
KRISLAI 
Gal bus Lewiso ranka. 
Ceremonijos su niekšais. 
Kunigas Judošiaus rolėje. 
Nesveikas padalinimas. 
Šventojo biznio bėdos.

Rašo A. BIMBA

TJohn L. Lewis stengiasi mai- 
nierių uniją išvesti iš CIO. Jis 
uždraudžia lokalams dalyvau
ti CIO valstijų konvencijose. 
Nebemoka duoklių į CIO cent
rą.

Spėjama, kad gal Lewis yra 
padrąsinęs ir “nepriklauso
mas” unijas burtis į naują Fe
deraciją. O tos Federacijos 
tikslas kovoti prieš CIO ir 
Amerikos Darbo Federaciją, 
skaldyti darbininkų jėgas.

Iš tų visų pastangų pasi
džiaugti gali tiktai Hitleris.

Lewiso visa politika yra 
kenksminga šio karo pastan
goms.

Mūsu valdžia berods per 
daug dideles ceremonijas ve
da su tais astuoniais naciais, 
kurie submarinais pribuvo 
Amerikon sabotažą vesti. Jie 
turėjo būti seniai prie sienos 
pastatyti.

šešiolika dienų juos teisė 
septyni karininkai. Ir kaštai 
ir brangus laikas.

Dabar jie užsimanė iš kari
nio teismo pasprukti ir patek
ti į civilinį teismą. Kreipėsi 
prie šalies Aukščiausio Teis
mo ir teismas turėjo laikyti 
specialį tam posėdį.

šitokios 
padrąsins 
tus.

ceremonijos 
kitus Hitlerio

tiktai 
agen-

Naciai turi agentų ne tik 
paprastuose žmonėse, bet ir 
dvasiškijoje. štai Hartforde 
suimtas ir teisiamas ministeris 
Molzahn. Jis šnipinėjo Hitle
rio naudai. Jo klebonija buvo 
nacių šnipams susisiekimo 
paštas. .

Kunigas Molzahn vaidino 
Judošiaus rolę ir dabar už sa
vo griekus turės atpakūtavoti.

Fašizmas paperka ir suko- 
neveikia žmones iš visų luomų. 
Kunigystės stonas neapsaugo 
nuo išdavystės.

Jeigu paimsime lietuvišką 
dirvą, tai rasime kunigų, kurie 
sušilę darbuojasi Hitlerio nau
dai. Toks kun. Prunskis, atsi- 
baladojęs Amerikon tiesiai iš 
Berlyno, kaip pasamdytas, be 
pertraukos “Drauge” sklei
džia Hitlerio propagandą.

So. Bostono “Darbininką” 
irgi redaguoja kunigas. O tas 
“Darbininkas” taip pat yra 
nacių propagandos įrankis, 
nuolatinis nuodytojas Ameri
kos lietuvių.

Du kunigai redaktoriai — 
du nacių propagandistai.

Atsirado tokių gudruolių, 
kurie bando dabar šitaip daly
kus padalinti: Mes, žmonės, 
tik dirbkime ir tylėkime, apie 
atidarymą 
bėkime.

Valdžia 
krutavimu 
pinigų iš 
mui.

Karo vedimo reikalai turi 
būt išimtinai pavesti armijų 
štabams. Kaip jie padarys, 
taip mes turime priimti.

antro fronto nekal

tegul rūpinasi re- 
armijos ir rinkimu 
žmonių karo vedi-

Bet gyvenimas parodė, kad 
toks padalinimas lemia tiktai 
pražūtį. Francijoje visi šalies 
gynimo reikalai buvo palikti 
armijos specialistams, šiandien 
visa Francija vaitoja po Hit
lerio kurka.

Moderniškas karas yra visų 
žmonių karas. Tiktai visi su
vienytomis pastangomis gali 
jį laimėti.

Žmonės negali viską pavesti 
tiktai karo žinovams.

28“Darbininke” (liep. 28 d.) 
kun. J. Kidykas rašo:

“Kristaus priešai iš kailio 
neriasi kuo daugiau naujų na
rių pritraukti j savo draugijas. 
Kristaus mokiniai tuo tarpu 
saldžiai miega. Toks įspūdys 
gaunamas žiūrint į mūsų M. 
Apaštalavimo sąjungą Ameri-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Stalinas Šaukia Būtinai 
į

Sulaikyt Vokiečius

GENEROLO VITKAUSKO ŽODIS AMERIKOS LIETUVIAMS
Vitkauskas BaRaudonoji Armija 

Dalinai Apstabdo 
Hitlerininkus

Nors Naciai Kai Kur Pasivarė Pirmyn, bet jau Nedaug; 
Sovietiniai Kovotojai Užmušė Dar Tūkstančius Priešy
Maskva, liep. 30. — So

vietų kariuomenė, sustiprin
ta atsarginiais, smarkiai at
mušė kelias vokiečių atakas 
linkui Stalingrado. Vakar 
naciai šiek tiek pasistūmė 
pirmyn Bataisko srityje, į 
pietus nuo Rostovo. Bet a- 
belnai apstabdomas priešų 
veržimasis pirmyn. Taip tei
gė sovietinis pranešimas 
ketvirtadienio rytą.

NACIAI ĮSIVERŽĖ Į 
KLETSKAJA SRITĮ

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, kiek pir
miau pranešė, kad vokiečiai 
įsiveržė į Kletskaja sritį pa
čioje rytinėje dalyje Dono 
jpės alkūnės ir ten jie da
bar esą už 40 mylių nuo ge
ležinkelio, einančio tarp 
Stalingrado ir Maskvos. 
Maršalas Timošenko atsiun
tė atsarginius pastiprini-

•T’ . t. x v. VLCUlū.

mus raudonarmiečiams šio-1 Sovietų lakūnai antradie- 
je srityje.

DAUGYBĖ VOKIEČIŲ 
TANKŲ IR ORLAIVIŲ
Hitlerininkai, stengda

miesi prasiveržt iš Dono u- 
pės klonio linkui Kaukazo 
žibalo šaltinių, metė į mū
šius 10 tūkstančių savo 
tankų ir tūkstančius orlai
vių smigikų. Tie orlaiviai 
žymia dalim gina saviškius 
tankus.

Nauji vokiečių būriai, net 
iš vakarų Europos ir Egip
to, tapo suvaryti frontan 
prieš Sovietus.

Sovietiniai Baltijos laivy
no lėktuvai iki šiol viso su
naikino daugiau kaip 700 
mažiukų tankų, kuriuos vo
kiečių orlaiviai buvo para
šiutais nuleidę žemyn.
PRIEŠAI ATREMTI Už 
70 MYLIŲ NUO STALIN

GRADO )
Sovietų komanda teigia, 

kad naciai liko atmušti už 
70 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado.

Viename punkte vokiečiai 
buvo prasiveržę per sovie-

koje. Nežinau, ar daug para
pijų atsirastų, kurios galėtų 
pasigirti narių prieaugliu. Kai 
prieš kiek metų prisirašė bū
relis moterėlių ir keli vyrai, 
tai taip dažniausiai ir liko, iki 
mūsų dienų. Jaunimo ir vaikų 
niekas nė nebando pritraukti.”

Labai laikas ir toms 
moterėlėms ir tiems 
vyrams atsikrapštyti 
pasekti savo daugiau 
tusius brolius. Kunigų biznis 
jiems neduoda nei garbės, nei 
naudos.

kelioms 
keliems 
akis ir 

susipra-

Beje, kiek “Darbininko” 
štabas gavo nuo Hitlerio už 
perspausdinimą penkių špaltų 
straipsnio iš nacių dienraščio 
“Į Laisvę” ?

tinę apsigynimo liniją; bet 
raudonarmiečiai pėstininkai 
su pagalba tankų apsupo 
nacius ir užmušė 1,500 prie
šų; taipgi sunaikino 119 vo
kiečių tankų, 45 trokus ir 
daug šarvuotų automobilių. 
Kitoje fronto dalyje sovieti
niai tankai ir kanuolės su
daužė 40 priešų tankų.

Pietiniai - v a k a riniame 
fronte, linkui Kaukazo so
vietiniai kovotojai viename 
punkte sunaikino 12 vokie
čiu tanku, kelias kanuolės c e 7

ir užmušė daugiau kaip 
800 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Bataisko srityje raudon
armiečiai nušlavė 2,000 vo
kiečių ir sunaikino 28 prie
šų tankus ir 15 kanuolių.

Voronežo fronte sovietinė 
kariuomenė per žiaurius 
mūšius užėmė dar kelias ap
gyventas vietas.

nį sunaikino bei sužalojo 
70 vokiečių tankų, nutildė 
15 jų lauko kanuolių ir 
priešorlaivinių p a t r ankų 
baterijų, susprogdino vieną 
amunicijos ir 1 gazolino 
sandėlį ir išvaikė, dalinai 
sunaikindami, dvi kuopas 
nacių pėstininkų.

Angly Valdžia Planuo
janti Antrą Frontą

London, liep. 30. — Ang
lijos valdžia pranešė seimui, 
kad ji planuoja atidaryti 
antrą frontą prieš Hitlerį 
Europoj, bet nesakė, kada.

Ministerio pirm ininko 
Churchill’io pavaduotojas, 
Sir Stafford Cripps pareiš
kė, kad valdžia negalėtų a- 
tidengt savo planų dėlei an
tro fronto net slaptai seimo 
sesijai.

Jugoslavai Užmušė dar 
Šimtus Fašistu

London, liep. 30. — Pra
nešama, kad Jugoslavijos 
partizanai per dvi paskuti
nes savaites užmušė 500 i- 
talų oficierių ir kareivių ir 
sužeidė 200.

Vokiečiai Sakosi Per
kirtę Geležinkelį

Berlin, liep. 30. — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, už
ėmę miestą Proletarskaja 
su geležinkelio stočia ir tuo 
būdu, esą, perkirtę geležin
kelį, einantį tarp Stalingra
do ir Kaukazo. Proletarska
ja stovi už 100 mylių į pie
tų rvtus nuo Rostovo.

(Tai priešų pranešimas, 
kurio niekas nepatvirtina.)

Maskva, liep. 30. — Pra
nešama, kad Stalinas atsi
šaukė į Raudonąją Armiją 
nesitraukt daigiau nė žing
snio atgal:

“Jeigu ši pareiga bus at
likta, tai reikš mūsų šalies 
išlaikymą, nevidonų priešų 
sunaikinimą ir pergalės už
tikrinimą.

“Imkime sau įkvėpimą 
šiame kare iš narsiųjų mū
sų prabočių — Aleksandro

Angly Orlaiviai Naikino 
Saarbrueckeną Vokietijoj

London, liep. 30. — Dide
lis būrys Anglijos orlaivių 
naktį smarkiai bombardavo 
miestą Saarbrueckeną, 
svarbų geležies, plieno ir 
anglies centrą, vakarinėje 
Vokietijoje. Oro bombomis 
tapo suardyti ir sudeginti 
ištisi miesto blokai.

Teisiami Kaipo Sabotažninkai, 
Slapta Įgabenti Vokiečiai Pasako
ja, Būk Jie Pabėgėliai nuo Nacių

Washington, liepos 30.— 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas tebesvars
to apeliaciją septynių vo
kiečių, kaltinamų kaipo sa- 
botažninkų, kuriuos Hitle
rio submarinai įgabeno į 
Jungtines Valstijas. Jie 
buvo tardomi karinės sep
tynių generolų komisijos, 
paskirtos prezidento Roose- 
velto. Ta komisija dar ne
padarė sprendimo, o jos 
sprendimas galėtų būti su
šaudyt ar pakart tuos vo
kiečius kaipo karinius prie
šų šnipus, įsiveržėlius ir 
kenkėjus.

Per prezidento Roosevel- 
to paskirtą jiem advokatą, 
pulkininką K. C. Royallą 
jie prašo, kad Aukščiausias 
Teismas pervestų jų bylą iš 
karinės komisijos į civilius 
teismus ir paliuosuotų juos 
už užstatus (belas), iki jie 
bus pašaukti į civilį teis
mą.

Aštuntas nacių submari- 
nu įgabentas vokietys, G. 
J. Dasch nesikreipė į Aukš
čiausią Teismą. Jis turi ats
kirą advokatą; supranta
ma, kad Dasch liudijo prieš 
savo sėbrus ir todėl valdžia 
nereikalausianti jam mir
ties bausmės.

Kaltinamųjų advokatas 
pulk. Royall sakė Aukščiau
siam Teismui, kad tie vokie
čiai nesą įsiveržėliai nei šios 
šalies priešai; jie, girdi, tik 
pasinaudoję proga Vokieti
jos submarinais pabėgt nuo 
hitlerininkų.

Pulk. Royall pasakojo 
net, kad jie nebuvę gink
luoti, nors jie atsivežė bom
bų ir smarkios sprogstamo
sios medžiagos, supranta
ma, ardyt karinius Ameri- 

Nevskio, Dimitrio Donsko- 
jo, Minino, Požarskio, Su- 
vorovo ir Kutuzovo.

“Tegu pergalingoji di
džiojo Lenino vėliava įkve
pia jus!”

“Raudonoji žvaigždė,” 
Sovietų kariuomenės laik
raštis rašo, kad tik puikiai 
organizuotas gynimasis ir 
atkakli, pasiaukojanti kova 
už kiekvieną pėdą žemės te
galėtų atremt nacius nuo 
Kaukazo.

Gen 
gina Darbuotis Su 
mušt Nacius Šiemet
Šaukia Lietuvius Pasistengi Išlaisvint Mitiną Lietuvą nuo 

Bestijų Hitlerininku Kuo Greičiausiai

Anglų lakūnai numetė de- 
sėtkus tūkstančių gaisrinių 
ir šimtus didžiųjų sprogdi
namųjų bombų į Saarbrue- 
ckena.

Teigiama, kad tame žygy
je dalyvavo apie 200 orlai
vių. Devyniolika jų nesu- 
grįžę.

kos fabrikus, geležinkelių į- 
rengimus ir kitus kariniai 
svarbius pastatus. Valdžios 
agentai taipgi rado pas juos 
daugiau kaip 160 tūkstan
čių dolerių pinigų.

Pulk. Royall, gindamas 
juos tvirtino, būk preziden
tas Rooseveltas neturėjęs 
teisės paskirt karinę komisi
ją tiem vokiečiam teisti, kol 
veikia civiliai teismai Ame
rikoje. Jis teigė, kad prezi
dentas, paskirdamas 
nę komisiją, tuomi, 
sulaužęs Jungtinių 
jų konstituciją.

kari-

Valsti-

Naciai vėl Pasivarė 
Kiek Pirmyn

Maskva, liep. 30. — Va
kar Sovietų kariuomenė at
mušė vokiečius didžiojoj 
Dono upės alkūnėj, bet šian
dien, matyt, naciai vėl pa
sivarė ten kiek pirmyn, kaip 
sako Associated Press, ame
rikinė žinių agentūra.

Hitlerininkai taipgi dar 
pasigrūmė pirmyn Bataisko 
srityje, 15 mylių į pietus 
nuo Rostovo.

Dono alkūnėje, į vakarus 
nuo Stalingrado, siaučia 
baisiai žiaurūs mūšiai. Rau
donarmiečiai ten sunaikino 
123 priešų tankus.

Voronežo fronte sovietinė 
kariuomenė atėmė iš vokie
čių dar kelis punktus.

si

Newark, N. J. — Tapo a- 
reštuotas vokietys J. Hans 
Schophofen, kuris fotogra
favo Hobokeno prieplauką. 
Bus tardomas kaip nacių 
šnipas.

Rašo GENEROLAS VINCAS VITKAUSKAS
Buvęs Vyriausias Lietuvos Armijos Komandierius

(Per Inter-Continent Žinių Agentūra) 
MASKVA, liep. 28.
Brangūs Broliai ir Seserys anapus vandenyno:
Siaučia baisus karas. Aš, kaip ir daugelis kitų lietu

vių, įtrauktų į karo sukuri, neturėjau iki šiol progos 
tart į jus brolišką žodį.

Mieli draugai! Visi mes mylime savo brangią Lietu
vą. Visi mes sielvartaujame dėl jos nelaimių ir esame 
susirūpinę jos likimu. Mes esame tūkstančiais mylių 
atskirti vieni nuo kitų; kai kurie mūsų turime skirtin
gas nuomones apie valdišką santvarką Lietuvoje; kar
tais skiriasi mūsų mintys kas liečia kelią, kuriuom ji
nai turėtų siekti geroves. Tatai suprantamas dalykas. 
Nes ir geriausi kūdikiai kartais ginčijasi dėl to, katras 
labiau myli savo motiną ir kas jai yra geriausia.

Visi mes suprantame, jog tie skirtumai nėra svarbiau
sias dalykas. Kas yra svarbiausia, tai kad skaudančios 
mūsų širdys sako mums, jog mes mylime savo brangią 
tėvynę, kad mes trokštame jai puikios ateities; kad ne
galima leist ir nebus leista priešams ją kankinti.

Jau ištisi metai, kai įsiveržėliai užkariavo mūsų šalį. 
Dabar joje viešpatauja tironija, skurdas, badas, smur
tas, prievarta. Tautiniai lietuvių jausmai trempiami ir 
upės nekalto kraujo išlieta.

Šiandien mes regime Lietuvą, kaip savo kūdikius my
linčią motiną, skęstančią sielvartuose ir liūdėsyj, su
kruvintą, partrenktą ant žemės ir mindžiojamą purvi
nais batais nachališkų įsiveržėlių.

Ar ilgai taip bus? Kaip ilgai turės kentėti Lietuva ir 
kitos pavergtos šalys? Kas laimės? Tai klausimai, ku
rie mus visus jaudina.

Vokiečių karo mašina iš pradžios pasirodė baisi ir 
galinga. Staiga užpuldama, jinai ardė, naikino, degino, 
liejo kraujo jūras ir surijo šimtus tūkstančių gyvybių. 
Visi žinome, jog kare turi pirmenybę tie, kurie užpuo
la ūmai, netikėtai. O vokiečiai niekšiškai, pasalomis už
puolė Sovietų Sąjungą, viliūgiškai sudraskydami ne
puolimo sutartį. Tai ir nėra ko stebėtis, jog pirmojoj 
karo dalyj jie turėjo didžią pirmenybę. Bet hitlerinė 
Vokietija nepasiekė, ko tikėjosi. Žaibiškas jos karas 
suklupo ir virto ilga, sunkia kova.

Vokiečiai stengiasi nugąsdint pasaulį. Jie varo savo 
karo mašiną visais garais, iš paskutiniųjų ir prievarta 
ir apgavystėmis rekrutuoja sau šalinininkus. Hitleri
nė Vokietija yra panaši į tą beprotį, kuris staiga už
puolė ramius žmones, daug jų sužeidė ir padarė didelių 
nuostolių; bet kada jam pačiam kertama smūgiai, tai 
jis, drebėdamas dėl savo kailio, dairosi aplink, kaip pa
mišėlis, į visas puses ir kovoja dantimis ir nagais, kol t 
lieka nugalėtas arba užmuštas..

Šiandien hitlerininkai elgiasi kaip pasiutėliai. Jie dar 
gali padaryt daug žalos, bet kaip normaliai žmonės su
valdo kriminalį pamišėlį, taip ir hitlerinė Vokietija gali 
būti suvaldyta ir turi būti suvaldyta.

Jeigu mums statoma klausimas, kas laimės karą, mes 
atsakome: Laimės tie, kurie dvasiniai stipresni, kurie 
turi tvirtesnius nervus, didesnes žmonių jėgas ir me
džiagines priemones; kurie gali sumobilizuot tas jėgas 
ir priemones greičiau ir geriau ir pavartot jas tinka
moj vietoj ir tinkamu laiku. Tai tie laimės karą.

Mūsų pusėje yra visos galimybės sumušt Hitlerio 
gaujas ir užtikrint žmonijai taiką, gerovę ir pažangą.

Mylėdami savo brangią tėvynę, mylėdami laisvę ir 
gindami kultūrą ir civilizaciją, mes lietuviai drauge su 
visomis Sovietų Sąjungos tautomis maršuosime petys 
petin su visais žmonėmis, kurie kovoja prieš šlykštųjį, 
žvėriškąjį, niekšiškąjį fašizmą.

Pirmyn kovon, broliai ir seserys!
Tegyvuoja Tarybų Lietuva! Tegyvuoja Sovietų Są

junga! Tegyvuoja santarvė Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų! Tegvvuoja viso civilizuoto, de
mokratinio pasaulio vienybė prieš fašizmą!

Darbuokimės, kad’sumuštame Hitlerį šiais 1942 me
tais !

f



Antras T’uslapis

Inc.

Žalinga Propaganda
Antro fronto priešai pradėjo skelbti 

žalingą propagandą, būk, girdi, antrasis 
frontas nereikalingas, būk Sovietų Są
junga turi užtektinai žmonių, tik reikia 
jai ginklų. Taip rašo ir Mr. Wm. Phi
lip Simms iš Washington, kur jis sako: 
“Rusija turi 190,000,000 žmonių prieš 
80,000,000 Vokietijos.” Tai neteisybė. 
Su Hitleriu eina Italija, Vengrija, Ru
munija, Finliandija, Slovakija ir jam dir
ba pavergtų kraštų gyventojai. Sovietų 
Sąjunga neturi dabar 190,000,000 gy
ventojų, nes per 70,000,000 jos gyventojų 
plotus Hitleris ir jo sėbrai pavergė. Hit
leris prieš Sovietų Sąjungą su savo tal
kininkais ir pavergtais gyventojais turi 
apie 350,000,000 žmonių, kuomet Sovietų 
Sąjunga dabar neturi nei 150,000,000!

Kas tokius prasimanymus skelbia, tas 
iškraipo tiesą, tas kenkia Jungtinių Tau
tų karo laimėjimui, tas atsistoja bailio 
vieton, tas nori, kad Jungtinėms Tau
toms karą išlaimetų Sovietų Sąjunga 
Chinija.

J Lietuvius, Latvius
Ir Estonus
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“Lietuvių Diena” Hitleriui 
Pasitarnauti

Tam tikrais savo politikos sumetimais 
Illinojaus valstijos gubernatorius liepos 
20 dieną pavadino “lietuvių diena”. Tą 
dieną Čikagoje prie Dariau-Girėno pa
minklo buvo sušauktas lietuvių susirin
kimas, kur kalbėjo eilė politikierių.

Aprašydamas tąjį mitingą, “Vilnies” 
korespondentas (Žiūr. “V.” laidą iš liepos 
28 d.) pareiškia, kad dauguma kalbėto
jų, kalbėjusių mitinge, smala spjaudė į 
Amerikos talkininkę, Sovietų Sąjungą. 
Panašiai kalbėjęs “Draugo” redaktorius, 
panašiai kalbėję tūlas balamūtas, atvy
kęs net iš Worcesterio, panašiai kalbėjęs 
tūlas Norem ir tūlas Daužvardis, — pa
starasis, skaitytojas gal atsimena, ka
daise yra buvęs smetonišku konsulu Či
kagoje.

Nei žodžio netarę prieš Hitlerį, tie po
litikieriai leido tulžį prieš Sovietų Są
jungą. Tai jų profesija. Daugiau: tai jų 
tikslas! O jei prisiminsime, kad šiandien 
didžiausi mūšiai verda tarp Sovietų Są
jungos ir naciškos Vokietijos — didžiau
si pasaulio istorijoj; jei prisiminsime tą 
faktą, kad Hitleris yra pasimojęs sunai
kint Sovietų Sąjungą, Ameriką ir Di
džiąją Britaniją, tuomet suprasime pra
smę tų ceremonijų, tų kalbų ir pačios 
“lietuvių dienos”.

Ji buvo paskelbta ne tam, kad lietuvių 
tautą, vaitojančią Hitlerio priespaudoje, 
pagerbti. Ji buvo paskelbta ne tam, kad 
lietuvių tautai kuo nors padėti, padedant 
Jungtinėms Tautoms. Ji buvo paskelbta 
tam, kad padėti Jungtinių Tautų prie
šams, kad davus progos jų talkininkams 
Amerikoje daugiau fašistinių nuodų pa
sėti Amerikos lietuviuos!

Gaila, kad taip atsitiko!

Nusiminimas Yra Žalingas
Pastebėta, kad tūli anti-fašistai, nuo

širdūs žmonės, pradeda nusiminti iš 
priežasties dalinu ir laikinų Hitlerio pa
sisekimų Sovietų Sąjungos fronte. Tai 
blogas nusistatymas.

Mes visi žinome, kad hitleriška Vokie
tija, fašistų Italija, Rumunija, Vengri
ja, Finliandija, Slovakija ir kiti jų sėb
rai per mėnesius ruošėsi prie šio ofen- 
syvo. Jis buvo labai bubnytas. Ir pra
džioj fašistai turi pasisekimo, nes prieš 
juos demokratija dar nekariauna iš va
karų pusės. Jie visas jėgas metė prieš 
Sovietų Sąjungą, vienok negali eiti pir
myn visu frontu, veržiasi pirmyn tik 
vienoj srityj.

Sovietų Sąjungos liaudis ir didvyriška 
Raudonoji Armija ras būdą sulaikyti ir 
sumušti priešą. Atminkime, kaip atrodė 
beviltinga padėtis pereitais metais, kada 
fašistai puolė Leningradą, supo jį, puo
lė dar su didesnėmis jėgomis Maskvą. 
Bet Raudonoji Armija tas hitlerininkų 
pastangas pavertė niekais.

Atminkime, kad Anglija yra pasiren
gus karui, kad Jungtinės Valstijos vis 
daugiau muštravoja armijos ir pagami
na ginklų. Sovietų Sąjunga jau keturio
liktas menesis atlaiko visas fašizmo jė
gas ir tuo suteikia progą Amerikai ir 
Anglijai prisirengti. Anksčiau ar vėliau 
tos jėgos bus paleistos prieš hitlerinin
kus ir mes karą išlaimėsime.

Jeigu greičiau būtų atidarytas antras 
frontas, tai karą laimėtume dar 1942 me
tais su mažiau nuostolių. Kiekviena die
na, užvilkinta atidaryme antro fronto, 
yra klaida. Bet nusiminti nereikia, vil
ties nereikia nustoti; galų gale pergalė 
bus tų, kurie kovoja prieš barbarišką 
hitlerizmą.

ir

Tai Politine Priežastis
Amerikos darbininkų veikėjas Wm. Z. 

Csr, rašydamas už tuojautinį atida- 
antro fronto, iškelia faktus, kad 

Anglija ir Jungtinės Valstijos militariai 
jau pilnai pasirengusios atidarymui ant
ro fronto. Jos turi galingas ir gerai iš
lavintas armijas. Jų industrija, ypatin
gai mūsų šalies, pilnai aprūpina armiją 
tankais, kanuolėmis, lėktuvais, ginklais 
ir amunicija.

Antro fronto neatidarymo nėra prie
žastis karinio nepasiruošimo. Jam prieš
tarauja labai įtakingi žmonės Anglijos ir 
Amerikos vyriausybėse. Antro fronto ne-' 
atidarymas yra atliekamas politiniais 
sumetimais, prieštaraujant Molotovo, 
Churchill ir Roosevelto susitarimams ir 
jų pareiškimams. Liaudies balsas kas
kart vis garsiau reikalauja antro fronto 
ir jis turi būti atidarytas mūsų pačių ka
ro laimėjimui.

Sovietų Aliejus ir Jo Reikalas'
Hitlerio gaujos veržiasi per Doną prie 

Kaukazo, prie Sovietų Sąjungos žibalo 
(aliejaus) versmių. Bakų žibalo šaltiniai 
yra turtingiausi pasaulyj.]

Mes netikime, kad Hitleris galės įveik
ti Raudonąją Armiją ir užimti čielumoj 
Sovietų aliejaus šaltinius. Bet jeigu jis 
prasilauš prie jų, jeigu Sovietų Sąjunga 
bus priversta sunaikinti aliejaus trauki
mo prietaisus, neteks jo, tai jai bus di
delis pavojus.:

Sovietų Sąjungoj ne vien Raudonajai 
Armijai reikia aliejaus — tankams, or
laiviams, trokams, bet jo labai reikia 
daug žemės ūkiui. Sovietų Sąjungoj yra 
apie 500,000 traktorių, 165,000 kombai
nų, 250,000 didelių žemės ūkio sunkve
žimių. Visiems jiems reikia žibalo.

Tiesa, Sovietų Sąjunga turi žibalo pa
sitaupius ir turi versmes kitur, bet jo jai 
neužteks sėkmingam ūkio apdirbimui ir 
karo vedimui, jeigu ji neteks Bakų ir ki
tų Kaukazo aliejaus šaltinių. Štai kodėl, 
kad karą išlaimėjus, tai dabar Anglija 
ir Amerika turi atidaryti antrą frontą 
prieš Hitlerį.

Ir Jų “Antras Frontas”
Yra žmonių, kurie bijosi, kaip kokios 

ligos ir kalbėti apie atidarymą antro 
fronto prieš Hitlerį Europoj. Žinoma, tai 
tie, kurie nenori, kad Jungtinės Tautos 
laimėtų karą, kad hitlerizmas būtų su
muštas.

Bet jie irgi kalba apie antrą frontą, 
tik jų tas “antras frontas”, tai nėra 
prieš Hitlerį, bet jie nori* kad Japonijos 
samurajai kuo greičiau užpultų Sovietų 
Sąjungą iš Mandžurijos ir tokiu būdu 
priverstų Sovietų Sąjungą muštis ant 
dviejų frontų.

Jie toj srityj nesigaili net provokaci
jų, kad tik greičiau Japonijos samurajus 
išprovokavus. Tas parodo, kad tie ele
mentai yra priešai ne vien Sovietų Są
jungos, bet ir Amerikos, nes jeigu So
vietų Sąjunga pralaimėtų karą, tai nėra 
vilties jį ir mums laimėti. O jeigu būtų 
atidarytas antras frontas prieš Hitlerį, 
tai ne vien Hitleris būtų sumuštas, bet 
ir Japonija nedrįstų pulti Sovietų.

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS1

Brangūs Broliai ir Seserys! Prieš du metu didelė per
maina įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estonijos žmonių gy
venime. Liepos 21 dieną (1940 m.) Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos liaudies seimai, išreikšdami savo žmonių valią, 
paskelbė Lietuvos, Latvijos ir E'stonijos Socialistines So
vietines Respublikas ir priėmė rezoliucijas dėlei tų res
publikų įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Hitlerinė Vokietija norėjo Baltijos šalis panaudoti 
bazei užpuolimo ant Sovietų Sąjungos. Kad išsilaikyti 
galioje, tai tų kraštų fašistiniai valdonai buvo pasirengę 
sekti pavyzdį hitlerinių lekajų Suomijoj, Rumunijoj ir 
Vengrijoj ir parduoti savo kraštus fašistinei Vokietijai. 
Įsivedę tarybinę santvarką, Lietuvos, Latvijos ir Estoni
jos žmonės įsteigė tikrą nepriklausomybę, pažangiausią 
savo nacionalio gyvenimo formą, plačiausias galimybes 
plėtojimui savo tautinės kultūros ir ekonominės gerovės 
žmonių masėms.

Tie tarybiniai metai Baltijos kraštuose, taikos sąlygo
se, buvo metai niekados pirmiau nematytų pasisekimų 
visose tautinio gyvenimo srityse. Žmonės tapo pilnais 
savo šalies viešpačiais. Darbo valstiečiams žemė buvo 
suteikta be jokio apmokėjimo už ją. Visas šalies turtas 
perėjo į darbo žmonių rankas. Greitas pramonės plėtoji
masis padarė galą nedarbui. Buvo pastebėtas nepapras
tas progresas moksle, tautinėje kultūroje ir mene.

Kitos tarybinės respublikos, Sovietų Sąjungos valdžia 
ir Stalinas asmeniškai suteikė Baltijos kraštų žmonėms 
labai didelę pagelbą jų pastangose susiorganizuoti naują, 
laisvą gyvenimą. 1

Bet šitą ramų kūrybos darbą staiga nukirto išdavikiš
kas užpuolimas vokiečių įsiveržėlių, tų ainių kraugeringų 
nevidonų, kurie per virš septynius šimtus metų nešė lie
tuviams, latviams ir estonams kančias ir vergiją ir ku
rie laike Pirmo Pasaulinio Karo plėšė mūsų kraštus ir 
žudė žmones ir grūdo juos vergijon.

Tos Šventojo Baltramiejaus naktys Rygoje, Liepoju- 
je, Reseknoje, Tartu je, Talline, Vilniuje ir Kaune, su 
tūkstančiais aukų, yra tiktai dalis tos masinės skerdynės, 
kurioje fašistinių kanibalų rankose jau žuvo mūsų šalių 
šimtai tūkstančių ramių gyventojų. Vokiečiai įsiveržėliai 
iš mūsų žmonių atėmė visokį valstybinį gyvenimą. Jie 
sunaikino pramonę, apiplėšė ir nuvargino mūsų valstie
čius, atėmė iš jų žemę. Šimtus tūkstančių mūsų brolių jie 
varo prie verstinų darbų Vokietijoj arba karo zonoje, 
pasmerkdami juos laipsniškai mirčiai kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Vokiečiai fašistai rengiasi 
visiškai išnaikinti mūsų žmones. Mūsų protėvių žemėje 
jie nori įsteigti vokiečių baronų Pabalti ją.

Bet piktieji įsiveržėliai nepajėgs apgauti, bei išterori- 
zuoti mūsų žmones. Per daug puikiai ir ilgai jie pažįsta 
tuos įsiveržėlius, idant patikėti jų prižadamas. Sovieti
nės Baltijos kraštų žmonės pasilieka ištikimi, lojalūs sa
vo tėvynei. Nuo pat pirmųjų karo dienų naikintojų bū
riai, darbininkų būriai, bendrai su Raudonosios Armijos 
vienetais aktyviai dalyvauja naikinime priešo parašiųtis- 
tų, o taipgi ir mūšiuose prieš vokiečių fašistines gaujas. 
Baltijos Sovietinių Respublikų sūnūs drąsiai kariauja 
savo tautiniuose daliniuose Raudonosios Armijos eilėse. 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos partizanai, aktyviai re
miami savo žmonių, savo karžygiška kova neduoda nė 
valandėlės priešui atsidusti. Tarybine santvarka, vado
vaujama tarybinių valdžių, kurias jūs išrinkote demokra
tiniuose nacionaliuose rinkimuose, yra vienintelė tiesota 
santvarka Baltijos kraštuose.

Mes šaukiame Baltijos kraštų žmones, kaipo sovieti
nius piliečius, atlikti savo pareigas iki pat galo, ignoruoti 
okupantų grūmojimus, nepasiduoti vokiečiams ir sauja- 
lei jų agentų ir parsidavėlių. Mes šaukiame jumis paro
dyti savo meilę ir lojališkumą ne žodžiais, bet darbais.

Lai partizanų kovos frontas išsiplečia ir sustiprėja 
Baltijos kraštuose! Baltijos kraštų žmonės turi nesigai
lėti jokių pastangų, kad priartinti pergalę ant vokiečių 
okupantų.

Lai Kęstučio ir Vytauto, Vesturos ir Lacplesžiso, Lem- 
bito ir Tasuajo kova tarnauja už garbingą pavyzdį!

Lai Raudonosios Armijos karžygiška kova, vienybė ir 
pasiryžimas Sovietų žmonių jus padrąsina!

Sovietų santarvė su Didžiąja Britanija, susitarimas 
su Jungtinėmis Valstijomis, sąjunga visų laisvę mylin
čių tautų suteikia visas sąlygas, reikalingas tam, kad vi
siškai liktų sumušti vokiečiai įsiveržėliai.

Nebetoli ta diena, kuomet Raudonoji Armija savo ga
lingais smūgiais atmuš žvėrišką priešą nuo Leningrado 
ir iššluos jį laukan iš Baltgudijos ir Ukrainos, Lietuvos ir 
Latvijos, Estonijos ir Karelijos kaimų ir išlaisvins Sovie
tinį Krymą, ir tada vėl raudonoji vėliava išdidžiai ple
vėsuos ant visos Sovietų žemės.

Lai gyvuoja geriausis Baltijos žmonių draugas, orga- ' 
nizatorius mūsų kovos ir mūsų pergalės, didysis Stali
nas 1 i

Po nenugalima didžiojo Lenino vėliava, vadovaujami : 
mūsų mylimojo vado ir kapitono, drąugo Stalino, į per-
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Sovietų lakūnai aplaiko drabužių bundulius, kuriuos 
jiems iš Amerikos prisiuntė Russian War Relief orga
nizacija.

ŠYPSENOS
Nori Hitlerio Galvos ir 

Goebbelso Liežuvio

dalykus: nemoki 
savo prašymą pa
ir per daug ilgai

Nacinei Išnarai atsakymas 
su pamokinimais ir 

išlygom.
Analizuojant tavo sam

protavimo simptomus, pir
miausia matau pas tave du 
blogus 
aiškiai 
reikšti 
pliurpi.

Trečias blogas su tavim 
dalykas, tai stoka huma
nizmo; turi palinkimą nie
kinti artimą savo — niekini 
Varėnos dzūkus, ir išrandi, 
kad aš esu prisismalavęs 
profesoriaus titulą.

Ketvirtas blogumas tame, 
kad nepasisakai, koks tavo 
tikras vardas, kodėl tu gi
mei ir t.t.

Todėl nelengva man, taip 
be galo ir be krašto aukš
tam profesoriui, su tavim 
turėti “consillium faculta- 
tis.” Tačiaus laikau sau už 
garbę pareikšti sekančiai:

Kadangi buvai Fašistinė 
Išpera, o dabar esi Nacinė 

tai jau aišku, kaip 
kad esi šliaužinės 
padermės — grei-

pronaciai ir smetonininkai 
ta hitleriena pasisotintų, 
nekentėtų fašistinio bado.

Grigaičiui nereikės tada 
tiek daug šveicariško sūrio.

Tysliavai nereiks pas to
kius Vonsiackius laižinėtis 
ir senomis Vienybės skolo
mis rūpintis.

Laučka galės sau ramiai 
tik savo vieros reikalais 
darbuotis, be jokių koalici
jų su visokiais mūkeriais.

Stilsonas liausis su darbi
ninkų priešais bičiuliavęsis.

Tamsta pats ateisi į pro
tą ir su žaltiškos padermės 
gyvūnais nieko bendro ne
turėsi.- U ’

Paliksi mane ramybėje 
gyventi demokratinių lais
vių pasaulyje, ne mano pa
ties išgalvotoj filozofijoj, 
kad — viskas kvailystė 
prieš amžinystę, o amžinys- 
tė — prieš raugintus agur
kus. PROF. KRIENAS

Išnara, 
diena, 
gyvūnų 
čiausia, žaltys; nes žaltys 
pirmiausia išsiperia, o vė
liau iš savo odos išsineria. 
Nenuostabu, kad ir savo 
frontais pasirenki tokius, 
kaip Bagočius, Grigaitis ir 
tutti frutti.

Nenuostabu, kad Goeb- 
belsą varai į pasiutimą, 
jeigu savo raštus* siuntinė j i 
Lietuvos Piliečių Sąjungai, 
kuriai smetoninių pabėgė
lių išmaitinimas rūpi dau
giau, negu skleidimas pro
pagandos. Tavo raštus 
smetoniniai agentai čionai 
parduoda už pinigą, kad 
patys nors bynzais galėtų 
šiaip taip pramisti ir laikas 
nuo laiko Prof. Pakštui ko
kį hot dog numesti.

Reiškia, tu tik savo bosą 
Goebbelsą į bankrotą varai 
ir trukdai Hitlerio blitzkri- 
gui.

Jeigu nori, kad geri laik
raščiai ir išmintingi redak
toriai įsijungtų į nacių va
romąją jėgą, siunčiant Ve
žimą laiškų iš Lisabonos, 
atsiųsk sykiu štai kokį at
lyginimą:

1) Išpjautą Goebbelso lie
žuvį iš Berlyno.

2) Raugintus Goeringo 
smegenis ir išvirtas jo ke
penis, iš Vokietijos.

3) Nupjautą Hitlerio gal
vą ir jo žarnas, iš Rusijos 
fronto.

Tada bus pasirūpinta, 
kad visi lietuviškieji alkani

Sustabdys ir Kvėpavimą
Daktaras: — Nuo to lai

ko, kai pradėjai pas mane 
gydytis, atrodai dau geriau 
ir jautiesi daug geriau, ar 
ne?

Pacientas: — Taip. Jums 
pavyko daug skausmų ap- 
stabdyti; bet aš vis dar tu
riu bėdos su kvėpavimu.

Daktaras: — Hmm — 
taip... Tai dabar pabandy
siu sustabdyti ir tą.

Gandų Aritmetika
Pagal gandų aritmetika, 

sudėjus 2 ir 2 pasidaro 22.

Labas Rytas Kiekvienam
Viena teisininkų firma, 

susidedanti iš daugelio ad
vokatų, telefonu pašaukė 
biržos brokerį ir įvyko se
kantis pasikalbėjimas:

— Labas rytas, ar tams
ta esi brokeris Hermanas?

— Yes, o kas čia kalba?
— Čia kalba Grafter, 

Swindler, Chisler, Crook- 
berg, Džiper ir Scarem.

— O, labas rytas, labas 
rytas, labas rytas, labas 
rytas, labas rytas, labas ry
tas.

į Negirdėtas Vardas
— Štai vienas komiteto 

nario vardas, kurio aš iki 
šiol nebuvau girdėjęs.

—O, tai narys, kuris Čia 
daugiausia veikia.
Būtų Geras “Beef Stew”
Misionierius

taip įtemptai žiūri į mane?
Žmogėdis (kanibalas): — 

Aš esu maisto inspektorius.
Surinko Prof. Krienas

Kodėl tu*
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New York Classifies All Married Men 
Into 3-A Until Furtther Notice

NEW YORK. — Clarifying a directive from Washington, 
Col. Arthur V. McDermott, local draft director, last Monday 
issued instructions directing that all married men be placed in 
classification 3A for the present, regardless of their marital 
or financial status, whether or not they have children, or 
whether or not their occupation is  
essential or non-essential.

In the past, some of them have 
been drafted and some of them 
haven’t.

In specific cases hereafter, when 
further directives come through 
from Washington, the 3A men may 
be reclassified. As it stands now, 
however, all will automatically be 
classified 3A. In cases such as the 
case of Billy Rose, the little maest
ro will be reclassified 3A and spar
ed the rigors of army service for a 
little time at least.

When the stock of single men 
runs out, however, the first ones in 
3A to go will be the No. 1 class, 
married men without children and 
working at onon-esssential trades. 
Next to go will be the married men 
without children and working in 
essential industry. Third class to 
move will be the married men with 
children and working in non-essen
tial industry. Fourth will be the 
essential employee, married and 
with children in addition. .

At the present time the finan
cial status will have nothing to do 
with the classification of a man 
but will operate only in individual 
cases in individual boards.

ARE YOU 
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
War Bonds ^Stamps ?

Johnnie's Chips
The editing of the Laisve Eng

lish Section, especially when there 
is other work that must be taken 
care of, is no picnic — especially in 
this hot weather, the time when 
correspondents are loath to send in 
articles, and would rather, like 
your editor, Walter Kubilius, sit at 
a beach, sip cold drinks and eye 
all the beautiful blondes as they 
parade their new rationed bathing 
suits before adoring male eyes. Yes, 
we envy Walter, who at the pre
sent time must be somewhere at 
a beach on the shores of Lake 
Michigan recouperating from a 
strenuous week during the LDS 
convention in Chicago. As for you 
correspondents who will not send in 
your stories during hot summer 
days... well, just think of the 
temporary editor who has to rake 
his brain for ideas that would cap
tivate your imagination and keep 
your eyes glued on this page until 
the very last line on it has been 
scanned by tens of thousands of 
you.

The Brooklyners didn’t do so ba
dly at the drama tourney. They en
ded up in third place. Of course the 
fact that there were but three 
groups participating had nothing to 
do with it. We got a big kick about 
the remark that Aldana Bernot 
made in the play to the effect that: 
“When Johnnie goes out of town, 
Alda goes to town.” ... The thing 
that lost the play for Brooklyn 
was when Alda got up from the 
audience to stop the show and 
make them do it over again, few 
people realized this was part 
of the play, too... But what we 
laughed most at, was when Emily 
Klimas, the “doctor” “dropped 
dead” in the end, she fell outside 
of the curtain and it required some 
fast thinking to have Aldana drag 
her behind the curtain, as it was 
being lowered. We thought sure 
Emily would have to get up and 
walk off the stage after dropping 
dead in front of so many people.

Lithuanians Resist Nazis 
Says President Paleckis 

---------------------------- B---------------------
By JUSTAS PALECKIS

Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the 
Lithuanian Soviet Socialist Republic.

(By Wireless to Inter-Continent News)
Moscow, USSR.

Two years ago, on July 21st, 1940, the Lithuanian People’s 
Seimas (Parliament), elected by the whole people, proclaimed 
Lithuania a Soviet Socialist Republic and adopted a declaration 
on Lithuania’s incorporation into the USSR as a- full fledged 
Union republic. This did away with the danger of Lithuania 
being drawn into the sphere of German fascist policy. Hitlerism 
had long coveted Lithuania and the entire Baltic 
an attack against the Soviet Union.

Just as Latvia and Estonia, Lithuania was in 
coming a vassal of fascist Germany, which like 
mania and Finland would haveEl--------------------------
been forcibly drawn into the crimi
nal war against the Soviet Union 
and all cultured mankind. The una
nimity of the will of the People’s 
Lithuania, Latvia and Estonia sav
ed these peoples from a shameful 
lot of vassals of fascism being pre
pared for thepi by the fascist 
cliques then in power.

In my speech in connection with 
the ratification of the Anglo-Soviet 
treaty in the Supreme Soviet of 
the USSR I stressed that history 
of the Lithuanian people knows not 
a single year which brought such 
benefits to the working people as 
in less than a year of Soviet power 
in, Lithuania. In the friendly family 
of the peoples of the USSR, in its 
free Soviet Socialist Republic, the 
Lithuanian people acquired real in
dependence and broadest possibili
ties for national culture and econo
mic progress. It was guaranteed 
against any attempts on part of 
.the fascist and reactionary forces 
from within.

It must be emphasized that this 
greatest political and social change 
was accomplished in the most hu
mane fashion, without slightest dis
sidents, without bloodshed. The vile 
and treacherous attack of German 
fascism upon the Soviet Union and 
the temporary occupation of Soviet 
Lithuania interrupted our creative 
fruitful work.

A year of fascist occupation is 
the blackest year in the history of 
the Lithuanian people. The German 
fascists exterminated tens of thou
sands of Lithuaian people. Hund
reds of thousands are languishing 
in prisons and concentration camps, 
on forced labor 
to Germany.

The Germaris 
ing Lithuania. 
Germanization
people is resorted to. Only a hand
ful of traitors and German agents 
become the flunkeys 
pationists and the 
their people, thereby 
tempt and universal

Together with all peoples of the 
great Soviet Union, the Lithuanian 
people are bearing the brunt of the 
blows of the fascist - hordes. The 
Lithuanians are fighting for libera
tion of their soviet land from the 
German invaders and thereby, al
so, for the liberation of all enslaved 
peoples of Europe.

Active resistance to the German 
invaders and partisan (guerilla)

1XWe cannot have all wo want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevelt
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JUSTAS PALECKIS

warfare against them is incessant
ly carried on in Lithuania, involv
ing the broadest sections of the po
pulation. News is constantly arriv
ing from Lithuania about the he
roic exploits of the partisans who 
attack German garisons, transports, 
occupation officials, 
ges and railways.

No ammount of 
executions are able
resistance of the Lithuanian popu
lar 
the 
the 
Not 
free
in Lithuanian units of the Red Ar
my and on the labor front, Lith
uanians are fighting the German 
occupation forces. As all peoples of 
the Soviet Union, the Lithuanian 
people are firmly confident of the 
inevitable rout of Hitlerism.

Lithuanians 
conclusion of 
between the 
Great Britain
with the United States as a new 
guarantee of speedy victory and 
their liberation.

blow-up brid-

repressions or 
to break the

Youth Confab
Made H istoryt

We, too, were at a convention, 
as a matter of fact, at two of them 
during the past month. And we al
so had a “strenuous” time — but 
then, we did not have to give the 
drama report which Walter had. 
We even remember (it seems Oh! 
so long ago) that we held a golf 
tourney in Chicago.

New York’s most rabid golfer, 
John Siurba, came a day early to 
“practice up” at the Glen Eagle’s 
golf course before the tourney be
gan. He got up early, just as we 
were going to bed (6:00 a. m.) and 
sped to the golf course. There 
were two golf courses and John 
decided to play number two — the 
course he thought would be the 
most likely one on which the tour
ney was going to be played. But 
alas and, alack, after playing fully 
36 holes all day long,1 he found out 
that the tourney was to be played 
on number 1 course.

P. S. He didn’t do so good.

This column may be boring you 
by now. If it is, just start reading 
another one while we fill out the 
rest of this space. We cannot 
have part of this column blank ... 
it would not look good.

for the occu- 
hangmen of 
earning con- 

hatred.

masses; no tricks can deceive 
people who arė fully awake to 
depravity of fascist designs, 
only in Lithuania, buį also on 
territory of the Soviet Union,

A lot of people missed Joe Pal- 
ton at the sessions. Of course he 
went there at his own expense and 
not even as a delegate, to see all 
his pals before leaving for camp. 
Joe was inducted the night before 
he arrived in Chicago and we hear 
planned to stay only a couple of 
days... but he changed his mind 
when he saw how well things pro
gressed. When we wanted Joe to be 
at a certain session, we didn’t ask 
him to attend... we found other 
means of getting his there.

fervently greeted the 
the treaty alliance 
..Soviet Union and 
and tiie agreement

Then there was the party at Ho
tel Morrison which was arranged 
by the Chicago chapter of the LDS 
sorority (Lambda Delta Sigma) ... 
ah! what a party.

It was only after I got home 
that i found out my wife was eye
ing me all evening! She told me 
that I certainly looked silly trying 
to throw ice cubes down other’ 
people’s backs... and on top of 
that: DANCING, when everyone 
knows how silly I look when I 
dance. I don’t know how in the 
world I explained the whole thing 
away, but-when I told her I had a 
headache the next morning, she 
said that I was being punished by 
the good lord for being silly the 
night before. It is a good thing to 
bring your wife to a convention — 
you never regret the fact that you 
get some sleep which you other
wise might miss.

We missed a lot of good friends 
at the convention. Those we have 
in mind are serving in the armed 
forces of the country and others 
working in war production. We re
member the crowd of girls that 
wiped away Ed Skievis tears when 
he had to leave the convention. 
But then he was one of those who 
had sacrificed by leaving his wife 
plus a beautiful baby at home. 
Anyhow, the team of LeaDerS 
which he was managing won the 
softball trophy, and between Joe 
Palton and Bertha Klimas, they 
had ,to chip in to hire a truck to 
take the prizes they won to Cleve
land.

It is inspiring to see how con
ventions affect people. Take Lea 
Kairys, my sister in law, for ex
ample ... She tells me, that she is 
very anxious to become much more 
active in the LDS since the conven
tion, and from the tone of voice she 
used, it appears that she means it. 
She is only sorry that she is a 
nurse and has to perform the du
ties of a white angel of mercy even 
if there is an LDS meeing going on.

We cannot subscribe to the the
ory of Mr. Fitz-Gibbons, Special 
Assistant to the Secretary of the 
Treasury, wha brought the personal 
greetings from Henry Morgenthau 
to our convention that all men sa
crifice at a convention—those who 
leave their wives behind as well as 
those who take their wives with 
them ....

There were a lot of pictures tak
en during the convention, and not 
only during sessions, but at socials 
and other times. We are all anxious 
to see them. Especially my wife — 
she wants to see if it is true that 
every picture of me is in a digni
fied pose, as I told her.

A lot of you people are wonder
ing about Joe Sacal. They call him 
Joe Satchel in Chicago. Just before 
the Youth Conference began, Wally 
Slench passed the rather witty re
mark about our Joe, saying that he 
was carrying his name under his 
eyes. Get It? A satchel is called a 
bag by some peopel.
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Frankie Olson and Bill Raisins 
didn’t have such a good time at 
the' Youth Conference, and we won
der how it was that they were 
successful the next day at the ge
neral sessions. As for me, I even 
bought a guy a beer to second one 
of my motions, but soon as he drank 
that beer, he forgot what motion 
he was to second, and actually se
conded the wrong one.

Patriotic Fervor, 
Youth Dominate 
LDS Convention

(Special to Laisve)
CHICAGO, Ill. — The convention of the LDS which ended 

here last Thursday was one of the most enthusiastic ones ever 
held and, despite the war conditions which kept many of the re
gular youth convention attenders away, the younger generation, 
nevertheless, predominated in the convention activities.

The convention headquarters were at Hotel Morrison and the 
hotel was continually buzzing with excitement.

The general sessions of the convention were held at the Lith
uanian Auditorium when the hall was beautifully decorated with 
banners upon which “Welcome LDS Delegates” was enscribed. 
Red, white and blue bunting flew H- 
from the telephone poles along the 
entire block from 31st to 32nd 
street on South Halsted.

In the hall itself, most promi
nently displayed*, were the LDS Ho
nor Roll and the LDS Service Flag 
showing that at least 300 of our 
members were in military service. 
Slogans welcoming the delegates to 
the convention and asking for a 
second frbnt immediately were also 
very prominent.

At the opening of the convention, 
twenty six young ladies bearing the 
flags of the 26 United Nations 
marched up on the stage 
formed the letter V for Victory 
Mrs. Agnes Kenstavich sang 
Star Spangled Banner.

and 
and 
the

doubt 
of effort 
offensive 
the allies

that with a certain 
and change to de
operations on part 
on the existing and 
the Hitler bandits,

No 
strain 
cisive 
of all
the new fronts 
with their plans of destruction of 
freedom of the peoples and for 
world demonation, will be wiped 
out in 1942.

In interests of all cultural huma
nity, in the interest of future and 
well being of all peoples, gory Hit
lerism must be put to an end as 
soon as possible to enable the 
people the world over to return to 
creative work interrupted by the 
war and to establish collaboration 
of the peoples based on principles 
of freedom, equality and justice.

Ersatz Humor & Ersatz Life
BY PETRAS CVIRKA

Noted Lithuanian Writer who escaped to the 
USSR when the Nazis invaded his homeland.

(By Wireless to Inter-lContinent News)
ERM ANS in occupied Lithuania have 
placed humor on an unsurpassed pin

nacle. Judge for yourselves. The German-con
trolled Kaunas radio enjoined the population 
to joyfully celebrate June 22nd as the “An
niversary of Liberation.” Lithuanians were 
astonished.

Cities and villages burned down by Hitler
ites were still smouldering, corpses of thou
sands and tens of thousands of people exe
cuted or tortured to death by occupationists 
still warm, train-loads of Lithuanian youths 
were being driven to the front or to forced 
labor.

What then, was there to be joyful about? 
But the Kaunas radio soon furnished the 

answer and removed all perplexity “There’s 
an acute shortage of potatoes,” it declared.
• JOY NUMBER ONE: There are no pota
toes, not to mention bread. “Lithuanian ru
ral population is living too well and too rich
ly. Their consumption must be reduced so 
as to feed the cities.” (In other words, the 
forces of occupation and Gestapo agents).
• JOY NUMBER TWO: Pantries and gra
naries will be cleaned barer than ever. “Three 
million Germans will be settled in Lithuania 
and other ‘Ostland Provinces’.”
• JOY NUMBER THREE: Lithuanians will 
have to leave their, land and find homes 
wherever they can.

Subtle and “joyful” humor!
Particularly facetidus is the reference to 

the well-fed state of the rural population.
Yes, the Lithuanian rural population is fed 

up, fed up to its neck, not only with bread 
and bacon, but with .knouts and bullets of the 
occupation forces. Our- peasants, about to be 
robbed of their last piece of bread and meat

are to be put on a diet of sawdust and shav
ings.

We know quite well from the first occupa
tion what German rule in conquered regions 
means. First they take their butter and 
speck; then they go on to cereals and pota
toes; then they requisition footwear, clothing, 
domestic utensils, door knobs and even gold 
teeth out of people’s mouths. In the end they 
are not squeamish about the taking of all 
cherry-pits and even buttons from the people’s 
clothing.

The Germans can find use for everything.
And settlement for requisitioned things is 

made promptly and accurately: either in 
worthless occupation marks or in lead from 
German rifles and machine guns.

The Goebbels radio in occupied Kaunas in
structs people by means of lectures on “eco
nomy” — how to get along without bread or 
meat.

It strongly recommends potato pealings as 
food.

It doesn’t explain where the pealings are 
to be gotten, seeing that the Germans have 
exported all of Lithuania’s potatoes. Evident
ly, in the end, the few hogs still surviving, 
but strictly registered, will have to be fed 
not even on potato pealings, but on pure 
Goebbels propaganda. Incidentally, I haven’t 
the slightest doubt that this propaganda will 
prove more palatable to hogs than to human 
beings. Under the heel of the fascists, life 
itself has become nothing but sorry ersatz.

The German war machine, badly, mangled 
by the Red Army is devouring everything 
still remaining in the “Third Reich” itself 
and in occupied territories. But last reserves 
are being consumed and no ersatzes will save 
Hitler’s army.

Even if Berlin manages to contribute ersatz 
soldiers made of old bones and supplied with 
wooden heads, there will be enough unerring 
bullets to knock pf these heads, too.

LDS Constitution to eliminate 
clause in it which provides that 
National Youth Committee mušt 
elected from within a 100 mile

The ceremony was opened by 
Miss Julia Skeberdyte of the Con
vention arrangements committee 
who introduced J. Yushka, chair
man of that committee to wel
come the delegates in the name of 
the arrangements committee. After 
a brief talk, he turned the chair 
over to Mr. Roy Mizara, President 
of the LDS. Mr. Mizara then intro
duced Aiderman Murphy who 
brought the official greeting of the 
mayor of the city of Chicago, Ed. 
J. Kelly.

After thus being welcomed to the 
city, the next speaker was Mr. Fitz
gibbons who had been sent by the 
United States Treasury Department 
in Washington to bring the person
al greetings of Henry Morgenthau, 
Secretary of Treasury, to the con
vention. Mr. FitzGibbons congratu
lated the LDS organization not only 
on purchasing War Bonds to the 
extent of $100,000.00 from its na
tional treasury, but also the various 
members and branches of the orga
nization for participating in the War 
Bond 
try.

Mr. 
cago 
partment, was next on the program. 
He told of the excellent work which 
the Chicago LDSers are carrying 
on to help win the war in many 
ways, and particularly in the sale 
of War Bonds and Stamps.

After these words of greeting, 
the LDS Honor Roll of boys in the 
service and the LDS Service Flag 
were dedicated with the singing of 
the Star Spangled Banner.

Committees were then elected and 
the convention got under way. We 
shall not go into much detail about 
the procedure of the convention as 
it is well taken care of in the of
ficial organ of the LDS. Suffice it 
to say, the opening was very thrill
ing and patriotic and it was 
spiring.
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the decisions of the con
it decided to abolish the 
LDS Merit System which 
headahce to each branch

all over the coun-

Snyder, of the Chi- 
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Sports Activities 
to the war conditions, 
program, which usually 
a large Lithuanian Amer-

the
in

Due 
sports 
eludes 
ican track and field meet and a host
of other activities, was pared down 
to the minimum since may of the 
sportsmen are already engaged in 
more important activities in the 
armed services or on the labor 
front in war production.

The prologue to the convention, 
however, did have a sports program 
which included a midwest LDS Soft- 
ball Tourney on Saturday, July 
18th at McKinley Field in Chicago 
and a Golf Tournament at the Glen 
Eagle’s Country Club on Sunday.

The softball tourney was won 
by the Cleveland LeaDerS team 
which played against Kenosha, 
Wisconsin. The score was 11-3. In 
the golf tourney there were almost 
twenty entries and the tourney was 
based on a winner on gross score 
and one on the basis of the Peoria 
Handicap system. Winner on the 
gross score was Mike Kirkus of the 
Roseland, Ill., LDS Youth Branch 
and on the Handicap Basis, was 
Paul Pakstis of the Monarch LDS 
Youth 
stories 
appear

Branch of Chicago. Detailed 
of the sports events will 

in the Tiesa.
Drama Tourney

other significant tournament 
new innovation in Lithuan- 

first na- 
was ever 
the LDS 
and al-

The 
was a 
ian American circles—the 
tional drama tourney that 
held among them. It took 
to start the ball rolling,
though there were not very many 
entries due to traveling restrictions 
and war conditions, three groups— 
Sparks, Redwings and the. Brook
lyn Builders turned out.

The Sparks were victorious, win
ning first prize for the best per
formance of the best play entered. 
The author and director of the 
play was Ann Petriflis and she re

By Our Correspondent.
CHICAGO, Ill. — Although smaller this year than in the pre

vious conventions, the National Youth Conference of the LDS 
did take place at Hotel Morrison in this city on July 22nd and 
was very fruitful in its decisions and the discussions showed 
the great interest in the LDS and its problems that the Americ
an born generation of Lithuanian extraction has.

The conference was called to order by the secretary, John 
Orman who called upon Pvt. Joe Palton to lead the group in 
singing the National Anthem and some LDS songs.

Pvt. Anthony Vasaris was elected chairman and Emily Klimas 
-------- *---------------------------------------- Sof the National Youth Committee 

] was elected secretary of the con
fab.

The high point in the conference 
was the heated discussion as re
gards an amendment proposed to 
the 
the 
the 
be
radius of New York City. This was 
originally placed there by a previous 
convention to cut down the ex
pense of calling the committee to
gether since the constitution pro
vides that the Youth Committee 
must meet at least once a month.

The proponents of the amend
ment wanted the Youth Conferen
ce to endorse the change without 
regard to the process of amending 
the constitution as provided in the 
by laws. The decision 
ference was that the 
while a very good one 
objected
according to the process outlined.

As to 
ference, 
national 
was a
and institute another system that 
would be much simpler.

The conference also decided to 
push the building of Sorority groups 
in both youth and adult branches, 
to push war activities and drama
tics more strennously than before 
so that the next drama tourney 
will have a greater number of part
icipants.

On sports activities, it was de
cided that the Youth Committee, 
when judging the presentation of 
awards, besides taking into consid
eration the scope of the tourney, 
should consider as well, the size 
of the meets. This was done with 
the view in mind that larger tourn
eys, irrespective of their being na
tional according to definition ar
rived at in the Pittsburgh conven
tion, may receive trophies and prizes 
from the National Office. The final 
decision was left to the discretion 
of the National Youth Committee, 
however.

The conference also heard the re
port of the Youth Committee se
cretary, John Orman in which he 
urged the branches to take more 
active part 
war against

He stated 
vities must 
all other activities that the branches 
may undertake, 
organization was 
the beginning of 
then stated:

“Today, after 
healthy growth, our organization has 
not only caught up in a great many 
ways with the older organiations, 
but has surpassed them. The LDS, 
it can be safely said, leads all 
other Lithuanian American orga
niations in everything save total 
membership and in youth member
ship we have surpassed them long 
ago.”

Mr. Orman outlined the reason 
for some noted lessening of youth 
activities in the LDS during the 
past year. Partly blaming the age 
of the members and the impact of 
the war upon the young people of 
the country, he stated:

“The solution to this problem lies 
in how we can readjust our activi
ties in such a way where the LDS 
activities would become the same 
activities that are required by our 
all out war effort, even adding to 
the efficiency of the war work. 
Activity in civilian defense and in 
the war effort is to have priority 
on all other activity now, let us 
remember.”

in helping to win the 
the axis.
that win the war acti-
have a priority over

The birth of the 
briefly outlined in 
the report which

twelve years of

place was the Red 
“When the Wife’s 

by 
act- 
was

ceived the plaudits of the huge 
audience that had gathered to wit
ness the performances. Sparks pre
sented the play “Fifty-Fifty.”

In second 
Wings’ play
Away,” which was directed 
Redwinger Fritzie Jacobs. The 
ing was fine and the play 
good, but did not compare to the 
semi-Li th, semi-English production 
that the Sparks put on. Brooklyn 
Builders made their mistake by put
ting on an experimental type of play 
to which the audiences have not yet 
become accustomed and then the 
fact that they were in a strange 
hall and not accustomed to the sur
roundings on the stage contributed 
to placing them third. But due 
credit must be given to them for 
their great effort in learning the 
play and traveling the thousand 
miles to Chicago to put it on.

Best actor and actress awards, 
little “oscars” were awarded to 
Frances Yurgil and to Tony Guyer- 
Garšinskas, both of the Sparks 
"Fifty-Fifty” cast.
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Lietuva Dabar Ir Ateityje
Pranešimas Kanados Lietuvių Kongresui, Įvykusiam Birželio 

27 ir 28, 1942 m., Montreale
J. LESEVIČIUS

ar kitokių ryšių su jais, tiesio
ginis ar netiesioginis jų rėmi
mas vienu ar kitu klausimu, 
reiškia kėlimą Hitlerio propa
gandos, silpninimą Santarvi
ninkių spėkų, pasitarnavimą 
Lietuvos ir Santarvininkių 
priešams. Remdami juos, re
miame Lietuvos priešą — Hit
lerį ir tuom ATITOLINAME 
IŠLAISVINIMĄ LIETUVOS.

Todėl, tie, kurie trokštame 
matyti juo greičiau užbaigtas 
Lietuvos žmonių kančias; ku
rie trokštame, kad Lietuva juo 
skubiau būtų išlaisvinta iš po 
fašistinės nacių priespaudos, 
veskime atkaklią kovą prieš 
Lietuvos, kartu ir prieš viso 
laisvojo pasaulio priešus, prieš 
lietuviškus Kvislingus, kur, 
kada ir kokia maska užsimas
kavę jie tik pasirodo. Veski
me ne kumščio kovą ir ne 
prieš visus, kurie tik eina su 
jais, bet prieš vadus — prieš 
sąmoningus Lietuvos išdavi
kus ir liaudies priešus —■ kant
riai aiškindami jų tikslus, jų 
padarytas ir daromas skriau
das Lietuvos žmonėms, tai vie
nas būdas. O antras, stengki- 
mės apvienyti visus Kanados 
lietuvius ir artimiau jungtis su 
šios šalies žmonėmis. Stengki- 
mės intensyviai padėti Kana
dos vyriausybės karo pastan
goms, kas, kuo ir kaip tik gali
me. Remkime moraliai, tieski- 
me materialę pagalbos ranką 
herojiškai kovojantiems prieš 
Hitlerio ir Ašies agresorius, 
Didžiosios Britanijos, Chinijos, 
Sovietų Sąjungos ir kitų. Suvie
nytų Tautų žmonėms. Mes esa
me užfrontėj, o jie karo lau
ko linijose kovoja už mūsų vi
sų bendrus reikalus, už išlais
vinimą Lietuvos. ,

Mūsų Pagalba Lietuvos 
Žmonėms

Kai dėl Lietuvos žmonių pa
galbos, tai vyriausias šio 
kongreso uždavinys ir, tikiu, 
mūsų visų širdies troškimas 
to laukia, tai juo skubiausiai 
suteikti materialę pagalbą 
Lietuvos žmonėms. Deja, šian
dien mes to dar negalime pa
daryti. Lietuvą dar laiko užgu
lęs Hitlerio slibinas. Bet ką

(Pabaiga)
“Kaip ten bebūtų, Lietuvoje 

atliko apie 200,000 tinkamų 
mobilizavimui vyrų. Iš šito 
skaičiaus, partizanų armija 
sutraukė 20,000 vyrų, arba 1 
iš 10. Tai kaip sykis 10 kartų 
daugiau, negu nacių pastan
gos. Naciams pavyko gauti tik 
2,000 vyrų i jų anti-sovietinę 
armiją Lietuvoje ir tai dau
giausia iš jų, buvo suimti iš 
specialūs policijos jėgų, kurias 
vokiečiai įsteigė ir davė jiems 
(lietuviškiems K v islingams) 
darbą terorizuoti jiems nepa
tinkamus jų šalies žmones.

“Bandydami gauti Lietuvos 
žmonių kooperaciją, vokiečiai 
kaip paprastai naudoja jėgas 
ir prievartą. Jie 3,000 įtakin
gų lietuvių, kurių sentimentu 
jie nebuvo tikri, padėjo į ka
lėjimą. Iš antros pusės, kada 
lietuvių istorijos profesorius 
Šalkauskas (Schalkass) myli
mas visos šalies, mirė, vokiečių 
armija prisiuntė begalinę dau
gybę vainikų į jo šermenis. 
Kaip propaganda išsijudino, 
šitas buvo kaip koks ugnies 
išsiveržimo trenksmas, ir už 
tai lietuviai patylomis juokėsi 
iš nacių nežinjrstės, kurie ap- 
garbavojo žmogų, kurį lietu
viai žinojo, kaip buvusį vadą 
pridengtos rusams artimos 
partijos, kuri tiek daug padė
jo organizuoti partizanus.”

Apie lietuvių nusistatymą 
prieš nacius okupantus ir pasi
ryžimą kovoti prieš juos, at
vejų atvejais pranešė mums] 
Tarybų Lietuvos Vyriausybėi 
Maskvoje, taipgi rašytojai ir 
intelektualai. Pačių Lietuvos 
žmonių balsą išgirsime tik po 
karo. Jie bus liudininkai šitos 
kruvinos kovos už Lietuvos 
laisvę. Ten kariauja ne tik ka
riai ir partizanai, bet ir šiaip 
civiliai. Kanadiškas žurnalas 
“Newsweek,” 8 dieną šio mė
nesio pranešė, kad “per cen- | 
zūrą prasiveržė žinia plačių i 
kovų Kauno gatvėse, Lietuvo
je, dabartiniu laiku, kurios vo
kiečių buvo malšinamos su di
deliu kraujo praliejimu. Ges
tapo jieško iškeltos kovos 
‘kaltininkų,’ kurie jas vadova
vo.” Taigi šitie žmonės, ku
rie kovoja ir kovoja sunkiai' 
už išlaisvinimą Lietuvos, po 
karo, kada hitlerizmas bus su
triuškintas, jie ir spręs Lietu-1 
vos vidujinę tvarką ir valdy- 
mosi formą. Jei mes, ar kas 
kitas, išeitumėm prieš šitų .Lie
tuvos žmonių valią, prieš jų j 
teises — mes išeitumėm prieš 
savo sąžinę, prieš Atlanto čar- 
terj.

Mūsų Kova Prieš Lietuvos 
Priešus

Dabar gali kaip kas pa
klausti, ar yra reikalas mums 
čia vietoje kovoti prieš Lietu
vos liaudies priešus? Taip. 
Nuomonė, kad jie čia Kanado
je ir Jungtinėse Valstijose ga
li sau daryti kaip nori, gali 
kalbėti kas tik jiems ant lie
žuvio pakliuvo, nes Lietuvos 
likimas vistiek ne nuo jų pri
klausys, yra klaidinga ir Lie
tuvai žalinga. Kad ne nuo jų 
priklausys Lietuvos likimas, 
tai faktas. Bet kad jų, lietuviš
kų fašistų, čia veikimas ap
sunkina greitesnį priartinimą 
išlaisvinimui Lietuvos, tai irgi 
faktas. Lietuvos išlaisvinimas 
priklausys nuo to, kaip grei
tai Santarvininkės atsieks per
galę, o Santarvininkių perga
lė bus greitesnė, kaip mes va
kar dienos sesijoj jau apkalbė
jome, jei visos demokratinės 
valstybės ir jų žmonės sutarti- 
niau ir energingiau veiks 
prieš Hitlerio ir jo Ašies ka
ro mašineriją. Lietuviškų fa
šistų pro-naciška propaganda, 
ypatingai jų stipri anti-sovie- 
tinė propaganda, kaip tik ir 
silpnina ne vien lietuvių suvie
nytas jėgas karo paramai, bet 
dalies ir kitataučių žmonių, 
vietinių gyventojų tarpe. To- 

, dėl mūsų palaikymas vienokių 

San Quentin, Calif.
Skaitydamas laikraštį daž

nai matau, kad sufašistėję lie
tuviai vadina su panieka kitus 
žmones “žydais,” “kacapais,” 
“burliokais” ir tam panašiai. 
Tas man primena jaunystę, 
kada sekmadienyj prie švento
riaus, bažnytkiemyj girdėda
vome : “Ateis kacapai ir iš
dirbs avių kailius,” “Ateis bur
liokai ir iškas grabes,” “Ateis 
žydai, tai parduosiu ūkio pro
duktų ir gausiu pinigų.” Taip 
kalbėdavo daugiausiai pasitu
rinti, ypatingai save vadinan
ti “šliektomis,” kurio ir į bied- 
nus lietuvius su panieka žiū
rėjo.

O dažnai tie pasipūtėliai nei 
nepagalvodavo: kam jie patys 
yra tinkami? Ko verti? Tikru
moj, dažnai ir buvo tik tinka
mi gražiai “kacapų” išdirb
tus kailius nudėvėti, o patys 
nemokėjo nei savo gyvenimui 
reikmenų pasigaminti.

Kaip matome, tai kitų tau
tų. neapykanta buvo auklėja
ma nuo pat kūdikystės. Jų ta 
neapykanta ir dabar skleidžia
ma . . . Tūli iš jų mano, kad 
jie gal ir užgimė su košele 
burnoj ir nagaika rankoj kitus 
valdyti, o biedni žmonės užgi
mė su balnais ant nugaros, 
kad ponai ant jų jodinėtų. 
Manau, kad jie su tokiomis 
kalbomis dabar tiek “pasitar
nauja” geresniam ir žmoniš- 
kesniam gyvenimui, kaip tas 
vilkas, kuris pamiškėj šliaužio
ja ir žmonių galvijus pjauna.

Smagu skaityti dienraštis 
“Laisvė”, nes turi daug gerų 
rašytojų ir duoda daug gerų

pasiųsti ten — priešui tektų, 
o ne Lietuvos žmonėms.

Tiesa, dalis Lietuvos žmonių 
yra Sovietų Sąjungoje. Vieni 
Raudonojoj Armijoj, kiti ci
viliai, kurie spėjo ir kiek jų 
spėjo pabėgti, randasi gilumoj 
Sovietų Sąjungos, kad apsisau
goti nuo nacių banditų kulkų. 
Tarp jų yra daug kūdikių, mo
terų ir senelių. Nors jie ten už
laikomi lygiai kaip ir visi So
vietų Sąjungos piliečiai, bet 
žinant, kokią sunkią kovą ve
da Sov. Sąjungos žmonės prieš 
nacių grobikus, gindami ne tik 
savo šalį, bet ir visą pasaulį 
nuo Hitlerio dominavimo, aiš
ku, jie savo kasdieninį gyveni
mą turi nusiskriausti. Todėl 
ten esantiems mūsų broliams ir 
sesėms lietuviams, jei kongre
sas rastų reikalo ir galimybių 
pasiuntimui — sakysime dra
bužių, sutirštinto pieno ar ki
tą ką nors panašaus —• kaipo 
dovaną, būtų labai gražus da
lykas.

Kas dėl Lietuvoje esančių 
lietuvių, tai mums tenka tik 
išrinkti centraiinį visų Kana
dos Lietuvių Komitetą, kuris 
rūpintųsi visais šito kongreso 
reikalais, pravedimu gyveni
mai! jo nutarimų ir kartu Lie
tuvos žmonių reikalais. Kada 
hitlerizmas bus sutriuškintas, 
Santarvininkių pergalė laimė
ta — Lietuva bus išlaisvinta 
— kad mes Kanados lietuviai 
tokio komiteto vadovybėj, iš 
anksto būtumėm pasiruošę su
teikti tuojautinę Lietuvos žmo
nėms pagalbą, kokios jiems 
reikės ir kokią mums sąlygos 
leis.

Kad hitlerizmas su visa jo 
Ašies karo mašinerija bus su
triuškintas, mūsų brangi Lietu
va išlaisvinta, neabejokime. 
Mes ne vieni. Mes stovime su 
28-niom demokratinėm valsty
bėm. Mes stovime su šių demo
kratinių valstybių, Vokietijos 
ir Ašies agresorių okupuotų 
kraštų šimtais milijonų žmo
nių. Pergalė prieš Ašies agre
sorius Santarvininkių pusėj. 
Tad, pirmyn, į darbą už San- 
tarvininkią Pergalę 1942 Me
tais!

Skaitytojų Balsai
patarimų. Kiekvieną kartą, 
kada tik matau raštus iš 
Minersville, Pa., tai su atyda 
juos perskaitau. Taipgi, dien- 
raštyj yra dailios literatūros 
gerų pasiskaitymų ir gerų pa
tarimų. Myliu daktaro sveika
tos patarimus ir kitų raštus, 
kuriuos čia visus ir nesuminėsi.

Savo laiku laikraštyj radau 
žinią apie lietuvį pianistą Vy
tautą Bacevičių. Jį matyti ne
teko, bet iš prielankių apra
šymų užsidegiau lietuviška 
meile, išsikirpau iš laikraščio 
jo paveikslą ir kada tik buvo 
jis aprašomas laikraštyje, ypa
tingai angliškame, tai visados 
rodydavau kitataučiams jo pa- 
paveikslą ir sakiau, kad ir lie
tuvių tarpe yra gabių žmonių, 
kaip ir pas kitas tautas, kurio 
gali pasirodyti sviete.

Bet štai pasiekė žinia, kad 
mano garsinamas ir gerbiamas 
muzikantėlis jau nudardėjo 
paveju. Jis pasielgė nedėkin
gai linkui tų, kas jam ištiesė 
ranką ir davė progą pamaty
ti Ameriką. Dabar bijau, kad 
kas iš svetimtaučių man jį ir 
neprimintų, bijau, kad kas ne
pastatytų kausimą: “Tai ma
tai, kokis paukštis yra tas ta
vo pijanistėįis”. Labai daug 
nenusimanau apie tokius žmo
nes, bet skaitydamas jo pareiš
kimą : “Muziku gimiau, muzi
ku ir pasiliksiu,” pamislinau, 
kad mažai, mažai jis nusima
no net ir apie tai, kokiu jis 
gimė. Kiek mes žinome, tai 
nei vienas muziku negimė, bet 
tik tos profesijos pasiekė mo
kydamasis ir su kitų pagelba.

L. Gizelis.

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Rasimavičiūtės

LIETUVIŲ PARKE, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.
Gros Lietuviška Orkestrą Dainuos Conn. Valstijos Chorai.

/ Pradžia 12 vai. dieną Įžanga 25c Asmeniui

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaites! Metinė Darbininkiškų Chorų Šventė jau netoli. Choriečiai, kurie 
yra pasirengę duoti gražią dainų programą, lauks jūsų dailės mylėtojai, šiame piknike. Dainų Diena 
tai yra svarbi mūsų metinė šventė. Mes manome, jog lietuviai brangina savo meną ir dainą ir pasitikime, 
kad skaitlingai dalyvaus šiame parengime. Kviečia Rengėjai.

Toronto, Canada
Atsilankymas Pas Lietuvius 

Kareivius
Susiorganizavom išvykti to

liau nuo miesto ir ta proga ap
lankyti kareivius drg* K. Ki- 
likevičių ir drg. B. Kvietinską.

šeštadienio popietį šešiese 
susėdom į drg. J. Berškio au
tomobilį ir pasileidome į žie
mių pusę. Išvažiavę iš Bramp- 
tono miestelio, pradėjome dai
rytis Simcoe ežero pakraščiu, 
kur būtų geresnė vieta išsi
maudyti ir saulės spinduliais 
pasinaudoti. Nors buvo jau 
apie ketvirta valanda, bet 
karštis buvo “neišpasakytas.”

Gerai išsimaudę “šiltame” ir 
švariame kaip krištolas Sim
coe ežero, vandenyje; apkepi
nę “Adomo rūbus,” saulei sle
piant savo veidą, kur tai toli 
už žaliuojančių, kalnelių, pasi
leidome link Berie miestelio. 
Prie pat Berie susiradom nak
vynę. Išsirendavome pusantro 
namo, kurie buvo pastatyti dėl 
tokių praeivių, kaip mes.

Oras šiltas, dusinantis, tad 
į kemputes nelabai vyliojo; 
norėjosi ilgiau pabūti atvira
me ore. Apie 12 valandą nak
tį gamta pradėjo manevruoti 
savo jėgą: elektrinės šviesos 
kapojo tamsią erdvę visokiais 
vingiais, kuriuos sekė nuolati
niai griausmai. Prakiuro dan
gus. Mus suvijo į vidų. Lietus 
didėjo, trenksmai stiprėjo. 
Kartais taip smarkiai kerta, 
rodosi didžiausia kanuolė 
sprogo, kur tai čia pat už sie
nos. Perkūnija nekuriam lai
kui nutraukė visus elektros 
laidus. Užviešpatavo akla tam
sa. Bet kartas nuo karto pasi
pila šviesa iš tamsios erdvės, 
kuri parodo visą aplinkumą. 
Taip gamtai bešėlstant mes 
sugulėm.

Gražus sekmadienio rytas. 
Mes vėl į ežerą. Vietos gra
žios, viliojančios. Palei ežerą 

DAINŲ DIENA «
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Sekmadiemfy 2 August

pristatyta vasarnamių, kuriuo
se turtingesni praleidžia visą 
vasarą. Aplinkui guburiuoja 
žaliuojanti kalneliai; vietomis 
geltonuoja pribrendusių kvie
čių laukai, kitur marguoja 
daržovių lysės. Toliau tęsiasi 
įlanka, kurią supa Berrie mies
telis, su įvairiais kaminais ir 
bokštais. Po ežerą plauko lai
veliai.

Pietų vykstame į Berie mies
telį. Papietavę susitarę nu per
kam dovanas: po 50 štukų ci- 
garetų ir po gražų baksą šoko
ladų. Leidžiamės į Borden 
kempes, čia gamtos vaizdas 
staigiai pradeda keistis: smil
tynai, pušynėliai. Jau ir Bor
den kempės.

Draugai K. Kilikevičius ir 
B. Kvietinskas laukė mūs 
anksčiau atvykstant. Nesulau
kę, nuėjo palei kelią ir susė
dę dar turėjo viltį pamatyti 
mus atvykstant. O mes visą 
valandą pavėluotai prasilen- 
kiam kitu šonu, lakstome po 
jų, gyvenamą distriktą ir nie
kur nerandam. Pagaliau už
tinkame juos besėdinčius prie 
kelio.

Mes džiaugiamės pamatę 
draugus pilnus karžygiškumo 
dvasios, o jie taip pat, maty
tis, labai patenkinti mūsų at
silankymu. Mes šeši, o jie du.

GARDNERJASS.
PIKNIKAS

Rengia Suvienytos Tautos

Sekm., Rugpjūčio 2 Augusi
LIETUVIŲ PARKE

Prie West Broadway Ežero
Pradžia 1 vai. dienų.

Bus Kalbėtojas ir Muzika šokiams.
Šio pikniko pelnas bus skiriamas 

Amerikos Raudonajam Kryžiui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės i 
dalyvauti! Komiteto Narys.

Tad mes juos apipilame viso
kiais klausimais, kad jie nebe
žino nei kuriam atsakyti.

Draugai mums aprodo mie- 
g'amuosius butus, valgyklą, po
ilsio ir skaityklos salę ir kitas 
vietas. Išeiname apžiūrėti per
eito karo tanko, kuris buvo 
vartojamas Franci joje prieš 
vokiečius. Bet nuo jo nuveja 
lietus. Subėgome į automobilių 
ir kalbamės. Taip ir nepamatė
me, kaip atėjo šešta valanda. 
Draugas K. Kilikevičius per
traukia kalbą:

— Draugai, jau šešta va
landa. Aš turiu eiti į tarnybą.

Kietai paspaudžia kiekvie
nam dešinę ir nubėga per lie
tų į kareivines.

Su draugu B. Kvietinsku 
davažiuojamo “iki miesto var
tų.”

Bernardas pastebi:
—Aš manau, kad jūs, drau

gai, jau važiuokite į namus, o 
aš dar kur užeisiu praleisti va
karu.

— Mes pasirengę atlikti vis
ką, ką galėsime, — sako Kvie- 
tinskas atsisveikindamas su 
paskutiniu.

Montello, Mass.
PIKNIKAS

RENGIA L. L. D. 7-tas APSKRITYS

Rugpjūčio, August 1, ir 2
Lietuvių Tautiško Namo Parke
RUGPJŪČIO 1 šokiai prasidės 8 vai. vakare ir tęsis 

iki vėlai. Gros Geo. Stephan’s Orkestrą
RUGPJŪČIO 2 Piknikas prasidės 1 vai. po piet. Bus 

muzika ir rūkorių lenktynės. Kuris laimes, gaus 
dovanai pypkę.

ĮŽANGOS NĖRA
Kviečiame visų L.L.D. kuopų narių, taipgi ne narius 
dalyvauti šiame piknike.

RENGIMO KOMITETAS.
: ------- P

— Mes visada su jumis 
draugai, — atsako vienas iš 
mūsų.

Protarpiais užeina smarkus 
lietus; kartais visai perstoją. 
Bramptone sustojam vakarie
nės. Pasistiprinę traukiam į 
“tėvynę” Torontą. Artinantis 
į Torontą, automobilių vis 
daugėja ir daugėja. Pagaliau 
visi susilieja į ilgą virvę, kuri 
pamažu slenka į priekį.

Reporteris.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/
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Čėnldadienis, Liepos SI, LAISVE Penkias Puslapis

SOVIETAI 'VŽMVSE DAR KE
LIOLIKA TŪKSTANČIŲ NACIŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai

ko
ne-

ap-
UŽ-

MASKVA, liep. 30. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas seka:

Mūsų kariuomenė liepos 29 d. vedė įnirtusius mūšius 
su priešais Voronežo srityje lygiai, kaip ir Cimliansko 
ir Bataisko srityse. Sovietinė kariuomenė taip pat 
vėsi į vakarus nuo Kletskaja. Kitose fronto dalyse 
buvo jokių reikšmingų atmainų.

Voronežo srityje mūsų kariuomenė užėmė vieną 
gyventą vietą po savo padarytos atakos, kuri buvo
baigta tiesiogine kova šaltu plienu. Mūšio lauke arti 
šios vietos vokiečiai paliko daugiau kaip 500 saviškių 
kareivių ir oficierių, užmuštų.

Į pietų vakarus nuo Kletskaja verda žiaurios kauty
nės. Sovietinė kariuomenė sulaiko vokiečių briovimąsi 
pirmyn ir padaro jiem sunkių nuostolių. Vienas dali
nys mūsų pėstininkų su tankų parama supliekė ir atgal 
nuvijo besiveržiančius pirmyn vokiečių dalinius.

Cimliansko srity ties viena vieta mes sunaikinome 12 
vokiečių tankų, kelias kanuoles ir kulkasvaidžius. Vo
kiečiai prarado virš 800 kareivių ir oficierių. Priešai 
bruka frontan vis daugiau ir daugiau savo atsarginių 
karių.

Bataisko srityje buvo tęsiami dideli mūšiai prieš ata
kuojančią vokiečių fašistų kariuomenę. Sovietiniai pės
tininkai, gindami vieną svarbią poziciją su pagalba sa
viškių tankų ir orlaivių, per dieną nušlavė apie 2,000 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Kletskaja srityj priešai prarado apie 1,500 kareivių 
ir oficierių.

Liepos 28 d. mūsų oro jėgos įvairiuose sektoriuose 
sunaikino ar sužalojo 70 vokiečių tankų ir 240 trokų 
ir dalinai sunaikino dvi kuopas priešų pėstininkų.

Leningrado fronte šaudė artilerija iš abiejų pusių. 
Mūsų artileristai ir žvalgai per dieną užmušė daugiau 
kaip 400 priešų kareivių ir oficierių. *

MASKVA, liep. 29. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas šiandien, tarp kitko, sakė:

Tęsiasi mūšiai Voronežo srityje, kur vokiečių fašis
tų kariuomenė kenčia milžiniškus nuostolius. Vienas da
linys sovietinių pėstininkų per dešimt dienų sunaikino 
10,800 vokiečių kareivių ir oficierių, 158 tankus, 28 or
laivius ir 88 trokus ir pagrobė 24 kanuoles, 90 kulka- 
svaidžių, 14' mortirų ir didelį kiekį kanuolinių šovinių 
ir kitų pabūklų.

Mūsų kovotojai parodo apsukrumą ir gudrumą.
Cimliansko srityje sovietinė kariuomenė vedė apsi

gynimo mūšius. Sovietų lakūnai per dieną sunaikino 36 
vokiečių tankus ir 106 trokus su pėstininkais ir kari
niais reikmenimis.

Bataisko srityje, per įkaitusias kautynes, vakar mū
sų kariuomenė viename sektoriuje išmušė iš veikimo 
19 vokiečių tankų ir užmušė 1,100 priešų kareivių ir 
oficierių.

Tik kada vokiečiai atsigabeno naujų jėgų, mūsų ka
riuomenė pasitraukė į kitą apsigynimo liniją.

Briansko fronte sovietinė kariuomenė užėmė pakraš
čius dviejų apgyventų vietų ir susidrūtino naujose po
zicijose.

Kalinino fronte priešų pėstininkai, tankai ir orlai
viai atakavo sovietinės pozicijas. Užsikūrė atkaklus 
mūšis. Kai kurios vietos kelis kartus ėjo iš vienų ran
kų į kitas ir vėl atgal. Per dviejų dienų kautynes šia
me sektoriuje buvo užmušta bei sužeista apie 2,000 hit
lerinių kareivių ir oficierių.

Goebbels Gąsdina Talki 
ninkus, o Pats Bijo

Amžius ir Kraujo 
Spaudimas

KRITIKUOJA TAKSŲ 
BILIŲ

Washington. —CIO unijų 
generalis pirmininkas Ph. 
Murray kritikavo taksų su
manymą (bilių). S£ko, kad 
jis perdaug skriaustų betur
čius, o permažai aptaksuotų 
turčius.

London, liep. 30. — Ang
lų orlaiviai bombardavo ka
rinius taikinius vokiečių už
imtoj Francijos dalyj.

Salt Lake City, Utah. — 
Pagal teismo sprendimą ta
po sušaudytas žmogžudis 
Donald L. Condit, 24 metų.

Washington. — Vyriau
sybė planuoja sumobilizuoti 
kariniams darbams visus 
tinkamus amerikiečius.

PRANEŠIMAI
IS KITUR

PHILADELPHIA, PA.
šeštadieni, rugpjūčio 1 d., įvyks 

visų organizacijų narių ir “L.” skai
tytojų susirinkimas. Aptarsime 
“Laisvės” pikniko reikalus. Daly
vaus Antanas Bimba. Įvyks 8 vai. 
vakaro, 735 Fairmount Ave.—A. J. 
Smitas. (177-179)

NASHUA, N H.
LDS 128 ir ALDLD 42 kuopų su

sirinkimas įvyks rugpjūčio 1 d., 
svetainėj, 171 Main St. Pradžia 
7:30 vai. Visi nariai ir narės daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
išduotas raportas iš praeitų pikni
kų, kurie nepasisekė, vieną lietus 
sulijo, kitą policija uždarė ir dar 
rengėjus patraukė į teismą, šiame 
susirinkime turėsime aptarti mūsų 
tolimesnį veikimą. — V.,V.

(177-178)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d. rugpjūčio, 1:30 v. 
dieną. Liet. Progr. Kl. Salėje. Visi 
draugai dalyvaukite susirinkime lai
ku. — J. Vilkelis, sekr. (178-179)

HARTFORD, CONN.
Nutmeg Townsend Club No. 1 

ruošia Prakalbas ir Bazarą, pirma
dienį, 3 d. rugpjūčio. Laisvės Choro 
Salėje, 157- Hungerford St. Baza- 
ras prasidės 3 vai. dieną. Prakalbos 
8 v. v. Kalbės kunigas Nicholas 
Waslleff ir rabinas Phillip Green- 
stein. Visas pelnas bus skiriamas 
Rusijos Medikalei pagelbai. Kviečia
me dalyvauti. — W. B. (178-180)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Skyriaus Mcdikalcs Gel

bėjimo Komiteto susirinkimas įvyks 
liepos 31 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Draugai dalyvaukite. — F. J. Rep
šys, pirm.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Skyriaus Medikalio Gel

bėjimo Komitetas rengia masinį 
pikniką, rugpjūčio 2 d. Todėl visi 
Worcesterio ir iš apylinukės lietu
viai dalyvaukite, bus gėrimų ir už
kandžių. (Vieta, laikas ?—Adm.) — 
Komitetas. (178-179)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 1 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės, kvie
čiame būti šiame susirinkime, ap
tarsime svarbius reikalus. Spaudos 
piknikas netoli. — V. K., sekr.

(178-179)

ĖASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d. rugpjūčio, 2:30 vai. 
dieną, YMHA Svet., Walnut ir Fer
ry Sts. Malonėkite dalyvauti, nes 
bus išduotas raportas nuo pikniko. 
—Kom. (177-179)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugpjūčio. Ketvirtadienio vaka

re, 8 vai. 29 Endicott St. Prašau 
visų dalyvauti šiame susirinkime, 
bus daug naujų reikalų. — J. M. 
Lukas, Sekr. (176-178)

6

WATERBURY, CONN.
Conn. Valst. Lietuvių Dainų Die

ną ruošia Vilijos Choras iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. 
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d., Liet. 
Parke, už Lakewood Ežero (Chest
nut Hill Rd.). Gera orkestrą gros 
šokiams.
tęsis iki vėlai nakties. Įžanga 25c. 
asmeniui. Turėsime skanių gėrimų 
ir valgių. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame piknike.

(176-178)

Pradžia 10 vai. ryto ir

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas 

1 vai. dieną.
įvyks

YMHA
LDS 

sekmadienį, 
svetainėje, Ferry ir Walnut Sts. Vi-

su-si nariai malonėkite dalyvauti 
sirinkime. (176-178)

MONTELLO, MASS.
LLD 7 Apskritys ruošia pikniką, 

Liet. Taut. Namo Parke. Sekmadie
nį ir šeštadienį, rugpjūčio 1 ir 2 
dd. Rugpjūčio 1 d., šokiai prasidės 
8 v. v., tęsis iki
Stephans Orkestrą. Rugpjūčio 2 d., 
piknikas prasidės 1 vai. dieną. Bus 
muzika ir rūkytojų lenktynes, ku
ris laimės, gaus dovaną — pypkę. 
Visų 
nike.

vėlumos. Geo.

kuopų nariai dalyvaukite 
Įžangos nebus. — Kom.

(176-178)

pik-

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas 

sekmadienį, rugpjūčio 2 d., 2 vai. 
dieną, 408 Court St. Kliubo patal
poj. Nariai dalyvaukite, nes bus 
daug dalykų aptarti kliubo reika
luose. Atsiveskite ir naujų narių. — 
J. W„ kliubietis. (176-178)

įvyks

PHILADELPHIA, PA
Rugpjūčio 2 d., įvyks išvažiavimas 

Burholme Parke. Pradžia 11 vai. 
ryto iki vėlai nakties. Turėsime 
skanių valgių. Šį išvažiavimą ruo
šia visos LDLD kuopos ir Choras. 
Kviečiame visus dalyvauti, links
mai praleisite laiką. Bus visokių 
žaislų. Pelnas bus skiriamas Rusijos 
Pagelbai. (176-178)

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
rnų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktj 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klės.
B

H

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.
a

Prašome visų nusistyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais Kreipkitės:

59 Dyer Street Montello, Mass.
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

IMoziieliij Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiom $14 į savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.

iŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Iludsono
Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:

Catskill 885-F4
Prašomo iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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Lietuviui Rakandui Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

•

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Berlin. — Nacių propa
gandos ministeris Goebbels 
per radiją pasakojo, būk vo
kiečiai užimtoj Francijos 
dalyj, Holandijoj ir Belgi
joj taip esą apsitvirtinę ir 
apsiginklavę, kad, girdi, bū
tų mirtis talkininkam, jeigu 
jie mėgintų įsiveržt į tuos 
kraštus.

40

(Pats jau Goebbelso gąs
dinimas rodo, kaip naciai bi
jo Anglijos ir Amerikos į- 
siveržimo į tuos kraštus 
prieš hitlerininkus.)

Oro Veiksmai Egipte
Egiptas, liep. 30. — Ang

lų lakūnai įnirtusihi bom
bardavo dešinįjį sparną fa
šistų armijos į vakarus nuo 
EI Alamein, Egipte.

Nacių orlaiviai atakavo 
Egiptd sostinę Cairo.

Amerikoj sveiki vyrai 
iki 45 metų amžiaus gali ti
kėtis dar gyvent apie 25 
metus. Bet tokio pat am
žiaus vyrai, kurie turi per- 
aukštą kraujo spaudimą, 
tegyvena tik apie penkis 
metus, kaip teigia Seattle, 
Wash., gydytojai R. L. 
King, Thomas Carlile ir J. 
M. Blackford. Jie, Mason 
Klinikos daktarai, yra tė- 
miję amžių kelių šimtų 
žmonių, turėjusių peraūkš- 
tą kraujo spaudimą.

Tie daktarai pastebėjo 
įdomų faktą kas liečia mo
teris. Nors daugiau yra mo
terų su peraukštu kraujo 
spaudimu, negu vyrų, bet 
didesnis procentas vyrų 
miršta nuo aukšto kraujo 
spaudimo, negu moterų.

N. M.

PARDAVIMAI
Bridgewater, Mass.

Tuojdu turi būti parduota. Nauja 
stuba, susidedanti iš pėnkių kamba
rių, su maudyne. Visi kambariai ant 
vieno flioro. Fliorai kieto medžio. 
Apšildoma garu, balta sinka, sieno
je įbudavota prosinimui lenta, elek
tros mekanizmu varomas vanduo, 
cementuotas skiepas. Labai gera 
baimė ir vlštihyčia. Nepaprastai ge
ras arklys, 45 akeriai žemės. Puiki 
Vieta dėl žuvavimo ir medžiojimo. 
Kreipkitės po numeriu 319 Cross 
Street. Cross Street prasideda nuo 
South St., apie trys ir puse mylios 
nuo BridgeWaterio Centro.

(178-179)

Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 
varo laukan akmenėlius, pakelis 60c

Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetesf ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais 

su gražiais antspaudais ...$1.60
Vainikėlis, maža knygele, mišių 

maldos su paveikslėliais ...  50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su 

paveikslais ............................ 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, baisa- 
mnviYYinC’ nn nmnl o i c’r'.l.r iii

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tet STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Nacių Atsišaukimas į Ame
rikos Vokiečius

mavimas, 
tautų ir 
puslapių

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300

Australija, liep. 30.—Tal
kininkų lakūnai bombomis 
padegė karinį japonų laivą 
naikintuvą srityje Gona 
Mission.
Įvairios žinios

London, liep. 30. — Bu
vo girdėta nacių radijo at
sišaukimas į Amerikos vo
kiečius, kad neitų kariaut 
už Jungtines Valstijas prieš 
Vokietiją.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Damo Leskausko 

ir pusbrolio, Vlado Leskausko, paei
nančių iš Erinių kaimo, Seinų apsk., 
Veisėjų valsčiaus. Jie išvyko į Šiaur. 
Ameriką prieš 1914 m. Juos pačius 
ar kas žinote apie juos, prašau pra
nešti sekančiu anįrašu, už tai būsiu 
labai dėkingas visiems. Bruno Les- 
kauskas, Goncalvez Diaz, 
Buenos Aires, Argentina.

(176-178)

1073,

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

puslapių ....,.......................... $1.25
Apie dangų, saulę, mėnesį ir

žvaigždes .................................  10c
Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai-

ninkų .........................................
Kantri Alena .............................
Pranašavimai Mikaldos ............
Marių Duktė .......................... ....
Duktė Pūstynėse ................ ,....
Savizrolas, juokingi skaitymai : 
Neužmokamas žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis ....................  :
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos .......   35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .............................. 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi........................$1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ................................... $1.25
Kabalas ............ ,......................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas .................... 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y,

20c 
25c 
25C 
25c 
25c 
25c
25c 
25c

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker ‘ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Nfw¥>rto^žifeM> Žinios
Mead Jau Gauna Talkos 

Ir Brooklyne .
Senatorius James M. Mead,

GREITAS MAISTINGUMAS

Hitlerininkai Kenkia Am
bulanso Pirkiniui

Šv. Jurgio Draugijos suma 
nymu buvo sušaukta Brookly 
no Lietuvii| Draugijų Konfe 
rencija ir nutarta lietuvių var 
du nupirkti ambulansą ir pa 
dovanoti Amerikos Raudona 
jam Kryžiui. Darbas labai ge 
ras. šv. Jurgio Draugija, kai 
po sumanytoja, ir kitos orga 
nizacijos užsitarnauja pagal
bos.

Bet tas nepatinka Stilsonui, 
Buivydui, Strazdui ir Januš- 
kiui iš “Naujos Gadynės.“ Pa
čią konferenciją ir jos delega
tus Vyt. Katilius (Jonas Bui
vydas) apšmeižė per “Naują 
Gadynę.“

Bet to jiems negana. Jie no
rėtų sutrukdyti ambulanso 
nupirkimą, pakrikdyti bendrą 
darbą. Ta išsigimusi ir politi
niai subankrutavusi saikutė, 
kuri neseniai Pittsburghe šau
kė savo “skodą,“ pagelba SLA 
delegatų lėšų ir iš visos Ame
rikos vos susirinko dešimts po
litinių ubagų, priešakyj su 
Grigaičiu, kurių organizacijų 
nėra, kaipo tokių, kurie tik 
ant popieros dar skaitosi kokia 
ten hitleriška lietuvių “S. S.“, 
kenkia ambulanso darbui.

“N. Gadynėj“ No. 30 jau 
puola šv. Jurgio Draugiją, 
kam ji pakvietė kitas lietuvių 
organizacijas, kurias hitleri
ninkai vadina “komunistų.“ 
Konferencijoj nebuvo nei vie
no delegato nuo Komunistų 
Partijos, bet buvo nuo lietuvių 
masinių organizacijų. Jos yra 
tikrai masinės ir inkorporuo
tos Amerikoj pagal įstatymus.

Pro-hitleriška “Naujoji Ga
dynė“ štai kaip puola šv. Jur- 
,gio Dr-ją, ji rašo: “Tai ko
kių galų ‘iniciatorka’ (reiškia 
Šv. Jurgio Draugija) kreipėsi 
j -šmeižikus ir kvietė juos j 
bendrus posėdžius?“ šmeiži
kais yra niekas kitas, kaip tik 
“Naujoji Gadynė“, nes ji tik 
viena apšmeižė ambulanso 
konferenciją.

Mes tikri, kad Brooklyn© 
lietuvių organizacijos tęs sėk
mingai šv. Jurgio Draugijos 
sumanytą darbą, nupirks am
bulansą, gal būti, vėliau kitą, 
trečią, o tuos elementus, kurie 
tik ant popieros gyvuoja, ku
rie nori kenkti lietuvių bend
ram darbui karą išlaimėti, pa
liks nuošaliai, kaipo Hitlerio 
agentus ir gero darbo griovi
kus. Pilietis.

Dvasiškis Išvyko Padėti 
Chinijai Žemiškuose

Reikaluose
Kun. Dr. J. H. Carpenter, 

brooklynietis religijos ir visuo
meniškais reikalais veikėjas 
savo susiedijoj, Misijos Fede
racijos sekretorius, iškeliavo 
Chinijon padėti chinų koope
ratyvų judėjimui.

Savo asmeniškame, nedide
liame bagaže jis vežas medici
nos, 2,500 vitaminų tabletėlių 
chiniečių YWCA, taipgi žy
miajai veikėjai Sun-Yat-sen 
rašomąją mašinėlę (jinai jam 
rašius, kad reikia) ir tris sva- 
rinius kenukus koncentruotos 
kavos jai ir jos paskubusioms 
dviem seserims. Chinijoj, kaip 
jis sakė, tokios kavos svaras 
kainuojąs $150, kadangi per 
penkis metus dėdami visas pa
jėgas ginti savo kraštą, pra
banginiams dalykams chinie- 
čiai neturi išteklių.

Ofisų Darbininkai 
Tori Laimėjimų

Pereitą antradienį pasirašy
ta sutartis tarp United Office 
ir Professional Workers'Uni
jos, CIO, ir Columbia Pictures, 
RKO, Loew’s-MGM ir Twen
tieth Century Fox firmų. Tas 
padeda dar 1,500 ofisų darbi
ninkų po unijos kontraktu.

Sutartis pasirašyta Mr.
Wendell Willkie’s raštinėj, 15 
Broad St., New Yorke. Palie
čia tų firmų New Yorko ofi
suose dirbančius darbininkus.

Philip Murray, CIO prezi
dentas, atsiuntė unijai sveiki
nimą proga šio naujo, stam
baus laimėjimo.

Lankėsi Laisvėje

Mokyklom Gint Konferencija 
Ragino Išmest Coudertą

Svečiuojasi Brooklyne A. 
Beržinis, Laisvės skaitytojas, 
iš Bloomfield, Conn. Sako, jau 
virš 20 metų, kaip buvęs 
Brooklyne, dabai1 pasiėmė va- 
kaciją ir atvažiavo. Dar nebu
vo matęs Laisvės įstaigą, tai 
buvo žingeidi! pamatyti visas 
naujas mašinas. Draugas A. 
Beržinis paaukavo Popieros 
Fondui $5.

Rusijos Pagalbai Bazaras
Šį penktadienį atidaroma 

didžiulis bazaras Rusijos Ka
ro Pagalbai, kuris tesis iki 
sekmadienio vakaro. Įvyks 
Rockaway pajūryje, Board
walk ir Beach 35th St. Ren
gia tos apylinkės Russian War 
Relief, Inc., komitetas.

prezidento Roosevelto užgin
tas ir visų karo laimėjimo ša
lininkų ir Brooklyno delegaci- 
ininkų, pasirenkamas kandida
tu į New Yorko valstijos gu
bernatorius, jau gavo sau ša
lininkų pasirenkamas kandida- 
įoj, kuri lig šiol buvo skelbia
ma šimtu nuošimčių stovėsiant 
su jo oponentu prokuroru 
John J. Bennett, Jr.

John J. Doreman, Kings 
apskrityje demokratų komite
to pirmininkas per 25 metus, 
būsiąs senatoriaus Mead šali
ninku Demokratų Partijos 
konvencijoj, kuri nominuos 
kandidatus. Konvencija įvyks 
Brooklyne. Joj brooklyniečiai 
turės 193 delegatus. Kiek iš jų 
Dorėm anas galėsiąs pakreipti 
už Mead, kol kas nežinoma.

Sakoma, kad Doreman ne 
vien tik pasiryžęs paduoti sa
vo balsą už Mead nominavi- 
mą, bet dar ketinąs įsteigti 
Mead-Į-Gubernatorius centrą 
savo apskrityje.

Mead turi užtikrintą Amer. 
Darbo Partijos paramą. Taip
gi Industrinių Unijų Taryba, 
CIO, už gyrė jo kandidatūrą. 
Savu ruožtu atskiri lokalai 
taipgi pasisako tuo klausimu. 
Vėliausiai pasisakiusiais yra

DIDŽIULIAME BUTELYJE
. .• - • •_____ f * . ■ , ■ ■ 6 w /•

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Bučerių Darb. Unijos Lokalas' 
622, AFL, ir ILGWU Lokalas 
10-tas, kuris jau įsteigęs ir 
special) komitetą darbuotis už 
Mead išrinkimą.

Perankstybi Kostumeriai
Iš perankstyhų kostumerių 

prastas biznis, kaip patyrė 
Krauthamer, Bronx daržovių 
krautuvės savininkas. Pas jį 
aną dieną atėję du vyrukai 
5:30 ryto, iškrėtė jo kišenius 
ir atėmę $370 dar paliko už
rakintą* skiepe. ,

Trys jauni vaikėzai negrai 
įkaitinti užmušime B. T. 
Eason, taipgi negro, jo paties 
namuose prie svečių, 443 Her
kimer St. Keršto priežastis ne
išaiškinta.

MIRĖ
Juozas Stačiokas, 71 metų 

amžiaus, mirė trečiadienį, lie
pos 29 d., Greenpoint ligoni
nėj. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 1 d., šv. Trejy
bės kapinėse. Kūnas pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave.

Mary Skinler, 64 m. amž., 
116 Thatford Avė., Brooklyne, 
mirė trečiadienį, liepos 29 d. 
Kūnas pašarvotas pas dukterį 
Mrs. Koutash, 111 Avenue N, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d., šv. 
Jono kapinėse.

Abiejų viršminėtų laidotu
vių pareigomis rūpinasi grabo- 
rius J. Garšva.

Liepos 27-tos vakarą, vieš
butyje Pennsylvania įvykusioj 
konferencijoj Už Pergalę Ant 
Fašizmo Mokyklose, apie du 
šimtai delegatų pasisakė viso
mis pajėgomis darbuotis, kad 
Coudertas ir jo plauko žmo
nės būtų išstumti iš visuome
niško gyvenimo.

New Yorko valstijos senato 
narys Frederic R. Coudert per
eitu savo tarnybos terminu pa
sižymėjo visų priešfašistinių 
žmonių persekiojimu. Numa
noma, kad jis ir šiuose rinki
muose kandidatuos iš naujo iš
rinkimui. Apie jį žymus visuo
menininkas prof. Franz Boas 
pareiškė, kad Coudertas ir jo 
rūšis yra “priešai demokrati
jos, kurie negali žiūrėti toliau 
savo asmeniškų interesų.“

Valstijos a s s e mblymanas 
Hulan Jack, negras, pareiškė, 
kad Coudertas turi būti su
muštas šiuose rink imuose. 
“Mums nereikia Kvislingų. 
Mes nenorime Klivedenų. Mes 
norime tik amerikinio gyveni
mo, laisvo nuo prakeiktų 
skausmų rasinės neapykantos, 
netolerantiškumo ir nesusipra
timų.“

Unijų delegatai, Gertrude

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ant vištų farmos. Taipgi reikės 
melžt ir vieną karvę. Darbas geras 
ir nuolatinis. Alga, $25.00 į mėnesį, 
sykiu ir geras pragyvenimas. Pra
šome asmenų atsišaukti, kurie nori 
tokio' darbo. Antanas Plaušinaitis, 
212 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

(178-179)_____________

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
į®, Biznio Skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 31 d., 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes Kliubo gero
vė priklauso nuo jūs, gerbiamieji. 
—Direktorių Valdyba. (177-178)■ ų -- -----------------------------------------------

PARDAVIMAI
PARSIDUODA JEWELRY 

KRAUTUVĖ.
Parsiduoda laikrodininko (jewel

ry) krautuvė, biznis ir tavorai. Ji 
yra labai geroj vietoj, arti nuo po
žeminių traukinių 14th St. Line, 
ir Wyckoff stoties, ant didelės biz- 
niškos gatvės. Iš visur geras pri
važiavimas požeminiais 14th St. 

• Line traukiniais ir viršutiniais Me
tropolitan - Broadway traukiniais, 
gatvekariais ir busais. Parsiduoda 
iš priežasties, kad laikrodininkas 
yra draftuotas į valdžios darbą. 
Kreipkitės pas V. Kazlauskas, 55-30 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Ridgewood Sekcija). (175-180)

Lane ir Wayne Pascal, pareiš
kė, kad jų unijos darbuosis “iš
spirti Coudertą lauk“ šiuose 
rinkimuose.

Margaret Schlauch, profeso
rė New Yorko Universitete, 
pasakė vyriausią kalbą, pa
teikdama aiškių davinių apie 
fašistinę veiklą miesto mokyk
lose —■ veiklą, kurią Couderto 
Komitetas, pasišovęs tik rau
donųjų kandžiojimui, arba 
ignoravo ar nuginčijo.

Jinai, tarpe kitko, nurodė 
“Signpost“, fašistiškos minties 
laikraštuką, kurį leidžia Milo 
F. McDonald ir taip vadina
ma “American Education As
sociation” ; anti-s e m i t i š ką 
“College Comment”; pronaciš- 
kus pareiškimus Brooklyno 
kolegijos profesoriaus Edward 
I. Fenlon; įrodytus nacių Buri- 
do ryšius su vidurinių mokyk
lų mokytoju Timothy Murphy; 
nacių geografijos teorijas, at
virai reiškiamas Columbia 
Mokytojų Kolegijos profeso
riaus George T. Benner.

Konferencija priėmė rezo
liuciją, raginančią Federalę 
Grand Džiūrę tuojau ištyrinė
ti tuos asmenis ir grupes, kadi 
sustabdyti pralaimėjimo pro
pagandos skleidimą mokyklo
se. Taip pat priimta rezoliuci
ja diskriminacijos klausimais, 
prašant majoro paskirti negrą 
į švietimo ir Aukštesniojo 
Švietimo Tarybas; paskirti 
negrą, viršininką Amatų. Mo
kyklai, taipgi skirti negrų į 
fakultetus miesto kolegijose.

Bus Visuotinas Miesto 
Užtemdymas

Pereitą trečiadienį majoras 
LaGuardia paskelbė, kad lai
kotarpiu nuo tos dienos iki 
rugp. 5 bus visuotinas miesto 
užtemdymas, kurio diena ir 
laikas iš anksto nebus skelbta. 
Prašo visus kooperuoti su war- 
denais ir kitais tvarkos dabo
tojais.

Karys S. Mattio kvotime 
prisipažinęs, kad tai jis su sa
vo bendru apiplėšę restauran- 
čiką 1780 Broadway, pereitą 
gegužės mėnesį. 

/•
Lorenzo Morales, 44 m., pa-.' 

stebėtas Navy Yarde par
duodant puskvortę degtinės, 
nuteistas kalėti.

Pereitą ketvirtadienį lankė
si Laisvėje jaunuoliai Matas ir 
Martinas šolomskai iš Phila- 
delphijos, laisviečių šolomskų 
giminaičiai. Matas yra išrink
tas į naująjį LDS Jaunimo Ko
mitetą ir savo svečiavimosi 
proga geroką dalį laiko pralei
do LDS Centro rast, pasitarti 
su centro veikėjais apie būsi
mus darbus.

Pakliuvo Už Vengimą Drafto
Brooklyno teisme 4 vyrai 

įkaitinti vengime drafto. Vie
nas iš tų, Tlumacki, registra
cijoj sakęsis esąs Jehovah 
Witnesses sektos kunigu, bet 
juomi nebuvęs. Kitas, Joseph 
Esposito, iš Cedarhurst, nesi- 
registravęs. Dar kitas, Nicho
las Episcopo, iš Astorijos, ne
stojęs egzaminui, o ketvirtas, 
Lester Paul Scover, nepermai
nęs antrašo.

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4tb Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
o •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS

Moteriške Inžinieriams 
$30,000 Suktybes

Sulaikyta teismui Mrs. Inez 
Cheyne, 44 m., našlė, gyvenus 
210 St. James Place, ir John 
Carl Borrs, 36 m., 269 Henry 
St., įkaltinimais, kad per tre
jus metus jiedu iš Provident 
Loan Society nusukę $30,000. 
Moteris ten buvus patikimąja 
raštininke, o jis iš šalies padė
jęs vesti suokalbį.

Ji vyriausia pelnikavus su
ki astuotu pardavimu už pa
skolas padėtų užstatų ir už 
pardavimus gautų pinigų per
davinėjimu p r a simanytiems 
savininkams.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savlrilnkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

paveiks-

J

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-8191 .

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

* LIETUVIŠKA *

V Ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ
Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrų, Ridgewoode)

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalietus ir daugybes kitų daiktų.
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 
reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tol. EVergrccn 8-7179

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
Hų, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS

>

VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink BOSITE 

or yellow gold filled case with PATENKINTI

Guildite back, 15 jewels. $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST,, BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanom

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE. ’
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
/UzF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI
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