininkai.

Ateina ruduo, oras jam 
labai kenksmingas, bet lan
gai atidaryti, nes kameroj

Amerikos mažiausia vieno tūkstančio or
laivių, o tegavusi tiktai tuziną, kitą.

O Washington© “Times” specialus ko
respondentas praneša, kad Sovietų vy
riausybė yra pareikalavus iš Amerikos 
ginklų už bilioną dolerių. Sutinka už vi
sus ginklus užmokėti. Tuo tarpu, pasak 
korespondento, mūsų valdžia rengiasi 
tiktai bėgyje geroko laiko išpildyti šitą 
pareikalavimą viso labo tik ant ^0 nuo-

ta
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guli labai daug žmonių. Li
goninėje Baratinskas susir
go šiltine. Henrikas smar
kiai karščiuoja. Daktaras 
nutaria jam įleisti į plaučius 
oro. Tai darant, Baratinskui 
trūksta plaučiai. Tempera
tūra vis kyla. Henrikui sun
ku kvėpuoti. Gretimame 
kambaryje buvo padaryta 
dezinfekcija, nors dujos drg. 
Baratinskui labai kenksmin
gos, jis iš kambario neper
keliamas, nes kaip felčeriai 
sakydavo, “be daktaro įsa
kymo ligonių neperkeliam!”

Tame kambary drg. Hen
rikas vargsta iki ryt die
nos. Daktarui atsilankius, 
jis perkeliamas į kitą ka
merą, kur anksčiau gulėjo 
su drg. Presmanu. Keletą 
draugų jį slaugo dieną < ir 
naktį.

Atvykęs iš miesto dakta
ras konstatuoja, kad drg. 
Baratinskas serga ir džiova 
ir šiltine. Vėliau jo sveikata 
pradeda eiti geryn. Po kelių 
savaičių jis net pradėjo pa
mažu vaikštinėti.

Po tokios smarkios ligos 
Baratinskas turėtų gyventi 
geresnėse sąlygose, bet ad
ministracija, savaime aišku, 
apie tai žinoti nenori.

Po tokios sunkios ligos 
jam duodamas maisto kiekis 
vėl apribojamas. Draugas 
Baratinskas vėl suserga, o 
dabar dar smarkiau, kaip 
anksčiau. Laisvėje draugai 
pradeda akciją, kad Bara- 
tinską išleistų, bet to Sme
tonos budeliai neatsižvelgia. 
Priešingai, jam iškeliama 
nauja byla. Kadangi Bara
tinskas guli mirties patale, 
byla atidedama. Artinasi 
draugo Baratinsko paskuti
nės dienos. Senas tėvas gau
na leidimą ateiti atsisveikin
ti su mirštančiu sūnumi. Tė
vas pasakojo, kad padavęs kapitoną:’

“Apsišvietę
Vienas sportas, mėgstąs 

vartoti kalboje mandrius, 
tarptautiškus žodžius, nors 
ne visada jų prasmę teisin
gai pats suprasdavo, panoro 
sužinoti, kas tai yra subjek
tas.

“Subjektas? Bile kuris 
žmogus yra subjektas,” bu
vo atsakyta jam.

“O kas yra' objektas?” 
“Tai bile kuris daiktas.” 
“O idėja?”
“Kiekvienas naujas daly

kas, kilęs galvoje, yra idė
ja.”

Taip apsišvietęs mandruo- 
lis nuėjo į krautuvę pirkti 
šukų.

“Ei, subjekte,” tarė jis 
pardavėjui, “duokš man ob
jektą, maų reikia idėjas iš 
galvos iššukuot!”— • —

Nieko čia Nuostabaus
Jonas: “Aš stebiuosi, kaip 

tie mokyti žmonės gali vis
ką žinoti. Jie net saulės ir 
mėnulio užtemimus įspėja.”

Antanas: “Kas gi čia nuo
stabaus! Juk tą ir kiekvie
nas gali iš bile kalendoriaus 
sužinoti.”

i

Kunigas Bijo Dangaus
Laivui plaukiant įvyksta 

nelaimė
uolos laivas ima skęsti. Ke
leivių tarpe kyla panika. 
Laive važiavęs kunigas su
sirūpinęs kreipiasi į laivo

užplaukęs ant

prašymą dėl jo išlaisvinimo, 
bet jis atmestas, nes reika-
laujama, kad pats Henrikas nepavyks laive atsira-
Baratinskas šitą prašymą 
pasirašytų. Tačiau Henrikas 
iš to tik juokiasi. Jis tvirtai 
pasiryžęs geriau mirti, ne
gu rašyti malonės prašy
mą.

Ateina * paskutinis Bara- 
tinsko gyvenimo vakaras. 
Henrikas gerai jaučia, kad 
tai jo paskutinės valandos/ 
Jis pašaukia prie savęs drg. 
Kučinską ir kitus, jį slau
giusius draugus.

Henrikas dėkoja ir atsi-

“Pone kapitone, kas bus,

dusio prakiurimo užtaisy
ti?”

Kapitonas ramiai atsako:
“O kas? Visi nueisime į

dangaus karalystę.”
Tai išgirdęs, kunigas su

šuko:
“Apsaugok, Viešpatie, nuo 

tokios nelaimės!”
Didelis Skirtumas

Mokytoja: “Jonuk, koks 
yra skirtumas tarp blusos ir 
šuns?”

Jonukas: “Šuo turi blusų,
sveikina, prašo perduoti lin- 0 blusa šunų turėti negali.

Garbė jo atminimui.
Š. Langevičius.

Amerikos Diplomatas, Buvęs 
Vokietijoj, Tvirtina, kad 

Naciai Bus Sumušti
New York. — Buvęs A- 

merikos ambasados narys 
Berlyne, Douglas Miller ra
šo žurnale “Atlantic Month
ly,” kad Hitlerio karas su 
Sovietais suparalyžiuos Vo
kietiją. Jis sako, jog “kiek
vienas vokiety s jaučia, kad 
Vokietija liks sumušta.”

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoju

Gal Apetitas Sumažėjo?
Vyras: “Šimts perkūnų, ir 

vėl lėkštėj plaukas! Aš ne
galiu tos sriubos valgyti!”

Moteris: “Brangusis, juk 
kai mylėjomės dar prieš ve
dybas bučiuodamas sakei, 
kad mane visą galėtum su
valgyti, o dabar ir vieno 
mano plaukelio negali pa
kęsti ...”

Bjauresnis už Kiaulę
“Ei, Petrai, įspėkite mįs

lę.”
“Na,-tai kokią?”
“Koks yra bjauriausias 

sutvėrimas pasaulyje?”
“Aišku, tai kiaulė, nes ji 

viską ėda.”
“Ot, ir ne, — žmogus yra 

bjauriausias!”
“Kodėl žmogus?”
“Todėl, kad žmogus ir 

kiaulę suėda.”
Surankiojo J. B.

O

Berlin, rugp. 24.—Naciai 
neoficialiai skelbia, kad jie 
užėmę Dniepropetrovską 
Sovietinėje Ukrainoje.

šimčių!
Nesinori tikėti, kad šitie du praneši

mai būtų išgalvoti. Jau seniai jaučiama, 
kad nei Anglija, nei Jungtinės Valstijos 
dar duoda tokios pagalbos Sovietų Są
jungai, kokią turėtų ir galėtų duoti. Pa
vyzdžiui, Jungtinės Valstijos be jokios 
skriaudos sau tuojau galėtų pasiųsti So
vietams ne tūkstantį, bet tris ar keturis 
tūkstančius kariniją orlaivių.

Washington. — Valdiškas 
kainų administratorius 
Leon Henderson įsakė 10 
procentų nupigint dirbtinio 
Šilko-rayono materijas.

*iwM*a**«<
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IT’S THIS WAT 
FOLKS

THE DAY WAS HOT, as were 
most of the days of the month, and 
to us in the street there was no 
hope.

A few, those who were stronger 
and braver than myself, ventured 
down through the twisting streets 
nearing the great bridge. Under
neath its giant arch that reached 
New York they would strip and 
bathe in the oily waters of the 
great river.

Sometimes I would watch, I think 
I watched that day—and I would 
sit on the edge of the pier and 
listen to the sound of the tug 
boats and watch the barges, filled 
with iron and scrap and steel. I 
would think of all the countries 
that touched upon this water flow
ing into the ocean. It was a great 
river—it still is a great river to 
me—The East River — Harlem, 
Bronx, Greenpoint.—New York — it 
touched all these.

THERE WAS NO SCHOOL that 
month and the long summer days 
would roll on. Sometimes I would 
come home with my legs bruised 
and cut. We were always afraid of 
ithe gang on Graham Avenue. On 
pther evening the boys and I would 
stay in front of the nickel theatre 
iand when the right moment came, 
we would sneak in. And still other 
times we would talk—fearfully 
showing the stolen cigarette, saying 
words to the girls that passed in the 
street, feeling and thinking of the 
strange .life growing within us.

Of all those with whom I talked 
I remember one young man who 
studied at college. When the eve
nings were long he would talk to me 
about the stars, about those strange 
balls of fire and the cold rocks 
that circled the sun, just as our 
rock circles it—never ending.

THERE WAS BORN in me then 
the desire—to break away from this 
rock, from all the bruises and all 
the cuts, from all the strange words 
and strange thoughts that bruta
lized those about me—made them 
into hard unfeeling beings.

It was the sight of homes that 
hurt. The darkness and the smell 
of many bodies. The long hallways, 
the small rooms, the constant threat 
of robbery, of murder, of some 
strange thing happening.

And when I wanted to be free 
of this rock—I thought of those 
stars.

On that summer night, I remem
ber it.

I came home one day and listen
ed to the talk of the men and 
women. It was at these evening 
talks that the world drifted towards 
me, like a cloud or a shadow that 
just grows upon you.

SOME OF THEM HAD pictures 
from the newspapers. Their face's 
were there—the men who were kil
led.

I read those words then—the last 
words of the men who were killed 
and I did not understand them.

These were the words:
If It had not been for this thing, 

I might have lived out my life talk
ing at street corners to scorning 
men. I might have died, unmarked, 
unknown, a failure. Now we are not 
a failure. This is our career, and our 
triumph. Never in our full life could 
we hope to do such work for tole
rance, for justice, for man’s under
standing of men as now we do by 
accident. Our words—our pains — 
nothing! The taking our lives— 
lives of a good shoemaker and a 
poor fish-peddler — all.' That last 
moment belongs to us — that agony 
Is our triumph...

He said those words before they 
killed him. I can remember that hot 
summer day on which he, Vanzetti, 
and Sacco, died. In the poetry of 
his words I can understand some of 
the bruises and the cuts and the 
useless pains of childhood.

When a man is sick of (the rock, 
even through bars and prisons and 
suffering and the scorn of men he 
will seek the starlight.

Day-Night Picnic 
By Lyros Chorus

In Cleveland with Biruta.
The Annual Day-Night Lyros Cho
rus Picnic is this August 31, 1941 
at the Lake Shore Picnic Grounds 
at East 185th Street and Lake 
Shore Blv’d. at twelve noon till the 
tiny hours of morning.

Music for the contentment of our 
many dancer friends.

Games of every type for all ages. 
One is a bag race. I know because 
I bought the bags. Also, we have 
the prizes.

Provided Mr. Jack Frost isn’t 
around bring your bathing suits for 
a swim or a nice sun bath.
' We’ll have all types of refresh
ments.

The admission is only 25c. a per
son.
ROUTE:

By machines: Take Lake Shore 
Blvd, to Euclid Beach, from here for 
about a mile and half is East 185th 
Street. Turn left and at the first 
gate is the picnic grounds!

By bus: Take the Lake Shore 
Bulvd. Bus to East 185th Street. 
Walk 5 minutes toward the left 
where you’ll find the picnic.

The chorus welcomes all!

JIM FLANAGAN

“That’s fine. Go ahead and smash 
him. I’m sick and tired of him,” 
said Jim.

“Let’s see, give everybody jobs, 
support the Soviet Union against 
fascism—was there anything else?”

“Plenty,” said Jim. “I want sen
sible old-age pensions for all the 
old folks regardless of whether they 
behaved themselves during their 
youth or not. I want real democracy 
in the world so that 
grow too much food 
hungry. I want—”

“Those things come 
cialism,” said the devil.

THAT’S FINE,” said Jim. “Now 
read me what you got.”

“We’re going to help the Red Ar
my smash fascism, then we’re going

people don’t 
and then go

with the So-

old-

she said. “It’s what 
the old days of harems, 
hootchie kootchie. You 
in the spout and fill it

the room 
an idiotic

the devil.

wishes and they shall

I tell you what I want 
that I get it?” asked

at your

fine kind 
to such

have you

command,” said

of a fool to be 
nonsense,” said

got to lose?”

-->■(111(1 Alladirv’s Lamp
by Mike Quin

JIM FLANAGAN was fooling around in the basement one day 
when he came across sofnething that looked like a combination 

gravy boat, tea-pot and sugar bowl. Former tenants of the house 
had left it in a heap of rubbish. “What have you got there?” 
asked his wife as he brought it upstairs.
made of tin,” he said. “MaybeS-------------------------------------—

“It’s a funny looking thing
it’s a tea pot.”

“It’s a lamp,” she said, “an 
fashioned kind of a lamp.”

“Old fashioned?” he asked.
“Ancient,” 

they used in 
sultans and 
stick a wick 
with oil.”

"Tis a poor kind of lamp,” he 
said, “but I’ll polish it up and you 
can use it for a cream pitcher.”

HE TOOK it into his work room, 
sprinkled it with cleaning pow

der and began to scrub. Instantly 
there was a kind of noiseless explo
sion accompanied by an electric 
shock that knocked him half across 
the room. A pink cloud issued from 
the lamp, writhed about 
and finally took shape as 
looking devil.

“I am your slave,” said 
“Tell me your bidding.”

"You are nothing of mine,” said 
Jim Flanagan. “Lincoln freed the 
slaves in the Civil War. What is this 
bidding you want me to tell you?”

“I am the slave of the lamp,” 
said the devil. “You have but to 
tell me your 
be done.”

“You mean 
and you see 
Jimi.

"My powers of magic are unlim
ited and 
the devil.

“I’m a 
listening 
Jim.

“What
asked the devil.

A LARGE ORDER
ELL I guess there’s no harm 
in giving you a try,” said Jim.

"Now let’s see, what is it I want?” 
He scratched his head while the 
devil waited. “Maybe you’d better 
make a list,” he added, and gave 
the devil pencil and paper.

Then he placed both hands behind 
his neck, and tilted his chair back 
on two legs.

“Are you ready?” he asked. “Then 
take this: I want a good job at a 
good wage with a chance to better 
myself. And you’d better give all my 
friends good jobs at good wages in 
the lines that suit them. I’m tired 
of having them weep on my shoul
der, moan their troubles and try 
to borrow money, 
peace of mind for 
taken care of.”

There’ll be no 
me til they’re

everybody good
Otherwise

“Why not give 
jobs?” said the devil, 
they’ll pester your friends and your 
friends will pester you.”

“That’s a good idea,” said Jim. 
“But will there be enough work to 
gb around?”

“There are plenty of things in 
need of doing,” said the devil. “Even 
so, if necessary we could divide up 
the work.”

“That’s fine,” said Jim. “Go 
ahead and see that they all have 
jobs and opportunities to better 
themseves. Then—”

IT COMES THROUGH 
SOCIALISM

JUST A MINUTE,” said the devil.
“This of course will require So

cialism.”
“Socialism? That’s Communistic, 

isn’t it?” asked Jim.
“Yes, well, socialism, communism 

—for practical purposes the are the 
same thing, Communism is really 
a higher stage of socialism to be 
attained later, but the way they use 
word today, they are the same.”

“What’s that they’ve got in Rus
sia?” asked Jim.

“That’s socialism,” said the devil.
“How does it work?”
“Well, instead of dividing up the 

industries in privately owned pat
ches, the people own all the facto
ries, mines, resources, etc,” said the 
devil. "They own them collectively 
and operate them democratically.”

"Who’s the boss?” asked Jim.
“The Soviets, you might say,” said 

the devil. “They are councils of 
workers and farmers elected by the 
people. They have the responsibility 
of guiding the country. Then your 
factory, mine, railroad and other 

.managers are either elected by the 
workers or chosen by the Soviets 
on the basis of merit and ability.”

"That sounds sensible,” said Jim. 
“I’ll take it Fix up this socialism 
and see that everybody 
I’m so sick of listening 
troubles and 
ried faces, I 
this war. I 
right away, 
any more of

THE
"I understand,

scribbling, “Wind up the war. Yes, 
Sir. Of course that means smashing 
Hitlerism.

looking at 
could howl, 
want that

gets jobs, 
to people’s 
their wor- 
Now about 
wound up

I don’t want to 
it, understand?”
WAY TO WIN

said the

hear

devil,

Aido Aces 
ChaBange LeaDerS

DETROIT AT LAST
Lat’s swing through Detroit in 

this column and see what’s going 
on there. It seems like the youth 
of Auto City are,,starting to waken 
from their fitfull slumber of the 
past few years in the L.D.S.

One of the most encouraging 
sights was the ball teams in prac
tice this past Sun. August 17. Quite 
a few of the boys showed up and 
every one had a good workout. This 
Sun. August 24 the whole group 
was asked to come for practice and 
the girls didn’t have to stay away, 
thay can watch the boys toil. The 
boys seemed to be off their form 
but practice will take those kinks 
out.

The Detroit Aidp Aces challenge 
. the Cleveland Leaders in a return

Lithuania
A Search into Its Past

PART II

kF COURSE, you understand I 
don’t do these things myself,” 

to work 
The only 
to smash 
thing 
the

said the devil. “I have 
through existing forces, 
way to end the war is 
Hitlerism, and1 the only 
pable of doing that 
Army.”

Then see that they 
Jim.

“That of course will
cere and vigorous help from 
United States and Britain,” said the 
devil.

“Then see that they get it,” said 
Jim.

is
ca-

Red

do it,”

require

said

sin- 
the

to establish real democracy and fi-| at Detroit Yo corrospOndent 
nally Socialism which will give men ’ - ■
an orderly, friendly, fully democratic) 
society based on human brotherhood 
and people’s ownership of the earth’s 
industries and resources.”

“That’s great,” said Jim. “Now 
how soon can I have this done?”

The devil pursed his lips and rol- 
ed his eyes upward 
roughly calculating, 
it,” he said, “just 
get up off your fat 
head and do something about it in
stead of waiting for devils to jump 
out of lamps and hand you things 
on a platter.”

in thought as if 
“You can have 

as soon as you 
behind, use your

■

far-

“He’s got a dreaded industrial disease—callouses on the buttocks.”

&

“VICTORY WILL 
BE OURS!”

destroying the robbers at sea, mer
cilessly sinking 
torpedo motor 
transports, and 
nests on islands 
mainland.

their 
boats, 
destroying 
and shores

submarines, 
destroyers, 

enemy 
of the

has been trying to get in touch 
with someone from Cleveland who 
could arrange for them to come over 
for the Chorus Picnic Sept. 7th.

Not bragging, I’d say that Det
roit would give the LeaDerS a run 
for their money. (By the way 
tice is held at Clark Park 
Sun. at 10 A. M. sharp.)

Now to go on father; a big 
ing was held Wed. August 20, 
all of our future activities for the 
L.D.S. was planned. So far the 
docket included discussion on the 
Girls Sorority, the acceptance of a 
bowling tournament, for “42” and 
the bowling league.

One of the most important things, 
that is coming in the very neąr 
future is the Mid-west Council’s 
meeting in Detroit. The L.D.S. mem
bers look forward to this event 
being that it’s been so long since 
the L.D.Sers had a chance to enter
tain out-of-towners.

By the way, our membership drive 
has not gotten under way as yet but 
quite a few of the delinquent mem
bers have had personal visits from 
a committee to urge them to 
straighten up their dues. So much 
for the L.D.S.

It’s not often that we can come 
through with news such as we have 
for this issue, the long 
event is almost at hand; 
hour each Sunday which we 
our own. Thanks to the 
efforts of some of the adults, we 
now can have half an hour of 
program on WJBK from 9 to 9:30 
a. m. This venture will require quite 
a bit of work on the part of the 
Chorus membership, not only to fill 
out the program but to help get 
ads to cover expenses. As far as we 
know the girl’s ensemble, the men’s 
group and some • soloist have been 
invited to fill out the opening prog
ram. Let’s all put our shoulders to 
the wheel and make 
a success.

When Ray Lyben 
for the army a few 
lost 
the 
and 
still 
their eyes, just wondering if it could 
be Ray that they are thinking 
about. Most evident of them all is 
Albena N., really misses him (I 
don’t blame you Beanie).

A farewell party was given for 
Ray at the Nausėda home. Quite a 
number of the members showed up 
to bid him Adieu. An enjoyable eve
ning was spent by those that ven
tured forth .nevertheless a wistful

prac- 
every

meet- 
when

awaited 
a radio 
can call 
untiring

this radio hour

had to leave 
weeks ago, we 
member froman outstanding

Chorus, a very diligent worker 
a good soloist. The gentler sex 
have that far away look in

MOSCOW. — In the name of So
viet seamen and Arctic explorers, 
Ivan Papanin, broadcast the follow
ing message to the young people of 
Great Britain:

“Young men and women, Citi
zens, Brave and courageous youth 
of Great Britain! Ardent greetings 
to you from Soviet seamen and Ar
tic explorers who cherish the deep
est feelings of friendship and respect 
for the great British people.

“For two years the fascist hordes 
of Germany have been sowing death 
and destruction. The Hitler mas
ters are striving to enslave all man
kind, to drag it down to the night
mare times of the Middle Ages.

“This will never be allowed by the 
mighty peoples of the Soviet Union 
and Great Britain, for whom free
dom and progress are sacred and as 
necessary as the air they breathe.

“The people of Britain, who have 
given the world many of the great
est books in all spheres of science, 
technique, literature, art, in seaman
ship and exploration, stand like an- 
indestructible wall in defense of 
freedom and progress against the 
fascist barbarian enslavers.

“Your heroic anti-aircraft defense
and airmen have spoiled the plea- live! Sink them in the sea, destroy 
sure of the Hitler vultures in flying 
unpunished over England, destroy
ing your beautiful towns and killing 
and maiming women and children.

“The brave and courageous Bri
tish seamen have driven the fascist 
pirates into a hole from which they 
dare not emerge to show their ban
dit faces on the open sea.

"The blitzkrieg against the Soviet 
Union has turned out to be an emp
ty boasts. The fascist hordes have 
received a crushing rebuff from the 
mighty Red Army and Red Navy. 
They have alręady lost more than 
one and a half million men in killed 
and wounded, 6,000 tanks, 8,000 
guns, and more than 6,000 planes.

‘The courageous tank drivers, gun
ners and infantrymen of our mighty 
Red Army and our bold Soviet 
cables have destroyed picked 
sions of the fascist monsters 
their best air aces.

“Our brave Soviet seamen

which“In those Soviet districts, 
the gangsters have been able to 
occupy, the partisans wreak des
truction in the rear of the enemy, 
blow up roads and bridges, wreck 
telephone and telegraph lines, burn 
stores and supply convoys, destroy 
enemy units and keep the enemy 
in a continual state of 
tension.

Net Income
$900

1.000

SINGLE
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4.40
fear and 1,200 12.32

“Instead of trainloads 
grain and oil promised 
the German people receive hundreds 
of trainloads 
and maimed 
thousands of 
are scattered 
occupied Soviet territory.

"In the gigantic 
place on the fields 
native land, on the 
mighty country, the 
or death is being decided not only 
for our own people but for all 
progressive countries, all progressive 
humanity.

“To the lot of the people of the 
Soviet Union and Great Britain has 
fallen the task of ridding humanity 
of that accursed plague, of the cont
emptible murderers and ravishers. 
Don’t allow the fascist beasts to

of Soviet 
by Hitler,

1,400 20.24
1.600 28.16

of their own wounded 
soldiers. Hundreds of 
dead fascist soldiers 
over the temporarily

battles taking 
of my beloved 

soil of our 
question of life

them on land and in the air!
“Our cause is just. We are de

fending freedom and the peaceful 
labor of all peoples. We are defend
ing progress, liberty and the happy 
future of all mankind.

“The fascist filth will be destroyed 
and wiped off the face of the earth. 
Victory will be ours, dear friends!

What 
we call 
would smell as 
peare.

is in a 
a rose,

name ? That which 
by any other name 
sweet. — Shakes-

* *
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divi- 
and

are

■ *
He who would keep himself to 

himself should imitate the dumb 
animals and drink water.—Bulwer.

* * *
To know how to grow old is 

masterwork of wisdom.—Amiel.

500,000

the

At every trifle scorn to take 
fense; that always shows great 
pride or little sense. — Pope.

of-

the Franks, 
could oust 
lands. (6) 

period the 
live their

peoples of the 
the Lithuanian- 

Prussian groups, 
few claims have

r-pO STUDY THE history of Lithuania is to be aware that 
the Lithuanians are the major people in the Aestian group 

of Indo-European nations. To define this more precisely is 
to say that the Aestians are a part of an ancient race from 
whence came the Latin, Celt, German, and Slavonic nations.

(1) From ten thousand ton
twelve thousand years ago the 
Aestians came and settled in the 
approximate territory which their 
descendants occupy today. At that 
time the territory was bounded by 
the Oder, the Dnieper, the Pripet, 
the Bug, and the" Finnish Bay and 
Baltic Sea. In contrast to other 
nations given to wandering, the 
Aestians never forsook this territo
ry. (2)

The recognized 
Aestian unit are 
Latvian and Old 
(3) However, a
been advanced which tend to prove 
that the Goths were also of the 
Aestian family. (4)

The possibility of the Goths being 
Aestians bears significant implica
tions which would not coincide with 
the recognized opinion ofe^many of 
our historians. But, after investi
gating a few of these claims, one 
feels that with a few years of in
tense study some historians may 
prove that the relationship exists.

IN THOSE CENTURIES of the 
dim past the Aestians had only 
the Teutons and the Slavs as 

neighbors. These neighboring peoples 
were possibly the only other racial 
groups in the vicinity until the com
ing of the Ugro-Finns just about one 
thousand years before Christ. The 
Ugro-Finns were known as wander
ers, but they ultimately settled on 
lands which are now Estonia and 
Finland. (5)

Even though not many documents 
exist outside of the works of Tacitus 
and Strabo, historians and archeo
logists have determined that the 
Aestians lived a simple communal 
life within the forests of their land. 
They were known to be a gentle 
peaceful people until they were at
tacked. When their lands were in
vaded they proved to be quite handy 
in warfare.

ISTORY RECORDS that the 
Aestians did not participate in 
large scale warfare until the 
century. In the North, howe- 
the Vikings had been waging

cance of this action lies in the fact 
that the Aestians had rid themselves 
of the Vikings before 
English, or Russians 
them out of their own

During this peaceful 
Aestians continued to
communal life with chiefs which 
they themselves elected. Their reli
gion acknowledged the existence of 
a Supreme Being and worshipped 
the sun, moon, thunder, and the 
stars as deities controlled by the the 
Supreme Being. Christianity had 
not made any noticeable gains in 
this section of Europe and the Aes
tians were very reluctant to per
mit Christian clergymen to venture 
into their territories.

any 
11th 
ver, 
a war against the Christians ‘ and 
had turned to the plundering of 
all nations. The period of this Vi
king warfare in known to reach 
from 300 A. D. to 1050 A. D., and 
towards its end the Aestians 
atacked. Without any fanfare 
with comparative success the 
tians defeated the Vikings and 
them scurrying home. The signifi-

were 
and 

Aes- 
sent

look would flit across the faces of 
the merrymakers whenever our 
friend’s going away was mentioned. 
As we understand, Vyts Raymond is 
leaving for camp in the latter part 
of August.

Well I guess I’ve covered every
thing so be seeing you next week.

Inkslinger.
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One of the smaller units of the 
Aestian group known as Geruliai 
was smitten with the wanderlust 
and sought an outlet for it by mar
ching southward. In the year 476 A. 
D., the Geruliai, under the leader
ship of their leader Adakris, cap
tured the city of Rome. Adakris 
ousted 
himself 
he and 
thrown 
persed.

Another small unit was that of 
the Jatviai who were extremely ef
fective in warfare. This effectiveness 
waa due to a code which had them 
fight to the last without retreat. 
They managed to win a number of 
battles against the Teutonic knights. 
Their army was slaughtered in 1264 
when a Polish army advanced with 
a superior force which outnumbered 
the Jatvians who fought to the fin
ish. In the 16th Century, largely 
because of this defeat, the Jatvians 
ceased to exist as separate unit. 
(8)

IN THE 11th CENTURY the Letts, 
or Latvians as they are known 

today, split away from the Lithua
nians when their common language 
underwent changes. (9) The Old 
Prussians had already undergone 
many changes in both language and 
customs, but they still maintained 
their old ties with their brother Ae
stians. As a result the Lithuanians 
began to emerge as the largest and 
strongest unit of the Aestian group 
of the Indo-European peoples.

In or about 1255, the Teuton Holy 
Orders with the blessing of the 
Pope, attacked the Lithuanians and 
the Old Prussians. (10) By the end 
of that century, the Old Prussians 
had ceased to exist as an independ
ent people and had succumbed to 
the fire and sword of the Teutonic 
conquerors. (11) The Prussians who 
live in the Prussia of today are not 
the original Old Prussians but only 
a Teutonic mixture which did slau
ghter the original owners.

As the Teutons advanced they 
came into contact with the Lithu
anians. Here they did not fare as 
well and were taxed with many de
feats. The largest of these was a 
campaign which set out to enslave 
the Latvian and Estonian people. As 
the crusading knights marched 
across Lithuania, they plundered in 
whatever regions they chose. This 
campaign came to an unglorious end 
when Lithuanians from the low
lands left their forest shelters and 
attacked en masse, completely an
nihilating the entire Teuton army. 
(12)

(to

the Ceasar and proclaimed 
King of Rome. In due time 
his government were over- 
whilst his people were dis- 
(7)

be continued next Tuesday)
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Couldn’t Be 
old man, benevolent-lookingAn

and white-haired, entered an Eng
lish bus.

‘George,’ said the conductor to 
the motorman, “I believe we’ve got 
the Archbishop of Cantenbury on 
board.”

“Ask him and make sure,” said 
the motorman.

The ęonductor proceeded to do 
this, and was received with a volley 
of abuse.

“George,” said the conductor, re
turning in a subdued manner, “so 
far as I’ve been able to gather it 
isn’t the Archbishop.”

2735,972.40717,036.40 
TAXES HIT LOWEST INCOMES 

This table, analyzing the proposed new Income tax rates, 
tlie $35—a-week worker trying to save enough to get married will have 

to pay 158% more tax, while his $100,000—a-year employer will get by 
with a 22% hike. Not satisfied with doubling and trebling the rates foi 
lower Incomes, congress may impose still higher taxes upon incomes below 
the decent standard of living margin.

1,000,000 ' 
NEW

, shows that
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Pertinaksas Apie Prancūzijos 
Pralaimėjimą

(Tąsa)
Po Lenkijos žlugimo, aš

tuonis mėnesius trukusi ra
mybė Vakarų fronte iš pir
mo požiūro, atrodo, patvir
tino francūzų armijos vy
riausios vadovybės doktri
nų. Tokia pertrauka buvo 
maloni staigmena Anglijai 
ir Francijai, ir Gamelenas 
ją sutiko su blogai tenusle- 
piamu džiaugsmu. Ji tartum 
nuėmė nuo jo pečių sunkią 
naštą. Frąhcūzų armijos 
mobiliacija ir sukoncentra
vimas praėjo be jokių prie
šo trukdymų. G a m elenas, 
rodėsi, gavo brangų laiką 
karinės sistemos trūku
mams pašalinti, Francūzijos 
sienai nuo M o n m ėdi iki 
Šiaurės jūros sustiprinti, 
ginklų ir karo medžiagų gy
nybos tempams pagreitinti 
ir, pagaliau, tam, kad galė
tų kariuomenei ir ypatingai 
vadovybės sąstatui įkvėpti 
karingą dvasią Ti*\entuziaz- 
mą. “Nelaimei, nieKO pana
šaus nebuvo padaryta. Ga
melenas nepajėgė nusikra
tyti sustyrimo, jis neįsten
gė sulaužyt pilietinės ir ka
rinės administracijos ruti
nos ir biurokratizmo. Jo ne
domino moralinė būklė ka
reivių ir karininkų, kurie

mėnesį gaminamų 350 lėk
tuvų (iš jų 70 bombanešių). 
Čia reikia dar pridėti Ame
rikos štatomus lėktuvus po 
70—80 mašinų kas mėnesį.

Grįždamas prie Francijos 
genaraliteto ir, paskirai 
imant, Gameleno vaidmens 
sutriuškinant Franci ją, Per- 
naksas skaito, kad iš viso 
pasakyto jokiu būdu nega
lima daryti išvados, kad 
Gamelenas, sėdėjęs francū
zų karinės piramidės viršū
nėje, buvo negabus ir ap
ribotas žmogus. Pertinakso 
nuomone, Gamelenas buvo 
išmintingas ir puikiai apsi
švietęs generolas, galimas 
daiktas, daug žymesnis, ne
gu dauguma jo konkurentų 
praeityje ir dabartyje.

Visų Gameleno kaip vy
riausiojo vado trūkumų pa
grindinė priežastis buvo, 
Pertinakso nuomone, ta, 
kad metams slenkant Game
lenas pavirto “akademiku” 
blogiausia to žodžio prasme. 
Jis pats palaidojo save pra
ėjusiojo karo pamokų rais
tuose. Jo idėjos neteko nau
jumo, pasidarė standartinės. 
Jis nebesustodavo ties klau
simu: ar nepaseno visi jo 
supratimai ir idėjos apie 
modernų karą? “Gamelenas

skaitė, kad jis viską numa
tė, viską apskaičiavo, viską 
suorganizavo ir kad dau
giau nieko nebelieka daryti. 
Aristotelis įkrito į scholas
tiką.”

Tokiu būdu Pertinakso 
atvaizduotas Gamelanas at
rodo vienu tų “klasinių” 
generolų, kurie paprato ves
ti praėjusį, karą. Pertinakso 
nušvietimu, Gamelenas vi
suomet buvo linkęs daryti 
kompromisus su francūzų 
politikieriais. Jis instinkty
viai stengėsi laikytis “auk
so vidurio”. Nepaisant to ir 
nežiūrint visų gandų, jo 
santykiai su Daladie tikru
moje toli gražu nebuvo geri. 
“Tik nuo 1940 m. sausio iki 
kovo mėnesio Gamelenas, jei 
tikėti jo žodžiams, aštuonis 
kartus bandė atsistatydin
ti.” Paskutiniuoju laiku jis 
ypatingai erzino ministerį 
pirmininką negatyvia savo 
proto forma. “Premjeras 
nesupranta manęs, o aš ne
suprantu jo,” — kalbėdavo 
Gamelenas. Tą dieną, kai 
Polis Reino patapo ministe- 
riu pirmininku, Gamelenas 
pasiskubino pasikviesti pus
ryčių tuos žmones, kurie, jo 
apskaičiavimu, turėjo pasi
daryti įtakingais naujoje

vyriausybėje, O jie iš viso 
to juokėsi,

Labai dažnai Gamelenas 
turėdavo nesusipratimų ir 
su Francijos jūrinių pajėgų 
vyriausiuoju vadu admiro
lu, Darlanu, kuris, pamėg
džiodamas anglų terminolo
giją, mėgdavo vadintis “lai
vyno admirolu.”

(Bus daugiau)

Worcester, Mass

Bethlehem, Pa

belaukdami karo v e iksmų 
pradžios nieko neveikdami 
gyveno kareivinėse ir įsi
tvirtinimuose, demoralizuo
jami totalitarinės propagan
dos ir įvairių laikraštukų 
kaip “Gringoire” ir “Je suis 
partout.” Ši Francūzijos tra
gedijos pusė yra pakanka
mai gerai žinoma ir šioje 
vietoje nebereikia jos ypa
tingai pabrėžti/’

Kas gi buvo pad aryta 
Francūzijoje per aštuonis 
mėnesius faktinių paliaubų 
Vakarų fronte? Į tą klau
simą Pertinaksas duoda to
kį atsakymą.

1939 metų rugsėjo mėne
sį francūzų armiją turėjo 
ginklų ir karo medžiagų, 
tinkančių karo veiksmams 
1914 — 1918 metų masto. 
Visu kitu ji smarkiai atsili
ko. Tačiau ir senų modelių 
ginklų ir karo medžiagų bu
vo pakankamai tik iki 1940 
metų gegužės mėnesio, tu
rint galvoje lėtą karo veiks
mų ritmą. Buvo laukiama, 
kad nuo 1940 metų pavasa
rio n e n utrūkstama srove 
bus pradėti gauti naujausių 
pavyzdžių ginklai ir karo 
medžiagos. “Pamažu mes 
pastebėjome, kad sąjungi
ninkai, geriausiu atveju, bus 
pasiruošę vesti karą plačiau 
mastu tik 1940 metų vasa
ros pabaigoje arba rudens 
pradžioje.”

Pertinakso žodžiais, Fran- 
cūzija pradėjo karą, turėda
ma 1,700 tankų. 1940 meti) 
gegužės 10 d. francūzų ar
mija jau turėjo 3,600 tankų 
prieš 11,000 vokiečių tankų. 
Dauguma tankų buvo 20 to
nų ir 30 tonų, taip pat buvo 
nedidelis skaičius 70 tonų 
tankų, š a rvuočių —tankų 
kariuomenę sudarė trys di
vizijos ir ketvirtoji, dar te
bebuvusi organizavimo pro
cese.

Karui prasidėjus, Franci- 
ja turėjo nuo 1,300 iki 1,400 
pirmos eilės lėktuvų, kurių 
skaičiuje labai mažai tebuvo 
bombonešių. Iki 1940 m. ge
gužės 10 d. pirmos eilės lėk
tuvų skaičius pasiliko tas 
pats, nors iki to laiko pasi
sekė sudaryti rezervą iš kas

įspūdžiai iš Atostogų
So. Bostone, Cambridge, 

Newton, ir kituose Mass, vals
tijos miesteliuose teko pasikal
bėti su veikėjais, “Laisvės” 
skaįtytojais, simpatikais ir 
profesionalais progresyves sro
vės. Taipgi kalbėjomės su ti
kinčiais katalikais, parapijo- 
nais darbininkais ir profesio
nalais.

So. Boston, Mass., garsioji 
gatvė Broadway apgyventa 
lietuvių. Lietuviai turi savo 
biznius. Yra vaistinių, namų 
pardavimo ir rendavojimo biu
rų (real estate), tačiau di
džiuma biznių — aludės kar
tu su valgyklomis. Pas lietu
vius gali gerai pavalgyti. Vie
nas, tai lietuviai pagamina 
valgius pagal priprastą skonį: 
kopūstus, barščius, rūkytą mė
są, kugelį ir rūgštų pieną. Kos- 
tumeriams duoda didelę por
ciją. Ir kainos, palyginus, že
mos.

Bostono ir apylinkės radio 
valandos surengtame piknike, 
Maple Parke, suėjome draugų 
iš Worcester, Mass.: J. Bak
šį, kuris yra pasižymėjęs 
“Laisvės” talkose (vajuose) ; 
J. Skliutą, kuris piknike pa
sakė gerą prakalbą; taipgi J. 
M. Luką, Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radio Valandos vedė
jų komiteto iždininką.

Worcesterieciai turi savo vi
suomenišką nuosavybę — Par
ką ir Namą. Jų parkas, kaip 
sako draugai, geriausias visoj 
Naujojoj Anglijoj. Tai labai 
džiuginantis dalykas. Iš pasi
kalbėjimo su draugais galima 
suprasti, kad tai buvo glaudi 
kooperacija tarpe lietuvių pro
gresyvės srovės. Tą parodo 
įsigijimas kooperatyvės nuo
savybės ir jos išlaikymas pro
gresyvių rankose.

So. Bostone suėjau J. Bur
bą, dr. Borisą ir Kupstį. Pa
klausus, kaip vietinis veiki
mas, Burba sako: Gal kur ki
tose kolonijose draugai gali 
daugiau apie vietinį veįkimą 
aprašyti laikraščiuose, bet vei
kimu ne daugiau pasirodo už 
mūsų So. Bostoną, Dr. Borisas, 
kaip profesijonalas, sako, dir
bąs valdišką darbą ir vakarais 
savo vaistinėj turi išbūti tam 
tikras valandas. Tai organiza
cijose sakėsi negalįs įdėti tiek 
darbo, kiek norėtų. Veikia pa
gal išgalę. Kupstis senas (aš 
turiu mintyje ne amžiumi) So.

(Bostono gyventojas, namų ^par
davėjas. Dabar daug dirba dėl 
progresyvių lietuvių radio pa
laikymo. Jį vadina tėvu radio 
valandos vedėjas Dėdė Petras.

Cambridge, Mass., gyvena 
dr. Repšys. Kiek lietuvių čia 
suėjome, visi ji gerai žino. Pa
gerbia jį, kaipo progresyvį ir 
kaipo gabų ir teisingą savo 
profesijoj. Cambridgietės mer
ginos: M. Vasiliauskaitė, B. 
Macika ir Beatrice Karpinskas, 
dirbtuvės darbininkės, dirba 
prie siuvėjų (kriaučių). Dar
bas esąs su didele paskuba. 
Dabar duoda dirbti pilną lai
ką — 6 dienas, 3 valandas. 
Kaipo unijistės amatninkės, 
skubinant, daug darbo pada-‘ 
ro. Tai ir algas nemažas už
dirba — iki 30 dolerių.

Cambridge, Mass., yra dau
giau industrijų. Guminius če- 
verykus jau seniai čia.dirba, 
bet niekuomet nesu matęs ap
rašymo iš tų fabrikų dienraš
tyje “Laisvėje.” Darbininkų 
laikraštį “Laisvę” lietuviai 
darbininkai ir darbininkės tu
rėtų panaudoti savo raštams iš 
dirbtuvių ir kitų įstaigų, jais 
užpildyti špaltas to lietuvių 
liaudies švietėjo.

Bostono, Mass., progresyvių 
lietuvių, radio programų myli 
klausytis lietuviai Bostono, 
Cambridge, Somerville, Brook
line ir kitose tolimesnėse Mass, 
kolonijose, taipgi R, L, Conn., 
N. H., ir Maine valstijų mies
tuose ir miesteliuose. Užperei- 
tą sekmadienį, būnant Camb
ridge, Mass., girdėjome PLT 
Radio programą. Kalba ir 
garsinimus skelbia anglų kal
ba. Dainos — lietuvių kalba. 
Anaunseris Dėdė Petras — Pe
tras Shimonis — mandagus 
jaunuolis, gimęs ir augęs Law
rence, Mass., iš profesijos ad
vokatas, aiškiai kalba anglų 
ir lietuvių kalbomis. Meniška
jam programos daliai vadovau
ja dainininkas A, Vasiliaus
kas.

So. Bostone apsilankius pas 
Nątkus, Jurgio Stasiukaičio 
parapijomis, mane perstatė, 
kaipo “Laisvės” darbininką. 
Natkų šeima susideda iš pen
kių ; dvi dukterys ir* vienas sū
nus. Sūnus ir vyriausia duktė 
apsivedę. Duktė turi du ber
niukus, pąs tėvus gyvena. Ti
kinti žmonės. Mus priėmė sve
tingai ir daug naujo papasa
kojo — įdomiai pasikalbėjo
me.

Jurgis Kuraitis.

Rugpj. 18 d., 9>v. v., girdė
jau ši Brooklyn, N. Y. Laisvės 
Radio pusvalandį, per seną, 
1936 metų Philco. Manau, ku
rie turi gerus naujoviškus pri
imtuvus, tai visai aiškiai gali 
girdėti.

Rugpj. 19 d. eastonietis 
draugas J. V. Stankus rašė, 
kad visi eastoniečiai išsišmera- 
vę automobilius važiuoti į phi- 
ladelphiečių “Laisvės” naudai 
rengiamą pikniką, 31 d. rug
pjūčio, kuris atsibus Mikolai- 
čio Parke, Eddington, Pa.

Nemanau, kad ir bethlehe- 
miečiai leisis, kad jiems Easto- 
nas tašytų kuolą ant galvos.
Aš tai tikrai būsiu.

Bethlehem Steel Co. nupri- 
ko warehouse 7 aukštų, ket
virtainio blocko, ant Boule
vard ir 15th Avė., Bethleheme. 
Dabar architektas - kontrak- 
torius Earl W. Ecker su savo 
vyrais, griauna viduryj šaldy
tuvus (ice boxes), ištaisys ofi
su (raštines). Net gaila ir pik
ta. Kiek reikėjo padėt darbo, 
pakol sutaisė tokią konstruk
ciją ir vėl griauna, o tai vis 
iš priežasties prakeikto fašiz
mo Hitlerio agresorių. Bus 
darbo kokiem 6 mėnesiam.

Frank P. Zavis.

daug spėkų. Kur dingo mūsų 
visų gerbiamas dainininkas V. 
Tumams, jis dabartiniu laiku 
labai reikalingas dėl “čigonų 
Klajūnų”? Atsiliepk, arba 
ypątiškai atsilankyk ant repe
ticijų.

Aido Choro Korespondentas.

Newark, N. J
Gražios Aukos Sovietų 

Pagelbąi
talpiname vardus 
aukojo suteikimui 
pagelbos Sovietų

ir

II. Gurskienė 
su pagelba

ir

16 dieną Aido

Rugpjūčio 20 dieną Aido 
Choro repetįcijos įvyko. Mūsų 
Aido Choro mokytoja drg. «L 
Kar^okienė sugrįžo po vakaci- 
jų. Kaip pernai, taip ir šiemet 
kiekvieną rudenį atvėsus orui, 
Aido Choras pradeda rengtis 
prie didesnio veikimo. Wor- 
cesterio lietuvių visuomenė ir 
vėl susilauks ko nors naujo. 
Nes Aido Choras greitoj atei
tyje suloš operetę “čigonai 
Klajūnai,” Nors ši operetė jau 
buvo lošta, bet jau bus daug 
metų tam atgal.

‘Komisiją dėl sutvarkymo 
išdalinimo rolių atstovauja 
Sabaliauskas, 
F. J. Repšys 
Kąrsokienės.

Rugpjūčio
Choro susirinkimas nutarė su
rengi misterišką išvažiavimą. 
Tas darbas pavesta 
nei, nes tik viena 
darbą turės atlikti, 
vienas iš choristų nežinotų, 
kur ta visa nžsterija įvyks.

Aido choro angliško sky
riaus korespondentė tur būt 
yra paskelbus lay-down strei
ką, nes jos korespondencijų iš 
Worcester angliškame skyriu
je mažai pasirodo. Mergąite, 
atsisėsk ir vėl rąšinėk, nęs Ai
do Choro nariai to reikalauja. 
Lietuviško skyriaus korespon
dentas irgi gavo papeikimą, 
nes ir jo iš Aido Choro veiki
mo mažai korespondencijų 
pasirodo. Per tą pAtį susirin
kimą išrinkta komisiją, kad 
aplankytų tų dainininkių, stu- 
bas, kurios aptingo lankyt re
peticijas, nes prie operetės 
“Čigonai Klajūnai” reikalinga

Močiulie- 
ypata tą 
kad nei 

nežinotų,

Žemiau 
tų, kurie 
medikalės 
Sąjungai rugpjūčio 21 dienos
lietuvių masiniame susirinki
me. Stambesnėmis aukomis 
aukojo sekamai:

Draugąs X. ąukavo $10; Dr. 
J. J. Kaškiaučius ir žmona 
$10; po $5 aukavo: J. Stane- 
lis, A. ir B. Kuškiai ir Daini
ninkas Kautis, Po $3 aukavo: 
Mr. ir Mrs. Yurevjtz ir W. Sa
baliauskas. Po $2: E. Skeistai- 
tienė, M. KiseJienė ir J. Lepse- 
vičius.

Po $1 aukavo: M. Vitkus, J. 
Stočkienė, K. Juodiškienė, K. 
Kasparai, Z. Giedraitienė, 
Mrs. Beičienė, Ig. Bečys, Mrs. 
Keliūniepė, M. Augustus, M. 
Bajoras, J. žalis, Kvetsko, M. 
žolynas, 
Žilinskas, Diržanauskąs,

Kvędera, 
Tiliūnas, 

A. Jasmantienė,

J. Mikšys, 
P. Kasparas, 
V. Tiliūnas, 
St. Šimkienė, B. Palson, J. Va
siliauskas, J. šarkey, Boze- 
liauskas, V. O. Žilinskai, F. 
Šimkus, J. Jasmantas, F. Klas- 
ton, K. Anuškis, G. Žukauskas, 
G. A. Jamison, Jakimavičius ir 
M. Paukštaitienė.

Po 50c.: A. Kazlauskas, J. 
Žilionis, M. Dvareckas, P. 
Dvareckas, P. Packevįčius, J. 
Juodiška, J. Stanionis, Laukia- 
vičienė ir M. Čiurlionis. Raisen 
aukavo 30ę.

Po 25c. : J. P. Worwick, M. 
Vitkus, P. Daugiela, J. Degu
tis, Kidžius ir Thamas.

Viso buvo surinkta $93.05. 
Padengus susirinkimo lėšas, 
kurių pasidarė $11.35, likusie
ji (($81.60) perduota Lietu
vių Komitetui Medikalės Pa
gelbės Sovietų Sąjungai.

Tam pačiam susirinkime Ig. 
Beeis dar pridavė tam pačiam 
tikslui $5 auką Jono Nevulio, 
iš Linden, N. J.

Visiems aukotojams labai 
širdingai ačiū. Rep.

Ankara, Turkija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Sovietai sutelkė 25 divizi
jas kariuomenės į Irano pa
sienius.

Hyde Park, N. Y. — Pas 
prez. Rooseveltą atsilankė 
Kent kunigaikštis, jauniau
sias brolis Anglijos kara
liaus Jurgio Šeštojo.

Paskilbusią .Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytine higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

. Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

Telephone; E Ver green 8-9770

J. GARŠVA
Graborlus-Updertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE

(Koplyčia)

50c

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas ' 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Ęyck Ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta

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

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

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

M, Žukaite, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y

$3.00 
35c 
25c 
15c

.. 25c

.. 60c

.. $1.50

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai [rengta Susiejimams [staiga

Kiekvieną s u batą 
kąršta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

Vietos ir importuo
tos degtines ir vyr 
nai, geriausiu bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

*r^'**Ž
■( .m?***'

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

iIP hi 11 d g 1 jp hi ia, Pa.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuviŲ organizacijų rengia

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

įvyks 
Sekmadieni

Rugpjūčio 
August

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA.

Puiki Dailės Programų: lyros Choras iš Philadelphijos, Lyros Choras iš Wilkes-Barr e, 
Sietyno Choras iš Remarko, Lyros Choras iš Baltimotės ir Aido Choras iš Brooklyno.

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvękąrį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Aye, iki City Line, pervažiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 
Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Ropsevelt Roųlęyardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 
mailių nuo Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt kapipes, pastebėsite iškabą; Lee Tire, sukite po kairei į Rd. 
No. 132. Pavažiuokite apie mailės, sekdami iškabas. \

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po piętų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., \
1218 Wallace St, ir nuo Muzikales Sales Bichnionde,

IU



Antradienis, Rugp. 26, T94T LAISVE Penkta puslapis

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

pėstininkų divizija, kurios vienetus smarkiai bombarda
vo mūsų orlaivių būrys X. Mūsų orlaiviai komanduoja
mi vyresniojo leitenanto Golubiovo sunaikino apie dvi
dešimt 75-milimetrinių ir didžiųjų kanuolių.

Už 20 mylių nuo miesto K Sovietų raiteliai atakavo 
vienetus Septintos priešo divizijos. Per 30 mylių vieš
keliai ir laukai iš abiejų pusių liko nukloti lavonais 
priešo kareivių, taipgi sudaužytais jo tankais, kanuolė- 
mis ir automobiliais.

Praeitą savaitę Septintoji nimunų divizija prarado 
daugiau kaip 7,000 kareivių ir oficierių, užmuštų ir su
žeistų. Mes sunaikinome per 100 priešo kulkasvaidžių ir 
puskulkasvaidžių, 20 kanuolių, 6 tankus, 3 šarvuotus au
tomobilius ir didelį kiekį amunicijos.

DU LIETUVIAI LIKĘ UŽMUŠ
TI AUTO. NELAIMĖJ

Ridgewood, N. J.—Septy
ni asmenys sudegė, susidū
rus auto-busui su trimis au
tomobiliais; sužeista penkio
lika. Tarp žuvusių viename 
automobilyje yra ir Juozas 
ir William Basonai iš Jer
sey City. Vienas žmogus, 
priduodamas “Laisvei” spau
dos žinią apie tai, sakė, jog 
Basonai yra lietuviai Basa
navičiai.

I š Karo ir Apie Karą

ANGLIJA IR SOVIETAI 
UŽTIKRINA IRANUI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
London. — Anglija, kaip 

ir Sovietų Sąjunga, pareiš
kė, kad šios dvi šalys neno
ri kliudyt Irano-Persijos ne
priklausomybės, ir atsiuntė 
savo armijas į tą kraštą tik 
tuom tikslu, kad apsaugot jį 
nuo hitlerininkų. Kada na
cių pavojus Iranui praeis, 
Anglija ir Sovietai ištrauks 
savo kariuomenę iš jo, sako 
Londonas ir Maskva.

Lawrence, Mass.
Organizuotiem darbininkam į 

T.D.U.A., dalies CIO, algos pa
keltos ant 17-kos nuošimčių 
nuo rugpjūčio 11 dienos. Dėl 
to buvo didelis sujudimas. 
Arnerican Woolen Co. darbi
ninkai griežtai pareikalavo 
daugiau algų. Daug departa
mentų buvo išėję į streiką, o 
kurie departamentai buvo ne
organizuoti ir nežinojo kas 
per agrymentas su unija pa
darytas, tai metė darbą ne
laukdami nei unijos pašauki
mo. Turėtų kožnas vienas dar
bininkas prigulėti prie unijos 
ir žinoti tvarką. Mat, sutartį 
reikia palaikyti iš abiejų pu
sių. Organizuoti darbininkai 
skelbia streiką tik tada, kada 
negali kitaip su kompanija su
sitarti.

Atiduodamas tiems darbi
ninkams kreditas, kurie, išėję 
į streiką, atmaršuoja prie uni
jos raštinės, ten viršininkai iš
aiškina jiems dalyką, o jie su
sirašo Į uniją. Unijos veikėjas 
J. W. Benmford yra sugabus, 
teisingas ir greitai išriša daly
kus.

Taigi, jeigu kurių neorgani
zuotų departamentų darbinin
kai išeina į streiką, tai jų pa
reiga ateiti į unijos raštinę ir 
stoti į uniją. J uniją tik j dvi 
dienas įstojo 4,000 naujų na
rių. Ir naujų aplikacijų vis 
kasdien ateina daugiau ir dau
giau.

Naciai Nuskandinę 25 
Anglijos Laivus

Berlin. — Vokiečių ko
manda rugp. 24 d. pranešė, 
kad jų submarinai ir kari
niai laivai per kelias pasku
tines dienas sunaikino 25 
prekinius anglų laivus, viso 
148,200 tonų įtalpos. Sako, 
kad jie nuskandino dvide
šimt vieną prekinį Anglijos 
laivą tik iš būrio laivų, ku
riuos lydėjo kariniai anglų 
laivai nuo Anglijos linkui 
Gibraltaro.

Be to, vokiečiai sakosi 
nuskandinę vieną anglų nai
kintuvą Afridi rūšies ir du 
mažesnius karinius laivus, 
kurie veikė kaip sargai pre
kinių Anglijos laivų. Anot 
nacių, tai tik aštuoniem an
glų laivam iš to būrio pavy
kę pasprukt į Portugalijai 
priklausomus vandenis.

SOVIETAI SAUGO IRANO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Tuo kartu ėjo kompanijos ir 
unijos viršininkų pasitarimai 
algų klausime. Apie rugpjūčio 
14 dieną kompanija reiškė 
unijai, kad ji sutinka pakelti 
algas tikS^c. į valandą. Uni
jos atstovai ir visas komitetas

Maskva, rugp. 25.—Sovie
tai turėjo teisę pasiųsti sa
vo kariuomenę į Iraną-Per- 
siją jau ir todėl, kad pagal 
1921 metų sutartį su tuo 
kraštu buvo leista Sovietam 
atsiųsti savo kariuomenę į 
Iraną bile kada, jeigu gręs 
pavojus Irano nepriklauso
mybei ; o dabar keli tūkstan
čiai Hitlerio agentų ir jų 
pakalikų toj šalyj tikrai su
darė pavojų Iranui-Persijai 
kaipo nepriklausomai vals
tybei.

Berlin, rugp. 25.—Naciai 
baisiai pyksta, kad Anglija 
ir Sovietai pasiuntė savo ar
mijas išvalyt vokiečių (na
cių agentus) iš Irano-Persi- 
jos.

jau sutinka ir greitu laiku bus 
balsavimai. Darbininkai priva
lo balsuoti už CIO uniją, nes 
ši Unija gina darbininkų reika
lus. Taigi, kada bus balsavi
mai, tai balsuokit už CIO uni
ja-

Arlington Co, pareiškimas 
tilpo “The Evening Tribune” 

kuriame sa
ko, kad kompanijos valdinin
kai atsisako tartis su abiejo-

Roosevelto SŪNUS Už 
GERESNĘ PAGALBĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGAI
London. — Prez. Roose- 

velto sūnus kapitonas 'Elliot 
Roosevelt viešai sakė, jog 
jis nepatenkintas, kad ame
rikonai ir anglai dar peršal
tai žiūri į reikalą Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos pagal
bos Sovietam prieš Vokieti
ją_____________________

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

sensacingą konferenciją At
lante. Todėl juodu nutarė kuo 
galėdami padėti Rusijai. To
dėl juodu pasiūlę Stalinui siųs
ti savo atstovus į Maskvos 
konferenciją, nežiūrint to, kad 
Maskvą pasiekti šiandien ga
lima tik labai kebliais ir pa
vojingais keliais.”

Taip rašo “Naujienos” 
(rugpj. 22 d.). Ir tai tiesa. 
Tai puikiai žino ne tik Chur- 
chillas ir Rooseveltas, bet 
kiekvienas nacių priešas, kiek
vienas politiniai susipratęs 
žmogus.

Sovietų Sąjungos galia ir 
atspara vienintelė viltis!

Bet ir šitą pripažinęs tose 
pačiose “Naujienose” Grigai
tis išplūsta, išdergia Sovie
tų Sąjungą. Tas gi reiš
kia, kad Grigaitis sąmonin
gai darbuojasi Hitlerio nau
dai, sąmoningai, tiksliai dar
buojasi prieš geriausius viso 
pasaulio, visos žmonijos inte
resus.

Karas Išnaikinimui Nacių 
Armijos

Raudonosios Armijos ko- 
I mauda nuo pirmos dienos 
i fašistų užpuolimo nusitarė 
taip vesti karą, kad mažiau 
žūtų kovoj raudonarmiečių, 
o kad kuo daugiau išterio- 
jus Hitlerio armijos. Taip 
vedant karą nėra labai svar
bu užleidimas priešui plotų 
ir miestų. Kada Hitlerio ar
mija bus susilpninta, tai vi
si plotai ir miestai bus be 
didelių pastangų atgal atim
ti.

Sovietų korespondentas 
A. Petersky, kuris dalyvavo 
Vitebsko mūšiuose, aprašo, 
kaip Hitlerio generolai me
ta armijos diviziją po divi
zijos į baisią ugnį ir kaip te- 
riojama nacių armijos jėga. 
Ten fašistai neteko daug di
vizijų visai išmuštų ir porą 
tuzinų pusiau išmuštų.

“Laike mūšių Nevel sri- 
tyj, liepos 8 dieną, fašistų' 
464 ir 453 pėstininkų pulkai 
iš 253 divizijos, buvo visai 
išmušti. Per dešimts dienų 
mūšių Vitebsko srity j, tai 
yra, tarpe liepos 7 ir 17 die
nų, taip nukentėjo fašistų 
14-ta motorizuota divizija, 
kad iš kiekvieno 100 karei-

B

griežtai tą pasiūlymą atmetė, rugpjūčio 20 d
Tada matydama kompanija,
kad gali būti blogai, tai siūlė

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu ve:

Koplyčias suteikiam nemoka 
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

g?

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pSųnokos įvyks an

tradienį, August 26.
Kadangi esame pasižadėję važiuo

ti į “Laisvės” pikniką Philadelphi- 
joje ir ten turėsime dainuot, tai tu
rime pasipraktikuoti ir pasitarti del 
nuvažiavimo. Tad prašome visų na
rių dalyvauti šioje pamokoje Aug. 26. 
(200-201) P. Casper.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

29 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., Jurginėj 
svetainėj, 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės, visi būkite šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Sekret. 
V. J. K. (201-203)

unijos viršininkams taikintis 
ant 7 centų į valandą. Sušauk
tas unijos delegatų ir borddi- 
rektorių susirinkimas apsvars
tė ir išrinko delegatus tartis.

Bostone rugpjūčio 15 dieną 
tarėsi delegatai nuo 28-nių 
dirbtuvių ir American Woolen 
Co. atstovai. Po ilgų diskusijų 
ir pasitarimų, kompanijos di
deli žmonės buvo priversti pri
pažinti darbininkams teisę or
ganizuotis. Ir tas pasitarimas 
baigėsi darbininkų laimėjimu. 
Tas parodo, kad galima page
rinti savo darbo sąlygas ir al

inis unijomis ir nenori pripa
žinti nei CIO, nei ADF, pakol 
nebus darbininkų balsavimų 
žinomi rezultatai. Už katrą 
uniją darbininkai nubalsuos, 
tai su ta unija kompanija ir 
turės reikalą. Kompanija su
tinka ir darbininkų algas nu
statyti tokias, kokias turi kitų 
dirbtuvių.

ADF viršininkai nusiminę, 
jie bijo darbininkų balsavimų, 
nes jie žino, kad darbininkai 
atmena ADF viršininkų išda
vystes streikų metu. Ir čia yra 
buvę, kada ADF viršininkai

MAHANOY CITY, PA.
L.D.S. 104 kuopa'rengia paskutinį 

pikniką nedėlioj, 31 d. rugpjūčio, pas 
Martą Sakalauskienę, girioj, t. y. 
“Lakeside” parke.

L.D.S. 104 kuopa prašo visus lan
kyti šį pikniką, nes tai jau paskuti
nis šią vasarą. Kiekvienas jaunas ir 
senas, narys ar ne narys, lankykite 
šį pikniką, būsite pilnai patenkinti. 
Kelias geras ir vieta jau visiem ge
rai žinoma. — Kviečia rengimo ko
misija. (201-203)

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

gas, jeigu tik darbininkai yra 
gerai organizuoti į darbo uni
ją-

Arlington Mills dirbtuvės 
darbininkai streikuoja, šioj 
dirbtuvėj dirba 6,000 darbi
ninkų ir unijos neturi. Yra rei
kalaujama, kad būtų leista 
darbininkų balsavimui, katra 
unija turi ten būti — CIO ar 
ADF.

Iš karto kompanija nenorė
jo leisti balsavimų, bet dabar

po ilgos kovos paliko 5,000 
streikuojančių darbininkų. Kas 
kita yra su CIO unija, ši uni
ja yra kovinga, ji visur veda 
streikus iki tol, kol jie būna 
laimėti arba nors dalinai dar
bininkų reikalai apginti. Tą vi
si gali matyti ir iš American 
Woolen Co. darbininkų laimė
jimų. Taigi, kada ateis balsa
vimai, tai atiduokite savo bai
sa už jūsų pačių kovinga "Uni
ją CIO.

S. Penkauskas.

Le VANDA į
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• o ;

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.• 1

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1108

vių buvo 60 užmuštų ir su
žeistų. Kita fašistų 20-ta 
mechanizuota divizija taip 
pat buvo išmušta ir iš kelių 
šimtų jos tankų, iki liepos 
30 dienai, teliko tik 42 tan
kai. Vokiečių 19-ta mecha
nizuota divizija neteko ten 
visus savo tankus.

“Smolensko srityj 12-ta 
vokiečių tankų divizija ke
lias dienas žiauriai puolė 
Sovietus. To pasekmėj toj 
divizijoj iš kiekvieno šimto 
karių buvo 70 užmušta ir 
sužeista ir daug suimta į ne
laisvę. Sovietų oria iviai 
bombnešiai taip pavaišino 
vokiečių 7-tą tankų diviziją, 
kad ten iš kiekvieno šimto 
žuvo nuo 50 iki 60 karių. 
Vokiečių 121-ma ir 206 divi
zijos taip buvo išmuštos, 
kad greitai jų tik likučius 
atitraukė į užfrontę.

“Kovose tarpe liepos 16 ir 
24 dienų 20-ta divizija ne
teko 40% savo karių. Tarpe 
liepos 28 ir 29 dienų vokie
čių 18-toji mechanizuota di-

SANDELIS 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

vizija buvo ant pusės išmuš
ta. Tuo pat laiku 5-ta divizi
ja visai sunaikinta, o 28-ta 
divizija daugiau, kaip ant 
pusės sunaikinta. Liepos 26 
dieną į Smolensko sritį fa
šistai atvežė 137-tą pėstinin
kų diviziją ir Hitlerio pa
rinktą ‘SS’ diviziją ir tuojau 
metė į kovų ugnį. Raudono
ji Armija jas taip pavaiši
no, kad greitai nei pusės jų 
karių jau nebuvo. Tas pat
sai patiko vokiečių ‘SS 3-čią’ 
diviziją ir 52-rą pėstininkų 
diviziją. Lepelio srityj visai 
buvo sunaikinta 27-ta vokie
čių mechanizuota divizija.”

Taip vokiečiai fašistai 
metė vieną po kitai divizijas 
į Smolensko-Vitebsko ugnį 
ir jos ten buvo sumaltos. 
Vokietijos pėstininkų divizi
ja turi apie 18,000 karių, o 
mechanizuota apie 11,000. 
Nors Vokietijos fašistai 
grūdasi giliau į Sovietų že

mę, bet jiems tas labai bran
giai atsieina. O tas galų ga
le veda, Vokietijos fašistus 
prie karo pralaimėjimo.

Maskva. — Šiauriniame 
Leningrado fronte prasidėjo 
dviejų mėnesių lietūs, kurie 
stabdo ir stabdys mechani
zuotą vokiečių karo mašiną.
V

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

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

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

Tel. Gienmore 5-6191

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gęrai 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.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp. Graliam ir Manhattan Avee.

r-

VARPO KEPTUVE' k

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

THE BAKERS*
VariVarpo kcptuU

unijinė
eUMION LABEL

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 kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

• • ------------------------»■..— ■■■ - , ■ l , LI

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

Varpę Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

-
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

bell BAKING COB?-

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

i Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankiety.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
I 1 Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp

numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligoki ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 1P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.



Seltąs puslapis Antradienis, Rugp. 26, 1941

AUKOS LAISVES RADIO KLIUBUI
štai ir vėl listas draugų, ku

rie aukavo mūsų Radio Kliu- 
bui. šis listas tik sudarytas tų 
draugų vardų, kurie aukavo 
iki rugpjūčio 18 d. Vėliau bus 
pagarsinti vardai tų, kurie au
kavo po rugpjūčio 18 d.

Per A. Matulį, Jersey City, 
N. J.: — Po $10: A. žalkaus- 
kas, A. Zavišius ir J. P. Pa- 
serpskis. Po $5: J. Kreivėnas 
ir K. Maziliauskas. Po $2.00: 
A. ir S. Matuliai, J. ir O. Ka- 
čergiai, F. Gumauskienė ir P. 
Kaziukevičius pridavė likusį 
pelną, $2.00, nuo LLD 2 Ap
skričio stalo. Po $1 : A. ir O. 
Matulevičiai, J. Sulaitis, K. ir
M. Kuzmickai, P. Kalanta, A. 
ir O. Yuškai, J. ir T. Augu
čiai, M. Sabaliauskas, J. ir A. 
Smithai, A. Kaziukevičius, J. 
ir M. žilioniai, O. Kaziukevi- 
čienė ir J. šalčius. Viso $59.

Per A. Buknienę, Brooklyn,
N. Y. Po $5: Charles ir Uršu
lė Vitai ir P. Kapickas. Po $2: 
P. Bavarskas ir A. žiurinskas. 
Po $1 : V. Bovinas, P. Gra
bauskas, M. Simonavičius, J. 
Steponavičius, S. Ruzgis, M. 
žiedelis, P. Daužickas, A. Na
vikas, T. Stočkienė, V. Yanke- 
liūnas ir J. Zaleckas. G. Liut- 
vinskas 50c. Viso $25.50.

Per A. Stripeiką, Elizabeth, 
N. J. Po $1 : Eva Bitienė, W. 
Bitė, M. Saliklis, K. Augusti
nas ir M. Burkauskienė. Viso 
$5.00.

Per P. Bečį, Great Neck, L. 
I. Po $1 : A. Bečienė, J. Urbo
nas ir P. Beeis. F. Lideikis 50c. 
Viso $3.50.
Per K. Žukauskienę, Newark, 

N. J. Po $1 : A. Kvedaras, 
Mrs. A. Palson ir Mrs. Chu- 
rinskas. Viso $3.00.

Per F. Šimkienę, Kearny, 
N. J. Po $1 : A. Kushlis ir J. 
Sikorskis. C. Sernulis 50c. Po 
25c.: J. Degutis ir J. Marcin
kevičius. Viso $3.00.

Per J. Dainių, Brooklyn, N. 
Y. Po $1 : P. Vagnis, Ch. Bal
čiūnas ir V. Tauras. Viso $3.

Iš Maspeth, N. Y. LDS 14 
kuopos $5, J. ir S. Cedronai

lyn, N. Y. $5; ALDLD 1 kuo
pa, Brooklyn, N. Y. per D. M. 
Šolomską $5; J. B. Brookly- 
nietis $1 ; Antanas Bubnys, 
Brooklyno kriaučių delegatas 
$1 : K. Jankeliūnas $1; S. ir 
F. Vaitkai $2; Frank Yakštys 
per A. Balčiūną $1.

M. ir K. Stelmokai, Newark, 
N. J. $2; Eliz. Skistaitienė, 
Newark, N. J. $2; K. Juodeš- 
kienė, Newark, N. J. $1; M. 
Vitkus, Kearny, N. J. $1; P. 
Rimkienė $4; Chas. Vigūnas 
$1 ; P. Janušis 50c.

Labai dėkui visiems už au
kas. Jeigu draugai negausite 
atsakymo į laiškus šią savaitę, 
nesupykite. Aš esu išvažiavus 
vakacijoms ir tik sugrįšiu pa
baigoj sekančios savaitės.

Kurie dar nesugrąžinot senų 
blankų, grąžinkite tuojau.

Eva Mizarienė,
Sekr.-Iždininkė.

Smagiai Pasilinksminta 
Jurginės Piknike

Šv. Jurgio Draugystės pik
nike, pereitą sekmadienį Dex
ter Parke, dalyvavo nemažai 
pačių jurgiečių ir gražus bū
rys šiaip publikos, draugijos 
ir jos narių draugų,. Kaip pa
prastai, buvo dikčiai jaunimo, 
kuris smagiuose šokiuose pra
leido popietį ir vakarą. Vyres
nieji daugdausia piknikavo 
pašnekesiais ir vaišėmis, nors 
ne vienas ir iš jų lenktyniavo 
su jaunimu polkose ir valcuo- 
se. Nuotaika buvo graži, drau
giška.
Oras piknikui pasitaikė karš

tokas. Per apie porą savaičių 
buvus vėsiam orui, užėjus ši
luma, be abejo, kelis šimtus 
.publikos galėjo nutraukti į 
maudynes. Tačiau, nežiūrint 
to, piknikas skaitoma gana pa
sekmingu.

Bosais Ekskursija Į "laisves” 
Pikniką Jau šį Sekmadienį

Jau eilė metų, kai šimtai 
I,brooklyniečių lietuvių, ilgoj ei
lėj būsų ir privatiškų mašinų, 
sulaukę sekmadienio prieš 
Darbo šventę (Labor Day) ke
liauja Philadelphijon, kad da
lyvauti tenykščių lietuvių su
rengtame “Laisvės” piknike.

Šiemetinis piknikas įvyks 
jau šį sekmadienį, rugpjūčio 
31-mą. Sulyg gautų praneši
mų iš įvairių Pennsylvanijos, 
Marylando, Delaware ir New 
Jersey kolonijų matosi, kad 
piknikas bus vienas iš didžiau
sių *— gal didžiausis iš visų 
buvusių. Kolonijos, iš kur at
važiuodavo po kelias mašinas, 
jau praneša turinčios susimo- 
bilizavusios po kelias dešimt 
mašinų, kitur po kelis busus. 
Patys philadelphiečiai daly
vauja tūkstančiais.

Brooklyniečiai neat siliks. 
Jau daugelis yra įsigiję bilie-

'sės (round trip).
Brooklyniečių parankumui, 

busai sustos Central Brookly- 
ne, Maspethe ir Williams- 
burge. (Daugiau, informacijų 
žiūrėkit skelbime.) Išeis 8:30 
ryto. Po smagios kelionės, bus 
dar smagesnis pažmonys su 
seniai matytais draugais ir pa
žįstamais iš desėtkų lietuviškų 
kolonijų. Gi sugrįžus bus vi
siems gana laiko pasilsėti, nes 
sekamą dieną pripuola šventė 
— Labor Day.

Gimbel Streiko Eiga
Departmentinių Krautuvių 

Darbininkų Unija, CIO, įkaiti
no Gimbels firmą pigios rū
šies sukČiavime-“chiseling” at
sakymui į firmos išsiuntinėji
mą visiems 1,500 darbininkų 
telegramas su bauginimais 
skubėti grįžti darban, nes, gir-1

Mirė Petras Margiukas; 
Laidos Rugp. 26-tą
Petras Marčiukas, 61 m. 

amžiaus, 472 Lorimer Street, 
Brooklyn, mirė šeštadienį, rug
pjūčio 23 d., Greenpoint ligo
ninėj. Pašarvotas graboriaus 
Bieliausko šermeninėj, 660 
Grand St. Laidos antradienį, 
rugp. 26-tą, 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalnelio kapinėse, Mas-1 
pethe. Kalbės drg. A. Bimba.

Velionio ir šeimos draugai 
ir pažįstami prašomi suteikti 
velioniui paskutinį patarnavi
mą atsilankymu į šermenis ir 
laidotuves.

Liko didęliame nuliūdime 
žmona Johanna, duktė Euge
nija ir žentas Juozas Laukai
tis.' Lietuvoj prieš šį karą dar 
tebegyveno senukas, virš 90 m. 
amžiaus, jo tėvas Petras ir 
brolis Jokūbas. 1

P. Marčiukas paėjo iš Pa
pilio par., Biržų apskričio, 
Kauno rėdybos. Amerikoj iš
gyveno virš 33 metus. Ilgus 
metus dirbo kriaučiuose ir bu
vo kovingu unijistu. Prieš ke
liolika metų yra buvęs lietu
vių Amalgameitų 54-to Sky
riaus delegatu. Apie jį ir šian
dien kriaučiai prisimena su 
pagarba, kaipo apie pavyzdin
gą ir atsidavusiai gynusį 
kriaučių reikalus delegatą. 
Vėliau per eilę metų laikė 
“Laisvės” name esamąjį Lori
mer restauraną, o paskįąusiais 
keliais metais protarpiais dirb
davo šapoje, o liuosu laiku pa
dėdavo šeimos saldaininėj, tu- 
rįmoj nuosavam name, 472 
Lorimer St. Paskutinius 9 mė
nesius be pertraukos išgulėjo 
tai ligoninėj, tai namie, suim
tas sunkios ligos.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Jo šei
ma priklauso prie LDS ir re
mia abelną pažangiųjų lietu
vių judėjimą.

Reiškiame šeimai užuojautą 
jos liūdesyje. .,f

Rinkimų Fronte
šioj vietoj jau buvo minėta, 

kad New Yorko apskričio re- 
publikonų viršylos nusitarė 
nebeleisti Stanley M. Isaacs, 
Manhattan prezidentui, iš 
naujo kandidatuoti tai vietai 
už tai, kad jis, anot jų, sim
patizuojąs komunistams, ka
dangi jis stoja už lygias tei
ses visiems piliečiams, neklau- 
siant pažiūrų.

Fusionistai, tam tikrais su
metimais, irgi išstatė kitą kan
didatą Edgar J. Nathan, Jr. 
Isaacs iš karto buvo pasisakęs 
nepaisyti nei vienų nei kitų 
viršylų noro, kandidatuoti ne
priklausomai. Tačiau vėliau 
jis pabijojęs, kad fusionistų 
pasiskaldymas galėtų padėti 
Tapimanei, paskelbė, jog jis 
savo kandidatūrą į Manhattan 
prezidentus ištraukia. Tai da
ręs tikslu suvienyti fusionistų 
jėgas, kurios, talkininkaujant 
kitoms grupėms, nugalėsian
čios Tammanės kandidatą.

Vieton kandidatuoti į Man
hattan prezidentus, Isaacs da
bar kandidatuoja į Miesto Ta
rybą.

Savo šiame pasisukime Is
aacs gavo užgyrimą iš Seabu- 
ry grupės, veikiančios po var
du Piliečių Nepartinio Komi
teto. Prie to, darbiečiai irgi 
rems Isaacs. Visa tai, mano
ma, užtikrina Isaacs’o išrinki
mą miesto tary binink u.

Deda Pastangas Apvienyti 
Darbiečius

Progresyviai darbiečiai, ku
rie New Yorko apskrityje 
(Manhattane) vadovauja ofi
cialiai Amerikos Darbo Parti
jai, atkartotinai ragina visus 
darbiečius sueiti į vienybę, 
sujungti visas Darbo Partijos 
jėgas. Nuo to labai kratosi 
dešiniųjų vadai Luigi Antoni- 
ni ir Alex Rose. Apvienijimui 
esąs priešingas ir Vito Mar- 
cantonio, nors jo argumentai 
skirtingi nuo Antoninio. Ta
čiau progresyvio sparno va
dai sako, kad nariuose yra 
didelis pageidavimas apsivie- 
nyti ir kad priešingieji turėsią 
palinkti su minia.

NOTICES
Notice is given that DaviiĮ Carmy 140 

Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark “Health Brand Syrup’’ with

Komunistai Stato Savo 
Kandidatus

Komunistai savo kandida
tais yra išstatę (viso miesto 
skale) sekamus:

Israel A inter—į majorus, 
Elizabeth Gurley Flynn—į 
kontrolierius, James W. Ford 
—į Miesto Tarybos preziden
tus.

Į Miesto Tarybą: Carl Brod
sky iš New Yorko, Peter V. 
Cacchione iš Brooklyno, Isi
dore Begun iš Bronx, Paul 
Crosbie iš Queens. Taipgi vi
suose tuose 4 apskričiuose ko
munistai yra išstatę kandida

tus miesto dalies (borough) 
prezidento ir registraro vie
toms. Kings, Bronx ir Queens 
turi kandidatus į šerifus, o 
New Yorke dar turi kandida
tą ir į distrikto prokurorus. 
Dabar renkami parašai uždė
jimui kandidatų ant baloto.

T-as.

H. Lopez, 7 m., užsimušė 
nukritęs nuo 5 aukštų namo 
stogo 36 W. 116th St., N. Y. 
Vaikai ant stogo žaidė sklan- 
dytuvėliu, kuriam užkliuvus 
už kampo ir vaikams norint 
atnarplioti įvyko nelaimė.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

5 "Laisvė" už $1.00 Ji -------------
| “Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus | 
| naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo | 
| lauko, o jos yra labai svarbios.
g Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
| kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. į 
| 0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau g 
I nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti | 
g dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- §
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums | 
| “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. |
6 R
| “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA J 
| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. ’g 
$ n

$5, P. ir O. Cibulskiai $10. Tai 
draugų Cibulskių duoklės iki 
šių metų pabaigos. Jie priža
dėjo duoti po $1 kiekvieną 
mėnesį. Al. Skirmontas $2. Vi
so $22.00.

A. ir D. Veličkai, Brooklyn, 
N. Y. $2; V. Skuodis, Brook-

tus nuo seniai, o šiomis dieno
mis skaitlingai u ž e i d inėja 
“Laisvės” raštinėn nusipirkti 
bilietus iš anksto, kad sekma
dienio rytą nebūtų rūpesties - 
susitrukdymo nei patiems, nei 
ekskursijos rengėjams. Kelio
nė kainuoja tik $2 į abi pu-

Važiuokim į

1 ’hiladelphij os Pikniką
“Laisves” Naudai

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

KELIONŽ5 $2.00 I ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisvės” 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 sales, 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
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko švente— 
bus progos pasilsėti.

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

r Day, tai

di, jokios sutarties su unija 
daugiau nebūsią.

Unija per savo viršininkus 
pareiškė, jog ta telegrama yra 
“atatinkamas pavyzdis suktos 
prieš-uniją politikos, kuri iš
provokavo streiką.”

Ta telegrama v unijos neiš- 
gązdino. Streikas ir pikietas 
tęsiasi.

MIRĖ
Jonas Rugienius, 55 m. am

žiaus, mirė rugpjūčio 22 d., 
savo namuose, 144 North 11 
St., Brooklyne. Palaidotas rug
pjūčio 25 d., 10 vai. ryto į Šv. 
Jono kapines. Liko velionies 
žmona Mikalina, dvi dukte
rys: Rožė Kokoszka ir Ona 
Angevind, taip pat sūnus Vin
cas. Laidotuves aptarnavo 
grab. Steponas Aromiskis.

Planuojama pastatyti Long 
Island gelžkeliui du tiltus virš i 
225th St., Springfield e, 
Queens. Lėšuotų $125,000, ku
riuos miestas ir kompanija mo
kėtų per pusę. Miesto Plana
vimo Komisijoj. tas klausimas 
bus svarstomas rugsėjo 17-tą.

Gaisras skuduraunėj prie 
Oakland ir India St. sugadino 
ir gretimai esamus 8 šeimų 
apartmentus, taibgi jų visą 
mantą. /

Sovietų judfs “Motina” jau 
trečia savgltė rodomas Miami 
Teatre^bth Avė ir 47th St., 
NeyZYorke.

^REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai preserlai dirbti 

prie geros rūšies vyriškų kotų 
(coats).

Taipgi reikalingos moteriškės fi- 
nišerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.
\ Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.

(200-205)

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Aludė
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
' LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VfiLAI VAKARO.

3

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

Telephone
STągg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NOTARY 
PUBLIC

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
. -z damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.




