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Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.

“Kiekvieną dieną Raudono
sios Armijos pasipriešinimas 
stiprėja. Sunaikinimas ir mir
tis priešui eina ne tik iš kiek
vieno Sovietų patrijoto, bet ir 
iš kiekvieno mūsų žemės ak
mens, iš kiekvieno mūsų že
mės medžio. Mes mušime fa
šistus ant žemės, ore, ant van
dens ir po vandeniu. Mes ko
vosime iki kiekvienas vokiečių 
karys bus išmestas iš mūsų 
krašto, iki visa fašistų klika 
bus sunaikinta.’*

Šitokiu pasirįžimu, šitokiais 
obalsiais, šitokioj dvasioj So
vietų Sąjungos patrijotai, So
vietų Sąjungos liaudis kovoja 
su besti j iškaiš įsiveržėliais, su 
barbarais fašistais.

Buvo ir pas lietuvius abla- 
vukų, kurie sakė, būk Sovietų 
raudonarmiečiai yra basi, su 
šautuvais, parištais virvutėmis, 
alkani, pusnuogiai. Girdi, jie 
neatsilaikytų nei vienos die
nos prieš Vokietijos kariuome
nę.

Na, ir buvo lengvatikių, ku
rie tam tikėjo.

Bet ką gi parodo šių dienų 
karo fronte įvykiai?

Sovietų žemė buvo užpulta. 
Užpuolikas visuomet turi di
desnių progų pirmų dienų mū
šius laimėti. Vokietijos nacių 
kariuomenė yra labiausiai gin
kluota kariuomenė žmonijos 
istorijoje.

Atsiminkime: ne tik Vokie
tijos nacių valdžia (gelbstima 
Anglijos ir Francijos valdžių) 
ją ginklavo. Vokietijos nacių 
kariuomenė pasiėmė visus Če
ch oslovakijos ginklus ir tan
kus, visus Francijos ginklus ir 
tankus, visus Belgijos, Holan- 
dijos ir visos eilės kitų kraštų 
ginklus, tankus ir orlaivius. 
Greta to, Anglija daug paliko 
jai ginklų ir tankų—pernai 
Francijoj, o šiemet Balkanuo
se.

Taigi Vokietijos barbarų 
kariuomenė ginklų, tankų ir 
orlaivių turi daugiau, negu jai 
reikia.

Na, ir su tokia pabaisa So
vietų Sąjungos Raudonajai Ar
mijai tenka muštis. Ir ji mu
šasi. Ji mušasi taip karžygiš
kai, taip gerai, kad net Sovie
tų priešai priversti pripažinti 
jai už tai kreditą!

Vadinasi, tie visi pirmesnie- 
ji priešų melai vėjais nuėjo.

Jeigu Raudonoji Armija iš 
Lietuvos bus pasitraukusi, tai 
reikia atsiminti, kad permažai 
jai buvo laiko Lietuvoje ir ki
tuose Pabalčio kraštuose įsi
stiprinti. Gal jai prisieis pasi
traukti ir iš Latvijos.

Tokiame milžiniškame fron
te kariuomenės manevruoja. Iš 
vienur traukiasi, kitur (pav. 
Rumunijoj) daro užpuolimus. 
Tas viskas karo rezultatų dar 
neparodo.

Šis karas gali nusitęsti ilgai. 
Bet jį privalo laimėti Sovietų 
Sąjunga, su talka visų anti
fašistų, su talka viso pasaulio 
pažangiosios žmonijos!

Amerikos socijalistų lyde
riai pirmiau pliauškė, būk So
vietų Sąjunga esanti nacių Vo
kietijos partnerys. Todėl jie 
esą jai priešingi.

Sovietų Sąjunga, kaip da
bar jau aiškiausiai gyvenimas 
parodo, niekad nebuvo Hitle
rio partnerys. šiandien eina 
žūt-būtinė kova tarp fašizmo 
ir socijalizmo ir visos pažan
giosios visuomenės.

Bet socijalistų lyderiai ne
siliauja loję prieš Sovietų Są
jungą. Jie priešingi jai duoti 
pagalbos.

Mes visuomet sakėme, kad 
jie yra imperijalistų bernai.

Bet ką į tai pasakys tie dar
bininkai, kurie tuos lyderius 
>eke?!

________________
ORAS. — Dalinai apsi

niaukę ir būsią lietaus.
Pu- •
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Baltijos Tautų Tary
ba Ragina Atmest 

Fašistų Atstovus
New York. — Baltijos A- 

merikiečių Kultūrinė Tary
ba pasiuntė prez. Roosevel- 
tui sekamą telegramą:

Išreikšdama vyraujančius 
jausmus lietuvių, latvių, es- 
tonų ir suomių amerikiečių, 
Baltijos Amerikiečių Kultū
rinė Taryba ryžtai užgiria 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės pareiškimus, remian
čius Sovietų Sąjungos karą 
prieš užpuolikus nacius.

Mes raginame tamstą 
tuojaus duot medžiaginės ir 
kitokios tinkamos paramos 
Sovietų šaliai apsigint nuo 
nacių užpuolikų.

Mes taipgi raginame 
tamstą nuo šiol nepripažint 
žadeikio, Bilmanio ir Rai
vo, kurie nieko daugiau ne
atstovauja, kaip tik nuvers
tas senąsias fašistines val
džias Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos ir kurių veikla 
Amerikoj, ypatingai dabar, 
sutinka su Hitlerio planais.

GEORGE SEPP,
Sekretorius.

10 Biliūnų Dolerių 
Amerikos Armijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas vienbalsiai 
užgyrė valdžios sumanymą 
skirt armijos reikalams 10 
bilionų 384 milionus 821 
tūkstantį ir 624 dolerius per 
metus. Ši pinigų suma, be 
kitko, skiriama užlaikyt per 
metus pusantro miliono vy
rų armiją ir pastatyt dar 12 
tūkstančių 856 karinius or
laivius.

Nacių Pranešimas apie 
Karą su Sovietais

Berlin. — Naciai pasako
ja, būk jų orlaiviai ir tan
kai “daužą į gabalus didžią 
sovietinę karo mašiną.” Sa
ko, kad vokiečiai sunaikinę 
didelį skaičių sovietinių 
tankų.

Naciai paskleidė gandus, 
būk Sovietų vyriausybė per
sikėlus iš Maskvos į Sverd- 
lovską, anapus Uralu kalnų.

(Šiuos žodžius berašant, 
naciai vis dar nepraneša, ką 
jie iš tikro laimėję kare 
prieš Sovietus, nors tai ža
dėjo jau keturios dienos at- 
gal.)

Berlin. — Naciai pripažįs
ta, jog Sovietų orlaiviai 
bombardavo nacių-rumunų 
žibalo laivų prieplaukas Ga- 
latį ir Constantą, taipgi 
miestus Jassy ir Buzeau, 
Rumunijoj.

Berlin. — Naciai pyksta, 
jog Holandijos karalienė 
Wilhelmina taipgi palaiko 
Sovietų pusę.
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Malonu pažiūrėti j nupjautus kviečius—tai vaizdas iš Šiaurinio Kaukazo, Sovietų 
Sąjungoje. Banditas Hitleris pasiuntė savo ginkluotas govėdas pasigrobti tuos 
brangius turtus, kuriuos sukūrė Sovietų Sąjungos darbo žmonės.

RAUDONARMIEČIAI SUNAIKINO NACIU TANKU KORPU
SU IR SEPTYNIS PULKUS

Maskva, birž. 29. — Rau
donoji Armija sunaikino še
šis nacių pulkus ties Lvovu, 
pietiniame fronte; sustabdė 
vokiečių žygiavimą linkui 
Minsko; padarė labai dide
lių nuostolių naciams ties 
Šiauliais, kur taipgi paėmė 
daug vokiečių į nelaisvę.

Sovietų tankai, orlaiviai 
ir kanuolės žaibiškai užpuo
lė garsųjį 39-tą ir sudaužė 
nftciu tankų korpusą linkui 
Minsko; sunaikino 300 jų 
tankų, kaip praneša Sovietų 
komanda.

Visur kitur Sovietų ka
riuomenė stipriai atlaikė sa
vo frontą.

Sovietų orlaiviai sunaiki
no penkis nacių-rumunų 
šarvuotus laivus ties Duno
jaus žiotimis.

Raudonarmiečiai smar
kiai atakavo nacius srityse

Registruotis Naujam
Draftui Šį Antradienį

Washington. — Nauja 
jaunų vyrų r e g i s t racija 
verstinai karinei tarnybai 
bus šį antradienį, liepos 1 d. 
Valdžios įsakyta užsiregis
truok visiem, kam suėjo 21 
metai amžiaus, kas dar ne
tarnauja Jungtinių Valstijų 
armijoj, laivyne ar karinia
me orlaivyne arba nebuvo 
šioje šalyje, kad užsiregis- 
truot laike pirmojo drafto.

Turi užsiregistruot kaip 
čiagimiai, taip ateiviai; kaip 
piliečiai, taip nepiliečiai; 
kaip sveiki, taip ir ligoniai.

Registravimosi valandos 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. va
karo artimiausiose karinio 
registravimo vietinėse tary
bose (Local Boards).

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie nuskandinę vieną 
Sovietų naikintuvą ties 
Constanta, Rumunijoj.

Stockholm, Švedija. — Be 
patvirtinimo pranešama, 
kad nacių orlaiviai bombar
davę Maskvą.

Šiaulių, Vilniaus, Minsko ir 
Lucko, čia irgi kirto žymų 
smūgį priešų tankams.

Sovietų orlaiviai atmušė 
vokiečių laivų bandymus iš
kelt kariuomenę i Baltijos 
Jūros pakrantes; tiesiog pa
taikė didelėmis bombomis į 
du nacių laivus.

Lucko srityje šėlsta bai
siausios tankų kautynės, 
kur dalyvauja 4 tūkstančiai 
tankų iš abiejų pusių.

Vokiečiai neužėmė nei 
Šiaulių, nei Vilniaus, nei 
Baranovičių, nors jie buvo 
paskleidę gandus, būk užė
mę tuos miestus.

Berlin. — Vokiečiai pu
siau-valdiškai praneša, jog 
laukiama smarkaus mūšio 
ties Bialystoku, apie 200 
mylių į vakarus nuo Mins
ko, netoli Rytų Prūsijos ru-

Taip, Sovietai Užtai
so Naciam Mirtinus

Sląstus
Berlin.—Hitlerio laikraš

tis “Voelkischer Beobach- 
ter” aštriai smerkia Sovietų 
raudonarmiečius už tai, kad 
jie tyčia praleidžia dalis na
cių kariuomenės pirmyn, o 
paskui atidaro “naikinan
čią” ugnį į tuos nacius iš šo
nų ir iš slaptų požeminių 
fortų naciams į užpakalį. ..

“Rusai ne tik atkakliai, 
bet tiesiog fanatiškai prieši
nasi,” ir jie mažiau tepaiso 
mirties, negu andai francū- 
zai ir anglai vakariniame 
fronte, kaip sako naciai.

Naciai pasakoja, būk jie 
per dvi pirmąsias karo die
nas sunaikinę 2,582 sovieti
nius orlaivius, o savo prara
dę būk tiktai 35 (?).

Berne, Šveicarija. — Pra
nešama, jog Stanislavovo 
fronte Sovietų kariuomenė 
ne tik atlaikė visas savo po
zicijas, bet atmetė nacius 
tolyn atgal kai kuriose vie
tose.

bežiaus. — Kas nors blogo 
atsitiko nacių maršavimui 
pirmyn, — sako dėl to New 
York Times.

Maskva. — Raudonoji 
Armija sunaikino Rumuni
jos kariuomenės pulką, ku
ris mėgino persikelt per 
Prut upę, plaukiančią rube- 
žium tarp Sovietinės Bessa
rabijos ir Rumunijas.

Sovietų kariuomenė at
kirto nuo nacių pėstininkų 
pulkus ir sunaikino eiles 
tankų, kurie buvo prasibrio- 
vę pirmyn.

Raudonarmiečiai, sunai
kindami 39-tą nacių tankų 
korpusą, užmušė ir jo gene
rolą Schmidtą, geriausią jų 
tankinį strategą, ir atgriebė 
didelę dalį to ploto, kurį vo
kiečiai buvo užėmę penkta
dienį.

Vokiečiai Neviešpatauja 
Ore Rytų Fronte

Maskva. — Sovietai už
ginčija nacių tvirtinimus, 
būk naciai jau viešpatauja 
ore sovietiniame karo fron
te. Nes jeigu naciai viešpa
tautų ore, tai kaip Sovietų 
lakūnai galėtų kartotinai 
bombarduoti karinius punk
tus Vokietijos ir jos talki
ninkių: Rumunijos, Suomi
jos ir Vengrijos?

Didžiausias Karinis Or
laivis Pasaulyje

March Field, Calif. — Iš
bandytas naujas karinis A- 
merikos orlaivis Douglas 
B-19, didžiausias pasaulyje. 
Jis turi keturis motorus, po 
2,200 arklių jėgų kiekvie
nas; sveria 44 tonus be jo
kio krovinio; gali skrist iki 
210 mylių per valandą ir 
lėkt tūkstančius mylių be 
sustojimo; kaštuoja pusket
virto miliono dolerių.

' Šis oro milžinas gali nešt 
38 tonus svorio — žmonių, 
bombų bei kitokių krovinių.

Šiaulių, Vilniaus ir Baranovičių Srityse 
Raudonarmiečiai Pasitraukė į Naujas, 

Iš Anksto Priruoštas Pozicijas
Maskva. — Nacių tankai 

(šeštadienį) veržiasi linkui 
Minsko. Keliuose punktuose 
jie atmušti su dideliais 
nuostoliais jiems. Užmuštas 
vokiečių generolas ir suimti 
svarbūs dokumentai. Pietų - 
Rumunijos fronte Raudono
ji Armija ir parašiutistai 
uždavė priešui smūgį.

Maskva. — Raudonųjų 
raitelių divizija sunaikino 
priešų pulką Bessarabijos 
fronte.
NACIAI KAI KUR AT
MESTI 30 MYLIŲ ATGAL

Berne, Šveicarija. — Iš 
Maskvos pranešta, kad So
vietų kariuomenė, besitrauk
dama į priruoštas iš anksto 
pozicijas linkui Minsko, 
sėkmingai kontr - atakavo 
priešus. Įtužusiose kautynė
se srityje Minsko per visą 
dieną motorizuotos Sovietų 
jėgos vėl ir vėl kontr-ataka- 
vo vokiečius.

Mechanizuota Sovietų ka
riuomenė, stipriai remiama 
bombinių savo orlaivių, at
metė vokiečius kai kuriose 
vietose iki 30 mylių atgal.

“Sėkmingos mūsų kontr - 
atakos, stabdančios priešus, 
duoda vilties, jog per seka
mas 24 valandas gali išsi- 
vystyt žymūs įvykiai,” kaip 
praneša Maskva.

Lietuvos - B a 11 gu dijos 
fronte Sovietų kariuomenė 
dar niekur nepasitraukė iki 
vyriausios, tvirto,viškos sa
vo apsigynimo linijos, sakė 
New Yorko “Times” kores
pondentas Brigham šešta
dienį iš Berne, Šveicarijos .

Sovietų Juodųjų Marių 
laivynas stengiasi suardyt 
vokiečių-rumunų prisiruoši
mus Rumunijos prieplauko
se Constantoj, Sulinoj ir 
Hazelmo įlankoj.
TRAUKIASI ATGAL VO

KIEČIAI PIETUOSE
Pusiau - oficialiai patvir

tinta, kad Sovietų kariuo
menė atmušė vokiečius, ku
rie nuo Prut upės žiočių 
mėgino Juodųjų Marių pa
krantėmis maršuot linkui 
Odesos, ir visi tie vokiečiai 
traukiasi atgal.

RAUDONARMIEČIAI 
PERSIGRŪMĖ 

PER DUNOJŲ
Girdėt, jog Sovietų ka

riuomenė iš šiaurinių Duno
jaus upės pakrančių, že
miau Galati, persikėlė dvie
juose punktuose per upę ir 
platina savo tiltus, mažai 
pasipriešinimo sutikdama iš 
vokiečių bei rumunų pusės.

PARAŠIUTISTAI
Iš orlaivių nusileidę sovie

tiniai parašiutistai veikia į

pietus nuo Tulcea, Rumuni
joj, ir jeigu jiem pavyks, 
tai jie atkirs nacių ir rumu
nų karius esamus Sulinos 
srityje.

'JI ' 1

UŽMUŠĖ VOKIEČIŲ GE
NEROLĄ; PAĖMĖ DAUG 

NACIŲ Į NELAISVĘ
Maskva. — Associated 

Press, amerikonų žinių 
agentūra, šeštadienį prane
šė iš Maskvos, kad, apart 
pasitraukimo atgal srityje 
Šiaulių, Vilniaus ir Barano
vičių, Raudonoji Armija vi
sur kitur stipriai atlaikė sa
vo pozicijas ir net kontr-ata- 
kavo priešus skersai Duno
jaus upės į Rumuniją ir pa
ėmė 500 jų į nelaisvę.

O kur Sovietų kariuome
nė traukėsi į naujas pozici
jas, raudonarmiečiai sunai
kino 40 vokiečių tankų, na
cių oficierių buveinę ir už
mušė vieną jų generolą.

Lucko ir Lvovo srityse šė
lo didi tankų kova jau antrą 
dieną. Vokiečiai kartotinai 
mėgino prasilaužt linkui Ki
jevo, Sovietų Ukrainos sos
tinės, bet raudonarmiečiai 
atmušė nacius atgal, padarė 
jiem sunkių nuostolių ir pa
grobė daug vokiečių karo 
reikmenų ir paėmė į nelais
vę didelį skaičių nacių ka
reivių.

Palei Prut upę raudonar
miečiai paėmė nelaisvėn 800 
vokiečių ir rumunų karių.

OFICIALIS SOVIETŲ 
PRANEŠIMAS

Maskva. — Sovietų Žinių 
Biuras birž. 27 d. paskelbė 
sekamą pranešimą:

Po žiaurių kautynių lin
kui Šiaulių, Vilniaus ir Ba
ranovičių, per kurias prie
šai buvo skaudžiai sumušti, 
birž. 26-27 d. mūsų kariuo
menė pasitraukė į naujas 
pozicijas ir sėkmingai persi
tvarkė naujiem kariniam 
veiksmam.

Kautynės tęsėsi per nak
tį linkui Lucko (Lenkijoj) 
ir Skuleni srityj, Bessara
bijos fronte. Kitose fronto 
dalyse naktis ramiai praėjo.

Praeitą naktį priešų or
laiviai kartotinai bombar
davo miestus Borisovą, Bob- 
ruiską ir Mogilevą.

Per visą dieną birž. 26 
mūsų orlaiviai vėl ir vėl 
atakavo priešų tankų eiles 
linkui Vilniaus, Baranovičių 
ir Brody, ir dėl to priešas 
prarado žymų skaičių šar
vuotų savo automobilių ir 
tankų.

Sovietų orlaiviai, bombar
duodami karinius punktus 
Buchareste ir Ploesti, pada
rė didelį ten sunaikinimą. 
Mūsų lakūnai pragaištingai 

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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duotis save suvedžioti Hitlerio ir jo 
agentų propagandai.

Kai banditas Hitleris prievarta stu
mia pavergtus kraštus kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą, tai viso pasaulio laisvi 
žmonės, darbo žmonės, . kuriems rūpi 
tautų laisvė, kuriems rūpi sumušimas fa
šizmo, kuriems rūpi taikos užtikrinimas, 
privalo mobilizuotis, privalo kovoti prieš 
tąjį tarptautinį banditą ir jo agentus, 
kur tik su jais susiduria.

Amerikos lietuvių visuomenė turi ko
voti prieš hitlerininkus, kurie džiaugiasi 
Lietuvos išpūstijimu, kurie džiaugiasi 

i Lietuvos pavergimu!

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

“Su Dievo Pagalba”
Skelbiant karą Sovietų Sąjungai, Hit

leris pasakė kalbą, kurią užbaigė šaukda
masis “Dievo pagalbos” Sovietų Sąjun
gai sunaikinti.

Kai jis paleido savo ginkluotas go ve
das prieš Sovietus, Hitleris ėmė šauktis 
talkon visų kraštų fašistines valdžias. 
Italija, Suomija, Kroatija, Vengrija ir 
kiti kraštai (ne jų žmonės, bet jų val
džios) šaukiami kryžiaus karan — reli
giją gelbėti. Fašistinė Ispanija taipgi ra
ginama stoti j karą oficialiai. Bandoma 
sujungti visų kraštų reakcininkai vienai 
talkai, vienam dalykui: karui prieš So
vietų Sąjungą.

Kiek tai liečia Sovietų Sąjunga, tai jai 
beveik nėra jokio skirtumo, ar tie kraš
tai oficialiai karą paskelbs, ar ne. Jie 
visvien yra Hitlerio žinioje; Hitleris juos 
naudoja karui prieš Sovietų Sąjungą, 
naudoja karui prieš Angliją.

Bet svarbu čia priminti tai, kad savo 
banditiškus žygius darydamas, Hitleris 
dengiasi dievo vardu. Svarbu, kad jis sa
kosi gelbstįs religiją ir “tautų laisvę.”

Hitleris — bjauriausios rūšies bandi
tas, kuris, eidamas žmogų apiplėšti ir 
užmušti, pirmiau persižegnoja.

Ir šį banditą remia Lietuvos fašistai. 
Šį banditą remia ir juo džiaugiasi Ame
rikos lietuviški fašistai ir jų talkininkai. 
Girdi, jis Lietuvą išvaduos. Jis tikybą iš
vaduosiąs.

Lietuvoje, kaip ir kituose tarybiniuose 
kraštuose, tikybos niekas nepersekiojo. 
Žmonės, kurie norėjo melstis, meldėsi ir 
meldžiasi. Ten buvo tik iš turtingų dva
siškių ir dvarponių žemės ir kiti turtai 
atimti ir atiduoti vargšams. Dabar Hit
leris nori iš vargšų žemes vėl išplėšti ir 
sugrąžinti liaudies išnaudotojams.

Todėl religingi darbo žmonės neprivalo

LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš liepos 1 d.) praneša, 
kad “nuo vajaus pradžios, kovo 1 d., 
Centras priėmė viso 189 naujus narius, 
kuriuos įrašė 84 vajininkai-veikėjai.”

Žinoma, tai neužtenkamas skaičius. 
Per tris mėnesius turėjo būti įrašyta 
bent trys šimtai naujų narių.

Tame pačiame “Tiesos” numeryj telpa 
LDS Centro Valdybos į narius atsišau
kimas, kuriame, tarpe kitko, sakoma:

“Nereikia aiškinti, kokį svarbų laiko
tarpį mes gyvename; nereikia aiškinti ir 
to, kaip svarbu yra mums stiprinti mū
sų brangią organizaciją — Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą.

“Sąlygos darbui, sąlygos LDS auginti 
dabar yra lengvesnės; šiuo metu mažiau 
yra bedarbių, daugiau yra žmonių, galin
čių užsimokėti savo duokles į savišalpos 
ir apdraudos organizaciją, tokią, kokia 
yra LDS. Tik reikia uolesnio darbo, tik 
reikia daugiau pasišventimo, tik reikia 
daugiau sumanumo, o vajaus pasekmin- 
gumas bus užtikrintas!

“Iki šiol, prisipažinsime, mūsų vajus 
nėjo taip, kaip jis turėtų eiti. Iš 200 kuo
pų tik 70 tepasirūpino dirbti šiame vaju
je, įrašyti apie 200 naujų narių.

“Iš apie 9,000 narių, tik apie 100 narių 
tesidarbuoja, jieškodami naujų narių.

“Tai yra apsileidimas, draugai LDS 
veikėjai ir vajininkai! šis vajus privalo 
būti pasekmingiausis. Šis vajus turi at
vesti į organizaciją ne kelis šimtus, bet 
keliolika jų arba kelis tūkstančius.

“Vajus baigsis prieš šeštąjį LDS sei
mą, — jis baigsis 1942 metų birželio 1-mą 
dieną. Reikia darbuotis jau dabar. Kiek
viena kuopa privalo vajaus reikalu susi
rūpinti, ji pasvarstyti ir išrinkti va j įnin
ku s.

“Visose apylinkėse, kur yra bent kele
tas LDS kuopų, reikia šaukti LDS vei
kėjų pasitarimai apie mūsų vajų, apie 
padarymą jo pasekmingesniu!

“Kiekvienas mūsų veikėjas, kiekvienas 
vajininkas, kiekvienas narys turi rimtai 
tuomi susirūpinti ir pradėti darbą, jei 
dar nepradėjo.”

vojo ir daug žalos padarė 
fašistų armijai.

Abelnai, galima pasakyti, 
kad Vokietijos fašistų ar
mija dar neturėjo rimtos 
jėgos prieš save, todėl ji ir 
gali girtis lengvomis perga
lėmis. Bepig jai buvo muš
tis prieš mažesnes armijas 
ir silpnai ginkluotas.

Raudonoji Armija yra vi
sai skirtinga! Jos kariai ži
no už ką ir kaip reikia ko
voti. Sovietų Sąjungos liau
dis yra siela ir kūnu su savo 
šalies apgynėjais. Jokios fa
šistų šunystės armijoj ir jos 
užnugaryj negalimos. Rau
donosios Armijos stiprumas 
jau įrodytas mūšiuose už 
Mannerheimo Liniją. Vokie
tijos fašistų armija nedrįso 
tokį žygį daryti prieš Fran- 
cijos Maginote Liniją, bet 
paėmė francūzus apsupimu.

Vokietijos fašistai 1939 
metais pradėdami karą ma
nė, kad jį žaibo greitumu 
baigs. Bet jie apsiriko! Jie 
sumanė savo a v a n tiurą 
baigti, karu prieš Sovietus, 
prieš darbo žmonių šalį, 
šaukdami į kryžiaus karą 
visus kapitalistinio pasaulio 
ricierius. Bet kapitalistinis 
pasaulis negali būti vienin
gas, nes nei Anglija, nei kas 
kitas negali užmiršt Vokie
tijos fašizmo veidmainišku
mą. Vokietijos fašizmo ata
kos prieš Sovietų Sąjungą 
yra niekas kitas, kaip pas
kutinis desperacijos žygis. 
Bet šis jos žygis reiškia ga-

Mūsų Liaudies Galybė 
Sukriušins Priešą

Naziai nedaskaičiavo Sovietų Sąjungos žmonių budėji
mo ir pasiryžimo — sako Sov. Sąjungos Komunistų Par
tijos organas “Pravda.” Mūsų kova yra teisinga, mūsų 
priešas bus sudaužytas.

Birželio 26 dienos “Prav
da” rašo:

Atkaklūs, aštrūs mūšiai 
prieš įgudusį ir piktą priešą 
eina visu Sovietų pakraščiu 
nuo Baltųjų iki Juodųjų Jū
rų. Priešas sukoncentravo 
(sukuopė) galingas jėgas 
Sovietų parubežyje ir sumo
bilizavo savo • paklusnius 
tarnus — Rumunijos bajo
rus ir Suomijos baltgvardie- 
čius.

Fašistiniai plėšikai norėjo 
sučiupti Sovietų žmones ne
pasirengusius, kirsti netikė
ją, žaibinį smūgį. Jie klai
dingai aprokavo. Kaip vie
nas žmogus, visa Sovietų 
liaudis pakilo ginti savo my
limą tėvynę. Į priešo smū
gius Raudonoji Armija at
sakė smūgiais.

Rimti, bet reikšmingi So
vietų komunikatai (oficia- 
liniai pranešimai iš karo 
frontų) kalba apie didelius 
smūgius, užduotus Sovieti
nės artilerijos priešui, apie 
neapsakomą drąsą stalinis- 
tinių-sovietinių lakūnų, plie
ninės infanterijos ir tankie- 
čiu.

santvarką” Europoje. Jis 
naikina Holandiją, Belgiją, 
Daniją, Norvegiją ir Fran
ciją; jis įveda drakoniškus 
fašistinio teroro įstatymus 
visose šalyse, kurias vokie
čių kareiviai okupavo. Jis 

j fiziškai naikina cechus, len- 
'kus, serbus ir graikus. Ir 
tuos žmones, kuriuos jų pa
siutę valdonai, kurie susi
dėjo su minėta “nauja san
tvarka,” pavedė vokiškam 
fašizmui praryti, Hitleris 
paverčia savo vasalais, sa
vo paklusniais vergais.

Mussolinis m o b ilizuoja 
darbo pajėgas Hitleriui. 
Generolas Antonescu (Ru
munijos diktatorius) aprū
pina jį kanuolių pašaru, 
suomiški baltgvardiečiai pa

IŠ KARO IR APIE KARĄ

lą Vokietijos fašizmui. Rau
donosios Armijos pasieninės 
dalys, kurios, aišku, buvo 
kelis kartus silpnesnės savo 
skaičiumi už fašistų gaujas, 
atliko savo pareigą sulaiky- 
damos fašistu šarančius, ne
leisdamos į darbo žmonių 
tėvynę! Tas davė progą So
vietų Sąjungai patraukti iš 
gilumos šalies Raudonosios 
Armijos jėgą ir rezervus. 
Aišku, kad mūšiai bus dide
li. Kad jie reikalauja ga
baus milžiniškų jėgų vado
vavimo. Bet negali būti ki
tokių pasekmių, kaip visiš
kas Vokietijos fašistų jėgų 
sumušimas ir išnaikinimas 
fašizmo!

Vokiečiai Atmušti su Sunkiais 
Nuostoliais

Maskva. — Sovietų ka
rine komanda praneša, kad 
per baisią kovą Bessarabi- 
jos fronte naciai ir rumunai 
tapo atmušti ir nukentėjo 
didžius nuostolius.

veda jam savo teritoriją, iš 
kurios jis galėtų vesti karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Visose tose šalyse viešpa
tauja tas pats vargas, tas 
pats teroras, kaip ir pačioje 
Vokietijoje, kaip ir vokiečių 
fašizmo okupuotose šalyse.

Dabar Hitleris ištiesė sa
vo grobikiškus nagus linkui 
Sovietų žemės. Jis nori so
vietinių šaltinių kaštais, 
kaštais milionų Sovietų Są
jungos žmonių darbu sukur
to lobio atpildyti savo šal
tinius, kurie yra išsisėmę.
Jis nori atimti žemę iš ko- 

lektyviečių, jis nori sunai
kinti Sovietų miestus, uždė
ti savo ranką ant fabrikų ir 
Įmonių.

To jis niekados nepa
sieks !

Sovietų liaudis pakilo di- 
din karan už apgynimą savo 
tėvynės.

Ant mūsų vėliavų užrašy
ta: Už tėvynę, už garbę, už 
laisvę, už Staliną!

Po šia vėliava mes laimė
sime, nes mūsų reikalas yra 
teisingas!

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

Raudonosios Armijos Gene
rolas Apie Fašistų Armiją

Raudonosios Armijos ge
nerolas Michail Knozin ra
šo “Pravdoj” apie Vokieti
jos fašistų “nesumušamą” 
armiją. Jis sako, kad fašis
tai tiksliai pasaulyj skelbia 
pasakas, kad “Vokietijos ar
mija nesumušama.” Genero
las rašo, kad nėra klausimo 
apie tai, kad fašistų armija 
apginkluota iki dantų, kad 
fašistai ilgai prie karo ren
gėsi, kad jie savo jėgas per- 

. varė per karo ugnį.
Fašistai didžiuojasi 1939 

— 1940 metų karo pergalė
mis, bet tos pergalės buvd 
dažniausiai atsiektos pagel- 
ba visokių pardavysčių iš 
viršininkų tų šalių, ku
lias fašistai puolė. Tas 
buvo Lenkijoj ir Norve
gijoj, kur generolai kariams 
išduodavo tuščius patronus 
kovoj prieš Vokietijos fa
šistų armiją. Kur užpultos 
šalies užpakalyj veikė Hit
lerio agentai, kaip tai iš
šaukusieji Holandijos armi
jos kapituliaciją. Belgijoj 
fortą Ebon Emael paėmė 
dėka, kad jo turėjo išvogtus 
planus. Jugoslavijos armija

buvo silpna todėl, kad jos 
daug generolų ir oficierių 
buvo tarnavę Austrijos ar
mijoj ir buvo už Vokietijos 
fašistus. Generolas Koper- 
nik ardė armijos planus, 

Į kad tik Vokietijos fašistai 
karą laimėtų. Taip pat daug 
generolų kalti ir už Graiki
jos armijos kapituliavimą. 
Kas liečia Franci ją, tai ten 
ne vien generolai, bet net 
tūli valdininkai buvo Vo
kietijos fašistų agentai ir 
padėjo sumušti Franci jos 
liaudį. Tą dabar gali visi 
matyti iš Betaino valdžios 
veiklos.

Tokiomis tai priemonėmis 
razbaininkiški Vokietijos 
fašistai laimėjo pergales ir 
sudarė legendą apie “neįvei
kiamą Vokietijos armiją.” 
Tokiomis tai priemonėmis 
jie pavergė kitas tautas ir 
padėjo į darbo galvijų pa
dėtį.

Kitas dalykas, tai Vokie
tijos fašistai visur, kur tik 
ėjo smarkūs mūšiai, tai tu
rėjo daug skaitlingesnes jė
gas, kaip jų priešai. Taip 
1940 metais, gegužės 10 d., 
kada jie pradėjo puolimą 
prieš Holandiją, Belgiją ir

Franciją, tai fašistai į fron
tą sutraukė 107 pėstininkų 
divizijas ir 10 tankų divizi
jų. Kuomet ten talkininkai 
tik galėjo prieš šias fašis
tų jėgas išstatyti 63 pėsti
ninkų, 6 rai tari jos ir 4 leng
vai ginkluotas mechanizuo
tas divizijas. Viso 73 divizi
jas prieš 117 Vokietijos fa
šistų divizijų! Prie to, tal
kininkų armijas sudarė 
francūzai, anglai, belgai ir 
holandai, kurie neturėjo 
bendros vadovybės, kurie 
turėjo skirtingą karinį mo
kinimą ii/ apginklavimą. 
Vėliau talkininkai patraukė 
dar 7 divizijas rezervo, bet 
•vis vien Vokietijos fašistai 
buvo daug skaitlingesni.

Kada ėjo mūšiai Flandri
joj, tai ir ten Vokietijos fa
šistai buvo daug skaitlin
gesni. Jie turėjo 135 pėsti
ninkų divizijas ir 12 tankų 
divizijų, prieš 95 Franci jos 
ir jos talkininkų divizijas ir 
silpnas talkininkų mechani
zuotas jėgas.

Mūšiuose už Paryžių ir 
Graikiją Vokietijos fašistai 
valdė orą. Bet vis vien 
Graikijos kariai stipriai ko-

Naciai Sakosi Laimi Prieš 
Angly Orlaivius

Berlin. — Vokiečių kari
nė komanda sako, kad jie 
nušovę šešis iš 25 anglų or
laivių, kurie bombardavo 
Vokietiją ir šiaurinę. Fran
ciją.

Vokiečių orlaiviai nu
skandinę anglų prekinį lai
vą 1,500 tonų, ir bombarda
vę anglų prieplaukas.

Pasak nacių, tai per sa
vaitę nuo birželio 15 iki 22 
d. jie sunaikinę 136 Anglijos 
orlaivius, o anglai — tik 35 
vokiečių orlaivius.

Francūzai Būga iš Syri- 
jos į Turkiją

Ankara, Turkija. — Vi
chy Franci j os valdžia, prašė 
ir Turkija leido- dvidešimt 
penkiem tūkstančiam Fran
ci jos kariuomenės pereit iš 
francūzų kolonijų Syrijos ir 
Lebano į Turkiją.

Anglai turi vis t daugiau 
.laimėjimų prieš francūzus 
tose kolonijose, ir francū- 
zams nėra, vilties ten atsi-

O tai dar tik pradžia. 
Priešui dar teks pažinti pil
ną neišmatuojamą jėgą ga
lingo sovietinio smūgio, nes 
kovon pakilo visa daug-mi- 
lioninė Sovietų liaudis. Prie
šas turės pažintį nenugali
mą, viską sunaikinančią So
vietų liaudies pagiežos pajė
gą. Raudonosios Armijos 
regimentai fronte kbvoj& su 
aštriausiu, neapsakomu pa
sipiktinimu įsiutusiems ka
ro kurstytojams. Jų pasiti
kėjimas pergale nepalaužia
mas, nes jie žino, kaip ir vi
sa Sovietų liaudis žino, kad 
mūsų reikalas yra teisingas, 
kad mūsų karas yra teisin
giausias karas už mūsų tė
vynę, už mūsų garbę ir lais
vę.

Mes žinome ir nė valandė
lei nepamirštame, kad prie
šas yra tvirtas, kad jis su
rinko visas savo jėgas, su
mobilizavo visus savo šalti
nius, puolimui mūsų. Kova 
bus sunki. Mus laukia daug 
sunkumų, daug vargo ir 
daug pasiaukojimo. Bet mes 
drąsiai pasitinkame visus 
tuos sunkumus, nes mes gi
name teisingą reikalą. Mes 
savo pusėje turime ne tik 
mūsų ginkluotas jėgas, ku
rios ne prastesnės, bet ge
resnes už vokiško fašizmo 
jėgas, bet taipgi simpatiją 
visų žmonių, kuriuos Hitle
ris pavergė, visos pažangio
sios žmonijos. Nes mūsų ar
mija neša žmonėms tautinį 
išsilaisvinimą, -tautinį atgi-

Nepatenkinta Moteris

Gerb. daktare! Man skaitant 
tamstos straipsnius, esti labai 
įdomu. Aš nesijaučiu ligone, 
bet ir aš norėčiau ko pasi
klaust. Gal ir man duotumėt! 
kokį pamokinimą.

Esu vedus 12 metų. Turiu kū
dikį 10 metų. Aš neturiu lai
mės lytiškam gyvenime. Atlie
ku “pareigą,” dantis sukandus. 
Gal ta nėštumo baimė visą ma
ne surakina ir užslopina jaus-! 
mus? Ar gal kad vyras labai 
šaltai, apseina, be jokios meilės, 
gal tas visai sunaikina patrau
kimą?

Po kiekvieno susinėsimo man 
strėnas labai skauda. Taip esu 
sveika ir myliu gyvenimą, my
liu paflirtuot su vyrais, bet, į 
kad geisti “vyro,” tai ne. Man 
regis, galėčiau gyvent Jr be. 
Labai prašau atsakyti per 
“Laisvę.” Iš kalno dėkui.
ATSAKYMAS.

Tokia, kaip Jūsų, Drauge, 
būklė, ėda daugybę moterų. Ma
žyčio straipsnelio rėmuose, o 
dar per laikraštį, daug ko ne
nupasakosi.

Jūsų nuomonė visai teisinga. 
Apsiveisimo baimė slopina jau
smus. Slopina ir vyro nevikru
mas, stoka meilės meno, taip iš 
vyro, taip iš moters puses.

Pirmas punktas galima pra
šalinti gerais apsisaugojimo 
būdais. Apsiveisimų galima 
vengti mechaniškais ir chemiš
kais būdais arba abiem būdais 
iš karto.

Vyras gali vartoti kokią per
tvarą, bet da geriau, jei mote
ris įsideda sau kokią uždangą, 
pirma to įspaudusi į ją tam ty
čia antiseptiškos (geriau sa
kant prieš-sėklinės) mostelės.

Miestuose, daugely valstiją,
yra gimimams reguliuoti klini
kos (Birth control clinics) ar
ba motinystės centrai (Mater
nity Centers). Ten galima gau
ti gerų patarimų. Laikrašty ne
patogu aiškinti visa muzika.

Bile kokia baimė nustelbia 
lytinį jausmą ir mažina pasi
tenkinimą. Netik kad apsiveisi
mo baimė, bet ir baimė, kad 
kokios ligos nepagautum, kad 
kas Iičsutrukdytų, kad gal ne
gerai darai ir tt. čia jau reikia 
geros nuotaikos, palankių apy- 
stovų, susipratimo.

Meilės meną turi praktikuoti 
abu, netik kad vyras. Vyras vi
sų pirma turėtų žiūrėti, kad ne 
save, bet moterį gerai patenki
nus. Jei sugebės moterį paten
kinti, tai ir jam pačiam dides
nis bus pasitenkinimas. O tai 
yra natūralu, gamtiška. Ir svei
katai tai daug reiškia.

Jei moteris nuolat nepasiten
kina, tai tas galų gale apsilp- 
nina moters lytiškumą ir svei
katą.

Vyras privalo pirma to gerai 
moterį išjudinti, prirengti: bu
čiuoti, glamonėti, myluoti, ku
tenti. Moteris irgi neturi būti 
lyg negyva. Ji turi parodyt vei
klumo, judėsiu, pastangų. Daug 
priklauso nuo vyro, bet nema
žai priklauso ir nuo moters.

Bendri poros santikiai daug 
reiškia. Visokie vienas kito įžei
dimai, kandžiojimai, kritikavi
mai ilgainiui atšaldo ir gilią 
meilę ir prisirišimą. Mažiau 
savimeiles, mažiau egoizmo, 
daugiau pasiaukojimo! Dau
giau tikro širdingumo, atjauti
mo.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

laikyti.

mimą.
Vokiškas fašizmas sukūrė 

brutališko teroro brutališką 
režimą, begėdišką apiplėši
mą, neturinčią sau lygios 
priespaudą, s i 1 p n e sniųjų 
žmonių' ir visų žmonių fiziš
ką naikinimą, į kuriuos fa
šistai žiūri kaipo į “žemes
nę rasę.”

Hitleris ciniškai šitą reži
mą vadina “nauja santvar
ka” E u r o p o j e. Fašistų 
programa yra aiški: pada
linti Vokietijos žmones į 
viešpačius ir vergus; fašis
tiniai viešpačiai turi pa
vergti visus kitus žmones, 
paverčiant juos paklusniais 
vokiško fašizmo vergais. 
Hitleris šią programą pra
veda įsteigdamas “naują Brazilijos kariai vėliausiuos pratimuos (manevruos).



Trečias puslapis
t

Pirmadienis, Birželio 30, 1941

Minersville, Pa.

atliko, kaip pridera moteriai.

MONTELLO, MASS

KETURIŲ DIENŲ PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisvės”
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London. — Anglų spauda 
kelia klausimą, ar ne lai
kas jau būtų pasiųst laivais 
anglų armiją į šiaurinę 
Franci ją prieš Vokietiją.

Jie nepaiso, kad Anglija 
ir Amerika gali išlaimėti 
prieš hitlerizmą dėl to, kad 
Tarybų Sąjunga stojo prie
šais jį. J. B.

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti šiuose 
mūsų piknikuose. Rengėjai.

sidaręs nuo pažangiųjų. Svei
kas būdamas priklausė partijai, 
ALDLD ir L. D. Susivienijime 
iki paskutinių dienų. Pirmuti
nėse dviejose organizacijose, 
kada liga atskyrė nuo sveikųjų, 
arti du metai, nepriklausė; bet 
nežinau dėl .ko LDS kuopos na
riai taip šaltai atsinešė linkui 
velionio atsiskyrimo?

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Penktadienį, July 4 - PIKNIKAS
Šeštadienį ir Sekmadienį, July 5 ir 6 — 

Bus didžiausi piknikai, nes turėsime daug svečią 
iš kitų miestų, kurie suvažiuos iš didžiojo May
nard pikniko. Bus gerų kalbėtojų ir įvairių

’ cas Arinauskas, 48 m. biednų
jų prieglaudoj. Palaidotas su

Čia tenka keliais žodžiais pri- rienė, ir tinkamai savo užduotį 
siminti apie velionio biografiją.
Jis paėjo iš Lietuvos, religinių! -n i • • *- . _Pabaigoj gegužes mirė Vin- 
pazvalgų buvo protestonas,! ’ — •• ’
kaip lietuviai vadina “prūsas.
Kalbą vartojo pilnai lietuvišką bažnytinėmis apeigomis.
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“Sukilimas” Važiavo Iš 
Berlyno į Kauną

Amerikiečiai, didžiumoje, 
jau susilaikė nuo niekinimo 
bolševikų, komunizmo. Patį 
komunizmą jau pradeda ig- 
noruot, palikti kitam laikui, 
kada karas pasibaigs.

Lowell Thomas šiais me
tais buvo įsimylėjęs krims
telėti rusams, kur tinka ir 
kur netinka. 0 šiandien jau

Birželio 23 d. vokiečių ži
nių agentūra rašo, kad puo
limas vokiečių ant Sovietų 
Sąjungos įvyko visai ru
sams netikėtai. Tą aiškini
mą perduoda Amerikos ži
nių agentūros United Press 
rašytojas Oechsner iš Ber
lyno. Apie Brest-Litovską, 
sako, pasipriešinimo nebu
vo. Kijevos miestas žiburių rimčiau pasakė pakartoda- 
neužgesino iš šeštadienio į mas kito žodžius, kad, gir- 
sekmadienį, dėl to vokie- di, kai Britanija ir Rusija 
čiams bombininkams buvo 
lengva tą miestą užpulti. 
Jie jį užpuolę trečią valan
dą sekmadienio ryte.

Tai kaip šuo iš pasalų už
puolė.

Apie tą patį laiką, sekma
dienio rytą, pradėjo mėtyt 
bombas ant Kauno.

Pirmadienį Kaunas turė
jo paskelbti “Lietuvos ne
priklausomybę nuo Rusijos” 
— ir paskelbė. Dar sako tie 
pats vokiečių nacių praneši
mai, kad “sukilimas” prieš 
Sovietų Sąjungą įvykęs Lie
tuvoj. Per radiją pranešta, 
kad iš Berlyno tapo nuga- 

.hanti į Kauną tie lietuviai 
pabėgėliai, kurie valdė Lie
tuvą iki pereito rudens. Ve, 
tai ką vokiečiai naciai pava
dino “sukilimu.” Patys na
ciai šnipai nuvežė savo lie
tuviškus lekajus ir liepė pa- 
siskelbt, kad jie dabar val
dysią lietuvius. Tai tau “su
kilimas”! Kokia laimė Gri
gaičiui, Michelsonui, Kar
piui, Tysliavai ir kitiems 
“ponams,” kad Hitleris iš
pildė jų sukilimo geismą!

. Jų aukos, tiems pabėgė
liams surinktos, nenuėjo 
veltui. Tik vieną gailestį jie 

’ turi, kad Smetonos ten nė
ra. Dabar — kaži, ar Roose- 
veltas už “socialisto” Gri
gaičio įteiktą cibuką paro
dys malonę — išleis Smeto
ną į Lietuvą, kad tenai “de
mokratiškai p r ezidentau-

kąrą išlaimės, “mes stengsi
mės sustabdyti komunizmo 
plitimą.”

Fulton Lewis, Jr., tą pat 
per radiją pasakė, nė žo
džio neperkeisdamas.

Mažuma, vienok, nenu
stygsta. Kartojo bent du 
syk per šias dvi laimingas 
Amerikai (ir Anglijai) die
nas:

“Vokiečiai gali greitai pa
vergti Rusijos kaimiečius, 
kurie jau pavergti komunis
tų.”

Šitoki pasakoriai išrodo 
esą pro-naciais, arba pro- 
fašistais.

Birželio 15 d. Schuilkill aps
kričio biednųjų prieglaudos li
goninėj mirė Jonas Sherrtberis, 
pragyvenęs 46 metus amžiaus. 
Palaidotas laisvai “Unijos Ka
pinėse,” su visais civilinio'karo 
veteranais amžinai ilsėtis.

Laidotuvės buvo laisvos, ir 
galima pavadinti tarptautinė
mis, nes publika susidėjo skir
tingų tautų ir tikėjimiškų pa- 
žvalgų, protestonų, katalikų ir 
laisvų. Taip pat ir patarnauto
jai panėšėti j kapus susidėjo iš 
skirtingų tautų, ir pažvalgų; 
net ir pats miesto gaspadorius 
neatsisakė patarnaut velionį pa
nėšėti į kapus.

Man teko, pasakyti atsisveiki
nimo prakalbą. Dalyviai laido
tuvėse, kiek nugirsta, pasireiš
kė patenkintais prakalba.

Nežinau kodėl laidotuvėse 
publikos nedalyvavo skaitlin
gai. Ar dėl to, .kad pasitaikė 
viduryje savaitės, kada dirba? 
Ar velionis taip mažai draugų 
turėjo? Bet paėmus praeitį, tai, 
rodos, velionis nebuvo visai už

— ir visuomet buvo su lietu
viais. Bet iš katros dalies Lietu
vos paėjo, neteko sužinoti. Me
tais buvo tik pusamžis žmogus. 
Jo sveikatą suardė kasyklų du
jos ir nuodingos dulkės. Nuo jų 
gavo džiovą ir virš dvejus me
tus ta žiauri liga jį kankino, iki 
galutinai sunaikino visas spė
kas. Laidotuvėmis rūpinosi jo 
gyvenimo draugė Ona Shembe-

Tarnas Opliauskis, 45 m. pa
saulinio karo veteranas, įieš
ko jo pragyvenimo primityvėj 
anglies kasykloj, tapo slinkiai 
sužeistas ir iš to mirė. Tapo 
palaidotas ant lietuviškų Liuo- 
sybės kapinių laisvai su milita- 
riniu honoru.
vėm patarnavo laidotuvių di
rektorius Vincas Tucinas.

Taigi, trumpu laiku netekom 
3 lietuvių pusamžių. Atsižvel
gus į jų amžį, tai yra aukos 
šiandieninės netikusios siste
mos. J. Ramanauskas.

Sovietai Sunaikino 
Daug Nacių Tanky

Maskva. — So v. Sąjun
gos kariuomenė sunaikino 
daug vokiečių tankų link- 

Abiem laidotu- mgje Minsko, šiandien na
ciai dar pirmą kartą pasie
kė senąjį Sovietų Sąjungos 
rubežių Baltgudijoj.

Ketvirtadienį, vakare, July 3 —
Šokiai iki vėlumos nakties.

“Laisves” Piknikas New Yorko Apylinkėj

Bus Liepos-July 6, Clinton Park
toje pačioje vietoje, kur pernai buvo. Prašome įsitėmyti antrašą:

Clinton Park, Betts & Maspeth Avės., Maspeth, N. YU'

Piknikas prasidės 12 valandą dieną. Muzika nuo 2-ros valandos po piety

PETER RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Daug 
svečių atvyksta iš kitų miestų. Pasimatykite su 
jais ir pasivaišinkite savo dienraščio iškilmėje.

Keturi Chorai Dalyvauja Programoj
Sietyno Choras, Newark, N. J., vad. B. Šalinaitei;
Bangos Choras, Elizabeth, vad. A. Klimaitei;
Pirmyn Choras, Gr. Neck, vad. G. Kazakevičiaus;
Aido Choras, Brooklyn, vad. A. Žilinskaitei

Brooklyniečiai, Newyorkieciai ir visa Didžiojo New Yorko apylinkė privalo rūpintis, kad šis piknikas būtų 
kuo sėkmingiausias. Savo atsilankymu Jūs paremsite dienraštį “Laisvę” ir patys smagiai laiką praleisite.



Ketvirtas puslapis

Besistumdant Tarpe 
Visokių Žmonių

Aną dieną dirbtuvėj, sulietu
vėjęs dzūkas man sako:

—žinau, kad tu tankiai eini 
ant “šiuo,” šį vakarą nueik ant 
“Atson,” pamatysi gražų pik
čių.

—O kaip to “pikčiaus” var
das? — Paklausiau.

—Nežinau, kaip jo vardas ar 
pavardė, mūsų berniokas sakė 
tiktai, kad labai gražus.

Vakare parėjęs iš darbo, pa
sakiau pačiai, kad tuojau pa
ruoštų vakarienę, nes eisime 
ant judžių.

—Ar bus geri? — Ji paklau
sė.

— Gal geri, o gal blogi; kaip 
až galiu žinot? Kai nueisi, tai 
pamatysi, — atsakiau šiurkš
čiai.

—Tai neisiu, neturiu laiko,— 
burbtelėjo ji.

Pavalgęs ir nei “gudbai” pa
čiai nepasakęs, išėjau ir numas- 
katavau pas “Hudson” judžių 
teatrelį; atydžiai išstudijavęs 
lauko pusėj iškabinėtus garsini
mus, persitikrinau, kad viena 
filmą rodo, kaip gerai ir links
ma būti armijoj, o antra de
monstruoja, kaip jaunuoliai ga
li išsilavinti plėšikavime ir 
gengsterizme. Nusispjoviau, 
perėjau skersai gatvę, sustojau 
ant kampo šalygatvio ir mąs
tau: “Čia pat lietuviška užeiga, 
ar užeit, ar ne?” Tuo tarpu, už 
poros žingsnių nuo manęs, su
sitiko du man nepažįstami lie
tuviai, vienas sako:

—Kurgi taip žergi, kodėl nei
ni į bažnyčią, juk žinai, kad šią 
visą savaitę kas vakaras atsi- 
būna pamaldos už taiką?

— O aš meldžiuosi, kad ta 
vaina tęstųsi dar kokį dešimt 
metų, — atšovė antrasis.

—Ar tu sudurnavojai, kad 
taip kalbi?! — suriko pirmasis.

—Ne aš, ale jūs sudurnavo- 
jote,—atsikirto antrasis. — Jei 
taika įvyks, tai kaip tada Hit
leris sumuš Staliną, kad atva
duoti Lietuvą?

—Brolau, į tą vadavimą Lie

kų judėjime,, ne vien lietuviš
kame, bet ir tarptautiškame; 
kad daugiau turėtume tokių 
moterų!

Svetainėje radau keletą 
žmonių, ir porą žilų jaunikai
čių. Vienas vyras žiūrėjo į 
“Laisvę,” kitas čiupinėjo “Vil
nį,” o dar kitas sukinėjosi žiū
rinėdamas, lyg kaž ko jieško- 
damas.

—Kurgi “Keleivis,” kad ne
simato? — Paklausė j ieškoto
jas.

—Kokiam kipšui tau prireikė 
to mėšlo? — Paklausė .kitas.

—Noriu persitikrinti, ar jau 
Raudonoji Armija atsitraukė 
iki Volgos, kaip kad aną sykį 
“Keleivis” rašė. — Pajuokavo 
j ieškotojas.

—Gal milijonierius senbernis 
išsinešė, jis ne sykį yra taip pa
daręs. — Atsiliepė vienas. — 
Jis tą šlamštą laiko už geriausį 
laikraštį, o priežastis štai ko
kia: Tur būt jis svajojo pirkti 
dvarą Lietuvoj; kaip tyčia, 
naujoji valdžia išdalino dvarus 
kumečiam, “Keleivis” tą val
džią už tokį pasielgimą prakei
kė, užtai “milijonierius” ir įsi
mylėjo fą keikūną.

—Tai kad jis tą neva laikraš
tį taip garbina, kodėl jis jo ne
užsiprenumeruoja? — Įsimaišė 
kitas.

—Kur tu girdėjai, kad šykš
tuolis numestų centą be gyvo 
reikalo? — įsimaišė trečias. — 
Juk 5is paliko nevedęs tiktai 
todėl, kad nereikėtų maitinti, 
kaip jis sako, svetimą pilvą. Jis 
už dešimtuką nuvarytų utėlę į 
Buffalo.

Visi pradėjo klegėti, o aš iš
ėjau namo.

Eidamas sutikau pažįstamą 
lietuvį, jis mane užkalbino.

—Na, o kaip tu mąnai, kas 
laimės “faitus?”

—žinoma, kad CIO unija lai
mes, o ne Fordas, — atsakiau. 
' —Ne, ne apie tai aš klausiu, 
aš noriu žinoti, katras kumšti
ninkas laimės “faitus,” Luis, 
ar antrasis?

—Pataikei, drauge, — atsa
kiau. — Nieko nežinau, nes aš 
apie tokius “faitus” visai ne
įdomauju, “gudnait.”

llayuotis.

tuvos aš dabar jau kitaip žiū
riu, man rodos, kad iš to vada
vimo naudojasi tiktai visokie 
dykaduoniai tuštindami mūsų 
kišenius, ant galo, ar ištikrųjų 
reikia Lietuvą vaduoti? Nese
niai gavau laišką iš Lietuvos 
nuo brolio, rašo, kad netik jam, 
bet daugeliui dabar geriau, ne
gu prie Smetonos kad buvo. Aš 
jau nenorėčiau, kad Hitleris 
mušdamas Staliną paverstų vi
są Lietuvą į griuvėsius.

Nebegirdėjau, ką antrasis at
sakė, nes pamačiau antroj pusėj 
gatvės einančią Literatūros 
Draugijos kuopos finansų raš
tininkę; pamaniau, kad ir ji ei
na ant judžių, todėl pasiskubi
nau persergėti ją. Užbėgau jai 
už akių ir sakau:

—Be reikalo einate, drauge, 
jie visai netikę.

—Tai jūs jau buvote pas 
juos? — paklausė ji.

—Buvau, bet nėjau į vidų, 
nes atrodo, kad aš jų negalėsiu 
pakęsti.

—Ar ne sarmata taip kalbė
ti, negalėsi pakęsti savo drau
gų? Ant susirinkimo pats pri
tarei, kad reikia nuėjus į na
mus pakalbinti, kad užsimokė
tų. — Piktai subarė mane.

—Dabar suprantu apie ką ei
na mudviejų pasikalbėjimas, o 
aš maniau, kad jūs einate ant 
judžių.

—Kalbi kaip piemuo, man 
permažai laiko dėl svarbesnių 
darbų, o jis, mat, įsivaizdina, 
kad aš eikvoja laiką dėl kokių 
ten kvailų judžių. Pats žinai, 
kad dar yra keletas, L. D. kuo
pos narių neužsimokėjusių už 
šiuos metus, einu vieną kitą 
pakalbinti, gal užsimokės.

Aš pasijutau žioplai pasiel
gęs, bandžiau pasiteisinti, dar 
labiau susipainiojau ir nuėjau 
Gedimino svetainės link. Eida
mas pamislijau: Iš kur pas tą 
moterį tiek daug energijos? 
Pergyvenus ne vieną skaudų 
gyvenimo smūgį, tačiau pajėgia 
energingai darbuotis darbinin

Massachusetts Lietuviai Pasisako Prieš Hitleriz- 
mą ir Lietuviškus Jo Agentus Amerikoje

Worcester, Mass., lietuviai, 
susirinkę .į Olympia Parką, bir
želio 22 d., priėmė sekamą re
zoliuciją :

Mes pasmerkiame smetoni
ninkus, kurie išvyti iš Lietuvos, 
su Hitlerio pagelba atvykę į 
Jungtines Valstijas, dirba Hit
lerio ir kitų fašistų naudai: va
ro propagandą už fašistinį ka
rą, kiršina vienus lietuvius 
prieš kitus, skleidžia antisemi
tizmą tarp lietuvių, ardo Ame
rikos lietuvių vienybę.

Pasmerkiame tuos klerikalus, 
tautininkus ir socialistus, kurie 
susibūrę apie Hitlerio agentus 
smetonininkus varo tą patį pra
gaištingą lietuviams ir visiems 
progresyviams žmonėms darbą.

Protesuojame prieš Roose- 
velto administraciją, kam jinai 
priėmė ir leidžia čia veikti lie
tuviškiems Hitlerio agentams— 
smetonin inkams.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuve 
yra 

unijine

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaktas.

VARPAS BAKERY. 3M0 Stagg Street. Bronklyn, N. Y

9UNI0N LABEL

Kviečiame visus lietuvius lai
kytis vienybėj, kovoti prieš 
smetonininkus ir visus tuos, ku
rie dirba Hitlerio naudai.

Kviečiame visus lietuvius 
tvirtinti tas lietuvių organizaci
jas ir tą spaudą, kuri kovoja 
prieš fašizmą, gina demokrati
nes žmonių teises, darbuojasi 
už visos liaudies gerbūvį.

Kviečiame Roosevelto vy
riausybę susitarti su Sovietų 
Sąjunga bendram veikimui 
prieš Hitlerį ir visokį fašizmą.

Kviečiame Rooseveltą pa- 
liuosuoti iš kalėjimo Browdcrj 
ir kitus anti-fašistus.

LDS Pirmo Apskričio 
Komitetas.

London. — Anglai dabar 
naudoja naujus milžiniškus 
bombinius orlaivius prieš 
nacius.

Gyvulių
Gyvulių džiova, kas kadai

se buvo toks baisus dalykas 
ūkininkams visose šalies daly
se, beveik visiškai išbaigta, ką 
neseniai pranešė Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės Depart- 
mentas.

Užkrėtimo laipsnis kiekvie
name apskrityje, kiekvienoj 
valstijoj dabar sumažintas iki 
mažiaus kaip pusė vieno 
nuošimčio, kas reiškia beveik 
pilną išnaikinimą po 23 metų 
sunkaus darbo, kuriuo laiku 
232,000,000 “tuberculin tests” 
padaryta ir 3,000,000 džiova 
užkrėstų gyvulių buvo sunai
kinta.

Kai kurie faktoriai prisidė
jo prie šitos ligos kovos. Vie
nas buvo, jog gyvulių savinin
kai patys rėmė tą darbą, kiek

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirkaite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

Krautuvė atdara kas dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 vak va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

KANAPORIAI
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrccn 8-9805
\>
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Džiova
tik galėdami; kitas buvo pri
sidėjimas valstiškų sanitariš
kų darbininkų, kurie užžiūrė- 
jo gyvulius. Trečias, ir labai 
svarbus faktorius, buvo naujai 
išrastas Bureau of Animal 
Husbandry “tuberculin,” kuris 
suseka 10% daugiau džiova 
užkrėstų gyvulių, negu seniaus 
vartojamas “tuberculin.”

Nepaisant ilgos programos 
galutino pasisekimo, oficialai 
sako, jog vistiek paskirtu lai
ku reikės egzaminuoti gyvu
lius, ypatingai tose vietose, iš 
kur džiova užkrėsti gyvuliai 
buvo pašalinami. Tas padarys 
Amerikos gyvulius sveikiau
sius visame pasaulyje.
Skelbkites savo biznį dien

rašty j “Laisvėje.”

BOSTONO APYLINKE
*

%
K

Didysis Bostono apylinkes lietuvių piknikas Liepos 4 d. Maynard, Mass,, kur su- į j i | 
plaukia tūkstančiai žmonių. Tai puikūs pasimatymai su senais pažįstamais ir daug 1Į | 

gražiy progų įsigyti naujy pažinčių. i

4th of July, Vose Pavilion, Maynard, Mass.
Pradžia 12 valandą dieną • Prašome nesivelinti

Šokiam Gros Rhythm Kings Orkestrą iš 10 Kavalkų
Puiki Dailės Programa Kurią Išpildys =

Montello Dailės Ratelio Choras
ir Apšvietos Motery Grupe,

Vadovaujant Onai Mineikiūtei

KALBĖS A. BIMBA, IŠ BROOKLYN!)
Vienas iš “Laisvės” Redaktorių

Norwood© Vyry Choras-vad. M. K. Bolio
So. Bostono I (armonijos Oktetas

Vadovaujant H. Žukauskaitei

Worcester Aido Choras, vad. J. Karsokienei
ĮŽANGA PRIE VARTŲ 25c. ASMENIUI

ra
a——™
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New Zlnloi NOTICE is hereby given that License Nn. 
GB 6217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

LICENSES

Visi Į Protesto Mitingą Prieš 
Lietuvos Užpuolikus Fašistus!

Ragino Protestuoti Prieš
Ispanijos Pabėgėlių

Deportavimus
Arthur Osman, Urmu Par

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1587 has been issued to the undent 
to sell beer, at retai! under Section 1< 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
851 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL NELSON
851 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

LOUIS BARTH
372 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 595 has been issued to the undersiKned 
to sell beer, at retail under Section 107’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 4 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RIDGE DINER, INC.
6901—4 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aicohoiic Beverage Control Law at 
1183 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE TRESTMAN & IX1UIS BELKIN 
(Sunshine Dairy)

1183 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Ką Mums, Lietuviams, 
Reiškia Šis Karas?

Šiandien nerasi žmogaus, 
kuris nesidomėtų Vokietijos 
fašistų karu prieš Sovietų Są
jungą. Ir tai natūralu. Tai nė
ra paprastas valstybės užpuo
limas tokią pat valstybę dėl 
perkėlimo rubežių. Tai yra 
aršiausio imperializmo užpuo
limas ant taiką mylinčių žmo
nių. Tai yra barbariškos fa
šizmo sistemos žūt-būtinas pa- 
simojimas pasmaugt progreso 
ir žmonių geroves—socialisti-

tapę liaudies “broliais”?
Kas atsitiktų su tūkstančiais 

tų kovotojų, kurie darbavosi 
skirstyme žemių, nusavinime 
fabrikų, bankų, apvalyme įs
taigų nuo smogininkiško bru- 
do ?

Kas būtų su tais, kurie jau 
užsėjo sklypelį iš dvarininko 
ar klebono nusavintos žemės, 
kurie dirbo liaudies nusavin
tam fabrike, ar nebegrąžino 
bankininkui Tarybų 
panaikintą skolą?

Lietuvos liaudis 
kovoti prieš fašizmą 
kutiniam.

kaki žios

pasisakė 
iki pas-

Kas Atsitiktų su Lietuva?

Lietuvius dar labiau jaudi
na šis karas, kadangi jis eina 
ant Lietuvos žemės, gręsia su
naikinimu mylimu savųjų, jų 
turto. Bet patsai karas yra 
tik dalimi tų baisenybių, ko
kias atneštų fašizmas, jeigu 
jis būtų sugrąžintas Lietuvon.

Kas gali nors minutei da- 
leisti, kad sugrąžinti Lietuvon, 
turėdami revolverio ir nagai-
kos galią ant liaudies d vari- Sovietų 
ninkai,

Amerikos lietuvių mases 
smerkia barbariškus Lietuvos 
užpuolikus, tik saujalė prara
dusių visokį žmoniškumą sme- 
tonininkų ir jų pakalikų nori, 
kad Lietuvos žemė būtų su
mirkyta jos liaudies krauju, 

! kad visi ravai taptų Lietuvos 
i liaudies kapinynais.
į “Ar Sovietai Gali Laimėti?”

“Ar mes galėtume padėti 
Są j u n ga i sukriu š įn t i

fašizmą?” Tokiais klausimais 
apipila lietuviai kiekvieną

apie Sovietų Sąjungos padėtį 
žinantį, teisingai apie ją kal
bantį žmogų.

Tiems ir kitiems šių dienų 
klausimams išaiškinti yra ren
giamas masinis mitingas-pra- 
kalbos šį antradienį, Grand 
Paradise salėj, kur keli iš žy
miausių Europos ir pasaulinės 
padėties žinovų suteiks pirma- 
rankių žinių. Į šias prakalbas 
negana patiems šio pranešimo 
skaitytojams ateiti, bet svar
bu pasidarbuoti, kad visi Broo- 
klyno lietuviai apie jas išgirs
tų. Pasidarbuokite!

Kalbės R. Mizara, I). M. 
šolomskas, ir kiti. Įžanga ne
mokama. Įvyks liepos (July) 
1-moš vakarą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos.

duotuvių ir Sandelių Darbinin
kų Unijos Lokalo 65-to prezi
dentas, aštriai smerkė Franci- 
jos valdžios pasimojimą esan
čius koncentracijose Ispanijos 
lojalistų pabėgėlius išdepor- 
duoti į Saharos tyrus tikrai 
pražūčiai. Jis pareiškė, jog 
tai būtų “kriminališkas išsto
jimas prieš demokratijos my
lėtojus visose šalyse” ir atsi
šaukė į visas darbininkų ir ki
tas pažangias organizacijas 
p r o t c s t u oti sulaikymui tos 
žmogžudystės.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1531 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS SCHULER L. & S. DELICATESSEN 
2303 — 65th Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

H-

Mes Užeinam iPas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

LANKĖSI “LAISVĖJE”

Malioriai Rinks Viršininkus

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6324 has been issued t< the undersigned 
to sell Ix’er. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ISIDORE FORMAN
407 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

PRANEŠlMAr“
IŠ KITUR

rybininkai, pabė- 
valdininkai būtu

0

Bušai j “Laisves” Pikniką
Liepos-July 6, Clinton Park
Antrašas: Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Prašome tuojau užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Rengkitės patys ir kalbinkite savo kaimynus 
į dienraščio “Laisvės” didžiąją iškilmę.

N I sietyno choras riilik) II. Jo Pasamdė 3 busus
Pirmo buso, pirma stotis bus 566 So. Clinton St., 

E. Orange, N. J. Visi šios apylinkės lietuviai galite 
užsiregistruoti pas K. Žukauskienę, 566 So. Clinton. 
St. Busas išeis 12 vai. dieną. Bilietas 85c į abi pusi.

Visi trys busai kartu išeis nuo Šv. Jurgio Draugi
jos Salės, 180 New York Ave., Newark, 1 vai. po piet.

Prašome įsitėmyti, jog buso bilieto kaina 85c. Bi
lietai gaunami Šv. Jurgio salėje, 180 New York Avė. 
Pas Mikšį ir Skcistaitį užeigoje, 189 Ferry St., W. 
Morkus, 113 Adam St., Newark, N. J., ir pas Sietyno 
Choro narius.

Penktadienį “Laisvės” raš
tinėje lankėsi tolimos viešnios 
iš Tacoma, Wash., Mrs. Nell 
Savišky ir podukra Mardclle 
Saviskaitė.

Jos atvyko pasisvečiuoti pas 
giminaitę L. > Kavaliauskaitę ir 
tuom pačiu sykiu New Yor- 
ko prieplaukoj pasitikti vyrą- 
tėvą, kuris yra kapitonas ant 
S. S. Texas.

Mardclle yra 6 m. amžiaus 
ir jai labai patinka taip toli 
važinėti. Ji pareiškė: “Kuo
met važiuoju traukiniu, tai esu 
5 m. amžiaus, o kai nulipant 
nuo traukinio, tai esu 6 m. am
žiaus...” Pasiilgo savo mo
čiutės M. Šapalienės, todėl pa
sisvečiavę neužilgo grįš atgal 
į Tacomą.

Rep.

Pereitą penktadienį mus at
lankė tolimos viešnios Nasta
zija šešelgienė ir Jocy Van- 
dervvey, brooklynietės Frances 
Pakalniškienės motina ir se
suo, iš Chicagos (Roselando). 
Jos vieši pas F. ir N. Pakal
niškius, žinomus LDS. ir me
no srityje jaunus veikėjus. 
Grįš atgal galop šios savaitės.

(Daugiau vietos žinių 6-me 
puslapyje)

Entuziastiška ir pusėtinai 
įtemptą rinkimų kampaniją 
New Yorko malioriai, 9-tos 
Tarybos nariai, baigė masiniu 
mitingu birželio 26-tos vakarą, 
Irving Plaza, N. Y.

Balsavimai bus šiandien, 28- 
tą, Royal Windsor patalpose, 
New Yorke.

Greta Louis Weinstock, kan
didato į tarybos finansų se
kretorius, ant pažangiųjų są
rašo yra išstatyti ir kandida- 

Į tai į biznio agentus iš visų lo
kalų.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 NoStrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

POLEVOY, INC.
739 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 10 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOI, GILCHUK 
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 151!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHRIS IIOUGHTALING-VICTOR NELSON 

Gotham Bowling Alley
2576 Pulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS POLEVOY 
ROYAL MARKET

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 2 d. liepos, pas dd. Pra- 
leikus, 401 Electric St., 8 vai. vak. 
'Nariai kviečiami dalyvauti, turimo 
svarbių reikalų diskusuoti. Taipgi 
užsimokėkite duokles, nes Centrui 
reikalinga pinigų. Sckr.(153-155)
y-——-—~

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
• !'

; VALANDOS: 2-4 ir 6-8 į
' Nėra valandų sekmadieniais *
L------——~

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.•

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
& JOHN A.TERSCH 

(Gene & John’s)
8204—5 Ave., Brooklyn, N. Y.

CI fS’ręmr M I Literatūros Draugijos vLlF 1 Mil/Ju? 77 Rp, busas išeis
nuo Chas. Green vietos, 267 Walker St., 1-mą vai. po 
pietų. Buso bilietas $1.00 į abi pusi. Prašome iš anks
to užsiregistruoti pas Chas. Green arba pas Komi
sijos narius.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

_______________ '_________ t

/L * LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

FI I7ARFTH N I BANG0S CH0R01II. Busas išeis
nuo 408 Court St., 12:30 vai. dieną. Kelionės lėšos 

bus paskelbtos vėliau. Užsiregistruokite vietą buse 
pas sekančius draugus: C. Andriūnas, F. Šiaulis, A. 
Stripeika, A. Pociūnas ir A. Skairius.

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

BAYONNE, N. J. ALD1D
nuo L.A.U. Kliubo, Liberty Hali, 329 Broadway, 11 
vai. ryto. Kelionė į abi pusi $1.00. Prašome užsire
gistruoti vietas iš anksto.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

BMRRBBS

jrpęrv riTV N I BUSAS įvažiuos JIuIIiJjL i vi 1 I j Ii. nuo Ukrainą Svet.
158-60 Mercer St., 12 vai. dieną. Prašome įsitėmyti 

laiką, užsiregistruokite vietas iš anksto.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išvažiuos nuo Daves Ave. ir Tapcn St.

Kurie norite važiuoti į “L.” pikniką, prašome įsi- 
tėmyti, jog busas išeis 12 vai. dieną. Kelionės lėšos 
$1.00 j abi pusi. Prašome užsiregistruoti pas JonąJ. $1.UU į aui pusi, rrasuiuv uz.au vgioui u v ui ovnif
Degutį ar pas P. Marson, 22 Davis St.x Harrison, N. J.

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

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

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

MATEUŠAS SIMONAVICIUS !
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

U......... .... .. .......... .

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

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT /I R fT V WT 
laikrodėliu o o. U M

GERT'S GRUEN

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

GENT'S GRUEN
“STUART”

LADIES’ GRUEN
“IONE”

15 Jewels, yellow 
gold filled case, 
Guildite back

701 GRAND ST 
BROOKLYN,* N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
,%'CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTING«$2475^

There’s S GRUEN 
fl Price For Every 
Purse

Roberi Lipton
JEWELER

pas

LIPTON

gold filled c 
Guildite back.

Pamatykite
Pasirinkite

15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Gulldito back.

LADIES' GRUEN
‘CHARLOTTE” “SHERMAN”

15 Jewels yellow 15 jewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled

.case. Guildite back.

3-DIAMmS NEW CREATION
S diamonds elJlQC Stunning-_____
■•t to a wolld 1Y dwlgnedyellow gold ly vįh 6
Mounitog. latino < _____

BIRTHSTONE RING CAMEO RING
Choice of ap- Genutoo cam*

.•KIS7Q95 e;;,pb'.^::$|995 tdq/w

a V

4 » * • '
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Iš Aido Choro Veikimo

MIRĖ
am-

Unija Atmokėjo Paskolas

Pabūvi m as

50c

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

(Penktadienio vakare,

turiu visokių sutaisytų

R. MIZARA
KALBĖS

D. M. ŠOLOMSKAS

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

karais įvyko dęsėtkai masinių 
mitingų, kuriuose iškelta rei
kalavimai remt Sov. Sąjungą.

25c
60c

$1.50

d., šv. Jono 
pašarvotas 

minėtu ant- 
pareigomis

marškinių 
15-kai vyrų

Lokalus 
išmoka 
kuriuos

$3.00 
35c 
25c 
15c

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

žangiųjų lietuvių radio valan
doje, kuri numatoma turėti 
šeštadieniais, 4 :30 vai. vakaro.

Koresp.

ren- 
pat 

Wa- 
neiš-

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų i) 
lt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Telephone 

laffff 2-5043

tikima^ transportinin
kų Streiko Antradienį Penktadienyj, birželio 27 

d., Aido Choras, po trumpų 
praktikų, turėjo susirinkimą, 
kuriame buvo aptarta tolimes
nė choro veikla ir perrinkta 
valdyba.

Į valdybą įeina šie asme
nys:

Pirm. — Adelė Pakalniškie
nė; vice-pirm. — Adomas 
Stupuras; užr. rast. — Mary 
Brown; fin. rast — Beatrice 
Kaylock; iždin.—Frances Pa
kalniškienė; muzikos kom. — 
Helen Kaunas ir Mary Sincus; 
narystės kom. — P. Grabaus
kas ir Nik. Pakalniškis; ko
resp. — J. Byronas.

Buvo aptarta operetės klau
simas. Kaip pasirodė iš opere
tės kom. raporto, tai operetę 
Choras perstatys spalių 12, 
Labor Lyceum svetainėj. Re- 
žisorium manoma gauti J. Va- 
lenčius.

Tarp kito Choro veikimo, 
i nutarta dalyvauti programos 
I pildyme Philadelphijoj rugpj. 
j 31 d., “Laisvės” naudai 
igiamam piknike. Taip 
Choras vra užkviestas i 
terbury, Conn., bet dėl 
tekūnus lėšų, atrodot negalima 
bus ten dalyvauti.

Chorą* pasižadėjo, kuomet 
lėšavo po $1 ir reikėjo sugai- bus užkviestas, pildyti progra- 
šuoti pusdienį teisme. j mas naujai steigiamoje pa-

Miestavai Transporto Tary
bai atsisakius tartis su Trans
portininkų Unija, CIO, nariai 
vienbalsiai paremia savo va
dus jų pasiryžime vesti kovą 
iki paskutinio laipsnio už tei
sę kolektyvių derybų, teisę 
būti unijistais, kaip visi kiti 
darbininkai. Mitinguose Quill 
sutinkamas audringomis ovaci
jomis.

Tuo paskutiniu laipsniu gali 
būti streikas šio antradienio 
rytą, jeigu miesto valdžia prie 
to vers bandymu paneigti uni
ją. Unijistai patyrė, kad prie 
unijos jų algos daug pakilo 
ir sąlygos pagerėjo, tad nuo 
unijistų teisių atsisakyti nesu
tiks. Senosios sutartys baigia
si šiandien.

Demonstracija
Paskutinėmis valandomis 

pademonstruoti savo solidaru- ! 
mą, transportininkai šiandien I 
po piet, birželio 30-tą, nuo 5 
lig 7 vai., šaukia masinę de
monstraciją prie Miesto Salės.

Unijos Pasisako Už 
Paramą Sovietam

Albina Augutytė, 10 m.
žiaus, 283 So. 4th St., Brook- 
lyne, mirė St. Catherine’s Hos
pital birželio 27 d. Laidotuvės 
įvyks birželio 30 
kapinėse. Kūnas 
namuose, po virš 
rašų. Laidotuvių
rūpinasi graborius J. Garšva.

Velionė paliko nuliūdime 
tėvus Joną ir Josephine Augu
tis, tris sesutes: Anna, Helen 
ir Mary, ir brolį Vincą, kuris 
šiuo tarpu randasi J. V. Armi
joj.

Kateteri jų Unijos , 
302 šiomis dienomis 
savo nariams $50,000, 
nariai buvo sudėję streiko fon-
dan su tuo supratimu, kad jei
gu reikės streikuoti, bus su
naudoti streiko vedimui, o jei 
bus laimėta be streiko, bus 
grąžinti nariams.

Sutartį kafeterininkai gavo 
be streiko, tad 7,000 darbinin
kų atgauna savo penkines ir 
dešimkes.

Bėgiu vienos dienos, kaip 
paskelbta spaudoj, pasisakė 
už Jungtini i] Valstijų valdžios 
paramą Sovietams sekamos 
organizacijos:

Viešbučių ir Restauranų 
Darbininkų Lokalas 16-tas, 
AFL, su 4,000 narių. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai masi
niame narių mitinge viešbuty
je Diplomat.

Artistų Unijos Lokalas 60- 
tas, CIO, su 1,000 narių, re
zoliuciją priėmė narių mitin
ge, Irving Plaza.

Malioriu Unijos 9-to Dis- 
trikto Taryba, kurioj priklau
so keliolika tūkstančių narių.

Daniel Allan, Valstijos, Ap
skričių ir Miestų Darbininkų 
Unijos New Yorko Distrikto 
finansų sekretorius, atsišaukė 
į prezidentą Rooseveltą, kad 
jis panaudotų Lend-Lease bi- 
liaus provizijas remti Sovietus 
kare prieš fašizmą, kaip kad 
remiama Anglija.

Studentų Unijos Nacionalis 
Komitetas, atstovaująs 20,000 
studentų, reikalavo “draugiš
kesnių ryšių ir praktiškos pa
ramos .nuo Amerikos Sovietų 
Sąjungai.” '

Ant gatvių kampų ketvir
tadienio ir penktadienio va-

ANGLU SEIMAS KARŠTAI UŽGYRE KA
RINI ANGLIJOS BENDRAD ARBIA VIMA 

SU SOVIETAIS
London. — Anglijos už- Smith, liberalas Percy Har

ris ir kiti anglų seimo atsto
vai savo kalbomis užgyrė 
Anglijos sandarbininkavimą 
su Sovietais prieš Hitlerį.

sieniu reikalu ministeris 
Anthony Eden pranešė sei
mui, jog Sovietų Sąjunga ir 
Anglija susitarė padėti vie
na kitai vakariniame ir ry
tiniame frontuose, kad “su- 
pliekt ir sukriušint nazių 
galybę.” Eden sakė:

“Mūsų ir jų (Sovietų) gy
venimas yra plačiai skirtin
gas, bet tokie skirtumai ne
turi nei vienai minutei už- 
temdint politinį reikalą, su 
kuriuom mes šiandien susi
duriame. Vokietija piktada
riškai užpuolė Rusiją.

“Sovietų Sąjunga sutiko 
priimt mūsų karines ir eko
nomines misijas (pasiunti
nybes), suderint šių abiejų 
šalių pastangas bendram 
darbui — sumušt Vokietiją;
ir karinėje srityje mes vie- ----

Skus nazius.
Maiskis užtikrino, kad jie 

gali pilniausiai pasitikėt So
vietų apsigynimo jėgomis.

Panašūs anglų darbininkų 
mitingai įvyko ir kituose 
miestuose.

ni kitiem tarpsaviniai padė
sime*.”

Anglų seimas sveikino šį 
ministerio Edeno pranešimą 
pritariančiais šauksmais ir 
delnų plojimais.

Darbiečių vadas Lees -

Išmėtė Kaltinimus Prieš 
Alliance Narius

Dvylika Workers Alliance 
narių buvo areštuoti Šalpos 
Dep-to ofise, 157 Henry St., 
N. Y. Pereitą ketvirtadienį Es
sex Teisme prieš juos kaltini
mai panaikinti.

streiko dėka unijos narių vie
ningumui.

Algų pakėlimai yra ma
žiausia po $2, o kai kurioms 
grupėms po $2.50 ir iki $<3 per 
savaitę. Gauta 71/? vai. darbo 
diena moterims, uždaros ša- 
pos sąlygos ir viena savaitė 
atostogų su alga. Sutartis pa
liečia 5,000 darbininkų. Tiki-

Pirmadienis, Birželio 80, 1941 

masi, kad to pasekmėje greit 
bus susitarta ir su nepriklau
somais samdytojais, pas ku
riuos dirba apie 4,000 lokalo 
nariu. c

------------------ ■ —b i — ii i ■  any

(Daugiau vietos žinių 5-me 
puslapyje)

Valgyklą Darbininkai 
Priėmė Sutartį

Pereito pirmadienio vakarą 
įvykusiame Kateteri jų Unijos 
Lokalo 302 nariu masiniame 
susirinkime, Manhattan Cen
ter, N. 
šininkų 
sutartis

Manhattan
Y., užgirta unijos vir- 
ir komiteto padaryta 
su bosų organizacija.

Kramberg ir Costas 
Dritsas, lokalo viršininkai, sa
ko, kad tai geriausia sutartis 
to lokalo istorijoj. Jie taip 
pat pareiškė pasitenkinimą, 
kad ją pavyko atsiekti be

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

[fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks-; 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
p a d 1 dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

Raudonoji Armija 
Įsiveržė Rumunijon

Anglijos Darbininkai 
Žada Padėt Sovie
tam prieš Nazius

London. — 4,000 anglų 
darbininkų suėjo į masinį 
susirinkimą, išreiškė prita
rimą Sovietų apsigynimo 
karui prieš nazius ir išrinko 
ir pasiuntė savo atstovus 
pas Sovietų ambasadorių Iv. 
Maiskį pareikšt jam, kad 
Anglijos darbininkai pasi
ryžę pilniausiai remti So
vietų Sąjungą prieš užpuoli-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir kartotinai bombardavo 
Constanta prieplauką (Ru
munijoj). Mūsų kareiviai ir 
komandieriai kovojo priešus 
drąsiai ir narsiai.

Kapitonas Manzii, koman- 
dierius mūsų šarvuotų jėgų 
divizijos, ugnim išblaškė 
motorizuotus priešų kariuo
menės dalinius, kurie ruošė
si pereit per upę, ir sunai
kino pusę priešų pėstininkų 
kuopos, šešias kanuoles ir 
tris pontoninius tiltus.

Vyresnysis leitenantas la
kūnas Makliakas sunaikino 
oro kovoj tris priešų orlai
vius. Jaunesnysis leitenan
tas Šian’as kirtosi su pen
kiais greitaisiais vokiečių 
lėktuvais per valandą ir 
nors buvo sužeistas tris 
kartus, bet paskui nusilei
do į savo orlaivių stovyklą.

Gyventojai visur duoda 
mūsų kariuomenei visokios 
galimos paspirties, giliai 
jausdami pareigą savo tėvy
nei.

birž. 27 d., amerikonų spau
da ir radio teigė, būk So
vietų kariuomenė pasitrau
kė iš Šiaulių, Vilniaus ir 
Baranov ičių; sakė, būk 
“Maskvos radijas” pripaži
nęs, kad Raudonoji Armija 
apleidus tuos tris miestus. 
Bet to nematome iš valdiš
ko Sovietų pranešimo. Vo
kiečių komandos praneši
mas iš tos pačios dienos, iš
spausdintas šeštadienį N. 
Y. “Times’e” ir kituose ame
rikiniuose 1 a i k r a ščiuose, 
taip pat nesako, kad naciai 
jau būtų užėmę Šiaulius, 
Vilnių ar Baranovičius. N. 
Y. “Times” žemlapis ir prie
rašas prie jo teigė tik štai 
ka: c

“Srityse, kurių centrai 
yra Šiauliai, Vilnius ir Ba
ranovičiai, Sovietų armijos, 
spiriamos vokiečių, traukė
si linkui Minsko, bet laiks 
nuo laiko įnirtusiai kontr - 
atakavo priešus, kai pačios 
ėjo į naujas apsigynimo po
zicijas, ir pranešė, kad So
vietų bombiniai orlaiviai pa
darė sunkių nuostolių ei
lėms nacių tankų. Raudon
armiečiai pripažino, kad vo- 
kiečiai-rumunai buvo perėję 
per Prut upę ties Skuleni, 
bet sako, kad jie permetė 
priešus atgal per tą upę.”)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
30G UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TILžeS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėd

GREEN STAR BAR & G

Visi Ateikit į Prakalbas!
Antradienį, Liepos - July 1 d

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 GRAND ST., KAMPAS HAVEMEYER ST. BROOKLYNE

Pradžia 7:30 valandą vakare

*
Budeliškas fašizmas užpuolė Tarybinę Lietuvą ir Sovietų Sąjungą! Mūšiai eina 

per 2,000 mylių! Mūsų senoji tėvynė vėl yra karo liepsnoj. Vokietijos fašistai pirm 
karo paskelbimo puolė bombarduoti Kauną ir kitus Lietuvos miestus. Berlyne suda
ryta smetonininkų Lietuvai “valdžia,” kuri skelbia pasauliui melus Lietuvos reikalu. 
Amerikoj smetonininkai, Hitlerio bernai, per “Vienybę” ir kitus darbo žmonių priešų 
laikraščius garsina tuos melus ir džiaugiasi iš Lietuvos žmonių nelaimės!

Ateikite į šias prakalbas. Išgirskite: kodėl Smetona atsivežė į Ameriką visą virtinę 
šnipų? Kodėl Amerikoj Smetonos-Hitlerio agentai taip bjauriai puola Tarybų Lietuvą 
jr jos žmones? Ką reiškia šis baisus karas darbo žmonijai? Ką reiškia Anglijos ir 
Amerikos pažadėta pagelba Sovietų Sąjungai? Kaip šis karas baigsis? Kodėl Hitleris 
iš pasalų puolė Sovietų Sąjungą?

Kalbės trys kalbėtojai. Jie išaiškins visus svarbius klausimus.
ĮŽANGA VELTUI Kviečia Liet. Pažangiosios Organizacijos

Kroatija penktadienį pa
skelbė karą Sovietam. Kro
atija buvo Jugoslavijos da
lis, kol naciai užkariavo Ju
goslaviją. Paskui Kroatija 
tapo prijungta Italijai.
Skelbkites savo biznį dien

rašty j “Laisvėje.”

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
adresas-

Tei. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta par šieną; gaspadoriftkal 
" nuvirti kopūstai Ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK
Vtsada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

Ir daržovių—virtų ir žalių.




