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Hitlerio Talkininkai. 
Daugiau Propagandos. 
Tik Du Frontai. 
Audra Užfrontėje.

Rašo A. Bimba
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Birželio 30 dieną So. Bosto
ne turėjome nepaprastą lietu
vių masinį susirinkimą. Ten 
dalyvavo ir tam tikra grupė 
žmonių, kurie atėjo organizuo
tai ir atvirai demonstravo savo 
piktas simpatijas banditui Hit
leriui.

Jiems patinka, kad Hitleris 
užpuolė Lietuvą ir paskandino 
ją kraujuose. Jie džiaugiasi, 
kad Hitleris paskyrė pulkim 
Škirpą ir gen. Raštikį valdyti 
Lietuvą vardan Hitlerio ir ant 
tankų nuvežė juos Kaunan.

Nesakyk jiems, kad naciai 
skerdžia lietuvius. Vienas jų 
pareiškė: “Tai lietuviai karia 
rusus komisarus.” Kitas sako: 
“Tai tik Lietuvos bobos ka- 
čergomis kapoja bolševikus.”

šitaip save demonstravo ne 
tik smetonininkai ir klerikalų 
agentėliai. Susirinkime daly
vavo ir menševikai vadovybė
je Stasio Michelsono ir jo pa- 
močninko Krukonio. Jie irgi 
savo simpatijų neslėpė. Mi- 
chelsonas klausimus statė. Nei 
vieno žodelio jis nesurado Hit
lerio pasmerkimui. Kas žodis, 
tai buvo jo tulžis prieš Sovie
tų Sąjungą.

Gal ve koks incidentas aiš
kiausiai parodys šių sugedusių 
žmonių simpatijas ir nusistaty
mą. Kaip ir paprastai, po pro
kalbes buvo renkamos aukos 
mitingo kaštų padengimui ir 
kovai su fašizmu.

Michelsonas irgi aukojo. Jis 
aukų rinkėjai dainininkei Rei- 
nardienei padavė popierą. O 
ant tos popieros buvo Michel- 
sono nupiešta didžiulė špyga, 
o po špyga parašyta: “Stalino 
rublis.”

Už kelių dienų “Keleivyje” 
apmelavime minėto mitingo, 
Krukonis rašo, kad būk koks 
nors “štukorius” įmetęs špygą. 
Tuomi “štukoriumi” buvo Sta
sys Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, menševikų lyde
ris, politiškai visai supuvęs su
tvėrimas.

Tas žmogus visai sukreiza- 
vojo arba suvaikėjo. Tiek to. 
Svarbu tas, kad “Keleivio” re
daktorius šiandien tegali špy
gą rodyti Sovietų Sąjungos 
didvyriškai liaudžiai, kuri sa
vo kraują lieja ir gyvastis klo
ja, idant nušluoti nuo žemes 
paviršio kruvinąjį, banditiškąjį 
hitlerizmą.

Berlin, liepos 7. — Vokie
čių komanda šiandien pra
nešė, kad jie atmušę didžiu
les Sovietų kontr-atakas ir 
kad raudonarmiečiai smar
kiai priešinasi. Nacių ko
manda nesako, kad tuo tar
pu jie būtų bent kur pažen
gę pirmyn prieš Sovietus.

Vokiečiai praneša, jog na
ciai sutiko didelį Sovietų 
pasipriešinimą, y p a t ingai 
pietų fronte, kur Sovietai 

Hitlerio talkininkai (srneto-'metė didžiuosius tankus į 
nininkai, klerikalai ir menševi
kai) sušilę darbuojasi sude- 
moralizavimui Amerikos lietu
vių. Pas mane nėra abejonės, 
kad kai kurie jų vadų yra nu
pirkti Hitlerio agentai, penk
tosios kolonos žmonės.

Mums reikia smarkiau dar
buotis, daugiau propagandos 
paskleisti ir agitacijos pavary
ti. Daugiau masinių mitingų !

Šiame kare nėra jokio tre
čio fronto: arba su Sovietų Są
junga ir visais, kurie kariauja 
prieš hitlerizmą, arba su Hit
leriu ir hitlerizmu.

Darbininkas gali būti laiki
nai suklaidintas ir negali su
sivokti, kur atsistoti. Bet pui
kiai žino, kur jie stovi, tokie 
Michelsonai, Grigaičiai, Tys- 
liavos, Laučkai, Stilsonai. Kai 
jie kalba, kad jie nemato skir
tumo tarpe Stalino ir Hitlerio, 
tai jie tik bando demagogijos 
kauke paslėpti savo troškimus. 
Jie trokšta Hitleriui pasiseki
mo šiame kare prieš Sovietų 
Sąjungą, prieš demokratines 
šalis, prieš progresą ir žmoni
ją-

Prieš kelias dienas buvo 
pranešta, kad Rumunijoje hit
lerininkų valdžia suėmė ir su
šaudė penkius šimtus komunis
tų. Dabar praneša, kad Rumu
nijoje siaučia liaudies sukili
mai.

Neužilgo pradės braškėti vi
sa hitlerinių kanibalų užfron
tė.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SOVIETAI KONTR ATAKUOJA NACIUS PLAČIU FRONTU
Partizanai Labai

Kenkia Naciams
Užimtose Vietose

Stockholm, Švedija. — 
Švedų laikraštis “Aftonbla
det” išspausdino pranešimą 
iš Berlyno, jog sovietiniai 
partizanai vietose užimtose 
vokiečių “trukdo nacių 
veiksmus” ir “veda juos į 
didelį nusiminimą.”

Maskva. — Partizanai iš 
už kiekvieno krūmo pakelė
je, nuo kiekvieno kalnelio 
šaudo ir užpuldinėja nacius 
vykstančius frontam Vokie
čių tankai, todėl, turi lydėt 
net sunkvežimius žibalo. 
Taip sako paimti nelaisvėn 
vokiečiai kariai.

Šauliai partizanai pralei
džia nacių tankus, atidengia 
ugnį į sunkvežimius, nušau
na vežikus ir padega gazoli
ną. Įširdę tankų komandie- 
riai tad įsako apšaudyt miš
kus ir krūmus.

Naciai Sakosi Suė
mę 52,000 Raudon- 

armieciu

kontr-atakas. Kai kurie tų 
tankų yra po 52 tonų.

Berlin. — Naciai neoficia
liai teigia, kad jų pėstinin
kai įsilaužę į Stalino tvirtu
mų liniją ir užėmę vieną 
fortuką.

Pasak nacių, tai buvę ap
supta ir pasidavę 52,000 
raudonarmiečių, į vakarus 
nuo Minsko. Tokiu būdu vo
kiečiai per dvi savaites ka
ro paėmę nelaisvėn jau apie 
300,000 sovietinės kariuome
nės iš viso.

Vokiečiai teigia, kad mi
nimame fortuke jie radę 
naujoviškiausių kanuolių.

Vokiečių komanda dar 
nepaskelbė, kad jie būtų už
ėmę Minską, nors nacių 
spauda sako, kad Minskas 
jau trys dienos kaip užim
tas.

Vokiečių tankai ir šar
vuoti automobiliai stengiasi 
prasilaužt linkui Maskvos, 
Leningrado ir Kijevo.

Nacių radijas pakartojo 
gandus iš Turkijos, kad, 

, girdi, Sovietai iškrautę ne-
(Tąsa ant 6-to puslapio)

524 ŽUVO LIEPOS 
4-TOS ŠVENTĖSE

Chicago. — Associated 
Press suskaičiavo, jog liepos 
4 d. ir šiaip gale savaitės 
524 asmenys žuvo per įvai
rius nelaimingus nuotikius 
Jungtinėse Valstijose, ir iš 
to skaičiaus vien automobi
lių nelaimėse tapo užmušta 
317; kiti prigėrė bei prara
do gyvybę per skirtingas 
nelaimes; o nuo šaunamųjų 
ginklų žuvę tiktai šeši.

ANGLAI SAKO, SOVIETAI 
GERAI KOVOJA

London. — Anglijos ofi- 
cieriai vėl viešai pripažino, 
jog Sovietai gerai kariauja 
ir jog vokiečiai nelaimėjo 
tikros viršenybės ore prieš 
Sovietus. Anglų karininkai 
pataria niekam nenusimint 
kas liečia Sovietų gabumą 
atremt nacius.

NACIAI SAKOSI PRALAUŽĘ 
STALINO LINIJA

Berlin, liepos 7. — Vokie
čių komanda skelbia, kad jiė 
atėmę iš Sovietų Cernovicą 
(Cernautį), Rumunijos 
fronte.

Nacių žinių agentūra pa
sakoja, kad jie, girdi, pra
laužę Stalino tvirtumų lini
ją keliose vietose Kijevo 
fronte. (Vokiečių komanda 
to nepatvirtina.)

Naciai Sunaikinę 8 
Anglijos Laivus

Berlin. — Nacių koman
da praneša, kad jų submari
nai ir orlaiviai nuskandinę 
8 prekinius anglų laivus, vi
so 44,830 tonų įtalpos.

Pasak nacių, tai jų orlai
viai, girdi, Žitomiro srityj 
sunaikinę 500 sovietinių tro- 
kų ir 18 geležinkelio vago
nų.

Anglijos Submarinai Nuskan
dinę 5 Fašistų Laivus

London. — Anglų subma- 
rinas nuskandino italų šar
vuotlaivį 10,000 tonų; kiti 
submarinai sunaikino tris 
italų-vokječių laivus su ka
riniais reikmenimis ir nu
skandino vieną šarvuotą 
prekinį fašistų laivą, kaip 
praneša anglų komanda.

Sovietai Pasitraukdami Veik 
Viską Sunaikinę

Vokiečių karo frontas. — 
Sovietų kariuomenė, pirm 
pasitraukdama nuo nacių iš 
Vakarinės Ukrainos, sunai
kino visokias medžiagas, 
reikmenis ir įvairius įrengi
mus, ypač viešus. Bet, girdi, 
raudonarmiečiai n e g a Įėję 
sudegint kviečių laukuose, 
nes kviečiai dar esą peržali, 
kaip sako nacių cenzūruotas 
pranešimas iš to fronto.

BESSAR.ABIJOS FRONTE 
RAUDONARMIEČIAI IŠ

VIJO NACIUS ATGAL
Sovietą Karo Laivai Nuskandino Du Vokiečių Naikintuvus

Maskva, liepos 7. — So- Dniepro upę, kaip praneša 
vietų armija visu frontu 
perėjo i kontr-atakas prieš 
vokiečius ir padarė jiem di
džių nuostolių, ypatingai 
Ostrovo srityje, kur daug 
nacių išmušė, kaip praneša 
Sovietų žinių Biuras;

Bessarabijoj Sovietai per 
kontr-atakas nuvijo priešus 
atgal iki pradinių jų pozici
jų-

Rygos Įlankoje Sovietų 
karo laivai nuskandino du 
vokiečių karinius laivus nai
kintuvus.

Raudonarmiečiai atstūmė 
vokiečius atgal Į pietus nuo 
Ostrovo.

Maskva, liepos 7. — Rau
donoji Armija, darydama 
kontr-atakas privertė na
cius jau tiktai gintis keliose 
fronto dalyse ir atmušė ,vi-

ŠOLOMSKO MARŠRUTAS Į VAKARUS
Drg. D. M. Šolomskas, Li

teratūros Draugijos sekre
torius, važiuoja organizaci
niais ir prakalbų reikalais į 
Chicagą ir kitus didmies
čius. Jis lankysis sekamose 
kolonijose:

Liepos 21-22 dd. Baltimo- 
rėj.

Liepos 23-24 dd. Pitts
burgh.

Liepos 25-26 dd. Cleve
land.

Liepos 27-28-29 dienomis 
Chicago j.

Liepos 30 d. Grand Ra
pids, Mich.

Liepos 31 d. ir rugpjūčio
1 dieną, bus Detroit, 
Mich.

Rumunijos Žmonių Su- Vokiečiai Neapsupo
kilimai prieš Nacius Raudonosios Armijos

RumunijosMaskva.
gyventojai su ginklais suki
lo prieš nacius. Vokiečių ko- 
mandierius, todėl, įsakė tuo
jau sušaudyt visus, kurie 
tik mėgins panaudot prie
vartą prieš nacius.

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Corriere della 
Sera” įtalpino pranešimą, 
jog Jassy mieste, Rumuni
joj, per tris dienas tęsėsi 
žmonių sukilimas prieš vo
kiečius. Dauguma miesto 
gyventojų dalyvavo sukili
me.

Naciai Kankinę Tūkstančius 
Moterų ir Vaikų

Maskva,. — S. A. Lozovs- 
kis, užsienio reikalų vice-ko- 
misaras, pareiškė spaudos 
atstovams, jog naciai viešai 
kankino tūkstančius begink
lių moterų ir vaikų Lomžoj.

Guayaqil, Peru. — Prasi
dėjo karas tarp Peru ir 
Ecuadoro respublikų, šaudo 
artilerija, kertasi pėstinin
kai ir veikia orlaiviai iš 
abiejų pusių. Kautynės kilo 

Sovietų komanda. O vaka- dėl pasieninio žemės ruožto, 
rykščiai pranešimai Sovietų kuri jau seniai savinasi kaip 
Žinių Biuro rodo, kad vokie- Peru, taip Ecuador, 
čiai tuo tarpų nelaimėjo nė 
vieno colio daugiau Baltijos yra 
valstybėse ir Baltgudijoje:

sus priešų bandymus pereit

300 VOKIEČIŲ TANKŲ 
SUNAIKINTA

Viename įtūžusiame mū
šyje raudonarmiečiai sek
madienį sunaikino 300 nacių 
tankų.

Tebesiaučia didžiulės kau
tynės tarp mechanizuotų jė
gų srityse Ostrovo, Lepelio 
ir Novogrado Volynsko.

Ostrovo srityje Sovietai 
energingomis kontr-atako- 
mis padarė sunkių nuostolių 
vokiečiams.

Disnos srityje per dieną 
siautė žiaurūs mūšiai.

(Tąsa ant 6-to puslapio)

Rugpjūčio 2 d. Roches-

Visų šių kolonijų Litera
tūros Draugijos kuopos ir 
kitos mūsų organizacijos 
privalo greitai rengtis prie 
prakalbų. Nors oras ir šil
tas, bet dabar žmonės labai 
įdomauja įvykiais ir pagei
dauja prakalbų. Vieną va
karą reikia rengti prakal
bas, o kitą šaukti visų vei
kėjų pasitarimą, kur daly
vaus ir šolomskas. Į pasita
rimus reikia šaukti ir iš ar
timesnių apylinkių veikėjus, 
kur tas galima. Apie prakal
bas ir pasitarimus praneški
te Literatūros Draugijos 
centrui.

Maskva. — Užsienio rei
kalų vicę-komisaras S. A. 
Lozovskis pareiškė, jog na
cių pasakos,, kad jie ties 
Bialystoku apsupę dvi Rau
donąsias Armijas, tai yra 
gryniausias melas. Lozovs
kis sakė, jog nė viena rau
donarmiečių kuopa ten ne
buvo apsupta.

PERKŪNUI TRENKUS, 85 
ŽUVO TEATRE

Guadalajara^ Mexico. — 
Trenkus perkūnui į judamų
jų paveikslų teatrą, persi
gandę žiūrovai šoko nuo 
balkono, o kiti taip metėsi 

•laukan vieni per kitus, jog 
dėl to 85 asmenys užsimušė 
bei tapo kitų mirtinai su
trempti.

London, liepos 7. — Ang
lai nušovė žemyn 6 vokiečių 
orlaivius, o vokiečiai — 9 
anglų orlaivius.

KARAS TARP PERU 
IR ECUADORO

Abidvi šios respublikos 
Pietinėje Amerikoje. 

Peru turi apie 5 milionus 
gyventojų, o Ecuador 
apie pusantro miliono.

tik

SOVIETAI BOMBARDAVO 
SUOMIUS-NACIUS

Helsinki. — Sovietų orlai
viai bombardavo suomių ir 
nacių karinius punktus Hel
sinkyje, Kotkoje ir keliuose
kituose miestuose. Suomiai |^ur jįrj;)a 150 tūkstančių 
- naciai sakosi nušovę 5 so-, - - - 
vietinius orlaivius.

RAUDONARMIEČIAI LAIMĖ
JO DURTUVU KOVĄ

Maskva. — Raudonarmie
čiai ties X durtuvais užpuo
lė nacių kariuomenę, tūks
tančius jų išžudė, o likusius 
atmetė tolyn atgal, — sako 
Sovietų komanda.

Stengiasi Sutaikyti Pie
no Fanny Streiką

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehmanas stengiasi su- 
taikyt pieninius farmerius 
streikuojančius prieš pieno 
kompanijas.

Streiką veda Dairymen’s 
League Kooperacija, turinti 
30 tūkstančių narių. Reika
lauja, kad kompanijos dau
giau mokėtų už perkamą iš 
jų pieną. Streikas tęsiasi 
jau 7 dienas.

New Yorko valstijoj esa
ma apie 55,000 pieninių far- 
merių iš viso.

Nenaudėliai Pardavikai 
Bus Išvyti iš Francijos

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos oficialis 
laikraštis “Pravda” karčiai 
pasmerkė Vichy Francijos 
valdžią, kad ji be jokios 
priežasties, tiktai pagal na
cių norą, sutraukė diploma
tinius ryšius su Sovietų Są
junga. “Pravda” tvirtina, 
jog plėšikai naciai ir fran- 
cūziški jų agentai bus išvy
ti iš francūzų žemės.

“Pravda” nurodo, kaip 
penktoji k o 1 u m n a tarp 
Francijos valdovų per karą 
atidarė užpuolikam naciam 
frontą ir išdavikiškai leido 
priešui peiliu užnugariu 
smeigt Francijos žmonėms; 
atidavė naciam ginklus, 
miestus, geriausius laukus 
ir kt. Dabar gi sumokama 
naciam grobikam po 3 bilio- 
nus dolerių karinių kontri-

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

P i e t iniai Mainieriai 
Išgavo po $1.49 Dau

giau Algos Dienai
Washington. — Minkštų

jų angliakasyklų savininkai 
iš pietinių valstijų pasirašė 
dvejų metų sutartį su CIO 
Jungtine Mainierių Unija ir 
sutiko mokėt po 7 dolerius 
už darbo dieną, tai $1.40 
daugiau negu pagal senąją 
sutartį.

Dabartinė sutartis sulygi
na pietinių mainierių algas 
su šiauriniais. Pirmiau ang
liakasiai pietinėse valstijose 
gaudavo po 40 centų dienai 
mažiau negu šiaurinėse.

Ši sutartis apima minkš
tąsias angliakasyklas Piet
vakarinėje Virginijoj, Šiau
riniame Tennessee, Rytinia
me Kentucky ir Virginijoj- 

v

mainierių.
Išgautas pakėlimas algos 

mainieriam, pagal sutartį, 
turi būt pridėtas pradedant 
nuo balandžio mėnesio 1 d. 
šiemet.

Angly Orlaiviai Naikino 
Naciu Prieplaukas ir 

Fabrikus
London, liepos 7. — Di

džiuliai būriai Anglijos or
laivių vėl įtūžusiai bombar
davo nacių prieplaukas ir 
kitus punktus šiaurinėje 
Francijoje, dienos laiku. Jie 
taipgi degino ir ardė nacių 
fabrikų centrus vakarinėje 
Vokietijoje.

Anglai neteko 12 savo lėk
tuvų, bet jie nušovė ir tiek 
pat vokiečių orlaivių.

(Naciai sako, kad jie nu
kirtę 17 anglų orlaivių, o 
savo nepraradę nė vieno.)

Tipiškas Japonų Pagyras
Japonija. — Japonų karo 

ministerija paskelbė, būk 
kare su Chinija užmušta 
tiktai 109,250 japonų, bet, 
girdi, japonai užmušę 2,- 
015,000 chinų.

Berlin. — Vokiečių katali
kų vyskupai išleido ganyto
jišką laišką, kur jie sakosi 
esą ištikimi valdžiai, bet 
smerkia p r i eškatalikiškus 
nacių veiksmus.

ORAS. — Šutinančiai šil
ta. apsiniaukę.
bucijų per metus.

Naciai taip plėšia francū- 
zus, kaip dar niekas nieka
da istorijoj. Jie atnešė fran- 
cūzam alkį, žiaurią prie
spaudą, nedarbą ir dar ne
girdėtą skurdą.

O dabartiniai 
valdovai Petain 
nusprendė, kaip 
visų pranešimų, bendradar
biaut su nacių Vokietija, ne 
tik ūkiškai, bet kariniai ir 
politiniai, idant įsteigt visoj 
Eūropoj barbarišką nacių 
“naują tvarką.”

/ v

i

Franci j os 
ir Darlan 
matyt, iš
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Fašizmas Bus Sutrėksiąs!
Istorinė Stalino kalba, sakyta pereitą 

ketvirtadienį, dar kartą pabrėžia, kad fa
šizmas gali būti sunaikintas, turi būti su
naikintas ir bus sunaikintas.

Bet tas bus atsiekta ne be sunkumu. 
Prisieis labai daug pasiaukoti, — pir
miausiai Sovietų Sąjungai pasiaukoti. 
Žus daug žmonių, bus sunaikinta daug 
turto; gal būt tam ims daug laiko. Bet to 
buvo tikėtasi ir turi būti tikėtasi, turi 
būti daleista.

Stalinas kalbėjo atvirai. Jis pripažino 
Sovietų Sąjungai pavojų. Jis pripažino, 
kad dalis Sovietų Sąjungos (tame skai
čiuje Lietuva) yra priešo žiauraus bato 
trempiama. Jis tai pasakė be svyravi
mų, pripažindamas nelaimes ir jis pabrė
žė, kad toji nelaimė paėjo vyriausiai to
dėl, kad priešas puolė iš pasalų, sulaužy
damas nepuolimo sutartį, kad jis puolė 
be karo paskelbimo, be jokio įspėjimo; 
priešas buvo sukoncentravęs milžiniškas 
jėgas ir jas paleido ant syk, kai Sovietų 
Sąjungos karo jėgos nebuvo sumobilizuo
tos, nors priešakiniai būriai budėjo pa- 
rubežyje.

Bet priešo jėgos taipgi yra smarkiai 
-apkarpytos; jo patys geriausi tankai su
naikinti, jo patys geriausi orlaiviai su- 
pliaškinti; jo patys geriausi kariai guli 
be galvų, be kojų ir be rankų mūšio lau
ke — šimtai tūkstanęių jų.

Net ir buržuaziniai rašytojai ir radijo 
kopientuotojai pripažįsta tą nesumuša- 
mą faktą: Jeigu Stalinas galėjo šitaip at
virai kalbėti, tai reiškia, kad Sovietų Są
jungos tautos yra apvienytos, kad Sovie
tų Sąjungos darbo žmonės, liaudis, eina 
išvien su Sovietų vyriausybe ir plieninė
je vienybėje yra pasirjžusi sunaikinti 
priešą I

Stalinas pabrėžė ir tą faktą, kad So
vietų Sąjunga šiandien kovoja už viso 
pasaulio pavergtų tautų laisvę, už demo
kratinių kraštų saugumą.

Tas reikia juo labiau įsitėmyti mums, 
amerikiečiams. Ant kiek Sovietų Raudo
noji Armija pasekmingiau priešą muš, 
ant tiek mūsų kraštas bus saugesnis, tu-

prieš fašizmą, gina viso pasaulio žmonių 
teisgs.” Todėl kiekvienas kultūrininkas, 
kiekvienas pažangus žmogus privalo stoti 
su SSSR.

Daugybė Amerikos rašytojų pareiškė 
savo panašią nuomonę. Daug aktorių, 
daug menininkų, daug profesionalų daro 
tą patį.

Pravartu būtų ir Amerikos lietuviams 
profesionalams tarti savo žodį tuo klau
simu. Kodėl lietuviai profesionalai, saky
sim, negalėtų sudaryti peticijos, po ja pa
sirašyti ir pasiųsti prezidentui Roosevel- 
tui, kad jis teiktų Sovietams ir Anglijai 
visokeriopiausią pagalbą mušti barbariš
ką hitlerizmą? Juk profesionalai turėtų 
žinoti, kad Sovietų Sąjunga šiandien ve
da žūt-būtiną kovą ne tik už savo žmo
nių laisvę, bet ir už laisvę viso pasaulio 
žmonių, įskaitant Jungtines Valstijas.

Hitleristai
Senatoriai Wheeler, Nye, Taft ir kiti, 

išsijuosę darbuojasi Hitlerio naudai. 
Jiems padeda Lindberghas, kuris andai 
viešai pareiškė nuomonę, kad Amerika 
turėtų dėtis su hitlerine Vokietija. Ap
link šiuos žmones sukasi daugybė kitų, 
mažesnių ir didesnių hitleriškų agentų, 
jiems turavojančių.

Tai yra Amerikos Quislingai. Tai yra 
žmonės, pasimoję pakirsti Amerikos de
mokratijai gajumą ir ją sunaikinti. Prieš 
juos reikia kovoti. Reikia kiekvienam ži
noti, kad šiandien vyriausis pavojus yra 
hitlerizmas ir jis turi būti sukriušintas 
amžiams.

Hitlerio Agentai Lietuvių 
Kunigų Tarpe

“Vilnis” (iš liepos 3 d.) rašo:

1$ K ARO IR API E KARA
Ar Pataikė Hitleris
Užpuolimui Laiką?

Vokietijos fašistai, prie
šakyje su Hitleriu, bruta- 
liškai užpuolė Sovietų Są
junga. Fašistai šaukia “kry
žiaus karau prieš Sovietus 
visus”. Jiems jau pavyko su
daryti baisų skandalą. Tik 
pagalvokite, prieš Sovietų 
Sąjungą eina Vokietijos ir 
Italijos fašistų govedos, su 
jais išvien puola Rumunijos 
ir Finliandijos fašistai. So
vietus puola Vengrijos, Slo
vėnijos, Kroatijos ir Alba
nijos valstybės, kurios jau 
senai yra Vokietijos ir Ita
lijos fašistų pavergtos. 
Prieš Sovietus faktiškai ka
riauja Švedijos ir Franci jos 
imperialistai, kurie leidžia 
savo šalyse mobilizuoti liuo- 
snorius, perleidžia per savo 
teritorijas fašistų armijas 
ir teikia kitokią pagelba. 
Reiškia, prieš Sovietų Są
jungą susidarė ta baisioji 
jėga, kurią per daugelį me
tų organizavo Hitleris ir ki

jo j ir vakarinėj Ukrainoj 
jau siaučia baisus fašistų 
teroras prieš darbo žmones. 
Bet darbo liaudis imasi gin
klo ir stoja kovon. Jau iš 
Berlyno, nuo liepos 1 dienos, 
fašistai sako, kad Vokieti
jos budeliškas karas prieš 
Sovietų Sąjungą įgauna pi
liečių karo farmas. Jie sa
ko, kad apsupti raudonar
miečiai greitai persirengia 
į civilius drabužius, randa 
valstiečių pagelbą ir iš už
nugario veikia prieš Vokie
tijos fašistus. Aišku, kad čia 
veikia ne vien raudonarmie
čiai, bet darbininkai ir val
stiečiai, buvę, prie Smetonos 
mažažemiai ir bežemiai. O 
ant kiek daugiau Vokietijos 
fašistai įsigaus į Sovietų Są
jungą, ant tiek jie ras di
desnį visos masės pasiprieši
nimą. c-

Kitas didelis faktorius, tai 
Japonijos imperialistai. Prie 
kitų sąlygų jie būtų kartu 
užpuolę Sovietus. Dabar gal 
nuo to susilaikys, nes So-

tame, kad frontas labai il
gas, veikia iš abiejų pusių 
mechanizuotos jėgos, kurios 
greitai keičia savo pozicijas. 
Ant tokio ilgo fronto, tą 
pat dieną, gali viena pusė 
vienur laimėti, o kita kitur.

Vieną dalyką “Tmes” pa
brėžia, tai tą, kad Raudo
noji Armija labai drąsiai ir 
vieningai kovoja. Net patys 
Vokietijos fašistų praneši
mai sako, ,kad “rusai fana
tiškai priešinasi”, “rusai iki 
mirties kaunasi,” “rusai aš
triai kontr-atakuoja.” Mini
mas laikraštis sako, kad 
raudonarmiečių kovingumas 
jau įrodytas, kad dabar lie
ka tik- laukti sugabumo iš 
Raudonosios Armijos ko
mandos vadovystės. Mes gi, 
manome, kad ir Raudono
sios Armijos vadovystė yra 
užtektinoj aukštumoj, kad 
vadovauti drąsiems kovoto

jams už darbo žmonių lais
vę.
Milionai Lapelių ant Nazių 

Linijų
Milionai lapelių su atsi

šaukimais į vokiečius, ru
munus ir finus karius jau 
išmesta ant jų eilių iš So
vietų orlaivių, kaip praneša 
iš Maskvos. Į Vokietijos la
kūnus atsišaukė vokiečiai 
lakūnai Kratz, Appel, Sch
midt ir kiti, kurie su nazių 
karo lėktuvais perlėkė į So
vietų pusę. Vokiečių belais
vių kareivių atsišaukimai iš
platinti. Molotovo kalba 
buvo atspausdinta 8,000,000 
kopijų vokiečių kalboj ir iš
platinta virš nazių armijos. 
Vokiečių kalboj leidžiami 
laikraščiai, kuriuose iškelia
ma nazių barbarizmas, kal
tė už karą ir jie platinami 
fronte. Aišku, kad šis ap- 

Išvietos darbas turės atrasti 
vokiečių kareivių, darbo 
žmonių širdyse atsiliepimą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

SKAITYTOJŲ BALSAI |

Todėl savaime išplaukia, kad Amerikos 
liaudis privalo stovėti su prezidento 
Roosevelto pareiškimu: duoti Sovietų Są
jungai ir Anglijai visokią pagalbą mušti 
Hitleriui. Nes duodami pagalbą Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai, Amerikos žmonės 
tolydžio gins savo interesus, savo laisvę.

Rašytojai ir Menininkai
Pasisako

Amerikos Artistų Sąjunga, dalis Unit
ed Office and Professional Workers of 
America, pasisakė griežtai už visokią pa
ramą Sovietų Sąjungai jos kovoje prieš 
barbarišką hitlerizmą. Sąjungos vardu 
telegramą Maskvon pasiuntė žymusis 
amerikietis artistas Rockwell Kent. Jis 
sako, kad “Sovietų Sąjunga, kovodama

“Lietuvos liaudis džiaugsmu gyveno 
nusikračius išnaudotojų, kūrė gyvenimą 
ant lygybės ir teisybės pamatų. Fašisti
nis smakas užpuolė ją, nuteriojo ir kai 
kuriose vietose grąžino senuosius engė
jus — dvarponius, aršiuosius valdinin
kus.

“Kada kūrėsi Lietuvoje naujas gyveni
mas, tie liaudies siurbėlės buvo išbėgę 
pas savo prietelį Hitlerį Berlynan. Dabar 
jų lizdas, su pagelba Vokietijos nazių, 
persikelia Lietuvon.

“Pasipylė baisiausias žmonių kankini
mas, žudymas, niekinimas. Išnaudotojai 
ir engėjai Lietuvos liaudies dar sykį pa
trynė rankas iš džaugsmo, kad sugrįžo 
jų perteklingos ir laimingos dienos gy
venti liaudies prakaitu.

“Tuo džiaugsmu persiėmė ir ‘socialis
tai,’ ir klerikalai. Jie neišpasakytai dė
kingi Hitleriui už ‘išlaisvinimą’ Lietuvos.

“ ‘Draugas’ trečiadienio numeryj dide
lėm raidėm sušuko: ‘Chicagos Lietuviai 
Meldžiasi už Lietuvą ir išlaisvintojus.’ O 
tie ‘išlaisvintojai’ yra Hitleris, fašistinių 
judošių vadas, kuris tyko kaip gyvatė 
kirsti ir mūsų šaliai Amerikai.

“Chicagos lietuviai kunigai įsakė liepos 
4 dieną melstis už Hitlerį, kaip ‘išlaisvin
toją.’ Taip, jau nėra jokio sekreto, kad 
ta klika, kuriai vadovauja drauginiai, 
naujieniniai, sandariniai ir kiti, eina iš
vien su hitlerizmu. Nuo dabar į juos, kai- 

. po į tokius, Amerikos lietuviai ir žiūrės 
— žiūrės kaipo į fašistų pakalikus.

“Turį senso ir Amerikos žmonės prama
to didžiausias nelaimes iš Hitlerio pu
sės, na, o čia drauginiai pašlemėkai su
siriesdami ne tik patys garbina Hitlerį, 
bet verčia tatai daryti ir savo parapijo
mis.

“Neilgai jūs galėsite džiaugtis fašizmo 
laimėjimais. Sovietų Sąjunga ir viso.pa
saulio liaudis nukirs galvą tam fašisti
niam smakui. Jūsų maldomis už palaimą 
Hitleriui visas svietas tada biaurėsis 1” <

ti Sovietų priešai.
Bet ar pataikė laiką už

puolimui? Mums atrodo, 
kad nepilnai. Ir štai tie fak
tai. Vokietijos fašistai pa
vergė Norvegiją, Holandiją, 
Belgiją, Čechoslovakiją, Au
striją, Rumuniją, Bulgariją, 
Jugoslaviją, Graikiją, Len
kiją ir Franciją. Pavergti 
kraštai neapkenčia fašistų. 
Pavergtų kraštų žmonės ba
dauja, vargsta, skursta. Ten 
artinasi sukilimas. Iš po 
nakties namų sienos apra
šomos obalsiais prieš Vokie
tijos ir Italijos fašistus, ži
noma, ir pavergtuose kraš
tuose yra fašistinių gaivalų, 
kurie eina išvien su Hitle
riu ir Mussbliniu. Tie gai
valai viską daro, kad padė
ti fašistams. Jie Holandijoj 
ir Belgijoj jau organizuoja 
savus liuosnorius karui 
prieš Sovietus. Bet vis vien, 
pavergtų kraštų milžiniška 
žmonių didžiuma yra prieš 
fašistus, prieš pavergėjus.

Jeigu mes paimsime Lie
tuvą, Latviją ir Vakarinę 
Baltarusiją ir Ukrainą. Tų 
šalių darbo liaudis jau tu
rėjo laisvą žmonišką gyve
nimą. Tą laisvę, valstie
čiams žemes atėmė Vokieti
jos fašistai ir tų šalių nami
niai pardavikai. Kiekvienas 
suprasime, kaip dabar jau
sis 75,000 Lietuvos bežemių 
ir mažažemių, kuriems So
vietai buvo davę žemes, o 
dabar nuo jų ponai atims! 
Kiekvienas suprasime, kad 
Lietuvoj, Latvijoj, Baltrusi-

vietai randa pritarimo An
glijoj ir Jungtinėse Valsti
jose apsigynimo karui. Gal 
Japonijos imperialistai ne
drįs išstoti prieš Sovietus, 
bijodami Tolimųjų Rytų 
Raudonosios Armijos, An
glijos ir Amerikos bendro 
veikimo prieš juos. Ir jeigu 
Japonija bus sulaikyta nuo 
karo prieš Sovietus, tai jau 
bus didelis Vokietijos fašis
tams smūgis.

Trečias dalykas, tai atsi- 
nešimas Anglijos ir Jungti
nių Valstijų linkui Sovietų 
ir Vokietijos karo. Prie ki
tų sąlygų, sakysime, jeigu 
Vokietijos fašistai tą užpuo
limą būtų suspėję organi
zuoti 1939 metų pradžioje, 
ko jie siekė, tai tada Angli
jos ir Amerikos valdonai ne 
tik net ir žodžiais nebūtų 
išvien su Sovietais, bet prie
šingai, jie būtų buvę su Vo
kietijos fašistais. Dabar 
Anglija negali Hitlerio kvie
timą kryžiaus karui priimt, 
nors ten yra daug lordų, ku
rie to nori, nes negali Hit
leriui pasitikėt. Amerikos 
valdžia turi aiškiai suprasti, 
kad jeigu Hitleris sumuštų 
Sovietus ir Angliją, tai tada 
jis užpultų ir Ameriką.

Tas patsai ir su Hitlerio 
pavergtais kraštais, jeigu 
jam būtų pavykę tuos kraš
tus, kaip Lenkiją, Jugosla
viją, Graikiją, Belgiją, Ho
landiją, Franciją, Norvegi
ją prikalbinti tada, kada jos 
buvo laisvos, karui prieš So
vietus, tai tie kraštai būtų

Kaip Jie Dabar Jaučiasi?
Noriu paklausti “mūsų” 

smeton-nacių, kaip jie dabar 
jaučiasi, kaip jų išgarbintasai 
“išganjTojas” Hitleris su savo 
razbaininkų gauja užplūdo 
mūsų gimtąjį kraštą Lietuvą ir 
viską tenai “lįuosuoja” plie
nu ir ugnimi? Ar smagiai jau
čiasi mūsų miesto (Philadel- 
phijos) hitler-smetoniniai radi- 
jušninkai, kurie, tarytum rici
nos paėmę, lakstė, bėginėjo, 
bliurbė per savo radijušą, 
džiūgaudami, kad ateis “išga
nytojas” Hitleris ir paliuosuo- 
siąš Lietuvą iš Sovietų Sąjun
gos “nevalios?”

Dabar jų mylimas Hitleris 
Lietuvą jau “liuosuoja”! Liuo- 
suoja ją nuo žemės paviršiaus, 
maudydamas jos liaudį krau
juose.

Ar jie supranta, ar jie įsi
vaizduoja, kad jų tie begali
niai alasai, tie bliurbimai per 
radijušus ir prakalbas, buvo 
tuomi balsu, kuris drąsino juo
dą hitleriškąjį fašizmą pulti 
Sovietų Sąjungą ir mūsų gimti
nį kraštą — Lietuvą ?

Ar dabar jums, lietuvių tau
tos išsigimėliai, geriau miega

mi, kad budelio Hitlerio gau

jos skerdžia Lietuvos žmones, 
triuškina jų kaulus, taško sme
genis, degina jų namus, mindo 
javus laukuose? Iš kieno ran
kų ir kokiais judošgrašiais jūs 
gavote apmokėti už tą šlykš
čią ir pardavikišką propagan
dą, kurią jūs varėte prieš Lie
tuvą ir jos valdžią? Kaip jums 
patinka dabar tie kruvinieji 
grašiai? Ar jie jus neveda 
prie to, kaip aną Kristų par
davus! Judą, kuris, pats sau 
užsinėręs virvę ant kaklo, pa
sikorė? Nepavydime mes jums 
Judos likimo! Džiaugkitės .. .

Norėtųsi paklausti Philadel- 
phijos antanavičinių radijuš- 
ninkų, kaip jie dabar jaučiasi 
ir ar jų krautuvės biznis paki
lo nuo to, kai Lietuvos žmonių 
'liejasi kraujas? Labai būtų 
vietoje, kad dabar tie žmones, 
kurie turėjo ar dar turi reika
lus su tais lietuviškais Judais, 
pasiklaustų jų, kaip jie jau
čiasi, kuomet Hitleris taip 
“liuosuoja” Lietuvą.

Laikas Amerikos lietuviams 
j jau suprasti, kam tarnauja 
j tokie smeton-naciai Antanavi- 
čiai, Karpiai, Grigaičiai, Straz
dai, Michelsonai, Tysliavai ir 

'Ko. J. S.

Klausimai ir Atsakymai

Lietuviai katalikai turėtų protestuoti 
prieš Hitleriui parsidavusius fašistinius 
kunigus, kurie naudoja bažnyčią fašisti
nei politikai stiprinti.

Vėliau apsivedžiau ir gavau 
ketvirtį ha kraičio, tačiau ke
turių asmenų šeima negi gali 
iš tiek žemės prasimaitinti. 
Dažnai ne tik juodos duonos, 
bet ir putros neturėdavome. 
Dirbdavome kur tik buvo ko-
kio darbo,

sudarę žymią priešsovietinę 
jėgą. Dabar gi tų kraštų 
pavergta liaudis yra prieš 
fašizmą.

Taigi, imant tą viską aty- 
don, nepaisant, kaip Vokie-

kiti šeimos nariai tijos fašistai kelia trukšmą,

Bekarviškumą Likviduojant
Parsivedu Ketvergę

Renavos apylinkės naujaku
riams pavasaris atnešė didelį 
džiaugsmą. Dar tik neseniai 
naujakuriai gavo trąšų ir sė
klų, o štai dabar jie gauna ir 
karves, apie kurias jie jau nuo 
seniai galvojo. Vadagių kai
mo naujakurys Pr. UndŽys, 
glostydamas tik ką gautą ket
vertų metų pieningą karvę., 
pasakoja aplink sustojusiems 
darbo valstiečiams jo pastan

gas įsigyti savo karvutę. “Mes 
abu su žmona nuo pat vaikys
tės vargome dirbdami sveti
miems, tikėdamiesi nors kar
vutę įsigyti, mat, gaila buvo 
mažųjų, kurie pamatę galvi
jus nuolatos mums širdį skau
dino, primindami apie saldų- 
jį pienelį, kuriuo juos pavai
šindavo geraširdė našlė kai
myne Vaišnienė. O dabar, po 
30 metų lūkesčio ir pastangų 
mūsų viltys išsipildė. Pernai 

j gavome žemės, miško medžia
gos, o šiandien ir parsivedu

ketvergę. Aš be galo džiau
giuos ir esu dėkingas Parti
jai ir Tarybų valdžiai už rū
pinimąsi naujakuriais. Aš pa
sistengsiu atsilygint vyriausybei 
už rūpesčius ir grąžinsiu su 
kaupu tai, ką man davė. Už 
socialistinę santvarką nesigai
lėsiu ir galvą padėti.”

Senyvas vargo ir skurdo 
išraižytu veidu naujakurys 
Gedutis, iš Mažaičių kaimo, 
pasakoja. “Nuo pat mažens 
pradėjau svetimiems dirbti, o 
pats galo su galu nesumezgu.

aptarnaudavo apylinkės tur
tingesniuosius. Padidinti že
mės sklypelį ir įsigyti savo 
karvę buvo visos šeimos rūpes
nis. Nieko nepadėjo ir taupy
mas, nes vasaros visos šeimos 
sutaupąs šaltieji mėnesiai pra
rydavo. Tik tarybų valdžia 
mus ant kojų pastatė. Dabar 
esame lygūs su kitais darbo 
valstiečiais, nes gavome ne tik 
žemės, bet ir karvę, kuriai jau 
šiemet užsėsiu nemažą sklypą 
pašarinių žolių ir šakniavaisių. 
Be to, jau įsigijau akėčias ir 
kitus reikalingiausius žemės 
dirbimo įrankius. Valstybės 
paramos ir giminių dėka susi
dariau lėšų ir arkliui. . . No
rėčiau būti jaunas ir dirbti 
kaip galima daugiau, kad ta
rybų valdžia pajustų visoke
riopą mūsų, naujakurių ir dar
bo valstiečių, paramą kuriant 
socializmą.”

St. Miknys.

kaip jie šūkauja., kad “visas 
svietas prieš Sovietus,” bet 
to nėra. Kaip tik priešingai, 
pavergtų šalių gyventojai 
yra už Sovietų laimėjimą ir 
tas pasireikš jų veikloje.

Mums atrodo, kad politi
niai Hitleris nepataikė mo
mentą užpuolimui ant So
vietų Sąjungos. Tik reikia 
darbo žmonėms budėti, kad 
Anglijoj ir Amerikoj Hitle
rio agentai negalėtų pasuk
ti šių šalių politiką fašistų 
naudai.
Raudonarmiečių Kovingu

mas Jau Yra Įrodytas 
r‘New York Times” nuo 

liepos 3 dienos rašo redak
cijos straipsnyje, kad labai 
sunku tikrą karo paveikslą 
gauti iš Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos kovų. Dalykas

Klausimai

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija:
' 1. Kodėl nesimato laikraščiuo
se tokio baisaus skandinimo 
Anglijos laivų per nazius, ir, 
rodos, Afrikoj Libijoj visai ap
sistojo karas. Ar nebus Ang
lija padariusi kokį suokalbį 
prieš Sovietų Sąjungą? Juk 
Hess ne be reikalo orlaiviu at
lėkė į Angliją. Iš anglų torių 
ir pasaulio kapitalistų galima 
visko tikėtis. Pasaulio darbi
ninkai turi labai budėti.

2. Kadaise “Laisvėj” ma
čiau, kad Hitlerio valdžia iš
leido 3-jų bilijonų vertės bo
nų ir Amerikos milijonieriai 
tuoj išpirko, kad Hitleris galė
tų gerai apsiginkluoti.

Ar teisybė? Jei teisybė, tai 
kada, kokiais metais? Mum 
reikia faktų, prie diskusijų.

3. So v. Sąjunga kariauna 
už viso pasaulio reikalus, kad 
paliuosuoti iš kruvinos fašiz
mo priespaudos, kartu ir už 
Anglijos ir Amerikos laisvę. 
Tai kodėl visuose buržuazi
niuose laikraščiuose Sov. Są
jungą vadina “Reds”? Man 
rodos, kad tai baisus įžeidi
mas Sov. Sąjungos arba panie
kinimas. Kodėl nevadinti So
viet Union?

Petras Butkiavičius.

jau ki- 
gyveni- 
eiga at-

kokiam 
buvo fas 
negalime

Tarpe

y.

Atsakymai:

1. šį klausimą jūs patys ir 
atsakote. Tiesa, kad dabar ky
la visokių kalbų ir. abejonių 
apie Vokietijos santykius su 
Anglija. Kad Hess buvo Hit-

lerio atsiųstas Anglijon siūlyti 
taiką ir karą atkreipti prieš 
Sovietų Sąjungą, tai dabar ne
bėra jokios abejonės. Kelios 
dienos atgal iš Turkijos buvo 
oficialiai pranešta, kad nazių 
ambasadorius Turkijoje Papen 
pasiūlė Anglijai ir visoms 
buržuazinėmis šalimis tuojau 
baigti karą tarpe Anglijos ir 
Vokietijos ir pradėti visuotiną 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Ten sako, kad Anglija tokį 
pasiūlymą atmetus. Churchill 
taipgi prižadėjo tęsti karą ir 
padėti Sovietams. Tačiau kiek 
tie pažadai verti, tai 
tas klausimas. Tiktai 
mas ir tolimesnė karo 
sakys į šį klausimą.

2. Nepaduodate, 
“Laisvės” numeryje 
paskelbta, todėl
“check-up” padaryti.
Pirmojo Pasaulinio Karo ir 
dabartinio karo vokiškų bonų 
yra buvę šioje šalyje pardavi
nėta visokių. Bet už kokią su
mą tų bonų buvo Amerikoje 
parduota ir kokiais metais, tik
rai nežinome, nes 1941 metų 
“The World Almanac” nepa
duoda. Paduota tiktai, kad vi
so Amerikos įdėlių (invest- 
mentų) Vokietijoje yra už 
pusantro biliono dolerių, čia 
pristatoma ir amerikiečių pirk
tų vokiškų bonų vertė.

3. Kodėl komercinė spauda 
nevadina Sovietų Sąjungos tik
ruoju vardu, o visaip pravar
džiuoja, tai visiem aišku: ji 
socialistinės šalies neapkenčia 
ir prie kiekvienos progos sten
giasi ją apšmeižti ir išniekinti.
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Žmonių Programa Kovai Sumušt 
Hitlerį ir Hitlerizmą

Sekamą manifestą vienbalsiai priėmė 145 
delegatai susirinkime Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Nacionalio Komiteto New 
Yorke birželio 29 d.:

Amerikos žmonėms:
Mūsų šalies žmonės susiduria su nauja pa

dėtim pasaulyje.
Hitlerio fašizmas begėdiškai užpuolė Sovie

tų Sąjungą, bjauriai sulaužydamas nepuolimo 
sutartį ir nežiūrint to, kad Sovietų Sąjunga 
vedė taikos ir bepusiškumo politiką. Tatai ne
apsakomai labiau padidino Hitlerio ir fašizmo 
pavojų tautiniam gyvavimui visų tautų, socia
liam ir tautiniam saugumui Jungtinių Valsti
jų žmonių. Sovietų Sąjungos įtraukimas į ka
rą pakeitė patį šio karo pobūdį. Garbinga ir 
galinga apsigynimo kova, vedama Raudono
sios Armijos ir Sovietų Sąjungos jungtinių 
tautų, narsi jų kova, kad išvyt ir sukriušint 
užpuoliką, sudaro progą Jungtinių Valstijų 
žmonėms ir visoms tautoms susivienyt ir užsi- 
tikrint pilną ir galutiną sunaikinimą Hitlerio 
ir hitlerizmo.

Amerikos žmonės neapkenčia fašizmo ir 
bjaurisi juomi. Jie patys mato, jog fašizmas 
atneša neribotą priespaudą žmonių dauguo- 
menei namie ir užpuolimo karą siekiantį už
kariavimų užsieniuose.

Pirm išsiveržiant dabartiniam imperialisti
niam karui, žymus skaičius Amerikos žmonių 
pageidavo sustabdyt fašistinius užpuolikus, 
remdami politiką bendro (kolektyvio) saugu
mo — politiką, kurią siūlė Sovietų Sąjunga. 
Bet kapitalistinių šalių valdovai, grasinami 
fašistinio užpuolimo, atmetė šitokią politiką. 
O jie atmetė ją todėl, kad jie bijojo, jog pa
sipriešinimas užpuolimui sustiprintų demokra
tines jėgas tarp pačių jų šalių žmoniij ir su
tvirtintų Sovietų Sąjungos poziciją. Vietoj 
to, jie pasirinko begėdišką Municho politiką— 
maldyt (fašistinius kraštus) nusileidimais, iš
davystėmis ir pasidavimais.

* * *
Jie tikėjosi tokiu būdu nukreipt fašistinius 

užpuolikus nuo savęs, o atkreipt prieš Sovietų 
Sąjungą — Socializmo šalį, tikriausią čampio- 
ną taikos ir lygybės tarp tautų. Vietoj taikos, 
tie kapitalistiniai valdovai atnešė karą tarp 
pačių imperialistinių valstybių dėl pasaulio 
persidalinimo iš naujo. Jungtinių Valstijų 
žmonės neturėjo visai jokio pasitikėjimo to
kiu karu, nieko gero iš jo nelaukė. Jie taip ir 
liko milžiniška dauguma nusistatę vengt jo.

Veltui Sovietų Sąjunga stengėsi pastot kelią 
šiam antram imperialistiniam karui. Šią jos 
pastangą šaltai pastūmė šalin Chamberlainų 
sąmokslas, kuris siekė atkreipt fašistų užpuoli
mą prieš Socializmo šalį; tai todėl Sovietų Są
junga ir priėmė Vokietijos valdžios pasiūlymą 
daryt nepuolimo sutartį. Sovietų Sąjunga lai
kėsi pastovios bepusiškumo politikos linkui 
vienos ir antros pusės šiame kare ir dėjo visas 
pastangas, kad neleistų karui plačiau išsiplė- 
tot. Jinai stengėsi greitai sustabdyt karą ir 
įsteigt taiką, ši taikos ir bepusiškumo politika 
tarnavo ne tik reikalams Sovietų Sąjungos 
tautų, kurios troško ramybėje budavoti socia
listinę draugiją; ji taip pat atitiko goriausiem 
reikalam visų kraštų žmonių.

Visa tai įtikinančiai įrodė, jog šis karas tik
rumoje nėra karas prieš fašizmą, bet kova 
tarp varžybininkų, kurie siekia savo imperia
listinių tikslų. Sovietų Sąjungos toks nusista
tymas tiktai sustiprino įsitikinimą Amerikos 
žmonių daugumos, kad tai ne jų karas ir kad 
Jungtinės Valstijos, lygiai kaip ir Sovietų Są
junga, turėtų vengti jo. štai kodėl pažangio
sios dalys darbininkų judėjimo ir žmonių abel- 
nai laikė vyriausiu savo uždaviniu organizuot 
žmonių pasipriešinimą šiam imperialistiniam 
karui ir imperialistinei prievartos “taikai”; 
jie reikalavo tikrosios žmonių taikos, be sve
timų žemių prijungimų ir be kontribucijų, su 
pilnu užtikrinimu tautinės nepriklausomybės 
ir laisvės visom tautom. Jie suprato, jog tai 
vienintelis tikrasis kelias kovai prieš reakciją 
ir fašizmą.

Kodėl Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą šiuo 
laiku? Jis užpuolė todėl, jog patsai gyvavimas 
galingosios ir laisvosios Socialistinės valsty
bės jau savaime yra grūmojimas Hitlerio pla
nui siekiančiam pavergt pasaulio tautas. Jis 
užpuolė Sovietų Sąjungą, tikėdamasis tuomi 
sukelt reakcinius elementus Jungtinėse Valsti
jose ir Anglijoj, kad jie remtų jį; išnaujo iš- 
šaukt senąją Municho išdavystę prieš tautas 
Anglijos ir Amerikos ir tų kraštų, kuriuos jis 
pavergė Europoje. Jis užpuolė Sovietų Sąjun
gą kaipo pirmiausią prieškarinę poziciją pa
saulinės pirmynžangos, užpuolė ją taipgi su 
vilčia gaut neribotus turtų šaltinius Sovietų 
Sąjungos, kad tuomi jis galėtų sustiprint savo 
jėgą prieš Angliją ir Jungtines Valstijas ir 
toliau vykdyt savo planus dėlei pasaulio užka
riavimo.

Hitlerio ataka prieš Sovietų Sąjungą yra 
nauja baisinga ypatybė hitlerizmo pavojaus, 
gręsiančio žmonėms Amerikos, Anglijos ir vi
so pasaulio žmonėms, ši jo ataka įtikinančiai 
įrodo, jog Vokietijos fašizmas yra pasiryžęs, 
truks-luš, tęst savo kovą dėlei pasaulio užka
riavimo, užkart pasauliui tokį' režimą, kur vi

siškai būtų sunaikinta tautų nepriklausomybė 
ir visos pamatinės masių teisės. Taigi jokia 
taika yra negalima pasaulio tautoms, kol vi
siškai bus sunaikintas Hitleris ir hitlerizmas. 
Hitlerio fašizmas atsistojo visų akyse kaipo 
didžiausias ir vyriausias priešas pasaulio tau
tų.

Šitokia tai yra naujoji pasaulinė padėtis. 
Hitleris leidžia pasauliui dūmus į akis, kad 
jis, girdi, vedąs šventąjį karą prie komuniz
mą ; bet tas akių dūmimas neturi apgaut ir pa- 
skirstyt Amerikos žmonių, ir jis neapgaus ir 
nepaskirstys jųjų. Čia ne komunizme dalykas. 
Vokietijos fašizmas pasinešė pavergt visas ša
lis ir visas tautas — užkariaut pasaulį. Štai 
kame yra vienas ir vienintelis dalykas.

Sovietų Sąjunga kovoja prieš fašisto agre
soriaus žvėrišką užpuolimą; ji gina savo žemę, 
savo tautas, jų laisvę ir nepriklausomybę. Ji 
kovoja, kad išvytų ir sukriušintų fašistinę 
Hitlerio diktatūrą. Kas liečia šią kovą, tai 
Amerikos žmonės anaiptol nėra bepusiški ar 
abejutiški. Jie negali kitaip elgtis, kaip tik 
stengtis sumušt hitlerizmą. Jie negali kitaip 
elgtis, kaip tik priimt tokią politiką, kuri re
mia ir duoda Sovietų Sąjungai VISOKIĄ PA
GALBĄ, kad užtikrint visišką, nulemiantį ka
rinį sumušimą Hitlerio ir fašizmo. Amerikos 
žmonės per savo organizuotas pastangas turi 
padaryt Amerikos valdžios politiką tikro drau
giškumo ir sandarbininkavimo politika su So
vietų Sąj., tokia politika, kuri duotų VI
SUOTINĄ PARAMĄ SOVIETINĖMS IR 
ANGLIJOS TAUTOMS. Amerikos žmonės 
turi pavartot visą savo jėgą ir galią, kad su
muštų Vokietijos fašizmą.

Hitlerizmo sumušimas, reiškiąs apgynimą vi
sų tautų laisvės ir nepriklausomybės, reikalauja 
pasauliniai-plačios visų tautų vienybės kovai 
prieš Hitlerio fašizmą ir už Sovietų Sąjungos 
apgynimą. Tokio fronto subudavojimas reika
lauja, kad bendradarbiautų Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Sąjungos tautos, drau
ge su visomis tautomis. Toks yra Anglijos 
žmonių troškimas. Tatai taps išreikštu troš
kimu Vokietijos žmonių, Italijos žmonių ir tų 
žmonių, kurie dabar yra po kulnim fašistinio 
užkariautojo. Tai yra troškimas Lotynų Ame
rikos tautų, kovojančių už demokratines lais
ves ir tautinę nepriklausomybę. Tai yra troš
kimas Chinijos žmonių, kurie taip narsiai ko
voja priešu užpuolikę Japoniją. Bet toks sandar- 
bininkavimas reikalauja, kad Jungtinės Vals
tijos greitai pavartotų visas priemones, idant 
laimėt pergalę prieš bendrąjį žmonijos ir civi
lizacijos priešą.

Sovietų Sąjungos kova, kad išvyt ir sumušt 
įsiveržėlį bus apvainikuota pasisekimu, nors 
tai sunki kova ir reikalauja daug aukų. Šioje 
kovoje Hitleris sutiks savo pražūtį. Amerikos 
žmonės pradeda suprast, jog ginti Sovietų Są
jungą tai reiškia ginti Jungtines Valstijas.

Prezidento Roosevelto pareiškimas žadantis 
visokią galimą paramą Sovietų Sąjungos ko
vai išreiškia valią milžiniškos daugumos Ame
rikos žmonių, kurie laukia, kad tas prižadas 
taptų paverstas veiksmais. Bet yra rimtų pa
vojų, kurie gręsia pastot kelią Amerikos val
džiai, kad jinai neįgyvendintų tokių veiksmų. 
Tam gręsia didi įtaka ir spaudimas, daromas 
reakcingiausių Amerikos buržuazijos ratelių, 
kurie jieško susitarimo su Hitleriu kaštais pa
čių svarbiausių tautinių reikalų Amerikos 
žmonių. Pačioje Roosevelto valdžioje yra to
kių, kurie norėtų nusileidimais numaldyt Hit
lerio ir fašizmo draugus. *

Dėl to turi susirūpint visi mūsų šalies žmo
nės. Ko reikia, tai greitos ir sėkmingos para
mos Sovietinėm ir Anglijos tautom. O kad bū
tų galima to pasiekti, tai Amerikos žmonės 
turi vest ryžtą kovą prieš visas išdavikiškas 
įtakas atžagareiviškiausių buržuazijos ratelių. 
Jie, Amerikos žmonės, rems kiekvieną valdžios 
žingsnį daromą sumušimui vokiečių fašizmo ir 
parėmimui Sovietų Sąjungos, ir jie kalbės — 
jie būtinai turi kalbėti aiškiai prieš kiekvieną 
Amerikos valdžios palinkimą siekiantį nuolai
domis numaldyt šalies priešus — nusileidimais 
nuramint tokius, kurie perša nuolaidomis pa
tenkint vokiečių fašizmą.

Hooveriai, Lindberghai, Wheeleriai ir Nor
manai Thomasai, Coughlinai ir Hearstai, štai 
kas yra atstovai-advokatai atžagareiviškiausių 
buržuazijos ratelių. Jie sudaro penktosios ko
lonos širdį. Jie seka politiką iChamberlaino ir 
Clivedeno šaikos Anglijoj, jie seka politiką 
išdavikų ir parsidavėlių Francijoj. Jie todėl 
sudaro didžiausią pavojų Amerikos žmonėms. 
Šis pavojus reikia aikštėn iškelti ir neatlai- 
džiai prieš jį kovoti, nes tik šitokiu būdu žmo
nės tegali gaut tinkamą Amerikos valdžios pa
ramą Sovietinėms ir Anglijos tautoms, kad jos 
galėtų sėkmingai kovoti ir sumušti hitlerizmą.

Organizuoti darbininkai ir visa darbininkų 
klasė yra neatlaidžiausi priešai reakcijos, fa
šizmo ir hitlerizmo. šioje naujoje ir kritiškoje 
pasaulinėje padėtyje, todėl, darbininkam stovi 
prieš akis pareiga imt į savo rankas vadovybę 
žmonių kovos prieš fašizmo pavojų — kovos, 
per kurią turi būt išgauta greita ir sėkminga 
pagalba Sovietų Sąjungai. Tai yra darbininkų 
klasės pareiga vadovaut .kovai, kad įvykdyt 
Amerikos-Sovietų-Anglijos bendradarbiavimą,

idant sumušt hitlerizmą ir padaryt šį tikslą 
oficiale ir veikia politika mūsų šalies valdžios.

*
Tai yra didi darbo žmonių atsakomybė.
Išaugęs iš vystyklų ir atstovaudamas dau

giau kaip dešimt milionų organizuotų darbi
ninkų, darbas, nugarkaulis šalies ir jos atei
ties, turi toliau labiau sustiprint savo pozici
jas pramonėse, šalies gyvenime, daryme įta
kos nustatymui ir vykdymui šalies politikos.

Laisvę mylinčios amerikiečių masės visuo
met buvo pasiruošusios ir dabar yra labiau ne
gu bet kada pasiruošusios visais reikiamais 
būdais pasiaukoti, kad sumuštų fašizmą. Jos 
griežtai stos už tai, kad žmonių reikalai ne
būtų paaukojami siauriem ir savanaudiškiem 
interesam karinių pelnagrobių, atžagareivių 
monopolistų ir Wall Stryto imperialistų. Šie 
savanaudiški pelnagrobiai, kurie atsisako su
teikt darbininkams tinkamą pragyvenimui al
gą, kaip tik ir yra atsakingi už streikų kovas, 
kurios įvyko šioje šalyje.

Tikras Amerikos žmonių apsigynimas nuo 
naminių ir užsieninių priešų reikalauja sąži
ningo^ politikos, kuri nuolat gerintų ekonomi
nį masių gyvenimo laipsnį, jų sveikatą ir ben
drąją jų gerovę. Tatai reikalauja, kad demo
kratinės žmonių laisvės būtų apsaugotos, iš
laikytos ir paplatintos. Tokie tai yra pamati
niai reikalai dėlei sėkmingos kovos, kad su
mušt vokiečių fašizmą.

Visus juos padaro pilnai galimais dalykais 
didis šios šalies turtingumas, didis jos gamy
bos pajėgumas ir jos žmonių išsilavinimas. 
Tatai reikalauja įstatyt į darbą milionus žmo
nių, kurie dar tebėra bedarbiai; tatai reika
lauja lygios darbo progos visose pramonėse ne
grams ir sveturgimiams; tatai reikalauja užti
krint farmeriams bent jų produktų lėšas ir 
ekonominį saugumą. Tatai reikalauja visiškai 
pakeist dabartinę politiką, kur sistematiškai 
aprėžiama žmonių teisės ir laisvės, o įvest ir 
vykdyt tokią politiką, kuri tvirtai saugotų ir 
platintų demokratines žmonių teises. Turi 
būt padarytas galas tokiem fašizmo įrankiam, 
kaip Dieso Komisija, raganų gaudymai' moky
klose, Voorhiso Aktas, siūlomas Vinsono su
manymas prieš streikus, kariuomenės vartoji
mas streikam laužyti ir visi kiti suvaržymai 
teisės darbininkams bendrai derėtis dėl darbo 
sąlygų ir teisės streikuoti.. Turi būt sustabdy
ta persekiojimai Komunistų Partijos. Earl 
Browder, vadas liaudies kovos dėlei hitlerizmo 
sumušimo, ir visi darbo klasės politiniai ka
liniai turi būt tuojaus išlaisvinti. Turi būt pa
naikintas Jim Crowizmas (negrų atitvėri- 
mas), lynčiavimai ir visokios skriaudos ir nei
gimai, kurie dabar naudojami prie negrų tau
tą. Turi būt sustabdytas anti-semitizmo auk
lėjimas ir sveturgimių persekiojimas, kaip kad 
jis pasirodė per nepiliečių registravimą, įsta
tus prieš vadinamus maištus ir per grasinimus 
koncentracijos stovyklomis.

*
Vyriausias užtikrinimas sėkmingam šios 

programos įgyvendinimui yra kova už darbi
ninkų klasės bendrą frontą ir Amerikos žmo
nių susivienijimą į tikrą liaudies frontą. Toks 
bendras ir liaudies frontas būtų gana platus,

kad įimtų į brolišką sandarbininkavimą visus 
teisingus hitlerizmo priešininkus, kaip čia', 
taip ir užsieniuose, visus tuos, kurie nori dė
tis į šią bendrą kovą. Toks suvienytas frontas 
turės kovot prieš tuos reformistinius ir social
demokratinius vadus, kurie dabar tramdo žmo
nių kovą prieš hitlerizmą nuolatiniais savo 
šmeižtais ir užsipuldinėjimais prie§ Sovietų 
Sąjungą.

Mes, iš savo pusės, kalbėdami vardu Jung
tinių Valstijų Komunistų, Partijos, pažada
me viskuom dirbti ir kovoti kaipo Ameri
kos žmonių dalis, kad įgyvendint šią prog
ramą. Būdami įkvėpti geriausiais reikalais 
Amerikos žmonių, darbininkų klasės tarp- 
tautiškumu ir vadovaudamiesi pamatiniais 
komunistų principais, mes maršuosime pir
mosiose eilėse darbininkų klasės ir liaudies 
abelnai, kad sumušt ir sunaikint vokiečių fa
šizmą.

Ginkime Ameriką duodami pilną paramą 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir visom tautom, 
kurios kovoja prieš Hitlerį!

Reikalaukime, kad Jungtinės Valstijos pil
nai ir neribotai bendradarbiautų su Anglija 
ir Sovietų Sąjunga, idant karu sumušt fa
šizmą !

Mūsų valdžia turi vesti demokratinės ko
vos politiką prieš fašizmą!

Šalin tuos, kurie nusileidimais perša mal
dyt hitlerizmą — šalin tuos sąmokslininkus 
naujos Municho išdavystės!

Visokiausia pagalba Chinijos žmonėms, 
kovojantiems už tautinę savo nepriklauso
mybę! Nei jokios paspirties įsiveržėliams 
japonams.

Už bendradarbiavimą visų Amerikų tautų 
prieš hitlerizmą! Remt Lotynų Amerikos 
tautų kovas už demokratinę laisvę ir tauti
nę nepriklausomybę!

Išlaikyt ir pagerint ekonominį gyvenimo 
laipsnį ir paplatint demokratines laisves A- 
merikos žmonėm — darbininkam, farme- 
riam ir«vidurinėm klasėm! Sustabdyt mono
polinę pelnagrobystę iš karo!

Panaikint visokias skriaudas bei niekini
mus negrų — pramonėje, ginkluotose jė
gose ir civiliame gyvenime! Išleist įstatymą 
prieš lynčiavimus! Sugrąžint balsavimų teisę 
žmonėms Pietinėse Valstijose!

Panaikint anti-semitizmą! Sustabdyt per
sekiojimus sveturgimių!

Sustabdyt bet kokias valdžios atakas prieš 
Komunistų Partiją! Išlaisvint Earlą Brow
der; ir visus politinius darbo klasės kalinius!

Išbudavot Komunistų Partiją, tą Partiją, 
kuri eina priekyje žmonių kovos prieš hitle
rizmą ir už socializmą! Remti ir ugdyti pa
žangią darbininkišką spaudą!

Pirmyn į pasauliniai — platų liaudies 
frontą prieš Hitlerio fašizmą, už Sovietų Są
jungos apgynimą!

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS NACIONALIS KOMITETAS:

WILLIAM Z. FOSTER,
Nacionalis Pirmininkas.

ROBERT MINOR,
Veikiantysis Sekretorius.

Gyvenimui ir Kūrybai
Prikeltieji Žmonės

Kasdieną apie trečią valan
dą po pietų Aleksote į kalną 
laiptais kopia ir keltuvu kelia
si būreliai vyrų ir moterų, vie
ni portfeliais, kiti šiaip ranko
se knygomis nešini. Rimti, su
sikaupę, savų minčių pagauti 
jie mažai kalbūs ir nors aiš
kiai matyti—nauji šių vietų 
lankytojai, mažai smalsumo 
aplinkui terodo.

Fizikos ir chemijos institu
to rūmų durys atsiveria ir už
siveria, į vidų suleisdamos 
tuos “naujus žmones”. Institu
to koridoriuose ir auditorijo
se nors gausu žmonių, įpras
tinio studentiško triukšmo ir 
jaunuoliškų šūkavimų nesigir
di. Kas auditorijoje» varto 
knygą, kas koridoriuje nuoša
liau prisiglaudęs peržiūrinėja 
sąsiuviniuose užrašus, kas san
tūriai, matyt, dalykiškai su 
draugu kalbasi. Rimta, santū
ri, darbo nuotaika. Visi susi
kaupę, kaip žmonės, kurie 
pasiėmė didelį uždavinį ir pa
siryžo jį geriausiai įvykdyti.

Buržuaziniais laikais mūsų 
krašte buvo gausu ironiškai ta
da vadintų “pusinteligenčių,” 
apsišvietusių ir gabių darbi
ninkų. Tai darbininkų ir vals
tiečių vaikai, kadaise ėję ku
rią nors mokyklą, svajoję apie 
aukštąjį mokslą. Paskui kapi
talistinio gyvenimo sąlygos 
privertė juos nutraukti moky
mąsi, stoti į ‘kovą dėl duonos 
kąsnio. Jie pasklido po 
įstaigas, po dirbtuves dar
bininkais, raštininkėliais, o 
kiti ir jokio darbo nega

lėjo gauti. Niekam tada nerū
pėjo nei jų gabumai, nei 
jų troškimas bei pajėgumas 
aukštojo mokslo siekti. Netu
rėjai tėtės, dėdės su stora pi
nigine, arba neprisiplakei prie 
galingųjų, kurių rankose buvo 
visokių stipendijų skirstymas 
—apie aukštąjį mokslą nesva
jok, tapk pasityčiojamu “pus
inteligenčiu” arba dar blogiau 
“inteligentu bedarbiu.”

Dabar tie “pusinteligenčiai”, 
“inteligentai bedarbiai” iš raš
tinių, iš viešųjų darbų, nuo 
staklių susirinko į paruošia
muosius darbininkams ir vals
tiečiams aukštajam mokslui 
eiti kursus prie Kauno univer
siteto (antrieji tokie pat kur
sai yra prie Vilniaus universi
teto).

Tai, ką kapitalistinė sant
varka buvo iš darbo žmonių 
atėmusi — teisę ir galimumus 
aukštąjį mokslą eiti—tarybinė 
.valdžia, partija ir vyriausybė, 
grąžino. Tie žmonės pasijuto 
esą kraštui reikalingi. Jie at
ėjo ruoštis aukštajam mokslui 
su visa rimtimi, su visu atsi
dėjimu, koks tik įmanomas 
žmonėms, lyg iš mirties pata
lo į gyvenimą prikeltiems.

Kursuose prie Kauno uni
versiteto yra apie 180 klausy
tojų, jų tarpe 32 moterys. 
Klausytojai suskirstyti į ketu
rias grupes. Į pirmąją grupę 
sutelkti tokie kursų klausyto
jai, su kuriais galima būtų iš
eiti numatytų dalykų progra
mas iki šių metų rugsėjo 1 d.; 
nuo rugsėjo 1 iki 15 dienos

Pittsburgh, Pa.
Birželio 22 įvyko ALDLD- 

87 kp. išvažiavimas Mikalaus
kų farmoje.

Suvažiavo gražus būrelis su ’ 
šeimomis ir pavienių. Gražiai 
linksmintasi ir vaišintasi.

Kuopai nuo šio parengimo 
liks pelno $28 su centais.

Pirmininkas drg. Martin iš
šaukė keletą svečių pakalbėti 
apie Literatūros* Draugiją ir 
jos tikslus. Gauta trys nauji 
nariai.

Mūsų gaspadinės — H. Kai
rienė ir Armalienė — daug ir 
rūpestingai dirbo, kad sutaisy
ti gerus ir skanius valgius. Jos 
savo pareigą atliko šimtu nuo
šimčių.

Išvažiavime dalyvavo 8 šei
mos saliūnininkų, kurie gra
žiai prigelbėjo mūsų išvažiavi
mui.

Labai daug darbavosi mūs 
naujas narys drg. J. Kancevi- 
čius.

Pasilinksminimas tęsėsi iki 
11 vai. vak.

išlaikę baigiamuosius egzami
nus rudenį jie galės stoti uni
versitetan studentais.

Dabar pirmoje grupėje yra 
apie 30 žmonių.

Kiti klausytojai taip pat 
suskirstyti į grupes pagal pa
sirengimą. Tų grupių klausy
tojai bus paruošiami aukšta
jam mokslui eiti iki 1942 m. 
rudens semestro pradžios.

Kursų programa plati: sa
vaitėje 16 valandų matemati
kos, 8 valandos fizikos, 6 va
landos lietuvių kalbos, 2 va
landos biologijos, 2 valandos 
istorijos ir 2 valandos chemi
jos. Matematiką ir fiziką dės
to universiteto asistentai, kitus 
dalykus patyrę stažuoti moky
tojai.

Atvykusieji iš provincijos 
kursantai (be 40—50 kaunie
čių, gyvenančių namie) apgy
vendinti bendrabutyje (Napo
leono g-vė 20). Dar nemažai 
ko trūksta, kad bendrabutyje 
kursantams būtų pakankamai 
erdvu gyventi, dirbti ir moky
tis. Laukiama dar vienų ben
drabučiui patalpų, kurių gavi
mas pareina nuo Kauno Mies
to Vykdomojo Komiteto.

Kasdien nuo 15 iki 21 va
landos kursantai dirba kursuo
se. Dirba atsidėję, entuziastiš
kai. Tas kursantų entuziaz
mas atsiliepia ir mokytojų 
darbui, kurie taip pat noriai, 
su tikru pasitenkinimu dėsto 
savo dalykus. ■
—Pradžioje jaučiau šiokį tokį 

nerimą,—pasakoja kursų di
rektorius prof. J. Končius. — 
Mane baidė visai naujas dar
bas su nežinomo pasiruošimo 
žmonėmis. Bet dabar smagu 
matant, su kokiu džiaugsmu, 
su kokiu noru dirba kursantai 
ir mokytojai, koks tas darbas

ših v
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Liepos 27 d. įvyks spaudos 
piknikas — “Laisvei” ir “Vil
niai” paremti. Vieta — Pulas
ki parke, Carnegie Rd. Par- 
kan įžanga nemokama; norin- 
tiem šokti reikės užsimokėti 
25c. Bus gera orkestrą. Bus 
prakalbos.

Prašome visų “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų ir rėmėjų 
dalyvauti.

Rengia Lit. Draugijos 4 ir 
LDS 8 Apskritys.

Birželio 28 d. įvyko LLD s 
4-to Apskričio komiteto ir 
kuopų atstovų susirinkimąs. 
Jie tarėsi, kad sustiprinti vei
kimą šioje apylinkėje.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
kai kurių vietų veikėjai ne
veikė sutartinai, dėl ko ir pats 
veikimas buvo silpnokas. Ap
skričio komitetas žada dėti 
pastangas, kad ten dalykai 
pagerinti.

Mirimai —..
Mirė Tamošius Baltrušaitis, 

plieno darbininkas, 60 m. am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo kur 
tai nuo Kauno. Paliko nuliūdi
me moterį ir 2 vaikus.

Mirė M. ‘Ubartienė iš New 
Kingstono. Palaidota į šv. Ka
zimiero kapines pereitą šeš
tadienį. Paliko vyrą, sūnų ir 2 
dukteris.

Birželio 27 d. likosi užmuš
tas J. Briedis, 20 m., sūnus J. 
Briedžio iš McKees Rock, Pa. 
Jį užmušė elektros srovė.

šių žinių rašytojas birž. 22 d. 
gavo telegramą nuo Petraškų, 
šeimos iš Waukegan, Ill., kad 
pasimirė Jurgis Petraška, švo- 
geris D. P. Lekavičiaus. Drg. 
Lekavičienė ir duktė Izabelė 
dalyvavo šermenyse ir laido
tuvėse.

Jurgis buvo senas gyvento
jas Waukegano mieste. Jis 
dirbo ilgus metus dratų fab
rike už inspektorių. Dabar jau 
buvo ant pensijos, nes jau tu
rėjo virš 70 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo iš Alytaus. Pa
liko moterį, 2 sūnų ir 2 duk
teris.

Pittsburgh’© sunkvežimių 
vairuotojų streikas pasibaigė. 
Algos gavo pridėt 6c valan
dai. Pirmadienį grįžo darban.

Armijon turės išeiti Jurgis 
Vėlins, 160 kp. narys. Jau
nuoliai turėtų jam surengti iš
leistuves.

Saliūnininkas Kuličius at
mokėjo savo partneriui dalį ir 
dabar darbuosis savo biznyje 
pats ir jo moteris. Jo užeiga 
ant Beaver Avenue.

Helsinki. — Suomiai sako
si užėmę kai kurias pozici
jas Sovietų pusėj.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
užkariavo nuo francūzų 
Palmyrą miestą, Syrijoj. j
sklandus, kokių našių vaisių 
jis duos.
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Kaip Bolševikai Nukariavo Šiaurės 
Ledinuotąjį Vandenyną

Jau seniai žmones veržėsi j I 
Šiaurę. Viduramžiais ryžtingi 
pirkliai ir kariuomenių vadai! 
j ieškodavo šiaurėje jūros ke
lio į Indiją. Vėliau j šiaurę 
vykdavo įvairios tyrinėtojų ir 
prekybinės ekspedicijos.

Tačiau neskubėjo Arktika 
atidengti savo paslapčių. Tik
tai per labai didelius sunku
mus žmonės patyrė, kad šiau
rės Ledinuotasis vandenynas 
skalauja ne tik Europos, bet 
taip pat Azijos ir Amerikos 
krantus. Dar vėliau buvo nu
statyta, kad iš Europos į šiau
rinius Azijos krantus galima 
nuplaukti jūros keliu, šiaurės 
Ledinuotojo vandenyno jūrose 
buvo rastos iki tol nežinomos 
žemės ir salos.

Labai didelį vaidmenį Ark
tikos ištyrime suvaidino Rusi
jos jūrininkai ir kazokai. Be 
jų, į šiaurę veržėsi taip pat 
daugelio kitų šalių atstovai: 
anglai, amerikiečiai, austrai, 
norvegai, švedai, francūzai, 
belgai, danai.

Ilgai Arktika buvo laukinė, 
neprieinama. Daug drąsių 
žmonių žuvo jos neaprėpia
muose atšiauriuose plotuose.

1926 m. balandžio 15 d. 
TSRS Centro Vykdomojo Ko
miteto Prezidiumas priėmė nu
tarimą, kuris suvaidino milži
nišką vaidmenį Arktikos išty
rime ir šiaurės nukariavime. 
Visos, tiek anksčiau surasto
sios, tiek ir ateityje galėsian
čios būti surastos žemės ir sa
los, esančios šiaurės Ledinuo
tajame vandenyne, nuo Tary
bų Sąjungos kranto iki šiau
rės ašigalio, buvo paskelbtos 
TSR Sąjungos teritorija.

Nuo to laiko praėjo penkio
lika metų. Nebepažintinai pa
sikeitė per tą laiką Tarybinės 
Šiaurės išvaizda. Buvusi dy
kuma, buvęs visai tuščias ir 
mažai teištirtas kraštas dabar

papaniniečiai surinko nepa
prastai vertingų žinių apie 
procesus, vykstančius šiaurės 
ašigalio baseine. Jų surinkti 
duomenys panaudojami ben
droms mokslinėms išvadoms, o 
taip pat praktinėms išvadoms. 
Tą puikųjį indėlį į mokslą ne
trukus papildė turtingiausio
mis medžiagomis sedoviečiai, 
kurie atliko 27 mėnesius tru
kusį dreifą ledlaužiu “Geor- 
gij Sedov” nuo Naujojo Sibi
ro salų iki Grenlandijos kran
tų.

šiaurės jūrų keliu laivai 
plaukiojo ir prieš revoliuciją, 
tačiau niekas negalėdavo at
likti tos trasos per vieną na
vigacijos sezoną. Kelionė pa
prastai būdavo pertraukiama 
vienu ar net dviem priversti
nais žiemojimais. Visai su
prantama, kad tie priverstini 
žiemojimai sugriaudavo bet 
kurį ekonominį šiaurės, trasos 
normalios eksploatacijos tiks
lingumą. Partijai ir tarybinei 
vyriausybei nutarus, paties

sudaryta šiaurės jūrų kelio vy
riausioji valdyba. Į Arktikos 
jūras išplaukė ledlaužiai ir 
garlaiviai, iškrido lėktuvai, iš
važiavo naujos tyrinėtojų gru
pės. žingsnis po žingsnio bu
vo tiriama visas Ledinuotojo 
vandenyno pajūris, salos ir 
gelmės.

Seniau buvusiuose visai tuš
čiuose krantuose išaugo nauji 
miestai, kaimai, atsirado uos
tai, aviacijos bazės, sustojimo 
punktai. Taip atsirado nausė
dijos Narjan-Maras, Tiksi, No- 
rilskas, Dudinka, Igarka, Il
go Ina j a ir daug kitų.

Kiekvienais metais didėja 
Šiaurės jūrų laivininkystės 
krovinių transporto apyvarta. 
Prekybiniai garlaiviai ištiso
mis vilkstinėmis plaukiojo iš 
Murmansko ir Archangelsko į 
Rytus; priešinga kryptimi iš 
lytinių TSRS uostų plaukė ki
tos laivų vilkstinės. Į šiaurės 
ir Tolimųjų Rytų uostus laivai 
gabeno maistą, pramonės į- 
rengimus, statybos medžiagas, 
paštą, keleivius. Tarp atski
rų punktų buvo atidarytos re
guliarios jūros susisiekimo li
nijos.

Labai smarkiai vystėsi šiau
rės ašigalio aviacija. Nuo epi-

Lowell, Mass.

yrą jau gerai ištirtas. Dar dau
giau, tas kraštas apgyvendina
mas ir ima tarnauti socialisti
nei statybai.

Šiaurės Ledinuotojo vande
nyno jūrose tarybiniai ašiga
liečiai surado naujų žemių. 
Surasta daug naujų salų Pran- 
ciškaus-Juozapo žemės archi
pelage, grupė salų Nordenšel- 
do archipelage, pirmą kartą 
įtraukta į žemėlapį daug že
mių Karsko jūroje.

Didžiausias geografinis at
radimas buvo šiaurės žemės 
ištyrimas. Seniau buvo mano
ma, kad ta žemė tai vienas 
masyvas. Kaip toli šiaurės 
žemė siekia į šiaurę, nebuvo 
žinoma. 1930 metais Naminėse 
salose (arti šiaurės žemės) 
įsikūrė tarybinė šiaurės ašiga
lio stotis. Jos darbuotojai, pa
sikinkę šunis, apvažiavo visą 
Šiaurės žemę ir nustatė, kad 
ją sudaro keturios stambios 
salos ir kelios dešimtys smul
kių salų.

Tarybiniai mokslininkai, jū
rininkai, ašigaliečiai tyrinėjo 
ledų judėjimo dėsnius šiaurės 
ašigalio baseine, fizines ir che
mines ledo ir vandens ypaty
bes, oro masių plaukimą ir jų 
įtaką žemyno orui, srovių 
kryptis ir pobūdį, gyvulių ir 
augalų gyvenimą Arktikoje.

Iki revoliucijos šiaurės aši-

draugo Stalino nurodomi, tary
biniai ašigaliečiai ėmėsi įgy
vendinti didžiąją šiaurės ma
gistralę.

Pirmasis laimėjimas buvo 
pasiektas 1932 metais. Ledlau
žis “Sibiriakov” atliko visą ke
lionę nuo Archangelsko iki 
Vladivostoko per vieną navi
gacijos sezoną. “Sibiriakovo” 
kelionė įrodė, kad normali 
Šiaurės kelio komercinė eks
ploatacija yra įmanoma ir į- 
gy vend i n2ima.

Nuo to laiko prasidėjo en
ergingas ir apgalvotas trasos 
į g y v e n d inimas. Prie TSRS 
Liaudies Kom. Tarybos buvo j

žodiniu skridimu šiaurės lakū
nai perėjo prie kasdieninio 
aviacijos darbo. šiuo metu, 
pavyzdžiui, yra atidaryta nor
mali komercinė aviacijos linija 
Maskva-čukotka. čia regulia
riai skraido keliu motoru lėk
tuvai, kurie vežioja į tolimiau
sius Tarybų Sąjungos kampe
lius krovinius, paštą, keleivius.

Jau šiais metais ašigaliečiai 
žymiai padidina šiaurės ašiga
lio trasos krovinių vežiojimo 
apyvartą. Netrukus šiaurės jū
rų kelias taps normaliai vei
kiančia vandens magistrale.

L. Brontmanas.
Maskva.

Keista Vasara
Nuo pat pradžios birželio 

mėnesio buvo nepaprastai šal- 
tos-vėsios dienos. Tankiai aud
ringi vėjai medžių lapus dras
kė ir šakas lauže. Tai vėl sau
lė karštai uždegina kokiam 
trumpam laikui.

Bot birželio 21 ir 22 dienomis 
čia buvo karščiausia. Karštis 
siekė net iki 96 laipsnių aukš
čiau zero. Bet keistumas tame, 
kad oras baisiai nepastovus, 
čia aukščiausiam laipsnyj tem
peratūra, svilina nepakenčia
mai, kad net punku kvėpuoti, 
tai vėl, žiūrėk, staiga taip at
vėsta, kad reikia pečių kūrinti, 
jei nenori būt sustingęs nuo per 
didelio vėsumo.

Reikia Apsisaugoti
Dėlei labai nepastovaus oro 

šiame sezone pasireiškė čia 
trumpų ir keistų sunegalėjimų- 
susirgimų tarpe suaugusių žmo
nių ir mažų vaikų. Panašūs į 
kau.kazišką drugį — “lichorad- 
ka.” Tas man yra tekę patirti. 
Uždega žmogų lyg būtų karštų 
žarijų pripiltas, galva sunki- 
svaigsta, vos ant kojų išsilaiko. 
Už trumpo laiko, jau dreba, 
dantimis kalena nuo šalto šiur
pulio.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
IŠPLĖTIMAS

Vilniaus U n i v ersitetas 
prieš įsisteigiant tarybų 
santvarkai turėjo tik du fa
kultetus — humanitarinių 
ir teisės mokslų su 1,004 
^studentais. Prie tarybų vy
riausybės Vilniaus Univer- 
isitetas smarkiai išplėstas ir 
! reorganizuotas. Nereikalin- 
'gos įstaigos likviduotos, jų 
vieton sukurtos naujos, nau
ji fakultetai su nauja dėsty
mo programa.

Šiais mokslo metais, iš 
pat rudens, Vilniaus Uni
versitetas pradėjo dirbti su 
keturiais fakultetais: huma
nitarinių, teisės, ekonomi
kos mokslų ir iš Kauno per
keltu gamtos — matemati
kos fakultetu, prie kurio 
naujai įsteigtas medicinos 
skyrius. Studentų skaičius 
pašoko daugiau kaip dvigu
bai. Užsiregistravo ir moko
si 2,270 studentų.

Šiuo Vilniaus Universite- 
įto praplėtimu reformos ne
užbaigtos. Pagal duotų uni
versitetui planų paruošti ko 
daugiau kraštui reikalingų 
specialistų, sudaroma nauja 
universiteto struktūra su 8

galio baseine viso tebuvo tik 
penkios stotys, šiuo metu Le
dinuotojo vandenyno salose ir 
krante veikia daugiau kaip 50 
ašigalio stočių, žiemą ir vasa
rą, dieną ir naktį ašigaliečiai 
nieko nesigailėdami dirba, su
teikdami vertingiausią pagal
bą mokslui ir jūrų laivininkys
tei.

Bolševikai nukariavo ir šiau
rės ašigalį. 1937 m. gegužės 
mėn. ašigalyje nusileido ketu
ri sunkūs tarybiniai lėktuvai. 
Lakūnai įkūrė ten garsiąją pa- 
paniniečių šiaurės ašigalio sto
tį. Tuo būdu buvo pasiektas 
toliausia šiaurėje esąs tarybi
nės teritorijos punktas.

L D. Papanino šiaurės aši
galio stotis atliko milžinišką 
kelionę nuo ašigalio iki Gren-

fakultetais, kurie pilnai pra
dės veikti nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios. Veiks 
šie fakultetai: filologijos su 
kalbų ir literatūros sky
riais, istorijos su pedagogi
kos, filosofijos ir istorijos 
skyriais, teisė mokslų, eko
nomikos, chemijos - farma
cijos, geobiologijos su geo
grafijos, geologijos ir bio
logijos skyriais, fizikos — 
matematikos ir medicinos 
fakultetai. Pereinant prie 
naujos struktūros, jau da
bar prie atitinkamų fakul
tetų yra suorganizuoti nau
jai kuriamų fakultetų bran
duoliai. Jiems vadovauja 
naujai skirti pfodekanai.

Universitete padaryta dide
lė pažanga fakultetinių bi
bliotekų, kabinetų ir labo
ratorijų organizavimo at
žvilgiu. Anksčiau jų buvo 
tik 39, o dabar tokių fa
kultetinių mokslo įstaigų 
[skaičius siekia 70 ir vis to- 
lliau plečiamas jų tinklas 
■draug su tiriamojo ir moks
linių pratybų darbo plėti
mu bei studijavimo sąlygų 

I gerinimu.
Tarybinė valdžia ir mate

rialines galimybes suteikė 
Vilniaus Universitetui kele
riopai didesnes. Pernykščių 

’mokslo metų universiteto 
sąmata siekė 2,5 miliono li
tų, o šiais metais ji prašo
ka 9 milionus rublių. Ypa
tingai didelis skirtumas stu
dentų stipendijų sumose. 
Pernai stipendijoms buvo 
skirta 126,000 litų, šiemet 
net 1,687,000 rublių, kurie 
teikiami 682 studentams po 
200 rublių mėnesiui.

Tarybų Sųjungos aukštų
jų mokyklų pavyzdžiu žy
miai išplečiamas mokslinių 
tyrinėjimų ir pratybų dar
bas. Pavz., prie ekonominių
mokslų fakulteto organizuo
jamos fizikos ir chemijos 
laboratorijos, prekių pa
vyzdžių kabinetai ir kt. Prie 
kitų fakultetų ryšium su 
studentų skaičiaus didėjimu 
ir mokslo reikalavimų stip
rinimu būtinai reikia plėsti 
laboratorijų bei kabinetų 
tinklą, tik čia Vilniaus Uni- 
veršiteto vadovybė susidu
ria su didele kliūtimi, tai 
dabartinių universiteto pa
talpų ankštumas. Tačiau ir 
šioje srityje nemažai veikia
ma. Sudaryti ir daromi nau
jų statybų bei stambių re
montų projektai. Šiuo metu 
jau smarkiu tempu vykdo
ma fizikos — matematikės

landijos jūros pietinių ribų. Lyginant su
Per 9 mėnesius trukusį dreifą mokslo metais, Vilniaus

pereitais fakulteto rūmų statyba.
Elta.

Bet nieks neserga ilgai ir ne
sigirdėti, kad kas nuo to būt 
miręs, kiek man žinoma. Už po
ros-trejeto dienų ir vėl asmuo 
sveikas.

Tu r būt tas paeina nuo tokių 
staigių atmainų ore. Todėl rei
kia gerai apsisaugoti, neatvėsti 
per daug staigiai. Esant apsi
nuoginusiam karštyje, tuoj pri
sidengti rūbu pajaučiant orą 
einant prie atvėsimo.

Čia ir senesnio amžiaus žmo
nės neatsimena tokio keisto 
birželio mėnesio.

Už Tris Mažas žuvytes 
10 Dolerių

Ar jūs mokėtumėt $10.00 už 
3 mažas žuvytes, kurios neturi 
nei šešių colių ilgio? Bet kuo
met pilietis George E. Living
ston pasigavęs upelyj tris ma
žas žuveles nešėsi namon, ku
rios nesuspėjo daaugti iki 6 co
lių ilgio, tai policisto sulaiky
tas ir pristatytas į teismą, bir
želio 11 dieną š. m., prieš tei
sėją Patrick J. Reynolds, pasi- 
mokėjo $10.00 už tai, kad ne-, 
laukė, kol žuvytės paaugės.

1,300 WPA Darbininkų 
Lieka Be Darbo

čia iki šiol vis dirbdavo keli 
tūkstančiai darbininkų viešuose 
WPA darbuose, bet dabar grei
tu laiku bus atleista iš tų dar
bų 1,300 darbininkų.

Tame tarpe paliečiama 300 
moterų siuvėjų, kurios siūdavo 
drabužius. Dabar tas darbas 
uždaromas ir moterys palei
džiamos.

WPA valdininkai sako, kad 
dabar visur prasideda įvairūs 
apsigynimo darbai ir todėl jie 
mano, kad tie darbininkai gali 
kur nors kitur susirasti sau 
darbus. TačiAuš netaip išrodo, 
kaip sakoma. Išrodo, kad nevie
nam iš atleistųjų teks gerokai 
pavargti. Ypač senyvo amžiaus 
žmonėms.

Kas rūpinsis jųjų padėčia? 
Jie neorganizuoti — visai pa
laidi darbininkai. O pelnagro- 
biai darbdaviai jiems malonu
mo bei pasigailėjimo nerodys.
Daug Vedybų Ir Vedybi

nių “Parių”
Čia šiuomi laiku nepaprastai 

daug susituokimų tarpe paau
gusios, bet dar visai jaunos 
jaunuomenės. Išrodo, kad susi
tuokiama ne pagal meiliškus 
santykius, bet pagal reikalą, 
aplinkybių verčiami, kad su
laukus 21 metų amžiaus nerei
kėtų kariuomenėn eiti. Dabar 
apie tą tik jaunuolių ir kalba
ma.

Dabartiniu laiku tikrųjų ve
dybų “pares” gerokai jau nu
stelbė tas visokias dirbtinas: 
25, 35 ir dar kitokias paminėji
mo “pares,” kurios žmonėms 
jau gerokai atsibodo.

Daug gražiau atrodo, Kuo
met esti surengta jaunuoliams

tikrų vedybtf aužymėjimui pa
re, jeigu tik tbkia ne perdidelė 
ir ne taip jau labai biznišku at
žvilgiu užtaisyta. Tokios pares 
esti daugiau kultūringos, kur 
pravesta graži tvarka, leidžia
ma svečiams išsireikšti visuo
meniniais klausimais ir esti 
pravesta kas nors visuomenės 
naudai. Tokiose parėse ir sve
čiai esti geriau patenkinti ir 
jauniesiems daug geresnė at
mintis pasilieka.

Vienas iš tokių geresnių 
priešvestuvinių b a n k i e t ų — 
‘Shower Party’ atsibuvo birže
lio 21 d., š. m., kuris buvo su
rengtas Leonardo ir Onos Kleč- 
kauskų sūnui Julijonui. Kiek 
vėliau įvyks jo vestuvės.

Nors Klečkauskai ne vieną 
sykį jau yra dalyvavę ir parė
mę mūsų progresyvius paren
gimus, bet gaila, neturėjau pro
gos dalyvauti jų sūnaus parėję. 
Tačiaus žmonės, kurie ten daly
vavo sako, kad buvo viskas 
gražiai ir tvarkingai prirengta. 
Esą, daugiau atsižiūrėta į ge
rą patenkinimą svečių, negu į 
kokį nors savo naudai medžia
ginį biznį.

Nuo savęs vėlinu Julijonui 
laimingiausio pasisekimo šeimy
niniam gyvenime. Julijonas yra 
gražiai tėvų išauklėtas. Jis yra 
mandagus jaunuolis ir geras 
darbininkas.

Visi Labai Įdomaujasi 
Europos Padėčia

Kadangi birželio 22 dieną, 
1941 metais, žvėriški Vokietijos 
fašistai iš pasalų užpuolė ramią 
Sovietų Sąjungos liaudį, tai vi
sokių pakraipų žmonės nepa
prastai susidomėjo tuomi žiau
riu įvykiu. Visi smerkia hitle
rinius barbariškus hunus. Tik 
tūli stato šitokį klausimą, kam 
Sovietų Sąjunga (jie sako Ru
sija) užgriebė Lietuvą ir bru
ka ten rusiškumą? Prieš tai nu
sistačius, girdi, visa Europa.

Antra, kodėl Sovietai laukė 
ir stiprino Hitlerį, kuomet pas
tarasis grobe kitas šalis; nesu- 
sirišo su Anglija ir Francija, 
kuomet buvo tam laikas prieš 
užgriebimą čechoslovakijos ir 
Lenkijos.

Šitie klausimai ištikrųjų yra 
be galo svarbūs šiandien tiems, 
kurie neskaito mūsų pažangio
sios spaudos ir visai nesusipa
žinę su tikruoju dalykų stoviu. 
Kaip tik šiuos dalykus ir Vokie
čių užpuolimą bei karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir aiškins drg. 
A. Bimba “Laisvės” pikniko 
liepos 4 d., Vose Pavilion Par
ke, Maynard,-Mass.

Dalyvaukite visi. Ištikrųjų 
momentas labai svarbus. Mūsų 
senoj tėvynėj Lietuvoj irgi 
kraujas liejasi. Ją užpuolė Vo
kietijos fašistai susijungę su 
smetoniniais bėgliais. Išgirski
me neapsakomai svarbius aiški
nimus apie Europos.padėtį.

J. M. Karsonas.

Maskva. — Sovietai pri
pažįsta, jog vokiečiai per
sikėlė per Dauguvos upę 
Latvijoj.

So. Boston, Mass.
Priešnacinėse Prakalbose 
“Keleivio” Redaktorius

Birželio 30 d. Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba ant greitųjų 
surengė protesto mitingą prieš 
nacių žvėrišką užpuolimą bei 
karo pradėjimą ant ramios 
Sovietų Sąjungos ir tuom pat 
sykiu ant Lietuvos.

Kalbėtojais buvo prof. Ku
bilius ir A. Bimba, “L.” red. iš 
Brooklyn, N. Y.

Prakalbom beeinant, atkar- 
totinai pasireiškė Jš dviejų 
kampų svetainės obstrukcijos, 
šūkavimai: “šalin Stalinas ir 
komunizmas,” ir koletas katu
čių, kuomet kalbėtojas pa
reiškė, kad, nors Amerika ža
dėjo remti Sovietus, bet dar 
jokios pagalbos nedavė, kad 
bestiją Hitlerį greičiau sumu
šus; reiškia, noras ir ūpas, 
kad Hitleris laimėtų karą ir 
visą pasaulį valdytų. Prakal
boms pasibaigus, kuomet leista 
statyti klausimai, tai pora tų 
karštuolių šūkautoji!, “klausi
mus” pylė: “Kam Sovietai 
užėmė Lietuvą, tai lai Hitleris 
sumuša Staliną ir visą komu
nizmą.” Tarp tų poros Hitlerio 
agentėlių, ir “Keleivio” red. 
Michclsonas pastatė du klau
simu, kad kalbėtojas A. Bim
ba išaiškintų, kaip ir kokiu 
laiku pusantro biliono Ameri
kos kapitalo buvo paskolinta 
Vokietijai (prakalboje buvo 
minėta, kad invesdi.nta) ir an
tra, kad po padarytos neka- 
riavimo sutarties 1939 m. tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos,

esą, Molotovas pasakęs Ribben- 
tropui, kad būtų nesąmoninga 
kariaut? Rusijai prieš Vokieti
ją, o dabar, esą, kariauja?

žinoma, kalbėtojas A. Bim
ba tinkamai ir atsakė tam 
pro-naciui Michelsonui; dau
giausia juoko buvo, kai kal
bėtojas iškėlęs rodė ant po
pierėlio nupieštą špygą ir pri
siųstą (priduotą ant estrados) 
paties “K.” redaktoriaus. Ot, 
tai toks socialistiško red. “mo
kytumas” ir mokinimas svieto!

Trumpai suglaudus, kalbė
to jaus A. B. atsakymas visiem 
hitlerininkam toks: Dabar yra 
du frontai, dvi pusės — An
glija, Amerika ir Sovietų Są
junga, kurios kariauja, kad 
sumušti nacizmą-fašizmą, ir 
kas stoja, kad būtų sumušta 
Sovietų Sąjunga — tas yra 
kraugeringo Hitlerio pagel- 
bininkas. Tik dvi pusės — jei 
stovi vienoj, tai nesi kitoj; 
trečio fronto nėra ir būt nega
li.

Publikos buvo apie trys šim
tai; aukų sumesta virš $30.

Rezoliucija priimta vienbal
siai, apai’t dviejų rankų prieš, 
prašant, kad Amerikos valdžia 
leistų teikti greičiausią pagel- 
bą Rusijai. D. J.

Vichy, Francija. — Pran
cūzų valdžia prašo iš anglų 
pertaikos-paliaubų Syrijoj.
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Bar ir Grill
Moderniškai Į puošta

Lietuviška Aludė
Itheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių 

.VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti. •

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Aukso Altoriukas, paprastu ap
daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

I Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mi kaičios Pranašavimai .......... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ..........  15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M.1 žukaltis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip 
kites pri* manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką p a t ar n a vi m ą.

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

« »

1113 Mt. Vernon Sirect
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411U

London. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo Vokie
tiją. Anglai nušovė 11 nacių 
orlaivių, o savo prarado 6 
orlaivius.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS '33 kp. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liępos 9, 8 v. v., 408 Cuort 
St. Draugai, dalyvavimas būtinas,; 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
(158-160) V. K. Shcralis, Sekr.
' VWWWWWWWWVX/WWWWX/WWWV

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

j 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 8-0770 Avės.

701 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

Tarn Graham ir Manhattan

LAISV.fi


Antradienis, Liepos 8, 1941 LAISVE Penktas puslapis

NewYorto^Afellnloi
Atsisveikinimas su 
Akademine Laisve

Mokytojai, švietimo laisves 
draugai, pereitą ketvirtadienį, 
išvakarėse šios šalies nepri
klausomybes paskelbimo šven
tės, Liepos Ketvirtos, atlaikė 
gėdulio apeigas paskutiniam 
atsisveikinimui su akademine 
laisve.

Šermenų - laidotuvių apei
gos įvyko prie Tombs kalėji
mo, kur uždarytas Miesto Ko
legijos buvęs instruktorius Mo
rris U. Schappes, nuteistas į- 
kaltinimu neteisingam liūdyme 
dėlto, kad jis ragangaudiškam 
Rapp-Coudert Komitetui nega
na išpasakojęs vardų mokyto
jų, to komiteto įtariamų ko
munistais. Patsai Schappes 
prisipažino buvęs komunistu, 
ir buvo žinomas veiklus unijis- 
tas, tad jis tuojau po nuteisi
mo, net be kaucijos iki ape
liacijos teismo, uždarytas 
Tombs kalėjime/

Apeigose kalbėjo Dr. Bella 
Dodd ir kiti žymūs švietėjai, 
dalyvaujant būriui kitų mo
kytojų apsivilkusių švietėjų 
apeiginiais rūbais, ir abelnai 
publikai. Mokytojai norėjo pa
dėti vainiką ant Tombs kalė
jimo laiptų “atminčiai miru
sios akademinės laisvės,” bet 
policija neleido.

Visuomenėj didelis pasipik
tinimas persekiojimu mokyto
jų dėl jų pažiūrų. Tęsiama 
kova už Schappes išlaisvini
mą.

Kriaučių Piknikas “Laisvės” Piknike

Apsivedė Bartkaite— 
Vilčiauskas

Praeitą šeštadienį, Liet. Pi-
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šį šeštadienį, 12-tą liepos, 
Dexter parke, įvyks Lietuvių 
Kriaučių Amalgameitų Unijos 
54-to Skyriaus šeštas iš eilės 
metinis piknikas. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. “Nakties 
Pelėdų orkestrą pradės šo
kiams groti 4-tą vai., iki vė
lumos nakties.

Girti ar peikti kriaučių pik
nikus nėra jokio reikalo, nes 
praėję penki piknikai parodė, 
jog kriaučiai su visais links
mai ir draugiškai piknikauja, 
kas, be abejonės, bus ir šį me
tą. Todėl 54-tas Skyrius visus 
kviečia dalyvauti jo piknike, 
įžanga tik 25 centai.

J. N.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį laisviečius 

aplankė W. Ambrozas su žmo
na, K. Valangevičienė su sūne
liu, S. Baronas ir K. Ustupas iš 
Montello, Mass. Apžiūrėję 
įstaigą, svečiai pasveikino 
dienr. “Laisvę” jos 30 metų ju- 
bilėjumi, sekamai: Ambrozai 
su $2.50, Baronas ir Ustupas 
aukojo po $1.

Didžiajame New Yorke iki 
liepos 6-tos suregistruota 34,- 
930 asmenų nuo prasidėjimo 
registracijos birželio 20-tą. Re
gistracija vedama 82-sc polici
jos stotyse kasdien nuo 9 ry
to ligi 10 vakaro.

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LcVANDA—LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian 
Sėli - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCTUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

La-Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose, 
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi 
mieste, 
ir yra

telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
Yra daug mokslinių informacijų apie naujovlnę techniką 
skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

427 Lorimer St
‘Laisvės” Administracija

Brooklyn, N. Y
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Lietui užpuolus, publika 
turėjo bėgti nuo stalų, palie
kant valgius ir gėrimus. Pir
madienio ryte, Petras Kapic- 
kas atėjo į “Laisvės” raštinę 
ir padėjo $9.00. Klausėme, už 
ką. Sako: “Rusgių, Kvartūnų, 
Liepų šeimos ir aš pats buvo
me sudarę fondą paūžimui. 
Lietui užėjus, viso fondo ne
galėjome praleisti, tai nutarė
me paaukoti “Laisvei.”

Pijušas Bakūnas iš Cliffside, 
N. J., jautėsi labai patenkin
tas, kad iš Cliffsidės atvažiavo 
net 70 asmenų į “Laisvės” pik
niką, o sklokininkai pranaša
vo, kad niekas nevažiuos. Sa
vo džiaugsmą išreikšdamas, P. 
Bakūnas aukojo “Laisvei” $2. 
Vieną dolerį jis skyrė, troko 
išmokėjimui ir vieną dolerį 
kaipo pasveikinimą “Laisvės” 
30 metų Jubilėjum.

Povilas Samulėnas, pažan
gus biznierius iš New Yorko 
miesto, dalyvavo piknike ir 
pasveikino dienraštį “Laisvę” 
su doleriu ir palinkėjo jai gy
vuoti. Povilas Samulėnas la
bai buvo patenkintas dainų 
programa. Jis sako: “Aido 
Choras ir Sietyno Choras ma
ne stačiai jaudino. Puikios 
dainos ir gerai išlavinti cho
rai.”

Samulėnas stebėjosi, kaip 
jauna mergaitė Aldona Žilins
kaitė taip puikiai sumokina ir 
taip gražiai diriguoja chorą.

Vincas Karlonas, Jono Jure
vičiaus manageris, 234 Cleve
land St., East New Yorke, da
lyvavo piknike, nuo savęs ir 
nuo Jurevičiaus pasveikino 
“Laisvę” su doleriu.

“L.” Administracija.

IDS 1-ma Kuopa Pasmerkė 
Hitlerininkus - Smetoniš

kus Nacių Agentus
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, įvykęs liepos 3 d., 
1941 m., “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., vienbalsiai 
priėmė sekamą rezoliuciją:

LDS 1 kp. nariai pasmerkia 
brutališką nacių ir visų kitų 
fašistų užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos ir sykiu Lietuvos. 
Pasmerkiame lietuviškus Hit
lerio agentus, kurie Lietuvoje 
pagelbėjo naciams įsigalėti. 
Pasmerkiame Hitlerio paskirtą 
lietuvišką Škirpos - Raštikio 
“valdžią”, kuri bendrai su na
ciais terorizuoja ir žudo mūsų 
brolius Lietuvoje.

Mes taipgi pasmerkiame A- 
merikoj esančius smetoninin- 
kus ir jų pagelbįninkus, kurie 
užgiria nacių-fašistų žygius 
prieš Sovietus ir Lietuvą.

Sveikiname prez. Roosevelto 
pasižadėjimą remt Sovietų Są
jungą ir sykiu prašome, kad 
tas pasižadėjimas būtų gyve- 
niman pravestas, kad Sovietai, 
Anglija ir kitos prie fašistus 
kariaujančios šalys gautų rei
kiamą pagelbą tuojaus.

Kviečiame mūsų vyriausybę 
atkreipti tinkamą dėmesį ir į 
lietuviškų Hitlerio agentų vei
kimą Amerikoje.

Kviečiame lietuvius vienin
gai veikti prieš fašizmą, vyti 
fašistinius gaivalus iš savo tar
po.

Kuopos pirmininkas
A. Velička.

Lietūs Išmaudė New 
Yorką Liepos 4-tą

Liepos 4-tą didžiajame New 
Yorke vietomis per visą die
ną, vietomis su pertraukomis 
lijo. Pajūriuose, kur laukta 
milioninių skaičių miestelėnų, 
vertelgos skaudžiai nukentėjo. 
Užtad laimėjo teatrininkai.

Smetonos-Hitlerio 
Lapeliai Brooklyne

Laike lietuvių darbininkiš
kų prakalbų Brooklyne, kurios 
įvyko antradienio vakarą, lie
pos 1-mą, keletas Hitlerio- 
Smetonos agentėlių dalino la
pelius, kurie buvo užvardinti: 
“Paklausimai Stalino Bernai
čiams, Mizarai, Bimbai ir šo- 
lomskui.” Po lapeliais, kaip vi
sada veidmainiškai, fašistukai 
pasirašo: “Tikros Demokrati
jos Draugai.”

Aišku, tokios “demokrati
jos” draugai, kurią Lietuvoj 
dabar vykdo pasaulinis bude
lis Hitleris; tos “demokratijos” 
jie yra draugai, kurią Lietu
voj per 14-ką metų, vykdė fa
šistas Smetona.

Tarpe kitko jie ten rašo, 
kad Brooklyne “Stalino gazie- 
toj ‘Laisvėj’ ” tas ir tas buvo 
rašyta. Visas lietuviškas svie
tas gerai žino, kad “Laisvė” 
nėra Stalino, bet apie 2,000 
Amerikos piliečių lietuvių ko- 
operatyvis laikraštis. Toliau 
jie krykštauja, būk Raudonoji 
Armija jau žlugus. Per anksti 
hitlerukai-smetonukai džiau
giatės! Jeigu fašistas Hitleris 
iš pasalų užpuolęs iš karto 
kiek laimėjo, tai dar tas ne
reiškia, kad jis jau ir karą 
prieš Sovietus laimėjo.

Toliau jie svietui skelbia 
Hitlerio molą, kad būk Lietu
vos liaudis išstojo Hitleriui į 
pagelbą. Nieko panašaus! 
Lietuvos liaudis buvo ir savo 
sieloj yra su Sovietų Sąjunga. 
Jeigu Kaune buvo išstojimas, 
tai jis buvo ne Lietuvos žmo
nių, bet Smetonos i]’ Hitlerio 
penktos kolonos. Tai buvo iš
stojimas dvarponių, kapitalis
tu ir buožių.

Toliau tas lapelis pilnas 
pasišaipymų iš darbininkų ju
dėjimo, pilnas džiaugsmų Hit
lerio pergalėmis. Tas parodo, 
kaip Amerikoj atvirai veikia 
Hitlerio penktoji kolona, kuri 
yra priešas darbo liaudies ir 
a m ori k i nes d cm o k rati j os.

Darbininkas.

Užsimušė Auto Nelaimėj
Susidūrus William Straube 

vairuojamai mašinai su Long 
Island traukiniu prie Matti
tuck, L. L, užmušta jis pats, 
jo motina Frances, vaikai Ro
se ir Richard, 8 ir 5 metų, 
ir kaimynų vaikai, Christie 
O’Connor, 18, ir Carmcla 
Bianco, 14 metų.

New Yorko prokuroras De
wey sako, kad organizuotos 
kriminalistų gaujos mieste veik 
sukriušintos. .

Elena Baranauskienė, aidie- 
tė, gavo liūdną žinią, kad 
Thompsonvillėj, Conn., mirė 
Marė Čepulienė, jos teta.

liečiu Kliubc, buvo smagios 
vestuvės — susituokė Blanche 
Bartkus su Vincu Vilčiausku. 
Jaunavedė gyveno po No. 35 
Stagg St., o jaunasis Maspe- 
the. Svotas buvo J. Dailydas, 
o svočia Stella Budraitis; pir
moji pamerge —- Ivonne John- 
soniutė; kitos: Ruth Budraitis, 
Aldona Volungis. Pirmas pa- 
brolis — Vincent Savulis, .ki
ti pabroliai: Anthony Leave ir 
Frank Oresto. Amelia Astraus
kaitė vikriai prie stalų patar
navo.

Jaunosios tėvai, Bartkai, 
puikiai pavaišino vestuvinin
kus skaniais valgiais ir gėri
mais. šokiams smagiai grojo 
Kvietkaus orkestrą.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo poroje!

š.

Rengia Milžinišką Masinį 
Mitingą už Paramą So

vietų Sąjungai
Komunistų rengiamame ma

siniame mitinge šio ketvirta
dienio vakarą, liepos 10-tą, 
Madison Square Gardene, kaip 
skelbia rengėjai, vyriausia te
ma bus išdėstymas komunistų 
reikalavimų, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija bendra
darbiautų su Sovietų Sąjunga 
kare prieš fašizmą, kad fa
šizmą galutinai sukriušinti, jį 
sunaikinti.

Vakaro yyriausiu kalbėtoju 
bus Robert Minor, žinomas 
garsus žurnalistas, kalbėtojas 
ir kovotojas, veikiantysis Ko
munistų Partijos sekretorius. 
Pirmininkaus James W. Ford. 
Taipgi Ben Gold ir John Ga
tes skelbiama kalbėtojų sąsta
to. Prakalbas rengia Kom. 
Partija ir jaunieji komunistai 
bendrai.

Madison Square Garden 
randasi prie 50th St. ir 8th 
Ave., Now Yorko. Rengėjai 
įspėja karščių nebijoti, nes 
milžiniškoji arena yra mecha
niškai šaldoma, joje kaip tik 
gera proga atvėsti, išgirsti žy
mius kalbėtojus, ir pasisakyti 
už paramą Sovietams kovoje 
prieš Lietuvos ir Sovietų Są
jungos kruvinus užpuolikus 
Hitlerio fašistus.

Pradžia 7 :30 vai. vak. Įžan
ga tik 20c.

Du berniukai iš Bayonnės tu
rėjo savo gyvenimo įspūdingą 
momentą, kuris pratįso arti į 
valandą laiko. Jų parašiūtas 
su k buvo 35 pėdų aukštyj ore 
Coney Islande, Steeplechase 
Parke. Gal išsigando? Nuleis
ti, jie pasisakė norį dar kartą 
važiuoti ir gavo “freeraidą.”

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

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite 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
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.

VITAL HEALTH FOODS 
KANAPORIAI

465 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9805

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 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 
■ .... ■■ ■ ■ ■!■■■ I ■ ... .... - I - ■■ ■ -■■■ I 1 11 ' " ■ -« I

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. V
r

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

9 A. M.—2 P. M.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Sale šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikonišku ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O-Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios MėŠlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles 
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.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

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

110 East 16 St., N. Y
Tarp Union Sq. Ir Irving PI.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais
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“Laisves” Piknikas Pavyko
Nežiūrint Lietingo Oro

O
Pas geruosius “Laisvės” 

skaitytojus, rėmėjus ir drau
gus, dienraščio piknikų lanky
tojus, per metų metus buvo įsi
gyvenus tradicija, kad pirmą 
sekmadienį liepos, kada įvyks
ta “Laisvės” metinis piknikas 
Brooklyne, turi būti giedra. 
Paprastai taip ir būdavo. Bet 
šiemet oro komanda apsilenkė 
su ta taisykle. Liepos 6-tą iš 
ryto pasirodžius saulė prieš
piečiais pasislėpė ir per visą 
popietį slapstėsi už debesų. 
Vietomis būriais ir palijo. 
“Laisvės” draugai nuogąstavo : 
“Sugadino pikniką.”

Be abejo, lietumi grasini
mas ir ankstybą popietį nuli- 
jęs keliais maršais lietus pa
kenkė, tačiau nesustabdė pik
niko, apie pustrečio tūkstančio 
svečių nustatė naują tradiciją, 
kad “Laisvės” piknikas turi 
įvykti nežiūrint lietaus.” Jie 
suvažiavo piknikan, užsitiesė 
skaitlingus stalus, prisidėjo sa
vo šeimininkių atsivežtų ska
nių valgių ir smagiai piknika- 
vo. Užėjęs smarkus ir ilgokas 
lietus vienu tarpu privertė sve
čius jieškoti pastogės salėj, 
busuose ir mašinose, bet did- 
žiąjam lietui praėjus ir vėl 
sugrįžo prie paliktų vaišių. Ir 
tik apie 10 vai. vakaro užėjęs 
kitas smarkus ir ilgai užtru
kęs lietus nutraukė dainas ir 
linksmavima. *

Graži Dainų Programa

Lietaus laiku piknikautojam 
nuobodauti neteko. Tik pradė
jus rinktis salėn, programos 
pirmininkas A. Bimba paskel
bė prasidedant programą. Pir
masis išstojo programoj brook- 
lyniečių Aido Choras, gyvai 
sudainuodamas trejetą dainų, 
vadovaujant savo mokytojai 
Aldonai Žilinskaitei. Antruoju 
dainavo Choras Pirmyn; iš Gr. 
Necko, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus. Gražiai pasiro
dė. Programą užbaigė Siety
no Choras iš Newarko, vado
vaujamas kompozitorės B. L. 
Šalinaitės. šauniai dainuoja. 
Pirmiesiem dviem choram a- 
kompanavo šalinaitė, o pasta
rajam — A. Žilinskaitė.

Dainų pertraukoj, pirminin
kas pakvietė “Laisvės” redak
torių R. Mizarą pasakyti pra
kalbą. Trumpoj, bet įspūdin
goj ir ryškioj kalboj R. Miza- 
ra atžymėjo svarbiausius šių 
dienų klausimus: nacių užpuo
limą ant Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, taipgi nepavaduoja
mą “Laisvės” rolę suteikime 
lietuvių visuomenei greitų ir 
teisingų žinių. Audringais svei
kinimais pertraukinėta kalbė
tojo pareiškimai, kad Sovietų. 
Sąjunga jau sulaiko nacių ver
žimąsi pirmyn ir kad Sovietų 
Sąjunga išvien su Anglija ir 
Amerika sutriuškins fašizmą. 
Ragino remt “Laisvę,” kad ji 
galėtų stipriai gyvuoti, atmušti 
fašistinės propagandos melus 
čionai, ir pasiekti juo plates
nes lietuvių mases su teisingo
mis informacijomis karo ir ki
tais visuomenei svarbiais klau
simais.

Po prakalbos pirmininkas 
pasiūlė trumpą rezoliuciją, ku
rioje pasmerkiama nacių ata
ką ant Lietuvos ir Sovietų Są

jungos, užginama Jungtinių 
Valstijų vyriausybės pasižadė
jimas remti Sovietų Sąjungą 
kare prieš barbariškus hitleri
ninkus, ir reikalaujama vyti iš 
Amerikos smetonacius, lietu
viškus Hitlerio agentus. Rezo
liucija pasiųsta prezidentui 
Rooseveltui.

Po programos rinkta aukos 
“Laisvės” reikalams. Surinkta 
$141.63, nors rinkėjai, be abe
jo per daugumą svieto ne vi
sus galėjo prieiti paprašyti au
kų, o svečiai taipgi ne visi gir
dėjo programą ir ne visi žino
jo, kad yra rinkliava. Dauge
lis sužinoję, kad buvo rinklia
va, savo aukas atnešė vėliau.

Tolimi Svečiai

Taikėsi sueiti ir gana toli
mų svečių: Helen Kasro iš 
Chicagos, Bertha Galinauskas 
iš Clevelando, Al. Geralt iš 
Detroito, P. Urbonas iš Ash
land, Pa., R. Barauskas, jo 
duktė Lilija, Mrs. Brooks ir 
jos sūnus Bruno Brooks iš 
Rochester, N. Y., Jokubonis iš 

| Bridgeport, Conn., Andrius ir 
Kastancija Adomynai (Ad
ams) iš Gardner, Mass., U. 
Šapranauskienė, A. J. Pranai
tis, Bendoravičiai ii’ Mulokiū- 
tė iš Philadelphijos (sakoma, 
buvę ir daugiau philadelphie- 
čių).

Newjersieciai iš įvairių ko
lonijų pribuvo 8 busais ir gal 
keliolika mašinų. Greatneckie- 
čiai irgi pribuvo busti. Patys 
brooklyniečiai, žinoma, daly
vavo masiniai, sudarė didelę 

į didžiumą tūkstantinių minių. 
Jie sako, kad nors Brooklyne 
yra daug ir gana didelių pik
nikų, bet “Laisvės” piknikai 
jiems buvo ir liksis tradicine 
diena pasilinksminti tarpusa
vyje ir pasimatyti su seniai be
matytais draugais ir giminėmis 
iš tolimų ir apylinkės kolonijų.

’'Matėsi dikčiai biznierių ir 
kietas profesionalų, atsilankė 
ir lietuviškų kontraktorių.

Įžangos Dovanos

Prie iš anksto pirktų įžangos 
bilietų buvo duodama keturios 
dovanos: $10, $7, $5 ir $3.

1- mą gavo M. Gervė, bilieto 
numeris 919.

2- rą—John Drusys, numeris 
1289.

3- čią—Geo. Zablackas, nume
rio 337.

4- tą—Helen Kaulinis, nume
ris 1116.

Dienraščio “Laisvės” štabas 
ir direktoriai širdingai dėkingi 
visiems kuo nors prisidėj il
siems prie pikniko sėkmingu
mo, taipgi visiems atsilankiu
siems, nepabūgusiems lietaus 
nei Hitlerio agentų grasinimų.

Rep.

Aukojusieji:

F. Račkus $10.
Po $5: K. Kunigėnienė, F. 

Nechwort, J. Dirvelis, F. Šiau- 
lis $4.

Po $2: M. ir M. Vitkus, 
Baltrušaičiai, K. Dzevečka, P. 
Taras, V. Bitė. P. Bakūnas.

Po $1: Ražauskai, V. Pa- 
cenka, Adomonis, Mary Sta
siukaitienė, R. Barauskas, Ch. 
Zuikis, J. Sabaliauskas, J. Ku- 

i činskas, O. Jankauskienė, F.

Šimkus, K. Sejonas, P. Ramoš
ka, A. Jasmontienė, K. Yen- 
keliūnienė, Eva Bitienė, M. 
Burkauskienė, A. Joneliūnas, 
K. Bačiūnas, W. Paulauskas, 
Mr. Kleiza, K. Kalinauskienė,
F. Hurrit, A. Misevičius, J. 
Siurba, M. Borkevičienė, J. Sta- 
nelis, Jos. Bereika, J. Bakas- 
kas, A. Pranaitis, Chas. Brown, 
Ant.’ Malinauskas, Ant. Bas
tys, Jos. Zavetskas, V. Adomo
nienė, P. Adomonienė, P. Be- 
chis, A. Bechienė, J. Urbonas, 
Talandzevičius, P. Savičius, 
Patersonietis, J. Kairys, Z. 
Stasiulis, A. Trepkus, M. Ta
ras, P. Samulėnas, V. Kariū
nas, J. Stasiukaitis, M. Navi- 
kauskienė, Jonas Patašius, D. 
M. šolomskas.

Po 50c.: K. Maziliauskas, 
M. šmagorius, K. Mažeikienė, 
Sinkevičienė, S. M., A. Zupar- 
ka, Kūlikas, Dobinis, Pr. Cvir
ka, Dagilienė, Termus, G. Žu
kauskas, R. Barauskas, Chas. 
Klastov, J. Matonis, M. Nak- 
rošius, K. Churlis, J. Bara
nauskas, J. Jasiūnas, Ant. Ste
pulis, Purvėnienė, P. Babąrs- 
kas, K. Talan, J. Kovas, Jos 
Balčiūnas, B. Makutėnienė, J. 
Paukštaitis, St. Vilkas.

Po 25?.: Zablackienė, Su
kackienė, Buivydienė, Menke- 
liūnienė, A. Simokaitis, Rim
kienė, Basiliauskienė, Nava- 
linskienė, Bieliauskas, A. Ka- 
razienė, U. Baranauskienė, M. 
Švilpa, A. Anushkis, Padalskis, 
A. Jankeliūnas, Sirdkas, Pur- 
vėnas, Drusis, Višniauskienė,
G. Dūlis, J. Litvinas, Čurins- 
kas, Adomaitis, S. Dobrow, 
ižzelis, A. Mesucken, V. Stu
poras, Jos. Ross. M. Karazija, 
J. Mikalonis, D. Adomaitis, P. 
Lideika, Sinusą, Kazakevičie
nė, Kreivėnienė.

Viso su smulkiomis auko
mis surinkta $141.63. Tai la
bai širdingas “Laisvės” skai
tytojų ir rėmėjų atsiliepimas, 
atsižvelgiant į tai, kad visi ir 
be to buvo panešę išlaidų pik
niko reikalams, ypatingai tie, 
kuriems iš toliau reikėjo atva
žiuoti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Amerikos 

karo ministerija reikalauja 
ilgiau palaikyt tarnyboj 
jaunus vyrus, kurie buvo 
paimti armijon tik vieniem 
metam.

Washington. — Amerikos 
generalis štabas pageidauja, 
kad kongresas leistų prez. 
Roozeveltui siųst armiją ir 
laivyną į bile kraštą.

Maskva, liepos 7. — So
vietai praneša, kad jie su- 
kriušino nacių ofensyvą 
prieš Leningradą ir atmetė | 
vokiečius atgal vidurinėje 
dalyje karo fronto.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad jie Ethiopijoj su
ėmę dar 9 italų generolus su 
5,000 kariuomenės.

Edward Steffens, 11 metų 
berniukas, buvęs paskendęs ne
toli savo namų Edgemere, L. L, 
birželio 28 d., vilnių išmestas 
krantan liepos 6. Per tą visą 
laiką tėvas vaikščiodavo pa
krantėmis laukdamas sūnaus 
kūno.

New Yorke per 1940 m. iš 
2,756 įkaitintų kriminališkuose 
prasikaltimuose 2,610 nuteista.

Civilės Tarnybos Komisijos 
raštinėj, New Yorke, pereitą 
pirmadienį išegzaminuota pir
ma grupė liuosnorių, norinčių 
vykti teikti technišką cibilę pa- 
gelbą Anglijai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 10, 7:30 v vak., 
“Laisvės” svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite. Turėsime daug tarimų 
organizacijos reikalais, ir bus kal
bama apie dabartinę padėlį Lietu
voj.
(159-161) Kuopos Org.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Rar & Grill biz

nis už $1,000. Sūnus išėjo į kariuo
menę, tai tėvas vienas nenori laiky
ti to biznio. 362-366 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (159-164)

Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 
20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21 st St., New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840. 
(bk.)

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

c™——*

Valgykite
MEDŲ

NELAUKITE ; 
kol gausite slogas; valgy- J 
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų. Į;

O

I Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. KašlAaučJus
•

i Kaina 75c Kvorta
r •

; “Laisvėje” ■ galite gauti 
; tikrų bičių medaus už ga- ' 

;; na prieinamas kainas. ■!
; Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su !
; medum. i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. EeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Naciai Sakosi Suė
mę 52,000 Raudon

armiečiu
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kariškius žmones iš Kijevo. 
Italijos radijas pasakojo, 
būk nekariškiai gyventojai 
iškraustyti ir iš Maskvos ir 
Leningrado.

Vokiečiu komanda oficia
liai skelbia tik tiek, kad 
“veiksmai prieš vadinamąją 
Stalino Liniją yra ir toliau 
vedami pagal planą.”

Nacių orlaiviai spiečių 
spiečiais bombarduoja Sta
lino tvirtovių Liniją ir Smo
lenską, Žitomirą ir kitus už
frontės miestus.

Vokiečių žinių agentūra 
pasakoja, kad jie^nušlavę 
vieną ištisą sovietinę armiją1 
Baltijos fronte ir pagrobę 
daugybę karinių reikmenų. 
Bet pripažįsta, kad stam
bios Sovietų jėgos dar laiko
si prieš vokiečius didžiuose 
miškuose tame fronte ir 
atakuoja vokiečius užnuga
riu.

Naciai sakosi šeštadienį 
sunaikinę 281 sovietinį or
laivį, o savo netekę tik 11 
orlaiviu. c-

Sovietai Kontr-Ata- 
kuoja Vokiečius

Visu Frontu
(Tąsa nuo l-ino pusi.)

Lepelio srityje raudonar
miečiai darė karto tinas 
kontr-ofensyvas, po kurių 
sekė didelės tankų kauty
nės. Mechanizuota priešų

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos dirbti prie 

abelno namų darbo ir prie virtuvės. 
Pageidaujama, kad būtų švari ir tu
rėtų rekomendacijas. Gaus nuosavą 
kambarį. Prašome šaukti telefonu: 
CAnal 6-1995. (158-160)

r ...
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Scena iš Sovietų dokumentalūs filmos “Sovietų Rūbe- 
žiai ant Dunojaus”, parodančios Bessarabijos ir Šiau
rinės Bukovinos liaudies išlaisvinimą. Judis sėkmingai 
rodomas antra savaitė Central Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke. Parodoma Raudonoji Armija, 
kuri dabar didvyriškai kaujasi prieš nacių gaujas.

Maskva. — Sovietai at
mušė nacių mėginimus per
eit Dauguvos upę Latvijoj; 
daug priešų užmušė.

Maskva. — Sovietų mina 
nuskandino vieną vokiečių 
submariną ties Suomija.

Maskva, liepos 6. — So
vietų lakūnai ardė ir degino 
karinius nacių-rumunų pun
ktus Constantoj, Sulinoj ir 
Ploesti, Rumunijoj.

Tarp J. V. ir Lotynų Ameri
kos pirklybos reikalams gerinti 
atidaryta specialė raštinė 1230 
6th Avė., N. Y.

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

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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
■ --------------------------- -----------------------------—-------4

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP Į
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE—JUDIS, KURIO AMERIKA LAUKE!

“Soviet Frontiers on the Danube”
(Su angliskaiH pnaiškininihis) 

Fotografiniai Rekordai Besiruoftiančios Istorijos Ucssarnbijoj ir šiaurinėj Bukovinoj 
Matykite, kodėl Hitlerio blitz žygiai turės žlugti.

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

Nuolat rodoma nuo 9 A. M. kasdien — 20 centų iki 1 1». M.

CENTRAL- THEATRE Bro,,<’£X st
(ATVEDINTAS ORAS)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

kariuomenė, puolama sovie
tinių tankų, buvo priversta 
jau tiktai gintis.

Borisovo srityje raudon
armiečiai perėjo iš apsigyni
mo į užpuolimą, atakuodami 
nacius. Popietyje išsivystė 
dideli, smarkūs mūšiai šioje 
fronto dalyje.

Bobruisko srityje raudon
armiečiai atmušė skaitlin
gus nacių mėginimus pereit 
Dniepro upę. Priešai nuken
tėjo sunkių nuostolių per 
kautynes šioj srity j.

Novogrado Volynsko sri- 
tyj mechanizuotos vokiečių 
jėgos padarė kelias atakas.

Bessarabijos fronte rau
donarmiečiai įnirtusiai ko
vėsi prieš vokiečių ir rumu
nų pėstininkus ir tankus, 
kurie vedė atakas linkui 
Balti.

Kitose fronto dalyse ne
pasikeitė pozicija sovieti
nės kariuomenės.

Sovietų orlaiviai daugiau
sia bombardavo mechani
zuotas vokiečių armijos da
lis ir tuomi parėmė raudon
armiečių veiksmus.

Pagal pradinius praneši
mus, sovietiniai lakūnai su
naikino 28 priešų orlaivius, 
o Sovietai neteko 8 orlaivių.

r-—————-

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
; • 'i

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

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 žolės .......................... 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

.Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Nante
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai v

ATDARA’NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.Tel. Ev. 4-8698

^tal 
a<h-esas:




