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Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 
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priešas yra tvirtas, kad jis su
rinko visas savo jėgas, sumobi
lizavo visus savo šaltinius puo
limui mūsų. Kova bus sunki.”

Bet ar dėl to Sovietų linu-
dis nusimena? Ne. “Pravda” 
sako :

“Bet mes drąsiai pasitinka
me visus tuos sunkumus, nes 
mes giname teisinga reikalą. 
Mes savo pusėje turime ne tik 
mūsų ginkluotas jėgas. . . bet 
taipgi simpatiją visų žmonių, 
kuriuos Hitleris pavergė, sim
patiją visos p a ž a n g Josios 
žmonijos . . .”

Nei nusiminimo, nei despe
racijos. Kova bus sunki, bet ji 
bus laimėta prieš fašistinius 
banditus. Taip kalba visa So
vietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga, vadovauja
ma štai mistinės bolševiku par
tijos, nenuugalima. 
gali laimėti vieną 
kelis, bet jie bus 
socialistinės žemės.

Įsiveržėliai 
mūši arba

ir Madri-Mažai bereikėjo 
das būtų buvęs fašizmo kapai. 
Jei jis tuomi nebuvo, tai tik 
ačiū Anglijos ir Franci jos iš
davystei.

Mes esame tikri, kad dabar 
Maskva bus fašizmo kapai.

Kur tik nepasisuksi, išgirsi 
klausimus: Ar Anglija nuošir
džiai kalba? Ar jos prižadams 
visais būdais remti Sovietus 
šiame kare prieš nazius gali
ma pasitikėt? Kodėl Churchill 
slėpė Hesso tikrąją misiją?

SOVIETAI NURODO DIDŽIULIUS NACIU NUOSTOLIUS
KomunistŲ Partijos 
Pareiškimas Kovai 

Prieš Hitlerizmą

Lietuva Bestijų Okupacijoj

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Visašališkas 
Komitetas su 145 delegatais, 
posėdžiaudamas New Yor
ke, vienbalsiai priėmė ir iš
leido manifestą-pareiškimą, 
kuriame išdėsto, kaip reikia 
kovot, kad sumušus Hitlerį 
ir nacizmą. Pareiškimas 
tarp kitko sako:
“Amerikos Žmonės!

Hitlerio fašimas nachališ- 
kai užpuolė Sovietų Sąjun- 

i gą, sulaužydamas nepuoli
mo sutartį ir nepaisydamas 
taikos ir bepusiškumo poli
tikos, kurią vedė Sovietų 
Sąjunga. Tas žygis begali
niai labiau padidino Hitle
rio ir fašizmo pavojų tauti
nei gyvybei visų tautų, taip
gi visuomeniškam ir tauti
niam saugumui Jungtinių 
Valstijų žmonių. Įtraukimas 
Sovietų Sąjugos į karą pa
keitė šio karo pobūdį. Gar
binga ir galinga apsigynimo 
kova Raudonosios Armijos

Tik tolimesnė karo eiga at- ir susijungusių tautų S()’>ie- i,..„ 4../.:.,.. . • - • m narsį jų
Sovietų kova, kad išvyt ir sukriu- 

Są junga vyriausia remiasi sa- užpuoliką, sudaro pro- 
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sakys. Vienas dalykas, tačiau, tinėje Sąjungoje, 
aiškus, būtent, kad P

narsi jų

vo jėgomis. Kol kas Anglijos 
prižadai nepaversti darbais.

Ko gi verti Suomijos ir Šve
dijos socialdemokratai? Jiems 
jau Hitleris “gaivingas 
das.” Po Hitlerio vėliava 
stoja karan prieš Sovietų 
jungą.

Tokių išsigimėlių 
ra mažai mačiusi.

va- 
jie

istori ja tė-

Rooseveltas irgi 
Sovietams paramą 
nazius. Bet kur darbai? Ame
rika turi tūkstančius vėliau
sios mados orlaivių. Kodėl jų 
nepasiunčia i Sovietų Sąjun
gą ?

pažadėjo 
kare prieš

Niekas netikės Smetonai, 
kad jis nieko nežinąs apie Hit
lerio sudarytą 
tuvos valdžia” 
kų.

Smetona yra
tas. Visa jo pakalenija (jis, jo 
pati, Tubelienė, jo žentas, ža- 
deikis ir kiti giminės) turi bū-

Berlyne “Lie- 
iš smetoninin-

Ilitlerio agen-

gą Jungtinių Valstijų žmo
nėms ir visoms tautoms su- 
sivienyt ir užtikrint pilną ir 
galutiną sunaikinimą Hitle
rio ir hitlerizmo.

Ginkime Ameriką duoda
mi pilnos pagalbos Sovietų 
Sąjungai, Anglijaiur 
tautom, kovojančiom 
Hitlerį!

Reikalaukime, kad 
tinęs Valstijos pilnai 
ribotai bendradarbiautų su 
Anglija ir Sovietų Sąjunga, 
idant kariniai sumuštų fa
šizmą!

Mūsų valdžia turi vesti 
demokratinės kovos politiką 
prieš fašizmą!

šalin tuos, kurie nusileidi
mais stengiasi nuramint hit- 
lerizmą—šalin sąmokslinin
kus naujosios munichiškos 
išdavystės!

Duot visokiausią pagalbą 
Chinijos žmonėms, kovoj an-

visom 
prieš

J ting
it’ ne-

(Edito rialas)
Po didelių, baisių mūšių, kuriuose Vokietijos fašistų 

govedoms buvo užduotas didelis smūgis, Raudonosios Ar
mijos būriai pasitraukė iš didesnes Lietuvos pusės, ir 
Kaunas ir Vilnius perėjo j Hitlerio bestijų kontrolę.

Šiaurinėje Lietuvoje, Latvijos pakraščiais dar, sakoma, 
tebeverda žiaurūs mūšiai.

Reikia atsiminti, kad Raudonoji Armija nebuvo turė
jusi laiko gerai įsistiprinti Lietuvoje ir visame naująjame 
pasienyje. Reikia atsiminti ir tai, kad Vokietijos barba

mai įsiveržė į Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos pakraš
čius be karo paskelbimo, taip sakant, netikėtai ir todėl 
jie turėjo pirmenybę užimti tam tikrus miestus ir po
zicijas.

Vieną dalyką turime žinoti: Lietuva tapo okupuota 
žiauraus barbaro, pasaulio pabaisos. Lietuvoje virė bai
sūs mūšiai, kurie, aišku, pridarė mūsų tėvų kraštui di
delių nuostolių.

Įsiveržę į Lietuvą, Vokietijos barbarai tą kraštą pri
ves prie bado, mūsų tėvų kraštą prives prie baisios pa
dėties,—tokios, kokios Lietuva dar nėra mačiusi. Oku
pantų kariuomenė apiplėš Lietuvos žmones, palikdama 
juos badui ir mirčiai.

Kol kas fašistai-barbarai nieko nesako apie “naują 
Lietuvai valdžią,” kurią Hitleris suorganizavo Berlyne 
iš Škirpos, Raštikio, Pundzevičiaus ir kitų lietuvių tau
tos išgamų fašistų. Galimas daiktas, kad toji valdžia 
greit bus paskelbta. Ji padės Hitleriui mėsinėti lietuvių 
tautą. Ji padės Hitleriui žudyti geriausius Lietuvos liau
dies sūnus ir dukteris—anti-fašistus. Toji pati “valdžia”, 
įsakius Hitleriui, galimas daiktas, pradės verstinai imti 
Lietuvos vyrus į Hitlerio kariuomenę ir vers juos kovoti 
prieš Sovietų Raudonąją Armiją, kurioje yra tūkstančiai 
lietuvių raudonarmiečių.

Galima įsivaizduoti padėties tragingumą!
šiame trumpame rašte mes norime atkreipti dėmesio 

kiekvieno lietuvio amerikiečio į šį faktą:
Jei buvo kada nors degantis reikalas gelbėti Lietuvą,— 

jis yra šiandien.
Kiekvienas anti-fašistas, kiekvienas pažangesnis lie

tuvis darbo žmogus turi stoti į bendrą kovą prieš bendrą 
mūsų tautos priešą, naikinantį Lietuvą-—prieš hitleriz- 
mą, prieš Hitlerio agentus lietuviuose; už visišką fašiz
mo sunaikinimą; už visokią pagalbą Lietuvos liaudžiai, 
vaitojančiai fašizmo sukurto karo liepsnoje, teriojamai 
baisaus tarptautinio budelio Hitlerio govėdų!

P.S. šiandien, liepos 1 d., Brooklyne įvyksta masinis 
lietuvių susirinkimas, kuriame tie klausimai bus rišami; 
raginami visi dalyvauti masiniame mitinge, kuris įvyks 
Grand Paradise salėje, Brooklyne. 

BOSTONO APYLINKĖJ KALBĖS ANTANAS 
BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS

S—------------------------------------------------

A. Bimba kalbės se
kamose vietose Mass, vals-

„ ------------, ------------- ----------------------- v

ti išgrųsti iš Amerikos. Jie yrantiems uz savo tautinę nepri- 
mirtini priešai demokratijos ir 1 ’ ’ ’ ^T, J
žmonijos.

dešim-
Wood.
tame,

Oklahomoje nuteista 
čiai metų kalėti Ina 
Jos prasižengimas tik 
kad ji priklausė Komunistų 
Partijai ir jai darbavosi. Ap
kaltinta sulaužyme anti-sindi- 
kalistinio įstatymo.
J Tokie bjaurūs įstatymai gy

vuoja keliose valstijose. Prieš 
juos reikia griežtai kovoti.

Aišku, kad prieš šitą bruta- 
lišką teismo nuosprendį bus 
duodama apeliacija. O tas 
kaštuos nemažai pinigų. Jos 
Įkylą veda Tarptautinis Darbi- 
riinkų Apsigynimas.
j Ta jauna moteriškė neturi 
(būti supūdyta kalėjime.

/ Kaip kada draugai chica- 
giečiai labai gerai pasirodo, 
bet kaip kada taipgi jie labai 
puikiai užmiega. Dabar jie 
“miega.” Nematau, kad jie

klausomybę! Neduot jokios 
paspirties įsiveržėliams ja
ponams!

(Tąsa ant 6-to pusi.)

VOKIEČIAI TEIGIA. KAD JIE 
PRASIGRŪMĖ PRO 

MINSKĄ
Nacių Pranešimas:

Berlin, birž. 30. — Naciai 
sako, kad jų kariuomene su 
tankais prasigrūmus pro Mins
ką iki pat vieškelio, ku- 
riuom pasiekt Maskvą būtų 
400 mylių.

Naciai teigia, kad jie pra
laužę Sovietų frontą ties Rava 
Ruska ir sunaikinę daug sovie
tinių tankų.

Naciai be patvirtinimo tei
gia, kad mechanizuotos jų jė
gos jau užėmę Minską.
rengtų masinį mitingą šio bai
saus karo klausimu. Ką veikia 
darbininkiškos organizacijos ?

Liepos-July 1 d.; antra
dienį, Lietuvių Svetainėje, 
Norwoode, Mass., 7:30 vai. 
vakare.

Liepos 2 d. Montello Tau
tiškame Name 7:30 vai. va
kare.

Liepos 3 d. Worcesteryj, 
29 Endicott St., Lietuvių 
Svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Prakalbos įvyks labai 
opiu klausimu: apie Sovietų 
Sąjungbs karą su Vokietija 
ir kaip darbininkai galėtų 
pagelbėt Sovietų Sąjungai, 
sykiu ir mūsų gimtinei Lie
tuvai, kuri yra nacių terio- 
jama.

Rinkitės į prakalbas ma
sėmis ! Reikalaukime paža- 
bot Hitlerio agentus tarp

Jaunuolės ir jaunuoliai, 
taipgi nepraleiskite 
svarbių prakalbų!

J. Grybas.

šių

London. — Per savaitę 
iki birž. 28 d. anglai sunai
kino 183 nacių orlaivius, o 
savo neteko tik 65.

SUOMIAI IR NACIAI 
ATMUŠTI; DAUG PRIE

ŠŲ TANKŲ SUNAIKINTA
Sovietų Pranešimas:

Maskva, birž. 30.—Suo
miai (finai) ir vokiečiai 
kartotinai bandė persi- 
grumt per Karelijos pusiau - 
salį, Leningrado srity j, bet 
kiekvieną sykį buvo atmesti 
atgal su skaudžiais jiems 
nuostoliais.

Sovietai atmušė vokiečių 
mėginimus laivais iškelt ka
riuomenę į Viipurį (Vibor- 
gą), 74 mylios nuo Lenin
grado.

Suomiai ir vokiečiai sten
giasi persibriaut pirmyn 
linkui sovietinės Murmans
ko prieplaukos.

Sovietų lakūnai per dieną 
sunaikino 53 vokiečių orlai
vius, o vokiečiai 21-ną so
vietinį orlaivį.

TebesiauCia milžiniška ko
va tarp Sovietų ir nacių 
tankų Lucko fronte.

Nacių tankai, kurie prasi- 
briovė pro Minską, tapo ap
supti ir sunaikinti.

Raudonoji armija sulaikė 
priešus visame fronte.

Nacių Pranešimus apie Didžias 
Jų Pergales Sovietai Vadina 
Melu, Pagyrais ir Humbugu

Maskva, birž. 30.—Sovie
tų Žinių Biuras išleido se
kamą pranešimą:

Hitleris ir jo generolai, 
pripratę kitur laimėti leng
vas pergales šiame antraja
me imperialistiniame kare, 
dabar paskelbė per radio, 
jog per septynias pirmąsias 
dienas karo su Sovietais, jie 
pagrobę ar sunaikinę dau
giau kaip 2,000 sovietinių 
tankų, 600 kanuolių, kad su
naikinę per 4,000 Sovietų 
orlaivių ir paėmę nelaisvėn 
virš 40,000 raudonarmiečių.

KODĖL NACIAM PAVY- laisvę. Tuo pačiu laiku mes 
KO UŽIMT KAUNĄ, GAR- netekome 850 orlaivių, iki 

900 tankų ir iki 15 tūkstan
čių raudonarmiečių, nežinia 
kur dingusių ar nelaisvėn 
paimtų.

Tokia tai yra tikroji pa
dėtis fronte, kurią mes pil
nai teisingai parodome prieš 
pagyrūniškus pranešimus 
vokiečių radio.

Vaisiai pirmųjų astuonių

DINĄ IR KITKĄ
Vokiečiai sutelkė daugiau 

kaip 170 savo armijos divi
zijų ant Sovietų sienos, ir 
bent trečdalis jų yra tankų 
ir motorizuotos divizijos.

Pasinaudojant tuo faktu, 
kad Sovietų armija nebuvo 
sutelkta pasienyje, vokiečiai 
kaip kokie vagys-plešikai dienų karo leidžia padaryti 
užpuolė pasieninius mūsų sekamas išvadas: 
kareivius, nepaskelbdami žaibiška pergalė, kurios 
mum karo, ir pirmojoje ka- i tikėjosi vokiečių komanda, 

; sandarbininkavi- 
kovėsi mas tarp vokiečių frontų

o tuo pačiu laikotarpiu vo- ro dienoje ta labai išgarbin- neišdegė; 
kiečiai sako, kad jie netekę ta vokiečių armija I 
tiktai 150 savo orlaivių, ir tik su musų rubežiaus sar- tapo suardytas ir dvasia vo- 
jie nutyli, kiek jie prarado 
savo tankų, kanuolių ir ka
reivių kaipo imtinių.

Mums atrodo, jog perže- 
mas dalykas užginčyt šį aiš
kų melą ir pagyrūnišką 
humbugą. Bet tikroji padė
tis yra gana skirtinga.

4 Vokiečių Lakūnai 
Apleido Ty “Kruvi

ną Šunį Hitlerį”
Maskva. — Keturi naciu v 

lakūnai perskrido su savo 
bombiniu orlaiviu smigiku 
ir nusileido į Sovietų pusę, 
o nusileidę savu noru pasi
davė valstiečiam. Paskui jie 
išleido atsišaukimą į Vokie
tijos lakūnus, kad perbėgtų 
nuo to “kruvino šuns Hit
lerio” į Sovietų pusę.

“Kam Hitleris kariauja 
prieš visą pasaulį?” klausia 
tas vokiečių lakūnų atsišau
kimas: “Kam geriausi Vo
kietijos žmonės turi būt su
šaudomi žmonių ginančių 
savo šalis?... Mus pačius 
dažnai baugina mintis, kad 
dėl to kruvino šuns Hitlerio 
mes savo bombomis užmu- 
šėme daug nieko nekaltų 
moterų ir kūdikių.

“Draugai lakūnai ir ka
reiviai! Sekite mūsų pavyz
džiu. Apleiskite tą žmogžu
dį Hitlerį ir pereikite į Ru
sijos pusę!”

Šį atsišaukimą pasirašė 
vokiečių lakūnai Hans Her
mann, Hans Kratz, Adolf 
Appel ir Wilhelm Schmidt.

Anglai Giria Karinę 
Sovietą Strategiją

London. — Anglijos kari
ninkai giria Sovietų karo 
strategiją, jų jėgų organi
zacija ir discipliną. Anglų 
oficieriai kreipia atydą, jog 
sovietinės jėgos atakuoja 
nacius ir giliai į užnugarį; 
tai, sako, įrodymas, kad So
vietų armija niekur nėra 
sulaužyta, o laikosi čielybėj.

gaiš, kurie neturėjo nei tan- Riečių armijos ofensyvos 
kų, nei kanuolių. pakirsta; tuo tarpu Sovietų

Paabigon pirmosios karo įiainežiūrint, kad 
dienos ir per visą antrąją įįna* Y^Iai įstatyta į mū- 
diena tiktai priekiniai dali- ^us» ^ma Sovietų žemę, ker- 
niai reguliares mūsų ka-ia Presams žiaurius smū- 
riuomenės tegalėjo daly vau-£’us_ir ^semiančiai eikvoja 
ti mūšiuose, ir tik trečiąją 

kų, nei kanuolių.
Paabigon pirmosios karo 

dienos ir per visą antrąją

dieną, o kai kuriose vietose 
tiktai ketvirtąją dieną mūsų 
reguliarė kariuomenė išsto
jo į kautynes su priešais.

Tai būtent del šios prie
žasties vokiečiam pavyko 
užimti Bielostoką, Gardiną, 
Brest-Litovską ir' Kauną.

Vokiečiai turėjo tikslą per 
kelias dienas užbėgt mums 
už akių taip, kad negalėtų 
būt išstatyta mūsų armija ir 
kad tokiu būdu vokiečiai ga
lėtų tuo tarpu užimt Kijevą 
ir Smolenską žaibiškais savo 
smūgiais per savaitę.

Dalykų eiga, tačiau, pa
rodė, jog vokiečiai nesuge-;vokiečių žinių agentūra, tai 
bėjo pasiekt to tikslo ir jų tankų daliniai nuvažiavo 
mūsų kariuomenei pavyko'jau toliau už Minsko iki 
sunaikinti jų planus dėlei l vieškelio, kuris jungia Mins

ką su Maskva, v
Naciai teigia, kad jie ap

supę 300 iki 500 tūkstančių 
sovietinės kariuomenės į ry
tus nuo Bielostoko, ir grę- 
siąs apsuptiem sunaikini
mas arba pasidavimas.

Pasak nacių, tai jie sunai
kinę bei pagrobę 2,233 So
vietų tankus ir didelius dau
gius karinių reikmenų.

Naciai tvirtina, kad jie 
sunaikinę 4,107 sovietinius 
orlaivius, o savo praradę 
tiktai 150 orlaivių.

Vokiečių komanda sako, 
kad jie per savaitę paėmę 
nelaisvėn 40 tūkstančių ka
riuomenės, o nacių nuosto
liai buvę “vidutiniai”.'

“Rusai atkakliau prieši
nasi negu bet kurios kitos 
šalies kariuomenė nuo pat 
šio karo pradžios,” kaip 
pripažįsta naciai.

Anot vokiečių, tai birželio 
23 d. jie užėmę Gardiną, o 
birželio 24 d. Brest-Litovs
ką, Vilnių ir Kauną; birže
lio 26 d. jie perėję per Dau-

Nacių Pranešimai 
Apie Laimėjimus 

Prieš Sovietus
Berlin. — Sukakus pirma

jai savaitei nacių “kryžiaus 
karo” prieš Sovietų Sąjun
gą, vokiečių. komanda pas
kelbė tokius savo 
mus :

Naciu tankai ir 
zuotos divizijos 
Minsko sritį, o kaip teigia

praneši-

motori- 
pasiekė

“žaibiško smūgio”, atkreip
to prieš Kijevą ir Smolens-

Pasekmėje atkaklių ir 
įnirtusių kautynių per sep
tynias ar aštuonias dienas 
vokiečiai prarado ne mažiau 
kaip 2,500 savo tankų, apie 
1,500 orlaivių ir dąugiau 
kaip 30 tūkstančių jų ka
riuomenės buvo paimta j ne-

Rūsy Bažnyčios Gal
va Šaukia Kovot už 
Sovietų Laimė įima

VeikiantysisMaskva.
patriarchas Sergijus, galva vi
sos rusų pravoslavų bažnyčios, 
atsišaukė į visus šalies žmo
nes, jaunus ir senus, dėt visas 
pastanga ir pasiaukot, kad tė
vynė laimėtų karą ir sumuštų 
Hitlerį, tą “priešą ne tik Rusi
jos, bet visos žmonijos.”

Patriarchas Sergijus, nors 
ir sirgdamas, atlaikė iškilmin
gas mišias už Sovietų Sąjun
gos laimėjimą ir šaukė dieviš-į
ką rūstybę ant Adolfo Hitlerio gUVOS upę, Latvijoj, ir UŽė- 
galvos. Katedroj, kur buvo lai- mę Dvinską. 
komos tos pamaldos, ir aplink 
ją susirinko 12 tūkstančių 
žmonių.

ORAS. — šj antradienį šil
ta ir būsią lietaus.
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Amerikos Municheriai Darbuojasi
Kiekvienas sutiks, kad su pradžia So

vietų Sąjungos-Vokieti jos karo prasidė
jo tikroji kova, sprendžiamoji kova pa
žangiosios žmonijos su barbarizmu, su 
fašizmu.

Šiandien nebelieka vidurio, šiandien 
kiekvienas žmogus pasirenka pusę: su 
fašizmu ar prieš ji. Su civilizacija ar 
prieš ją. <

Tuojau, kai Hitlerio govėdos įsiveržė 
Sovietų žemėn, Amerikoje pradėjo jėgos 
kristalizuotis. Pažangesnieji žmonės, 
nors jie ir nesutinka su komunizmu arba 
su komunistais, šiandien mato reikalo 
burti savo jėgas ginti civilizaciją, ginti 
žmonijos kultūrą, kovoti su barbarais, su 
niekšais, besirįžtančiais pasilikti pasaulio 
viešpačiais.

Iš kitos pusės, įvairaus plauko muni
cheriai, visokį pasislėpėliai, visokį ele
mentai, kurie iki šiol sakėsi stoją prieš 
fašizmą, šiandien pradėjo rėkti: neduo
ti pagalbos Sovietų Sąjungai.

Nereikia aiškinti, prie ko tas viskas 
veda. Nereikia sakyti, kad tai veda prie 
naujo Municho, prie naujos kampanijos 
Hitleriui remti.

Jungtinių Valstijų žmonės privalo ko
voti su tokiais reiškiniais. Jie privalo 
kovoti prieš visokius Hitlerio sąmonin
gus ar nesąmoningus agentus, kurie po 
taikos priedanga bando darbuotis fašiz
mui, žmonijos priešui.

Amerikos liaudis privalo reikalauti, 
kad JV vyriausybė pildytų savo pažadą, 
duotą Sovietų Sąjungai, ir kuoveikiausiai 
teiktų pagalbos Sovietų vyriausybei, kar
žygiškai kovojančiai prieš tarptautinį 
bestiją!

Kanados ‘'Liaudies Balsas” apie 
Fašistą Karą prieš Sovietus

Kanadiečių “Liaudies Balsas” (iš birž. 
27 d J rašo:

“Buvo labai sunku tikėti, kad naziai, 
būdami kare su galinga Anglijos imperi
ja ir jos sąjungininkėmis, kurias gau
siai remia Suvienytos Valstijos, pradėtų 
karą prieš taip pat galingą Sovietų Są
jungą, daugiau nieko netrokštančią, kaip 
tik taikos. Juk Sovietų Sąjunga buvo pa

sirašius su Vokietija nepuolimo sutartį, 
nors ta sutartis uždavė Sovietų Sąjungai 
nemažą smūgį, kad tik išvengti karo su 
Vokietija. Jokio pavojaus iš Sovietų Są
jungos pusės nebuvo. Toks staigus už
puolimas, tokiu būdu, stato labai didelį 
klausimą.

“Atrodo, kad' Hitleris su savo gauja 
karu prieš Sovietų Sąjungą nori atitaisy
ti savo vardą kapitalistiniame pasaulyje, 
suskaldyti demokratijų frontą, kuris 
nuolatos stiprėja. Juk nepaslaptis, kad 
Čemberlenas ir Daladje visą laiką vedė 
tokią politiką, kad sukurstyti Vokietiją 
su Sovietų Sąjunga. Visos Sovietų Są
jungos pastangos suorganizuoti bendrą 
frontą prieš nazizmą buvo griežčiausiai 
atmestos. Hitleriui buvo leidžiama terio- 
ti šalį po šalies. Hitleris veikiausiai tiki, 
kad dabar dešinieji tuojau pradės kam
paniją už taiką su Vokietija arba nors 
už “nesikišimą.” Tą pačią dieną Vokietijos 
radio pradėjo kampaniją už gavimą ka
talikų simpatijos. Hesso atskridimas į 
Britaniją dabar jau aiškus.

“Puldamas ant Sovietų Sąjungos Hitle
ris tikisi taip pat išpildyti prašymus lie
tuviškų smetonininkų, rumuniškų gele
žinių sargų ir kitų, kurie senai kaulija 
nazius išvaduoti jų dvarus ir valstybinius 
iždus.

“Savo karu prieš Sovietų Sąjungą, na
ziai bando sujungti į didžiausią penktą 
koloną viso pasaulio reakciją, visus anti- 
darbininkiškus elementus, 'kad tuomi su
mažinti ta audra, kuri kas kart vis la- 
biau šumijo prieš nazizmą. šios kampa
nijos tikslas yra tas pats: jos tikslas su- 
demoralizuoti taip vadinamas demokra
tijas ir sumažinti jų ofensyvą. Veikiau
siai jie tikisi, kad demokratijos suminkš
tintų suvaržymą ir leistų Vokietijai gau
ti reikmenų iš kitų kontinentų, kol jie 
kare su Sovietų Sąjunga. Apsidirbus su 
Sovietų Sąjunga, tuomet jau visas jėgas 
galėtų sukoncentruoti prieš Angliją. Se
niau tokia antisovietinė politika Hitleriui 
labai vyko.

“Sovietų Sąjunga, kad ir turėjo su
tartį su Vokietija, laiko neleido. Jinai, 
kaip niekas kitas, nazių žodį puikiausiai 
suprato. Jinai žinojo, kiek verta sutartis 
su Vokietija. Kada naziai buvo užsiėmę 
kitur, Sovietų Sąjunga stiprino savo po
zicijas, stiprino savo armiją. Jinai, kad 
ir su pavojumi atsidurti kare su naziais, 
pasitiko nazius viduryj Lenkijos. Jinai 
ėmėsi kitų žygių savo pozicijų sustiprini
mui. Gaila tiktai, kad veik visuos atsiti
kimuose demokratijos, kad ir kažkaip no
rinčios Sovietų pagalbos, bandė kenkti 
Sovietų Sąjungai. Nors buvo aišku, kad 
Sovietų Sąjungos žygiai atsukti prieš 
nazius, tačiau buvo šaukiama, kad Sovie
tų Sąjunga ir Vokietija partneriai.

“Užpuolimas ant Sovietų Sąjungos vi
siems antifašistiniams Kanados lietu
viams uždeda naują užduotį. Iki šiol Ka
nados lietuviai buvom kare tik kaip ka
nadiečiai. Nuo dabar Kanados lietuviai 
esam kare su naziais ir kaip lietuviai, ka
dangi Lietuva yra dalis S.S.S.R. Kanados 
lietuvių pareiga stoti į pagalbą savo bro
liams, nazių užpultiems, ir taipgi sustip
rinti kovą prieš tuos, kurie rinko aukas 
ir siuntė jas į Berlyną smetonininkams, 
kurie kartu su naziais planavo karą prieš 
išsiliuosavusius Lietuvos darbo žmones. 
Viso pasaulio darbo žmonės bus su Sovie
tų Sąjunga prieš nazizmą, nežiūrint į tai, 
kaip elgsis kiti sluogsniai.”

1$ KARO IR APIE KARį
bet iš ketvirtos salvos nu-j nešimai ateinanti iš nazių 
kirto priešo bombnešį. Jis armijos štabo turėjo tiesos, 
nukrito liepsnodamas į me-j bet iš nazių orlaivyno ir lai-

Jungtinių Valstijų kariai stovi prie North American Aviation fabriko darbininkų Inglewood, 
Cal., kur 10,000 darbininkų buvo sustreikavę, reikalaudami didesnių algų.

Kaip Kovoja Sovietų 
Lakūnai

Didvyriškai Sovietų Są
jungos liaudis stojo apgyni
mui savo laisves. Štai kaip 
aprašo kovų dalyviai.

— Draugai! — pradėjo 
kapitonas Modestov į savo 
eskadrilės lakųnus, — Ko
vos įsakymas gautas. Už 
dvidešims minučių mes turi
me pakilti.

Sujudo lakūnai, aerodro
mo mechanikai ir darbinin
kai. Išvežė iš patalpų dide
les, cigaro išvaizdos bombas 
ir pakabino po milžiniškais 
galingų lėktuvų sparnais. 
Momentas, lėktuvai ir lakū
nai pasirengę pirmam skri
dimui, kad uždavus smūgį 
priešui užpuolikui.

Kapitonas Modestov pasi
šaukė radio mechanika, v z 
greitai ir aiškiai paaiškino 
specialius signalus. Vienas 
po kito galingi lėktuvai pa
kilo į orą ir susieiliavę iš
skrido vakarų pusėn.

Tamsi naktis paslėpė lėk
tuvus. Štai jau atliko 350 
mylių, jau 450 mylių. Pir
mieji fašistų priešlėktuvi
niai pabūklai jau šaudo, lėk
tuvai pakilo aukščiau, štai 
priešakyj vokiečių mūšio 
lėktuvai, bet jie pasisuka ir 
lekia nepriimdami mūšio. 
Jau matosi ir bombavimo 
tikslas. Pagal komandie- 
riaus signalą bombonešiai 
dešinėj ir kairioj užėmė rei
kalingas pozicijas. Numesta 
bombos ant karinių strate
ginių punktų. Jos pataikė į 
cielių.

Ir staigiai du fašistų lėk
tuvai skubina linkui Sovie
tų lėktuvų. Atsta greitai 
mažta, štai jau tik 350 ar 
400 mastų. Atidengta ugnis, 
vienas iš nazių lėktuvų už
sidegė ir krinta žemyn. Ant
ras leidosi bėgti. Sovietų 
lėktuvai sėkmingai grįžo į 
savo orlaukį. Kapitono Mo- 
destovo vedami sėkmingai 
nutūpė, nors laukas buvo 
apsuptas tirštu rūku. Tuo
jau aukštesniai komandai 
kapitonas raportavo:

— Drauge pulkininke, la
kūnai sėkmingai atliko bom
bavimo uždavinį. Skrisdami 
linkui tikslo sutikome prie
šo mūšio lėktuvus, bet jie 
pasitraukė. Grįžtant atgal 
du atakavo mūsų lėktuvus, 
vieną iš jų nukirtome.

Štai antras pavyzdys. 
Lėktuvų bombų ir kulkas- 
vaidžių aštri ugnis muša 
priešą begėdiškai ir iš pasa
lų užpuolusį Sovietų Sąjun
gą. Mūšyj lakūnas leitenan
tas Makletsovas sužeistas. 
Bet po mūšio jis apsiraišio
jo žaizdą ir pasilieka kovo
tojų eilėse, kad muštis prieš 
užpuoliką. N u ga 1 ėdamas 
skausmus patsai apžiūrėjo 
savo lėktuvą ir užkamšė 
skyles. Penkios minutės po 
to jis ir vėl ore, kad mušti 
užpuoliką. Kada baigėsi 
mūšis jis pasiųstas ligoni
nėn .Ten aptvarstė jo žaiz
dą, o jis sako:

— Aš Čionai nebūsiu. Ma
no vieta kovotojų tarpe, ku
rie kaunasi prieš besti j iškas 
fašistų go vedas!

džius. Batarėja raportavo:
— Birželio 23 d., 1:40 vai. 

ryto, priešo bombnešys No. 
1 nušautas Leningrado dis- 
trikte!

Arba štai pavyzdys. Or
laivių lauke iškilo raudona 
raketa kas reiškė artėjimą1 
priešo. Kapitono Navikovo1 
eskadrilė pakilo oran, kad! 
pasitikus užpuoliką. Sovie
tiniai lėktuvai greitai iškilo 
aukštai. Lakūnai žvalgėsi. 
Jeigu priešo bombnešiai 
skris aukštai, tai Sovietų 
lėktuvai juos sutiks, jeigu 
jie skris žemiau, tai jie pa
klius priešlėktuvinių pa
trankų ugnin. Ir štai kapi
tonas Navikovas pamatė a- 
pačioj du priešo bombne- 
šius. Apsižvalgė, daugiau 
ore nesimato. Jis pasileido 
iš aukštybių, kaip akmuo 
ant priešo. Trumpas bet 
karštas susirėmimas. Vie
nas fašistų bombnešys apsi
vertė ir palikdamas juodą 
juostą dūmų nukrito žemyn. 
Kitas leidosi bėgti. Oh, kaip 
Navikovui norėjosi vytis tą 
žvėrį ir sunaikinti, bet ku
ras neleido tą padaryti. Jis 
nusprendė grįžti į orlaivių 
lauką, pasitikėdamas, kad 
kiti draugai pribaigs fašis
tų lėktuvą. Ir neapsiriko, 
kiek vėliau į orlaivių lauką 
nutūpė leitenantas Ibatuli- 
nas, kuris pranešė, kad nu
kirto fašistų bombnešį.

Taip didvyriškai kaunasi 
Sovietų lakūnai atmušdami 
Vokietijos fašistų ir jų tal
kininkų gaujas. Taip didvy
riškai jie stojo ginti Lietu
vą ir visą Sovietų Sąjungą.

vyno štabų, tai visada labai 
perdėti. Pranešimai, kurie’ 

i pažymėti “Unofficial” visiš
kai nepasitikimi. Praneši
mai iš nazių propagandos 
ministerijos — pilni melų, 
visiškai nepasitikimi.

Kas dėl Sovietų praneši
mų, tai minimas kapitalisti
nis laikraštis sako: Sovietų 
oficialiai Informacijų Biuro 
pranešimai... pilnai atatin- 
ka teisybei.

Mes gi, žinome, kad So
vietų pranešimai, laike Fin
land! jos karo, buvo pilnai 
teisingi. Mes pasitikime, 
kad SSSR pranešimai ir 
dabar yra teisingiausi, kiek 
tik galima tiesą patirti ka
ro sąlygose. Todėl, mūsų 
dienraštis jais daugiausiai 
ir vaduojasi.

Apie Armijų Jėgas
Labai daug yra turčių 

spaudoj spėliojimų apie Vo
kietijos fašistų jėgas užpuo
lusias Sovietų Sąjungą ir 
Raudonąją Armiją. Tūli 
laikraščiai net taip smulk
meniškai išskaitliuoja, kiek 
yra kokiame fronte Raudo
nosios Armijos divizijų, ko
kių — pėstininkų, raitarijos 
ar tankų, kiek abi pusės tu
ri tankų ir orlaivių. Mes 
manome, kad tie išskaitlia- 
vimai yra niekas kitas, kaip 
lazda ant vandens rašymas. 
Niekas nežino, kiek kuri pu
sė turi kurioj vietoj jėgų. 
Tas laikomas didžiausioj 
slaptybėj. Tiek žinoma, kad 
Vokietijos fašistai ir jų tal
kininkai surinko kiek tik 
galėjo jėgų ir užpuolė So
vietų šalį, gi Raudonoji Ar
mija daro viską, kad ne tik 
neleidus fašistų govėdas į 
darbo žmonių šalį, bet kad 
jas sumušus ir pasaulį iš
gelbėjus nuo nuolatinės bai
mės.

Pastaba Smetoniniiikui
Rašo Juozelis

Ir “P. M.” Pataria Netikėt 
Melams

New Yorke išeinąs anglų 
dienraštis “P. M.” daro se
kamą pareiškimą, kad pra-

Netyčiomis į mano rankas 
pakliūva “Amerikos’ Lietuvis” 
iš 1941 m., birž. 21 d.

Bevartydamas jį ir vėl už
tinku “V. M. Klausutį” (Bla- 
dą Čekanauską iš Hartford, 
Conn.).

Svieteli platusis, koks gi tas 
žmogus, jei dar galima jį žmo
gum vadinti. Tai jau iš tiesų 
jis galvoj tiek purvo turi, kad 
ten netelpa, tai švaistosi į vi
sas puses.

Kad toks žmogelis būtų tik 
toks, kurs tik savo reikalus 
žiūri arba eitų su didžiuma, 
tai gal nebebūt man reikalo, 
apie jį laiko eikvot ir redakci
jai laikraštyj vietą užimt. Bet 
dar .kartą turiu visuomenę su- 
pą^indint, kokių liaudies prie
šų yra lietuviuose.

štai tūlas laikas atgal minė
tas Čekanauskas yra gavęs 
nuo Smetonos “cetliką” arba 
medalį. Jis, kaip ir kiti, teisi
nosi, kad tai už lietuvybės 
nuopelnus. Gal buvo ir taip... 
Tais laikais jis visgi nedergė 
liaudies nei SSSR, kartais S.

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964

NULĖPĘ AUSYS. PASI
PLAUTI KUO

Gerb. daktare, prašau man 
patarti, ką aš turiu daryti to
kiam atsitikime. Aš turiu mažą 
berniuką 10 menesių. Kaip gi
mė, turėjo gražias ausis. Bet 
aš jį guldydavau perm inkštam 
guoly, tai jo ausys atvėpo, kaip 
liežiuviukai. Aš to negaliu pa
kęsti. Aš žinau, kad iš mažu
mės taip ką pagydyti arba pa
taisyti tai lengviau galima, tik 
neikia žinoti priemonė.

Tai prašau gerb. gydytojo 
man patarti, gal yra kokie prie
taisai, su kurių pagalba galė
jau atitaisyti berniukui ausis. 
Wat, aš esu grinorka, tai neži
nau, nei kur kreiptis. Bet aš 
casdien gaunu laikraštį “Lais
tę” ir visuomet skaitau dakta
ro naudingus patarimus. Nors 
menkai raštinga, bet, sakau, 
ęal ir suprasit tą mano netai
syklingą raštą ir patarsite man.

ATSAKYMAS

Dešimties mėnesių kūdikiui 
ausų kremzlės da paprastai te
bėra minkštutės. Tokios ausys 
galima atitaisyti, jeigu jas ata
tinkamai aptvarstyti.

Gaukite kokių 3 colių platu
mo bandažą ir perriškite kūdi
kiui galvą per ausis, virš kak
tos, iki pakaušio. Neveržkite, tik 
lengvai apt varsty k i te. Ir laiky
kite taip ilgoką laiką, bent ke
letą mėnesių. Kai maudote, nu- 
riškite, o paskui ir vėl apriški- 
te. Vietomis galima dar ir lim
pamuoju plėstru sutvirtinti.

Kai kremzlės jau pasidaro 
kietesnės, tai ir tada dar gali
ma ausys atitaisyti su tokiais 
bintais. Greitesnis būdas—ope
racija. Chirurgas išpjauja po 
skiltelę iš ausų ir vėl sudeda, 
susiuva.

Moteriai pasiplauti gerai tin
ka baltojo acto skiedinys. Iš 
krautuvės parsineškite x white

Štai trečias pavyzdys. 
Birželio 22 naktį batarėja 
priešlėktuvinių kanuolių pa
stebėjo skrendantį linkui 
Leningrado priešo bombne
šį. Ji atidengė ugnį. Priešo 
bombnešis numetė kur pa
kliuvo bombas ir leidosi že
myn, kad iš kulkasvaidžių 
atakavus batarėjos vyrus. 
Kanuolininkai nenusiminė,

vinegar. Į kvortą šilto vandens 
Antras klausimas apie save įmaišykite kokius 8 valgomus 

jačią. Aš esu papratus kas die- šaukštus to acto, tai ir'bus vi
la daryti sau plovimus (lyties) Įsai geras skiedinys. Kokių kvė- 
š vidaus su tam tikru švirkštu-1 palų į tą skiedinį dėti neverta.

ku. Plaunu su šiltu vandeniu, 
)et norėčiau gauti tam tikrų
vaistų, kurie daro lengvą dizin- 
fekciją ir suteikia malonų kva
pą. Lietuvoj turėjau tam tikrą 
skiedinį, bet pamiršau jo pava
dinimą. Malonėk man, daktare, 
atsakyti per “Laisvę,” už ką 
esu dėkinga iš kalno.

Vely paskui galite su purkštu
vėliu (atomizer) apsipurksti 
kokiuo labiau Jums patinkamu 
kvepalu (parfumu ar odekolo
nu). Be to, paprastai ir barsto
mieji milteliai — dusting pow
der suteikia malonaus kvapo. O 
moteriai be tokių miltelių ap- 
seiti beveik negalima.

Sąjungos adresu jis ir palan
kų žodį ištarė, nors velnią 
galvoj gal turėjo. Ir kada Pa- 
baltijos liaudis įsijungė į So
vietų Sąjungą, dar jis tuo tar
pu tylėjo, iki jam liaudies 
Lietuvoje padėtis pilnai paaiš
kėjo, kad ten fašizmo šaknys 
bus kaip varpučiai iš derlin
gos dirvos išvalyti ir už cet
liką—medalį duotą Smetonos, 
nieks negaus mėnesinių “la- 
puvkų” nei senatvės pensijos. 
Tuomet jis, kaip ir kiti meda- 
liuoti, kaip demonas, pradėjo 
liaudį gundyti ir iš nieko da
ryt stebuklus. Kaip seniau bū
davo velnias arklio koją par
duoda žmogui už šautuvą. Gi 
Čekanauskas nėra tam ga- 
bps, kad tą. padaryt šiais lai
kais. štai aš parodysiu visiems, 

!kad jis ne šautuvą parduoda, 
bet arklio koją.

Čekanauskas sako “Am. 
Liet.,” 21 d. birž., 1941, kad 
jis paėmė ištrauką iš vieno 
laiško, kurį kam tai, kaž kas 
iš Lietuvos yra atsiuntęs. Ten 
yra ir kainos pažymėtos, štai 
jos:

“Produktai pabrango, dar
bininkų uždarbis yra pakeltas, 
(Lietuvoj) sviesto kilogramas 
8 rubliai, pora čeverykų 155 
rubliai, kviečių ir miežių cent
neris 75 rubliai, kostiumas 
(siūtas) 200 rublių. Žodžiu, 
darbininkų gyvenimas ir ūki
ninku dabar kitoks.”

Tai čia yra ištrauka iš to 
laiško ir jis tilpo “Am. Liet.,” 
kur prisiuntė Čekanauskas. 
Toliau Čekanauskas rašo, kad, 
girdi, kuomet jis Lietuvoj bu
vo, tai net pirmos rūšies kilo
gramas sviesto kainavo 1.25c. 
(vienas litas ir 25 centai.) 
Man teko būt Lietuvoj 1938 
m., tai ir aš paduosiu kaine, 
kaip ko. Ir padarysiu palygi
nimą sulig Čekanausko, ką jis 
“Am. Liet.” užtylėjo, aš čia 
iškelsiu viršun.

1938 m. Lietuvoj kostiumą; 
kainavo 150-200 litų; klg. 
sviesto, sulig Čekanausko, 1.- 
25ct. Taigi, už 200 litų kos
tiumą, (siūtą) reikėjo ūkinin
kui parduot net apie 160 klg. 
sviesto. O dabar galima už 25 
klg. sviesto gaut 200 litų, o 
kostiumas vistiek 200 litų. Ar 
ne skirtumas? (Litas beveik 
lyginasi rubliui.) 1938 met. 
kviečių centneris kainavo 12 
litų, dabar centneris 75 litai. 
Taigi, už tris centnerius da
bar galima gaut 225 litus, o 
Smetonos laikais buvo galima 
gaut tik 46 litai už 3 centne
rius ! /

Dabar, sakoma, valdininkai 
minimum gauna algos mėne
siui 300 litų-rublių. Smetonas 
laikais tos rūšies valdininkas 
gaudavo irgi tiek pat. Taijyi, 
kiek tuomet reikalinga buivo 
ūkio produktų parduot, kalti 
tokią algą užmokėt valdinin 
kui?

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Lietuvos Miškų Ūkis
Miškų ūkis valstybėje vai

dina didelį vaidmenį. Ypač 
jis svarbus mūsų respubli
koje, kaip statybinės med
žiagos ir kuro šaltinis. Iš
plėtus durpynų eksploataci
jų pramonei kuro mažiau 
reikės iš miškų, bet priva
tiems butams, ypač kaime 
ir miesteliuose, dar bus vie
nintelis kuras malkos, ša
kos, kelmai. Miškingumo 
atžvilgiu mūsų respublika 
labai neturtinga, nes viso 
respublikos ploto miškai te
užima vos 16,7%. Kur kas 
geresnė padėtis mūsų kai
myninių — Latvijos ir Es
tijos respublikų, kur miš
kingumas siekia apie 30%,

Tokią padėtį tarybinė 
Lietuva paveldėjo dėl to, 
kad plutokratinėms vyriau
sybėms miškai buvo pir
muoju pagalbos šaltiniu. 
Kai tik stigdavo pinigų rū
mų statyboms, dvarinin
kams mokėti, užsienių kapi
talistams mokėti praskolin
tosios Lietuvos skolas, bū
davo nutariama nukreipti 
tas išlaidas į miškus. Miš
kai kasmet plaukė į užsie
nius tūkstančiais kietmet-

taip, kad esant sėklų ir dai
gynų, visai nebūdavo pas- 
ikiriama pinigų tiems dai
gams pasodinti, o kuriais 
metais paskirdavo pinigų— 
nebuvo iš anksto paruoštų 
daigų nei sėklų. Tarybinė 
vyriausybė miškams pri
klausančių plotų atželdymui 
ir iš viso miškų ploto pra
plėtimui skiria didelį dėme
sį. Vykdant žemės pertvar- 

t kymą, žemės ūkiui netinka
mi dvarų žemių plotai pri
skirti prie miškų ir jie bus 
apželdyti. Vien šiais metais 
užplanuota atželdyti apie 
10,000 ha kelmynų, aikščių, 
3,000 ha želdynų papildyti 
ir kitiems metams paruošti 
5,000 ha apželdysimų plotų, 
išplėsti daigynus. Iš viso šie
met užplanuota pasodinti 
nemažiau kaip šimtą mili
jonų daigų. Kitais metais 
miškų atželdinimo darbas 
numatomas dar labiau iš
plėsti. Kad esamieji miškai 
vešliau augtų, bus padaryta 
daugelyje vietų nusausini
mai.

Kalbant apie miškų atžel- 
dinimą, paminėtina, kad 
miškams priklausančiuose

rių, kad sudarytų po kelias 
dešimtis milijonų litų ištuš
tėjusiam iždui. Tuo tarpu 
valstietis turėjo vargti mė
nesiais, kol gaudavo nusi
pirkti rąstą išgriuvusiai sie
nai sutaisyti. Kai iš vienoš 
pusės tūkstančiai kietmet- 
rių būdavo eksportuojama, 
vietos reikalams miško me
džiagos visuomet būdavo 
badas. Į miško varžytines 
susirinkdavo t ū k s t a n čiai 
žmonių, o tose varžytinėse 
valstiečius visuomet nuvar- 
žydavo spekuliantai. Net 
valstiečiams skirtose varžy
tinėse spekuliantai per savo 
agentus nupirkdavo geres
nius vienetus.

dykuose plotuose, kur tik 
bus tinkamas dirvožemis, 
šiemet bus pradėtas auginti 
mūsų krašte mažai žinomas 
medžių giminės augalas, — 
ožeksnis karpuotasis, kurio 
šaknys naudojamos kaip ža
liava gumos pramonei. Vals
tiečiai savo laukuose gumos 
pramonei augins koksagizą, 
o miškų administracija miš
kuose augins ožeksnį kar- 
puotąjį.

Miškams daug žalos pa
daro gaisrai. Kai kuriais 
metais ugnis miškuose yra 
sunaikinusi miško medžia
gos už šimtus tūkstančių. 
Tačiau į miškų priešgaisri
nę apsaugą nebuvo atkreip-

dideli medžių nusakinimo ir 
sakų surinkimo darbai. Sa
kų paruošimas pramonei la* 
bai išplečiamas, taip pat iš
plečiama terpentino ir kani- 
folijos gamyba. Tuo bus pa
sitarnauta medicinos, popie
riaus ir gumos pramonei. 
Bsu išplėstas eglės žievės 
surinkimas, kuris taip pat 
buvo apleistas. Net juokin
ga, kad mūsų krašto odų 
pramonė, dėl miškų šeimi
ninkų apsileidimo, eglės žie
vės paruoštos odos pramo
nei turėdavo įsigabenti iš 
užsienių. Miško eksploataci
jai pagerinti šiemet bus 
pravesta apie 100 km. nau
jų kelių.

Miškų ūkis bus padarytas 
atskiru respublikos ūkiniu 
vienetu, išdalintu rajonais. 
Dabartinės miškų urėdijos 
perorganizuojamos į miškų 
ūkius. Apskrities ribose esą 
miškai sujungiami j vieną, 
vieno šeimininko vadovau
jamą miškų ūkį.

Visas respublikos miškų 
ūkis šiemet yra sudaręs ope
racinę sąmatą, kurioje nu
matyti 158 mil. rublių paja
mų ir 122 mil. rublių išlai
dų...

K. Erškėtis.
m.---------------------------------ei

We sadly invoke that 
old cliche “technical dif
ficulties” to announce the 
fact that the Youth Sec
tion does not appear on 
this page today.

However, putting our 
faith and hope in columnar 
space, the editor’s health 
and the editor’s mailbag, 
the Youth Section will
reappear this coming 
Thursday and succeeding 
Fridays and Tuesdays.

—The Grey Haired 
Editor.

s--------------------------------- a

Montreal, Canada

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Aš gavau šiandien laišką iš 

Lietuvos nuo savo sesers sū
naus Petro, kuris bado akis 
“Keleivio” ponams. Malonėki
te patalpinti “Laisvėje.” Tegul 
skaitytojai persitikrina, kaip 
“Keleivio” ponai šmeižia Lie
tuvos vyriausybę.

Draugiškai,
A. J. Žvirblis,
Barberton, Ohio.

Laiškas
Butėnai, 1941 m. kovo 30 d. 

Krikšto Tėvai!
Siunčiame mes visi labų, die

nų tamstoms visiems. Seniai 
berašiau, bet dabar rašau su 
didesniu -ūpu, nes mes dabar 
gyvenam naują gyvenimą, ir 
gana įdomų. Aš ir pirmiau ne
pykau ant tamstų, bet nebuvo 
tokio įdomumo, rodėsi, kad 
nieko įdomaus, gero nepasaky
si, bet vis apie tą patį kasdie
ninį gyvenimą kiekvienam 
laiške.

Dabar mes esame labiau pa
tenkinti gyvenimu, nes mums 
dabar atrodo, kad mes patys 
gyvenimo šeimininkai esam. Iš 
tikrųjų taip ir yra. Pirmiau, 
tai mes buvom beteisiai darbo 
gyvuliai, tik žinojome darbas 
ir darbas, begalinis darbas. 
Nesakau, kad ir dabar nedir
bame, mes dirbame dar dau
giau. Bet jau naudojamės vi
sais dalykais lygiom teisėm 
visi.

Pirmiau, tai buvo taip: jei 
biednas žmogus ir žiūri kokių 
pažiūrų esi, kokius laikraščius 
skaitai, tai jau negalėjai net 
kooperacijoj dalyvauti. Aš 
pats per 12 metų vežiau pieną 
į kooperatyvę pieninę ir iš- 
veždavau paskutinį lašą, sau 
visai nepalikdamas, bijoda-

Mes dabar labai esam pa
tenkinti, bet dar yra ir tokių 
žmonių, kurie mėgina leisti vi
sokius gandus ir šmeižtus So
vietų santvarkai. Bet tai yra 
negirdimas balsas tyruose, nes 
mes' matome, kad jų pavyz
džiu niekas neseka. Mat, kaip 
žinom, Lietuvoje senesni žmo
nės iš pirmiau buvo taip su
varginti ir buvo taip įpūsti 
minčių, kad šiam gyvenime 
reikia vargti, bet už tą po mir
ties būsime amžinoj laimėj. 
Tai ir sako, vot, atėjo bolše
vikai, išgriaus bažnyčias, iš
smaugs kunigus. Bet dabar 
mato, kad dar nesugriovė nei 
vienos bažnyčios ir nepasmau
gė nei vieno kunigo. Tik, ži
noma, nebemoka jiems algų, ir 
jie turi atlikti visas valstybi
nes pareigas, kaipo kiekvienas 
pilietis, kas ir yra labai tei
singa.

Sakoma, kad Rusijoj kol
chozuose blogai gyvena. Ka
dangi mes dar kolchozų netu
rim, tai dar pavyzdžio neži
nom. Bet jau yra valstybinių 
ūkių, tai gal greit pamatysim 
jų gyvenimą.

Sudie, linkiu viso gero.
Petras.

ašaromis” akyse atsirekomen- 
davo esąs geru “socialistu,” to
kiu ir mirsiąs. Sako, tai yra 
mirimas už “teisybę.” Nieko 
nelaukęs keleivišku tonu pra
dėjo niekinti Sovietų Sąjungą, 
o labiausiai Tarybų Lietuvą. 
Sako, ne tik kad Stalino saulė 
baigia “išdžiovinti” Lietuvą, 
bet visai ją “išdegins.” Ve, 
sako kūmas, nespėjo paimti 
Lietuvą, jau renka geležgalius 
patvoriais. Ar tai ne ženklas 
ubagystės ?

O aš jam sakau, kad kaip 
tik priešingai, tai yra ženklas 
geros gaspadorystės. Geležis 
yra turtas, negalima leisti rū
dyti. Aš jam sakau, kad Stali
no saulė suvirins Lietuvoj iš
mėtytą geležį Lietuvos liejyk
lose, išlies Lietuvai naudingas 
mašinas. Sakau, kad Ameri
koj tūkstančiai žmonių daro 
pragyvenimą iš rankiojimo ge-

ležies ir skudurų.
Kūmas lyg aprimo užsimąs

tė, graipstėsi po 
ko j ieško d am as. 
centravo mintis 
puolimui.

Vėl, išdidžiai 
tuvoj žmonės

kišenius lyg 
Matyt, kon- 
naujain už-

pradeda, Lie- 
badauja. Aš,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Iftbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Paršam do automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

New Britain, Conn.
Darbininkų Išmintis

Užėjus “dūšios nerimasčiai,” 
nusprendžiau užeiti į karčia- 
mą dėl “apraminimo” savo 
liūdesio, — ten radau ir savo 
kaimyną bešnekučiuojant su 
savo kaimynu. Priėjo gerai įsi
linksminęs ir kaimyno kūmas. 
Po trumpo supažindinimo ce
remonijų, susiedo kūmas “su

WADI

Tarybinė vyriausybė į tas dėmesys. Priešgaisrinei 
miškų ūkį atkreipė didelį apsaugai per metus skirta 
dėmesį. Tuoj ėmėsi pertvar-lvos 15,000 litų. Tarybinė vy- 
kyti ligi tol buvusią pakri- riausybė vien šiems metams 
kusią miškų administraciją, miškų priešgaisrinei apsau- 
Sudarė atskirą Miškų vai- gai paskyrė 450,000 rublių, 
dybą, kuro reikalams tvar- Gaisrams stebėti daugelyje
kyti sudarė Vyriausiąjąkū- vietų pastatys bokštus, va
ro valdybą. LKP (b) V-sis sąrą pasamdys 200 specialių 
suvažiavimas dėl miškų'sargų, kurie miškus saugos 
ūkio plačiai pasisakė, ir kaip nuo ugnies, praves miškuo
to pasisakymo išvada įs- se apie 1,000 kilometrų ap- 
teigtas savarankiškas Miš- saugos nuo ugnies juostų. Į 
kų pramonės liaudies komi- miškų apsaugą nuo ugnies 
šariatas. Imta mišką labai bus įtraukta valstiečių ir 
taupyti, įvestas teisingas j apylinkių vykdomieji komi- 
miško medžiagos ir kuro tetai, aktingieji valstiečiai 
paskirstymas tarp gyvento-į ir darbininkai, nes miškas 
jų. Kadangi daug miško yra bendras visų—liaudies 
medžiagos reikalinga tiek turtas.
valstiečiams atsistatyti, ku- Miškai anksčiau priklausė 
rie daug metų šiuo atž vii-1 žemės ūkio ministerijai ir 
giu buvo skriaudžiami, tiek buvo administruojami kaip
naujakuriams įsikurdinti, 
tiek ir besiplečiančiai pra
monei, mūsų respublikos 
miškų ūkis, jį toliau taip 
neeksploatuojant, vadovau
jantis taupymo principais, 
negali tų reikalavimų pa
tenkinti, šiemet iš sąjungi
nių respublikų įsivešime 
520.000 m. Turime ir dar 
daug turėsime iš kitų respu
blikų įsivežti, kol išlyginsi
me plutokratinių vyriausy
bių padarytus nuostolius 
miškus išvežant į užsienius.

Plutokratinės vyriausybės 
lengva ranka užplanuodavo 
didžiausius miškų plotus iš
kirsti, bet neturėjo jokio 
plano miškams atželdyti. Iš 
bendro 1,133,204 ha miškų 
ploto, nepadengtas plotas 
(kelmynai, aikštės) užima 
8% arba apie 80,000 ha. 
Nors miškai iždui duodavo 
per metus po keliasdešimtis 
milijonų litų pajamų, bet 
tiems miškams atželdyti bū
davo skiriamos juokingai 
mažos sumos. Net būdavo

atskiras skyrius, miškų de
partamento vadovaujamas. 
Visas miškų ūkis buvo pa
dalintas į 57 miškų urėdi
jas, tos į 416 girininkijų, o 
pastarosios suskaldytos į 
2,246 eiguvas. Visoms šioms 
įstaigoms aptarnauti buvo 
4,633 etatiniai tarnautojai. 
Tačiau miškuose apvalius 
metus turi darbo žymiai 
daugiau žmonių. Kirtimo 
sezono metu miškuose šie
met dirbo apie 26,000 žmo
nių, vežėjų apie 23,000 žmo
nių, vasaros metu prie miš
ko medžiagos plukdymo, 
prie miškų želdinimo dirbs 
apie 10,000 žmonių. Medžių 
apdirbimo fabrikuose, dirb
tuvėse, įskaitant ir amati
ninkų dirbtuves, turi darbo 
apie 1,000 žmonių.

Miškai be medienos sta
tybai, amatininkų darbams, 
popieriaus ir kitai pramo
nei ir kūro,- dar duoda kitų 
žaliavų, į kurias kuo ma
žiausias dėmesys buvo krei
piamas. Dabar užplanuoti

Kanados lietuvių istorijoj 
dar nebuvo atlikta tokio dide
lio žygio, kuris liks įrašytas 
į istorijos lapus, kaip kad pa
demonstravimas didžiulių ko
lonijų lietuvių meninių jėgų, 
po kitas kolonijas, ar, kitaip 
pasakius, apsimainymas vieto
mis.

Pirmieji montrealiečiai per
eitais metais pramynė taką 
atlikimui kultūrinio - meninio 
didelio darbo, nuvykdami pas 
torontiečius pad emonstruoti 
savo meninius gabumus; gi to- 
rontiečiai, nenorėdami pasilik
ti skolingais, šiais metais, su 
dideliu kaupu, atsilygino mon- 
trealiečiams.

Jų šis kilnus, didelis ir kul
tūrinis žygis stebina ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius. Kam 
iš kitataučių neapsakysi, kad 
veik pusšimtis torontiečių me
nininkų, su kita tiek palydo
vų, nugalėdami kelis šimtus 
mylių, atvyko pas mus kon
certuoti, tai nenori tikėti, kad 
tai teisybė, kad galima nuga
lėti tokius didelius sunkumus, 
tokiam skaitlingam būriui, ir 
kad ateivių lietuvių tarpe 'me
nas išsivystęs taip aukštai, kad 
gali demonstruoti po kitas ko
lonijas.

Bet tai viskas realu ir tas 
jau liko neišdildomuose, ma
loniuose praeities prisimini
muose.

Torontiečiai savo menines 
jėgas pusėtinai aukštai išla
vinę, o tas liudija, kad jiems 
reikėjo paaukoti daug laiko 
prisiruošimui. Savo gražiai iš
lavintais balsais, tiek bendras 
choras, tiek atskiri kavalkai, 
publiką maloniai žavėjo; kiek
vienu kartu pasirodžius sceno
je, kėlė didžiausius aplodis
mentus ir labai nenoriai pa
leido nuo scenos.

Labai gražiai pasirodė ir 
jaunuolės, kurios pildė akro
batinius numerius. Jų įvairus 
ir sugabus kūno lankstymas 
sukėlė žiūrovuose didžiausį 
nuostabumą ir pasigrožėjimą.

Bendrai tariant, šis toron

mas ir mažiem vaikam stiklą 
pieno paduoti, nes reikėjo pi
nigų, reikėjo skolas teisti. Bet 
visgi mano pienas buvo piges
nis, kaip nario. Nariui mokė
jo brangiau, o man, kaipo ne 
nariui, pigiau ir nariu jokiu 
būdu nepriėmė, nors ir labai 
stengiausi įstoti, nes, mat, pa
skaitė nelabai geru kataliku. 
Ir man tas kainavo apie 500 
litų, tai man tiek nedamokėjo. 
Tai mano pinigus pasidalino 
turtingesni nariai, įsidėjo į ki
šenes.

Ir daug įrodyčiau tokių pa
vyzdžių, bet ir tiek užteks. 
Dabar tokio išnaudojimo ne
bėra, ir jau nebebus.

tiečių. atliktas didelis kultūri
nis žygis, toks skaitlingas “už
puolimas” ant Montreal o, 
montrealiečių yra labai aukš
tai įvertinamas, užginančiai 
diskusuojamas, atiduodam to- 
rontiečiams didžiausį kreditą 
už jų tokį didelį prisiruošimą, 
nugalint visus sunkumus—toli
mą kelionę, vargą ir kitą.

Labai apgailėtina, kad mes 
nemokame, ar, teisingiau pa
sakius, pasitikėdami vieni ant 
kitų (juk ir patarlė sako, kad: 
tarp dviejų auklių, tai vaikas 
be galvos”) neišreiškiame to 
džiaugsmo, pasitenkiname to
rontiečių atvykimu, neaprašo
me tų plačių tarpe montrea- 
liečių diskusijų, malonių pri
siminimų apie torontiečius, per 
spaudą. Mes šiame klausime 
esame perdaug apsileidę. Tas 
gali sukelti pas torontiečius 
mintį, kad jie iš akių ir iš 
minčių.

Torontiečiai ne vien atliko 
didelį kultūrinį - meninį žygį, 
ne vien montrealiečiai jų at
vykimu turėjo progos susitikti 
savo senus pažįstamus, gimi
nes, kaimynus, kuriuos desėt- 
kai metų buvo atsiskyrę, bet 
labiausiai džiugina, tai naujos 
pažintys, susitikimai. Ne vie- 
nas-na skęsta maloniuose pri
siminimuose, įvairiose svajonė
se apie surastą būsimą artimą 
draugį-gę, ypač tą pergyvena 
jaunimas. Nuo malonių naujų 
pažinčių neatsilieka ir suaugę. 
Tai nieko nuostabaus, nes mū
sų senesnių širdys taip pat ap
dovanotos meilės eleksyru.

Šis istorinis kilnus žygis ne 
tik kultūriniai, bet ir bendrai 
visais atžvilgiais suartins dau
giau Kanados lietuvius. P.
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PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

■ ji

MAYNARD, MASS, J*”“4**' Vose Pavilion Park
Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. ‘ ,
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę” 

moraliai ir materialiai.

PHILADELPHIA R"®-31 Au^si* Hl-H >1/ AJUl & 11X1 Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

HARTFORD, CONN. R®. 31 Als.t
LIETUVIŲ PARKE, LIGHTHOUSE GROVE

. Station 24, Glastonbury Road, E. Hartford, Conn.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Pradžia 12 valandą dieną



)

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

šit**/?

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

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

nebus.

HP-

Bušai į “Laisves” Pikniką
Nukapota Paskyros Pašalpai

■*? ’

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

NEWARK, N. J
i
i

50c

buvę at-

Liūdna Širdis

iš tų buvo patsai 
Couderto žvaigžde

buvo nutarta skclb- 
kuris būtų palietęs

projektas 
8 :30 taip

liūdymų, 
Kuntz

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

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

New 
švie-

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Herman II. Wetzler, ameri
kietis orkestrų vadas ir kom- 

per daugelį metų 
žymiųjų or-

džiūrei, 
asmenų iš 
prieš tei- 
Džiūrima- 
prieš ko-

(Daugiau vietos žinių 6-me 
puslapyje.)

ADVOKATAI SMERKĖ NE
DAVIMĄ MOKYKLOS 

KOMUNISTAMS

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

raštyj “Laisvėje.”

Liepos-July 6, Clinton Park
Antrašas: Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

BAYONNE, N. J. ALDLD

Ml

vak., Music Grove, 
Parke, Brooklyne.

WPA muzikos 
liepos 4-tos vakaro
pat duos koncertą King Parke, 

Skelbkites savo biznį dien- Jamaica, ir Forest Parke, 
Queens.

Darbininku Mokyklos 
Vasarinis Kursas

Namą Savininkę Sulaikė 
Teismui

New Yorke Gaminsią 
Smulkią Ginklu

Ragina Atšaukt Negerą 
Valstijos {statymą

Penktas puslapis

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

skelbia specialius “Pasaulio 
Politikos” kursus. Įvyks tre
čiadienių vakarais 7 vai. Tęsis 
per 6 savaites. Registruoja
ma jau dabar. Sesijos prasi
dės liepos 7-tos savaitę.

Apart šio, mokykla turės 
19 vasarinių kursų įvairiais 
kitais klausimais.

Miesto Palikimu Senos 
Sutarties Išvengta 

Subviy Streiko

Mrs. Geraldine Kane, 36 m., 
savininke, namų, 135 Lafayette 
Ave., kur pereitą antradienį 
3 žmonės žuvo gaisre, sulai-, 
kyta po $2,500 kaucijos iki 
teismo. Kaltina žmogžudystės 
antrame laipsnyje, kadangi jai 
buvo liepta įtaisyti laiptus gel- 
bėjimuisi nuo gaisro, bet ji to 
nepadarė.

Gaisrui užklupus trečiam 
aukšte, Max ir Mildred Slo- 
bodovai užsimušė gelbėdamie
si nuo ugnies šokimu pro lan
gą, Sam Bachrach, 60 m., mir
tinai apdegė.

Robert L. McHorney, vyriau
sias OPM kontraktų išdavimo 
prižiūrėtojas, turėjo pasitarimą 
su majoro biznio komit. Mie
sto Salėj pereitą trečiadienį. Ji
sai sakė, kad mieste parenka
ma įvairios šapos, kuriose ga
lėtų pagaminti smulkių ginklų 
ir amunicijos, bent po 32 milio- 
nus šovinių per dieną.

Pirmieji darbai pradėsima 
jau liepos mėnesį.

Mokytojas Schappes 
Nuteistas

Michael J. Quill, tarptauti
nės Transporto Darb. Unijos 
prezidentas, paskelbė, kad 
dėka miesto pasižadėjimui 
vykdyti senuosius kontraktus 
ir po 1-mos liepos, transporti
ninkų streiko reikalas atpuo- pozitorius, ]_ 
la. Liepos 1-mą subviy streiko vadovavęs eilei

I kestrų Europoj, diriguos New 
Yorko Simfoninei Orkestrai 
koncerte liepos 4-tą, 8:30 v.

Prospect

WPA Nemokami Koncertai 
Liepos 4-tą

Unijistų 
ti streiką, 
apie 27,000 miesto subvių dar
bininkų.

Unijistų ginčas su miestu 
perduotas teismui.

Dvylika džiūrimanų, kurie 
laike rinkimų džiūrės prisipa
žino esą nusistatę prieš komu
nistinį judėjimą, pereitą šešta
dienį nuteisė Morris U. Schap
pes, jauną anglų kalbos ins
truktorių Miesto kolegijoj, 
keturiais punktais pirmo laips
nio nusikaltimo neteisingam 
liūdyme. Schappes dar prieš 
teismą buvo prisipažinęs esant 
komunistu.

Katerina Kavaliauskiene, 
12 metų amžiaus, mirė birže
lio 27 d. Gyveno ir buvo pa
šarvota savo namuose, 1634 
8th Avė., Brooklyne. Palaido
ta pirmadienį, birželio 30 d., 
10 vai. ryto, iš Šv. Jurgio baž
nyčios į šv. Jono kapus. Pa
liko nuliūdusius vyrą Adomą, 
sūnų Adomą Jr., keturias duk
teris: Eleną, Margaritą, .Lil
lian ir Anna Joan; brolį Ka
zimiera Valencia ir dvi sese
ris: Marijoną Valencia ir Mrs. 
Anna Wright.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Shallin-šalinskas.

—
Vincent Luiza, 50 m. am

žiaus, gyveno 14 Lincoln 
Square, Worcester, Mass., mi
rė Lake Quinsigamund, Wor- 
cesteryjc, birželio 28 d. Kū
nas parvežtas į Brooklyną ir 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj. Laidotuves įvyks 
liepos 3 d., Kalvarijos kapinė
se.

Konferencija Visų Teisėms 
Ginti išsiuntinėjo laiškus 
tūkstančiui įvairiausių unijų 
šioj valstijoj, raginant stoti 
kampanijoj! už atšaukimą Bur
ney Įstatymo, kuris buvo pra
vestas pereito j valstijos seime
lio sesijoj, Albany.
Burney Akte yra punktas, ku- 

riuomi einant valstijinės nedar
bo apdraudos įstaigos gali bau
sti darbininkus pametusius dar
bą be “geros priežasties.” Nu
rodoma, kad įstatymas pasitar
nauja prieš darbininkus.

40!) ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Unijistai Išrinko 
įkalintus Vadus

Kailiasiuviu ir Odų Darbi
ninkų Unijos eilinių narių 
kandidatų sąrašų priešakyje 
išstatyti sufrėmavimu įkalinti, 
narių mylimi vadai: Irving 
Potash, Joseph Winogradsky, 
Jack Schneider, John Vafia- 
des. Rinkimai įvyko birželio 
25-26. Jie ir visi kiti išstatytie
ji tapo išrinkti.

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

SIETYNO CHORAS
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 Skeistaitį užeigoje, 189 Ferry St., W. 
Morkus, 113 Adam St., Newark, N. J., ir pas Sietyno 
Choro narius.

CI IFF^IDF N I Literatūros Draugijos LL11 ii. J. 77 kp. 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.

FI I7ARFTM N I BANG0S CH0R0LiliWrWL 1II, 11. J. 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.

nuo L.A.U. Kliubo, Liberty Hali, 329 Broadway, 12 
vai. dieną. Kelionė į abi pusi $1.00. Prašome užsire
gistruoti vietas iš anksto pas P. Janiūną ir K. Čiurlį.

IFRCFVflTV N I BUSAS IŠVAŽIUOS 
JIjIamLi I vi i I y 1J. nuo Ukrainų Svet.

158-60 Mercer St., 12 vai. dieną. Prašome įsitėmyti 
laiką, užsiregistruokite vietas iš anksto.

HARRLSON-KEARNY, N. J.
Busas išvažiuos nuo Daves Ave. ir Tapen St.

Kurie norite važiuoti į “L.” pikniką, prašome įši- 
tėmyti, jog busas išeis 12 vai. dieną. Kelionės lėšos 
$1.00 į abi pusi. Prašome užsiregistruoti pas Joną 
Degutį ar pas P. Marson, 22 Davis St., Harrison, N. J.

A—— .....................■ --  1 111 ........ ..................

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnauj’am krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Štai tūli faštai iš jo bylos:
Schappes pradžioje šių me

tų buvo įkaitintas neteisingam 
liūdyme po to, kada jis buvo 
pašauktas kamantinėjimui ra- 
gangaudiškoj Rapp - Coudert 
kampanijoj prieš mokytojus ir 
jų uniją. Mokytojai buvo įta
riami komunistais ir tuo įtari
mu vaduojantis mėtomi iš dar
bų. Pašauktas tam komitetui 
liudyti Schappes sake pažįs
tąs tik kelis komunistus. Rapp- 
Coudert komiteto liudininkai 
šnipai sakė, būk jis pažįstąs 
daugiau, bet nesakąs. Del ne- 
įvardinimo daugiau mokytojų 
komunistais jis ir buvo apkal
tintas neteisingam liūdyme.

Bylos eigoj, trys iš šešių liu
dininkų prisipažino, kad jie 
slaptuose Rapp-Coudert komi
teto kamantinėjimuose mela
vo. Vienu 
vyriausias
liudininkas William M. Can
ning, dalį laiko mokinąs Mies
to Kolegijoj; kitu — Annette 
Sherman, kolegijos raštininkė. 
Jiedu taip pat prisipažino, 
kad tarp Rapp-Coudert komi
teto posėdžių jie susieidinėjo su 
Raymond Lysi e kolegijos mo- 
kytojumi ir laivyno žvalgybos 
oficioriumi.

Tūli valdžios liūdininkai pri
sipažino, kad jie niekad ne
buvę komunistų susirinkime su 
Schappes. Kiti vėl sakė, kad 
jie matę Schappes komunistų 
mitinge, bet mitingai 
dari ir ne nariams.

Suvadoj visų tokių 
Schappes advokatas
prašė įkaltinimus neteisingam 
liūdyme išmesti. Jis taip pat 
aštriai kritikavo prisipažinu
sių melagių vartojimą liudinin
kais, sakydamas: “Canning 
buvo ne vien tik melagius, bet 
aš neturiu mažiausios abejo
nės, kad Canning ir dirbo Cou
dert Komitetui.”

Kuntz reikalavo bylą pa
naikinti ir dėlto, kad Coudert 
komiteto veikla esanti nclega- 
lė, primindamas velionio tei
gėjo Cardozos nuosprendį, kad 
įstatymdavystės komitetai to
liau įstatymų leidimo ribų ne
turi teisės kištis be specialio 
įgaliavimo. O tokio įgaliavi- 
mo, sakė Kuntz, Rapp-Cou- 
dert komitetui niekas nedavė 
šiais metais. Jis taip pat nu
rodinėjo, jog bylos negalima 
leisti spręsti tokiai 
kuri susideda iš 
anksto pasisakiusių 
siamojo pažiūras, 
nai buvo pasisakę 
munistus.

Teisėjas Jonah J. Goldstein, 
po pykčiu atsiduodančio pa
reiškimo prieš kaltinamąjį, ne
tik neleido išmesti mokytojaus 
Schappes įkaltinimo neteisin
gam liūdyme, kaip to reikala
vo Schappes’o gynėjas Kuntz, 
bet dar grąsino įkaltint ir gy
nėją.

Victor Slagus, 25 m. am
žiaus, gyveno po 264 Metropo
litan Avė., Brooklyne, mirė 
birželio 28 d., Scaview Ligo
ninėj. Laidotuvės įvyks liepos 
2 d., Most Holy Trinity kapi
nėse. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne.

Abiejų viršminėtų laidotu
vių pareigomis, rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Miesto Taaryba pereitą an
tradienį priėmė 4 taksų bilius, 
kuriais siekiama sukelti rei
kiamas sumas šelpimui bedar
bių bėgiu sekamų budžeto me
tų, prasidedančių su liepos 1- 
ma.

Biznio taksais bus surinkta 
tik pusė pernykščios sumos, 
viso $6,500,000 ir jie daugiau 
nebus naudojami pašalpai, bot 
bendram miesto finansavimo 
fondui.

Taksai ant nejudomų nuo
savybių irgi numažinti dviem 
punktais.

Taksais ant pardavimų (2 
nuošimčiai) manoma sukelti 
viso $56,000,000, vartotojų 
taksais (2 nuoš.) $1,650,000, 
gaso-elektros $7,000,000, ki
tais $425,000. Pašalpų taksais 
manoma sukelti apie $65,075,- 
000.

Menama, kad prie labai nu
kapotų federal ių paskyrų 
WPA darbams daugelis nega
linčių gauti darbų privatiškosc 
industrijose bus nuvaryti j ieš
kot pašalpos, tad tos sumos 
toli neužteksią. Ir gaunamoji 
pašalpa visuomet buvo nepa
kankama, o prie dabartinio 
pabrangimo visko, pasidarė ne
beįmanoma pragyventi su gau
namais daviniais, šiemet pa
šalpoms bus apie $13,000,000 
mažiau įplaukų.

Brangus sūneli Jeronimėli, 
tavo šiandien gimimo diena ir 
jau sukanka 26 metai, kaip į 
pasaulį atėjai, bet nelaimingai 
gimei.

Jau 4 metai ir 5 su virš 
mėnesiai, kai negirdim tavo 
meilių žodelių. Sūneli, kur din
gai? Ar už kalnų esi? Sau lai
mės nerasi. Sugrįžk! ‘Prašau 
jūs, aš motinėlė ir tavo broliu
kai Albinas ir Domininkas. 
Mes liūdnai laukiame tavęs. 
Nors ir nesitikim daugiau ta
vęs regėti, bet sugrįžk, nors 
per sapną, mano brangus sū
neli, ir mūsų mielas broleli! 
Mes laukiam tavęs.

Kas žinote, kur randasi ma
no sūnelis Jeronimas Juocu- 
nas, praneškite man, už ką 
būsiu dideliai dėkinga.

Ona Juocunienė,
48 Milford St., 

Brooklyn, N. Y.
(Skelb.)

Advokatų Gildijos 
Yorko skyrius kritikavo 
timo Tarybos ir miesto 
d žios su teisėju John E. Mc- 
Gochan uždraudimą komunis
tams laikyti masinį mitingą 
Liaudies Mokyklos No. 11 sa
lėje, pavadinant drausmę “pa
vojingu precedentu.” Gildija 
pažadėjo komunistams gynėją 
laike jų bylos teisme.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ....................................
Ta pati knyga, Ccluliodas 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 ................... i.........

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.

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čiolų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

THE BAKERS*.
Varpo 

keltuvė 
yra 

unijinė
) UNION LABU

Mes Užeinam,Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
SMI STEAMBOAT RD., GREAT NECK. N. Y

Telephone Great Neck 1546

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 Čiopų, 
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.
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Šį Vakarą Visi į Prakalbas Lietuvos ir 
Karo Klausimais, Grand Paradise Salėje

apylinkių lie- 
apeina Lietu- 

brolių ir to 
taipgi išlaiky-

Brooklyn© ir 
tuviai, kuriems 
voj gyvenančių 
krašto likimas,
mas pasaulio nuo barbariškpjo 

 

fašizmo, susirinksj/tjRAND 
PARADISE B A ROOM 
ANT RADIENIOA VAKARĄ, 
LIEPOS 1-MĄ, [išgirsti 

 

klausimais prakalbas ir pa
reikšti savo nusistatymą.

Prakalbas sakys R. MIZA
RA, D. M. ŠOLOMSKAS ir 
JONAS ORMANAS.

Prakalbose bus išaiškinta,

dėlko tas fašistų užpuolimas 
ant Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos? Kas tiems užpuolikams 
talkininkavo ir talkininkauja? 
Kas ta Berlyne sutvertoji “Lie
tuvos valdžia” ir koki tie jos 
’“sukilimai,” taipgi iš kur ima
si tos “Kauno radio žinios.” Ir 

tais ’ daug kitų surištų su karu ir 
• Lietuvos padėtimi klausimų 

bus nušviesta.
Kviečiame visus dalyvauti ir

Šiandien Antra Jauny 
Vyry Registracija

Jurgis Karpus Vėl 
Gaspadoriumi
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Komiinistiį Partijos Suimti 29 Hitlerio

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

mus lietuvius. Šiuo be galo 
svarbiu lietuviams momentu, 
kada mūsų broliai savo gyvas
timis gina Lietuvą ir savo lais
vę nuo pavergėjų fašistų, mes 
taip pat privalome budėti ir 
kiekvienas žinoti savo parei
gas, kuo mes galime prisidėti 
prie sukriušinimo kruvinojo 
fašizmo. Pradžia 7:30 vai. 
vak. įžanga nemokama.

Iki pasimatymo LIEPOS 
(JULY) 1-MOS VAKARĄ, 

, Grand Paradise, 318 Grand 
Brookly.ne!

Liepos 1-mą, antradienį, .nuo 
7 vai. ryto lig 9 vak., einant 
drafto įstatymu, bus suregis
truojami visi jauni vyrai, ku
riems nuo spalių 17-tos (pir
mos registracijos dienos) suė
jo 21 metai amžiaus, taipgi ir 
vyresnieji, kurie dėl tuo laiku 
nebuvimo šalyje ar kokios ki
tos priežasties nebūtų užsire
gistravę.

Registruotis turi piliečiai ir 
nepiliečiai, taip pat ir ligoniai. 
Esančius ligoninėse
truos įstaigos žmonės. Sergan
ti namie turi pasiųsti atsako- 
mingą žmogų juos raportuoti 
registracijų stotyje.

Registraciją praves 
se drafto tarybose 
Boards). Kiekvienas

Piliečių Kliubo specialiame 
biznio susirinkime, birželio 
27-tos vakarą, buvo perrinki
mas kliubo gaspadoriaus. Jur
gis Karpus, jau ilgoką eilę me
tų tarnavęs kliubui, paliktas 
gaspadoriumi ir toliau. Prieš jį 
kitu kandidatu nebuvo nei iš
statyta, visi pasitenkinę jo 
gaspadoryste. R.

St.,

suregis-

eiti artimiausion. Nežinantieji, 
kur .jų stotis randasi, privalo 
klausti policisto ar telefonuo- 
ti: Murray Hill 2-7600. Verta 
iš anksto tikrai susižinoti vie
tą, nes atėjusius ne i 
punktą neregistruos, siųs 
punktam

savo
savo

vietinė- 
(Local 

privalo
(Daugiau vietos žinių 5-me 

' puslapyje)

Organizacijų Komitetas.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

Tikimasi Skaitlingo 
“Laisvės” Pikniko

ŠĮ Sekmadienį

SOVIETAI NURODO DIDŽIUS 
VOKIEČIU NUOSTOLIUS

turiu visokių sutaisytų lie-

85c
60c
60c
60c
60c

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 ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
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 pageibos 35c.

M. ZUKAITIS
— < 334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

337 Union Avenge 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. EeV A ND A—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Eevandauskal

UNDERTAKER

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840. 
(bk.)

Brooklyno ir apylinkių 
tuviai entuziastiškai ruošiasi 
liepos 6-tai, kurią įvyks “Lais
vės” metinis piknikas, Klas- 
čiaus Parke, Maspethe.

Dainuos keturi chorai. Daug 
svečių iš toliau. Šokiai per vi
są popietį ir vakarą.

“Laisvės” piknikai visuomet 
; būdavo didele švente. Juo la
biau ji tokia yra lietuviams 
dabar, kada didžiojo karo si
tuacijoje “Laisvė” lošia nepa
vaduojamą rolę visos Ameri
kos lietuviams, y p a t i n gai 
Brooklyno ir apylinkių lietu
viams.

“Laisvė” yra vienintelis lie
tuvių liaudies dienraštis rytuo
se, ir vienintelis lietuvių laik
raštis rytuose, kuris paduoda 
teisingas, visapusiškas žinias 
ar jos yra jos redakcijai malo
nios ar nemalonios. “Laisvės” 
skaitytojai tą žino, tad norė
dami gauti bepusiškų žinių 
jieško jų tik “Laisvėj.” Tą pa
liudija ir tas faktas, kad nuo 
prasidėjimo karo “Laisvės” 
ant standų parduodama dvi
gubai daugiau, ofise 
pai daugiau, ir daug 
į namus.

“Laisvės” piknikai

kelerio- 
užsisako

padeda 
dienraščiui gerėti, augti ir pa
duoti daugiau ir greičiau gerų 
žinių. Tas ir išaiškina, dėlko 
desėtkai brooklyniečių “Lais
vės” skaitytojų ir organizaci
jų narių jau išplatino šimtus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
ATMUŠTA OFENSYVA

. SUOMIJOS FRONTE
Birželio 29 d. Suomijos 

(Finliandijos) ir vokiečių ka
riuomenė pradėjo ofensyvą vi
su frontu nuo Barents Marių 
iki Suomijos Įlankos, ir mė
gino pralaužt mūsų apsitvirti- 
nimus.

Mūsų kariuomenė atmušė 
kartotinas suomių ir vokiečių 
atakas; po dienos mūšių, prie
šai paliko šimtus negyvų sa
viškių įvairiose šio fronto da
lyse. Mūsų kanuolių ugnis vi
josi priešus, ir jie pasitraukė 
už savo apsitvirtinimų.

Vilniaus-Dvinsko srityje jud 
rūs priešų armijos daliniai 
mėgino atakuot j šoną ir užnu
garį mūsų kariuomenę, kuri 
traukėsi į naujas pozicijas po 
mūšių srityse Šiaulių, Kėdai
nių, Panevėžio ir Kauno, bet 
tie priešų bandymai nepavyko.

Mūsų kariuomenė energin
gai kontr-atakavo ir padarė 
žymių nuostolių judriems prie
šų daliniams, ypač jų Įrengi
mams.

Minsko srityje mūsų armija 
ir mūsų orlaiviai sulaikė toles
nį žengimą pirmyn mechani
zuotų priešų, kurie buvo pra
laužę mūsų apsigynimo liniją 
šioje srityje.

ATKIRSTI NACIŲ 
TANKAI

Mūsų kariuomenė atkirto

bilietų. Prie iš anksto pirktų 
bilietų bus trys piniginės do
vanos.

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

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

Pradžia 7:30 valandą vakare

KALBĖS
R. MIZARA

D. M. ŠOLOMSKAS
• Budeliškas fašizmas užpuolė Tarybinę Lietuvą ir Sovietų Sąjungą! Mūšiai eina
e 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.
o 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
• ir jos žmones? Ką reiškia šis baisus karas darbo žmonijai? Ką reiškia Anglijos ir 
J 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.

mechanizuotus priešo dalinius 
nuo jų bazių centrų ir nuo jų 
pėstininkų, ir šiuos priešų da
linius nuolatiniai bombardavo 
ir iš kulkasvaidžių apšaudė 
mūsiškiai lakūnai, čia priešai 
atsidūrė labai sunkioj 
tyj.

Pridengiančioji mūsų 
ninku kariuom’enė, kuri 
dė pasitraukimą nuo valstybės „ —
rubežiaus, dabar Įnirtusiai ko- lerio fašizmą, 
voja ir suturi pirmyn trauki
mą motorizuotos priešų ka
riuomenės ir jų pėstininkų pa
lei Lydos-Volkoviskio liniją.

Lucko srityje tęsiasi kauty
nės tarp stambių mechanizuo
tų jėgų.

Nors priešai buvo sustiprin
ti naujais savo tankų daliniais, 
visi jų bandymai prasibriaut 
linkui Novograd-Volinskio ir 
Šepetovkos buvo ne tik atmuš
ti, bot mūsų tankai ir orlaiviai 1 
kartotinais užpuolimais sunai-1 
kino didelę dalį priešų tankų 
ir motorizuotos kariuomenės.

Kaip parodė paimti nelais
vėn vokiečiai, 1 
Lyda buvo sunaikinta ištisa 
priešų tankų divizija.

Mūsų orlaiviai sėkmingai 
atakavo priešų orlaivius, neat- 
laidžiai bombardavo jų tan
kus ir motorizuotus pėstinin
kus, ten prasilaužusius, ir ben
dradarbiavo su mūsų kariuo
mene taip, jog buvo kirsti 
skaudūs smūgiai priešams, 
ypač Lucko apygardoj.

padė-

pėsti- 
Įvyk-

Pareiškimas Kovai 
Prieš Hitkrizma ev 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bendradarbiaut visom 
šiaurinės, Centralines 
Pietų Amerikos tautoms 
prieš hitlerizmą! Remt Lo
tynų Amerikos tautų kovas 
už demokratinę laisvę ir 
tautinę nepriklausomybę!

Išlaikyt ir pagerint eko
nominį gyvenimo laipsnį ir 
praplatint demokratines lai
sves Amerikos žmonėms— 
darbininkams, farmeriams 
ir vidurinėms klasėms! Su
stabdyt karinę monopolijų 
pelnagrobystę!

Panaikint visokias skriau
das bei niekinimus negrams | 
— pramonėje, ginkluotose! 
jėgose ir civiliniame gyve-j 
nime! Išleist įstatymą prieš 
lynčiavimus! Sugrąžint bal
savimų teise žmonėms Pie
tinėse Valstijose!

Panaikinti prieš-semitiz- 
mą! Sustabdyti persekioji
mus sveturgimių!

Sustabdyt bet kokias val
džios atakas prieš Komunis
tų Partiją! Išlaisvint Earlą 
Brovvderį ir visus darbo 
klases politinius kalinius!

Išbudavot Komunistų Par
tiją, kuri stovi priekyje 
žmonių kovos prieš hitleriz- 
ma, o už socializmą! Remt 
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ir ugdyti pažangią darbinin
kišką spaudą!

Pirmyn į pasauliniai-nla- 
tų liaudies frontą prieš Hit- 

, už Sovietų 
Sąjungos apgynimą!

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Nacionalis 
Komitetas:

Win. Z. Foster, Pirminin
kas.

Robert Minor, Veikianty
sis Sekretorius.”

. s
ir

Šnipai Amerikoje
Washington. — Federalės 

valdžios sekliai suėmė 29 ka
rinius nacių šnipus, kurių 22 
gimę Vokietijoj.
Brooklynas, pasirodo, buvo 

vyriausias Hitlerio šnipų liz
das. Daugiausia jų buvo Di
džiojo New York o srityj, bet 
taipgi New Jersey, Michigan e 
ir Wisconsine. Teigiama, kad 
jie išgavę karinių Amerikos

sekretų.
Pas vieną tų šnipų Alexą 

Wheelerį-Hillą Bronxe užtiko 
trumpų radijo bangų instru
mentą davinėt žinias Vokieti
jai. šie šnipai taipgi orlaiviais 
vežė išgaunamus karinius pla
nus ir šniukštiškus pranešimus 
j Pietų Ameriką, kur tie sek
retai buvę perduodami tenaiti- 
niams nacių agentams.

Washington. — Amerika 
aptvirtina savo Alaskos pu- 
siausalį nuo pavojaus iš na
cių ar japonų pusės.

APGINKIM AMERIKĄ
REMDAMI U. S. S. R

MASINIS MITINGAS
Rengia American Council on Soviet Relations

MADISON SQUARE GARDEN
49th Street ir 8th Avenue, New York City

BUS ŽYMŪS KALBĖTOJAI
RT. HON. LORD MARLEY, MARY 

LAMONT, THOMAS L. HARRIS, ir kiti žymūs kalbėtojai.
Vakaro pirmininkas Dr. John A. Kingsbury.

Įvyks Liepos-July 2, Trečiad
7:30 Valandą Vakare

VAN KLEECK, CORIAS

ĮŽANGA NUO 25c IKI $1.00

Iš anksto bilietus galima gauti pas American Council on Soviet 
Relations, 112 E. 19th St., New Yorke. Tel. GR. 7-4905.

JUDIS, KURIO AMERIKA LAUKAI

“Soviet Frontiers on the Danube”
(Su angliškais paaiškinimais) 

■’otografiniai Rekordai Besiruošiančios Istorijos Bessarabijoj ir Šiaurinėj Bukovinoj 
Matykite, kodėl Hitlerio blitz žygiai turės žlugti.

Taipgi: RAUDONOJI ARMIJA, įspūdingi paveikslai, kaip 
Išlavintos ir Įrengtos Sovietų Armijos ir Oro Jėgos.

Fotografiniai Rekordai Besiruošiančios Istorijos Bessarabijoj ir Šiaurinėj Bukovinoj

CENTRAL THEATRE >£erkTh st-
(ATVED1NTAS ORAS)

tai mūšyje ties | tykias ir

Berlin, birž. 30. — Vokie
čių komanda praneša, kad 
jie atėmę iš Sovietų tvirto- 
viską Lvov miestą, prie 
Lenkijos - Ukrainos rube- 
žiaus.

ANGLAI SMARKIAI BOM
BARDAVO NACIU LAIVA- 
STATYKLAS, FABRIKUS 
London, birž. 30. — Ang

lų orlaiviai smarkiai bom
bardavo vokiečių laivasta- 

kitus fabrikus 
Hamburge, Bremene. Em- 
dene, Bremerhavene ir Den- 
helderyj; užkūrė didžius 
gaisrus ir daug nuostoliu 
padare. Vokiečiai nušovė 11 
an du orlaiviu.

Tik keletas vokiečių orlai
vių numetė po viena kitą 
bombą Anglijoj. Andai nu
kirto vieną nacių orlaivį.

MIRĖ IG. PADEREVSKIS
New York. — Numirė Ig

nas Paderevskis, turbūt, gar- 
siąusias pasaulyj pianistas, 80 
metų amžiaus. Savo laiku jis 
buvo ir Lenkijos ministeris pir
mininkas.

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
ES»

adresas.

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

visados bus patenkinti.

Tel. Ev. 4-8698

FRANK DOMIKAITIS

Robert Lipton GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

JEWELER

buv

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Avės.

Tarime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

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

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




