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Po ryto — Liepos Ketvirtoji.
Prieš 165 metus tą dieną mū
sų krašto, mūsų respublikos 
tėvai priėmė Jungtinių Valsti
jų nepriklausomybės deklara
ciją, parašytą Tomo Jeffer- 
sono.

Taigi mūsų respublika jau 
išgyvavo 165 metus. Tiesa, ji
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KNOX RAGINA AMERIKĄ TUOJ KIRST SMOG! NACIAM
turėjo išgyventi sunkių laikų, 
ji turėjo išgyventi ketvertų 
metų karą —- Civilinį Karą — 
kuris buvo vedamas dėl kraš
to vienybės išlaikymo ir dėl 
vergijos panaikinimo mūsų 
krašto plote ir kuriame žuvo 
arti milijonas žmonių gyvy-
bių.

Bet šiandien Jungtinės Vals
tijos — puikus, didelis, stip
rus kraštas. Jo pramonė, jo

Sovietai Atkirto Nacių Pulką 
Minsko Srityje; Atmušė 

Suomius - Nacius
Soviety Laivynas Nuskandino Tris Nacių Submarinus;

Siaučia Baisūs Mūšiai tarp Nacių ir Sovietų Tankų

Amerikos Ministeris Knox 
Sako, Sovietų Karas tai 
Proga Sukriu sint Hitlerį

Gubernatorių Konferencijoj Laivyno Ministeris Pareiškė: 
“Dabar Laikas Kirst Tam Hunui Triuškinantį Smūgį”

technika, jo resursai stovi 
aukščiau negu kurio kito kraš
to pasaulyje.

Tačiau, šiandien prieš mūsų 
kraštą stovi milžiniški pavo
jai. Tie pavojai vyriausiai pa
eina iš tarptautinio bandito 
Hitlerio pusės. Tie pavojai pa
sidarė dideli po to, kada ta
sai žmonijos kultūros neprie
telius pradėjo karą prieš So
vietų Sąjungą.

Todėl ’ Liepos Ketvirtąją 
kiekvienas Amerikos pilietis, 
kiekvienas darbo žmogus tu
ri rimtai pagalvoti. Pagalvoti, 
ką Amerika šiandien turėtų 
daryti, kad panaikinti tąjį fa
šizmo pavojų sykį ant visa
dos?!

Tik įsivaizduokime, kas at
sitiktų, jei, sakysim, Hitlerio 
govėdoms kada nors pavyktų 
Sovietų Sąjungą nugalėti, — 
nors šitų žodžių rašytojas, 
kaip ir milijonai kitų žmonių, 
tam netiki.

Hitleris tuomet grūmotų vi
sam pasauliui. Jis netik sunai
kintų Anglijos salas; jis ban
dytų užpulti ir Jungtines Vals
tijas. Fašizmas bandytų sugrą
žinti viduramžius; Amerika 
nuolat ir nuolat pavojuje bū
tų.

Štai, kodėl šiuo metu kiek
vienas Amerikos patrijotas 
privalo griežtai pasisakyti:

— Aš stoviu su prezidento 
Roosevelto pasakymu, kad So
vietų Sąjungai turėtų kuovei- 
kiausiai ir visokiausia pagal
ba būtų teikiama; kad Angli
jai pagalba būtų duodama; 
kad kiekvienas amerikietis 
darbo žmogus turi kovoti už 
fašizmo sunaikinimą, kaip nie
kad pirmiau!

Barbariškas h i t 1 erizmas, 
kruvinasis fašizmas turi būti 
parblokštas, kaip kokis pasiu
tęs žvėris, kaip bjauriausia 
žmonijos pabaisa!

Kunigų spauda, fašistų 
spauda džiaugiasi, kad Lietu
voje bolševikų jau nebeliko. 
Tie žmonės nežino, ką jie kal
ba.

Gal būt Hitlerio budeliai, 
t a 1 kininkaujant Raštikiams, 
Škirpoms, Pundzevičiams ir 
kitiems, išžudė jau tūkstan
čius Lietuvos darbo žmonių, 
kaipo bolševikų. Jiems bolše
vikas bus kiekvienas, kuris 
buvo priešingas Smetonai ir 
ponams.

Gal būt dar tūkstančius tos 
rūšies žmonių hitleriški bude
liai išžudys. Bet ar tuomi jie 
išnaikins komunizmą? Ne!

Jie padarys komunistu kiek
vieną Lietuvos darbo žmogų. 
Jie sukels prieš save visą Lie
tuvos liaudį, trokštančią lais
vės ir taikos. Toji liaudis anks
čiau ar vėliau ginklu rankose 
išvys neprietelių okupantą, 
bestijišką fašizmą.

įsivaizduokime, kas šian
dien Lietuvoje darosi: laukuo
se javai sunaikinti. Daugybė 
miestelių į griuvėsius paversta. 

^Daugybė žmonių pasiliko be 
pastogės ir be duonos.

Badas Lietuvoje viešpatau-

Maskva, liepos 1. — Vo
kiečių tankai įsibriovė į 
Minsko sritį, bet raudonar
miečiai atkirto visą pulką 
priešų tankų.

Maskva, liepos 1. — So
vietų žinių Biuras išleido se
kamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė nuvijo 
atgal priešus, kurie buvo 

’pradėję ofensyvą palei visą 
rubežių tarp Suomijos (Fin- 
liandijos) ir Sovietų Sąjun
gos.

Tebevyksta žiaurūs susi
kirtimai tarp raudonarmie
čių ir vokiečių kariuomenės 
linkui Murmansko, kur prie
šai nukenčia žymiu nuosto
lių.

Kaekisalmi srityje (prie 
Ladogos ežero) suomiai (fi
nai) ir vokiečiai tris kartus 
užpuolė pozicijas užimtas

Angly Orlaiviai Kar
totinai Bombarduoja 
Vokiečių Prieplaukas
London, liepos 1. — Ang

lų bombininkai du sykiu 
dienos laiku žiauriai bom
bardavo vokiečių prieplau
kas ir laivastatyklas—Bre
meną, Hamburgą, Kielį ir 
nacių uostus šiaurinėj Fran
ci joje. Jie taipgi atakavo 
geležinkelius ir fabrikus va
karinėje Vokietijoje. Anglų 
lakūnai padegė bei apdaužė 
kelias mylias vokiečių prie
plaukų įrengimų.

Anglai nušovė 6 nacių or
laivius, o naciai—du anglų 
orlaivius.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, kad jie sunaį- 
kinę 13 anglų orlaivių iš tų, 
kurie bombardavo Vokieti
ją. Pasak nacių, tai anglų 
bombininkai padarę nuosto
lių tik gyvenamiem namam.

Stockholm. — Pranešama 
be patvirtinimo, kad naciai 
užėmę Rygą.

Maskva. — Dieną ir nak
tį smarkiai tvirtinamas Le
ningradas.

ja. Kančios ir ašaros — kas
dieniškas reiškinys. Nemunas, 
Neris, Dubysa, Merkis žmonių 
krauju teka.

Vis tai lietuviškų fašistų iš
garbinto Hitlerio pardėtojo ka
ro dėka.

Broliai Amerikos lietuviai! 
Pamirškime visokius skirtumus 
ir stokime talkon gelbėti Lie
tuvai — kovoti už išvijimą iš 
ten bandito Hitlerio okupaci
jos. Kovokime prieš jo agentus 
Amerikoje. Kovokime prieš 
tuos, kurie džiaugiasi ta nelai
me, kurią atnešė Lietuvon 
tarptautinis Berlyno banditas! 

musų kariuomenės. Palikda
mi 300 užmuštu saviškiu,

C C 7

priešai pasitraukė atgal per 
sieną.

Viborgo srityje priešai 
mėgino iš laivų iškelt savo 
kariuomenę į krantą. Mūsų 
kariuomene, griežtai veik
dama, visus juos sunaikino.

Vakar mūsų orlaiviai su
naikino 53 priešų orlaivius, 
o savo prarado 21-ną.

Per dieną Sovietų laivy
nas nuskandino du priešų 
submarinus Baltijos Jūroj 
ir’vieną Juodojoj Jūroj.

Linkui Vilniaus-Dvinsko 
mūsų karinės jėgos veda 
įnirtusias kautynes prieš 
motorizuotus vokiečius, ku
rie stengiasi prasilaužti į 
šiaurių rytus. Priešai čia 
turi daugiau kariuomenės, 
užtat mūsų kariuomenė

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Naciai Sakosi Užėmę 
Liepoją ir Mintaują; 
Dvejoja apie Minską
Berlin, liepos 1. — Vokie

čių komanda praneša, kad 
nacių kariuomenė užėmus 
Liepoją, Mintaują ir Jakob- 
štadtą Latvijoj.

Naciai sako, kad jie su
naikinę 280 Sovietų orlai
vių ir 100 tankų, bet nepa
duoda, kiek vokiečiai prara
do savo orlaivių ir tankų.

Šėlsta įtužusios kautynės 
tarp vokiečių ir Sovietų ka
riuomenės į vakarus nuo 
Gardino, kaip pripažįsta vo
kiečių karininkai.

(Naciai pranešė, kad jau 
pradžioj praeitos savaitės 
jie užėmė Gardiną. O Gardi
nas yra netoli Bielostoko, 
kur vokiečiai sakosi apsupą 
dvi Sovietų armijas. Iš Ber
lyno pranešimo, gauto ant
radienį 11 vai. dieną,- atro
do, kad Sovietų raudonar
miečiai dabar panaujino ko-* 
vą dėl Gardino atgriebimo.)

Vakar nacių komanda sa-. 
kė, kad jų tankai ir šarvuo
ti automobiliai pasiekę Smo
lenską prie geležinkelio ei
nančio į Maskvą. Šiandien 
naciai nepakartojo to savo 
pranešimo.

.Vokiečiai užėmė Lvovą, 
pietiniame Lenkijos fronte, 
ką pripažįsta ir Sovietai:

Vakkr vokiečiai teigė, 
kad jų khriuomenė užėmus 
Minską, šiandien jau neaiš
kiai jie kalba apie Minsko 
užėmimą. Bet skelbia, kad 
iš abiejų šonų Minsko iki 
Borisovo nacių kariuomenė 
sudarius trikampį kišenių, 
kurin vokiečiai tikisi suimt 
raudonarmiečius.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ PASKUTINIAME 

PUSLAPYJE

DAUGIAU PLATINTI 
“LAISVĘ”!

“LAISVES” DIREKTORIŲ
TARYBOS^ĮTSISAVKIMAS

Draugai Laisviečiai!

SOVIETAI PASKYRĖ PENKIŲ NARIU 
TARYBĄ KARUI VADOVAUTI

Nereikia jums aiškinti momentą, kurį mes gyvename. 
Pasaulyje verda iki šiol dar negirdėta kova—kova tarp 
pažangiosios žmonijos ir barbariško, juodojo fašizmo.

Pažangiosios žmonijos priešakyje šiandien stovi Sovie
tų Sąjunga, Anglijos liaudis ir viso pasaulio darbo žmo
nės, neapkenčią fašizmo, norį išlaikyti žmonišką gyveni
mą, norį apginti demokratines laisves. Su fašizmu, su 
bestijišku hitlerizmu stovi visoki žmonijos priešai, įskai
tant lietuviškus fašistus, parsidavusius Hitleriui.

Šiuo metu, todėl, skaityti ir remti darbininkiškas dien
raštis yra svarbu. Kiekvienas žmogus, kuris tik gali skai
tyti, nori gauti žinių, nori turėti laikraštį ir jame su
prantamai ir aiškiai pasiskaityti apie taip svarbius pa
saulinius įvykius, apie karą.

Draugai laisviečiai ir laisvietės!
“Laisvės” bendroves direktorių taryba atsišaukia į jus 

visus dviem tikslais:
1. Platinti savo laikraštį “Laisvę”. Gaukite naujų skai

tytojų, jei ne metams, tai pusmečiui arba keliems mene
siams. Jei tik pasidarbuosime visi,—naudos padarysime 
savo dienraščiui ir visam antifašistiniam judėjimui, pa- 
skleisdami apšvietos.

Be to, kur tik galima, atskiri draugai privalo užsisa
kyti “Laisvės” pundais ir ją platinti pavienėmis kopijo
mis.

2. Įvyksta mūsų dienraščio naudai parengimai — Lie
pos Ketvirtąją Massachusetts valstijoj, o sekmadienį 
Brooklyne. Juos privalome remti. Lankykimės patys ir 
raginkime kitus lietuvius darbo žmones lankytis, šios 
pramogos duoda daug naudos mūsų spaudai.

Niekad pasaulyje nebuvo tokių svarbių įvykių, kaip 
šiandien. Niekad nebuvo taip svarbu skaityti ir stip
rinti savo spauda, kaip šiandien.

Todėl mes pasitikime, kad visi draugai ir draugės, visi 
prieteliai, visi mūsų skaitytojai ir veikėjai stos uolesniu 
darban!

“LAISVES” B-VĖS DIREKTORIŲ TARYBA.

Maskva. — Aukščiausiojo 
Sovieto prezidiumas, Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetas ir Liaudies Komisarų 
Taryba paskyrė šalies gyni
mo taryba iš penkių narių. 
Komisarų pirmininkas J. 
Stalinas paskirtas ir apsi
gynimo tarybos pirmininku, 
o užsienių reikalų komisa
ras Viačeslavas Molotovas 
vice-pirmininku.

Kiti trys apsigynimo ta
rybos nariai yra šie: mar
šalas Kl. E. Vorošilovas; L. 
P. Beria, valstybės saugumo 
komšaras, ir G. M. Malen
kovas, Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekreto
rius.

PRADŽIA PABAIGOS NA
CIZMUI, SAKO SOVIETŲ 

KOMISARAS
Maskva. — Sovietų Są

junga ves karą taip ilgai, 
kaip reikės, idant sunaikinti 
Hitlerio galybę, pareiškė S. 
A. Lozovskis, užsienių rei
kalų vice-komisaras:

“Tai yra pradžia pabaigos 
nacizmui. Diena, kuomet na
ciai pradėjo karą prieš So
vietus, bus nelaimingiausia 
visoj jų istorijoj.

Lozovskis užginčijo, kad 
naciai apsupę* Sovietų armi

jas ties Bielostoku. Čia jis 
pakartojo žodžius Lloyd Ge- 
orge’o, buvusio Anglijos mi- 
nisterio pirmininko laike 
praeito pasaulinio karo:

“Lengva įsiveržt į Rusiją, 
bet sunku iš jos pasitrauk
ti.”

SOVIETŲ PARAŠIUTISTAI 
PADEDA RUMUNIJOS

SUKILĖLIAMS
Maskvai. — Sovietai nu

leido iš savo orlaivių būrius 
parašiutistų kareivių su 
kulkasvaidžiais į Rumunijos 
miestą Jassy, kad jie padė
tų sukilėliams prieš Rumu
nijos valdžią ir prieš vieš
pataujančius ten nacius.

Rumunų fašistai ir naciai 
ten sušaudė 500 žmonių, ku
riuos paskelbė kaip nenuo
ramas “žydus.”

Anglai Vėl Pleškino 
Vokiečių Fabrikus

London, liepos 1. — Ang
lų orlaiviai vėl bombardavo 
fabrikus vakarinėj Vokieti
joj ir sukėlė didžius gaisrus 
ir sprogimus.

Brooklyn, N. Y.—Vald
žios agentai suėmė dar 3 
nacių šnipus.

Boston, Mass. — Konfe
rencijoje dvidešimt aštuonių 
valstijų gubernatorių, Ame
rikos laivyno ministeris 
Knox užreiškė, jog “jau lai
kas pavartot mūsų karo 
laivyną ir išvalyt gręsiantį 
vokiečių pavojų iš Atlanto 
Vandenyno.”

“Dabar laikas išjudinti 
didžiąją mūsų kovos maši
ną, kurią mes statome nuo 
karo pradžios,” sakė minis
teris Knox, “o tikrai mes 
galime sumušt tą pagonišką 
(nacių) jėgą ir užtikrint lai
mėjimą krikščioniškai civi
lizacijai.

“Rusijos karas su Hitle
riu tai Dievo duota mums 
proga nuspręst pasekmes 
šios pasaulinės kovos.

“Hitleris niekšiškai iš pa

Raudonarmiečiai Ties 
Bielostoku Galį Nu

kirst Nacių Linijas
Berne, Šveicarija. — Vo

kiečiai žada visai apsupt bei 
sunaikint dvi rusų armijas 
arti Bielostoko. Bet Šveica
rijoj gauti pranešimai ro
do, kad rusai per smarkius 
veiksmus žymiai pagerino 
savo pozicijas tenai; gali
mas daiktas, kad rusai toj 
srityj ruošia didelę kontr
ataką, kuri galėtų perkirsti 
vokiečiam susisiekimus su 
Minsku.

Kas iš tikrųjų dedasi mū
šiuose tarp vokiečių ir So
vietų Minsko srityje, nėra 
aiškumo iš vienos ir antros 
pusės pranešimų; jie kai ka
da net prieštarauja vieni ki
tiem,—rašo New York Ti
mes karinis korespondentas 
D. T. Brigham:

Rusai pripažino, kad stip
riai šarvuotos vokiečių di
vizijos įsibriovė į rusų apsi
gynimo linijas, ir į šiaurių 
rytus nuo Minsko pasiekė 
Borisovą; bet rusų pėstinin
kai ir artilerija sparčiai 
kontr-atakavo vokiečius ir 
atkirto jų šarvuotus dali
nius nuo vokiečių pėstinin
kų. Pranešama, jog rusai iš 
užnugario pleškino vokiečių 
tankus ir taip sunaikino vi
są tankinį priešų pulką.

Prancūzą Valdžia Duo
da liuosnorius’ Naciam

Vichy, Franci j a, liepos 1. 
—Franci jos ministeris vice
pirmininkas admirolas Dar
lan paskelbė, kad yra leid
žiama vyrams iš “laisvos” 
ir iš užimtos Franci jos da
lių eit į nacių armiją kaip 
“savanoriams” kariauto- 
jams prieš Sovietų Sąjungą. 

salų užpuolė Rusiją ir sten
giasi paverst ją į savo ver
gų valstybę. Bet dabar, kai 
jo nugara atsukta mūsų pu
sėn, mes (Amerika) turime 
duot jam atsakymą ir kirst 
tokį triuškinantį smūgį, kad 
persimainytų visa pasaulinė 
padėtis.

“Jei dabar, kuomet Hitle
ris atakuoja Staliną, mes 
(savo karo laivynu) pras- 
kintume ir apvalytume ke
lią per Atlanto Vandenyną 
ir saugiai pristatytume An
glijai karo pabūklus, ku
riuos gamina mūsų fabri
kai, tai galutinas sumuši
mas Hitlerio būtu užtikrin
tas.

“Turime sulaikyti to Hu
no triumfuojantį maršavi- 
mą linkui užviešpatavimo ir 
pavergimo viso pasaulio.”

Vokiečiai Belaisviai 
Šaukia Armiją Sukilt 

Prieš Hitlerį
Maskva. — Grupė vokie

čių kareivių iš 179-to pulko, 
paimti nelaisvėn, pasiuntė 
tokį laišką likusiems to pul
ko kareiviams:

“Mes esame tikri, jog Hit
lerio režimas, nekenčiamas 
visų pažangių Vokietijos 
žmonių, susmuks po kriuši- 
nančiais Raudonosios Armi
jos smūgiais.

“Broliai! Vokiečiai karei
viai! Per šias kelias dienas 
mes gavome įrodymą, kad 
Raudonosios Armijos karei
viai ir komandieriai kovoja 
nepaprastai narsiai ir be
baimiai. Tik tie, kurie kovo
ja už teisingą dalyką, tega
li taip kovot ir gint savo 
šalį, kaip kad Sovietų ka
reiviai.

“Netikėkite piktiem Hit
lerio šmeižtam prieš Sovie
tų Sąjungą ir jos armiją. 
Atkreipkite savo ginklus 

■ prieš tikrąjį Vokietijos žmo
nių priešą — prieš fašistų 
saiką, kuri varo milionus 
apmonytų žmonių tikron 
mirtim”

Tie vokiečiai imtiniai sa
ko, kad jų pulkas atgaben
tas iš Franci jos Į Sovietų 
frontą ir visiškai priešingas 
karui su Sovietų Sąjunga.

Sovietą Armija Užė
mus Rumuną Miestą.
Berne, Šveicarija. — Pra

nešama, jog Sovietų kariuo
menė užėmė Tulcea miestą 
Rumunijoj, prie Dunojaus, 
arti Juodosios Jūros.

ORAS. — Vis karšta; bū
sią lietaus.
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Nazių Šnipai Amerikoje
Šiomis dienomis federalinei vyriausy

bei pavyko suimti 29 Hitlerio šnipus 
Amerikoje. Visi jie dirbo tam bestijai, 
tarptautiniam banditui. Visi jie gavo iš 
jo apmokėti.

Bet ar tai jau viskas? Mūsų nuomo
ne, toli gražu ne! Mes manome, kad mū
sų krašte Hitlerio šnipų knibždėte-knibž- 
da. Reikia griežtesnės rankos juos suim
ti ir patalpinti atatinkamosna vietosna, 
kur šnipai privalo būti padėti.

Esame tikri, kad ir Amerikos lietu
viuose yra nemažai tų nenaudėlių, kurie 
dirba Hitleriui. Pastaraisiais laikais gy
va galybė fašistinių hitlerininkų subėgo 
iš Berlyno—tai smetonininkai. Jie čia 
buvo susiųsti šnipinėti. Jie čia susirišo su 
kitais, ilgiau Amerikoje gyvenančiais 
Hitlerio šnipais. Ir jie varo bjaurų šni
pinėjimo darbą Hitlerio naudai.

Būtų gerai, kad vyriausybė patyrinėtų 
ir lietuviškus hitlerininkus ir atsargiai 
pastebėtų jų veiklą. Greit jai pasisektų 
sučiupti tų niekšų pilną maišą!

Francija Nutraukė Diplomatinius 
Ryšius.:.

Nėra jokio stebuklo, kad Betaino 
valdžia neokupuotoje Franci joje paskel
bė nutraukianti diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Nors pastaroji jai, 
Franci jai, nieko nėra padariusi, tačiau 
ne tame yra dalykas.
Dalykas yra tame: Neokupuotąją Fran

cija valdo ne Petain ir ne Darlan (nors 
jiedu yra dideli Sovietų Sąjungos prie
šai), bet Hitleris. Šis yra pilnas vado
vas Francijos. Šio įsakymu Francija pa
skelbė nutraukimą ryšių su Sovietų Są
junga.

Galimas daiktas, kad ryt ar poryt Hit
leris įsakys Petaino ir Darlano “vyriau
sybei” paskelbt karą Sovietų Sąjungai, 
na, ir ji skelbs!

Bet reikia turėti galvoj ir tą faktą: 
Francijos liaudis yra Sovietų Sąjungos 
draugas. Toji liaudis netylės, nors ji 
yra sukaustyta retežiuos. Anksčiau ar 
vėliau Francijos liaudis atsiskaitys ne 
tik su Hitleriu bet ir su tais nenaudėliais, 
kurie jam tarnauja!

“Kadangi CIO niekuomet nepripažino 
kompromiso su fašizmu ir agresija; ka
dangi CIO rekordas rodo, jog mes visuo
met buvom priešingi bile veikimui, kuris 
stiprintų fašizmą, įskaitant ir fašizmo 
pataikūnų veikimą čia ir užsieniuose; 
kadangi Hitleris, savo pasimojime pra
plėsti fašizmą, pradėjo niekuo neišprovo
kuotą ataką prieš Sovietų Sąjungą, vie
natinę socialistinę šalį,—todėl mes nuta
riame pasisakyti, kad mūsų valdžia koo
peruotų su Sovietų valdžia ir ją remtų.”

“Tokį ryžtingą sentimentą pareiškė ne 
tik Chicagos darbo unijos. Iš New Yor- 
ko, iš Philadelphijos, iš San Francisco, 
beveik iš visos Amerikos gauname žinių 
apie tą didžią simpatiją, kurią šios šalies 
darbo žmonės reiškia Sovietų Sąjungai. 
Jas galima apibūdinti vienu šūkiu: Kuo 
daugiausia paramos socializmo valstybei!

“Labai svarbu pažymėti, kad prie to 
sentimento dedasi daugelis unijų, pri
klausančių Amerikos Darbo Federacijai.

“Sovietų Sąjunga pasiryžo suaižyti 
galvą fašistinės gyvatės. Jos Raudonoji 
Armija, jos žmonės nesigaili savo krau
jo, nesigaili didžiausio pasiaukojimo. Pir
mą kartą pasaulio istorijoj eina tokia 
kova laisvės su vergija.

“Didžiausios paniekos verti tie Ameri
kos komercinės spaudos pilioriai ir tie 
reakciniai politikieriai, kurie slaptai ir 
viešai remia žmonijos išgamas fašistus 
net tokiuo momentu, kuomet juos tikrai 
galima sunaikinti, sunaikinti ant visuo
met.

“Pereitą pavasarį platūs sluoksniai 
Amerikos buržuazijos tikėjosi, kad Fran- 
cūzija, su galinga armija, tikrai ir pa
sišventusiai kovos prieš nacius. Mes ži
nojom, kad taip nebus, nes Francūzijos 
priešakyje stovėjo pardavikai, Hitlerio 
agentai. Nereikėjo ilgai laukti, kol Be
tainai, Darlanai ir Lavaliai iškišo savo 
snukius.

“Visa tikrai pažangioji visuomenė 
spjovė ant tokių ‘demokratų’, kurie pasi
rodė bjauriausiais pardavikais. Ar mano
te, kad Amerikoj mažai yra tokių agen
tų? Jų knibždėte knibžda viršūnėse, 
spaudoje, klebonijose.

“Sovietų Sąjungoje tokių pataikūnų 
ir išdavikų nebus. Nėra ten judošiaujan- 
čių gaivalų.

“Ten pasiryžimas, ten žūtbūtinas pasi
ryžimas kovoti ir laimėti!”

1$ KARO IR APIE KARA
Humbugiškas Fašistų 

Melas
Vokietijos budeliški fašis

tai su Hitleriu priešakyje 
per kelias dienas tvirtino: 
“Rytoj duosime iš karo at
skaitą.” Rengėsi labai ilgai. 
Tas jau rodė, kad Hitlerio 
budeliški planai prieš Sovie
tų Sąjungą neina taip, kaip 
jis nori. Pagaliau, sekma
dienį prakiuro Hitlerio me
lų šaltinis. Kas liečia mūšių 
vietas, miestus, tai Vokieti
jos fašistai nieko negalėjo 
pasakyti daugiau, kaip tik 
tą, ką Sovietų pranešimai 
pasauliui buvo senai prane-

Bet pasaulį nustebino, tai 
fašistų pasigyrimai naikini
me Raudonosios Armijos 
orlaivių ir tankų. Fašistai 
paskelbė, kad jie'būk sunai
kino: .4,107 Sovietų orlai
vius, 2,233 tankus ir suėmę 
40,000 rusų į belaisvę. Jau 
pačios tos smulkmenos pa
rodo, kad fašistai meluoja. 
Jie sako, kad tik maža skai
čių Sovietu orlaiviu sunaiki
no mūšiuose, o daugiau, tai 
bombuodami orlaiviu lau-
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Anglijoj ir Amerikoj
“Vilnis” rašo:
“Nacionalė Taryba Anglijos Darbo 

Partijos išleido manifestą, griežčiausiai 
pasmerkdama nacių užpuolimą ant So
vietų Sąjungos ir karštai sveikindama 
SSSR liaudį jos titaniškoje kovoje su fa
šistais plėšrūnais. Anglijos Darbo Par
tija nesigailės pajėgų, kad pagelbėjus 
Sovietų Sąjungai ir jos didvyriškai Rau
donajai Armijai.

“Skaitlinga delegacija Londono darbi
ninkų lankėsi pas ambasadorių Maiskį, 
pareikšdama pilniausia solidarumą su 
SSSR.

“Pereikime prie Chicagos.
“CIO unijų Cook Kauntės Taryba vien

balsiai priėmė rezoliuciją, kuri skamba:

Ir Albanija!
Juokingiausia komedija, kurią tarp

tautinis Berlyno banditas lošia, tai jo 
“žygiai” sudaryti “bendrą frontą” prieš 
Sovietų Sąjungą. Jausdamasis desperaci
joj, Hitleris bando sudaryti “bendrą 
frontą” “visų Europos kraštų.” Jis nori 
parodyti pasauliui, kad ne tik jis vienas, 
t. y., ne tik viena nacių Vokietija ka
riauja, bet “visa Europa.”

Bet visa Europa, be Sovietų Sąjungos 
jau yra Hitlerio pavergta. Visi kraštai 
yra Hitlerio armijų užimti. O jeigu Fran
cija, Ispanija, Portugalija ir Šveicarija 
dar nėra užimtos, tai pirmosios dvi yra 
pilnoje Hitlerio “įtakoje.”

Ir štai, Hitleris skelbia Vokietijos 
žmonėms, kad ne jis vienas kariauja 
prieš Sovietų Sąjungą, bet su juo eina 
ir kiti kraštai: Suomija, Slovakija, Ven
grija, Kroatija, Rumunija, na, ir Alba
nija!

Albanija, kaip žinia, jau senai vaito
ja po Mussolinio batu. Albanija — ma
žytėlė šalelė, kurią Mussolinio banditai 
užėmė per porą dienų. Albanija—bejėgė 
ką nors daryti.

Bet banditams tas nesvarbu. Jiems 
svarbu mulkinti savo kraštų žmones. Įsa
ko pavergtų kraštų valdžioms, kurias pa
tys fašistai pastato, skelbti Sovietams 
karą, tą jos ir daro.

Bet liaudis, — liaudis tiek Suomijos, 
tiek Vengrijos, tiek Rumunijos, tiek Kro
atijos karo prieš Sovietų Sąjungą nenori. 
Prie pirmos progos liaudis sukils prieš 
tuos banditus—Hitlerį ir Mussolinį ir 
jiems galą padarys.

Bet Hitleris yra pasiryžęs blofinti. Na, 
jis ir blofina. Jis žaidžia pavergtomis 
tautomis. Pastarosios, pirmai progai pa
sitaikius, jam už tai gerai atsimokės!

noti fašistai, kiek jie sunai
kino orlaivių Kijeve, Žitomi- 
ryj ar kur kitur? Juk jie 
ten nenusileido, nesuskaitė! 
Tas patsai ir su tankais. 
Aišku, kad čia niekas kitas, 
kaip bjaurus melas, kad pa
rodyti savo galybę.

Sovietų Sąjungos karo ko
manda pareiškė, kad tai yra 
kvailas nacių humbugas, kad 
į tai neverta nei atsakinėti. 
Sovietai paduoda štai kokias 
skaitlines. Laike pirmos ka
ro savaitės mūšių Vokieti
jos fašistai neteko per 2,500 
tankų; 1,500 karo orlaivių ir 
rusai suėmė 30,000 vokiečių 
į nelaisvę. Raudonoji Armi
ja per tą laiką neteko: apie 
850 orlaivių, 900 tankų ir 
15,000 pražuvusiais, veikiau
siai patekusiais į nelaisvę. 
Kiekvienas žmogus sveikai 
mąstąs supras, kad Raudo
nosios Armijos skaitlinės 
bus teisingos. Viena, čia ma
tome didesnius Vokietijos 
fašistų nuostolius todėl, kad 
jie puolė ant Raudonosios 
Armijos. Užpuolikas nusto
ja daugiau. Kita, čia skait
linės baigiasi apvalais šim
tais, o ne pavienėmis vienu
tėmis. Reiškia, gali būti 
šimtas daugiau ar mažiau, 
nes karo sąlygose net savo 
nuostolius iki vieno negali
ma pasakyti.

Netiki Fašistų Melams
Vokietijos fašistai melus 

paskelbė su didžiausiu truk- 
šmu. Paskelbia vieną melą, 
griežia maršą, siunta, dūks
ta, paskui eina kitas melas. 
Ir taip paskelbė net dvyliką 
pranešimų. Kol Hitleris ty
lėjo, tai tylėjo, bet kada 
pradėjo su Gebelio propa-

gandos skalikais, tai nežino
jo nei kada sustoti. Kam tas 
daroma? Tas daroma tam, 
kad visą svietą įtikinus, kad 
ve būk Vokietijos fašistai 
triumfuoja, Raudonąją Ar
miją muša, kad jie bus per
galingi.

Bet tas fašistų blofas ne
surado pritarimo net kapi
talistų spaudoj ir įvairiose 
šalyse. “New York Times” 
redakcijos straipsnyje api
budino tą Hitlerio pasigyri
mą taip: Rusų kovos pasiry
žimas nesulaužytas?.. Na
cių pasigyrimai orlaivių ir 
tankų srityje užginčyti iš 
Maskvos... Vokietijos ar
mijos, vieton pasiekti Kije
vą, pasiekė tik Lucką, pa
sienio miestą. Vieton būti 
arti Maskvos, yra Minsko 
srityje.

Kitas New Yorke didelis 
dienraštis “Tribune” redak
cijos straipsnyje rašė: Vo
kietijos paskelbimai yra nie
kas daugiau, kaip įstabiau
sias istorijoj propagandos 
išdavas... Kas dėl orlaivių 
ir tankų nuostolių, tai aiški 
falsifikacija dviem sumeti
mais. Viena, parodyti svie
tui, kad rusai negali prieš 
vokiečius muštis nešdami 
tokius nuostolius. Iš antros 
pusės, kad pridavus toms 
žinioms artumą tiesai, tai 
naciai bando sutikti su ru
sais minint vietas, kur eina 
mūšiai.

“Times” karo apžvalginin
kas Hanson W. Baldwin sa
ko, kad fašistai skelbia jau 
daugiau sunaikinę Sovietų 
karo orlaivių, kaip jie skel
bė, kad viso Sovietai turi. 
Gi tuo pat kartu žinia, kad 
Sovietai bombarduoja Fin
liandijos fašistus, šeštadienį 
bombardavo net 20 finų ka
ro centrų, o kiti Sovietų or- 
laivai degina Rumunijoj a- 
liejaus šaltinius ir muša savo 
priešus. Taigi, fašistų pasi
gyrimas, kad jie išnaikinę 
Sovietų orlaivius ir “valdo 
orą,” neatitinka teisybei.

Londone priėmė tas žinias 
šaltai, nes anglai jau turi 
daug patyrimo apie Vokieti
jos fašistų karo propagan
dą. Jeigu tikėti nacių pra
nešimams nuo karo pra
džios, tai išeitų, kad visi An
glijos karo laivai jau seniai 
nuskandinti. Bet praktikoj 
žinoma, kad Anglija vis 
vien ant jūrų yra galinga 
rykštė prieš fašistus.

Iš Stockholmo praneša, 
kad ten susidarė mintis, kad 
Vokietijos fašistai bando 
užrėkti pasigyrimais
nepasisekimus karo fronte 
prieš Raudonąją Armiją. 
Kas dėl skelbiamu nuosto
lių Raudonosios Armijos 
tankų ir orlaivių srityje, tai
yra niekas kitas, kaip nazių! hų odų — 
pasirinkimas propagandos, mos ir 6) žarnų išdirbta 63 
Juk jie gali skelbti tiek, nuoš. virš normos.

savo

Baigėsi Laivastatyldu 
Mašinistg Streikas

San Francisco, Calif. — A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
CIO mašinistai, streikavusieji 
prieš laivastatyklas jau nubal
savo grįžt darban. Tuo tarpu 
bus vedamos derybos tarp uni
jų atstovų, samdytojų ir val-

diskų tarpininkų kas liečia 
darbininkų reikalavitną pakelt 
valandinę algą ir mokėt dveja 
tiek daugiau už viršlaikių dar
bą.

Tos laivastatyklos budavoja 
laivus Amerikos valdžiai už 
500 milionų dolerių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Vichy Francija Sutraukė 
Ryšius su Sovietais

Vichy, Francija, birž. 30. 
— Naciams pasidavusi, Vichy 
Francijos valdžia su maršalu 
Petainu priekyje nutraukė 
diplomatinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga,

Kad tą paremti, tai jie 
ne tik savo pusėn gavo Ru
munijos, Finliandijos ir 
Vengrijos fašistų valdomas . 
šalis, bet Sovietams karą 
paskelbė net tokios valsty
bės, kaip Albanija ir Kroati
ja, kurių ir ant svieto nėra, 
kurios senai fašizmo prary
tos. Tas patsai yra su Slo
vakija, juk ir tai tik pava
dinimas, o tikrumoj Vokie
tijos fašistų pavergtas kraš
tas. Greta to Ispanijos fa
šistai mobilizuoja liuosno- 
rius prieš Sovietus. Holan- 
dijoj, Francijoj ir Belgijoj 
fašistai trukšmauja. Švedi
joj buržujų ir menševikų 
valdžia leido organizuoti 
liuosnorius Finliandijos fa
šistų pagelbai. ši baisi fašis
tų kampanija parodo, kad 
jie patys gerai žino, kad už
puolimas ant Sovietų Sąjun- 

bando rodyti, kad ve “visas gos turės baigtis fašizmo 
svietas eina prieš Sovietus”, kapais.

daugiau ar mažiau, tam įro
dymų juk nereikia. Vokie
tijos armijos komunikatai 
pasižymėdavo n epe r dėji
mais miestų užėmime, bet 
kas dėl nuostolių, tai tas 
klausimas pavestas Gebelio 
propagandai tvarkyti.

Kaip matome, tai fašistų 
humbugiškas blofas neišde
gė. Jie visuomenės akyse 
galutinai nusimaskavo.

“Visas Svietas prieš 
Sovietus”

Vokietijos fašistai iš vie
nos pusės bando užblofyti 
pasaulį, kad jiems kariauti 
prieš Raudonąją Armiją tik 
“piknikas”, o iš kitos pusės

Žinios iš Lietuvos
Socialistinėse Įmonėse Iš Tarybinio Kaimo

M

• Kauno Acto Pilstymo Dirbt, 
darbininkai kovo mėn. 25 d. 
darbo našumą pakėlė 100%.

® Telšių M. Senelių prieglau
doje buržuaziniais laikais bu
vo skriaudžiami seneliai. Bu
vusios vedėjos vienuolės blo
gai juos maitindavo, neduo
damos nei pieno, nei riebalų. 
Įsikūrus tarybinei santvarkai, 
seneliais buvo susirūpinta. 
Maistas pagerėjo — gauna 
mėsos, pieno, sviesto ir kt. Se
neliai’su ašaromis akyse dėko
ja už jų gyvenimo pagerini
mą.

• Kailių Išdirbimo Fabrikai, 
“Furs” Vilniuje, “Vilkas” ir 
“Lapė” Kaune, “Tigras” Pil
viškiuose, tarp savęs lenkty
niaudami, pakėlė darbo našu
mą taip: “Vilkas” — 195.8%, 
“Furs” — 192.8%, “Tigras” 
—191.7 nuoš. ir “Lapė” — 
178 nuoš.

• Ukmergės I Valst. Lentpjū
vė per tarpusavio soc. lenkty
nes, darbo našumą pakėlė 25 
nuoš. Soc. lenktynėse pasižy
mėjo drg. S. Sipavičius, E. Ko- 
pustinskas ir kt.

• Ukmergės Medžio Apdirbi
mo profsąjunga atidarė tech
nikinius darbininkų paruošimo 
kursus, kurie tęsis 3 mėn. Ga
besniems kursantams bus ski
riamos stipendijos.

• Kauno “Maisto” Fabrike ga
mybinis planas už sausio ir va
sario mėn. įvykdytas taip: 1) 
raguočių šviežios mėsos išdirb
ta 12 nuoš. virš normos; 2) 
bekonų mėsos išdirbta 31%; 
3) taukų ir lašinių—190 nuoš. 
virš normos; 4) konservų — 
210 nuoš. virš normos; 5) ža- 

190 nuoš. virš nor-

arseilės miesto,
.......

ių moterų 
laukia prie krautuves gauti maisto; “laisvojoj” Frakcijoj šiuo tarpu yra didelis 
trūkumas maisto.

lai vaizdas iš garsiojo

• Balninkų ir Žemaitkiemio 
žemės ūkio aktyvas nutarė 
šiais metais valsčių centruose 
užvesti po parką, o visus ke
lius ir sodybas apsodinti me
deliais.

• Želvos ir Šešuolių valsčiai 
lenktyniaudami tarpusavy į 
aktyvų pavasario sėjai pasi
ruošimą įtraukė visus kaimus 
ir apylinkes. Lenktyniavimui 
tikrinti ir jo trūkumams patai
syti sudarytos specialios komi
sijos.

• Telšių apskrityje iš Vokieti
jos atvykusieji lietuviai jau 
aprūpinti arkliais, karvėmis, 
sėkliniais grūdais ir kitu in
ventoriumi bei gyvenamaisiais 
trobesiais.

• Zarasų apskrityje naujaku
riams miško medžiagos išve
žime dalyvavo apie 2200 dar
bo valstiečių. Antazavės vals
čius pirmas išvežė miško me
džiagą visą naujakuriams skir
tą.

® Vabalninku valsčius kitais 
metais mažai tesodindavo pa- 
midorų, svogūnų bei agurkų. 
Šiemet darbo valstiečiai pasi
rengę daug didesnius žemės 
plotus užsėti daržovėmis.

• Mažeikių apskrities žemės 
ūkio aktyvas jau pradėjo tik
rinti, kaip valsčiuose ir kai
muose vyksta žemės ūkio įran
kių remontas ir kiti pasiruo
šimai pavasario sėjai.

• Marijampolės apskrityje ap
gyvendintos 665 iš Vokietijos 
repatrijavusios šeimos. Dabar
tiniu metu jos aprūpinamos 
gyv. patalpomis, žeme, inven
toriumi, sėklomis ir kt.

Likviduojame Neraštingumą
Biržų agitkolektyvai pasira

šė socialistinių lenktynių su
tartį ko greičiau likviduoti ne
raštingumą ir kviečia Šiaulių 
miesto agitkolektyvus, kad iki 
birželio 1 d. neliktų nesurašy
to nei vieno beraščio. Agitko
lektyvai ruoš paskaitas ir pa
mokas per savaitę ne mažiau 
kaip du kartus.

Mažaraščius Surašinėjant Pla
tinama Spauda

Kaišiadorių valsčiuj plačiai 
išsivystė kampanija už maža- 
raštingumo ir neraštingumo 
likvidavimą. Pirmasis iš visų 
registratorių savo darbą baigė 
Kaišiadorių apylinkės vykd. 
komiteto pirm. drg. Česna- 
kauskas. Surašyti 126 asme
nys.

KultūrarmieČiai dar nenu
matyti. Parinkus kultūrarmie- 
čiuos, jiems bus suruošti dvie
jų savaičių kursai. Surašinė- 
jant beraščius ir mažaraščius, 
vietomis platinama spauda. 
Norima, kad į kiekvieną tro
belę pareitų bent vienas savai
tinis laikraštis.

S
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.’* Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink taus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Aleksas Muiže.

Moteris su Naščiais
Tarybų Lietuvos Rūpestis 

Darbo Motinomis
Mūsų piknikui ir rankdar

bių parodai artėjant esam ver
čiamos rimtai tuomi susirūpin
ti. Visom moterų grupėm ir 
kliubam buvo išsiųsta šiuo 
klausimu platokus laiškai, su 
smulkmeniškais paaiškinimais. 
Sąryšio valdyba ir pikniko 
rengėjos pasitiki, kad draugės 
kolonijose rengiasi prie pikni
ko ir parodos.

Šį metą moterys rengiasi pa
demonstruoti ir lietuviškus 
kepsnius — tortus, dzūkiškas 
bapkas, ir taip toliau. Tad, 
draugės, pasiruoškit pasirody
ti ir specialiame valgių stale.

Dovanos (Prizai) už 
Rankdarbius

Pirmas ir antras prizai bus 
taurės su tinkamais braiži
niais, ir 3 piniginės dovanos, 
11 įžanginių dovanų. Tikimės, 
kad draugės apsčiai daiktų 
suves parodai.

Puiki Muzikalė Programa
Mūsų sąryšis jau išsidirbęs 

reputaciją—ką žada, tai ir iš
pildo. Išpildysim mes ir šiuo 
tarpu duotą žodį. Apart abel- 
nai gerai priruošto pikniko,

Cleveland, Ohio
Iš Frances Young Gyvenimo ir 

Laidotuvių
Frances Young’iūtė mirė 

birželio 6 d., 6 :30 vai. vakaro, 
Women’s ligoninėje. Pašarvo
ta buvo Wilkelio šermeninėje, 
6522 Superior Ave.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą moti
nėlę, dvi seseris Ellą ir Anną, 
ir brolį John, taip pat daug 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Ji buvo gimus Sharon, Pa., 
sausio 6 d., prieš 25 metus. 
Tėvai džiaugėsi savo sveika 
dukrele, bet po dešimties mė
nesių ištiko baisi nelaimė, ma
žytė Frances susirgo paraly
žiaus liga. Nors tėvai dėjo di
džiausias pastangas, ėjo pas 
geriausius gydytojus, bet nie
ko negelbėjo, ji likosi kolieka 
visam amžiui. Dėlto jai buvo 
sielvartingas, sunkus gyveni
mas, ir tėvams skaudu matyti 
savo dukrelę tokiame padėji
me.

Kad jos sveikata ir buvo su
naikinta ligos, bet protą ji tu
rėjo gerą. Ji mokyklos buvo 
išėjus tik 6 klases (greidas), 
tačiau mokėjo gerai skaityti ir 
gražiai rašyti ne tik angliškai, 
bet ir lietuviškai. Buvo tykaus, 
ramaus budę ir užsilaikė labai 
gražiai. Ji mėgdavo ateiti su 
savo motinėle į lietuviškus pa
rengimus pasiklausyti dainų ir 
veikalų lošimų. Bet vėl tuom 
pat kartu ji kęsdavo širdgėlą, 
matydama, kaip jaunimas gra
žiai žaidžia ir linksminasi, o 
ji negali žaisti. Jeigu ji būtų 
sveika buvusi, būtų taip pat 
priklausiusi ir veikusi orga
nizacijose, kaip josios sesutės, 
motinėlė, tėvelis (jis jau trys 
metai, kaip miręs).

Jaunuolė Frances tapo gra
žiai palaidota Highland kapi
nėse 10 d. birželio, 1 vai. po 
pietų, šalia savo tėvelio.

Buvo labai liūdnas ir gražus 
vaizdas išlydint iš Wilkelio 
šermeninės. Pirmi’ausia drg. 
Julius Krasnickas gražiai pa
dainavo “Somewhere Voices 
are Calling,” kurią ji labai 
mylėdavo. Draugė Aldona 
Wilkeliene akompanavo pia
nu. Draugė M. Valentą pasa
kė atsisveikinimo prakalbėlę 
apie jaunuolės Frances gyve
nimą. Nuo Am. Lietuvių Mo
terų Kliubo šešios draugės mo
terys, gražiai baltai apsirė-

duosim puikią muzikalę progr 
ramą. Ją išpildys Laisvės Cho
ro specialė grupė iš Hartford, 
Conn., vadovybėj B. Rasimavi- 
čiutės; Norwood© vyrų grupė, 
vadovybėj M. Bolio, ir Wor- 
cesterio Aido Choras, vadovy
bėj J. Karsokienės.

Draugam-Draugėm 
Hartfordiečiam

Draugai, mes entuziastiškai 
sutikom jūsų pasižadėjimą da
lyvauti mūsų programoj su 
dainomis ir žinom,—jūs pui
kiai savo pasižadėjimą išpil- 
dysite. Mes ir Mass, publika 
laukiam jūs.

Draugės moterys—kadangi 
jau jūs menininkės vyksta 
pas mus, atvykit ir jūs su sa
vo rankdarbiais bei skanėsiais 
valgių stalo parodai. Norėtų
si turėti iš Conn, valstijos re
prezentaciją pilną. Ką sakot, 
draugės? O gal kartais jūs ga
lit nusinešti mūsų skirtą tau
rę, kaipo pirmą dovaną ? Ne
būt malonu Mass. ' valstijos 
draugėms, bet, natūralu, 
draugiškumo ryšiams nepa
kenktų. Lauksim jūs pasiro
dant liepos 13-tą, Worcestery.

S.

džiusios, nešė karstą, o pirm 
jo ėjo šešios jaunos mergaitės, 
baltai apsirėdžiusios, nešinos 
bukietus gėlių. Gražus būre
lis žmonių palydėjo velionę 
Frances į kapus (15 mašinų.) 
Draugė Eva Simans prie kapo 
pasakė gražią atsisveikinimo 
prakalbėlę.

Nors d. Frances Young’iūtė 
ir buvo biedna ir nelaiminga 
mergaitė savo gyvenime, bet 
jai mirus pasirodė, kad ji tu
rėjo labai daug draugų, kurie 
taip gražiai ją atjautė, nes 
prie jos karsto buvo labai 
daug gėlių. Taipgi dd. M. 
Venslovienė ir Gendrėnienė 
gerai pasidarbavo parinkda- 
mos aukų, padėdamos laidotu
vėms.

Reiškiu didžiausią užuojau
tą velionės motinai Veronikai 
Young’ienei, seserims Ellai ir 
Annai ir broliui Jonui. O tu, 
miela jauna drauge, ilsėkis ra
miai šaltoje žemelėje.

M. Valentą.

Vieša Padėka
Mes velionės Frances Youn- 

g’iūtės motina, seserys ir bro
lis tariame širdingai ačiū vi
siems, kurie jai mirus atsilan- 
.kėte į jos šermenis, suteikėte 
bukietus gėlių, ir palydėjote į 
kapus. Dėkojame Juliui Kras- 
nickui už gražų padainavimą, 
Aldonai Wilkelienei už akom- 
panavimą pianu, dd. M. Va
lentai ir E. Simans už pasa
kytas prakalbėles, dd. mote
rims grabnešėms ir jaunoms 
mergaitėms, kurios nešė gė
les; draugėms M. Venslovie- 
nei ir O. Gendrėnienei, kurios 
taip daug pasidarbavo parink- 
damos gausiai aukų ir padė
damos viską prirengti.

Taip pat dėkojame už gėles 
giminėms, organizacijoms, 
draugėms ir draugams: Pet
rauskui, Gendrich’s, Rauluše- 
vičienei, Lusenberg, Anthony 
Young & Family, Frank Cle
ments, Herbert Gefv ert, 
“Friends,” Friends & Neigh
bors, Neighbors; Second Shift 
Night Welders, Ohio Electric 
Co., Wenslove & Family, Mil
dred Custer, Genevieve Kment, 
Lietuvių Moterų Kliubui, Cora 
Pauline & Mrs. Primosch, 
Christine & Arthur Anderson, 
Frances Trotsky.

Taip pat dėkojam N. A. Wil- 
keliui, laidotuvių direktoriui, 
už gražų patarnavimą.

Dar sykį tariame ačiū vi
siems už tokį širdingą atjauti-

Mes, didžiausios miestelio gatvės vaikai, 
dažnai matydavom ją praeinančią, išblyšku
sią ir susikūprinusią, visada su naščiais, ant 
kurių kabodavo du kibirai pilni vandens. 
Mes palydėdavom ją akimis ir matydavom, 
kaip jos liesas stuomuo susiliedavo su mėly
nu rūku gaubiančiu miestelį. Po to pažvelg- 
davom vienas į kitą ir nueidavom žaisti pa
galėliais.

Miestelio bobos ją dažnai pravardžiuoda
vo, o mums, didžiosios miestelio gatvės vai
kams, ji buvo pasakose skaityta burtininkė. 
Kai ji praeidavo, mes prisimindavom Jonelį 
su Magdute arba raudonkepuraitę.

—Lygiai tokia pat,—sakydavo Martinai
tienės Tadas. — Ir nosis tokia kumpa, ir 
plaukai, ir akys. . .

Ir praslinkdavo mums pro akis girdėtos 
pasakos.

Ji—kuprota ir sudžiūvusi—gyveno pačia
me miestelio didžiosios gatvės gale. Ten bu
vo trobelė tokia kaip ir ji—sulinkusi, o lan
gelis—vienas ir mažytis—užkištas skuduru. 
Tarnavo ji miestelio ponams. Nešė vandenį. 
Nuo ryto ligi vakaro ji eidavo palinkusi po - 
naščiais. O mes ją vis lydėdavome akimis.

Kartą, kai visi buvo susirinkę troboje, aš 
tyliai, kad niekas neišgirstų, .paklausiau tė
vo :

O sakyk, tėte, ta moteris su naščiais bur
tininkė ar ne? Ji baisi tokia, o plaukai, lyg 
didžiosios liepos samanos—susiviję...

Tėvas nieko neatsakė tą vakarą, tik po 
kelių dienų mane pasisodinęs ant kelių ėmė 
pasakoti.

—Ta moteris, tai našlė seno žvejo, kuris 
prieš kelis metus mirė,—sako tėvas.—O na
melis, tas sulinkęs ir mažytis, tai dvaro po
no. Jis tenai įkūrė žvejį, nupirko valtį ir 
liepė kasdien pristatyti žuvies dvaro virtu
vei. Ilgus metus žvejys su moterim gyveno 
tame namelyje. Ir jei ne ta siaubinga naktis, 
tai būtų gyvenęs ir šiandien. . .

—Naktis,.—suklusau aš.—Kokia naktis, 
tėve, sakyk ?

—. . . Jau iš vakaro ėmė pūsti vėjas, dan
gus, it anglis, buvo juodas, o jūros bangos 
tolydžio darėsi vis didesnės ir didesnės, žve
jys tąsyk plaukė į jūrą anksti rytą. Ir jis 
nebegrįžo. Mačiau, kaip moteriškė stovėjo 
ant kranto, kaip žiūrėjo į šėlstančiais ban
gas, o akys buvo įsmeigtos į tolį, į neperma
tomą rūką. Paskui... paskui ji ilgą laiką 
neišėjo iš savo lūšnelės, o kai išaušo pava
saris, ji menkutė ir sudžiūvusi eidavo su 
sunkiais kibirais vandens. Mat, kokia tai 
tavo burtininkė—baigė tėvas.

Ir po to, kai išeidavau į gatvę, o vaikai 
su patyčiom lydėdavo moterį, aš juos su-

Worcester, Mass.
. . Iš LLD Moterų Kuopos 

Darbuotės
Visų pirmiausia, tai kiek

viena narė prašoma įsitėmyti, 
kad kuopos susirinkimas at
keltas savaite anksčiau, įvyks 
7-tą liepos, paprastu laiku ir 
vietoj. Prašoma visos būtinai 
dalyvauti šiame svarbiame su-
sirinkime, kad tinkamiau pri-' savo 
sirengti-pasidalinti pareigom nes, 
ateinančio sąryšio pikniko, ir 
rankdarbių parodos.

Apart vietos reikalų, šiemet 
mums tenka du dideli svarbūs 
sąryšio parengimai. Koncertas- 
suvažiavimas jau praėjo, o 
piknikas ir rankdarbių paroda 
įvyks 13-tą liepos, Olympia 
Parke. Koncertas šimtu nuo
šimčių pavyko. Davė virš $70 
pelno, ir paliko ilgai atmintiną 
įspūdį. Pasitikime, kad pik
nikas ir paroda bus taipgi rū
pestingai prirengti ir atsilan
kius vietos ir apylinkių publi
ka bus pilnai patenkinta, kaip 
užkandžiais, gėrimais, taip 
puikia muzikališka programa.

Programa Tikrai' Bus Gerai 
Priruošta ir Išpildyta

Specialė grupė Hartfordo 
Laisvės Choro, kuri atvyks sa
mą mūs ištikus nelaimei. Mes 
nesitikėjome, kad mes turime 
tiek daug draugų-draugių.

Pasiliekam nuliūdę netekę 
savo dukrelės ir sesutės.

Motina, seserys ir brolis .
Young’ai.

drausdavau ir papasakodavau liūdną jos 
gyvenimo istoriją. Paskui mes nebeturėda- 
vom jokio noro iš jos juoktis. Nepravard- 
žiuodavom moteriškės, tik susispietę kokio 
namo pavėsyje, tylomis sekdavome ją pra
einančią su naščiais.

Po to prabėgo keletas metų. Mes, didžio
sios miestelio gatvės vaikai jau tapome pus
berniais; nebežaidėm pagalėliais. Mes jau 
mėginom rūkyti samanas ir nuolat gulėjom 
pievoj.

Mėgdavom žiūrėti į plaukiančius debesis. 
Sekdavom juos akimis tol, kol jie išnykda
vo anapus miškelio. Moteriškę, tą seną ir su
linkusią, su kibirais pilnutėliais vandens, 
jau buvom pamiršę. Ir jei ne Martinienės 
Tadas, kuris jau buvo beveik suaugęs į vyrą, 
apie senos lūšnelės gyventoją niekas nebū
tų nei užsiminęs.

Kartą Tadas, nukreipęs akis nuo už miš
kelio dingusio debesio, staiga visus užklau
sė :

—O sakykit, vyrai, kur mūsų senoji mo
teriškė? Jau seniai jos nematėm!. . .

Atsakyti jau niekas negalėjo.
Visi išpūtėm po mėlyną samanų dūmą, 

pamiršę klausimą, nusprendėm, kad tokiu 
laiku geriausiai būtų išsimaudyti.

Kai rytą vėl susitikom pamiškėje, Marti
nienės Tadas, suradęs ir išpešęs geroką pluo
štą samanų, visus nustebino naujiena:

—Vyrai, aš papasakosiu apie senąją mū
sų moteriškę. Tėvas man vakar sakė.

Dabar ji gyvena mieste. Nė vienas mūsų 
nežinojo, kad ji turi sūnų. Jis ilgus metus sė
dėjo kalėjime, o kai jį iš ten paleido, jis 
atsiėmė iš kaimo motiną ir apsigyveno mies
te.

—O jūs žinote, už ką jis sėdėjo kalėji
me ?—tęsė Tadas.

-—Jis buvo komunistas.
—Matot, vyrai,—karštai baigė Tadas.
Mes visi buvome be balso, diena praėjo 

tyliai, kažkaip nepaprastai. Nė į kasdieninį 
pasimaudymą neėjome. Nuolat kalbėjom 
apie senąją moteriškę, kurios sūnus kovoto
jas išėjo iš kalėjimo.

Praėjo keli mėnesiai. Į mano rankas aną
dien pateko laikraštis. Pavarčiau jį, peržiū
rėjau paveikslėlius, žiūriu iliustracijos. Kas 
čia? Netikėjau savo akimis. Ogi štai, tarpe 
daugelio spindinčių veidų, sėdi ir mūsų mo
teris—kreivosios lūšnelės gyventoja.

Kai vakare visi susirinko troboje, ir kai 
uždegėm žiburį, aš visiems paskaičiau apie 
mūsų senąją moteriškę. Po to parodžiau pa
veikslėlį, po kuriuo buvo parašas: “Motinos, 
išauklėjusios kovotojus.”

vo jaunos . gabios mokytojos 
Bronės Rasimavičiūtės vadovy
bėj, duos mums rinktinių nu
merių. Worcesterio Aido Cho
rą draugė Kairsokienė muš- 
truoja pilnoj to žodžio pras
mėj, nepaisydama nei karšto 
oro, kad gerai pasirodytų pro
gramoj su rinktinėm dainom. 
Norwoodo Vyrų Grupė nepasi
duos, stengsis išlaikyti savo ir 

vedėjo M. Bolio garbę, 
mat, jų vedėjas išstos 

prieš dvi moteris vedėjas. O 
su moterim nejuokai, jos dir
ba, tai reikia gerai laikytis, 
kad atsilaikyti.
Napaprastai Puikios-Brangios 

Dovanos Bus Duodama už 
Rankdarbius

Šį metą rengėjos duos 2 pui
kias taures už pirmą ir antrą 
dovaną. Tai draugė ar drau
gas laimėtojai turės atmintį 
ant visados. Trys dovanos bus 
pinigais. Būt pageidaujama, 
kad šioj parodoj būt išstatyta 
piešinių, ir medžio drožinių, 
apart siuvinių - mezginių - au
dinių, o jų, be abejonės, ran
dasi pas mūs lietuvius brolius 
ir seseris. Lauksime jų pasi
rodant.

Gerbiamieji ir gerbiamos, 
worcesterietes yra pilnai pri
sirengusios pavaišinti jus ska
niais valgiais ir gėrimais, duot 
dovanas už rankdarbius, ir už 
dalyvumą piknike. Tai prašom 
masintai atvykti, o mes savo 
duotą pažadą išpildysim su 
kaupu. Rengėjos.

Lietuvos tarybinė vyriausy
bė parodė didelį susirūpinimą 
darbo liaudimi abelnai ir dar
bo motinomis ir kūdikių gero
ve ypatingai. Tarybinės vy
riausybės buvo pasimoti seka
mi planai motinoms gimdymo 
namų įrengimo srityje:

“Gimdymo namai mūsų res
publikoje pradėti organizuo
ti tuojau po tarybinės santvar
kos įvedimo. 1941 m. buvo 
planuojama įrengti gimdymo 
namuose 330 lovų, tačiau, at
sižvelgiant į didį skaičių pra
šymų įsteigti naujus gimdymo 
namus, Sveikatos Apsaugos 
Liaudies Komisariatas nutarė 
planą pakeisti: šių metų gim
dymo namų skaičius bus padi
dintas ligi 437.

“Motinos ir vaiko apsaugos, 
gydymo ir profilaktikos įstai
gos, kaip konsultacijos, lopše
liai, gimdymo namai ir kitos, 
jau nuo balandžio mėn. ruo
šia motinoms kursus. Kursai 
truks apie 5 savaites. Paskai
tos skaitomos nedidelėms gru
pėms, atitinkamu laisvu laiku 
—sekmadieniais ir kitomis die
nomis.

“Įvairiose vietose rengiamos 
masinės paskaitos motinoms, 
šiais metais numatoma siste- 
matingai pravesti didelį skai
čių paskaitų, kurių išklausytų 
apie 5,000 motinų. E.”

Taip buvo rašoma “Tarybų 
Lietuvoje,” balandžio mėnesio 
6-tą dieną. Lietuvos motinoms 
buvo išaušęs laimingos moti
nystės rytas. Joms daugiau 
nereikėjo tamsiose pirtyse ar 
kamarose vaitoti ir atsiduoti 
“dievo valiai,” kad dėl to per

So. Boston, Mass.

Moteris su Kariniu 
Orlaiviu

Iš Londono gautuose pra
nešimuose skelbiama, jog ten 
birželio 20-tą atskrido ameri
kietė lakūnė Jacqueline Coch
ran kariniu orlaivki-bomberiu, 
vienu iš daugelio užsakytų 
Amerikoj. Jinai esanti pirma 
moteris nuskridiriusi bomberį 
Anglijai.

Jacqueline, amerikiečio fi- 
nansieriaus žmona, 32 m. mo
teris, turi keletą lakūnės re
kordų. Jos pribuvimo proga 
duota daug publikacijos, kad 
paakstinti kitus lakūnus skri- 
dinti bomberius.

Kenuojant vaisius saugiau 
vartoti naujas gumines rinku- 
tes, kad užtikrint apsaugą huo 
sugedimo. Reikia danktelius 
atsargiai patikrint, ar nepra
leidžia oro.

Krautuvėj
Šeimininkė: Noriu nupirkti 

sergančiam vyrui vynuogių. 
Ar kartais uogos nebuvo api
purkštos nuodais?

Pardavėjas: Ne, poniule, 
tamsta tai turėsi' nusipirkti 
vaistinėje.

Maišant žemuoges su avie
tėm išlaikysi nepagadintas 
varsas, jei ant jų užpilsi ke
letą lašų lemono sunkos.

Iš LLD 2 Kp. Moterų Susirin
kimo, Atsibuvusio Birželio ■ 

17-tą Dieną
Į šį susirinkimą draugių at

silankė vidutiniai, nes drau
gėms rūpi mūs svarbieji vasa
riniai parengimai.

Pirmiausia didysis dienraš
čio ‘'Laisvės” piknikas, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynard, 
Mass. Buvo plačiai kalbėta 
moterų stalo reikalais. Dauge
lis draugių pasižadėjo gauti 
ko nors iš biznierių arba pa
čios paaukoti pagal išgalę. 
Taipgi paižadėjo dirbti per 
visą dieną.

Kiti du svarbūs mūs paren
gimai, tai Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšio piknikas, ku
ris įvyks 13 d. liepos, Olym
pia Parke, Worcestery. Ir 
bendras Montellos ir So. Bos
tono ALDLD kuopų piknikas 
Tautiškam Parke, Montello. 
Draugės tų. dviejų piknikų su
puolimu vienu laiku liko labai 
nepatenkintos, nes abudu pik
nikai yra svarbūs ir abiejuo
se norisi būti. Bet būti dviejo
se vietose tuom pačiu sykiu 
negi galima. Tai turėsime pa
sitenkinti tiktai vienu iš jų.

Buvo skaityta laiškas nuo 
drg. S., raginantis prisidėti 
prie jų arba sudaryti iš savo 
ir aplinkinių kolonijų delega
ciją į Washingtoną. Bet ka
dangi susirinkimas įvyko per- 
vėlai, o darbas reikalaująs ne
mažai išlaidų, tai draugės nu
sitarė paaukoti pagal išfalę ir 
paremti brooklyniečių delega
ciją. Aukavo po $1: M. Dom- 
brauskienė, M. Bobenčikienė, 
B. Chubarkienė, S. Šukienė, O. 
Petruškevičienė, P. Žukauskie
nė, A. Buivydienė, T. Niukie- 
nė. Kavaliūnienė 50c. Viso 
$8.50.

Taipgi buvo plačiai apkal
bėta Mrs. Ina Wood byla. Ji 
yra žiauriai teisiama už tai, 
kad jinai yra susipratus darbi

visą amžių kęsti nesveikatas 
ar tuojau mirti paliekant nau
jagimį ir kitus mažus kūdikius 
našlaičiais. Motinos laukė šva
ri ligoninė ir lavinto gydyto
jaus bei slaugės ranka, o jos 
kūdikio viskuo aprūpintas gy
venimas.

To buvo siekiama ir daug 
kas jau atsiekta. Šimtai moti
nų jau susilaukė kūdikius nie
kad pirmiau neturėtuose pato
gumuose. Bet, štai, birželio 
22-rą užpuolė ant Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos Hitlerio fa
šizmas, kruvinas, barbariškas, 
smetonininkų dar tebebūnant 
Lietuvos valdžioje prašytas ir 
dabar visu įnirtimu tebesiun-, 
domas, iš Amerikos lietuvių 
surinktomis aukomis remia
mas. Užvirė arši kova ant Lie
tuvos žemės, puikus liaudies 
gerovės būdavo j imo darbas 
nutrauktas, mirtis ir sunaiki
nimas sėjama virš tūkstančio 
mylių plotu nuo Baltijos iki 
Juodųjų Jūrų.

Taip', kruvinajam fašizmui, 
pagaliau, pavyko užtraukt ant 
Lietuvos tą baisią nelaimę — 
karą. Tačiau Lietuvos liaudis, 
sykiu ir moterys, kartą laisvę, 
lygybę ir socialistinės tėvynės 
meilę motinai ir šeimynai pa- 
žinusios, stos į savo gimtinės 
gynėjų eiles* ir savo pasišven
tusiu darbu užfrontyje padės 
Raudonajai Armijai sukriušin- 
ti fašizmą ir atsteigti buvusią 
pradėtą kurti laimę sau ir sa
vo šeimynoms. Du šimtai mi- 
lionų už pasaulio laisvę, gyve
nimą ir taiką kovojančių lmo^ 
nių turės laimėti.

M-tė.
ninkė ir dirbo organizacinį 
darbą dėl darbo žmonių kla
sės gerovės. Jos gynimui pa- 
aukavom $5.

Buvo skaitytos ištraukos iš 
d. K. Petrikienės ląiško, ku
riame atsišaukia į mus reika
le ruošiamo žurnalo atžymėji- 
mui 25 metų nuo išleidimo 
Moterų Balso. Blankas parink
ti aukų pasiėmė dd. J. Rai- 
nardienė ir H. Tamošauskie
nė. Taipgi d. J. Rainardienė 
žadėjo aplankyti visas lietu
viškas sritis Bostono apylin
kėj ir gauti jų skelbimus. Ki
tos draugės taipgi pasižadėjo 
dirbti, nes, pagal d. K. Pe
trikienės nurodymą, žurna
las išeis gražus ir jis galės pa
silikti ilgų metų atminčiai. To
dėl irtskelbimas įtalpintas ja
me pasitarnaus per ilgoką ai- 
ką.

Fašistinis Kerštas per Ponų 
Minkų Radijo Programą

Birželio 15 d. iš stoties 
W0RL, buvo girdimas smeto- 
nininko Matejuškos spyčius. 
Jis bjauriai kurstė lietuvius 
vienus prieš kitus, šaukė nu
versti Lietuvos darbininkų so
cialistinę tvarką ir atsteigti 
smetoninį fašistų režimą Lie
tuvoje. Mes, moterys, pasi
piktinusios tokia lietuvių vie
nybę skaldančia ir fašizmui 
tarnaujančia programa.

Korespondente.

Verdant uogų ar vaisių 
sviestus ar kisielius reikia šal
tam vandenyje padažytu šauk
štu tankiai nusemdinėt susida- 

I rančias putas. Jos nors ne
kenkia, tačiau pagadina iš
vaizdą.

Labai atsargios šeimininkės 
užpila vaisinius kisielius vienu 
klodu ištirpytos parafinos vos 
kisieliui atšalus, ir antru klodu 
pirmąjam atšaus, kad užtik
rint, jog neliko danktelyje ply
šių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų



f Ketvirtas puslapis

Šalin Lietuviški Hitlerio Agentai 
Lietuvoj ir Amerikoj!

LAISVE Trečiadienis, Liepos 2, 1941

GINKIM LIETUVĄ IR VISĄ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Vienybėn—prieš Fašizmą!

Visa žmonija pasidalino į dvi dalis. Vi
si tikri fašizmo priešai reiškia didžiau
sią užuojautą socialistinei Sovietų Sąjun
gai, kurią užpuolė Hitlerio banditai. Kru
vinąjį Hitlerio režimą remia ne tik visų 
šalių fašistinės gaujos, bet ir tie apsime
tėliai trivirviai politikieriai, kurie veid
mainiškai dangstosi demokratijos skrais
te. Tą patį mes matome ir Amerikos lie
tuvių tarpe, kur visokie smetonininkai, 
klerikalai ir tariamieji socialistai dar 
prieš karą nekantriai laukė tos valandos, 
kada Hitlerio pragariška mašina puls 
Sovietų Sąjungą. Dar prieš karą Berly
nan subėgo būriai smetonininkų, fabri
kantų, žvalgybininkii ir kitokių avantiū
ristų. Berlynan atbėgo ir pats Smetona. 
O čia Amerikoj tų pabėgėlių sėbrai iste
riškai šaukė juos pagelbėti, rinkti jiems 
aukas. Dabar iš tų smetonininkų ir kle
rikalų, iš visokių Škirpų, Raštikiu ir Pra
puolenių Hitleris sulipdė “valdžią”, kuri 
sulošė bjauriausią komediją su paskelbi
mu “nepriklausomybės”.

Amerikos lietuviai! Atsiminkite savo 
tautos istoriją, nes ji daug ko mokina. 
Per tris šimtus metų kryžiuočiai naiki
no Lietuvą ugnim ir kardu. Pereitam pa
sauliniam kare tų pačių kryžiuočių pa- 
liekonys, kaizerių ir Ludendorfų vado
vaujami teriojo ir smaugė Lietuvą be
veik per tris metus. Dabar ant mūsų tė
vų šalies ir ant visos Sovietų Sąjungos 
užpuolė tie patys gengsteriai, Hitlerio 
vadovaujami. Tie apjakėliai uždegė ru- 
bežius tos didžios ir ramios šalies, kur 
daugel tautų broliškoj draugystėj kūrėsi 
naują laimingą socialistinį gyvenimą, kur 
nebuvo tautinės neapykantos, kur nebu
vo kapitalistų, dvarponių, didžiaturčių.
Sukriušinkime žmonijos Nevydonus!

Šis karas yra tiek milžiniškas, kad jam 
lygaus pasaulyje nebuvo. Žūtbūtinėj ko- 

_v9j grumiasi pajėgos progreso, socializ- 
\ mo, demokratijos su devyngalviu fašizmo 
J smaku. Hitleris ne pats vienas. Su juo 

eina išvien išdavikiška Suomijos buržua- 
J zija, Rumunijos bajorai, Italijos fašistai. 
7 Karo frontan siunčia savo gaujas Ispa

nijos falangistai, Slovakija, Vengrija. 
Švedijos valdžia sutiko perleist per savo 

P teritoriją nacių divizijas Finliandijon. 
Taigi, juodojo fašizmo spėkos yra labai 

i . didelės. Tolimuos Rytuos piktai žybčioja 
, akys Japonijos militaristų, kurie bile va

landą gali uždegti karo gaisrą Mandžuri- 
jos ir Sibiro frontuose. Negana to. Ang
lijoj yra stipri reakcionierių—torių sro
vė, kuri nori taikos su Hitleriu. Ne veltui 
pas juos skrido Rudolfas Hessas. Ame
rikoj ta reakcionierių srovė dar stipres
nė. Wallstrycio magnatai ir atžagarei- 
viški politikieriai jau senai griežė dan
tį prieš Sovietų šalį.

Tą viską krūvon suėmus, susidaro di
džiausia juodų spėkų koncentracija, ku
rios tikslas kraujuose paskandinti ir su
naikinti didžią šalį darbininkų ir vals
tiečių.

Milžinų kirčiais ir smūgiais atsako 
Raudonoji Armija į fašistinių išgamų 
pasiutusias atakas. Pirmą kartą Hitlerio 
ir jo talkininkų mašina susirėmė su did
vyriškais gynėjais socialistinės demokra
tijos. Žemė dreba tuose susirėmimuose. 
Nacių gaujos turi būti išvytos. Ir jos bus 
išvytos, sukriušintos, sunaikintos.

Viso pasaulio darbo žmonija didžiau
siu užsidegimu reiškia užuojautą Sovietų 
Sąjungai. Ko reikia dabar—tai didžiau
sios vienybės ir bendro veikimo visų, ku
rie priešingi fašizmui. Vienykimės ir 
dirbkime su didžiausiu pasiryžimu, kad 
Sovietų Sąjungai būtų suteikta kuo did- 

| žiausia parama sutriuškinti naciškus 
• žvėris.

Anglijos valdžia pasižadėjo remti So
vietų Sąjungą kuo tik galėdama. Angli
jos Darbo Partija pasisakė už gynimą 
So v. Sąjungos. Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad ir Amerika darys viską, 
kad padėti Sovietams. Amerikos žmonės, 
jų tarpe ir šioj šalyj gyvenanti lietuviai 

i turi išvystyti plačiausią veiklą, raginant 
ir spiriant, kad tie pasižadėjimai būtų 
išpildyti kuo greičiausiai.

Šis karas lai būna fašizmo kapai!
Smetonininkai ir Jų Sėbrai

Lietuviški smetonininkai, klerikalai ir 
socialistai, kurie sakė, kad jie pritaria

prezidento Roosevelto politikai, dabar 
pasirodė pilniausioj ir nuogoj veidmai- 
nybėj. Jie nei nemėgina paslėpt savo 
džiaugsmo išpūstais Hitlerio laimėjimais. 
Per “Naujienas” jie šaukia, kad reikia 
šluot ir griaut Sovietų Sąjungos valdžią. 
Maskvos valdžią, kuri suorganizavo tą 
didvyrišką armiją, kuri grumiasi su Hit
lerio mašina, jie vadina “banditais”. Per 
“Draugą” jie šaukia, sykiu su Hearstu, 
kad “visos Europos jėgos būtų sujungtos 
kovai su aziatiško komunizmo plitimu.” 
Tie laikraščiai jau turi savo korespon
dentus Berlyne ir vienas jų jau nuvyko 
j Lietuvos frontą. Tas jų džiaugsmas dėl 
hitlerininkų ofensyvos taip išsiliejo per 
kraštus, kad pastaromis dienomis jie jau 

į mėto pėdas ir vėl bando persikrikštyt 
“demokratais” neva priešingais Hitleriui. 
Tuo būdu jie bando apgauti Amerikos 
lietuvius. Bet jie neapgaus! Kas šioj 
sprendžiamojoj valandoj, viešai ar slap
tai, lenkiasi fašizmo galybei, tas yra liau
dies priešas. Kas šiandien nepritaria So
vietų Sąjungos kovoms ir šmeižia ją, tas 
yra demokratijos priešas, fašistų agen
tas ar pataikūnas.

Ar kas nors girdėjo laike Smetonos 
buvimo Amerikoje bent vieną žodį iš jo 
lūpų smerkiant fašizmą ir hitlerizmą? 
Pats Hitleris jį išdavė, kaipo savo sėbrą, 
kada pasakė, kad smeton. valdžia perei
tais metais kreipėsi į Hitlerio valdžią, 
prašydama prisiųsti Lietuvon vokiečių 
kariuomenę. Kas tą gali užginčyti?

Kol smetoninė diktatūra smaugė Lie
tuvą ar bent vienas Amerikos tautinin
kas ją smerkė? Niekuomet! Tai kas 
tiems ponams gali tikėti dabar, kada jie 
bando užsimauti “demokratijos”'kaukę!

Visi lietuviški atžagareiviai, pradėjus 
smetonininkais, baigiant klerikalais, ty
koja ir laukia Hitlerio laimėjimo. Nors 
tauta ir pražūtų, bile tik jie išgelbėtų 
savo turtus, bile tik jiems grįžtų jų dva
rai. Už tai jie sutiktų būti Hitlerio bat- 
laižiais ant visuomet!

Už Tarybų Lietuvą
Gražiai, teisingai ir tvarkingai pradėjo 

stiprėti Lietuva, kada ji, suverenėmis tei
sėmis, prisidėjo prie didžios Sovietų Są
jungos. Apsivaliusi nuo dykaduonių ir 
parazitų Lietuvos liaudis pradėjo ramiai 
ir ištvermingai kurti socialistinį gyveni
mą, auginti savo tautinę kultūrą, steigti 
mokyklas, stiprinti darbo unijas, per
tvarkyti žemės ūkį naujais technikinio 
progreso pagrindais. Lietuvos liaudis at
sikvėpė lengviaus. Bet turčiai ir parazi
tai ir jų agentai pavydėjo darbo žmo
nėms laimės, laisvės ir gerovės. Jie zujo 
pas Hitlerį, kad tas juos gelbėtų. Šimtus 
kartų “Vilnis” ir “Laisvė” rašė apie tą 
pavojų, šimtus kartų mes įspėjom Ame
rikos lietuvių visuomenę apie konspirato- 
rių sąmokslus. Mūsų įspėjimai, mūsų ra
ginimai, kad lietuviai budėtų savo tautos 
reikalų sargyboje buvo teisingi.

Kai fašizmas žvėris pražiodino savo 
nasrus, visi tautos nevydonai atkuto. 
Nakties gludume jie pabėgo iš Lietuvos 
ir nakties gilumoj jie nori grįžti Lietu
von, kad paversti ją naktim be ryto, be 
vilties. Jų amerikiečiai agentai ta pačia 
tulžim pritvinkę.

Broliai lietuviai ir sesės lietuvės! Įsi- 
tėmykite ir niekada neužmirškite: Nei 
Sovietų Sąjunga, nei jos suverene dalis 
Lietuva karo nenorėjo. Socializmo keliu 
žygiavusios tautos buvo ištikimos taikai, 
progresui. Ne jos užpuolė ant Vokieti
jos sodybų ir miestų. Ant jų užpuolė fa
šistinis žvėris. Tai jis naikina ramių 
žmonių sodybas ir miestus. Tai jis už
puolė ir ant mūsų tėvų šalies, kaip ir ant 
visos sovietinių tautų šeimos.

Bet Sovietų Sąjungą jis neužklupo ne- 
prisiruošusią. Visi bešališki žmonės pri
pažįsta, kad raudonarmiečiai kaujasi, 
kaip liūtai už kiekvieną pėdą gimtinių že
mių.

Fašistiniai kraujalakiai bus atremti ir 
sunaikinti. Sprogs išpūstas blofas, būk 
Hitlerio mašiną negalima sutriuškinti. 
Karo eigoj gali būti ir sunkių įvykių, bet 
galutinas laimėjimas bus tų, kurie stoja 
už teisybę, už socializmą, už žmonišku
mą, c

Broliai lietuviai, nepasiduokit smeto
nininkų ir kitų reakcionierių pagundoms 
ir melams. Nei cento tiems “vaduoto-

jams,” kurių visi šunkeliai veda pas Hit
lerį. štai, kur tikroji, o nepramanytą 
penktoji kolona!

Kaip mūras stovėkime už Tarybų Lie
tuvą! Remkime Tarybų Sąjungą! Kreip
kimės į šios šalies valdžią, kad ji kuo

tik galėdama padėtų Tarybų Sąjungai 
apsįginti ir sunaikinti tuos žmonijos ne
vydonus, kurie kaip šakalai užpuolė ant 
darbininkų, valstiečių ir darbo inteligen
tijos tėvynės.
Brooklyno Progręsyvių Lietuvių Komit.

Oregon City, Oregon

Worcester, Mass. re radijo palaikymui. Jo pra
kalba visiems patiko. Lawrence, Mass.

Mūsų Naujienos
Birželio 26 d. Lietuvių, Lite

ratūros Draugijos 11 kp. lai
kytame susirinkime daugiau
siai buvo diskusuota stiprini
mas dienraščio “Laisvės.” Ka
dangi didysis piknikas jau čia 
pat, kuris įvyksta liepos 4 d., 
Maynard, Mass., “Laisvės” 
naudai, tai šie draugai apsiė
mė dirbti piknike: J. Senkus, 
V. Jaučius, P. Plokštis, P. But
kevičiau P. Sadauskas ir B. 
Mizara. O Moterų LLD kp. 
siunčia cielą vežimą moterų 
dirbti prie moterų valgių sta
lo.

Liepos (July) 3 d., tai yra 
ketvergo Vakare prieš pat 
“Laisvės” pikniką, įvyksta ma
sinis mitingas po num. 29 
Endicott St. Pradžia 7:30 va
kare. Kalbės “Laisvės” redak
torius A. Bimba. Jis kalbės 
apie baisų fašizmą ir kruvinąjį 
karą. Jis įrodys faktais, kad 
Michelsonas, Grigaitis ir Sme
tona su visa savo lietuviška 
fašistine govėda — yra Lietu
vos išgamos ir Hitlerio agen
tai.

Visi dalyvaukit. Įžanga dy
kai.

Gegužės 18 d. buvo gražus

Maple Parke buvo suruoštas 
jaunuoliui Antanui Kapeikai 
išleistuvių pokilis. Jis yra po
puliarus tarpe jaunuolių. Bai
gęs mokslą, jis dirbo porą me
tų. Community Savings Banke. 
Dabar liko pašauktas Jungt. 
Valstijų armijon, tai jo drau
gai ir tėveliai jam ir suruošė 
gražias išleistuves. Buvo daug 
svečių, net ir kitataučių. Mat, 
draugai Kapeikai su visais 
gražiai sugyvena. Tyrame ore, 
stalai buvo gražiai papuošti, 
skaniais valgiais apkrauti.

Laike pokilio, išreikšta lin
kėjimų jaunam Kapeikai, kad

Šis — Tas
Birželio 15 d. LLD 223 kp. 

iš Oregon City ir LLD 4-ji 
kuopa iš Portlando, bendrai 
turėjo pikniką draugų UIckių 
farmoje.

Diena pasitaikė vėsi, tai ir 
žmonių neperdaugiausiai atsi
lankė. Bet, kurie buvo, tai tie 
smagiai laiką praleido.

Turėjome keletą svečių ir iš 
toliau: buvo draugai Burtai iš 
Washington© valstijos; taipgi 
buvo draugų Stupurų giminai
tė, graži jaunuolė, net iš to
limo New Yorko. Būtų malo
nu, kad ši jaunuolė čionai ap
sigyventų ir prisidėtų prie 
darbininkiško veikimo.

Aido Choras nusamdė didelį 
busą, kad visi choristai galė
tų sutilpti, ir visi važiuoja į šį 
didį mūsų spaudos pikniką 
dainuoti.

Drg. J. Karsokienė, Aido 
Choro mokytoja, taipgi akom
panuos ir A. Vasiliauskui, ku
ris dainuos “Laisvės” piknike, 
May nardė.

Busas išeis prieš 12 vai. die
na, todėl nesivėluokit.

Birželio 22 d. įvyko LDS 
57 kp. piknikas gražiajame 
Olympia Parke.

Čia turėjom daug svečių ir 
iš kitur.

Programą (dainų) išpildė 
P.L.T. artistai: žemaitis, Dzū
kas ir Zanavykas.

Kalbėtojus turėjom tris: J. 
Gasiūną, “Tiesos” redaktorių 
iš Brooklyno; J. Ormaną LDS 
jaunuolių generalį sekretorių 
iš Brooklyn, N. Y. ir Kupstą 
iš Boston, Mass.

Drg. Gasiūnas trumpai per
bėgo LDS svarbiuosius klausi
mus ir gerokai apsistojo ant 
ką tik Hitlerio paskelbto karo 
Sovietų Sąjungai ir Lietuvai, 
nes Lietuva yra Sovietų Sąjun
gos narys. Gasįūnas pasakė 
puikią prakalbą, - kuri visiems 
patiko.

Po jo kalbėjo jaunuolis Or- 
manas. Jis nušvietė poziciją 
Sovietų Sąjungos ir likimą hit
leriško barbarizmo, kuris de
gina ir naikina visą žmoniją.

Iš šio pikniko girdėjosi am
žinas prakeiksmas kruvinajam 
nacizmui ir lietuviškai traicei: 
social-klerosmetonizmui, kuris 
bestijiškai pasitarnavo Hitle
riui užpuolime ant Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos nekaltų žmo
nių.

Drg. A. Kupstas kalbėjo P. 
L. T. radijo reikale. Visi prita-

piknikas. Pikniko pelnas pa
skirtas Browderio Fondui, ku
ris (Browderis) yra įkalintas 
todėl, kad šaukė žmoniją 
prieš karą.

Drg. Stankienė dirbo visą 
dieną gaminime valgių ir pa
aukojo 50 c.; E. Anioliauskiū- 
tė aukojo 50c.

Mano linkėjimas: visiems 
dirbti, kad Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija sudaužytų 
j trupinius tą apsikabinėjusį 
kryžiais bestijiškąjį fašizmą.

J. M. L.

Ankara, Turkija. — Atke- 
leiviai iš Graikijos praneša, 
kad nuo nacių užėmimo Grai
kijos tai graikai kenčia alkį. 
Naciai išvežė daugumą kvie
čių ir bulvių į Vokietiją.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

SCRANTON. PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 2 d. liepos, pas dd. Pra- 
leikus, 401 Electric St., 8 vai. vak. 
Nariai kviečiami dalyvauti, 
,svarbių reikalų diskusuoti. 
užsimokėkite duokles, nes 
reikalinga pinigų.

(153-155)

turime 
Taipgi 

Centrui
Sekr.

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, liepos 2 d., 7:30 v. v. 

Liet. Svet., 29 Endicott St., įvyks 
svarbus masinis susirinkimas vė
liausių karo reikalų klausimu. Kvie
čia Kompartijos Sekcija. (154-155)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, liepos 2 d., 7:30 
v. v., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Kviečiame narius dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
dalykų 
tobuso 
Būkite 
Sekr.

aptarti, taipgi sutvarkit au- 
išvažiavimą į “L.” pikniką 
visi susirinkime. — K. K 

(154-155) 
____ .__ )

MONTELLO, MASS.
Trečiadienį, liepos 2 d., Liet. Taut. 

Namo Svet., 7:30 v. v. įvyks masi
nės prakalbos svarbiais pasauliniais 
darbininkų klausimais. Bus kalba ir 

(apie tai, kodėl naziai užpuolė Sovie
tų Sąjungą? Kalbės “L.” redakto
rius A. Bimba, iš Brooklyn, N. Y. 
Įžanga veltui. Kviečia ALDLD 6 
kuopa. (154-155)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. nariai įsitėmykite, 

kad kuopos susirinkimas įvyks vieną 
savaitę vėliau, tai bus penktadienį, 
liepos 11 d., 7.30 v. v., 1035 Caniff. 
Malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų 
Sekr.

aptarti. — A. V.
(154-156)

Ui ii

jis sveikas sugrįžtų ir vėl sau 
linksmai gyventų kartu su sa
vo tėveliais.

šiomis dienomis mirė J. 
Narvich ir Bernardas Bauša. 
Abu sirgo apie porą metų.

Į “Laisvės” pikniką liepos 
4, tie, kurie turite automobi
lius, visi suvažiuokite L. U. 
Kliuban kaip 10 vai. iš ryto, 
kad galėtumėte iš ten paimti 
žmones, kurie neturi automo
bilių ir nuvežti juos vieton.

Taipgi tie, kurie turite ti- 
kietų platinimui, prašomi grą
žinti pinigus ar tikietus, kad 
nereiktų piknike jieškoti; ten 
turėsime ir be to labai daug 
darbo.

L. K. Biuras.

Sekantis piknikas įvyks lie
pos 6 diena. Rengia bendrai 
LLD 223 kp. ir LLD 4 kp. 
mūsų dienraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” naudai.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
dienraščiai čionai turi daug 
draugų; ne vien suaugusių tar
pe, bet ir jaunuoliuose, kurie 
gražiai pasirodo kas metai, 
kuom nors prisidėdami, kad 
padarius parengimą sėkmingu 
ir linksmu.

Taigi, vietiniai ir apylinkės 
draugai kviečiami kuo skait
lingiausiai atsilankyti.

Draugai washingtonieciai, 
jūs kas metai skaitlingai at
vykstate pas mumis į spaudos 
piknikus, tai labai prašome at
vykti ir šiemet! Mos -- jūsų 
lauksim.

Nepamirškite dienos — lie
pos 6. Vieta — draugų UIckių 
ūkėje. Įžanga veltui.

Komitetas.

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

fAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAIAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAUW WAWAWI

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

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

PHILADELPHIA Ru®31 A“sus‘* > ii J* * 11X1 Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

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

——~——--- ' • <... ..

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS, p p i7 Vose Pavilion Park

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

moraliai ir materialiai.

HARTFORD, CONN. R«gp si August 
LIETUVIŲ PARKE, LIGHTHOUSE GROVE 

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

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Pradžia 12 valandą dieną
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Trečiadienis, Liepos 2, 1941 LAISVE

S(nvY>rk(kzW///v 7liii<^
Švietėjai Reikalauja

Paleisti Schappes
Desėtkai žymių švietėjų,

Penktas puslapis

Šį Vakarą Įvyks Nepaprastai 
Svarbus Mitingas Gardene
Visi Sovietų Sąjungos drau

gai raginami trečiadienio va
karą, liepos 2-rą, patraukti į 
didžiąją Madison Square Gar
delio salę, kur įvyks milžiniš
kas masinis mitingas už para
mą Sovietų Sąjungai jos kovo
je prieš fašizmą.

Mitingą rengia Amerikiečių 
su Sovietais Santykiams Tary
ba, kurios siekiu yra supažin
dinti amerikiečius su Sovietų 
Sąjunga ir akstinti artimes
nius, draugiškesnius santykius.

Žymūs Veikėjai Užgiria 
Mitingą

Theodore Dreiser, pasauli-i 
niai garsus amerikietis auto-, 
rius ir kovotojas už liaudies 
teises pareiškė užgyrimą tokio 
mitingo sekamai:

“Niekas kitas negalėtų būti, 
taip svarbu liberališkai, demo
kratiškai Amerikai, kaip pasi
sekimas Rusijos jos

prieš Hitlerį. Amerikos žmo
nės turi įmatyt Rusijos pasise
kimuose savo ateities pasise
kimus.”

Širdingą užgyrimą mitingo 
atsiuntė ir Vilhjamlmur Ste- 

' fansson, paskilbęs šiaurių ty- 
! ri nėtoj as.
Į

Paskilbę Kalbėtojai

Pasižadėjusių kalbėt sąraše 
randame Liu Liang-mo, pagar
sėjusį chinietį; kun. Thomas 
L. Harris, autorių, buvusį reli
gijos klausimais patarėją Har
vard Universitete; Corliss 
Lamont, autorių ir paskubusį 
Sovietų Sąjungos reikalų žino
vą; Mary Van Kleeck, viena iš 
direktorių Tarptautinių Indus
trinių Santykių Instituto.

Masės Žmonių Dalyvaus 
Mitinge

Ncvvyorkicčiai ir apylinkių 
Sovietų Sąjungos

draugai, nekartą yra pripildę 
ir perpildę milžiniškąją Ma
dison Square Garden salę So
vietų Sąjungos gimtadieniais 
(revoliucijos sukaktyse) ir ki
tuose džiaugsmų mitinguose. 
Darbo žmonės ir visi sąžinin
gi fašizmo priešai juo labiau 
dės pastangas už šio mitingo 
sėkmingumą Sovietų Sąjungos 
kovos prieš fašizmą metu, kad 
pareikšti savo paramą, ir rei
kalavimą, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia, pildydama savo 
iškilmingą pažadą, duotų tuo- 
jautinę ir visokią galimą pa
ge! bą Sovietų Sąjungai.

Madison Square Gardenas 
randasi prie 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Mitingo 
pradžia 7:30 vakaro. Įžanga 
nuo 25c. iki $1.10.

Ispanijai Pagelbos 
Savaitė

MIRĖ
Vincent Luiza, 50 m. am

žiaus, gyveno 14 Lincoln 
Square, Worcester, Mass., mi
rė Lake Quinsigamund, Wor- 
cesteryje, birželio 28 d. Kū
nas parvežtas į Brooklyną ir 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj. Bus palaidotas lie
pos 2, Alyvų Kalno kapinėse.

Velionis paliko motiną, tris 
seseris, ir du broliu Lietuvoj, 
taipgi vieną seserį Mrs. Moni
ca Pankevich, kuri gyvena 
Sunnyside, L. L

kovoje gyventojai,
tį]

Bušai į “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” 

NEWARK, N. J. CHORAS
3 busus
Clinton St

didžiąją iškilmę.
SIETYNO

Pasamdė
Pirmo buso, pirma stotis bus 566 So.

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.

fl IFFQIDF N I Literatūros Draugijos LLir i 0117Ej 11 Jo 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.

ELIZABETH, N. J BANGOS CHORO 
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.

BAYONNE, N. J. ALDLD X “Xos
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.

f ITV N I BUSAS IŠVAŽIUOS JEIYjE I U 1 1, 11 J. nll0 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 Tapen St.

Kurie norite važiuoti į “L.” pikniką, prašome įsi
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.

fRFAT NFfK N V pirmyn Choro bllsas vJllLrl 1 1 11. I • išvažiuos 1 vai. dieną
Prašome įsitėmyti, jog autobusas į “L.” pikniką 

išvažiuos nuo Kasmočių Svetainės, 91 Steamboat Rd. 
Prašome važiuotojų pribūti laiku.

Birželio 25-tos vakarą, vieš
butyje Commodore, N. Y., į- 
vyko Amerikinio Ispanijai Pa
gelbės Komiteto sušaukta kon
ferencija, kurioj buvo nutarta 
liepos 18 iki 25-tos dienos pa
skirti Ispanijos Gelbėjimo sa
vaitę. Taipgi bus rinkimas au
kų, pirmos dvi rinkliavų die
nos (tag days) bus paskelbta, 
kaip tik bus gauta leidimas.

Ant greitųjų bus surengta 
demonstracijos New Yorke 
prie Francijos konsulato pro
testui prieš siuntimą lojalistų 
kovotojų ir simpatikų iš Fran
cijos koncentracijos stovyklų 
į Francijos valdomas koloni
jas Afrikoj verstiniem darbam 
prie tiesiamų gelžkelių. Ka
dangi Afrikos klimatas yra la
bai karštas, nuo 120 ir iki 150 
laipsnių karščio, ir europie
čiams tikrai nepakenčiamas, 
tas Francijos valdžios nu
sprendimas parodo, kad dau
giau kaip šimtą tūkstančių is
panų vyrų, moterų ir vaikučių 
nori sudeginti karštais saulės 
spind uliais.

Francūzų valdininkai jau 
nemažai tokių kruvinų darbų 
atliko, nemažai kovotojų nu
žudė, daugiau 150 policija su 
durtuvais ir šautuvais prievar
ta suvarė į sunkvežimius ir iš- 
deportavo į Afrikos tyrus.

Liepos 20 dieną įvyks ispa
nams gelbėt komiteto metinis 
piknikas, Dexter Parke, su į- 
domia programa.

Išrinkta delegacija vykti i 
Washingtona įteikti protesto 
rezoliuciją, reikalaujančią pa- 
liuosuot iš Franco kalėjimų 39 
Amerikos piliečius kovotojus 
už Ispanijos demokratiją, pa- 
liuosuot iš koncentracijos sto
vyklų ir kalėjimų daugiau 
dviejų milionų ispanų liaudies 
valdžios pritarėjų, kuriuos 
Franco fašistai terorizuoja, 
kankina ir žudo. Tuo klausi
mu delegacija aplankys Fran
co ambasadą, Francijos amba
sadą, valstijos sekretorių Cor- 
delf Hull.

Vėliau kalbėtojai nupiešė į- 
vairias kančias Ispanijos pa
vergtųjų kovotojų už Ispani
jos demokratiją. Buvo neap
sakomai šiurpulingų vaizdų. 
Abelnai imant, kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose tar
pe žmonių plečiasi įvairios 
limpančios ligos. Vaikučiams 
krinta be laiko dantukai, ne
auga muskulai ant rankų ir 
kojų, kadangi trūksta geresnio 
maisto, geresnių sąlygų ir sau
lės spindulių.

Komitetas raportavo, kiek 
buvo surinkta drabužių ir 
$15,000 persiuntimui, bet tai 
tik labai mažas lašas į didelę 
reikalų jūrą.

Delegatų nuo unijų, jauni
mo, 1WO ir kalbinių organi
zacijų dalyvavo 92, taipgi 5 
komiteto nariai ir apie tiek 
pat svečių.

Malonus skaitytojau, aš ne
galiu aprašyti tas visas baise
nybes, kurios dedasi Ispanijoj 
ir kitose fašistų valdomose 
Europos dalyse.

Vienas iš Delegatų.

- Anna Stankaitis, 58 m. am
žiaus, 143 Wyckoff St., Brook- 
lyne, mirė šeštadienį, birželio 
28 d., namie. Palaidota antra
dienį, liepos 1 d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse. Laidotu
ves aptarnavo laidotuvių di
rektorius Juozas Garšva.

Rusai monarchistai, kuriuos 
revoliucija nušlavė nuo liau
dies sprando, birželio 15-tą 
maustėsi karūnomis ponios 
McGraw vestuvėse su 5-tu vy
ru, princu čičerinu. Jie vis dar 
gyvena vėplų sapne, jog kada 
nors dar dėvėsią karūnomis.

unijistų ir kitų visuomeninin
kų pasiuntė teisėjui Jonah 
Goldstein telegramą, kuria 
reikalaujama nuteistąjį moky
toją Morris U. Schappes iš
leist po kaucija. Telegramoj 
sako:

“Vardan teisėtumo ir beša
liškumo mes raginame, kad 
jūs paleistumėte Morris U. 
Schappes po kaucija laukiant 
nuosprendžio ir būsiančios 
apeliacijos.

“To nepadarymas pažemina 
didumą Amerikos teisdarybės 
ir prilygsta politiniam perse
kiojimui, charakteringam ne
demokratiniuose režimuose.”

Tarp pasirašiusių randasi 
paskilbę profesoriai Franz 
Boas, Rautenstauch, Stern, 
Lamont ir kiti.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį lankėsi “Laisvė

je” Frank Dilaitis iš Ansonia, 
Conn.

Nusipirko knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas” ir pasisve
čiavo pas laisviečius. Rep.

(Daugiau vietos žinių 6-me 
puslapyje.)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonus Poplar 4110

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 Ba
zilikų, 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, K AL, 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 steikd*. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite 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 vai. va
karo; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

KANAPORIA1
465 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9805

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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.

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
------------ .■         > ... ■■ ’**'

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA ITIENŪ 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

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

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

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Sale 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

I Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 

sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
I LIAI Sėdyba ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
/ has 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. jr

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00. f V J

DR. LOUIS ZINS
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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Šeštas puslapis

Kas tai
NAUJO

tapo
pridėta!

mai prasilaužti į rytus ta-

Anglai Gal Sunaikinę

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

L

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 
Ir daržovių—virtų ir žalių.

Telefonas; Humboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

SUSIRINKIMAI
E. N. Y.-RICH. HILL, N. Y.
Kctvirtadienj, 3 d. liepos, 8 v. v., 

Buzelio Svet., kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė. įvyks LDS 13 kp. 
susirinkimas. Nariai dalyvaukite. — 
A. Bieliauskienė, Sckr. (155-156) CHARLES

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■•■J.

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name ,

Matai, kas pridėta 
prie tų durų ?N^// žvaigždė atvyko, r 
yra nauja žvaigžde 
tarp cigaretų, nes 
kas tai naujo pri
dėta, kad sukurt 
Viiiijtf skanu} JŲ 
sudėtį.

APGINKIM AMERIKĄ
REMDAMI U. S. S. R

MASINIS MITINGAS
Rengia American Council on Soviet Relations

BUS ŽYMŪS KALBĖTOJAI

ĮŽANGA NUO 25c IKI $1.00

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

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

RT. HON. LORD MARLEY, MARY VAN KLEECK, CORUS 
LAMONT, THOMAS L. HARRIS, ir kiti žymūs kalbėtojai.

Vakaro pirmininkas Dr. John A. Kingsbury.

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

DOMESTIC

"Laisves” Metinis Piknikas Įvyks Jau Šį
Sekmadienį, Klaščiaus Clinton Parke

“Laisvės” metinis piknikas 
jau tik už tre.įetos dienų. Tas 
didysis brooklyniečių, iš apy
linkių ir iš toliau lietuvių sąs
krydis Įvyks šį sekmadienį, lie
pos 6-tą, Klasčiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspethe.

Kaip visada, taip ir šiais 
metais susilauksime nemažai 
svečių iš toliau, kadangi ge
rieji “Laisvės” patriotai nie
kad neatostogauja veltui, bet 
visuomet su geru tikslu — su 
dienraščiu “Laisve” ir jos nau
dai. Sulaukę švenčių ir turėda
mi kelias dienas pasilsio, jie 
nepagaili savo nuovargio nei 
lėšų, kad pasimatyti su brook- 
lyniečiais lietuviais ir tuo pa
timi paremti dienraštį.

Brooklyniečiai ruošiasi skait
lingai dalyvauti priimti sve
čius.

“Laisvės” piknike dainuos 
Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovybėj Bronės šalinaitės; 
Bangos Choras iš Elizabeth, 
vadovaujamas Aldonos Kli- 
maitės; Pirmyn Choras iš 
Great Neck, L. L, vadovybėj 
Geo Kazakevičiaus, ir brook
lyniečių Aidas, vadovybėje Al
donos Žilinskaitės. Tai bus 
jaunimėlio! O kur jaunimas, 
ten atvyksta ir senimo, tad 
smagus pažmon.ys visiems už
tikrintas.

Prie iš anksto pirktų bilietų 
dar bus ir dovanos, tad apsi
moka jais apsirūpinti. Kainos I 
40c. Dovanos $10, $7, $5 ir $3. 
Gaunami dienraščio raštinėj,

427 Lorimer St., ir pas platin
tojus.

Visi bilietų platintojai pra
šomi pasidarbuoti iš peties šio
mis pastarosiomis dienomis. Ir 
visi “Laisvės” skaitytojai, pa
tys ruošdamiesi piknikan, ma
lonėkite pakalbinti ir savo 
draugus, gimines, pažįstamus, 
šis “Laisvės” piknikas lai bus 
vienu iš -didžiausių, atatin- 
kančių svarbiam momentui, 

‘kokį šiandien gyvename.
Parkas bus atdaras nuo 10 

vai. ryto, pikniko pradžia 12 
vai., o šokiai nuo 2 vai. po pie
tų. €

Darbiečių Konvencija
Progresyvių Komitetas At- 

budavot Darbo Partijai ir 
New York o Apskričio Komi
tetas šaukia viso miesto orga
nizacijos konferenciją liepos 
10-tą, Fraternal Clubhouse, 
110 W. 48th St., New Yorke.

Sakoma, kad progresyviai ir 
N. Y. Apskričio Komitetas, 
kuris taipgi yra progresyvių 
vadovybėje, dabar renka pa
rašus nominacijai komiteto na
rių ir nominacijai kandidatų, 
kurie bus paskelbti konvenci
joj.

AMERIKOS ARMIJON IM
SIĄ DAUGIAUSIA IKI 
22 METU JAUNUOLIUS

Trečiadienis, Liepos 2, 1941

E O BARĘ 
AMATEUR 
PLAYERS^

MINSKO SRITYJE; ATMUŠĖ 
SUOMIUS - NACIUS

(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

dar atkakliau veikia ir 
sparčiau mūšiuose manev
ruoja.

Linkui Minsko ir Barano
vičių mūsų jėgos atkakliai 
kovoja prieš skaitlingesnę 
motorizuotą priešų kariuo
menę ir tarpinėse pozicijo
se sulaiko jų briovimąsi pir
myn.

Dar tebesiaučia stam
būs tankų susikirtimai Rov- 
no apskrityje (į rytus nuo

po atmušti su dideliais nuo
stoliais vokiečiams. Sunai
kintas didokas skaičius vo
kiečiu tanku.

Lvovo srityje, kur mūsų 
kariuomenei gręsė pavojus 
iš užnugario, tai mūsų ka
riuomenė apleido Lvovą ir 
pasitraukė į naujas pozici
jas.

Bessarabijos fronte prie
šai vėl mėgino persigrumt 
per Brut upę, bet mūsų ka
riuomenė, sparčiai ir griež
tai veikdama, atmušė juos 
atgal ir padarė jiems sun
kiu nuostoliu, c c

Vokiečiai Nuskandins
8 Anghj Laivus

Berlin. — Vokiečiu sub- 
marinai ir orlaiviai nuskan
dino dar 8 anglų laivus, vi
so 48,400 tonų, kaip sako vo
kiečių komanda. Tarp tų 
laivų buvo vienas pagalbinis 
šarvuotlaivis ir vienas ka
reivinis laivas.

London. — Anglų orlai
viai nuskandino vieną nacių 
sargybos laivą ir pavojingai 
bombomis padegė du kitus 
jų laivus, 3,000 ir 6,000 to
nų. Manoma, kad abu šiedu 
laivai sunaikinti.

*LATAKIA
(Ištariama “La-ta-ky’-a”) 
brangus Rytinio Viduržemio 
tabakas, kurio puikūs lapai 
sumaišyti su kitais parinkti- 
niais Old Gold tabakais, kad 
sukurtų visai naują cigaretą.

Tas pat pažįstamas pakelis — bet 
Old Golds!

P. Lorillard Company, įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George Washington’© laiky.

NAUJI

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

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

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Aludė

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............................$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. Žukaitls.
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

35c

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
I&balzamuoja tr laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

; Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone:. EVergreen 8-9770

Washington. — Skaičiuo
jama, jog liepos 1 d. Jung
tinėse Valstijose užsiregis
travo į verstiną karinę tar
nybą 750,000 jaunų vyrų.

Valdininkai sako, kad 
daugiausia bus imama ar- 
mijon tik jaunuoliai iki 22 
metų amžiaus ir tokie, ku
riem nereikia nieko užlaiky
ti.

i Italai Sako: Sovietai Tu
ri “Didžią, Baisingą

Kovos Mašiną”
Roma. — Italijos spauda 

įspėja gyventojus nesitikėt 
greitos pergalės prieš Sovie- 

I tų Sąjungą; sako, jog karas 
bus ilgas, ir rašo, kad So
vietų Sąjunga turi “didžią” 
baisingą kovos mašineriją.”

Berlin. — Nacių komanda 
skelbia, kad jų greitlaiviai 
nuskandinę du sovietinius 
naikintuvus ir viena subma- 
riną Baltijos Jūroje.

Kova Dėl Murmansko
Maskva, liepos 1. — So

vietai pripažįsta, jog naciai 
iš Suomijos pasivarė kiek 
pirmyn linkui šiaurinės So
vietų prieplaukos Murmans
ko. Bet dabar naciai jau su
stabdyti.

MIRĖ PLIUŠAS MAČYS
Birželio 30-tą mirė Pijušas 

Mačys, buvęs biznierius, ant 
Grand Stryto laikytos rakan
dų krautuvės savininkas. Pa
šarvotas pas graborių J. Garš
vą. Apie šermenis bus praneš
ta vėliau. Paėjo iš Suvalkijos, 
nuo Marijampolės. Rep.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Vokiečiai Neužėmė Plotų, 
Per Kuriuos Perėjo

Berlin, liepos 1. — Nacių 
karininkai pripažįsta, jog 
dar jie iš tikro nėra užėmę 
tų plotų Lietuvoj, Latvijoj 
ir Lenkijoj, per kuriuos per
ėjo vokiečių kariuomenė.

Įvyko žemes drebėjimas, bet 
sužeistas tik vienas žmogus.

Maskva.—Griaudžia smar
kūs mūšiai tarp raudonar
miečiu ir naciu linkui Bob- 
ruisko, Baltgudijoj.

Raudonarmiečių Galimybė 
Bielostoko Srityje

Vichy, Franci ja, liepos 1. 
—Francūzų karininkai tei
gia, jog 400,000 Sovietų ar
mijos Bielostoko srityj turi 
galimybę prasilaužti per vo
kiečiu eiles, c

Minsko - Baranovičių sri
tyje šėlsta baisingi tankų 
mūšiai tarp nacių ir Sovietų 
kariuomenės.

'EOT73

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tarn Graham ir- Manhattan Avės.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—25c. Sapnų knygele, 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.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-078S
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

SKELBKITES “LAISVĖJE

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyn©

459 Grand St
a<Iresas;

Tel. Ev. 4-8098

Skerskl nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y




