
KRISLAI
Kai Mokslas ir Kultūra

Buvo Pradėję Klestėti . . . 
Kur Tuomet Dėsis Fašistai? 
Dvieju Hitlerininku

Nuomonės.
Rašo R. M i žara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Gavome pluoštą iš tarybinės 
Lietuvos laikraščių, išėjusių 
dar prieš karą, štai “Valstie
čių laikraštis” (iš geg. 20 d.) 
rašo: No. 166 LAISVĖS ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 

Telefoną*: Stags 2-3878

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
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‘“šiais metais Aukštosios 
mokyklos išleis 168 gydyto
jus, 100 mokytojų, 27 statybos 
inžinierius, 50 agronomų, 15 
veterinarijos gydytojų ir lt. 
Kauno konservatoriją baigs 
35 žmonės.

“šiais metais i Lietuvos TSR 
Aukštąsias mokyklas bus pri
imta apie 3,500 žmonių. T Vil
niaus ir Kauno universitetus 
— 2,500, j Vilniaus žemė.1! 
rkio Akademiją 120, i Vil
niaus. Pedagoginj Institutą — 
30o, i Konst' vatoriją — dau
giau kaip 100 asmenų.”

Lietuvos liaudis jau buvo 
gražiai susitvarkiusi. Mokyk
los, — pradžios, vidurinės ir 
aukštosios — puikiai klestėjo. 
Vartai i mokslą buvo atidary
ti visiems — pirmiausiai tiems, 
kurie yra gabūs, kurie mokslo 
troško, o ne tiems, kurie pini
gų turėjo. Mokslas buvo ne
mokamas. Darbo ž m o n ė s 
džiaugėsi nauju, laimingu gy
venimu, kuris gerėjo su kiek
viena diena.

Bet štai prasidėjo baisusis 
karas — tarptautinis banditas 
paleido savo govedas ant Lie
tuvos ir visos Sovietų Sąjun
gos. Kas buvo kuriama, tas 
dabar naikinama. Lietuva nu
alinta fašistinio barbaro žiau
rios kanopos. Tūkstančiai 
žmonių žuvo karo liepsnoje*. 
Tūkstančiai jų kalėjimuose.

Hitlerio barbarai, eidami iš
vien su Škirpomis, Raštikiais ir 
kitais niekšais, parsidavusiais 
Vokietijos banditams, išžudys 
kelias dešimtis tūkstančių Lie
tuvos darbo žmonių. Baisios 
kančios laukia mūsų brolius ir 
seseris fašizmo okupuotoje 
Lietu voje.

Bet tomis kančiomis džiau
giasi lietuviški judošiai — fa
šistai, socijalistai ir klerikalai. 
Jie skelbia, būk Lietuva jau 
esanti laisva . . . Laisva barba
riško mažųjų tautų nepriete- 
Jiaus, nacizmo, nelaisvėje!...

Bet pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė turi žinoti: 
tos kančios, ta priespauda, tas 
baisusis fašistinio slibino užgu
limas ant mūsų tėvų žemės 
yra tik laikinas, — kaip laiki
nas yra pavergimas kitų Euro
pos kraštų. Slibinui bus pada
rytas galas, nors tam prisieis 
daug aukų paaukoti, daug tur
to išeikvoti.

Sovietų Sąjunga, Anglija, 
Amerika ir kiti demokratiniai 
kraštai sunaikins fašizmą ir 
pasaulis atsistatys ant naujų 
pagrindų. O tuomet Lietuvoje 
nebeliks vietos niekšams par- 
davikams ir budeliams, einan
tiems išvien su tarptautiniu 
banditu Hitleriu!’

Bet ką tuomet darys smeton 
- naciai Amerikoje? Kur jie 
tuomet dėsis?

Lietuviškas Gebelsas (Ance- 
vičius) rašo fašistų - socijalis- 
tų - klerikalų spaudai, kad

"... . bolševikų kariuomenė, 
pakliuvusi vokiečių nelaisvėn, 
atrodo kaip driskių ir skur- 

x d žiu masė .. .”
O kunigas Prunskis, kuris 

yra matęs Lietuvoje raudon
armiečius, kuris paskui pabė
go pas Hitlerį, kuris, su Hit
lerio pagalba atvyko Ameri
kon ir sėdi “Draugo” redakci
joje, rašo, kad jis turėjęs pro
gos kasdieną matyti raudon
armiečius, kai gyveno Lietu
voje, o jis tarybinėje Lietuvo
je gyveno net penkias savai
tes. Taigi:

“Tiesa, jie buvo išvargę ir 
sudulkėję', bet negalima saky
ti, kad jie būtų darę skurdų 

v > vaizdą. Reikia jiems pripažin- 
f > ti kreditą, kad bent pirmosio-

... mis savaitėmis raudonarmie-% K. 
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ŽIAURŪS MŪŠIAI DVIEJOSE 
FRONTO DALYSE

I --------
Maskva, liepos 15.—Žiau

rūs mūšiai siaučia tarp 
Raudonosios Armijos ir na
ciu šiauriniame ir centraii- 
niame frontuose.

Sovietų orlaiviai smarkiai 
į bombardavo mechanizuotas 
;priešų jėgas ir žibalo šalti- 
inius Rumunijoj.

(Rumunų vyriausybė pra
neša, kad Sovietų lakūnai 

, padegė “tris” žibalo sandė
lius Bloesti ir kitur Rumu- 

I nijoj.)

ANGLIJA JAU PILNA SO
VIETU SĄJUNGININKE

London, liepos 15.—Angli
jos ministeris pirmininkas 
;W. Churchill pranešė sei
mui, kad Anglija ir Sovie
tai jau yra pilni kariniai 

! sąjungininkai.
Kartu Churchill pabrėžė, 

jog Anglijos sąjunga su So
vietais “nėra tam padaryta, 
kad anglai kariauti! už ko
munizmą, o tik tam, kad abi
dvi šalys visomis jėgomis 
tęstų karą prieš hitlerinę 
Vokietiją, kad duotų viena 

i kitai kai]) galint daugiau 
Ipagalbos ir kad nedarytų 
‘atskiros taikos su naciais.”

ŽUVO DAUGYBĖ NACIŲ
Maskva, liepos 15. — So

vietų armija sunaikino ban
gų bangas vokiečių kariuo
menės, grudžiamos prieš So
vietus trijuose svarbiau- 

jsiuose frontuose.
Sovietų kariuomenė kriu- 

jšina kartotinus nacių mėgi
nimus prasimušt pirmyn 

J srityse Pskovo, Vitebsko ir 
Novogrado Volynsko.

Suomiai Sakosi Žengia Pir- 
O 4- 

myn prieš Sovietus
Helsinki, Suomija. — Suo

mių komanda praneša,. kad 
i jie keliose vietose, girdi, 
pralaužę Sovietų pozicijas 
Karelijos-Ladogos srityje ir 
kai kur pasivarę pirmyn iki 
37 mylių, nežiūrint, kad 
Raudonoji Armija atkakliai! 
priešinosi.

RAUDONOJI ARMIJA LABAI
GRIEŽTAI KOVOJA

Berlin, liepos 15.—Naciai 
pripažįsta, jog Raudonoji 
Armija labai griežtai kovo
ja Pskovo srityje ir atkak
liai gina Kijevą.
čiai Lietuvoje .neplėšikavo. Ne
teko girdėti, kad jie kokia viš
tą kur būtą nukniaukę. Neat
rodė nei apiplyšę. Neatrodė, 
kad jiems truktų ginklų ar 
maisto. Priešingai, stebėjausi 
tais milžiniškais lėktuvais, ku
rie raižė Lietuvos dangų. Darė 
įspūdį ir ju tankų gausybė. ..”

Girdi, raudonarmiečiai “da
rė įspūdį disciplinuotos ka
riuomenės.”

Taigi, rašo du hitlerininkai 
— daktaras ir kunigas — ir 
žiūrėkit, kokis tarp jų skirtu
mas!

Nuskandino Du Vokiečių.
Naikintuvus, 14 Transporto

Laivų ir Submarihą
Dar Sužeista 13 Vokietijos Laivu ir Naikintuvas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 14.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido šį pranešimą:
Per visą naktį iš liepos 13 į 14 d. nebuvo jokių didelių 

mūšių ir neįvyko jokių svarbių permainų pozicijose mū
sų kariuomenės.

Mūsų oro jėgos ir toliau per ištisą naktį naikino priešo 
orlaivių jėgas jo stovyklose. Mūsų orlaiviai kirto smū
gius motorizuotai ir mechanizuotai priešo kariuomenei 
ir bombardavo Jassus, Romaną ir Ploesti (Rumunijoj).

Liepos 13 d. mūsų oro jėgos sunaikino 94 priešo orlai
vius, o savo neteko 12 orlaivių.

Maskva, liepos 15. — Anksti šiandien Sovietų Žinių 
Biuras išleido sekamą pranešimą:

Liepos 14 d. mūšiai buvo tęsiami šiaurvakarinėje, va
karinėje ir pietvakarinėje fronto dalyse.

Mūsų kariuomenė priešinosi ofensyvai priešo tankų 
ir motorizuotų jo armijos dalių, kartotinai kontr-atakavo 
juos ir padarė priešui didelių nuostolių.

Vakaruose mūsų kariuomene ir oro jėgos sunaikino 
bent 100 stambių priešo tankų ir didį skaičių automo
bilių.

Pietvakariuose mūsų kariuomene sumušė stambius 
priešo kariuomenės būrius, apie 3,000 vyrų. Mes pagro
bėme didelį skaičių lauko kanuolių, kulkasvaidžių, mo
torinių vežimų ir amunicijos.

Liepos 12 d. vakare buvo pastebėta Baltijos Jūroj 
stambūs transportiniai priešo laivai, kurie gabeno ka
riuomenę ir tankus, o juos lydėjo stipri sargyba—nai
kintuvai, sargybos laivai, mažesni kariniai laivukai ir 
greitieji kovos lėktuvai. Būrys karinių mūsų laivų iš Bal
tijos laivyno, mūsų orlaiviai ir pakrančių kanuolės pada
rė sunkių nuostolių transportiniams priešo laivams. Nu
skandinta 2 priešo naikintuvai, 13 transportinių laivų ir 
viena didelė valtis, kuri buvo prikrauta tankų. 13 kitų 
priešo transportinių laivų ir vienas naikintuvas tapo pa
vojingai sužeisti ir palikti liepsnose. Mes neturėjome jo
kių nuostolių.

Lakūnas vieno sovietinio orlaivio, saugojančio Balti
jos Jūrą, pamatė priešo submariną už 30 kilometrų nuo 
kranto. Sovietų naikintuvas paleido gilumos bombas ir 
tuom pribaigė submariną.

Užrekorduota keli atsitikimai Norvegijos prieplaukose, 
kad norvegų laivų įgulos atsisakė gabent vokiečių ka
riuomenę ir amuniciją į Suomiją (Finliandiją). Fašistai 
be ceremonijų apsidirbo su jūrininkais, kurie atsisakė 
pildyt okupacinės (vokiečių) valdžios įsakymus. Tokiu 
būdu tapo sušaudyti jūrininkai Jurgenson, Kripson ir 
Knudsen Stavanger prieplaukoj. Daugelis jūrininkų buvo 
nuimti nuo laivų ir kankinami ant kranto.

Lenkai Sudarys Savo 
Armiją Sovietuose 
Karui prieš Nacius

London. — Faktinai jau 
padaryta sutartis tarp So
vietų Sąjungos ir Lenkijos 
valdžios esančios. Londone, 
kad bus įsteigta lenkų ar
mija sovietinėje žemėje ka
riaut prieš Vokietiją, kaip 
pranešama iš patikimų šal
tinių. Sutartį pasirašysią 
Sovietų ambasadorius Iva
nas Maiskis ir lenkų vald
žios ministeris pirmininkas 
generolas Vladislavas Si
korskis. Sovietai pripažįsta 
Lenkijai teisę gyvuot kaip 
nepriklausomai šaliai.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tam PUSLAPYJ

Hitlerizmas Susilauks 
Mirties Dekreto, Kaip 

Teigia “Pravda”
Maskva. — Sovietų tarp- 

savinės pagalbos sutartis su 
Anglija ir milžiniška med
žiagine Amerikos galybė, 
remianti karą prieš Hitlerį, 
tikrai išneš mirties nuos
prendį hitlerizmui, kaip ra
šo ‘‘Pravda”: “Jokios Hitle
rio gudrybės, jokie nacių 
melai negali paslėpt nuo 
Vokietijos žmonių prągaiš- 
tingus vaisius, kuriuos jiem 
neša ši nauja Hitlerio avan
tiūra” (karas prieš Sovie
tus).

ORAS. — Šį trečiadienį 
tarpais būsią lietaus.

VOKIEČIAI ATMESTI 20 IR 
DAUGIAU MYLIU ATGAL
Maskva, liepos 15.—Sovie

tų kariuomene per didžią 
kontr-ofensyvą atmetė vo
kiečius 20 mylių atgal į va
karus nuo Dniepro upės, 
Bobruisko srityje.

Raudonoji Armija, kaip 
jau pirmiau minėta, atgrie
bė nuo nacių Rogačevą, 32 
mylios į rytus nuo Bobruis
ko, ir Žlobiną, 12 mylių į 
pietus nuo Rogačevo.

Sovietų kariuomenė kelio-, 
se vietose pergrūdo nacius 
atgal per Dniepro upę po to, 
kai nutildė vokiečių kanuo- 
les ir smarkiai sumušė jų 
tankus.

Vokiečiai, pirm apleisda
mi Rogačevą, apiplėšė mies
tą ir sudegino daug namų.

Rogačevo vieškelis yra 
užsikimšęs daugybe nacių 
tankų, kuriuos Sovietai pa
grobė nuo vokiečių.

“ŽAIBIŠKI” NACIU PRANE
ŠIMAI NEPATVIRTINTI

Berlin, liepos 15. — Na
cių valdininkai pasakoja, 
kad Sovietų armijos “krin- 
kančios”, kad vokiečiai bile 
kada galėsią užimt Kijevą, 
kad naciai ir suomiai “per
galingai” žygiuoją prieš Le
ningradą, kad jie apgulą 
Narvą į pietų vakarus nuo 
Leningrado, kad vokiečiai 
grumiąsi pirmyn į pietus 
nuo Pskovo ir į rytus nuo 
Peipus ežero; kad centre 
Stalino Linijos naciai išvarę 
raudonarmiečius iš jų pozici
jų į rytus nuo Vitebsko ir 
priėję Mogilevo priemies
čius; kad į rytus nuo Novo
grado Volynsko vokiečiai 
neatlaidžiai spaudžią Sovie
tų kariuomenę tolyn atgal 
linkui Kijevo, ir kad Bessa- 
rabijos fronte naciai atstū
mę toliau atgal raudonar
miečius srityje Mogilevo 
Podolskio.

Bet aukštoji vokiečių ko
manda nieko nesako apie 
tokius saviškių žygius.

Japonai Grasina Panaikinti 
Sutartį su Sovietais

Tokio, liepos 15. — Japo
nijos valdininkai labai pyks
ta, kam Sovietai prisodino 
minų į Vladivostoko vande
nis. Vienas japonų valdžios 
atstovas viešai pareiškė, 
kad Japonija dar laikosi be- 
pusiškumo sutarties su So
vietais, bet toliau tai, girdi, 
nežinia kaip būsią.

PARTIZANŲ ŽYGIAI 
PRIEŠ NACIUS

Maskva. — Sovietiniai 
partizanai užfrontėje visiš
kai sunaikino vieną didelį 
vokiečių traukinį pilną kari
nių reikmenų; pagrobė daug 
nacių kulkasvaidžių, ranki
nių granatų ir šautuvų.

Rooseveltas Reikalauja 
Ilgiau Palaikyt Armijoj 
Vyrus Paimtus 1 Metam

Paskui Reikalaus Teisės Siųst Kariuomenę į Užjūrius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų • kongresui įnešta 
sumanymai reikalaują neri
botam laikui ilgiau palaikyt 
armijoj jaunus vyrus, kurie 
pradiniai buvo paimti tik 
vienų metų tarnybai; taipgi 
palaikyti armijoj valstijų 
milicininkus, pašauktus at
sarginius ir savanorius ka
reivius.

Tokie sumanymai įteikti 
kongresui pagal reikalavi
mą prez. Roosevelto ir ar
mijos štabo galvos genero
lo Marshallo. Jiedu sako, 
kad draftuoti vyrai, kaip ir 
kiti minimi kariai, turi būt 
laikomi armijoj, kol praeis 
dabartinė kariškai pavojin
ga padėtis.

Prezidentas pasišaukė į 
Baltąjį Rūmą vadus sena
torių ir kongresmanų, kad 
įtikint juos, jog reikia grei
tu laiku išleisti įstatymą 
pailginantį karinę tarnybą. 
Armijos štabo galva gen.

Nacią Komanda Sako, 
Kad jie Pagal Planą Vei

kią prieš Sovietus
Berlin. — Hitlerio karo 

štabas skelbė liepos 14 d., 
kad naciai “pagal planą tę
sia prasilaužimo veiksmus 
rytiniame fronte.”

Pasak nacių, suomiai pra
dėjo atakuot Sovietus vaka
riniame ir šiauriniame šone 
Ladogos ežero.

Vokiečiai teigia, kad jų 
naikintuvai nuskandinę du 
sovietinius sargybos laivu- 
kus.

Anglijos Frontas
Anglijos vandenyse nacių 

orlaiviai padegę du preki
nius anglų laivus ir sužeidę 
du kitus. Jie taipgi sėkmin
gai bombardavę Anglijos 
prieplaukas.

Anot vokiečių, tai tik silp
nos anglų oro jėgos numetė 
kiek bombų į šiaur-vakarinę 
Vokietiją, bet mažai nuosto
lių tepadarė. Vokiečiai nu
šovę vieną anglų orlaivį.

Italy Fašistai Įžiūri Japonų 
Karą prieš Sovietus

Roma. — Italų fašistų 
spauda pranašauja, kad pa
sirašius Anglijai tarpusavio 
pagalbos sutartį su Sovietų 
Sąjunga, tai, girdi, Japoni
ja tikrai įsitrauks į karą 
prieš Sovietus ir prieš An
gliją; o anglai beveik nieku 
negalėsią paremt Sovietus.

Italijos fašistai skelbia, 
kad naciai “prasimušę” per 
Stalino Liniją.

Marshall nurodinėjo, jog 
paleidimas atsitarnavusių 
vienus metus kareivių tai 
būtų pavojingas armijos 
krikdymas.

Pirmiab buvo įnešta kon
gresui sumanymas duot 
prezidentui galią siųst Jun
gtinių Valstijų kariuomenę 
ne tik į amerikinius kraš
tus, bet ir visur, kur jis ma
tys reikalo. Dabar preziden
tas Rooseveltas laikinai ati
deda šį sumanymą, kad tik 
būtų greičiau priimtas įne
šimas, reikalaujantis pail
gint tarnybą armijoj. Nes 
jeigu valdžia bandytų per- 
varyt abudu sumanymus 
vienu kartu, tai galėtų kon
grese kilti perilgi ginčai ir 
ergeliai. Bet kai kongresas 
išleis įstatymą dėlei karinės- 
tarnybos pailginimo, paskui 
prezid. reikalaus suteikti 
jam teisę siųsti karines Am
erikos jėgas, kur tik jam 
atrodys tinkama.

Du Sovietą Pasiuntiniai 
Sugrįžo iš Londono į 

Maskvą Raportuot
London. — Iš Londono 

sugrįžo į Maskvą generolas 
F. Golikovas, Sovietų gene- 
ralio štabo vice-galva, ii4 
pulkininkas V. Dragūnas, 
nariai karinės Sovietų pa
siuntinybės, išbuvę Anglijoj 
vieną savaitę. Jie duos So
vietų vyriausybei raportą 
apie pasikalbėjimus su Ang
lijos karininkais ir valdžia 
apie bendradarbiavimą kare 
prieš Vokietiją. Paskui gen. 
Golikovas ir pulk. Dragūnas 
vėl sugrįšią į Londoną.

Tuo tarpu kiti karinės 
Sovietų pasiuntinybės na- * 
riai tęsia pasitarimus su an- • 
glais karo žinovais ir valdi
ninkais apie bendro veikimo 
būdus prieš nacius.

Pranešama, kad anglų 
valdžia norėtų ką daugiau 
daryt prieš Vokietiją, ne 
vien tik orlaiviais ardyt na
cių prieplaukas, fabrikus ir 
geležinkelius.
Anglai Pripažįsta, kad So

vietai Gerai Kovoja
Anglų karininkai sako, 

jog Sovietai veda pirmos 
rūšies kovą prieš Vokietiją, 
nors Raudonajai Armijai ir 
tenka kai kur pasitraukt 
atgal. Anglai pripažįsta, jog 
naciams nevyksta sunaikint 
Sovietų oro laivyną.

London, liepos 15.—Ang
lų ministeris pirmininkas 
Churchill pranešė, kad greit 
Sovietai padarys sutartį su 
Lenkijos valdžia Londone.

1
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Bastilijos Griuvimo Minėjimas 
Šiemet

Per 150 metų Francijos liaudis minėjo 
Bastilijos griuvimą (1789 metų liepos 14 
d.). Bastilijos griuvimas reiškė pradžią 
Didžiosios Francūzų Revoliucijos. Tai 
reiškė uždavimą mirtino smūgio feoda
lizmui visame pasaulyje. Tai reiškė fran
cūzų tautos pradžią išsilaisvinimo iš bai
sios priespaudos. , Bastilijos griuvimas 
simbolizavo žmogaus išsilaisvinimą.

Per metų metus francūzų tauta did
žiavosi šia švente, šiuo didžiuoju istori
niu įvykiu. Tą dieną įvykdavo milžiniš
kos masinės žmonių manifestacijos, ku
riose francūzai kartodavo 1789 metais iš
keltus obalsius: Laisvė, Lygybė, Brolybė!

Bet šiemet Bastilijos griuvimo diena 
Franci jo j buvo “pamiršta”. Ji buvo pa
miršta, aišku, ne žmonių, bet “pamirš
ta” oficialiai paminėti. Francija vaitoja 
baisioje priespaudoje. Didesnė to krašto 
dalis yra budelio Hitlerio nelaisvėje,—ji 
yra okupuota. Ji kenčia neapsakomą 
skurdą ir pažeminimą.

Mažesnėj! Francijos dalis, t. >v. oficia- 
linė Francija, skelbiama esanti laisva ir 
ją valdo ordinais apsikaišę “Francijos 
tautos gelbėtojai,” Petain, Darlan ir ki
tokį Hitlerio agentai (panašiai, kaip Lie
tuvoje Škirpos, Raštikiai ir Ko.) Na, ir 
Petain, Darlan ir Ko. uždraudė oficialiai 
žmonėms minėti Bastilijos griuvimo die
ną. Jie uždraudė, nes, pasak jų pačių 
prisipažinimo, jie bijosi liaudies sukilimo, 
jie bijosi žmonių susiėjimo į grupes; jie 
dreba, pamatę keletą francūzų susitiku
sių ir besikalbančių gatvėje. Tai kur gi 
jie leis tau žmonėms manifestacijas tu
rėti.

Bet Francijos liaudis, nors prispausta 
ir pažeminta, tą šventę mini. Jai Bastili
jos griuvimo diena šiemet ypačiai turė
jo dar ir dar priminti būsimas pergales: 
fašizmo griuvimo dieną. Tatai turės būti 
anksčiau ar vėliau.

v.
Anglijos propagandistai pataria visai 

Hitlerio pavergtai Europai nuolat ir 
nuolat ant sienų, šalygatvių ir kitur, 
kur tik praeina naciai pavergėjai, iš
rašyti raidę V. Raidė “V” reikš Victo
ry, o Victory lietuviškai reiškia Pergalę. 
Vokiškai V reikš Vergeitung—atkeršini- 
mas.

V turi būti masiniai pradėta naudoti 
visoje nacių pavergtoje Europoje su š. m. 
liepos mėn. 20 diena.'

Nereikia nei abejoti, kad toji raidė 
(“V”) neužilgo pradės rodytis visoje pa
vergtoje Europoje ir ji bus baisus sim
bolis pavergėjams, budeliams fašistams 
—simbolis jų susmukimo, simbolis jų su
naikinimo.

Norvegijoje, sakoma, jau dabar toji 
raidė visur praplitusi ir naciai bei viso
kį Quislingai iš kailio neriasi, kad sugau
dyti tuos, kurie “V” piešia arba rašo!

Tai tik pradžia!

Dėl Sovietg-Anglijos Sutarties
Pasirašytasis Maskvoje dokumentas,— 

So vietų-Anglijos sutartis — garantuojąs, 
kad abi šalys veiksiančios išvien glaud- 
žiuose santykiuose prieš banditą Hitle
rį ir kad nei viena iš pasirašiusių pusių 
nedarys atskiros taikos sutarties su Ber

lyno banditu, buvo sutiktas tiek Anglijos, 
tiek Sovietijos žmonių visuotinų užgyni
mu ir sveikinimais.

Ir tai yra ne be pagrindo! Abiejų 
kraštų žmonės yra faktinai įsijungę į 
žūt-būtinę kovą prieš vieną ir bendrą 
neprietelių; abiejų kraštų žmonės yra 
pasirįžę sunaikinti fašizmą visiems lai
kams ir suteikti pavergtiems kraštams 
laisvę. Ši sutartis buvo tik formalus už
gynimas to, kas buvo padaryta faktinai.

Dabar svarbu tik tai, kad Anglijos 
vyriausybė, padariusi tokią sutartį, ban
dytų kuoveikiausiai pradėti darbais vy
kinti tą, kas yra būtiniausiai ir skubiau
siai reikalinga. Svarbu, kad ji kuovei
kiausiai veiktų prieš hitlerizmą ryškiau, 
negu buvo veikimą iki šiol.

Tatai turėdamas galvoje, Maksimas 
Litvinovas, andai kalbėdamas per radiją, 
pasakė:

“Svarbu, kad Hitleris negautų nei vie
nos minutes atodūsiui. Kai Hitlerio stra
tegija buvo mušti savo oponentus skirtin
gais laikais, tai mūsų strategija šiuo me
tu turi būti kirsti jam tuo pačiu sykiu.”

Iki šiol Anglija, mums atrodo, perleng- 
vai dalykus ėmė; permažai ji naudojo 
savo jėgą naikinimui bendro priešo.

Mums atrodo, kad Anglija ir Amerika, 
jei jos nori sunaikinti hitlerizmą su ma
žiau iškaščių, su mažiau aukų, tai jos 
privalo tuojau dabar daryti ryškesnius 
žygius tam darbui, kai Hitleris turi su
koncentravęs veik visas savo jėgas gi
gantiškuose mūšiuose su Raudonąja Ar
mija.

Jis Reikia Išlaisvinti!
Mes jau andai rašėme, kad E. Browde

ris buvo vienas tų žmonių-amerikiečių, 
kuris jau senai įspėjo Amerikos žmones 
apie baisią ateitį, kurią ruošia Chamber- 
lainai, Daladierai ir kiti munichieriai. 
Bet jis šiandien laikomas kalėjime, kaip 
koks kriminalistas. “Vilnis” apie tai ra
šo plačiau. Ji sako:

“1939 metų pradžioje Earl Browderis 
rašė: ‘Aš tik ką sugryžau iš savo ke
lionės Europon. Ten aš mačiau kaip šalis 
po šalies patenka į žvėriško fašizmo na
gus, pasėkoje pasitraukimo ir pasidavi
mo vadų. Gi pati liaudis negali sulaikyti 
tą pasitraukimą ir pasidavimą, nes ji 
nėra vieninga...

'“Mums sakė, kad Municho paktas da
vė taiką pavargusiam pasauliui. Bet ta 
banditiška sutartis Hitlerio, Mussolinio, 
Chamberlaino ir Daladier sunaikino Če
koslovakijos respubliką, paskutinę demo
kratijos liekaną centralinėje Euro
poje. Ta sutartis pavedė karo siaubūno 
Hitlerio kontrolėn žymias Europos dalis 
ir daugeriopai sustiprino jo galimybę ka
riauti. Ta sutartis sunaikino taiką Euro
poje.

“Jie sako, kad ‘taika,’ bet tai nėra jo
kia taika. Tai karas, karas trijuose kon
tinentuose, nepasibaigiantis karas. Jis 
prasidėjo civiliu karu prieš Vokietijos 
liaudį, kurią pavergė žiauriausias pasau
lyje režimas... Po to karas persimetė 
Ispanijon, kaipo intervencijos karas. Au
strijos valstybė per vieną naktį buvo su
naikinta. Čekoslovakija buvo sunaikinta. 
Karas persimetė Afrikon ir sunaikino 
Ethiopijos liaudį. Karas siaučia Azijoj, 
kur mirtis gręsia milionams Kinijos vy
rų, moterų ir vaikų.

“Tai yra brutalus, baisus, katastrofiš
kas karas. Ir to karo plitimas, tas karo 
pabaisų .triumfas perstatomas kaipo ‘tai
kos’ laimėjimas. Didesnio melo negali bū
ti.

“Tai taip Browderis rašė 1939 metų 
pradžioje, karštai ragindamas demokra
tijas susivienyti ir pastoti kelią fašisti
niams baisūnams. Tie, kurie turėjo vald
žią tuo laiku, to balso nepaklausė, kaip 
nepaklausė balso milioninių minių, rei
kalavusių sudrausti fašistinius smakus.

“Ir šiandien tas žmogus, kuris rašė 
tos karčios teisybės žodžius įtalpintas ka
lėjimam Geriausias kovotojas prieš fa
šizmą eliminuotas iš laisvos Amerikos 
bendruomenės.

“Tai skriauda ir žaizda, tai neteisybė, 
kurią giliai atjaučia visi fašizmo priešai.

“Milionai žmonių kreipiasi prie prezi
dento Roosevelto: paliuosuokite Eiarl 
Browderį!”

Smeton-Nacių Akcija
Kaip tik Lietuvos liaudis 

nusikratė kruvinojo Smeto
nos režimo, tai visa smeto
ninių “smetonėlė” galva
trūkčiais spruko pas savo 
globotoją—Adolfą Hitlerį. 
Jis juos priėmė šiltai, ir 
darbą jiems davė prie savo 
imperialistinio grosses spiel 
(didžiojo lošio). Nors sme- 
tonininkų nosys ir ne ariš- 
kos, bet jie pasižadėjo būt 
ištikimais nuo galvos iki ko
jų, arba, kitaip sakant, tar
nauti nacizmui kaip tikri 
Hitlers j unge-r-Hitlerio vai
kai.

Ir tie lietuviški Hitlers- 
junge pradėjo smetoniškai- 
naciškąjį spiel (lošį) visa 
jiems galima plotme.

Nors Herr Smetona ir la
bai norėjo būti “starša” to 
lietuviškai-naciško lošio, bet 
fiurjeris Hitleris jį prie to 
to neprileido. Matomai, jis 
jam pasirodė per daug bai
lus ir negana apsukrus. Pir
muoju smuiku padėjo groti 
Kazį Škirpą, kuris buvo 
smetoniškos Lietuvos pa
siuntiniu Berlyne.

Su pulkininku Kaziu Škir
pa galvinyje, Berlyne liko
si suorganizuota smetoninių 
bėglių draugija “Lietuvai 
išlaisvinti iš bolševikų oku
pacijos.”

Smeton-nacių “Vienybė” 
apie tą draugiją rašė (vas. 
7, 1941 m.):

“Kiekvienas naujai atvy
kęs iš Lietuvos bėglys pri
valo prisiekti dirbti Lietu
vos vadavimo darbą, o, rei
kalui esant, neatsisakyti pa
aukoti net savo gyvybę.

“Kiek ta lietuvių draugija 
•turi įtakos Berlyne, parodo 
šitoks faktas. Pabėgėliai iš 
Lietuvos, paprastai, yra su
laikomi Rytų Prūsuose. Ne
toli Įsrūtės jie uždaromi 
koncentracijos stovyklose. 
Bet užtenka bėgliui parašy
ti laišką į Berlyną, kaip bė
glys, bematant, gauna leidi
mą atvykti į Berlyną, čia 
jis tuojau aprūpinamas dra
bužiais, maistu, kambariu ir 
vėliau—darbu.”

Hitleris, kaip matote, 
smetonininkus priėmė kaip 
tikrus savo vaikus (Hitlers-

junge!), viskuom aprūpino, 
ir prisaikdino, kad, “reika
lui esant, neatsisakyti pa
aukoti net savo gyvybę”! Ir 
jie, .vieton “valio,” šaukė: 
“Heil Hitler!”

Savo duotąjį žodį Hitleriui 
smetonininkai “šventai” iš
pildė šių metų birželio 22 
d., — vokiečiams iš pasalų 
užpuolus Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą, jie, smetonininkai, 
išskerdė tūkstančius Lietu
vos nekaltų gyventojų!

Lietuvos istorija to sme- 
tonininkų žygio NEUŽ
MIRŠ!

Amerikoje visokio plauko 
smetonininkai labai gerai 
žinojo, kam Hitleris nori 
panaudoti Lietuvos smeto
ninius bėglius. Mėsininkui 
Škirpai gerai buvo žinomi 
Hitlerio planai pulti Sovie
tų Sąjungą ir (Lietuvą), ir 
jis (Škirpa) apie tai nuolat 
savuosius informavo. Škir
pa be paliovos grūdo “ži
nias” iš Berlyno į šią šalį 
apie “baisumus Lietuvoje”, 
o tomis žiniomis buvo už
pildyti visi smeton-nacių lai
kraščiai Amerikoje, žodžiu, 
visi jie pasitarnavo Hitle
riui !

Tą Amerikos lietuviai tu
ri įsitėmyti!

yra Vokietijos imperialistų 
plėšikų karas prieš Tarybų 
Sąjungos žmones ir tuo pa
čiu sykiu karas prieš viso 
pasaulio darbininkiją. Visur 
darbininkija turi vienyti sa
vo jėgas kovai prieš fašiz
mą ir reikalauti savo vald
žių, kad jos išpildytų savo 
prižadus, padėti Tarybų Są
jungai.

Nazių plėšrioji armija 
puola Tarybų Sąjungą. Kai 
■atsisuks į vakarus, tai puo
limai eis prieš Angliją ir sy
kiu prieš Ameriką.

Stovėjimas su Tarybų Są
junga, kad sumušti Hitlerio 
jėgas Rytuose yra apgyni
mas pažangos, apgynimas 
žmonių teisių ir geresnio 
gyvenimo.

Rusų Vieningumas 
Amerikoj

Rusų darbo žmonių dien
raštis “Russkyj Golos,” išei
nąs New Yorke, rašo, kad 
niekados pirmiau nebuvo to
kios vienybės tarpe rusų 
darbo žmonių Amerikoj, 
kaip dabar. Iš visų kolonijų 
ateina laiškai, kuriais prašo 
priimti jų aukas kovai prieš 
fašizmą, prašo siųsti juos į 
Sovietų Sąjungą karui prieš 
brutališkus fašistus. Žino
ma, ir tarpe rusų yra būre
liai fašistų, kurie džiaugia
si Hitlerio budeliškais žy
giais, taip, kaip ir pas mus 
lietuvius.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-79G4

T

Hitlerio govėdoms už
puolus Sovietų Sąjungą, 
Amerikoje smeton-nacių re
daktoriai (Tysliava, Michel- 
sonas ir Ko.) džiūgaudami 
ėmė šaukti:

—Ar mes nesakėme, kad 
taip bus!

—Jūs—žiopliai!...
—Nepermatėte! Nežino

jote!. ..
Taip, mes nežinojome. 

Prisipažįstam!... Su Berly
nu mes jokių slaptų ryšių 
neturėjom, neturim ir netu
rėsim! Jūsų Berlynas jus 
slaptai informavo, kad bus 
daroma tas ir tas, bet vie
šai bei oficialiai—nuginčy
davo !

Labai atsiprašome, kad 
mes nei jūs, nei jūsų Ber
lyno “teisingumui” netiki
me ! Proncė.

IŠ KARO IR APIE KARA
Armijos Moralas

Patys Vokietijos kores
pondentai pripažįsta, • kad 
jie niekur tokio aukšto ar
mijos moralo nerado, kaip 
turi Raudonoji Armija. Jei
gu vienas kareivis lieka gy
vas apsitvirtinime, tai ir tas 
kariauja iki žūsta.

Jeigu Hitleris per despe
ratiškas pastangas ir giliau 
įsibriaus į Tarybų Sąjun
gos teritoriją, tai pamatys 
tokį žmonių pasipriešinimą, 
tokias kovas ant kiekvieno 
žingsnio, kokių niekur kitur 
nematė.

Raudonoji Kavalerija
Kitur šalys prie savo ar

mijos kavalerijos kaip ir 
neturi, o jei turi, tai visai 
mažai. Raudonoji Armija 
turi didelę kavaleriją. Ji ne 
senoviška kavalerija, bet i 
moderniška, strymlainiuota. 
Kavalerijos būriai turi savo 
mechanizuotą artileriją, tu
ri automobilius, kuriais 
greit gali apvažiuoti apy
linkę, turi lengvus tankus, 
orlaivius, prieš-lėktuvines 
kanuoles ir prieš-tankines 
kanuoles.

Dar Raudonoji Kavalerija 
mažai veikė. Ji vis dėl to 
jau parodė savo ištvermę. 
Rumunijos fronte Raudono
ji Kavalerija sunaikino

daug-wokieciu/ ir laimėjo 
Metą svarbių mūšių.
Speigu Jžitlerio jėgos to
liau bridusis į Tarybų Są
jungos teritoriją, .tai eks
pertai mano, kad jiems teks 
dažniau susidurti su kavale
rija, kuri iš pasalų labai vy
kusiai naikina priešo jėgas.

Apie Raudonąją Kavaleri
ją tenka pasakyti, kad laike 
1919-1920 metų Tarybų Są
jungos apsigynimo karo 
nuo caristinių generolų ir 
įsiveržėlių svetimšalių kava
lerija pasekmingai priešus 
naikino. Ji ir šiame kare 
parodys savo ištvermę, pasi
ryžimą ir technišką tobulu
mą.

Raudonosios Kavalerijos 
yra 40 divizijų.

Hitlerio plėšimo žygiavi- 
jmą į Tarybų Sąjungą gali 
pasekti tokia tragedija, ko
kia pasekė Napoleono žy
gius. Jei ir reikės Raudo
najai Armijai pasitraukti, 
tai ji turi kur pasitraukti. 
Teritorija labai didelė.

Svarbiausios karinės in
dustrijos yra prie Uralo 
kalnų, arba už Uralo. Jeigu 
bandys plėšrūnai tas vietas 
pasiekti, tai jų jėgos išsi
sems.

Prie pabaigos. Hitlerio 
karas prieš Tarybų Sąjungą

Perdaug Geria ir Netikusiai 
Valgo.

Gerb. gydytojau. Esu mo
teris 49 metų amžiaus, ūgio 
turiu virš 5 pėdų, sveriu 158 
svarus. Turiu 4 vaikus, ma
žiausiam jau 15 metų.

Keli metai, kaip nesijaučiu 
gerai. Tarėjau operaciją ant 
tulžiapūsfes prieš kokį treje
tą metų. Po tai operacijai iš
gulėjau lovoj metus laiko su 
viršum. Ir nuo to laiko man 
akyse matosi tai dulkės, rodo
si, krinta nuo manęs, tai vėl 
matosi, kad žmonęs, kur tik 
aš pažiūriu, draskosi, krapš
tosi sau veidus, nosį. Tas ma
ne labai vargina, ypač mano 
kaimynų tas draskymasis tų 
veidų ir nosų tiek jau man 
atsibodo, kad nežinau, nei ką 
daryti. Mano gydytojai ir 
šeimyna tik juokus daro iš tų 
mano skundų.

Kas man daryti? Kas tai 
man galėtų būti ir dėlko man 
matosi tokie dalykai, kada 
kiti jų nemato?

Mano valgis susideda iš 
duonos, mėsos, bulvių, sriubos, 
ypač kopūstų. Pieno nieka
dos nevartoju ir už jokį valgį 
neturiu. Geriu dažnai alaus. 
Veik kas diena išgeriu po 4 
stiklus, o šventadieniais ir gal 
visą gorčių—galioną ištrau
kiu. Taipgi ir degtinės gerai 
pavarau. Rodos, kaip išgeriu, 
tai geriau galiu miegoti ir ne
simato tų žmonių draskantis. 
Bet, kaip vėl atsikeliu, tai 
man ir vėl tas pats vaizdas 
matosi.

Duok greitą atsakymą per 
“Laisvę,” aš ją skaitau, nors 
esu katalikiškų pažiūrų. Ta
riu dėkui iš kalno.

Atsakymas
Sakote, Drauge, gydytojai 

ir namiškiai jubkus daro iš jū
sų tų vaizdų. Čia jau nebe 
juokai. Dalykai labai rimti. 
Ir jei, Drauge, nesigriebsite 
tuojau griežtų priemonių, bus 
ir visai negerai.

Visas blogumas tai tas, kad 
Jūs nuolat netikusiai valgote. 
Prisivalgote, gali būt, ir labai 
sočiai, bet kas iš to, kad kū
nas negauna, kiek reikia, pa
čių esmingųjų valgių. Jūs

visai neminėjot daržovių ir 
vaisių, išskiriant kopūstų sriu
bą. O žalių, nevirtų daržovių 
ir vaisių ir jų sunkos būtinai 
reikia vartoti kas diena. Ir 
tai ne po truputį, bet gausiai. 
Kitaip Jūs negaunate pačių 
reikalingųjų druskų, mineralų, 
vitaminų. Nuo dabar pradė
kite vis daugiau ir daugiau 
valgyti daržovių ir vaisių.

Pieną Jūs irgi visai be rei
kalo taip niekinate. Pienas 
yra pamatinis maistas, nuo 
pat mažumės iki giliai senat
vei. Pienas daug turi kalkių, 
fosforo ir gerokai vitamino A 
ir B. žalias pienas turi dar ir 
vitaminą C.

Gali būt, kad Jūsų organiz
mas pieno nepriima; gal Jūs 
esate alegriška linkui pieno. 
Bandykite konservuotą pieną, 
sūrį, sviestą, varškę, pasukas. 
Ir vietoj 'mėsos dažniau valgy
kite kiaušinių, riešutų, pupų, 
žirnių, lęšiukų. Bulvės keptos 
su lupynomis tinka, bet bul
vienė tyrė netikęs maistas.

Be abejo, Jums ir ta tulžia- 
puslė sugedo vis dėl tos pa
čios priežasties: dėl netikusio 
maisto. Ir operacija dalykų 
nepataiso, ta prasme, kad ope
racija vitaminų ir mineralų 
nesuteikia. Jų nuolat reikia 
vartoti ir vartoti gausiai. Kai 
Jums, ypač kai Jūs perdaug 
vartojate alkoholinių gėralų, 
tai netik gero maisto, bet bū
tinai ir nepavaduojamai rei
kia ir vitariiinų preparatų. Vi
tamin B Complex capsules — 
iš pradžių imkite po 5, po 6 
kapsules, rytą, pietų ir vaka
re, su maistu. O už kelių sa
vaičių—po 3 kapsules 3 kar
tus kas diena, per visą mielą 
gyvenimą. Vitami.n A and D 
Capsules irgi taipo pat. Iš pir
mo po 5—6 su maistu, pas
kiau po 3 kapsules 3 kartus 
kas diena, visą gyvenimą.

Gerkite mažiau. Degtinės 
geriau visai nebegerkite, ir 
alaus nuosaikiau. Būtinai 
vaikščiokite kas diena. Būki
te ore ir saulėj kuo daugiau
sia. Į akis lašinti vaistų nėra 
prasmės,—tai tas pats, ką la
šinti ant sienos. Kai atsigaus 
visas organizmas, tai atsigaus 
ir akys.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Redakcijai: Ar gali prezi
dentas pats vienas paskelbti 
Vokietijai karą neatsiklau
sęs Amerikos žmonių va
lios? Man tas klausimas ne
aiškus. Berods prezidentas 
Wilsonas taip pasielgė 1917 
metais? Iš anksto tariu dė
kui už paaiškinimą.

P. J.
Atsakymas

Jūs klaidą turite: 1917 
metais prezidentas Wilsonas 
tik pasiūlė Kongresui pa
skelbti karą Vokietijai ir

Kongresas jo pasiūlymą pri
ėmė.

Jungtinių Valstijų Kons
titucijos Sekcijos B paragra
fas 11 aiškiai pasako, kad 
tik Kongresas teturi teisę 
skelbti karą. Taip ir šian
dien prezidentas Rooseveltas 
pats vienas negali karo pa
skelbti.

Kas liečia atsiklausimą 
žmonių tiesioginiai, tai jau 
kitas klausimas. Toks atsi- 
klausimas turėtų- būti pra
vestas visuotino referendu
mo formoje. Tuo reikalu 
Konstitucija nieko nesako.
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

L A IS V®

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

II I I- ......................................... .. ...................... .. . .....................................

Apie Jubilėjinį 
Leidinį

Povaliai draugės pradeda 
plačiau su justi Jubilėjinio lei
dinio reikalu: vienos renka 
pinigus, kitos rūpinasi apra
šymu savo kolonijos moterų 
veiklos, bet da yra kolonijų, 
iš kurių nieko nesigirdi, ką 
ten draugės mano daryti. Iš 
Pennsylvanijos valstijos kol 
kas neteko nugirsti apie drau
gių planus, o juk ten buvo 
gan platus moterų veikimas.

Apie Bridgeport, Conn., 
drauges taip pat nieko negir
dime. Yra daug ir kitų kolo
nijų, iš kur turėtų būt geras 
draugių atsiliepimas. Subrus- 
kime, draugužės, nes laiko jau 
nedaug. Rašykit apie savo ko
lonijos moterų darbuotę, apie 
savo atsiminimus iš praeities 
laikų. Draugės, kurios dirbo 
visuomeninį darbą, patyrimų-

atsiminimų turi labai platų lo
byną, tik reikia imtis už plun
ksnos ir dalintis mintimis su 
kitomis draugėmis. Padarykim 
savo leidinį moterų veikimo 
atspindžiu.

šalę raštų, kreipkime dau- 
giaus domės pinigų sukėlimui. 
Pavarčius senus “Moterų Bal
so” komplektus, kiek ten ran
dam gražių darbų nuveikta 
per mūs darbščiąsias moteris, 
kiek pinigų įvairiems naudin
giems reikalams sukelta, — 
gražu yra prisiminti atliktus 
gerus darbus: kiekviename vi
suomeniniame darbe, mes mo
terys savo kruopštumu galė
jom būti pavyzdžiu.

Padarykim ir ruošiamąjį lei
dinį lygiu mūs praeities dar
bams.

K. Petrikiene.

Vaizdelyje matome Mrs. Katherine McGrath Earn
shaw, tarptautines Laikraštininkų Gildijos Pagelbinės 
prezidentę, ir Mrs. Alice Hughes, vice-prezidentę, 
Amerikos Laikraštininkų Gildijos 8-tos Konvencijos 
sesijoj, pasibaigusioj birželio 27-tą, Detroite.

Konvencijoj iškelti tūlų delegatų pasiūlymai skaldyti 
unijos vienybę skirstymu narių i “raudonuosius” ir 
kitokius negavo didžiumos pritarimo. Gildija priėmė 
keletą svarbių visuomeninio pobūdžio rezoliucijų. Savo 
vidujine santvarka likosi, kaip buvus, visų pažiūrų na
riams lygi globėja, be skirtumo į vaikus ir povaikius.

Tarybų Lietuvos Rū 
pesftis Motinomis

Žmona Nenusileido
Valstietės vaizdelis, paimtas 

iš tikro gyvenimo Tarybų Lie
tuvoje. Tai pirmas autorės 
vaizdelis spaudai.

Sk. Vedėja.

Kai Raudonoji Armija, kel
dama dulkių debesis, jojo pro 
Rudaičių sodybą, Agnieška 
“liežuvį ant dantų padėjus” 
žiūrėjo.

—Na ir vaiskelio, na ir vais- 
kelio. . . Iš tokio tolio. . . Nei 
išvargę. . nei nusiminę. . . Net 
nusišypso. . .

Agnieška, drūta moteris, vi
sur pirmutinė. Rytą anksčiau
sia, o vakare vėliausia. Juk 
kas gi žiūrės ūkį? Vaiki) gai
la—maži. Vyras? Dėl jo 
“karvės ragus nusigraužtų.” 
Jis girtuokliavo. Agnieška 
Rudaitienė (ją vadindavo Ra
poliene), nuo vestuvių nema
tė švelnesnės, šviesesnės die
nos.

Rapolienės gyvenimas buvo 
skurdus. Ką geresnio turėda
vo parduot, o šeima likdavo su 
suveržtu pilvu, apiplyšusi.

Buvo rugsėjis. Agnieška per
rišo karves, viena ranka nu
prausė veidą, paskubom susi
dėjo kašėn kiaušinius ir išsku
bėjo į turgų.

Turgavietėje ji pamatė vai
nikais, raudonom vėliavėlėm, 
gėlėmis papuoštą tribūną.

—Kas čia bus? — teiravosi 
Agnieška.

—Ve, nežino, — ne tai iš 
nustebimo, ne tai iš pajuokos 
jai atsakė. — Mitingas, širde
le, mitingas.

—Koks mitingas ?—Agnieš
ka nežinojo.

—Palauk ir pamatysi.
Iš tribūnos pasigirdo: — 

Draugai !
Agnieška klausėsi, viską 

ėmė į širdį, stebėjosi, netikėjo, 
jog tai, ką ji girdi, yra tiesa.

Ji matė žemės dalinimą. Bet 
labiau įsigilinti į naują gyveni
mą ji neturėjo progos. Paga
liau tribūnoj pasirodė moteris. 
Agnieška išgirdo:

Moteris yra lygiateisė. Mo
teriai rūpės ne tik kiaulių šė
rimas. Tarybų Sąjungoj vai
kų auklėjimu rūpinasi ne tik 
motina bet ir visa liaudis. Ten 
yra vaikų darželių, lopšelių. . .

Agnieška plojo. Plojo ir ki
tos moterys.

Iš turgaus Agnieška grįžo 
anksčiau už vyrą. Kada vyras 
parvažiavo, ji pasakė:

—Daugiau vienas turgun 
nebevažiuosi. Lygios teisės. . . 
E, nekoks būsi gaspadorius. 
Nebesakysi man: “Mano že
mė— ką noriu — darau. Noriu 
geriu—noriu ariu.”

—Ką čia niekus bliauzgi. 
Koks -biesas įsėdo į pakaušį. 
Drošiu botkočiu... — vyras

užsimojo.
Vyras tebegirtuokliavo, mie

gojo, o Agnieška kentė, šluos
tė ašaras ir vis kartojo:

—Kokia čia lygybė... Tik 
vaidus sukėliau... Ir reikėjo 
gi man tada ten klausyti... 
tpfu. . . — Agnieška nusispjo
vė, nusišluostė ašaras skarelės 
kampu, susimąstė.

Pagaliau pakilo nuo suolo ir 
sušuko: — “O vistiek aš lygia
teisė !”. .’.

—Ką, mama, vis tiek ?— 
paklausė Marikė, pakėlusi nuo 
mezgimo akis.

—Et, tu varna — atsakė 
motina ir vėl atsisėdo.

—Kokia aš kvaila. Noriu 
turėt lygias teises, o dėl to ne
sirūpinu. Kenčiu, kaip blakė 
sienoj. Nieks nepasakys: “Še, 
imk tas teises,”—nieks.

Ir Agnieška, nusitaikius pro
gą—į miestelį!

Grįžo Agnieška iš miestelio.
—Na, kokių velnių valkio

jiesi,—pradėjo vyras.
Agnieška tylėjo. Ištraukė iš 

pečiaus bliūdą barščių, pasta
tė ant stalo, dar kartą žvilgte
lėjo ir lėtai tarė:

—Ei, Rapol, na ir laikai vir
to. . . Man naujas viršaitis sa
kė,—kad tavo ūkį turėsiu aš 
paimti į savo rankas.—Agnieš
ka vos spėjo pasislėpti už du
rų nuo vyro paleisto barščių, 
bliūdo, kuris atsimušė į pečių.

Rudaitienė nutarė palaukti 
šeštadienio. Mokykloj mitin
gas. Per mitingą Agnieška 
pasiprašė kalbėti. Leido.

—Ko tau, boba! — suriko 
Rapolas, tai pamatęs.

Agnieška iškalbi. Ji išdėstė 
gyvenimą, lyg čigonė kortas 
ant stalo. Priminė viršaičiui 
jo žodžius. . .

Susirinkimas paskelbė:
—žemė yra liaudies nuosa

vybė! Ją turi prižiūrėti tas, 
kuris ja geriau rūpinasi. Ra
polas Rudaitis blogas šeiminin
kas. Todėl žemę valdys Ag
nieška. Be jos sutikimo vyras 
neturįs teisės nieko parduoti.

Rapolas nesipriešino žmo
nos šeimininkavimui, bet kai 
Agnieška paragino arti,—Ra
polas atsisėdo ant pečiaus ir 
nusišypsojo:

—Gaspadorius esi.-—Ark!
Vėl Rudaitienė bėga jieškot 

teisybės. Kompartijos sekre
torius ją vėl nuramino.

—Argi jis nevalgo ?. . .
—Valgo!
—Tai turi dirbti!
—Jei valgyt nenori—sėdėk ! 

—pasakė ji vyrui.
Dabar Rapolas bėga “teisy

bės” j ieškoti. Jam nepritarė, 
jo neužstojo. Grįžo nuleidęs 
galvą, čiulpdamas užgęsusią 
pypkę.

—Ir kodėl nepaklausiau

Chinų Vadovė Tikisi 
Sovietų Pergalės

Binghamton, N. Y

pasitikė- 
Armijos

fašistinio

žymi Chinijos moterų ir 
abelnai liaudies vadovė Sung 
Ching-Ling, didžiojo Chinijos 
patrioto Dr. Sun Yat-Sen naš
lė, savo sveikinime Sovietų Są
jungai pareiškė savo 
jimą Raudonosios 
pergale, sekamai:

“Šiandien, kada
barbarizmo jėgos pradėjo ne
išprovokuotą karą prieš So
vietų Sąjungą, Chinijos liau
dis pilnai stovi Sovietų Sąjun
gos pusėje.

“Kartu su Sovietų Sąjungos 
žmonėmis mes tikime, kad fa
šistiniai siaubliai bus sunaikin
ti.

“Mes, kaip ir jūs, esame į- 
skaityti tarp ‘žemesnių rasių,’ 
kuriems fašistų teorijos nepri
pažįsta teisės spręsti savo liki
mą.

“Fašizmas kovoja prieš 
ką, už ką mes kovojame.

“Aš pareiškiu pilniausį 
sitikėjimą jūsų pergale 
fašizmo.”

Linksmas Piknikas
Sekmadienį, liepos 20-tą 

dieną yra rengiamas piknikas. 
Jis įvyks visiems gerai žino
moje vietoje — G. Kokalo 
darže, Virginia Ave., Johnson 
City, N. Y. Pradžia 1-mą va
landą po pietų. Bus gera mu
zika šokiams.

Didelė dalis‘ Vietos žmonių 
skųsdavosi, kad piknikai ren
giami toli nuo miesto, ir kad 
neparanku nuvažiuoti į juos. 
Tai, atsižvelgiant į tai, LLD 20 
kuopos Moterų Skyrius ir 
spaudos fondo komitetas ir nu
tarė turėti šį pikniką pas Ko- 
kalą, kad visai vietos publikai 
būtų paranku dalyvauti jame, 

piknikas yra rengiamas 
svarbiam tikslui. Viena, 
atžymėti LLD Moterų

šiame skyriuje jau buvo mi
nėta, jog po visą Lietuvą jau 
buvo įsteigta gimdyvėms namų 
ir kūdikiams lopšelių bei dar
želių tinklas, kad gimdančios 
motinos pergyventų svarbų 
momentą sveikos ir laimingos, 
kad kūdikiai būtų sveiki, ir 
kad kūdikių auklėjimas nebūt 
motinoms pasmerkimu, bet lai
me. Kad kiekviena darbo mo
teris išgalėtų būti motina ir 
tifo pačiu kartu tęsti savo dar
bą ar mokslą.

Daugiavaikėms motinoms, 
apart , įvairių kitų lengvatų, 
buvo duodamos piniginės pa
šalpos. Neimant visos Lietu
vos davinių, kaipo pavyzdį pa
imsime tik Švenčionių apskri
tį, kurio vykdomojo komiteto 
tarimu, Lietuvos Liaudies Ko
misarų Tarybai užtvirtinus, iš
mokėta už kiekvieną 7-tą ar 
8-tą vaiką po du tūkstančius 
rublių sekamoms motinoms:

Kolesnikovienei E., Girne- 
liškiu kaimo; Zakarževskienei c 7

B., Staniūnų Km., Juršanienei 
T., Panižiškių km.; Rimšelie- 
nei M., Neveišianų km.; Vil- 
koičienei V., Paglušėj; Paukš
tienei S., Budnikų km.; Demi- 
dovienei V., Svirkiškų km.; 
Tracevskienei V., Švenčiony
se; Stuglienei M., Stuglių km.; 
Terentjevienei P., Davšiškių 
km.; Guiskienei P. Oferiškių 
km.; Černiauskienei J., Mal- 
kovščiznos km.; Gotovskie- 
nėms I. ir S., Tatariškių km.; 
Poručnikienei A., Švenčiony
se.

Buvo nutarta po 2,000 joms 
mokėti kas metai iki jų 7-tam 
ar 8-tam vaikui sueis 5 me
tai amžiaus. Prie to, pradinis 
ir aukštesnysis mokslas buvo 
visiems vaikams nemokamas, o 
biednų vaikams duodama spe- 
cialės pagelbos tęsti mokslą.

Ar jūs, drauge, šio skyriaus 
skaitytoja, tikite ponios La
pienės iš “Vienybės,” ar sme- 
tonacių iš “Keleivio,” “Naujo
sios Gadynės,” “Naujienų” ar 
hitleriškų klerikalų tauški
mams, būk Lietuvos moterys 
ir liaudis abelnai viso to ne
tekę džiaugiasi? Ar jūs tikite, 
kad Hitlerio pragariškos karo 
mašinos žudymu tūkstančių 
žmonių ir sutrempimu, išardy
mu laukų, supleškinimu na
mų džiaugiasi? Ar tai buvo iš
laisvinimas Lietuvos, už kurį 
net padėkos maldas tūli kuni
gai paskelbė? Jie taip pat sa
ko, kad ir jūs ir aš, Amerikos 
lietuvės moterys tuomi džiau
giamės !

Mes, Amerikos pažangiosios 
lietuvės darbininkės moterys 
širdingiausia linkim, kad sme- 
tonacių prašytam Lietuvon 
Hitleriui ir hitlerizmui kuo 
greičiausia būtų nusuktas 
sprandas. Ir kad mūsų linkė
jimai nebūtų tušti, mes ener
gingai darbuosimės už Ameri
kos paramą Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai, taipgi budavojime 
ir rėmime viso priešfašistinio 
judėjimo čionai.

Mažytė.

“Pasakysiu teisybę — 
man į galvą neatėjo 

dirbti sparčiau ir aty- 
bet šis darbas skubus-

vis-

pa- 
ant

Yor-Dr. Ruth Andrus, New 
ko valstijinio vaikų biuro vir
šininkė, aną dieną kalbėdama 
moterims patarė būti pasiruo
šus išvešt iŠ didžiojo New Yor- 
ko vaikus į tolimą užmiestį at
sitikime pavojaus atakų iš 
oro.
žmonos? Gėda... Didelė gė
da. Ji į turgų važiuoja, per
ka, parduoda, o aš berno vie
toj..'. Ir reikėjo man prieš
tarauti.

Rapolas pasikinkė į plūgą 
arklius, susijuosė pančiu ir 
pasakė pačiai:

—Jei geras gaspadorius 
nors skrandą įtaisytum. . .

—Nereikėjo prašvilpt!
Prieš Spalio revoliucijos 

šventę Agnieška kepė, virė 
daugiau, negu kitais metais 
prieš kalėdas. Atėjo revoliu
cijos šventė. Ji užtiesė stalą 
gražiausia staltiese. Vyrui 
nuo žolių “čerkelę” pripylė.

—-žinai, Rapol, neduosiu vė
jams pinigų leisti. Bet šian
dien... tokia šventė... Na, 
nuo šaknų. . . Sveikas. . .

Rudaitis nusišluostė ūsus, 
šyptelėjo, viena akimi žvilgte
lėjo į žmoną, kita į čerkelę ir 
tarė:

—Agne, visgi tu, gera bo
ba.. .

tai

M. K-nė.

Patriotas--Kas Jis Ar Ji?

šis 
labai 
kad 
Skyriaus 5-kių metų gyvavimą,
o antra, tai dalis šio pikniko 
pelno yra skiriama dėl atžy- 
mėjimo 25-kių metų sukakties 
nuo pradėjimo leisti moterims 
skirto žurnalo “Moterų Bal
so.” Prie to dar galima pridėti 
ir tas, kad tuo pačiu sykiu 
šio miesto lietuvių moterų tar
pe prasidėjo organizavimasis 
į buvusį LMPSA. Tai svarbus 
piknikas ir norime padaryti jį 
kuo pasekmingiausiu. Tad vie
tos ir apylinkės lietuviai, pri- 
jaunčianti tam moterų gra
žiam ir svarbiam darbui esate 
širdingiausiai kviečiami daly
vauti šiame piknike ir parem
ti mus tame svarbiame darbe.

Šio pikniko rengėjos deda 
dideliausių, pastangų ir rūpes
tingai ruošiasi priimti visus 
svečius ir patarnauti jiems 
skaniais valgiais ir gėrimais.

Yra pardavinėjami įžangos 
tikietukai, už kuriuos piknike 
bus duodama dvi dovanos, ra
dio ir paveikslas, kuriuos pa
dovanojo rakandų krautuvės 
savininkas Olum’s. Patartina 
minėtus tikietukus įsigyti iš 
anksto.

Širdingiausiai užprašo visus 
skaitlingai atsilankyti.

Rengėjos.

Pasivadinti save patriotu— 
tik tuščių žodžių vartojimas, 
ir atsistoti, kada tautos ar 
valstybės Himną gieda, tai yra 
tik išorinė išraiška.

Albert Carr trumpame 
straipsnelyje, “For a better 
America,” štai kaip apibudi
na: Aš stovėjau didžiulėj gru
pėj vyrų ir moterų, kurie užsi
degusiais balsais ir žibančiom 
akimis giedojo Himną, garbin
dami Ameriką. Ir net tame 
momente, kada mes taip jaus
mingai giedojome, mano gal
voje perbėgo žmogų sukre
čianti mintis. Ar patriotizmas 
prasideda ir pasibaigia pas 
kai kuriuos amerikonus tik 
smagumo jausmų sujaudinimu 
giedant tautos Himną? Ar 
mes ne per daug svarbos de
dam įrodymui mūsų meilės— 
žemei laisvų piliečių ? Ar mes 
nepamirštam Biblijos perser
gėjimo, kuris yra teisingas 
šiandien, kaip lyginai kad bu
vo teisingas 2,000 metų atgal, 
kad “viltis be darbo yra mi
rus?”

savo

zmo-
savo

TAIP PRIIMTA
Jeigu nueinat svečiuosna su 

šeimininkei nepažįstamu paly
dovu, perstatykite jį (ar ją) 
šeimininkei, o su kitais supa
žindinimą palikit jai.

Supažindinant, niekad mo
teris neiššaukiama ar neveda
ma per kambarį susipažint vy
riškį, bet jisai pakviečiamas 
ar nuvedamas pas ją susipa
žinti.

Per daug perdėtą saiką,— 
man taip išrodo,—rodo tie, 
kurie mano, kad pasitarnauja 
Amerikai tik romantišku pa
sišventimu kankintinio. Jie yra 
pasiryžę mirti už savo tėvynę, 
bet jie nežino, kas reikia da
ryti gyvenant — tėvynės la
bui! Aš pažįstu sunkiai dir
bantį biznesmaną, šeimininką 
su pora vaikų ir žmona, kuris 
Pasauliniame Kare buvo kapi
tono rangoj ir kuris, užsidegęs 
tėvynės meile, nuvyko Wash- 
ingtonan siūlyti savo tarnybą 
Karo Departmentui. Bet ka
da jo pasisiūlymas tapo švel
niai atsakytas, tai jis pasijautė 
užgautas—įžeistas. Jam į min
tį neatėjo, kad įstodamas ka
ro tarnybon jis apleidžia ne 
tik biznį, bet ir savo šeimos 
narius: žmoną ir mažus vai
kus palieka dievų valiai.

Daugeliui mums tikras pa
triotizmas turi apsireikšti ne 
dramatiškame pasiaukavime,

bet paprastame naudingame 
darbe, kurį turime atlikti kas
dieną. Labai mažas skaičius 
įrodo tikrai gilią meilę 
tėvynės labui.

Labai mažas skaičius 
nių įrodo gilesnę meilę
kraštui, kaip kad įrodė vie
nas gydytojas, kuris, nežiū
rint, kad turėjo nepaprastai 
daug darbo savo profesijos ei
goj, vienok surado laiko pa
švęsti vieną vakarą savaitėj 
pamokinimui pilietybės immi- 
grantus nereikalaujant atlygi
nimo. Nieks neginčys didvyriš
kumo to, kurio vardas dide
lėmis raidėmis įvardinamas 
ant pirmo puslapio laikrašty
je, kuris nepaprastose sąlygo
se išeina nugalėtoju, ar paau
kauja savo gyvybę. Tikreny
bėje, jis nei kiek nėra dides- 

mis patriotas, kaip tas nežino
mas, tylus, darbštus ir ištver
mingas pilietis, kuris metai iš 
metų pasišventusiai darbuojasi 
tautos ar valstybės labui—jos 
narių kėlime į aukštesnį laips
nį kultūroje!

Nėra beveik nei vieno iš 
mūsų, kuris, jei mėgintų, ne
rastų mažų darbų, reikalau
jančių nuveikti tautos apgy
nimo labui ir kuris darbas ne
reikalauja nukrypti nuo nor
mali© gyvenimo vėžių. Aš ma
čiau jauną mechaniką, kuris 
pietų laiku valgydamas savo 
atneštą užkandį šapon—stu
dijavo oro laivyno braižinius 
(blue prints). Ant mano už
klausimo, kam vieton valandė
lės poilsio—naikina savo ener
giją studijuodamas bražinius, 
jis man atsakė rimtai: “Aš 
girdžiu, kad oro laivyno ša
pos reikalauja įgudusių me
chanikų.” “Aš sutaupysiu lai
ką, jei aš nuodugniai žinosiu 
apie orlaivio dalis iš kalno.” 
Kitas jaunas mano pažįstamas 
inžinierius uoliai studijavo ka
ro inžinierystę, savo liuosu lai
ku, kad reikale suteikti ge- 
riausį patarnavimą. Tai čia ir 
yra .tikras pasišventimas tau-

tos labui, negu kad deginant 
“fajerverkus” Ketvirtą Dieną 
liepos (4th of July).

štai dar vienas pavyzdys. 
Fabriko vedėjas gavo nuo Dė
dės Šamo kontraktą dirbti kai 
kurias laivų dalis. Visi darbi
ninkai priversti buvo dirbti 
sunkiai, skubiai—priedan su
viršlaikiu, kad kontraktas lai
ku būtų išpildytas. Darbdavys 
pastebėjo, kad ne tik šapos 
darbininkai iš širdies ir iš pe
ties skubėjo su darbu, bet kad 
jo ofiso (raštinės) vedėja (se- 
kretorė-stenografė) stebėtinai 
ir nepaprastai daug nuveikia 
dienos darbo ir jis ją pasvei
kino ir jai paačiavo. Sekreto
rė atsakė rimtai, kuris atsaky
mas darbdavį nemažai nuste
bino : 
niekad 
mintis 
džiau,
laikinis ir kada visi darbinin
kai išsijuosę dirba, tai ir aš tu
riu šiuom tuom prisidėti, kad 
jausčiau sąžinės patenkini
mą.”

Fabrikuose, šapose, ūkyje 
ar raštinėse galima būti tikru 
patriotu ir išreikšti patriotiz
mą per atsidavimą atliekant 
savo darbą sąžiningai ir pri
deramai.

Ne tik darbdavis, bet ir 
darbininkas lygiai turi jausti 
atsakomybę už savo tautą ar 
valstybę, darant ją kas kart 
tvirtesne, ištvermingesne, pro- 
duktingesne ir kylant aukštyn 
apšvietime ir kultūroj.

Visi tautos ar valstybės na
riai viename laive ir visi turi
me atsidavusiai gyvenimo lai
vą irkluoti, kad tauta ar vals
tybė taptų atspari ir gyva.

Namai suteikia dideliai tur* 
tingą progą praktiškam pa
triotizmui išreikšti, štai ma
no bičiulis lietuvis, Dėdės Ša
mo pilietis, parodė man laiš
ką vienos šeimininkės motinos, 
kuri augino-auklėjo didelę šei
mą — 7 vaikai ir mylimas vy
ras. Tame laiške, 1920 metais, 
ji rašė: mes jaučiam, kad ir 
mes turime prisidėti prie pa
ramos ir pagalbos karo nukan
kintai mano tėvynei Lietuvai. 
Nepakanka jausmingai užgie
doti tautos Himną ir pamosti- 
kuoti tautinę vėliavą iškėlus 
aukštyn...

Na, pagalvok, ar reikia di
desnės patriotės motinos, kaip 
ta, kuri augina-auklėja 7 vai
kus! Vienok jos, tos patriotės 
motinos vardo nematysi ant 
pirmo puslapio laikraštyje, ku
riai būbnais nebūbnina ir mu
zikos maršo kaip didvyrei nie
kas neužgroja. Mirus jai nere
tai net ir bažnyčios varpai ne
skambina ir išdidaus pamink
lo visuomenės lėšomis nepasta- 
to! Niekas apie ją, tąją pa
triotę motiną galvos neskaudi
na. Tik vienas kitas jos išau
gintas sūnelis ar dukrelė ret
karčiais atsilanko prie jos ka
po, uždeda gyvų gėlių, sauja- 
le ir dvi didelės ašaros nurie
da per skruostus veido dukre
lės ar sūnelio. Jie tik vieni liū
di, netekę mylimos mamytės...

Pirmas gaires pagarbai pa
triotės motinos pastatė Tary
bų Sąjunga. Jei motinos išau
gintus mylimus sūnelius vėliau 
valstybė pasisavina, tai vals
tybės šventa pareiga motiną ir 
vaiką aprūpinti medžiaginiai.

Dar arčiau Tarybų Sąjunga 
žygiuoja prie pastatytų gai
rių motinystės pagerbimui. Ta
rybų Sąjungos pareigūnai su
teikia progą ne tik fiziniai iš
auginti jaunuolius abiejų ly
čių, ji duoda progą, kaip moti
nai, taip vaikui pakilti į aukš
tesnį laiptą kultūros - ir tobu
lintis žmonijos gerbūviui ir pa
laimai !
Tad žygiuokim vis artyn prie 

pastatytų gairių per Tautų 
Tarybų Sąjungų. - j

Dr. A. L. Graičiūnas. W

O
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Kaip Mes Trys Važiavome 
j Kaliforniją

» 
Rašo E. Vilkaitė

žaizdų bei dejavimų. Tie im
perialistiniai padaužos slaptai 
rengėsi mėsinėti galingą socia
lizmo valstybę. Daug žmonių 
visokeriopai mąsto ir nepajė
gia suprasti dabartinės tarp
tautinės padėties. Sovietų Rau-

35 tūkstančiai žmonių. Parade 
dalyvavo ir kitos amerikoniš
kos organizacijos. Buvo 60 at
skirų benų. Stebėtojų, sakoma, 
galėjo būti apie 100,000.

(Tąsa)
Nutarėme eiti į graikų valgykla. Grai

kų .valgykloje priėjo prie mūsų jauna, 
graži patarnautoja, panaši į lietuvę. Mes 
ją užklausėme, ar ji ne lietuvė. Ji sako, 
“ne, aš esu graikė.” Kastancija Mugia- 
nienė, būdama veiterių unijos narė ir or
ganizatorė, nori sužinot, ar ta mergina 
žino, ką nors apie organizuotus darbi
ninkus ir unijas. Ji klausia jos, ar ji pri
klauso prie veiterių unijos ir jeigu neuni- 
jistė, tai kiek ji čia algos gauna. Mergi
na atsako, kad šiame mieste nėra uni
jos ir ji algos gauna tik $40 į mėnesį ir 
ji mano, kad ji dar daugiau gauna, negu 
kitos. Kastancija jai aiškina, kad unijis- 
tės merginos Kalifornijoje daug daugiau 
gauna. Ant merginos veido pasirodė 
džiaugsmas ir ji jautės, kad mes esame 
jos draugės. Ji aiškino mums, kad ji ne
seniai į Rock Island atvažiavo su savo tė
vais iš kitos valstijos. Nors bosas už 
kaunterio žvairavo, bet ji su mumis susi- 
interesavusiai kalbėjos ir bandė kuodau- 
giausia valgių atnešti už tą pačią mokes
tį.

Kaip sugrįžome į viešbutį, atėjo tar
naitė paklausti mūsų ar mums užtenka 
užklodalų. Kastancija ir ją klausia, ar 
ji girdėjo apie tarnautojų unijas ir kiek 
ji algos gauna. Ji atsako, kad ji nežino 
nieko apie unijas, o jos alga yra $35 į 
mėnesį, ir valgio negauna. Kastancija ir 
jai aiškina, kad organizuoti darbininkai 
daug daugiau algos gauna. Moteriškė at
rodė esanti apie 50 metų. Nedrąsiai su 
mumis kalbėjo ir nenorėdama, arba ko 
tai bijodama klausimus atsakinėjo.

Žinoma, viešbučių kambarių tarnauto
jos didžiumoje yra labai mažai apmo
kamos ir jos jaučiasi labai nužemintos.

Per naktį miegojome neblogai, dar ir 
ryte norėjosi pagulėti minkštoje lovoje, 
bet Sonija atsikėlė ir ištraukė mus iš lo
vos 5-tą vai. ryto, sakydama, mes turime 
anksti išvažiuoti, kad būti į laiką Chica- 
goje, o ji yra dar už kelių šimtų mylių. 

„Tą dieną padarėme virš 4 šimtų mylių.
Kaip pasiekėme Chicagą, dar turėjome 

valandą laiko aplankyti “Vilnį” ir susi
rasti vietą, kur galėtume apsiprausti ir 
apsirengti, nes pusėtinai buvome susivė
lę. Vilniečiai nesitikėjo mūsų, nes jie ži
nojo, kad mes dar Philadelphijoj buvome 
pirmadienio vakare. “Vilnies” sekre
torė tuojau pašaukė draugę A. 
Deikienę. Ji tuojau atvažiavo ir mus 
visas parsivežė į savo namus, kur

mes apsiprausėme ir apsimainėme dra
bužius. Paskiau važiavome į Dariaus Gi
rėno svetainę, kur buvo surengtos pra
kalbos paminėjimui 8-tos dienos kovo. 
Svetainė didelė, nauja, graži, žmonių pri
ėjo daug, vyrų ir moterų. Chicagos mo
terys puikiai tas prakalbas surengė. Ap
art kalbėtojų, trys moterų chorai susi
rinko dainuoti. Choristės, apart puikaus 
apsirengimo, visų trijų chorų, kiekviena 
turėjo gėlių kvietką prisisegus prie krū
tinės, ir visi trys chorai labai gražiai dai
navo. D r. Graičiunas, Mugeniene ir aš 
trumpai kalbėjome. Stengėmės palikt 
daugiau laiko Karosienei. Čia ji pa
sakė puikią prakalbą. Visai publikai 

i labai patiko. Net jai nulipus nuo pa
grindų dar žmonės vis plojo.

Po prakalbų mus visas tris nusivežė 
' pas Jokubauskus, kur moterys turėjo 

prirengusios vakarienę, čia užėmė ligi 
dviejų nakties. Vakarieniaujant net ke
lios draugės kvietė į nakvynes, bet mes 
negalėjome persiskirti dėl stokos laiko, 
tai nakvojome visos pas A. Deikienę. O 
ji turi gražų namą ir mus labai drau- 

I giškai priėmė. Ant rytojaus 7-tą valandą 
iš ryto atėjo L. Prūseika atsisveikinti 
mus. Žinoma, mes įvertinome jo drau
giškumą ir rūpestingumą. Įteikėm jam 

, keletą doleriu pasveikinti “Vilnies” su
važiavimą, prie kurio jie jau rengės. 
Taipgi atėjo draugas Salaveičikas pašne
kėti su Karosiene apie unijų reikalus. Jis 
ir mums padėjo išvažiuoti iš Chicagos. 
Mūsų planas buvo padarytas apleisti Chi
cagą 7 vai. ryte, o kaip išvažiavome buvo 
jau 9 valanda. Tai buvo ketvirtadienio 
diena. Pirmadienio ryte Karosiene turi 
būt jau darbe San Franciscoj. Jau mūsų 
laikas aprubežiuotas. Turim vėl skubėt.
Policistas Sustabdė ir Nuvežė pas Teisėją

Atlantic City, Iowa, sustojome ir pasi
rinkome vieną iš gražiausių valgyklų, ku
rioje skanius pietus gavome. Čia ir val
gant Kastancija nerimauja. Rūpi jai su
žinoti, ar tos visos patarnautojos yra 
unijistės. Vieną iš jų ji paklausia. Mer
gina atsako, “Aš labai norėčiau priklau
syti prie unijos ir gal pagelbėčiau orga
nizuoti, jei kas pradėtų. Tik čia yra vie
na bėda, kad Swifto kompanija visą mie
stą valdo ir darbininkam daugiau niekur 
nemoka, kąip 25 centus į valandą. Tai 
sunku ir mum veiterkom organizuotom 
būtų pasilaikyti.”

(Bus daugiau)

donoji Armija pasitraukė prie 
savo seno rubežiaus ir gerai 
apginkluotų pozicijų, kuriose 
velniški naziai greičiausiai ga
lą gaus. . . Ko čia nusiminti? 
Jungtinių. Valstijų valdžia 
ruošiasi irgi smogti Hitleriui. 
Viso pasaulio žmonių didžiu
ma už demokratijos gynimą ir 
nusukimą necivilizuotam fašiz
mui sprando.

Lietuviški fašistiniai nykštu
kai irgi prapliupo džiaugtis 
Hitlerio “laimėjimais.” “Kelei
vio” šykštuolis ir grašio taupy- 
bos mekloris S. Michelsonas 
nesitveria džiaugsmu Hitlerio 
avantūra. Tai penktakolonis- 
tas - fašistukas, kuris pasislė
pęs buvo po vardu socialisto, 
laisvamanio, darėsi sau gra
žaus pelno ir dėjosi pinigus į 
banką; vadinasi, patapo tur
tuolis, o kad išgelbėti savo pi
niginį turtą, reikia dėtis su 
Hitleriu prieš Amerikos de
mokratiją. Tą Hitlerio tarną - 
penktakolonistą reikia daboti 
ir pažeboti, kad jis užsidarytų 
savo kakarinę. Amerikos de
mokratija netoleruos nazių 
talkininkų.

Kitas panašus paukštis, ku
ris už Hitlerį kovoja ir jam 
savo “dūšią” rengia, — tai 
“išsieikvojęs” Pijūšas Grigai
tis; kvaksi, keliaudamas su 
savo nusidėvėjusia senatve 
prie Hitlerio kapo . . . šitie ne
va senų laikų “revoliucionie
riai” savo apgavyste prisirinko 
pinigų iš nesąmoningų lietu
vių ir dabar bijosi, kad jie ne
žūtų . . .

Kunigai, kaipo monų meis
teriai, neis su liaudim ir jos 
nerems; bet tos pačios reli
gijos, gyvenanti Sovietų Sąjun
goj, kunigai eina už Sovietų 
liaudį.

Lietuvos liaudis pagyveno 
vienus metus prie tarybinės 
santvarkos ir jie žinos, kas ge
riau tvarkė Lietuvos visuome
nes reikalus, šitie pliuškiai ne
apsuks Lietuvos ir šios šalies 
Ii etų vi ų protą.

Hitleris bus sunaikintas ir 
jo visi banditai iš Lietuvos 
krašto bus išvyti kai pasiutę 
šunes. O kas tada bus? Tas 
bus, ką Lietuvos liaudis ge
riausiai pasirinks!

Bukapročiai mulkina atsili-

Apie Buvusį “Laisves” 
Pikniką

Klifsidiečiai šiemet labai 
gerai pasirodė savo organizuo
tumu ir skaičium “Laisvės” 
piknike, kuris įvyko liepos 6 
d., Brooklyne. Dalyvavo virš 
70 asmenų. Tai veik pusė šio 
mažo miestelio lietuvių.

Vakare prieš pikniką aš nu
ėjau pas draugę A. Bakunienę 
pasiteirauti, ar daug bus va
žiuotojų piknikai!. Ji atsakė 
man, kad busas bus jau su 
kaupu. Tą patį vakarą gavau 
telefoną iš Hackensack drau
gų, kad norėtų sykiu su niu
rni važiuoti, bet jau neturėjo
me vietos. Kreipiaus telefonu 
į busų kompaniją, kad prisiųs
tų kitą busą, bet jau buvo per- 
vėlu, — busą nebuvo galima 

‘gauti. Dėl tos priežasties dau
gelis turėjo palikti nevažiavę.

Apart buso, į kurį sutilpo 
tik virš 40 asmenų, dar važia
vo 6 mašinos, būtent: nuo L. 
Pociaus važiavo 3 mašinos, 
nuo Bakunų — 2 ir šekštų—1.

Dabar paklausykit, kaip 
trockistų “N. Gad.” tą pikniką 
“garsino.” Tos gazietpalaikės 
nr. 26-me tūlas slapukas po 
raide “S.” peckioja:
“Įspėjimas Vietos Lietuviams
“‘Laisvės’ num. 141 paste

bėjau, kad komunistai rengia 
‘milžinišką’ jomarką Klaščiaus 
parke. Na, o pasak jų, Cliff- 
sidėj komunistų yra ‘didžiu
ma.” žinoma, jeigu juos visus 
suskaitytum, tai nerastum nei 
pusės tuzino, bet šis nepilnas

pustuzinis giriasi stojas į dar
bą ir mobilizuojąs didžiausią 
armiją į ‘Laisvės’ jomarką.

“Pas mus yra visokių žmo
nių, užimančių įvairias pozici
jas: katalikų, tautininkų, sklo- 
kininkų, socialistų, na ir dalis 
lietuviškų išgamų. Tik nežinia 
prie kokios partijos tie Lietu
vos ‘išgelbėtojai’ dabar glau
sis, nes čia stipriausi yra sklo- 
kininkai, o komunistai visai 
bejėgiai. Tai kas užpildys tuos 
autobusus į komunistų, jomar-

Į ką ? Be abejo, jie kreipsis į 
i katalikus ir tautininkus. Bet 
'jeigu visi taip laikysis, kaip 
i sklokininkai, tai komunistai į 
į savo jomarką neišveš ne tik 6 
į busų, kaip jie giriasi, bet visi 
sutilps į vieną 5 sėdynių auto- 

i mobiliuką.”
Kaip matote, tas vietos 

sklokininkų “šefas” bandė 
“Laisvės” piknikui pakenkti, 
bet jo labai mažai kas pa
klausė.

Taip ir reikia. G. S.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•

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

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

’• e1

H13 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVĖ' i

kusį svietą, kuris nepajėgia

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS’

B UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-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 f kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kairus.

VARPAS BAKERYr SMO Šlaes Sired, Brooklyn, N. t.

BAKING COBP-

“Laisvės” Piknike, Liepos 4, Maynard, 
Mass., Prie Įžangos Tikiety Laimėjo 

Dovanas Sekami:
1. $50, K. Yankūnienė, 433 N. Carry St., Montello, Mass. Ser.

141, No. 22.
2. $10, Helen Tamašauskas, 514 Central St., Lowell, Mass. Ser. 

133, No. 14.
3. $10, Mrs. Frank Sinkevich, 41 Division St., Brockton, Mass. 

Ser. 154, No. 19.
4. $10, Miss C. P., 15 Essex St., Boston, Ser. 458, No. 23.
5. $10, Mrs. Mary Urenek, 261 Sylvester St., So. Boston, Mass. 

Ser. 29, No. 19.
6. $10, Filis Putvinskas, 75 Upland Road, Montello, Mass. Ser.

142, No. 22.
7. $5, Jos. Seluku, 1201 Wash. St., Norwood, Ser. 439, No. 17.
8. $5, Mrs. W. Yulijak, 98 Stanford St., B. M., Ser. 417, No. 14.
9. $5, Julia Saleski, 12 Benta St., Lowell, Mass. Ser. 20, No. 19.
10. $5, Stanley Guse, 143 Winter St., Brockton, Mass. Ser. 160, 

No. 11.
11. $5, Mrs. A. and G., Mol. M. Ser. 206, No. 11.
12. $5, A. Pakarklis, 338 South St. Athol, Mass. Ser. 457, No. 5.
13. $5, Mrs. E. Brawdus, 9 Burton St., Brockton, Mass., Ser. 

107, No. 22.
14. $5, Mr. John Mai, Park C. Ser. 164, No. 20.
15. $5, E. C. Sausa, La Painte, Hudson, Ser. 345, No. 13.
16. $5, Anthony Wallan, 31 Hollis St., Brockton, Mass. Ser. 108, 

No. 11.
17. $5, Edward P. Malone, Bobson Inst., Bolson Park, Mass. Ser.

68, No. 19. >
18. $5, Miss Julia Belma, Cambridge, Ser. 418, No. 10.
19. $5, Ernest Janulis, Ripley St., N. Chelmsford, Mass. Ser. 

8, No. 5.
20. $5, Helen Federchuch, 18 Proctor St., Haverhill, Mass. Ser. 

225, No. 19.
21. $5, Mrs. Pearl Unis, 22 Rulland St., Hudson, Mass. Ser. 172, 

No. 13.
22. $5, John Glaveckas, 379 River St., Haverhill, Mass. Ser. 218, 

No. 10.
23. $5, Anita Misalsky, 12 Summer St., Framingham, Mass. Ser. 

17,No. 17.
24. $5, J. Stankevich, 163 Harward St., Cambridge, Mass. Ser.

343 No. 13.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas ir 

Prakalbos
Ateinantį penktadienį, lie

pos 18 d. įvyks visuotinas ir 
labai svarbus mūsų visų orga
nizacijų ir “Laisvės” skaityto
ju susirinkimas. Tai bus 8 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave.

Į šį susirinkimą turėtų ateiti 
kuo skaitlingiausiai mūsų pa
žangiųjų žmonių. Bus labai 
svarbių reikalų ir pranešimų.

Nepaisant nuovargio ir kitų 
priežasčių, būtinai dalyvaukit 
šiame susirinkime.

Rengiamos Prakalbos
Už vienos savaitės nuo šio 

susirinkimo, tai yra liepos 25 
d., LDLD 10 k p. rengia pra
kalbas Lietuvių Tautiškoje sa
lėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., 8 vai. vak.

Nepaisant karščių, lietaus 
ar kokio kito vargo, į šias pra
kalbas mūsų lietuviai turėtų 
skaitlingai susirinkti. Kalbėto
jai bus iš Brooklyno.

Kiekvienas matom, kas įvy
ko pastaraisiais laikais Euro- 

• ūoj. Padūkęs Hitleris užpuo
lė pasaulyj laisviausią ir lai
mingiausią darbo žmonių šalį' 
ir pradėjo naikinti sukurtą 
virš 20 metų klestėjančią kul
tūrą. Hitleriniai banditai bar
bariškai sukoneveikė Lietuvos 
žemę ir ten pridirbo skaudžių

suprasti dabartinės situacijos.
čia dalį svarbių įvykių pri

siėjo suminėti, kurie minimose 
prakalbose bus aiškinami. Į 
šias prakalbas netik turi ra
ginančiai eiti, bet jas turi gar
sinti, raginti kiekvieną lietu
vį, kad eitų ir vestųsi kitus.

Įžanga bus veltui.
Atsiminkit visi “Laisvės” 

skaitytojai, mūsų organizacijų 
nariai, mūsų judėjimo simpati- 
kai, nes tai yra jūsų pareiga 
atlikti ir bendrai dirbti su pra
kalbų rengimo komisija.

Reporteris.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenes 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.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

jjĮ
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Ak

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Cliffside, N. J.
Ugniagesių Konvencija ir Jų 

Paradas
Birželio 27 d. čionai įvyko 

New Jersey valstijos Ugniage
sių Asociacijos 55-ta metinė 
konvencija. Atstovybės suva
žiavo nuo visų valstijos miestų 
ir miestelių.

' Ryšyj su konvencija, ugnia
gesiai turėjo šaunų paradą, 
kuriame demonstravo įvairiau
sius savo vežimus, aparatus ir 
įrankius, vartojamus kovai su 
gaisrais. Buvo parodyta, ko
kiais įrankiais ir būdais buvo 
veikiama gaisrams ištikus 
prieš 55 metus, ir kaip tatai 
atliekama dabar — vėliausiu 
laiku.

Tose įdomiose gaisrininkų 
demonstracijose dalyvavo apie

j-xXjff j K* .,

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

25. $5, John Kovai, 116 Water St., Stoughton, Mass. Ser. 164, 
No. 21.

26. $5, Carol Ann Wilenten, 120 Day St., Jamaica Plain, Mass.
Ser. 236, No. 15.

Kuriem dovanos dar neišmokėta, tuojaus atsišaukite pas Joną 
Grybą, 1190 Washington St., Norwood, Mass. Tuojaus aplaikysi- 
te dovanas. Pikniko Pirmininkas, J. Grybus.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Aludė
Rheįngold extra JDry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn
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Kairėje: raudonarmiečiai anti-orlaiviniu tanku “kėravotojai” džiaugiasi nušovę daug priešo orlaivių; dešinėje: vokiečiu
lai prisiųsti iš Maskvos radijofonu.

nacių orlaivini.nkai belaisviai, suimti raudonarmiečių. Paveiks-

HITLERIS “IŠVALO” GENEROLUS PRIE
ŠINGUS KARUI SU SOVIETAIS

Buenos Aires. — Praeitą 
savaitę čia atvyko trys at
stovai sunkiosios vokiečių 
pramonės, sakoma, “pirkt 
Vokietijai varį” iš Pietų 
Amerikos. Vienas esąs at
stovas H. Goeringo geležies 
ir plieno trusto; kiti du at
stovauja kitas pramones ir 
nesutinkančius su Hitleriu 
generolus. Tie generolai no
rėję pašalint Hitlerį, o jo 
vieton pastatyti savo karinę 
valdžią, bet nepaspėję.

Per vieną iš tų atstovų 
sužinota, jog už penkių die
nų pirm pradedant karą, 
prieš Sovietus Hitleris susi
šaukė savo generolus ir pa
sakė jiem tą savo planą. Vi
si nariai vokiečių generalio 
štabo pasipriešinę karui 
prieš Sovietus. Prieš tą ka
rą kalbėję maršalas Goerin- 
gas, nacių oro laivyno mi- 
nisteris, feldmaršalas von

MAISKIS SAKO ANGLŲ 
UNIJOM: MOŠŲ TIKSLAS 

SUNAIKINT NACIUS
London. — Anglijos Dar

bo Unijų Kongreso pirmi
ninkas George Gibson at
siuntė pareiškimą vienybės 
su Sovietais Ivanui Mais- 
kiui, Sovietų ambasadoriui. 
Maiskis, atsakydamas, pa
dėkojo ir iš savo pusės pa
reiškė :

“Bendras mūsų tikslas 
yra sunaikinti nacių Vokie
tiją ir sukurt geresnį pasau
lį, kur žmonės galėtų gy
vent ir dirbt ramybėje. Aš 
būsiu labai, labai dėkingas, 
jeigu jūsų šalies darbo uni
jos ir jūs asmeniškai pasi
stengsite, kad Sovietų Są
junga gautų iš Anglijos kuo 
daugiausia pagalbos ir grei
čiausiu laiku.”

Anglijos Mainieriai Skundžia
si dėl Mažos Algos

Ayr, Škotija. — Anglijos 
Mainierių Sąjungos pirmi
ninkas W. Lawther įspėjo 
metinį tos unijos suvažiavi
mą, kad “streikai šio karo 
laiku būtų nepakenčiami.” 
Mainierių delegatai skundė
si dėl permažos algos, kuri 
yra apie $14.40 savaitei.

Mexico City.—Jungtinės 
Valstijos susitarė nupirkt iš 
Meksikos visą perviršį ka
rui reikalingų metalų per 
18 mėnesių.

Reichenau, generolas S. List, 
Balkanų užkariautojas; ge
nerolas von Stulpnagel ir 
gen. Falkenhorst. Dėl to 
Hitleris labai įdūko. Jį rėmė 
generolas von Brauchitsch, 
vyriausias armijos koman- 
dierius, ir feldmaršalas 
Wm. Keitei, galva aukščiau
sios vokiečių komandos.

Tuoj po to Hitleris pradė
jo valyt nesutinkančius su 
juom generolus. Goeringas, 
pirmiau paskirtas Hitlerio 
įpėdiniu, tapo uždarytas sa
vo namuose Karinhallej kai
po areštantas po policijos 
sargyba; kiti priešingi ge
nerolai pašalinti iš svarbes
nių komandų ir pastatyti į 
tokias vietas, kur jiem tek
tų kuo mažiausiai dalyvaut 
kare prieš Sovietus.

(Pirmesnis Sovietų radio| 
pranešimas sakė, kad Goe
ringas uždarytas koncentra-, 
ei jos stovykloje.)

NACIAI SAKO, KAD JIE 
SUMUŠĘ SOVIETŲ TAN

KŲ KONTR-OFENSYVĄ
Berlin, liepos 15.—Naciai 

skelbia, kad jie sudaužę di
džią Sovietų tankų kontr- 
ofensyvą Kijevo fronto da
lyje ir kad naciai persigrū- 
mę per antrą sovietinę apsi
gynimo liniją Dniepro-Dau- 
guvos srityje, kur jie ir to
liau žygiuoją linkui Lenin- 

I grado.
Kijevo fronte Sovietai 

vartojo šimtus tankų sve
riančių po 50 iki 70 tonų; 
bet nacių artilerija, girdi, 
sudaužius daugelį jųjų.

Berlin, liepos 15.—Naciai 
sakosi sunaikinę daug so
vietinių tankų Kijevo fron
te.

London. — Pagal *karo 
paliaubų sutartį, Anglija 
užima Syriją ir Lebaną, bu
vusias Francijos kolonijas.

Berlin. —: Vokiečių orlai
viai nuskandino du Anglijos 
laivus Viduržemio Jūroj.

Berlin, liepos 15.—Nacių 
orlaiviai smarkiai padegė 
anglų prieplauką Hullą.

London. — Anglų lakūnai 
bombardavo italų miestą 
Messiną, Sicilijoj.

London. — Vokiečiai bir
želio mėnesį nuskandino tik 
329,000 tonų Anglijos ir tal
kininkų laivų.

I Anglai Sunaikinę Ke
turis Priešų Laivus
London. — Anglų subma- 

rinai Viduržemio Jūroje nu
skandino du prekinius Ita
lijos laivus, viso 10,732 to
nų, ir vieną didelį žėglinį 
laivą su kariuomene; sužei
dė du kitus italų laivus. An
glai prarado vieną karinį 
laivuką.

Anglų orlaiviai bombar
davo vokiečių prieplaukas 
Cherbourg ir Havre, Fran
ci jo j, ir bombomis pataikė į 
vieną prekinį nacių laivą, 
kuris, matomai, nuskendo.

Anglų lakūnai bombomis 
atakavo vokiečių geležinke
lius ir uostus, ypač Breme
ną ir Amsterdamą, ir pa
degė nacių žibalo sandėlius 
Rotterdame. Per tuos žy
gius anglai sunaikino 7 vo
kiečių orlaivius, o vokiečiai 
nušovė 6 anglų orlaivius.

Nacių orlaiviai tik silp
nai bombardavo kelias vie
tas Anglijos pajūriuose. Čia 
anglai nukirto žemyn du vo
kiečių orlaivius.

Lawrence, Mass.
Įvairios Žinelės

Pasekmingas buvo “Laisves” 
piknikas liepos 4 dieną May- 
narde. Nors nuo paties ryto ir 
buvo pradėję lyti, bet vistiek 
žmonių nenustrošino. žmonės 
traukė pulkais j darbininkų 
mylimo dienraščio pikniką. 
Nors buvo iš fašistinių ele
mentų pusės daug boikoto, bet 
jie nieko nelaimėjo. Massa
chusetts valstijos lietuviai ge
rai supranta, kas jų priešai, 
o kas draugai. Jie gerai žino, 

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus^ o ne už išrodymų
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kad mūsų organizacijos ir mū
sų spauda kovoja už Lietuvos 
liaudį ir už laisvą Lietuvą. 
Mums kelio nepastos jokie bes
tijos Hitleriai ir Smetonos 
agentai.

Piknike svečių buvo taipgi 
iš tolimų kolonijų, kaip tai, 
iš Brooklyno Čepuliai ir Pet
kevičienė. Gal buvo ir dau
giau, bet neteko su jais susi
eiti. Teko susitikti su Žilins
kais iš Pennsylvanijos. Drg. 
Žilinskas, matyt, susirūpinęs 
“Vilnies” ir “Laisves” pikni
kais. Sakė: Mes irgi padary
sime tokį pat pikniką, kaip 
jūs, draugai. Atsivežtus tikie- 
tus platino ir net pritrūko. Ge
rai tas draugas darbuojasi.

A. Bimba ir Anuo Burlak | 
pasakė geras prakalbas šių i 
dienų klausimais ir ragino j 
remti Sovietų Sąjungą ir Bri
taniją šiame kare prieš kru
vinąjį hitlerizmą. Publika pra
kalbu atydžiai klausėsi. i

Teko kalbėtis su drg. Bimba 
apie mūsų keturių kolonijų 
pikniką, kuris įvyks liepos 20 
dieną Haverhillo kliubo par- 
e, Bradforde. Jis sakė, kad 
bus prisiųstas geras kalbėto
jas iš “Laisvės” štabo pasa
kyti piknike prakalbą. (Jūsų 
piknike kalbūs “Laisves” ad
ministratorius Pranas Buknys. 
—Red.) Šiame piknike taipgi 
kalbės Anuo Burlak. Būkite 
visi lietuviai iš visos apylinkės. 
Haverhilliškiai praneša, kad 
jie yra prisirengę visus sve
čius gražiai priimti.

Lawrence dirbtuvės, gali už
sidaryti, jeigu nebus daugiau 
lietaus. Rekordai parodo, kad 
vanduo niekados nebuvo taip 
žemai nupuolęs, kaip šiuo lai
ku Merrymack upėj. Popieri
nės dirbtuvės sulaikė 15% ap
sigynimo darbų dėl vandens 
trūkumo. Gali būti tas pats 
ir su kitomis dirbtuvėmis.

Methuen miesto valdyba 
paskelbė kampaniją už surin
kimą senų aluminum daiktų 
dėl apsigynimo. Visi tie daik
tai bus perduoti valdžiai ir 
valdžia su jais darys, kas jai 
patiks. Tas aluminum bus dau
giausia sunaudotas darymui 
orlaivių.

Lawrence miesto valdžia ir
gi tokią pat kampaniją veda. 
Kliubuose bus įsteigta komite
tai ir bus priimami aluminum 
daiktai. Katrie tokių senų 
daiktų turite, tai suneškite ir 
tuomi padėkite sutriuškinti 
kruvina hitlerizmą. 4-

Miesto valdžia sumažino 
elektros vartojimą ant gatvių 
šviesų, nes perdaug pinigų iš
mokėdavo elektros kompanijai 
—Lawrence Gas-Electric Com
pany. Kompanija ignoruoja 
miesto valdybą. Gali ignoruo
ti, kiek gali, bet miestui bus 
sveikiau.

Lawrence Chąmber of Com- 
mcrce padavė miesto valdžiai 
peticiją kas link pardavinėji
mo apsigynimo štampų krau
tuvėse. Palikta patiems biz
nieriams nusitarti, ar jie par
davinės, ar ne.

Valdžios revizoriai peržiū- i

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

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
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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: E Vergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &-1158 

rėjo Lawrence pašto knygas. 
Surastos geresnės pasekmės 
šiemet, negu pernai. Šiemet 
per pirmus keturius mėnesius 
įplaukė $6,367.37 daugiau. 
Per metus nuo 1940 metu bir
želio iki 1941 metų birželio 
įplaukė $343,039.95. Tai pusė
tina suma. Tiek įplaukė tik 
per vieną Lawrence skyrių.

General Ilospitalėje randa
si Joseph Milvidas, lietuvis. 
Turi užgautą koją. Yra 48 me
tų amžiaus. Gyvena po num. 
82 Oak St. Aš manau, kad jis 
turi pažįstamų. Aplankykite 
ligonį.

Du lenkai jaunuoliai — 
Frank Gaterch ir Joseph Bla- 
zinski — greitai lėkdami su 
motoriniu dviračiu apsivertė. 
Abu randasi ligoninėje.

žulikai norėjo apiplėšti A. 
Belctskį, iš 48 Lawrence St. 
Užpuolė ir pradėjo kišenius 

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint. . i Į

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
S9-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y,

Telephone Great Neck 1546

kraustyti. žmogus gynėsi, 
kiek galėdamas, žulikai pabė
go, o žmogelis nuėjo policijos 
stotin pasiskųsti.

Kurie buvo pažymėti par
davinėję miesto darbus, bus 
vėl nagrinėjami. Taip pareiš
kė direktorius Lupien. Bus va
romi per Superior Teismą. Kai 
kurie iš tokių prasižengėlių 
jau gavo po du metu saltojon.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadienį, 17 d. liepos, įvyks 
Biručių Kliubo susirinkimas, kuria
me bus nutraukti paveikslai. Kvie
čiame nares dalyvauti, turėsite gra
žų prisiminimą. Taipgi bus ir kitų 
svarbių reikalų. Pradžia 8 v. v., 735 
Fairmount Ave.
(16G-167) J. Šmitienė, Sekr.

ROCHESTER, N. Y.
Penktadienį, liepos 18 d., 8 v. v., 

Gedcmino Svetainje, bus karo žinių 
perkratinėjimas. Kviečia ALDLD 50 
kuopos komisija. (166-168)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. piknikas ir kon

ferencija bendrai įvyks liepos 20 d., 
Draugų Grinių Ukėjc, prie 86-to ke
lio, netoli Thompson, Ohio. Konfe
rencijos delegatai privalo atvykti 
anksti, kad būtų galima baigti iki
pirmai vai. po pietų. Seks delegatų 
pietūs, papietavę galės dalyvauti pik
nike. Programoj dalyvaus: Amer. 
Liet. Moterų Kliubo Choras, vad. 
A. Jankausko. Tikimės turėti svečių 
iš kitų kolonijų. Prie įžangos tikie- 
to bus gražių dovanų. Svarbiausia 
tai atsilankydami į šį pikniką pa- 
remsite vieną iš didžiausių apšvic- 
tos organizacijų lietuvių išeivijoje, 
Liet. Literatūros Draugiją. J. N. S. 
(166-168)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom. ir visų pažangių 

organizacijų susirinkimas įvyks 18 
d. liepos, 8 v. v., 735 Fairmount Av. 
Prašau visų, kurie priklausote komi- 
sijon, dalyvauti, bus daug svarbių 
dalykų aptarti. F. B., Sekr.
(166-168)

DETROIT, MICH.
Pažangiosios Spaudos piknikas 

įvyks sekmadienį, liepos 20 d., Capi
tol Parko, Telegraph Rd., prie Sib
ley Rd. $100 dovanų prie įžangos. 
Bilietai pardavinėjami iš anksto— 
nuo 5c iki 25c. Prie vartų bus 25c. 
Kalbės “Vilnies” redaktorius L. Pru- 
seika, bus ir daugiau vilniečių iš 

j Čikagos. Turėsime gerą muziką, įvai
rių gėrimų ir užkandžių. Iš Detroito 

| važiuokite į vakarus iki Telegraph 
Rd., pasukite į 24 kelią, linkui To
ledo. Pravažiavę Eureka Rd., ptU 

Į važiuosite cementinį tiltą ir netoli 
pamatysite Capitol Parką, prie Sib- 

i ley Rd. Kviečia Detroito Liet. Or- 
i ganizacijų Sąryšis. (166-168)
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Šeštas puslapis

NwYorto^A^Zinios
Išvažiavimas Buvo 

Geras
Sekmadienį, Lite ratūros 

Draugijos 1 kuopa bendrai su 
kita organizacija turėjo išva
žiavimą į girias, ties naujuoju 
Alley Pond parku. Išvažiavi
mas pavyko, žmonių susirinko 
pusėtinai. Oras buvo geras. 
Tik busų garsinime buvo klai
da. Buvo garsyta tie patys Hill
side Ave. busai, kurie perei
tais metais ten priveždavo, gi 
šiemet busų vaikščiojime yra 
pakaitų. Vienok, mano supra
timu, ten galima dažniau su
rengti išvažiavimai. 
Avė. busai priveža 
liausiai nuo vietos,
prisirengus būtų galima ir ke
lis draugus su mašinomis pa
prašyti pastovėti ant Hillside 
Ave. ir busais atvykusią publi
ką pavežti mašinomis iki gi
rios. Vertėtų lietuviams dar 
rudeniop surengti ten vieną 
kitą išVažiavimą.

Hillside 
neperto- 

O geriau

Pabėgėliai Atsivežė $1,000,- 
000,000 Pinigų

Iš Europos bėga pabėgėliai 
į Ameriką. Finansinio žurnalo 
daviniais jie į šią šalį auksu ir 
brangakmeniais atsivežė nuo 
$750,000,000 iki biliono dole
rių vertės, žinoma, vargšai 
darbo žmonės negali bėgti, 
bėga tie, kurie turi pinigų.

SovietŲ Judžiai Scenoje
Kada Vokietijos fašistai už

puolė karu ant Sovietų Sąjun
gos, tai Sovietų Sąjungoj ga
minti judžiai užkariavo New 
Yorką. Dabartiniu laiku rodo
mi geri sovietiniai judžiai se
kamose vietose :

CENTRAL THEATRE, 47th 
St. ir Broadway, New Yorke, 
jau trečia savaitė rodo “Soviet 
Frontiers on the Danube” (So
vietų Siena ant Dunojaus). 
Teatras atdaras nuo 9 vai. ry
to iki vėlumos, bilietų kaina 
iki 1 vai. po pietų 
centų.

IRVING PLACE 
ving PI. ir 15th

yra tik 20

teatre, Ir- 
St., netoli 

Union Sq., yra rodomas sovie
tinis judis “Shors” (ščors), tai 
pavaizdavimas pilietinio karo, 
kaip divizijos vadas ščors ir 
valstiečių sukilėlių vadas Bo- 
ženko mušė 
patsai likimas 
Hitlerio saiką.

LAKELAND 
273 Brighton 
Brooklyne, rodo
“The Great Begining 
džioji Pradžia) 
žmonių gyvenimo, 
priedą “Moscow Today.

baltuosius. Tas 
dabar laukia

T II E A TRE, 
Beach /Xve., 
sovietinį judį 

(Di-
iš Sovietų 

taipgi ir

Judis Jau Trečia Savai
tė Rodomas New 

Yorko Scenoj

ponų

Central Teatre, Broadway 
ir 47th St., New Yorke, jau 
trečia savaitė rodomas sovieti
nė filmą “Soviet Frontiers on 
the Danube.” Tai nėra judis 
specialiai nufilmuotas, bet tik
ri paveikslai nutraukti, kaip 
1940 metais Raudonoji Armi
ja liuosavo Bessarabiją iš po 
Rumunijos bajorų ir
priespaudos, čia parodo Rau
donosios Armijos jėgas, kurios 
atėjo išlaisvinti savo paverg
tus brolius ir sesutes. Parodo 
tą didelį džiaugsmą, su kokiu 
Bessarabijos liaudis pasitiko 
savo išlaisvintojus. Po šių do
kumentalių judžių dar yra ro
domas Raudonosios Armijos 
paradas, jos tos galingosios jė
gos, kurios dabar krušina Vo
kietijos fašistų ir jų talkinin
kų budeliškus dantis, kurios 
turės padaryti galą fašizmui 
ir kartą ant visados pasaulį iš
laisvinti iš po nulatinio pavo
jaus. t ,

Judžiai Apie Buvusią Laisvą Lietuvą ir 
Raudonąją Armiją Kovoj Prieš Fašizmą

Brooklyno Progresyvės Or
ganizacijos rengia labai svar
bų vakarą, kuriame bus rodo
ma judžiai, kaip Lietuvoj liau
dis buvo įkurus Sovietų val
džią, kaip ji džiaugėsi savo 
laimėjimais. Matysite Kauno 
gatves, piliečius balsuojant už 
tarybinę Lietuvą, maršuojan- 
čius žmones gatvėmis ii’ ne
šant vadų pavejkslus, kalbant 
J. Paleckį ir kitus vadus.

Taipgi, bus rodoma Sovietų 
judžiai, kuriuose atvaizduota 
Raudonosios Armijos įvairios 
dalys, kurios dabar taip did
vyriškai kaunasi, kad 
fašizmui sprandą.
tankus, prieštankinės 
lėktuvines patrankas,
ją, raitelius, Raudonosios Ar
mijos vadus ir visos Sovietų 
Sąjungos liaudies vieningumą 
su savo valdžia ir armija.

Brooklyno didysis Aido 
Choras dainuos naujas dainas. 
“Laisvės” redaktorius Antanas 
Bimba pasakys momentui pri
taikintą kalbą. Taigi, kaip 
matote, šis parengimas bus ne
išpasakytai svarbus.

Jis įvyks penktadienį, liepos

B r o o k 1 y,ne.

Visiems Sąryšio 
Delegatams

nusukus 
Matysite 
ir prieš- 
artileri-

18 dieną, 7:30 vai. vakare, di
džiulėj Grand Paradise Sve
tainėj, kampas Grand ir Have- 
meyer gatvių,
įžanga į šį parengima bus tik 
15 centu ypatai, tai labai pi
giai.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
prašomi atsilankyti į šį paren
gimą ir apie tai pranešti savo 
kaimynams, savo pažįsta
miems lietuviams. "Padarykime 
šį parengimą vienu iš didžiau
sių. Pamatykime tuos judžius, 
išklausykime dainų, išgirskime 
kalbėtoją, ir griausmingai lie
tuvių balsu kelkime protestą 
prieš budelišką Hitlerio ir 
Smetonos gaujų Lietuvos pa
vergimą. Ištieskime savo bro
lišką ranką Lietuvoje paverg
tai ir sukruvintai 
Reikalaukime iš 
Valstijų valdžios,
greičiausiai teiktų visokią pa
gelbą Sovietų Sąjungai ir Ang
lijai sukrušinimui budeliško 
Vokietijos ir jos talkininkų fa
šizmo ir išlaisvinimui paverg
tų tautų ir tautelių ! Visi ir vi
sos į parengimą !

Darbininkas.

vai. vakare, “Laisves” sve
tainėj, 419 Lorimer St., atsi
bus Brooklyno lietuvių darbi
ninkiškų organizacijų delega
tu konferencija. Jau viena
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kuopų valdybų konferencija 
pirma įvyko, išrinko laikiną 
komisiją ir nutarė, kad at- 
steigti Brooklyno Lietuvių 
Darbininkiškų O r g a.nizacijų 
Sąryšį. Dalykų aptarimui ir 
pilnam jų sutvarkymui yra 
šaukiama ši konferencija. Visi 
delegatai, kuriuos išrinko kuo
pos, o kur neišrinkta delega
tai, tai kuopų valdybų .nariai, 
privalo dalyauti šioj konferen
cijoj.

liaudžiai! 
Jungtinių 
kad kuo

Milžiniškos Jėgos Vyras 
Staigiai Mirė

Lietuviai Tiki Raudonajai Armijai
Literatūros Draugijos išva- kus-hitlerininkus,

žiavime teko pasikalbėti su 
geru būriu lietuvių. Visų min
tys užimtos karo, kurį brufa
liški Vokietijos fašistai ir jų 
talkininkai pradėjo prieš So
vietų Sąjungą. Plačiau pasi
kalbant su paprastais lietu
viais darbininkais ir biznieriais 
gauni įspūdį, kad visi giliai 
apgailestauja, kad fašistams 
laikinai pavyko pavergti Lie
tuvą. Bet tuo pat kartu visi 
pasitiki, kad galų gale Raudo
noji Armija su viso pasaulio 
darbo žmonių pagelba nuga
lės tą fašistinį smaką, išlais
vins ne vien Lietuvą ir kitas 
pavergtas šalis, bet ir Vokieti
jos žmones iš po fašistų jungo.

Kas liečia Amerikoj gyve
nančius lietuvius smetoninin-

Pardavinėjo Pinigam Daryt 
Mašinas ir Lobo

Julian Kwiatkowski, 71 me
tų, policijai prisipažino, kad 
jis per metus laiko pardavi
nėjo “pinigam daryti mašinas” 
ir taip pelnijo nuo $125,000 
iki $150,000. Nuo 1901 metų 
jis buvo 8 kartus areštuotas ir 
7 kartus nuteistas. Jis ir če
kius žmonėms išrašinėjo ban
ke neturėdamas užtektinai pi
nigų. Nesąmoningi tie, kurie 
perkasi tokias mašinas. Juk 
jeigu jos darytų pinigus, tai 
jų pardavėjas jas kitiems ne
pardavinėtų.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Brooklynan atvyko praleisti 

vakacijas Juozas Vaitonis iš 
West Homestead, Pa. Ta pro
ga jis aplankė ir “Laisvės” 
įstaigą. Pasikalbėdamas 
draugais paliko $1.00 aukų.

Naujas “Rockefeller”

SU

Tūlas Moses Gans, 57 metų 
amžiaus, išrašė du čekius 
$100,000,000 vertės pasirašy
damas multimilionieriaus var
du John D. Rockefeller. Jis už 
tai gavo nuo U/2 iki 5 metų 
kalėjimo.

Sugavo Radio Vagis
Policija, po vijimosi ir apsi

šaudymo, sugavo Peter Molasi, 
F. Fiore ir J. Modica, visus 
tris italų tautybės vyrus, ku
rie prisipažino, kad jie pavo
gė į abi puses veikiantį radio 
aparatą iš instituto, 20 E. 
Broadway.

tai dabar 
mato jų tikrą vei- 
tikintis žmogus sa-

dar neseniai socia- 
tautininkai ir kunigai 

“komna- 
o dabar tie ponai pa-

kiekvienas 
dą. Vienas 
ko:

— Taip 
listai,
komunistus koliojo 
ciais,
tys pasirodė yra niekas kitas, 
kaip Hitlerio agentai, priešai 
laisvės, demokratijos, pažan
gos, nes jie atvirai džiaugiasi 
Hitlerio pergalėmis.

Mes manome, kad laikui bė
gant visi darbo žmonės perma- 
tys kas yra jų priešai, Hitle
rio agentai, Lietuvos išdavikai. 
Juk tik didžiausi Lietuvos 
priešai gali džiaugtis iš tos 
baisios nelaimes, iš Lietuvos 
pavergimo. Juk tik didžiausis 
apakėlis gali laukti iš Hitlerio 
Lietuvai “laisvės.” Rep.

Piknikas Dariaus Girėno Pa
minklo Statymo Naudai

Mūsų didvyrių lakūnų Da
riaus ir Girėno aštuonių metų 
sukakties skridimo iš New 
Yorko į Kauną ir jų nelaimin
go žuvimo minėjimui ruošia
mas piknikas tikrai bus žin
geidus.

Programoj dalyvauja: Ka
ralienės Angelų parapijos jau
nuolių benas, kurio triūbų ai
das skambės visam parke, o 
draugijų pirmininkai pasakys 
gražias kalbas.

Taipgi, šiame piknike bus 
parodyta publikai trys pa
minklo projektai, du pagamin
ti dailininko Joe Stelmok, ku
rio vieną kurinį teko manyti 
vasario 2 d. š. m., koncerte, 
dabar kiek panaujintą turėsi
me progos vėl pamatyti, taip
gi, p. Stelmok pateiks ir antrą 
paminklo projektą piešimo 
formoje.

Dailininko p. Subačiaus, pa
gamintas piešinys paminklo 
projektui, kurį mažai kam te
ko matyti, bus parodytas pik
nike.

Taigi, liepos 19 d. šešta
dienį, 2 vai. po pietų visus 
nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti į ruošiamą pikniką, Dex
ter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhaven, L. I. Įžanga 
tik 35 centai. Pelnas skiriamas 
Dariaus Girėno paminklo pa
statymo naudai.

Rengimo Komitetas.

Sekmadienis buvo nekaršta 
diena, bet tas nesulaikė new- 
yorkiškius nuo gausaus apsi
lankymo į maudynes. Vien 
Coney Islande buvo apie milio- 
nas žmonių.

Sekmadienį dar Coney Is
lando vienoj parodoj Warren 
Lincoln Travis rodė, savo jėgą, 
kur jis prieš 50 žmonių akis 
pakėlė 1,000 svarų kanuolę, o 
pirmadienį jau mirė. Travis 
savo jėgą pirma rodė Huberts 
muziejuje, vėliau vienoj pigioj 
įstaigoj ant 14th gatvės, o vė
lesniu laiku Coney Islande. Jis 
jau buvo 66 metų žmogus, 
svėrė 220 svarų ir buvo 5 pė
dų ir 8 colių aukščio.

76,000 Žmoniij Reikalavo 
Karo Prieš Fašistus

Vadovystėj New Yorko Ko
miteto Apgynimui Amerikos 
atlaikyta trys masiniai susirin
kimai pajūryj Manhattan, Ori
ental ir Brighton maudynių 
vietose. Susirinkimus lankė 
per 76,000 žmonių, kurie aty- 
džiai išklausė kalbėtojus ir 
masiniai reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos paskelbtų karą 
fašistinei Vokietijai, kad tuo
jau teiktų pagelbą Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai jų kovoje 
prieš barbarišką fašizmą.

Visus Užkviečia į Svečius
Juozas Zewert, gerai žino

mas lietuvis bartenderis už
kviečia savo draugus-pažįsta- 
mus užeiti pas jį svečiuose. Jis 
dabar dirba naujoje užeigoje. 
Sako, kad, labai graži didelė 
užeiga. Maloniai priims sve
čius. Turi įvairių gėrimų ir už
kandžių. Užsivadina Roy’s 
Bar & Grill, 138-19 Jamaica 
Ave., Jamaica, L. I. Nepamirš
kite užeiti pas Juozą. L. K.

Greito Važiavimo Pasėka
William J. Conway, 30 me

tų amžiaus, važiuodamas su 
savo drauge 18-kos metų mer
gina Mary Dixon, didžiuoju 
Grand Central bulvaru, taip 
įsismagino, kad netekęs kon
trolės, drožė į elektros lempos 
geležinį stulpą. Nelaimėj Con
way ant vietos užsimušė, o 
mergina kritiškoj padėtyj nu
vežta į igoninę. Tai bus pasė
ka greitos važiuotės ir gal ne- 
atsargos.

Buvęs Drafto Tarybos 104, 
Bronxe, pirmininkas Daniel J. 
Houlihan įkaitintas suokalbia- 
vime atleidinėti nuo 
galinčius duoti kyšį, 
laikyta Francis M.
J. O’Connell, tėvas 
kaltinami norėjus 
kyšiais.

drafto iš- 
Sykiu su- 
ir James 
ir sūnus, 
išsipirkti

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietus Kliubo 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
liepos 17, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Kviečiame ir ne nares.
(165-167) Valdyba.

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.

—TT#

Trečiadienis, Liepos 16, 1941

Kas tai
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falini

NAUJO*

i

85c
60c
60c
60c
60c

g

Jis išeidamas iš namų atsisvei
kino žmoną, kūdikį ir krautu
vėj nusišovė.

Jos širdis yra jo — jos 
dažytai taip pat! Ji ką 
tai naujo pridėjo! Kas 
tai nau jo pridėta ir prie 
Old Gold cigar etų— 
suteikt naujų, puikesni 
skonį!

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

ir kepta par š iena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

M. Schwab, 32 metų, nusi- 
geležinėj krautuvėj,

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR RAR & GRILL

Tel. Ev. 4-8698

f<z 
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Ristikas Karolis Požėla ir 
“Angelas” Kalifornijoj

Pirmadienį, užėjo į “Lais
vės” raštinę brooklynietis Juo
zas 'Zewertas. Jis pranešė, kad 
aplaikė laišką nuo Karolio 
Požėlos, plačiai pagarsėjusio 
lietuvio ristiko. Jis rašo, kad 
abu su “The Angel” (francū-

tapo 
pridėta!

zų tautos ristikas, kurį Požėla 
parsivežė iš Europos perei- žudė 
tais metais) darbuojasi Kali-11325 Ogden Ave., Brooklyne. 
fornijoj. Jiedu išbus Los 
Angeles iki 18 d. liepos ir tęs 
maršrutą toliaus.

Linkime Požėlai ir jo “An
gel” geros kloties maršrute ir 
lauksime jų atvykstant Brook
lynan.

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alenf'S^nys, 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 ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ........
Ramatų žolės ............
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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

' Tel. Triangle S-8622

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Iluinboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

LATAK/A

Ispanų laivas “Villa de 
Madrid” atvežė į Brooklyną 
617 pabėgėlių iš Europos.

Tas pat pazjstamas 
pakelis — bet 

NAUJI Old 
Golds!

t tr
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(Ištariama 
La-ta-ky’-a), šaunus 
tabakas iš Rytinio 
Viduržemio, dabar 
pridėtas prie Old 
Gold, kad suteikus 
jum naują skonį, 
naują smagumą 
iš rūkymo.
P. Lorlllard Company, {steigta 1760 — 
puikaus tabako sutaisytojo nuo George 

Washington’o laiku.

FRANK DOMIKAITIS į
c

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

Į^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^t^ĮĮ^Į^K^Į^Į^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^Į^Įr^Į^Į^Į^Į^^Į^Į

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

JLAISNUOTAS 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.

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su 'Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
ad,,e«as:

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y




