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

Ketvirtadienį sukako 19-ka 
dienų, kaip banditas Hitleris 
užpuolė taikos trokštančią, 
naują santvarką kuriančią ša
lį—Sovietų Sąjungą.

Prieš šį karą Amerikos bur
žuaziniai “militarinių reikalų 
žinovai” tvirtino, kad Hitleris 
pasiims Ukrainą — “grūdų 
aruodą” — per dešimts dienų 
arba dar greičiau. Girdi, po 
dešimties dienų jis galės val
gyti Ukrainos duoną — turės 
neišsemiamą aruodą grūdų...
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ANGLIJA SIUNČIA Sovietai Sukirto Nacius
KARO REIKMENIS

SOVIETAMS
Prie Ostrovo; Sunaikino

Du Vokiečių Pulkus
---------------- a—--------------------------------

AMERIKOS LAIVYNUI ESĄ ĮSAKYTA 
ŠAUDYT NACIUS, JEIGU JIE MĖGIN

TU PASTOTI KELIĄ VANDENYNE
Angly Seimo Nariai Reika- Raudonieji Lakūnai Sprogdino Rumunę-Naciy 

lauja “Internacionalo”
Praėjo 19-ka dienų. Hitleris 

dar vis prie Ukrainos grūdui 
aruodo nepriėjo — dar toli 
nuo jo.

Hitleris, tiesa, vežasi iš So
vietą Sąjungos, bet vežasi ne 
grūdus, ne duoną, ale sužeis
tus karius—šimtus tūkstančių 
jų. Kiti sužeisti kariai tebe- 
vaitoja kur nors Lietuvos, Lat
vijos, Gudijos, Ukrainos ar 
Besarabijos plotuose. šimtai 
tūkstančių Hitlerio karių lavo
nų guli mūšio laukuose, o 
tūkstančius, jei ne šimtus tūks
tančių lavonų sraunusis upių savaitinėje savo programoje 
vandenėlis nusinešė j Baltijos 
arba Juodąsias jūras!

Apie milijoną karių Hitleris 
paguldė Sovietų Sąjungos plo- v . 
tuose! Ne juokais Sovietų Są-ke užsienių reikalų mimste- 
jungos žmonės sako: t'is Eden, jog Sovietų Sa-

—Mes iškasime fašizmui junga yra Anglijos sandar-
kapą ir ji palaidosime, kaip bininkė prieš “bendrą ne- 
didžiausią civilizuoto pasaulio prietelių, Vokietiją 
pabaisą!

Prieplaukas ir Žibalo Šaltinius Rumunijoje EXTRA

Niujorko “Tribune” 
pondentas Washingtone 
Fleischer) rašo:

“Amerikos valdininkai 
nustebinti ir padrąsinti

kores- 
(Mr.

tapo
tuo

London. — Anglija užbai-i 
gė prirengimus siųst dide-į 
liūs daugius karo reikmenų 
Sovietams, ir kai kurie ka
riniai įrengimai jau yra ke
lionėje į Sovietų Sąjungą, 
kaip pranešė anglų ekono
minio karo ministerija.

Anglijos seimo atstovų 
■rūme ir lordų rūme kilo 
skaitlingi reikalavimai, kad 
Anglijos Radijo Korporaci
ja griežtų “Internacionalą”

“Dainos Anglijos Sąjungi
ninku.” v

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 9. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Pereitą naktį dideli mūšiai tęsėsi linkmėse Polotsko, 

Lepelio ir Novogrado Volynsko.
Ostrovo kryptyj mūsų kariuomenė aptvirtino savo po

zicijas ir darė smarkius naktinius žvalgų veiksmus.
Liepos 8 d. išsivystė kautynės Sebežo linkmėje, kur 

i stambūs priešo tankų ir motorizuotos kariuomenės vie
netai stengėsi prasilaužt linkui rytų. Mūšis dar tebeina.

Polotsko linkmėje tęsėsi įnirtę ir smarkūs mūšiai Bor- 
kovičių ir Ullos srityse, laike kurių mūsų kariuomenė aš
triomis kontr-atakomis padarė priešui sunkių nuostolių.
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uos lei a .avimus. a sa jr atgal nuvijo priešą, sunaikino du motorizuotus priešo įTr/ri-iz-Av-vTii imi Ir ri n vii i vi i nr A *' * *-7 *
pulkus, sudaužė keturias jo didžiųjų kanuolių batarejas 

f ir didį skaičių ginklų vartojamų prieš tankus. Priešas pa
liko šimtus saviškių užmuštų kovos lauke ir pasitraukė į

Raudonarmiečiai Sunaikino 
Dvi Nacių Divizijas

Maskva, liepos 10. — 
Raudonoji Armija, kontr - 
atakuodama vokiečius cent- 
raliniame fronte, ties Lepe
liu sunaikino motorizuotą 
nacių diviziją (su tankais 
ir šarvuotais automobiliais) 
ir pagrobė 40 lauko kanuo
lių ir didelį skaičių karinių 
automobilių.

Ties Polotsku ir Borisovu, 
kur naciai mėgino persi- 
grumt per Berezinos upę, 
raudonarmiečiai sukriušino 
kitą vokiečių motorizuotą 
diviziją. (Nacių divizija tu
ri bent 10,000 kareivių.)

Ministeris Knox Nurodo, jog Roosevelt {sakė Daryti Visus 
Reikiamus Žingsnius prieš Nacių Veiklą Atlante

Washington. — Amerikos j veikimo,” plaukiant Ameri- 
laivyno ministeris Knox pa- kos laivams per Atlanto 
sikalbėjime su laikraštiniu- Vandenyną į Icelandą ar į 
kais leido suprast, jog yral^itus strateginius punktus, 
įsakyta kariniams šios ša-. . Manoma, kad neužilgo ka
bes laivams šaudyti, jeigu Jungtinių Valstijų 
tai būtų reikalinga, kad už-pa^va^ lydės prekinius lai- 
tikrint jūrų laisvę tarp vus su reikmenimis Anglijai 
Jungtinių Valstijų ir svar- ‘bent i Icelandą.
bių karinių pozicijų kitur. Wendell Willkie, buvęs

Ministeris Knox priminė republikonų kandidatas į 
prezidento Roosevelto pa- prezidentus,* atsilankęs pas 
reiškimą kongresui, kad A- prez. Rooseveltą, paskui sa- 
merika užima Icelandą. Pre-'kė, jog Amerika gal atras 
zidentas tada pranešė, jog reikalinga įsteigt karines 
šios šalies karo laivynui įsa- savo stovyklas Šiaurinėje 
kyta “daryt visus reikalin- Airijoje ir Škotijoje. Jis pa- 
gus žingsnius,” idant palai-brėžė, jog svarbiausias čia 
kyt “atvirą jūrų kelią, lais- dalykas tai duot sėkmingos 
va nuo bet kokio priešiško paramos Anglijai.

.. - -- - - „ ■ , Ivakarus.
-. p ’ Novogrado Volynsko kryptyje mūsų kariuomenė tęsėgirdi, nėra formales sutar- !neatlai|žias kautynes prieš tankinius priešo vienetus ir 
ties ar sąjungos su Sovie-. rnotorizuota jo kariuomenę, ir taip užkirto kelią jų brio. 
aiTs’ . o n - ut vimuisi pirmyn linkui rytų.

otdas Sne pritaie^ n-| j^jįose linkmėse ir fronto dalyse per naktį nebuvo 
ternacionalo’ skleidimui per gtambių veiksmų
ladiją programoje ng jjosi oro jėgos kirto didelius smūgius motorizuotai ir

mechanizuotai priešo kariuomenei linkmėse Ostrovo, Le
pelio ir Novogrado Volynsko ir skaudžiai smogė priešo 
orlaiviams ir jo orlaivių stovykloms.

Naktiniais užpuolimais ant priešo orlaivių stovyklų ir 
oro kautynėse mūsų orlaiviai praeitą naktį kryptyse Le
pelio, Borisovo ir Bobruisko sunaikino 62 priešo oriai- 

Naciai Sakosi “Sekmin- vius; tuo mes netekome septynių mašinų.
Patikrinta, kad liepos 8 d. buvo sunaikinta 102 priešo 

orlaiviai, o mes praradome 10 savo orlaivių.

pasipriešinimu, kurį Raudonoji sąjungininkų ii Sdku, kad 
Armija parodė prieš na-joje taipgi turėtų but grie- 
cius...” jžiamas Amerikos tautinis

Ne tik Amerikos valdiniu-i himnas “The Star-Spangled 
kai — viso pasaulio “žymiau- Banner.” 
si militariniai strategai,” ku-1 
rie iki šiol visaip niekino bol-!-- 
ševikus ir Raudonąją Armiją, 
šiandien nebežino, ką sakyti iri • ir • • n
daryti. Raudonoji Armija, jo- gai Kariaują
Šios sumanumas ir didvyrišku- Berlin. — Vokiečiu

manda skelbia, kad jie “sėk
mingai kariauja visame ry- 
|tų fronte.”

Naciai sako, kad jų oriai-

ko-|mas, pasiaukojimas ir discipli- Į 
na, nustelbia juos.

O kaip su lietuviškais abla- 
vukais (atsiprašau “dalykų ži-1 
novais”) ? Ką dabar sakys tie , 
kvaileliai, kurie iki šiol plepė- viai bombardavo Anglijos 
jo, būk Raudonoji Armija sto-iginklų fabrikus Birmingha- 
vi “ant molinių kojų?” Ką sa-’me, valdžios laivastatyklas 
kys tie, ką plepėjo, būk rau- hr reikmenų pramones Ply- 
donarmiečiij _ šautuvai parišti mOutho srityje ir Great; 
virvutėmis, būk jie basi, alka- Yarmouth ir Aberdeen prie- 
m, nega j ovo i........ ‘plaukas; padarę daug dide

lių gaisrų. Vokiečių bombi- 
ninkai nuskandinę 
anglų laivą, 3,000 
sužeidę du kitus.

Vokiečiai sakosi 
19 iš tų Anglijos 
kurie bombardavo 
prieplaukas ir kitus punk
tus, o vokiečiai, girdi, pra- 

pas,‘ radę tik vieną savo lėktuvą.

Nesiimu tvirtinti, kad Sovie
tų Sąjunga šiame kare nepra
loš to ar kito mūšio, nepraloš 
to ar kito miesto. Kare viskas 
galima.

buvau įsitikinęs prieš 19-ką 
dienų, kad Sovietų Sąjunga 
karą prieš Hitlerį laimės, nors 
jos žmonėms teks daug 
aukoti, daug nukentėti.

žmo-Kuomi mes, Amerikos 
nes, galime prisidėti prie tos 
gigantiškos kovos, kurią šiuo 
tarpu Sovietų Sąjunga ir An
glija veda prieš fašizmą?

Mes galime prisidėti, bū
tent, tuo: stiprinimu savo 
spaudos, antifašistinės spau
dos; stiprinimu anti-fašistinio 
judėjimo ir reikalavimu, kad 
juo greičiau ir daugiau Ame
rika duotų pagalbos Sovietams 
ir Anglijai.

Mes, lietuviai, kurie esame 
priešingi fašizmui, turime rem
ti savo dienraščius — “Lais
vę” ir “Vilnį,” turime remti 
organizacijas, kurios yra anti- 
fašistiškos; turime kovoti su 
hitlerininkais fašistais, demo
ralizuojančiais dalį mūsų vi
suomenės !

Stalinas sako:
“Leninas, didysis mūsų vals

tybes kūrėjas, sakydavo, jog

prekinį 
tonų, ir

nušovę 
orlaivių, 
vokiečių

VICHY FRANCIJA DIR
BA NACIAMS

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų valdžia kaskart pla
čiau bendradarbiauja su na
ciais. Francijos fabrikai vi
su smarkumu gamina na
ciam ginklus ir amuniciją. 
Medžiagų pristatą vokiečiai.

ORAS. — Šį penktadienį 
šilta, dalinai apsiniaukę.
didžiausia Sovietijos žmonių 
dorybė turi būti narsa, drąsa, 
bebamingumas kovoj, pasiruo
šimas kovot išvien su liaudi
mi prieš mūsų šalies priešus.” 

Iki šiol, kiekvienas pasakys, 
tie Lenino mokymai yra didvy
riškai gyveniman vykdomi. 
Nėra jokių abbjojimų, kad jie 
bus įvykinti visu šimtu nuošim
čių ir bestijiškas fašizmas įsi
veržęs Sovietijon, bus visiems 
amžiams sunaikintas!

Vaizdas iš Konstantos miesto, Rumunijoj, kurį Sovietų orlaiviai baigia pleškin
ti. Šis miestas yra ant Juodosios Jūros kranto ir ji vokiečiai labai stipriai ap- 
tvirti.no, nes tai prieplaukos miestas. Daug žibalo ten supleškinta.

Maskva, liepos 10. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Per visą liepos 9 dieną buvo tęsiami įtūžę mūšiai prieš 
stambius priešo tankų ir mechanizuotos kariuomenės vie
netus, kurie stengėsi prasilaužt pirmyn Ostrovo, Polotsko 
ir Novogrado Volynsko fronto dalyse.

Ostrovo sektoryje mūsų jėgos vedė atkaklias kautynes, 
kriušinančiai atmušdamos briovimąsi pirmyn didesnių 
priešo jėgų.

Polotsko sektoryje priešas panaujino savo ofensyvą šį 
rytą. Mūsų kariuomene pasitiko šią ofensyvą mirtinąja 
ugnim iš savo kanuolių ir kulkasvaidžių, ir griežtomis 
kontr-atakomis. Kautynės vis dar tęsiasi. Priešas nuken
čia didelių nuostolių.

Lepelio sektoryje mūsų kariuomenė sėkmingai ir kar
totinai kontr-atakavo priešą.

Novogrado Volynsko sektoryje žiaurūs mūšiai tęsėsi 
per dieną tarp mūsų kariuomenės ir stambių motorizuo
tų priešo jėgų.

Kitose fronto dalyse mūsų kariuomenė atkakliai ko
voja ir atlaiko savo pozicijas. Mūsų oro jėgos veikė prieš 
motorizuotas ir mechanizuotas priešo jėgas ir sunaikino 
priešo orlaivių ant žemės.

Mūsų orlaiviai bombardavo Constantą, prieplaukas 
Tulceą ir Saliną ir žibalo šaltinius Ploesti (visos šios vie
tos yra Rumunijoj).

Laike mūsų lakūnų žygio prieš Constantą, priešo lėk
tuvai pasitiko devynis mūsų bombinius orlaivius. Įvyku
sioj oro kovoj mūsų orlaiviai nukirto žemyn septynis 
priešo lėktuvus, o mūsų žuvo tik vienas orlaivis.

ANGLŲ ORLAIVIAI PLEŠKI
NO TOLIMUS NACIŲ 

FABRIKŲ MIESTUS

AMERIKOJE PASTATYTA 
VEIK 1,500 ORLAIVIŲ 

BIRŽELIO MENESI

APSILPO VOKIEČIŲ JĖGOS
PRIEŠ SOVIETUS

Roma. — Italų fašistų 
laikraštis “Popolo di Roma” 
rašo, kad Sovietai parodė 
daugiau atsparumo prieš 
vokiečius, negu bet kas ti
kėjosi. Sako, dabartiniu lai
ku naciai nedarysią didžių
jų karo veiksmų, nes tuo 
tarpu turėsią perorganizuot 
ir sustiprint savo jėgas, kad 
paskui vėl galėtų žaibiškai 
šturmuot Sovietus.

Amerikos ir Anglijos SU0MIAI-NACIA1 PASAKO-
Ambasadoriai Tariasi 

Su Sovietų Vadais
Maskva. — Jungtinių! 

Valstijų ;__ _____ ______
Steinhardt atsilankė ir ta
rėsi su Sovietų užsienių rei
kalu komisaru Viačeslavu 
M. Molotovu, paskui su 
Anglijos ambasadorium Sir 
St. Crippsu. Anglijos amba
sadorius atsilankė pas Sta
liną pasitart .apie bendrą 
veikimą prieš nacius.

JA APIE SAVO LAIMĖJI
MUS PRIEŠ SOVIETUS

Helsinki. — Naciai-suo- 
ambasadorius miai pasakoja, kad jie pra- 

siveržę per Titovka aukštu
mas linkui Murmansko ir 
ūžė m ę miestelius Salią, 
Ulanką ir ketvertą kitų po
zicijų Suomijos fronte prieš 
Sovietus.

■ ■■■■■- ■ ■    ■ if'ir’

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5 PUSLAPYJE

London, liepos 10. — Ang
lų orlaiviai, nuskridę net 
1,100 mylių į Vokietiją pleš
kino svarbius pramonės 
miestus Leipzigą, Leuną, 
Muensterį, Esseną, Hammą 
ir kitus.

Anglai nušovė 7 nacių or
laivius, o naciai — 11 anglų 
orlaivių.

Washington. — Birželio 
mėnesį šiemet Jungtinėse 
Valstijosę pastatyta 1,476 
kariniai orlaiviai.

Visi kariniai laivai spar
čiau statomi, negu buvo ti
kėtasi.

' Teigiama, jog neužilgo 
Amerika galės pabudavbt 
po šimtą naikintuvų per 
metus. -

v

Reykjavik miestas,—Šis kraštas prašė Amerikos pa>
siųsti ten savo kariuomenės nuo nacių užpuolimo apsaugoti; prezidentas Roosevel- 
tas tą ir padarė.

O

tvirti.no
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Žodis, Kurio Fašistai Negalėjo
Užgniaužti

Liepos 3 d., kaip žinia, Stalinas sake 
kalbą. Jo kalba turi ne tik Sovietų že
mės žmonėms reikšmės, bet ir visam pa
sauliui. Vokietijoje, Austrijoje ir Balka
nų kraštuose yra uždrausta klausytis ra
dijo iš Sovietų Sąjungos. Hitlerio šaika 
bijosi savo žmonių, bijosi, kad jie nenu
girstų teisybės apie jį.

Betgi žinios skelbia, kad labai daug 
žmonių Vokietijoj, Austrijoj, Vengrijoj, 
Rumunijoj ir kituose fašizmo pavergtuo
se kraštuose Stalino kalbos klausė. Jie 
klausė slaptai. Jie klausė, rizikuodami 
net savo gyvybėmis. Išgirdę tą kalbą, tie 
žmonės perdavė iš lūpų į lūpas kitiems, 
kurie jos neturėjo progos išgirsti. Taip, 
kad šiandien tų kraštų žmonės, jei ne vi
si, tai labai didelis jų skaičius, jau žino, 
ką Stalinas sakė. Nėra abejojimo, kad 
tas į juos padarė didelio įspūdžio ir ne
užilgo suteiks savo rezultatus.

Aiškus daiktas, kad ir Lietuvos ir kitų 
Pabalčio kraštų žmones (dalis jų) girdė
jo Stalino kalbą.

Lietuviškas Gebelsas Berlyne, dr. An- 
cevičius, praneša savo kolegoms — fa
šistams, socijalistams ir klerikalams — 
iš Berlyno, kad Lietuvoje yra pasireiš
kęs didelis žmonių bruzdėjimas prieš 
Hitlerį, prieš nacius, prieš fašizmą. 
Žmonės naikina viską, ką tik Hitleris ga
li iš jų paimti ir panaudoti savo karo 
mašinai. O jis ima iš žmonių be jokios 
atodairos.

Įžygiavę į Sovietų Sąjungą, alkani fa
šistai manė rasią ten visokių jiems paga
mintų gėrybių. Bet jiems teko labai nusi
vilti. Jie suranda didžiausį žmonių jiems 
pasipriešinimą. Jei žmonės mato, kad 
Hitleris gali iŠ jų ką nors panaudoti, — 
patys sunaikina!

Taip ir turi būti.
Aišku, Grigaičiai, šimučiai ir Karpiai 

dėl to savo skūroje netelpa. “Kaip tai 
žmonės gali viską naikinti ir neatiduoti 
Hitlerio banditams!” sako jie. Bet tų 
lietuviškų hitlerininkų mažai kas paiso.

Kai fašizmas bus sutrėkštas, tuomet 
teks sutelktomis jėgomis atsteigti naują 
gyvenimą, kuris bus be karų, kuris bus 
laimingas!

Rumunijoj ir Vengrijoj
Pereito trečiadienio N. Y. “Timese” 

telpa jo bendradarbio, Eugenijaus Ko- 
vacs’o straipsnis apie padėtį Rumunijoj 
ir Vengrijoj (Hungarijoj). Jis pareiškia, 
kad abi tos šalys — t. y., abiejų tų šalių 
darbo žmonės — kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą yra priešingi..

“Vengrijoj,” rašo p. Kovacs, “žemes 
lauko ir fabrikų darbininkai yra stipriai 
sukoniunisteję. Vengrijos vyriausybe to
dėl yra labai atsargi, — ji nešaukia i ka
riuomenę šitų kategorijų žmonių. Ka
ran prieš Rusiją imanm mažieji žemes 
savininkai, kurie, kaip buožės Ukraino
je, yra asmeniškai suinteresuoti apginti

savo žemę. Bet netgi ir šie žmonės yra 
nepasitenkinę, nes jie buvo sumobilizuo
ti tik keliomis dienomis prieš ėmimą der
liaus. Abiejuose kraštuose, Vengrijoj ir 
Rumunijoj, žemdirbystės darbas yra at
liekamas rankomis, naudojimas mašine
rijos yra labai retas. Taigi, pašaukimas 
mažų žemės savininkų į karą, reiškia ati
traukimą jų nuo lauko darbų ir sunaiki
nimą vienerių metų sunkaus darbo vai
sių.

“Priešrusiško (p r i e š s o vietiško. — 
Red.) sentimento Vengrijoj kaip ir nėra. 
Molotovo pareiškimas Vengrijos minis- 
teriui J. de Kristoffy, liepos men., 1940, 
užtikrinant Vengriją, kad Rusija neturi 
jokių tikslų kibti prie vengrų valdomos 
Karpa to-Ukrainos padarė labai gero 
įspūdžio Vengrijos žmonėse...”

Panašūs dalykai, sako p. Kovacs, buvo 
ir Rumunijoj. To krašto liaudis nenori 
kariauti; ji džiaugėsi, kai Sovietai atsiė
mė Bessarabiją, nes tas nustūmė jiems 
nepakenčiamą karo pavojų tarp Sovie
tų Sąjungos ir Rumunijos.

Be to, kad abiejų kraštų liaudis su So
vietais karo nenori, tarp abiejų kraštų 
žmonių yra pasėta didelio nepasitenkini
mo kitų kitais. Vengrijoj nepasitenkini- 

I mas Rumunija, o pastarosios nepasiten
kinimas Vengrija (pastaroji atsiėmė iš 
Rumunijos nelabai senai Transylvaniją) 
yra labai didelis. Akiregyj, to, abiejų 
kraštų žmonės šiandien verčiami išvien 
mušti Sovietų Sąjungą, kuri niekad jiems 
blogo nėra padariusi, kuri tik gero jiems 
darė ir žada daryti!

Turint tuos faktus, ar įstabu, kad tuo
se kraštuose šiuo metu verda didelis pa
sipiktinimas banditu Hitleriu ir tais jo 
lakiejais, kurie įtraukė šiuos kraštus į 
karą prieš Sovietų Sąjungą? Ar įstabu, 
tad, kad nesenai Rumunijos mieste Jassy 
įvyko žmonių sukilimas prieš Hitlerio 
govėdas ir Rumunijos bajorus? Ar įsta
bu, kad tuose kraštuose šiuo metu verda 
didelis sabotažas, ardymo darbas, kuria
me dalyvauja tūkstančiai žmonių?

Gal neims daug laiko, kai matysime 
tuose kraštuose tokį liaudies pasijudini
mą, kuris nušluos nuo savo sprando vi
sus niekšus, einančius išvien su Hitleriu, 
ypačiai Rumunijoj, Vengrijoj ir Suomi
joj šiandien galima tikėtis visko.

I Vidurkelio Nebeliko
Nacijonalės Jūrininkų Unijos (Natio- 

j nal Maritime Union, CIO) prezidentas 
Juozas Curran, kalbėdamas šitos unijos 
atstovų suvažiavime, įvykstančiame Cle- 
velande, pasakė kalbą. Sekami pora jo 
kalbos sakinių, mūsų nuomone, talpina 

! savyje visą kalbos turinį:
“Taigi, karas yra vedamas prieš fašiz

mą ir mes mušame fašizmą... Pasiliko 
tik dvi pusės, i kurias kiekvienas šian
dien tegali stoti: arba jūs esate už fa
šizmą arba prieš jį.”

Taip, šiandien, akiregyj to, kas deda
si Europoje, akiregyj to, kas dedasi A- 
merikoje, kitokio kelio nepasiliko: su fa
šizmu ar prieš jį. Su agresoriumi ar 
prieš jį.

Teisingai Mr. Curran nurodė, kad Na- 
i cijonalės Jūrininkų Unijos vadovybė sto

ja griežtai prieš fašizmą, prieš agreso
rių ir jį jau pasmerkė — Vokietijos fa
šizmą pasmerkė dar prieš suvažiavimą. 
Jūrininkų vadovybė ir milžiniška daugu
ma jos narių yra pažangūs žmonės, ne
pritaria fašizmui, faktinai, priešai fa
šizmo.

Bet šiame suvažiavime yra tam tikrų 
elementų, kurie dalykus bando sumaišy
ti, kurie bando dalykus “aiškinti savaip,” 
kad pasinaudojus savo politikai, kad ne- 
prileidus unijistams vieningai pasisakyti 
prieš fašizmą, už visokią pagalbą Sovie
tų Sąjungai ir Anglijos žmonėms.

Bet mes pasitikime sveiku jūrininkų 
sensti, proletariniu jų instinktu, kad jie 
neprikiš tiems “žvejotojams” pasižuvau- 
ti, bet visi vieningai stos už kovą prieš 
fašistinį bestiją — Europoje ir Ameriko- 

i je!

Radio Kliubai
Jau kalbėjome apie di

džiojo New Yorko lietuvių 
steigiamą radio programą. 
Buvo rašyta, kad visoje 
apylinkėje steigiasi kliubai 
ir kad būti Lietuvių Liau
dies Radio Programos Kliu- 
bo nariu kainuoja tik $1.00 
metams.

Daugelis išsireiškė noro 
įstoti į kliubą ir nori dau
giau informacijų apie mini
mą kliubą ir jo narių parei
gas. .

Kliubai laikys susirinki
mus taip dažnai, kaip jie pa
tys nusitars. Jų uždaviniai 
bus rūpintis gavimu bizniš- 
kų skelbimų per radio, su
ruošti kokių nors pramogų 
sukėlimui finansų palaiky
mui radio ir darbuotis, kad

formacijų apie įsteigimą 
kliubų, kur dar jų nėra. Ra
šykite jiems dėl platesnių 
informacijų. Sukėlus kiek 
pinigų, reikia siųsti sekreto
rei Mizarienei. Kontraktą 
darant su stotim reikia tu
rėti ant rankų keletą šimtų 
dolerių. Komisija turi kon
traktą su gerom stotim. Ta
čiau kontrakto ilgesniam 
laikui negalima pasirašyti, 
pakol nėra sukelta stambes
nė suma pinigų užtikrinan
čiai pradžiai.

Pažangiosios lietuvių vi
suomenės radio programa 
žymiai skirsis nuo kitų iki 
šiol girdimų lietuvių prog
ramų. Svarbiausia tai bus 
tikrai gera meniška progra
ma ir skelbimai biznių bus
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SSSR ambasadorius Konstantinas Umanskis išeina
iš USA Valstybės Department© raštinės Washi.ngto- 
ne, kur buvo pažadėta Amerikos visokia pagalba 
Sovietų Sąjungai.

to kliubo teritorijoje visi tinkamai suredaguoti, malo-
lietuviai žinotų, kada įvyks
ta radio programos ir kad 
jie klausytų tų programų.
Kliubai galės atlikti daug 
dalykų sulig jų pačių inicia
tyva.

Kuo gyviau kliubai veiks, 
kuo daugiau sukels finansų, 
tuo geresnė bus radio prog
rama. Jei labai gerai seksis, 
tai iš karto į savaitę greit 
bus galima padaryt dažniau. 
Už tai labai svarbu yra su- 
brusti į darbą greit, kad iš 
anksto galėtume spręsti 
apie pasisekimą.

Centralinio kliubo pirmi
ninkas Jonas Omanas, 417

nūs klausyti. Taip perduo
dami skelbimai bus naudin
gi ir tiems, kurie skelbiasi.
■Žinios bus tik gryni fak
sai iš įvykių, o ne melai ir 
fašistinės pagyros, kaip da
bar girdima iš lietuviškų ra- 
dijušų. Jokių polemikinių 
užsipuldinėjimų ši radio 
programa nedarys. Nes pa
žangiosios visuomenės tiks
las yra įsteigti radio prog
rama kėlimui lietuviu meno, 

1 patarnavimui bizniams ir 
organizacijoms susisiekti su 
visuomene.

Šitie tikslai yra gražūs ir 
i kiekvienas lietuvis privalo

Lorimer St., Brooklyne ir 
sekretorė Jieva Mizariene,
427 Lorimer St., Brooklyne 
mielai suteiks platesniu in-
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Kauno Mažaraščių ir Beraščių 
Surašinėjimo Duomenys

Mažaraščių ir beraščių re- 653 asmenys, jų tarpe — 
gistracija Kaune atlikta 10 1,519 vyrų ir 4,134 moterys; 
dienų anksčiau nustatyto mažaraščių — 7,404 asme- 
laiko. Kovo 31 d. tos regis- nys, kurių tarpe 2,789 vyrai 
tracijos duomenys pateikti ir 4,615 moterų. Iš viso ma- 
Švietimo liaudies komisaria-, žaraščių ir beraščių.yra 13,- 
tui. Surašymo duomenys at- 057 asmenys.
rodo šitaip: beraščių — 5,-; Iš 5,653 beraščių 153 as

menys negali mokytis. 1,500 
beraščių numatoma apmo
kyti individualiai, 1,500 — 
grupėmis, 2,500 — klasėmis 

! (po 30 asmenų klasėje). Iš 
'mažaraščių negali mokytis 
— 404 asmenys. 500 maža
raščių numatoma apmokyti 
individualiai, 2,000 — gru
pėmis, 4,500 — klasėmis. 
Tuo būdu individualiam mo
kymui reikės 2,000 kultūrar- 
miečių. 3,500 asmenų grupi-

pasalų užpuolė Sovietų Są- siųstas priešo submarinas 
jungą, tai jau galima skai- atakai, tuojau buvo suras- 
jtyti Vokietijos fašistų karą'tas, užmėtytas gilumos bom- 
I pralaimėtą. Jis mano, kad bomis ir nuskandintas. So- 
dar gali prisieiti Raudona- vietų visi karo laivai, atlikę 
jai Armijai, vietomis, pasi- didelį žygį, grįžo atgal į sa- 

I traukti, bet jeigu tik Rau-įvo bazę.
donoji Armija išlaikys gerai) ----------------
grupuotas savo mechanizuo- London. — Karo teismo 
tas jėgas, tai greitai ji galės sprendimu, tapo pakartas 

I sėkmingai pereiti į užpuoli- anglas inžinierius Geo Arm
iną ir sulaužyti fašistų fron-'strong kaipo nacių šnipas. 

’ ta. i----------------
I

Supleškino Fašistų Bazę j KlailSimai JT
įjuos remti. Remti aukomis Vokietijos ir Rumunijos 
ir pasiskelbimais biznių ir,fašistai įsitaisė Konstanzoj 
draugijų parengimų. ■karo laivyno, orlaivyno ir 

P. Buknys. kitų ginkluotų jėgų bazę 
puolimui Sovietų Sąjungos. 
Ten jie koncentravo baržas, 
matyti, tikslu permesti 
ginkluotas jėgas Bessarabi- 
jos fronte užnugariu Rau
donajai Armijai.

Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Dabar prii
mama daug rezoliucijų bei 
telegramų, kurios yra siun
čiamos preidentui Roosevel- 
tui. Bet ne visi mes žinome, 
kaip tas telegramas arba 
laiškus užadresuoti. Aną 
dieną mes dėlei to net susi
ginčijome. Gal jūs galėtu
mėte mums patarnauti ir 
paduoti tokio užadresavimo

naikinime priešo orlaivių ir 
tankų.

Anglai karo specialistai | Ju ka.
bijojo, kad į pirmas dešimts į rQ lai reil^alin.
dienų fašistai_ gali labai; J kad
daug padaryti žalos Sovietų k(* die<
Sąjungai. Gi tikrumoj į tą^sovietu karo lalvai atplau. 
laiką fašistai_ tik Minsko kg prie Konstanzos ir ati. formą, kaip jums geriausia 
sektore pasiekė senas Sovie- d g taiklia ir baisia ka-i atrodo ir kaip yra maždaug 
tų Sąjungos sienas. luo;nuolių ugnį. ugnis iš karto -priimta?

...................... ~ ’ Senas Skaitytojas.
koj užsidegė žibalo sande-1 Atsakymas

Anglai mato naują Sovie- liai ir kitos įstaigos. Lieps-! Laišką arba telegramą, 
tų taktiką kovoj prieš f ašis- nos liežiuviai iškilo aukštai siunčiant šios šalies prezi- 
tų tankus. Dažnai Sovietų į orą, o Sovietu karo laivai dentui galima užadresuoti

Anglai Mato Sovietų 
Pergalę

Po dviejų savaičių baisių 
kovų Anglijoj karo specia
listai mato Raudonosios Ar
mijos pergalę. Jų nuomone 
jau šie faktai paaiškėjo:

(1) Vokietijos fašistams 
nepavyko pradžioj laimėti U7 
tokias pergales, kokių jie karįu Sovietai pasiruošė antL f n f prioniQ„
sieke. Raudonoji Armija su- qpnil |nutaikmta I ciehų. Pneplau-.... senų oienų pi lesa pasitikti, h • ir>sl-dp0.p žihnln cnndė-gebėjo paralyžiuoti fašistų 
mechanizuotas jėgas, tuo! 
kartu leido Sovietams pra
vesti mobilizaciją ir paruoš-
ti naujas apsigynimo linijas. JeS’0S praleidžia fašistų tan-j vis bombardavo prieplauką, sekamai:

(2) Sovietu kariai parode kus, paskui užkerta kuro 
neišpasakyta drąsą kovoj, pristatymą - ir pėstininkus. 
Dažnai jie buvo kelis kartus ■ Praleistus tankus pasitinka 
mažesniame kiekyj, bet sek-1 kitos Raudonosios Armijos 
mingai gynė savo šalį. I jėgos, artilerija, speciales

(3) Sovietai į dvi pirmas i tankams kliūtys, karo orlai-
savaites sunaikino daug fa-Y}^ if Sovietų tankai ir fa
šistų tankų, orlaivių ir kitųjšįstų tankus sunaikina. So- 
mechanizuotų jėgų, kas vietams pavyko jau apie be
reiškia mirtina sužeidimą ašinis kartų tokiu budu dide- 
fašistų armijos. Fašistai J kiekius nazių tankų su-
noredami neleisti Sovietams 
mobilizuotis, tai grūdo savo 
tankus pirmyn, metė orlai
vius, gi Sovietai sugabiai 
juos naikino.

(4) Sovietų orlaiviai pasi
rodė labai gabūs bombarda
vime priešo užnugario ir

neišpasakytą drąsą kovoj.
Vokietijos ir Rumunijos fa-l 
šistai ne iš karto drįso stoti 
kovon. Už kiek laiko jų pa
krančių kanuolės pradėjo 
šaudyti į laivus, bet jų ug
nis buvo laivams nepavojin-i 
ga. Tada pakilo kelios fašis
tų lėktuvų grupės ir puolė 
bombuoti laivus, bet Sovietų' straipsnio “Namų Rendau- 
karo laivai iš priešlėktuvi- minkai ir Jų Savininkai” ne- 
nių kanuolių atmušė priešo sunaudosime. Viena, mums 
orlaivius ir vieną bombnešį atrodo, per daug vienpusiš- 
nušovė. Leidosi priešo tor- kai smerkiate rendaunin- 
pediniai laiveliai i ataką, kus, antra — šiuo tarpu tu- 
bet ir jie buvo atmušti. Trys rime daug opesnių ir grei- 
fašistų naikintojai šaudė iš'tesnių klausimų, kuriem rei- 

pirmas dešimts dienų neat- tolo į Sovietų laivus, bet ne- kia laikraštyje vietą taupy- 
siekė pergalių, kada jos iš į drįso arčiau prisiartinti. Iš-!ti. 

pristatymą * ir pėstininkus.

naikinti.
Anglų mechanizuotų jėgų 

karo specialistas Liddell 
Hart mano, kad jeigu fašis
tų mechanizuotos jėgos į

Franklin D. Roosevelt, 
President of the United

States of America,
Washington, D. C.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susitinką Jurgiui. — Jūsų

niam mokymui reikės apie 
500 kultūrarmiečių. Visam 
beraščių ir mažaraščių mo
kymo darbui vadovaus visų 
sričių mokytojai. 7,500 as
menų reikės suorganizuoti 
185 klases, kurioms reikės 
185 mokytojų.

Darbą su mažaraščiais ir 
beraščiais numatoma pradė
ti balandžio 15 d. Netrukus 
kultūrarmiečiams bus suor
ganizuoti specialūs pedago
giniai kursai. Mažaraščių ir 
beraščių mokymas šiais me
tais truks ligi birželio 1 d.

Ten, kur šį'pavasarį dar
bo dėl kurios nors priežas
ties nebus galima pradėti, 
laikas bus sunaudotas kur
santų ir jų mokytojų asme-

USA kariuomenes šėtra (Tennessee valstijoj), kuri galima pastatyti per ma
žiau, kaip vieną minutę; tamsoje los rūšies šėtra nėra matoma.

ninio kontakto užmezgimui.
Elta.
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SOVIETAI IR ŠIAURIŲ KELIAS
Per daugeli

žmonės veržėsi
Keli šimtai metų atgal pirk
liai siuntė ekspedicijas. Vie
ni iš jų j ieškojo vandens ke
lio į Indiją, kiti, kad pada
lyti kitus atidengimus. Bet 
arktika (šiauriai) lėtai ati
dengė savo paslaptis. Šiau
ri ų Didjūris, tas milžiniškas 
vandens plotas tarpe Euro
pos, Azijos ir Amerikos, vis 
laikė save slaptybėj. Nema
žai buvo padaryta ekspedi
cijų pasiekimui Šiaurių Po
liaus ir kitais sumetimais. 
Bet niekas tiek nenuveikė 
šiaurių slaptybių atidengi
mui, kaip Sovietų Sąjungos 
valdžia.

Jau 1926 metais Sovietų 
Sąjungos valdžia nutarė, 
kad visos šiaurių Didjūryj 
surastos žemės ir salos ir vi
si plotai, kurie yra ties So
vietų Sąjunga iki pat Šiau
rinio Poliaus, yra Sovietų 
Sąjungos plotai. Sovietų 
mokslininkai kas metai ruo
šė laivais ir orlaiviais ekspe
dicijas ir atidengdinėjo vis 
naujas salas, ištyrė jau pir
miau atidengtas. 1928 me
tais Sovietu ledlaužiai ir or
laiviai nustebino pasaulį 
gelbėdami Italijos dirižablio 
“Italia” Įgulą, kuri buvo į- 
strigus ledynuose.

1937 metais visą pasaulį 
nustebino Sovietų Sąjungos 
mokslininkai ir lakūnai, kai 
jie galingų lėktuvų pagalba 
nuskrido ir užkariavo Šiau
rių Polių, ten įsteigė moks
linę tyrinėjimo Šiaurių Po
liaus stotį, kuri per devynis 
mėnesius plaukiojo su le-j 
dais ir atidengė svietui la
bai daug paslapčių.

Dar didesnis darbas buvo, 
kai Sovietų Sąjunga nutarė 
atidaryti Šiaurinį Vandens! 
Kelią iš Europos į Tolimus 
Rytus. 1932 metais pirmas! 
ledlaužis “Sibiriakov” atliko 
nuo Archangelsko iki Vladi
vostoko kelionę į vieną laivi
ninkystės sezoną. Tuo buvo 
įrodyta, kad galima atida
ryti nuolatinį kas metai tie
sų laivų susisiekimą tarpe 
Vladivostoko ir Archan
gelsko. Sovietai išbudavojo! 
daug ledlaužių, kurie nuo
latos galingomis krūtinėmis 
raižo šiaurių ledynus ir pra
leidžia vienus laivus iš va
karų į rytus, o kitus iš rytų 
į vakarus. Tie ledlaužiai vei
kia tam tikruose ruožtuose: 
vienas atveda laivų virtinę 
iki tam tikros vietos, ten su
tinka kitą ledlaužį su tokia 
pat laivų virtine iš kito ga
lo ; ledlaužiai perduoda 
viens kitam garlaivius vesti 
kiekvienas savo ruožte.

Sovietų valdžia, laike 
Antrosios Penkmetės Plano, 
išleido Šiaurių Vandens Ke
lio reikalams 451,700,000 
rublių. Gi bendros išlaidos 

4 šiaurių tyrimui ir įrengimui 
siekė 922,500,000 rublių, ir 
ten dirbo nemažiau 30,000 
žmonių. Išbudavota naujos 
laivams prieplaukos,* orlai
viams laukai, įsteigta radijo 
stotys, tyrimo oro ir kitiems 
moksliniams reikalams sto
tys. Tokių stočių Šiaurės 
Vandenyne Sovietai turi 
nemažiau 60. Ten dirba įvai
rūs mokslininkai, kaip tai 
oro, jūrų gelmių, vandens 
srovių, gyvių, geologijos ir 
geografijos ir kitoki tyrinė
tojai.

šimtmečiu1 Kas metai iš vieno i kitą 
Į šiaurius, galą Šiaurių Vandens Keliu

plaukia dešimtys laivų su 
įvairiais produktais ir reik
menimis. Sovietų Sąjungai 
labai svarbus Šiaurių Van
dens Kelias, nes jis eina iš
ilgai jos žemę, savais van
denimis, naudojasi savomis 
prieplaukomis. Tuo keliu 
pristatoma reikmenys į 
šiaurines Sovietų prieplau
kas, o iš ten galingomis upė
mis ižvežiojama po platų 
Sibirą ir kitas Sovietu Są
jungos dalis.

Užtenka pažvelgti į So
vietų Sąjungos žemlapį, kai 
mes matysime, kad tokios 
galingos upės, kaip Šiaurinė 
Dauguva, Pečiora, Obi, Je- 
nisiei, Katanga, Anabar, 

' Lena, Indigirka, Kolyma, 
Omalon ir kitos įteka į Šiau
rių Jūras. Kada laivai pri
stato į tų upių įtakas reik
menis, tai tie reikmenys 
upėmis vežami į šalies gilu
mą, o iš gilumos į upių žio
tis pristatyti reikmenys 
kraunami į laivus ir perve
žami kitur. Taip nuo 1876 
iki 1919 metų į Kolymos žio
tis buvo viso laivais prista
tyta tik 55,200 tonų reikme
nų. Gi prie Sovietų tvarkosi 
vien nuo 1933 iki 1938, tai j 
yra, į penkis metus ten bu- i 
vo pristatyta per milionas 
tonų įvairių reikmenų. Tas 
patsai ir su kitomis prie
plaukomis.

Jeigu ne Vokietijos ir ki
tų fašistų užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos, tai ne 
vien kitur, bet Šiaurių Van
dens Kelio ir abelno šiauriu 
tyrimo darbe būtų padary-l 
tas dar didesnis progresas.! 
Dabar tas kelias neišvengia
mai tarnaus Sovietų Sąjun-I 
gai jos apsigynimo reika
lams, kad greičiau sulaikius 
tą budelišką fašistų įsiver
žimą į darbo žmonių šalį, 
kad greičiau nusukus bude
liškam fašizmui sprandą. 
________________ D. M. š.

SAULĖSPLĖT
INĮ AI IR RADIO

Praeitos savaitės gale 
kompasai orlaivių ir laivų 

! pradėjo klajoti ir “kvailio
si,” ir per valandų valandas 
negalima buvo girdėt pra
nešimų per radiją iš Euro- 
Ipos; keistai elgėsi ir tele
grafas. Kodėl? Vien todėl, 
kad pasirodė saulėje didžiu
liai plėtmai arba dėmės. O 
saulės dėmės yra milžiniš
kos ten elektrinės audros, 
kurios bombarduoja žemę 
elektronais.

Taigi nors saulė yra už 
93 milionų mylių nuo žemės, 
jinai rišasi su žeme elektri
niai.

Angly Užmuštomis Silkėmis 
Pasimaitino Vokiečiai

Anglų lakūnai, naktį bom
barduodami nacių prieplau
ką Kielį, pataikė ir į būrius 
silkių vandenyje. Paskui jū
ra išmetė tūkstančius negy
vų ir pusgyvių silkių į pa
krantę.

Pamatę tas silkes, alkani 
vokiečiai ryte miniomis su
spito, pasigriebė jų, kiek 
kam pavyko, ir nusinešė na
mo kepti ar virti.

23critic •Staraya Russa
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KAS YRA ELEKTRA?
Rašo Prof. p. Slavėnas
Atsakymas, kurį šių die

nų mokslas duoda į klausi
mą “Kas yra elektra?”, yra 
kiek netikėtas: elektra yra 
sudėtinė visų medžiaginių 
kūnų dalis. Namai, medžiai, 
kalnai, lietaus lašai, mūsų 
pačių kūnai, debesys, kas
dieninės apyvokos daiktai
— visa tai susideda galų 
gale iš elektros. Šitoks pa
sakymas gal atrodys prie
šingas tam, kas paprastai 
sakoma apie materijos pri
gimtį. Juk dažnai tenka gir
dėti, kad visi daiktai suside
da iš smulkių dalelyčių, va
dinamų molekulomis ir ato
mais. To jokiu būdu ne
neigsime ir šį kartą; tačiau 
pridursime, kad tie atomai 
savo ruožtu susideda iš dar 
smulkesnių dalelyčių, ir tas, 
kas gaunama iš tokio su
skaldymo, yra jau ne me
džiaga, įprasta žodžio pras
me, bet elektra.

Bendrai imant, visi daik
tai, visos medžiagos, suside
da iš tam tikrų dalelių, susi
jungusių įvairiais būdais. 
Šioje santvarkoje reiškiasi 
tam tikras laipsniškumas — 
visai panašiai, kaip pavyz
džiui žmonių organizacijo
se: dalelės jungiasi pradžio
je mažesniais vienetais, ku
rie, kaip jau naujos rūšies 
dalelės, sudaro dar dides
nius vienetus ir tt., kol ne
susidaro įprastos išvaizdos 
medžiaga. Irstant medžia
gai, pradžioje suskyla stam
besnės dalelės, paskui atei
na smulkesnių vienetų eilė. 
Pavyzdžiui, jei ' kaitinsime 
cukrų, neduodami jam užsi
degti, tai pradžioje cukrus 
tirpsta, o paskui suanglėja: 
iš jo išsiskiria vandens ga
rai ir lieka anglis. Tatai rei
kia suprasti taip, kad dale
lės, iš kurių susideda cukrus
— vadinamos cukraus mole

kulomis — pradeda irti į sa
vo sudėtines dalis. Kol cuk
raus molekules yra sveikos, 
tol dar turime cukru; bet 
suirus toms molekulėms, 
lieka jau nebe cukrus, bet jo 
sudėtinės dalys .

Tarp kito ko, gal ir kiek 
nukrypstant nuo temos, 
pravartu pastebėti, kad į 
cukraus sudėtį įeina trys 
cheminiai elementai: anglis, 
vandenilis ir deguonis. Pa
staruoju du elementu tenai 
yra lygiai tokioje pat pro
porcijoje, kaip vandenyje, 
dėl to sakoma, kad cukrus 
priklauso vadinamųjų “ang
liavandenių” klasei. Kiekvie
na cukraus molekula suside
da iš smulkiausių anglies, 
vandenilio ir deguonies da
lelių, vadinamų tų elementų 
atomais. Esama įvairių cuk
raus ’rūšių; paprasto cuk
raus, koks parduodamas 
krautuvėse, atmetus visas 
priemaišas, molekula turi 
12 anglies atomų, 22 vande
nilio atomų ir 11 — deguo
nies. Kaitinant cukrų, jo 
molekules išįra atomais, ku-

Tom Moo.ney tebėra Šv. 
L u k o š i aus ligonbutyje 
San Francisco mieste; jis 
kritiškai serga, bet neturi 
užtenkamai pinigų gydy
muisi. Jam reikalinga pa
rama.

Įrie vėl susiburia jau nau
dais būdais: vandenilio ir 
deguonies atomai išsiskiria 
įkartu, susijungdami van
dens molekulomis, o anglis 
pasilieka. Bendrai imant, ši

lima ardo medžiagą. Nuo 
įkarščio pirmoje eilėje nu
kenčia sudėtingesnės mole- 

įkulos, kokios sudaro auga
lų ar gyvūnų kūnus; bet au
gant temperatūrai suįra ir 
paprastesnės m o 1 e k u los. 
Prie kokiu keliu tūkstančiu t- C C
laipsnių mažai belieka svei
kų molekulų: viskas tuomet 
išįra paskirais atomais. Ta
čiau ir tokiame pavidale me
džiaga, vis tik išlaiko įpras
tas savybes; ji tik pasidaro 
gana paprasta, nes atomų iš 
viso žinoma tik 96 rūšys, 
kurių didžioji dauguma tik 
labai retai pasitaiko.

Tolesnis medžiagos irimas 
būtų jau atomų suskaidy
mas į dar smulkesnes dale
les. Tatai būtų galima at
siekti šilimos pagalbą; ta
čiau prireiktų labai aukštos 
temperatūros, kurią tech
niškai beveik neįmanoma 
gauti. Šiliminis atomų išar
dymas plačiu mastu vyksta 
tik žvaigždėse ir saulėje — 
ypač tų dangaus kūnų gel
mėse, bet žemėje reikia pa
sitenkinti tik atskiromis — 
palyginti negausiomis — 
priemonėmis atomams ardy
ti. Ir tai dar jos netoli sie
kia: paprastai pavyksta ap
ardyti tik išorinį atomo 
kiautą, o branduolys lieka 
dažniausiai visai nepalies
tas. Nežiūrint tai, vis tik 
šių dienų moksle pasiekta 
gana aiškaus supratimo 
apie atomų sudėtį, ir esama 
pagrindo numatyti, kas liks 
iš atomo, kai jis bus galuti
nai suardytas.

Anksčiau sakėme, kad, 
suardžius, pavyzdžiui, cuk-

(Pabaiga rytoj)

Iceland - Įdomi Sala
Iceland sala, dabar laiki

nai Amerikos užimta, turi 
39,756 ketvirtainių mylių 
plotą, yra apie tokio dydžio 
kaip Kentucky valstija A- 
merikoje. Icelande gyvena 
tik 120,000 žmonių iš viso, 
vienas trečdalis jų Reykja- 
vike, salos sostinėje. Jis nuo 
priešistorinių laikų buvo ap
gyventas šiauriečių, gimi
ningų norvegams ir šve
dams.

Icelando paviršius yra 
pilnas didžiulių duobių; tai 
kadaise veikusių, bet seniai 
užgesusių ugniakalnių gerk
lės. Iš tų ugniakalnių išlieta 
lava, jau amžiais sustingusi, 
ir ledynai apdengia beveik 
ketvirtadalį salos ploto.

Icelandas yra visai netur
tingas medžiais, ir 15 pėdų 
aukščio berželis ten laiko
mas jau dideliu medžiu.

Icelandas turi daug srau
nių upių-upelių, bėgančių 
skardžiomis tarpkalnėmis, 
ir jų vandens jėga yra pla
čiai naudojama gamin t elek
trai.
Karšto Vandens Versmės
Icelande yra garsių karš

to vandens versmių tryš- 
kančių iš žemės. Tas vanduo 
pravestas v a m z d ž i ais į 
Reykjavik miestą ir naudo
jamas apšildymui.. Ūkinin
kai vartoja šį gamtiniai 
karštą vandenį auginimui 
daržovių po stiklais (šiltna
miuose).

Icelandas randasi šaltojoj 
šiaurinėj srityj, bet pra
plaukianti šilto jūrų van
dens srovė Gulf Stream pa
šildo tą salą. Tokiu būdu vi
dutinis šaltis Reykjavike 
sausio mėnesį būna tiktai 
dviem laipsniai žemiau už
šalimo punkto, o liepos mė
nesį vidutinė temperatūra
— apie 52 laipsniai pagal 
Fahrenheit termometrą.
Icelande, tačiaus, pertrum- 

pas vasarinis sezonas, tad 
negalima kiek reikiant grū
dų prisiauginti; todėl tenka

KIEK ŽMOGUS 
GALI NUEITI 
PER DIEN/Į?
Vienas iš sunkių dalykų 

naujokui kareiviui armijoj 
tai ilgi ėjimai. Jie daromi, 
kaip sako, “sukietint vyrą” 
karinei tarnybai. Pirmą die
ną tenka eit 7 ar 8 mylias, 
antrą dieną — 10, o trečią
— 15 mylių. Daugeliui atro
do, jog tai perdaug. Bet 
žmonės nežino, kiek jie gali 
nueiti, kol nepabando.

Partizanai Chinijos kovo
tojai nueina po 40 iki 50 
mylių per dieną, ir nedejuo
ja dėl to.

Velionis amerikietis Ed. 
Payson Weston vieną kartą 
per 22 valandas ir pusę nu
ėjo 100 mylių. Dr. John H. 
Finley nueidavo iki 70 my
lių per 24 valandas.

Be ilgo lavinimosi ir įpra
timo negalima pasiekti to
kių ėjimo rekordų. Bet bile 
sveikas žmogus su viduti
niai geromis kojomis gali 
per dieną nužingsniuot 10 
iki 15 mylių.

Vaikščiojimas yra vienas 
geriausių pasimankštinimų, 
kaip pripažįsta visi gydy
tojai.

didelę dalį maisto įsigabent 
iš užsienių.

1939 m. Icelandas pirko į- 
vairių reikmenų iš svetur už 
apie 11 milionų dolerių, o 
savo produktų išvežė užsie
niam parduot už 12 mil. 294 
tūkstančius dolerių. Icelan
do išvežimai tai daugiausia 
žuvis, žuvų aliejus, aviena, 
vilnos, avių kailiai, arkliai 
ir pūkai.

Kraštas be Kalėjimų
Icelande nėra kalėjimų, 

nei armijos, nei karinio lai
vyno, bet Icelandas turi 
garsų universitetą, žinomą 
viso pasaulio mokslinin
kams. Visi Icelando piliečiai 
moka skaityt ir rašyt.
Viena Seniausių Respublikų

Icelandas yra viena se
niausių pasaulyje respubli
kų. Jo seimas — Althing, 
įkurtas 1101 metai atgal, 
yra vadinamas “seimų mo
čiute.”

Iki 1263 metų Icelandas 
buvo visai nepriklausoma 
respublika, o tais metais 
prisidėjo prie Norvegijos. 
1381 m. abudu kraštai pate
ko po Danijos valdžia.

Kai 1814 m. Norvegija at
siskyrė nuo Danijos, Icelan
das vis tiek likosi Danijos 
valdžioj. 1918 m. Icelandas 
išgavo pripažinimą kaip ne- 
priklausęma valstybė, nors 
Danijos karalius ir po to— 
buvo laikomas Icelando ka- 

' ralium.
Kada 1940 metais naciai 

užėmė Daniją, tai Icelando 
seimas susirinko gegužės 16 
d. tais pat metais ir panai
kino bet kokį ryšį su Dani
ja. - J. C.

Priešorlaiviniy Kanuolių 
Reikšmė Apsigynimui

Kur lėktuvai dabartinia
me kare nušovė žemyn 80 
iki 90 priešo orlaivių, tai 
priešorlaivinės kanuolės nu
kirto tiktai 10 ar 20.

Bet priešorlaivinės ka
nuolės vis tiek turi didelės 
svarbos. Jos priverčia prie
šo orlaivius labai aukštai 
skristi; todėl jie blogiau nu
taiko bombas į priešui pa
geidaujamus punktus. Prieš- 
orlai vinių kanuolių smar
kios ugnies nusigandę, prie
šo orlaiviai kartais jau vien 
dėl to pabėga. Kitas daly
kas, tai veiklus šaudymas iš 
priešorlaivinių kanuolių su
ramina savus žmones ir 
duoda jiems saugumo jaus
mą.

Širdis, Pasnikas ir 
Žalios Daržovės

Kada širdis blogai veikia, 
’tai kraujo aplinktaka šlu
buoja; dėl to ir maisto per- 
virškinimas ir sunaudojimas 
nusilpnėja.

Kariniai daktarai Grothe, 
Schenk ir kiti darė tų da
lykų tyrinėjimus, ir atrado, 
jog susiturėjimas per tūlą 
laiką nuo maisto, o paskui ■ 
mitimas daugiausia žaliomis 
daržovėmis—tai geriausios 
gyduolės taisyt širdžiai, 
kraujo apytakai ir vidurių 
dirbimui.________________

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Sekmadienį, Liepos 13 July

yra geras 
dainininkas, 
suėjo gana 
svečiai gra

ną. Į vyks ant Sakalo farmos. 
Visi ir visos dalyvaukite.

apsivedė 
mergina 
vestuvių

rugpjūčio 
ryto, LDS 
79th St.,

London. — Čia supranta-

dieną buvo 
vestuvės V. 

Jie paminėjo

ve- 
gy-

Norime pranešti Nashuą’os 
lietuviams, jog LLD ir LDS 
kuopos vėl rengia labai šau
nų išvažiavimą liepos 13 die-

ir laimingo

BRANDONVILLE GIRAITĖJE
Prasidės Anksti Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro

draugai, aš esu 
ilgai nesi-

’ Vau

metai. Teko kartu 
suvažiavimuose bei 
cijosc skirtinguose 
ir girdėjau 
delegatą
lais gana gabiai, bot prakalbą 

[sakant girdėjau pirmu kartu.'ma, kad Amerikos ir Angli- 
|Jis pasakė vykusią prakalbą. įjos kariniai laivai išvien ly-

Po prakalbos, Lyros Choras įdės prekinius laivus į Ang
ular porą dainelių sudainavo irĮliją.
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. Iš Mūsų Miesto Žinutės
Birželio 8 dieną buvo su

rengta pare Jon. Tamulio- 
niam atžymėjimui jų 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukakties. 
Kadangi Jonas ir jo draugė 
moteris yra malonūs žmonės 
ir kadangi Jonas 
muzikantas ir dar 
tai į parengimą 
daug svečių. Visi
žiai linksminosi ir linkėjo ju- 
bilėjantams ilgo 
gyvenimo.

O birželio 15 
surengta auksinės 
Tarnui ioniams.
50 metų savo ženybinio gyve
nimo sukaktį. Tai gal dar 
pirmos tokios tarpe lietuvių 
šiame mieste sukaktuvės. Ka
dangi šitie žmonės yra religi
niai, tai ir sukakties ceremo
nijos buvo su bažnytinėmis 
apeigomis. Po bažnytinių ce
remonijų, svečiai gražiai links
minos ir linkėjo jubilėjantams 
dar ilgai gyventi.

Birželio 29 dieną 
Jonas Balukonis su 
graikų tautybės. Po
jaunavedžiai išvažiavo Kana- 
don “medaus mėnesį” praleis
ti. O sugrįžę apsigyvens pas 
tėvus, kurie gyvena po num. 
31 Fairmount St. ir dirba 
medvilnės dirbtuvėje.

Liepos 5 dieną apsivedė W. 
J. Raudonis su svetimtaute 
mergina. šliūbą ėmė bažny
čioje. Išvažiavo į “baltuosius 
miškus” medaus mėnesį pra
leisti. Paskui apsigyvens pas ' . 
savo tėvus.

Liepos 5 dieną apsivedė 
Jurgis F. Klimašauskas iš 
Norwoodo su Minnie Grigute, 
Rožės ir Vilimo Grigų duktė-' 
rimi. šliūbą taipgi ėmė baž-1 
nyčioje. Po bažnytinių apei
gų pasilinksminimo vestuvės 
buvo svetainėje.

Visiems jaunavedžiams 
linu ilgiausio ir gražiausio 
venimo.

Klaidos Pataisymas
Liepos 5 dienos “Laisvėje,” 

rašant apie pikniką, įvyko 
klaidų, kurias noriu atitaisyti. 
Kalbant apie aukotojus, pasa
kyta, kad aukavo J. Virbic
kas, o turėjo būti M. ir J. Vir
bickai. Taipgi ir kalbant apie 
tuos, kurie piknike dirbo, tu
rėjo būti pasakyta M. ir J. 
Virbickai. O visai nepaminė
ta, kad dirbo K. Barauskas. 
Atsiprašau už padarytą klai
dą.

Kadangi aš turiu čia gimi
nių, tai ant švenčių atvažia
vau pasisvečiuoti ir, kadangi 
mano giminės yra “Laisvės” 
skaitytojai bei progresyvio ju
dėjimo rėmėjai, tai visi mes 
nuvykom į “Laisvės” pikniką, 
kurį buvo surengęs LLD 12 
apskritys.

Diena piknikams čia nebuvo 
palanki, nes, su trumpom gra
žesnio oro pertraukom, vis ly
nojo, o ypatingai apie pusė po 
dvyliktos valandos visai smar
kiai lijo, nors ir trumpai, bet 
daug žmonių išgązdino ir jie 
nevažiavo į pikniką. Tokiu bū
du piknikas nebuvo skaitlin
gas; tik gal kiek daugiau po
ros šimtų žmonių. Teko nu
girsti nekurtuos dalyvius juo
kaujant ir išmėtinėjant, kad 
daugelis draugų bei simpati- 
kų gal nuvyko į Brooklyno 
“Laisvės” pikniką, manydami, 
kad ten nėra lietaus ir kad ten 
daug gražesnis piknikas.

Nežiūrint tų visų kliūčių, I 
pikniko dalyviai smagiai links-1 
minosi ir tik visai sutemus jau j 
pradėjo skirstytis. Taip pat 
teko nugirsti, kad liks šiek i 
tiek ir pelno, kuris yra skiria- 
mas “Laisvės” spaustuvei.

Beje, turiu čia prisiminti 
dar ir apie programą, kuri bu-į 
vo išpildyta šiame piknike, i 

j Apie 5 vai. po pietų pirminiu- ! 
kė drg. Botyrienė sukviečia 
publiką ant šokimo platformos 
ir perstato Wil kės-Barre.’o Ly
ros Chorą, kuris yra vadovau

jamas Ver. Radišauskaitės. 
'Sudainavus porą dainelių, por- 
i stato kalbėtoją drg. Vilkelį. 
: Kalbėtojas pradėjo kalbą su 
i atsišaukimu į darbininkus ir 
i darbininkes kaipo klasę, kad 
i neliūdėtų tiek daug apie siu 
i dienų Įvykius, nes Hitleris, su 
savo barbarų gaujomis, kurie 
užpuolė Tarybinę Lietuvą ir 
visą Sovietų socialistinę taikos 
šalį, liūdesio visai nenusigąs
ta, priešingai, jis iš darbo kla
sės liūdesio džiaugias, nes da
bar prasidėjo tikra kapitalo ir 
darbo klasių kova. Todėl šian- i 
dien liūdėti ne laikas, o reikia I 
dirbti, organizuotis visai dar-į 
bo klasei, jeigu norime nusuk
ti sprandą didžiausiam prie
šui žmonijos, civilizacijos, pro
greso ir demokratijos, bestijai 
fašizmui. Toliau kalbėtojas 
nurodė, kaip dar neseniai mes 
darbo klasė ypatingai lietu- 

i viai, džiaugėmės, o dvarinin-! 
kai, kunigai ir visokie išnau
dotojai su Smetona priešakyje, 
spiegė, verkė ir keikė visaip 
savo tautos darbininkus, kad

jie paėmė galią į savo rankas 
ir pasaRe: “Kas dirbs, tas ir 
valgys.” Bet dabar, kada Hit
lerio pasiutę fašistai, padedant 
lietuviškiems hitlerininkams, 
purviniem fašistam, terioja 
Lietuvos kraštą ir žudo nekal
tus žmones, tai lietuviški viso
kio kalibro išnaudotojai džiau
giasi ir ploja katutes. Bet ne
nusiminkime,
tikras, kad jie 
džiaugs, nes tie žmonijos ne
prieteliai galą gaus, atsimuš- 
dami į Raudonosios Armijos 
ir darbo klases kieta siena! v v

Drg. Vilkelio pasakyta pra
kalba buvo jausminga ir ata- 
tiko šių dienu klausimui. Aš 
nuo savęs priduriu, kad aš d. 

apie 25 
dalyvauti 
konferen- 
m lestuose

jį kalbant kaipo 
organizacijų reika-

programa užsibaigė. Apie 
Chorą galima pasakyti tiek : 
Choras susideda didžiumoj iš 
jaunuolių; mokytoja taip pat 
yra jauna mergaitė, bet, ma
tyt, turi , noro ir pasiryžimo 
mokytojauti. Galima tikėtis, 
kad ateityje išsivystys puikus 
choras, šiuo tarpu dainelės 
ne visai sklandžiai skambėjo, 
ypatingai vyrų balsai perdaug 
skyrėsi nuo harmonijos; bet 
taip pat teko patirti, kad ke-

i daini- 
ir bu-
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Bus puiki dailės programa: Dainuos Wilkes- 
Barrio Lyros Choras; solus ir duetus dainuos 

S. Kuzmickas, V. Kuzmickienė ir 
M. Bujauskienė

KALBĖS R. MIZARA,
laisvės” Redaktorius iš Brooklyn, N. Y.

Puiki Orkestrą Gros Šokiams

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Gerbiamieji: Kviečiame visuomenę dalyvauti šiame pik
nike. Vieta erdvinga, bus vietos svečiams ir automobi
liams. Užtikrinam, kad visi smagiai praleisite laiką.

KOMITETAS.

Į lėtas daugiau patyrusių 
ninku nepribuvo, tai gal 
vo ta priežastis.

čia man žmonės labai
draugiški ir svetingi, todėl 
pasilieku čia dar ant vi- 
savaitės svečiuotis, nes tu- 
vakacijas. Taip pat teko

rius pomirtinės skyrius ir tris 
pašalpos skyrius.

4-to Apskr. pirmininkas, 
Frank J. Madison, 
624 W. Federal St., 
Youngstown, Ohio.

Francūzy Oficieriai Pri 
pažįsta, kad Sovietai

Sustabdė Nacius
Sovietu Lakūnai Smarkiai 

Bombardavo Helsinkį
Vichy, Franci j a. — Hitle

riui pasiduodantieji neužim
tos Franci jos dalies karinin
kai taipgi skelbia, jog per 
keturias dienas iki liepos 8 

id. naciai faktinai niekur ne
pažengė pirmyn prieš So-

Helsinki, liepos 9. — So
vietų orlaiviai nepaprastai 
smarkiai bombardavo Hel
sinkį, Suomijes-Finliandijos vietų Sąjungą^

sos 
riu 
patirti, kad mainieriai po bis- 
kį pradeda atsigriebti, nes 
mainos pradeda daugiau dirb
ti. žmonės linksmesni prade
da darytis.

Svečias iš Newark, N. J.
V. Žilinskas.

sostinę.
Suomiai sakosi išvien su 

vokiečiais
Maskva. — Vokiečiai ir 

šešias suomiai visai mažai ką te- 
mylias pirmyn Ladogos eže- ]aimi Karelijos fronte. Da
ro srityje, nežiūrint atkak-:bar stiprėja Raudonosios 
lauš priešinimosi iš Sovietų Armijos veiksmai prieš 
puses. juos.

ROMA IR BERLYNAS j Washington, liepos 8. - 
DALINASI JUGOSLAVIJA i gkaičiuojama, kad Amerika 

Roma, liepos 9.— Italijos nusiųs kent 80,000 jūreivių 
ir Vokietijos fašistai pasira- įr kareivių į savo užimtą 

!Šė sutartį delei Jugoslavijos salą Icelandą prieš nacius.

Parengimai
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 4-to Apskričio konfe- 
I rencija ir piknikas įvyks lie
pos 13 d., šį sekmadienį, 
Youngstown, Ohio. Konferen
cija bus mieste pas Danielius, 
125 So. Pearl St., o piknikas 
pas Skirkevičius ant ūkės.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryto. Prašome kuopų de
legatus pribūti laiku.

O Lietuvių Literatūros
to Apskričio konferencija ir 
piknikas įvyks liepos 20 die
ną pas Grinius Thompson, 
Ohio. Ruoškitės dalyvauti.

LDS 4-to Apskričio valdy
bos posėdis įvyks 
10 dieną, 10 vai. 
Kliube, 930 East 
Cleveland, Ohio.

Atsišaukimas į Loraine ir 
Bedford lietuvius, LDS Aps
kritys dės didžiausias pastan
gas suorganizuoti kuopas tuo-i 
se miestuose. Vietiniai drau-' 
gai praneškite, ką jūs manote 
apie tai. Lietuvių Darbininkų ... „ _
Susivienijimas yra puiki savi- jau nesako, kad jie bet kur vų stovyklą Alexandria, 
šalpos organizacija, turi ketu- pralaužę Sovietų frontą. Egipte.

----------------- Berlin. — Naci# orlaiviai
Berlin. — Nacių komanda bombardavo anglų karo lai-

STALINIS RADIO MODELIS General Electric Pa
spausk knypkj—elektriniai gauk bile vienų iš keturių 
mėgiamų stočių, nepakeičinnt garsumo. Taipgi tikras 
nustatymas runka. 'Tono kontrolė ir Dynupower kul- 
betuvas užtikrinu pilnų balsų. Be jokių vielų lauke 
ar viduj. I’rijungimas plokštelėms groti. 'Tikro ame
rikinio riešutmedžio dėžutė. Gatavus i 
putėmis, tarp jų ir garso pataisytoja,

3-.IOPA BRIDGE LEMPA Ailislic’o.
Tinklinio aukščio skaitymui, siuvimui ir 1.1, 
negriūvantis pastotas. Gražiui žalvariu nu- 

Consolidatcd Edison bnr- 
12Vž colių, siūtas rankomis 
, rayonu pamušta. Gatava 

wattu Westinghouse Mazda lempute, 
atmušėju ir šviesas pasklaidančia taure.

Drūtas, 
lieta. Pritinku paskutinio 
geno grindinei lempai. 1 
gaubtuvas su kvoldeliais, 
su 50-100-150 
blizgėjimo

1ŠKELIĄS AUTOMAT1S AI’KEI’TL'VAS 
Štai greitas darbininkas išalkusiai, ap- 

Tuoj vienu kartu iš-

G R E I T’ 
Fiodoro, 
kepintos duonos jūsų šeimai! 
kelia dvi riekutes, ir aprudina jas tiek, kiek jum 
patinka—šviesiai, vidutiniai ar tamsiai. Turi ir leng
vai prijungiamų ii’ nuimamų lėkštę trupiniams. 
Chromu ir juodu bakelite aptaisytas, 
AC ar DC. AC modelis padaro Melbų 

kaip ir paprastus apkepinimus.

63
VIS TAI NAUJAUSI MODELIAI pasaulinai-garsių 
Išbandyti ir užtikrinti. Ne vienas. . . ne du. . bot 
kūs naminiai reikmenys. “Mažiau kaip pusė” kainos galima 
tik todėl, kad mes užsakome daugiau jų per menesius iš anks
to. Jūs gaunate sutaupymą. Tik $2.25 pristato jums į mimus 
radio, lempą ir apkcptuvą.

b REIKALAUKITE “TRU-VUE” IŠI’ARODVMO!

e artimiausio Kooi 
vio arba musų **’ u 
•i-sų namus ,r V Į

.i ui n.s

iūrint jums s prietaisus.
Cooperating

___-............    :------------- S Y S T 6 M CO M PANH S
$ e įv t N G B RO O K L Y N THROUGH BROOKLYN E D I S O N C O M P a N Y. INC.

UŽSAKYMUS
BARIAI IK į . 

krautuves SU

mcs PARonę kAm 
kooperuojančios 
ŠIUO ŽENKLU
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10 Tūkstančių Vokietijos Tanky ir Daugybė Jų 
Orlaivių Nesulaužė Sovietų Apsigynimo Linijų, 

Sako Užsienių Vice-Komisaras Lozovskis
Maskva. — Nors nacių 

Vokietija labai slaptai iš pa
salų užklupo Sovietus, nors 
jinai metė 10 tūkstančių 
tankų ir daugybę orlaivių 
prieš Sovietų Sąjungą, vis 
tiek naciams nepavyko pra- 
laužt Sovietų apsigynimo li
nijų, kaip pareiškė S. A. Lo
zovskis, Sovietų užsienių 
reikalų vice-komisaras.

Jis padavė ištraukų iš pa
čiu naciu laikraščio “Frank
furter Zeitung,” kad Raudo
noji Armija elgiasi skirtin
gai, negu visų kitų kraštų 
armijos, su kuriomis naciam 
teko susidurt. Nes “rusai 
kontr-atakavo ir apsupo vo-> 
kiečių pozicijas, o ne bčgo iš!

kovos lauko,” kaip kad darė j 
kitų kraštų armijos.

Francija nebuvo sumušta,, 
bet išduota savo valdžios ir 
vyriausios komandos, sakė! 
Lozovskis:

“Mes turėsime ilgą, pai
nią ir sunkią kovą, bet jau 
ir dabar aišku, kad Vokieti- į 
ja negali laimėt, nes negana i 
turėt karinio patyrimo su: 
didžiais tankais ir bombi-! 
niais orlaiviais. Idant laimė
ti, reikia turėti kareivius, 
kurie žino, už ką kovoja.

“Dabar vokiečiai susidūrė 
su pirmos rūšies karine 
technika ir vienybe ... Ka
ras nesibaigs greitai, bet 
jis baigsis taip, kaip mes 
norime.”

Kompanijos Policija Pašovė 
Trylika Mainierių

Pottsville, Pa., liepos 10. 
— Kompanijos detektyvai ir 
privatiška jos policija už
puolė vyt laukan iš viešinės 
angliakasyklos mainierius, 
kurie sau kasėsi (būtleg) 
anglį. Kai mainieriai nesi
traukė, kompanijos šauliai 
pradėjo šaudyt i juos. Su
gūžėję 2,000 mainierių, gy
nėsi pagaliais ir akmenimis.

Pašauta 13 mainierių, ki
taip sužeista 20 asmenų. •

Gubernatorius a t s i untė 
valstijos policiją.

Peranksti Pasigirta 
Ostrovo Užėmimu

Maskva, liepos 10. — Per
eidama į kontr-atakas į pie
tus nuo Ostrovo, Raudonoji 
Armija sumušė priešą.

Šiaip raudonarmiečiai su
laiko priešą visu frontu. Di
delių permainų fronte nėra.

Nacių propagandos-žinių 
agentūra liepos 9 d. neofi
cialiai paskelbė, kad, girdi, 
vokiečiai užėmę O s t r o v 
miestą, tarp Latvijos ir Sta
lino Linijos, ir kad jie taip
gi užkariavę Felin ir Parnu 
miestelius Estonijoj.

Bet vokiečių komanda ne
sako, kad naciai būtų užėmę 
Ostrovą, Feliną ar Parnu. 
Sovietų oficialis pranešimas 
nurodo, kad Raudonoji Ar
mija kriušinančiai atmušė 
nacius nuo Ostrovo.

Didžios Nacių Kanuolės 
Nusiųstos iš Francijos 

. | Sovietų Frontų 
Maskva. — Pranešama, 

kad vokiečiai iš Francijos 
sugabeno didžiąsias kanuo- 
les į frontą prieš Sovietus. 
Vietoj stambiausių Vokieti
jos kanuolių, kurios buvo 
sustatytos pajūriuose šiau
rinės Francijos prieš ang
lus, dabar esą padirbta me
diniai tų kanuolių pavida
lai. Pastebėta, kad pakran- 
tinės vokiečių kanuolės iš 
ten nešaudo į Angliją nuo 
to laiko, kai naciai pradėjo 
karą prieš Sovietus.

Prancūzai Prašo iš Anglų 
Paliaubų Syrijoje

Vichy, Francija. — Vy
riausias francūzų koman-

Amerikos Karo Laivy
nas Bendradarbiausiąs

i Su Anglijos Laivynu
London. — Anglijos sei

mas šiltai sveikino ministe
rs pirmininką W. Churchillį, 
kuomet jis pranešė, jog A- 
merika užėmė Icelandą. Jis 
pranašavo, kad Amerikos 
laivynas ir kariuomenė ben
dradarbiaus su Anglija Ice- 
lande ir šiaurinėje dalyje 
Atlanto Vandenyno. Churc
hill taipgi sakė, kad Angli
jos kariuomene pasiliks Ice- 
lande kartu su atsiųstomis 
Amerikos karinėmis jėgo
mis.

KONGRESAS ATMESIĄS 
TARNYBOS PRATĘSIMA

DRAFTUOTIEM VYRAM
Washington. — Dauguma 

senatorių ir kongreso atsto
vų rūmo narių priešinasi su
manymui ilgiau palaikyt ar
mijoj jaunus vyrus, kurie 
buvo paimti tik vienų metų 
tarnybai; bet pritaria siūly
mui laikyt armijoj miliciją 
neribotam laikui.

Numatoma, kad kongre
sas atmes karo ministerijos 
patarimą neimt kariuome
nėn vyrų virš 28 metų am
žiaus.

ANGLŲ ORLAIVIAI BOM
BARDAVO ITALIJĄ

Roma, liepos 10. — žemai 
skrisdami, Anglijos orlai
viai bombardavo Neapolį, 
Italijos prieplauką, ir užmu
šė 14 asmenų, kaip praneša 
italų komanda. Jie taipgi 
mėtė bombas į Syracuse 
miestą Sicilijoj, Italijos sa
loj, ir bombardavo italų 
centrus Tripolį ir Benghazį 
Libijoj.

dierius H. F. Dentz, aukšta
sis Francijos komisionierius 
Syrijoj-Lebane, tapo savo 
valdžios įgaliotas prašyt 
anglų, kad duotų paliaubas 
- pertai ką ir tuojau sustab
dytų karo veiksmus prieš 
francūzus.

Atlanta, Georgia. — Mies
to valdyba nedavė miestinės 
svetainės kalbai senato-; 
riaus Wheelerio. Nes jis' 

i agituoja Ameriką nesikišt įj 
Anglijos karą prieš Vokieti
ją

London. — Anglų koman- 
dierius Syrijoj ir Palestinoj, 
generolas H. M. Wilson pa
reikalavo, kad francūzai už
leistų anglam Beirutą, Le- 
bane.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas W. Churchill prane
šė seimui, kad anglų kova 
Syrijoj - Lebane, matomai, 
bus neužilgo laimėta, bet 
anglai tęs karo veiksmus te
nai, kol bus padaryta taika.

Maskva, liepos 10. — 
Raudonoji Armija sėkmin
gai kontr-atakuoja nacius - 
rumunus Bessarabijos fron
te.

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 ...............................$3.00

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

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

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

M. Žukaltis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

SOVIETAI LAIMĖJO
SMARKIĄ ORO KOVĄ

Maskva, liepos 10. — 
Šiandien įvyko baisi oro ko
va, per kurią Sovietų lakū
nai nušovė žemyn 33 vokie
čių orlaivius, o savo neteko 
5 orlaivių. Sovietų lakūnai 
visiškai sumušė nacių orlai
vius.

Maskva, liepos 10. — So
vietų kariuomenė ir orlai
viai atmušė vokiečius toliau 
atgal nuo Ostrovo ir padarė 
jiem didžių nuostolių.

pranešimai“
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 14 d., 8 v. v., Lietuvių 
Svet., (ant trečių lubų), 853 Hollins 
St. Dalyvavimas būtinas.
162-164) A. žemaitis, Sekr.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. ruošia svarbias 

prakalbas, šeštadienį, 12 d. liepos, 
7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių Svet., 
227 Lawrence St. Kalbos Antanas 
Bimba, vienas iš “Laisvės” redak
torių iš Brooklyn, N. Y. Įžanga vel
tui. Kalbėtojas aiškins svarbius šių 
dienų klausimus. Kviečiame daly
vauti. (162-163)

MONTELLO, MASS.
Liepos 12 ir 13 dd. įvyks didelis 

metinis piknikas ir šokiai. Liet. 
į 'raut. Namo Parke. Bendrai ruošia 
Montcllos ir So. Bostono ALDLD 
kuopos. Šeštadienio vakare bus šo
kiai prie geros orkestras visiems 
veltui. Sekmadienį piknikas pra-

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

sides 12 vai. dieną, taipgi bus ir šo
kiai. Prie to, turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kas norite smagiai 
laiką praleisti ,tai atsilankykite į šį 
parengimą. Kom.

(162-163)

SHENANDOAH, PA. 
APYLINKĖJE

Sekmadienį, liepos 13 d., ALDLD 
9 Apskritys ruošia didelį pikniką 
“Laisvės” naudai Brandonville Gi
raitėje. Prasidės anksti ryte ir tęsis 
iki vėlai vakaro. Programoj daly
vaus: Wilkes-Barrio Lyros Choras, 
solos ir duetos dainuos—S. Kuzmic
kas, V. Kuzmickicnė ir M. Bujaus- 
kienė. R. Mizara, “L.” redaktorius 
iš Brooklyno sakys prakalbą. Gera 
orkestrą gros šokiams, turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti šiame piknike. 
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 ,sckr. 
(161-163)

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Draugi

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

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)

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,

EASTON, PA.
ALDLD ir IWO Or^&nizacijos 

ruošia didelį pikniką liepos 13 dieną, 
Peter’s Grove Parke, Georgetown, 
Pa., tarpe Bethlehem ir Nazaret, 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.

VARPO KEPTUVEU

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

36-40 Stagg st. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THE BAKERS'

) UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apio svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36 40 Štagg[ Street, Brooklyn, N. Y

BAKING CO^-

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ f

i

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
■ ■■■■■      ,,, III         • X •*■■■■ II.. I ■  ............ ......

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse ■

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

i

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

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

PRANEŠIMAS NAUJOS AN
GLIJOS LIETUVIAMS

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

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ruošia pikniką, lie

pos 13 d. AlcE Mikalajūno Šioro 
(Shore). Pradžia 10 vai. ryto. Muzi
kantai bus geri, gros lietuviškas pol
kas. Kadangi vasaros šiluma kanki
na mieste, tai kviečiamo visus daly
vauti šiame piknike, gražioj vietoj, 
A. Mikalajūno sode, prie vandenio,

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija ruošia pikniką liepos 13 d. Pra
džia 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlai 

i nakties. Įvyks Lietuvių Parke, Pene 
Grove, Dracut, Mass. Gera muzika. 
Įžanga 10c. Bet kurie nariai neda-' 
lyvaus, gaus užsimokėti bausmės 1

i dolerį. Kviečiame dalyvauti.
' (161-163) Valdyba.

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

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletėlis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes Store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

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

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

KANAFORIAI ~
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9805 J

r—----™--------- —----------- --------------------

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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 Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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New mi is
Šluojant Skiepą Rado 

Žmogaus Galvą
NEDĖLIOJĘ BUS IŠVAŽIAVIMAS I Verčia Protauti Sulyg 

Užsakymo
Andrew Branch, negras na

mų valytojas, 
go persigandęs iš apartment- Į 
namio skiepo, 
Brooklyne, šaukdamas, kad 
ten pakavota žmogaus galva, i 
Pašaukta policija.

Policija apžiūrinėdama tik
rai atrado žmogaus galvą iri 
dalį kojos po šiukšlėmis ir an- i 
glies dulkėmis. Apklausinėje ■ 
šlaviką, namų savininkę Mrs. { 

. Anna Krevitsky ir eilę kitų = 
žmonių. Savininkė sakė, kad 
jinai specialiai pasam džius i
negrą išvalyti skiepą po pajų- Į 
timo labai nemalonaus poko 
per keletą dienų laike buvusių į

Nedėlioj, liepos (July) 13 pasisukus į Springfield bulva- 
j dieną, bus surengtas išvažia- į r.j greitai privažiuoji miškus.

i jos mokytoju, kurį dabar švie
timo Taryba kamantinėja dėl 

j įtarimo jį esant komunistu.
Kern į tai atsakė, kad jau- 

jnąjį Braumlich jis susipažinęs 
(per jo tėvą, kuris buvęs šei
mos daktaru per ilgus metus. 
Gi komiteto, akimis žiūrint 

i Kerno draugavimas su Braum
lich esąs dideliu prasižengimu, 
kadangi Braumlich buvo Dar
bo Partijos pirmininku Kern’o 
distrikte.

me dėl kapitalistinės įtakos į 
švietimą. Kitų autorių dalys 
straipsnyje reiškė ir dešinią
sias pažiūras.

Ellis tikrino, kad minėtas 
žurnalas tikrai blogas, kadan
gi raginęs mokytojus susido
mėti darbininkų problemomis 
ir jiems padėti.

Kern atsakė, kad jis laikąs 
Dr. Newlon vienu iš pačių žy
miausių švietėjų Jungtinėse 
Valstijose.

Įdomu, kuo baigsis šis šniuk- 
štinėjimas po asmens sielos 
gelmes dėl jo įsitikinimų ar 
pažiūrų. Mūsų konstitucijoj 
nepasakyta, kad keno nors pa
žiūros turėtų būti laikytos ge
resnėmis už kitų ir prievarta 
užkariamos kitiems po gręsme

išmėtymo iš darbų ar valdvie- 
čių, nedaleidimo rinkti ar bū
ti išrinktais įstaigos ar šalies 
vedimui. Konstitucijoj niekur 
nenurodyta myteris atmieravi- 
mui žmogaus protavimo. Bet 
Diesai, Caudertai, Smithai pa
sišovė būti tais visagalinčiais 
myteriais.

Jau pats rausimasis po žmo
gaus sąžinę yra begėdišku tū
lų valdininkų ir įstatymdavys- 
tėsna įsiskverbusių reakcinin
kų tempimas Amerikos į ne
demokratišką balą.

Tėmijant, kaip New Yor
ke miesto tarybos komitetas 
vadovaujamas Al Smith’o Jr., 
kamantinėja Civilės Tarnybos 
komisionierių Paul J. Kern, 

(atrodo, jog reakciniai miesto 
valdonai norėtu, kad kiekvie- 

j nas žmogus protautų tik sulyg 
I jų užsakymo.

Pereitą antradienį besitę- 
siančiame kamantinėjime Smi
th as reikalavo Kern’ą “discip
linuoti.” O komiteto advoka
tas ir vyriausis kamantinėto- 
jas Emil K. Ellis ypatingai nu
siskundė, kad Kern’o atsaky- 

1 iriai “atkartotinai sukėlę su
mišimo ir netvarkos.” Komite
tas grasino Kern’ą kamantinė
ti prie uždarų durų, kad pub
lika negirdėtų j’o atsakymų.

Kas liečia Kern’ą, žinoma, 
tas bauginimas ne pirmas ir, 

(gal, ne paskutinis. Jis tik teis- 
sianti jai primeluotus nesamusi mo keliu išsikovojo teisę liū- 
“pelningus” šėrus. Apgavikė | dyt Smitho komitetui prie at- 
slaugei per tūlą laiką vis mo-1 darų durų. Jis tikrino, kad vi- 
kėjus neva dividendus, o su li-jsuomenė turi teisę girdėt ant 
kasiais $752 prasišalinus, 
bar ji surasta Ir teisiama, 
slaugė vargiai atgausianti 
vo turtą.

, ana diena išbė- i misISus netoli mau jojo. Galima gauti ir busus nuo In- 
.„ *. Alley Pond Parko, priė Sprin-1 , . r,™™ T • i- ••s i» <wai uuv-m- ;, . . i dep. ir BMI Jamaica linijoso c-4. gfield bulvaro. Rengia Litera- L. , . NT a n n i n400 So. ;>th St., I~ .. . . ... 'linkui New Alley Pond Parko,'turos Draugijos 1 kuopa ir ki- , , ...... .. i kurie ten visai netoli pro tatos organizacijos. I . . *,. L , , . į parka praeina,sis išvažiavimas bus dar pir

mas lietuvių šį sezoną į miš- Rengėjai turės tinkamų už-1 
kus. Pereitais metais mes ten kandžių
turėjome apie trejetą išvažia
vimų. Vieta graži, nes aplin- ninkiškai veiklai.

i kui daug miško, oras švarus | kimo,
J ir malonus, 
ku, ypatingai automobiliais, i 
nes nuo Grand Central kelio i

ir minkštų gėrimų. 
Pelnas bus sunaudotas darbi- 

Mes pasiti
kai! Brooklyno ir apy- 

Privažiuoti nešim- j linkės lietuviai parems šį mūsų 
išvažiavimą.

Rengėjai.

dienu laike buvusiu :

Walter Kubilius Vi 
Dar Serga

toliau tyrinėjimą, ( 
kaimynų sužinojus, redaktorius jaunuolis W. Ku- 

kad Isidore Marcus, gyvenęs bilius jaučiasi kiek geriau, ta- 
208 Rodney St., buvo pernai čiau vis dar gana sunkiai ser- 
dingęs be žinios, ir kad buvę ga. Dar 
žinoma, jog jis paskiausia bu- j sustiprės, 
vęs 
to. 
cus 
k ė, 
tai 
birželio 21-mą, 1940 m.

Mrs. Marcus pasakojo, kad 1 .. mjos vyras buvęs loterijų ra-Į 
keto kolektoriumi ir tankiai, 
su savimi turėdavęs nuo $50; 
iki $100. Kadangi jis vaikš
čiodavęs pas dženitorius ii* na-1 
mų prižiūrėtojus išrinkti lote
rijų pinigus, esą galimybių, I 
jog jis galėjęs būt užmuštas 
apiplėšimo tikslu.

Ji apipasakojo, "kokiais dra
bužiais jis dėvėjęs dingimo 
dieną, bet drabužių rasta tik j 
skuteliai, taipgi rasta rūdimis 
apkerpėję raktai. Tie likučiai 
ir dantys paimta ištyrimui.

N.

Vedant 
policija iš

Laisvės” angliško skyriaus

ims laiko, kol pilnai 
kad galėtų grįžti 

matytas prie to apartmen-: darban. Randasi namie, 348 
Pašaukta Mrs. Rose Mar- Keap St. 
prie to keisto radinio, sa-i 
kad galimas daiktas, jog. 
likučiai jos vyro, dingusio |

Kada Perdaug Žada, Reikia 
Apsižiūrėti

P-lė McDonnell, registruota 
slaugė, savo norėjime pratur
tėti patikėjo suktai bobelkai 
Callaghan $3,050 savo taup
menų, už kuriuos ji nupirk-

Kelrodis Išvažiavimai!
BMT ar Independent linijo- 
is važiuokite į Jamaica. Iš

lipt Sutphin Blvd, stotyje. Imt 
Hillside No. 1 busą. Išlipt ant 
Springfield Blvd, (tas pats ke
lias vadinasi ir 25th Rd.) ir 

: eit po kairei į kalną (apie 15- 
■ 20 minučių). Praėjus antrą 

’ patiltę prie pat kelio, po kai
rei, matysit tankią giraitę, per 

' kurią siauru keliuku paėję 
apie porą mažų blokų ir rasi
te išvažiavimo vietą.

Giraitė randasi 
lio, priešais įėjimą į 
Pond Parką.

Da- 
bet 
sa-

Bildingas Užgriuvo Senuką
Edward Clifford, 72 m., 272 

Wyckoff St., rastas uždusęs 
po griuvėsiais seno namo, 505 
Warren St. Namas buvo ne
gyvenamas ir liepos 8-tos po
pietį dalis namo įgriuvo. Me
nama, kad senukas galėjęs 

. įeiti iš griuvėsio pasirinkti
skersai ke-ima^M ir tuo tarpu dar stovė- 

Alleypus*0P namo dalis jį užgriuvo, 
j Kūną rado jo du sūnūs, ku- 
; rierrl grįžus iš darbo motina 
pasakė, kad tėvas dingęs.

Vienu tarpu Ellis rodė $10 
pasirašytą per Mrs. 
čekis buvęs išrašytas 

ir iškeistas

čekį, 
Kern. 
Darbo Partijai 
Hoffman gėrimų firmos. Jo 
klausė, kaip čekis atsidūręs 
toj firmoj. Į tai Kern atsakė: 
“Mano žmona galėjo jį pa
dovanoti partijai. Aš nema
nau, kad mano žmona būtų 
išgėrus dešimties dolerių ver
tes alaus per visą savo gyve
nimą.”

Kern’ą kamantinėjo ir dėl 
jo prileidimo prie civilės tar- Į 
nybos Dr. Jesse Newlon ir 
prof. Ned Dearborn. Komite
tas laikė esant tai nusikaltimu, 
kadangi jie turį ryšių su žur- j 
nalu ‘“Social Frontiers”, o tas I 
žurnalas kartą įtalpinęs Earl I 
Browderio straipsnį, kaipo da-1 
Ij sympoziumo, kuriame Brow- 
deris rašęs, kad švietimas Am
erikoj evdamas reakcine link-

Long Beach pajūriuose ins
pektoriai patikrinsią visus lai- 
vukus, kad jie atatiktų fede
ral iams patvarkymams.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551

Irving Teatre Puiki So
vietinė Filmą “Shors”

Visgi Perkrausiu

“Shors” atvaizduoja Ukrai
nos kovą už tautos laisvę lai
ke civilio karo, 1917-1919 me
tais. Nikolai Shors, sugrįžęs 
iš Rusijos Imperijos armijos, 
metasi kovon už savo gimto
sios Ukrainos laisvę. Ukraina 
tuomet buvo rankose hetmano 
Skoropadskio ir generolo Pet- 
liuros, kurie sudarė organizuo
tą militarišką diktatūrą su pa- 
gelba laikinosios valdžios Pe
trograde. Prieš tą militarišką 
diktatūrą Shors ir jo revoliu
cinė armija pradėjo kovą pir
miausia. Nusilpnėjus rusų mi- 
litariškams frontui, į Ukrainą 
įsibriovė Vokietijos armija.

Greta šios, taip pat rodo
ma Meksikos filmą “Vilnis,” ir 
vėliausios Sovietų žinios. Ir
ving Teatras randasi Irving

P-
1S

us-

Apskundė Ligoninę

savo viršininkų įkaltinimus ir 
jų pasiteisinimus.

Komitetas ištiesti ilgai pra
kaitavo kamantinėjant Kern’ą 
del jo “pavojingo protavimo”, 
tačiau jo atsakymai jų nepa
tenkino. Pavyzd in, Ellis per 
ištisą sesiją klausimais ataka
vo Kern’ą, kad jis rėmęs Prieš- 
karinės-Priešfašistinės Lygos 
suruoštą Taikos Paradą rug
pjūčio 7-tą, 1937 m. Jis sakė, 
valdininkui netiko remti tokį 
paradą, kurį rėmė komunistai.

Atsakydamas į tai Kern pa
žymėjo, kad tos demonstraci
jos rėmėjuose buvo ir senato
riai Wagner, Berry, Capper, 
kad ją. taip pat rėmė buvęs 
Minncsotos gubernatorius Ben
son.

Ellis vėliau atakavo Kern 
i už draugiškumą su Arthur R. 
Braumlich Jr., Miesto Kolegi-

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

c
r-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedeliomis

teis-
II. White, pakviestas 

Gordonienę perkraustyti 
vienos vietos į kitą, ją kra 
tęs visu gabumu—stambmenas
į vežimą, smulkmenas į kiše
nių. Bet tos smulkmenos kai
navusios $3,000, tad krausty- 
toją sulaikė. Suradus, kad jis 
pirmiau buvęs 9 kartus nuteis
tas už vagišiavimą, jį pasiun
tė nuo 15 metų iki gyvos 
vos kalėti.

MIRĖ

gal-

Mrs. S. Fui d patraukė 
man Flushing ligoninę, reika- 

j laudamas $300,000, ir dakta- 
I rus Lewert ir Sherzer ir slau
gę Phelps, reikalaujant $100,- 
000 atlyginimo už vyro mirtį. 
Jos vyras Frederick, kaip sa
koma skunde, pereitų metų 
birželį pasidavęs ton ligoninėn 
diagnostymui sciaticos ir bu
vęs įčirkštas adrenalino vieton 
novocaino, nuo ko tuojau 
ręs.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties.

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

TQ

m i-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8 1158
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atostogauja
žinomas brooklyniečiams 

Great Necko biznierius Anta
nas Kasmočius su šeimyna ato-1 
stogauja Manchester, N. II., iš j 
kur sveikina visus laisviečius. I 
Nusiskundžia, kad tenykštėse 
maudynėse šiuo tarpu vanduo 
labai šaltas, tad nedaug tenka 
maudytis.

Liepos 8 d. mirė Marijona 
Draugelienė, 72 m. amžiaus, 
gyvenusi 497 Lincoln Avė., 
Brooklyne. Tai plačiai pagar
sėjusio, prieš 25 m. mirusio, il
gus metus buvusio Brooklyne 

’biznieriaus, salės savininko 
Petro Draugelio žmona. Velio
nė pašarvota graboriaus Sha- 
lins-šalinsko koplyčioj, 84-02 
Jamaica Ave., prie Forest 
Parkway stoties. Velionė lai
dojama penktadienį, liepos 11 
d. 10 vai. ryto, į Kalvarijos 
kapines.

Liko sūnus Jonas, dvi duk
terys: Ona Sekienė, gyvenan
ti Hartford, Conn., ir Mildred, 

į taip pat sesuo Naujavičienė, 
Waterbury, Conn.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstamieji prašomi į šermenis.

Sužeidė Darbe
Chadsey ir J. Bazzani, 

darbininkai Steinway Piano 
Co., Astorijoj, nukrito su pre
kiniu keltuvu 40 pėdų. Tačiau 
tapo sužeisti ne nuo kritimo. 
Nuo ūmaus sustabdymo auto
matiškais stabdžiais, 
užgriuvo daugis lentų 
žeidė.

F.

ant jų
ir su-

groser-John De Mato, savo 
nėj, 794 Classon Avė., mirti
nai subadęs jo krautuvėn at
ėjusį girtą ir prie jo prieka
biavusį E. T. Beahn, 503 St. 
John’s Place, tapo džiūrės iš
teisintas, pamatuojant, kad jis 
žmogžudystę papildęs savęs 
apsigynimui.

IrvingScena iš Sovietų judžio “Shors,” dabar rodomo 
Teatre, Irving’ Place ir 15th St., New Yorke. Toj pat 
programoj rodo judj “Vilnis” ir vėliausias žinias iš So
viet i jos.

tr ĮKRISIa

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka kepti ruginę ir baltą duo
ną. Malonėkite greitai atsiliepti, 
nes darbas ant visados. Mokestis 
gera. Kreipkitės: Jonas Zarskus, 
28 Birch St., Lewiston, Me. 
(162-167)

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 širdingą 
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)

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; guspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
ViČLAI VAKARO.

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame- 
'’ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

k

Telefonas: Humboldt 2-7964

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

6 tat 
adresas.

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

visados bus patenkinti.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N.

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

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avės.
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Telephone

STagR 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais ■
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Tel. Ev. 4-8698

Skersal nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




