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Metams

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

respublikos

iškilmingai 
visa Ameri-

Rytoj, 
“Laisvė” neišeis. Tai yra tau 
tos šventė, mūsti 
gimtadienis, ir tą 
privalome dorai, 
švęsti podraug su 
kos tauta.

Tiesa, šventą dieną žmonės 
taipjau nori žinią, nori žinoti, 
kas darosi pasaulyje, bet mū
są skaitytojams tas neįmano
ma: net jeigu mes tą dieną 
“Laisvę” ir išleistume, tai paš
tas jos neatneštu mūsą skaity
tojams. Mat, Jungtiniu Valsti
jų paštas tą dieną švęs, o milži
niška mūsų skaitytoji] dauguma 
yra prenumeratoriai, gauną 
“Laisvę” tik per paštą.

Todėl pasilsėkime rytoj. Pa
dūmokime, kaip galima grei
čiau ir lengviau apvalyti pa
saulį nuo brudo, nuo fašizmo, 
prieš kurį šiandien grumiasi 
Sovietų liaudis, Anglijos liau
dis ir visos civilizuotos žmo
nijos liaudis.

Pagalvokime, kaip mes A- 
merikoje galime ryškiau prisi
dėti prie kovos su tuo brudu, 
su hitlerizmu, kurio agentai 
Amerikos lietuviuose leidžia 
naciškus nuodus ir ne vieną 
dorą žmogų jau yra jais ap- 
nuodinę.

Jūs, Naujosios Anglijos bro
liai laisviečiai, kiekvienas da
lyvaukite didžiajame “Lais
vės” metiniame piknike, kuris 
įvyks Liepos Ketvirtą Dieną, 
Maynard, Mass.

Tegu nelieka nei vieno lie
tuvio darbo žmogaus, kuris 
ten nedalyvauti]. Ten, susiėję 
bendrai padarykite kokį nors 
nutarimą, kokį nors pareiški
mą, kaip šiandien pasekmin- 
giau kovoti su barbarišku hitle- 
rizmu.

O jūs, Didžiojo Niujorko ir 
apylinkės lietuviai darbo žmo
nės, ruoškitės dalyvauti di
džiajame metiniame “Laisvės” 
pokilyj, kuris įvyks liepos mė
nesio 6-tą dieną , Klasčiaus 
Parke, Brooklyne-Maspethe.

Tegu tūkstančiai lietuvių 
darbo žmonių dalyvauja savo 
dienraščio vasarinėje šventėje!

Tegu jie visi vieningai pa
demonstruoja savo jėgas prieš 
niekšus fašistus ir jų agentus

laukoštai typiška iš karo 
žinia. Rumunijos faš 
riausybė praneša:

“Jassy mieste 500 žydiškų 
komunistų, kurie naudojo sa
vo ginklus prieš vokiečių ir ru
munų karius, buvo sušaudyta 
fronto užnugaryj, tapo likvi
duoti.”

Ką tas parodo?
Tai parodo, kad Rumunijoje 

eina žmonių sukilimai prieš

I DIDŽIUOSIUS 
KOVOTOJAMu

RAUDONARMIEČIAI AT
MUŠĖ ĮNIRTUSIAS 

PRIEŠU ATAKAS
Maskva, liepos 2. — So

vietų Raudonoji Armija ve
da didžiules kontr-atakas 
prieš nacius Minsko ir Dvin
sko srityse. Padarė prie
šams milžiniškų nuostolių. 
Taip praneša Sovietų Žinių 
Biuras:

Siaučia baisūs mūšiai 
Minsko ir Ukrainos srityse, 
kur Raudonoji Armija su
laikė priešus.

Sovietų kariuomenė tvar
koj pasitraukė iš Lvovo į 
išanksto priruoštas pozici
jas. Sovietai užginčija, kad 
naciai perėję Dauguvos upę,

Berne, Šveicarija. — Dar 
nėra patvirtinimo, kad vo
kiečiai būtų užėmę Minską.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė sustabdė vokiečių 
ir suomių jėgas Murmansko 
ir Kaekisalmi srityse ir Ka
relijos tarpvandenyje.

Sovietų gyventojai ir rau
donarmiečiai sunaikino na
cių parašiutistus nusileidu
sius užfrontėn Minsko.

Raudonarmiečiai sekmin-

Amerika Svarsto 
Praleidimą Reik
menų Sovietams

Washington. — Sovietų 
Sąjunga per savo ambasa
dorių K. A. Umanskį prašė 
medžiaginės pagalbos iš 
Amerikos, karui prieš na
cius, kaip praneša Sumner 
Welles, veikiantysis valsty
bės ministeris. Atitinkami 
Amerikos valdininkai dabar 
svarsto šį Sovietų prašymą.

Sovietų Sąjunga, pasiža
dėjo apmokėt už jos užsako
mas medžiagas ir kitus reik-

fašistus. Tai parodo, kad ten nienis Šioje Šalyje.
............ . ir:__ •_____ ei___žmonės imasi ginklo ir bando i 

kovoti iš vidaus prieš savo ne-' 
prietelius.

Rumunijos fašistų valdžia 
vadina tuos žmones “žydiškais 
komunistais”, tai yra papras
ta fašistui giesmė. Jiems “žy
diškas komunistas” kiekvie
nas, kuris kovoja prieš fašiz
mą.

O jeigu sušaudytieji iš tik
rųjų buvo žydų tautybės, tai 
jiems tenka dar didesnis kre
ditas, didesnė garbė; tuo savo 
žygiu jie žydu tautą pastato 
garbingiausiųjų žmonių eilės- 
na.

LAISVES" TAI PARAMONPIKNIKUS 
PRIEŠ KRUVINUOSIUS NACIUS!
Šie “Laisves” Piknikai 
Yra Demonstracijos Prieš

i Nacius Žvėris

gai atmušė vokiečių ir slo^ 
vakų atakas i 
Karpatų kalnų.

Bessarabijos fronte visi;kuris įvyksta Maynarde, 
vokiečių - rumunų daryti 
puolimai tapo atmušti su di
džiais priešams nuostoliais.

Sovietų orlaiviai ir me
chanizuotos jėgos smarkiai 
veikia prieš nacius į šiau
rius nuo Minsko ir geroj 
tvarkoj pasitraukė į naujas, 
stipresnes pozicijas. Priešai 
čia turi daugiau kariuome
nės.
Sovietai Sunaikino 50 Nacių

Tankų ir 7 Submarinus
Pietiniame, Bessarabijos 

fronte nukirsta žemyn 14 
vokiečių orlaivių.

Raudonarmiečiai ir sovie
tiniai lakūnai per dieną su
naikino 50 nacių tankų ir 
apšlubino dar tuzinus jų 
tanku.

Bessarabijos fronte ru
munų kareiviai visai nenori 
kovot prieš Sovietus; tai na
ciai kulkasvaidžiais iš užnu
gario priverčia juos.

Sovietų orlaiviai vėl bom
bardavo Konstantą, Rumu
nijos prieplauką prie Juo
dosios Jūros.

Sovietai nuskandino sep
tynis vokiečių submarinus 
Baltijos ir Juodojoje Jūro
se.

Visų pirma Sovietai pra
šą, kad Amerika praleistų 
jiems mašininius įrankius, 
automobilius -sunkvežimius, 
reikalingą žibalo gamybai 
mašineriją, medžiagas gele
žinkeliams ir šiaip įvairius 
pramoninius reikmenis. Tie 
dalykai buvo nuo seniau už
sakyti, bet Amerikos vy
riausybė dalį jų sulaikė; bi
jojo, girdi, kad tie reikme
nys per Sovietus nepakliūtų 
Vokietijai.

Ministeris Welles sako, 
kad Amerikos valdžia jau 
svarsto praleidimą Sovie
tam šių ir kitų reikmenų. 
Ar Sovietų Sąjunga duos 
stambių karinių užsakymų 
Amerikai ir ar ši šalis teiks 
Sovietam pagalbos iš lease-

Bet atsiminkime: Ne vien 
tik Rumunijoj darbp žmonės 
kyla prieš barbariškus oku
pantus; tas pats yra ir Lenki
joj, ir Vengrijoj ir Slovakijoj, 
Kroatijoj, Suomijoj. Tas bus,
jei dar nėra, ir pačioje Vokie- lend (paskolų) fondo, tai 

tolimesnio laiko klausimai, apsiniaukę.

a

ROOSEVELT NEUŽTIKRI 
NA, KAD AMERIKA 

IŠVENGS KARO
Nuoširdžiai kviečiame vi- rius ir plėšikus, kurie pasi- 
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daromas iš j didįjį Bostono apylinkės listinę Tarybų Sąjungą, bet 
brutališkomis savo patkavo- 
mis sutrėksi pačią Ameri-

Atideda Ėmimą Armijon 
Vyrą 28 Metą Am
žiaus Ir Daugiau

pikniką “Laisvės” naudai,

Mass., Liepos-July 4 d., 
Vose Pavilion Parke.

širdingai prašome visus 
Brooklyno, N. Y., ir apylin
kės ir tolimesniij vietų lie
tuvius Į didžiulį dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris 
įvyksta Liepos-July 6 d., 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avenues, 
Maspethe, N. Y.

Ar nekenčiate to žvėries 
Hitlerio, nuteriojusio ir pa
vergusio mūsų gimtąją šalį 
Lietuvą? Ar priešinatės iš
gamoms naciams, jau išžu- 
džiusiems geriausius mūsų 
tėvynės sūnus ir dukteris? 
Ar pritariate kovai prieš 
tuos razbaininkus, gengste-

Taip, jūs, kaipo lietuvių 
tautos sūnūs ir dukterys, 
nekenčiate tų nevidonų na
cių žmogžudiškų ir plėšikiš
kų darbų. Jūs pasiryžę ko
voti prieš juos.

O šie piknikai bus ne tik 
pareiškimas jūsų paramos 
“Laisvei”, kovojančiai prieš 
hitlerinius bestijas, šie pik
nikai taipgi bus laikomi jū
sų pasisakymu prieš tuos 
tautų, darbininkijos ir visos 
žmonijos neprietelius.

Kviečiame, todėl, kuo skai
tlingiausiai dalyvaut šiuose 
piknikuose ir taip išreikšti 
pasipriešinimą tiem plėš
riem žvėrim naciam!

Hyde Park, N. Y.—Prez. 
Roose veltas pakartojo, kad 
jis trokšta Amerikai taikos, 
bet jis pabrėždamas atsisa
kė pranašaut, kad .Jungti
nės Valstijos išvengs karo 
prieš fašistų Vokietiją ir 
Italiją.

Laikraščių atstovai už
klausė prezidentą, kaip jis 
žiūri į laivyno ministerio 
Knoxo raginimą — tuojau 
siųsti Amerikos karo laivus 
iššluot nacių pavojų iš At-

Naciai Sakosi Užėmė 
v* 

Rygą, Lucką; Apsupę 
Daug Raud. Armijos
Berlin, liepos 2. — Vokie-

lanto Vandenyno ir kirst 
Hitleriui kriušinantį smūgį. 
—Ministeris Knox sakė, jog 
kai Sovietai kariauja su Vo
kietija, tai dabar yra “Die
vo duota proga” sutriuškint 
hitlerizmą.

Į tą klausimą prez. Roo- 
seveltas nesutiko duot atsa
kymo ir pareiškė, jog mi- 
nisterio Knoxo žodžiai kal
ba patys už save.

Prezidentas pakartojo, 
jog jis turi vilties išvengt 
karo, bet neužtikrino, kad 
ši šalis išvengs karo.

Rooseveltas nepripažino 
jokios vertės daromiems 
kongresmano Ham. Fisho ir 
N. Y. Daily News bando
miems balsavimams, kurie

Visi Stokime Vienybėn prieš 
Fašizmą! Vykime Laukan Sme- 
tonininkus iš Lietuvių Tarpo!

Washington. — Generolas 
L. B. Hershey, galva vers
tino ėmimo kariuomenėn, 
įsakė per 30 dienų neimt ar
mijon vyrų sulaukusių 28- 
nių metų amžiaus ar dau
giau. Tuo tarpu Jungtinių 
Valstijų kongresas spręs ka
ro ministerijos sumanymą, 
reikalaujantį ir toliau ati- 
dėt šaukimą armijon tokio 
amžiaus vyrų, kol nebus tik
ro reikalo.

Bet tie 28-nių metų ir 
daugiau vyrai, kurie jau pa
imti kariuomenėn paga1 pir
mąjį draftą, turės baigt sa-, 
vo tarnybą.

102 NACIŲ ORLAIVIAI 
SUNAIKINTI PER DIENA

Brooklyno lietuvių masinis susirinkimas, įvykęs- liepos 
1 d., 1941 m., Grand Paradise svetainėj, išklausęs kalbė
tojų pranešimus apie Hitlerio užpuolimą ant Sovietų Są
jungos, kartu ir ant Lietuvos ir apie lietuviškų Hitlerio 
agentų veiklą, vienbalsiai pareiškė sekamai:

1. Užpuldamas neutralią ir taiką mylinčią Socialistinę 
Sovietų Sąjungą, Hitleris ir visa rudųjų bei juodųjų fa
šistu govėda ryškiai įrodo visam pasauliui, kad fašizmas 
visai nepaiso jokių neutralumo, nepuolimo ar draugin
gumo sutarčių, kad jis neturi grobiams ribų. Savo kru
vinais batais sutrempęs čechoslavus, lenkus, norvegus, 
belgus, holandus, francūzus, jugoslavus, rumunus, grai
kus, jisai dabar puola Sovietų Sąjungą, mėsinėja lietu
vius. Tuo pačiu metu jis griežia savo dantį linkui An
glijos ir Amerikos. Kaip matyt, Hitleris yra nusitaręs 
visą pasaulį paversti fašistiniu, visur sunaikinti civiliza
ciją, demokratiją ir įvesti barbarišką diktatūrą.

2. Lietuviškieji smetonaciai džiaugsmingiausiai pasi
tinka kraugerių nacių įsiveržimą į Sovietų Sąjunga ir 
Lietuvą. Tie penktakojai (penktoji Hitlerio kolumna) iš 
Berlyno buvo pasiųsti Kaunan atlikti judošišką darbą: 
pagelbėti Hitleriui užkariauti Lietuvą. Smetonaciai da
bar Kaune, Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose padėda 
gaudyti priešfašistinius Lietuvos žmones ir skersti juos, 
šimtai ir tūkstančiai geriausiu Lietuvos sūnų dabar bus 
Lietuvoj paskerstai O Amerikoj gyveną smetonaciai ir 
jų pagalbininkai taipgi didžiuojasi kruvinais Lietuvos 
smetonininkų darbais.

3. Tokią baisią padėtį matydami, mes Brooklyno lietu-
(Tąsa paskutiniame puslapyje)

ŽUVO TRYS LIETUVAITES, SUSPRO- 
GUS RIMINIAM LAIVUI

Harpswell, Maine. — Su
sprogo ir nuskendo ekskur
sijos laivas “Don”, ir su juo- 
mi žuvo trys lietuvaitės: 
Anne Stasiulis, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
28-tos Rumford, Maine, kuo
pos sekretorė, lietuvių jau
nuolių veikėja, banko rašti-

ORAS. — Šį ketvirtadienį ninkė; Adelė Kolavičiūtė, 
raštininkė, ir Mary Chepai-

Maskva, liepos 2. — Pa
tikrinę, Sovietai atrado, jog 
pirmadienį jie sunaikino ne 
56 nacių orlaivius, kaip kad 
iš karto pranešė, bet 102 
priešų orlaivius, o Sovietai 
iš savo pusės tą dieną pra
rado ne 17, bet 22 orlaivius.

tis. Kartu taipgi paskendo 
33 kiti vyrai, moterys ir vai
kai, kurie tuomi laivu plau
kė piknikam

Inspektoriai spėja, kad lai
vas susprogo dėl blogai pri
dengto gazolino. Sako, kas 
nors numetęs degantį papi
rosą ar degtuką ir taip bu
vęs padegtas gazolinas.

čių komanda sako, kad jie‘stato klausimą: Ar Jungti- 
užėmę Rygą ir Dvinską/nės Valstijos turi eit karan 
Latvijoj, ir Lucką, buvusį padėt Anglijai sumušt Hit- 
Lenkijos miestą.

Pasak nacių, tai jų orlai
viai padegę didžiuliais gais
rais Smolenską, prie . gele
žinkelio į Maskvą; esą, vo
kiečių tankai ir šarvuoti au
tomobiliai pasiekę Borisovą 
į šiaurius nuo Minsko, ir 
Bobruiską, į pietų rytus nuo 
Minsko.

Naciai sakosi apsupę apie 
pusę miliono sovietinės ka
riuomenės trikampyje tarp 
Bialystoko, Gardino, Vil
niaus, Minsko ir Baranovi
čių. Raudonarmiečiai 
peratiškai, fanatiškai kovo
ję, kad pralaužt juos apsu
pantį nacių ratą, bet, girdi, 
naciai atmušę raudonarmie
čių bandymus, ir dabar vo
kiečiai iš oro nuolat bom
barduoją juos, kad priverst 
pasiduot, o jei tie raudonar
miečiai nepasiduosią, tai, 
esą, vokiečiai juos sunaikin
sią.

Anot nacių, jie perkirtę 
Pskove sovietinį geležinkelį 
į Leningradą; pasiekę Bere- 
zinos upę į rytus nuo Mins
ko ir dasivarę iki Stalino 
Linijos, didžio Sovietų tvir
tumų ruožto, kuris esąs 20 
iki 70 mylių pločio ir tęsia
si nuo Leningrado iki Juo
dosios Jūros. Sovietų ka
riuomenė gina savo pozici
jas baisiu įtūžimu, sako na
ciai.

Ne tik Sovietų kariuome
nė, bet ir paprasti piliečiai 
desperatiškai kaujasi prieš 
nacius, lyg kokiame civilia- 
me kare, kaip praneša vo
kiečių komanda.

Šiauriniame, Suomijos 
fronte naciai ir suomiai sa
kosi perkirtę sovietinį gele
žinkelį į Murmanską ir nai
kinančiai bombardavę Mur
mansko prieplaukos įrengi
mus.

Sušaudyta Šimtai 
Rumunų už Prita
rimų Sovietams

des-

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia, nacių tal
kininkė, praneša, kad ji su
šaudė 500 “komunistų” 
(kaip kad ji vadina visus 
fašistų karo priešininkus). 
Sako, kad tie “komunistai” 
šaudę į vokiečių ir rumunų 
kariuomenę.

Rumunijos valdovai išlei
do įsakymą sušaudyt visus 
tokius ir jų šeimynas, ku
rie “neišduos valdžiai sovie
tinių agentų, naujų atkelei- 
vių ir visų nužiūrimų as
menų.” '

SOVIETAI SUDAUŽĖ NACIŲ 
TANKŲ DIVIZIJAS

Maskva, liepos 2. — So
vietų raudonarmiečiai ir or
laiviai sunaikino dvi nacių 
tankų-šarvuotų automobilių 
divizijas Dvinsko ir Minsko 
srityse, kaip praneša Sovie
tų Žinių Biuras.

Raudonarmiečiai išvysto 
didžiulę kovą Dvinsko-Mins- 
ko fronte, kad sukriušint 
nacius norinčius maršuot 
linkui Maskvos ir Leningra
do. Murmansko fronte, šiau
riuose, Sovietų kariuomene 
drožė labai skaudžių smū
gių naciams ir suomiams.

ŠĮ PENKTADIENI 
"LAISVĖ" NEIŠEINA

šio penktadienio “Lais
vės” numerio nebus, nes 
tai legalė švente Liepos 
4-ji (Fourth of July).
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išėstas politikierių, savanaudžių ir parsi
davėlių. Po to jis visiškai pasitraukė iš 
politikos ir dirbo tik muzikos darbą.

Bet patrijotui-intelektualui-genijui ne
smagu buvo gyventi matant, kaip jo tė
viškė visokių Smigly-Rydzų buvo val
kiojama ir vedama prie tragedijos. Dar 
nesmagiau jam buvo, kai jo tėviškė 
Lenkija atsidūrė po žiauriu hitleriško fa
šisto batu.

Be abejo, dar baisiau jį sukrėtė (ir tas 
gal būt jo gyvybę užmerkti paskubino), 
kai jis pamatė, kad tas pats niekšas, ku
ris sudraskė jo tėviškę, šiandien peržy- 
giuoja per Lenkiją pulti Sovietų Sąjun
gų-

Bet fašizmas žlugs. Lenkų tauta at
gims. Lenkijos liaudis gyvuos. O su ja 
gyvuos ir nemirštąs Ignaco PadereWskio 
vardas.

IŠ KARO IR APIE KARĄ

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

Act of March 3, 1879.

Užgniaužta Religija Sovietų 
Sąjungoj?

Dalykas, Įvykęs prieš kelias dienas 
Maskvoje, sumuša visus melus, kuriuos 
Sovietų Sąjungos priešai paleido prieš 
tarybišką šalį.

Rusų bažnyčios galva, patrijarchas 
Sergijus, atlaikė pamaldas, dalyvaujant 
12-kai tūkstančių žmonių, prašydamas 
dievo padėti Sovietų žmonėms sumušti 
bestijišką įsiveržėlį, hitlerizmą su jo na
cių govėdomis.

Ką tas parodo?
Ogi tas parodo tai, kad Sovietų Sąjun

goj bažnyčios yra atdaros, žmonės mel
džiasi, kurie tik nori melstis, ir kad toji 
bažnyčia stovi su Sovietų vyriausybe.

Mes nesame naivūs—netikime, kad ste
buklas iš dangaus sumuštų fašizmą. Ne! 
Fašizmą sumuš patys Sovietų Sąjungos 
žmonės. Fašizmas susiras kapus Sovietų 
Sąjungos plotuose. Bet čia svarbu pri
minti tas faktas, kurį mes visuomet pri
mindavome, kad Sovietų žemėje religija 
yra palikta kiekvieno piliečio valiai: nori 
jis meltis, gali melstis, nenori—jo niekas 
neverčia.

Tas buvo Lietuvoje, tas pats yra visoje 
"Sovietų Sąjungoje.

SOVIETAI PASITIKI
SUMUŠT VOKIEČIUS

London. — Anglų gene
rolas Mason McFarlane, 
tankų specialistas, nuvyko į 
Sovietų karo frontą prieš 
nacius. Jis praneša, jog 
Raudonosios Armijos ko
manda pilnai pasitiki taip 
išeikvot mechaniškas ir ki
tokias nacių jėgas, kad jie, 
galų gale, bus sumušti.

Stockholm, Švedija.—Ne
patvirtintai pranešama, kad 
suomiai ir vokiečiai apsupą 
25,000 raudonarmiečių Han- 
go pusiausalyj, Suomijoj.

Dėl Raudonosios Armijos 
Pasitraukimo

Pirmojoj karo savaitėj 
Vokietijos fašistai giliau
siai įsibriovė, tai Tarybų 
Lietuvon. Ir nestebėtina, 
nes ties Lietuva fašistai su
traukė dideles jėgas. Bet gi 
ir po savaitės ko vii dar mū
šiai vis ėjo Vilniaus, Kėdai
nių, Šiaulių linkmėj. Ir ne- 
s t e b ė t i na, kad • fašistai 
galėjo įsibriauti, nes jie 
be karo paskelbimo už
puolė ant Tarybų Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. Vokie
tijos fašistai buvo sutraukę 
visas karo jėgas į frontą, 
tuo kartu, kaip Raudonosios 
Armijos tik pasienio jėgos 
ir maži padrūtinimai buvo 
Lietuvoj. Juk Sovietų Są
junga paskelbė mobilizaciją 
tik karui prasidėjus, kuo
met Vokietijos fašistai se
nai yra mobilizuoti.

Sovietų Sąjungos siena su 
fašistine Vokietija nebuvo 
tiesi, vietomis buvo įsidavi- 
mų. Ašku, kad užpuolus 
Vokietijos visoms jėgoms iš 
ten Raudonoji Armija turi 
pasitraukti, kol bus sumo
bilizuotos jėgos, patrauktos 
į frontą ir mestos prieš Vo
kietijos fašistus. Tame pasi
traukime negalima matyti

Sovietų Sąjungos silpnumą! 
arba karo pralaimėjimą. Vi
si susipažinę su karų sako, 
kad Raudonajai Armijai vie
tomis geriausiai ppvaliai 
trauktis, daryti priešui nuo
stolių, o paskui surinkus jė
gas pereiti į užpuolimą. 
Kiekvieną dieną Raudono
sios Armijos jėgos tvirtėja, 
nes pribūną mobilizuoti re
zervai. Kiekvieną dieną Vo
kietijos fašistų jėgos silp
nėja, nes Raudonoji Armija 
padaro jiems nuostolių. Bet 
mes jau iš kalno įspėjame, 
kad kiekvieną Raudonosios 
Armijos pasitraukimą Vo
kietijos fašistai aiškins, kai
po savo “didelę pergalę”. 
Tam būkime prisirengę.

Kol kas karas eina ant 
naujai prie Sovietų Sąjun
gos prisijungusių žemių. 
Jeigu jis palies ir senas 
SSSR teritorijas, tas dar 
nereiškia, kad Raudonoji 
Armija nėra padėtyj sunai
kinti fašizmą. Ji renka savo 
jėgas ir kada susimobili- 
zuos, tai bus visai naujas 
karo pasisukimas.

Manevrinis Karas ir Paimti 
Miestai

Vokietijos fašistų ir jų 
talkininkų užpuolimas ant

Sovietų Sąjungos yra bai
siausias žmonijos istorijoj 
karas. Viena, čia iš vienos 
pusės mušasi fašistai, tie 
bjauriausi darbo žmonių 
priešai, o iš kitos darbo 
žmonija. Antra, šis karas 
iššaukė milžiniškų armijų 
veiklą. Trečia jis apima la
bai didelius plotus. Ketvirta 
jis yra manevrinis karas, 
kuriame milžiniškos jėgos 
veikia ne apkasuose, bet 
įmanevruojant. Šis karas tu
ri ir daugiau ypatybių.

Mūsų skaitytojai pripratę 
daug atydos kreipti į vieno 
ar kito miesto paėmimą. Bet 
kol šis manevrinis karas ei
na, tai miestų užėmimas, 
net ir atskirų sričių, dide
lės reikšmės neturi. Manev
rinis karas turi tikslą—nai
kinti gyvąją oponento jėgą, 
naikinti ąrųiiją įr jos atspa- 

' rūmą.
I Mes visi buvome liudinin
kais, kaip Vokietijos fašis
tų armija giliai įgrūsdavo 
liežuvius į Lenkijos arba 
Franci jos armiją, tų liežu
vių pagelba jie apsupdavo 
lenkų ir francūzų armijas 
ir jas sunaikindavo. Naciai 
tą pat taktiką naudoja ir 
prieš Raudonąją Armiją, 
bet iki šiol jiems niekur tas

Išsikepkite Šitą Žemlapį, Pasikabinkite Ant Sienos ir Stebėkite Karo Veiksmus.

V atikonas ir Karas
Pereitą sekmadienį popiežius sakė “pa

sauliui kalbą.” Buvo manyta, kad jis pa
lies—prakeiks—Sovietų Sąjungą. Bet, 
matyt, apsisvarstė ir tos šalies nei nemi
nėjo.

Pranešimai iš Romos sako, kad iš fa
šistų pusės į popiežių buvo daryta dide
lis spaudimas. Fašistai reikalavę, kad 
popiežius atsišauktų į visus katalikus, 
raginant juos stot į būrius ir eiti į kry
žiaus karą prieš Sovietų Sąjungą. Tas, 
be abejo, būtų padaręs į tamsesnį ele
mentą tam tikros įtakos ir fašistams bū
tų lengva pasiaiškinti, kad jie su Vati
kano pagalba eina “išlaisvinti religiją” 
Sovietų Sąjungoje!

Bet popiežius nesutiko tą padaryti. 
Kodėl? Todėl, kad jis bijoj skilimo kata
likų bažnyčioj. Jis žinojo ir žino, kad 
Anglijos katalikų kardinolas eina prieš 
fašizmą. Jis žino, kad Amerikoje kata
likų bažnyčioje yra pasidalinimas: vieni 
stoja su fašizmu, kiti—su demokratijo
mis ir tame skaičiuje su Sovietų Sąjun
ga!

Štai, kaip dalykai iš tikrųjų yra!
Tiesa, Italijos katalikų dvasiškija, sa

koma, visa garbina budelį Mussolinį. Da
lis Vokietijos katalikų kunigų garbina 
budelį Hitlerį. Bet didelė dalis Vokieti
jos katalikų darbo žmonių yra nusistatę 
prieš hitlerizmą.

Suėmus viską, tuojau pamatysime, ko
dėl Vatikano popiežius, kalbėdamas apie 
taiką buvo tokis atsargus!

, Ignacas Paderewskis
Su mirtimi Ignaco Paderewskio muzi- 

kalinis pasaulis neteko paties didžiausio 
vyro, paties didžiausio genijaus. Tai bu
vo žymus muzikas-pianistas ir žinomas 
višame kultūriškame pasaulyje.

Paderewskis išgyveno gan ilgai—80 
metų. Turėjo, vadinasi, jis laiko dirbti, 
parodyti žmonėms genijališką savo meis
triškumą prie pijano, kuris maestrui ir 
verkė ir dejavo ir juokėsi, džiaugėsi.

Paderewskis buvo ddelis savo tautos 
patrijotas. Jis norėjo matyti savo tau
tą laisvą ir gražiai gyvuojančią. Savo lai
ku jis buvo net Lenkijos premjeru ir 
manė galėsiąs privesti Lenkiją prie tos 
jo išsvajotos laimės. Deja, iš ten jis buvo
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Kad palengvinti mūsų skaitytojams susivokti, kas dabar darosi Sovietu Sąju.ngos-Vpkietijps karo fronte, kurio ilgumas siekia 2,000 
mylią, talpiname ši žemlapį. Jame smulkmeniškai atžymėta daug miestą ir įžymią vietovių, aplink kurias mūšiai eina arba dar 
gali eiti. Patariame draugui skaitytojui išsikirpti šį žemlapį ir laikytis nuošalyj. Skaitant apie karą žinias, prąvąrtu pažiūrėti į žęm- 

lapį, kaip eina karinės operacijos. <>■
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nepavyko! Kelis kartus 
Raudonoji Armija tuos an- 
giškus nacių liežuvius nu
kapojo. Vietomis Raudono
ji Armija praleidžia nacių 
tankus, atkerta juos nuo 
pėstininkų ir padrūtinimų, o 
praleistus tankus pasitinka 
kitos Raudonosios Armijos 
jėgos, tankai, kanuolės, or
laiviai ir sunaikina. Kelis 
tokius nacių liežuvius Rau
don. Armija sunaikino. Prie 
Šiaulių sunaikino per 300 na
cių tankų. Minsko sektore 
per kelis kartus apie 700 
tankų. Lucko sektore Sovie
tai laimėjo keturių dienų 
tankų mūšį, kur iš abiejų 
pusių mušėsi apie 4,000 tan
kų.

Aišku, kad kada taip ka
ras eina, tai vieno ar kito 
miesto užėmimas dar nerei
škia, kad jis jau ant visa
da užimtas. Šiandien prie to 
miesto gali būti prasimušę 
nacių karo jėgos, rytoj jos 
ten gali būti sunaikintos. Šį 
karą Raudonoji Armija tu
ri daugiau progų laimėti, 
nes kada ji bus mobilizuota, 
tai jos jėgos bus didesnės. 
Prileiskime, kad ,vieną ar 
kitą Raudonosios Armijos 
dalį naciai sumuš. Jiems tas 
brangiai atsieis, bet kaip tik 
jie paeis giliaus, ten jie ras 
naujas Raudonosios Armi
jos jėgas ir dar galingesnes. 
Šis karas yra išnaikinimui 
gyvosios karo jėgos. Kuri 
pusė turės daugiau rezervų, 
bus daugiau masė vieninga, 
toji ir karą laimės. Čia ne
gali būti abejonės, kad So
vietų Sąjungos liaudis yra 
apviėnyta, kad Raudonoji 
Armija turi daugiau rezer
vu, v

“Neatiduosime nei Pėdos 
Savo žemės!”

> Sovietų Sąjungos ne 
draugai ir net tūli mūsų 
draugai puola į paniką ir 
sako: “Matote, Sovietai sa
kydavo: ‘neatiduosime prie
šui nei vienos pėdos savo 
žemės!’, o dabar, matote, 
jau visą Lietuvą atidavė ir 
daug Vakarinės Baltrusijos 
ir Ukrainos.”

Tie žmonės mano, kad jie 
labai ^gudrūs”. -Nieko pa
našaus. Kada Sovietų vadai 
sakydavo, kad jie neatiduos 
nei vienos pėdos savo že
mės, tai tas dar nereiškė, 
kad priešas negali įsiveržti 
kur nors į Sovietų žemę. Jis 
gali, bet klausimas bus, kaip 
karas baigsis? Tai ir dabar 
labai anksti sakyti, kad jau 
Lietuva naciams atiduota. 
Tai labai neteisinga išvada. 
Taip, laikinai Vokietijos bu
deliški fašistai pavergė Lie
tuvą ir dabar jie su smetoni- 
ninkais žudo Lietuvos žmo
nes. Bet kas užtikrina, kad 
Raudonoji Armija surinkus 
savo jėgas ne tik Lietuvą 
neišlaisvins, bet net neišlai
svins ir Vokietijos liaudį iš 
po fašistų jungo!

Darbo liaudies priešams 
labai peranksti džiaugtis 
Hitlerio pergalėmis. Mūsų 
draugams visiškai nereikia 
nusiminti, nes pirmoji karo 
savaitė daug daugiau išnai
kino Vokietijos fašistų karo 
jėgų, kaip jie išnaikino 
Raudonosios Armijos. Pir
moji savaitė, kada Vokieti
jos fašistai visur turėjo 
perviršį jėgų, jiems buvo 
juoda, pražūtinga. Ateitis 
jiems bus dar juodesnė!

Maskva. — 19 milionų So
viet! jos moterų dirba laukuose 
ir 11 milionų fabrikuose ir 
dirbtuvėse, kad Sovietai lai
mėtų karą prieš užpuolikus 
nacius. Be to, tūkstančiai mo
terų darbuojasi karo fronte 
kaipo slaugės ir aptarnautojos 
sužeistųjų.
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Galvų ir Smagenų Gydymas 
Sužeistiem per Karą

Ar Vitaminai Gali Pavaduot Maistą?
Daugelis anglų kareivių;jo vardas būtų viešai skel- 

buvo pavojingai sužeisti į biamas. Tai aukštas, barz- 
galvą, kada jie 12 mėnesių dotas vyras su tokiomis de- 
atgal bėgo namo iš Dunkir- likatnomis rankomis, kaip 
ko, bombarduojami ir ap- į artisto.
šaudomi iš vokiečių orlaivių.' Darant operaciją galvai, 

Jie tapo sugydyti ir šian-jkurios kaulas sukriušintas
ar- kei pavojingai perskeltas, 

yra vartojamas tik vietinis 
anestetikas, tai yra, tik ta 
vieta yra apmigdoma, kad 
neskaudėtų, o ne visas žmo
gus. I

Po tokios operacijos, dau
gelis sužeistųjų sako, kad 
jiem tatai atrodo toks leng
vas dalykas, kaip danties iš
traukimas.

Sužeistagalviai yra sykįu 
laikomi greitosios pagalboj 
ligoninėse. Juos nuolat pri
žiūri nervų chirurgas-ope-į 

kių Anglijos gyventojų, irlratorius, galvos skylių už-1 
jie taip pat sugydyti tartum itaisytojas ir smagenų spe-| 
“stebuklingai.” icialistas; vienas plastiškas

Smagenys, kaip žinoma, chirurgas, kurio darbas yra 
yra svarbiausias nervų cen- sutaisyt sužalotas veido da- 
tras, taip sakant, centrali-, lis, ir vienas abelnasis gy
nė jų stotis. Ir anglų gydy-Alytojas. 
tojams teko sujungti ir su-' Reikalingas 
taisyti net suardytas sma
genų nervų gijas.

Didžiausias suardytų nėr- no dalių po tiek, kad dėl to 
vii taisytojas darbuojasi 
Londone. Jis nenori net, kad

dien vėl tarnauja anglų 
mijoj.

Taip sužeisti žmonės 
tik 15 metų atgal buvo 
komi nepagydomais.

Chirurgai dabar su£ 
pavojingas galvos ir smage
nų žaizdas, kurios pirmiau 
buvo skaitomos mirtinomis. 
Gydymą atlieka greitosios 
pagalbos ligoninės Londone 
ir kitur Anglijoj.

Vokiečių bombininkai pa-

dar

sėtkus tūkstančių nekariš- 
kių Anglijos gyventojų

operacijoms 
kaulas, oda bei raumuo yra 
imama iš kitų sužeistojo kū-

nebūna pavojaus tom dalim.

KOKIU DORYBIŲ MOKO RELIGIJA
Kai tikintis žmogus susi-į klasės priešui, 

tinka su 1 
pirmasis dažnai klausia* — mą ir susilaikymą nuo pri- 
Tamsta esi nusistatęs prieš vatiškos išnaudotojo nuosa- 
religiją, tačiau kas atsitiks, vybės puolimo, 
jei religija žlugs? Ar nepra
sidės skelbiamų 
žlugimas?

Tenka pasakyti, kad visai m. griežtai pasisako prieš 
neteisinga ir klaidinga yra pažiūrą, kad Dievo įdėja 
pažiūra, esą religija yra “apriboja zoologinį individu- 
susijusi su kažkokiu “ant- alizmą.” Jei kalbama, kad 
žmogišku”, “amžinu” doro- religija moko visko gera’ ir 
vės supratimu ir tartum ji, sutramdo “žėriškuosius 
kaip paprastai tvirtinama, jausmus,” tai tas yra netie- 
moko visko, kas gera. Visos sa. Anot Lenino, “Dievas... 
religijos išsivysčiusios kla- pirmon eilėn yra žmogaus 
sineje visuomenėje ir dėl to bukaprotiškumo, išorinės 
jos visos dievino tik tokio gamtos ir klasių nesantai- 
elgesio dėsnius, kokiais ga- kos idėjų sudėtinis rinkinys 
Įėjo pelnytis išnaudotojų —tų idėjų, kurios remia pa- 
klasė. Didysis proletariato vergimą ir stengiasi nuslo- 
mokytojas Karolis Marksas 
apie krikščionybę rašė, kad 
per savo 2,000 metų viešpa
tavimą krikščionybė patei
sino senovinę vergiją, vidur
amžių feodalizmą, o dabar 
gina kapitalistinį išnaudoji
mą.

Atitinkamai išsivysčiusi 
ir krikščionių moralė—mok
slas apie “piktą ir gerą.”

Bažnyčios tėvai vergus 
mokė klausyti ponų. Vergų 
paklusnume bažnyčia įžiū
rėjo aukščiausią dorovę. Vė
lesniais laikais dvasininkai 
reikalavo, kad valstietis, 
dirbdamas dvarponių lau
kuose, ne rūgėdamas lanks
tytų savo nugarą.

Dabar bažnyčia moko, jog 
aukščiausia dorovė yra, — 
kad darbo žmonės pripažin
tų kapitalistų ir bankinin
kų valdžios dieviškąją esmę 
ir paklusniai lankstytųsi 
prieš juos.

Tai galima pasakyti apie 
visas religijas. Kaip krikš
čionybė (su visais savo at
sišakojimais), taip mohame- 
tonizmas, judaizmas, budiz
mas ir visos kitos religijos 
buržuazinėse valstybė se 
darbo liaudžiai skelbia vie
ną ir tą patį: paklusnumą 
kapitalo galiai, meilę savo

Gegužės mėnesį Washing
tone įvyko vadinama Visa- 
šališka Mitybos Konferen
cija dėlei Apsigynimo. Pas
kui buvo paskelbti tos kon
ferencijos patarimai, kaip 
paprastas žmogus galėtų 
nebrangiai, bet sveikai mis
ti. Daugelis patarimų pasi-

Trejetas savaičių atgal dr. 
Victor Heisar, tarnaujantis 
Rockefellerio Institutui, da
vė panašų patarimą. Sako, 
kad amerikiečiai perdaug
valgą, todėl jie esą per opūs, pūkštys, bet tik 10 jų yra 
“per minkšti.” Vokiečiai, būtinos sveikatai ir gyvybei, 
girdi, yra priversti suma
žini sau maistą, todėl jie 
esą sveikesni.

Paskutiniais laikais per 
spaudą ir radiją vis plačiau 
būbnijamas vitaminas BĮ, 
kaip sveikatos šaltinis ir 
vaistas nuo visų ligų. Beis- 
bolininkai ryja šį vitaminą; 
duona neva “praturtinama”

visi ir naikinasi kūno celes nų, mineralų, na, ir vitami- 
(narveliai), raumenys, ner
vai ir įvairūs organai. Jiems 
atsitaisyt bei atgimt reika
linga proteinai, gaunami su 
mėsa, pienu, kiaušiniais, žu
vim ir su augaliniais mais
to dalykais.

Bet ne visi proteinai ly
giai geri.

Proteinai yra sudėtiniai 
organiniai chemikalai, susi
darę iš medžiagų, kurios 
vadinamos amino-rūkštim’s. 
Viso yra žinoma 22 amino-

Taigi reikia tokių proteiniš- 
kų valgių, kurie savyje tu
rėtų būtiniausias amino- 
rūkštis. Taip antai, kuku
rūzai (komai) yra geras 
šaltinis energijos, bet turi 
prastos rūšies, proteinus. 
Daugumos mėsų, kiaušinių 
ir žuvies proteinai yra geros 
rūšies.

nu.
Būtinam mineralų įvairu

mui reikia ne tik mėsos, pie
no, žuvies, bet ir įvairių 
daržovių ir vaisių. Taip an
tai, jeigu žmogus permažai 
tegauna organinio minera
lo kalciumo, jį užpuola trau
kymai - konvulsijos, nekal
bant apie kitus blogumus; 
dėl stokos organinės gele
žies atsiranda mažakraujys
tė; trūkstant organinės io- 
dinos, neveikia thyroidinės- 
kaklinės liaukos ir atsiran
da “gūžiai.”

Vitaminų reikia svarbiau
sia tam, kad kūnas galėtų 
naudingai suvartot maistą, 
turintį krakmolų (skrobylų) 
-riebalų, proteinų ir minera
lų, ir kad kūno audiniai pa- 
sinaujintų, tinkamai augtų 
ir sveikai veiktu.
džiui, vitaminas BĮ pirmu
čiausiai reikalingas, kad 
krakmoliniai valgiai galėtų
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Naujas Meniškas Sovietinis 
Judis “Bogdan Chmelnicki"

Jo sukurtieji gamtos nuo
traukų paveikslai yra aukš
tas meno kūrinys.

Bet ir šalia grynai meni
nių faktų ši filmą supažin
dina mus su lenkų ponų ka- 
balistine jėga, su išdavikais 
iš jų pačių stovyklos — het- 
manu Potockiu, I^entovskiu, 
Helena Čaplinskaja ir rašti
ninku Lisegubu — lenkų po
nams būdingais tipais.

Arti s t a s Mordvinovas 
sva r biausi ose Bogdano 
Chmelnickio rolėse palieka 
nepamirštamą įspūdį.

Ši naujoji Ukrainos — Ki
jevo studijos filmą, be abe
jo, yra spalvingas, patrauk
lus ir gyvybingas meno kū
rinys. Puikūs plačiųjų Uk
rainos laukų vaizdai, griež
tas vyriškumas, linksmas 
juorkas, didelė tėvynės mei-

Ši filmą vaizduoja ukrai
nietį pažangų valstybės vy
rą ir Ukrainos liaudies ka
riuomenės vadą Bogdaną 
Chmelnickį, ukrainų liau
dies didvyrišką kovą su aki
plėšiškais lenkais grobikais 
17-tame šimtmetyje. Čia 
mes matom, kaip istoriškai 
išaugo ir tarpo Ukrainos ir 
Rusijos liaudies draugystė, 
išaugusi galop į neatsiejamą 
vienybę.

Kas ypatingai nepamilo 
beskaitydamas Gogolio kny
gas “zaporožčų,” tų Ukrai
nos laisvę mylinčių kazokų, 
kas giliai nesijaudino beskai 
tydamas Ševčenkos eilėraš
čius, kuriuose taip gražiai ir 
taip vykusiai piešiamas Uk
rainos gyvenimas? Dar la- 

'biau sujaudina ši filmą, ku- 
Pavyz- rioje režisieriui Savčenko 

pavyko sukurti paveikslą, lė, jautri draugystė, garbė 
kuris prieš mus gaivinte at
gaivina iš sakytųjų knygų 
žinomąsias asmenybes.

Labai vertingą indėlį į So
vietinį meną šiuo kūriniu 
įdėjo operatorius Ekelčikas.

vitaminu BĮ; darbininkam; Tr 3 , krakmoliniai 1
duodama šio vitamino, kad , ienas, taip sa omą, yra per(jegti 

AT’ . beveik tobulas maistas: io k • i jie sparčiau dirbtų. Norima 
įskiepyt žmonėms “suprati
mas,” būk galima mažiau 
negu vidutiniai valgyti, bile 
žmogus nurys po vieną kitą 
piliukę to ar kito vitamino.

Bet ir kūdikis žino, jog 
niekas negali pavaduot mai
sto, nors jis ir nežino kodėl.

Mitybos mokslas per šim
tus metų surinko žinių, pa
tikrino jas ir nustatė, ko-

atsisakymą 
bedieviu-ateistu, nuo sukilimo prieš kapitaliz- > 
v ’ 11 ' ” ” ‘-ikių pamatinių maisto daly-

Tokia yra tikroji religijos 
dorybių moralė. Dėl to Leninas laiš- 

j ke Maksimai Gorkiui 1913 
m. griežtai pasisako

pinti klasių kovą.”
Kai religijos šalininkai sa

ko: “Jūs paneigiate religiją, 
bet juk ji skelbia tik doro
vės mokslą,” — mes atsako
me: “Kokios dorovės moko 
religija?” Visos tos dorovės 
tikslas—amžių amžiams su
stiprinti neteisybę ir eks
ploataciją.

Krikščionybė bujoja 2000 
m. ir valdo didžiausią Euro
pos ir Amerikos kraštų dalį.

ir tarnautų 
; vi- 

. , . . . . . t _5 Staminas D yra būtinas kau-bet pieniniam valgiam truk
sėta geležies.

ir ištikimybė, — visa tai da
ro šią filmą jautrių, jaudi
nančių ir savo tikslą pasie
kiančių pergyvenimų gran
dine.

ku reikia kūnui.
Energijai, darbui, judėji

mam ir paties kūno organų 
veiksmams reikia krakmo
linio ir riebalinio maisto.

Bet energijos šaltinio dar 
neužtenka. Nes nuolat dė-

lu sveikatai.
Visi tie keturi pamatiniai 

Vargingi ūkininkėliai bei dalykai — proteinai, krak- 
pusininkai Pietinėse Valsti- molai - riebalai, mineralai ir 
jos įvalias valgo maisto, kad i vitaminai — yra reikalingi 
patenkint reikalavimus en- sveikatai 
ergijos, kuri būtina darbui bui. 
ir šiaip judėjimams: bet jie 
minta veik vien tiktai pi
giais riebiais lašiniais be 
raumenų ir kornais, paga
mintais valgiui vienaip ar 
kitaip. Ir tie žmonės serga 
mažakraujyste; pellagra, są
narių įdegimais, ir įvairio
mis kitomis .ligomis. Kodėl? „____  „
Todėl, kad iš tokio maisto trusto, šaukiančio žmones į 
jie negauna tinkamų protei-lsavo kromą. —N.

SAMUELIS MORSE IR TELEGRAFAS

, gyvybei ir dar
(150 metų nuo jo gimimo 

proga)

Bet vienas ar kitas vais
tinėse perkamas vitaminas 
jokiu būdu nepavaduos įvai
raus reikalingo maisto kai
po tokio. Ir būbnijimas vi
tamino BĮ ar kurio kito, 
kaip neva sveikatos šaltinio 
ir visų ligų gydytojo, dau
giausia yra riksmas vaistų

HAVAJŲ SALOS IR JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ GYNIMAS

Vis dėl to tai netrukdė “ge-. £anden/ne
rųjų krikščionių” pirmojo 
imperialistinio karo metu, 
nužudyti milionus žmonių ir 
sunaikinti daugelio kartų 
sukrautus milžiniškus tur
tus.

Taip pat ir dabartiniu lai
ku religinė dorovė “gerųjų 
krikščioniškų žmonių” ne
trukdo griauti miestus, 
skandinti laivus ir be pasi
gailėjimo žudyti šimtus tūk
stančių žmonių. O ką daro 
Jehovos, Mahometo, Budos 
ir kitų dievų garbintojai? 
Jie taip pat yra karo šali
ninkai.

. “Vis dėl to religija mo
ko mylėti savo artimą, at
leisti už visa pikta. Ar tai 
blogas mokslas?” klausia ti
kintieji. Mes atsakome: 
“Tokie Dievo įsakymai tik

Per palyginti trumpą lai
ko tarpą Jungtinės Valsti
jos sukūrė Ramiajame Van
denyne (Pacifike) ištisą sis
temą stovyklų-bazių savo 
kariniams laivams ir orlai
viams.

Ramiajama Vandenynui 
ginti turi didelę reikšmę 
Havajų salos.

Havajų salos yra lyg ra
to ašis, iš kurios į visas pu
ses išeinantieji “stipinai” 
yra ne kas kita, kaip nema
tomos jūrų ir oro susisie
kimo linijos.

Jau nuo seno Havajų sa
los buvo svarbiausias pašto 
paskirstymo centras tame 

;, o be to, dar pa
grindinė sustojimo vieta, 
keliaujant laivais iš Jungti
nių Valstijų į Azijos pietų 
rytus ir į Japoniją.

Su orlaivi jos išsivystymu 
Havajų reikšmė susisiekime 
vandeniu dar labiau padidė
jo-

Dabar Havajai yra svar
biausia stotis oro kelio, jun
giančio Ameriką su Japoni-

pakeltas į dailės istorijos 
profesorius, tačiau jis buvo 
telegrafu tiek užimtas, kad 
jam aukštoji menininko vie
ta visiškai nerūpėjo.

Laiku bėgant Morse savo ; 
išradimą tobulino ir gerino,._ I 

1837 metais Morses tele
grafo aparatai jau prade- 

Jis padėjo darni vartoti Amerikoj. Pir
šimasis Morses telegrafo pa-

Kuris mūsų nežino gar
saus mokslininko, telegrafo 
išradėjo Samuelio Morsės 
vardo? Jo darbo vaisiais 
naudojasi visas civilizuotas 
pasaulis. S. Morsė — tele
grafijos tėvas, 
telegrafui pirmuosius pama
tus, jo dėka šiandien yra !sikalbėjimas įvyko 1843 me- 
milžiniškai išraizgytas tele-
|grafo tinklas, jo dėka šia'n- Baltimorės. Tai buvo nepa- 
dien vienas pasaulio kraštas------ -j------ 1--1-
gali žaibo greitumu garsų 
pagalba susikalbėti su kita 
žemės dalimi.

Samuelis Morse gimė 
Jungtinėse Valstijose, Char- 
lestowne 1791 m. baland. 27 
dieną. Morse gyvenimas į- 
vairus ir įdomus, 
jaunystėje 
gabus menininkas — tapy- nepakeičiami, kaip greita, 

~ patogi susižinojimo priemo
nė.

Telegrafas, paprastai, tu
ri savo kalbą—ženklų (taš
kų ir brūkšnelių) pavidale, 
tačiau jau yra aparatų, ku
rie vietoje brūkšnių ir taš
kų vartoja raides. Šiuo me
tu telegrafu galima kalbėtis 
su bet kuria žemės vieta, 
kur tik yra pravesta kabe
liai ir telegrafo priėmimo 
stotys. Morses nuopelnai 
žmonijai liks neišdildomi.

L. Vainikonis.

tais tarp Washingtono ir

prasta sensacija mokslo sri
tyje. Po penketo metų ir 
Europoje įvyko pirmasis te
legrafo žinių perdavimas — 
susikalbėjimas. Tai buvo at
likta tarp Hamburgo ir Ku- 
ksgaveno. Greitu laiku 
Morses telegrafai, dar ge- 

Morse riau patobulinti, paplito po 
pasireiškė kaip'visą pasaulį, ir šiandien yra

China, Hongkongu, Malajų 
salomis, Indonezija ir Aus
tralija. Per Havajus eina o- 
ro linija iš San Francisco į 
Manilą (Filipinuose) ir į 
Hongkongą (anglų koloni
ją) per šias Jungtinių Vals
tijų salas Ramiajame Van
denyne — Midway, Wake ir 
Guam.

Havajų salos jau seniai 
paverstos svarbiausiu Ame
rikos orlaivininkystės ir ka
ro-jūriniu magu. Karinė jū- 

į rų stovykla-bazė Pearl Har- 
)bor (netoli Honolulu, Oahu 
saloje) yra pati stipriausio
ji Ramiojo Vandenvno oro 
ir jūrų bazė; jinai užima, 
centrinę padėtį visu karinių 
įrengimų ir stovyklų, išsi- 
d ė s čiusių neaprėpiamuose 
Ramiojo Vandenyno plotuo
se.

Havajų salose stovykloja 
žymios Jungtinių Valstijų 
karinio laivyno jėgos, kurių 
pagrindinė stovėjimo vieta 
yra prie Oahu salos. Čia gi 
salų rajone dažnai vyksta 
didžiuliai Amerikos laivyno i tional Geographic Magazi- labai susižavėjo Morse, ku- 
manevrai. -L UUALL .......... ..

Daug rūpesčio kariniams rikos susidomėjimą Singa- domėjosi nuo 1826 m. Lai-Riekti Filipinus iš vakarų ir 
Amerikos slouksniams kelia pūru.

Kodėl Amerika skiria Sin- 
gapūrui tiek daug dėmesio? 
Kodėl Amerikos laikraščiai 
nenustoja teikę begales me
džiagos apie Singapūrą, ku
ris ir šiaip žinomas iš mo-

(Tijsa ant 5-to pusi.)

atidengia religinės dorovės 
veidmainiavimą. Vergams 
sakyti, kad jie mylėtų arti
mą, o ponui leisti, kad jis 
tuos vergus išnaudotų — ar 
gi tai ne šlykščiausią religi
nės moralės praktika? Tik
tai socialistinėje visuomenė
je įmanoma tikra artimo
meilė, tikras susirūpinimas čių turi Japonijos pilietybę, 
žmogumi.” —P. L. o 80 tūkstančių yra Japoni-

Havajų salų gyventojų sąs
tatas: 37 procentai visų nuo
latinių gyventojų (per 150 
tūkstančių) yra japonų kil
mės, kurių apie 40 tūkstan-

milžinišką ka- 
salų reikšmę

laiku pastebi-

jos ir Amerikos piliečiai 
(turi dvejas pilietybes).

“Argi tas reiškia, — rašo 
tuo klausimu vienas ameri
kiečių žurnalas, — kad mi- 
lionai dolerių, išleisti Pearl 
Harborui, nueis vėjais?” 
Žurnalas į tai atsako “ne!”, 
pabrėždamas 
rinę Havajų 
Amerikai.

Paskutiniu
mi vis karštesni Washingto
no siekimai išvystyti Ra
miajame Vandenyne esan
čią karinių stovyklų-bazių 
sistemą, įjungiant į ją at
sparos taškus, gulinčius ne
aprėžtame atstume nuo A- 
zijos žemyno ir Okeanijos.

Tokiais atsparos punktais, 
pagal Amerikqs karinių 
sluoksnių nuomonę, turi bū
ti taipgi ir numatomos pa
statyti bazės anglų koloni
jose ir jų valdomose srity
se Pietinių Jūrų ruožte, 
Australijos žemyne, Naujo
joj Zelandijoj ir ypatingai 
Singapūro srityje.

I Amerikiečiu žurnalas “Na- I.. , . . ,. ;

toj as. Toms žinioms pagi
linti Morse vyksta į Europą. 
Čia jis vieną ir kitą kartą 
būna po trejetą metu (1811 
—1815 ir 1829 — 1832 m.).

Tačiau Morse iš prigim
ties buvo išradėjas, bet ne 
tapytojas, ir jo vardas iš
garsėjo ir visiems žinomas 
ne kaip tapytojo, o kaip te
legrafo išradėjo.

Ypač įsidėmėtinas Morse 
gyvenime momentas, tai į- 
vykis, kada jis 1832 metų 
rudenį grįžo iš Europos į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Laive “Siuli” buvo gru
pė mokslininkų, kurių tarpe 
matėsi Amerikos gydytojas 
Č. Džeksonas. Pastarasis 
pasakojo draugams savo į- 
spūdžius iš Paryžiaus apie 

j ten vykusias Pulie paskai
tas, apie elektromagnetinius 
reiškinius, apie naujus ste
buklus elektros srityje. Tais 
profesoriaus pasakojimais

420 Mėty, Kai Žuvo 
Magelanas

ne” pabrėžia, didžiulį Ame- ris elektros reiškiniais jau . — . . • • M Z-XZ-X z-» T" •

Fernandas Magelanas (is
paniškai Magallanes), por
tugalų jūrininkas keliauto
jas, gimė 1440 m., žuvo Ma- 
tano saloje (Filipinuose) 
1521 m. balandžio 27 d.

• Ispanų karaliui Karoliui 
•V. patvirtinus jo planą pa

ve, to pasikalbėjimo metu,! 
Morsei kilo mintis padaryti 
telegrafo -prietaisą elektros 
magnetų pagalba.

Po trijų metų darbo Mor
se jau buvo įrengęs pirmą
jį telegrafo aparatą. Kaip 
tik tuo metu Morse buvo

tam tikslui davus 5 laivus, 
1519 m. rugsėjo 20 d. Ma
gelano vedamas laivynas 
apleido San Lucarą. 1520 
m. sausio 10 d. pasiryžėliai 
pasiekė La Platos žiotis. 
Penkis mėnesius Magelanas

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Svarbus Lietuvos Rašytojų 
Pasitarimas

Balandžio 1 d. Lietuvos Ituri ko pasakyti. 
TSR rašytojų ir meno dar- iuose nėra bolšev 
buotojų klube įvyko svar
bus rašytojų pasitarimas 
dėl “Tiesoje” iškelto klausi- ____ ...
mo, kodėl rašytojai nerašo.'cializmą.

juose nėra bolševikiško ko- 
votojiškumo ir noro savo 
kūryba padėti juo greičiau 
mūsų krašte įgyvendinti so- 

Siūlo užmegsti 
Susirinkime be rašytojų da- glaudesnį kontaktą su dar-j 
lyvavo LKP (b) sekretorius bininkais ir valstiečiais.

^>reį^as LTSR Drg. K. Jakubėnas mano, 
Aukščiausiosios Tarybosįkad reikia labiau žiūrėti 
Prezidiumo Pirminiu, drg. i kaip, o ne kas parašyta. Ta- 
J. Paleckis. |rybinis turinys esąs labai

Pasitarimą pradėjo LTS’svarbus dalykas, bet jis ne
it rašytojų organizacinio.sąs taip lengvai apibūdina- 
biuro sekretorius drg. Pet-lmas.

LAISVE

Holly woodo teatrininkes pikietuoja Columbia Record fabriką, kur streikuoja 85 
darbininkai, priklausą elektrikierią darb. unijai (CIO).

Hartford, Conn. būti koks lošikas iš pinigų— 
g.embleris.

boję jis nurodė, kokias di- tuoja, kad Nnūsų rašytojai 
deles galimybes dirbti šutei- iki šiol yra nudirbę labai no
kė rašytojams tarybinė san- daug ir tai yra aiškus rašy- 
tvarka, palyginus su tomis tojų apsileidimas, nes visos 
sąlygomis, kokios buvo bur- sąlygos dirbti rašytojams 
žuazinio režimo laikais. Bet'suteiktos. Ypač esą galima

ir vyriausybes rūpestį jais kurie iš tikrųjų jau yra ta- 
turi rybiniai

rašytojų tarpe nėra dar psi
chologinio persilaužimo, ra
išy tojai nesusipažinę su mar
ksizmu, o susipažinti ir ge- 

. . v .. . . įrai susipažinti — būtinaiir buržuazijos lai-;
nemaža sukūrę.'

Napoleonas ir Ispani
jos Franko

Didelis Basas i Maynardo
* Pikniką!
Penktadieny, liepos (July) 

d iš Hartfordo lietuviai ren
giasi šturmu užplūsti Maynar
do “Laisvės” pikniką. Apart 
kokio tuzino pavieniu automo
bilių, pribus ir didžiulis busas, 
kuris .jau gerai rengiasi.

Katrie mylite didelius pikni
kus ii- dalyvauti tuose pikni
kuose, kur suvažiuoja apie ko
ki 15 tūkstančiu lietuviu iš 
daug skirtingų valstijų, — tai 
tie dar galite savo tikslą at
siekti.

Tuojaus užsisakykite sėdy
nes ant buso. Užsisakyti sėdy
nę galite Laisvės Choro svetai
nėje vakarais arba pašaukite 
per telefoną: 5-2240, dienos 
laiku arba kad ir vakare. 
Dar yra daug sėdynių neuž
imta.'

Busas išeis nuo 157 Hunger
ford, kaip 10 valandą ryte.

Kaina visai maža — $2.00 į 
abi pusi.

Walter Brazauskas.

Penki žmonės sužeisti au
tomobilių susidūrime Andove- 
ry. Viena sužeistų yra lenkai
tė, Alice Wisneski. Automobi
lio vairuotojas irgi lenkas, 
John Stamatoyanski iš Lowell, 
Mass. Randasi ligoninėj.

Važiuotės leidimų komisio- 
nierius raportuoja, kad šiemet 
daugiau būta girtų vairuotojų, 
negu pernai tuom pačiu laiko
tarpiu. Sako, kad už girtumą 
atimta ar suspenduota leidi
mai vairuoti 824 vairuotojams.

George O. Adams, 63 m., 
gyvenęs 89 Milk St., mirė nuo 

.šunies įkandimo. Jis buvo 
skaitomas žvėrių ekspertu. 
Dviem šuninis susiniovus ir 
jam juos skiriant, vienas šuo 
jį apkramtė. Gavo kraujo už- 
nuodijimą ir mirė.

atsiliepti tarybinis 
jas. ~" "
mo, tuščio laiko leidimo, netjir organizaciniame 
ir griežtai smerktinų reiški-1 kuris maža dirbąs su rašy-.tojai supranta,Jog ir tarny- 
nių, kas nesiderina su tary-’tojais, ypač su jaunaisiais ir bose būdami jie turi atlikti 
binio rašytojo morale. Grie-' pradedančiais. Jaunuosius savo pareigas literatūrai. O 
žta savikritikos dvasia per- reikia auklėti, jiems padėti ijšytojai nerašo, tai čia 
sunktoje kalboje drg. Cvir- ir patiems dirbti, pravesti daugiau kaltas tas dalykas 
ka palietė ir pats save, pa- dažnai diskusijas, imtis kul- kad rašytojai neturi g 
brėždamas, kad permaža yra tūrinio palikimo įvertinimo, plaus kontakto su masėmis 
nudirbęs ir literatūrai ir ra-l j)rg, s. Čiurlionienė niuo-1“” i-.u.ia;<•
šytojų organizaciniam gyve-'dč, kad rašytojo darbas pri- 
nimui. Pasižadėjo per kde-,klausas nuo nuotaikos ir, 
tą mėnesių paruošti naujų,nuo Įvykių perspektyvos.i 
novelių rinkinį. i Kadangi rašytojas turįs'

Drg. L. Dovydėnas savo kurti, o ne dirbti,- esą reika- pavydžiais gausioje kalboje 
‘• nurodė daugybę temų, ku- 

suminėjo jautimo ir galėjimo nutolti rias rašytojai galėtų imtis 
kažkokį psichologinį reiški- nuo įvykių, idant tuo būdu iš dabartinio gyvenimo. Nu- 
nį, kad, esą, sunku šiuo me-'būtų galima viską geriau rodė, kad rašytojai bus ver
tu pradėti rašyti, nes kylą matyti ir perprasti. Tie, ku-įtinami ne pngal kažkada 
abejojimai, ar gerai ir tei
singai bus parašyta.

Drg. J. Šimkus savo kal
boje nurodė, kad svarbiau
sia rašytojų nerašymo prie-

Esama daug apsileidi-' Nemažas apsileidimas esąs; Įcsos” redaktorius drg. 
biure,aimanas sako, kad rašy

tojai supranta, jog ir tarny
bose Imdami jie turi atlikti 

Jaunuosius savo pareigas literatūrai. O

kalboje svarbiausia nerašy- linga didelio įsigilinimo, iši
mo priežastimi i

Birželio 24 diena šiais
1941 metais primena du da-

glau-

su darbininkų kolektyvais, 
nemato, kas iš tikrųjų da-

Tą dieną 129 metai atgal 
(1812 m.) Franci jos Napo
leonas su savo armija mar- 
šavo per Lietuvą užpulti ir 
paimti Maskvą.

Napoleonas netoli Mas
kvos rado tokį pasipriešini- 

turėjo grįžti. O 
grįžtančius daužė,

Tai nebuvo stebuklas 
prieš francūzus, kaip žmo
nes spėjo. Po ketvertų me
tų tas pat atėjo ir į Ameri
ką: 1816 metais Naujojoj 
Anglijoj vasara buvo kaip 
žiema. Neseniai skaičiau 
vieno astronomo nuomonę, 
kad tai atsitiko nuo vulka
no dulkių (iš Azijos), kurios 
iškilusios baisiai aukštai — 
gal iki stratosferos, per ke
letą metų nenusileido ant

bar Lietuvoje darosi ir kadl^monbs grįžtančius daužė,
dėl to neturi ko pasakyti. varė grįžti tomis pačiomis

vietomis, kurias jie eidami .žemės, uždengė saulės spin- 
jau apiplėšė. Didelė armija dubus, del to ties ta vieta 
grįždama rudenį, nuo šal-jant žemės buvo šalta ir va- 
čio ir bado mirė.

Daugelis Amerikos lai! 
raščių ir radijo

------- ’ A A 7 . X

įi*ie rašą prisivertę, dažniau- nudirbtus dariais, bet pagal 
Į šia padirbą Romėniškai. To-1 tuos 
'del reikią rašyti tik tada,J dirbi 
■ kai tam yra įtinkama nuo-įtarė 
Į taika. Siūlo ruošti daugiau 

žastis yra ta, kad rašytojai Į paskaitų ir bendrų skaity- 
yra atitrūkę nuo liaudies, >mų bei nagrinėjimų, 
nuo naujo gyvenimo, jo ne
mato, nepažįsta ir dėl to ne- kas konstatuoja,

darbus, kuriuos nu- 
iteratūrai dabar. Pa- 
entuziastingai imt i s

saros laiku.
Antras dalykas šiandien 

pranešėjų pasireiškė, tai tas, kad Ispa- 
šiandien sako — ar neras Unijoje diktatoriaus Franko 
ten pat sau galo ir Hitleris.

1812 metais vasara buvo 
labai šalta. Kai]) padavimai 
sako, birželio menesi mūsų 
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Pasitarimas 
gyva ir savil 

Kalbėjęs drg. K. Korsa-' nuotaika.
, kad mūsųl T. L.

plačiau) buvo daug sniego. 
Saulė brido lyg per dūmus, 
bet diena tirpino 
Nuo stogų ledines “

sniegą.
U“,,”

Ifalangistai šūkauja gatvėse: 
“Eikim į Maskvą! Pagelba 
Hitleriui!”

Sako, diktatorius rengiasi 
prisidėt prie fašistų karo 
prieš Tarybų Sąjungą.

'Ką turėtų daryt Anglija? 
Turėtų sumušt falangistų 
diktatūrą, pagelbėt sugrįžti 
legališkai Ispanijos valdžiai

Lawrence, Mass.
Žinių Žinelės

Iš Spiket upės išgriebtas 
žmogaus lavonas. Prie jo ne
rasta jokių dokumentų, tai ne
žinia, kas jis ir iš kur. Am
žiaus—apie 50 metų. Manoma, 
gali būti lenkų ar lietuvių tau
tybės. Pinigų jo kišenėje ras
ta ‘ $300 popieriniais ir trys 
dol. su dešimts centų smul
kiais. Daktaras sako, kad la
vonas išbuvęs 12 dienų vande
nyje. Kaip ir iš kur lavonas 
šion vieton atplaukė—nežino
ma. Sulyg pas jį rastų pinigų, 
sprendžiama, kad jis galėjo

— “lojallstams.” Tuomi ji 
parodytų, kad savo “klai
das” taiso, kad demokratiją 
faktiškai gerbia, kad daro 
“atgailą” už išdavystę pada
rytą prieš Ispanijos demo
kratiją. O kas jai pačiai 
svarbiausia, kad tuomi pa
naikintų platų kelią Hitle
riui pulti Gibraltarą. “Ap
peasement” (apraminimas) 
turėtu visai baigtis ...

J. B.

Policistas Williams J. Ca
sey pasakė teismo džiūrei, kad 
jis davęs politikieriui Reilley, 
buvusiam rinkimų kampanijos 
galvai, $1,500 už jam suteik
tą darbą kaip policistui. Pana
šiai tas “geradėjas” daręs ir 
ugniagesių departmente, par
davinėdamas darbus.

Lawrence maudynes (Swim
ming Pools) atidaryta su bir
želio 24 diena. Maudynės at
daros nuo 10 vai. ryto ir lai
komos iki 8 vai. vak.

Tūlas Stanley Olbris, 29 
m., gyvenantis 179 Maple St., 
užėjęs į lenkų tautišką na
mą (Polish National Home) 
pasiėmė dvi bonkas degtinės 
ir išsinešdino laukan. Vietos 
prižiūrėtojas (dženitorius) pa
stebėjęs vagišių, pranešė po
licijai, kuri jį suareštavo. Teis
mas Olbris’a nubaudė dviem 
mėnesiams kalėti. Dvi bonkos 
degtines—du mėnesiai.

Lietuvių Tautiška parapija 
apvaikščiojo 25-kių metų sa
vo gyvavimo sukaktį. Tai tiek 
jau metų, kaip ši parapija at
skilo nuo Rom. Katalikų para
pijos. Ją suorganizavo kun. 
Mickevičius. Turėjo vakarie- 

inę; žmonių buvo nemažai. Tu
rėjo ir kalbėtojų.

L. K. Biuras.

fe“Laisves” Piknikas New Vorko Apylinkėj

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

Clintoo Park, Betts & Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Piknikas prasidės 12 valandą dieną. Muzika nuo 2-ros valandos po pietą.

PETER RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM
ĮŽANGA 40c. ASMENIUI

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Daug 
svečią atvyksta iš kitą miestą. Pasimalykite su 
jais ir pasivaišinkite savo dienraščio iškilmėje.

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

kuo sekmingiausias
Brooklyniečiai, Newyorkieciai ir visa Didžiojo New Yorko apylinke privalo rūpintis, kad šis piknikas būtij 

. Savo atsilankymu Jus pareinsite dienraštį “Laisvę” ir palys smagiai laiką praleisite.
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Žinios iš Lietuvos Ne Koks Atestatas DETROITO ŽINIOS priskiria Havajų saloms.

Broliška Pagelta
Kauno elevatorius pavasa

riui artėjant gauna iš kitų res
publikų didelius kiekius grūdų 
sėklai ir pašarui. Gaunami ja
vai valomi per visą eilę kombi
nuotų mašinų, šiuo metu ele
vatoriaus kieme judėjimas la
bai gyvas. Geležinkelio šakoje 
stovi keli grūdų vagonai. Iš jų 
darbininkai kaip auksą žarsto 
grūdus. Valomosios mašinos, 
urgzdamos kelia juos aukštyn, 
o iš čia jie tam tikrais tune
liais perėję per kombinuotas 
vėtykles, išeina švarūs, be jo
kių pašalinių priemaišų. Ele
vatoriuje grūdai padaro ilgą 
kelionę, kol nusileidžia žemyn 
ir pasislepia maišuose. Ties 
elevatoriumi grūdų laukia vi
sa eilė valstiečių, atvykusių jų 
parsivežti.

Didel ės vagonų ir vežimų 
eilės čia išvalytas ir patikrin
tas sėklas išvežioja po įvai
rius mūsų respublikos punk
tus.

Prie vežimų stoviniuoja bū
riai darbo valstiečių laukdami 
savo eilės ir kalbasi, kad rei
kia paskubinti parsigabenti sė
klą ir trąšas, nes kai atšils ir 
paleis kelią bus sunkiau jas 
parsivežti.

Rokų kaimo valstietis An
tanas Rugienius kalbasi su sa
vo kaimynu naujakuriu But- 
kūnu.

—Matai, Antanai, anksčiau 
tik dvarininkai ir stambūs ūki
ninkai gaudavo tokią gerą ga
rantuotą sėklą, o dabar ir mes 
bersime ją į savo žemę.

Dėl didelio darbo valstiečių 
ir naujakurių antplūdžio, ele
vatoriaus tarnautojai nespėja 
visiems valstiečiams iš karto 
patarnauti, bet pastarieji su 
šypsena laukia savo eilės ir 
gavę reikalingus dokumentus 
tyliai skuba pro duris sėklai 
supilti maišais nešini.

J. Duoba

Feodalo Dvare M.T.S.
Apie 12 kilometrų nuo Jo

navos miestelio, vieno buvusio 
lenkų feodalo dvare — Mar- 
kutiškiuose įsikūrė Kauno ap
skrities I mašinų — traktorių 
stotis.

Dideli, erdvūs senovės bau
džiauninkų statyti rūmai. Čia 
įsteigtas darbininkams kliubas 
su keliais komplektais tarybi
nių laikraščių, kuriuos vaka
rais skaito stoties darbininkai. 
Buvę apytuščiai dvaro kluonai 
dabar beveik perpildyti įvai
riomis žemės ūkio mašinomis; 
jų dar bus atsiųsta 5 kartus 
tiek, čia jau atvežta 1 tono 
sunkumo plūgas, kuriuo bus 
galima išarti krūmingas pel
kėtas vietas, 14 metrų platu
mo sėjamoji mašina, 4 diski
nės akėčios, 2 dobilų sėjamos 
mašinos, pilnas komplektas 
bulvių sodinimo mašinų, 3 tre- 
jeriai, ,2 sunkvežimiai, 6 trak
toriai ir daug kitų mašinų. 
Traktoristų yra jau 12, iš ku
rių 2 yra moterys; kai kurie 
traktoristų anksčiau dirbo pas 
buožes. Susikūrus tarybinei 
santvarkai jie gavo mokslo ir 
pasidarė specialistais. Visi jie 
čia dar tik 3-čią dieną, bet jau 
sustatinėja, tepa mašinas ir at
lieka kitus paruošiamuosius 
darbus.

Daugelis valstiečių ateina į 
stotį pažiūrėti mašinų, jas pa
matę kiti ima abejoti sakyda
mi — “Jos, tur būt, taip giliai 
ars, kad 10 metų laukuose nie
kas nebederės.” Agronomas 
paaiškino,'kad ariant vagų gylį 
galima nustatyti. Daugumas 
pasižada jau šiais metais ma
šinomis laukus apdirbti, ka
dangi darbas daug pigiau kai
nuos ir bus geriau atliktas.

Markutiškių MTS nupirko 
70 kietmetrių kuro ir 50,000 
plytų. Jos jau vežamos sunk
vežimiais ir arkliais. Taip pat 
užsakyta 50 tonų cemento, ku
rio 15 tonų bus sunaudota sta
tybines medžiagos ir skysto 
kuro bazių statymui.

B. J.

Lietuvos Mokslu Akademija
Lietuvos TSR Mokslų Aka

demija turi tris pagrindinius 
skyrius: 1) Humanitarinių 
Mokslų, 2) Socialinių ir Eko
nominių Mokslų ir 3) Gamtos 
Tyrimo, Matematikos ir Tech
nikos Mokslų. Skyriai veikia 
sava r ankiškai, rūpindamiesi 
savo srities specialistų paruo
šimu ir mokslo įstaigomis.

Akademikai yra šių katego
rijų: 1) garbės nariai — ren
kami tik iš ypatingai mokslo 
darbais pasižymėjusių tiek L 
TSR, tiek kitų respublikų ar 
kraštų mokslininkų, praturti
nusių mokslą pasaulinės reikš
mės darbais; 2) tikrieji nariai 
—renkami iš LTSR mokslinin
kų, turinčių mokslo laipsnį, 
praturtinusių mokslą pirmaei
lės mokslinės reikšmės darbais 
ir prisidėjusių prie LTSR so
cialistinės kūrybos; 3) nariai 
bendradarbiai — renkami iš 
LTSR mokslo žmonių, baigu
sių aukštąjį mokslą ir pasižy-
mėjusių darbais, padėjusiais 
įvykdyti Mokslų Akademijos 
uždavinius ir 4) nariai kores
pondentai — renkami iš pa
sižymėjusių savo specialybėje 
mokini naudingu darbu ar ver
tingais raštais. Akademikai 
renkami visuotiniame Mokslų 
Akademijos susirinkime ir iš
rinktu laikomas tik gavęs ne
mažiau kaip du trečdaliu visų 
balsų. Narius korespondentus 
renka atitinkami skyriai. Aka
demijos nariai renkami visam 
amžiui. Pašalinti gali būti tik 
dėl veiklos, neatitinkančios 
Tarybų Valstybės interesų, že
minančios Mokslų Akademijos 
vardą, ar teismo organams su
siaurinus nario pilietines tei
ses.

Mokslų Akademijos aukš
čiausia valdymo įstaiga yra 
Akademijos Prezidiumas, ku
rį sudaro: Akademijos prezi
dentas, viceprezidentas ir trys 
generaliniai sekretoriai iš sky
rių. Prezidentas ir viceprezi
dentas renkami tik iš tikrųjų 
narių tarpo penkeriems me
tams visuotiniame Akademijos 
susirinkime. Prezidentą ir vi
ceprezidentą tvirtina LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas.

Pagrindiniai Mokslų Aka
demijos organai, kurių pagal
ba varomas mokslinis darbas, 
yra mokslo institutai, kurie 
veikia savarankiškai, atsakin
giems direktoriams vadovau
jant.

Surašyti Mažaraščiai ir 
Beraščiai

Panemunėje baigta suraši
nėti beraščiai ir mažaraščiai, 
rasta beraščių — 214, maža
raščių — 302. Prie surašinėji
mo darbų uoliai prisidėjo vie
tos mokytojai ir atostogaujan
tieji vidurinių mokyklų moks
leiviai. Netrukus A. Panemu
nėje bus pradėtas beraščių ir 
mažaraščių švietimas.

Valstiečių ir Moksleivių 
Bendradarbiavimas

Belvederio V. Pienininkystės 
mokyklos mokiniai supranta ir 
uoliai prisideda prie didžiojo 
Partijos ir Vyriausybės pradė
to darbo—visu 100 nuoš. išnai
kinti neraštingumą ir maža- 
raštingumą mūsų respublikoje. 
Iš bendro 43 mokinių skai
čiaus 16 užsirašė kultūrarmic- 
čiais.

Mokyklos Komjaunimo kuo
pelė sudarė agitatorių briga
dą iŠ 7 asmenų. Kiekvieną 
šeštadienį ir sekmadienį agi
tatoriai važiuoja į apylinkės 
kaimus ir aiškina valstiečiams 
klausimus, susijusius su pava
sariu sėja, LTSR konstitucija, 
Vytojo LKP (b) suvažiavimo 
nutarimus ir kt.

Pov. Kriaučionis.

Istanbul, Turkija. — So
vietų Sąjunga žadėjo duot 
Turkijai gazolino ir kitų ka
rinių ir pramoninių reikme
nų, idant sulaikyti Turkiją 
nuo visiško pasidavimo Hit
leriui.
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Kalbėdamas apie dr. J. 
Šliupo gyvenimą ir visuo
meninius darbus, A. B. Stri
maitis Tysliavos žurnale 
“Lietuvoj” (š. m. nr. 3) ra
šo’:

“Vėliau kunigai paleido 
gandus, kad jis gyvenąs be 
šliūbo su savo žmona. Kai 
kas ir dabar dar tai kai ka
da pakartoja. Pats Šliupas 
apie tai savo laiku taip yra 
parašęs:

“ ‘Žinoma, neužtrukome 
atlikti religingas sutuoktu
vių ceremonijas. Eglė nesu
tiko imti civilio šlubo. Todėl 
nuėjome ant kampo Stanton 
ir Pitt gatvės į vokiečių 
barzdotų vienuolių kapuci
nų bažnyčią ir ten susituo
kėme be ypatingų kliūčių.’

“Girdėdamas nepaliauja
mas apie jo asmenį, paska
las, dar kiek vėliau padarė 
ir šitokią išpažintį:

“ ‘Mano žmona Liuda 1890 
m. buvo sugrįžusi Lietuvon 
su dvejetą vaikų. Vaikai 
tapo nuvežti į Sambergą, 
kur mano gimnazijos drau
gas kun. Jurgutis gyveno, 
ir jis tenai mano vaikus ka
talikiškai pakrikštino.’

“Žodžiu, Šliupo gyveni
mas buvo pavyzdingas ...”

Man rodos, kad čia p. 
Strimaitis išdavė “laisvama
nių vadui,” “amžinam be
dieviui,” nekokį atestatą. 
Tariant, pasitarnavo visai 
meškiškai! Ap.

Haverhill Mass.
Lietuvoj įvykiai labai suju

dina Amerikos lietuvius.
Čionai tarpo lietuvių būna 

visokių kalbų, kaip tai: kuris 
lietuviškas laikraštis užima 
teisingesnę poziciją Lietuvos 
klausime? Ir kuo toliau, tuo 
vis būna aiškiau, kad dienraš
čio “Laisvės” pozicija teisinga 
ir visuomet ginanti darbinin
ku reikalus.

Todėl apie būsiantį dienraš
čio “Laisvės” pikniką, kuris 
atsibus liepos 4 d., Maynardc, 
vietiniai lietuviai labai prie
lankiai kalba ir rengiasi jame 
dalyvauti. Kaip atrodo, tai šie 
mot iš Haverhillio bus “Lais
vės” pikniko daugiau žmonių, 
kaip pereitais metais kad bu
vo.

Taip ir reikia.
Darbininke.

Wilkes Barre, Pa.
LYROS iCHORO NARIAMS
Visi Lyros Choro nariai įsitė- 

mykit, kad pamokos šią savai
tę atsibus ketvirtadienį, liepos 
3 d., 7:30 vai. vakare.-

Visi choristai dalyvaukite, 
nes reikės dainuot LLD 12-to 
Apskričio piknike, liepos 6 die
ną.

Kitą savaitę pamokos atsi
bus kaip pirmiau -— penktadie
nį, liepos 11 d., 7:30 vai. vaka
re. Choro Sckr.

Paskutinis pranešimas va
žiuojantiems į LLD 12-to Aps
kričio pikniką, kuris įvyks lie
pos 6-tą dieną, Simko’s Glen 
Park.

Tie, kurio neturit savo auto
mobilių, susirinkit šiose vieto
se: kampas Stanton ir Hazlc 
Sts. ir kampas Market—Sher
man Sts., nevėliau 11-tą valan
dą dieną.

Taipgi, turinčius automobi
lius, kviečiame skaitlingai da
lyvauti.

LLD 12-to Aps. Valdyba.

Washington. — Pranešama, 
jog submarinas (tur būt, na
cių) nuskandino laivą su 10 
Amerikos marininkų. Kiti iš
gelbėti. -Tie marinink-ai buvo 
siunčiami į Angliją laivu Up
land įjos, kuris dabar tarnau
ja anglAm. . <• > .

7 7 7... f; v r •; b , P ; > V T.'Ū

Detroito Kalendorius
Liepos'6 d., 10 vai. ryte, Ai

do Choras turės laivo ekskur
siją į Putinbay salą. A id iečiai 
kviečia sykiu dalyvauti ir sma
giai pasivažinėti laivu.

Liepos 6 d., nuo 12 vai. pietų, 
Lietuvių Moterų Draugiško 
Kliubo ir Detroito Lietuvių 
Vyrų Kliubo piknikas įvyks 
Birutės Darže, Johns Rd.

Liepos 6 d., LDS 21 kp. su
sirinkimas 4097 Porter St. 
Pradžia nuo 9 ryte.

Liepos 6 d,, LDS 86 kp. su
sirinkimas, 1035 Caniff Avė. 
Pradžia 10 ryte.

Liepos 11 d. LLD 188 k p. 
susirinkimas, 1035 Caniff Avė. 
Pradžia 8 vakare. Per vasarą 
susirinkimai įvyks penktadie
niais, vietoj antro sekmadie
nio. 

** • • •
Didžiulis spaudos pikni

kas įvyks Capitol parke, lie
pos 20 d. Kurie dar neturite 
įžangos tikintų, tuojaus klaus
kite.

Vasaros Karščiai
Šiuo laiku Detroite užėjo 

taip dideli karščiai, kad esti 
nesmagu ne tik prie darbo, bet 
ir namuose sėdėti; todėl šiuo 
laiku ir darbininkiškas veiki
mas biskį pavargęs. Organiza
cijų nariai nesilanko į susirin
kimus, o kurie ateina, tai ne
turi ūpo veikti, nes eiliniai na
riai nepriduoda energijos val
dybai, kad paakstinti prie gy- 
vesnio darbo. Nors visi mes 
mėgstame turėti sau valandą 
liueso laiko ir kaip kada “ge
rus laikus,” bet Sykį į mėnesį 
reikėtų ir savo brangios orga
nizacijos, kaip LDS ir LLD 
kuopų darbą, visados turėti už 
pirmą reikalą. 

• “ • • •
Apie D. L. Kliubą

Detroito Lietuvių Vyrų 
Kliubas yra draugiškas savo 
nusistatymu, ir nedaug kišasi 
į politiką, bet daug darbų at
lieka pagirtinai gerų ir nariai 
lanko susirinkimus skaitlingai. 
Vienas dalykas man patinka, 
tai delegatas iš Civil Rights 
Federacijos, kuris išduoda ge
rus raportus išuninėtos organi
zacijos. Veikiomis turi didelę 
svarbą abclnam tarptautiniam 
veikime. Kiekvienas dalykas, 

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys 

Pelnas skiriamas paramai dienraščio “Laisves” ir pačiam Apskričiui.

Bus Sekmadienį, Liepos—July 6
SIMKO’S GLEN PARKE, Tarp W. Pittston ir Little Falls, Pa.

Apart gražios dainų programos, kurią duos Lyros Choras, turėsime gerų valgių ir gėrimų.
TAIPGI BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Tad širdingai kviečiame šios apylinkes lietuvius ir lietuvaites skaitlingai dalyvauti šiame piknike,
> > ” * nes turėsime sau daug malonumo.

Ti Pradžia 11-tą vai. ryto. . L. L. D. 12 Apskričio Pikniko Komitetas.
, t ■ r. ’ ' I ' • ' ’’ f' ’

kuris paliečia civilių teisių 
laužymą, visados esti disku- 
suojamas ir daro spaudimą 
prieš tai valstijos ir miesto į- 
staigoms.

Kliubas prenumeruoja kele
tą laikraščių ir dažnai aukoja 
pinigais svarbiems reikalams.

Alvinas.

Easton, Pa.
NEKROLOGAS.

Birželio 28 dieną numirė Ko- 
trina Jankauskienė (Yankus), 
48 metų amžiaus. Palaidota 
miesto kapinėse. Iš Lietuvos 
buvo: Lopainio kaimas, Darsū
niškiu parapijos, Trakų apskr.

Amerikon atvyko 1902 me
tais, — dar jaunutė, 9 metų 
būdama.

Paliko nuliūdime vyrą Joną, 
du sūnus, vieną dukterį, du bro
lius ir du švogerius, — daug 
anūkų ir šiaip giminių.

Sirgo apie metus laiko. Wil
son Boro išgyveno 26 metus.

Lai būna jai lengva žemele.
Vincas Stankus.

HAVAJŲ SALOS IR 
JUNGTINIŲ VALSTI

JŲ GYNIMAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kyklinių geografijos vado
vėlių? Todėl, kad Singapū
ras viešpatauja Azijos pie
tų rytuose, o iš Azijos pie
tų rytų Amerika gauna bū
tiniausių karui žaliųjų me
džiagų. Ir jei atsitiktų, 
kad nedraugiška valstybė 
užvaldytų Singapūrą ir Ry
tinę Holandų Indiją, tas la
bai rimtai atsilieptų Ameri
kai, kaip sako minimas žur
nalas.

Dar ryžčiau skamba pa
reiškimas amerikiečio žur
nalisto Roberto Barnetto 
Halio:

“Mes neperdėsime, jei pa
sakysime, jog Jungtinės 
Valstijos bus priverstos sa
vo gyvybės palaikymui ves
ti karą prieš bet kurią vals
tybę ar prieš bet kurias val
stybes, kurios drįstų gra
sinti mūsų prekybos ryšiam 
su šia pasaulio dalim.”

Visi tokie pareiškimai aiš
kiai liudija, kokią didelę 
reikšmę Jungtinės Valstijos

Havajai, arba kitaip va
dinamos Sandvičo salos, su
darytos iš daugybės salų, 
kurių septynios yra dides
nės (Havajai, Mani, Oahu, 
Kanai, Niihau, Lanai, Ka
jų la ui) ir šimtai mažesnių, 
jų tarpe Molokai — raup
suotųjų sala. Viso šio saly
no plotas siekia 16,593 ket
virtainių kilometrų, o gy
ventojų skaičius — 394,000 
(pagal 1936 metų sąrašus).

Gyventojų sudėtis gana 
mišri: 150 tūkstančių japo
nų, 54 tūkstančiai filipinų, 
59 tūkstančiai kanakų (Ha
vajų). 88 tūkstančiai baltų
jų ir 27 tūkstančiai chinų.

Daugiausia tose salose iš
auginama cukrinių nendrių, 
kurių metinė gamyba siekia 
8 mil. ir 600 tūkstančių dvi- 

igubų centnerių. Be to, au
ginami ir kiti patropikinio 
ruožto augalai —- ryžiai, ka
va, ananasai, bananos ir 1.1.

Havajų sostinė — Hono
lulu miestas (Oahu saloje) 
su 146 tūkstančiais gyvento
jų. Iš pramonės šakų pažy
mėtina laivų statyba ir ge
ležies pramonė.

Havajų salas atrado is
panai 1527 metais. O 1900- 
taisiais metais Jungtinės 
Valstijos užėmė tas salas ir 
paskelbė jas savo te rito ri- 
ja. —L.

420 METŲ, KAI ŽUVO 
MAGELANAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

su maištaujančiais jūrinin
kais praleido Puerto San Ju
lian. 1520 m. lapkr. 21 d. 
prie Virginijos rago surado, 
vėliau jo vardu pavadintą, 
sąsiaurį, kuris skiria Pietų 
Ameriką nuo Ugnies Že
mės. Su trimis likusiais lai
vais šį sąsiaurį praplaukė 
ir lapkričio 28 d., patranko
mis sveikinant, įplaukė j Di
dįjį Vandenyną. Po trijų 
mėnesių ir 20 dienų truku
sio plaukimo į vakarus, 1521 
m. kovo 6 d. pasiekė Maria
na salas, o kovo 16 d. — Fi
lipinus. Čia, bekovojant su 
vietos gyventojais, jis žuvo. 
Jo laivas “Victoria,” vado
vaujamas Sabastiano Elca- 

no, kelionę tęsė ir 1522 m. 
rugs. 6 d. su likusiais 18 jū
rininkų grįžo į Ispaniją.

Visą kelionę aprašė kartu 
keliavęs Antonio Pigafetta 
savo veikale “Primo Viag- 
gio Inforno al Globo.”

ABLAVOS PRIEŠ KOMUNIS
TUS FRAKCIJOJE

Vicliy, Francija. — Nu
traukus diplomatijos ryšius 
su Sovietais, Franci jos val
džia areštavo du Sovietų, 
ambasados narius ir padarė 
daugmeniškas ablavas prieš 
francūzus komunistus.

Maskva. — Mieste buvo 
alarmas prieš vokiečių už
puolimą iš oro. Bet priešų 
lėktuvai nepasirodė virš 
Maskvos.

Moderniškai Į puošta
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

. Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

F. W. SHAUNS
' (SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica A ue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

S—------ -— ------ ——---------------- H
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
į----------------------------------------- --------H
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Laiškas Iš Lietuvos
Bayonietis, J. M. Stanelis 

gavo sekamą laišką nuo savo 
brolio iš Lietuvos:

19-IV-24-41 m.
Brangus broli ir brangi bro

liene ir sūnau. Aplaikiau nuo 
tavęs, broleli, laiškutį, už kurį 
tariu širdingą ačiū. Man la
bai malonu, kad esate da visi 
sveiki ir gali su žmonele ir sū
neliu susikabinę į glėbį džiaug 
tis savo likimu, kad da jūsų 
neatskiria vieną nuo kito, kaip 
pas mus Europoje — miršta 
šimtai tūkstančių moterų su 
ištiestomis rankomis į akyratį, 
neturėdamos po akių savo gy
venimo draugų. Taip pat mirš
ta vyrai, nematydami, negalė
dami pasakyti sudiev pasku
tiniu kartu. Mano brangus gy
venimo drauge, pas mus (kur 
karas siaučia) išvaikytos, iš
draskytos šeimos, klaidžioja 
moterys rankas laužydamos, 
nežino, kur kiti jos šeimos 
nariai ir su tokiomis kančio
mis palaipsniai miršta, žebo- 
kite, broleli, Booseveltą savo 
ir Wall Strytą, kad ir jums 
nesruoštų tokią puotą. Mus 
ko kas dar apsaugoja nuo to
kių baisenybių stipri Stalino 
ranka.

Broli, kaip klausi apie 
“Laisvę” ir “Vilnį” ar gaunu. 
Taip, gaunu, tik pusantro mė
nesio vėluoja. Aš neturiu žo
džių, brolyti, tiek, kad tau 
galėčiau atidėkoti už tuos to
kius brangius laikraščius. 
Valio, Amerikos proletariatui, 
kad galite išlaikyti tokiam 
aukštume savo spaudą, šito
kius didelius ir turiningus 
dienraščius. . .

Kas link mūsų gyvenimo 
naujoje santvarkoje. Tiek te
galiu pasakyti, gyventume, 
kad net viskas cyptų, bet ži
nai, brolau, dabar Marso puo
ta eina pilnoj to žodžio pras
mėj. Iš užsienių gauti ką nors 
sunku, parduoti taip pat, tai 
kai ko po biskį trūksta, bet 
mažiau reikalingų daiktų. Bet 
nuo to nukęsti daug neprisi
eina. Ką Rusija pagamina pa

ti, tuo pas mus rinka perpil
dyta.

žemės ūkyje, kaip jau tau 
gal yra žinoma, dvarininkai 
visai yra pašalinti, nes jie prie 
žemės dirbimo piršto niekad 
nepridėjo. Didiesiems ūkinin
kams, kurie šiek tiek dirbdavo 
žemę, palikta po 30 ha. že
mė išdalinta kumečiams ir ki
tiems bežemiams. Medžių 
duoda naujakuriams didelį 
kiekį veltui (o miškas buvo iš
kirstas Smetonos 8 metus pir
myn) ; bežemius aprūpino sė
klomis, mineralinėmis trąšo
mis, inventorium, gyvuliais ir 
t.t.

Mokyklose nauja viskas. 
Mokytojai mokina vaikus ir 
kartu patys tur mokytis, eina 
mokytojų kursus. Na, ir visų 
knygų naujų reikia, naujų va
dovėlių, kursai milicijai, bu
halteriam, seniems ir naujiems 
šioferiams, traktoristams, vi
siems fabrikų darbininkams, 
krautuvių vedėjams ir kitiems. 
Pamislyki, broli, kiek tai dar
bo, koks didelis užsimojimas, 
sunku ir įsivaizdinti. Nuo 15 
d. balandžio privatis biznis 
mirė, amžiną atsilsį atgiedo- 
jom. Tik Romos kromelius 
paliko, tie po senovei įvai
riausius dievukus kaip parda
vinėjo, taip ir pardavinėja be 
jokių trukdymų.

Darbininkų veidai pralinks
mėjo, giliai įdubusios akys 
prašvito, žiežirbas net leidžia, 
pasidarė daug tiesesnis lie
muo, galva nulenkta pakilo, 
nešioja taisyklingai. Kapita
listinėj santvarkoj būdavo, 
kaip tik sniegą vietom nulei
džia, darbininkas, žiūrėk, dro
žia jau basas, kelnes pasirai
tojęs, o jo žmona padalkas 
rankoj neša ir brenda per 
purvyną; kiškos kraujo rau
donumo nuo šalčio. Dabar 
tankiai matyti važiuoja į mies
tą, atsilošę su savo šeimomis. 
Mat, buvę kumečiais buvusių 
dvarų, yra komisarais ir buvu
sių vokiečių ūkių komisarais.

Pereitą žiemą ant kelių žvy

rą vežė. Iš nekuriu darys plen
tus. žmonės gerai uždirbo. Su 
pora arklių iki šimto rublių 
per dieną, o su špatu be ark
lio uždirbo iki 30 rub. Ale aš 
negalėjau pasinaudoti tuo už
darbiu ba aš laikau 5 arklius, 
o pirmenybė buvo tiems, ku
rie laiko po 1 arklį, paskui po 
2-3 arklius, iki penkių nedaė- 
jo ir mano laimę šuva ant uo
degos nunešė.

Dabar visu vakarų pasieniu 
dirba apsigynimo linijas, tvir
toves. Dabar galiu ir aš va
žiuoti, visi be skirtumo gali, 
ai e per minkšta žemė, nėra 
galimybės išvažiuoti. Mat, 
raudonarmiečiai dirbo vieni, o 
jie arklių nepripažįsta, dirba 
viską mašinomis, sunkveži
miais. Kur sunkvežimiai ne
išlipa, tai kabina po 3-4 sunk
vežimius prie vikšrinio sunk
vežimio, tai pamanykite, kaip 
ta žemelė yra išminkyta. 
Privažiavome šimtai padvadų 
su arkliais, ale neįmanoma 
nieko nei jiems padėti, nei sau 
užsidirbti.

Ne tik sausžemį tvirtina, 
bet ir Baltijos jūros krantus. 
Latvijos jūros krantai jau ne 

■ tie, kaip buvo seniau. Estijos 
visos salos neprieinamos, Suo
mijos jūros įlanka padaryta 
antrais Dardaneliais. Visos sa
los ir salelės paverstos kal
nais plieno ir betono. Koks 
tik priešo laivas bandytų 
briautis prie Leningrado, bū
tų pasveikintas iš abiejų šonų. 
Leningradas dabar saugus, 
kaip mėnulis dausosna, ne 
taip, kaip prieš Suomijos-So- 
vietų karą. Neveltui dabar vi
so pasaulio galiūnai taip dan
timis griežia, žiūrėdami į viso 
pasaulio darbininkų tėvynę.

O mes, darbo žmonės, 
džiaugiamės patekę į tokių 
galingų, į tokių nuoširdžių 
globėjų būrį. Linksmi, suaugę 
šokame kas šeštadienis ir kas 
sekmadienis. Linksmi mažy
čiai, kurie lanko mokyklas. 
Biednuomenės vaikučiai visi 
gavo žiemą šiltus drdbužiukus 
ir čeverykučius, veltui guna 
šiltus pietus mokyklose ir po 
60 ir daugiau rublių mėnesiui 

kitiems reikalams. Įsivaizdink, 
brolau, ką tas viskas reiškia 
darbo žmogui!

O ką pas jus Suvienytose 
Valstijose Prunskiai ir kom
panija tulžį lieja dėl mūs liki
mo, tai aš jiems atsakyčiau, 
lai jie glamonėjasi su mūsų 
sielomis. Tegul jie siunčia jas 
kur jiems patinka—katrą į 
dangų, katrą į pragarą, tai 
jau jų dalykas. Lai jie tar
nauja dievui, bet lai ir pėdę 
gauna nuo jo. Bet lai nekiša 
savo nešvarių pirštų prie mū
sų kišenių. Lai žemę palieka 
mums, o dangų pasiima sau, 
kad jį taip daug vertina. Mes 
nenuliūsime dėl to. O Grigai
čiai, Michelsonai, Bagočiai, 
Jurgelioniai ir Co., nesiblaš- 
kykite dėl mūsų Lietuvos liki
mo. O kaip jūs da mylite sa
ve vadinti darbininkų užtarė- 
jais-vadais, tai mums nereikia 
tokių provokatorių, kaip jūs, 
ir jūsų mokytojų Elbertų, Nos- 
kių, šeidemanų ir kitų. Mos 
jus pažįstame iš arti. Jūsų mo
kytojai turėjo Vokietiją savo 
rankose, o kur jie nuvedė vo
kiečių darbo mases?

O tu, Juozuk, Dzūkeli (Stil- 
sonai), buvęs mano geriausias 
draugas. Juk tu buvai pas
kelbęs karą prieš karą buržu
azijai. Gal kaip gavai biskį 
cypęs paragauti ir pavirtai 
kiškiu. Bet po biesų, kad per- 
baisu dirbti darbininkų eilėse, 
tai reikia tik mesti darbą ant 
senatvės pasilsėt, ale ne da 
su didesne energija stoti ir 
ardyti darbininkų vieningumą, 
slopinti revoliucijos idėjas, 
keikti sovietus. Už ką ? Gal 
kaip buvai nuvažiavęs, Leni
nas tavęs į svečius nepasikvie- 
tė ir nepastatė bonką vodkos, 
kurią tu taip myli, tai dabar 
tulžį už tai nori išlieti? Gėda!

Traukitės iš mūsų tokie 
mūsų Lietuvos globėjai. Mes 
pasirinkome ne zuikius, bet 
pasiaukavusius dėl darbo žmo
nių : Marksą, Engelsą, Liuks- 
enburg, Liebknechtą, Leniną, 
Staliną, komunistų partiją! 
Mes jais pasitikim, bo jie įro
dė savo darbais. .

P. M. 5ta.nelis.

Binghamton, N. Y.
Vieša Padėka

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Aš, Viktorija Woiciek, šir

dingai prašau jūsų įtalpinti 
dienraštin “Laisvėn” šia mano 
padėkavonę geriems žmonėms 
už jų malonią atmintį ir su
teiktas man dovanas ryšyj su 
mano užbaigimu kolegijos 
(Albany College) ir ten buvu
siomis diplomų įteikimo cere
monijomis (graduation).

Nemoku Jums čionai pasa
kyti, kaip maloni buvo man ta 
valanda, kai sužinojau, kad 
mano dėtos pastangos moksle 
pasiekė savo tikslą, kurį aš 
buvau užsibrėžusi.

Laike mokslo metų teko įsi
tikinti ir patirti, kaip yra sun
ku darbininkų tėvų dukteriai 
siektis aukštesnių mokslų. Ne
žiūrint, kad ir stipendiją 
(scholarship) turėjau, bet toli 
gražu to nebuvo gana dėl viso
kių politikieriškų ponų. Reikia 
turėti “gerą vardą,” kad būt 
tinkama... O taipgi ir tėvai, 
kad, būtų linkę jų pažiūroms
— svarbiausia priežastis. Rei
kėjo daug rūpestingumo ir lė
šų, kad visa tai išlyginti. Ta
me dalyke daugiausiai padėjo 
man mano tėvai. Taip pat pa
dėjo ir tie žmonės, kurie ne
pavydėjo man mano pasiseki
mo. Todėl aš noriu čionai sudė
ti jiems širdingą mano padė
ką, man siekiant profesijos.

Daug man energijos prida
vė mano draugų ir prietelių 
malonūs linkėjimai ir dovanė
lės, kurias gavau dar aukš
tesniąją mokyklą (High 
School) eidama. Tas daug 
man padėjo! Sunku man ras
ti žodžių, kad galėčiau Jums 
visiems išreikšti mano didį dė
kingumą už taip draugišką 
prijautimą!

Birželio (June) 15-16 die
nose, kuriose buvo įteikiami 
mokslo liūdymai (diplomai), 
ir kaip mes (kolegijos studen- 
tai-tės) rengėmės prie paradų,
— siuntinių išnešiotojas mane 
nustebino gausumu pasveikini
mų ir gražiomis man prisiųsto
mis dovanėlėmis.

Philadelphia, Pa.

Siuntinėliai buvo nuo šių — 
brangių mano širdžiai! — as
menų: Miss Viktorija, Balanis; 
nuo mano tėvelių; nuo Miss 
Anna Becker, Mr. & Mrs. A. 
Becker, Mrs. Helen Blinke- 
vich, Mr. & Mrs. Navalinskai, 
Mrs. Mary & Florence žvirb
lis, Miss Anna Patrick, Mrs. 
Julia Grigas, Mrs, Helen Bar- 
noski, Miss Umy Cherkes, Mr. 
Edmond Kokalas, Miss Shirley 
Jennings ir Miss Mary Lach- 
ansky.

širdingus pasveikinimus ga
vau nuo šių :

Anna Mikalojūnas, Shirley 
Goddington, Mr. & Mrs. Bala
ms, Mr. & Mrs. Kuokalas, 
Janet Sturges ir Evelyn Miller.

Ačiū širdingai visiems ir vi-/ 
soms!

Victoria Woiciek,
48 Mygatt Street, 

Binghamton, N. Y.

ketvirtadalį šimtinės. Pirminin
kas leido šitą pasiūlymą grei
tai nubalsuoti ir laimėjo šiame 
klausime katalikai, nežiūrint, 
kad kliubas yra tautiškas ir ja
me randasi visokių pažiūrų na
rių.

Antras delegatas buvo atsi
lankęs iš Republikonų Kliubo ir 
prašė, kad mūsų Bendrovė iš
rinktų atstovą dėl surengimo 
kokios nors pramogos. Tokio 
parengimo pelnas eis sušelpi
ami neturtingų lietuvių karei
vių, idant pasiuntus jiems do
vanų per amerikoniškas šven
tes. Bet šitas pasiūlymas buvo 
atmestas, dar su pašaipa. Vie
nas sako: Dėdė Samas juos pa
ėmė nuo kampų ir duoda jiems 
duoną. Mums apie juos galvos 
neskauda, tai jo dalykas.

Aš pamaniau, kaip tėvai jau
čiasi čia sėdėdami, kada taip 
lietuvis tekalba apie lietuvio sū
nų, kuris eina guldyti galvą už 
visų griekus.

Dabar palyginkime užuojau
tą. Jaunuoliai, vos tik pražydė- 
ję, turi palikti tėvelius ir drau
gus ir eina guldyti galvą už šalį, 
bet jie negauna užuojautos. O 
kunigėlis, kuris jau miręs ir 
kuriam užuojautos jau neberei
kia, tai gauna kliubo užuojautą 
ir dar auką $25. Tai jau sarma
ta Lietuvių Muzikalės Bendro
vės valdybai, žemai galvas nu
lenkėte prieš mirusio kunigo 
lavoną, o užgavote širdį tų tė
vų, kurių sūnūs turi palikti tė
vus, draugus ir gimines ir eiti 
kariuomenėn. Kliubietis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Kliubas ir Paminklas
Dalykas buvo toks: Birželio 

18 dieną įvyko priešpusmetinis 
Lietuvių Muzikalūs Namo Ben
drovės susirinkimas 2715 E. 
Allegheny Ave. dėl išrinkimo 
dviejų direktorių, finansų sek-i 
rotoriaus ir vice-pirmininko. 
Visi buvo išrinkti vienbalsiai. 
Taipgi visokie raportai buvo 
priimti su pagyrimais.

Viskas, rodos, ėjo, kaip svies
tu patepta. Bet štai pirminin
kas praneša, kad randasi dvi 
delegatės, prašau išklausyti. Ir 
štai viena.stora moteriškė pra
dėjo: Mes nutarėme statyti pa
minklą dėl mirusio kunigo 
Zembelio. Tai prašome kliubą 
aukų. Ir jos išėjo iš susirinki
mo.

Vienas narys atsistoja ir sa
ko: Jau paleista armija davat
kų ir renka aukas po visą pla
čią Philadelphia. Ir iš manęs 
dolerį jau išviliojo ant to pa
minklo. Ir dar lenda į kliubą. 
Bet vienas komiteto narys pa
reiškė: Mes jau esame nutarę 
vainiką pirkti už $10, bet vai
niko nepriėmė, tai dar dadėki- 
me $15 ir padarykime vieną

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
• 

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

BOSTONO APYLINKE
ji jį Didysis Bostono apylinkes lietuvių piknikas Liepos 4 d. Maynard, Mass,, kur su- į 
a ■ | i |

j * plaukia tūkstančiai žmonių. Tai puikūs pasimatymai su senais pažįstamais ir daug Į |
| 4 V• ' • **•
i gražių progų įsigyti naujų pažinčių. I

»

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

Šokiam Gros Rhythm Kings Orkestrą iš 10 Kavalkų
— ■•■■ ■ Puiki Dailės Programa Kurią Išpildys

Montello Dailės Ratelio Choras
ir Apšvietos Moterų Grupe,

Vadovaujant Onai Mineikiūtei

KALBĖS A. BIMBA, IŠ BROOKLYN©
Vienas iš “Laisves” Redaktorių

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norwoodo Vyrų Choras-vad. M; K. Bolio 
So. Bostono Harmonijos Oktetas

Vadovaujant H. Žukauskaitei

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




