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Jau ne tik tose vietose, ku
rias naciai užgrobė nuo Sovie
tų, bet visuose nacių okupuo
tuose kraštuose verda parti
zanų kova. Ir francūzai, ir 
graikai, ir jugoslavai, ir nor
vegai, ir lietuviai griebiasi tos 
priemonės nusikratymui pa
vergėjų. f H

Partizanų kova sunki ir pa
vojinga. Į jų būrius stoja tik
tai geriausi ir drąsiausi tautos 
sūnūs.

Su partizanais okupantai 
nepripažįsta jokių ceremoni
jų : sušaudo ant vietos.

Po šio karo, kai šie drą
suoliai, kurie išliks gyvais, ga
lės prabilti viešai apie savo 
žygius, jų didvyriškumo pa
vyzdžiai įeis istorijon amži
nam žmonijos minėjimui.

Nejaugi Hitlerio submari- 
nai skandins Amerikos laivus, 
o ši šalis nesistengs juos ap
ginti?

‘Taip neatrodo. Spauda pra
deda rūsčiau ir aštriau kalbė
ti. Valdžios šulai taip pat 
neslepia savo jausmų.

Atrodo, kad šitie vėliausi 
nacių provokacijos žygiai ne
išvengiamai veda prie ginkluo
to susirėmimo.
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Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.
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PREZ ROOSEVELTAS ŠAUKIA KONGRESĄ SVARSTYT
GRIEŽTESNIUS VEIKSMUS PRIEŠ NACIUS JUROSE

KONGRESAS SPRĘSIAs
ATŠAUKIMĄ AMERIKOS 
BEPUSIŠKUMO ĮSTATO

Siūloma, kad Amerikos Karo Laivynas Darytų Visu:; Žings
nius Reikalingus Apgint Jūrų Laisvę Amerikos Laivam
Washington. — Preziden- svarbiausiais savo ministe-! 

tas Rooseveltas pašaukė riais apie įsakymą kariniam 
Jungtinių ^Valstijų kongresą Jungtiniu Valstijų laivynui: 
susirinkt į sesiją ateinantį i . 
pirmadienį ar antradienį, c . 
sakoma, kad atšauktu Ame-^ 
rikos bepusiškumo įstaty-'Amerikos laivų atvirose jū- 
mą; tuoniet prezidentas rose, 
gautų plačią teisę gint jūrų| prezidentas 
laisvę šios šalies laivams.— maį0 reikalą

Maskva, ruąs. 11.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

■

Mūsų kariuomenė rugs. 10 d. tęsė atkaklius mūšius 
prieš priešą visu frontu.

Rugs. 8 d. buvo sunaikinta 59 vokiečių orlaiviai per 
j oro kautynes ir priešo stovyklose. Mes netekome 27 
lėktuvų.

Rugs. 9 d. vokiečių orlaiviai kelis kartus bandė užpulti 
Leningradą, bet kiekvieną sykį mūsų priešorlaivinės ka- 
'nuolės ir lėktuvai nuvijo juos šalin.

Tik apie 10 vai. naktį kai kurie pavieniai priešo orlai- 
visus reikalingus žin- viai prasiveržė iki Leningrado, aukštai skrisdami, ir nu- 

apsaugai prekinių, metė smarkių sprogstamųjų ir padegamųjų bombų į įvai
rias miesto dalis.

Kaipo pasėka tų užpuolimų, kilo keli gaisrai gyvena
muose namuose.

SOVIETAI STUMIA NA 
CIUS ATGAL IŠTISU

CENTRALINIU FRONTU \
Žygiuoja Plačiu Ratu Apsupi Vokiečius Smolenske; Prigirdė

• 4,000 Vokiečiu; Apsupo Daug Naciu Kariuomenės
Berne, šveic., rugs. 11. — už 11 mylių nuo Smolensko. 

“New York Times” korės- Paskutiniame mūšyje dau- 
pondentas D. T. Brigham giau kaip 4,000 nacių pri- 
šiandien telefonavo savo lai- gėrė, kada jie mėgino pasi- 
kraščiui sekamas žinias, traukt atgal per Dniepro 
gautas iš 
ikaro fronto:

sekamas
Sovietų-vokiečių upę linkui šiaurių. Sovietai 

faktinai sunaikino visą na- 
Vokiečių kariuomenė, nu- cių 17-tą diviziją šarvuotos 

smū- kariuomenės ir pagrobė 486 
' ‘ ir 135

Rooseveltas j Mūsų orlaiviai ir priešorlaivinės kanuolės sunaikino kentėjusį skaudžius
1 bnvn nprtrnnkpq griežtesnių 3i_na, vokiečių orlaivį, besiartinant jiem prie Leningra- nuo masalo S. Timo-auto-sunkvezimius i
‘ ’qnvo qpqiin iki rup-s 22 d ve^smil Prieš fašistūs atsi- vįr§ paties miesto ir priešo lėktuvų stovyklose.savo sesiją jKi iugs.^ u. ^veigiant į tai, kad jie pa- ___ _________

nuskandino SUNAIKINTA 100 VOKIEČIŲ TANKŲ IR ŠARVUO- sko fronte, o raudonarmie- Raudonoji Armija 
'vhnQ lnix7n<3; TŲ AUTOM1OBILIŲ IR 122 KANUOI ĖS pmi st’.TDvifii vauosi nirmvn. uzhawp ansimima

Maskva, rugs. 10.—Sovietų Žinii Biuras šiandien iš
leido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė per ištisą naktį 
mūšius prieš priešą visu frontu.

Sovietinė tankų kariuomenė didvyriškai veda mūšius 
prieš vokiečių fašistų gaujas. Pagal dar anaiptol nepil
nus skaitmenis, vien tik rugs. 7 d., per atkaklius susi
kirtimus su priešu, tankinės mūsų kariuomenės dalys 
visuose fronto sektoriuose sunaikino daugiau kaip 100 
vokiečių tankų ir šarvuotų automobilių, 80 prieštankinių

(Tąsa ant 7-to puslapio)

Jeigu Hitleris dabar drįsta 
skandinti Amerikos laivus, tai į 
kas beliktu iš Amerikos teisiu 
ant jūrų, jeigu Hitleriui pa- 
vyktų sumušti Sovietų Sąjun-Į Dabar sušauktas kongre- [gRutimu laiku 
ga ir Angliją? įsas svarstys prez. Roosevel-

Tą supranta visa pažangiu- to siūlytus veiksmus jo ra- 
ji Amerika. Ji supranta, kad dijo kalboje.
dabar patogiausias laikas kirs- Q1io.r;xpcj |: W^hinodona 
ti Hitleriui, kai taip didvyris- A \
kai prieš jo gaujas kaujasi; prezidentas ilgai tarėsi su 
Sovietų Raudonoji Armija.

amerikinius prekybos laivus1 
“Sessą” ir “Steel Seafarer” 
ir kad nacių submarinas už
puolė karinį Amerikos lai
vą naikintuvą “Greer”.

šenko raudonarmiečių, “pil- kanuolės.
nai traukiasi atgal” Smolen- Per paskutines 17 dienų 

beveik 
čiai stipriai varosi pirmyn, užbaigė apsupimą puikiau- 
idant apsuptų Smolenską iš šių mechanizuotų nacių divi- 
šiaurių ir pietų vakarų. zijų, komanduojamų feld- 

Raudonoji Armija pasie- maršalo Fedoro von Bocko, 
gs. 9 į 10 d. tęsė miestelį Riabcevą tiktai

zijų, komanduojamų feld-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Ostlanderiui Grigaičiui pa
sidarė viskas nebeaišku apie 
šį karą. Jam neaišku, kodėl 
Sovietai per vienuolika savai- 
čių nespėjo sutraukti karo 
frontan trylikos ar devynioli
kos rnilionu kareivių. Neaišku 
jam, kodėl Sovietų “nuosto
liai yra tris sykius didesni už 
vokiečių nuostolius“ (“Naujie
nos,“ rugs. 8 d.).

Negali būti aišku 
kuris nesiskaito nei 
tais, nei su sąžine.

Faktas yra, kad tris sykius 
didesni Sovietų nuostoliai 
Grigaičio paties padaras, 
trokšta, kad taip būtų.

žmogui, 
su fak-

yra
Jis

NACIAI ŽUDO NORVEGU DARBININKU 
VADUS; TERORIZUOJA ŽMONES

“LAISVĖS” 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Kas liečia Sovietij susimobi- 
lizavimą, tai tik paskutinis 
neišmanėlis gali reikalauti, 
kad į vienuoliką savaičių to
kio milžiniško krašto visos ka
rinės jėgos galėjo pilnai būti 
sumobilizuotos ir pastatytos į 
frontą.

Paimkime Jungtines Valsti
jas. Jau beveik metai įves
tas verstinas kareiviavimas, 
jau du metai užsukta visa ga- ■ 
myba karo reikalams, o vis; 
tiek dar visuose kampuosi gir
dime balsų, jog ši šalis tebė- i 
ra nepasiruošus didelio maš
tabo karui.

Stockholm, Švedija.— Na-nis; tokiem mažų-mažiau- 
iciai įvedė aštrų karo stovį šiai gręsia katorginis kalėji- 
j Norvegijoj, Oslo ir kituose mas po 10 metų, 
miestuose ir apygardose, su- į -XT . . v, .išaudė vyriausią norvegu',.Naclal uzdraude bet k°-| 
darbo unijųi legalį patarėją, klus ,v.lesus ar Priva«as į 
advokatą Viggo Hansteeną sir‘nklmus! uzdare sokl5 
!ir fabriko priežiūrą Rolfą svetaines ir teatrus; uz- 
Wieketoną. Naciu teismai.dra?de norvegam išeit j gat- 
ruošia ir daugiau mirties i tarP 8 val; ™karo I]f 5 
sprendimu norvegam, kurie vai. ryto; sustabdė tuo lai- 
istreikuos bei kurstps strei-iku \r visokią norvegam va- 
kug prieš nacius. .aPart geležinkelių

| Daugelis norvegų darbi-Raukiniais.
[streikuos bei kurstys strei-l Vis platyn ir gilyn auga 
dienas nėjo dirbti į fabri- norvegų pasipriešinimai ir 
kus, gaminančius vokiečiam'bruzdėjimai prieš vokiečius 
amuniciją bei kitus reikme- pavergėjus.

VOKIEČIAI NUSMERKĖ 
SUŠAUDYT PENKIS 
ŽYMIUS GRAIKUS

SUPLIEKTI NACIAI KIJEVO 
FRONTE; KITUR ATMES

TI 12 MYLIU

Sovietu Muzikos Kom
pozitorius Kasa Apka
sus ir Rašo Simfoniją

Centraliniame Fronte 
Užmušta bei Sužeista 

80,009 Vokiečiu

Berlin. — Vokiečių karo 
teismas Athėnuose, Graiki
joj, nusmerkė sušaudyt bu
vusį Graikijos ministerį pir
mininką Konst. Kotzią, bu
vusį teisingumo ministerį 
Agį Tambakopulą; buvusį 
kultūros ministerį N. Spen- 
izą; buvusį viešo saugumo 
ministerį K. Maniadakį ir 
vieną pirklį už tai, kad jie 
padėjo pabėgt vokiečių su
imtiem anglam belaisviam. 
Naciai užgrobia turtą 
merktųjų giminių ne 
pirmos, bet ir antros 
tos.

nus- 
tik 

kar-

Pronaciška lietuvių spauda 
džiaugiasi, kad prie sovietinės 
santvarkos buvęs Kauno majo
ras Dr. Garmus pakeitė savo 
kailį ir dabar tarnauja na
ciams kaipo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus galva.

Kas čia tokio; kailio mainy
toji] ir išgamų' turi kiekviena 
tauta, turi ir lietuviai. Tam 
pavyzdžio nereikia eiti nei į 
Kauną. Turime čia pat: Ar 
begali būti didesni kailio mai
šytojai, kaip mūsiškiai Grigai
čiai, Michelsonai, 
Laučkos, Tysliavos 
našūs

Stilsonai, 
ir kiti pa-

London. — Leningrado 
radijas pranešė, jog garsus 
sovietinis muzikos kompozi
torius Dmitrius Šostakovi- 
čius kasa apkasus Leningra- 
dui ginti, oi liekamu laiku 
rašo septintą savo muzikos 
simfoniją, kurioje jis “sten
giasi atvaizduot Leningrado 
kovą.”

Šostakovičius sako:
“Aš dar nežinau, kaip pa

vyks ši simfonija, bet aš 
manau, kad ji bus gera. Ji
nai yra pašvęsta didvyrybei 
Sovietų žmonių ir patieks 
istoriją liaudies gvardijos 
ginančios Leningradą.”

paukščiai ?

tie Whee-IJndberghai, 
Landonai ir Hooveriai

Tie 
leriai, 
pasidarė pikčiausiais sutvėri
mais. Jų patrijotizmas išsigi
mė j nuogiausį nacizmą.

Jie sušilę darbuojasi Hitle
rio laimėjimui šiame kare. Su-

šilę zuja po Ąmeriką ir griau
na šios šalies apsigynimo pa
stangas ir teikimą pagalbos 
Anglijai ir Sovietų Sąjungai.

Gaila, kad prie šių “apyzi- 
ninkų“ prisidėjo ir John L. 
Lewis, mainierių unijos prezi
dentas ir labai svarbi figūra 
CIO judėjime.

Maskva, rugs. 11.—“Rau
donoji žvaigždė” rašo, jog 
centraliniame' fronte linkui 
Gomelio sovietinė kariuome
nė šią savaitę sunaikino di
džiąją dalį 29-tos vokiečių 
motorizuotos divizijos.

Per savo kontr-ofensyvą 
Smolensko-Mogilevo fronte, 
Raudonoji Armija iki šiol 
užmušė bei sužeidė 80 tūks- 
stančių nacių, sunaikino 538 
jų tankus ir pagrobė dau
gius karo reikmenų, besi
traukiant vokiečiams galva
trūkčiais atgal linkui Smo
lensko. Sovietai atgriebė 
stambų plotą 175-kių mylių’ 
linijoje nuo Gomelio iki 
Smolensko.

Vien per penkias paskuti
nes dienas sovietinė kariuo
menė šiame fronte sudaužė 
300 nacių tankų, atgriebė 
kelis miestelius ir permetė 
priešo divizijas iš rytinio 

(Tąsa 7 puslapy j)

PER “LAISVĘ”
LEISIME PEI

KI/ KNYG/
Su sekamu antradieniu 

“Laisvėje” pradėsime spaus
dinti gabių dviejų rusų ra
šytojų—I. Ilfo ir E. Petro-

NAAUKšTe AMERIKA”.
Tai labai įdomus ir pa

traukiąs raštas, kurį paga
mino du šių laikų žymiau
si rusų rašytojai (Hfas jau 
mirė) po to, kai jie apsilan
kė Amerikoje.

Prašome skaitytojų ne
praleisti neskaičius to vei
kalo. “Vienaaukštė Ameri
ka” bus pradėta “Laisvėje” 
spausdinti rugsėjo 16 d.

Prašome pasakyti apie 
tai ir kitiems.

Redakcija.

Šią savaitę gavome sveikinimų “L.” 30 metų Jubilėjum 
ir naujų skaitytojų sekamai:

J. Virvičius (Warwick), Hightstown, N. J., $10.000.
Berželis, Hillside, N. J., $5.00.
V. R., Six, W. Va., $1.00.
Bolesas Muleranka, Hartford, Conn., $1.00.
V. Ramanauskas, Minersville, Pa., $1.00.
Domininkas Diskevičius, Torrington, Conn., $1.00.
Moterų Apšvietos Kl. (per J. Augutienę) Brooklyn, 

N. Y., $1.00.
Nuo Tarptautinio Parengimo, kur prisidėjo ir lietu

viai, per Mary Burbą, iš Stamford, Conn., gavome $10.00.
Naujų skaitytojų prisiuntė: J. Dielininkaitis, Buffalo, 

N. Y., pusmetinę prenumeratą ir E. Cibulskienė, iš Nan
ticoke, Pa., metinę prenumeratą.

šešiom savaitėm už dolerį prisiuntė sekami draugai: S. 
Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; Gasper Kvetkus, Cambrid
ge,, Mass.; J. Grybas, Norwood, Mass., ir E. Cibulskienė,t 
Nantięoke, Pa.

Maskva, rugs. 11. — So
vietų kariuomenė, kontr
atakuodama vokiečius pla
čiu frontu Kijevo srityje, 
Ukrainoj, sudaužė dvi na
cių divizijas, o centralinia
me fronte raudonarmiečiai 
atmetė vokiečius dar 12 mv- 
lių atgal ir atgriebė dar 12 
miestelių bei kaimų.

Sovietų supliektos dvi na
cių divizijos Kijevo fronte, i širdingai tariame ačiū tiems, kurie aukojo, ir tiems, 

1 kurie prisiuntė naujų skaitytojų. Lauksime daugiau re
zultatų. . . . . _../

Prašome įsitėmyti, <kad visi 1941 metai laikomi JubilėjK 
niais metais. “L.” AdministraciiK

tai 95-toji ir 99-to j i, kurios 
turėjo 30,000 kariuomenės.

LIGŲ EPIDEMIJOS
Tarp nacių centraliniame 

fronte pradėjo siausti krau- 
jaligės ir influenzos ligų 
epidemijos. Jie “nuvargę ir 
išsisėmę”, kaip sako vokie
čiai, kuriuos raudonarmie
čiai paėmė nelaisvėn.

ATMUŠA NACIU ATAKAS 
LENINGRADO FRONTE

• 4

Maskva, rugs. 11. — Nuo 
vakar iki šiandien padėtis 
Leningrado fronte nepasi
keitė. Raudonoji Armija ir 
liaudies gvardija atmušė na
cių atakas.

Kas liečia vokiečių pasi- 
garsinimus, kad jie apsupę 
Leningradą, tai Sovietų ka
rininkai sako, jog ne taip 
yra, kąip naciai giriasi. *

Berlin. — Naciai teigia, 
kad centraliniame fronte 
Sovietai vartoju'prieš juos 
didesnes jėgas negu vokie
čių.

Leningradas Kovoja už Marininky Unija Ragina 
Kiekvieną Colį Žemės, I Prezidentą Panaudot 

Karo LaivynąSako Vokiečiai
Berlin, rugs. 11. — Vo

kiečių komanda tik abelnai 
sako: “Rytiniame fronte 
mūsų atakos nuolat turi pa
sisekimų.”

Vienas vokiečių valdžios 
atstovas pareiškė, jog Le
ningradas “vis dar atsišau
dė visais garais.”

Didžiosios nacių kanuolės 
iš tolo nuolat bombarduoja 
Leningradą. Miestas smar-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Washington. -----  Ameri
kos vyriausybė davė leidi
mą savo piliečiams užsie
niuose grįžt namo ir kariau
jančių šalių (suprask, Ang
lijos ir Sovietų) laivais.

New York.—Galinga Na- 
cionalė Marininkų Unija, 
CIO, per savo sekretorių 
Ferdinandą Smithą, pasiun
tė prezidentui Rooseveltui 
tokį paraginimą?^-----

“Nariai Nacion 
ninku Unijos ragj 
kaipo vyriausi 
sios valdžios gajlvą šioje ša

 

lyje, tuojau paVartot visas 
jėgas karinio mūsų laivyno 
ir visas kitas reikalingas 
priemones, kad būtų prista
tyta amerikiniai reikmenys 
šalims kariaujančioms prieš 
fašizmą ir kad būtų užtik- / 
rinta pilna apsauga pre 
niams Amerikos laivams ir 
amerikiečiams jų jūrinin
kams.”

ari- 
tamstą, 

vykdomo-
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j sų šalis ir Anglija turi stiprintis, kad 
jos būtų galingos karo pabaigoj, o da- 

; bartinę sunkiausią karo naštą palikti 
nešti tik Sovietų Sąjungai. Aišku, kad 
tokis nusistatymas yra žalingas ir net 

i pragaištingas!
Hitleris mobiliavo visas' reakcijos’jė

gas karui prieš Sovietus. Jis turi planą 
sumušti savo priešus kiekvieną skyrium, 

! tai yra, pirmiausiai Sovietų Sąjungą, pa- 
skui Angliją, o po to užklupti Ameriką. 

' Šie jo manai turi būti sudaužyti greitai 
ir vieningai veikiant visiems prieš bar
bariškus, fašistus.

Entered as second class matter March H» 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Iranas Išgelbėtas nuo Fašistų
Irano valdžia ir parlamentas priėmė 

Sovietų Sąjungos ir Anglijos sąlygas. 
Pagal jas Sovietų Sąjunga pilnai užima 
šiaur-vakarinę Irano dalį, nuo Turkijos, 
per Rezvin iki Šermen. Plotas tęsiasi 500 
mylių ilgio ir yra nuo 50 iki 100 mylių 
pločio. Ir šiaur-vakrų žibalo plotus.

Anglija užima nuo Persijos Užlajos 
vakarinę Irano dalį, žibalo plotus, išilgai 
Iraqo valstybę. Anglų užimamas plotas 
yra apie 400 mylių ilgio ir 100 mylių 
pločio.

Prie to, Anglija ir Sovietų Sąjunga 
visam karo laikotarpiui užiiūa visus Ira
no strateginius kelius ir orlaivių laukus. 
Anglai sutiko Iranui mokėti randą už 
žibalą, Sovietai sutiko mokėti už žvejy
bą Kaspijos Jūros pakraštyj. Iranas su
tiko atsteigti Rusų-Irano žibalo išnaudo
jimą Khooriano ir Semnan srityje, kur 
Sovietai pirmiau turėjo žibalo šaltinius. 
Iranas sutiko^ tuojau išvyti visus Vokie
tijos ir Italijos šnipiškus agentus ir iš
varyti Vokietijos, Italijos, Vengrijos ir 
Rumunijos diplomatinius atstovus, kurie 
užsiima šnipavimu, kurių centrai virto 
šnipų lizdais. Bulgarijos atstovai palie
kami, už juos užstojus Sovietų Sąjungai.

Tai taip išsirišo Irano klausimas. Tas 
reiškia, kad Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
pozicija ten labai sutvirtėjo. Anglija ap
saugos Indiją ir savo žibalo šaltinius Ira
ne, Sovietai gerai pridengė Bakų žibalo 
šaltinius.

Dar daugiau, Irano išgelbėjimas nuo 
fašistų galimas daiktas, kad daug pa
veiks į Turkijos politiką. Jeigu dabar 
Turkija pereitų į Sovietų ir Anglijos pu
sę, tai jos jėgos išvien su Sovietų ir An
glijos jėgomis galėtų paliuosuoti Balka
nus nuo fašistų ir iš tos pusės užeiti iš 
užnugario Vokietijos jėgoms Ukrainoj. 
Bendras Anglijos ir Sovietų veikimas 
Irane uždavė fašistams smūgį ir tą šalį 
išgelbėjo nuo fašizmo.

Churchill Gėrisi Sovietų 
Kovingumu

Anglijos premjeras Churchill kalbėda
mas parlamente, rugsėjo 9 dieną, gėrėjo
si Raudonosios Armijos kovingumu ir 
narsa. Tarpe kitko, jis ten pasakė:

“Drąsiausias ir puikiausias Rusijos 
armijos atsparumas ir sugabus veikimas 
ilgiausiame karo fronte bei sugabus at
sitraukimas laike fašistų netikėto už
puolimo visai išnaikino Hitlerio viltį 
greitai karą baigti. Tuojau bus trys mė
nesiai karo, kurie Vokietijai padarė dau
giau nuostolių, kaip bile metai pereita
me kare.”

Churchill kalbėjo, kad Vokietijos fa
šistų karo fronto linijos toli nusitęsė, 
kad žiemos laiku Raudonoji Armija pra
dės smarkų ofensyyą, o partizanai galės 
taškyti fašistų susisiekimus.

Churchill kalbėjo, kad Sovietų Sąjun
ga nustoja labai svarbių geležies ir in
dustrijos centrų. Tas reikalauja, kad 
Amerika ir Anglija teiktų didesnę pa
galbą Sovietų Sąjungai. Jis sakė, kad 
Anglija duos tiek daug pagalbos,., kiek 
tik gali. k b

Kartu iš Londono atėjo pranešimas, 
kad Sovietų komisarų pirmininkas Juo
zas Stalinas pasikalbėdamas su’ Anglijos 
atstovu ir Sir Stafford Cripps Maskvoj 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga yra labai 
sunkioj, net pavojingoj padėtyj, ir jai 
reikalinga daug didesnė Anglijos ir Am
erikos karinė pagalba.

Tas Stalino įspėjimas labai yra vietoj, 
nes mes matom pastaraisiais laikais Ame
rikos spaudoj pravedimą linijos, kad mū-

Apsaugoti Ameriką nuo 
Fašistų Šnipų

Brooklyne eina teismas, kur teisiami 
16 Hitlerio šnipų, kurie veikė prieš Jung
tines Valstijas, vogė žinias ir planus apie 
Amerikos apsigynimą ir tą viską prista
tinėjo Vokietijos fašistų karo štabui. .

Šis teismas yra labai įdomus tuo, kad 
Vokietijos šnipai privertė vokietį Wil
liam G. Seboldą 1939 metais šnipinėti, 
kada jis buvo nuvažiavęs į Vokietiją. 
Hitlerio šnipai grūmojo jį užpulti, jeigu 
jis nesutiks jiems šnipinėti.

Jis sutiko. Jis gavo įsakymą grįšti 
Amerikon, įsteigti Tadio stotį susisieki
mui su Berlyno šnipų centru, slaptą su
sikalbėjimo raidyną, valandas, kada tu
ri kalbėtis.

LAISVE
c
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Kardu i nasrus barškančiąja! fašistinei gyvatei!.

ta

Seboldas yra Jungtinių Valstijų pilie
tis ir ištikimas demokratijai žmogus. Jis 
grįžęs įsteigė tą stotį, bet tą viską per
davė Amerikos Tyrinėjimo Biurui ir to- 

I dėl buvo gerai pastatyta veikla prieš Vo
kietijos šnipus. Per metus ir pusę Ame
rikos ištikimi žmonės sekė Hitlerio šni
pus ir per radio stotį turėjo su jų centru 
pasikalbėjimus. To pasekmėj suimta 
daug Hitlerio šnipų ir ateityj jų bus 
dar daugiau suimta.

Vokietijos šnipų veikla užtraukė ant 
visų vokiečių nuožiūrą ir daug svarbių 
darbo įmonių saugosis tos kilmės žmo
nių, nors daug vokiečių yra nekaltų, nie
ko bendro neturi su Hitlerio šnipavimu.

Mes žinome, kad lietuvių tarpe yra at
virų hitlerininkų, kurie per spaudą ir ra
dio skleidžia Hitlerio fašistinę propa
gandą, garsina jo “pergales”. Tie sme- 
Jonininkai-hitlerininkai užtraukia blogą 
vardą ant lietuvių.

i Laikas Amerikai Veikti
Iki šiolei Jungtinės Valstijos tik atvi

rai rėmė demokratijos ir antifašistų blo
ką kare. Prezidentas Rooseveltas ir kon
gresas aiškiai supranta, kad jeigu Vo
kietijos ir Italijos fašistams ir jų talki
ninkams pavyktų karas laimėti Euro
poj, tai jie užpultų Ameriką. Kito pa
sirinkimo Amerikai nebuvo ir nėra, kaip 
teikti pagalbą Hitlerio priešams, nes su- 
mušant Hitlerio ir Mussolinio gaujas ne 
tik ten išlaisvinamos pavergtas tautos, 
bet ir Amerika apsaugojama nuo karo 
pavojaus. Todėl Amerikoj gaminami ka
ro ginklai ir vežami Anglijai, o vėlesniu 
laiku teikiama žibalu ir kai kuriais ki
tais reikmenimis (už pinigus) ir Sovie
tams.

Bet tos pagalbos vargiai užteks. Fašis
tinės jėgos sustiprėjo užėmus jiems tiek 
daug šalių. Fašistai turi daug žalių me
džiagų, o pavergtų kraštų žmones jie pri
verčia gaminti ginklus ir amuniciją. Vo
kietijos ir Italijos fašistų jėgas negali
ma saikuoti tik tų šalių žaliąja medžiaga 
ir gyventojų kiekiu, bet reikia Saikuo
ti ir pavergtų kraštų resursais. Tiesa, 
pavergtų kraštų gyventojai trokšta fa
šistų pralaimėjimo, užsiima kenkimu, vy
sto “V”—“Victory” kampaniją, bet kol 
kas tie žygiai daug mažiau žalos fašis
tams padaro, kaip fašistai turi naudos iš 
pavergtų kraštų.

Tuo pasidrąsinę Vokietijos ir Italijos 
fašistai vis atviriau išstoja prieš Jung
tines Valstijas. Fašistai jau nuskandino 
sekamus Amerikos laivus:

Lapkričio 9 d., 1940 metais “City of 
Rayville” laivą.

Gruodžio 21 d., 1940 m., “Charles 
Pratt” tankerį.

Gegužės 21 d., 1941 metais, Pietų At
lante, nuskandino “Robin Moor” laivą.

Rugsėjo 7 d., 1941 metais, Raudonojoj 
Jūroj, priešo orlaiviai nuskandino “Steel 
(Seafarer.”

Rugpjūčio 17 d., 1941 m., netoli Icelan- 
’dijos, nuskandino “Sessą” laivą. Vokie
tijos fašistų submarinas atakavo Jungti
nių Valstijų naikintoją — karo laivą 
“Greer”.

Visi šie fašistų žygiai prieš Jungtines 
Valstijas, bjauri fašistų propaganda

Persija Arba Iranas
Istoriniai Bruožai

Persijos arba Irano isto
rija siekia apie 700 metų 
pirm dabartinės skaitlinės. 
Istorijos daviniai rodo, kad 
apie 500 metų pirm krikš
čioniškos gadynės Persija 
buvo galinga valstybė. Apie 
tą laiką jos karalius Darius 
sumušęs Graikiją, įsiveržė į 
Skifiją, dabartinę Rusiją. 
Darius pralaimėjo karą 
Skifijoj, nes skifai buvo 
nomadai (besikilnojanti 
tauta), jie .traukėsi, o pas
kui juos sekė Darius su pu
se miliono armija. Persai 
pavargo ir gavę smūgį nuo 
graikų į nugarą buvo pri
versti greitai trauktis iš 
Skifijos.

Tais.laikais Persijos plo
tai tęsėsi nuo Juodųjų iki 
Kaspijos jūrų, nuo Arabijos
iki Persijos užlajų. Persijoj 
buvo išsiplėtęs žemės dirbi
mas, amatininkystė ir pre
kyba. Šalyj pravesta įrega- 
cijos kanalai ir vartojami 
aukso pinigai. Šalies ekono
minis pagrindas buvo žemė, 
kuri priklausė feodalams 
ir “karaliui karalių.”

Tarpe Graikijos ir Persi
jos karas tęsėsi virš 150 me
tų. Jis prasidėjo apie 500 
metų pirm dabartinės gady
nės ir baigėsi Persijos pra
laimėjimu. Graikijos kara
lius Aleksandras Didysis, 
330 metų pirm dabartinės 
gadynės, užkariavo Persiją. 
Persija tapo dalis Salekvitų 
valstybės ir vėliau pateko į 
Romos Imperiją.

Persija iš Romos Imperi
jos išsilaisvino tik po 600 
metų, būtent trečiame šimt
metyje dabartinės gadynės. 
Susidariusi nauja Persijos 
valstybė iš karto buvo stip
ri, bet greitai ją pradėjo 
ėsti vidujiniai nesutikimai, 
klasinė kova tarpe feodalų 
ir pavergtų valstiečių, liau
dies kova su karališka biu
rokratija.

Naujas Persijos priešas 
priešas buvo arabai, kurie 
po dešimts metų karo, bū
tent 641—651 metų, pavergė

Rašo D. M. šolomskas

Persiją. Persų liaudis paju
to dubeltavą priespaudą, nes 
jie buvo ne vien ekonomi-* 
niai išnaudojami, bet ir tau
tiniai. Persų dvarponiai 
greitai susigyveno su ara- 
Ibais, bet liaudis kovojo. 
IArabai siekė išnaikinti per
sų kalbą, religiją ir tauti
nius papročius. Persai daž
nai sukildavo prieš naujus 
pavergėjus. Laipsniškai jie 
atgavo savo teises.

Bet 10-tame šimtmetyj 
;ant Persijos užgulė naujas 
priešas tiurkai-mongolai; o 
pradžioj 13-tojo šimtmečio 
mongolai - totoriai vedami 
Didžiojo-Chano, kurie ir pa
vergė Persiją. Keturiolik
tame šimtmetyj Persiją vėl 
nusiaubė mongolai vedami 
Timur o.

lai, religijos valdovai, o iš 
antros pusės darbo liaudis. 
Tuo kartu Persija nuolatos 
yra susikirtimuose su savo 
kaimynais. Su Rusija tik į i 
šimtą metų turėjo keturis 
karus, būtent: 1722, 1796, 
1799 ir 1826 metais ir "visi 
Persijai buvo nelaimingi.

Persijos valdonai buvo 
taip pat imperialistiniai, 
kaip ir jų kaimynai. Užten
ka tik; priminti 1795 metus, 
kada persų karalius Aga - 
Muchammed su savo armi
ja įsiveržė į Gruziją, kardu 
ir ugnimi viską naikino, po 
žiaurių kovų užėmė Tifliso 
miestą, leido savo kariams 
per aštuonias dienas jį plėš-

Naujas Persijos nepri
klausomybės atgijimas pra-j 
side j o 15-tame šimtmetyj,, 
kada Rusijoj buvo pakirsta 
mongolų galybė. P e rsija 
atsigavo, vėl išsiplėtė jos 
prekyba ir ji užmezgė ry
šius su stambesnėmis Euro
pos valstybėmis.

Septynioliktame šimtme
tyj prieš Persiją išstojo Af
ganistanas, iš kitos pusės 
Anglija ir Rusija ir vėl Per
sija buvo svetimų užkariau
ta. Ilgoj kovoj Nadir šakui 
pavyko apvienyti persų' jė
gas, nuveikti šalies išdavi
kus, išmušti iš Persijos af- 
ganiečius ir turkus ir išsi
bodėti rusus ir anglus. Tai 
jau buvo šeštas Persijos iš
silaisvinimas iš po svetimų
jų. Vienok, nuo to laiko Per
sija nėra stipri valstybė, ji 
veik visas laikas yra pusiau- 
kolonija svetimų, jos “ne
priklausomybė” išsilaikė tik 
dėka tam, kad jos kaimynai 
Rusija, Anglija ir Turkija 
niovėsi savo tarpe už Per
siją.

Devynioliktame šimtme- 
tvj Persiją drasko vidaus 
klasiniai prieštaravimai. — 
Iš vienos pusės karaliaus-ša- 
ko valdžia, visokį chanai, 
kunigaikščiai, dideli feoda-

spaudoj ir jų šnipų veikla Amerikoj ver
čia Jungtines Valstijas imtis griežtų 
žingsnių, kad apginti savo teises, kad, 
nepaisant fašistų užsispyrimo, Amerika 
turi suteikti pagalbą Anglijai ir Sovietų

iti, deginti ir naikinti. Per
sai ten išžudė tūkstančius 
žmonių ir virš 12,000 žmo
nių suėmė ir išsivarė i ver- 4- C.

giją. Tais laikais belaisvius, 
karo imtinius paversdavo 
savo vergais. Tik atvykus 
Rusijos armija sumušė per
sus ir juos išgrūdo iš Gru
zijos ir Užkaukazijos.
Persijoj Sausas Klimatas

Nors Persija prieina Kas
pijos Jūras ir Persijos Už
lają, bet joj sausas oras, 
permažai lietaus. Dabartinė 
Persija (Iranas) užima 628,- 
000 ketvirtainiškas ameriko- 
įniškas mylias, arba yra di- 
. didesnė negu į daiktą sudė
jus tokias valst., kaip Angli- 
iją, Vokietiją, Italiją ir 
[Franciją, bet ten yra tik 
apie 15,000,000 gyventojų.

(Bus daugiau)

Iš Karo ir Apie Karą
Moterų Demonstracija 

Antverpene
Belgų moterys suruošė 

Antverpene didelę demons
traciją prieš maisto stoką. 
Jos nešė iškabas: “Mes rei
kalaujame anglies, bulvių, 
daugiau duonos, pieno ir 
riebalų!”

Naciai fašistai užpuolė 
demonstraciją. Tris moteris 
nuteisė po tris mėnesius ka
lėjimo, o vyrą, kuris paga-' 
mino vėliavą, tai keturiems 
mėnesiams kalėti. Tas paro
do, kad nacių pavergtos tau
tos vis daugiau kelia protes
tų.

Dreba Nacių Pastumdėliai
Rugsėjo 2 dieną iš Oslo, 

Norvegijos, pranešė, kad 
norvegų (Hitlerio pastaty
tas) vidaus ministeris įsakė 
daboti dieną ir naktį visus 
sandėlius, fabrikus ir gelž- 
kelius, nes vis dažniau nor
vegai juos gadina ir degina, 
kad pakenkus fašistų galiai.

Vokiečiai Užmušė Savo 
Komandierių

Iš Maskvos* praneša, kad 
naktį iš rugsėjo 1 ant 2 die
nos, piet-vakarų fronte 73 
vokiečiai kariai pasidavė ke

turiems raudonarmiečiams. 
Jie yra iš 280-to vokiečių 
pėstininkų pulko, 95-tos di
vizijos. Vokiečiai kariai už
mušė savo kuopos koman
dierių leitenaptą Wilhelm 
Schmidtą ir perėjo į Raudo
nosios Armijos pusę.

Eilinis Willi Worner pa
reiškė: “Mes jau pavargome 
kariaudami už Hitlerį. Hit
leris siekia pavergti pasau
lį, tam tikslui jis ir jo raz- 
baininkų klika nesigaili vo
kiečių kraujo. Mes negalėjo
me būti aklais jo įrankiais 
ant toliau.”

Sąjungai, kad sumušus fašizmą! Sumušti 
fašizmą, reiškia išlaisvinti Lietuvą ir ki
tus pavergtus kraštus, apginti Ameriką 
ir išgelbėti kultūrišką civilizuotą pa
saulį !

Hitlerininkai šaudo Savo 
Karius

Piet-vakarų fronte rau
donarmiečiai suėmė į nelais
vę vokiečių kapralą J. Ker- 
schonsteiner. Suimtasis pa
sakojo: “Pereitą savaitę 
mūsų pulke buvo sušaudyta 
du kareiviai, kurie atsisakė 
kariauti prieš Rusiją. Šis 
karas visai neturi vokiečių 
žmonių pritarimo.”

Suimtasis parašė laišką į 
vokiečius karius, kur tarpe 
kitko rašo:

“Brangūs Draugai! Šian
dien aš buvau paimtas į ru
sų nelaisvę. Draugai, jūs no
rite taikos, kaip ir Xš jos no
rėjau. Liaukitės Kariąvę. 
Pereikite į rusų pusę. Kada 
karas baigsis, tai mes galė
sime grįžti atgal į namus, 
pas savo žmonas, brolius, 
seseris ir vaikus !”• *
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Gyvybes Vitaminas” NACIAMS NEPASIEKIAMOS SOVIETU PRAMONES
Jeigu gyvulio maiste ne- priklausančių grupei B. 

būna “gyvybės vitamino,” 
kuris kitaip vadinamas pan- 
totheniška rūgštim, štai kas 
atsitinka tam gyvuliui:

Gyvulys be šio vitamino 
būna nesmagus, sutingęs, 
nejudrus — trūksta jam gy
vumo, nors medikaliai tyri
nėjant gyvulį nematyt jokių 
ligos ženklų. Didelis procen
tas tokiu gyvulių staiga nu
gaišta be jokios matomos 
priežasties. O nuga išus, 
skrodžiant jų vidurius, pas
tebima šitokie reiškiniai:

Blogai veikė arba sugedęs 
viršutinis inkstų sluoksnis 
(cortex); kraujuoja širdis; 
dažnai sugenda kraujo ap- 
linktaka, ir tūli vidujiniai 
kūno organai vysta ir mirš
ta, negaudami kraujo.

Be to vitamino taipgi per- 
žemai nupuęla kraujo spau
dimas, ir tada gyvulys atro
do visuomet pavargęs ir iš
sisėmęs.

Visa tai patirta bandy
mais ant gyvulių, kurie bu
vo maitinami be pantothe- 
niškos rūgšties, kitaip vadi
namos “gyvybės vitaminu.” 
O šis vitaminas yra tik vie
nas iš keliolikos vitaminų

Tokius patyrimus dabar

šiandien .jau ir nedrau-1
giški Sovietam elementai į- rfkonų laikraščiu 
vertina Sovietu Sąjungos ga-1 • 

Tatai liudija ir seka-
Tik jame mi

nimas rašytojas kaišioja visai 
be reikalo tokias frazes, kai 
“jeigu Juozas Stalinas norė
tu kovoti” ir panašiai. Nes

Sparnuoti Draugai
pranešė Amerikos Chemiku lybę’ , . 
U .. v. . . . , mas straipsnis.Draugijos suvažiavimui At-I 
lantic City daktaras G. C. [ 
Supplee, direktorius Borden 
Kompanijos Biologinių ir 
Cheminių Laboratorijų, ku- Stalino vadovaujama Sovietų 
ris darė tyrimus išvien su Sąjunga j 
daktarais A. C. Benderių ir’ryžimu ] 
L. J. Kahlenbergu.

Kas patirta apie gyvulius, 
žymia dalim pritaikoma ir 
žmonėms. Į , . . o .Washington.— Sovietų Sa-

Pastebėta, jog tarp Angli- junga smarkiai didina savo 
jos kareivių atsirado “nauja fabrikus ir budavoja naujus 
liga” sui tokiais ženklais, Uralu kalnų srityje, vakari- 
kaip perdidelis nuovargis, niame Sibire ir Samarkan- 
dusimas, alpimas ir netvar- de, centralinėje Azijoje, kad 
kus širdies tvaksėjimas. Tię galėtų tęsti karą ir tokiame 
mokslininkai nužiūri, jog tai 
dėl gyvybės vitamino sto- 

ikos. O jis pavadintas “gyvy
bės vitaminu” todėl, kad su- 
Iprantama, jog be jo negalė
tų ilgai gyventi ar sveikai 
jaustis nei gyvuliai nei žmo
nės.

To gi vitamino yra* mie
lėse, moliasuose, kepenyse ir 
lukštuose (sėlenose) ryžių 
(ir, suprantama, kviečių ir 
rugių).

ivotų, — sako minimas ame- 
...:i !„•!.. redakto
rius :

Sunku net į s ivaizduot, 
kad vokiečiai galėtų taip 
iapšlubint Rusiją, kaip japo- 

- Inai apšlubino Chiniją. O vis 
Idėlto Chinija dar stipriai 
laikosi.

jau darbais ir pasi- 
pa Rankamai įrodė, 

| kad ji kovoja ir kovos iki nu
suks sprandą Hitleriui.

—įvairumų Vedėjas.

atsitikime, jeigu vokiečiai 
užimtų net visą Europinę

VOKIEČIŲ PARAŠIVTISTAI
Parašiutistai yra parink- 

tiniausia dalis Vokietijos 
oro kareivių. Jie yra geriau
sia išmokslinti ir jų apgink
lavimas pritaikytas sulig jų 
paskirties. Pav., tie parašiu
tistai, kurie skiriami leistis 
į miestus, yra aprūpinami 
įrankiais, kurie pagelbsti 
jiems veikti ant namų sto
gu*

Specialės žirklės blėtos 
kirpimui ir mažas kablys, 
kuris pagelbsti įlįsti į posto- 
ginius kambarius, yra svar
biausi įrankiai dėl parašiu- 
tistų. Apart to, jie turi šil
kinę virvutę su pririštu kab-

liu, panašiu į inkarą, kas 
pagelbsti jiems nfusileisti 
nuo aukštesnių ant> žemes
nių namų, arba net ant gat
vės.

Nusileidimas ant * stogo 
militariniu atžvilgiu būna 
labai vertingas, nes parašiu- 
tistas suranda vietų pasis
lėpti nuo pavojaus, kurį jis 
greičiau gali pamatyti būda
mas aukštai. Apart to, sto
gai, paprastai, būna mažiau 
apsaugoti; negu gatvės.

Parašiutistam praktikuo
tis nusileisti ant namų stogų

Simms, užsieninis redakto
rius a m erikinių Scripps- 
Howard laikraščių.

Jeigu Hitleris užvaldytų 
i visą Ukrainą, vis tiek jis bū
tų nusmerktas sumušimui, 
kol Juozas Stalinas laikytų
si.
Ukrainos Užėmimas Nebū
tų Sovietam Pražūtingas
Praradimas Ukrainos mi

neralų ir pramonių būtų So
vietam didesnis nuostolis ne
gu netekimas jos kviečių. 
Nes iki šiol Ukrainoj buvo 
pagaminama trys penktada
liai šalies geležies, pusė ang
lies ir plieno, pusė druskos 
ir trys ketvirtadaliai cu
kraus.

Nors net ekimss visos 
Ukrainos labai pakenktų so
vietinėms karo pastangoms, 
tačiaus Rusija galėtu gerai' 
atsilaikyt, kol tik jinai ko-1

Didžios Pramones Uraluo- 
se ir už Uralu

Sovietinė Uralu pramonės 
sritis yra apie 1,200 mylių 
į rytus nuo Maskvos. Vaka
rinėje dalyje Sibiro yra ki
ta Sovietų pramonės sritis 
už 1,000 mylių toliau į ry
tus. Trečia sovietinė fabrikų 
sritis randasi Rusiškame 
Turkestane už 2,000 mylių 
į pietų rytus nuo Maskvos.

Visose tose trijose srityse 
yra daug ir gerai veikiančių 
pramonių. Jos bus platina
mos žymia dalim su pagalba 
Amerikos mašinerijos, nors 
pastaraisiais metais Maskva 
vis labiau nepasitikėjo viso
kiais svetimšaliais, net sam
domais techniškais patarė
jais iš užsienių. . ;

Geležis, Plienas, žibalas, Au
tomobiliai, Traktoriai, 

Orlaiviai
Uralu srityje yra geležies, 

plieno, žibalo, mašininių į- 
rankiu ir chemikalu fabri
kai, metalų liejyklos, vario 
kasyklos, audyklos, garvežiu 
ir kanuolių fabrikai. Ten 
taipgi dirbama traktoriai, 
auto-sunkvežimiai ir auto
mobiliai.

Vakariniame Sibire Sovie
tai turi vienas iš didžiausių 
pasaulyje angliakasyklas ir 
geležies kasyklas. Ten taip
gi yra liejyklų, metalų ap-

MIRTYS NUO NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ MAŽĖJA

dirbimo ir chemikalų fabri
kų.

Trečioje sovietinėje pra
Lietuvoj ir Rusijoj špokas viršaus, skylę dviejų colių 

jau nuo seniai žinomas kaip aukščio ir tiek pat pločio 
monės srityje į rytus nuo ūkininko draugas. Ne veltui kaipo dureles arba langelį. 
Uralu, kuri rubežiuojasi su žmonės stengėsi pritraukt Stogelis turi būt nuolaidus, 
Chinišku Turkestanu, Af-špoką į savo sodus ir daržus kad vanduo nubėgtų užpa- 
ganistanu ir Iranu (Persi- ir statė jam dirbtinius liz- kalinėn pusėn; virš durelių 
ja), randasi žibalas, anglis,'dus špokinyčias. 18-me šimt- reikalinga mažiukė pastogė- 
geležis, varis, molybdenas ir [metyj šį gerą paprotį pėrė lė. Po durelėmis reikia pri- 
kiti metalai. Čia irgi yra au- mė įvairios šalys Vakarinėje taisyti neilga kartelė, kur 
tomobilių, traktorių, gerve- Europoje, o gale 19-to am- špokai galėtų atsitūpti.
žiu ir net orlaivių fabrikų, žiaus buvo įgabenta špokų Į Tokios špokinyčios galima 
— kaip nurodo minimas ir į Jungtines Valstijas.
Scripps-Howard laikraščių Į 
redaktorius Simms; ir po to 
jis teigia štai ka:

, į rengt pavieniui arba grupė-
Tik viena špokų šeima mis, po kelias ir daugiau— 

per dieną sulesa iki 800 ir ant karčių, stulpų, medžių, 
daugiau visokių vabzdžių ir ant namų stogų ir t. t. bet 
kirmėlių. Jie sunaikina dau-’ne žemiau kaip už 5 ar 6 
gybę kirminų pavojingų jardų nuo žemės, su durelė- 
žiemkenčiam javam ir vasa- mis į pietus arba į pietų ry- 
rojui, ryja šarančius, gema- tus.
lūs vadinamų gegužinių va-| Geriausiai špokinyčias į- 
balų ir kt. Špokai taipgi me- taisyt rudenį, bet galima ir 
džioja uodus ir vabzdžius žiemos pabaigoje, už keleto 
kankinančius avis, karves ir savaičių pirm p a riekiant 
arklius. špokams.

Nors ir už Uralu, Sovietai 
Galėtų Kariauti

Ašis (Vokietija - Italija) 
gal ir galėtų u ž kariaut 
Ukrainą. Už Ašies pasieki
mą Uralu jau nelabai geros 
būtų lažybos (betas). Bet 
Ašiai nueit iki Novo-Sibirs- 
ko, Sibire, tai atrodo visai
negalimas dalykas, jeigu'į laukus, daržus ir sodus, paukštukų, kurie Ya*Lpgi 
Stalinas bent laikysis kiek reikia statyt jiem špokiny- naudingi kaipo gynėjai dar- 
kovos lauke. čias, o tai lengvas darbas, žų, sodų, laukų ir gyvulių

O užimt arba net sunai- Užtenka sukalt dėžutę iš nuo kirmėlių ir vabzdžių, 
kint oro bombomis^ Rusišką lentelių bent apie pusės co- Tokiem paukštukam daro- 
Turkestaną, tai būtų labai[lio storio ir be plyšių, kokių[ma panašūs namukai, kaip 
sunkus arba visai negalimas! 6 iki 7 colių pločio-ilgio iri ir špokam, tiktai kiek ma- 
rl n rho c rina DnaieVoe Tnv.1O I.. i J..darbas, nes Rusiškas Tur
kestanas randasi apie 15,000 
pėdų virš jūrų lygio. Rom
binis orlaivis pakilęs 35,000 
pėdų aukštyn tikrumoje bū
tų tiktai 20,000 pėdų nuo že
mės Rusiškame Turkestane, 
ir priešlėktuvinės kanuolės 
galėtų jį lengvai pasiekti.

Šičia yra tiktai keletas iš 
tų faktų, kuriuos Amerikos 
pasiuntiniai Maskvoje ma-

apie 12 colių aukščio, palie- žesni ir su siauresnėmis du- 
kant vienoje sienelėje, arti relėmis. — S. A.

DIRBTINES MEDŽIAGOS
Fordo kompanija pradeda ja šioje gamyboje nupuolė 

statyt automobilius su vi r- iki 18 procentų, o Anglija 
šais iš dirbtinės cheminės' pasiliko toj pačioj vietoj — 
medžiagos vietoj plieno. Pa-[su 14 procentų. Tarp visų 
naši cheminiai ^gaminta kitų šalių tais metais jau 
medžiaga bus vartojama ir Sovietai užėmė pirmąją vie- 

tys, kuomet jie kalbėsis su I kai kurioms orlaivių dalims, ta kaip naujų medžiagų iš- 
Juozu Stalinu, — sako už-, Teigiama, kad ji beveik to-dirbėjai cheminiais būdais, 
baigdamas tas amerikonų s kia stipri kaip plienas, bet o po Sovietų sekė Francija, 
1 a i k r aštininkas W. Ph. 
Simms.

V w T JL X J GA j

antra tiek lengvesnė. [Japonija ir Italija, kaip kad 
Jau visiem žinoma, kad iš skaičiuoja dr. E. J. Crane, 

iškasamos anglies yra gami- Chemijos profesorius Ohio 
narna guma (robas) ir ga-[Valstijos Universitete, 
žolinas, ypač Vokietijoje. I J.
Naujieji vadinami “stikli- ------ ;----------------------------
niai” diržai, petnešos ir PARTIZANŲ ŽYGIAI 
tūkstančiai kitų daiktų da
bar dirbama iš ne “sutver
tu,” bet chemiškai pagamin- 

jų. F 1------ j’--1
Kaimelyje Shaag, buvo tie patys. Vieną sykį 'mokslas, kaipo nauju daiktų 

j, tamsioje [buvo toks įvykis: už kelių kūrėjas, įgyja vis didesnę

Indi jonam Labiau Patinka Klasiška 
Muzika Negu Džiazas

Mokslininkas-tyrinėto jas dijonų grupė, visiškai ne-.bloga).
Tas buvo atkartota per

LENINGRADO SRITYJE
buvo paskirtas užimtos Len- baronas Hermann von Wai- mokslintų, kurių didžiumai __  ___  _______
kijos miestas Bromberg (va- [degg nuvyko Brazilijon ty- dar nebuvo matę balto žmo- Ikelioliką naktų ir rezultatai [tų’ medžiagų, 
karinėj Prūsijoj). Tam tik- rinėti nekultūringų .indi j o-[gaus. Kaimelyje S*—~ R—
slui iš rytinės dalies to mie- nų gyvenimą ir jų papro- šiaudinėj gūnioj, i u t v _____ _
sto buvo išvaryti visi gyven- čius. Jis nuvyko į Amazonos tropiškoj naktyj buvo užtai-[dienų po Beethoveno Penk- 'praktišką'lsvarbą. 
(tojai būk tai apgyvendini-[upės ištakos sritis, kur gy- sytas mažas radijo ^priimtu- tos Simfonijos išklausymo,, . , ... . x .... , - - - Praeitą pirmadienį atsi-

aJsl-|Vena labiausia atsilikusių vas. Indijonai niekad pir- vėl buvo gauta ta pati mu- jarg ]02-ras suvažiavimas--------  mui vokiečių, kurie ;
1939 metais įvyko 92,623 kraustė iš Pabaltijos kraštų, 'indijonų gentės, kartu nusi- miau nebuvo matę radijo ir 

nelaimingi atsitikimai, kas Ištikrųjų gi ši dalis miesto [veždamas su savim ir stiprų kai šiaudinėje gūnioj sus- 
i • *-• ’ ,J
1.3% imant atydon 1938 me-įBrombergo distriktų ir pa-imtuvą.’ Gyvendamas’tarpe Ijonai sėdėjo kaip nutirpę,

zika iš kitos stoties. Tuo- [Amerikos Chemikų Drau-
• vT. v_. ' , , -v - - . . . . r------- ---- ---------- -. ---i--j ..... j Jaus buv° pastebėta, jog in- !gijos Atlantic City, N. J., ir

reiškia, jog sumažėjo ant buvo visai atkirsta nuo kitų trumpųjų bangų radijo pri- kambėjo puiki muzika, indi- dijonai pažino muziką iripame dalvvaus 5 000 chemi
1 QCA iv 4.... _ L ėmė jos klausytis dar su di-[ir chemijos’ inžinierių
tus. Ant kiekvienų 100,000 vesta Vokietijos aviacijos indijonų jis patyrė, jog Čai-|net nė piršto nepajudinda- dėsniu atydumu, negu pir- s u važiavimui iteikta 600 
gyventojų buvo apie 70 ne-žinybom Čia prasidėjo prak-^ovskio, Rachmaninovo ir [mi. Pasibaigus Čaikovskio mu sykiu. Indijonai vienas' L Valstijų
laimingų atsitikimų.

Automobilių n e 1 aimėse 
mirė 30,468 žmonės. Ant ge
ležinkelių užmušta 3,394. Ki
tos mirčių priežastys seka:
Nupuolant užsimušė 
Prigėrė
Nuo šaunamų ginklų 

žuvo
Sudegė
Žemdirbystės nelaimėse 

žuvo j
Kasyklose užmušta 
Pasismaugė 
Saulės spinduliai 

užmušė
Motorcyklių nelaimėse 
Orlaivių nelaimėse 
Gatvekariai užmušė 
Nuo gyvulių užpuoli

mo mirė
Sušalo

Rhode Island 
giausia valstija, 
100,000 gyventojų

22,878
5,450

2,582
1,794

, 1,604
1,540
1,226

527
439
396
356

279
190

Maskva, rugs. 9. — Ofi-

, Rachmaninovo 
tikavimasis parašiutistų lei-[Beethoveno simfonijas indi-[simfonijai, prasidėjo “džia-.kitam pažnabždom 

zo” muzika. Čia mokslinin
kas tuo jaus pastebėjo tarpe 
indijonų neramumą ir ne- nemyli “džiazinės” muzikos • • 1 T • — “

stis ant namų stogų. Karei-[jonai labiau myli, negu am- 
viai buvo mokinami lipt au-'erikonišką*“džiazą.”

i Savo išvedimus mokslinin- 
jkas von Waldegg remia se
kančiais patyrimais:

Buvo parinkta Guayabe-

kštyn ir leistis žemyn, var
toti virvę ir t.t.

Pavojingiausias parašiu- 
tistui laikotarpis būna, kada 
jis leidžiasi. Tasai pavojus ros gentės “čystakraujų” in-
dabar bandoma prašalinti, 
paleidžiant “rūkus” apie sa
ve, ’ 
“pauderį.”

Chemijos'cialiai Pranešama, jog par
tizanų būriai (guerillos) Le
ningrado srityje antroje pu- 

Išėję rugpjūčio mėn. Lužsko 
apskrityje užmušė daugiau 
kaip 800 fašistų kareivių ir 
oficierių, sunaikino 14 tan
kų ir 7 šarvuotus automo
bilius, 17 kanūolių, 22 kul- 
kasvaidžius, 47 auto-sunkve- 
žimius ir 62 motorinius dvi
račius; sudegino 18 bakų ži
balo sunkvežimiuose ir pa
grobė didelį daugį ginklų, 
amunicijos, maisto ir įvairių ', 
įrengimų.

Rugp. 2 d. ant vieškelio 
arti Bolšoroškovičių sovieti
niai partizanai sunaikino 30 
vokiečių motorcyklistų. Par
tizanų būrys, komanduoja
mas gyvulių gydytojo S, mi
nomis susprogdino tiltą per

p1 -mi* Pasibaigus Čaikovskio mu sykiu. Indijonai vienas ,ra§įu Jungtiniu Valstijų
ir krastų apie naujus 
atradimus toje srityje, ypač 
apie naujų medžiagų gami
nimą dirbtiniais būdais.

Ryšyj su tuom reik pažy- 
mėt, jog Amerika dabar uži
ma pirmąją vietą pasaulyje, 
kaipo išradėja naujų chemi
nių medžiagų, bet ir Sovie
tų Sąjunga žymiai pažen
gus pirmyn toj dirvoj.

1913 metais, prieš praeitą'Ješčerą upę ties Dolgovka, 
imperialistinį karą, Vokieti- ir kartu su tiltu sunaikino 
ja pagamindavo 34 procen- [vokiečių auto - sunkvežimį 
tus visų cheminių medžiagų prikrautą minų.
pasaulyje; Jungtinės Valsti- Užmušdami fašistus ki-

pechamila” (puiki).
Pasirodo, jog indi jonai

paisymą muzikos. Jie _ėmė bet kaip tik užgrajina sim- 
“šnabždetis” fonijos kompoziciją, jie nori 

tarp savęs. Pagalios vienas jos klausytis ir klausytis, 
pratarė “camila” (reiškia—

nerimaut ir

.V""1" .. . ‘ .. "I , 
tokios beprotystės, kaip kad 
dementia praecox arba schi-

V. R-tis.

se, kur žmogus turi skau
džius traukymus-konvulsi- 
jas nuo nervų suirimo.

Erythrina augalus, iš ku
rių gaminami tos rūšies 
vaistai, tyrinėjo penkerius 
metus dr. Kari A. Folkers, 
mokslininkas Merck Labo
ratorijų Rahway, N. J., ir 
jis tokius vaistus išbandė

vartojant tam tikrą Paralyz!UDj|S Augalas
1 Parašiutistų apfeinklavi- “Vaistas 11119 PaffliŠifflO zofrenia, kuri prasideda pa- 

mas yra sekamas: kiekvie
nas vyras turi Mauzerio 
šautuvą (pagerinto išdirbi- 
mo) su blizgančiu (šviečian
čiu) taikikliu, kas duoda ga
limybės šaudyti tamsoj, nak
ties metu.

Tačiau vokiečių kariniai 
specialistai mano, jog vieno 
šautuvo negana parašiutis
tam. Sunkesni ginklai, kaip

_____  ividale kankinančių protinių 
šiltų kraštu augalai pri- 'prieštaravimų, dvejojimų ir 

klausantieji erythrina veis-|laipsniui linkui pilno pami. 
lei veikia taip, kad paraly- 
žiuoja gyvulius ir žmones.

yra 
kur
būna ne- kad nedidelės kanuolės, taip- 

laimingų atsitikimų tik 51.3, gi būna I nuleidžiama para- 
o Nevada pavojingiausia su šiutistų pagalbai.
203.1 nelaimių.

sau-
ant

pasaulyje; Jungtinės Valsti
jos padirbdavo jų 21-ną pro- tuose automobiliuose, sovie- 
centą, o Anglija—14 procen- tiniai partizanai sunaikino 
tų. 72 dėžes kanuolinių šovinių

Nuo to laiko Amerika ir pagrobė 114 dėžių su ran- 
dikčiai pakilo kaipo medžią- kinėmis granatomis, 
gų gamintoja cheminiu bū- -------------------
du, ir 1939 metais jinai toj 
srityj užėmė jau pirmąją įspėjo, kad Holandijoj -----
vieta — padirbo 28 procen- dys visus, kuriuos tik šu
tų visų tokių medžiagų pa- seks kaipo komunistinius 
šaulyje; tuo tarpu Vokieti-veikėjus. ..........

Ištraukus iš to augalo sė- 
_ _ sa

votišką alkaloida, ir duo-
Tie augalai atsiliepia gy- k) tam tik medžiagą
viams panašiai, kaip vaista- , - - -
žolė curare, kuria indėnai daJ° kg“niui tik po g(.rai pirma ant šunų ir kitų gy- 
petmeje Amerikoje pirm nusaiku,ota kiekj, o ne dau-ivulių, o paskui ant žmonių. 
Kolumbo laikų, nuodydavo gjau, - medžiaga ne paraly- Pranešimą apie savo a.tradi-

viams panašiai, kaip -vaista-

savo strėlas ir vilyčias. žiuoja ligonį, bet tarnauja 
Bet paralyžiuojantis au- kaipo tvarkytoja jo minties, 

galas erythrina tarnauja ir Jinai taipgi veikia kaip gy- 
V. R-tis.kaipo gyduolė žmogui nuoĮduolė tokiuose atsitikimuo-

muš pateikė dabartiniam 
suvažiavimui A m e r i k os 
Chemikų Draugijos Atlantic 
City, N. J.

Berlin. — Nacių valdžia
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Sociability, Comradeship the Keynote 
of LDS Seaboard Confab

Delegates from Binghamton, New i one speechless. Kwedor’s appearance 
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THE SECOND ANNIVERSARY1

E

German Homes Filled With Tears as 
Nazi War Enters the Third Year

By ILYA EHRENBURG
MOSCOW, Sept. 5 (1CN) — The German newspapers 

marked the 2nd anniversary of the war with triumphant edi
torials. But the festivities were marred. Long formations 
brought the wounded to stations. Homes are filled with the 
cries of women: During August hundreds of thousands learned 
of the death of their husbands s-------------------------------------------
and sons. spect of victory becomes evermore 

illusory, remote and obscure. Hitler 
no leather in Germany promised a lightning march on Eng

land and German officers debated 
the merits of London 
choice between the Carlton 
voy.

Goering declared that 
single English bomb would 
German territory. But Cologne was 
reduced to ruins' and whole districts 
were wiped out in Hamburg, Bre
men, Dusseldorf, Mannheim and 
Frankfort. The Ruhr highways arc 
impassable and vital factories are 
debris of ruins and ashes. But every j 
day sees a greater number of Bri-i 
tish transports cross t” 
Thę German i
time at home ports. It is not Bri-: 

that tain that is blockaded but Germany.' 
730

soldiers are instructed, 
themselves footwear in 

marauders’ command

are work- 
they are 

make.
The side
clatter of 
feet. They 
mourning.

still
•urs.

we captured Nar- 
Those whose hus- 

alive are counting

There is 
today. The 
to procure 
Russia—the 
orders them to remove boots from
the dead. German women 
ing clogs, “click clacks” 
called by the sound they

The 2nd anniversary, 
walks resound with the 
‘click clacks” on widows’ 
are forbidden to wear
“You lost your husbands,” they are 
told, “but then 
vik and Crete.” 
bands are 
the days, 1

Hitler promised the Germans 
it wouldx be a lightning war. 
days and Xjights already passed, 
ry month VIdler announces a 
victory to two Nation. But with 
ry passing month Germany’s

hotels, 
and

the
Sa-

not 
fall on

paign is not finished, it is only be
ginning.

At the outset the Germans order
ed uniforms for a parade on Red 
Square. Today they are ordering 
skiis in Norway for the terrible win
ter.

The 1st anniversary of the war 
was indeed a gay occasion for the 
Nazis. They drank French wino, ate 
Dutch cheese and studied English 
fashion magazines in preparation for 
orders to London tailors. Their ci
ties wore still brightly lit, they 
weren’t afraid of bombs. They were 
having lots of fun pinning flags on 
the maps of Europe and admiring 
the newly acquired decorations.

But how different is their 2nd 
anniversary. They were constantly 
on guard for the whistle of the 
siren. In many cities they fled to 
cellars with lightning speed. Their 
anniversary feast, was herring bones 
and sawdust pudding. They had 
plenty to think about: Seventy days, 
—yet 130 of our townsmen killed 
in Russia .. . They were counting 
the ruins of German houses, count-

And puz- 
did Hitler 
other trails 
for their

ing the dead soldiers, 
zling in horror: Why 
meet Mussolini . . . What 
are 
slaves?... “Victory! One more vic- 

thc Atlantic. | tory! Always victory!” the

they preparing

German
naVv idles away the ’ radio announcers proclaim, shouting

themselves hoarse.
And when their voices subside

“The campaign (against Russia will - there is again the constant clatter 
Eve- be over in 70 day^,” Hitler said. The of wooden soles: Click, clack.
new 2nd anniversary of the world war. There is your victory Germany 
eve- coincided with the 70th day of the bones and skulls, hunger and the

The cam-į hatred of the whole world!pro-; campaign against! Russia.

TWO SURGEONS
Brilliant Achievements in Medicine 

Help Soviets in the Great War
By I. PQPOVIKY

MOSCOW. — The operating room is being 
silence. Professor Vishnevsky is washing his 
and deliberately. The nurse and assistance 
room for a final check-up on preparations.

The wounded Red Army soldier is placed 
table directly under the re
flector. The operation begins, 
no unnecessary words, everything is 
done with grim efficiency that 

. marks Vishnevsky's work. He pauses 
for a moment as if enveloped in 
thought. The wound is opened and 
“unexpectedly” he discovers an ul
cer which cannot be left.

Vishnevski is calm, not even a 
trace of alarm, a short interval and 
the operation proceeds, 
life,” Vishnevsky once 
the preparation for the great trial 
now facing my people.” “ 
exaggeration. For a score of years 
Vishnevsky centered his efforts on 
one problem—finding means of
making the lot of the wounded ea
sier, means of a painless operation 
and painless dressing of a wound.

This problem is now solved and 
the veteran scientist has well fuL 
filled his life’s plan. Not only has he 
evolved the method of painless ope
ration and wound 
trained thousands of 
in the application of 
He has imparted his 
and knowledge to his son, also an 
eminent surgeon.

No sooner had the first shots been 
fired in the war against the White
guard Finns than father said to 
son: “Your place is at the front. 
Some hundred years ago, during 
Caucasian war, Pirogov gave the 
Russian army ether narcosis, it was 
a means which greatly diminished 
the suffering of wounded men on 
the operating table. We shall bring 
the Red Army something just as 
great — painless operations with
out narcosis. And upon 
depends the success of 
taking.”

Several methods were 
gieal hospitals. Some applied 
form, others ether and still other 
chlorine. Each held to his own view. 
But after a short time the method 
suggested by the young surgeon has 
come to be generally accepted. It 
was the method of administering a 
local anaesthetic worked out by his 
father. It rendered operations quite 
painless. Nor could 
help being convinced 
selves withnessefl its 
suits.

prepared. Tense 
hands, carefully 
move about the

on the operating

“All my 
said, “was

This is no

dressing,—but 
young surgeons 
these methods, 
vast experience

your 
this

used

efforts 
under

in sur- 
chloro-

the surgeons 
for they them- 
astounding re-

quiet, no crieThe patients were 
of pain, no inflammations, and the 1 
patients were in the best of spirits. Į

Then came another important im- ■ 
provement proposed by Vishnevsky, 
Sr. It was the method of dressing | 
wounds with bandages covered with j 
ointment. This solved on age-old 
difficulty in surgery. Ever since the I 
14th Century it has been known I 
that frequent change of bandages1

IN WAR
□----------------------------------------------

! about on skiis, rarely by automo- 
i bile, visiting Red Army units, help
ing local first-aid men in their work

I and everywhere popularizing the 
new method of treating wounds.

War came again, the perfidious 
foe invaded our country in the at
tempt to force his domination over 
the free people.

“I have accomplished much in my 
j day,” said Vishnevsky, Sr., “and it 
his time I thought of retirement.
the brutality of the foul enemy 
pels me to continue my work. I 
that my knowledge and energy

: required for the country and I

But 
im- 
fcel 
are 
am

Surgeons knew this but there was Į teaching'• young surgeons, imparting 
no other way out. Liquid applica-' to them my experience and know- 

BesidesI lcdSe/’ i
The war parted father and son. 

Vishnevsky, Jr., twice
with Government Orders, has left 
for the southwestern front, while 
the old scientist continues hisLwork 
of improving operation methods and 
teaching

“You 
told me, 
operating 
young again. Those lads bring back 
the front so much vigour, calmness 
and such confidence of victory that 
I laugh together with them, I don’t
feel tired, why, I even forget that I 
shall soon be seventy.”

tions caused much pain.
liquid dried rapidly and lost its an-1 
tiseptic value. Vishnevsky's bandage j 
could be left unchanged for 10 days; 
and more without losing its medi
cinal qualities.

In field conditions when bone in
juries are dressed in splints and 
change of bandage is both compli
cated and dangerous, one cannot, 
over estimate the importance of 
innovation.

The young professor soon 
wide fame, from the front line 
bulance stations to rear hospitals. 
He could be seen everywhere going

decorated

this

won
am-

young surgeons.
know,” the old professor
“ever since I have resumed 

wounded I feel myself
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“I see where the Gallup poll says we think the lower income groups 
had an adverse effect on the wound, ought to pay more income taxes.”

York, Now Jersey and other parts 
of the Eastern Seaboard arrived on 
August 30 at the Hotel Gardner in 
Boston. That nite the Massachusetts 
Council staged a get-together party 
in South Boston.

Yes indeed, it was very lively and 
loads of fun. Some of the delegates 
accompanied by local lads and las
sies continued by hitting nite spots 
of the town and later (12M) ex
hausted, sleepy and tired, retired to 
their room.

as the “Invisible Man” made histo
ry—Tee Hee! Joe R. and a lad from 
Brooklyn absorbed in each other ... 
Ricky and Johnny making friends .. . 
Remember Skippy, Pat, Nell, etc... 
Em and Aldana full of fun . ..

Last Picnic of 
Season by LMS 
Third District

Liths Start Comm 
For Medical Aid 
To Soviet Union

last 
held

Hi-lites of evening:—
Two lassies of Brooklyn made a 

fuss over popular good will ambas
sador of Camp Edwards ... Hank 
and Tony of Stoughton seen wel
coming the gals from N. Y. . . The 
successful parties in Rooms 400 and 
600... Where was “Bobbie”? No 
one knows, because I’ve inquired . .. 
Irene of Mass., made you feel at 
home. Ho Hum! Retired at about 
1 a. m. because of conference the 
next day . ..
Sunday, August 31:—

Conference started 
p. m. Absorbing talks 
chelson and Johnnie
Brooklyn. The singing, under the di
rection of Helen Pine, went over 
with a bang. Meeting adjourned and 
gala banquet was next on the agen
da.

Banquet was held in Main Dining 
and Ball Room of Hotel Gardner. 
Music was furnished by four boys 
from Montello Gardens. Confiden
tially, the best four piece band I’ve 
ever had the pleasure of hearing... 
After dinner the concert 
—it was worth the price 
quet alone. '

Paul and Dom. the lone wolves. 
Paul, those cigars are potent— 
phew! Zene going back to Mass, in 
May, to attend the Spring Frolic or... 
—... Qlga having a wonderful time 
with a chap from Penn . .. Bell, 
when did you get those—, anyway? 
And Bobbie where did you get the 
nerve to go thru with it?... Frap-’ 
pie making the best of things, si
tuations, etc. AHEM ... Tony Vasa
ris tete a tete with the blond beau
ty from Binghamton... By jove! 
Believe it or not! Johnny Orman is 
an excellent Lindy-hopper-wahoo! ... 
Tom taller 
hat...

CRANFORD, N. J. — The 
picnic of the season will be 
this Sunday, September 14, by the 
LMS Third District. All the cho
ruses in the New York and New 
Jersey district will be there to take 
part in the program. Special busses 
are being chartered to take the pic
nickers to and from this gala occa
sion.

on 
at 
N.

The picnic begins at 
into the night. It 
the Vaičionis Grove 
J.

1 p.m. to go 
will be held 
in Cranford,

W’cester Tidings
than ever with that top

you shouldn’t make fun 
but you’re a riot when 
As far as I’m concerned

Formation
Committee For

six 
Art 

two 
the

board of the

thousand, and, 
League with a 
thousand.
national execu- 
newly formed

►

about 1:30 
by Kay Mi-

Orman of

Frankie 
of people, 
you do .. . 
“Bumpsy Daisy” will become very
popular in N. Y. .. . Tony Vasaris 
suggested we retire early because 
conference started 10 a. m. Labor 
Day..,. I took your advice — gee! 
I’m making a liar out of myself...

was opened 
of the ban-

Evening Highlites:—
Hank’s speech which

Labor Day:—
Everything quiet on the western 

front — everyone took it easy.
I think it would be proper to end 

with a message to the Massachu
setts Council. You, members of the 
L.D.S. in Mass., have defined hos
pitality, cooperation and go-to-it- 
ness to me and your guests.

From the bottom of our hearts 
we thank you. I’m sure things will 
be different next wo meet. Au re- 
voir for a while —

WORCESTER, Mass. — I saw in 
the paper the article asking The 
Bard and The Fiddler to write more 
often. What about the other cor
respondent? It also mentioned some
thing about giving our personal opi
nions. On some subjects it is wiser 
to keep our opinions to ourselves for 
the other members may take the 
wrong attitude — but in spite of 
that I will try to do the best I can.

At the last rehearsal of the Wor
cester LMS Chorus the date and 
also the cost of the “Mystery Ride” 
production was discussed. It will be 
held September 14, and if it rains 
it will be postponed to September 
21. The question of the prices 
not been settled yet, but it 
soon be discussed.

the 
and 
and

will

left cvery- Babee

has 
will

Tabloid News from the Auto City
DETROIT, MICH.

Where shall we start on this 
Week’s news? There have been so 
many things going on that one has 
a hard time to got a starting point 
in telling you of 
this community.

Shall wo start 
the twenty-fifth 
sary of Mr. and Mrs. George Nau
sėda took up our Saturday eve
ning? Most of the members from 
the L.D.S. and the chorus were in
vited and attended. When ye cor
respondent got there the party was 
in full swing. Mr. Nausėda is quite 
prominent among the working 
people and it was very noticeable 
at the party. Every little nook and 
corner was filled with people, many 
from out of town and especially 
from Chicago.

Sunday morning Detroit Lithua
nians woke up and of all things 
they had a chance to listen to a 
program put on by a group who 
have ideas of how a radio hour 
should be put over —- and it turned 
out to be good, which is not the 
usual thing for the first timers.

The girls ensemble’s usual best 
sounded even better over the air 
waves. The public was especially 
pleased to hear new voices. A duet 
was sung in almost old-trouper 
style by Sofie R. and Violet K. Flo
rence K. did especially nicely for 
singing for the first time and being 
the youngest member of the en
semble. Of Antoinette D., we may 
say, her voice is as mellow as her 
beauty. Congratulations, girls, and 
may you have many more equally

on tile radio, they use these under
handed methods in trying to turn 
the radio station and the public 
against us.

the happenings of

and say thatin 
wedding anniver-

successful ventures. Maybe someday 
the boys of the Aido Chorus will
waken to the fact that you are just 
walking away with all of the glory 
and go-getness and when they do 
(which I hope is soon) we will have 
a group here in Detroit that will be 
hard to beat.

Success of Lith. Radio Program 
Causes Envy

Just wait untill you get through 
with this bit of reading and maybe 
you’ll fall over. According to some 
crank’s thinking, we, the L.D.Sers 
the A.L.D.L.D., 
the Lithuanian 
other clubs of 
the competitive
columnists, saboteurs, spies, and the 
like. Now these very brazen persons 
had the nerve to write to the radio 
station positively stating these un
thinkable lies. On top of that he 
had enough gall to 
Aido Chorus has not 
tence since 1936.

the Aido Chorus, 
Women’s Club, and 
such nature except 
chorus are all fifth

say that the 
been in exis-

of the
more

group 
than 

plays,

What is the name 
that participated in 
SEVENTY FIVE operettas, 
and concerts since the supposed 
breaking up of the chorus? May we 
call to mind the more memorable 
occasions; when the Aido Chorus 
traveled to Chicago in 1940 for the 
Vilnis Jubilee Concert, when it par
ticipated in the Aid to Poland 
Concert at the huge Convention 
Hall in 1941, even the leading news
paper of Detroit gave our group a 
big write-up on the conduct and the 
youthfulness of the members.

These things and many others 
will sum up how non-existent the 
Aido Chorus has been since 1936. 
To go into all of the absurd state
ments that were made would take 
too much space, but one thin£ is 
very evident, that our opposition 
is very bitter because we have a 
chance to get ahead. Because, be
fore even hearing What we can do

be to rally 
throughout 
sending of 
government 

thus aid the 
maimed by

reach thou-

Puss-puss:—
A surprise birthay party 

given one of our members, Aldona 
D., and it really was a surprise. She 
received beautiful gifts and a nice 
time was enjoyed by all.

What young “star” has just re
turned from a trip to New Jersey 
and who has some of her friends 
puzzled by her change of attitude?

Another member, A. D. and also 
A. P. went to New York for a few 
days and both came home love 
sick. Well boys, what, about the 
girl with the, quote, “rosy lips, blue 
eyes and* small nose”? / 
don’t 
little 
ther 
feet.”
■ One of our members, J. 
returned to 
joyment of 
rather short

forget about 
earsy-wearsys. 
short and had 
End of quote.

the Aido Aces.

Sunday Picnic
Going into further doings of our 

members, we find that a picnic was 
held last Sunday at Beechnut 
Grove. In spite of nature’s tears 
at our “Atsisveikinimas su Giro” in 
the morn, the Aido Chorus was the 
host to many of the Lith. public 
of this town, ending the day with a 
sunny smile.

Featured at this picnic was the 
L.D.S. ball team,
Even most of the elders enjoyed 
watching the boys in ‘ action. The 
light-footed contingent had their 
heart’s fill of dancing to the rhythm 
of the Buccaneers, they even 
treated the folkier folks with Vien
nese waltzes and polkas. It is quite 
nice to see so many youth turn out 
for our affairs, I’m not trying to 
snub the elders for they are the 
back-bone of our organizations. 
Thanks to our followers, we don’t 
have a hard time going through 
physical parts of our doings with 
their aid. To the members of the 
chorus who gave a hand there has 
to be given ’due thanks for making 
this past picnic a success through 
their efforts. By the way the boys 
lost the game that was played, 9 
to 2. Better luck next time gang, 
never give up.

Arrangements have been made to 
play the same team that defeated 
the boys. Everyone is welcome to 
come and sec this game at Clark 
Park, Sunday afternoon at 2 o’clock. 
All the ball players please report 
at the field a little early so that 
you can get some practice. Oh yes, 
this game is to be played for a KEG 
of BEER!

in 
been 
Sam.

a

was

And also 
the ittsy-bitsy 
“She was ra- 
delicate little

our chorus to 
everybody for 
on basses.
also welcomed
Machulis and

J. 
the 
we

has
en-
arc

a

BROOKLYN, N. Y. 
of a “Lithuanian 
Medical Aid To The Soviet Union” 
has been announced by representa
tives of three leading Lithuanian- 
American national organizations.

Organizations .involved in the for
mation of the said group are. Asso
ciation of Lithuanian Workers 
(LDS), an organization with about 
ten thousand membership; Lith
uanian Literature Society, with a 
membership of 
the Lithuanian 
membership of

According to 
five
group, which is headed by the emi
nent Dr. J. J. Kaškiaucius, the aims 
of the organization will 
Lithuanian-Americans 
the nation, toward the 
medical suplies to 
of the Soviet Union 
thousands wounded 
the nazi aggressor.

This medical aid
sands of Lithuanians who are bat
tling together with the Red Army of 
the Soviet Union, against the Hitler 
menace. It will do much toward the 
relief of suffering.

The commitee has already launch
ed an appeal for funds. They have 
requested all Lithuanian-American 
groups to respond promptly so that 
medical supplies can be shipped im
mediately. The address of the com
mittee, as given, is 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, New York, 
mail and contributions should 
forwarded to that address.

The Lithuanian Committee
Medical Aid To The Soviet Union, 
will work in cooperation with the 
American Committee For Aid To 
The Soviet Union, which is 
by Dr. Edward Carter. Both 
have the same aim — relief 
dical form, for thousands of 
cd Soviet army men.

Composing the executive board of 
this humanitarian aid group are:

Dr. J. J. Karkiančius, chairman
Alda Orman, secretary
Lillian Kavaliauskaitė, treasurer. 

Committee members:
J. Gužas
J. Kairys
K. Kreivėnas
S. Kazokytė
J. Siurba
Frances PakalniSkis.

All
be

For

headed 
groups 
in me- 
wound-
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MY SUMMER 
ROMANCE

new 
here’s 

he will be with usthat

succeeding.

We have 
member, R. 
hoping 
all the time. He tries very hard 
and is

Girls, don’t be disgusted with your 
front hall if the only use you can 
find for it is the entrance to the 
parlor or dining room. It can also 
be the ideal spot for affection, pro
vided the girl goes half way. Isn t 
that rigth, boys? D. W. has also 
returned to the Chorus and we all 
hope that he will be a constant 
member... What happened to all 
the girls at the last rehearsals? 
Your attendance is required every 
Wednesday for how do you expect 
to learn the new songs teacher has 
for us?

caring to take up too much 
I shall leave the rest of the 
until I get another urge to 

which, I hope, shall be soon.
—The Bard

Valerie 
puppy love, I 
gazed into his 
much too old 
back over the
known him, and of 

we had together.

said 
eyes, 

for 
span

By
This was no 

to myself, as I 
because I was 
that, I thought 
of weeks I had 
the fine times
There was the marshmeliow roast I 
shall never forget, because it was 
then that he said he loved me.

As long as I live, I shall never 
forget the times we went
light bathing together, and also 
time he said I was the nicest 
he had ever known, because I 
treated him with such respect,
held hands in the show. He often 
told me how much he liked me; in 
fact we were planning how long we 
should have 
ried.

Not 
space 
gossip 
write,

moon- 
the 
girl 
had 
We

-----------V-----------
Clifford Odets Sends Greetings to 

Director of Moscow Theatre in 
Which He Hails the Red Army , 

and the Soviet People
MOSCOįV. — In a telegram to 

Alexander Tairov, art’ director of 
the Kamerny Theatre in which he 
hails the Red Army, Clifford Odets 
declares that all history and love 
of all 
Soviet 
against

till we could get mar-

me the 
since he

finest ring in 
thought I was 
in the world, 
were tears in

mankind is with the heroic 
people in their struggle 
feudal barbarism.

What No Change
The visitor paid his bill at the 

fashionable hotel and, as he went

and for 
during 
other

A Word From One of 
The Roys in Uniform 

Pvt. Ray Lyben just sent 
few words as to how he has 
doing in the uniform of Uncle
I have here for you a few excerpts 
from his letters: “The libraries ire ____ ___,
swell and I’ve, read 9 books already. | n0Įįcecj a sjgn near the door,

“Have you left anything?” So he 
went back and spoke to the man
ager.

“That sign is wrong,” he said. “It 
should read, “Have you anything 
left?”

We have drill every morning for I 
one-half of an hour . .. I’m so lone- j 
some for home! The army isn’t bad 
— it could be a lot worse. At least 
I’m going to have to use starch ... 
my clothes won’t hold their press 
long enough. I weigh 
5 pounds. Everything 
ing along swell. The 
good. If I wern’t so 
would be a vacation.
to write to me very soon. You dont 
know how much letters from home 
pep up the boys around here. The 
weather is getting cool here in the 
mornings. Eating well, sleeping 
and getting plenty of exercise 
feel fine.”

Chorus Rehearsal Friday
Chorus rehearsal will be 

this Friday at 7:30 p.m. at Porter 
Hall, and every following Friday at 
the same time. Everyone who can 
possibly come is obligated to do so 
because we are* scheduled to sing 
on the air in a few weeks. Exact 
date will be announced later. All 
former members are urged to come 
back and likewise any young or 
older persons who like Lithuanian 
company. You do not need an 
“opera” voice or even Lithuanian 
reading ability, 
spirit, the above 
soon crop out.

Our Sunday
held at 10:30 a.m. this Sunday, Sept.' siasm, that’s me... 
14, at Porter. I would like ■ to meet I

172 . .. gained 
here is com- 
food is very 

lonesome this 
Don’t forget

well 
so I

held

If you get in the 
mentioned qualities

rehearsal will bp

He bought 
Woolworth’s, 
worth all the money 
and that night there 
my eyes as he gave me the ring. I
felt terrible, but then he said that. 
I was crying because I was so hap
py, and when he kissed me on the 
check, all the world seemed to be 
spinning on into eternity.
That night I couldn’t sleep, 

many nights after that. All 
the summer we saw each
night and day, and it was heavenly. 
When parting time* came our hearts 
were broken and we both cried 
when I left for the city.

That was the last-I saw of him. 
Our love was broken up, we would 
never smile again. And we were in 
the prime of life. He was ten, arfd 
I was eight.

with the executive committee for a 
short time before rehearsal. Like
wise I suggest a general meeting 
with all chorus members on Ahe 
following Sunday, Sept. 27, if agre
eable to the members of the cho
rus, when the executive committee 
may present its suggestions to the 
chorus for its approval.

Now For Some Snoopings:—
Isabelle refusing to buy a raffle 

ticket on grounds that if 
win that hand-carved 
could win it on Jerry’s 
did!... Florence K. and
tech in common and every dance .. .• 
Albena N. has done some power
full signaling to get a pin įn loss 
than two weeks.. . There black 
frocks worn by Ann G., Sofie R., 
and Joanne B., respectively — would 
make kinda nice informal uniform 
for the girls... And Johnny with 
that Clark Gable mustache ... Wally 
minding his crescendos and diminu
endos, really getting to be a classy 
director, keep it up, Wally... Algie 

■resigns, Alice becoms pres., enthu-

she was to 
chest she 
ticket, she 
Gil., Cass

Food Situation 
Acute in Belgium

STOCKHOLM. — The correspond
ent of the Belgian newspaper “Soir” 
writes about the food situation in 
Belgium which has reached appal
ling depths, as follows:

“Once on a visit to Minhove near 
Brussels, I saw carcasses suspended 
from a hall in the courtyard of one 
hamlet.

“ ‘Arc .these sheep?’ I asked. ‘No, 
dogs,’ was the reply.

“116 dogs have been slaughtered 
in the past week. Dog flesh is sold 
in Brussels at thirty to fifty francs 
iper kilogram.

“I myself,” the correspondent con
tinues, “held in my hands a jar of 
dogr fat. I was told that this fat is 
mixed with linseed oil. All this is 
added to butter or margarine 
sold illegally.”

The correspondent adds that 
meat is also sold in Belgium,
profiteers pay thirty francs for a 

—Inkslingers I live cat.

and

cat
The
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(Tąsa)
Kadangi Prancūzija turi labai mažą 

gyventojų prieauglį ir gyventojų “per
tekliaus” joje nėra, tai prancūzų koloni
zatoriai netenka vieno iš svarbiausių ar
gumentų kolonijų grobimo naudai — ar
gumento apie būtinumą “duoti vietos po 
saulės savo gyventojų pertekliui.” Kaip 
jau buvo pažymėta, prancūzų kolonijose 
gyvena labai nedaug. Tarp persikeliančių 
į kolonijas didelį procentą sudaro įvairūs 
avantiūristai, biznieriai, įtartini asme
nys. Prancūzų valdininkams kolonijos 

< yra vieta, kur galima susikrauti kapitalo 
ir padaryti greitą administracinę karje
ra, v

Kolonijinis režimas
Indokinijoje dideli žemės turtai pri

klauso dvarininkams. Prancūzų kapitalis
tų rankose yra sukoncentruotos kavos, 
arbatos, kaučuko plantacijos. Visi ryžių 
malūnai ir geležinkeliai priklauso akci
nėms bendrovėms. Prancūzijos bankai 
laiko savo^aujoje visus šalies resursus.

Afrikoje vietos administraciją plačiai 
praktikuoja čiabuvių žemės konfiskaciją. 
Pav., vienam marokiečių vadui užpuolus 
prancūzų koloniją, buvo konfiskuotas 
tiek to, tiek kaimyninio rajono gyventojų 
turtas. Motyvuojama buvo tuo, kad gy
ventojai tariamai palaikę sukilėlius.

Maroke (turinčiame 5,5 mil. gyvento
jų) iš 2 mil. 400 tūkstančių ha dirbamos 
žemės 700 tūkstančių ha priklauso 2.500 
kolonistams.

Kambodže J visos apdirbtos žemės pri- 
klauso saujelei kolonistų ir katalikų mi
sijai. Madagaskare 13.193 prancūzai val
do 1,5 mil. ha, o 23.310 čiabuvių tik — 370 
tūkstančių ha.

Viename klajoklių kaimelyje Afrikoje 
prancūzų kolonistai nupirko 375 ha ūkį 
už 50 frankų, o po kurio laiko pardavė jį 
buvusiems savininkams už 500 tūkstan
čių frankų.

Dažnai akcinės bendrovės, nužiūrėju
sios vieną ar kitą žemės gabalą, turtingą 

, iškasenomis, įsakydavo iškelti gyvento
jus! < v * '

Vienas prancūzų rašytojas aprašo, 
kaip į Kongą buvo pasiųsta baudžiamoji 
ekspedicija prieš vieną kaimą, kurio gy
ventojai nepanorėjo apleisti savo laukų 
ir lūšnų. Surišę vyrus, prancūzų karei

New Britain, Conn.
Permainytas Laikas Dėl Lie

tuviško Radio Programos 
Pirmiau buvo sekmadieniais 

10 vai. ryte, dabar nauju lai
ku bus 11 vai. ryte sekmadie
niais, pradedant su rugsėjo 14 
d. Bet tas bus tik laikinai.

Jau penktas metas, kai New 
Britaine ir Hartforde gyvuoja 
lietuviška radio programa iš 
stoties WNBC, 1410 klcs. ant 
radio.

Ši programa teikia daug 
gražių lietuviškų liaudies dai
nų, kurias daugiausia atlieka 
Lietuvių Radio Choras, vado
vystėje p-lės Marytės Chapo- 
nytės. žinoma,.būna tankiai 
ir iš kitų kolonijų dainininkų, 
žodžiu sakant, ši lietuviška 
radio programa patinka vi
siems, nes joje nėra naudoja
ma jokia politika bei ypatiš- 
kumai, už ką priklauso kredi
tas programų vedėjams.

Dabartiniu laiku WNBC 
stotis yra padidinta iki 5,000 
elektrikos jėgos (watts). Tai 
galima sakyti, kad yra viena 
iš drūčiausių lietuviškų radio 
programų visoj Amerikoj. Bet 
už galingą stotį reikia mokėti 
ir daugiau pinigų, tad dėl to 
tikslo, dėl palaikymo lietuviš
kos radio programos, čionai 
rengiamas piknikas rugsėjo— 
Sept. 21 d., Schutzen Park, 
New Britain, Conn. To paren
gimo visas pelnas bus sunau
dotas dėl lietuviškos dainos 
oro bangomis.

Tad visi atsilankykite į pik
niką rugsėjo 21 d., Schutzen 
Parke, šokiams gros ’ Prano 
Pakeno Radio Orkestrą.

Jeigu tą dieną ir lytų, tai 
piknikas bus vistiek, nes yra 
daug pastogės, kur gali tilpti 
suvirš 1,000 žmonių.

Rugsėjo 14 d., 11 vai. ryte, 
oro bangomis bus programa

Prancūzijos Kolonijos
viai, priraišiojo juos prie medžių ir su
šaudė . Moterys buvo sumuštos. Penki 
maži vaikai buvo įmesti į lūšną ir kartu 
su ja sudeginti.

Per debatus prancūzų parlamente 1905 
m.■ buvo paskelbti dokumentai, vaizduo
jantieji gruoboniškus prancūzų ‘koloniza
cijas” Konge metodus. Pav., viename 
Kongo apskrityje iš buvusių 40 tūkstan
čių čiabuvių beliko tik 20 tūkstančių, kiti 
buyo išnaikinti per dvejus metus.

Mokesčiai kolonijose spaudžiami su ne
paprastu žiaurumu, bombarduojant ir de
ginant kaimus, naikinant plantacijas, su
šaudant, ir pan.

Ihdokinijos delegacijos antikoloniji- 
niame kongrese Briuselyje 1927 m. dekla
racija vaizduoja darbo žmogaus padėtį:

“Joks įstatymas nesaugo darbininko. 
Visiems žinomas faktas, kad moterys ir 
vaikai dirba anglies kasyklose (Chonga- 
jus) ir gumos fabrikuose (Saigone). Dar
bininkai, darbininkės ir jų vaikai dirba 
nuo 12 ligi 13 valandų kasdien ir gauna 
už tai vos po 2—2,5 franko. Jie neturi są
jungų, streikų ir susirinkimų teisės.”

Tunyse už 12—14 valandų darbo dieną 
darbininkai gauna po 10 frankų. Indoki- 
nijos medvilnės fabrikuose vaikai prade
da darbą 7 vai. ryto ir baigia 9 vai. vaka
re. Alžyre europiečio darbininko uždarbis 
yra 2—3 kartus didesnis už čiabuvio.

Švietimas ir. medicinos aprūpinimas 
Prancūzijos kolonijose labai blogai pas
tatytas. Pav., Indokinijoje, turinčioje 
daugiau kaip 20 milijonų gyventojų, tėra 
tik 2.542 mokyklos, kuriose mokosi vos 
300' tūkstančių vaikų. 3 milijonai vaikų 
negali mokyklon patekti. Bet dėlto kiek
vienai mokyklai tenka šimtai vyno ir opi
jaus parduotuvių. Alžyre 5-iems milijo
nams gyventojų tėra vos 39 arabiškos 
mokyklos. Pradžios mokslas apima tik 
4% gyventojų. Tokia pat padėtis ir kito
se kolonijose.

Tautinis išsilaisvinimo Judėjimas 
Kolonijose

Kolonijų nukariavimas buvo lydimas 
atkaklaus čiabuvių pasipriešinimo. Pav., 
mažutė Dagomėja buvo nukariauta tik 
po atkaklios dv?ejų metų kovos. Ugnimi 
ir kalaviju nusiaubė prancūzai Maroką, 
naikindami nepaklusnias gimines.

’* (Bus daugiau)

sekanti: dainuos Hartfordo 
- Jaunų Vyrų Choras, vadovau
jant Marytei Chaponytei. Pra
kalbos, pranešimai ir muzika.

LRPV.

Binghamton, N. Y.
Išvažiavimas

Sekmadienį, rugsėjo 14 die
ną yra rengiamas didelis iš
važiavimas, kuris dtsibus ant 
dd. Yudikaičių ūkęs, Reynol- 
da Rd., Johnson City, N. Y. 
Pradžia 12 vai. dieną. Išvažia
vimą rengia LLD Moterų Sky
rius ir vietos Apšyietos Fon
das.

Paremkime Sovietų Sąjungą 
Medikaliai

Kadangi šio išvažiavimo da
lis pelno bus skiriama dėl So
vietų Sąjungos medikales pa
geliuos, tai visų vietos ir apy
linkės lietuvių turėtų būti pa
reiga būtinai dalyvauti ir tuo- 
mi prisidėti prie to taip svar
baus ir prakilnaus darbo, prie 
pagelbėjimo Raudonajai Ar
mijai sumušti tą pabaisą — 
Hitlerį.

Bus Duodami Pietūs
Kad šį išvažiavimą padary

ti pasekmingesniu, tai rengė
jos nutarė ir gana rūpestin
gai rengiasi pagaminti skanius 
ir už pigią kainą pietus, tik 
už 25 centus. Tad prašo visų 
šeimininkių negaminti pietų 
namuose, o atvyktį į išvažia
vimą ir skaniai pasivalgyti. 
Pietų išdavinėjimas prasidės 
su pradžia išvažiavimo, tai 
yra, su 12 valanda dienos.

Laimėjimas

Yra plačiai skleidžiami ti
kintai dėl gavimo dovanų. 
Viena dovana bus radio, kurį 
aukojo rakandų krautuvės sa
vininkas DRUM’S. Antra do, 

vana bus graži rankų darbo 
paduškaitė. O tikietų kaina 
10 centų. Visus prašome pa
sipirkti jųjų.

Kaip Nuvažiuoti

Norintieji dalyvauti šiame 
išvažiavime ir neturint kaip 
nuvažiuoti, tai susirinkite pas 
d.d. Navalinskus 26į4> Glen
wood Ave., tarp 12 ir 1 valan
dos po pietų. Ten bus draugų, 
kurie nuveš į išvažiavimo vie
tą.

Visa vietos ir apylinkės pla
ti visuomenė esate širdingiau
siai kviečiami dalyvauti šia
me išvažiavime ir paremti šį 
svarbų ir prakilnų darbą.

Širdingiausiai užprašome vi
sus. Rengėjos,

CLEVELAND, OHIO
Aukos USSR Medikalei 

Pagelbai
Išleistuvių bankietas, kuris 

buvo surengtas pagerbimui 
draugės Valentos ir kurio su
rengimu daugįausiai rūpinosi 
draugė K. Romandienė, buvo 
puikus visais, žvilgsniais. Dau
gelis draugų ir draugių išsi
reiškė atsisveikinimo žodį 
draugei Valentai. Jonas Ma
žeika, atvykęs iš Chicagos, pa
sakė prakalbėję ir d. Arpold 
S. Johnson, darbo žmonių 
kandidatas į Clevelando mies
to majorus, pasakė puikią 
prakalbą.

Paskiau svečiai sumetė au
kų dėl Medikales Pagelbos 
Sovietų Sąjungai sekamai: Po 
$5: Raulinaitienė, Dorofei 
Lesnikauski' ir g. Kaziuljonis. 
P. Boika $3., Po $1: J. Daraš- 
ka, Genus, ^Klimai, Kuriulis, 
M. Valentą, žebriai, Saimonie- 
ne, J. AJvinąs, Frank Gęibis, 
W. Karmuza, Dr. Simans, Al. 
Daraška, Mr. .& Mrs. A. Va»

sil, Jankas. Mr. & Mrs. C. 
Andrews, Jr., D. Petrauskas, 
W. Geibis, J. Rūbas, Sklėris, 
B. Raubas ir Gedeminskienė. 
Po 50c.: Strepeika, V. Daraš- 
kienė, Mikalajūnas, Mr. & 
Mrs. W. Valentą, S. K. Ma- 
žan, J. Mažeika, Klauga, J. 
Bagužis, F. Streback, Skogas, 
J. Dūlis, Petrauskienė, Lin
kevičienė ir Mrs. Young. 
Draugas 35 centus. Po 25 cen
tus: Jonis, B. Meteliu, A. 
Stankus, Skupas, Rubienė, 
Friend, Jazuponis, Radžukas 
ir Ann Gefvert. Smulkių 40c. 
Viso $49. Aukos pasiųsta Me
dikales Pagelbos Sovietų Są
jungai Lietuvių Komiteto iždi
ninkei L. Kavaliauskaitei.

Tokia gausi auka yra įro
dymas, kad mes vis kiečiau 
susiglaudžiame su ta jėga, ku
ri pasiryžo be atidėliojimo su
naikinti tą baisiausį kraujage- 
rį Hitlerį ir nušluoti nacizmą 
nuo mūsų žemės paviršio. To
dėl aukautojams ir visiems, 
kurie daug darbavosi dėl šio 
bankieto, varde Bankieto Ko
miteto, tariu visiems daug šir
dingų ačiū.

Juozas N. Simans.

Catskill. N. Y.
Savaitę laiko teko praleist 

pas drg. Bloznelius, šioje gam
tos puikioje Catskill kalnų 
apylinkėje. šioje apylinkėje 
farmeriai daugiausia verčiasi 
auginimu obuolių ir kitokių 
vaisių. Farmerių gyvenimas 
neatrodo puikiausias, nes vai
sius prižiūrėti yra labai daug 
triūso, o naudos mažai. Daž
niausia farmerys “apsidžiau
gia” pardavęs vaisius vien tik 
savo darbu. Nes kur viešpa
tauja kapitalizmo sistema, ten 
ranka rankon eina išnaudoji
mas darbininkų ir mažųjų 
farmerių.

Vaisių farmerys nuo pat 
ankstyvo pavasario ligi vėlybo 
rudenio turi ginti vaisius nuo 
visokių vabalų ir kirmėlių, 
laistydamas juos huodais. Su
laukus rudenio nuskinti obuo
lius ir geriausius parduoti per- 
pirkėjui, tokia kaina, kokią 
jis pasiūlo, o jeigu farmerys 
nesutinka su jo kaina, tai ga
lį sau pasilaikyti, šiuos metus 
už pirmos rūšies suskintų 
obuolių bušelį farmerys gau
na apie 50 centų.

Draugai Blozneljai yra la
bai draugiški ir labai malonu 
yra praleisti atostogų laiką 
ant jųjų obuolių ūkės, kųr*ga- 
lima tyru ord pakvėpuoti ir 
tyram vandenyj pasimaudyti.

Rugpjūčio 25 d. vakare 
klausėmės ^Laisvės” Radio 
Programos. Nors atstumas yra 
apie 130 mylių ir diena buvo 
lietinga ir daug elektros (sta
tic) ore, bet buvo girdima la
bai aiškiai.

Geriausiai patinkanti prog
ramos dalis buvo tai Aido 
Choro dainos, pritariant Mi
kalauskui armonika.

M. Klimas.

Lewiston-Auburn, Me.
Rugp. 24, Lietuvių Darbi-’ 

ninku Susivienijimo 45 kp. tu
rėjo surengus “Narių Pikni
ką” pas draugus Kazimierą ir 
Leonorą Selemonus apt jų 
Ūkės. Piknikas pavyko pui
kiai, nes diena pasitaiką šilta 
ir graži. Stalas po obele buvo 
«••«•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• Maistas Geriausios Rūšies !
• Prašome įsitėmyti antrašą ir progai pasitaikius •
e pasimatykįte su Petru Pėstininku J

; 1021 W. Green Rtdgę St., Scranton, Pa. •
• , Prieš Junior High School •

gana gerai mūsų gaspadinių 
papuoštas ir visokiais valgiais 
apkrautas. Ir taip po gardžių 
pietų, kiek ant žaliuojančios 
pievutės pasilsėjus, sekė: vyrų 
virvės traukimas, Auburn su 
Lewiston. Laimėtojais liko 
Lewiston’as. Paskui buvo per
statytas pasakyti kelius žo
džius J. Liaudanskas. Trum
pai ir aiškiai nupiešus Antro 
Pasaulinio karo eigą, buvo 
prisiminta ir apie medikalę 
pagelbą Sovietų Sąjungai. Ant 
vietos tapo sumesta geras 
pluoštas popierinių.

Pirmiausiai atsiliepė su au
ka Juozas Plandūnis, paauko
damas $5; paskui aukavo šie 
draugai-gės: Petras ir Liudvy- 
sė žarkauskai $5; Pranas ir 
Anna Apšegai $5; Jonas ir 
Emilija Krapavickai $5; Ka
zimieras ir Leonora Selemo- 
nai $2. Po $1 aukavo: Vincas 
Martinkus ir Jonas Liaudans
kas. Po 50c.: A. Laucius, J. 
Laučienė, P. Wildneris, M. 
Wildneriene, Steve Gaina, J. 
Maskolaįtis, K. Steponaitis, J. 
Žilinskas, H. Žilinskienė, Leo 
Milaška, A. Kaulakis, R. Ši
leikienė, ir J. Šileikis. Po 25c.: 
M. Tamošiūnienė, Eva Naujo- 
kienė ir “Ten buvęs” 10c. Vi
so aukų surinkta $31.10.

Varde LDS 45 kuopos ta
riu mano širdingiausį ačiū vi
siems aukavusiems.

Aukų rinkėjos buvo A. Ap- 
šegienė ir R. Šileikienė. Į ko
mitetą dėl šio pikniko buvo iš
rinkti šie nariai-rės: A. Lau
cius, F. Apšega, J. Šileikis, 
M. Tamošiūnienė, R. Šileikie
nė, U. Leonienė, M. Wildne
riene, II. Žilinskienė, A. Ste
ponaitienė ir G. Liaudanskie- 
nė.

Turiu pabrėžti, kad kredi
tas priklauso mūsų narei M. 
Tamošiūnienei, kuri daugiau
siai dirba prie visokių mūsų 
kuopos parengimų, ko tik jos 
nepaprašai. Visados Ji ateina 
su pagelba ir jai niekas nesun
ku. Svarbiausia tai tas, kad 
mūsų LDS 45 kuopos susirin
kimai visados yra laikomi pas 
ją stuboje. Ji nieko už tai ne
reikalauja. Bravo už tai, 
drauge M. Tamošiūnienė! Mes 
reikalaujame daugiau tokių 
narių į mūsų kuopą.

Turiu priminti, kad dėl 
mūsų “Laisvės” pikniko, ku
ris atsibuvo liepos 4 dieną, 
Mąynard, Mass., Serijų išpla
tinta už $22.05. Ir platintojais 
buvo šie LLD 31 kuopos na
riai : J. Žilinskas 2 ser., P. 
Žarkauskas 1 ser., E. Krapa- 
vickienė 1 ser., A. Laucius 1 
ser., R. Šileikienė 1 ser. ir A. 
A. 1 ser. Kuopai buvo prisiųs
ta viso 10 serijų. Ir jeigu bū
tų buvę kiek anksčiau nariams 
išdalinta, būtų išpardavę vi
sas serijas. Jei sveiki sulauk
sime ateinančių metų, gal bū
sime darbštesni.

Rugpj. 30 d. taipgi atsibu
vo piknikas Lietuvos Dukterų 
Pašalpinės Draugystės, ant 
Sabattus. žmonių prisirinko 
geras būrelis, tarp kurių buvo

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Sąvinhlkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tąrp Ten Ęyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

matyti svečių iš Rumford’o, 
Me. ir iš Boston, Mass., kaip 
tai, draugai K. P. Washkiai, 
iš Brighton, Mass., K. E. Frei- 
mantai iš Somerville, Mass., 
S. S. Penkauskai, iš Lawrence, 
F. K. čeraškai iš Montello. 
Tai puikus būrelis mūsų vien
minčių draugų, su kuriais yra 
malonu linksmai laiką praleis
ti ir rimtai apie mūsų bėgan
čius reikalus pasikalbėti.

A. Apšegienė.

Springfield, III.
Įvairios Naujienos

Rugsėjo 1 d., Darbo Dieną, 
mūsų mieste buvo paradas, 
surengtas Tautų Federacijos 
Unijų. Maršavimas tęsėsi vie
ną valandą. Buvo penki benai 
ir kai kurie gražiai grojo, kaip 
tai, jaunų vyrų, paskui mote
rų ir juodveidžių. Flotų buvo 
daug. Vėliavų bei iškabų vi
sokių nešė Amerikos Federa
cijos unijų lokalai. Nematyti 
buvo CIO unijų maršuojant. 
Mine Workers unija nemarša- 
vo. O progresyviai mainieriai 
marša vo ir turėjo f lotą, gra
žiai papuoštą pavidale kasy
klos, kur anglį iškelia iš ka
syklos.

Kalbėtojų buvo kokia 10 
ant platformos ir kalbas sakė 
pey garsiakalbį apie unijas ir 
ką unijistai gali iškovoti iš fa
brikantų ir šiaip visokių ver
telgų. O be jokios unijos dar
bo žmonės jokio sau pagerini
mo ar mokesties' negali gauti. 
O, girdi, visi gyvenimo reik
menys brangsta kasdien. Tai,! 
girdi, darbo žmonės turi rei- i 
kalanti ir mokestį už darbą 
pakelti. Sako kalbėtojai, be 
kovos, gražiu būdu, nemanyki

Įsigykite Šias Knygas

ra

lietu-

£

fc

c 
£ 
įč 
g

&

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

tei

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis9’
•

Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 
Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

Lietuvių įkalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUOIUS

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 194Q xnm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New /Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.
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‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. I

te, jums neduos to aukštesnio 
atlyginimo už jūsų sunkų ir 
pavojingą darbą.

O mūsų mieste dar daug vi
sokių mažų ir didesnių iŠdir- 
bysčių randasi be jokių unijų. 
O tas patinka išnaudotojams, 
kad darbo žmonės dar miega 
nesusipratimo miegu. Girdi, 
kam čia reikia tų unijų, kad 
save apsisunkinti mokesčiais. 
O aukšti unijų viršininkai tik 
sau dideles algas imtų iš tų pi
nigų. Iš dalies tas tiesa, kad 
per dideles algas viršininkai 
pasiskiria. Mano supratimu, 
tie patys unijistai darbininkai 
turėtų kovoti ir prieš tas j*ų 
dideles algas. Toms viršūnėms 
turėtų užkirsti biurokratišką 
didybės kelią. Neunijistai 
darbininkai it beginkliai kovo
je su priešu. O gera unija ir 
vienybė visados suteikia lai
mėjimą.

Čeverykų išdirbystė dienų 
skaičiumi dirba gerai. O dar
bo žmonės vieni geriau uždir
ba, kiti suvis prastai; net turi 
registruotis dėl pridėjimo už
darbio. Unija yra tveriama 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir vis negali sutverti. CIO uni
jos organizatorių neįsileidžia. 
Tai taip ir nėra nieko gero, 
o tik nei šioks nei tolis suiri
mas.

Rugpjūčio 24 d. rengtas pik
nikas “Vilnies” naudai davė 
45 dol. dėl laikraščio para
mos. jb

A. Čekanauskas.
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Tarpe rugsėjo 15 ir 20 dd., 1941, Įvyks “krašto apsigynimo savaitė;” Amerikos 
žmonės prie to rengiasi.

V argai Antifašistų 
Francijoj

Niekas nebūtų tikėjęs, kad! valandą visi kaliniai prikeliami 
buvusi “demokratinė” Francija ir jiems duodą po puodelį kokio
virs tokia baisia fašistinio te
roro šalim. O tai atsitiko, kad 
jos buvę valdonai “demokratai” 
tik skraiste dangstėsi, tikrumoj 
jie buvo ir yra bjauriausi fa
šistai, Hitlerio ir Mussolinio 
sėbrai.

Baisioj nelaimėj atsidūrė 
Francijos liaudis. Tik pamąs
tykite, už vieną pašautą vokie
tį fašistą, tris nekaltus francū- 
zus sušaudė! Išeiliavo francū- 
zus, areštuotus už darbininkų 
veikimą, išilgai eilę ėjo bude
liškas vokietys oficierius, priė
jo prie vieno, pridėjo pirštą 
prie krūtinės ir tarė:

—Tu turi mirti!
Tuojau fašistų gaujos išvil

ko tą kovotoją iš eilių. Oficie
rius ėjo toliau, vėl priėjo prie 
viduramžio šviesiaplaukio vyro 
ir tarė:

—Tu!...
Ir tą išvilko iš eilių. Tada 

jis priėjo prie trečio, vėl pirštu 
dūrė į krūtinę ir: 
—Tu!...

Visus tris apsupo vokiečiai 
fašistai, išvarė už kalėjimo sie
nos ir sušaudė jiems neprane
šant už ką ir kodėl. Gi Fran
cijos valdžia Petaino ir Darla- 
no pilniausiai pataikauja Vo
kietijos fašistams. Vienok, at
eis laikas, kada Francijos liau
dis apsivalys ne vien nuo sve
timų, bet ir “savų” fašistų.

Baisi Padėtis Kitataučių 
Taip kenčia Francijos darbo 

liaudis. Kankina ir kitų šalių 
antifašistus, f Franciją nema
žai buvo pabėgusių antifašistų 
iš Vokietijos, Italijos ir Ispani
jos. Juos laiko koncentracijos 
logeriuose, kalėjimuose, vienus 
kankina, kitus tremia į salas, 
Afrikos Sacharos dykumas.

Daktaras Edward Barsky, 
pirmininkas United American 
Spanish Aid Committee, kurio 
centras yra 425 Fourth Ave., 
New Yorke, kuris gelbėja tuos 
antifašistus, pateikia baisių da
vinių.

Koncentracijos logeriai per
pildyti antifašistais. Štai Ver- 
net logeryj, mūriniame name, 
kuris turi 45 mastus ilgio ir 6 
mastus pločio, sugrūsta net 600 
antifašistų, kur jie sukimšti, 
kaip silkės! Antifašistai, kovo
tojai prieš fašizmą, gyvena, 
kaip kokiame grabe. Logeris 
yra nešvarus, pilnas visokių 
parazitų, oras sunkus. Tamsu, 

- kad nieko negalima skaityti. 
Maistas labai blogas. Ryte 7-tą 

tai gėrimo, kuris maišytas tar
pe nebaltytos ir nesaldytos ka
vos ir arbatos. Pietum duoda 
po lėkštę balzgano vandens, ku
riame yra keli smulkūs trupi
nėliai morkvų, kopūstų lapų, 
griežčių ir tai vadinasi sriuba. 
Vakarienei vėl panašus valgis 

,su mažu šmoteliu labai prastos 
duonos.

Antifašistų tarpe platinasi 
mažakraujystė, ligos ir didelis 
mirtingumas! Prie prasto mai
sto prisideda bjaurūs užpuoli
mai, mušimai ir kankinimai. 
Taip, vasario! 26 d., 1941 m., 
minėtame barake, ant “C” sky
riaus užpuolė virš 100 polici
ninkų ir sargų, ginkluotų šau
tuvais, kurie šautuvų kambliais 
mušė antifašistus. Keli desėt- 
kai buvo areštuotų, virš 30 su
žeistų. O užpuolimą padarė to
dėl, kad antifašistai kėlė pro
testą prieš supuvusį maistą.

Galima Išgelbėti Kovotojus
Francijos fašistinė valdžia 

neturi teisės laikyti užsienio 
antifašistus. Daugelis jų galėtų 
išvažiuoti į Meksiką ir kitas 
Pietų Amerikos šalis. Daugelis 
jau turi tų šalių leidimus, bet 
stoka finansų jų pervežimui.

Minėtas Amerikinis Komite
tas renka aukas tam tikslui, 
kad aprūpinus anti-fašistus bū
tiniausiais reikmenimis logeryj 
ir kiek galima daugiau jų išve
žus į Meksiką, San Domingo ir 
kitas šalis. Tam reikalui auko
ja lietuviai. Vėliausiu laiku 
gautos aukos nuo:

J. Webra, iš Scranton, $1.00; 
LDS 1 kp., Brooklyn, pridavė 
surinktų aukų $5.45; J. Kruva- 
lis iš Phila., aukavo $1.

Drg. P. Sodeikis iš Youngs
town prisiuntė ant blankos $4.- 
60c. Aukavo: ALDLD 90 kuo
pa $3; P. Sodeikis $1; J. Ma
taitis ir B. Backis po 25c, ir 
Buzinauskienė 10c.

Drg. J. Vilčinskas, iš Hart
ford, prisiuntė $11. Aukavo po 
$1: J. Vilčinskas, L. Žemaitie
nė, A. Klimas, S. Makaveckas, 
K. Vilkas, Agnes Ling, A. To- 
torelis, J. Beržinis ir A. D. Ber- 
žinis. Po 25c aukavo: V. Kaz- 
lau, iC. Bizauskas, J. Kazlaus
kas, J. R. Juška, J. Morey, V. 
Zaltuskas ir J. Barnett 50c.

Drg. A. J. Gricevičius iš Chi- 
cagos prisiuntė $11. Aukavo 
LDS 102 kuopa $5. Po $1: S. 
Juška, M. Janeliūnienė ir P. Ša- 
diuikis. Po 50c.: P. Mikulėnas, 
A. Juris, J. Dementis, J. Bur- 

necki; J. Burneckienė 30c; o 
po 25 centus: J. Pliauška, D. 

, Mikužis ir A. J. Grincevičius.
Drg. D. Burba iš Stamford 

prisiuntė $14. Aukavo: W. De- 
ksnys ir And. Grumaila po $5; 

i D. Burba $2, M. Galio ir Anna 
Phillipse po $1.

Drg. T. Daugintis iš West 
Hanover prisiuntė $10. Auka
vo : T. Daugintis $5; Antanita 
Lapė $2; po $1: Frank Krasau
skas, Al. Tanin ir K. Naveckas.

Drg. J. K. Stalioraitis iš Chi- 
cagos prisiuntė $13. Aukavo: 
LDS 127 kp. $5; J. K. Stalio- 

( raitis $3. Po $1: A. Grigas, J. 
B. Rasinskai, Joe Zlatkus ir B.

I Gelgotas. Po 50 centų—A. Ča-
pas ir M. Virbickienė.

Aukos minėtam tikslui per
duota. Visiems aukavusiems 
tariame didelį ačiū!

Aukos Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos Apšvie- 

j tos Fondui paaukavo sekami 
'draugai: J. ir L. žemaičiai iš 
Hartford aukavo Sovietų medi- 
kamentams $20 ir Literatūros 

I Draugijos Apšvietos Fondui 10 
! dolerių.

Drg. J. Vilčinskas iš Hart- 
i ford prisiuntė surinktas per d. 
| A. Lingienę aukas $4.40. Auka- 
vo: J. Vasiliauskas 50c; A. J. 

; Laurin 30c. Po 25 centus: J. 
i Vaiveris, A. Ambrose, J. Vil
činskas, A. Ramoška, S. Lau- 

i rent, P. Žilinskas, D. Giškevi- 
■ čius, A. Klimas, M. Bernett, K. 
Vilkas, J. Beržinis, St. Wišne- 

i vsky ir P. Krikščius. J. Vait- 
! kus 15c., ir J. Kazlauskas ir J. 
' Navickas po 10 centų.

Visiems aukavusiems didelis 
ačiū! Literatūros Draugijos 
Apšvietos Organizacinis Fondas 
įuri daug darbų, kaip tai, leidi- 

, mas lapelių, brošiūrų, organi
zavimas kuopų, maršrutų ir ki
tų darbų. Prašome ir ateityje 
nepamiršti.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD Ck. Sekr., 

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

Worcester, Mass.
Iš Susirinkimo LLD 11 Kp.
čia daug gražių dalykų ap

kalbėta - nutarta. Daug gra
žių raportų iš mūsų veikėjų 
girdėjom. Draugai, Jančius, 
Janulis ir Bakšys renka LLD 
narių duokles ir “Laisvei” pre
numeratas. Yra kuo pasidi
džiuoti, pasekmių visada tie 
draugai turi.

Minėjime 25 metų “Moterų 
Balso,” nutarta parsitraukti 
platinimui jubilėjinio numerio. 
Išrinkta du delegatai, J. Skliu
tas ir J. M. Lukas į konfe
renciją 7 d. rugsėjo, kuri bu
vo šaukiama Bostone visos 

Mass, valstijos Sovietų medi
kalės pagalbos reikale, čia d. 
Janulis paėmė blanką parinkti 
aukų dėl parvežimo Ispanijos 
kovotojų į Meksiką.

O rugsėjo 14 d., (Septem
ber) nutarta rengti pikniką 
bendrai su Pažangių Liet. Ta
ryba, Olympia Parke, čia gal 
pavyks gauti ir mūsų radio ar
tistus Vasiliauską ir Dėdę Pe
trą, “Dzūką” ir žemaitį.” 
Klausykite mūsų radjo nedėl- 
dienio rytą, tai žinosite, kas 
jie per vieni. Piknike dirbs 
šie draugės ir draugai: E. Tra- 
sikienė, H. Janulienė, F. Rep
šys, J. J. Bakšys, V. Jančius, 
J. M. Lukas, P. Sadauskas, S. 
Janulis, J. Skliutas, B. Miza- 
ra. Kaip matot, turėsite ge
rą patarnavimą ir prie gražios 
muzikos praleisite gražų lai
ką. Tai bus paskutinis šią va
sarą mūsų, progresyviškų or
ganizacijų parengimas. Todėl 
iš visų apylinkių lauksime sve
čių. J. M. L.

Lowell, Mass.
Ot, Tai Puiku!

Rugsėjo 6 u., LDS 110-ta 
kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą.

Susirinkimas buvo geras 
tuomi, kad jame dalyvavo ne
mažai nariu — viso šešiolika. 
Ir visi domėjosi kuopos gera 
veikla. Geriausia narių ūpas 
pakilo, kuomet pikniko komi
sijos narys d. Daugirda ra
portavo, jog piknike dalyvavo 
daug žmonių ir todėl pelno 
rengėjams lieka $101.94.

Už gerą pasidarbavimą ko- 
jnisijai, kurioje buvo dd. J. 
Daugirda, V. Čulada ir A. 
Stravinskas, suteikta dėkingas 
pagyrimas. Ypatingai d. Dau
girdai, nes jis daug pasitar
navo savo mašina, nieko už tai 

Vilijos Choras, vadovaujamas B. Rasime vielutės, dainuos šiame" piknike.

RENGIA LITERATŪROS DRAUGIJOS 28 KUOPA

Pusė pelno nuo šio pikniko skiriama dienraščiui “Laisvei”.

Įvyks Sekssiadlienįr 21 Rugsėjo-Sept
Pradžia 12 vai. dieną įžanga 25 centai

LIETUVIŲ PARKE, w WATERBURY, CONN.
MERRY MAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį pikniką. Gražiai pasilinks
minsime ir tuom pat kartu paremsime dienraštį “Laisvę” ir Literatūros Dr-ją.

nerok uodam as.'
Tokio smagaus ūpo įtekmėj, 

vėliau draugai rimtai ėmė 
svarstymui šių dienų svarbiuo
sius klausimus ir labai tinka
mai į juos reagavo.

Kadangi pastaruoju laiku 
kuopa turi kiek daugiau pi
nigų ižde, tad buvo vienbalsiai 
nutarta paaukoti iš iždo svar
besniems tikslams sekančiai: 
“Vilniai,” kaipo liaudies dien
raščiui $5, ir dar ant blan
kos parinksime nuo gorų žmo
nių, kurie supranta naudingu
mą pažangiosios spaudos. 
Blanką paėmė parinkimui au
kų J. M. K arson as.

Antras lygiai svarbus klau
simas buvo, tai gelbėjimas Is
panijos kovotojų, kurie pūdo
mi Francijos barakuose, šiam 
tikslui nutarta ant vietos tar
pe draugų sumesti po doleri
nę, arba kiek, kas išgali. Ir 
liko sumesta gerokai. Rodos, 
bus ne mažiau penkinės, gal 
būt susidarys daugiau, neteko 
patirti.

Trečias klausimas, tai jau 
buvo svarbiausias visoj istori
joj, tai sumušimas ir galutinai 
likvidavimas pasaulinio naciz
mo. Žinoma, tą garbingą dar- j 
bą atliks Raudonoji Armija su 
pagalba viso pasaulio tikrojo 
demokratizmo šalininkų. To
dėl suteikimui medikalės pa
galbos Raudonajai Armijai 
paskirta $25.00 iš iždo. Tai ši
taip gražiai apsivainikavo mū
sų vietinė LDS kuopa, žiūrė-\ 
sime, kuri kita kuopa, ar bile i 
organizacija, sukirs mus? O1 
patsai dalyko klausimas yra j 
neapsakomai svarbus. Tokio! 
svarbumo dar niekad praeity-! 
je neturėjome visame pasauly
je ir visoje praeities istorijoje. 
Todėl šiame klausime šamo-; 
ninga kompeticija labai rei-1 
kalinga.

Tai dar ne viskas iš Lowel- 
lio. Dap teks greitu laiku ma
tyti gražius atsiliepimus mūsų 
pavienių draugų (apart orga
nizacijų). Gražių išsireiškimų. 

Į jau ne nuo vieno teko girdėti. 
(Svarbiam tikslui draugai ne- I 
i pagailės dešimtinių, penkinių 
' ir, tam panašiai.

Organizuojasi Medikalės Pa
galbos Komitetas

Jau kelios organizacijos tu-1 
! ri paskyrusios savo atstovus į 
1 bendrą komitetą, kuris rūpin
sis teikimu medikalės pagal
bos Raudonajai Armijai ir An-j 
glijai, jeigu bus reikalas. Gi 
virš minėtame LDS susirinki
me ir LDS 110-ta kuopa išrin- 

: ko savo atstovą draugą F. Ar-j 
(bačauską. Tai irgi užgirtinas 
kuopos pasielgimas.

Dabar yra šaukiama bendra 
j atstovų konferencija šį sekma-: 
Idienį, rugsėjo 14 d., 10 valan- 
j dą ryte, Lietuvių Piliečių Kliu-, 
(be. Nevėluokite. Nes nuo 2 
vai. prasideda Liet. S. ir D. ■ 

i Draugystės susirinkimas, to-1 
dėl turėsime laiku pradėti ir 
užbaigti.

J. M. Ka-s. i

Wilkes-Barre? Pa.
Atkreipkite Domės!

Lietuvių Progresyvis K iu- 
bas, kaip kas met, taip i A šį 
metą rengia savo metinį išva
žiavimą — “Clam Bake,” ku
ris įvyks rugsėjo 14 d., prie 
Scarlet Lake.

Kurie neturite savų automo
bilių, tai transportacijos klau
simu kreipkitės prie kliubo 
pirmininko, Antano Škarnulio 
bei prie komisijos narių.

Liet. Prog. Kliubo parengi
mų lankytojai jau žino, kad 
mūsų kliubas surengia pui
kiausius išvažiavimus. Bet mes * 
čion norime ir visiems kitiems 5 
pranešt ir visus užkviečiame 
ant šio “Clam Bake,” kuria
me bus valgių ir gėrimų kiek 
kas norės, bus gera orkestrą 
šokiams, bus visokių žaislų ir 
t.t.

Tad, gerbiamieji, nepraleis
kite šio puikaus rudeninio iš
važiavimo.

Komisija.

Keamy, N. J.
S. Boston, Mass.

*
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio Amberland Pro- 1 
gram įvyksta kas sekmadienis | 
nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. Pro-! 
grama duodama iš stoties ! 
WHDII, 850 klcs., Boston, I 
Mass.

Šį sekmadienį bus įvairių 
muzikali.škų talentų. Taip pat 
girdėsite Aleksandrą Vaši-' 
liauską, Dzūką, žemaitį, Dzū
ką ir Dzūkiūtę, Bakšiūtę ir į 
Krukoniūtė iš Worcester’io. Į 
Kalakutas pagrajys vargonų 
solo. Dėdė Petras.

Mirė
Rugsėjo 9-tą mirė Katrina 

Matukhitienė, gyvenusi ant 
Elm St., Kearny, N. J. Pašar- < 
vota pas graborių John Crane, 
kampas Kearny Avė., ir Ber
gen Avė., Kearny, N. J. Bus 
palaidota rugsėjo 12-ta, 2 vai. 
po piet. Draugė Matukaitienė 
priklausė prie LLD 136 kuo
pos, taipgi buvo narė LDS 168 
kuopos.

Maskva. — Vien tik So
vietinėje Gruzijoje (Georgi- 
jo.je) šiemet užderėjo 550 
iki 600 milionu Grindžių, le- 
monu ir tandžerinu.C v
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Sovietai Stumia Nacius Atgal 
Ištisu Centraliniu Frontu
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) stojo kelią silpniems vokie

ti u rios tai divizijos buvo čių susisiekimams su Viaz- 
prasiveržusios pirmyn grą- ma.
sint Brianskui, geležinkelių ' , . v. .centrui Raudonarmiečiai varosi

pirmyn ir srityje į rytus nuo 
MUŠA NACIUS NUO Vitebsko

VITEBSKO IKI KIJEVO o . , , . _ 1Sovietų kariuomene, kon-
Sovietai visiškai ištaškė ir- tr-atakuodama nacius nuo 

nušlavė kitą vokiečių divi- Gorvalio linkui Gomelio, 
ziją, kuri mėgino užpult Ki- faktinai apsupo stambias 
jevą.iš užnugarės. suklimpusias vokiečių jėgas

Sovietų kariuomenė, pa- trikampyje tarp Dniepro ir 
siekusi miestelius Prudki ir Iput upių. Sovietai užėmė 
Elnią, Smolensko srityje, j strategines kalvas į pietus 
permaršavo per Dnieprą į nuo Mogilevo ir gręsia iš
rytus nuo Smolensko ir pa- vyt nacius iš to miesto.

Nesitiki Greitai “Už 
imt” Leningrad?

Baisūs Rumuny Nuosto
liai Odesos FrOnte

Berlin. — Atsakingas na
cių valdininkas skelbė, kad 
Leningradas esąs vokiečių 
apsuptas, bet jie nesitiki 
greitai užimti jį. Nes sovie
tiniai kareiviai “atkakliai 
gina kiekvieną namą, kiek
vieną colį žemės, ir į kiek
vieną vokiečių artilerijos 
šūvį atsako šūviu iš savo 
pusės; šėlsta baisiausi, gal 
patys mirtiniausi šio karo teatrai, į valgyklos ir šiaip 
mūšiai.”

Maskva, rugs. 11.—Sovie
tiniai Odesos gynėjai per 
tris savaites sunaikino 65| 
iki 80 procentų rumunų, ku-' 
rie išvien su naciais apgula. 
tą miestą. Sovietų jūreiviai 
pastūmė tolyn rumunus ir' 
vokiečius į šiaurius nuo Od
esos.

Odesdj normaliai veikia

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

kanuolių, 42 kitas kanuolės įvairaus dydžio, apie 300 
kulkasvaidžių ir minų mėtytojų, 560 auto-sunkvežimių, 
7,000 vokiečių pėstininkų, tris jų raitelių eskadronus, 300 
arklinių vežimų, 225 motorinius dviračius, 415 paprastų 
dviračių ir 16 bevielinio telegrafo stočių.

NARSA SOVIETINIŲ TANKISTŲ
Kareiviai, komandieriai ir politiniai švietėjai mūsų 

tankinės kariuomenės dalyse parodo narsą ir drąsą mū
šiuose. Šiaurvakarinėje fronto linkmėje, 40 vokiečių tan
kų mėgino užpulti mūsų kariuomenės dalis, užimant ge
ležinkelio stotį ir prasilaužt per mūsų eilės.

Kada priešo mašinos davažiavo iki 500 metrų nuo sto
ties, sovietiniai tankai staiga iš pasislėpimo užpuolė 
vokiečių eilę.

Įvyko tankų mūšis. Per vieną valandą.vokiečiai prara
do 19 tankų. Likusios jų mašinos pabėgo.

Pagalbinis politinis švietėjas Flegentovas ypač atsi
žymėjo šiame mūšyje. Nors jo tankas buvo sužeistas, 
Flegentovas tiksliai nutaikyta kanuoline ugnim iš savo 
tanko taip sužalojo du lengvus priešo tankus, kad jie 
daugiau jau visiškai netiko mūšiams.

Sekamą dieną priešas metė užpuoliman naują eilę savo 
46-šių tankų ir batalioną pėstininkų, norėdamas užgrobt 
tą stotį.

Sovietiniai tankistai atmušė ir šią ataką, padarydami 
priešui sunkių nuostolių.

Šiame mūšyje, kuris tęsėsi dvi dienas, vokiečiai prara- 
I do 40 tanku ir 743 kareivius.

HITLERIO LAIKRAŠTIS ANGLAI NUSIUNTĘ SOVIE 
TYLI APIE KARA

Berlin, rugs. 11. — Šian-
judamieji paveikslai ir kiti dienine laida Hitlerio laik

raščio “Voelkischer Beoba- 
chter” pirmame savo pusla
pyje neįdėjo jokio, nė ma-

TAM ŠIMTUS LĖKTUVU

Geriausias Cukrinių Runke 
!iu Derlius Sovietuose

įvairios i įstaigos.
KIJEVE NORMALUS 

GYVENIMAS
Raudonoji Armija atmuša 

vokiečius Kijevo fronte ir

Ižiausio pranešimo apie ka-|

London, rugs. 11. — An
glų valdininkai teigia,, kad 
Anglija jau nusiuntė Sovie
tam šimtus lengvųjų, kovos 
lėktuvu.

I ra.

Maskva. — Pernai buvo laimėjimų.
geras derlius cukriniu run- j Visos Kijevo mokyklos at- 
kelių Sovietų Sąjungoj, o daros, _ teatrai prisirenka j 
šiemet visų geriausias. So- žiūrovų.
vietinėje Kirgizijoje gauna- .60 procentų Kijevo guber- 
ma po 350 iki 400 centne- mj°s kviečių jau : 
rių runkelių nuo hektaro. nuo laukų, iškulta ir _į sau-1

ANGLU ORLAIVIAI DAUŽĖ 
ITALŲ FABRIKUS

JAPONŲ KARALIUS NORIS 
TAIKOS SU USA

, Dabar 
sėjama žiemkenčiai kviečiai.

Centneris yra 220 svarų ir 'gjąs vietas sudėta, 
pusė, o hektaras apie pus>j _ 
trečio akro.

i London, rugs. 11.—Angli- 
suvalyta jJ°s orlaiviai pragaištingai 
• • | bombardavo Turino arsena

lą ir kitus kariniai svarbius 
fabrikus Milane, Genoa’oj ir 
Turine, šiaurinėje Italijoje.

Tokio. — Japonų impera
torius Hirohito pats perėmė 
vyriausią Japonijos armijos 
komandą.

Politiniai tėmytojai 
žiūri, jog šiuo veiksmu 
peratorius remia tuos
vo ministerial-kurie nori 
išvengt karo su 
Valstijomis/ >

nu- 
im-
sa-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Centraliniame Fronte 
Užmušta bei Sužeista 

80,000 Vokiečiu
WORCESTER, MASS.

14 d. September, LLD 11 kp.
PLT, bendrai rengia pikniką Olym- _ .
pia Parke. Visi žinot, kad mūsų pa- N Upės Šono atgal į Vakai’l- 
rengimai yra vaišingi ir prie gražios lnp Ųpg užsikimšo ’ užmuštu 
muzikos visi praleisit gražiai laiką. £ . * . c
Nevalgykit namie, nes čia gausit ko nacių lavonais.
tik norėsit. — j. m. l. (214-216) Nauja Vokiečių pėstininkų

EASTON, PA. 178-ta divizija ilgai pėsčia
lds 51 kp. susirinkimas įvyks maršavo į centralinį frontą 

sekmadienį, 14 d. rugsėjo, 1 vai. po|prjeg Sovietus, nes naciai 
pietų. YMHA Svet., Walnut ir lerry f .. ’ . .
gatvių. Visi nariai kviečiami daly- taupo gazoliną, atvyko pa-, 
vauti, nes turime svarbių reikalų ap- vargusi ir greitai liko Su
tarti. - M. Urba, Sekr.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks [ --------------------------
ymSaisnJėt..14wlinut ir'Fepr°ypi^ LENINGRADAS KOVOJA 
vių. Nariai kviečiami dalyvauti, nes i 
turime svarbių dalykų, aptarti. — 
Sekr. (214-&16)

ir i (Tąsa nuo 1 puslapio)

Už KIEKVIENĄ COLĮ 
ŽEMĖS, SAKO NACIAI

rinas nuskandino žibalinį 
Italijos laivą “Maya”, 5,200 
tonų įtalpos, Aegejaus Jū
roje, ties Turkija.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaltis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

Berlin, rugs. 11.—Hitle
rininkai sako, kad jie sunai
kinę kai kuriuos sovietinius 
fortus aplink Leningradą.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

I. e VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai

UNDERTAKER

Įungtinemis

Berlin. — Naciai pripaži
no, kad jų kariuomenė cen
traliniame fronte tiek pasi
raukė atgal, jog dabar ran
dasi jau tik už “37 mylių į 
rytus nuo Smolensko.”

& 13

0

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus 7

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

ggjKrgSI .AISVĮLJE

MATEUSAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieu^ su batą 
karšta
Atskiras kambarys, 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.F. W. Slialins

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai .visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka 
miesto.

Q

V;

0

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai u?

turiu visokių sutaisytų

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbps 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

vakarienė.

su mote- 
Nedėliomis

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

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

i

Tel. Staarg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Parėm Yra Skaniausi

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

’T

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
9 UNION LABEL 

M

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliąi ir bandukės. Puikiau- * 

 

sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, AppleACake, 

 

Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Swollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai prl 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Lr

BELL BAKING CO^-

Ų

į

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00
y

uCJ5B

to. 
irias.

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

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

STOKES
St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

DIENRAŠČIO
“LAISVES”

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)HUDSON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

vakarienę ir šokius, Medikalei Pa- Į ‘ .
gelbai. Įvyks šeštadienį, 13 d. rugsė-i Vokiečiai sakosi atkasę 11'
i°’u7:?°ov’ X' L' p; Kliubo SveF’ 17 išrankioję 10 tūkstančių mi- School St. Gera orkestrą gros. Kvie-į - --- -- -
Čia rengėjai. (214-215)

ruošia i

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas šaukia ekstra 

rinkimą svarbiam reikalui, tai yr’, 
kaip geriaus išdirbti planus suorga
nizuoti pagelbą Sovietų Sąjungai 
medicinos klausime, 
įvyks 14 d. rugsėjo, 
408 Court St. Nariai 
lyvauti, nes bus labai 
rinkimas.—J. Wizbor.

SUSI

Susirinkimas 
10 vai. ryto, 
kviečiami da- 
svarbus susi- 

(214-216)

METINIS

KONCERTAS

9
c

Bust.

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

C$

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

dernišką patarnavimą.

Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

November
1941

toje pačioje salėje

kur visada:

JONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

r

1113 Mt. Vernon Street%®.

nų apie Šlissel^urgą, į rytus 
nuo Leningrado. Beveik 
kiekvienas namas Šlissel- 
burge buvęs užtaisytas mi
nomis.

Naciai neoficialiai sako, 
kad jie apsupę Kronštadte 
du sovietinius karo laivus, 6 
šarvuotlaivius, 30 naikintu
vų, 12 torpedlaivių, apie 100 
submarinų ir kt., ir tie ka- 

jau, 
girdi, turbūt, neištruksią.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 14 .

d. rugsėjo, 10 vai. ryte. Progresyvių į viniai Sovietų laivai 
Kliubo svet., 325 E. Market St. j 
Kviečiame narius dalyvauti. Taipgi 
bandykite gauti nors po vieną nau- į 
ją narį laike vajaus, prisidėkime prie ■ 
išauginimo LDS. — O. Zdanienė, 
Sekr. ' (214-216)

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia pikniką 

'Laisvės” ir “Vilnies” naudai, rugsė
jo 14 d. 11 vai. ryto. Pas Skirkevi
čių, ūkėje. Bus gera muzika šo
kiams. Kurie dalyvaus šiame pikni
ke, galės užsirašyti “Laisvę” arba 
“Vilnį” vieną dolerį pigiau, kuopa 
damokės kitą dolerį iš iždo. Taipgi 
bus ir laimėjimų:.
Kviečiame vietinius ir iš 
dalyvauti. Iš Youngstown 
te 422 keliu. Privažiavę 
Parką, apie mylią, sukite 
Lamar Ave. Biskį pavažiavę, suki
te po dešinei ir ten bus piknikas. 
— Kom. . (214-216)

Nė Vienas Naciu Orlaivis 
Nepasiekė Maskvos

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

veltui.Įžanga 
apylinkės 
važiuoki- 

Lincoln 
po kairei

Maskva. — Naktį rugs, 
į 10 grupė vokiečių orlai
vių mėgino užpulti Maskvą, 
bet juos išblaškė sovietinės 
priešorlaivinės kanuolės ir 
naktiniai kovos lėktuvai. Nė 
vienas priešo orlaivis ne
prasiveržė iki Maskvos. Bu
vo numuštas žemyn vienas 
vokiečių orlaivis, besiarti
nant jam prie Maskvos.

Sekmadienį

I lapkričio

• Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

■ ■

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham Ir Manhattan Aves.

Clironiškos^Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

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

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

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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NACIU ŠNIPUS APGAUDINĖJO 

PER PUSANTRŲ METU
MaSioriai Prašė Iškis

vinti Browderj Susirinkimo
Antrą nacių šnipų teismo 

dieną Brooklyn© federaliąme 
teismabutyje buvo iškelta, 
kaip nacių gestapo, (žvalgy
bos) prievarta gautas neva 
šnipas brangiai jiems kaina
vo ir per pusantrų metų juos 
apgaudinėjo, o 
daugelį jų tikrų 
niojo į federalių 
les, kaip muses į

Vyriausiu tos
ninku buvo jau mums žinoma 
sis G. Sebold, kariavęs Vokie 
tijos armijoj pereito pasauli 
nio karo laiku ir 
vykęs šion šalin, 
apsigyveno, tapo 
čiu.

priedam ir 
agentu įpai-

Stotin suplaukiant daugiui 
šnipijados siūlų, federaliams 
agentams palengvino surasti 
ir kamuolius — įvairiose stra
tegiškose vietose pastatytus 
šnipus-šnipelius. žinoma, dar 
ne visi jie išravėta.

Sebold nedvejodamas teis
me prisipažino, jog nuo 1940 

pradžios jis tarnauja FBI,m.
vortinklį.

dienos liūdi

po karo at- 
Sebold čia 

šalies pilie-

Jam nuvykus 
gimtajame krašte, 
užklupo nacių žvalgyba, 

grasinimais

Maliorių, Dekoratorių ir Po- 
pieriuotojų Lokalas 905, AFL, 
skelbia, kad jų viršininkai ir 
nariai kreipėsi į prezidentą 
Rooseveltą su. raginimu išlais
vinti Browderj.

Pareiškime nurodinėja, jog 
reikalinga visas priešfašistines 
spėkas apvienyti sumušimui 
hitlerizmo, ir kad tam kenkia 
leidimas tokį “ištikimą, drąsų

su $50 alga per savaitę. Me- I amerikoną ir vadą dalies A- 
nama, kad naciai ant jo gal- j merikos žmonių, Earl Browde- 
vos yra paskyrę gerą kainą, ! rį, laikyti kalėjime skystu kal- 
dėlto jis 7 detektyvų saugo- tinimu.”
mas teismabutyje, patsai ne
šasi ginklą, ir po teismo sesi
jų išgabenamas niekam neži
nomon vieton.

Flushing Meadow Parke 
daroma naujų čiuožinėtojams 
parankamų. Tam išleis $5,731.

sa-
na-

komitetas, 
Jos tikslas

apsilankyti 
1939 m., jį

pra
šymais ir grasinimais ragino 
jiems šnipinėti-teikti informa
cijas, kadangi jis Amerikoj 
buvo dirbęs orlaivių industri
joj. Nenorėjęs jis išdavinėti 
savo pasirinktą naują tėvynę, 
tad slapta pasimatęs su J. V. 
konsulu, o po to jau “sutikęs” 
naciams šnipinėti.

Sebold pasakojo teisme, kaip 
jį grįžtantį Amerikon pradžioj 
1940 metų sutiko konsulo pa
rūpinti Federalio Investigaci- 
jų Biuro (FBI) agentai. Iš na
cių jam sumokėtų $1,004) jis 
FBI agentams paklojęs liku
sius $910. O kas svarbiausia, 
jis laikrodėlio užnugaryje 
parvežęs keturias micro-fil- 
mas, paštavų stampučių dy
džio, kuriose slėpėsi visas jo 
šnipiškos veiklos planas. Vie
nas pastebėtas filmoj taškelis, 
aparato pagelba ataugintas į 
normalį dydį, sakė Sebold, pa
virsta į 50 žodžių pranešimą. 
Mažytės filmutės buvo paro
dytos teismabutyje.

Gavę planus, federaliai a- 
gentai jau žinojo, ką daryti. 
Filmose gautos instrukcijos 
buvusios išpildytos iki pasku
tinei. Reikalautoji trumposio
mis bangomis radio praneši
mams paduoti stotis įsteigta 
ant Hillside Ave., netoli 25th 
Rd., prie Centerport, Long 
Islande. Iš ten nuo gegužės 
22-ros, 1940 m. iki šių dieni) 
perduota susitartu slaptuoju 
kodu tarp 200 ir 300 prane
šimų Vokietijon, kurie, didžiu
moje buvę prasimanyti o na
cių priimami už brangią in
formaciją.

MENININKŲ PIKNIKE TRAUKS 
JUDAMUS PAVEIKSLUS

Jau buvo įminėta, kad Lie- 
! tuvių Meno Sąjungos 3-Čio 
Apskričio piknike šį sekma
dienį, rugsėjo 14-tą, dainuos 
keturi chorai, bus labai gerų 
miestavų ir farmerskų vaišių, 
šokiai. Tačidu tai dar ne, vis
kas.

Naujovė šiame piknike bus 
ta, kad bus, traukiami juda
mieji paveikslai ir paskiau ro
domi įvairiose pramogose, iš 
ko būna daug įvairumo ir sma
gumo. Tokias naujoves suma
no ir moka įvykdyti tik meni
ninkai, tad būkime visi jų pik
nike. Priedams bus įvairių 
žaismių: moterys ir vyrai

trauks virvę, taipgi lenkty- 
niuos nešime šaukštuose kiau
šinių.

Visi prašomi įsitėmyti, jog 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, rugsėjo 14-tą, Vailionio 
Sode (Meadow Grove), 166 
Division Ave., Cranford, N. J.

Iš Brook lyno, apart dauge
lio privatiškų mašinų, eis bu- 
sas, taipgi galima nuvažiuoti 
Central Railroad of New Jer
sey traukiniais. Imti bilietą i-.. 
Garwood, N. J.

Busas išeis 11:30 vai rvtoi 
nuo “Laisvės” raštinės, 427 
Lorimer St. Buše vietas reikia 
užsisakyti iš anksto.

Rugsėjo 4 d., “Laisvės” 
lėj, įvykusiame susirinkime 
rių atsilankė nedaug) kadangi 
šiltas oras ir toks laikas, ka
da daug žmonių yra išvažiavę 
atostogų. Dėl tos priežasties 
ir korespondentas pereitą mė
nesį 'nebuvo susirinkime, tad 
ši korespondencija bus už du 
mėnesius.

Valdybos raportas: Pirm. 
Velička raportavo dalyvavęs 
Brooklyn© ir apylinkės progre
syvių organizacijų konferenci
joj, kur sutverta 
pavadintas taryba.
bendrinti vietinį progresyvūs 
sroves veikimą ir sykiu veik
ti prieš kylantį lietuvišką na
cizmą. LDS 1-ma kuopa tary
boj turi atstovus ii' paaukavo 
iš iždo $2 pradėti veikimą.

Laiškų skaitymas; Nuo “Vil
nies” administracijos laiško 
turinio svarbą plačiau paaiš
kino P. Buknys, “Laisves” ad- 

i ministratorius. Ant vietos su- 
| rinko $5.50 “Vilniai” finansi- 
, nės paramos'. Nuo Ispanijai! 
j Pagalbos Komiteto prisiuntė ir 
i blanka aukų rinkimui. Blanką 
|d. Vaznis paėmė ir iš narių 
I surinko $5.45. Tam tikslui dar 
j daug reiks aukų, kadangi dar 
! 100,000 Ispanijos kovotojų 
j randasi Francijos koncentraci
jos kempėse.

LDS 1-mos 
Iki įvertina svarbą 

■ atsišaukimų ir 
■ ! mia

laiškus senatoriam ir savo kon- 
gresmanam raginant darbuo
tis ir balsuoti prieš tuos biiius. 
Ragino narius Ateivių Gynimo 
Komitetą paremti finansiniai. 
Tam reikalui LDS 1-ma kuopa 
iš iždo aukavo $2.

Bendro LDS 1-mos su LLD 
1-ma kuopų parengimo koini- 
sijon įeina J. Kovas, J. Dai
nius ir J. Grubis. Bendras iš
važiavimas įvyks rugsėjo 21 
dieną, Jamaica giraitėj, prie 
Springfield Blvd. (25th Rd.), 
priešais Alley Pond Parką. 
Kviečiame visus dalyvaut ben
drame parengime. Kaip matė
te iš aprašymo, mūsų kuopa 
aukauja geriems tikslams, jai 
reikalingi pinigai. Savo skait
lingu atsilankymu prisidėsime 
sukėlime finansų.

Metiniam parengimui sve
tainę užregistruos valdyba.

Kuopos stovis: Ligonių 2. 
Eina prie susispendavimo 10. 
Viso narių gerame stovyje 
315. Pereitą susirinkimą, rug
pjūčio 7-tą, J. Grubis persta
tė 1 naują narį.

Mūsų LDS 1-ma kuopa au-l 
ga. Tokioj skaitlingoj ir pro- 
gresyvėj organizacijoj garbė

M

Garo Eksplozija Su
krėtė Miestą

Pereito trečiadienio vakarą 
■ Greenwich Village sekcijos gy
ventojai išgąstyje pradėjo bė
gioti iš namų, manydami, kad 
kokia pragariška karo mašina 
pasiekė ir jų kampelį.

Išgąsčiui jie turėjo pamato, 
kadangi ten trenkė tokia eks
plozija, jog net už 5 mylių lan
gai subarškėjo. Artimose apy
linkėse daug langų išdaužyta.

Nelaimė dėjosi pirmiau trū
kus 36 colių storio vandens su- 
vadų- dūdai prie kampo Green- 

: wich ir 7th Avės., N. Y. Verž- 
damasis vanduo paplukdė IRT 

Į West Side subvę keturiomis pė-
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LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klės

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programa girdima į rytus iki Bostono. 

Pačiame Bostono mieste sunku girdėti. Ęet Worcester, 
Mass, ir artima Bostono apylinkė girdi aiškiai.

I vakarus Pennsylvanijoie, kietosios anglies srityje: 
Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah, Minersville aiš
kiai girdisi.

Girdi net Binghamton, N. Y., Baltimore, Md. ir dar 
toliau.

Philadelphia girdi, bet pačiame miesto centre nevisi 
gauna. Kur arti didelių miesto elektros pajiegų, ten 
trukdo girdėjimą.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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domis vandens ir ta linija va
žiuoto tarp Times Square iri 
Chambers St. tapo sulaikyta.! .
Visos pastangos sukoncentruo-i egčdbš <a!
ta sulaikyt vandenį.

Vos spėjus atitverti 
vandeniu pamerktas 
kaip trūko didžioji 
garo suvadų dūda, pasiųsdama 
apie 300 pėdų j aukštį ir šonus 
geizerį vandens su tonais ce
mento, akmenų ir žemių, šau- 
janči.ų virš stogų į visas puses 
už blokų aplink. Gatvėj išplėšta 
30 pėdų plotas.

Nelaimė įvykus šaltam van
deniui pasiekus karštas garo 
dūdas.

virvėmis 
vietas, 

požeminė

Sužeista 4 asmenys praeiviai 
gatve, 1 pavojingai. Tik už ke
lių žingsnių nuo eksplozijos vie
tos* dirbo būrys darbininkų, de
dančių pastangas sulaikyti van
denį. Laimei, jie visi išliko ne
sužeistais.

Nelaimės vieton pribuvo dak
tarų ir slaugių iš netoliese esa
mos Šv. Vincento ligoninės. 
Taip gi atvažiavo daug polici
jos prilaikyt žiūrovus, kurių 
greit prisirinko keli tūkstan
čiai. Pribuvo ir iš Bellevue li- 
gonvežimiai su1 apie 50 daktarų 
ir slaugių, kad suteikt pagelba 
atsitikime naujų nelaimių. Gai- 
sragesybos departmentas užda- 
rydino gaso suvadas. Aplinkinių 
namų gyventojams policijos įsa
kyta išeiti iš namų, kadangi bi
jota, jog eksplozija galėtų pa
žeisti pamatus ir namai gali 
įgriūti.

Sunkiausia sužeista Grace 
(Castellano, parblokšta prie kam
po 7th Avė. ir 11th St. Jai taip 
sutrenkė galvą, kad negalėjo at
mint, kur ir ko ji ėjo. Ji paim
ta ligoninėn. Lengviau sužeista 
Anna Gualtieri, Kay Atkinson 
ir David Margolis.

MIRĖ
Michael Vaičiūnas, 37 m. 

amžiaus. Gyveno po antrašu 
380 Drew St., Brooklyne. Mi
rė rugsėjo 11 d., laidotuvės 
įvyks rugsėjo 15 d,, Kalvari
jos kapinėse. Kūnas pašarvo
tas namuose, po virš minėtu 
antrašu. ■ Laidotuvių pareigo
mis rūpinas graborius J. Garš
va.

kuopos nariai 
visuomeniškų 

gausiai pare- 
medžiaginiai ir moraliai.

Ateivių teisių gynimo komi
tete atstovas J. E. Guzas ra
portavo, jog buvusios konfe
rencijos prirengimas ir teis
muose gynimas sveturgimių 
nuo ištrėmimo iš šios šalies 
sudarė daug iškaščių. Taipgi!

i žiaurių bilių
: įnešta į J. V. kongresą, kurie 
jei būtų padaryti įstatymais, 
suvaržytų ateiviui piliečius ir 
nepiliečius. Tas, žinoma, pa
liestų. ir čiagimius darbinin
kus. Komitetas pataria rašyti

Draugai Lisajai yra progre
syviai žmonės ir nuolatiniai 
rėmėjai darbininkiško judėji
mo. Gyvena Cypress Hill sek
cijoj, Brooklyne.

Vėlinu
tapo sulaikytas kvoti-: draugams 
$1,500 kaucijos, kai-!

kad jis iš unijos rei- 
$500 kyšio, žadėda- 
tą mokestį “užmiršti”

Sulaikė Reikalavusį i
Iš Unijos Kyšiij !

Edwin Zeine, 4(1 m., 29 So 
3rd St., 
m ui po 
tinimu, 
k alavo 
mas už 
pirmiau 
mą prieš unijistą Hopper.

Hopper buvo patrauktas 
teisman pasekmėj Elektristų 
Lokalo 3-čio, AFL, streiko 
prieš Marks Products Corp., 
turinčią šapą 84 N. 9th St. 
Hopper toj šapoj nedirbo, bet 
veikliai padūdavęs streikie- 
riams, dalyvaudavęs pikietė. 
Liepos 23-čią kas nors būk 
tai metę gasolinos ant maši
nos, kuria vežta streiklaužiai. 
Dalykas dėjosi gana toli nuo 
pikieto vietos, priešais 35 S. 
3rd St., bet Zeine atėjęs pas 
pikieto liniją parodė į Hopper, 
sakydamas, kad tai jis metęs 
gasoliną, ir taip liudijo prieš 
Hopperį teisme.

Pereito pirmadienio vakarą 
priklausyti kiekvienam lietu- Zeine atėjęs į unijos patalpas, 
viui. Įsirašyti gali nuo 2 iki i 123 Wythe Ave., ir pareika- 
60 metų amžiaus. Norintieji lavęs matyti viršininką. Virši- 
jsirašyti matykite bile kurį iš į įlinkas, Benediktas Norkus, su 
organizatorių: J. Grubį, 
Grabauską, K. Reinį.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Majoras 
tas sakyt

. čių didžiajame
duotą teismui liūdy- fašizrn0 mitinge.

P.!juo pasikalbėjęs, bet sužinojęs 
i jo atsilankymo tikslą Zeinę 
! patraukė teisman.

Raudonojo Kryžiaus Brook- i 
lyno skyrius sumobilizavęs sa
vo šiam vajui 10,000 liuosno- 
rių eiti pas biznierius ir po 
namus rinkti paramos.

ATOSTOGAUJA

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvažiotojas 

Kas nori nuolatinio darbo, prašome 
kreiptis j Varpo Keptuvę, 40 Stagg 
St., Brooklyn, . N .Y. Telefonas: 
Stagg 2-5938. (215-217)

Tamas Lisajus su šeima iš- 
i važiavo atostogosna savaitei 
I laiko. Jau atlankė State Ca
pitol, Alb a n y; Saratoga 
Springs, ir Niagara Falls ir 
per Kanadą, žiemių puse, ža
da grįžti atgal į New Yorką.

Reikalinga patyrusių maliorių 
(painters) ir dailydžių (carpenters). 
Pageidaujama, kad dailydės turėtų 
patyrimo uždėti gontus ant namų. 
Taipgi prašome vien tik lietuvius at
sišaukti. Kreipkitės po antrašu: W. 
Casper, 318 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Reikalinga viduramžes moters pa
gelbėti prie krautuvėlės (valgymo) 
ir namų darbo. Patyrimo daug ne
reikia, bet pageidaujame, kad su sa
vim turėtų tam tikrus paliudijimus, 
rekomendacijas. Kreipkitės pas: A. 
Shurmalas, 94 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y. 213-215

DAUGIAU GĖRIMO
tfil.
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GE REŠNIŠ SKONIS
*

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company
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t Rheingold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

1 Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vcselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: ĖVergreen 8-9770

NOTARY 
PUBLIC

660 GRAND STREET
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laimingos kelionės
Lisajams!

V. Kazlauskas.

LaGuardia iškvies 
prakalbą chicagie- 

pergalės ant

ORAS. — Giedra.

MILK 
BOTTLE 

MAIL
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HOMOGENIZED MILK
The cream's in every drop! 
Enriched with Vitamin D
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\Copyright 1941—The Borden Company/
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Pcnktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-68G8

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue
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OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakano, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

■J

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. ĖVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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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 išrodymą
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GREEN STAR BAR & GRILL
iUT 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!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne




