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

V

Sovietų Sąjungos derlius šie
met esąs nepaprastai geras. 
Nežiūrint nacių įsiveržimo ir 
nuteriojimo didelių plotų, duo
nos pakaks civiliams gyvento
jams ir armijai.

Hitleris pradėjo karą pra
džioje vasaros su viltimi pasi
griebti Sovietų javus. Jo pla
nai neišdegė. Sovietų Sąjungo
je duonos jam neteks valgyti.
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Sovietu Oficialiai Pranešimai SOVIETŲ SĄJUNGA P AT A

Piliečių Komitetas Išlaisvin
ti Earl Browderj pradeda 
rinkti parašus. Nori surinkti. 
kelius šimtus tūkstančių pilie
čių parašų ir pasiųsti juos 
prezidentui Rooseveltui, reika
laujant, kad prezidentas do
vanotų bausmę ir Browderj su
gražintų j anti-fašistinių kovo
tojų eiles.

London, rugp. 27.—Sovie
tų kariuomenė užėmė Tab- 
rizą, antrą didžiausią Irano- 
Persijos miestą. Pirm to 
Raudonoji Armija paėmė 
Ardebilį ir Lissarą, Irano 
miestus, netoli Kaspijos Jū
ros.

Anglų kariuomenė užėmė 
svarbų Shaphur (Dilman) 
miestą Irane, 20 mylių nuo 
Turkijos sienos.

Tikimasi, jog anglai ir
Rugsėjo 25 dieną sukaks ly

giai šeši mėnesiai nuo Browde- 
rio įkalinimo. Finansinė baus- Sovietai per trejetą svaičių 
mė du tūkstančiai dolerių jau 
su mokėta.

Browderis 
sai menkos 
pasportinių 
laužymą. Tai, 
tiktai priekabė, 
pasodintas 
lyderis kovingos partijos.

Tą jaučia kiekvienas politi
niai sąmoningas 
štai kodėl susidarė 
Piliečių Komitetas, kuris 
do šitą tam žmogui ir tai 
tijai skriaudą atitaisyti.

nubaustas už vi- 
vertės technišką 
patvarkymų su

žinoma, buvo 
Ištikrųjų jis

kalėjiman kaipo

amerikietis, 
minėtas 

ban- 
par-

ko-“Naujienų” hitlerinis 
respondentas Dr. Ancevičius 
iš Berlyno praneša: “Pabėgė
lių grįžimo reikalas ima aiš
kėti teigiama linkme, bet dar 
nėra nieko konkretaus. Išim
ties keliu jau yra sugrįžę apie 
40 pabėgėlių.”

Vadinasi, Hitleris dar nėra 
suteikęs “amnestijos” visiems 
smetonininkams ir klerika
lams, kurie buvo pasprukę per 
beržyną į Berlyną prieš metus 
laiko. Jis, matyt, pasirenka iš
tikimiausius ir “išimties keliu” 
siunčia iš Berlyno Lietuvon 
hitlerizuoti lietuvius.

užims visą Iraną, kurio plo
tas yra tris kartus tiek, 
kaip Vokietijos, nors Iranas 
viso turi 15 milionų gyven
tojų.

Irano armija tik menkai 
kur-ne-kur priešinasi Rau
donajai Armijai ir Anglijos 
kariuomenei. Todėl mano
ma, kad Irano valdžia norė
sianti susiderėt su Sovietais 
ir anglais.

Londone spėjama, jog, 
galbūt, per kelias dienas 
Iranas sutiks išvyt Hitlerio 
agentus, susitart su Angli
ja ir Sovietų Sąjunga ir 
leist šiom dviem šalim pa
laikyt gana jų kariuomenės 
Irane, kad galėtų apsaugot

Nepripažįsta, kad Na
ciai Užėmę Dniepro- 
petrovską, Ukrainoj
Berlin, rugp. 27.—Naciai 

sakosi užėmę Dniepropet- 
rovską; tai buvus paskutinė 

Patį Dr. Ancevičių hitlerinė Sovietų papėdė vakariniame 
karinė komanda buvo nusive- §one Dniepro upės, Ukrai

noj. Vokiečių karininkai ža
da maršuot per Dniepro upę 
į turtingąją kasyklų sritį 
Doneco baseiną, tarp Dniep
ro ir Dono upių.

žus Lietuvon, parodė krašto 
sunaikinimą ir parsivežus at
gal Berlynan įsakė mušti tele
gramas Amerikon ir bjauroti 
bolševikus.

Dr. Ancevičius tarnauja 
Hitleriui sušilęs. Jis muša te
legramas arba kablegramas 
“Naujienoms” ir “Draugui,” 
daro sątraukas Hitlerio komi
saro Lietuvoje 1 e i d ž i amų 
šlamštų ir tt.

O “Naujienos” ir “Draugas” 
džiaugiasi savo korespondentu 
ir jo prisiųstais raštais, šitaip 
gražiai dabar yra susigiminia
vę Grigaitis ir šimutis su Ber
lyno banditais.

NEPATVIRTINTA
Maskva, rugp. 27.—Čia 

niekas nepatvirtina nacių 
pranešimo, kad jie užėmę 
didį Dniepropetrovsko van- 
den-elektros jėgos centrą, 
vakarinėje pusėje Dniepro 
upės. Trūksta patvirtinimo 
ir vokiečių pranešimui, kad 
jie atėmę iš Sovietų Lugans-

Pažangiųjų lietuvių radijo 
programa dabar pasiekia visus 
rytinių valstijų lietuvius, nuo 
Maine iki Pennsylvanijos. Bos
toniečių radijo programa atei
na iki Hartfordo, o brookly- 
niečių programa apdengia 
daugiau kaip keturių šimtų 
mylių teritoriją, nuo Bostono 
iki Scranton, Pa.

šita svarbi problema tapo 
išrišta labai sėkmingai. Ko da
bar reikia, tai didelių pastan
gų, kad šias radijo programas 
išlaikyti.

Drg. šolomskas dalyvavo ir 
kalbėjo Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radijo Programos 
piknike Maynarde, pereitą 

(Tąsa 5-tam puslapyje)

Iraną nuo nacių pavojaus.— 
Sovietai ir anglai iš anksto 
pareiškė, kad jie nieko ne
nori iš Irano ir nekliudys 
jo nepriklausomybės ar čie- 
lybės, ir tik siekia apsau
got jį ir patys save apsisau
go t nuo gręsusio pavojaus iš 
hitlerininkų pusės.

Šiuos žodžius berašant, 
gauta pranešimas, kad So
vietų ambasadorius Iranui 
Andrius A. Smirnovas ir 
Anglijos atstovas Reader 
Bullard jau veda nuolati
nius pasikalbėjimus su Ira
no valdžios galva Šachu Ri- 
za Chanu Palevi dėlei susi
taikymo.

Pranešama, kad Turkija 
nori tarpininkauti.

Anglų komanda Jeruzalė
je svarsto žingsnius prieš 
vokiečius, jeigu jie mėgintų 
įsiveržti į Turkiją.

Tuo pačiu laiku Vokietija 
daro didelį spaudimą Tur
kijai prieš Angliją ir Sovie
tus ir telkia didelį skaičių 
savo kariuomenės į Bulga
riją ir Italijos valdomas Ae- 
gejaus Jūros salas netoli 
Turkijos pakraščio. Taip fa
šistai grūmoja turkam.

Maskva, rugp. 27.—Anksti šiandien Sovietų Žinių Biu
ras išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugpjūčio 26 d. neatlaidžiai kovėsi 
su priešu visame fronte.

Pagal dabar patikrintas skaitlines, tai rugp. 26 d. buvo 
sunaikinta 63 vokiečių orlaiviai, o ne 46, kaip kad anks
čiau pranešta.

Rugpjūčio 25 d. buvo sunaikinta 93 vokiečių orlaiviai. 
Mes praradome 18 lėktuvų.

Per paskutines dvi dienas Sovietų lakūnai, saugodami 
prisiartinimus prie Leningrado, numušė žemyn oro ko
vose ir sunaikino pačiose stovyklose 101-ną fašistų or-

Suomijos kariuomene, vedanti atakas linkui Leningra
do iš šiaurių pusės, nepažengė toliau kaip Kaekisalmi.

VEIKSMAS PRIEŠ IRANĄ
Maskva, rugp. 26.—Sovietų žinių agentūra Tass šian

dien iš ryto paskelbė šitokį pranešimą:
Pranešimais iš Tifliso, buvo duota įsakymai eit . So

vietų kariuomenei į Irano žemę, pagal šeštą paragrafą 
Sovietų sutarties su Iranu, kuri buvo padaryta 19£1 me
tais.

Rugpjūčio 25 d. iš ryto mūsų kariuomenė perėjo Irano 
sieną ir nužygiavo 40 kilometrų pirmyn (25 mylias) lin
kui Ardebil ir Tabriz. Žygiuojama ir toliau.

Naktį rugpjūčio 25 į 26 d. mūsų kariuomenė visu fron
tu vedė žiaurius mūšius su priešu.

Naciai Kaltina Ribben-
troppą, kad Jis Nesu

žinojo SSRS Jėgy
London. — Aplinkiniais 

keliais gauta pranešimas, 
jog naciai smerkia savo už
sienių reikalų ministerį Rib- 
bentroppą, kad jis, nors kelis 
kartus pirm karo skrido į 
Maskvą, bet nesužinojo, kad 
Sovietai yra tokie stiprūs 
kariškai.

IRANAS PRAŠOSI TAIKOS
Teheran, Iran, rugp. 27.— 

Šio krašto valdžia atsišau
kė į Angliją ir Sovietų Są
jungą sustabdyt karo veiks
mus prieš Iraną ir todėl pa
sižadėjo išvyt faktinai visus 
vokiečius iš to krašto per 
vieną savaitę.

RIA JAPONAM VENGTI 
NEDRAUGIŠKUMO

Maskva, rugp. 27—Sovie
tų užsienių reikalų komisa
ras Molotovas pasišaukė Ja
ponijos ambasadorių admi
rolą J. Tatekavą ir per jį 
įspėjo japonus, kad nedrįs
tų kliudyt karo reikmenų, 
plaukiančių iš Amerikos į 
Vladivostoką, Sibire. Moloto
vas pareiškė, jog į tokį kliu
dymą Sovietai žiūrėtų kaip 
į “nedraugišką veiksmą.”

Molotovas sakė: “Sovietai 
nemato jokių pagrindų, ko
dėl Japonija turėtų kliudyt 
karo reikmenų siuntimą iš 
Amerikos į Sovietų Sąjun-

gą, ir tai visiškai ne Japo
nijos dalykas (ne jūsų biz
nis) kištis į Sovietų perka
mų dalykų pristatymą So
vietams reguliariais ke
liais.”

Washington. — šičia gau
ta žinia, jog Japonijos am
basadorius Maskvai admiro
las J. Tatekava užreiškė So
vietų valdžiai, kad japonai 
nepraleisią karo reikmenų 
iš Jungtinių Valstijų per 
Pacifiko Vandenyną į Vla
divostoką, Sovietiniame Si
bire.

Leningrado Frontas 
Kapai Vokietijos 

Orlaiviams

Vilniaus Rabinai su 
Ašaromis Šaukia Su

naikint Hitlerį

Amerikos Karininkai 
Vyks į Sovietus

Washington, rugp. 27 — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė žada greitu laiku siųst 
savo karininkų misiją į So
vietus, sako, padėt jiems 
išdirbt kaip galint geresnius 
planus apsigynimui nuo na
cių.

Paryžius. — Naciai ir to
liau krečia kiekvieną namą, 
jieškodami areštuot savo 
priešininkus, kuriuos jie va
dina “žydais ir komunis
tais.”

TAI BŪTŲ APSAUGA 
TURKIJAI

IR

Maskva. — čia dabar vie-Maskva, rugp. 27.—156
vokiečių orlaiviai per dvi šai > paskelbtas Vilniaus žy- 
dienas puolėsi bombarduot dų rabinų pareiškimas, iš- 
iLeningradą, ir 101-nas iš tų leistas tuo laiku, kada na- 

šo užnugarį ir sutriuškino kulkasvaidžių lizdus dviejų'orlaivių liko nušauti žemyn, ciai užpuolė Vilnių. Pareiš- 
Vokietijos pėstininkų pulkų. iNepąvyko naciam, numest kimą išleido Vilniaus RabL

Vokiečiai buvo pakasę daug minų aplinkui kaimą Y,bent vieną oro bombą į Le- nų Taryba. Jie, tarp kitko, 
,--------------------- . ‘ -• sako:

“Mūsų tautos sūnūs ir duk
terys !

“Tebus prakeiktas Hitle
ris, kuris įsmeigė savo kru
vinus nagus į dar išlikusius 
gyvus žydus ramiai gyve
nančius rytinėje Europos

SOVIETŲ PARTIZANŲ ŽYGIAI
Maskva, rugp. 26.—Sovietų Žinių Biuras davė sekamą 

pranešimą:
Fronto dalyje X, mūsų tankų grupe įsilaužė toli į prie-

V VJ XYJL Vz Vziai MU.VV VACULlg 111111 CVJL/1111IX. L4 JL IVCtllllCį- JL .

ir pastatę dvi prieštankines kanuoles kieme vieno didelio ningradą. Sovietai prarado 
dviejų aukštų namo. Sovi’etipiai tankistai gerai įsižiū-[18 orlaivių, 
rėjo, kaip ir ką priešas daro. Tada mūsų tankai ūmai 
metėsi pirmyn per užpakalinį kiemą ir daržus stačiai 
į kaimo vidurį. Vokiečiai nesitikėjo, kad mūsų tankai 
galėtų atvažiuot iš tos pusės, ir pradėjo šaudyt iš kanuo
lių tik tada, kai mūsų tankai jau sunaikino jų kulkas- 
vaidžių lizdus ir ėmė naikint pavienius vokiečių karei
vius ginkluotus automatiškais šautuvais—šie vokiečiai 
buvo sustatyti ant kaimiečių namų stogų.

Vadovaujantis mūsų tankas sukriušino prieštankinę 
vokiečių kanuolę ir sunaikino namą, kuriame buvo ap
sistoję oficieriai fašistų pulko štabo.

Mūsų tankistai per tą septynių valandų užpuolimą su
naikino septynioliką vokiečių kanuolių įvairaus dydžio, 
sudaužė virš 30 auto-sunkvežimių, vieną eilę maisto ve
žimų, iki 40 kulkasvaidžių lizdų, vienuoliką minų mėty- 
tojų, buveinę vokiečių pulko štabo ir bevielinio telegrafo 
stotį, ir užmušė daugiau kaip 200 fašistų kareivių ir ofi
cierių.

Greitai po to, kai fašistų kariuomenė užėmė miestelį 
N, juos pradėjo užpuldinėti mūsų partizanai. Per pačią 
pirmąją savaitę vokiečiai prarado apie 200 oficierių ir 
kareivių, užmuštų ir sužeistų.

Mūsų partizanų būrys, komanduojamas A, užpuolė vo
kiečių parako dirbyklą- įrengtą kovos srityje. Partiza
nai išžudė vokiečių kareivius, suardė įvairias mašinas, 
pasiėmė ii’ išsinešė kelis šimtus jardų vielos ir išsprog
dino vokiečių stotį.

To paties būrio partizanai kelias minutes pirmiau, pra
eidami pro kareivinį vbkiečių traukinį, pakasė minas po 
gelžkelio bėgiais, ir minos sprogdamos suardė traukinio 
garvežį ir šešis vagonus. , '

Sovietai Varosi Pir
myn Gomelio Fronte
Berne, šveic., rugp. 27.— 

Maskvos pranešimai rodo,'dalyje! 
kad Sovietų kariuomenė to
liau atmetė vokiečius atgal 
Gomelio fronte, į pietus nuo 
Smolensko, ir vėl pasivarė 
pirmyn rytiniu šonu Sož 
upės. Paėmė nelaisvėn du 
nacių batalionus.

United Press, amerikonų 
žinių agentūra, praneša iš 
Maskvos, kad Sovietai at
griebė vieną stambų miestą 
tame fronte. New Yorko Ti
mes korespondentas D. T. 
Brigham spėja, kad Raudo-' 
noji Armija ten atėmus gu-jKserksas^ Persijos karalius

London, rugp. 27.—Irano 
sostinėje Teherane dabar 
vedamos derybos dėl tokios 
sutarties tarp Sovietų, An
glijos ir Irano, kad naciam 
būtų užkirstas kelias žaibiš
kam jų karui prieš Turki
ja.

(Pranešama, kad Sovietai- 
ir Anglija sutiktų palikt tą 
pačią Irano valdžią, bet. pa
laikytų savo kariuomenę 
Irane,) idant apsaugotų jį 
nuo fašistų1 pavojaus iki šio 
pasaulinio karo pabaigos.)

Japonai Nemyli Ameri
kos Misijos Chinam

Tokio, rugp. 27. — Kad 
prezidentas Rooseveltas pa
skyrė karinę Amerikos pa
siuntinybę Chinijai, tatai ja
ponų užsienių reikalų mi
nisterija vadina “nedrau
gišku veiksmu.”

Amerika siunčia chinam 
orlaivių ir kitų pabūklų 
prieš japonus.

DAUGIAU PASAULINIŲ
ŽINIŲ 5-tame PUSLAPYJ

Naciy Oficierius Nužu
dęs Savo Generolą

Maskva, rugp. 27.—Sovie
tų radijas pranešė, kad tapo 
užmuštas vyriausias vokie
čių komandierius Ukrainos 
fronte generolas von Rund- 
stedt. Pasklidcrgirdai, kad 
generolų von Rundstedtą nu
žudęs vienas iš pačių nacių 
oficierių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, netaip šutina.

“Jam negana jūrų žydų 
kraujo plaukiančio per visą 
vakarinę ir vidurinę Euro
pą. Jam neužtenka upių aša
rų išniekintų Izraeliaus 
dukterų ir žydų našlaičių 
vaikų. Hitleris nori išnai
kint visą žydų tautą, ir taip 
gydyt savo kūną, pūvantį 
nuo šlykščiausių ligų.

“Visais laikais didysis 
mūsų Dievas atsiųsdavo 
mums pagalbon didžius tau- 
itų vadus, tarp kurių buvo: ' T Z z-. rz^ TJ liuri •

bernijos miestą Gomelį iš Aleksandras Didysis, Ričar- 
vokiečių.

Sovietų artilerija iš aukš
tumų šiauriniame šone Nov- vietinių tail 
gorodo naikina nacius mir- vaduotojom Štalinu prieky 
tingąja kanuolių ugnim.

Pietinėje fronto dalyje 
vokiečiai prasimušė iki Juo
dosios. Jūros, srityje Alek- 
sandrovkos.
JAPONIJOS KAMPANIJA 

PRIEŠ ŽYDUS
Tokio. — Japonų tauti

ninkų laikraštis 
pradėjo kurstyti prieš žy
dus ir paskelbė, jog rugs. 7 
d. visoj šalyj įvyks susirin
kimai su kalbomis šitokia 
tema— 
priešai

Maskva, rugp. 27.—Lenin- Brooklyn, N. Y., rugp. 27. 
grado srityje siaučia neap- Areštuotas buvęs policiniu- 
sakomo baisumo mūšiai. So- kas William Morley, kad jis 
vietai apstabdė vokiečių ir papjovęs bei kirviu mirtinai 
suomių grumimąsi linkui sukapojęs savo moterį ir 
Leningrado. 'tris vaikus.

das Levo-Sirdis, ir kt.
“O dabar didieji vadai so 

su mūsų iš

j e užsitarnavo garbes kaip 
mūsų tautos gynėjai.

“Dieve, padek jiems! 
Duok jiems sveikatą ir per
galę! Amen.

“Tegyvuoja kuo ilgiausiai 
ir tebūna sveika Raudonoji 
IArmija! Amen.

“Hochi”l “Melskimės, kad Raudo
noji Armija laimėtų perga
lę prieš Hitlerį!

| “Padėkime užtikrint per- 
galą mylimiems mūsų lais- 

‘■žydai yra pasaulio Vį*"18’ A1‘

Brooklyn, N. Y., rugp. 27. U
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Raudonosios Armijos Disciplina
Komercinė spauda da vis nuduoda nie

ko nežinanti apie Raudonąją Armiją. 
Ta armija esanti didžiausia paslaptis. Jos 
operacijos prieš nacius taip pat esančios 
svietui nežinomos, apart to, ką Sovietų 
karinės komandos komunikatai oficialiai 
paskelbia.

Lietuviška pronaciška spauda įrodinė
ja, būk Churchillo ir Roosevelto pasiūly
tos Maskvoje konferencijos tikslas bū
siąs sužinoti, kas per viena yra ta Rau
donoji Armija. Tai, žinoma, nesąmonė. 
Tos konferencijos tikslas aiškiai pasaky
tas jos sumanytojų, būtent, suderinti ir 
paskaidyti karines pajėgas Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų, 
idant jos galėtų kuogreičiausia sunaikin
ti nacizmą.

Kas nori žinoti arba pažinti Raudoną
ją Armiją, tas gali. Štai dabar Maskvoje 
randasi Anglijos militarinė misija. Jos 
pirmininkas Generolas F. N. Mason Mac
Farlane šiomis dienomis lankėsi karo 
fronte Smolensko sektoriuje. Savo įspū
džius jisai išdėstė ilgam pranešime. Vie
toje tuos įspūdžius plačiai išpopuliari- 
zuoti, daugybė laikraščių labai gražiai 
nukniaukė. Ant rytojaus vėl sapaliojo, 
jog jie nieko nežiną apie Sovietų Armiją 
ir frontą.

Tarp kitko, gen. MacFarlane raporta
vo:

“Aš pribuvau į frontą ir mačiau Rau
donosios Armijos diviziją tebevedant pa
sekmingą ataką, kuri buvo pradėta prieš 
dvidešimts keturias valandas. Ji buvo 
pasivarius pirmyn per daugiau kaip de
vynias mylias ir ataka tebeprogresavo.

“Divizija užgrobė keletą vokiečių lau
ko batarėjų. Vieną batarėją užgrobė ru
sų tankai ir infanterija. Tankai sudaužė 
tris kanuoles. Tik viena vokiečių kanuolė 
čia paliko nesudaužyta. Priešais šitą ka- 
nuolę stovėjo rusų tankas su znumušta 
patalpa ir rusai buvo ten pat palaidoję 
tanko įgulą. Tai buvo nepaprastai dra
matiškas reginys: kanuolė, sugadintas 
tankas ir gražiai aptaisyti kapai.

“Tuo tarpu rusai jau naudojo vokiečių 
kanuoles prieš priešą, kišdami josną už
grobtus šovinius. Iš abiejų pusių ėjo 
smarkūs apsišaudymai per visą tą laiką 
ir dar padidėjo į vakarą.

“Atsakymui į vokiečių gana astrono
miškus tvirtinimus apie tai, kiek yra su
naikinę rusu tankų ir orlaivių, aš galiu 
pasakyti, kad aš mačiau šioje srityje di
delį rusų tankų skaičių ir aš mačiau ore 
daugiau rusų orlaivių, negu vokiečių.

“Raudonosios Armijos kariai atrodė 
labai kieti ir tinkami ir aiškiai buvo ma
tyti, kad jie yra gerai maitinami. Jų ūpas 
buvo pakilęs. Kiekvienas būrys, kurį tik 
aš mačiau, atrodė man, sakyčiau, pui
kiai nusiteikęs. Visame kame matėsi ge
ri santykiai ir kiekvienas gavo įspūdį, 
jog tarpe rusų karių viešpatauja giliai 
įsišaknėjus neapykanta fašistams.

“Į mane didelį įspūdį padarė jų arkliai,
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kurie yra vartojami transportui. Jie yra 
visai maži, kieti, atlieką darbą nepapras
tai gerai ir labai gerai užlaikomi.

“Aš taipgi turiu pabrėžti puikią veik
lą visų jų užfrontės organizacijų, kaip 
tai, pristatymo reikmenų ir tt. Nepap
rastai gerai veikė. Matėsi labai geras vai
ravimo standardas ir gera trafiko kon
trolė, ir labai mažai tesimatė sulūžimų. 
Vakare garuojančios sriubos vežimai 
traukė frontam”

Toliau gen. MarFarlane labai gražiai 
kalba apie rusų mokėjimą paslėpti savo 
pozicijas nuo priešų.

Šis MacFarlane raportas buvo toks 
svarbus ir jo įgauti iš Raudonosios Armi
jos veiklos fronte įspūdžiai buvo taip ge
ri, jog tą faktą atžymėjo net premjeras 
Churchill savo prakalboje rugpjūčio 24 d.

Ištikrųjų tiktai puikiai išlavinta, dis
ciplinuota ir politiniai sąmoninga armija 
tegali taip tvirtai priešintis ir laikytis 
prieš pragarišką Hitlerio karinę mašiną, 
kurią jis turi susiorganizavęs iš visos Eu
ropos užgrobtų ginklų. Tiktai šitokia ar
mija, kaip Sovietų Raudonoji Armija, ir 
pajėgs tai nacių pabaisai padaryti galą 
ant visados.

Naujas Karo Frontas
O

Anglijos ir Sovietų Sąjungos armijų 
patraukimas ant Irano (Persijos) tai nė
ra karas prieš tą šalį arba tautą. Abi 
šios šalys davė užtikrinantį pareiškimą, 
jog jos nesikėsina ant Irano nepriklauso
mybės bei teritorijos. Jų tikslas yra iš 
Irano išvalyti nacius ir padaryti galimu 
per Iraną suteikti Anglijos ir Amerikos 
pagelbą Sovietų armijoms, kariaujan
čioms su naciais.

Irano nelaimė yra tame, kad jo val
džiai yra parsidavus Hitleriui. Jeigu Ira
no valdžia nebūtų įsileidus nacių agentų 
pirmoje vietoje, o antroje — jeigu jinai 
būtų sutikus tuojaus tuos agentus išva
ryti, kai Sovietų Sąjunga ir Anglija to 
pareikalavo, tas kraštas butu buvęs ne
paliestas karo liepsnos.

Kiek Irano valdžios armija galės pasi
priešinti ir kiek spėkų Anglijai ir Sovie
tams reikės panaudoti jos nugalėjimui 
ir išgrūdimui nacių iš tos šalies, dabar 
dar sunku pasakyti. Apie šitą kraštą pla
tesnių informacijų rasite atskiram 
straipsnyje šios dienos dienraštyj.

Šis Sovietų ir Anglijos armijų žygis 
vakarinėj Azijoje yra atidarymas nau
jo fronto prieš nacius. Tos šalys yra pa- 
simojusios nacius mušti iš visų pusių ir 
visur, kur tik jie bando iškišti galvą. O 
jie bandė paversti Iraną savo tvirtove 
prieš Sovietų Sąjungą ir Angliją. N.ors 
sykį Hitleris pavėlavo.

Šis Sovietų Sąjungos žygis taipgi yra 
teisėtas pagal sutartį su Iranu. Sutartis 
buvo pasirašyta 1921 metais. Sovietai 
pripažino Irano nepriklausomybę ir gva- 
rantavo jo teritorijos nepaliečiamybę. Ir 
tos sutarties VI paragrafas davė Sovie
tams teisę pasiųsti Iranan armiją dėl ap
sigynimo, jeigu kada pasirodytų, kad 
Iranas pats nebegali atsilaikyti prieš kitą 
valstybę, kurios žygiai Irane galėtų pa
statyti į pavojų Sovietų Sąjungos intere
sus. O kaip tik šiuo tarpu Hitlerio žygiai 
Irane pastatė Sovietų interesus pavojun. 
Gi Irano valdžia ne tik kad nepajėgė' 
prieš nacius kovoti, bet visai nenorėjo 
prieš juos kovoti.

Paryžius Apgultas

Pranešama, kad Paryžiuje, kaip ir vi
soje Francijoje, bruz'dėjimas prieš nacius 
okupantus prasidėjo milžinišku maštabu. 
Naciams pasidarė taip karšta, jog jie 
miestan sugrūdo dvidešimt tūkstančių 
kareivių palaikymui “tvarkos.” Teismui 
įsakyta posėdžiauti dieną ir naktį, tei
siant “sabotažninkus”, žinoma, “komu
nistus” ir “žydus.” Dabar visus francū- 
zus, kurie tik kovoja prieš okupantus, 
naciai vadina “žydais” ir “komunistais.”.

Naciai Sakosi Sunkiai Sužei- 
dę Sovietą Šarvuotlaivį

skelbia, kad suomiai (finai) 
pradedą atakuot sovietinę 
kariuomenę Viipurj (Vibor- 
go) priemiesčiuose.

SOVIETAI APLEISTĄ
TALLINNĄ

Berlin, rugp. 27.—Nacių 
žinių-propagandos agentūra 
sako, kad vokiečiai oro bom
bomis pavojingai, “turbūt, 
mirtinai, sužeidę vieną So^ 
vietų šarvuotlaivį” arti Suo-| Berlin, rugp. 27.—Vokie- 
mijos. y‘ -• v i ’

Dublin, Airija, rugp. 27.— 
Airiai suėmė lakūnus nukri
tusio nacių orlaivio.

■čių orlaiviai bombardavo 
|Alexandriją, anglų karo lai- 

KOVA DĖL VIBORGO (vyno stovyklą Egipte ir, sa- 
Berlin, rugp. 27.—Naciai ko, daug nuostolių padarę.

Tai South Caroline j instruktoriai mokina jaunuolius būti gerais farmeriais, 
kai užaugs j vyrus ir moteris. Paveikslas imtas Orangeburg, South Carolina.

Jranas (Persija) ir Jo Politika

London, rugp. 27.—Liep
snose ir dūmuose skęsta Ta- 
llinnas, Estonijos sostinė. 
Teigiama, kad Sovietų ka
riuomenė ruošiasi apleisti tą 
miestą ir laivais persikelti į 
Leningrado sritį; todėl, gir
di, patys Sovietų kariai pla
čiai padegę Tallinną, idant 
naciams neliktų patalpų.

syta tarpe abiejų šalių ne- 
kariavimo sutartis. O 1921 
metų sutartis pasako, kad 
Sovietų Sąjunga turi teisę 
pasiųsti savo armiją į Ira
ną, jeigu susidarytų Irano 
nepriklausomybei pavojus.

Anglija nuolatos laikėsi 
politikos, kad kuo stipriau 
įsigalėjus Irane ir žibalo 
šaltiniuose, kurių 500,000 
ketv. mylių plotą anglas 
William Knox D’Arcy, 1901 
metais, tik už $20,000 pa- 
randavojo nuo Persijos ka
raliaus ant 60 metų. Kaip 
žinome, per daugelį metų 
Anglija vedė prieš Sovietus 
politiką ir todėl Irane susi
kirsdavo abiejų šalių reika
lai.

Kada Antras Pasaulinis 
Karas prasidėjo, 1939 me
tais, tai Vokietijos fašistai 
pradėjo veržtis į Turkiją ir 
Iraną, kad pavergus Irano 
žibalo šaltinius, kad iš tos —. 1 — • 1 • .nes Teherano iki Persijos bendriems karo veiksmams pusės uždavus smūgį kitoms 

Užlajosy žibalo srity, kalnai 
yra nuo 12,000 iki 14,000 
pėdų aukščio. ;

Irane žmonės labai atsi
likę. Į juos veikė seni rytie
čių papročiai; beraštija vie
špatauja, moterys neturi 
teisių, jos priverstos nešioti 
ant veidų uždangas (čad
ras). Abelnas Irano žmo
nių kultūrinis gyvenimas 
yra žemas. Kunigaikščiai, 
stambūs dvarponiai, kapita
listai gyvena, kaip koki ka
raliukai, bet liaudis yra di
deliame varge ir skurde. 
Valdonai dar plaka žmones 
rykštėmis.

Irane prasti susisiekimo 
keliai, daugiausiai karava- 
niški, primityviški. Iranas 
turi ilgą vandens sieną išil
gai Persijos Užlają ir Kas
pijos Jūrą, o tik keletą lai
vų. Gelžkelių yra tik apie 
900 amerikoniškų mylių il
gio. Neilgas geležinkelis

Iranas arba Persija yra 
Azijoj, tarpe Iraqo, Turki
jos, Sovietų Sąjungos, Af
ganistano ir Indijos. Persi
jos Užlaja skiria Iraną nuo 
Arabijos, 
krantus 
Jūra.

Iranas
vo laikais Iranas buvo labai 
galingas ir prieš jį drebėjo 
kitos pasaulio valstybės. 
Iranas yra plotu didelė val
stybė, užima 628,000 ket- 
virtainiškų amerikoniškų 
mylių, tai yra, daugiau 
kaip tris kartus didesnė už 
Vokietiją. Iranas turi apie 
15,000,000 gyventojų.

Iranas šiltas kraštas. Ten 
auga arbata, persikai, taba
kas, apelsinai, medvilnė, cu
kraus augmenys, daug įvai
riausių vaisių. Žemėj yra 
metalų ir labai daug žibalo 
(gazolino). Persija nuo se
niai paskilbųs “persiškais 
kaurais.”

Iranas turi industrijos, 
vienok ji silpna. Galinga 
yra tik žibalo gamyba, kuri 
randasi Anglijos ir Ameri
kos kompanijų rankose — 
Anglo-Iran Oil Co. 1939 
metais Irane buvo pagamin
ta 30,800,000 bačkų, po 42 
galionu žibalo.

Iranas yra kalnų šalis, svarbus strateginiai, nes jis 
Ten daug kalnų siekia virš eina per žibalo centrus, la- 
10,000 pėdų aukštį, o tūli, biausiai apgyventas Irano 
kaip Ardebil srityj, net Į4,-wietas ir gali tarnauti So-įtų visi karo pranešimai yra 
4)00 pėdų. Į pietus nuo sosti- vietų Sąjungos ir Anglijos perdėti. Septynios savaitės

Iš šiaurių jo 
plan ja Kaspijos

sena valstybe. Sa-

šalims. Ypatingai nuo ta
da, kada Vokietija, Italija 
ir jų talkininkai pradėjo 
karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tai naciai šimtais siuntė sa
vo agentus ir karius į Ira
ną, neva kaipo “turistus,” 
kad ten suorganizavus jėgas 
užpuolimui ant Sovietų Są
jungos Baku žibalo šaltinių, 
kurie yra netoli nuo Irano, 
kad ten sudarius fašistines 
jėgas karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir Angliją.

Vokietijos fašistų Iraqe 
sukilimai prieš Angliją ir 
karas, tai buvo pradžia po
litikos, kad pavergus Siriją, 
Iraqą, Iraną ir tuo būdu at
sidarius sau kelią į Indiją 
ir užpuolimui ant Sovietų 
Sąjungos iš pietų pusės. 
Turkijos valdonai šiame

prieš nacius.
Karavanų keliai eina per 

Iraną iš Sovietų Sąjungos, 
Iraqo, Turkijos, Indijos ir 
jie bus vyriausi keliai anglų 
ir Sovietų armijų žygiavi
mui į Irano gilumą.

IRANO POLITIKA
Iranas (Persija) daug 

kartų kariavo prieš caristi- 
nę Rusiją ir Indijoj įsigalė
jusią Angliją. Karai nusil
pnino Iraną. Po to ėjo kova 
tarpe caristinės Rusijos ir 
Anglijos už jų įtaką Persi
joj. Daug kartų vos nekilo 
karas tarpe caristinės Ru
sijos ir Anglijos už Persiją. 
Ginčai baigdavosi susitari
mais: taip buvo 1907, 1911 
ir 1914 metais.

Kada Rusijoj buvo nuver
sta carizmas ir buržuazija,'klausime pataikavo ir pa
tai Sovietų valdžia užėmė Į taikau  ja Vokietijos f ašis- 1 •’vi i • . • i 1*1 • 1 . TT • i — 1 i v • T Tdraugišką politiką linkui 
Persijos. Sovietai atsisakė

pravestas iš Sovietų Sąjun-' nuo įvairių ^koncesijų, ku- 
gos iš Julfos, Užkaukazijos, 
į Tabriz, ir iš Kaspijos 
prieplaukos Bandar-Shah 
per sostinę Teheraną, Sul- 
tanabadą, Dizfu, Anhwaz į 
Bandar Mashur prieplauką 
ant Persijos Užlajos. Pasta
rasis gelžkelis yra labai

rias turėjo Rusija. Sovietų 
Sąjungos draugingos politi
kos pasekmėj buvo pasira-

tams. Jie tūkstančius Vo- 
kietijbs agentų ir karių, ci
viliuose drabužiuose, perve
žė per savo žemę į Iraną.

Sovietų "Sąjunga ir Ang- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Iš Karo ir Apie Karą
Fašistų Didesni Nuostoliai
Jau dabar nereikia įro

dinėti, kaip Vokietijos fašis

jungos ir Anglijos perdėti. Septynios savaitės
Idi'O’ol iifl a KS Riilr

Kaip matome, tai Vokie
tijos fašistai daugiau nete
ko, kaip Sovietai, karių ir 
ginklų. Prie to dar reikia 
pridėti Finliandijos, Vengri
jos ir Rumunijos nuostolius, 
kurios taip pat daug nete
ko karių ir ginklų jų kare 
prieš Sovietų Sąjungą.
Japonija Dūksta, bet Bijo

Japonijos imperialistai 
dūksta prieš'Sovietų Sąjun
gą ir Jungtines Valstijas. 
Jie labai įdūkę, kad Ame
rikos žibalo tankeriai veža 
Sovietams gazoliną į Vladi
vostoko prieplauką. Jų 
spauda reikalauja, kad Ja
ponija sulaikytų tuos laivus.

Bet yra numatoma, kad 
Sovietai pasirengę iš Vladi
vostoko pasiųsti karo- laivus 
ir sūbmarinus pasitikti tan- 

numatoma, 
veikiausiai, 

Amerikos 
neįsivelti į

atgal jie paskelbė, būk už
ėmė Novgorodą. New Yor
ke “Daily News” per visą 
tą laiką žemlapiuose žymė
jo Novgorodą užimtą nacių. 
Tik dabar jį Raudonoji Ar
mija paliko. Taip buvo ir su 
daugeliu kitų miestų.

Kas liečia Raudonosios 
Armijos nuostolius, tai Vo
kietijos fašistai juos išpučia 
į baisiausius kalnus. Raudo- 

Aš noriu išreikšti Amerikinio Komiteto Medikalės Pa- 'noji Armija netekus 110,000 
galbos Rusijai padėką už $150 auką nuo Lietuvių Komi- dingusiais karius, kurie vei- 
teto 'Medikales Pagalbos Sovietų Sąjungai. Mes tikimės, kiaušiai bus didžiumoj pa- 
kad jūsų komitetas galės ir toliau tęsti sėkmingą kam- tekę į nelaisvę, bet ir jų 
paniją rėmimui šio svarbaus darbo. dar dalis veikia priešo už-

Jums bus interesinga žinoti, kad mes gauname pana- nugaryj partizanais, o fa- 
šaus pritarimo ir paramos nuo serbų, rusų ir kitų tauti- šistai jau senai skelbia, kad ^epįus Taipgi,
nių grupių organizacijų, kurios šiandien veda karą prieš jie buk suėmę per milioną Japonija’

bijos sulaikyti 
tankerius, kad 
karą su Sovietais, Anglija ir 
Amerika, nes ji pilnas ran
kas turi “darbo” su Chini- 
ja. Bet, kartais, galima dar 
laukti visko. Imperialistai 
dažnai metasi į aviantiurą.
Ir 20,000 Karių Neapsaugo

Iš Paryžiaus praneša, kad 
į Paryžių suvarė Vokietijos 
fašistai net 20,000 kareivių 
ir tūkstančiai veikia polici
jos, o vis vien Paryžiaus ir 
apylinkės žmonės veikia 
prieš nacius. Rugpjūčio 26 

2,000,000 i dieną vėl nuo bėgių nuvers- 
... 8,000(ta keturi gelžkelio vagonai 

. 10,000 su kareiviais netoli Mont- 

.. 7,200 Iparnasse gelžkelio stoties.

Amerikinio Komiteto Padėka 
Lietuviams už Aukas

Gavęs pirmą auką ($150) nuo Lietuvių Komiteto Me- 
dikalės Pagalbos Sovietų Sąjungai, Amerikinis Komite
tas Medikalės Pagalbos prisiuntė oficialį pakvitavimą ir 
sekamą laiškutį:

Gerbiamas Bimba:
Rugpjūčio 25, 1941.

Hitlerį. Mes esame tikri, kad musų bendromis pastan- raudonarmiečių. . Mat, bile 
gomis mes galėsime suteikti geroką pagalbą dėl paleng- ką sugauna, tai ir skaito 

■ 1 ’*~ *’ raudonarmiečiu ir belaisviu.
Raudonosios Armijos ko

manda paduoda štai kokius 
nuostolius po dviejų mėne
sių baisaus karo.
Sovietų Sąjunga Neteko:

IUžmuštais 150,000 karių 
(Sužeistais 450,000 karių 
Dingusiais 110,000
Tankų neteko ___   5,000
Kanuolių ..........  7,500
Orlaivių ............  4,500

Vokietija Neteko
Užmuštais, sužeistais ir 

suimtais...........
Tankų neteko
Kanuolių ...

'Brooklyn, N. Y. Orlaivių ___

vinimo tų kančių, kurias rytinėje Europoje pagimdė šis 
karas.

Su pagarba,
• Jūsų,

Harriet Moore, sekr.
Ir vėl Lietuvių Komitetas gavo geroką sumą aukų nuo 

geros širdies prietelių šiam prakilniam tikslui. Štai broo- 
klynietis Joe Weiss pridavė $53. Tai aukos iš susirinki
mo, kuris buvo sušauktas tam tikslui. Vardai aukotojų 
tilpo “Laisvėje”. Brooklynietis Nalivaika pridavė nuo 
Draugo Biznieriaus $10. Waterburietis Sabutis prisiun
tė $14, kuriuos jis surinko tarpe vietos lietuvių. Jų var
dai bus paskelbti Komiteto iždininkės raporte. O V. ir E. 
Stankevičiai, baltimoriečiai, paaukojo $10.

Labai širdingai ačiū visiems aukotojams ir rėmėjams 
ir tiems draugams, kurie darbuojasi aukų rinkime.

L. K. M. P. S. S., A. BIMBA, Sekr.
46 Ten Eyck St., . .
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Svetimų Vietų Vardai 
Amerikoje

Geografijos studentas, žiū- deaux. 
vedamas į Jungt. Valstijų žem- Lucknow ir Bamber, 
lapį, mato labai daug kuo įkas Bannockburn, McCormick 
įvairiausių vardų. Jis mato, 
jog daug miestų, kaimų ir ki
tų vietų neša “iš svetimų ša
lių” pasisavintus vardus. Kaip 
Amerikos žemlapis išaiškina 
šituos “svetimus vardus” šaly
je, kur pagal istoriją, jos pra
džioje tik anglai apsigyveno?

Pirmosios originalės koloni
jos — jų buvo trylika, — ku
rios sudarė Jungt. Valstijas— 
valstijų pradžią, savo apgy
ventoms vietoms davė indijo- 
niškus vardus, bet miestams, 
miesteliams ir kaimams skoli
no nuo angliškų miestų ir An
glijos karalių vardus. Tai nėra 
stebėtina, nes kaip minėjome, 
daugumas gyventojų paėjo iš 
Anglijos. Ir kai jie paėmė ko
lonijas nuo holandų ir švedų, 
jie suanglino vardus miestų ir 
miestelių, 
“svetimų 
kolonijų, kurios tapo Jungt. 
Valstijos po revoliucijos karo.

Virginia, įsteigta 1607 m., 
buvo pirma nuolatinė angliš
ka kolonija, žiūrėdami į jos 
geografiją, randam labai daug 
vardų, paeinančių nuo kara
lių. “Jamestown” pirma ap
gyventa vieta paėmė vardą 
nuo karaliaus James; kitas 
miestas “Buckingham” gavo 
vardą nuo Anglijos karaliaus 
palociaus Anglijoj. Apskričių 
vardai King William, Princess 
Anne, King ir Queen, parodo 
Anglijos aukštų ponų įtekmę 
ant žmonių.

Virginijos pradžioje buvo 
mažas skaičius vokiečių, fran
cūzų, lenkų, italų ir kitų tau
tų, bet daug daugiau atvyko 
po pasirašymo Nepriklausomy
bės Deklaracijos.

šiandien Virginijoj matome 
vardus “Achilles,” “Alpha” 
ir “Troy.” Tie vardai aiškiai 
paeina nuo graikiškų pasakų 
ir istoriškų vietų ir žmonių. 
Italai davė vardus Genoa, 
Naples ir Seneca. Vienas mies
tas vadinas Casanova, kitas 
imortališko poeto vardu “Dan
te.” Francija užvardino Ava
lon, Champlain ir Lyons; vo
kiški kolonistai įsteigė Ger- 
manna — šiandien tos vietos 
nėra, bet “Spotsylvania,” kuri 
neša vardą gubernatoriaus 
Spotsweed. Kiti vokiški var
dai yra: Baden, Cologne ir 
Strassburg. Miestas Pulaski 
garbina garsų Nepriklausomy
bės karo lenkiška vada. Ma
tome holandiškus vardus Am
sterdam ir Holland, airiškus 
— Belfast Hills ir Dublin.

Nuo Rinngold matome, kad 
skandinavai gana anksti apsi
gyveno Virginijoj. Miestui Ad
ria, Tiazewell apskrityje, var
dą davė pietiniai slavai, at
minčiai Adriatic jūrų. Virgini
ja turi Vienna, Petersburg, 
Buena Vista, Alphonso ir 
Edinburg.

Maryland, pietinė kolonija, 
apgyventa 1634 m., turi mažai 
svetimų vietų vardų. šita 
valstija prasidėjo priklausanti 
prie Anglijos kolonija ir pilna 
angliškų vardų. Kingsville, 
Charleston, Essex ir Riverdale. 
Yra Berlin, New Germany ir 
Bladensburg. Frederick mies
tą įsteigė vokiški palatinatai, 
ir Hagerstown buvo vokiečių 
kolonija, suorganizuota po va- 
dovyste Jonathan Hager. 
Francija atmintina su Du Bois, 
Havre de Grace ir Le Gore. 
Nėra jokio geografiško ženk
lo garsios Bohemia Manor, ku
rią vietą Lord Baltimore davė 
pagamintojui pirmo Marylan- 
do žemlapio, 
kas vadas — 
man, — kurį 
čiai ir Čechai, 
su miestu 
Mary’s apskrityje.

North ir South Carolina, 
Daug laiko prieš anglų pasi
savinimą tų valstijų, čia gy
veno anglai, francūzai-hugeno- 
tai ir vokiečiai. Ankstyvas 
pasirodymas francūziško krau
jo matomas nuo vardų Avon, 
Beaufort, Bonneau ir Bor-

vokiški miestai
" T> 1

ir McPhersonville.
Šiose valtijose kiti miestai 

vadinasi Norway, Denmark, 
Switzerland, Caesar’s Head 
rezortas Pietų Carolines kal
nuose yra vienas iš nepapras
čiausių vardų. Tas kalnas pa
našus į šonvyzdį 
peratoriaus.
Lugoff.

Beaufort, 
nac, Lenoir,

romėnų im-
Kitas miestas
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Bet irgi randame 
vardų” geografijoj

bet kolonijališ- 
Augustas Her- 
savinasi vokie- 
buvo pagerbtas

Hermansville, St.

ir kitas vieteles. Jie 
atsiminė holandišką 
kur kaip pabėgėliai 
prieš atvykimą į Ame-

Tai pirmas paveikslas, pasiekęs Jungtines Valstijas, 
kuris parodo pribuvus Amerikos kareivius j Icelandą.

tuviškiem fašistam valdyti ir šizmą, kuris 
plėšti Lietuvos ir kada hitle
rinis smakas bus sutrėkštas per 
Raudonąją Armiją, tada drąsiai 
galėsite svietui meluoti, kad jūs 
su savo liežuviais mirtinai už- 
plakėt Hitlerį su visu jo hitle- 
rizmu.

Didelio pasisekimo jum veli
jantis, ištikimas jūsų tarnas,

Paulius.

Philadelphia, Pa

siekiasi pavergti I 
visą pasaulį. Tai bus labai 
svarbus susirinkimas šių pa
vergtų tautų prieš Hitlerio 
barbarizmą ir jo visus bude
lius. Lietuviai turėtų dėti pa
stangas tą dieną pasilikti iš 
visokio “good time” ir daly
vauti šiame masiniame mitin
ge. Tai labai svarbu paleisti 
kovos ir užuojautos obalsį už 
vaitojančius žmones ir prieš 
bestijas, kurie naikina viską, 
kas tik buvo atsiekta kultūros 
keliu. Lietuvių kalboj bus kal
bėtojas — D. M. šolomskas.

Prie to Reikia Prisiminti Apie 
“Laisves” Radio

Brooklyno “Laisves” pus- 
gražiai 

apie 
pranešta spau-

pirmadienis. Phila- 
lietuviai, dėk i m pa-

Hartford, Conn
Nė valandėlei nepamirškite, 

jog Sovietų Raudonojoj Ar
mijoj yra tūkstančiai ir tūks
tančiai lietuvių /kareivių. At
minkime, kad visa Lietuvos 
armija 
donąją 
lietuvių 
randasi 
ti tūkstančiai 
ti šioje žiaurioje ir mirtinoje 
kovoje prieš hitlerinį barba
rizmą.

Tam tikslui mes šaukiame 
konferenciją rugpjūčio (Aug.) 
29 d., tai yra, šį penktadienį, 
Laisvės Choro svetainėj, 155 
Hungerfold St., Hartford, 
Conn. Rengia United Relief 
Anti-nazi Committee.

J. J. Morey.

visa
buvo įsijungus į Rau-
Armiją. Tūkstančiai 

raudonarmiečių gal 
sužeisti ligoninėse, ki- 

gali būti sužeis-

Nepasitiki
(Feljetonas)

mieli 
apie

Ką jūs sakysite, mano 
hitlerionaciški generolai, 
to žioplio Hitlerio pasielgimą. 
Kas link valdymo “laisvos ir ne
priklausomos” Lietuvos? Net 
patys žiopliausi generolai nesi
tikėjo, kad Hitleris paskirs sa
vuosius budelius Lietuvos žmo
nes mėsinėti. Pasirodo, kad 
žmonės ne be pamato Hitlerį 
vadina bestija. Tik jūs pagalvo
kit, mano ^rangūs generolai: Po 
to, kaip smetoniniai galvariezai, 
būdami Berlyne, visai su pli
kom rankom “išmušė, išgrūdo” 
raudonuosius iš Lietuvos ir pas
kelbė Lietuvą “laisva ir nepri
klausoma” po hitlerinio kirvio 
protekcija, ir nepaisant tenaiti- 
nių ir čia Amerikoje hitleriona- 
ciškų generolų, rodančių hitle- 
rizmui šuniškiausią ištikimybę, 
Hitleris visų lietuviškų fašistų 
jam siūlomą patarnavimą kate
goriškai atmetė, tuomi pareikš
damas nepasitikėjimą jumis, 
nesčėslyvi generolai, visai- neat
sižvelgdamas į faktą, kad sme
toniniai žvalgybininkai yra ly
giai kvalifikuoti budeliai, kaip 
ir vokiški naciai.

Visiem yra žinoma, ponai ge
nerolai, ne tik kunigajn, bet ir 
tamsiom davatkomVkad pote
riais žvėries negalima užmušti!

Kad palengvinti^ jum orien
tuotis šioje keblioje padėtyje, 
ponai generolai, tai jūsų Pau
lius, kaip geras priedelius, pata
ria jum pradėt meluormu^keik
ti Hitlerio ir hitlerizmo adresu. 
Nebijokite, ponai generolai, dėl 
jūsų melų ir keiksmų hitleriz
mo velnias negriebs, o jum iš 
to bus dvejopa nauda: atkeršy
site Hitleriui už neleidimą lie

Kaip matote, ponai generolai, 
jūsų svajonės, kad po naciška 
protekcija lietuviškiem fašistam

Claremont, Cog- 
Neuse ir Ram

seur gavo vardus nuo hugeno
tų pabėgėlių iš Francijos. Vo
kiški kolonistai davė vardus 
Misenheimer, Hobucken ir 
Hoffman. šveicarai įsteigė 
New Bern, kai jie čion atvy
ko su garsiu pionierium Chris
toph Graffenried.

Miestas Croatan primena iš
nykimą Sir Walter Raleigh 
antros žuvusios kolonijos iš 
daugiau šimto gyventojų, ku
rie atvyko 1586 m. ir žuvo 
nuo bado ar indijonų užpuo
limų. Kai kita ekspedicija at
vyko 1590 m., buvo rasta, jog 
kolonija išnaikinta, bet raidės 
“Croatan” įkirstos ant didelio 
medžio. Nežinoma, ar vardas 
reiškia indijonų šeimą ar bū
relį dalmatian-jūrininkų, kurie 
aplankė šitą Roanoke Salą. 
Trys miestai neša slavų var
dus — Bostic, kuris kroatų 
kalboje reiškia vardas ir War
saw ir Odessa.

Puritonai, kurie atvyko į 
Naują Angliją, paliko žymes 
jų religiškų įsitikinimų su bi- 
bliškais vardais. Nepanašūs į 
Virginijos ponus, šitie pilgri- 
mai nekentė karališkų vardų, 
bet atsiminė tėviškės miestus, 
kaimus 
taipgi 
miestą, 
gyveno
riką, užvardindami jų miestą 
Leyden. Kiti “svetimų vietų 
vardai” Massachusetts valsti
joj yra Berlin ir Egypt.

Connecticut turi vardus Bal- 
louville, Versailles, Berlin ir 
Hamburg.

New Hampshire valstijoj 
randame Bretton Woods, 
Franconia, Berlin, Goffstown 
ir Lisbon.

Rhode Islande, mažiausioj 
valstijoj, matyt miestas La 
Fayette.

Grįždami į New Yorką, 
mes randame jo holandiškus 
vardus, kuriuos pamainė an
glai, kuomet jie privertė Peter 
Stuyvesant, paskutinį holan
dišką gubernatorių, jiems ati-1 dar sykį teks prisisotinti Lietu- 
duoti koloniją 1664 m. New * vos varguomenės 
Amsterdam tapo New Yorkas, | 
bet Bronx apskritis, danų ap-,jui papūtus, 
gyventa vieta, 
nuo jų garsaus 
1639 m. Daug 
diškų turtuolių 
ištikro buvo 
galutinai buvo sumažinti. New 
Yorko valstija aiškiai perstato 
kosmopolitišką kokybę 
geografijos, šiaurinėj 
kur vokiški palatinatai 
jo, miestai yra Berlin, 
den, Frankfort, Luthern, Lu- 
theransville, New Bremen, 
Rhinebeck, Staatsburg, New
burg. Yra belgiškų vardų, 
kaip Antwerp, Flanders ir 
Ghent; šveicariškų vardų — 
Alpine, Berne, Geneva, Inter
laken, Luzerne; graikiški var
dai — Athens, Attica, Car
thage, Cicero, Corinth, Euclid, 
ir Troy. Rusija turi savo Odes- 
są, Petersburg ir New Russia; 
Lenkija turi Pulaski, Warsaw 
ir Poland. Francija turi Bo
naparte, Bouquet, Chaumont, 
Frontenac, LaSalle, Lyons, 
Pierrepont ir Versailles; Ita
lija turi Florence, Genoa, 
Pompey, Rome, Angelica ir 
Romulus. Miestui Bergen nor
vegai davė vardą ir Bohemia 
New Yorko pirmieji čechai.

FLIS.

gavo vardą 
Jonas Bronck 
didelių holan- 
dvarų, kurie

miesto didumo,

savo 
daly j, 
kovo? 
Dres-

Vichy, Franci ja, 
ciai organizuoja 
liuosnorių francūzų” karui 
prieš Sovietus.

— Na- 
“legioną

_ . „_o_______ ; ašaromis ir 
į krauju, išnyko, kaip migla vė- 

Jeigu jūs, mano 
mieli generolai, da nežinote, tai 
jūsų. Paulius skaito savo priva
lumu jum paaiškinti, kad hitle
rinis nacizmas yra griežtai tau
tiškas. Būk tu nors ir iki aukš
čiausios beprotystės fašistas, 
bet jeigu nėši farpliukti vokie- 
tys, tai Hitleris tau nepripažins 
nei šuniškos teisės! Nežiūrint 
to fakto, mano mieli generolai, 
kad jūs hitlerizmo naudai dasi- 
melavote net iki dvasinio vidu
riavimo, kad jau neliko jokios 
galimybės nuo melavimo ligos 
išsigydyti, bet gi Hitlerio nega
lit sužavėt, nors ir plyštumėt 
bemeluodami.

Aky vaizdo je to, kas dabar de
dasi, ponai generolai, jūs esate 
priversti keisti savo melų stra
tegiją kiton .kryptim Neužgin- 
činamas faktas yra, kad Rau
donoji Armija ištaškys fašisti
nę bjaurybę sykį ant visados! 
Kad nepatektumėt keblion pa- 
dėtin, ponai generolai, jūs turit 
pasidaryt skylę, per kurią ga
lėtumėte išlysti, nes pripažini
mas bolševizmui galybės, jum, 
ponai generolai, būtų skaudes
nis ir už skaudžiausiai kanki
nančią mirtį. Jeigu jūs pradė
sit sakyt, kad Anglija sutriuš
kino fašistinį smaką, tai iš jūsų 
juoksis netik žmonės, bet ir 
varnos ant visų tvorų. Kadangi 
visas svietas puikiai žino, kad 
Anglija per du karo metu to 
smako nesutriuškino.

tos iškilmės, kaipo 
kiekvieną metą, ap- 
publiką. Ateinantį 
visi suvažiuosim į

su-

“Laisves” piknikas įvyksta 
ateinantį sekmadienį Mikolai- 
čio farmoje. šiemet tikimės ge-1 
ro oro ir geros publikos. Visų i 
pareiga sutraukti kuo dau-l 
ginusiai svieto į šį pikniką.! 
Kolonijų lietuviai žmonės, re
mianti mūsų spaudą, mūsų ju-i 
dėjimą, kovą prieš fašizmą, 
prieš reakciją, turi juo labiau 
važiuoti ir raginti lietuvių vi
suomenę.

Mes philadelphiečiai rengia
mės prie 
paprastai 
tarnauti 
šeštadienį
parką stalus pataisyti ir 
tvarkyti visą parką. Tie, kurie 
mūsų draugai nedirbs, visi 
kviečiami atvažiuoti ir padė
ti, pagelbėti, juk visų yra 
bendra pareiga.
Didelis Hitlerio Pavergtų Tau

tų Rengiamas Masinis 
Mitingas

Sekmadienį rugsėjo (Sep
tember) 7 dieną, LuLu Temple 
— Spring Garden ir Broad 
gatvių, 3-čią vai. po pietų, 
bendros lietuvių, rusų, ukrainų 
ir lenkų, organizacijos ir tūlos 
parapijos rengia labai svarbias 
prakalbas teikimui medikalės 
ir visokios pagelbos Sovietų 
Sąjungai, kovojančiai prieš 
žmonijos priešą nacizmą ir fa-

Iš
vai an d ži o programa 
girdisi ir Philadelphijoj, 
ką jau buvo 
doje, k a 
del ph i jos
stangas ir garsykim, kad žmo
nės apie tai sužinotų. Vietiniai 
priešų radio nusinakins su sa
vo radio pletkais. “Laisvės” 
programa yra kas pirmadie
nis, 9 vai. vakare iš WBYN 
stoties, 1430 klcs. Klausykite!

Rep.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksni-wimas. asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apo 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokestj. 

Kreipdamiesi adresuokite:

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

CONNECTICUT VALSTIJOS

SPAUDOS PIKNIKAS
Ruošia Darbininkiškos Organizacijos

Sekmadienį, 31 Rugpjūčio-Augusi
Lietuvių Parke, Už Lakewood, Waterbury, Conn

Pradžia 1 valandą po pietą. Įžanga 20 centų.

>>■67

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

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

ŠOKIAMS GROS MERRY MAKERS ORKESTRĄ

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

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

BONCE
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NUO RED.—šios apysakaitės autorius, 
J. L. Perecas, yra žymus žydų klasikas ra
šytojas. Tarybinėje Lietuvoje buvo plačiai 
atžymėta jo 90 metų gimimo sukaktis. Jis 
gimė 1851 m., o mirė 1915 m., Lenkijoje.

Ketvirtadienis, Rugp. 28, 1941

Čia, šiame pasaulyje, Boncės Tylenio 
mirtis jokio įspūdžio nepadarė. Pamėgin
kit paklausti, ar kas žinojo, kas per vie
nas buvo Boncė, kaip jis gyveno ir kuo 
jis mirė: ar širdis jam plyšo, ar jėgos pa
sibaigė, arba stuburys jam sulūžo nuo 
nepakeliamos naštos... Kas gali žinoti? 
Gali būti, jis badu mirė?

Jeigu būtų pastipęs vienas iš arklių, 
traukiančių tramvajų, tada žmonės būtų 
daugiau susidomėję. Apie tai būtų laik
raščiai rašę, šimtai žmonių būtų subėgę 
iš įvairių gatvių pažiūrėti į.nelaimingąjį 
gyvulį ir net vietą, kur įvyko katastrofa.

Bet ir tramvajaus arklys nebūtų to su
laukęs, jeigu arklių būtų tiek daug, kiek 
žmonių.

Boncė tyliai gyveno ir tyliai pasimirė. 
Kaip šešėlis jis praėjo mūsų pasaulį.

Boncę apipiaustant vyno nebuvo, tau
rės neskambėjo. Tapęs “bar-micvo” (13 
m. amžius — religijos pilnametiškumo 
pradžia), jis puikios prakalbos nelaikė. 
Gyveno kaip nepastebima smiltelė pajū
ryje, tarp milijonų į ją panašių. O kai 
vėjas pakėlė tą smiltelę į orą ir pernešė 
ant kito kranto, niekas to nepastebėjo.

Kol gyvas buvo, jo kojos pėdsakų nė 
peršlapusioj žemėj nelikdavo, o kai mi
rė, jo kapo lentikę vėjas numetė. Laido
tuvininko pati rado tą lentikę toli nuo 
kapo ir išvirė ja puodelį bulvių. Praslin
ko tik trys dienos, ir laidotuvininkas jau 
nieku gyvu nebeatsimintų, kur palaidotas 
Boncė...

Jei Boncė būtų ant kapo paminklą tu
rėjęs, tada, gal būt, po šimto metų koks 
senienų tyrėjas jį galėtų rasti, ir Boncės 
Tylenio vardas dar kartą praskambėtų 
šiame pasaulyje. >

Praėjo kaip šešėlis. Jo atvaizdas neiš
liko niekieno prote, niekieno širdyje. Jo 
nė žymės neliko.

Ničnieko jis nepaliko. Vienainis gyve
no, vienainis ir mirė.

Kad žmonės negyventų tokioj skuboj, 
gal būtų kas išgirdęs Boncės stuburį 
braškant po sunkiąja našta. Kad žmo
nės daugiau spėto turėtų, tada gal kas 
būtų pastebėjęs, jog Boncė (irgi žmogus) 
turi dar ligi gyvas užgesusias akis ir bai
siai įdubusius skruostus; būtų pastebė
jęs, jog ir be naštos jis vaikščioja galvą 
nulenkęs, lyg dar ligi gyvas ieškotųsi ka
po. Jei žmonių būtų tiek pat maža, kiek 
arklių, traukiančių tramvajų, tada gal 
kas būtų paklausęs: “O kur dingęs Bon
cė?”

Kai Boncę į ligoninę nuvežė, jo kertė 
pogrindyje nepaliko tuščia; jos laukė de
šimtis žmonių, tokių pat, kaip Boncė, ku
rie burtus mete dėl kertės. Boncę per
nešė iš ligoninės lovos į numirėlių kam
barį, — ir pasirodė, jog dviejų dešimtų 
neturtėlių tos lovos laukiama. Kai jį iš
nešė iš numirėlių kambario — ten įnešė 
dvidešimt užmuštų, iškastų iš po griuvu- 
sių namų. Kas gali žinoti, kiek laiko jis 
ramiai ilsėsis kape, kiek žmonių jau lau
kia to sklypelio žemės?

Tyliai gimė, tyliai gyveno, tyliai mirė 
ir dar tyliau palaidotas.

TYLENIS
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Kas ten griaudžia danguje?
Du angelai rita Boncei į dausą auksinį 

ratuotą krėslą.
Kas ten sušvito?
Ten nunešė auksinį vainiką, papuoštą 

brangiausiais akmenimis, irgi Boncei.
— Dar nenusprendus Dangaus Teis

mui? — klausia nustebę ir ne be pavydo 
teisuoliai.

— Koks ten teismas, — atsako ange
lai, — juk tai bus tuščia formalybė. Prieš 
Boncę nė dangaus kaltintojas neišsižios. 
Byla tęsis ne ilgiau kaip penkias minutės. 
Juk čia su Bonce Tyleniu turima reikalo!

Menkas Skirtumas
Jaunamartės draugės pa

klausė, ką ji dabar mano 
apie vedusiųjų gyvenimą.

“Mažai ką aš matau skir
tumo,” jinai atsakė. “Pirm 
vedybų aš pusę nakties 
laukdavau, kolei Jurgis iš
eidavo namon, dabar gi aš 
pusę nakties laukiu jo na
mon pareinant.”

padarė didelio įspūdžio.
Išeidamas jis giria verku

sį klausytoją už jo dorovin
gumą ir už ašaras, kuriomis 
išreikšta jo meile dievui.

—Visai kitas čia yra da
lykas, -— tarė žmogus kapu
cinui: — aš verkiau todėl, 
kad tavo barzda priminė 
mano ožį, kurio aš, nelai
mingas, neseniai netekau.

Nematė, Nors Buvo ant 
Galvos

—Ar atidavei' laišką po
nui Laukiui? — paklausė 
šefas berniuką.

—-Taip, bet> aš manau, 
jog jis jo negalės perskaity
ti.

—Sveikinu. O kas gimė: 
skutimas ar garbanavimas?

Nesuprantamas Klausimas
Ligoninėje. Gydytojas pa

gal papratimą klausia tik 
ką atvežto vyro su aprišta 
galva:

—Ar jūs vedęs?
—Ne, aš esu pervažiuo

tas automobilio.
Surankiojo J. B.

tik oras nepakenks, tai bridge- 
portiečiai gražiai pasirodys 
spaudos naudai piknike.

Vietinė LLD kuopa rengia 
draugišką išvažiavimą savo 
naudai, . rugsėjo 14 d. drau
gų Gladkauskų pastogėje, 4 
Kittery St., Milford, Conn. Ko
misija pranešė, kad viską jau 
turi prirengus ir tik laukiama 
dienos, kada turės atsibūti ta
sai išvažiavimas. Snigs ar lis, 
o išvažiavimas vistiek įvyks. 
Bet pirmiaus atlikime spaudos 
pikniką.

Bridgeport, Conn LLD Narys.

Visai kas kita buvo anam pasauly. Ten 
Boncės mirtis padarė didelio įspūdžio.

Didysis “Mesijos laikų” ragas skarde
no visose septyniose dangaus sferose: 
“Boncė Tylenis numirė.” Didžiausi ar- 
chistratigai plačiausiais sparnais skrai
dė iš vienos vietos į kitą ir pranešė vie
nas kitam: “Bonce pakviestas į Dan
gaus Teismo posėdį.” Dausoje linksmybė, 
džiūgavimas, klegesys: “Boncė Tylenis!” 
Lengva pasakyti — Boncė Tylenis!

Jauni angelai deimanto akutėmis, auk
siniais, švelniausiais sparneliais ir sidab
rinėmis kurpelėmis su džiaugsmu nulėkė 
Boncės sutikti. Sparnų plestėjimas, kur
pelių trepsėjimas ir jaunų, rausvų lūpe
lių linksmi juokai pripildė dangų, pasie
kė Praamžiaus sostą, ir pats Praamžius 
jau žinojo Boncę ateinant.

Protėvis Abraomas stojo šalia dangaus 
vartų, ištiesė dešiniąją ranką nuoširdžiai 
pasveikinti ir saldus, šviesus šypsnis pa
sirodė jo veide.

Kai angelėliai apspito Boncę ore ir jam 
pagerbti pagiedojo giesmelę, o protėvis 
Abraomas pakratė jam ranką, lyg senam 
bičiuliui; kai jis išgirdo, jog dausose jam 
paruoštas krėslas, jog jo laukiąs vaini
kas, jog Dangaus Teisme apie jį pik
to žodelio netarsią, — Boncė, kaip ir 
aname pasaulyje, iš baimės tylėjo. Jam 
širdį suskaudo. Jis buvo tikras, kad čia 
sapnas arba paprastas nesusipratimas.

Jis jau buvo į tat įpratęs. Ne kartą 
aname pasaulyje sapnavo renkąs grindy
se pinigus, kurių ten milijonai išbarstyti, 
ir nubusdavo dar didesnis nuskurdėlis 
nekaip atsigulęs. Ne kartą žmonės apsi
rikę jam nusišypsodavo, gerą žodelį tar
davo, o paskui nusispiovę nusigręždavo.

— Toks jau yra mano likimas, — gal
voja jis.

Ir jis bijo akis pakelti, kad sapnas ne
išnyktų, kad nenubustų kur urve tarp 
gyvačių ir skorpionų; bijo išsižioti, krus
telėti, kad jo nepažintų ir į pragarą ne
mestų.

Jis dreba ir negirdi angelų pagyrimų, 
nemato, kaip linksmai jie aplink jį šo
kinėja; protėviui Abraomui neatsako į 
nuoširdų “Taika Jums,” o stojęs prieš 
Teismą — stovi nepasisveikinęs.

Visai žmogus nesižino ką darąs iš bai
mės. ■ . i

Toji baimė dar padidėjo, kai jis nety
čia dirstelėjo į Dangaus Teismo aslą. Tik
rasis alebastras, išdėliotas brilijantais. 
“Ant tokios aslos stovi mano kojos?” — 
Jis visas sustingsta. “Kas gali žinoti, ko
kiu turtuoliu, kokiu rabinu, kokiu cadi- 
ku jie mane laiko... Jis ateis — ir tada 
man bus galas!”

Iš baimės jis nė negirdi, kaip pirminin
kas ryškiai ištaria: “Boncės Tylenio by
la” ir, paduodamas aktus angelui gynė
jui, sako:

— Skaityk, bet trumpai.
Visų dėmesys nukreiptas į Boncę. Jam 

ausyse spengia, ir tame spengime eina 
vis ryškyn ir ryškyn saldusis angelo gy
nėjo balsas, skambąs kaip smuiko garsai.

— Jo vardas, — girdi jis, — jam tiko, 
kaip rūbai, pasiūti dailininko siuvėjo, 
lieknai figūrai.

— Ką jis čia kalba? — klausia save 
Boncė ir staiga girdi nekantrų balsą:

— Tik be palyginimų!
— Jis niekuomet — tęsia angelas gy

nėjas, — niekuo nesiskundė, nei Dievu, 
nei žmonėmis. Niekuomet nežybtelėjo jo 
akyse neapykantos kibirkštis, niekada jo 
žvilgis nesikreipė su skundu į dangų.

Boncė vėl nė žodžio nesuprato, o kieta
sis balsas vėl pertraukia:

—Be retorikos!
—Jovas neišturėjo, o jis juk nelaimin

gesnis buvo...
—Faktų, tik sausų faktų!—rėkia dar 

nekantriau pirmininkas.
—Aštuntą dieną po gimimo jis buvo 

apipjaustyas..
—Tik be realizmo!
—Operatorius nemokėlis nesulaikė

kraujoplūdos...
—Toliau!
—O jis vis tylėjo,—tęsia gynėjas.—Ty

lėjo net tada, kai, trylikos metų būda
mas, nustojo motinos ir gavo pamotę... 
pamotę žiežulą, raganą...

—Gali būti, čia vis dėlto apie mane 
kalbama? — pagalvoja Boncė.

—Prašau be insinuacijų trečių asmenų 
adresu, — pyksta pirmininkas.

—Ji duonos kąsnio jam pavydėdavo, 
duodavo jam sukietėjusios apipelėjusios 
duonos... plaušus mėsos vietoje.. .„o pa
ti kavą su grietinėle gėrė.

—Dalykiškai!—rėkė pirmininkas.
(Bus daugiau)

Jam Nepatogu
Profesorius (snūduriuo

jančiam studentui): “Jūs 
negalite mano klasėje mie
goti:”

Studentas: “Jeigu jūs 
taip garsiai nekalbėtumėt, 
tai man būt daug pato
giau.”

Skirtumas
Kaimietis net ir vienon 

pusėn važiuojamą gatvę 
skersuodamas į abi šalis pa
sižiūri.

Miestietis gi jokią gatvę 
skersuodamas nei 
šalin nežiūri.

vienon

Simpatija ne Vietoj
Moteris: “Kol gyva 

siu, aš niekur daugiau 
tavim neisiu!”

Vyras: “Ir kodėl?”
Moteris: “Oi tu, gremėz

de netašytas! Ogi, kalbantis 
su Vargaliene, tu klausei 
jos, kaip jos vyras tą karštį 
pakenčia; argi tu neatsime
ni, kad jos vyras jau du mė
nesiai kai numiręs!”

bu
su

Apsivylė
M i e s t e 1 yje, atvykęs 

Plungės kapucinas, sakė pa
mokslą ir sujaudino klausy
tojus. Jis buvo visų gerbia
mas, ilga žila barzda; senis.

Vienas klausytojas gau
singai' liejo ašaras.

Kapucinas buvo labai pa
tenkintas, kad jo pamokslas

iš

jo

—Kodėl ne?
—Nes jis aklas.
—Ką? Laukys aklas?
—Taip. Nes kai aš 

biure buvau, tai jis mane
net du kart paklausė, ar aš 

1 žinau, kur mano kepurė, 
nors ji visą laiką ant gal
vos buvo.

Minkštą ar Kietą?
—Ar tu turi pieštuką?
—Minkštą ar kietą?
—Minkštą, mat, aš noriu 

rašyti meilės laišką.

Restorane
Svečias: — Tai, vadinas, 

pusė vištos? Juokai.
Padavėjas: — Galite ra

miai juoktis, — bet daugu
ma svečių keikiasi.

Tarp Kirpėjų
—Įsivaizduok, vakar 

didėjo mano šeima.
pa-

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ... ............................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ................... ..........

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ...........  -........

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

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. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

35c 

$1.35 

$1.75 

$1.60 

$3.00
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

Liet. Literatūros Draugijos 
63 kuopos susirinkimas atsi
buvo rugpjūčio 15 d. Gauta du 
nauji nariai į Literatūros 
Draugiją. Susirūpinta “Moterų 
Balso“ žurnalu. Ant vietos na
riai sudėjo kiek aukų, ir drg. 
M. Valatkienė paėmė blanką 
parinkti aukų daugiaus dėl 
minėto žurnalo.

Apkalbėta spaudos piknikas, 
kuris įvyks rugpjūčio 31 d. 
Waterbury, Conn. Išrinkta ge
ra komisija rengimui buso. 
Komisija gerai darbuojasi ir 
jau turi apsčiai kostumerių, 
kurie važiuos į pikniką. Bu
šas išeis nuo Lietuvių, Salės, 
407 Lafayette St., 12 v. dieną.

Kaip kas metą, taip ir šie
met Bridgeporto moterys žada 
gražiai apdovanoti šeiminin
kių stalą su stambia auka. Jei

Newark ir Kearny, 
New Jersey

John Degutis organizuoja 
busus j Philadelphijos rengia
mą “Laisvės“ pikniką, kuris 
Įvyks šį sekmadienį. Bušai iš
eis iš Kearny nuo Daves Ave. 
ir kampas Duke St., 10-tą vai. 
ryto. Kelionė $1.50 Į abi pusi.

Iš Newarko busai išeis nuo 
Jurginės Salės, 180 New York 
Avė., 10:15 vai. ryto. Kelionė 
$1.50 Į abi pusi.

Prašome iš anksto užsisaky
ti vietas busuose ir važiuoti Į 
tą didįjį “Laisvės“ pikniką.
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

t

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

Philadelphia, Pa

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuviu organizacijų rengia 

mas didysis piknikas dėl dienraščio “Laisvės”

|vyks 
Sekmadieni

Rugpjūčio 
August

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA

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

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 
Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 
mailių nuo Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po kairei į Rd. 
No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St.,' 735 Fairmount Ave<
1218 Wallace St. ir nuo Mužikales Sales Richmonde.

t
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Paveikias parodo gražuoles pikietuojant Brass Rail 
restaurantą puošniajam Jones Beach, New Yorke. Jau 
du metai Amerikos Darbo Federacijos unija veda ko
vą prie šito restauranto savininkus.

rius generolas Goeringas 
areštuotas. Yra davinių, 
kad jis ištremtas į koncen
tracijų liogerį. Kad su Goe- 
ringu yra kas negerą, tai 
liudija ir keliauninkai, atvy
kę į Šveicariją, kurie sako, 
kad Goeringo paveikslai 
prašalinti iš viešų vietų, 
kur jie pirma kabojo. Sako
ma, kad Hitleris areštavęs 
generolą Haushoffe, gene
rolą Milch, kurį buvo pasky
ręs orlaivyno komandierium 
prieš Sovietus ir sako, kad 
suimtas užsienio ministeris 
Von Ribbentrop. Bet kaip 
ten tikrumoj dalykai yra, 
tai labai sunku žinoti. Tiek 
žinoma, kad fašistų tarpe 
yra pjovynių, nes jiems ka
ras neina taip, kaip jie ma
nė.

Nesiseka Generolui Franco
Ispanijos liaudies budelis 

generolas Franco, kuris 
prie valdžios pastatytas Ita
lijos ir Vokietijos fašistų 
ginklais, mobilizuoja “liuos- 
norius” į “Mėlynąjį Legio
ną”, karui prieš Sovietų Są
jungą.

Londone gavo pasitikimų 
žinių, kad fašistų tas žygis 
nepavyko, kad nesiranda 
“liuosnorių”. Visai mažai 
atsirado “liuosnorių’’ net iš

Elizabeth. N. J.
Norintiem važiuoti j Phila- 

delphijos pikniką naudai 
dienraščio “Laisves,” rugpjū
čio (Aug.) 31, kuris bus Miko- 
laičio parke, Eddington, Pa., 
pranešame, kad iš Elizabetho 
eis busai. Kelione $1.75 i abi 
pusi. Busai išeis 11 vai. ryto, 
nuo kliubo, 408 Court St. Pra
šome iš anksto užsisakyti vie
tas busuose. Komisija F. Šiau- 
lis, A. Skairus ir C. Audrūnas. 
Prašome nesivelFiti užsisakyti 
vietas.

CLEVELAND, OHIO
Clevelandiečiai ir apylinkių 

draugai visi į Lyros pikniką, 
užbaigimui piknikų sezono. 
Piknikas atsibus rugpjūčio 31 
d., Lake Shore Picnic Grounds,

Sako, Iranas Neisiąs Su Iš Karo ir Apie Karą
Naciais-Italais - - - - -

185 gatvė ir Lake Shore Blvd. 
Mašinomis važiuokit Lake 
Shore. Boulevardu iki 185 St. 
čia sukit po kairei; už vieno 
bloko bus piknikas. Be maši
nų važiuokit busu Lake Shore, 
išlipkit ant 185 gatvės, po kai
rei bus ir piknikas. Bus iškaba.

Piknike bus žaidimai, do
vanos laimėtojams, taip pat 
laimėjimai ir prie įžangos bi
lietų ; kurie mylite maudytis, 
tai galėsite ir pasimaudyt, nes 
yra maudynės. Tad, visi į Ly
ros pikniką!

Casper Ge.ndrice.

London, rugp. 27.—Pra
nešama, kad nacių orlaiviai 
dieną ir naktį neatlaidžiai 
puola bombarduot Sovietus 
visame Leningrado fronte.

Berlin. — Nacių valdžia 
įsakė uždaryt visus Meksi
kos konsulatus Vokietijoj.

IRANAS IR JO POLITIKA

krašto valdonams. Tiesa, 
kada žmonių kultūrinis lai
psnis yra žemas, tai valdo
nai daugelį jų apgaus ir su- 
kurstys prieš “užpuolikus.” 
Mums atrodo, kad Raudo
noji Armija ir Anglijos ka
ro jėgos į trumpą laiką 
įveiks Irano valdonų pasi
priešinimą, užims Iraną, 
palaikys ten liaudies tvar
ką, apsaugos tą šalį nuo Vo
kietijos fašistų barbarų ir 
kada karas baigsis, tai pa
sitrauks iš Irano. Tą parei
škė Sovietų valdžia, tą pat 
pareiškė ir Anglijos valdžia.

Taigi, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos karo žygis į Ira
ną, dabartiniu laiku, yra 
įoms būtinas, kad apsisau
gojus nuo Vokietijos fašistų 
iš tos pusės ir kad išgelbė
jus Iraną nuo fašistų paver
gimo. D. M. Š.

daug ginklų ir amunicijos 
pristatė per Turkiją.

Iranas karo laivų tik 8 
turi. Kaspijos Jūrą valdo 
Sovietų laivai ir jie lengvai 
išvaikys Irano laivus. Persi
jos Užlajoj viešpatauja An
glijos karo laivai ir jie iš- 
gaudys Irano laivus. Irano 
orlaivyne yra apie 300 karo 
lėktuvų. Armijoj yra 9 di
vizijos, apie 120,000 vyrų. 
Aišku, kad karui kilus Ira
no valdonai bandys daugiau 
mobilizuoti vyrų į armiją, o 
gal ir organizuoti neregu- 
liarės armijos pasipriešini
mą.

Sovietų Raudonoji Armi
ja ir Anglijos karo jėgos 
veikia iš visų pusių prieš 
Iraną. Šioms išlavintoms ir 
gerai ginkluotoms armijoms 
negali sudaryti rimto pasi
priešinimo Irano armija, 
kaipo militarė jėga.

Bet Irano valdonai deda 
viltį ant šių faktorių: (1) 
Vokietijos fašistai prisiuntė 
apie 5,000 militaristų, dau
giausiai oficierių, kurie įsi
lies į Irano armiją ir ją su- 
drūtins. (2) Stoka Irane 
kelių mechanizuotai armi
jai. (3) Didelis kalnai, vi
sokios perkalnės, dykumos 
sudaro didžiausias kliūtis. 
(4) Vokietijos fašistai ža
da už mėnesio laiko pribūti 
Irano valdonams su pagel- 
ba. (5) Laukia veiksmų iš 
Turkijos pusės.

Mums atrodo, kad Irano 
liaudis neis, nuoširdžiai į 
pagelbą savo pardavingiems

BROOKLYN !

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

(Tąsa nuo 2-ro puslapio)
Ii j a, matydamos tą Vokieti
jos fašistų žygį Irane, buvo 
priverstos veikti. Anglija 
reikalavo iš Irano valdžios, 
kad ji pastotų Vokietijos 
šnipų veiklai kelią. Sovietų 
Sąjunga net tris kartus 
protestavo prieš Irano val
džią, kad ji laužo su' Sovie
tais sutartį, reikalavo išva
ryti Hitlerio agentus. Bet 
Irano valdžia, matyti, nusi
tarė nepaisyti savo šalies 
gerovės, bet parsidavė Vo
kietijos fašistams. Tada ki
to kelio Sovietų Sąjungai ir 
Anglijai neliko, kaip pasių
sti į Iraną savo armijas.

Raudonoji Armija pradė
jo žygį iš Užkaukazijos, kad 
apsaugojus Baku žibalą, iš 
Kaspijos Jūros, kurią val
do Sovietų karo laivai, ir iš 
Turkestano. Anglijos armi
ja įžengė į Iraną iš Indijos 
ir Iraqo, o jos karo laivai ir 
desantai veikia iš Persijos 
Užlajos. Irano valdžia, ku

ri nesipriešino Hitlerio 
agentų veiklai, įsakė savo 
armijai muštis prieš Sovie
tų Sąjungos ir Anglijos ar
mijas. Prasidėjo karas.

IRANO JĖGOS IR PER
SPEKTYVOS

Iranas, kaipo kultūriškai 
ir industriniai atsilikus ša
lis, nėra labai tvirta kari
niai. Jo apsiginklavimas— 
kanuolės, tankai, orlaiviai 
ir kiti ginklai daugiausiai 
pirkti Anglijoj ir Sovietų 
Sąjungoj. Galimas daiktas, 
kad Vokietijos fašistai siųs
dami į Iraną savo agentus

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

fašistinės falangistų 
nizacijos. Ispanijos 
.atsimena, kaip jai 
prieš fašistus padėjo

orga- 
liaudis 
kovoj 

Sovie
tų Sąjunga. Kas dėl fašistų 

xv*fer. —j . ... suklaidintų ispanų, tai ir
Girdėta radijo pranešimas, Vls- slepia. Jie Vokietijoj įjįe kenčia didelį ekonominį 
kad Irano valdžia nenorės slepia tokius dalykus, jvargą, 0 politikoj mato, kad 
tapt nacių-italų sąjunginiu- kaip lusų fionte oro per-l generolas Franco yra ša
ke prieš Sovietus ir Angli- mainas. Oi ą jie skelbia pa- jįes išdavikas, aklas Hitle- 
ją, ir jau siūlo išvyt kelis 'gnl karo įvykius. Kada Rau- 
desėtkus žymiausių Hitlerio idonoji Armija vienur ar ki-

_____  Nacių Tarpe Nesutikimai
New York, rugp. 27. _ I Vokietijos fašistai labai

M

agentų iš Irano.
Washington. — Tautinis 

Negrų Kongresas atsišaukė 
j prez. Rooseveltą duot gin
klu ir medžiaginės paramos 
Ethiopijai apsigint nuo gali
mų užpuolimų iš fašistų pu
sės

tur sulaiko arba atmeta Vo
kietijos fašistų jėgas, tai 
Hitleris skelbia: “Fronte

rio ir Mussolinio bernas. Vis 
gi, frankistai dar nesiliau
na mobilizuoti “liuosno- 
rius”, jie vartoja apgavimo 
ir net priespaudos priemo-

lietus. Ir ant lietaus, balųnes, kad tik suverbavus ke- 
purvo verčia bėdą, kad,^ tūkstančius vyrų karuiir ;

naciai negali pirmyn eiti.
Kas darosi pačių fašistų Sę. 

vadų ir generolų tarpe, tai1

uz Hitlerio ir Mussolinio pu-

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

;į 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 

; NEWARK, N. J. 
• ;

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.
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__ 'sunku žinoti. Bet yra davi-l Chinijon vėl išsiųsta $5,000
0

dingos ir kaip vartoti.
Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c

PRANEŠ1MAI
IŠ KITUR ,

PITTSBURGH IR APYLINKĖ
Draugiškas išvažiavimas įvyks šj 

sekmadienį, Aug. 31 d. Rengia LDS 
160 kp. ant Mikalauskų Ūkio, Evans 
City, Pa. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Vieta labai puiki. Bus skanių už
kandžių ir visokių gėrimų. Tik va
žiuodami į pikniką turėsite gauti iš 
kuopos komiteto tam tikrus ženklus. 
Širdingai kviečiame skaitlingai daly
vauti. — Komitetas. (203-204)

nių, kurie rodo tą, kad tar
pe fašistų vadų ir generolų 
eina niovynės, nesutikimai 
iš priežasties to, kad jie įsi
vėlė karan su Sovietų Są
junga ir numato savo galą.

Iš Maskvos buvo praneš
ta, kad orlaivyno komandie-

vertės medikamentų, supirktų 
iš tam tikslui surinktų aukų.

E. Moor, 25 m., St. Albans, 
mirė dėl nukritimo nuo kopė
čių darbe Knickerbocker Ice 
Co. šapoj, 146 Elizabeth St.

f

Suteikiam garbingas laidotuvet

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

c

Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas bus 

Aug. 28, salėje 376 Broadway, pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai bū
kite susirinkime ir atsiveskite naujų 
narių į draugiją. Kurie dar nesate 
užsimokėję, tai malonėkite užsimo
kėti šiame mitinge. Atsiminkite, kad 
palaikymas šios apšvietus organiza
cijos yra mūsų visų reikalas. Tat 
būkite susirinkime. — G. L.

(202-203)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

sekmadienį. Jis sako, kad 
žmonių piknike buvo labai 
daug ir parama bus labai gra
ži.

Beje, piknike rinkę aukas 
suteikimui medikalės pagel
bės Sovietų Sąjungai. Surinkę 
gana daug.

WORCESTER, MASS.
šį sekmadienį, Aug. 31 įvyks visų 

draugijų rengiamas bendras pikni
kas. Bus Olympia Parke. Bus skanių 
valgių, bus gera muzika ir bus ro
domas Sovietų judis, raudonarmie
čiai Dunojaus krantu. Tai scena So
vietų kovų Ukrainoje. Kviečiame 
vietinius ir iš tolimesnių kolonijų 
skaitlingai dalyvauti šiame piknike.
— Rengėjai. (202-204)

Prieš porą dienų Brook lyne 
lankėsi svečias iš Scrantono. 
Teko kalbėtis apie mainierių 
padėtį šiuo laiku. Jis mano, 
kad mainierių padėties apsi
gynimas nepagerino. Darbų 
kaip buvę stoka, taip ir te
besanti.

. WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakare, 7:30, Liet. 

Salėje, 29 Endicott St. Jvyks mar
gas pasilinksminimo vakaras. Tai 
bus Aug. 29 d. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti ir linksmai praleisti vaka
rą. — LLD Moterų Kp. (202-203)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

29 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., Jurglnėj 
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)

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)

Beje, visai netikėtai pereitą 
pirmadienį aplankė mus labai 
tolimas svečias iš Uruguajaus. 
Tai jūrininkas Adomas Zavec- 
kas. Tai pažangus ir veiklus 
vyrukas, užaugęs pietų Ameri
koje. Jis papasakojo mums 
apie Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir vargus.

: Le VANDA į
FUNERAL PARLORS

Incorporated
'į J. Le VANDA—B. LeVANDA

Tėvas ir Sūnaa Levandauskal 
UNDERTAKER

337 Union Avenne
Brooklyn, N. Y., j

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

Valgykite
MEDŲ

NELAUKITE ; 
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da- į 

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus ' ;

Sako Dr. J. J. Karkiančius <

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

FOTOGRAFAS
Trauklu paveikslus familljų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES i 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway Ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

> UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

a

•>

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.

LV^BELL raking cobp.

THE BAKERS'

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
©i CHARLES J. ROMAN

.( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

e

Robert Lipton
JEWELER i 

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avea.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, ReumatiŠkl 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šia- 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

NewWko^^^Zinioi
JEIGU JŪS NORITE GRAŽIAI IR 

NAUDINGAI PASILINKSMINTI
Harry Bridges Iškėlė Aikštėn 

Begėdišką Jo Šnipinėjimą 
Apsistojus New Yorke

Jaunimo Kongresas Praves 
Rinkliavą Dovanoms 

Esantiems Armijoj

trumpraštis išplaukęs iš pono 
Unkulio lūpų:

—Gud yvin mai frents!... 
Mas gi už pinig neparsiduod- 
ma; mas veikma už idėjis; 
mas skleidžma tik gryn lietu- 
vyb... O dabar:—žerk Kap 
Pauderis pritai-ka akinis; 
jūs girdit šin vard dažnai; bet 
biznis is biznis; jeigu ne žerk 
Kap Pauderis — jūs garba-

Jūs nerasite smagesnės ir 
naudingesnės pramogos už 
“Laisvės” pikniką Philadel- 
phijoj (Mikolaičio Parke, Ed
dington, Pa.), šį sekmadienį, 
rugp. 31-mą.

Vien tik už du dolerius jūs 
turėsite smagią ekskursiją bu- 
sais — arti du šimtu mylių pa
sivažinėti po gražius laukus.

Ten pasimatysite su tūks
tančiais lietuvių iš kelių vals
tijų, pasilinksminsite su jais 
ant kalniuko esančiame sode,

karną dieną šventė, proga pa
silsėti.

Prisidėsite prie išlaikymo 
į vienintelio lietuvių dienraščio 
rytinėse valstijose, kuris tar
nauja jūsų organizaciniams, 
kultūriniams apšvietos reika
lams ir patarnauja net asme
niško gyvenimo svarbesniais 
nuotikiais.

Bušai Išeis 8:30 Ryto
Iš Central Brooklyno nuo 

Geo. Stankaus krautuvės, 67 
Hudson Ave.

apsuptame žaliuojančiomis gi- Iš Maspetho nuo Zabielskio 
raitėmis ir gražiais laukais, i salės, 61-38 56th St.
girdėsite kelių chorų dainas, Iš Williamsburgo nuo “Lais-
ir gal ne vienas grįšite su do
vana, kadangi prie įžangos bi
lietų bus išduota 25 piniginės 
dovanos, kurių 1-ma yra $25. 
Kaip kam piknikas kupinai ir 
praktiškai “apsimokės.” O su

vės” raštinės, 427 Lorimer St.
Kad nereikėtų niekam na

mie liktis, kad visi kartu (be 
laukimo ekstra busų) galėtu
me išvažiuoti, prašome įsigyti 
bilietus iš anksto.

Iš Petro Marčiuko 
Laidotuvių

Rugpjūčio 26-tą, 2 vai. po 
įlietų, didelis būrys brook ly- 
niečių išlydėjo Petrą Marčių- 
ką paskutinūn jo paulinio vie
ton — j Alyvų Kalnelio kapi
nes.

Dar gerokai prieš 2-rą va
landą Bieliausko šermeninė 
buvo perpildyta ir prie jos sto
viniavo būriai žmonių, Apie 
šimtas palydovų, pora desūtkų 
mašinų, palydėjo j kapines, 
Ten jau radome bfirj susirin- 
kušių apylinkės gyventojų, 
draugų-draugių inaspothIečių,

Prie velionio kapo pasakė 
atsisveikinimo kalbą A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius, at
žymėdamas Petro Marčiuko, 
kaipo buvusio aktyvaus unijls- 
to ir abolnai pažangaus darbi
ninko gyvenimą.

Velionis Marčiukas per 
daug metų ir iki paskutinių sa
vo gyvenimo dienų buvo “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas. 
Domėjosi pasauline padėtimi 
ir karštai laukė pažangiųjų/ 
spėkų/ pergalės ant fašizmo, 
nors darbu jau per tūlą laiką

ir nusiskundimo nesveikata 
jau per ilgoką laiką pirm to. 
Palaidotas laisvai, kaip gyve
no. Laisva šeima gražiai išpil
dė jo paskutinę valią.

Brooklyno liko velionio naš
lė .Johanna, duktė Eugenija ir 
žentas Juozas Laukaitis, Lie
tuvoj, Papilyje, Biržų apskr,, 
dar gyvenąs senukas tėvas ir 
brolis, kurie šiuo tarpu, karo 
naštos Ir pavergėjų nacių slė
giam), be abejo, viliasi, kad 
jų sūnus-brolis laimingai tebe
gyvenąs Amerikoj, D—ė.

LANKĖSI KANADOJE
Pereitą antradieni sugijžo 

iš Montreal, Kanados, Eva ir 
Rojus M (žarai, vežini nuo ka
nadiečių visiems lalsvločiains 
goriausių linkėjimų. Jų atsi
lankymo proga, montroaliočiai 
suruošė labai sėkmingą masinį 
mitingą, kuriame R. Mizara 
kalbėjo pasauliniais klausi
mais, o Mizarienė — apie mo
toru/ reikalus ir Moterų Balso 
vajų. Parvežė daug užsakymų 
Moterų Balsui.

Kanadiečiai lietuviai, sako 
Mizara, labai gerai nusiteikę 
ir energingai darbuojasi stip-

prisidėti prie tų rinime anti-fašistinio judėjimo.
Buvo kviestas ir į Toronto, bet 

rugpjūčio 23-čią po ten šiuo tarpu nuvykti nebuvę 
sunkios ligos per 9 mėnesius galimybių.

negalėdavo 
jėgų stiprinimo.

Mirė

Važiuokim į
f-----------------------------------------

Philadelphia os Pikniką
«

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

KELIONtš $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 Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

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

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

□...... ■ =

Harry Bridges, vakariniame 
pajūryje CIO vadas, pereitą 
pirmadienį atpasakojo repor
teriams, kaip jam apsistojus 
New Yorke unijos reikalais ir 
apsigyvenus viešbutyje Edison, 
jis susekė federalius agentus 
periminėjant jo telefoną ir vi
saip jį šnipinėjant su viešbu
čio vedėjui žinia. Pasikalbėji
mas buvo viešbutyje Picadilly.

Tačiau viskas, ką Šniukštai 
sužinojo, sako Bridges, tai tie
sioginius, paprasčiausius uni
jos dalykus. Jeigu jie nori, sa
kė Bridges, aš vėlinu jiems tas 
žinias perduoti radio bango
mis po visą šalį.

Bridges toliau pabrėžė, jog 
tas nuotikis parodo, kad Fe de
rails Tyrinėjimų Biuras vaidi
na darbininkų šnipavimo agen
tūros rolę. Kad parodo, jog ne 
jis( ne Bridges), bet tas biu
ras užsiima nelegališka veikla, 
kadangi telefonų periminėji- 
mas yra taip federalinis, taip 
valstijos įstatymais uždraus
tas.

Bridges parodė mažytį dik- 
tafoniską mikrofoną, kišeninio 
laikrodėlio dydžio. Jis buvęs 
įtaisytas telefono d ė ž u t OJ 
Bridges kambaryje (numeris 
1027) viešbutyje Edison, Iš 
kur jis buvęs prijungtas prie 
rekorduojamos mašinėlės kam
baryje numerio. 1025, kuriamo 
l'oderalial agentai tupėję bent 
nuo liepos 21-hios Iki pereito 
penktadienio, kada apsižiūrė
jo. Jog Jau liepto galas priei
ta, Jų rolė visiems paaiškėjus.

Vėliau Now Yorko Telefonų 
Kompanijos technikai iš kam
bario 1025 (rank j prašalino, 
kada Bridges ir Piliečių Ko
miteto nariai pareikalavo pa
matyti kambarj. Radio tech
nika! sakę, kad įrankis užre
gistruoja menkiausius dalykė
lius.

Bridges sakė, kad viešbu
čio koridoriuje pastatytas fo
tografas s ui s p ė j ę s nuimti 
šniokšto paveikslą jam išne- 
riant pro duris pereitą penk
tadienį ir jis būsiąs patalpin
tas spaudoje. Šniukštoms pra
sišalinus, pagaliau, Bridges ir 
jo gynėjų komiteto nariai bu
vę įleisti kambarin, kur dar 
radę nespėtu/ sunaikinti bei 
prašalinti šiokių tokių liekanų 
— vielų, mašinėlės rašto dup- 
likatų ir tt.

Bridges nuožiūra kilus lie
pos 21-mą, pajutus keisteny
bių su telefonu. Pamačius vieš
butyje federalį agentą, kuris 
maišėsi Kalifornijos teismabu- 
tyje jo kvotimo metu, sustiprė
jus jo nuožiūra, kad čia jis se- 
kiojamas. Persitikrinimui, jis 
nusprendęs dalyką ištirti ir 
galingais žiūronais sekęs vieš
butyje judesį. Apie 15-ka uni
jos vado draugų padarę tą pa
tį. Jų nuožiūra pasitvirtinus. 
Norint patirti, ar tas dedasi 
su viešbučio vedėjų žinia, su
grįžęs iš užmiesčio jis prašęs 
kito kambario, bet viešbučio 
vedėjai su atsiprašymu pasi-, 
sakę kito kambario neturį, jie 
net nupigino rendą.Vienok pa
tirta, kad buvo gausa tuščių 
kambarių, tik ne jam.

A. Olson 85 metų, rastas pa
sikoręs skiepe savo namų, 934 
58th St.___________________

REIKALAVIMAI
Reikalinga jauna moteriškė gera 

virėja ir mokanti patarnauti prie 
stalo šeimai. Taipgi turėtų prižiūrė
ti miegamuosius kambarius ir atlikti 
valymo darbą. Darbo valandos nuo 
8:30 ryto iki 7 vakaro. Miegojimui 
vietos nėra, turi kitur pasisamdyti 
kambarį. Vaikų nėra. Gerai apmoka
me. Kreipkitės į Maxis Clothes Shop, 
385 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(202-204)

Reikalingi vyrai preserial dirbti 
prie geros rūšies vyriškų kotų 
(coats).

Taipgi reikalingos moteriškės fl-> 
nišerkos (finishers) dirbti prie geros 
rūšies vyriškų coatų.

Kreipkitės sekamu antrašu: S. 
Markowitz, 119 Greene St., New 
York City.

(200-205)

Šiomis dienomis, rugpjūčio 
28, 29 ir 30-tą, Amerikos Jau
nimo Kongreso darbuotojai 
praves gatvėse ir po įstaigas 
bėi organizacijas viešą rink
liavą, iš kurios sukeltų fondų 
jaunimas nori pasiųsti J. V. 
armijoj esantiems jaunuo
liams dovanoms cigaretų ir ki
tų smulkmenų. Rinkliavai iš 
valdžios gautas leidimas.

Dovanos, žinoma, netaikoma 
armijos išlaikymui — tuomi 
juos aprūpina visa valstybė. 
Tai tik parodymui, jog likusie
ji namie neužmiršo savo drau
gi/ ir kaimynų, išėjusių atlikti 
prievolę valstybei, kurios dali
mi yra kiekvienas šalies pilie
tis ir kiekvienas gyventojas.

“Modernišk^~Kalba
Per Radijušą
Rašo Ponas Šurnas

Prieteliui Ir priotolkos! čia 
žeminu jūs rasite “moderniš
ką” lietuvių kalbą, kurią gir
dite atsisukę vėlyvais vakarais 
per vėliausią civilizacijos pa
būklą—radijo. Aš esu be galo 
sužavėtas mano vieno kolegos, 
Žirni Unkulio gražiąja kalba. 
Ir todėl, mieli piliečiai, leiskite 
man atskleisti tos gražiosios 
kalbos perlus Juoda ant balto 
prieš jitaų akis, štai koks

I. GARŠVA
Graborius-Undertakor

LAIDOTUVIŲ IIIUIQKTORIIJN
Išbalzamuoju Ir laidoja imt 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Pnrsaindo automobilius ir ka
rietas vosolljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BRQOKLYN
Telephone; JĮpVergreen 8-977(1

miej negirdėtma šitan kultū- 
rišk pragrams; viskun mas 
daram už daliarįl. . . Neklau
sykit garbamij kacapų, kurie 
nemak lietuvišk. K 1 a usykit 
tik mūs radi j i pragram. Sau- 
gakit sava vaikuč, kad jien 
neklausyt blagų kalb, ir žū- 
rakit, kad visad eitų geru ke
liu (o kaip jau visi žinome, 
jeigu čia mes eisim geru vieš
keliu ir dar pėsti, tai greičiau
siai gali automobilis užmušt).

Mielas skaitytojau, skaityk 
šiuos kalbos perlus atydžiai, 
kaip parašyta, tad gausi gra
žesnį kalbos skambėjimą. To
liau seka per tą patį mano 
kolegos žiau Unkulio radiju
šą naujienos:

—Niūžirzij tapa užmušta 
net saptyn asmanys in auta- 
nabilin katastrapan; ir po tun 
nei aim, jie visi nuveja ing aš- 
pitalį (atrodo, kad po nelai
mes visi užmuštieji pėsti nu
ėjo į ligoninę. O ta ligonine 
gal ir toli buvo? Stebūklai! 
Ar ne?).

žiūrėkite toliau:
—Saugokitės, neužmuškit 

bereikalingu žmanių I (O jei
gu reikalingas, tad Įsivertei | 
kok| skiepą ir užbarabanyk 
bile įrankiu ar plaktuku. Ar
ba važiuoji automobiliu, pa
matei, kad šaligatviu eina rei-

PRANEŠIMAI
Ri'lkalliiHiiH roRlstorls tinkamas 

prie rostiiurnnto :su likeriais biznio. 
Kas turite pardavimui tokiam biz
niui tinkamą register! prašomo krei
pi In ftluom ant rašų i 284 Soholos St., 
Brooklyn, N. Y. (202-204)

MOTWHU KLIUDO NAHftMfl,
Lietuvių Motorų Apftvlotos Kliubas 

trauksis paveikslus įdėjimui | jubllė- 
jlnj Motorų Dainą. VInoh narės pra
šomos susirinkti fotografo Jono Sto. 
kos studijoj, 512 Marlon St. lygiai 
8 vid. kotv., rugpj. 28-tą Studija 
randasi prie pat Chauncey St. sto
ties ant BMT Jamaica linijos. — 
'Valdyba. (202-203)

kalingas žmogus, pasuk auto
mobilį tiesiai ant to reikalin
go žmogaus, po to gausi už 
dyką “kazionos” duonos!).

—Anai pusaj gi, dievs 
baužč žmanis, jis baužč todėl, 
kad gal jie blagi būva užtat 
baužč.

Tuo tarpu pertraukia poną 
Unkulį jo padėjėjas (svetim
tautis, kuris plauna lėkštes pas 
Unkulį, rodos, italukas, bet 
pramokintas lietuviškai šiek 
tiek skaityt) ir peršveplina ke
letą garsinimų. Tuomet vėl 
mano kolega storu balsu da- 
baigia:

ringi lietūs, kurie tęsėsi per 
virš porą valandų ir pridarė 
daug žalos.

Audros pasekmėj žuvo ma
žiausia viena gyvastis. M. Cos
tello, St. Catherines ligoninės 
inžinierius, tapo elektros už
muštas nuėjus ligoninės skie
pai! pataisyti audros sugadin
tą fiuzą, nuo ko dalis ligoni
nės buvo aptemdyta.

žaibas smogė bildingus ke- 
liolikoj vietų, tačiau gyvasti
mis nuostolių, regis, nepadarė. 
Didžiausis gaisras buvo iškilęs 
prie Pitkin ir Autumn Avės.

Smarkūs lietūs sulaikė kur-
—Neužmirškit gi, kan aš 

sak, ir savas pas savą, ir gud 
bay!. . .

Ar viską supratai skaityto
jau? Jei ne, — skaityk iš nau
jo! . . .

Kitą kartą Ponas Šurnas 
paduos daugiau savo kolegos 
per radijušą užrekorduotos 
kalbos.

Lietūs - Žaibai Mieste

savimą 8-nių. požeminių linijų. 
Tūlom važiuotė atsteigta tuo
jau, o kitomis susisiekimas ne
buvo galimas net per 4 su virš 
valandas, šis buvęs “aršiausis 
sutrukdymas važiuotės iš visų 
buvusių.” Pridarė daug nuosto
lių skiepuose, o taip pat bil- 
dingų viršūnėms. Nespėjęs nu
bėgti nuo stogų vanduo skver
bėsi pro stogų atvaras vidun. 
Atėję sekamą rytą darban ra
dome ir “Laisvės” namo viršu-

Pridarė Nelaimių
Po šutriai karštos dienos, 

pereito antradienio prievaka
rį visą didmiestį užklupo aud-

tiniam aukšte prie stogo atva- 
ros išsprogdintu/ gabalą tinko, 
žemumose gatvės buvo apsem
tos vandeniu. Daugelyje vietų 
susisiekimas telefonu buvo nu
trauktas.

į •LIETUVIŠKA*

S ■ UŽEIGA j 
ų H

Rhelngold extra Dry Alus 
U Didelis pasirinkimas visokių $ 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų Ir Vietinių

. $įį£ Kasdien Turime
T KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ §
B '—7—' ||
| Joseph Zeidat, Sav, |
| 411 Grand St., Brooklyn |

NOTICES
Notion in givnn thut Dnvhl Cnrmy 140 

WIIIInmH Ave., Brooklyn, N. Y. han filed 
HIh trade mark "Health Brand Svrup" with 
the Secretary of N. Y, State for uno on 
labole on jars and hottlon, 

(101—208)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name 
GERIAUSIOS RuSlES VALG1J1

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

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VfiLAI VAKARO.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir Žalių,

ilk

NOTARY 
PUBLIC

1 CIVpilUIlC 
? STagg 2-5043

•Mt

Telephone

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y,

I "Laisvė" už $1.00 !
“Laisuc” kasdien atneš į jūsų namus ! 

8 naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo t 
| lauko, o jos yra labai svarbios. <
a Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- , 
! kyli “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms, i 
Lj O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau i 
h nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti į 
g dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. ' 
I Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- ■ 
R nistracijai ir prašykite siuntinėti jums j 
o “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. Į 
j “LAISVES” ADMINISTRACIJA 

g 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. j 
p. ;

VIENINTĖLĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Brooklyn, N. Y.
S

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

£

c **

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
KF NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brookly.ne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698




