
KRISLAI
$100 Radijui ir $25 Litera

tūrai Leisti.
Pavykęs Mūsų Piknikas.
Sveikina “Laisvę.”
NeiŠsitenkanti Gorsete 

Fašiste.
Teroras Lietuvoje.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonai: Stagg 2-3878

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 9, 1941

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

Didžiojo Niujorko ir apylin
kės pažangieji lietuviai yra 
pasirižę įsisteigti savo lietu
višką radijo pusvalandį. Orga-
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nizacinis darbas varomas pir
myn. Pinigai tam tikslui ren
kami.

Prieš keletą dienų vienas 
geras mūsų prietelius ir drau
gas per šių žodžių rašytoją 
paaukojo būsimai lietuviškai 
radijo valandai šimtą dolerių!

Tas pats draugas prieš tris 
savaites per šių žodžių rašyto
ją paaukojo Apšvietus Fon
dui (literatūrai leisti) $25.

Tas parodo, kokis yra pas 
mūsų draugus pasirįžimas 
dirbti apšvietos darbą!

Dienraščio “Laisvės” pikni
kas Brooklyne pavyko, nepai
sant pablogėjusio oro. Visoki 
liežuvininkai, hitlerininkai ir 
smetonininkai dėjo pastangų 
šiai pramogai pakenkti — “su- 
boikotuoti.” Bet jie tuomi tik 
pasirodė visuomenės akyse di
deliais durniais!

Kaip gali hitlerininkai-fašis- 
tai ir jų talkininkai suboiko- 
tuoti lietuvių liaudies dienraš
tį, kuris šiemet švenčia savo 
gyvavimo 30 metų sukaktį, ku-i 
ris leidžiamas liaudies ir tar
nauja liaudžiai ? !. . .

Piknike kalbėjausi su dau
geliu mūsų prietelių ir draugų. 
Kiekvienas rūpinasi einamuo
ju Sovietų Sąjungos karu prieš 
fašizmą, prieš pasaulio pabai
są. Bet neužmiršta tie drau
gai ir savo reikalų.

Štai vienas bayonnietis, J. 
Z., prieina ir sako:

—Še dešimtinė — tai auka 
“Laisvei” jos 30 
kaktuvių proga, 
rengiausi pasiųsti.

metų su-
Jau seniai

Europoje
demokratijos ir laisvės šalinin
kai muša fašistus ginklu, o 
mes čia muškime juos savo 
spauda ir gyvu žodžiu!

Visa eilė draugų įteikė savo 
sveikinimus dienraščiui!

Tūla “Vienybės” bendradar
bė (Pr. Lapienė) negali išsi
tekti gorsete iš džiaugsmo 
naujais Europoje įvykiais.

“Vokietijos pasikėsinimas 
prieš Sovietų Rusiją mane 
džiaugsmingai nuteikė. . .” ra
šo toji bobelka “Vienybėje” iš 
birželio 27 d.

Kai Vokietijos banditai pra
dėjo deginti Lietuvos miestus, 
tą fašistinę bobą pagavo ver
šio entuziazmas. Ji, matyt, 
hitleriškesnė net už patį Hit
lerį !

Bet ji turi žinoti, kad tas 
josios veršiškas entuziazmas 
tegali pasireikšti tik Babyloni- 
jos hotelyj ir hitleriškoj “Vie
nybėje!”

“Fašistinė kariuomenė netu
ri ir negali turėti stipraus už
nugario. Karas prieš Sovietų 
Sąjungą yra vedamas ne Vo
kietijos liaudies, ne Vokietijos 
darbininkų ir valstiečių, ne 
Vokietijos inteligentijos, bet 
kraujo ištroškusios fašistų val
dovų klikos,” rašo Maskvos 
“Pravda.”

Tas pats laikraštis pabrė
žia apie Sovietų Sąjungą:

“Visa Sovietų liaudis stovi 
užnugary] Raudonosios Armi
jos, kaip nenugalima siena. 
Mūsų liaudis ir mūsų kariuo
menė yra viena ir ta pati vie
nutė.”

Lietuvoje viešpatauja tero
ras. Ant Hitlerio tankų atga
benta iš Berlyno “Lietuvos 
valdžia” skerdžia arba kanki
na kiekvieną, kuris buvo pasi
sakęs prieš fašizmą.

Iš žmonių, kuriems buvo 
duota žemės, žemė atimama. 
Buvę dvarponiai, kunigai ir 
visoki nenaudėliai, kuriuos ta
rybinė Paleckio vyriausybė 
traktavo kaip žmones, šian
dien parodė savo kanibališkas

ROOSEVELTO PASIŲSTI JŪREIVIAI UŽĖMĖ ICELANDĄ 
SOVIETAI NUKOVĖ BEI SUŽEIDĖ MILI0N4 NACIU

Lietiiviy Telegramos Ragina Rooseveltą 
Tuoj Duot Paramos Sovietam ir Pažabot 

Smetoną ir Kitus Hitlerio Agentus

UŽIMT ICELAND^ REIKĖJO 
APSAUGAI AMERIKOS NUO

NACIŲ PAVOJAUS
Amerikos Karo Laivai Šluos Nacius iš Atlanto Vandenyno

HITLERIS ŠMARKIAUS BĖGS
IŠ SOVIETŲ, NEGU 
JIS Į JUOS ATĖJO

Taip Sako Sovietu Vice-Komisaras S. A. Lozovskis
Maskva. — Per šešiolika 

dienų nuo nacių karo pra
džios prieš Sovietus, jau so
vietinės jėgos užmušė bei 
sužeidė arti miliono vokie
čiu kariuomenės. Užsieniu 
reikalų vice-komisaras S. A. 
Lozovskis pareiškė, jog rau
donarmiečiai per dieną vi
dutiniai užmuša ir sužeidžia 
po 60 tūkstančių vokiečių.

Per dešimt pirmųjų karo 
dienų Sovietai sunaikino 1,- 

Vokiečių Pranešimai
Apie Jų Karo Veiks

mus prieš Sovietus
Berlin, liepos 8. — Vokie

čių orlaiviai bombardavo 
Murmanską, šiaurinę Sovie
tų prieplauką; taipgi ataka
vo Leningrado-Murmansko 
geležinkelį.

Vokiečių komanda iš Hit
lerio buveinės skelbia, kad 
Bessarabijos fronte naciai 
ir rumunai atmušę Sovietų 
kontr-atakas ir varąsi pir
myn.

(Hitlerio štabas nepakar
toja vakarykščios pasakos, 
būk vokiečiai pralaužę Sta
lino tvirtumų liniją pietinia
me fronte.)

Naciai teigia, kad jie už
ėmę černovicą (Cernauti) 
arti Bessarabijos, ir pasiekę 
Dniestro upę. Sako, jog 
šiauriniame fronte vokiečiai 
ir suomiai (finai) ir toliau 
veikią pagal planą.

Vokiečių komanda skel
bia, kad jų orlaiviai sunaiki
nę didelį skaičių Sovietų 
tankų, auto-sunkvežimių ir 
amunicijos sandėlių ir bom
bardavę r a u d onarmiečius 
Smolensko srityje.

Naciai pasakoja, būk lie
pos 6 d. jie sunaikinę 204 
sovietinius orlaivius, o savo 
praradę tiktai 10 orlaivių.

NACIŲ ORLAIVIAI NAIKINO 
SOUTHAMPTON

London, liepos 8. — Dide
lis skaičius nacių orlaivių 
per kelias valandas žiauriai 
bombardavo Southamptoną, 
prieplaukos miestą Angli
joj; užmušė daug žmonių, 
suardydami net kai kurias 
slėptuves. Anglai nušovė 4 
nacių orlaivius.

iltis ir paleido terorą prieš 
Lietuvos liaudį.

Tuomi džiaugiasi Amerikos 
lietuviškai fašistai, klerikalai 
ir socialistai. Bet tuomi šlykš- 
tis visa pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė, visa pa
žangioji žmonija!

Nereikia nei aiškinti, kad 
budeliai hitlerininkai už savo 
sadistiškus darbus gaus atatin
kamą užmokestį — anksčiau 
ar vėliau!

<

500 nacių orlaivių ir 2,500 
tankų.

Kiek naciai nukovė bei 
sužeidė raudonarmiečių, dar 
nėra galutinai apskaitliuota, 
bet Sovietų Sąjunga gali iš- 
statyt tris kartus tiek ka
riuomenės, kaip Vokietija.
NAUJA SOVIETŲ LIAU

DIES ARMIJA
Dabar organizuojama mil

žiniška sovietinė “liaudies 
armija,” kurion imami vy
rai nuo 17 iki 55 metų am
žiaus. Tai bus daugelio mi- 
lionų armija.

Vice-komisaras Lozovskis 
sako:

“Sovietai d a b a r veda 
ofensyvos karą ištisu fron
tu; mūšiai darosi vis žiau
resni ir žiauresni; bet Rau
donoji Armija neduos prie
šui progos atsikvept ir pri
vers ji brangiai užmokėt už 
kiekvieną colį žemės. Sovie
tų moterys taipgi kovos vi
sais galimais būdais prieš 
vokiečius.

“šis karas jau tapo pa
triotiniu liaudies karu už 
tėvynę. Tuzinai partizanų 
būrių įnirtusiai kovoja prieš 
vokiečius jų užfrontėje.

“Hitleris turės apleist So
vietų žemę skubiau negu jis į 
ją Įžengė; ir ne taip, kaip 
Napoleonas (1812 m.), — 
Hitleris tematys Maskvos 
Kremlių tiktai paveikslinėse 
atvirutėse.”

Sovietai Atakuoja Na
cius, o Šie Tegali Jau 

Tik Gintis
Berne, Šveicarija, liepos 

8. — Iš pranešimų matyt, 
jog Baltijos - Šiauriniame 
fronte Sovietai taip atakuo
ja. vokiečius, kad vokiečiai 
jau tegali tik gintis, bet ne
pulti raudonarmiečius, — 
kaip rašo N. Y. “Times” ko
respondentas Brigham.

Sovietų orlaiviai ir artile
rija daužo vokiečių susisie
kimų linijas.

Raudonarmiečiai apsupo 
ir sunaikino nacių armijos 
dalinį, kuris buvo prasiver
žęs per kelią einantį iš 
Minsko į Smolenską.

Sovietų kanuolės sunaiki
no bangų bangas nacių tan
kų, kurie briovėsi pirmyn 
Bobruisko fronte.

Raudonarmiečiai kulkas- 
vaidžiais nuo Berezinos 
upės rytinio kranto iškapo
jo daug vokiečių, kurie mė
gino pereit tą upę.

Sovietai veda ofensyvą 
svarbiausiose fronto dalyse 
— Baltijos srityje, Minsko 
fronte ir Novgorod Volyns- 
jkio srityje, kur vokiečiai 
jau nepajėgia užpuolimų 
daryti, o tiktai ginasi.

Franklin D. Roosevelt,
President of the U.S.A.,
Washington, D. C.

Keli tūkstančiai lietuvių iš Brooklyn© ir apylinkės (ir 
iš tolesnių vietų) laike pikniko Įvykusio Maspethe, N. Y., 
liepos 6 d., sveikina tamstą už žadėtą paramą Sovietų 
Sąjungai šiame kare prieš nacių Vokietiją. Mes ragina
me tamstą tuoj aus duoti tos paramos.

Mes taip pat raginame tamstą suvaldyt veiklą buvusio 
Lietuvos diktatoriaus Antano Smetonos ir jo agentų, 
kurie neseniai buvo įleisti į Jungtines Valstijas. Nes jie 
yra priešai Amerikos demokratijos ir veikia kaipo hit- 
lerizmo agentai.

Antanas Bimba,
Pirmininkas.

Franklin D. Roosevelt,
President of the U.S.A.,
Washington, D. C.

Vardu septynių tūkstančių Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatures Draugijos narių, mes pilnai užginame 
tamstos pasižadėjimą pagelbėti Sovietų Sąjungai jos ka
re, kad sukriušint hitlerizmą, ir mes raginame tamstą 
tuojau suteikti tos pagalbos. Mes taip pat raginame tams
tą pažabot. veikimą Antano Smetonos ir kitų lietuviškų 
Hitlerio agentų Jungtinėse Valstijose.

D. M. šolomskas,
Sekretorius.

RAUDONOJI ARMIJA DAUGELYJE VIETŲ 
NUGRŪDO VOKIEČIUS ATGAL

Maskva, liepos 8. — So
vietų Žinių Biuras praneša:

Siaučia žiaurūs mūšiai 
tarp Sovietų ir nacių beveik 
visame 1,800 mylių fronte. 
Naciai daugelyje vietų tapo 
atmušti bei atmesti atgal su 
dideliais jiem nuostoliais.

Vienoje fronto dalyje rau
donarmiečiai užklupo tanki
nį vokiečių batalioną — 8,- 
500 kareivių. Septynis tūks
tančius jų užmušė bei sužei
dė; pusantro tūkstančio pa
ėmė į nelaisvę ir sunaikino 
50 nacių tankų.

Tik pietinėje fronto daly
je vokiečiai pažengė kiek 
pirmyn, kur jų tankai ir 
šarvuoti automobiliai pasie
kė Dniestro upę ties Mogi- 
levu Podolskiu stovinčiu 
anapus upės. Jie persigrū- 
mė per siaurą vakariniai - 
šiaurinę Bessarabijos dalį. 
— Dniestras plaukia buvu
sia siena tarp Sovietų Są
jungos ir Rumunijos

(Naujausias Sovietų pra
nešimas sako, jog naciai at
mušti ir šiame pietiniame 
fronte.)

Vokiečių ir suomių daro
mi užpuolimai linkui Mur
mansko tapo atremti.

Baltosios Jūros srityje, 
šiaurėje, ties Kandlakša 
Raudonoji Armija sumušė 
vokiečius, atmetė juos atgal 
ir visai išvijo iš Sovietų že
mės į Suomiją.

Raudonarmiečiai taip pat 
išgrūdo atgal per sieną į 
Suomiją nacius, kurie buvo 
įsiveržę į Uchtos sritį, 40 
mylių nuo rubežiaus tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Šėlsta kautynės Lepel sri
tyje į pietų vakarus nuo 
Vitebsko. Sovietų kariuome
nė atmušė nacius Ostrovo ir 
Polotsko srityse. Sunaikino 
daug priešo tankų.

Raudonarmiečiai atmetė
(Tąsa ant 6-to puslapio)

SOVIETAI SUNAIKINO DU 
NACIŲ PULKUS UKRAI

NOS FRONTE
Maskva, liepos 8. — Rau

donoji Armija užpuolė iš šo
nų ir sunaikino du nacių 
pulkus, mėginu sius įsi
skverbt į Stalino tvirtumų 
liniją, Ukrainos fronte. Su 
vokiečių pulkais žuvo ir 
daugiau kaip 35 jų tankai.

Raudonieji lakūnai per 
dieną nušovė 58 nacių orlai
vius, o naciai — 5 sovieti
nius orlaivius, kaip praneša 
United Press, amerikonų ži
nių' agentūra.

ANGLŲ ORLAIVIAI PRAŽŪ
TINGAI PLEŠKINO NACIŲ 

FABRIKUS
London, liepos 8. — Dide

li būriai anglų orlaivių die
ną pražūtingai naikino vo
kiečių prieplaukas, ir desėt- 
kus jų fabrikų centrų. Ang
lai prarado šešioliką savo 
orlaivių, o sunaikino septy
nis nacių orlaivius.

London. — Atvyko karinė 
Sovietų misija į Londoną, 
bendriem pasitarimam apie 
karo veiksmus prieš nacius.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų jūreiviai ii' mari- 
ninkai liepos 7 d. tapo iškel
ti į Icelandą, buvusią Dani
jos salą, ir laikinai užėmė 
ją. Jie pavaduos Anglijos 
kariuomenę, kuri buvo užė
mus Icelandą 1940 m. balan
džio mėnesį, tuo laiku, kai 
nacių armija perėjo per Da
niją ir užpuolė Norvegiją.

Vokiečių valdžia andai 
persergėjo Ameriką, kad 
Iceland sala yra kariniame 
ruožte, todėl naciai bombar
duosią Jungtinių Valstijų 
laivus plaukiančius į Icelan- 
dą.

Nusiųsdamas marininkus 
ir jūreivius į Icelandą, pre
zidentas Rooseveltas tuo pa
čiu laiku įsakė Amerikos 
kariniams laivams ir orlai
viams “daryt visus reikia
mus žingsnius, kad apvalyt 
Atlanto Vandenyną nuo na
cių submarinų ir kifų jų lai- 
vų-užpuolikų bei jų orlaivių 
visame plote Į vakarus nuo 
Iceland© iki Amerikos že
myno ir j pietus iki naujų 
Amerikos karinių stovyklų 
Trinidade ir Angliškoje
Guianoje, Pietinėje Ameri
koje.

Apie tuos savo žingsnius 
prezidentas pranešė Jungti
nių Valstijų kongresui, pa
reikšdamas, jog tatai pada-

ITALŲ FAŠISTAI GRŪMOJA 
AMERIKAI KARU

Roma, liepos 8. — Italų 
fašistai grūmojančiai įspėja 
Ameriką, kad dėl Šios šalies 
jūreivių nusiuntimo į Ice- 
landą gali kilt atviri karo 
veiksmai tarp Italijos-Vo
kieti jos ir Amerikos.

Japonai Pranašauja Fašis
tų Karą prieš Ameriką

Tokio, liepos 8. — Japonų 
spauda teigia, jog Amerikai 
užėmus Icelandą, dabar bi
le dieną galįs kilt karas 
tarp fašistinių šalių ir Ame
rikos. : 

10 Milionų Stalino Kalbos 
Lapelių Paskleista Priešų 

Fronte

Maskva. — Sovietų orlai
viai pasėjo 10 milionų lape
lių į priešų linijas ir užfron
tę. Lapeliai sudaryti iš Sta
lino kalbos “Sukriušint Hit- 
lerimą.” Jie išspausdinti 
vokiečių, suomių, rumunų ir 
vengrų kalbomis.

Maskva, liepos 8. — Šian
dien (jau nuėjus “Laisvei” 
į spaudą) per radiją kalba 
Maksimas Litvinovas, buvęs 
Sovietų užsienių reikalų ko
misaras.

ryta pagal vietinės Icelando 
danų valdžios pakvietimą.

Prez. Rooseveltas žadėjo 
sugrąžint Icelandui pilną 
nepriklausomybę kai tik bus 
užbaigtas dabartinis karas.

Prezidentas aiškino kong
resui, jog tai būtų pavojus 
Jungtinėm Valstijom ir ki
tiem amerikiniam kraštam, 
jeigu vokiečiai užimtų Ice- 
landa; tokiame atsitikime

(Tąsa ant 6-to puslapio)

Mediniai ir Audekliniai 
Vokiečių Tankai Vietoj 

Plieniniu
Maskva. — Raudonosios 

Armijos žvalgai atrado, jog 
vienoje eilėje dvidešimties 
nacių tankų tiktai vienas 
tankas tebuvo plieninis, o 19 
buvo mediniai arba audeklu 
aptraukti ant rėmų ir gink
luoti tik kulkasvaidžiais. 
Vienas vokiečių oficierius 
atsirėmė į tokį tanką ir ne
tyčiomis alkūne pradūrė jo 
šoną.

Tatai liudija, kiek daug 
sunaikinta nacių tankų šia
me kare, kad jie jau turi 
vartot medinius ir audekli
nius tankus dėlei pasirody
mo.

NACIAI SAKOSI SUNAIKINĘ 
ŽITOMIRĄ

Berlin, liepos 8. — Naciai 
sako, kad jų orlaiviai visiš
kai sudaužę ir sudeginę 
miestą Žitomirą, geležinke
lių centrą Sovietinėje Uk
rainoje.

Žitomiras turėjo 73 tūks
tančius gyventojų.

VOKIEČIAI NEMĖGSTA SO
VIETŲ KARO BŪDŲ

Berlin, liepos 8. — Nacių 
karininkai piktinasi, kad 
Sovietų kariuomenė vartoja 
gudrybes; sako, praleidžia 
vokiečius, o paskui iš rugių, 
kviečių ar krūmų žiauriai 
užpuola naikint juos.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
DU ANGLŲ LAIVUS

Berlin. — Naciai praneša, 
kad jų orlaiviai nuskandinę 
du prekinius Anglijos lai
vus, viso 10,000 tonų.

Pasak nacių, tai per tris 
dienas jie nušovę 83 anglų 
orlaivius, o anglai — tik 9 
vokiečių orlaivius.

Berlin, liepos 8. — Naciai 
dar tebetyli, kad Amerika 
užėmė Icelandą.

ORAS. — Šį trečiadienį 
giedra.
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Dar daugiau. “Naujienos” spausdinai 
Vokietijos ir Lietuvos fašistų propagan-l 
dą. Jos persispausdino Hitlerio paskirtoj 
Lietuvai ministerio Ambrozevičiaus kal-j 
bą. Jos bjauriai pasitiko Stalino atsišau-n 
kimą į Sovietų Sąjungos liaudį ginti sa- ] 
vo tėvynę, nusukti fašizmui sprandą, ka( I 
pasaulį išgelbėjus iš nuolatinio pavojam I

“Naujienos” renkalioja iš įvairių lai! i 
raščių piktus atsiliepimus Sovietų SąjunB 
gos ir jos valdžios žmonių antrašu. Tai® 
sumetimais jos net iš Kanados tūlo lailB 
raščio užsipuolimus prieš V. Molo^ fl 
persispausdino.

Sovietų Sąjungos apsigynimo karą j 
kiekvienas sąžiningas žmogus, kuris tiki 
yra barbariško Vokietijos fašizmo ir jo 
talkininkų priešas, ima, kaipo progresy-j 
vį, tautų išlaisvinimo karą, nes supranta! 
kad, jeigu Raudonoji Armija sumuš fa] 
šistus, tai visos tautos, kurias pavergei 
fašistai bus išlaisvintos. Bet į tą karJ 
“Naujienos” žiūri Gebelio akimis. I

KARO IR APIE KARA

' “Draugas” Už Hitlerininkus
* Chicagoj kunigų leidžiamas “Drau

gas” aiškiausiai parodo savo pro hitleriš
ką veidą. Jis spausdina visus Vokietijos

i fašistų propagandos biuro pranešimus, 
kuriuos tik išgalvoja Gebelis. Jis skelbia 
tokius melus, kokius gali tik Berlyne ar
ba Stockholme nazių propagandistai iš- 

1 galvoti.
t “Draugas” iš liepos 5 dienos skelbia, 

būk Vokietijos fašistai jau paėmę Taili
ng, Estijos sostinę, kada tuo laiku Vo
kietijos fašistai dar niekur kojos nėra 
Jkėlę į Estiją.

Jis per visą puslapį uždėjo antgalvį: 
“Žuvo už Laisvę Lietuviai” ir ten iš
spausdina Hitlerio pastatyto Ambroze- 
vičiaus kalba, neva Lietuvos švietimo mi- 
nisterio. ,

“Draugas” mato Lietuvai “laisvę” iš 
Hitlerio kruvinų nagų. Visas pasaulis ži
no, kad Vokietijos fašistai pasiryžo pa
vergti visą svietą. Jie jau pavergė Nor
vegiją, Daniją, Holandiją, Belgiją, Fran- 
ciją, Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, Če- 

A choslovakiją, Bulgariją, Graikiją, Jugos
laviją. Jie faktiškai pavergė Švediją ir 
Šveicariją. Jie dabar pavergė Lietuvą,

* ’ dalį Latvijos, Vakarinės1, Ukrainos ir
Baltrusijos. Jie siekia pavergti Sovietų 
Sąjungą, Angliją ir Ameriką. Gi tuo kar
tu “Draugas” kačiutėmis ploja, džiaugia
si, kad būk Hitleris ir jo agentai Ambro- 
zevičiai suteiks'Lietuvai “laisvę!” Juk ir 
vaikas gali suprasti, kad kaip neturi lais
vės kitos pavergtos tautos, taip jos netu
rėtų ir lietuviai, jeigu mūsų sena tėvynė 
pasiliktų pavergta Vokietijos fašistų. 
Juk Hitleris sudarė Norvegijai, Belgijai, 
Jugoslavijai, Slovonijai ir kitoms tau
toms “valdžias,” bet juk tai nėra tų ša
lių valdžios, tai yra tik Hitlerio berneliai, 
jo agentai.

Jeigu Hitleris pajėgtų nugalėti Sovie
tus ir Angliją, tai jis sudarytų tokias 
valdžias Sovietų Sąjungai ir Anglijai, 
kaip kad kitur sudarė. Jis tada užpultų 
Jungtines Valstijas Amerikoj. Jis ir

* mums sudarytų fašistinę govėdą, kurią 
pavadintų “valdžia.” Šis “Draugo” nusi
statymas aiškiausiai parodo, kad jo re
daktoriai yra priešingo nusistatymo, 
kaip Jungtinių Valstijų prez. Roosevel-

.. tas ir visi demokratiniai ir už laisvę nu- 
2 sistatę žmonės. “Draugo” redaktoriai da

bar džiaugiasi Vokietijos fašistų pasise- 
kimais Lietuvoj, Vakarinėj Ukrainoj ir 
Baltrusijoj. Jie rytoj džiaugtųsi Hitlerio 
pasisekimais Anglijoj, o po ryt Ameri
koj.

k Lietuviai katalikai, jūs privalote pa
galvoti, kur jus veda “Draugas” ir kiti 
hitlerininkai! Jums, darbo žmonėms, ne
pakeliui su tais, kurie iš Hitlerio laukia 
Lietuvai “laisvės,” kurie fašistų perga
lėmis džiaugiasi.

Vokietijos fašistai užpuolė Lietuyą, de- 
f gina jos miestus ir namus, žudo geriau

sius sūnus ir dukras, kankina šimtais ir 
tūkstančiais lietuvius, o “Draugo” redak
toriai tą vadina “Lietuvos laisve.”

“Naujienos” Pasitarnauja 
Gebeliui

“Naujienos” Vokietijos fašistų užpuo
limą ant Sovietų Sąjungos pateisina. Tą 
karą, kur galvas deda darbo žmonės ne 
vien už Sovietų Sąjungos liaudies laisvę, 
bet ir už išlaisvinimą Hitlerio pavergtos 
visos Europos, už Amerikos apgynimą 
nuo hitleriškų banditų, tai “Naujienos” 
vadina “dviejų banditų karas.”

Dabar Anglijai Laikas Veikti
Iš Anglijos kasdien praneša, kad 

karo orlaiviai bombavo nazių okup 
Franci joj prieplaukas, o kartais 
kieti jos industrinius centrus. Tas
bet to neužtenka. Kada Vokietijos 
tai yra priversti visą savo oriai 
kyti prieš Raudonąją Armiją, sutrati 
visas savo jėgas prieš Sovietus, tai 
užnugaris ir ypatingai okupuota Frj 
ei ja yra mažai apsaugota.

Dabar Anglija turi geriausią p 
veikti ir privalo veikti, jeigu ji 
nori kovoti prieš barbariškus f 
jeigu ji nori išgelbėti Anglijos likii 
lionų žmonių gyvastis. Dabar j 

privalo ne desėtkais siųsti savo oriai 
ant Vokietijos, bet šimtais ir tūb 
čiais. Dabar jai proga sudeginti 
Vokietijos karo laivyno bazes, gi 
amunicijos gaminimo fabrikus, 
ir karo centrus.

Dabar Anglija gali ne vie 
bombarduoti Vokietijos 
centrus, bet ir armiją 
ją. Juk ji turi užtekti 
Anglijos Kanalą apv 
laivelių. Juk ji 
armijos, sako, a 
ten sėdi ir net 
dabar Anglija 
milioną kareiviu, 
kieti ją, tai tas ne 
atitrauktų iš Sovie 
fronto, suteiktų Rau 
gą mušti fašistus, bet 
tų tautų ir tautelių ūp 
prie sukilimo prieš faši 
prie kovos. Tada karas užsi 
greičiau, jis daug mažiau atsieitų gyvtts- 
čių.
' Jeigu taip Anglija pasielgtų, tai ji at
liktų savo pareigą, kurią prieš ją pastato 
jos pačios gerovė ir reikalai. Kartą ang
lai ir rusai parbloškė pasaulio užkariau
toją Bonapartą Napoleoną. Dabar rei
kia, bendromis pastangomis, sunaikinti 
pasiutusį fašizmą ir jo vadą Hitlerį. 
Jungtinės Valstijos turėtų greitai teikti 
karinės pagelbos Sovietų Sąjungai, Ang- 

: Ii jai ir reikalauti iš Anglijos karo veiks
mų. Sumušimas fašistų išgelbėtų ir A- 
meriką nuo nelaimių.

ti

■HHBh su Fašistais 
HM Lindbergh jau 

Ii i tier i nes, fašis- 
|^HH J i s g: i v ęs u o
HHH ‘dali prieš kelis 

kad tada
I^^^Kasi tarnavo - če- 
|H^Hos s d a v y s tei. 
’y^^H Amerikoj orga- 
"THfcipriešinimą teiki- 

ės pagalbos Angli- 
patingai išstoja prieš 
okią Amerikos pagai
lėtų Sąjungai jos ko- 
ieš brutališką Vokie- 
ašizmą.

ergh net niekinda- 
ietų Sąjungą iki to 

įėjo, kad jis viešai 
i, jog geriau jo aki- 
rint, kad Amerika 
bendram karui su 
os fašistais, negu su 
Sąjunga. Tokis fa- 
hitleriškas Lindber- 

tik parodo 
mūsų šalyj dirba 
ai fašizmui. Net 

w Yorko Herald Tribu- 
savo redakcijos straips- 
rašo, kad tokis Lind- 

gho pareiškimas parodo 
erininkų veiklą Ameri- 
. Dabar nėra klausimas

diskusuoti Sovietų Sąjungos dėti Sovietų Sąjungai ir 
’Anglijai tą kovą laimėti.

Sovietams Padės Darbo 
Liaudis

Sovietų Sąjungos sunkioj

vidaus tvarką, bet Idausi- 
mas, kad pasaulyje visos jė
gos turi vienytis savo išsi
gelbėjimui nuo Vokietijos, 
Italijos ir kitų fašistų, ku
rie šalį po šalies pavergė. 
Dabar kiekvienas sąžiniškas 
žmogus, kiekvienas demo
kratas arba pripažįstąs tau
tų laisvę supranta, kad So
vietų Sąjunga yra ta jėga,

cių pavergtos tautos, juk 
jos neapkenčia nacių. Jos 
trokšta laisvės, išsigelbėji
mo. Visą tą suėmus į daik
tą darosi aišku, kad jeigu 
tik Vokietijos fašistai nega
lės greitai laimėti kovą 
prieš Raudonąją Armiją, 
tai fašizmo galas neišven
giamas. Kada frontas stabi- 

kovoj prieš brutališkus fa- . J(la Sovietl! 
šistus jai padės kitų saliui- ®a.ts
darbo žmonės. Tą pripažįs
ta net kapitalistiniai laikra
ščiai. Užtenka priminti tuos 
faktus, kad savo laiku

kuri turės sukriušinti bru- Francijos Komunistų. Parti- 
tališką fašizmą. Jeigu Vo- ja turėjo 250,000 narių, kad 
kietijos banditai laimėtų'jos organą “L’Humanite” 
karą prieš Sovietų Sąjungą,iškaitė per 500,000 žmonių, 
tai jie pavergtų Angliją ir Juk tie žmonės nėra visi žu- 
Tižpultų Ameriką. Bet jeigu vę. . Francijoj ir . Vokietijos 
Sovietų Sąjunga sumuš tą nacių okupuotoj. jos. dalyj 
banditizmą, tai tada visos veikia komunistai.. Kiekvie- 
tautos ir tautelės, kurias pa- nas komunistas, kiekvienas 
vergė fašistiniai banditai darbininkas dabar jaučia,

Nepasiduokite Hitlerininkų 
Propagandai

Kaip ir buvo galima laukti, Vokie’tijos 
fašistai karo užpuolimą prieš Sovietų 
Sąjungą pradėjo labai prisirengę kari
niai ir propagandos srityj. Tas tuojaus 
pasirodė. Turčių spauda užversta žinio
mis apie Raudonosios Armijos “demora
lizaciją,” apie “šaudomus komisarus,” 
kurie Raudonoje Armijoj jau virš metai 
laiko atgal panaikinti, apie “apsupimus 
ir pasidavimus,” ten, kur Raudonoji Ar
mija jau kelios dienos pasitraukus. Bet 
labiausiai fašistai pasižymi, tai paveiks
lų srityj. Pirmieji paveikslai buvo rodan
ti, kaip fašistai eina pirmyn, kaip guli 
sudaužyti Sovietų tankai ir orlaiviai. Da
bar naziai jau pradėjo teikti “raudonųjų 
žiaurumo” paveikslus, kuriuose vaizduo
ja būk bolševikų sušaudytus žmones, 
pirm jie pasitraukė.

Aišku, kad tai yra bjauri nazių propa
ganda! Visi suprantame, kad Vokietijos 
fašistai šaudo ir žudo komunistus, buvu-A 
sius Sovietų valdžios žmones, darbo uni
jų ir kitų organizacijų narius. Tas aiš
ku, kai]) diena. Jie patys pripažįsta, kad 
partizaniškas karas plečiasi. Supranta
ma, jie žudo kiekvieną nužiūrėtą. Ir pas-

surinkti savo 
Ijėgas, tai aišku, kad fašis
tai negalės Sovietų šalyj 
taip ilgai žygiuoti, kaip jie 
žygiavo Franci jo j. Jau pa
tys fašistai sako, kad šis ka
ras įgauna piliečių karo po
būdį.
“Nenorime Kariaut Prieš 

Sovietus!”
Iš Maskvos praneša, kad 

darbininkų streikai plečiasi 
Balkanų valstybėse, kad 
Rumunijoj, Vengrijoj mies
teliuose ir sodžiuose jau bu
vo darbo žmonių demorts- 
tracijų, kur šaukė:

— Mes nenorime kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą!

Tuo kartu praneša, kad 
Rumunijos fašistinė valdžia 
dieną ir naktį areštuoja 
darbininkus, vyrus, moteris 
ir jaunuolius. Buvo dideli 
areštai Buchareste. Fašistai 
steigia koncentracijos loge- 
rius tiems darbininkams. 
Bet tas apsunkina gamybą, 
nes daug patyrusių darbi
ninkų • areštuoja ir atitrau
kia nuo darbo. Vietomis 
areštuotus darbininkus po 
didele apsauga verčia dirb
ti laukų darbus.

bus išlaisvintos. Štai kodėl, kad Sovietų Sąjungos karas 
yra kartu ir jų karas. Jų 
pareiga visomis jėgomis pa
dėti Sovietų Sąjungai, jų 
pareiga veikti iš užnugario 
prieš brutališkus fašistus.

Savo laiku Čechoslovakijoj 
buvo galinga Komunistų 
Partija. Dabar ta šalis de
juoja po nacių padu. Buvo 
galinga partija Lenkijoj, 
Jugoslavijoj. Bet dar galin
gesnė Vokietijoj, kur pirm 
budelio Hitlerio įsigalėjimo 
komunistai gavo apie 6,000,- 
000 balsų. Nejaugi Hitleris 
visus tuos žmones išteriojo? 
Nesinori tikėti.

Prie to, bjaurus, nachališ- 
kas fašistų surėdymas, jo 
žiaurumas nustato kiekvie
ną žmogų prieš jį, kuris tik 
myli laisvę ir progresą. Na-

kiekvieno sąžiniško žmo
gaus, kiekvieno laisvę my
linčio žmogaus, kiekvieno, 

I kuris pripažįsta tautoms ir 
tautelėms laisvę, kuriam 
brangi ir buržuazinė demo
kratijos tvarka, yra pareiga 
jungtis kovai prieš barba
rišką Vokietijos, Italijos ir 
jų talkininkų fašizmą, yra 
pareiga visomis jėgomis pa-

Lietuvių Liaudies Radio 
Kliubas
darbas Vienur kitur yra kultūriš

kai vedamų ir lietuvių radio 
programų: Bostono apylin
kėje, Chicagoje ir kai kur 
kitur. Kur tik rūpinamasi 
duoti gerą programą ir sten
giamasi patarnauti visuo
menei tobulai sutvarkytais

Rimtai pradėtas
ui meniškos lietuvių 
radio programos.

estą pasitarimai su
tim. Iš karto ma- 

tik kartą į sa- 
dažniau.
tikslas yra
kultūriška1 skelbimais ir tinkamom ži- 

ti gražiau- 
kūrybos, 
resingų 

su
pa

daug lietu- 
rogramų. Di- 

a iš jų yra duo- 
meno plėtimui, 

darymui biznio. Į- 
i pasipelnymo tiks-

mom, ten programų vedėjai 
turi pasisekimų. Publika 
programų klauso. New 
Yorko apylinkėj tūli radiju- 
šai savo vulgariškumu nu
vargino publiką taip, kad re
tą gali rasti, kuris klauso 
lietuviškos radio progra
mos.

Lietuvių Liaudies Radio 
Kliubas rūpinasi prirengi- 
mu programos taip, kad me-

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

Tel.: Humooldt 2-7964

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DARBININKŲ 
SVEIKATA

lams. Programos būna gai- niškai programa būtų malo- 
lestingai prastos, nudėvėtas 
plokšteles-rekordus čirškina 
ir užkemša netaisyklingai 
pasirašytais skelbimais, vul- 
gariškai perduodamais. Prie 
mikrofono lenda žmonės, 
kurie ne tik sakinio nemoka 
taisykliškai pasakyti, bet ir 
žodžių neištaria. Stačiai gė
da daro visuomenei analfa
betai nesąmones vapalioda
mi ten, kur turi būt dalykai 
taisykliškai ir etiškai veda
mi. Užsiima melais ir vieni i organizuoti Lietuvių Liau-

> Radio Kliubus. Už 
$1.00 asmuo bus nariu Liet. 
Liaud. Radio Kliubo per iš
tisus metus.

Visoje Didžiojo New 
Yorko apylinkėje tuojau tu
rėtų būt tveriami tokie kliu- 
bai ir plačiai reikia trauk
ti narius į minėtus kliubus. 
Tai svarbiausias iš visokių 
kitų greitos paramos būdų 
yra būdas organizuot kliu
bus. Centralinio kliubo pir-

ni visiem ir kad jos palaiky
mui užtikrinimas būtų pri
ruoštas iš anksto nors me
tams laiko.

Pinigų Lietuvių Liaudies 
Radio Kliubas jau turi arti 
šimto ir pusės. Nori sukelti 
mažiausia $1,000 pradžiai. 
Tada jau būtų užtikrinimas, 
kad programa pasilaikys.

Kaip dabar ant greitųjų 
tą sumą sukelti? Svarbiau
sias dalykas tai reikia visur

kitų šmeižimais ir tais bu--dies
dais nupuldo visuomenes 
ūpą klausyti radio progra
mų.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Brooklyn ietis Kazys Novi- 

kas gavo nuo švogerio laišką, 
rašytą balandžio 1 d., 1941 m. 
Laiškas rašytas tikinčio žmo
gaus, kaip ir yra, kad Lietu
voj didžiuma žmonių religi-i 
niai. Jis sveikina su “švento- jmininku yra Jonas Dvina
mis Velykomis” ir dekavoja 
“Diėvui už sveikatą.” Pralei
dus giminystes reikalus, jis 
tarpe kitko rašo :

“Klausiate apie naują tvar
ką. Pas mus dvarus išdalino 
bežemiams ir mažažemiams. 
Gavome ir mes 1 hektarą. Tu
rėjome 6 hektarus, — iš Mar- 
tiniškių dvaro gavome. Pranas 
Gabrilavičius gavo 3 hekta
rus žemės. . .”

“Sudiev, Mikolas.”

nas, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., Jieva Mizarienė, 
sekretorė, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Sukėlus kiek pinigų, rei
kia skubiai siųsti kliubo sek
retorei, aukščiau paduotu 
antrašu. Kiekvienas meną 
branginantis žmogus i 
prisidėti prie šio 
kultūrinio darbo.

Tankios Mėnesinės, Liesa 
Mergaitė

Gerb. gydytojau, aš norė
čiau žinoti, kas man yra. 
Kai aš pirmą kartą gavau 
mėnesines, tai sirgdavau 
kas mėnuo, bet dabar, jau 
kuris laikas, aš turiu mėne
sines kas dvi savaitės.

Man jau virš 15 metų. Aš 
tesveriu 105 svarus, esu 5 
pėdų ir 6 colių ūgio. Aš 
taipgi norėčiau žinoti, kaip 
aš galėčiau pasidaryti sva
resnė, kad man priaugtų 
kiek kūno. Kiek aš turėčiau 
sverti?

Mano motina ir tėvas vi
sada skaito “Laisvę,” jau 
daug metų. Tai aš prašyčiau 
patalpinti man atsakymą 
“Laisvėj.”

Man labai nemalonu, kad 
aš nemoku rašyt lietuviškai. 
Atleiskite. Dėkui iš kalno.
Atsakymas

Nėr už ką. O kad lietu
viškai rašyti dar neišmoko
te, tai galėtute lengvai pra
mokti, kad ir per vasaros 
atostogas. Ot, tik nusispręs- 
kite, panorėkite — nesigai
lėsite.

Tiesa, D raugu te, Jūs per- 
liesutė. Galite sau prisiau
ginti po truputį, kad ir 15 
— 20 svarukų. Geriau jausi
tės, netaip greit nuvargsite, 
būsite energingesnė, o ir 
mėnesinės nuo to galės susi
tvarkyti.

Jūs ne tik liesa, bet vei- 
turi j kiaušiai ir mažakraujinga, 

gražaus o kai kraujas skystas, tai 
jis ne taip greit sukrekėją. 

P. Buknys. Daugiau tada ir dažniau '
kui nutraukia paveikslus nužudytų žmo
nių ir siunčia juos užsienin skelbdami, kad 
tai būk bolševikų aukos.. Taip darė ru
sai baltagvardiečiai piliečių karo metu.

O Vokietijos fašistai turi dar daugiau 
tame praktikos, nes jie šaudė ir šaudo 
Lenkijoj ir kitose okupuotose šalyse žmo
nes.

kraujas teka. Tas, savo 
ruožtu, dar labiau maža- 
kraujingumą didina ir svorį 
mažina, jaunutį organizmą 
silpnina.

Gerai, kad norite būti 
kiek stambesnė ir apvalai- 
nesnė. Ne tik sveikiau, bet 
ir gražiau, ypač jaunai mer
ginai.

Kaip tai padaryt? Du 
punktai: daugiau valgykite, 
mažiau dirbkite.

Daugiau valgykite viso 
ko, ypač dar daugiau rieba
lų, šaižių daiktų ir krakmo
linių valgių. Kai Jums, tai 
gerai ko užvalgyti ir bet ka
da, kad ir dar ne metas val
gyt. ■ Kai dėl krakmolų, tai 
vis dėlto geriau valgyti dau
giau juodos duonos su svies
tu, rupesnės tyrės, kruopų, 
keptų su lupynomis bulvių 
— vietoj tų iškoštų civili
zuotų gardėsių. Saldinio (le
dų) galite, taipgi ir saldai
nių, riešutų. Tik neskubotai, 
viską gerai kramtykite.

Kad greičiau Jums atsi
gautų kraujas ir pasidarytų 
tirštesnis, vartokite bent po 
du kiaušiniu kasdien, gali
ma ir daug daugiau; kepe
nų ir šiaip raudonos mėsos, 
rupesnių javinių valgių 
(whole cereal food), jūros 
žuvų ir šiaip jūrų maisto.

Jaunai augančiai mergai
tei labai pravartu dar ir vi
taminų preperatai: džiovin
tos bravoro mielės (Brew
ers Yeast Tablets) — žuvų 
aliejaus kapsulės (vitamin 
A and D capsules) — dide
lėmis dozomis. Miegokite il
giau. Anksčiau’ gult eikite. 
Pogulio pagulėkite. Bet ne
apleiskite ir pasivaikščioji
mų. Būkite daugiau ore, 
saulėj. Tik bent neišmokite 
rūkyti.
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Dar daugiau. ‘‘Naujienos” spausdina 
Vokietijos ir Lietuvos fašistų propagan
dą. Jos persispausdino Hitlerio paskirto 
Lietuvai ministerio Ambrozevičiaus kal
bą. Jos bjauriai pasitiko Stalino atsišau
kimą į Sovietų Sąjungos liaudį ginti sa
vo tėvynę, nusukti fašizmui sprandą, kad 
pasaulį išgelbėjus iš nuolatinio pavojaus.

1$ KARO IR APIE KARA

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

Act of March 3, 1879.

“Naujienos” renkalioja iš įvairių laik
raščių piktus atsiliepimus Sovietų Sąjun
gos ir jos valdžios žmonių antrašu. Tais 
sumetimais jos net iš Kanados tūlo laik
raščio užsipuolimus prieš V. Molotovą 
persispausdino.

Sovietų Sąjungos apsigynimo karą 
kiekvienas sąžiningas žmogus, kuris tik 
yra barbariško Vokietijos fašizmo ir jo 
talkininkų priešas, ima, kaipo progresy- 
vį, tautų išlaisvinimo karą, nes supranta, 
kad, jeigu Raudonoji Armija sumuš fa
šistus, tai visos tautos, kurias pavergė 
fašistai bus išlaisvintos. Bet į tą karą 
“Naujienos” žiūri Gebelio akimis.

“Draugas” Už Hitlerininkus
Chicagoj kunigų leidžiamas “Drau

gas” aiškiausiai parodo savo pro hitleriš
ką veidą. Jis spausdina visus Vokietijos 
fašistų propagandos biuro pranešimus, 
kuriuos tik išgalvoja Gebelis. Jis skelbia 
tokius melus, kokius gali tik Berlyne ar
ba Stockholme nazių propagandistai iš
galvoti.

“Draugas” iš liepos 5 dienos skelbia, 
būk Vokietijos fašistai jau paėmę Taili
ng, Estijos sostinę, kada tuo laiku Vo
kietijos fašistai dar niekur kojos nėra 
įkelę į Estiją.

Jis per visą puslapį uždėjo antgalvį: 
“Žuvo už Laisvę Lietuviai” ir ten iš
spausdina Hitlerio pastatyto Ambroze
vičiaus kalba, neva Lietuvos švietimo mi
nisterio.

“Draugas” mato Lietuvai “laisvę” iš 
Hitlerio kruvinų nagų. Visas pasaulis ži
no, kad Vokietijos fašistai pasiryžo pa
vergti visą svietą. Jie jau pavergė Nor
vegiją, Daniją, Holandiją, Belgiją, Fran
ci ją, Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, Če- 
choslovakiją, Bulgariją, Graikiją, Jugos
laviją. Jie faktiškai pavergė Švediją ir 

I Šveicariją. Jie dabar pavergė Lietuvą, 
dalį Latvijos^ Vakarinės* Ukrainos ir 
Baltrusijos. Jie siekia pavergti Sovietų 
Sąjungą, Angliją ir Ameriką. Gi tuo kar
tu “Draugas” kačiutėmis ploja, džiaugia
si, kad būk Hitleris ir jo agentai Ambro- 
zevičiai suteiks Lietuvai “laisvę!” Juk ir 
vaikas gali suprasti, kad kaip neturi lais
vės kitos pavergtos tautos, taip jos netu
rėtų ir lietuviai, jeigu mūsų sena tėvynė 
pasiliktų pavergta Vokietijos fašistų. 
Juk Hitleris sudarė Norvegijai, Belgijai, 
Jugoslavijai, Slovonijai ir kitoms tau
toms “valdžias,” bet juk tai nėra tų ša
lių valdžios, tai yra tik Hitlerio berneliai, 
jo agentai.

Jeigu Hitleris pajėgtų nugalėti Sovie
tus ir Angliją, tai jis sudarytų tokias 
valdžias Sovietų Sąjungai ir Anglijai, 
kaip kad kitur sudarė. Jis tada užpultų 
Jungtines Valstijas Amerikoj. Jis ir 
mums sudarytų fašistinę govėdą, kurią 
pavadintų “valdžia.” Šis “Draugo” nusi
statymas aiškiausiai parodo, kad jo re
daktoriai yra priešingo nusistatymo, 
kaip Jungtinių Valstijų prez. Roosevel- 
tas ir visi demokratiniai ir už laisvę nu
sistatę žmonės. “Draugo” redaktoriai da
bar džiaugiasi Vokietijos fašistų pasise- 

•v, kimais Lietuvoj, Vakarinėj Ukrainoj ir 
Baltrusijoj. Jie rytoj džiaugtųsi Hitlerio 
pasisekimais Anglijoj, o po ryt Ameri
koj.

Lietuviai katalikai, jūs privalote pa
galvoti, kur jus veda “Draugas” ir kiti 
hitlerininkai! Jums, darbo žmonėms, ne
pakeliui su tais, kurie iš Hitlerio laukia 
Lietuvai “laisvės,” kurie fašistų perga
lėmis džiaugiasi.

Vokietijos fašistai užpuolė Lietuvą, de
gina jos miestus ir namus, žudo geriau
sius sūnus ir dukras, kankina šimtais ir 
tūkstančiais lietuvius, o “Draugo” redak
toriai tą vadina “Lietuvos laisve.”

“Naujienos” Pasitarnauja
Gebeliui

“Naujienos” Vokietijos fašistų užpuo
limą ant Sovietų Sąjungos pateisina. Tą 
karą, kur galvas deda darbo žmonės ne 

/vien už Sovietų Sąjungos liaudies laisvę, 
| bet ir už išlaisvinimą Hitlerio pavergtos

B į Visos Europos, už Amerikos apgynimą 
r; nuo hitleriškų banditų, tai “Naujienos” 

vadina “dviejų banditų karas.”

Dabar Anglijai Laikas Veikti
Iš Anglijos kasdien praneša, kad jos 

karo orlaiviai bombavo nazių okupuotoj 
Franci joj prieplaukas, o kartais ir Vo
kietijos industrinius centrus. Tas gerai, 
bet to neužtenka. Kada Vokietijos fašis
tai yra priversti visą savo orlaivyną lai
kyti prieš Raudonąją Armiją, sutraukti 
visas savo jėgas prieš Sovietus, tai jų 
užnugaris ir ypatingai okupuota Fran
ci j a yra mažai apsaugota.

Dabar Anglija turi geriausią progą 
veikti ir privalo veikti, jeigu ji tikrai 
nori kovoti prieš barbariškus fašistus, 
jeigu ji nori išgelbėti Anglijos likimą, mi- 
lionų žmonių gyvastis. Dabar Anglija 
privalo ne desėtkais siųsti savo orlaivius 
ant Vokietijos, bet šimtais ir tūkstan
čiais. Dabar jai proga sudeginti visas 
Vokietijos karo laivyno bazes, ginklų ir 
amunicijos gaminimo fabrikus, arsenalus 
ir karo centrus.

Dabar Anglija gali ne vien orlaiviais 
bombarduoti Vokietijos fašistų karo 
centrus, bet ir armiją išsodinti į Franci- 
ją. Juk ji turi užtektinai karo laivų, kad 
Anglijos Kanalą apvalyti nuo nazių karo 
laivelių. Juk ji turi užtektinai Anglijoj 
armijos, sako, apie keturis milionus, kitri 
ten sėdi ir neturi ką veikti. Juk jeigu 
dabar Anglija išsodintų Franci joj apie 
milioną kareiviu, pradėtų žygiuoti į Vo
kietiją, tai tas ne vien Vokietijos jėgas 
atitrauktų iš Sovietų Sąjungos karo 
fronto, suteiktų Raudonajai Armijai pro
gą mušti fašistus, bet pakeltu ir paverg
tų tautų ir tautelių ūpą. Paragintų jas 
prie sukilimo prieš fašizmą. Paragintų 
prie kovos. Tada karas užsibaigtų daug 
greičiau, jis daug mažiau atsieitų gyvas
čių.

Jeigu taip Anglija pasielgtų, tai ji at
liktų savo pareigą, kurią prieš ją pastato 
jos pačios gerovė ir reikalai. Kartą ang
lai ir rusai parbloškė pasaulio užkariau
toją Bonapartą Napoleoną. Dabar rei
kia, bendromis pastangomis, sunaikinti 
pasiutusį fašizmą ir jo vadą Hitlerį. 
Jungtinės Valstijos turėtų greitai teikti 
karinės pagelbos Sovietų Sąjungai, Ang- 

: lijai ir reikalauti iš Anglijos karo veiks
mų. Sumušimas fašistų išgelbėtų ir A- 
meriką nuo nelaimių.

Nepasiduokite Hitlerininkų 
Propagandai

Kaip ir buvo galima laukti, Vokietijos 
fašistai karo užpuolimą prieš Sovietų 
Sąjungą pradėjo labai prisirengę kari
niai ir propagandos srityj. Tas tuojaus 
pasirodė. Turčių spauda užversta žinio
mis apie Raudonosios Armijos “demora
lizaciją,” apie “šaudomus komisarus,” 
kurie Raudonoje Armijoj jau virš metai 
laiko atgal panaikinti, apie “apsupimus 
ir pasidavimus,” ten, kur Raudonoji Ar
mija jau kelios dienos pasitraukus. Bet 
labiausiai fašistai pasižymi, tai paveiks
lų srityj. Pirmieji paveikslai buvo rodan
ti, kaip fašistai eina pirmyn, kaip guli 
sudaužyti Sovietų tankai ir orlaiviai. Da
bar naziai jau pradėjo teikti “raudonųjų 
žiaurumo” paveikslus, kuriuose vaizduo
ja būk bolševikų sušaudytus žmones, 
pirm jie pasitraukė.

Aišku, kad tai yra bjauri nazių propa
ganda! Visi suprantame, kad Vokietijos 
fašistai šaudo ir žudo komunistus, buvu-a 
sius Sovietų valdžios žmones, darbo uni
jų ir kitų organizacijų narius. Tas aiš
ku, kaip diena. Jie patys pripažįsta, kad 
partizaniškas karas plečiasi. Supranta
ma, jie žudo kiekvieną nužiūrėtą. Ir pas

Lindbergh su Fašistais
Lakūnas Lindbergh jau 

senai rodo hitlerines, fašis
tines iltis. Jis gavęs nuo 
Hitlerio medalį prieš kelis 
metus už tai, kad tada savo 
kalbomis pasitarnavo - če- 
choslovakijos i š d a v y s tei. 
Lindbergh Amerikoj orga
nizuoja pasipriešinimą teiki
mui karinės pagalbos Angli
jai ir ypatingai išstoja prieš 
bent kokią Amerikos pagal
bą Sovietų Sąjungai jos ko
voj prieš brutališką Vokie
tijos fašizmą.

Lindbergh net niekinda
mas Sovietų Sąjungą iki to 
dasikalbėjo, kad jis viešai 
pareiškė, jog geriau jo aki
mis žiūrint, kad Amerika 
dėtųsi bendram karui su 
Vokietijos fašistais, negu su 
Sovietų Sąjunga. Tokis fa
šistinis, hitleriškas Lindber- 
gho pareiškimas tik parodo

diskusuoti Sovietų Sąjungos dėti Sovietų Sąjungai ir 
vidaus tvarką, bet klausi
mas, kad pasaulyje visos jė
gos turi vienytis savo išsi
gelbėjimui nuo Vokietijos, 
Italijos ir kitų fašistų, ku
rie šalį po šalies pavergė. 
Dabar kiekvienas sąžiniškas 
žmogus, kiekvienas demo
kratas arba pripažįstąs tau
tų laisvę supranta, kad So
vietų Sąjunga yra ta jėga, 
kuri turės sukriušinti bru
tališką fašizmą. Jeigu Vo
kietijos banditai laimėtų
karą prieš Sovietų Sąjungą,Įskaitė per 500,000 žmonių, 
tai jie pavergtų Angliją ir Juk tie žmonės nėra visi žu- 
ližpultų Ameriką. Bet jeigu vę. Francijoj ir Vokietijos 
Sovietų Sąjunga sumuš tą nacių okupuotoj jos dalyj 
banditizmą, tai tada visos veikia komunistai. Kiekvie

nas komunistas, kiekvienas 
darbininkas dabar jaučia, 
kad Sovietų Sąjungos karas

Anglijai tą kovą laimėti.
Sovietams Padės Darbo 

Liaudis
Sovietų Sąjungos sunkioj 

kovoj prieš brutališkus fa
šistus jai padės kitų šalių 
darbo žmonės. Tą pripažįs
ta net kapitalistiniai laikra
ščiai. Užtenka priminti tuos 
faktus, kad savo laiku 
Francijos Komunistų Parti
ja turėjo 250,000 narių, kad 
jos organą “L’Humanite”

tautos ir tautelės, kurias pa
vergė fašistiniai banditai 
bus išlaisvintos. Štai kodėl, 
kiekvieno sąžiniško žmo
gaus, kiekvieno laisvę my
linčio žmogaus, kiekvieno,

cių pavergtos tautos, juk 
jos neapkenčia nacių. Jos 
trokšta laisvės, išsigelbėji
mo. Visą tą suėmus į daik
tą darosi aišku, kad jeigu 
tik Vokietijos fašistai nega
lės greitai laimėti kovą 
prieš Raudonąją Armiją, 
tai fašizmo galas neišven
giamas. Kada frontas stabi
lizuosis, kada Sovietų Są
junga galės surinkti savo 

I jėgas, tai aišku, kad fašis
tai negalės Sovietų šalyj 
taip ilgai žygiuoti, kaip jie 
žygiavo Franci j o j. Jau pa
tys fašistai sako, kad šis ka
ras įgauna piliečių karo po
būdį.
“Nenorime Kariaut Prieš 

Sovietus!”
Iš Maskvos praneša, kad 

darbininkų streikai plečiasi 
Balkanų valstybėse, kad 
Rumunijoj, Vengrijoj mies
teliuose ir sodžiuose jau bu
vo darbo žmonių demorts-

yia kaitų ii jų kai as. Jų įracijų? |<ur šaukė:

ta, kaip musų šalyj dirba ^U1^s pripažįsta tautoms ir 
ui.' IvcJul Luisui Net tautelėms laisvę, kuriam 
NewVorko ^Herald Tribu- brangi ir buržuazinė demo- 

savo redakcijos straips- kratuos tvarka, yra pareiga 
„„ kad tokis Lind- Jungtis kovai prieš barba- 
bergho pareiškimas parodo P1šką Vokietijos, Italijos ir 
hitlerininkų veiklą Ameri- ji talkininkų fašizmą, yra 
koj. Dabar nėra klausimas pareiga visomis jėgomis pa-

tūli gaivalai fašizmui 
cc 

ne” 
nyj rašo,

Lietuvių Liaudies Radio 
Kliubas
darbasRimtai pradėtas 

įsteigimui meniškos lietuvių 
liaudies radio programos. 
Jau užvesta pasitarimai su 
keliom stotim. Iš karto ma
noma turėti tik kartą į sa
vaitę, o vėliau dažniau.

Minimo kliubo tikslas yra 
įsteigti tikrai kultūrišką! 
programą. Duoti gražiau
sios lietuvių meno kūrybos, 
duoti lietuviam ‘ interesingų 
žinių ir perduoti etiškai su
redaguotus bizniškus pa-
skelbimus.

Amerikoje yra daug lietu
viškų radio programų. Di
delė dauguma iš jų yra duo
damos ne meno plėtimui, 
bet pasidarymui biznio. Į- 
steigti pasipelnymo tiks
lams. Programos būna gai
lestingai prastos, nudėvėtas 
plokšteles-rekordus čirškina 
ir užkemša netaisyklingai 
pasirašytais skelbimais, vul- 
gariškai perduodamais. Prie 
mikrofono lenda žmonės, 
kurie ne tik sakinio nemoka 
taisykliškai pasakyti, bet ir 
žodžių neištaria. Stačiai gė
da daro visuomenei analfa
betai nesąmones vapalioda
mi ten, kur turi būt dalykai 
taisykliškai ir etiškai veda
mi. Užsiima melais ir vieni 
kitų šmeižimais ir tais bū
dais nupuldo visuomenės 
ūpą klausyti radio progra
mų.____________________

LAIŠKAS IŠ linuvos
Brooklynietis Kazys Novi- 

kas gavo nuo švogerio laišką, 
rašytą balandžio 1 d., 1941 m. 
Laiškas rašytas tikinčio žmo
gaus, kaip ir yra, kad Lietu
voj didžiuma žmonių religi-i 
niai. Jis sveikina su “švento
mis Velykomis” ir dčkavoja 
“Diėvui už sveikatą.” Pralei
dus giminystes reikalus, jis 
tarpe kitko rašo :

“Klausiate apie naują tvar
ką. Pas mus dvarus išdalino 
bežemiams ir mažažemiams. 
Gavome ir mes 1 hektarą. Tu
rėjome 6 hektarus, — iš Mar- 
tiniškių dvaro gavome. Pranas 
Gabrilavičius gavo 3 hekta
rus žemės. . .”

“Sudiev, Mikolas.”

Vienur kitur yra kultūriš
kai vedamų ir lietuvių radio 
programų: Bostono apylin
kė je, Chicagoje ir kai kur 
kitur. Kur tik rūpinamasi 
duoti gerą programą ir sten
giamasi patarnauti visuo-
menei tobulai sutvarkytais 
skelbimais ir tinkamom ži
niom, ten programų vedėjai 
turi pasisekimų. Publika 
programų klauso. New 
Yorko apylinkėj tūli radi j u- 
šai savo vulgariškumu nu-
vargino publiką taip, kad re
tą gali rasti, kuris klauso 
lietuviškos radio progra
mos.

Lietuvių Liaudies Radio 
Kliubas rūpinasi prirengi- 
mu programos taip, kad me
niškai programa būtų malo
ni visiem ir kad jos palaiky
mui užtikrinimas būtų pri
ruoštas iš anksto nors me
tams laiko.

Pinigų Lietuvių Liaudies 
Radio Kliubas jau turi arti 
šimto ir pusės. Nori sukelti 
mažiausia $1,000 pradžiai. 
Tada jau būtų užtikrinimas, 
kad programa pasilaikys.

Kaip dabar, ant greitųjų 
tą sumą sukelti? Svarbiau
sias dalykas tai; reikia visur 

i organizuoti Lietuvių Liau- 
'dies Radio Kliubus. Už 
’$1.00 asmuo bus nariu Liet. 
Liaud. Radio Kliubo per iš
tisus metus.

Visoje Didžiojo New 
Yorko apylinkėje tuojau tu
rėtų būt tveriami tokie kliu- 
bai ir plačiai reikia trauk
ti narius į minėtus kliubus. 
Tai svarbiausias iš visokių 
kitų greitos paramos būdų 
yra būdas organizuot kliu
bus. Centralinio kliubo pir
mininku yra Jonas Oma
nas, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., Jieva Mizarienė, 
sekretorė, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Sukėlus kiek pinigų, rei
kia skubiai siųsti kliubo sek
retorei, aukščiau paduotu 
antrašu. Kiekvienas meną 
branginantis žmogus turi 
prisidėti prie šio gražaus 
kultūrinio darbo.

P. Buknys.
kui nutraukia paveikslus nužudytų žmo
nių ir siunčia juos užsienin skelbdami, kad 
tai būk bolševikų aukos.. Taip darė ru
sai baltagvardiečiai piliečių karo metu.

pareiga visomis jėgomis pa
dėti Sovietų Sąjungai, jų 
pareiga veikti iš užnugario 
prieš brutališkus fašistus.

Savo laiku Čechoslovakijoj 
buvo galinga Komunistų 
Partija. Dabar ta šalis de
juoja po nacių padu. Buvo 
galinga partija Lenkijoj, 
Jugoslavijoj. Bet dar galin
gesnė Vokietijoj, kur pirm 
budelio Hitlerio įsigalėjimo 
komunistai gavo apie 6,000,- 
000 balsų. Nejaugi Hitleris 
visus tuos žmones išteriojo? 
Nesinori tikėti.

Prie to, bjaurus, nachališ- 
kas fašistų surėdymas, jo 
žiaurumas nustato kiekvie
ną žmogų prieš jį, kuris tik 
myli laisvę ir progresą. Na-

— Mes nenorime kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą!

Tuo kartu praneša, kad 
Rumunijos fašistinė valdžia 
dieną ir naktį areštuoja 
darbininkus, vyrus, moteris 
ir jaunuolius. Buvo dideli 
areštai Buchareste. Fašistai 
steigia koncentracijos loge- 
rius tiems darbininkams. 
Bet tas apsunkina gamybą, 
nes daug patyrusių darbi
ninkų • areštuoja ir atitrau
kia nuo darbo. Vietomis 
areštuotus darbininkus po 
didele apsauga verčia dirb
ti laukų darbus.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

Tankios Mėnesinės, Liesa 
Mergaitė

Gerb. gydytojau, aš norė
čiau žinoti, kas man yra. 
Kai aš pirmą kartą gavau 
mėnesines, tai sirgdavau 
kas mėnuo, bet dabar, jau 
kuris laikas, aš turiu mėne-

kraujas teka. Tas, savo 
ruožtu, dar labiau maža- 
kraujingumą didina ir svorį 
mažina, jaunutį organizmą 
silpnina.

Gerai, kad norite būti 
kiek stambesnė ir apvalai- 
nesnė. Ne tik sveikiau, bet 
ir gražiau, ypač jaunai mer-šinės kas dvi savaites.

Man jau virs 15 metų. As. Kai tai padaryt? Du 
tesveriu 105 svarus, esu 5| ktai; daugiau valgykite, 
pėdų n 6 colių ūgio. Ąs|mažiau dirbkite, 
taipgi norėčiau žinoti, kaip 
aš galėčiau pasidaryti sva-
resnė, kad man priaugtų 
kiek kūno. Kiek aš turėčiau 
sverti ?

Mano motina ir tėvas vi
sada skaito “Laisvę,” jau 
daug metų. Tai aš prašyčiau 
patalpinti man atsakymą 
“Laisvėj.”

Man labai nemalonu, kad 
aš nemoku rašyt lietuviškai. 
Atleiskite. Dėkui iš kalno.
Atsakymas

Nėr už ką. O kad lietu
viškai rašyti dar neišmoko
te, tai galėtute lengvai pra
mokti, kad ir per vasaros 
atostogas. Ot, tik nusispręs- 
kite, panorėkite — nesigai
lėsite.

Tiesa, Draugu te, Jūs per- 
liesutė. Galite sau prisiau
ginti po truputį, kad ir 15 
— 20 svarukų. Geriau jausi
tės, netaip greit nuvargsite, 
būsite energingesnė, o ir 
mėnesinės nuo to galės susi
tvarkyti.

Jūs ne tik liesa, bet vei
kiausiai ir mažakraujinga, 
o kai kraujas skystas, tai 
jis ne taip greit sukrekėją. 
Daugiau tada ir dažniau

Daugiau valgykite viso 
ko, ypač dar daugiau rieba
lų, šaižių daiktų ir krakmo
linių valgių. Kai Jums, tai 
gerai ko užvalgyti ir bet ka
da, kad ir dar ne metas val
gyt. Kai dėl krakmolų, tai 
vis dėlto geriau valgyti dau
giau juodos duonos su svies
tu, rupesnės tyrės, kruopų, 
keptų su lupynomis bulvių 
— vietoj tų iškoštų civili
zuotų gardėsių. Saldinio (le
dų) galite, taipgi ir saldai
nių, riešutų. Tik neskubotai, 
viską gerai kramtykite.

Kad greičiau Jums atsi
gautų kraujas ir pasidarytų 
tirštesnis, vartokite bent po 
du kiaušiniu kasdien, gali
ma ir daug daugiau; kepe
nų ir šiaip raudonos mėsos, 
rupesnių javinių valgių 
(whole cereal food), jūros 
žuvų ir šiaip jūrų maisto.

Jaunai augančiai mergai
tei labai pravartu dar ir vi
taminų preperatai: džiovin
tos bravoro mielės (Brew
ers Yeast Tablets) — žuvų 
aliejaus kapsulės (vitamin 
A and D capsules) — dide
lėmis dozomis. Miegokite il
giau. Anksčiau’ gult eikite. 
Pogulio pagulėkite. Bet ne

O Vokietijos fašistai turi dar daugiau 
tame praktikos, nes jie šaudė ir7 šaudo 
Lenkijoj ir kitose okupuotose šalyše žmo
nes.

apleiskite ir pasivaikščioji
mų. . Būkite daugiau ore, 
saulėj. Tik bent neišmokite
rūkyti.

te ' *

. ...... *****



Trečiadienis, Liepos 9, 1941 L AISV® Trečias puslapis

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

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

Naujosios Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Tai jau tik keletas dienu be
liko iki 13-tos liepos ir, 'be 
abejonės, draugės bei draugai 
yra pilnai pasiruošę prie mūs 
rengiamos rankdarbiu paro
dos ir metinio pikniko. Kiek 
teko patirti sueinant su kolo
nijų draugėm, tai stropiai ren
giasi pasirodyti rankdarbių 
parodoj, šį metą tikrai bus už 
ką kompetuoti, nes dovanos 
puikios; jas laimėję turės gra
žią atmintį — pirmos ir antros 
dovanos laimėtojai ypatingai, 
nes tai 2 puikios taurės.

Dalyvaus K. Petrikienė

Apart Hartfordo specialės 
grupės, darbus ir tolima vieš
nia K. Petrikienė, nenuilstan
ti darbuotoja moterų ir abel- 
nam visuomeniniam labui. Ji 
pasakys prakalbą dienos klau
simais. O šių dienų klausimai 
yra labai svarbūs, labai įtemp
ti ir jais pažangioji taiką, ci
vilizaciją ir kultūrą mylinti 
publika labai domisi.

Muzikališką programą iš
pildys Hartfordo specijalė 
grupė, vadovybėj B. Rasimavi- 
čiūtės; Norwoodo Vyrų Gru
pė, vadovybėje M. Bolio; 
Worcesterio Aido Choras, va
dovybėj J. Karsokienės.
Alkis bei Karštas Oras Nieką 

Nekankins

Ir štai kodėl. Mat, Olym
pia Parkas turi puikias mau
dynes, ir jeigu būtų ir peršilta, 
tai kiekvienas galės atsivėdin
ti. O kas link maisto kokybės

ir kiekybės, tai jau. čia bus di
delis pasirinkimas visiems, 
kad ir prie didelių įvairumų 
pripratusiem. Kaip matot, nė
ra jokiu kliūčių, kas galėtų 
sulaikyti vietinę ir plačios 
Mass, apylinkės publiką nuo 
atvykimo į šį mūsų pikniką. 
O prie visko dar ir dovanų 
bus galima laimėti už daly
vavimą piknike. Tai iki pasi
matymo liepos 13-tą, Olympia 
Parke, Worcesteryj.

Rengėjos.

New Yorką Padarysią 
Madų Centru

New Yorkas nori užvaldyti 
pasaulinio madų centro titu
lą. Mieste įsteigta Dress’ių In
stitutas, kuris madų, gamybos 
ir išsigarsinimo kampanijai iš- 
leisiąs pusantro miliono dole
rių.

Kampanijos pradžiai, liepos 
7-tą suruošta iškilmės Miesto 
Salėj, kur dalyvaujant šalies 
prezidento žmonai Eleanorai 
Roosevelt ir miesto majorui 
LaGuardijai prisagstyta titulai 
dviem dešimtim pirmųjų mad- 
nių rudeninių suknelių, ku
rioms modeliai gaminti pačia
me New Yorke.

Lig šio karo Paryžius buvo 
pasaulio madų centru. Ten už
viešpatavus fašizmui pasidarė 
pertamsu ir perankšta bujoti 
net madoms, jau nekalbant 
apie bent kokią kitą galimy
bę pirmynžangai ir progresui.

Hollywoodo aktorės, Ida Lupino mode liuoja kostiumą iš šviesios ir lengvos va
sarinės medžiagos; Shirley Ross rodo kostiumą su lengvu apsiaustu (cape), o 
Jane Wyatt (dešinėj) dėvi plonos vilnos, prie figūros pritaikytą ir plačia apa
čia ploščių, imbiero varsos. Tai vėsiems vakarams ir ankstybam rudeniui. Jos 
mums matytos įvairiuose Warner Bros, judžiuose.

Seserys Angelines
Jų pirmtakai buvo ateiviai 

iš Graikijos, įsikūrė Ukraino
je, Priazovės stepėse. Tėvas 
—Nikita Angelinas, bežemis 
valstietis, iš jaunų metų ber
navo, dirbo, laistydamas savo 
prakaitu svetimą, dvarininkų 
žemę, kurios vaisių jam nu
krisdavo tik apgailėtini trupi
niai.

Kai gimė pirmoji duktė, jis 
sunkiai atsiduso ir pasakė':

—A vara, avara!. . .
Tokiais žodžiais graikų ne

turtingų valstiečių šeimose bū
davo sutinkamas mergaitės gi
mimas. Tai reiškė didelį var
gą. Sūnus—tai darbininkas, 
busimoji parama, o duktė — 
našta, dar viena nereikalinga 
burna, didinanti šeimos rūpes
čius.

Po pirmosios dukters gimė 
antroji, paskui trečioji.

. . .Išvadavimą iš bernavimo 
nelaisvės, iš amžino vargo at
nešė Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija. Slinko metai. 
Nikita Angelinas vienas pir
mųjų įstojo į kolektyvinį ūkį.

1930 metais kolektyvinio 
ūkio laukuose pasirodė trakto
rius. Kiek kalbų Starobeševo 
kaime sukėlė ta ligi šiol ne
matyta mašina! Vyresnioji 
Angelino duktė Paša, melžėja, 
su pavydu žiūrėjo į savo bro
lį Ivaną, kai šis, sėdėdamas 
prie traktoriaus vairo, vedė 
bildančią mašiną pro kolekty
vinę farmą. Ji pasiryžo, žūt 
būt, pasidaryti traktorininke.

Paša baigė traktorininkų 
kursus. Tačiau ne iš karto ji 
nugalėjo nepasitikėjimo at
mosferą, kuri ją — pirmąją 
rajono mergaitę traktorininkę 
—supo.

Nepasitikėjimas ją žeidė ir 
didino nenugalimą, atkaklų 
siekimą bet kuria kaina pa
siekti savo, nepasilikti nuo sa
vo brigados draugų. Tai nebu
vo lengva. Vaikinai jau antri 
metai dirbo prie mašinų. Jie 
turėjo patyrimą, įpratimą, vy
rišką jėgą, o ji turėjo tik ne

gausias teorines ir praktines 
žinias ir silpnas mergaitės 
rankas. Lenktyniavimas buvo 
perdaug nelygus. Ir vis dėl to 
mergaitė nugalėjo!

Tuo metu, kai jos draugai 
ilsėjosi, Paša triūsė apie savo 
mašiną, trindama ją, valyda
ma, dešimtimis kartų patikrin
dama- kiekvieną detalę. Norė
dama sutrumpinti bergždžius 
traktoriaus pervažiavimus, už
važiavimus, posūkius, popie
riaus lape ji išbraižydavo lau
ko žemėlapį ir nužymėdavo 
tinkamiausia mašinai maršru
tą. Ji taupė darbo dieną, siek
dama aukšto darbo našumo, 
visiško stoviniavimo likvidavi
mo, nenutrūkstamo mašinos 
darbo. Ėespublik. traktorinin
kų lenktynėse Paša Angelina 
laimėjo pirmąją ' premiją— 
vardinį laikrodį ir 1,000 rub
lių.

Dėl jos pasisekimų visos 
kaimo mergaitės nebegalėjo 
ramiai miegoti. Būriais jos at
bėgdavo prie Pašos į laukus, 
į namus, apipildavo ją klausi
mais, prašydamos papasakoti 
apie traktorių, kaip reikia jį 
valdyti. Tuomet Pašai kilo 
mintis suorganizuoti iš savo 
draugių traktorinę brigadą.

1932 metų žiemą 40 Staro
beševo kaimo mergaičių, An
gelina! vadovaujant, pradėjo 
mokytis traktorininko amato.

Baigusios kursus, aštuonios 
artimiausios Pašos draugės su
darė brigadą. Paša pasidarė 
jos brigadiere.

Netrukus garsas apie pirmo
sios Ukrainoje moterų trakto- 
rinės brigados pasisekimus pa
sklido po visą kraštą. 1935 
metų vasario mėnesį Maskvoje 
antrajame kolektyvininkų — 
spartuolių suvažiavime Paša 
Angelina visos brigados var
du pasižadėjo draugui Stali
nui išdirbti per sezoną kiek
vienu traktoriumi nemažiau 
kaip po 1,200 hektarų.

Prieš pat metų pabaigą visa 
brigada buvo pakviesta į Mas-

kva į socialistinės žemdirbys
tės spartuolių pasitarimą. Per 
tą pasitarimą Paša iš tribūnos 
pasakė:

—Leiskite jums pranešti, 
kad mano brigada įvykdė savo 
pasižadėjimą, duotą pavasarį 
draugui Stalinui.

—Kiek aparėte vienu trak
toriumi?—paklausė draugas 
Stalinas Angelinos.

—1.225,5 hektaro vidutiniš
kai,—atsakė Paša.

Milžiniška Kremliaus sale 
tą atsakymą sutiko audringais 
aplodismentais. Drauge su ki
tais mergaitėms traktorinin- 
kėms šypsodamasis ilgai ir 
karštai plojo Stalinas.

Brigada buvo apdovanota 
TSRS ordinais. Paša Angelina 
gavo aukščiausiąją dovaną— 
Lenino ordiną.

Kitą pavasarį į brigadą įs
tojo nauja traktorininke — 
Nadė Angelina, brigadierės 
sesuo. Dar būdama mokyklos 
suole ji svajodavo apie trak
torių ir visas savo vasaros ato
stogas praleisdavo brigados 
lauko stovykloje. Traktorius 
šios gyvos, drąsios komjaunuo
lės rankose darydavosi nepa
prastai judrus.

—Iš kur jos toks vikrumas? 
Tur būt, negiliai ima,—įtarė 
Paša.

, Tačiau prikibti nebuvo prie 
ko. Paskui traktorių tęsėsi gi
lus sunkiųjų daugiavagių plū
gų pėdsakas. Su vargu pasivi
jusi traktorių, Paša įšoko į ka
biną ir. . . iš karto viską su
prato. Mašina ėjo trečiuoju 
greičiu. Greta Nadės sėdėjo 
jos jaunoji sesuo pionierė Lė
lė.

—Paša, tu nepyk, aš seniai 
tau norėjau pasakyti, kad tai 
—melagiai. . .

Tai ištarusi Nadė vikriai iš
traukė iš maišelio aliejumi su
teptą knygutę ir ištiesė ją se
seriai. Atskleistame vadovėlio 
puslapyje skersai sakinio: 
“Traktorių darbo greitis yra 
antrasis, trečiasiš yra tik tran
sportinis” riebiu pieštuku bu
vo parašyta: “Melas! Trečia
sis greitis taip pat yra darbi
nis!!!”

...1937 metų gruodžio 12 
d. Praskovja Nikitišna Ange
lina buvo išrinkta TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputatu. 
Berno duktė, kurios pasirody
mas šiame pasaulyje buvo su
tiktas liūdnu tėvo atodūsiu, 
pasidarė milžiniškos šalies so
cialistinio parlamento nariu. '

Greta Lenino ordino ant jos 
krūtinės žvilga Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinas. Tai 
dovana už žemės ūkio dar- 

(Tą»a ant 4-to pusi.)

Dar Viena Lietuvaitė 
Profesionalė

Venera (Grayson) Griciunytė
Slaugė, Summit, N. J.

mesnių žinių sekite praneši
mus “Laisvėje”.

Mielos draugės, kaip mato
te, didelis darbas stovi prieš 
mus. Prašome skaitlingai da
lyvauti virš minėtame susirin
kime.

Sekretorė,
J. K. Navalinskienė.

Šeimininkėms
Žemuoges

ž e m u o gių (strawberries), 
sutaisoma žiemai visokiausiais 
būdais, tik kisieliaus negalima 
padaryti nedadėjus gatavo 
pektino ar nesumaišius su ko
kiu kitu, turinčiu daug pekti- 
tino vaisiumi, kaip rūgštūs 
obuoliai, ar daržove, kaip ru- 
barbas.

Močiutes Bloor 79 Metai Jos 
Nesulaiko nuo Veiklos

šiomis dienomis Venera 
Grayson sėkmingai užbaigė 
Orange Memorial ligonbučio 
slaugių mokyklą. Kadangi Ve
neros tėvai Juozas ir Marijona 
Griciunai susipratę darbinin
kai, taipgi ir savo dukterį iš
auklėjo darbininkiškoj dva
sioj, galima drąsiai sakyti, 
Venera yra stiprių radikalių 
pažiūrų jaunuolė. Venera ma
no įstot į Columbijos Universi
tetą, ir studijuoti savo profe
siją aukščiau. Linkiu sėkmin
gai atsiekt užbriežtą tikslą.

Drauge.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus Narėms
Susirinkimas atkeltas iš 11 

dienos į 10 liepos (July). Ka
dangi teko sužinoti iš Lietuvių 
Svetainės Board-Direktorių, 
kad 11 liepos bus laikomas 
virš minėtos svetainės visų šė- 
rininkų susirinkimas ir mūsų, 
moterų skyriaus narių ten tu
rės dalyvauti nemažai, pertai 
turėjo būti šis moterų sky
riaus susirinkimas atkeltas 
diena pirmiau. Bus laikomas 
pas drg. A. Kireilienę, 95 Al
bert 'St., Johnson City, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Ruošiamės Jubiliejui

Mūsų skyrius rengiasi minė
jimui 5 metų sukakties nuo 
moterų skyriaus susiorganiza- 
vimo. Tas apvaikščiojimas 
įvyks 20 liepos, Kokalų darže, 
ant Virginia Ave., Johnson 
City, kur yra rengiamas did
žiulis piknikas sykiu su spau
dos fondu. Bus gera muzika, 
gardžių valgių ir gėrimų. Vie
ta visiems artima, nereikės 
automobilių, samdyti. Dėl toli

Prezervams parinkt uogas 
geriau apykietes, ne persir
pusias, kiek galint vienodo 
dydžio. Plauk tebesant su ko
teliais, kad nepribyrėtų vidun 
smėlio ir neprarastų sunkos. 
Nuvarvėjus, užpila cukrum ir 
palaiko, kol atsiranda gana 
syvų virti nepylus vandens.

Vienodžiau išeis sveriant, ne 
atmieruojant. Prezervams ima 
ant svaro uogų svarą cukraus.

žemuogių prezervui virti už
tenka 15-20 minučių, skaitant 
nuo užvirimo. Užkaitinus iki 
virimo reikia nuolat pamaišyti 
ar geriau su puodu pasukti, 
kad neprisviltų. Virti iki sy- 
rupas pasidarys apytirštis ir 
uogos veik permatomos. Pilti 
į<»sterilizuotus stiklus (jars), 
apie tris ketvirtadalius pripi
lant uogom ir likusią dalį sy- 
rupu. Tuojau sandariai užda- 
rinėk.

Persirpusias ar ne vienodo 
dydžio uogas geriau atrinkti 
ir palikti uoginiams sviestams 
(jams). Sviestui imasi ant sva
ro uogų 3 ketvirtadaliai puo
duko cukraus. Verdama ir 
uždaroma, kaip ir prezervai.

Fašistams užkliuvo net mo
terų maldos. Ypatingai nepa
tinka, kad moterys dėvinčios 
kelnes. Pyksta ant trumpučių, 
pyksta ant ilgų. Mussolinio 
laikraštyje “Telegrafo’ ’rašo
ma, kad “to pikto” antplūdis 
dalinai atėjęs iš Sovietų Są
jungos ir dalinai iš Amerikos. 
Italijoj išleido net special} de
kretą užginantį moterims dė
vėti kelnėmis.

Darant kiaušinių su kuku
rūzų krakmolu (corn starch) 
puidingą ar pajui filingą iš
virk krakmolą pirm dėjimo 
kiaušinių. Miltams ir krakmo
lui ima daug ilgiau išvirti ir 
sutirštėti.

Močiutei Bloor liepos 8-tą 
suėjo 79 metai amžiaus.

Kame paslaptis, kad jos su
kaktis atžymėta spaudoj ir 
daugeliu kitų būdų? Ar vien 

s tik amžius atsakomingas už 
tai, kad Quakertown kaimelio 
paštas Pennsylvanijoj šiomis 
dienomis užsivertęs pundais 

I sveikinimų Močiutei jos sukak
timi ?

Ją sveikina dėlto, kad ji sa
vo gyvenimą pašventė kovoms 
už liaudies ir ypatingai už 

Apalpimai Nuo Kaitros
Ar Saulės

Darbo žmogui nuo karščių 
kur nors į kalnus ar vandenis 
pabėgti negalima, tad prisiei
na j ieškoti artimiausių prieina
mų lengvatų : žiūrėt, kad šapa 
ir namai būtų tinkamai vėdi
nami ir niekad netrūktų oro, 
dėvėt liuosesnius ir lengvus 
drabužius, valgyt maistingą, 
bet lengviau virškinamą mais
tą su mažiaū riebalų ir sal
dumynų.

Skirtumas Tarp Saulės ir 
Kaitros Užgavimų

Dr. Israel Weinstein, New 
Yorko miesto sveikatos srity
je švietimo direktoriaus padė
jėjas, savo rašte šviet. Dep-to 
leidinyje Susiedijos Sveikata, 
sako, kad apalpimai nuo karš
čio be saulės ir nuo saulės yra 
gana skirtingi ir reikalingi 
skirtingo gydymo. Dėl to ir 
viename ir kitame reikalinga 
juo skubiausia medikališka 
pagelba.

Apalpimas nuo karščio, sa
ko Dr. Weinstein, paeina nuo 
stokos druskos kūne. Karš
tyje daug išprakaituojama 
vandens, o kartu ir druskos. 
Tas ir išaiškina, dėlko karš
čiuose tankiai norime ko nors 
sūraus—sistema nori atpildyti 
nedateklių, kad išgelbėt mus 
nuo bėdos.

Iš karščio apalpęs retai te- 
praranda sąmonę. Oda yra 
šalta. Veidas išbalęs. Stipriai 
prakaituoja. Jaučiasi silpnai, 
o kitą, ir diegliai varsto. Pa
kyla pulsas ir kvėpavimas, bet 
temperatūra menkai, o kai ka
da nupuola ir žemiau norma
lios.

Užgautą karščio, laukiant 
medikališkos pagelbos, pagul
do vėsion vieton aukštielnin
ką, galva nuleista žemiau. 
Drabužius atliuosuoja. Kūną 
laiko šiltai.

Užgautas saulės pirmiausia 
praranda sąmonę. Veidas 
įrausta, oda pasidaro sausa ir 
karšta. Temperatūra taipgi 
pakyla ir greit muša pulsas. 
Jį irgi guldo pavėsyje, aukš
tielninką, bet su galva pakel
ta aukščiau. Nuima drabu
žius ir kūną apdeda ledais ar 
šaltam vandenyje sušlapintais 
audimais iki temperatūra nu- 
puldoma iki 102 laipsnių F. 
Atgavus sąmonę, galima duoti 
šalto vandens.

Kam galima, reikia vengti 
neperkaisti saulėj. Yra ir to
kių, kurie dėl kokios nors 
priežasties visai negali saulėj 
būti, Tad nežiūrint, kaip nau
dinga saulė, didžiumai žmo
nių, jeigu nežinote savo svei
katos stovio, glėbiu prisigrieb
ti saulės nepatartina. Geriau 
atsargiai ištirti, kaip ji atsi
lieps į jūsų sveikatą, o tada 
imti daugiam N. D.

Darant uogų ir vaisių ki
sielius geriau skubus virini
mas, negu lėtas, ir geriau virt 
po mažai, negu po daug. 1

darbo žmonių teises. Ją svei
kina ir dėlto, kad jinai jau 
būdama 79 metų dega jau
nuolės pasiryžimu daugiau nu
dirbti, kad ji visada skubina' 
veiklon sakydama: “Laiko 
taip trumpa.”

Ella Bloor kūdykystėje bū
davo motinos užliūliuojama 
miegan dainomis apie revoliu
ciją ir užžavima savo senutės 
pasakojimu apie jos prose- 
nuolius, kurie narsiai kovojo 
Amerikos Revoliucijoj. O jai 
dar mažytei esant jos gimdy
tojų šeimos vyrai kovojo už 
išlaisvinimą negrų. Ji kūdikiu 
būdama matė visos liaudies 
gedulį dėl tos kovos didžiojo 
vado Lincolno mirties. Ir savo 
jaunutėj sieloje ji troško tap
ti vertinga savo garbingos gi
minės aine.

Kova Daugeliu Frontų

Vienu iš pirmųjų Ellos žy
gių buvo kova už lygią £p- 
švietą. Apšvietą moterims? 
klausdavo nustebę švietimo pi
lioriai. Tais laikais buvo skan
dalinga apie tai ir mąstyti. 
Šiandien tai priimta kaipo bū- 
tenybė. šiandien mokyklų ir 
kolegijų rūmuose kaukši ba
tukų kurkos, skamba linksmi 
mergaičių juokai. Tuomet tas 
buvo laikoma pliuškavimu, 
nemergiška.

Arba vėl balsavimo klausi
mu. šimtas ir keturios dešimt 
keturi metai buvo praėję po 
paskelbimo Amerikos nepri
klausomybės, kada moterys 
įgijo pilnas pilietines teises. 
Ir jos negauta dovanai. Tai 
dėka Močiutei Bloor ir jos 
gentkartės kitų jai panašių 
moterų veiklai. Jos buvo pa
šiepiamos, niekinamos, užpul
dinėjamos, bet jos kovojo iki 
politikieriai buvo priversti duo 
ti balsavimo teises. Pietinių 
valstijų baltų ir negrų žmo
nių biednuomenė dar ir šian
dien neturi balsavimo teisės 
dėl baloto apdėjimo mokes
čiais. Močiutę Bloor matome 
kovoje prieš tą neteisėtumą 
nežiūrint jos 79 metų.

Jinai yra pasakius nesuskai
tomus daugius prakalbų ir 
vadovavus pikietus už unijiz- 
mą, gynimą reakcijos aukų- 
kalinių. Ji—vadovė kovų prieš 
fašizmą ir uoli gynėja Sovie
tų Sąjungos. Tačiau už vis la
biau ji didžiuojasi savo re
kordu, kaipo komunistė, kur 
ji veikia nuo pat partijos įsi- 
steigimo 1919 metais, kaip 
kad tuo jos rekordu didžiuo
jasi ir josios partija — Ko
munistų Partija. Močiutė Blo
or yra tos partijos nacionalio 
komiteto narė.

štai kur paslaptis jos stebė
tinai ilgos ir gražios jaunys
tės, nors jos galva pražydo 
balsvai ir aplink ją sukasi my
lima šeima vaikų, anūkų ir 
proanūkų. štai dėlko jinai ta
po Amerikos liaudies mylėti
no. M-tč.

Cinamonas pagerina žem
uogių (strawberiu) skonį.

New Yorke teisėjas Master- 
son sulaikė porą jaunų mer
ginų įtariant buvime kuni
gaikštienės Trubeckienės pros
titucijos lizde. Bet ten rastus 
du diplomatus ‘kostumerius* 
pavadino tik Mr. X ir Mr. Y ir 
abu paleido,

Mrs. Grace Rocco, italų te
atruose žinoma kaipo Grace , 
Orente, kerštinga atlygintoja 
vyrų vagilkoms, prie Coney 
Island teismabučio peiliu ap- 
raižė jos vyro viliotoją Mrs. J. 
Ventrellą.
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Sovietams Parama Būsianti 

Vyriausiu Klausimu 14-to 
Distrikto Rinkimuose

Kilosiantis specialiams rin
kiniams 1-1-nie kongresiniame 
distrikto, New Yorke, kur 
rinks kongresmaną vieton mi
rusio Edelstein, sakoma, taip 
demokratuose, taip ir republi- 
k o n u o s e esą pasidalinimo 
klausimu Amerikos paramos 
So\ ietii Sąjungai kare prieš 
naciu Vokietiją.

Distrikto darbiečiai savo 
kandidato dar neišstatė. Me
nama, kad jeigu republikonuo- 
se nominaciją bus laimėjęs 
assemblymanas Meyer Gold- 
bergas, tai progresyviai dar
biečiai remtu jj, savo kandida
to nestatytu. Goldbergas, sa
koma, stojas už visokeriopą 
paramą Sovietams

Jaunos amerikietės moterys 
nesėdi raudodamos dėl reakci
jos atakų ant šeimynos. Mrs. 
Sonia Schappes, juanutė New 
Yorko Miesto Kolegijos moky
tojo žmona kalbėjo Foley aikš
tėj suruoštoj demonstracijoj 
protestui prieš vyro Morris U. 
Schappes įkalinimą už komu
nizmą.

Labor Research Association
išleido anglų kalboj 32 pusla
pių brošiūrą po antgalviu “Al
gos ir Pelnai Karo Laiku.” Pil
na faktų tais klausimais. Kai
na tik 5c.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. mVANDA-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer ai 158

Atsišaukė į Sekcijas Dėl 
Garden Mitinge

Komunistų Partijos N. Y. 
Valstijos Komitetas išleido sa
vo sekcijoms ir spaudai pareiš
kimą, kuriame sako, kad So
vietų Sąjungos liaudis aukoja 
savo gyvastis už išlaisvinimą 
žmonijos ir kad dėlto kiekvie- 

' no partiečio ir komjaunuolio, 
kiekvieno antifašisto pareiga 
pasidarbuoti už sėkmingumą 
Madison Square Garden mitin
go.

Gardelio mitingas šio ketvir
tadienio vakarą, liepos 10-tą, 
komunistų rengiamas po obal- 
siais “sukriušinimo Hitlerio” 
ir “pilnos paramos Sovietų Są
jungai, Anglijai ir visoms ša
lims, kurios kovoja prieš Hit
lerį.”

Mitingui gauta žymūs kal- 
i betoj a i.

Gardenas randasi prie 50th 
St. ir 8th Avė., N. Y. Pradžia 
lygiai 8 v. v. įžanga visiems 
lygi, tik 20c., ir sėdynės nere
zervuotos — pirmas atėjęs 
pasirenka vietą, šiluma neken
kia, kadangi salė yra mecha
niškai šaldoma.

Smagus Išvažiavimas Šį 
Sekmadienį Paremti 

Apšvietos Darbui
Už Jamaica esančioje girai

tėje, priešais naująjį Fresh 
Pond Parką, šį sekmadieni, 
liepos 13-tą, įvyks smagus iš
važiavimas. Jame bus proga 
smagiai pasilinksminti ir sy
kiu paremti apšvietos darbą, 
kuris ypatingai šiais nepapras- 
smarkiau vedamas, tačiau ku
tais laikais yra ir turėtų būti 
ris negali būti pravestas regu
liariais organizacijų ištekliais, 
be specialūs tam tikslui para
mos.

Pramoga prasidės prieš piet. 
Bus gerų užkandžių ir šaltų 
ir karštų gėrimų. įžanga ne
mokama. Kelrodžio tėmykite 
vėlesniuose pranešimuose, kai 
komisija patikrins, ar vis ta 
pati transportacija, kaip per
nai, kad važiuodavom. Rengia 
LLD 1-ma, ir kitos kuopos.

Komisija.

Lietuviai Sukėlė 350 su 
Virš Dolerių

'foko girdėti, kad lietuviai 
komunistai, padedami simpati- 
kų, jau sukėlė su virš pusket
virto šimto savo partijos dar
bui ir darbininkiškai spaudai 
bei lapeliams leisti. Apsidžiau
gę išpildymu virš trijų ketvir
tadalių kvotos, tačiau dar tu
ri iki užbaigai sukelti arti šim
tinę. Kvotą nori užbaigti prieš 
15-tą šio, mėnesio.

L. K. N.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pirmadienį “Laisvės” įstai

goj lankėsi drg. A. Adams iš 
Gardner, Mass. Dalyvavo 
“Laisvės” pikniko ir pasiliko 
pasisvečiuoti pas gimines, Ge
orge ir Lucy Adams, St. Al
bams, taipgi pas kitus gimines 
ii” pažįstamus.

JUDŽIAI

Miami Teatre, 6th Avė. ir 
47th St., New Yorke, rodoma 
drama “Profesorius Mam- 
lock,” parodanti nacių bruta- 
1 iškurna, v

Central Teatre, Broadway ir 
17th St., antra savaitė rodo 
sovietinį judį “Sovietų Rubc- 
žiai ant Dunojaus.”

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke, rodo 
filmas “Petras Pirmasis,” 
“Pjūtis,” ir vėliausios žinios 
iš Sovietijos.

Vieny Baltųjų Džiūre 
Teis Negrą

Generalių Sesijų Teisme, 
New Yorke, pereitą pirmadie
nį pabaigta rinkti džiūrė teis
ti Reginald Thomas, buvusį

Antradienį lankėsi Agnės 
Ling iš W. Hartford, Conn., ir 
jos jaunas sūnus Stanley Žili 
iš San Francisco, Calif., atvy
kęs atlankyti motiną. Apžiūrė
jęs didmiestį, jaunuolis grįš 
atgal į vakarus. Abu svečiai 
paaukojo “Laisvės” reikalams 
—Ling $1, o sūnus $2.

Šuniukas laimėjo 'garbės taurę! Jis yra "viršesnis Šuva" nes

o

Kas tai NAUJO

tapo pridėta!
Tas pat paz/stamas pakelis

— bet NAUJI Old Golds!
P. Lorillard Company, įsteigta
1760 — puikaus tabako sutaisytojo
nuo George V/ashington’o laiky.

* LATAKIA
(Ištariama“La-ta-ky’-a) 
smagus tabakas iš Ryti
nio Viduržemio, su jung
tas su kitais garsiais 

tabakais, sutveria 
naują puikesnį 
Old Gold skonį.

IL D organizatorių Harleme, 
kaltinamą suraižius policistą. 
Jis buvo areštuotas prieš 5 
metus, bet vis jo byla atidėlio
ta.

Renkant teisėjus dvi mote
rys kandidates atleista nuo 
džiūrės pareigų, viena iš jų 
mokytoja, po pasisakymo, kad 
ji neturi nusistatymo prieš ne
grus. Kita negrė, raštinės dar
bininkė, atleista be paaiški
nimo, dėl ko atleidžiama.

Thomas’ą gina Tarpt. Darb. 
Apsigynimo (1LD) advokatai 
New burger ir Weinman.

Yankee Stadiume liepos 6- 
tą atidaryta Lou Gehrig’ui pa
minklas dalyvaujant majorui 
LaGuardijai, Athletic-Yankee 
tymams, ir 60,9d8 žiūrovams.

TILŽĖS SPAUDIMO

Scena iš Marcei Fagnol’os puikaus judžio “Pjūtis,” da
bar rodomo Irving Teatre, Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke. Greta to rodo judį “Petras Pirmasis,” ir vėliau
sias Sovietų žinias.

Tarp Lietuvių
Aida ir Jonas Ormanai, Al

dana Bernot, Stasys Zainkaus- 
kas ir Anne Vaznytė atstovavo 
organizuotą Brooklyn© ir prie
miesčių lietuvių jaunimą Ame
rikos Jaunimo Kongreso na- 
cionaliame suvažiavimo, įvy
kusiame liepos 4-6, Philadclp- 
phijoj. Olga Lukauskaitė at
stovavo greatneck iečius.

r

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

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

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

Pas williamsburgiescius Ka
nopos švenčių proga svečiavosi 
jo sesuo ir švogoris Emilija ir 
Pranas Ainoriai ir jų vaikai 
Pranas ir Tenė iš Athol, Mass.

Birželio 28-tą susituokė Al
dona Butvilaitė su B. Bučins
ku. Apeigos įvyko lietuvių 
bažnyčioj ant No. 5-tos, o po
kylis —Crescent Palace, daly
vaujant skaitlingam būriui 
svečių.

Nežiūrint nacių užtraukto 
ant Lietuvos karo, pereitų me
tų birželio — liepos menesių 
įvykiai Lietuvoj tebėra svar
būs kiekvienam tikram lietu
viui ir jų paminėjimui energin
gai rengiamasi. Sukakties mi
nėjimas su judžiais, koncertu, 
prakalbomis įvyks šio mėnesio 
18-tą, Grand Paradise salėj.

Ž. R.

i i

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

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygele ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .....................  $J.GO

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

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos 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. bukaitis,
• 334 Dean Rd.,

r—■————.-• ————--i

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

530 SUMMER AVE.
j Arti Chester Avenue

; NEWARK, N. J.

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

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

SPENCERPORT, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 L

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACIS A

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

£&• GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JOS

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 pagelbės 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.•. 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 tabletclis, ENRICH, to
nikas Adiron, tablctėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tablctėlis 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 MELV1TE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiamo paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokito arba kreipkitės asmeniškai.

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

Susipažinimui — veltui literatūra.

VITAL HEALTH FOODS
KANAFORIAI

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

j Išvažiavę pasivažinčt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

’ matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
; Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 
gydomi. Kraujo ir Šlapumo TyrimaiVyrų ir Moterų

ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 
tinkamą gydymą, ^švirkščiama 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 Są. ir Irving Pi.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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m a-1 straksėjusį 
i(Courtesy of Daily Worker) ; Paradise salėj, pažangiųjų or- 

šie paveikslai parodo porą į ganizacijų suruoštame prieš 
kalbėtojų ir dalį publikos j kruvinųjų hitlerininkų ataką 
Brooklyn© lietuvių masiniame ant Lietuvos ir Sovietų Sąjun- 
mitinge liepos 1-mą, Grand, gos. Mitinge pasisakyta už

Amcrikos paramą Sovietams ir 
reikalauta išvyti iš Ameri
kos smetonacius, Hitlerio a- 
gentus.

Pirmam paveiksle matome

jauną motiną, Marijoną Vasi
liauskienę su mažametėmis du
krelėmis C erai d i na ir Maryte, 
atydžiai klausant kalbėtojų 
pranešimo apie tėvų gimtinės

šalies likimą. Antrajame 
tome vyresniosios gentkartės 
atstovus, o trečiame — dalely
tę abelnos publikos, kurios to
lokoj eilėje matome mitinge

smetonacį gėdingai j ninką,
ir baimingai slepiant savo vei
dą.

Prie garsiakalbio matome
Joną Ormaną, vakaro pirmi-

ir Rojų M i žarą, “Lais
vės” redaktorių. Trečiu kalbė-
tojumi buvo D. M. šolomskas, 
kuris matomas bendrame su 
publika paveiksle.

JONAS ORMANAS 
Pirmininkauja Brooklyno lie
tuvių masiniame mitinge lie

pos 1-mą, Grand Paradise.

20 Sužeista Bušui 
Smogus į Troką

NUTEISĖ KYŠININKUS

Ateinantis iš Naujosios An
glijos su 60 keleivių Grey
hound busas susidūrė Bronxo 
gatvėje su iš Conn, atėjusiu 
daržovių troku. Abu vairuo
tojai, John J. Thornborn, iš 
Riverside, R. L, ir J. J. Man- 
carella, iš New Britain, Conn., 
sunkiai sužeisti. Aštuoni iš 
keleivių patalpinti ligoninėn ir 
daugelis kitų apžiūrėta ant 
vietos.

Bušo vairuotojas, nors su
laužytomis kojomis ir sužeis
tais viduriais, dar nuropojęs 
per busą atidaryti speciales 
duris, kad paskubinti gelbėji
mą sužeistų.

Generalių Sesijų Teisme, 
New Yorke, nuteisti nuo 4 iki 
10 metų kalėti už kyšininkys- 
tę Williams Solomon, Tam- 
manės distrikto vadas, ir Ch. 
IL Mullens iš Albany, buvęs 
valstijos kontrolieriaus padė
jėjas. Jiedu buvo nuteisti kal
tinimu suokalbiu ir kyšininkys- 
te palaikę valdiškų spaudos 
darbų kontraktus per septy- 
nius metus veik išimtinai J. B.
Lyon Co. ir Buriami Printing 
Co. rankose.

G. IL Boyd, Jr., 25 m., new- 
yorkietis, nubaustas užsimokė- 
tk $25 už automobiliumi su
žeisto H. P. Wall, 20 m., pa
likimą nelaimes vietoj. Boy- 
dą sugavę radus jo mašinoj 
skutelį iš sužeistojo sermėgos.

Užimt Icelandic Reikė
jo Apsaugai Amerikos 

Nuo Nacių Pavojaus

| Kai kurie Washingtono 
j politikai nužiūri, kad prez. 
Rooseveltas gal siųs Ameri
kos karo jėgas ir į Portuga
lijos salas Azores ir Cape 
Verdes ir į Dakarą, vakari
nėje Afrikoje, Franci jos 
kolonijoje.

Dauguma senatorių ir 
kongresmanų užgiria pa
siuntimą Amerikos jūreivių 
į Icelandą.

ROJUS MIZARA
Sako prakalbą Brooklyno lie
tuvių masiniame mitinge, lie

pos 1-mą, Grand Paradise 
Ballroom.

“Laisvės” Piknike

Mačiusieji nelaimę sako, 
kad staigus išlindimas iš skers
gatvio mašinos tiesiai prieš bu
są privertęs vairuotoją staiga 
sukt busą šonan ir dėl to susi
dūrė su troku.

Pastarosios firmos (dabar 
jau panaikintos) prezidentas 
Ch. C. Walsey ir jo sūnus Ira, 
vice-prezidentas, teisme liudi
jo, kad bėgiu 1935-36-37 me
tų jie išmokėję Solomonui 
$28,000 kyšiais, kad gaut fir
mai $750,000 vertės valstiji- 
n i u kontraktu.

Minėtos dvi firmos gauda
vusios veik visus valstijinius 
spaudos darbus, už kuriuos iš
mokama po $3,500,000 per 
metus.

GUBERNATORIAI TARĖSI
SU MAJORU

Pas didžiojo New Yorko 
'majorą LaGuardią, kuris yra 
ir Civilių Apsaugos direktoriu
mi, lankėsi šios valstijos gu
bernatorius Lehmanas, Orego
no — Sprague, Minnesotos — 
Stassen, ir Maryland© — O’
Connor.

RENDAUNINKŲ TAKSAI
Visi didžiojo New Yorko 

biznieriai bei profesionalai, 
rendavojantieji vietą bent ko- 

j kiam užsiėmimui, . iš kurio 
įgauna įplaukas, turi mokėti 
rendauninkų taksus nuo $1 iki 
$6. Sumokėjimo laikas baigia
si su 15-ta liepos.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

(naciai, be to, galėtų grasint 
nuolatiniam plaukimui karo 
reikmenų iš Amerikos i 
Angliją ir statyt į pavojų 
visokį laivų plaukiojimą per 
šiaurinę dalį Atlanto Van
denyno.

Iceland yra apie 800 my- 
|lių nuo Škotijos-Anglijos, 
(900 mylių nuo vokiečių už
imtos Norvegijos ir 2,488 
mylių nuo New Yorko.

Prez. Rooseveltas taipgi 
pranešė kongresui, kad jau 
pasiųsta Jungtinių Valstijų 
kariuomenė Į naująsias A- 
merikos laivyno ir orlaivy- 
no stovyklas šiauriniame 
kampe Pietines Amerikos, j 
Trinidadą ir Anglišką Gilia- 

'ną. Tos stovyklos yra pa
samdytos nuo Anglijos.

Raudonoji Armija Dau
gelyje Vietų Nugrūdo

Vokiečius Atgal
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

atgal visus vokiečių mėgini
mus pereit Dvinos (Daugu
vos) upę.

Ties Bobruisku, 90 mylių 
į pietų rytus nuo Minsko, 
vokiečiai daugelį kartų mė
gino pereit Dniepro upę, bet 
raudonarmiesiai m irti na 
ugnim kiekvieną kartą at
metė vokiečius ir nuvijo 
juos atgal į pirmesnes jų po
zicijas; padarė didžių nuos
tolių vokiečiams. c

Novgorodo Volynsko sri
tyje, Ukrainos fronte, Rau
donoji Armija sustabdė di

deles jėgas nacių tankų ir' = 
šarvuotų automobilių ir ne
leido jiem nė kiek pažengt 
pirmyn linkui Kijevo.

Linkui Mogilevo Podols- 
kio sovietinė kariuomenė at
kirto ir visai sunaikino vo
kiečių tankų batalioną.

Sovietų orlaiviai daugme- 
niškai ir smarkiai bombar
davo mechanizuotas nacių 
jėgas ir sėkmingai veikė 
prieš vokiečių orlaivių sto
vyklas.

Sovietų naikintuvai Ry
gos Įlankoje nuskandino du 
vokiečių naikintuvus. Mina 
nuskandino vieną nacių sub- 
mariną Suomijos Įlankoj.

.. _ ■ ..  I

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

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)

SUSIRINKIMAI’
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas bus 
ketvirtadieni, 10 d. liepos, 8 v. vak. 
Zabielskio Svetainėje. Nariai kvie
čiami dalyvauti, nes įvyks Centro 
Komiteto nominacijos, taipgi ture- Į 
sime ir kitų svarbių dalykų aptarti. 
(160-161) Vald.

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 •
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Po konferencijos vasarinėje' 
Miesto Salėje, varde grupės! 
Stassenas sakė reporteriams; 
kad jie taręsi apie pravedimą | 
civilių apsaugos ir kad jie nu-1 
sistatę kooperuoti su direkto- ■ 
riumi savo darbo srityse.

triusin
Joe Adams, jaunas LDS vei

kėjas Philadelphijoj, pasirodė 
ir geru “Laisvės” patriotu. Jis, 
savo mašina, su būriu jaunų, 
veiklių draugų buvo atvykęs į 
“L.” pikniką. Jauni amerikie
čiai lietuviai brangina “Lais
vę” taip, kaip ir jų tėvai.

Jauna Amerikos lietuvaitė 
motina, bandydama ramiai už
laikyti vikrų mažyti sūnelį lai
ke programos, jam pasakojo: 
“Klausykim, kaip gražiai dai
nuoja! Jūs mamytė dainavo 
taip gražiai su Aidu pakol sū
nelio nebuvo. Kai paaugsi ir
gi su jais dainuosi, ar ne?” 
“Dainuosiu,” atsakė vaikutis 
jau tuojau aukštu balseliu tai
kydamas harmonizuotis su 
choru.

—Kaip piknikaujate ?—pa
klausiau prie stalo susėdusių 
brooklyniečių.

—Smagiai, — pasigirdo keli 
atsakymai vienu kartu. — Nie
kur taip neįsismagini ir iš vi
sų kraštų žmonių nesueini, 
kaip “Laisvės” piknike.

—Man smagiausia už visus, 
— sako M. Maželienė, ener
ginga “Laisvės” rėmėja, kurią 
po ilgos ir sunkios ligos pra
dėjusią pakilti draugai atvežė 
piknikan. — Visus matau, šu

AMTERIS PASAKYS RADIO 
PRAKALBŲ

I. Amter, Kom. Partijos šios 
valstijos pirmininkas, išvykęs 
į tolimesnius New Yorko vals-, 
tijos miestus, kurių lokalinėse 
radio stotyse pasakysiąs eilę' 
prakalbų aiškindamas Ameri
kos rolę sumušime hitlerizmo. (

Pirma jo parkalba suruošta 
liepos 9-tą, iš stoties WOLF, ’ 
Syracuse, 8 :30 v. v. Galop sa
vaitės kalbės Rochesteryje ir

TEISIA KITĄ MOKYTOJĄ

New Yorko Aukštesnio švie
timo Taryboj teisiamas kitas 
Miesto Kolegijos mokytojas 
Arthur R. Braunlich, Jr., irgi 
kaltinamas komunizme, kaip 
ir nuteistasis Schappes. Liudi
ninkai nesusitaria, kur jie tą 
Braunlich’o “nusikaltimą” ma
tę.

Vyriausio Teismo Apeliaci
nė Divizija atėmė Volunteer 
Rescue Army, Inc., leidimą 
veikti po to, kaip jos renka
mos aukos pasirodžiusios ne
tiksliai sunaudojamos.

visais sueinu. Argi aš tikėjaus' 
išlikti gyva ir dar kartą būti 
“Laisvės” piknike.

Rep.

*

ink B HEB Am e r iką

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 padėtį Lietu
voj.
(159-161) Kuopos Org.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & 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)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

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

Tel. Glenmore 5-6191 <L---------—

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tiekdami pilną paramą

SOVIETAM IR ANGLIJAI$ ■5

MASINIS MITINGAS
ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Robert Mimor
Komunistų Partijos veikiantysis Generalis Sekretorius

Taipgi kalbės kiti žymūs darbininkų judėjimo vadai:

Ben Gold.? John Gates ir
James W. Ford

VISI URMU l

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

Liepos-Julv 10 d., 8 vai vakare
Svetainėj oro vėsinimo sistema — air conditioned

Rengia N. V. Valstijos Komunistą Partijos Komitetas ir Jaunąją Komunistą Lyga

ĮŽANGA 20c. ASMENIUI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DiUlBININKŲ ĮSTAIGA

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 2-8842 
į-----------------------------------------------------m

F. W. SHALINS 
(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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y. A




