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Lietuvos laudis sukilus prieš 
Raudonąją Armiją ir iš to ki
lęs baisus kraujo praliejimas. 
Išeina, kad Hitleris nekaltas, 
kad nacių armija nebuvo Lie
tuvoje ir neskerdė lietuvių.

Kiek Michelsonas ir Grigai
tis gauna nuo Hitlerio už šitą 
nacių mazgojimą?

Štai “Naujienų” (liepos 5 
d.) žinių antgalviai: “šimtai 
lietuvių ryžosi mirti už laisvę, 
sako švietimo ministeris.”
“Partizanai drąsiai vijo lau
kan bolševikus.” “Graudi mi- 
nisterio Ambrozevičiaus kal
ba.”

O tas Ambrozevičius yra 
Hitlerio paskirtas ir iš Berly
no ant tanko nugabentas Kau
nan ir pasodintas ant Lietu
vos liaudies sprando budelis.

To išgamos žodžiai Grigai
čiui pasidarė šventi—grynas 
auksas. Jo pamokslą Grigaitis 
patalpina “Naujienose.”

Panašiai su to hitlerininko 
išgamos prakalba pasielgė ir 
“Draugo” redaktorius šimutis..

Arba ve “Keleivio” (liepos 
2 d.) žinių antgalviai: “Rusai 
išlupti iš Vilniaus krašto.” 
“Mūšiuose su bolševikais Kau
ne krito 3,000 lietuvių.” “Pa- 
liuosuoti visi politiniai kali
niai.” “Birželio 26 dieną iš
kilmingai buvo palaidotos su
kilimo aukos.” ,

Taigi, pagal “Keleivį,” ka
ro Lietuvoje nebuvo, nacių ar
mija neįsiveržė ir Lietuvos ne- 
teriojo. Ten tik buvo “lietuvių 
sukilimas prieš bolševikus.” Ir 
ne su užpuolikais naciais mū
šiuose, bet su Lietuvoje ramiai 
esančiais raudonarmiečiais mū
šiuose Kaune krito trys tūks
tančiai lietuvių!

Nei pats Hitleris dar nesu
galvojo tokio prakeikto melo 
apie šitą karą ir Lietuvos ne
laimę, kokį iškepė išgama Sta
sys Michelsonas savo “Kelei
vyje.”

Ar žinote, kur dabar stovi 
medaliuoti smetonininkai ? I 
tai atsako Karpiaus “Dirva” 
(liepos 4 d.). Sako: “Mes šia
me naujame krizyje — Vokie- 
čių-Sovietų kare — stovime su 
Amerika.”

Bet tai grynas melas. Ame
rika stovi su Sovietų Sąjunga 
ir Anglija prieš Hitlerį, tuo 
gi tarpu Karpius visaip nieki
na ir bjaurioj a Sovietų Sąjun
gą. Taigi, Karpius eina prieš 
Ameriką.

Kai skaitai Hitlerio karinius 
pranešimus, tai atrodo, kad 
nacių neima nei kulkos, nei 
bombos. Išeina, kad Raudo
nosios Armijos jėgos nesunai
kina nei vieno vokiečių tan
ko, nei vieno orlaivio. Aukos 
krinta tik iš Raudonosios Ar
mijos pusės.

Tikrovė gi visai kitokia. 
Visas svietas žino, kad ofen- 
syvą daranti pusė paprastai 
nuostolių turi daug daugiau. 
Tad aišku, kad šitame kare 
turi kristi vokiečių kelius sy
kius daugiau, negu raudonar
miečių.

Tą faktą patvirtina ne tik 
Sovietų kariniai pranešimai 
tiesiog iš fronto, bet ir per vi
sokią nacių cenzūrą pralindus 
viena kita žinia.

Štai “New York Times” ko
respondentas Jack Fleischer, 
kuris sakosi žygiuojąs su na
cių armija, liepos 7 dieną ra
šo :

“Vienoj tokioj, vietoj, kur
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Amerika Sparčiai Ruošia 
Karinę Pagalbą Sovietų 
Sąjungai prieš Hitlerį

NACIAI IR RUMUNAI,
BETVARKEI BĖGDAMI,

NUMĖTĖ GINKLUS

Buvęs Sovietų Komisaras 
Ragina Angliją Išvien su 
Sovietais Nušluot Nacius

Washington, liepos 9. — 
Pranešama, jog Amerikos 
valdžia planuoja siųst So
vietam orlaivius per Green- 
landą ir Icelandą į šiaurinę 
dalį Sovietų Sąjungos. Sako
ma, kad Amerika galės oru 
nusiųst Sovietam ir leng
vuosius kovos lėktuvus, pri
taisius prie jų specialius ga
zolino bakus, kad užtektų 
kuro.

Kitas pranešimas teigia, 
jog prez. R,ooseveltas reika
laus kongreso paskirt dar 
septynių bilionų dolerių fon
dą, iš kurio ši šalis galėtų 
gausingiau remt ne tik Ang
lijos, bet ir Sovietų karą 
prieš Hitlerį.

Veikiantysis A.m e r ikos 
valstybės ministeris Sumner 
Welles vakar pareiškė laik
raštininkams, jog Amerika 
sparčiai rengiasi duot So
vietam tinkamos karinės pa
galbos prieš nacius. Šios ša

Lepel Srity j Sumušti 
Naciai Traukiasi 
Atgal Betvarkėje
Maskva, liepos 9. — Na

cių armija visai sumušta 
Lepelio srityje ir traukiasi 
atgal betvarkėje. Sovietai 
čia sukirto mechanizuotas 
priešo jėgas. Raudonoji Ar
mija pagrobė daug nacių 
ginklų ir amunicijos.

Novograd Volynskio sri
tyje Raudonoji Armija per-
ėjo į ofensyvą.

Naujausiomis ž i n i omis, 
Raudonasis Orlaivynas ir 
priešorlaivinis apsigynimas 
vakar sunaikino 62 nacių 
orlaivius, užvakar 102 jų or
laivius, o Sovietai tuo tarpu 
neteko 14 savo orlaivių.

Berlin. — Pasak nacių, 
tai jie, girdi, pirmadienį su
naikinę 201 Sovietų orlaivį, 
o antradienį 128-nis.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
šilčiau.
pasipriešinimas, pasirodo, bu
vęs labai atkaklus, matėsi 20 
vokiškų kapų, o kiek tolėliau 
.3 rusų kapai.”

Taigi, kur krito trys rusai, 
ten žuvo dvidešimt vokiečių I 
Vokiečiai darė užpuolimą ir 
buvo nudėti.

O štai liepos 8 dieną iš 
Stockholmo praneša, kad vo
kiečių bus žuvę tiek, kiek So
vietai skelbia. Vienas žmogus, 
kuris buvo Berlyne, sako ma
tęs septyniūs traukinius pilnus 
sužeistų vokiečių karių. Girdi, 
juos čion atvežė todėl, kad pa
frontėse visos ligoninės jau 
perpildytos.

lies vyriausybė nepaisys į- 
vairių smulkmeniškų tai
syklių, bile tik suteikt grei
tesnės paramos Sovietam, 
kaip kad Welles išsireiškė.

Šiuo tarpu Sovietai la
biausiai pageidauja iš A- 
merikos mašininių įrankių 
ir tūlų karui svarbių me
džiagų. Siūlo tuojau už tuos 
dalykus apmokėti. Ameri
kos vyriausybė priima šį 
Sovietų prašymą ir siūlymą.

Šiuo tarpu Amerikoje yra 
12 Sovietų prekinių laivų ir 
Sovietai atsiųsią dar 15 to-

Raudonarmiečiai Pergrūdo Naciu ir Rumunu Kariuomenę 
Per Prut Upę iš Bessarabijos Atgal į Rumuniją

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 8. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė šį pranešimą:
Karo veiksmai vakar išsivystė linkmėse Ostrovo, Po- 

lotsko, Lepelio, Bobruisko, Novogrado Volynskio ir Mogi- 
levo Podolskio ir tęsėsi su nemažėjančiu smarkumu per 
naktį iš liepos 7 į 8 d.

Ostrovo linkmėje mūsų kariuomenė stipriai priešinosi 
vokiečiams ir sulaiko jų ėjimą pirmyn. Polotsko link
mėje tęsėsi žiaurios ir smarkios kautynės su priešu Bori
sovo srityje.

London. — Maksimas Lit
vinovas, buvęs Sovietų už
sienio reikalų komisaras, at
sišaukė per radio iš Mas
kvos liepos 8 d. į Angliją, 
ragino ją kovot išvien su 
Sovietų Sąjunga prieš nacių 
Vokietiją ir “neduot Hitle
riui nė vienos minutės atsi- 
kvėpt.” Savo kalboj Litvi
novas tarp kitko sakė:

“Kad Vokietija niekšiškai

,iš pasalų užpuolė taikiąją 
j Sovietų Sąjungą, nepaisant 
nepuolimo sutarties tarp tų 

’dviejų šalių, tai .dar vienas 
■ naujas ir baisus įrodymas, 
kad jokia šalis negali jaus
tis saugi, kol gyvuoja naciz
mas ir hitlerizmas.

“Jokia sutartis, jokie do
kumentai pasirašyti Hitle
rio ar jo pakalikų, jokie pri-

(Tąsa ant 5-to pusi.).

Unijos Prašo Roosevel- Vokiečiai Nepasako, Ką

kių laivų, kuriais galėtų ga- Lepelio kryptyje vokiečiai tęsė priešiškus veiksmus 
bent sau karo ir pramonės'prieš kontr-atakas, kurias mūsų kariuomenė radėjo šio- 
reikmenis iš Jungtinių Vaisoje srityje. Mūšis tęsiasi.
tijų per Vladivostoką į So
vietų Sąjungą.

Amerikos ministeris Wel
les nieko neatsakė į klausi
mus: Ar tiesa, kad Japonija 
gal nepraleis laivų su krovi
niais į Vladivostoką?

Bobruisko kryptyje mūsų kariuomenė sunaikino iki 35 
sunkių priešo tankų ir du jo pėstininkų batalionus. Visi 
priešo mėginimai šioj linkmėj persigrumt per Dniepro 
upę buvo atmušti su dideliais nuostoliais priešui.

Mūsų paimti belaisviai likosi mūsų rankose.
Novograd Volynskio linkmėje tęsėsi didelės kautynės 

su priešo tankais ir motorizuotais jo armijos vienetais. 
Toliau į pietus mūsų kariuomenė, padarydama griežtą

tą Padėt Sumušt Bilius 
Prieš Streikus

Jie Nuveikę Prieš 
Sovietų Sąjungą

Didžiu Entuziazmu 
Anglai Pasitiko Ka
rinę Sovietų Misiją

London. — Anglijos karo 
vadai ir žmonės su didžiau
siu džiaugsmu pasitiko kari
nę Sovietų pasiuntinybę at
vykusią į Londoną. Kari
niai Sovietų , pasiuntiniai 
svarsto su Anglijos vyriau
sybe ir karo žinovais, kaip 
bendrai veikt prieš nacių 
Vokietiją.

Pirm atvažiuojant Sovie
tų karininkams, susibūrė di
džios anglų minios geležin
kelio stotyje ir apie ją. 
Žmonės šaukė: “Tegyvuoja 
vienybė Anglijos ir Sovietų 
tautų! Šalin Hitlerį! Lai gy
vuoja Sovietai!”

Moterys apmėtė gėlėmis 
karinius Sovietų pasiunti
nius ir prasiverždamos per 
policijos eiles bučiavo juos. 
Minios dainavo Internacio
nalą.

Sovietų atsiųstoj karinėj 
misijoj yra šie: generolas R. 
Golikov, vice-galva. Raudo
nosios Armijos štabo; admi
rolas N. M. Charlamov, pul
kininkas Dragūnas, pulki
ninkas Pugačev ir kariniai 
inžinieriai Baranov ir Fi- 
zov.

Geležinkelio stotyje juos 
pasitiko ir sveikino anglų 
generolas Sir Henry N. 
Pownall, vice-galva Angli
jos generalio štabo; admiro
las Phillips ir kiti aukštieji 
anglų karo vadai.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5 PUSLAPYJE

kontr-ataką priešui Į šoną ir į užpakalį, sunaikino du
priešo pėstininkų pulkus.

Linkui Mogilevo Podolskio mūsų kariuomenė veda įnir
tusį mūšį su priešu, kuris stengiasi prasiveržt linkui 
Dniestro upės. Mūsų kariuomenės veiksmais priešas yra 
sunaikinamas, dalis po dalies.

Liepos 7 d. mūsų oro jėgos sunaikino 58 priešo orlai
vius per oro kautynes ir lėktuvų stovyklose. Mes neteko
me 5 orlaivių.

Maskva, liepos 9. — Anksti šiandien Sovietai davė tokį 
pranešimą:

Per visą dieną (liepos 8) tęsėsi smarkūs mūšiai kryp
tyse Ostrovo, Polotsko, Novogrado Volynskio ir Balti. 
Mūsų kariuomenė, remiama artilerijos, tankų ir orlaivių, 
padarė eilę galingų kontr-atakų, sulaikydama priešo brio- 
vimąsi pirmyn.

Novogrado Volynskio srityje, Sovietų kariuomenė at-

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray prašė prezi
dentą Rooseveltą priešintis 
Connally-May sumanymui 
ir keliolikai kitų sumany
mų, įteiktų kongresui, kurie 
reikalauja įstatymais aprėž
ti darbininkų teisę streikuo
ti arba visiškai uždraust 
streikus pramonėse gami
nančiose karo reikmenis.

Amerikos Darbo Federa
cija taipgi reikalauja, kad 
kongresas atmestų May su
manymą.

Pranešama, jog preziden
tas Rooseveltas sakė CIO ir 
Federacijos vadams, kad jis 
ir pats priešingas verstinam 
streikų taikymui bei kariuo
menės vartojimui prieš 
streikierius.

Berlin, liepos 9. — Apie 
karą prieš Sovietus tik tiek 
nacių komanda teskelbia, 
kad “veiksmai rytų fronte 
eina pagal planą,” bet nepa
sako, ar vokiečiai kur laimi.

Vokiečiai praneša, kad jų 
i lakūnai bombardavę Angli
jos prieplaukas Southamp- 
toną, Portsmouthą ir Mar- 

‘gatą ir daug nuostolių ten 
padarę. Oro kautynėse Ang
lijoj vokiečiai nukirtę 11 
anglų orlaivių, o savo nete
kę dviejų.

Pasak nacių, tai jie nušo
vę 16 iš tų Anglijos orlai
vių, kurie atakavo karinius 
vokiečių centrus vakarinėje 
Vokietijoje, šiaurinėj Fran
ci jo j e ir kituose nacių už
imtuose kraštuose.

kakliai atmuša ofensyvą, kurią daro stambūs priešo tan
kų vienetai.

Polotsko linkmėje tęsiasi įtūžęs mūšis su priešų jėgo
mis, kurios stengiasi įsitvirtint šiaurinėse pakrantėse va
karinės Dauguvos (Dvinos) upės kaimynystėje Borkovi- 
čių.

Ostrovo linkmėje ryte įvyko įnirtusios kautynės, laike 
kurių mūsų kariuomenė dažnai kontr-atakavo. Mūsų ar
tilerijos ugnis, mūsų oro jėgos ir mūsų tankų kontr-ata- 
kos padarė priešui didelių nuostolių.

Balti kaimynystėje mūsų kariuomenė dar tebeveda 
žiaurias kautynes su priešo pėstininkais ir tankais.

Falciu kaimynystėje mūsų kariuomene padare eilę 
kontr-atakų prieš rumunų ir vokiečių kariuomenę, ir tuo- 
mi nuvijo atgal priešus betvarkėje anapus Prut upės, ku
rie metė šalin ginklus ir kitokius savo įrengimus. t

Murmansko, Kandalakšos ir Uchtos fronto dalyse mū
sų kariuomenė veda atskirus mūšius su priešų kariuo
mene, kuri stengiasi įsibriaut į mūsų žemę.

Per dieną mūsų oro jėgos sėkmingai užpuldinėjo prie
šo orlaivius pačiose jų stovyklose ir kirto eilę smūgių 
priešo tankams ir motorizuotiem jo armijos vienetam.

Per dieną buvo sunaikinta 56 vokiečių orlaiviai. Mūsų 
oro jėgos prarado keturias mašinas.

Mūsų šiaurinio laivyno laivai su pagalba mūsų oro 
jėgų sėkmingai iškėlė į krantą daugiau kovotojų veikt 
išvien su Raudonąja Armija.

Hangoe apskrityje dvi priešų kuopos, kurios bandė už
pult mūsų vienetus, tapo sunaikintos ugnimi mūsų ap
kasų patrankų ir artilerijos.

Orlaiviai mūsų Dunojaus laivynuko bombardavo prie
šo transportinius laivus toje upėje. Pastebėta mūsų pa
taikymai bombomis ir gaisrai trijuose transporto lai
vuose.
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Amerikos Karo Jėgos
Islandijoj

Prezidentas Rooseveltas pranešė kong
resui, kad Amerikos karo jėgos jau tapo 
iškeltos Islandijoj ir jos ten bus, kol šis 
karas užsibaigs. Iki šiol ten buvo Angli
jos karo jėgos, bet jos iš ten iškeliamos 
j kitas vietas. Tuo būdu Islandijos vy
riausybė susitarė su Amerikos vyriau
sybe ir padarė tokį milžinišką žings
nį, kuris ateityje, be abejo, reikš labai 
daug.

Dabar Amerikos karo jėgos, vadinasi, 
bus arti Europos, — arti Norvegijos ir 
Anglijos salų. Patsai Islandijos užėmi
mas, aišku, čia šiuo sykiu ne tiek turi 
reikšmės; čia vyriausia to žygio reikš
mė glūdi kitame kame. O tas “kitas kas” 
yra sekamas: Jungtinių Valstijų karo 
laivai dabar išvalys šiaurinį Atlantiką, 
išvejant arba sunaikinant visas Vokieti
jos fašistų karo jėgas — submarinus, 
naikintojus ir orlaivius. Amerikos karo 
laivai lydės Anglijos prekybos laivus, 
gabenančius anglams maistą ir karo 
reikmenis — lydės juos per .arti tris 
tūkstančius mylių, o gal net į pačius 
Anglijos pakraščius, ir tuomi paliuosuos 
Anglijos karo laivus kitiems veiksmams 
prieš Vokietiją.

Šis tai yra vienas didelių uždavinių, 
kuriuos pasistatė sau Washingtono vy
riausybė kovoje su fašizmu, — su tarp
tautiniu banditizmu arba hitlerizmu.

Bet tai ne viskas. Šis Amerikos vyriau
sybės žygis reikš ir tai, kad mūsų kraš
to karo jėgos gali bile kada susikirsti su 
fašistų karo jėgomis. Tam “progų” da
bar bus užtenkamai. Jei tik bile nacių 
submarinas išdrįs paliesti Amerikos lai
vą, plaukiantį į “vokiečių uždraustą” zo
ną, į ten ar atgal, tuojau Amerikos karo 
laivai bandys fašistams atmokėti dešim
teriopai. Na, ir tuo būdu gali prasidėti 
ginkluotas susirėmimas.

Viskas rodo, kad karas su Vokietijos 
fašizmu bus neišvengiamas. Viskas rodo, 
kad Amerikos žmonės turės tiesioginiai 
prisidėti prie sunaikinimo tarptautinio 
kanibalizmo, tarptautinio banditizmo, fa
šizmo.

Šiuo metu, kada Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija didvyriškai mušasi su 
Vokietijos fašistų gaujomis, Amerikos 
žmonės, Anglijos žmonės ir viso pasaulio 
laisvieji žmonės privalo stoti į visokį dar
bą, kad kuo veikiausiai pasaulyje fašiz
mo nebeliktų nei kvapo!

Mes visuomet buvome tos nuomonės: 
Amerikos žmonės, Sovietų Sąjungos 
žmones ir Chinijos žmonės — apie sep
tyni šimtai mik jų — privalo sudaryti 
bendrą frontą kovai su Vokietijos ir Ja
ponijos banditais. Šiandien tas jau mūsų 
noras pildosi, nors ir negreit. Šiandien į 
tą skaičių įeina ir Anglijos liaudis. Vadi
nasi, keturios milžiniškos jėgos, milžiniš
kos šalys, jei tik jos norės eiti išvien (o 
jos turėtų tą daryti), jos gali su fašizmu 
apsidirbti per labai trumpą laiką.

Šis Amerikos karo jėgų žygis į Islan
diją rodo negerą Hitleriui ir visiems jo 
sėbrams Jungtinėse Valstijose ir visam 
pasaulyje!

Chinija Kariaus už Laisvę
Liepos 7 dieną sukako keturi metai 

Chinijos apsigynimo karo prieš Japonijos 
imperializmą. Chinijos liaudies vardu 
kalbėjo Dr. Qui Tai-Chi. Jis pareiškė, 
kad Chinija kariaus dar keturis metus, o

jeigu reikės ir. 15 metų, kol galų gale 
kara laimės.

Chinų generolas Ho Ying-Chin sako, 
kad per keturis metus buvo tarpe chinų 
ir japonų 6,762 susirėmimai. Japonijos 
imperialistai kare prieš Chinija neteko 
12,322 tankų ir šarvuotų automobilių; 
1,838 lauko kanuolių; 7,888 kulkasvai- 
džių; 2,054 orlaivių; 2,650 lakūnų ir 
1,994,260 kareivių užmuštais ir sužeistais.

♦
Tai baisūs Japonijos imperializmo 

nuostoliai! Kaip žinome, karo pradžioj 
Japonijos imperialistai gyrėsi, kad jie 
karą laimės į keturias- savaites. Prabėgo 
keturi metai ir jie dabar toliau nuo karo 
laimėjimo, kaip buvo karo pradžioj. Iš 
to gali daug pasimokyti Hitleris, ką reiš
kia kariauti prieš didelę ir gyventojais 
skaitlingą Sovietų Sąjungą, kuri yra sa
vo jėgomis toli galingesne ųž Chinija.

Chinijos valdžios žmonės dėkavojo So
vietų Sąjungai, Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms už suteiktą pagelbą. Jie iš
reiškė pasitikėjimą, kad nepaisant, jog 
Sovietų Sąjungai-reikia vesti didelį apsi
gynimo karą, bet jie ir toliau gaus pa
gelbės iš Sovietų.

Chinijoj karo 'žinovų mintys pasidali
no pusiau kas dėl tolimesnės Japonijos 
imperialistų politikos. Vieni mano, kad ji 
puls Holandijos kolonijas, eis į pietus ir 
susikirs su Anglija, Jungtinėmis Valsti
jomis, o kiti mano kad Japonija puls So
vietų Sąjungą. Japonijos armija Man- 
džurijoj ir tas priverčia Sovietus prieš ją 
laikyti apie 35 divizijas (nemažiau 600,- 
000 karių), 2,000 karo orlaivių; 1,000 tan
kų, ką Sovietai prie kitų sąlygų galėtų 
panaudoti prieš Vokietijos fašistus ir jų 
talkininkus.

Vieninga Tautų Sąjunga — Vie
ninga Kovotojų Armija

Per metų metus lietuviški socijalistai, 
fašistai ir klerikalai kalė ir kale nesąmo
nes, būk, jei tik Sovietų Sąjunga bus už
pulta, įsivels į karą, tai tuomet ten “Sta
lino diktatūra” (tarybinė santvarka) bū
sianti nuversta.

Sovietų Sąjunga buvo užpulta, užpul
ta pasaulyje dar negirdėto ir nematyto 
priešo, kuris yra stiprus, pasiruošęs, kaip 
nei jokis kitas karo siaubūnas pasaulio 
istorijoj. Bet ką mes matome?

Mes matome, kad Sovietų Sąjungos 
tautos šiandien yra glaudesnėje vieny
bėje, negu kada nors yra buvusios, o So- 
'vietų Sąjungos kovotojų armija — ka
riuomenė, orlaivininkai, jūreiviai ir liau
dis — taip sucementuota, kad šiandien 
ten kiekvienas yra įsivėlęs į kovą su fa
šizmu.

A_pie tai rašydama, “Vilnis” todėl tei
singai sako:

“Quislingas tai sinonimas išdaviko, 
parsidavusi© naciams. Tokį Quislinga na
ciai turi Norvegijoj. Todėl tūli žlibakiai 
stato klausimą, ar Vokietijos fašistai su
siras sau Quislinga Sovietų Sąjungoje?

“Socialistuojanti spekuliantai visuo
met švokšdavo, kad kaip tik kils karas, 
tai Sovietų liaudis sukils prieš J. Sta
lino vadovybę. Tie besarmačiai bandė 
kalbėti SSSR liaudies vardu. Aišku sa
vaime, nieko panašaus neįvyko ir nega
lėjo įvykti, nes Sovietų vadovybė neat
skiriama nuo Sovietinės liaudies. Tą pil
niausia patvirtino šio karo eiga. Ką kal
bėjo J. Stalinas apie žūtbūtinę kovą prieš 
Vokietijos kraugerius ir hyenas, tą sako 
visa sovietinė liaudis.

“Sovietų vadovybėje Quistingu nebus. 
Nebus francūziško tipo kapituliantų, nes 
nuo jų jau senai apsivalyta. Plieninės 
vienybės jausmai jungia'stalinišką vado
vybę su visa šalim.

“Net* toks liberalų organas, kaip 
‘New Republic,’ konstatuoja faktą, kad 
per 23 metus sovietinės santvarkos už
augo ištisa gentkartė, užauginta naujuo
se idealuose, socialistiniuose idealuose. 
Ta naujoji gentkartė tai Sovietų šalies 
nugarkaulis. Tarp senesnės gentkartės 
išdavikų taip pat nebus. Gali būti tik 
mažų išimčių, gali susirasti panikierių, 
tam tikra dalis kinkadrebių. Sovietų Są
jungos valdžia ir žmonės mokės juos tin
kamai sudrausti.

“Moraliniai politinė, vienybė Sovietų 
šalyje yra užtikrinta. Kaslink Lietuvos 
ir Latvijos, tai ten Quislingu ir Quislin- 
gučių bus užtenkamai. Hitleriui netruks 
parsidavėlių. O tai todėl, kad per metus 
laiko sunku buvo parauti kontrrevoliu
cinio gaivalo šaknys.”

Sujudo Fašistų Pa 
vergtos Šalys

Vokietijos fašistų užpuo
limas ant Sovietų Sąjungos 
tuojau pakeitė karo pa
veikslą. Fašistų pavergtos 
tautos ir tautelės supranta, 
kad šis karas nėra dviejų 
imperialistų grupių karas 
už pasaulio pavergimą. Jos 
supranta, kad Vokietijos fa
šistai ir jų talkininkai veda 
barbarišką karą prieš pir
mą pasaulyj darbo žmonių 
valstybę. Jos supranta, kad 
fašistų karas yra kitų tautų 
pavergimo karas, barbariz
mo grąžinimo karas, kultū
ros ir civilizacijos naikini
mo karas.

Kas kita su Sovietų Są
jungos puse. Sovietai netu
rėjo ir neturi tikslo paverg
ti jokią tautą ir tautelę. Jų 
karas yra viso pasaulio 
žmonijos karas prieš fašisti
nę tironiją, prieš baisiausį 
kitų tautų pavergimą, prieš 
kultūros ir progreso neprie-l 
telius.

Vokietijos fašistai, užpul
dami ant Sovietų, neria sau 
kilpą ant kaklo. Jie susidū
rė ne vien su galingomis So
vietų Sąjungos apsigynimo 
jėgomis, bet ir su viso pa
saulio dirbančiais žmonė
mis, su visais fašistų prie
šais. Dar karas neseniai 
prasidėjo, o jau eina didelis 
darbo žmonių sujudimas 
Vokietijoj ir fašistų paverg
tose šalyse.

Norvegijoj švedų laikraš
tis “Ny Dag” rašo, kad 
žmogus, kuris tik susiriša 
su hitlerininkais - Quisling© 
šaika, tai tuojau netenka vi-

italų fašistų yra pasiųsta ir
prieš Sovietus, bet kol kas Plauert” fabrike, 
jie dar niekur mūšiuose ne- fašistai neprileidžia cechus 
pasirodė. Matyti, kad ir čia’darbininkus net mechanikus 
užimtuose kraštuose jie at-’dirbti ant sudėtingų maši- 
lieka žudytojų rolę. Abelnai nu, nes jiems nepasitiki.
šis karas Italijoj neturi pri- Danijoj daug pirklių no
tarinio. Vokietijos fašistų' aįsak0 kostumeriui, kada 
pastatytos . armijos duoda Aas atejęs pradeda tik vokiš- 
suprasti kiekvienam italui, paį kalbėti. Vienoj gatvėj 
kad jeigu Vokietijos fasis-,važiuojant aut omobilium, 
tai laimėtų karą, tai Itah-kada praeidinėjo pro šalį 
ja liktų po Vokietijos fasis- nazių kariai> tai Timofiejev 
tų jungu. | nurodė į nazių karius ir pri-

Vokietijoj ir darbo liaudis dėjo:
— Tai jūsų saugotojai? '
— Taip, — atsakė vežė-

čechoslovakijoj, “A r n o 
vokiečiai

iš Vokietijos atvežti nazių 
ištikimi.

Naziai suima belgus be
darbius ir veža į Vokietiją 
įvairiems darbams dirbti. 
Jaunimui tarpe 18 ir 25 me
tų amžiaus steigia koncen
tracijos stovyklas. Vienok 
fašistų teroras nesulaužo 
belgų pasipriešinimą. Nese
niai praėjo visa ] 
lių streikų.

Rumunijoj d i d ž i ausias 
darbininkų ir valstiečių ne
pasitenkinimas, kad Rumu
nijos valdžia įsileido Vokie
tijos fašistus, kurie tos ša
lies darbo žmones visaip. xxvxv x^xm, w 
apiplėšia. Rumunijoj, gresia į juos įvėlė dabar į didžiausį vargas ir skurdas. Tų šalių 

. . liaudis laukia išsigelbėjimo 
ir nesėdi rankas sudėjus. 
Esant tokiai padėčiai užnu
garyj, aišku, kad Vokietijos 
fašistai negali ilgą ir sunkų 
karą vesti ir laimėti, net ir 
tada, jeigu jis jiems pra
džioj yra ir sėkmingas. Ant 
Sovietų Sąjungos fašistai 
užpuolė gerai prisirengę, vi
somis jėgomis, tada, kada 
Sovietų Sąjunga karui ne
buvo dar mobilizuota.

neapkenčia fašistus. Sovie-

Danijoj daug pirklių ne-
L kada

hnnrra dide- S^unSos specialistas I.
k J. Timofiejev, kuris Vokieti-1 jas, — jie mus apsaugoja 

joj ilgai gyveno, kaipo tech-jnuo duonos, sviesto ir mė- 
'nikas specialistas ir tik grį- sos.
žo į Maskvą, pasakoja, kad Danijoj žmonės labai iš-
vokiečiai darbininkai labai 
neapkenčia budelišką fašis
tų jungą. Jie yra pavargę 
nuo karo, o Hitlerio gauja

žmonės labai iš
vargę, daugelis tiesiai ba
dauja.

Bendrai visose nazių pa
vergtose šalyse viešpatauja

darbininkų ir valstiečių su-(karą. Jis du kartus buvo pa
kilimas. Jassy mieste buvo vergto j Danijoj, jis buvo 
sukilimas, kur kovos ėjo per Berlyne, Chemnitz, Dussel- 
tris dienas nuo birželio 27 dorf, Leipzig, Hamburg, 
iki 29 dienos, kur kulkasvai- Koeln, Dresden ir eilėj kitų 
džiai, rankinės granatos ir didelių miestų. “Guslowwer- 

įkiti ginklai buvo naudojami.' 
j Rumunijos policija ir armi
ja tik po baisių mūšių įvei
kė Jassy miesto sukilėlius.

Balkanuose—Jugoslavijoj, 
Graikijoj ir Bulgarijoj di
džiausias žmonių nepasiten
kinimas. Jugoslavijos ir 
Graikijos kalnuose dar vei
kia partizanų grupės. Balka
nų gyventojai laukia, kad 
tik Raudonoji Armija pra
simuštų į Rumuniją ir 
Vengriją, tai ten tuojau 
prasidėtų darbo žmonių su
kilimas. Tas patsai yra ir 
kitose fašistų pavergtose ša
lyse.

ke” fabrike, Muselweise 
mieste, darbininkai tiesiai 
pasakė: “Hitleris m u m s 
daug pažadėjo, bet jis nieko 
kito nedavė, kaip tik karą. 
Mes badaujame. Mes neži
nome, kodėl Vokietijai rei
kalingas karas.’’

IŠ KARO IR APIE KARA
Stalino Apsigynimo Linija

Iš Londono rašo, kad So
vietų Sąjunga išilgai savo 
sieną su buvusia Lenkija, 
Rumunija, Latvija ir Esti
ja turi apsigynimo liniją, 
kuri žinoma, kaipo Stalino 
Apsigynimo Linija. Pagal 
Londono davinius, toji lini
ja nėra panaši nei į Magino
te, Mannerheimo nei Sieg- 
frido linijas, bet tai savo
tiška fortifikacijų sistema. 
Londonas teigia, kad ta li
nija yra iki 100 mylių sto
rio išilgai senas sienas. Li
nija turi apie 100,000 at
skirų cemento fortifikacijų, 
kanuolių ir kulkasvaidžių 
lizdų, požeminius garažus 
tankams ir lėktuvams, tai
symo fabrikus, amunicijos 
sandėlius, kurie vieni su ki
ltais sujungti požeminiais 
| tuneliais. Linija tęsiasi nuo 
iFinliandijos užlajos iki Juo

kų streikai prasideda Belgi- dujų Jūrų. Ji turi įvairias 
joj, Holandijoj ir Norvegi- priemones apsigynimui ir 
joj. Sako, kad Sovietų para-• spąstus priešo tankams. Kol 
šiutistai ir darbininkai pa-; kas, Vokietijos barbariški 
degę žibalo šaltinius prie fašistai dar niekur nepra- 
Ploesti, Rumunijoj, kad bu- laužė šios apsigynimo lini- 

l'vo pasikėsinimas užleisti | jos.
vandeniu baskitų kasyklas! Stalino Pakvietimas 
Jugoslavijoj ir išsprogdinti Kovon
ginklų ir amunicijos Skodai Net turčių spauda priduo- 
|fabrikus Čechoslovakijoj ir da daug reikšmės Stalino 
Weiss fabrikus Vengrijoj, pakvietimui mušti bestijiš- 

Gaukite “Laisvei” naujų |kus fašistus visur, mušti 
skaitytojų IRaudonosios Armijos, Rau

donojo Oriai vyno, Raudono
jo Laivyno jėgomis ir parti
zaniška kova. H. W. Bald
win mano, kad jeigu užsie
ny j darbininkai sabatažuos 
fašistų industriją, jeigu už
imtuose plotuose, kaip Lie
tuvoj, Latvijoj, Vakarų 
Baltrusijoj ir Ukrainoj dar
bo žmonės mesis i partizanų 
kovą — degins tiltus, nai
kins susisiekimo priemones, 
žibalą, kaip tik išmanydami 
gelbės Raudonai Armijai 
jos kovoj prieš fašistus, tai 
Raudonoji Armija greitai 
galės pereiti į kontr-atakas 
visu frontu ir padaryti fa
šistams galą.

Veikia Prieš Fašiz- 
Jam Užnugaryj 
tik biskį daugiau,

Liaudis
nia

■Dar
kaip dvi savaitės, kaip Vo
kietijos fašistai ir jų talki
ninkai užpuolė Sovietų. Są
jungą, bet jau ateina žinių,

Italijoj, ši šalis yra Vokie kadvdarbo liaudis veikia 
tijos fašistų sąjungininkė, Pnes fasls^us 1S uznugano.
bet po metų Italijos bendro Stockholmas, Švedijos sos-qii civn drniio’ii ir nripfpliii A uunuiu oLuuMiumicw, ovvuijuo ovo-

Jr- L r i a • kariavimo išvien su Vokieti- tinę, yra bjauriai nusistatęs Nėra tos dienos, kad vienur • -ii 4- n i 11 iziz-k A 7 z-x 1 r i 4-1 i -P • > I _ ~ _ Y C'l   2 1 — _ _- — ~>a -į atsijurė Vokietijos fa- prieš Sovietus, kaip ir visa norvegai nepasi- -• tll .. v5- R11, l;į Mno lįar kitur 
priešintų fašistų priespau
dai. Kur naziai rodo savo 
propagandos judamus pa
veikslus, ypatingai iš nazių 
armijos veiklos, tai judžiai 
tušti, žmonės neina jų žiū
rėti. Juos lanko tik fašistų 
gaujos ir šturmininkai. Iš 
po kiekvienos nakties visos 
tvoros ir namai aprašinėti 
priešfašistiniais o b a Isiais, 
kas rodo, kad norvegų ma
sės ruošiasi prie aštrios ko
vos, kad ištrenkus fašistus 
pavergėjus.

Belgijoj taip baisiai pa
vergta liaudis, kad net fa
šistai Rexist pasekėjai ir tai 
yra priversti pripažinti, kad 
milionai belgų badauja. Bel
gijoj bedarbių skaičius sie
kia 1,200,000 žmonių, taip
gi, daug yra tik dalinai dir
bančiųjų. Naziai yra pri
versti laikyti didelę armiją 
žmonių pavergimui. Gelžke- 
lius operuoja veik išimtinai

šistų nelaisvėj. Budelis Mus- 
solinis atvedė tą šalį prie to, 
kad dabar Italijoj pilniau
siai viešpatauja vokiški fa
šistai ir su italais nesiskai
to. Italijos fašistų armija 
nuo pat karo pradžios netu
ri pasisekimo. Mussolinis, 
kaip kokis žvėris užpuolė 
nugalėtą Franci ją, bet fran- 
cūzai kariai taip didvyriš
kai kovojo, kad italai nega
lėjo užimti net Rivierą. Pas
kui anglai supliekė Mussoli- 
nio armiją Egipte, Libijoj ir 
galutinai sumušė Ethiopijoj. 
Graikai labai sėkmingai 
mušė fašistus Albanijoj. Tai 
dabar Mussolinio gaujas 
Hitleris meta į vieną ar kitą 
frontą tik tam, kad jos ten 
atliktų budelių rolę, kada 
jau kraštą pavergia vokie
čiai fašistai. Mussolinio 
gaujų nuvežė Franci j on, 
kad iš ten galėtų Vokietijos 
fašistus vežti karan prieš 
Sovietų Sąjungą. Tiesa, kiek

Švedija, o vienok liepos 4 
dieną pranešė, kad visu pla
čiu baru liaudis išstoja prieš 
bjaurius fašistus, kad padė
jus Sovietų Sąjungai.

Tas pranešimas sako, kad 
darbininkai išsprogdino du 
amunicijos fabrikus Vengri
joj, kad dideli žibalo perdir
bimo fabrikai Francijoj su
deginta, elektros gaminimo 
fabrikas H o 1 a n d ijoj iš
sprogdintas, kad darbiniu- ’

Amerikos kariuomenėje tarnaujančios slaugės (nursės) pratimuose su dują 
kaukėmis,—Fort Dix, N. Ji

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Reporteriui, Pittsburgh, Pa. 

— Jūsų rašinėlių neįtalpino
me, nes tuo pačiu reikalu ir 
tokioj pat formoj kitas as
muo prisiuntė anksčiau. Ačiū 
drauge, už rašinėjimą.
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Ketvirtadien., Liepos 10, 1941 Trečias puslapis

t Stalinas Atsišaukia į Liaudį, Ra 
gindamas Sunaikinti Hitlerizmą
MASKVA. — Juozas Stalinas, komi

saru pirmininkas ir Valstybės Gynimo 
Komisijos pirmininkas, sekamai atsišau
kė per radiją i Sovietų Sąjungos žmones

“Draugai! Piliečiai! Broliai ir Seserys! 
Mūsų Armijos ir Laivyno Vyrai!

Aš kalbu į jus, mano draugai!
Hitlerio Vokietija, niekšiškai karu iš 

pasalų užpuolus mūsų tėvynę birželio 22

Ncžiūrint, kad Raudonoji Armija did
vyriškai priešinasi, ir nors puikiausios

priešų divizijos ir puikiausi jų oro jėgų 
daliniai jau sukriušinti ir žuvo karo lau
ke, vis tiek priešai ir toliau grumiasi pir
myn, mesdami naujas savo jėgas į ata-

ji

Hitlerio kariuomenei pavyko užimt 
Lietuvą, žymią dalį Latvijos, vakarinę 
dalį Baltgudijos ir dali Vakarinės Ukrai
nos.

Fašistų orlaiviai platina savo bombi- 
ninkų veikmus ir bombarduoja Murman
ską, Oršą, Mogilevą, Smolenską, Kijevą, 
Odesą ir Savestopolį.

Rimtas pavojus kabo ant mūsų šalies.
Kaip tai galėjo atsitikti, kad mūsų 

garbinga Raudonoji Armija užleido fa
šistų armijoms tam tikrą skaičių mūsų 
miestų ir apskričių?

Ar tai iš tikrųjų tiesa, kad vokiečių 
fašistu kariuomenė esanti nesumušama, v- z

kaip be paliovos bubnija pagyrūnai fašis
tų propagandistai? Žinoma, kad ne!

Istorija rodo, jog nėra nesumušamų 
armijų ir niekada nebuvo. Napoleono 
armija buvo laikoma nesumušama, bet 
rusų, anglų ir vokiečių armijos sėkmin
gai ją sumušė. Vokiečių kaizerio Wilhel- 
mo armija laikotarpyje pirmojo imperia
listinio karo taipgi buvo laikoma nesu
mušama, bet ją kelis kartus sumušė ru
sų ir anglų-francūzų jėgos ir galutinai 
sutriuškino anglų-francūzų jėgos.

Tą patį reikia pasakyti apie Hitlerio 
vokiečių fašistų armiją šiandien. Ši ar
mija dar nebuvo sutikus rimto pasiprie
šinimo Europos žemyne. Tik mūsų kraš
te jinai susidūrė su rimtu pasipriešinimu, 
o kad per mūsų pasipriešinimą liko su
muštos puikiausios divizijos Hitlerio vo
kiečių fašistinės armijos, tai reiškia, jog 
ši armija taip pat gali būt sukriušinta ir 
bus sukriušinta, kaip kad atsitiko Na
poleono ir Wilhelmo armijoms.

Kas liečia to, jog vokiečių fašistų ka
riuomenė Vis tiek užėmė dalį mūsų že
mės, tai įvyko daugiausia todėl, kad fa
šistinė Vokietija pradėjo karą prieš So
vietų Sąjungą tokiomis sąlygomis, kurios 
buvo palankios vokiečių jėgoms, o nepa
lankios Sovietų jėgoms.

Faktas yra, jog kariuomenė Vokieti
jos, kaipo kariaujančios šalies, buvo jau 
pilnai sumobilizuota, ir Vokietija ūmai 
metė 170 savo divizijų prieš Sovietų Są
jungą; ši Vokietijos kariuomenė buvo su
gabenta į Sovietų pasienius, pilnai pri
ruošta ir tiktai laukė signalo pradėt veik
smus, o Sovietų kariuomenė mažai tetu
rėjo laiko, kad galėtų susimobilizuot ir 
persikelt į pasienius.

Šiuo atžvilgiu turi nemažai svarbos ir 
faktas, jog fašistinė Vokietija ūmai iš 
pasalų sulaužė nepuolimo sutartį, kurią 
jinai buvo padarius su Sovietų Sąjunga 
1939 metais; čiaf fašistinė Vokietija ne
paisė, jog dėl to visas pasaulis laikys ją 
užpuolike. Taiką mylinti mūsų šalis, ne
norėdama pirma laužyt sutartį, supran-

tama, negalėjo taip niekšiškai laužyt sa
vo žodžio.

Kai kas gali užklausti: Kaip gi Sovietų 
valdžia galėjo sutikti daryt nepuolimo 
sutartį su tokiais išdavikiškais nevido
nais, kaip Hitleris ir Ribbentropas? Ar 
tai nebuvo klaida iš Sovietų vyriausybės 
pusės? Žinoma, kad ne!

Nepuolimo sutartys yra taikos sutar
tys tarp dviejų valstybių. Tai tokią su
tartį Vokietija mums pasiūlė 1939 me
tais. Ar Sovietų vyriausybė galėjo at
mest tokį pasiūlymą? Aš manau, kad 
nei jokia taiką mylinti valstybė negalėtų 
atmest taikos sutarties su kaimyniška 
valstybe, nors pastarosios galvomis būtų 
ir tokie kipšai ir žmogėdros, kaip Hitle
ris ir Ribbentropas.

Bet tai, žinoma, tik su viena būtiniau
sia sąlyga — atsieit, kad tokia taikos su
tartis nekliudo tiesioginiai ar netiesio
giniai žemių čielybės, nepriklausomybės 
ir garbės taiką mylinčiosios valstybės.

Kaip gerai žinoma, nepuolimo sutar
tis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
būtent ir yra šitokia sutartis.

Ką mes laimėjome, padarydami nepuo
limo sutartį su Vokietija? Mes gavome 
savo šaliai taiką per pusantrų metų ir 
progą paruošt savo jėgas atmušt fašisti
nę Vokietiją, jeigu jinai drįstų užpult 
mūsų šalį, nepaisant sutarties.

Tas tikrai išėjo mūsų naudai, o fašisti
nės Vokietijos nenaudai.

Ką fašistinė Vokietija laimėjo ir ką 
ji prarado tuomi, jog išdavikiškai su
draskė tą sutartį ir užpuolė Sovietų Są
jungą?

Ji laimėjo tam tikrą patogią poziciją 
savo kariuomenei trumpam laikotar
piui, bet jinai pralaimėjo politiniai, nes 
pasirodė viso pasaulio akyse kaip krau- 
gerė užpuolike.

Negali būti abejonės, jog šis trumpa
laikis Vokietijos laimėjimas yra tik at
skiras nuotikis, o Sovietų Sąjungos mil
žiniškas politinis laimėjimas yra rimtas 
ir pastovus veiksnys, kuris turės sudaryt 
pagrindą išvystymui karinių Raudono
sios Armijos pasisekimų kare su fašisti
ne Vokietija.

Štai kodėl visa mūsų narsioji Raudo
noji Armija, visas mūsų narsusis Laivy
nas, visi mūsų oro sakalai, visos mūsų 
šalies tautos, visi puikiausi vyrai ir mo
terys Europoj, Amerikoj ir Azijoj, o pa- 
galiaus ir visi puikiausi vyrai ir moterys 
pačioj Vokietijoj pasmerkia išdavikiškus 
veiksmus vokiečių fašistų ir pritaria So
vietų vyriausybei, užgiria Sovietų vy
riausybės elgimąsi ir mato, jog mūsų 
reikalas yra teisingas, jog priešas bus 
sumuštas, jog mes turime laimėti per-

vų, gruzinų, armėnų, azerbaidžaniečių ir 
kitų laisvų tautų Sovietų Sąjungoje, su- 
vokietint juos, paverst juos vergais vo
kiečių kunigaikščių ir baronų.

Tokiu būdu klausimas yra gyvybės ar 
mirties klausimas Sovietinei valstybei, 
Sovietų Sąjungos tautoms; klausimas 
yra, ar Sovietų Sąjungos tautos turi pa
silikt laisvos ar papult į vergiją.

Sovietų monės turi tatai suprasti ir 
atmesti visokį nepaisymą; jie turi susi- 
mobilizuoti ir perorganizuot visą savo 
darbą naujais, karo laiko pagrindais, 
kuomet negali būti jokio pasigailėjimo 
priešui.

Toliau, negali būti mūsų eilėse vietos 
verkšlentojams ir bailiams, persigandimo 
skleidėjams ir pabėgėliams; mūsų žmo
nės turi nepažint jokios baimės kovoje ir 
turi, savęs nepaisydami, dėtis į tėvyn- 
meilišką išlaisvinimo karą, mūsų karą 
prieš fašistinius pavergėjus.

nei vieno gelžkelio vagono, nei vieno sva
ro grūdų, nei vieno galiono kuro.

Kolektyviai ūkininkai turi išvaryt vi
sus savo gyvuliūs ir pervest savo grūdus 
globon valstybinės vyriausybės, kad per
vežtų juos užfrontėn. Visa turinti vertės 
nuosavybė, tame skaičiuje ir negeležiniai 
metalai, grūdai ir kuras, kurių negalima 
iškraustyti, būtinai turi būt sunaikinti.

Priešo užimtuose plotuose turi būt su
organizuoti partizanų būriai ir būreliai, 
raiti ir pėsti; turi būt sudarytos diver- 
sionistų grupės mušt priešo kariuomenę, 
kurstyti partizanų karą visur, sprogdint 
tiltus, kelius, gadint telefonų ir telegrafo 
linijas, degint miškus, sandėlius ir va- 
žiuotės priemones.

Užimtose srityse sąlygos turi būt pa
darytos nepakenčiamos priešui ir visiem 
jo padėjėjam. Jie turi būt medžiojami ir 
naikinami kiekviename žingsnyje ir visos 
jų pastangos turi būt niekais paverčia
mos.

Elizabeth. N. J
j\

Per šį mums užkartą karą, mūsų šalis 
mirtinai susikibo su pikčiausiu ir išdavi- 
kiškiausiu galingu priešu—su vokiečių 
fašizmu.

Mūsų kariuomenė didvyriškai kovoja 
su priešu, kuris iki dantų apsiginklavęs 
tankais ir orlaiviais. Nugalėdami nesu
skaitomus sunkumus, Raudonoji Armija 
ir Raudonasis Laivynas su pasiaukojimu 
kovoja už kiekvieną colį Sovietų žemės.

Vyriausios raudonarmiečių jėgos eina 
į veiksmus, apsiginklavusios tūkstančiais 
tankų ir orlaivių. Raudonosios Armijos 
vyrai parodo tokią narsą, kokios dar 
niekas pirmiau nematė. Mūsų atsispyri
mas priešui stiprėja ir galingėja. Greta 
Raudonosios Armijos visa Sovietų liaudis 
pakyla ginti mūsų gimtąją šalį.

Ko reikia, kad sunaikinti pavojų ka
bantį virš mūsų šalies, ir kokius žings
nius turime daryti, kad sutriuškinti prie
šą?

Pirmučiausiai, būtinai reikia, kad mū
sų žmonės, Sovietų liaudis suprastų be
galinį didumą pavojaus, kuris,gręsia mū
sų šaliai, ir atmesti visokį ramų pasiten
kinimą savim, visokį nepaisymą, visus 
tuos ūpus ramaus kūrybinio darbo, kurie 
buvo tokie natūralūs pirm karo, bet ku
rie yra mirtinai pavojingi šiandien, kuo
met Haras viską pamatiniai pakeitė.

Priešas yra žiaurus ir neatlaidus. Jis 
pasimojo užgrobt mūsų žemes aplaisty
tas mūsų prakaitu, užgrobt mūsų grū
dus ir žemę įgyta mūsų darbu.

Jis pasinešęs atsteigt dvarininkų vieš
patavimą, sugrąžint carizmą, sunaikint 
tautinę kultūrą ir tautinį valstybinį gy
venimą rusų, ūkrainų, baltgudžių, lietu
vių, latvių, estų, uzbekų, totorių, molda-

Leninas, didysis mūsų valstybės kūrė
jas, sakydavo, jog didžiausia Sovietijos 
žmonių dorybė turi būt narsa, drąsa, be- 
baimingumas kovoj, pasiruošimas kovot 
išvien su liaudim prieš mūsų šalies prie
šus.

Ši puiki bolševiko dorybė turi tapti do
rybe milionų Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrų, visų Sovietinės 
Sąjungos tautų.

Visas mūsų darbas turi būti tuoj aus 
pertvarkytas kariniais pagrindais, viskas 
turi būti pajungta karo fronto reikalams 
ir uždaviniui reikalaujančiam suorga- 
nizuot sunaikinimą priešo.

Sovietų Sąjungos tautos dabar mato, 
jog nieku negalima numaldyti vokiečių 
fašizmą, taip žvėriškai įnirtusį ir taip ne
apkenčiantį mūsų šalies, kuri užtikrino 
visiem darbo žmonėm darbą su laisve ir 
gerove.

Sovietų Sąjungos tautos turi pakilt 
prieš tą neprietelių ir gint savo teises 
ir savo kraštą. Raudonoji Armija, Rau
donasis Laivynas ir visi Sovietų Sąjun
gos piliečiai turi gint kiekvieną colį so
vietinės žemės, turi kovot iki paskuti
nio kraujo lašo už savo miestus ir kai- ' 
mus, turi veikt su narsia iniciatyva ir 
supratingumu, kuriuom iš esmės pasižy
mi mūsų žmonės.

Mes turime suorganizuot visapusišką 
paramą Raudonajai Armijai, užtikrint 
galingus pastiprinimus jos eilėms ir pa- 
tiekt viską, ko jai reikia; mes turime 
suorganizuot greitą pergabenimą mūsų 
kariuomenės ir karinių krovinių ir pla
čią pagalbą sužeistiesiems.

Mes turime sustiprint Raudonosios Ar
mijos užnugarį, pavesdami visą mūsų 
darbą šiam reikalui pirmučiausioje vieto
je; mūsų pramonės turi būt išjudintos 
smarkiau dirbti, kad pagamintų daugiau 
šautuvų, kulkasvaidžių, kanuolių, kulkų, 
šovinių, orlaivių; mes turime suorgani
zuot, sergėjimą mūsų fabrikų, elektros 
stočių, telefonų ir telegrafo susisiekimų, 
ir įrengt tinkamas apsaugas nuo oro 
bombų visose vietovėse.

Mes turime vest begailestingą kovą 
prieš visus dizorganizatorius užfron
tės, prieš pabėgėlius, persigandimo 
skleidėjus, paskalų leidėjus; išnaikinti 
šnipus, kenkėjus - ardytojus, priešo 
parašiutistus ir teikt greitą para
mą visame tame juos naikinantiem 
mūsų batalionam. Mes turime atsiminti, 
jog priešas yra gudrus, besąžinškai žiau
rus, patyręs apgavikas ir melagingų gan
dų skleidėjas. ,

Mes turime su visais dalykais skaity
tis ir netapti provokacijų auka. Visi, kas 
tik skleidžia išgąstingumą ir bailumą ir 
tuomi trukdo apsigynimo darbą, vis tiek, 
kas jie bebūtų, tuoj aus turi būt prista
tyti į karo teismą.

Jeigu Raudonosios Armijos vienetai 
būna kur priversti pasitraukti, turi būt 
išgabenti visi garvežimiai ir vagonai; ne
turi būt palikta priešui nei vieno inžino,

Šis karas su fašistine Vokietija nega
lima laikyt paprastu karu. Tai nėra ka
ras tiktai tarp dviejų armijų; jis taip 
pat yra didis karas visų Sovietų žmonių 
prieš Vokietijos fašistų jėgas.

Šio tautinio karo tikslas dėlei mūsų 
šalies apgynimo nuo fašistinių prispau
dėjų yra ne tik pašalint pavojų kabantį 
virš mūsų šalies, bet taipgi padėt visoms 
Europos tautoms vaitojančioms po Vo
kietijos fašizmo jungu.

Šiame išlaisvinimo kare mes ne vieni 
būsime.

Šiame didžiame kare mes turėsime 
kaip ištikimus savo sąjungininkus tautas 
Europos ir Amerikos, taip pat vokiečių 
liaudį, pavergtą hitleriškų despotų.

Mūsų karas dėl mūsų šalies laisvės su
sijungs su Europos ir Amerikos tautų 
kova dėl nepriklausomybės, dėl demokra
tinių laisvių. Tai bus bendras frontas 
tautų stojančių už laisvę prieš pavergimą 
ir prieš grasinimus pavergimu iš pusės 
fašistinių Hitlerio armijų.

Šiuo atžvilgiu yra pilnai suprantama ir 
ženklinga istorinė kalba Anglijos minis- 
terio pirmininko Churchilio dėlei para
mos Sovietų Sąjungai, kaip kad ženklin- 
gas ir suprantamas yra Jungtinių Vals
tijų vyriausybės pareiškimas, parodantis 
pasiruošimą duot mūsų šaliai pagalbos; 
o tatai tegali iššaukt tik dėkingumo jau
smą širdyse Sovietų Sąjungps tautų.

Draugai, mūsų jėgos yra nesuskaito
mos. Pasipūtęs priešas greit sužinos ta
tai savais kaštais. Petys petin su Raudo
nąja Armija ir Laivynu tūkstančiai dar
bininkų, kolektyvių ūkininkų ir intelek
tualų pakyla kovon prieš užpuoliką prie
šą. Milionais pakils masės mūsų žmonių. 
Darbo žmonės Maskvoj ir Leningrade 
jau pradėjo organizuot milžinišką savo 
liaudišką miliciją paramon Raudonajai 
Armijai.

Tokia liaudiška milicija turi būt su
daryta kiekviename mieste, kuriam grę- 
sia priešo įsiveržimas; visi darbo žmonės 
turi būt sukelti ginti mūsų laisvę, mūsų 
garbę, mūsų šalį nuo vokiečių fašizmo.

Kad užsitikrinus spartų sumobiliza- 
vimą visų Sovietų Sąjungos tautų jėgų 
ir atmušt priešą, kuris niekšiškai iš pa
salų užpuolė mūsų šalį, tapo sudarytas 
Valstybės Gynimo Komitetas, į * kurio 
rankas pervesta visa valstybės galią.

Valstybės Gynimo Komitetas jau pra
dėjo veikti ir atsišaukia į visus mūsų 

’ žmones telktis apie Lenino-Stalino par
tiją ir apie Sovietų vyriausybę, kad su 
savo asmens išsižadėjimu remt Raudoną
ją Armiją ir Laivyną, kad sunaikint 
priešą ir laimėti pergalę.

Visos mūsų jėgos paramai didvyriškos 
mūsų Raudonosios Armijos ir garbin
gojo mūsų 'Raudonoji Laivyno!

Visos žmonių jėgos — sunaikinimui 
priešo!

Pirmyn, laimėt mūsų pergalę!

• : ? -m . • .

Išgydo Trachomą Amerikos indijonai ypatingai 
užsikrečia trachoma ir iki da
bar liga nepasidavė išgydymui 

Jungt. Valstijų Indijonų ir daugumoje atsitikimų regėji-

Prakalbos ir Kiti Nuotikiai
Birželio 27 d. buvo ant grei

tųjų sušauktas mitingas Lietu
vos klausimu. Kalbėjo A. Bim
ba iš Brooklyno. Nežiūrint, 
kad oras buvo šiltas, vienok 
žmonės žingeidauna Lietuvos 
padėtimi ir į prakalbas susi
rinko gražus būrelis. Išklausė 
drg. A. Bimbos įdomią kalbą.

Vienbalsiai pasisakyta prieš 
Smetonos veikimą Amerikoje 
Hitlerio naudai. Kitas tarimas, 
taip pat vienbalsiai priimtas, 
už steigimą radijo New Yorkov 
ir New Jersey apylinkėj. Šiam 
darbui ant vietos išrinkta ko
misija rinkti biznierių skelbi-/ 
mus ir šiaip oaramą nuo žmo
nių.

Komisija susideda iš šių vei
kėjų : B. Makutėnienės, A. 
Stripeikos, Ig. Bečio. Komisija 
pradėjo savo darbą ir, kaip 
girdėti, gauna daug pritarimo 
šiam svarbiam darbui.

Bangos Choras pertraukė 
pamokas ant trijų mėnesių 
vasaros metu. Kadangi Cho
ras turėjo kelis užkvietimus 
dainuoti ir buvo apsiėmęs, tai 
dabar atsiprašo už negalėjimą 
išpildyti prižado.

Šiuomi laiku baigė mokslą ir 
gavo diplomus sekami: Alice 
Skairiūtč baigė aukštąją mo
kyklą (High School), taipgi 
cosmetology kursą. Alice yra 
narė LDS 33 kp. nuo 1934 me
tų ir Bangos Choro narė. 
Stanley Paulauskas baigė ko
legiją (college) ir chemijos 
inžinieriaus mokslą. Stanley, 
pabaigęs mokslą, tuoj gavo 
darbą savo profesijoj. Stan
ley yra sūnus Elzbietos ir 
Lauryno Paulauskų.

Laimingo
jaunuoliam savo* *

Olga 
daktaro
123 Inslee PI. Ketur-

Laisvės” skaityto-

pasisekimo šiem 
profesijoje.

*
Keturvitienė.
priežiūroj po

Serga
Randasi 
numeriu 
vitienė yra __
ja. Prie progos aplankykite’ 
sergančią draugę.

Ukrinas.

Rumford, Me

H

mingai vartojo “sulfanilimide” 
gydyme trachomos, užsipelnijo 
garbės už šitą išradimą. Jie gy- 
dė nte suvirš 1,300 Amerikos 

Tarnystės gydytojai pasekmin-1 mas sergančių žuvo. Beveik pu- indijonų, sulaikydami kiekvieną
gai gydo baisią akių ligą, tra
chomą, indijonų tarpe. Tas da
lykas gydytojus visur interesuo
ja. Prašymai dėl informacijų 
apie išgydymą gauta iš visų pa
saulio dalių, iš Ispanijos, Itali
jos, Franci jos, Anglijos, Vokie
tijos, Rusijos, Australijos, 
Egypto, Thailand, Chinijos, Ja
ponijos, Palestinos, iš Balkanų 
kraštų ir iš Afrikos šalių.

Del nežinomos priežasties

sė iš 70,000 žinomų atsitikimų atsitikimą į šešis mėnesius. 
Jungt. Valstijose yra tarpe Kuomet “sulfanilimide” sunai- 
Amerikos indijonų. Gydytojai,1 kiną trachomos nuodus, jie ra- 
kurie vedė tyrinėjimus tarpe do, jog jis nesugrąžino regėji- 
indijonų, rado, jog trachoma mą. Bet po kiek laiko, jeigu 
yra nuodai, ir jog liga galima sergančio regėjimas ne visiškai 
gydyti su “sulfanilimide” per išbaigtas, daugumoj atsitikimų 

.nuo vienos iki trijų savaičių.
Dr. Polk Richards, Indijonų 

Tarnystės Trachomos Medika- 
liškas Direktorius ir Dr. Fred 
Lee, kuris pirmą kartą pasek-1 tankiai užpuola žmones tropiš-

tapo geresnis.
Kad nors trachoma nėr pa

prasta liga Jungt. Valstijose, 
tik tarpe ■ Amerikos indijonų, ji

Žuvo Trys Lietuvaitės, Suspro- 
gus Ekskursijos Laivui

Mūsų miestelį patiko šiur
pulinga ir skaudi nelaime. Pik
toji Portland o jūra išplėšė iš 
mūsų miestelio 36 gyvastis — 
bankininkų, daktarų, muzi
kantų, o jų tarpe ir tris lietu
vaites.

Birželio 29 d. grupė įvai
rių profesionalų su savo raš
tinių darbininkais ekskursiniu 
laivu “Don” išvažiavo į jūras 
pasivažinėti bei pažuvauti. 
Laive įvyko eksplozija ir su 
laivu nuskendo 36 asmenys.

Toj baisioj nelaimėj žuvo 
Adelė Kaulavičiūtė, Onytė 
Stasiulytė ir Marytė Čepaitė, 
šiuos žodžius rašant, Stasiuly- 
tės lavonas jau rastas, o Kaū- 
lavičiūtės ir Čepaitės dar ne
randama.

Jaunuolė Adelė yra mūsų 
gerų draugų Kaulavičių duk
relė. Ji buvo narė SLA ir 
LDS viet. kuopos finansų se
kretorė. Buvo labai pavyzdin
ga mergina, baigusi Spring
field kolegiją ir dirbo banke.

Jaunuolė Ona Stasiulytė yra 
Kaulavičiūtės pusseserė. Ji 
buvo LDS 28 kp. sekretorė ir 
LLD kuopos iždininkė. Dirbo 
ofise. Jos kūnas jau surastas.

Čepaitė irgi ofiso darbi
ninkė. Dar nesurasta. Jos mo
tinėlė yra SLA 299 kp. narė.

šiuos žodžius berašant, 11 
skenduolių jau surasta, o 25 
dar jieškomi.

. J. Klemanskas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoju

kų šalių. Nuošimtis Egypte yra 
aukštas, kaip ir kitose Afrikos 
dalyse. Thailande rokuojama, 
jog ketvirta dalis šalies 12,000,- 
000 gyventojų trachoma užkrės
ti. Tos Šalys, Indijonų Reikalų 
ofisas sako, ęalės daugiausia 
pasinaudoti šiuom Amerikos gy
dytojų darbu.



Ketvirtas puslapis Kctvirtadien., Liepos 10, 1941

Amerikiečių suaukotais 
jančiai prieš Japonijos

pinigais nupirkti ambulansai 
imperialistinius Įsiveržėlius.

Chi.nijos liaudžiai, kovo-

I). M. Soloinskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Atmokėtos spaudai aukos 25.00
Už šviesą’ taksai Kanadai 15.00
Už “šviesos” raštus 5.00
Atmokėta Dario-Girono Kom.

aukos 1.75
Atmokėta apšv. fondo aukos 90.00 
Už atspausdinimą nominacijų bl. 3.06 
Knygų pirkta kitų laidų 2.79
Atmokėtos kuopų bilos 7.60
Atmokei a prenumeratos 13.00
Randa už balandį, geg. ir birž. 37.50 
Org. reikalais kelionė .60
Atmok, aukos “Liaud. Balsui” 3.00 
Paštui už antros klasės “Švie

sos“ siuntimą $25.00
Už atspausdinimą “šv.” N. 2 254.69

Viso išėjo $534.49

Sutrauka:
Balansas buvo
Birželio įplaukos

$428.69
355.45

Kartu
Birželio išeigos

$784.14
$534.49

Balansas yra $249.65

O. Depsiene,
ALDLD CK Iždininkė.

Harrison, N. J.
Literatūros Draugijos .136 

kuopa visada gražiai veikia 
darbininku judėjime. Gražiai 
pasirodė ir organizuojant bo
sus į “Laisvės” metinį pikni
ką, kuris atsibuvo liepos 6 die
ną, Maspethe. Buvo suorgani
zuota net du busai. Daugiau
siai pasidarbavo, kiek sužino
jau, Jonas Degutis, Maršonas, 
Šimkai ir kiti draugai ir drau
gės. Ypatingai daug bilietą 
pardavė drg. Degutis. Už tai 
bravo, draugai ir draugės. 
Reiškia, Ilarrisono - Kearny 
lietuviai lenktyniuoja su savo 
didesniais kaimynais iš New- 
arko. Gal apie tai kas dau
giau parašys, apie šios koloni
jos veiklą.

Brooklyniškis.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Vėl Karo Pavietrė Lietuvoje
Kada aš bai giau rašyti' 

straipsnį, mano draugutė at
skubėjo su dienraščiu “Lais
ve” ir sako: “žiūrėk, kas čia!” 
Griebiau popierą, žiūriu ir sa
vo akimis netikiu. Antgalvis 
didelėm raidėm: “Hitleris pa
skelbė karą prieš Sovietų Są- savo 
jungą . . . Bombarduoja Kau- visų 
na, Minską 
miestus.

Ino žodžius, kad karas eis už
puoliko žemėje, krūtinė nuri
mo, atvėso, lyg mane kas bū
tu kibiru šalto vandenio per- 
pylęs. Pats nežinau, dėl ko, 
užėjo 
t is iš

noras juoktis — j nok
tų bestijų fašistų, kurie, 
rankas jau sutepę veik 
tautu nekaltu žmonių

Kijevą, ir kitus krauju ir ašaromis, drįso pa- 
, kelti kardą prieš naują 
šaulį, prieš naują žmogų,

i kurio smūgių išlekios smage- 
nys fašistinio smako į visas 
pasaulio dalis...

Gaila Lietuvos, gaila Sovie
tinių jaunuolių, kurių dari 
tūkstančiai turės žūt beginda
mi savo mylimą tėvynę. O jie 
niekuo nekalti, toki teisingi, 
toki draugiški: jie net ir savo 
protą, savo sielą, įdėtų kitam, 
matant aną negerai darant. O 
ypač fašistų apmulkintų jau
nuolių, iš kurių tie niekšai yra 
padarę bjauresnius už visokius !

Perskaitęs tą šiurpulingą ži
nią, ėmiau plunksną, kad pa
baigti rašyti tas kelias eilutes. 
Bet jau nesiseka, mintys, ku
rios tik prieš minutę taip liue
sai bangavo, dabar nutrūko— 
susinarpliojo, galvoje kilo bai
sus sumišimas, ranka, kurioje 
turėjau plunksną ir iš lengvo 
vedžiojau gražias raides, ėmė 
drebėdama šokinėti. Veltui 
stengiausi susivaldyti. . .

pa
ri u o

2. G. Lekas, S. Boston 15.00
39. P. Šlekaitis, Scranton 2.89
40. A. Sherbin, McKees Rocks 18.20 

' Pav. A. Razgunas, N. Branch 1.50
138.
81.

- J.
8.

P. Cibulskis, Maspeth
B. K. Miičius, Maspeth 
Weiss, Brooklyn
P.

b.
39.

218.

Pav

138.

Bostono ir Apielinkes Žinios

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

P a dėjau rašinį, mečiau 
plunksną, ir su drebančia ši r-1 
džia skaičiau toliau visą pir-' 
mą ir antrą puslapį. Briauja-* 
si visokios mintys į galvą... 
Ak, Lietuva, Lietuva, mūsų 
gimtine, brangiausia! Vėl ta
ve aplankė baisi karo pavie
trė! Vėl 
drasko tavo krūtinę, tą krū
tinę, ant kurios ką tik buvo 
apgiję žaizdos, padarytos pa
saulinio karo ir su tikra mo
tiniška meile buvo pradėjus 
glausti ir glostyti prie savęs vi
sus po visą platų pasaulį iš
blaškytus verkiančius savo sū
nus.

Bet prisiminus draugo Stali-

1 vieną žmogų, tai to jam ir už-j 
tenka. O šitie, kaip kad jie 
sako, “civilizuoti” ir dar “la
biausia civilizuoti” žmonės,— 
griūvančio kapitalistin. pašau-1 

žiaurus neprietelius Į lio gelbėtojai, jau milijonus iš- 
tą krū-Įžudė, ir dar nepasitenkina, 

dar jiems negana!! Bet hitle
rininkai savo rolę jau sulošė 
pasaulio scenoje: Jų žvaigždė, 
kuri dabar juos veda į Mask
vą, nusileis už milžiniškų 
Kremliaus sienų. Ten ras galą 
ne tik Vokietijos, bet viso pa-j 
šaulio fašizmas!

Susirinku Jurgis.

Finanslnė atskaita už balandį, 
gegužę* ir birželį, 1911.

Kas prisiuntė, Miestas
A. Mugianis, San Franc.
A. Šimaitis, Montello
V. Jančius, Worcester
K. Guzevich, Chicago

Suma 
$6.20 
14.60 
12.00 
25.70 
20.80 
3.60 
7.80 
3.10 

20.00

* Balandžio įplaukos
Kp. 
153. 

6. 
11. 

104.
136. F. Shimkus, Kearny

39. P. Šlekaitis, Scranton
37. S. Penkauskas, Lawrence
43. F. Kuklis, W. Barre 
52.J. Miller, Detroit, Mich.

Pav. F. Balčiūnas, Easthamton 1.55 
Vilčinskas, Hartford, Conn 17.10 
J. Adomaitis, Monangahella 4.00 
J. Matušaitis, Bayonne, 1.50 
Joe Chesnius, Hart, Mich. 9.10
J. N. Simans, Cleveland, 
Geo Lekas, South Boston 
P. Cibulskas, Maspeth,
K. Balčiūnas, Brooklyn, 
K. Bender, Brooklyn 
H. Tamašauskienė, S. Boston

P. Višniauskas, New Britain
4. J. Stupur, Portland, 

36. M. Bacevičius, La Porte
F. Kudro, Lockport
— A. Pakter, Grand Rapids 
166. D. Burba, Stamford
LDS 105 kp. J. Adomaitis, Mon. 1.70 

, J04. K. Guzevich, Chicago
F. Kavaliauskiene, Tacoma 

Shember, Minersville 
Geraldauskienė, Detr.

Sasna, Brooklyn, N. Y. 7.00 
Paukštys, Richm. Hill 
Angį. Moterų Sąryšis ♦ 
Senkevich, Easton 
Rušinskicnė, Brooklyn

68.
61.

212.
207.
190.

2.
138.

1.
24.
2.

10.90
20.10

3.20

5.60 
3.00 
1.00
6.50
4.65 
1.00 
1.00
1.40

O.
M.
S.

10.70
11.25
1.60

20.00

Į

132.
14.
52.
81.

185.
Naujos 
—B. E.

* 1. K.
81. B. K. Miičius, Maspeth

KVK. K. Kilikevich
95.
50.
19.

176.
90.

187.
52.

180.
35.

6.
145.

J.
J.

J.
P.

J.
S.
K.

Žostautas, Toronto 
Bullis, Rochester 
M. Kaminskas, Chicago 
Daubar, Athol, Mass. 
Sodeikis, Youngstown 
Dementis, Chicago 

Miller, Detroit, Mich.
Evans, Wilmerding 
Bagdonas, S. Bend,

Geo Šimaitis, Montello 
M. Pūkis, Los Angeles 

Pav. S. Paberelis, Canada 
Liaudanskas, Lewiston 
Puidokas, Rumford 
Benkus, Haverhill 
Urbonas, Kenosha

31.
34.
85.

S.
S.
K.

9.40 
25.00'

3.00
7.20
4.60

40.00
1.50
1.50
9.10
1.06
1.60
3.00
4.80
2.00

16.00 
10.80 
12.50

2.00
29.50
15.90
3.00
2.50

M.

J.

Chesna, Chicago 
Druscikienė, (Ihieago 
Smith, Philadelphia 
Dočkus, Cicero

7.10
28.00

17.00
50.00

86.
146.

10:
92.

KVK. K. Kilikevich, Canada
T. M. Russ, Grand Rapids
K. Bender*/ Brooklyn, N. Y. 4.60 
St. Jasilionis
A. Kraujai is,

V. Jančius,
P. Paserskis,
F. Urba, Easton,

66.
24.
20.

118.
11.
25.

Binghamton 15.85
White Plains 10.60 
Worcester 
Baltimore 

Pa.

18.00
7.60
4.70

8672.31Viso įplaukė
Balandžio mėnesio išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus už ba
landį alga $50.50

“Laisvei” atmokėta prenumer. 9.00 
“L. B.” atmokėta aukų ir pren. 60.00 
Pašto ženklelių pirkta už 43.00
Bankas išskaitė už čekius 3.78
Už atspausdinimą 4,000 dienot. 5.10, 
Pasveikinimas “Laisvei” 10.00
Už atspausdinimą “Šv.” No. 1 253.51 
Atmokėta "L.” aukų 13.00
Pirkta anglų kalboj kn. jaun. 64.00 
Atmokėtos kovotojų aukos 
Už atvirutes “Šv.” reikalu 
Atmokėta “Vilnies” aukų

Viso išėjo

Sutrauka:
Balansas buvo
Balandžio įplaukos

Kartu
Balandžio išeigos

Balansas

92.00
10.00
60.00

8674.03 į

672.31

8995.41 
8674.03

8321.38

14.
188.
141.
176.
81.

24.

kuri savo triūsu įsteigė moder
nišką spaustuvę (iš kurios da
bar jis šmeižia lietuvišką pro- 
letarijatą) ir pristatė jam na
mu, kad jis dabar gali gyven
ti turčių distrikte. Nedaug rei
kės palaukti, kaip jis pasiųs 
špygą ir tiems, kurie dabar įsi
kibę seka jį ir jo laikraštį, nes 
nejaugi jie yra kuo geresni 
už kitus?

9.40
10.50 

4.00 
14.40 
7.50
9.20
9.55
8.00

17.00
4.80
6.50
2.00
1.00
4.50

. 5.00
3.75

13.80
6.25

14.00
3.10

23.50
8.50

12.10 
3.00 
4.80 
5.10

12.50
4.50 
2.00 
1.85 
5.00
1.60
2.50

26.10

VARPO KEPTUVEAndreliunas, Somerv. 
Rūbas, Middlefield 
J. Kaspar, Newark 
Šlekaitis, Scranton

Wm. Stakėnas, Frccsoil 
M. U. Izienč, Worcester 
P. R. Baltrušaitis, St. L. 
Kuraitis, Brooklyn

Eva Mizara, Maspeth, 
Shaliunas, Somerville

K. Rušinskicnė, Brooklyn 
kp. M. Klimas, R. Hill 

Tamašiūnas, Hudson 
Chuplis, Springdale 
Miškeliūnas, Newark 
Dambauskas, Girardv. 
J. l’upis, Los Angeles 
Stripeika, Cleveland 

Wm. Mickailitis, Benld 
V. Ančius, Worcester 
S. Benkus, Haverhill 

Vilčinskas, Hartford 
Varaneckiene, Detroit

A. Lekas, S. Boston
F. Urba, Easton 
Penkauskas,

H, Žukaite,

v.

1.
LDS 13
103. A.
74. J.

124.
145.
22.

160.

85.
68.

188.

A.

J

185.
62.
66.

Pav.

119.
24.
14.

153.

Taryba, kuri

“Civilizuoti” Žmones 
Sudurnavojo

Birželio 30 d. buvo sureng
tos So. Bostone “Laisvės” re
daktoriui Ą. Bimbai prakal
bos. Prakalbas rengė Pažan
giųjų Lietuvių
kas sekmadienis duoda pusva
landį per radijo stotį, WI1DII, 
9 vai. iš ryto.

Prakalbų rengimo komisija, 
samdydama miostavą svetainę, 
iš anksto numatė, kad smeto- 
nininkai - hitlerininkai gali 
kelti triukšmą. Jie nuvyko pas 
komisijonierių ir perstatė, jog 
minėtos 
mos su 
lietuviu, 
fašistai,
rius apie tai 

Tai iršia:
Haverhill

Binghamton
K1 i u has 

Rich. Hill

13.
- -P.

20.
Liet. Mot. Apšv.

V. Paukštys,
Lavas, Stoughton 
Rinkevich, Gr. Rapids

. A. Palson, Livingston 5.00 
Didjunas, N. Haven 
Puirius, Lynn
Bender, Brooklyn 
Senibcr, Minersville 
Mugianis, S. Francisco

J.
p.
E

K.
O.

14.80 
,4.00 
4.50
2.50

12.20

8582.39Viso įplaukė

Gegužės mėnesio išeigos: 
gegužes men. knygiaus ir 

alga $50.50
95.00 
22.00 
47.85 
19.00 

taikos 
10.00

Už
sekretoriaus

Atmokėta “Vilnies” suv. aukų 
Už “Šviesos” išsiuntimą 
Atmokėta aukų 
Atmokėta prenumeratų 
įmokėta už du delegatus į 

kongresą
Knygų pirkta už 
Pašto ženklelių pirkta už 
Už apdarymą “Šviesos” 
Už atspausdinimą 3,000 konv. 
Atmokėta “Lais.” jub. aukų 
Atmokėta “Liaudies Baisuj” 
Apšvictos Fondui išmokėta 
V. Taurui už darbą prie 
Už išsiuntimą knygų

Viso išeigų

Sutrauka:
Balansas buvo 
Gegužes mėn.

JCartu
Gegužės men.

Balansas

įplaukos

knyg.

10.00
9.69
6.00

63.85
49.00
1'0.00
15.00

8475.08

582.39

8903.77
475.08

8428.69

mėli. įplaukos:
12. A. Valincius, Pittston 

Pav. F. P. Zavis, Bethlehem 
106.

19.
160.
101.
97.
90.

221.

Birželio

78.
216.

188.
Pav.

Gegužės mėnesio įplaukos:

Sutkiene, S. Francisco 2.501 
Šembcricnū, Minersville 1.601 
Varaneckiene, Detroit 12.45 j 
Tureikis, Phila. 
Daubar, Athol, Mass 
Sasna, Brooklyn, N. Y.
Jackson, Gibbstown

K. Bender, Brooklyn, N. 
Daugintis,! W. Hanover 

—Geo Kuraitis, Brooklyn, 
81. S. Sasna, Brooklyn, N. Y.

185. M. Klimas, Richmond Hill 
236. M. Janavičienė, Washingt. 
LDS, J. Siurba, Brooklyn 
33. J. Urbonas, Pittsburgh 
63. Vilčinskas, Hartford

O

V.

3.00
20.25
10.00

Y. 2.00
1.00

23.00

11.50
12.80
75.00
19.60
10.90

J. Briedis, Fair Oak
J. M. Kaminskas, Chicago 
Wm. Mickailitis, Benld 
Ch. Leverth, Bedford
R. Jarvis, Plymouth
P. Sodeikis, Youngstown
A. Lukshis, Bloomfield 
Grybas, Norwood

Geo. 
F

Murnik, Fitchburg 
Kazeiiunas, Brooklyn 

V. Jančius, Worcester 
A. Varaneckiene, Detroit 

Goodrich, Herrin
i. Shaltys, Freehold 

81. B. Miičius, Maspeth
Liet. Mot. Birutes Kliubas 
24. K. Bender, Brooklyn

1. K. Rušinskicnė, Brooklyn 
Pav. Ch. Dirvelis, Jackson

1. K.

131. St.
64. J.

136. F.
138. P. 
-Drg.

200. B.
165. G.
144. A.
83. P.

Rušinskicnė, Brooklyn 
Trakimavičius, Norw. 
Bakchas, Camden
M. Lcesis, Saginaw 

Julius, Moline
Shimkus,
Cibulskas,

Kearny 
Maspeth

Elizabeth

12.00
3.00 j
4.50

10.40
1.60
4.80
6.30
8.00
5.80

11.00
2.00

11.50 
12.1.0

Audrunas, 
Makutcnas, Hillside 
Kardauskas, Linden 
Gudauskas, Georgetown
B. Kaupas, r Muskegon 
Gerdus, Benton

M. Kaminskas, Chicago 
Jasilionis, Binghamton 
Baltrušaitis, Seattle 

Baltulis, Milwaukee 
Bckis, Rochester 
Maziliauskas, 

Jamison
Gccevičius, Habana

19. J.
20. St.

161. M.
56. J.
50. L.

212. K.
67. Geo.

Viso

2.50 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
1.60 
1.75 

20.95
4.80
6.20 
7.80 

18.30 
6.80 

25.00 
30.70 
24.50

1.00 
2.00 
6.20

7.60
11.40
21.10
12.70

3.20
Bayonne 5.00

11.50
' 1.50

8355.45

Birželio mėnesio išeigos: • 
Už birželį knygiaus ir sekr. 
alga $50.50

prakalbos yra rengia- 
tikslu, kad išaiškinti 
visuomenei, kas yra 
Išgirdęs komisijonie- 

nustebo ir klau- 
jūs lietuviai tu

rit savo tarpe fašistų ?” Komi
sija 'paaiškino, jog jų yra ir 
yra nemažai. Tuomet komi- 
sijonierius pareiškė: “Rengki- 
te ir kalbėkite, aš pasiųsiu 
policistą, o jei bus reikalinga, 
tai ir kelis desėtkus.

Pasirodžius plakatams, fa
šistai iš tautininkų, klerikalų 
ir socialistų, atlaikė bendrą 
mitingą ir organizuotai atėjo 
mūsų prakalbas išardyti. Jie iš 
kalno buvo susitarę, kad ne
sėsti vienoj vietoj, o išsimaišy- 
ti po visą salę.

Vos tik pradėjus kalbėti 
prof. B. J. Kubiliui, visose da
lyse sales pasireiškė zurzėji- 
mas. Toliau jis vystėsi į ob
strukcijas ir bliovimą. Gi “Ke
leivio” rod. Michelsonas šį vi
są laiką sėdėdamas šalia drau
gės Kalaušienės piešė- špygą.

Pertraukoj, kuomet buvo 
renkama aukos lėšų padengi
mui, Michelsonas savo špygą 
norėjo įšmugeliauti kitiems, 
kad kas įmestų, bet niekšas 
neradęs tokių aplink save, 
kaip jis pats, priėjus draugei 
Rcinardienei, jis ją ir įmetė, 
o ji perdavė kalbėtojui. Kai-j 
bėtojas laikydamas minėtą' 
špygą sako: “čia vienas iš 
publikos Sovietams paaukavo 
špygą, bet gal norite žinoti, 
kas yra toks geras Sovietų 
prietelius? (Salėj kapų tyla). 
Juomi yra jums gerai žinomas 
‘Keleivio’ redaktorius Stasys 
Michelsonas.” Publika pradė
jo Michelsoną sarmatyti ir 
baubti. Na, o Michelsonas ant 
rytojaus savo “Keleivyje” ve 
ką sako:

“. . .Renkant komunistu mo
terims aukas, kažin koks juok
darys nupiešė ant popieros di
delę špygą i 
kad tai

Mat,

O kas liečia mus, tai mes 
jau žinojom pribš dvidešimt 
metų, kuomi jis yra ii* ko nuo 
jo galima laukti. Kad mes 
žinojom, tai yra faktas, nes 
mos pradėjome da tuomet 
steigti savo spaudą. Kitais žo
džiais tariant, mes seniai at
sipalaidavome nuo oportunis
tų, renegatų, social-fašistų ir 
kitokiu nenaudėliu. Mūsų ko
vos kelias sąmoningam prole
tarui yra šviesus, platus ir ne
klaidingas. Kuomet proleta
ras maršuoja šiuom keliu, tai 
iš tokių “Naujienų,” “Kelei
vių” Grigaičiai ir Michelsonai, 
gali liežuvius iškišę špygomis 
atakuoti. Tas tik parodo, kad 
jie parblokšti ir neteko lyg
svaros.

Baigiant prakalbas, Venys 
ir Vileišis išsivedė policistą ir 
norėjo įkalbėti, kad čia, tai 
komunistų prakalbos, kurie 
nori nugriauti šios šalies val
džią. Bet policistas buvo lie
tuvis ir rimtas vyras. Jis jiems 
tik paaiškino, kad dabar visa 
Amerika yra nusistačius prieš 
Hitlerį. O kas liečia reikalavi
mą teikti Sovietams pagelbą, 
tai dabar yra išleistas Wash
ingtone tokis Dilius, kuris lei
džia teikti pagelbą kariaujan
čioms valstybėms prieš Hitlerį.

Sakoma, kad šitai 
rikalų, menševikų 
klikai vadovavo F.

Kada prieita prie
tai jais daugiausia pasižymėjo 
neseniai iš Lietuvos pabėgęs 
nuo pačios ir dviejų vaikučių 
fašistėlis.

Aukų padengimui lėšų buvo 
surinkta virš $35. Nuo savęs 
aukotojams tariu širdingai 
ačiū. Manau, kad padengus 
prakalbų išlaidas, liks keli do
leriai ir Apšvictos Fondui.

Jaunutis.

visai kle- 
ir fašistų 
Zaleskas. 
klausimu,C. z

parašė apačioje, 
esąs ‘Stalino rublis’.” 

Micholsonas susirado 
kokį juokdarį.” Bet 
kalbėtojas įvardinokuomet 

patį Michelsoną, tai jis raitėsi 
sėdynėj ir neprotestavo.

Šis jo elgėsis tik parodo, 
kaip kultūriniai žemai stovi 
laikraščio redaktorius, kuris 
tAip neseniai katalikus ir jų 
kunigus tamsybės skelbėjais ir 
kultūros trukdytojais vadino. 
Iš kitos pusės, jis atsimokėjo 
tiems savo draugams, kurie 
per daugelį motų dirbo dėl jo : 
užrašinėdami jo laikraštį, duo
dami įvairius spaudos darbus 
ir remdami 'įvairiais būdais. 
Visai pamiršdamas, kad jis 
atvažiavo į šią šalį su suplyšu- 
siOmiš kelnėmis ir tik ačiū pa
žangiai lietuvių visuomenei,

Bendras Piknikas
Liepos 12 ir 13 dd., LLD 2 ir 

6 kuopos rengia bendrą pik
niką. Įvyks Tautiškame Par
ke, Montello, Mass. Piknikas 
prasidės šeštadienį vakare, 
nuo 7:30 iki 12 vai. nakties, o 
sekmadieni, nuo 12 vai. diena 
iki 12 nakties, šeštadienį šo
kiai visiems dykai.

Komisija užsakė įvairių val
gių ir gėrimų, tad iš namų ne-; 
reikia nieko vežtis.

So. Bostono 2 kuopa prie 
šio pikniko labai rimtai ruo
šias ir mano, kad visi nariai 
šiame pikniko dalyvaus. Yra 
paimtas didelis busas, kuris iš
eis 12:30 vai. po pietų nuo 
salės, 376 Broadway, So. Bos
ton. Visi, kurio manote va
žiuoti busti, malonėkite į laiką 
pribūti..

ALDLD 2 Kp. Valdyba.

Berlin, liepos 8. — Naciai 
pripažįsta, jog anglų orlai
viai padare didelių nuosto
lių Vokietijai.

36-^0 Stagg St
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir Įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Parėm Yra Skaniausi

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

1 UNION LABEL

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis l‘ūsite patenkinti.

• •
1113 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Graham ir Manhattan AveB.
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Kctvirtadicn., Liepos 10, 1941 LAISVE Penktas puslapis

Raudonosios Armijos kariai pratimuose (manevruose), kurie buvo daromi tuo
jau prieš banditu naciu Įsiveržima Sovietu Sąjungon. Jie nešioja dujų kaukes.

T'

likosi išrinkta komisija dėl 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo pikniko, kuris įvyks 
liepos 26-27 Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Montello, Mass. 
Taipgi narės prisižadėjo pa
aukoti namie gamintų valgių 
dėl pikniko.

Toliaus buvo skaityti vardai 
draugių, kurios aukavo namie 
gamintus valgius dėl Lietuvių 
Tautiško Namo pikniko, kuris 
buvo gegužės 30. Nuo moterų 
stalo padarėm gerą pelną, li
ko $44.50. Visoms draugėms, 
kurios aukavo, tariam širdin
gai ačiū.

Nutarė paaukoti $5 dėl 
“Laisvės” pikniko, Maynard, 
Mass. Už tą komisija pagami
no “basket,” kuri davė pelno 
$20.

J mūsų apskričio pikniką, 
kuris Įvyks Wore estery j liepos 
13-tą, ir montcllictės rengiasi 
važiuoti ir vežtis savo rank-

Newark, N. J. lio, ir Worcesterio Aido Choras, va
dovybėj J. Karsokienės. Kviečiame 
visus. Moterų Sąryšis.
(161-162)

Vieša Padėka

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie mane aplankėte 
Ii go n b utyje, dėkavoju. Dėka
voju ir už gėles.

Ligonbutį apleidau birželio 
29 dieną. Sugrįžau namo.

Bet man labai gaila, kad 
negalėsiu kokį laiką dalyvau
ti Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo vajuje; dar turiu gulė
ti lovoje kelias savaites.

Marė Zilionienė,
172 Folk Street,

Newark, N. J.

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Draugi

ja rengia pikniką liepos 13 d., Koop
eratyvo Parke — Green Lake. Yra 
didelė ir patogi svetainė, atsitikime 
lietaus, bus galima sutilpti. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkes dalyvau-! 
ti. A. Senkus, ižd.:
(162-163) !

kur bus galima maudytis įvalias ir 
apsiginti nuo šilumos, o kad troški
mą numalšintų, alučio bus įvalias, 
taipgi ir užkandžių. Važiuokite Trol
ley Car 23, (Lodge Forest), Spar
rows Point. Mašinom važiuojant, 
reikia važiuoti ant Bay Shore. 
(161—163) Kom.

BALTIMORE MD.
MĖNESIENOS EKSKURSIJA

Lyros Choras ruošia “Moonlight 
Excursion” penKtadįeni, liepos 11 d. 
Garlaivis Francis Scott Key iš
plauks nuo Pier 6, 8:45 vai .vakaro. 
Kelionė: Suaugusiems 50c, vaikams 
25c. Kviečiame dalyvauti.
(161-162)

EASTON, PA.
ALDLD ir TWO Organizacijos 

ruošia didelį pikniką liepos 13 dieną, 
Peter’s Grove Parke, Georgetown, 
Pa., tarpe Bethlehem ir Nazarct, Pa. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Graži vieta tarp medžių, 
didelė svetainė šokiams, nereikės 
bijoti lietaus. Rengėjai stengsis pa
vaišinti pikniko dalyvius su valgy
mais ir gėrymais. Pradžia 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlai nakties. Ge
ra muzika gros šokiams.
(161-163) Kviečia Reng.
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BUVĘS SOVIETU KOMISARAS LITVINOV RAGI- Anglijos Orlaiviai Ples- 
NA ANGLIJA IŠVIEN SU SOVIETU SįJUNGA i kino Vokiečius per

VISIŠKAI NUŠLUOTI NACIUS ! 24 Valandas
-------  London, liepos 9. — šim- 

“Anglijos žmonės, todėl'tai Anglijos orlaivių dieną 
turi tam tikro poilsio po ir naktį per visas 24 valan- 
dvylikos mėnesių nuolatinių jdas pleškino karinius nacių 
bombardavimų; bet dabar'punktus Cologne, Osnabru- 
svarbiau yra, kad Hitlerisjecke, Frankforte, Muenste- 
negautų nė vienos minutės'ryj, Duesseldorfe ir kitur 
atsikvėpt. Kiekvienas jam'vakarinėje Vokietijoje ir 
kertamas smūgis dabar bus ar

negu bet ka-įplaukas ir kitus karui svar- 
ibius įrengimus šiaurinėj 

“Sovietų Sąjunga ir Ang-IFrancijoj, 
iii ja kovoja už čielybę ir ne-'Belgijoj.

gyvenimo ‘priklausomybę savo valsty-| Anglu 
__ I1/” 7”^? išnaikinimą WsmarLil 

jis kentėjo laike išmonių; ir bendras jųdviejų įduotose vietose ir, be kitko, 
i laimėjimas tuo pačiu laiku padegė bent vieną didelį na- 
atneš išvadavimą kitoms / ----- - - -
tautoms iš po Hitlerio padų, ką" Franci joj.

de ir degino vokiečių prie-

darbių ant parodos.
Po susirinkimo atėjo ir 

draugų vyrų. Taipgi draugai 
Povilas Baronas ir.jo moteris 
ii- jų duktė Lillian, 
jie gyveno Hudson, 
dabar parvažiavo

J Triniau 
Mass., o 

apsigyventi 
į Montello. Tai buvo kaip ir
susipažinimas 
montel bočiais, 
n ienė žadėjo 
mūsų kliubo.

Kitas susirinkimas įvyks lie
pos 25-tą.

si! draugais
Draugė Baro- 

prisi rašyti prie

Žemaite.

UI ąsa nuo 1-mo puslapio) 
žadai ar užtikrinimai iš jų Į 
puses, jokie jų pareiškimai 
bepusiškumo nesuteikia už
tikrinimo, kad jie ūmai ne
užpuls be jokios priežasties.

“Jie nepripažįsta jokios 
pareigos, jokio žmonišku-!
mo; pas juos nėra nieko to- iSekmingesm 
kio, kuom jų draugija skir-j a* 
tusi nuo plėšriųjų raisto I 
žvėrių. I

“Hitleris savo g., . _...... „
aprašyme dėsto, kokį nusi-p^u, prieš 
minima 
tarptautinės santaikos. Pa
sui uvę krauju laukai, badas, 
skurdas, nužudytos žmonos 
ir seserys — štai dalykai, 
tarp kurių Hitleris jaučiasi 
laimingas ir smagus.

“Hitlerizmas pražudė dau
giau kaip tuzino šalių nepri
klausomybę; jų žemės pa
verstos dykumomis, jų žmo
nės paversti vergais. Kas

atneš išvadavima kitoms

“Visos Sovietų Sąjungos 
tautos pakilo kaip vienas 
žmogus ginti savo tėvynę; 
jos yra pasiryžusios vesti 
kovą išvien su kitomis lais
vę mylinčiomis tautomis tol, 
kol fašistinis barbarizmas 
taps nušluotas nuo žemės,”

lakūnai šukele' 
kius gaisrus bombar-

cių dirbtinio gazolino fabri-

Hartford. Conn.

kimas artimoje ateityj lau
kia ir keletą kitu šalių, ku- v ± v 1
rios dar klaidingai pasitiki 

ir
su

SUNAIKINTA 6,000 NACIŲ 
LEPELIO FRONTE

bepusiškumo, nepuolimo 
draugiškumo sutartimis 
Hitleriu ?<<

Maskva, liepos 9. — Rau
donoji Armija vejasi nacius 

j toliau atgal Lepelio fronte, 
kur naciai prarado šešis

“L.” Pikniko Tikietu 
Pardavėjai

SO. BOSTON, MASS.

Sekami draugai bei drauges 
pardavinėjo “Laisvės” May- 
nardo pikniko tikintus:

K. Gclcžinicnė pardavė už 
$3; 1. Fircvičienė—už $3; E. 
Burbienė — už $6; L. Burba 
— už $6; J. Burba—už $9.

Pinigai perduoti pikniko ve
dėjui J. Grybui.

John Burba.

Nepaprastas Lietuvių Masinis 
Mitingas

Liepos 12 d., šį šeštadienį, 
7:30 vai. vakare, yra šaukia
mas visuotinas Hartfordo ir 
apylinkės lietuviu susirinki
mas. įvyks Lietuviu Amerikos 
Piliečiu Kliubo Svetainėje, 227 
Lawrence St. 
kys Antanas 
lyno.

Prakalbę pasa- 
Bimha iš Brook-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SHENANDOAH, PA.

APYLINKĖJE
Sekmadienį, liepos 13 d., ALDLD 

9 Apskritys ruošia didelį pikniką 
“Laisves” naudai Brandonville 'Gi
raitėje. Prasidės anksti ryte ir tęsis 
iki vėlai vakaro. Programoj daly
vaus: Wilkcs-Barrio Lyros Choras, 
solos ir duotos dainuos—S. Kuzmic
kas, V. Kuzmickienė ir M. Bujaus- 
kienč. R. Mizara, “L.” redaktorius 
iš Brooklyno sakys prakalbą. Gera 
orkestrą gros šokiams, turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti šiame pikniko. 
Vieta erdvinga. Užtikrinam visi sma
giai praleisite laiką. Kom.
(161-163)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. liepos, 10 vai. ryto. Progresyvių 
Kliubo kambariuose, 325 E. Market 
St. Nariai kviečiame dalyvauti.

O. Zdanienė ,sekr. 
(161-163)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 42 kp. 

bendrai rengia šaunų pikniką sek
madienį, 13 d. liepos, Dunk Stable 
Rd., (Sakolo ūkėje). Pradžia 12 vai. 
dieną. Programoj dalyvaus: Liet. 
Pažangių Tarybos W1IDII Radio i 
stoties dainininkai, kaip lai Dėdė 
Petras, A. Vasiliauskas, Dzūkas, Že
maitis ir Zanavykas. Kviečiamo vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
(161-163)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau- 

ALDLD 25 kp. ruošia pikniką, lie- Į gija ruošia pikniką liepos 13 d. Pra
pūs 13 d. AleE Mikalajūno Šioro1 džia 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlai 
(Shore). Pradžia 10 vai. ryto. Muzi-' nakties. įvyks Lietuvių Parke, Pene 
kantai bus geri, gros lietuviškas pol
kas. Kadangi vasaros šiluma kanki
na mieste, tai kviečiame visus daly- lyvaus, gaus užsimokėti bausmės 1 
vauti šiame piknike, gražioj vietoj, 
A. Mikalajūno sode, prie vandenio,

BALTIMORE, MD.

Grovc, 
įžanga

Dracut, Mass. Gera muzika. 
10c. Bet kurie nariai neda-

dolerį.
(161-163)

Kviečiame dalyvauti.
Valdyba.

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!

Iki šiol tik Anglija su kul. naci;li 
veiklia parama is Jungtinių tūkstančius savo kariuome 
valstijų nese sunkenybę ko- - 
vos prieš Hitlerį ir jo milži-j 
nišką karo mašina.

“Dabar jis atsisuko prieš j 
Sovietų Sąjungą.
“Vienintelis ir didžiausias 

dabar uždavinys šiom dviem 
šalim tai vesti kovą prieš tą 
bendrąjį priešą iki karčios neoficialiai garsina, kad jie 
pabaigos. atėmę iš Sovietų Ostrov!

“Hitleris turėjo tikslą pi r-1 miestą, Pskovo srityje.

Valstijų nešė sunkenybę ko-
Kitur naciai sulaikyti.

NACIAI SAKOSI UŽĖMĘ 
OSTROV MIESTĄ

Berlin, liepos 9. — Naciai

miausiai apsidirbt su vaka
rų Europos šalimis, kad FAŠISTŲ KROKODILIŲ AŠA

ROS DĖL ICELANDO
Berlyno ir Romos fašistų 

valdovai skundžiasi, kad 
prezidentas Rooseveltas, pa- 

Amerikos jūrei- 
sala Icelanda, C* 4- Z

tų Sąjungą. Bet Hitleris ne
turėjo i š s i 1 a vinimo per
plaukt Anglijos kanalą; tai 
jo smagenyse subrendo ki
tas planas. Tikėdamasis pa
liaubų vakariniame (Angli-.siųsdamas 
jos) fronte, jis nusprendė vius užimt 
žaibišku karu užpult rytus tuomi “dūręs peiliu į nuga- 
(Sovietus), idant tuojau po rą” Vokietijai jr Italijai. Jie 
šio karo visomis jėgomis pasakoja, kad neturėję jo
in ėstis ant Anglijos ir pri-'kių karo planų prieš Ame

riką, o tik vedą kovą prieš 
Anglijos Sovietus, idant “sunaikint 

pirmininkas, su1 bolševizmo pavojų pasau- 
jam valsty- liui.”

Vokietijai jr Italijai. Jie

Montello, Mass.
Iš MOTERŲ VEIKLOS

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas įvyko bir
želio 27. Apart visų dalykų,

Tikslas šio milingo yra iš
girsti vėliausias naujienas apie 
eigą karo tarpo Sovietų Są
jungos ir naciškos Vokietijos 
ir pakelti protesto balsą prieš 

'nacių įvestą Lietuvoje baisų 
terorą. Jau pranešama, kad 
vieniam Kaune bestijos naciai 
paskerdė apie tris tūkstančius 
lietuviu.

Tad visi lietuviai, kurie su
sirūpinę karu ir Lietuvos padė
timi po nauja hitlerininkų le
tena. dalyvaukite šiame mitin

PRANEŠIMAS NAUJOS AN
GLIJOS LIETUVIAMS

Sekmadienį, liepos 13, Olympia 
Parke, Worcester, Mass., įvyks Mo
torų Sąryšio metinis piknikas ir 
rankdarbių paroda. Pirma ir antra 
dovanoos už rankdarbius bus dvi 
puikios taurės, ir 3 dovanos pini
gais. Vienuolika įžangos dovanų. 
Puikią muzikalę programą išpildys 
Hartfordo Laisvės Choro grupė, va
dovybėj B. Rasimavičiūtės, Norvvoo- 
do Vyrų Grupe, vadovybėj M. Bo-

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 rugines 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 štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELV1TE 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 vaL va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

KANAFORIAI

“Laisves” skaitytojus prašo
me padėti šį mitingą gerai iš
garsinti. Beje, mitingą šaukia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
68 kuopa. Rep.

Su Rankdarbių Paroda įr Muzikališka Programa
Ruošia Lietuvių Motęrų Sąryšis

Sekmadienį, Liepos 13 July
OLYMPIA PARKE

WORCESTER, MASS.

J. GARŠVA
Graborlus-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

baigt ją.
“I’-s Churchill 

minister i s 
charakteringu 
bės vyro greitumu, tuojaus 
pranešė ] 
nenustebintas naujuoju Hit
lerio žingsniu, ir pareiškė, 
kad jeigu Hitleris laimėtų j 
pergalę prieš Sovietų Sąjun
gą, tai būtų baisi nelaimė ir 
katastrofa pačiai Anglijos! 
imperijai.

“Dabar mūsų Raudonoji 
A linija daro didvy rybės ste
buklus, atremdama smūgius 
galingos Hitlerio karo maši
nos, ir jis priverstas vis 

. daugiau savo jėgų permest 
iš vakarų į rytus.

pasauliui, kad jis šalies Gynime Rooseveltas
Nepaisys Geografijos

K. PETRIKIENĖ B. RASIMAVICIUTĖ

K. PETRIKIENĖ iš Brooklyn, N. Y., pasakys prakalbą 
dienos klausimais.

Muzikališką programą pildys Laisves Choro spcciale gru
pe iš Hartford, Con.n., vadovybėje B. Rasimavičiūtės; 
Norwood Vyrų Grupė, vadovybėje M. K. Bolio, ir Wor- 

cestcrio Aido Choras, vadovybėje J. Karsokienės.

Bus 5 .prizai už daugiausia balsų gavusius rankdarbius: 
Pirmas ir antras — bus taurės, ir trys—pinigais.

Apart rankdarbių, lietuvės virėjos-kepėjos žada pasirody- 
ti su šauniais valgiais.

Kviečia visus — Moterų Sąryšis.

r-——

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

i Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pclu- 
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

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas už reiškė, 
kad Jungtinės Valstijos ne
žiūrės geografijos, o darys 
tokius veiksmus, kokie bus 
reikalingi Amerikai apsau
goti ir apginti, nepaisant, 
kaip toli tektų panaudot ka
rines šios šalies jėgas.
Skelbkitės savo biznį dien

rašty j “Laisvėje.”

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. ZUKAJTIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, -N. Y.

I

Užkandžiai

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

465 Lorimer St., Brooklyn, N.
Tel. EVergrccn 8-9805

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami 
sustokite persitikrint.

Mes užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
Importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą

Great Necke

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abclnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama 

Serumo ir Ciepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

DR. L. ZINS 
110 East 16 St., New York 

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



šeštas puslapis Ketvirtadien., Liepos 10, 1941'-

Now Yorko^/^zfc/Ziiiioi Komunistai 3 Savaitėm 
Sukėlę $100,000

Mieguistas Žuvavimas 
Kainavo 5 Dienas

Iš LDS 1-mos Kuopos Sovietu Paramai Didelis Mitingas Įvyks
Susirinkimo 10-tą Liepos, Madison Sq. Gardene

Garsią Knygą Išleis 
Tabloid© Formoj

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, liepos 3 d., “Laisvės” 
svet. Narių atsilankė nedaug. 
Tą vakarą oras buvo blogas, 
lijo. Valdybos pusmetinis ra
portas parodė, kad tūkstančiai 
pinigų perėjo per kuopos kny- ! 
gas; narinių duoklių iš narių 1 Ky ti

Didžiojo New Yorko komu
nistai rengia milžinišką masi- 

i nį mitingą tikslu pareikšti sa- 
ivo paramą Sovietų Sąjungai 
jos didvyriškoje kovoje prieš 

; kruvinąjį fašizmą ir pasisa- 
už pilną Jungtinių Vals- 

surinkta ir vėl Centrui išmokė- TMIM paramą Sovietams ir An
ta. “Laisvei” renda už sve-l^’J*1** 
tainę išmokėta $18. Kuopos iž-1 Mitingas įvyks ketyirtadie- 
de randasi $59.67. Raportas liepos 10-tą, lygiai 8 vai. 
priimtas be diskusijų.

K. Rainis, finansų raštiniu-! 
kas ,nusiskundė tūlų narių blo
gu įpročiu, tai neatėjimu į su
sirinkimą duokles užsimokėti.1 
Jie laukia, kad ateitų į na- • 
mus. Mūsų kuopa turi su virš1 
300 narių, nueiti į namus pra
šyti užsimokėti reiktų tik vien 
tam 
kė, nėra visi nariai 
kuriuos reiktų nueiti į stubą. 
Bet daug kartų pasitaiko, kad 
šimtą ar daugiau surenki po 
susirinkimo, turi tuos pinigus 
nešiotis, o jie nėra apdrausti. 
Tai atsitikime nelaimės gali 
nukentėt nariai, kurie moka 
ne susirinkime. Susirinkime 
yra iždininkas, kuris apdraus
tas ant tam tikros saugumo su
mos, 
aukščiau

Laiškų 
Valandos 
džiaginės 
iš LDS 1 
priėmė 
remti visais galimais 
Liepos 16 d. šaukiama konfe
rencija pažangiųjų organiza
cijų iš Brooklyn©, New Yorko 
ir apylinkės. Mūsų LDS 1 kp. 
išrinko delegatais 
draugus: Banaitienę, 
Karčiauską, Švėgždą, 
na ir Kovą.

Priimta rezoliucija 
testas prieš Hitlerio 
mą ant Sovietų Sąjungos, kurį 
jis pradėjo šešiom valandom 
pirmiau, negu karą paskelbė. 
Taipgi ragina kovoti prieš lie
tuviškus nacius čia Amerikoj. 
Dėl Hitlerio banditiško įsiver-

Sovietų Sąjungos teri- 
ir užgrobimo Lietuvos 

čia visi fašistai kelia 
ir džiaugiasi, kad Hit-

ir dirbti. Sekretorius sa- 
toki, pas

vakaro, Madison Square Gar
dene, 50th ir 8th Ave., New 
Yorke. įžanga vienoda —20c.

Prakalbas sakys Elizabeth 
Gurley Flynn, žymi kolumnis- 
tė ir prakalbininkė; John Ga- 

j tęs, buvęs leitenantu Ispanijos 
respublikos armijoj; Ben Gold, 
žymus kailiasiuvių unijos va
das; James W. Ford, ir Ro
bert Minor.

Minor bus vyriausiu vakaro 
kalbėtoju. Tas žymus laikraš
tininkas, kalbėtojas ir kovo
tojas bei politikas yra taip pat 
ir stambus karo padėties ži
novas, kadangi jis buvo karo 
lauko korespondentu laike 
pereito pasaulinio karo, pas
kiau buvo nuvykęs Ispanijon 
aprašinėti lojalistų kovas prieš 
fašizmą. Minor yra Am. Ko
munistų Partijos veikiančiuoju 
sekretorių mi.

Partija atsišaukė j komunis
tus, simpatikus ir visus fašiz
mo priešus pareikšti savo pa
ramą Sovietams atsilankymu 
ir prisidėjimu prie padarymo 
šio mitingo milžiniška demons
tracija už paramą Sovietams.

L. K. N.

LABAI SVABUS IŠVAŽIAVIMAS

formoj, su auto-
varsotu paveiks-

milioną kopijų.

Amerikoj paskilbusi žymaus 
anglų dvasiškio Hewlett John
son© (Dean of Canterbury) 
parašyta knyga “Sovietų Ga
lia” neužilgo būsianti išleista 
tablo id in e j 
riaus dideliu 
lu viršelyje.

Spausdins
Parduos po 20 už doleri ma
siniam paskleidimui. Pirmoji 
knygos laida buvo parduoda
ma po $1. Vėliau, populiarė 
laida, parduota po tris už $1. 
Pastarosios laidos trumpu lai
ku buvo išparduota 300,000 
kopijų.

Daugiau Aukojusią
“Laisvės” Piknike

New Yorko valstijos komu
nistai pirmomis trimis savaitė
mis savo finansinio vajaus su
kėlę virš šimtą tūkstančių do
lerių arba virš trečdalį savo 
kvotos, kaip skelbiama spau
doj.

Pranešimas sako, kad per
nai tiek buvo sukelta tik per 
šešias savaites, o ir pernykštis 
vajus buvo skaitoma 
už visus buvusius.

Panašia paskuba 
naujų narių gavimo
bėgiu vienos pereitos savaitės 
gauta 1708 nariai vienoj tik 
New Yorko valstijoj.

Lietuviai, kaip girdėti, irgi 
sėkmingai atlieką savo dalį. 
Vien brook lyniečiai lietuviai 
komunistai su simpatikais su
dėję virš $350 ir tikisi bėgiu 
šios savaitės sukelti dar trūks
tamą šimtinę. Jų kvota buvo 
$4 50. ‘ L. K. N.

geresniu

einąs ir 
vajus —

S. Stockbauer, savininkas 
23 pėdų motorinės valties 
on, ir jo žuvininkas draugas F. 
Lloyd išvažiavę prie Coney Is
lando žuvauti taip skaniai 
truktelėję alučio, kad užmiršę 
apie žuvis sumigo, o motoro 
traukiama valtis pasisuko j 
plaukiotojus. Ją sulaikė mau
dynių sargai, o teisėjas Solo
mon abu pasiuntė po 5 dienas 
išsimiegoti kalėjime.

Prie Kensico Rezervuaro nu
sileidęs privatišku orlaiviu la
kūnas Nelson buvo sulaikytas 
pusvalandžiui iki išsiaiškino, 
kad jis nusileidęs dėl miglos 
ir kad nesąs sabotažninku.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .... ...........................

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ..................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už .............

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šiuomi noriu pranešti savo drau- 
gams-pažįstamiems, kad išgyvenus 
du metu ir 10 mėnesių Brooklyne 
dabar išvykstu atostogom ilgam lai
kui. Gerbiami draugai ir draugės, 
kurie mane gerbėte, tariu širdingų 
ačių už draugiškumą. Lankysiuosi 
Scranton, Pa., Cleveland, Ohio; De
troit, Mich.; Chicago, Ill., ir Dan
ville, Ill. Ten ir aplankysiu savo 
brangų sūnelį Albiną Jočiūną. Tai
gi jeigu kas turite kokius reikalus 
viršminėtuose miestuose, mielai su
tiksiu patarnauti. Rašykite greitai 
šiuo adresu: Ona Jočiūnienė, P. O. 
Box 68, Station W, Brooklyn, N. Y. 
(161-163)

$3.00
35c
25c
15c

Rockaway pajūryje elektra 
kuo neužmušė tris moteris, ka
da dviem stovint prie namų 
trūkus elektros viela, krito ant 
jų ir jas apvyniojo, o trečioji, 
mačius nelaimę, šoko jas gel
bėti.

Piknike, liepos 6-tą, Klaš- 
čiaus Parke, buvo renkamos 
aukos “Laisvės” reikalams ir 
didžiuma aukojusiųjų buvo 
paskelbta “Laisvėje” liepos 8- 
tos laidoj. Sekamas sąrašas 
buvo likęsis nepriduotu ir 
paskelbtu.-

$1 aukojo: D. M.
John Tauckus,

A. Naudžius,

25c
60c

$1.50

Literatūros Draugijos 1-mahsėti, tyru oru pakvėpuoti. Ren- 
kuopa bendrai su kitomis or- gėjai turės skanių užkandžių 
ganizacijomis rengia labai ge
rą i 
Pond Parko miškus, Longiten porą išvažiavimų.
Islande, šis išvažiavimas įvyks j Rytdienos dienraštyje bus 
nedėliojo, liepos 13 dieną.

Išvažiavimui vieta gera, ga
na didelis miškas, yra vietos, 
kur po žaliais medžiais pasil-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

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

ne-

A.

Ir Lietuviu Kriaučių Konirak-

Kuopos Org.

Nevienoda Miera
E

Brooklyniečių Sveikata
T-as.

Specialiai rinkimai paskelb
ti išrinkti kongresmaną nese
niai mirusio Edelstein vieton.

sekamai: 
ir Mičiu-

— pro 
užpuoli

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

rinki-
10-ta,4- 7

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

sumetė 
dirbtuvės

sekamus 
Veličką,

Balčiū-

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, liepos 10, 7:30 v vak., 
"Laisves” svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite. Turėsime daug tarimų 
organizacijos reikalais, ir bus kal
bama apie dabartinę padėtį Lietu
voj.
(159-161)

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAveineyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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)

ne- 
kad čia įeina $14 

pi- 
N.

plačiau apie išvažiavimą para
šyta ir kelrodis nurodytas. 
Prašome dalyvauti.

Rengėjai.

ir tinkamo išsigėrimo. Jau per- 
išvažiavimą į naujo Alley eitais metais lietuviai turėjo

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Entuziastiški Leviton Mfg. Co. (Brooklyn©,) darbininkai, balsuoja priimti naują su
tartį su samdytojais. Šitie darbininkai (apie 1,700 jų) streikavo net 10 menesių, kol 
privertė samdytojus išpildyti jų reikalavimus.

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairi om .spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Tai nariai įsitėmykite 
kalbamas pastabas.

skaitymas: Radio 
Komitetas prašo me- 
ir moralės paramos 
kp. Su džiaugsmu j 

laišką ir pasižadėjo;
’ i būdais. .

toriai Prisidėjo Prie An
glijos Gelbėjimo

Pasidarbavus delegatui Bub
niui aukščiau minėtam tikslui, 
sekanti kontraktoriai aukavo:

General Coat Co., Inc., ku
rią vadovauja ^Atkočaitis-Gold- 
berg—$10, o minimos dirbtu
vės čermonui S. Maxim pa
prašius, darbininkai 
$14. Taigi iš vienos 
gauta $24.

Toliau aukos ėjo
A t k o Č a i t i s-G o 1 d b e rg
lis po $10. Matulis-Vaiginis, 
L a p a šauskas, Armakauskas, 
Karvelis, Kasperckas, Šimaitis, 
Diržys, šalaviejus ir Šimėnas 
po $5.

Vadinasi, sudėjo $89, kas 
reiškia, kad Skyriaus auką 
pralenkė $39. Bet reikia 
užmiršti,
pačių darbininkų sumestų 
nigų. J

Darbo Partija Nominavo Sa
vo Kandidatą 14-me Kongre

siniame Distrikte, N. Y.
Specialiuose kongresmano 

rinkimuose 14-me kongresinia
me distrikte, New Yorke, lie
pos 28-tą, lenktyniuos trys 
kandidatai: Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas Leonard 
H. Wacker, tammanietis (De- 
mokr. Parti,jos) ir republiko- 
nas.

uo 
1 omsk as, 
K ved era, 
Weiss, M. žolynas, J. Kentrus.
Po 50c.: A. Laukaitis, P. Siau
rys, M. Urbonas, M. Klimas, 
D. Burba ir J. Stanionis. Po 
25c r V. Kaze], J. Juška, M. 
Liaudanskienė, P. Poškaitis, 
A. Mingilas ir Ona Zakaučie- 
nė.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

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

žimo j 
to riją 
dalies 
galvas
lerio gaujos žudo mūsų ir jų 
brolius, Tarybų Lietuvoj ra
miai gyvenančius lietuvius.

Kuopos stovis: Narių gera
me stovyje yra 318. Ligonių 3. 
Eina prie susispendavimo 8. 
Išsibraukė 4. J. Grubis, orga
nizatorius, perstatė vieną nau
ją narę. Velionui čirikui 3 
kuopos buvo pirkusios gėles, 
prie kurių taipgi ir mūsų kuo
pa prisidėjo su $2.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Republikonų kandidatu 14- 
me kongresiniame distrikte, 
New Yorko “down town,’’ no
minuotas George Aubrey Has
tings, buvęs Hooverio adminis
tracinis padėjėjas.

Darbo Partija savo kampa
niją vesianti po obalsiais pa
ramos Sovietų Sąjungai ir An
glijai kovoj prieš fašizmą, ir 
už demokratines ir darbo žmo
nėms teises čionai Amerikoje.

Darbiečių konvencija tikslu 
nominuoti reguliarius kandi
datus ateinančio rudens 
mamas sušaukta liepo® 
Fraternal Clubhouse, N.

Plačiai siautę pereitą žie
mą tymai vasaros metu gero
kai sumažėjo, tačiau vis dar 
randasi didelis skaičius susir
gimų — pereitą savaitę su
sirgo 50. Po mažiau serga ir 
skarlatina.

Nuo visokių ligų per savai
tę mirimų buvo 482; 8 žuvo 
auto nelaimėse.

Gimė per savaitę 1,038.

Jūrininką Kuopa Prašė 
Pratęsti Vają

Pranešime spaudoje komu
nistų jūrininkų kuopa pareiš
kė, kad ji sumuštų visus nau
jų narių gavimo rekordus, jei
gu centralinis tos partijos ko
mitetas pratęstų vajų. Kuopa 
sako, kad dabartinė kampani
ja prieš fašizmą tam duoda 
galimybes. i l
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Keiksmo antisemito J.
McWilliams apeliacinis teis
mas, turėjęs įvykti liepos 7-tą, 
New Yorke, atidėtas į 15-tą. 
Jis pereitą rudenį buvo nuteis
tas 75 dienas kalėti, bet nuo
sprendis dar nevykdytas. Bu
vo nubaustas už smogininkišką 
prakalbą, pasakytą Yorkvillėj 
laike pereitų rinkimų, kada jis 
kandidatavo į kongresmanus.

Gi mokytojas Schappes, 
įkaitintas neteisingu liūdymu 
už tą, kad jis negana moky
tojų įvardinęs komunistais, 
dar net nepaskyrus bausmės 
uždarytas kalėjime neišlei
džiant nei po kaucija.

žiūrint į tokius nuotikius, 
atrodo, kad labai daug fašiz
mo rėmėjų randasi mūsų mies
to teismuose. Dar reiks dar
bo, kol mūs teisdarybė taps 
tikrai- demokratine.

Miestas Turės Atmokėti 
Nuostolius

Septyni nejudomo ■ turto sa
vininkai buvo patraukę teis
man miestą, reikalaujant at
lyginti $190,000 nuostolių, ku
riuos, jie sako, padarė mies
tas trūkus vandens suvadom 
po Lafayette Ave. pora metų 
atgal. Teismas priteisė viso 
$29,000.

UP-TO-DATE

HARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N.

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

Moderniškai Įpuosta 
Lietuviška Aludė

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ 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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.
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FRANK DOMIKAITIS

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




