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

Dar vis ateina laikraščiai iš 
Lietuvos, kurie buvo išleisti 
prieš nazių okupaciją. Taip 
malonu juos skaityti. Tiek
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daug juose kalbama apie di- 
d^ius darbus pramonėje, že
mės (tkyje, kultūroje ir apšvie
tė j e !

Lietuvos liaudis buvo pasi- 
mojus naujam gyvenimui. De
ja, neilgai jai teko džiaugtis 
socializmo saule.

SOVIETAI SUNAIKINO DAUG NACIU ’ SE f BORTUOSEA’

Paleidimas iš Armijos po 
Vieny Mėty, tai Būtų Pavo
jus Šaliai, Sako Roosevelt 
Tad Jie Ilgiau Būsią Laikomi

Kolonijose dar yra gerokas 
glėbys neišplatinty kopijų kny
gos “Naujoji Lietuva Faktų ir 
Dokumentų Šviesoje.” Dabar 
ši knyga jau istorinė. Ji paro
do, ką buvo pasimojus ir pra
dėjus Lietuvos liaudis atsiekti.

Jeigu kada buvo svarbu ši 
knyga įteikti kiekvienam lietu
viui į rankas, tai dabar yra tas 
momentas. Todėl, draugai, mi
nėtą knygą tuojau paskleis
kite.

National Maritime Unijos 
konvencija išdrėbė laukan 
Dies Committee šnipą Joseph 
J. Doyle. Jis buvo delegatu 
nuo laivo “Ancon” jūrininkų.

Po konvencijos šis Doyle su
grįžo laivan. Bet darbininkai 
pasakė: Su judošiumi mes ne
dirbsime.

Turėjo nusileisti ir valdžia 
ir laivo savininkai. Doyle turi 
eiti ten, kur visi judošiai nu
eina : į atmatas.

“A m e r i k a,” “Keleivis,” 
“Naujienos,” “Draugas” ir 
“Vienybė” beveik nebededa 
žinių iš jokių kitų šaltinių, 
apart Berlyno. Viskas, kas iš 
ten ateina, tiems laikraščiams 
grynas auksas.

Bet iš Berlyno ateina tiktai 
pikti melai. Ve prieš kelias 
dienas Hitlerio propagandos 
ministeris Goebbels paskelbė, 
kad Lietuvos Tarybų valdžia 
prie sienos pastačius ir sušau
džius, prieš pasitraukimą, vien 
tik Kaune 1,100 kunigų.

Matyt, tas melagius nebuvo 
pasiklausęs savo prietelių Ber
lyne — tokių kaip Ancevičiuš, 
Škirpa ir Raštikis, nes jie būtų 
jam pasakę, kad visoje Lietu
voje tesiranda apie penkiolika 
šimtų kunigų.

Kiek vėliau iš to paties Ber
lyno Hitlerio agentas ir “Nau
jienų” korespondentas Dr. An- 
cevičius pranešė, kad būk 
Lietuvoje bolševikai “sušaudė 
15 kunigų.”

žinoma, melavo Goebbels, 
meluoja Ancevičiuš — skirtu
mas tik tame, kad vienas di
desnis, o kitas mažesnis mela
gius.

Už visą terorą ir kraujo 
praliejimą Lietuvoje visa at
sakomybė krinta ant nazių. ir 
jų lietuviškų agentų galvos. 
Tai jie paplukdė kraštą krau
juose ir neišnešamam varge.

Sovietų ir Anglijos karinė 
sutartis sudaužė visą Hitlerio 
strategiją. O jo strategija bu
vo: Apdaužė Angliją. Paskui 
užpuolė Sovietų Sąjungą. Ti
kėjosi su ja apsidirbsiąs ir 
paskui vėl atsisuksiąs prieš 
Angliją.

Vienu sykiu vienas frontas!
Bet dabar tai strategijai 

atėjo galas. Sovietai ir Angli
ja laikysis išvien iki galo — 
iki pilnos pergalės prieš bes- 
tijišką hitlerizmą.

Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Amerika eina išvien prieš hit
lerinę Vokietiją. Ir Anglija ir 
Amerika padeda Sovietams 
muštis su Hitleriu.

Tad tie lietuviški peckeliai, 
kurie tebeseilėja prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos karą prieš hit
lerizmą, yra kartu priešai 
Anglijos ir Amerikos.J Jie la
bai gražiai darbuojasi hitleriz- 
mo laimėjimui.

Washington. — Yra tvir
tinama, kad Jungtinių Vals
tijų. kongresas priims prez. 
Roosevelto reikalavimą il
giau palaikyti armijoj vy
rus, kurie buvo draftuoti 
vieniems metams, ir taipgi 
neribotam laikui palikt ka
riuomenėje milicininkus ir 
atsargos oficierius.

Prezidentas nurodo, kad 
jeigu vieniems metams pa
imti vyrai būtų paleidžiami 
iš tarnybos, tai reikštų krik
dymą armijos šiais pavojin
gais laikais. Jis sako, jog 
pačiame kongreso priimta
me įstatyme dėlei verstinos 
tarnybos kariuomenėje yra 
posmas, kuris teigia, jog

Angly Oficieriai Sako, 
Naciai Daug Prarado, 

Mažai Telaimejo
London, liepos 16. — An

glų oficieriai ir karo žino
vai išreiškia tokią nuomonę, 
kad Hitleris išeikvojo ge
riausius savo karius ir gin
klus prieš Sovietus, bet dar 
nieko svarbaus nelaimėjo.

EXTRA
Brooklyn, liepos 16.—Ge

nerolas, “P. M.” laikraščio 
karinis rašytojas, skaičiuo
ja, jog Sovietai iki šiol su
naikino jau 30 divizijų nacių 
armijos, neskaitant Vokie
tijos talkininkų, rumunų, 
vengrų ir kitų.

Maskva, liepos 16. — So
vietų kariuomenė per žiau
riausias kautynes sulaikė na
cius nuo žygiavimo pirmyn 
linkui Leningrado ir Mask
vos ir skaudžiai sumušė vo
kiečius Pskovo - Prochovo 
srityj.

Chungking, Chinija.—Su
žinota, kad naciai iš anksto 
buvo pranešę Japonijai, kad 
jie užimsią Maskvą iki lie
pos 20 d.

Tokio, liepos 16.—Japoni
ja užprotestavo Jungtinėm 
Valstijom, kad jos perilgai 
sulaikė tris Japonijos gar
laivius amerikinėse prie
plaukose.

London. — Diplomatai 
nužiūri, kad Japonija ren
giasi užpult francūzų kolo
niją Indo-Chiną, Azijoj.

Ankara, Turkija. — Vo
kiečių valdžia prižadėjo 
Turkijai orlaivių ir kanuo- 
lių.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
būsią lietaus.- 

prezidentas gali ilgiau pa
laikyti draftuotus vyrus ar
mijoje, jeigu pats kongre
sas pareikš, kad paleidimas 
jų po vienų metų tai būtų 
pavojingas šaliai dalykas. 
Taigi, pagal šį įstatymą, tie 
vyrai nėkiek nebuvę apgau
dinėjami, kuomet pradiniai 
jie buvo šaukiami tik vienų 
metų tarnybai.

Karo vice-ministeris Pat
terson pareiškė senatorių 
komisijai kariniais reika
lais, kad po vienų metų pa
leist pralavintus kareivius, 
o jų vietas užpildyti naujo
kais, tai būtų Amerikai 
“prašytis pragaišties.” Jis 
priminė, jog ir Hitleris, nuo 
Austrijos iki Rusijos, už
puolė tokias šalis, kurias jis 
laikė negana prisirengusio
mis tuoj apsiginti.
Amerikos armijos štabo gal
va, generolas Marshall taipgi 
sakė karinei senatorių ko
misijai, jog paleidimas draf- 
tuotų kareivių po vienų me
tų tarnybos galėtų reikšt 
“tragediją šiai šaliai.”

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI, 
KAD ATMUŠĘ SOVIETU 

KONTR-ATAKAS
Berlin, liepos 16. — Dar 

pirmą kartą nuo nacių ka
ro pradžios prieš Sovietus 
25 dienos atgal, vokiečių ko
manda dabar pripažino, kad 
Sovietai ■ pradėjo kontr-ata- 
kas prieš nacius; bet sako, 
kad vokiečiai atmušę jas su 
dideliais nuostoliais Raudo
najai Armijai. Vokiečių ko
manda teigia, jog tai buvo 
įnirtusios kontr-atakos iš 
Sovietų pusės.

(O jau [liepos 3 d. naciai 
tvirtino, būK^Spvietų pasi
priešinimas “atrodo pakri
kęs ir sulaužytas.”)

Rooseveltas Smerkia Muni- 
chiečiy Taikos Vajų

Washington. — Prez. Ro
oseveltas pasmerkė kampa
niją tokių žmonių kaip Lin
dbergh ir sen. Wheeler, ku
rie ragina daryt taikos de
rybas su naciais šiuo laiku. 
Prez. Rooseveltas leido su
prast, kad Amerika atmes 
bet kokius “naujo Municho” 
pasiūlymus Vokietijos nau
dai prieš Sovietų Sąjungą.

Amerika Stengiasi Atplėšt 
Japoniją nuo Vokietijos

Washington, liepos 16.— 
Amerikos vyriausybė daro 
pastangas, kad atplėšus Ja
poniją nuo Vokietijos karo 
fronto. Sakoma, jog tarp 
aukštųjų Japonijos valdi
ninkų yra didelio nepasiten
kinimo Vokietija.

Naciu bemberis, SSSR orlaivininkų nušautas Sovietą 
teritorijoje (paveikslas prisiųstas radiofonu iš Mas
kvos).

Tai Galinga Anglijos 
Sąjunga su Sovietais 

Kovai prieš Hitlerį
London. — Kad Anglija 

padarė karinę sąjungą su 
Sovietais, tuomi yra kirstas 
didis ir skaudus smūgis Hit
leriui, pareiškė Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill kalbėdamas 
seime. “Tai yra galinga ko
vos sąjunga” prieš hitleriz
mą, sakė Churchill:

“Beprotiškas Hitlerio gei
dimas karines didybės įva
rė jį karan prieš Rusiją, o 
Rusija liko priversta kovot 
dėlei savo apsigynimo. Už 
tai mes laiminame Rusijos 
ginklus ir trokštame jai vi
sokio pasisekimo, nors mes 
patys ir nesilaikome tokios 
tikybos, kaip komunistai.”

Premjeras Churchill kar
čiai smerkė tuos, kurie pri
kaišioja, būk Anglija per 
savo sutartį su Sovietais 
“kariaujanti už komuniz
mą.”

“Labiau tiktų įkaltint 
tuos bepusiškus sėdėtojus 
ant tvoros, kad jie veda ko
vą už nacizmo laimėjimą,” 
pridūrė Winston Churchill.

SOVIETU ORO TŪZU
PANIEKA LIDBERGHUI

Maskva. — Sovietų lakū
nai M. Gromovas, A. Juma- 
ševas ir S. Danilinas, kurie 
1937 metais iš Maskvos, be 
sustojimo, atskrido į Cali- 
forniją, dabar pasiuntė Am
erikos lakūnam laišką, 
smerkdami Lindberghą kaip 
“niekšišką fašistų rėmėją.” 
Tie sovietiniai oro tūzai sa
ko, kad “Lindberghą už tai 
niekina ir visi teisingi Am
erikos lakūnai.”

London. — Po kiek laiko, 
Anglija ištrauks visą savo 
kariuomenę iš Icelandijos; 
tada "vien Jungtinių Valsti
jų karo jėgos pasiliks Ice
land! j o j.

Soviety Vyriausybė Už
ginčija, kad Jinai “Ap

eisianti Maskvą”
Washington. — čia taip

gi pasklido gandai, būk So
vietų vyriausybė iškraustys 
kai kurias savo ministerijas 
ir įstaigas iš Maskvos į Ka- 
zanių, 450 mylių į rytus nuo 
Maskvos.

Vokietijos ir Italijos fa
šistai jau kelintą kartą per 
radiją paskelbė, būk Sovietų 
valdžia kraustysis iš Mas
kvos.

Maskva, liepos 16.—Sovie
tų vyriausybė pareiškė, kad 
jinai neturi “nė mažiausios 
intencijos” persikelti iš Ma
skvos kur nors toliau į ry
tus.

NACIAI SAKOSI UŽĖMĖ 
VITEBSKO FORTUS

Berlin. — Nacių žinių ag
entūra tvirtina, kad jie jau 
pirmadienį vakare pralaužę 
visus Stalino Linijos aptvir
tinimus Vitebsko srityje. 
Kol vokiečių pėstininkai čia 
paėmę svarbiausiąjį fortą, 
turėję kautis per 36 valan
das. Tas fortas buvęs didis 
blokas cemento ir plieno su 
požeminiais kambariais, ir 
viskas taip buvę aptaisyta 
ir paslėpta, kad negalima 
buvo pažint, jog tai fortas.

Šiauriniame fronte naciai 
sakosi perėję Lugą upę, 70 
mylių į pietus nuo Lenin
grado; jie skelbia, kad tai 
buvusi “paskutinė” didžioji 
Leningrado apsigynimo li
nija.

London. — Pagal paliau
bų sutartį su Franci j a, an
glų valdžia užima Syriją ir 
Lebaną, francūzų kolonijas, 
ir laikys jas savo žinyboj 
iki karo pabaigos.

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tam PUSLAPYJ

Raudonoji Armija Išdaužė 
Priešų Pulkus Šiauriniam 
Ir Centraliniam Frontuose
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Maskva, liepos 15.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido šį pranešimą:

Praeitą naktį žiaurūs mūšiai tęsėsi šiaurvakarių ir va
karų kryptimis. Kitose kryptyse ir fronto dalyse nebu
vo didesnių veiksmų, ir neįvyko jokių ypatingų permainų 
kariuomenės pozicijose fronte.

Mūsų oro jėgos veikė prieš mechanizuotas ir motori
zuotas priešo jėgas ir bombardavo žibalo šaltinius ir jo 
apdirbimo fabrikus Ploesti (Rumunijoj) per ištisą naktį.

Vienas pėstininkų ir du artilerijos pulkai—vokiečių ir 
rumunų—buvo įsibriovę į Sovietų žemę, bet mūsų artile
rijos ugnis ir mūsų tankai tuojaus pasitiko priešus ir 
prdaėjo veiksmus. Priešų eilės pradėjo irti. Jų kareiviai, 
kanuolės ir arkliai pavirto viena maišaliene.

Sovietų pėstininkai padarė ataką ir greitai atkreipė 
pačiij priešų kanuolės prieš juos, paleisdami naikinančią 
ugnį. Priešai tapo supliekti ir visiškai iškrikdyti. Jie 
bėgo betvarkėje.

Vėlai naktį patikrinta mūšio pasėkos. Pasirodė, jog 
buvo sukriušinta vienas vokiečių pėstininkų pulkas, vie
nas artilerijos pulkas ir trys baterijos (batalionas). Mū
sų kariuomenė pagrobė 56 priešų kanuolės, 80 trokų, 
sveriančių po septynis tonus, su amunicija ir įrengimais; 
600 vežimų, 1,000 arklių, taipgi daug mažesnių tankų, 
kulkasvaidžių, šautuvų, kanuolinių šovinių ir amunicijos.

Mūšio laukas per kelis kilometrus liko nuklotas priešų 
lavonais. ! -

Maskva, liepos 16.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Dieną liepos 15-tą buvo tęsiamos įnirtusios kautynės 
šiuose fronto sektoriuose: Pskov-Porchov, Vitebsk ir 
Novograd Volynsk.

PskoVo-Porchovo sektoriuje, kur mūšis prasidėjo šį ry
tą, mūsų kariuomenė apsupo motorizuotą ir mechani
zuotą priešo kariuomenę ir sunaikino ją dalis po dalies; 
pagrobė stambų skaičių priešo tankų, kanuolių ir šiaip 
visokių ginklų.

Priešo kariuomenės likučiai buvo smarkiai atmesti at
gal linkui vakarų.

Vitebsko sektoriuje kautynės tęsėsi per visą dieną prieš 
motorizuotus ir mechanizuotus priešo kariuomenės vie
netus, kurie bergždžiai stengėsi prasiveržti į rytus. Mū
šis tęsiasi su dideliais nuostoliais vienai ir antrai pusei.

Novogrado Volynsko sektoriuje mūsų kariuomenė at
kakliai kovoja, pastodama kelią priešo bandymams pra- 
sibriauti į rytus ir susijungti su jų tankais, kurie randa
si sunkioje padėtyje.

Mūsų oro jėgos liepos 15 d. veikė prieš motorizuotus 
ir mechanizuotus priešo kariuomenės vienetus ir naiki
no priešo orlaivius ant žemės. Mūsų orlaiviai bombarda
vo žibalo apskritį Ploestį, sandėlius Sulinoj ir vežybą 
(transportą) Tulcea apskrityje ' (visos šios vietos yra 
Rumunijoj).

Liepos 14 d. buvo sunaikinti 52 priešo orlaiviai oro 
kautynėse ir stovyklose. Mes netekome 24 lėktuvų.

Priešo lėktuvai užpuolė vieną Sovietų karinį laivą-nai- 
kintuvą Rygos įlankoje. Paleisdamas ugnį iš savo prieš
lėktuvinių kanuolių, naikintuvas nušovė žemyn du prie
šo lėktuvus, o pats išliko visai nepažeistas.

Sovietų laivukai Suomijos Įlankoje matė, kaip priešo 
submarinas užplaukė ant minų ploto ir tapo sunaikintas.

Susikirtime su dviem priešo lėktuvais du sovietiniai 
vanden-lėktuvai sunaikino priešo lėktuvus. Vienas mūsų 
lėktuvas buvo numuštas žemyn, bet jo lakūnai išgelbėti.

PUIKUS SOVIETŲ DERLIUS 
JAU SUVALOMAS

Maskva. — Derlius Sovie
tų Sąjungoj šiemet dar žy
miai geresnis negu pernai.

Visais garais dabar veda
mas derliaus suėmimas nuo 
laukų ir daržų Sovietinėje 
Ukrainoje. Tai ir blogiau- 
siame atsitikime, jeigu net 
naciam pavyktų užimt Uk
rainą ar jos dalį, naciai ne
galėtų pasinaudot jos der
lium.

DAUG NACIŲ SUNAIKINTA 
EŽERO PEIPUS SRITYJ

Maskva, liepos 16.—Pra
nešama, kad Raudonoji Ar
mija galingomis kontr-ata- 
komis atmetė nacius į rytus 
nuo Peipus ežero; apsupo, 
iškapojo ir sunaikino me
chanizuotas vokiečių jėgas.

London, liepos 16.—Ang
lų orlaiviai vėl didžiausio
mis bombomis pleškino Bre
meną ir kitas vokiečių prie
plaukas.
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Talkininkės!
Didžiosios Britanijos ministerių pirmi

ninkas Churchill pareiškė (pereitą an
tradienį), kad tuojau po to, kai tarpu
savio apsigynimo sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos tapo pasirašyta, 
Anglija su Sovietų Sąjunga patapo tal
kininkėmis. Jos patapo talkininkėmis 
mušti fašizmą, mušti hitlerizmą, mušti 
pasaulio pabaisą, kuri pasimojo visą žmo
nijos civilizaciją, kultūrą,—viską, kas 
yra gražiausio sukurta, paversti j niekus.

Churchillas pareiškė*, kad, eidama tal
kon su Sovietų Sąjunga, Anglija neina 
ginti komunizmo, neina kovoti už ko
munizmą.

Teisingai pasakyta. Kokis jau ten bū
tų komunizmas, jei toji Anglija, kurią val
do kapitalistai, eitų ginti komunizmą ar
ba už jį kovoti?!

Sovietų Sąjunga tą patį gali pasakyti 
ir veikiausiai pasakys: Mes einame tal
kon su Anglija ne tam, kad ginti kapi
talizmą arba už kapitalizmą kovoti. Ir 
vėl būtų teisingai pasakyta, nes socialis
tinė šalis, kur nėra kapitalistų, negali ei
ti kariauti už kapitalizmo interesus: ne
gi gali eiti ginti kapitalizmą.
... Sovietų Sąjungą ir Angliją šiandien 
surišo ne komunizmas ir ne kapitalizmas. 
Jas suvarė talkon gyvas reikalas, o tuo 
reikalu yra fašizmo sunaikinimas, sunai
kinimas agresoriaus, kuris turi pavergęs 
didesnę Europos dalį ir kuris yra pasi- 
mojęs pavergti visą pasaulį.

Kai fašizmas bus sumuštas, kai visos 
pavergtosios tautos bus išlaisvintos, tuo
met jos, tautos, galės pačios nusispręsti, 
kokios santvarkos jos nori: komunizmo 
ar kapitalizmo. Tegu bus tas palikta pa
čių tautų apsisprendimui.

Šiuo metu vyriausias uždavinys Sovie
tų Sąjungos ir Anglijos yra užduoti juo 
skaudesnį* smūgį Vokietijos fašizmui, hit- 
lerizmui.

Į tą kovą, į tą karą prieš agresorių 
privalo stoti kiekvienas demokratiją ir 
laisvę mylįs žmogus. Mūsų kraštas, 

Amerika, kuriam fašizmas grūmoja tiek 
pat, kaip ir visam pasauliui, šiandien, 
akiregyj visų įvykių, turi gelbėti Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai—talkininkėms, 
kurios pasiryžusiai kovoja su pasauliniu 
niekšu ir barbaru.

klausimą, kuris lenkams nedavė ramumo, 
būtent, ar Sovietų Sąjunga pripažįsta 
teisę Lenkijai atsisteigti. Nereikia nei 
aiškinti, kad Sovietų Sąjunga tą teisę 
Lenkijai pripažino. Žlugus fašizmui, Len
kija atsikels ir vėl gyvuos. Apie 16-ka 
milijonų žmonių, sudarančių etnologinę 
ir geografinę vienetą, negali neturėti lai
svės savo ateičiai spręsti. Tą Sovietų Są
junga pripažino ir pripažįsta.

Įdomu tas, kad Sovietų Sąjunga už
megs diplomatinius ryšius ir su Čecho- 
slovakijos, ir su Jugoslavijos ir su Grai
kijos vyriausybėmis, kurios gyvuoja Lon
done. Tai bus padaryta tam, kad prida
vus daugiau energijos Hitlerio paverg
tiems kraštams sėkmingiau kovoti prieš 
savo neprietelių Hitlerį ir jo saiką.

Lenkijai bus leista, šako pranešimai, 
organizuoti Sovietų Sąjungos teritoHjoje 
kariuomenės būrius, kurie kovosią prieš 
fašistus įsiveržėlius.

Ka tas viskas rodo?
Tas, būtent, rodo, kad Sovietų Sąjun

ga po šio karo dabos, kad visos tautos, 
visi kraštai, Hitlerio pavergti, turėtų 
pilniausią teisę demokratiškiausiu būdu 
apsispręsti. Po šio karo nebus taip, kaip 
buvo po pirmojo pasaulinio karo. Taikos 
konferencijoje dalyvaus Sovietų Sąjun
ga, josios balsas ten daug reikš ir tas 
teikia visiems pavergtiems kraštams 
daug vilčių, kad jie galės laisvai savo at
eitį išsispręsti ir kad, pagaliau, bus už
darytos durys bent kokiam kitam karui.

Darbo Unijos ir Ko
munistų Veikla Jose

I
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Lenkija Bus* Atsteigta
Sovietų vyriausybė, sako žinios iš Lon

dono, baigia pasitarimus su Sikorskio 
vyriausybe Londone. Numatomoji laiki
noji sutartis, sako žinios, išspręs vyriausį

Hitlerio Agentai
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš liepos 15 d.) rašo:

“Kiekvienoje šalyje fašizmas turi savo 
pasekėjų, kurie ištikimai dirba Hitlerio 
ir Mussolinio naudai.

“Amerikoje mes turime Lindberghą, 
Wheelerį, Coughliną, Fordą ir kitus, ku
rie dabar siūlo taiką Hitleriui.

“Didieji bankininkai, ekonominiai roja
listai, visokį juodieji gaivalai tiktai lau
kia tos dienos, kada Hitleris valdys visą 
pasaulį.

“Mes čia turime visą eilę lietuvių ‘vi
suomenės darbuotojų,’ kurie šiandien 
džiaugsmu nesitveria, kad Hitleris ‘mu
ša Sovietus.’

“Kai tik Lietuva, nusikračiusi Smeto
nos diktatūros, pasiskelbė sovietine, kle
rikalų, tautininkų ir socialistų spauda 
paskelbė naujai Lietuvai ‘kryžiaus ka
rą.’

“Šiandien, kai Hitleris terioja Lietu
vą, tie patys gaivalai šiam barbarui ka
tutes ploja. Hitlerio sudarytą lietuvišką 
valdžią, ant nacių tankų atveštą Kaunan, 
tie laikraščiai užgiria ir' net jai pagalbą 
kviečia duoti.

“Tūli tokie Hitlerio rėmėjai dar bando 
dangstytis demokratinėmis frazėmis, 
bando nuduoti esą prez. Roosevelto poli
tikos šalininkais.

“Kai kurie sakosi esą priešai kaip So
vietų, taip ir nacių, tačiau jie visas ata
kas atsuka tik prieš Sovietus, o prieš na
cius—nė žodelio.

“Tokie žmonės, aišku, yra Hitlerio pa- 
gelbininkai ir, Churchillo žodžiais, ‘yra 
mūsų priešais.’

“Pažangioji lietuvių visuomenė, kovo
janti ’prieš fašizmą, kviečia visus lietu
vius susivienyti ir Hitlerio rėmėjus vyti 
laukan iš savo tarpo. Lai jie važiuoja pas 
Hitlerį, kuriam jie ištikimai tarnauja.

“Jeigu norime nacius ir jų pastumdė
lius išvyti iš Lietuvos, dabar turime rem
ti Sovietų Sąjungą ir Angliją.”

(čia yra dalis Roy Hudsono 
straipsnio “Automobilistų 
Unijos Konvencija Vienybe 
prieš Hitlerizmą”)

Be abejonės, kad automo
bilių pramonėje komunistų 
yra, kaip kad jų randasi 
daugumoje pramonių ir už
siėmimų. O komunistai, ku
rie dirba auto pramonėje, 
suprantama, tikrai yra na
riais United Auto Workers 
of America unijos.

Komunistai didžiuojas tuo 
vaidmeniu, kurį jie sulošė 
organizavime automobilistų 
į uniją. Šis jų vaidmuo ne
prasidėjo tik vakar. Jis pra
sidėjo tada, kada Komunis
tų Partija gimė ir dar net 
pirmiau. Komunistų Parti
ja buvo suorganizuota iš 
daugiausia susipratusių ir 
kovingiausių darbininkų. Jie 
visuomet vedė kovą už dar
bininkų interesus, už darbi
ninkų organizavimą į darbo 
unijas. Komunistai paauko
jo savo gyvybę suorganiza
vimui Fordo ir kitų auto
mobilių pramonės fabrikų į 
uniją. Tai visa yra gerai ži
noma automobilistams.

Privilegija Tarnauti

remti darbininkus, idant 
streikas pasibaigtų sėkmin
gai.

Tokių atsitikimų yra bu
vę ir nelabai seniai. Nežiū
rint visų provokacijų iš 
priešų pusės, komunistai ne
pareiškė savo nuomonės iki 
streiko pabaigos, bet, prie
šingai, visais galimais bū
dais ištikimai palaikė strei
kuojančius darbininkus. Ka
da jau streikas esti pasibai
gęs, žinoma, komunistai 
stengiasi atkreipti darbinin
kų dėmesį ir nurodinėja, 
kad dažnai galima panaudo
ti kitokias kovos formas lai
mėjimui savo reikalavimų, 
kad kovoje už savo reikalus 
reikia ne tik kovingumo, bet 
taipgi lankstumo.

Didžiausias Melas
Komunistams yra užme

tama bandymas unijas už
valdyti, bandymas viršinin
kais išrinkti tiktai komunis
tus. Bet tai yra didžiausias 
melas iš visų. Komunistai 
darbo unijose, kaipo pažan
gūs darbininkai, visų pirma 
rūpinasi savo organizacijos 
veikla. Jie remia unijos va
dus pagal jų programą. Ir

kad tai yra bjaurus melas, 
kuomet darbininkų priešai 
mūsų vardu sako, būk mes 
esą tam ar kitam automobi
listų unijos vadui priešingi, 
o tam ar kitam pritariame. 
Tų priešų tikslas yra pada
linti unijos eiles. Tai ne mū
sų darbas pasakyti auto 
unijos nariams, ką jie turi 
išsirinkti savo vadais. Su
prantama, kai mes pamatė
me, kokią rolę lošia unijoje 
Homer Martin, buvo mūsų 
pareiga darbininkus perser
gėti ir mes juos persergėjo
me.

Bet kadangi šis klausimas 
jau tapo pakeltas, tai mes 
nesibijom pasakyti, jog mes 
manome, kad geriausia būtų 
unijai pasitarnauta, jeigu 
nariai suglaustų savo eiles 
aplinkui unijos prezidento 
Thomaso ir sekretoriaus 
Addes vadovybę. Mes daro
me šitą pareiškimą tik to
dėl, kad darbininkų priešai 
bando suardyti UAWA vie
nybę ir bandė mūsų vardu 
pasakyti darbininkams, kam 
mes pritariame, o kam ne.

Dar daugiau, mes prita; 
riame. išrinkimui į unijos 
Pildomąją Tarybą tokių na
rių, kurie parodė ištikimybę 
CIO ir UAWA programai. 
Mes manome, kad visa eilė 
nesusipratimų, >kurie buvo 
iškilę paskutiniais laikais, 
galima prašalinti vardan u-

ŽINIOS (SVARBIOS 
SMETON-NACIAMS)

Juozas Tysliava savo “Vie
nybėje” skelbia:

“Vokietijos kancleris Hit
leris liepos 8 d. lankėsi Lie
tuvoje. Jis sėdo Tilžėje ir 
vyko per Tauragę į Šiaulius, 
Joniškį ir Mažeikius.”

Kaip matote, Tysliava, sė
dėdamas Brooklyne ant 
Grand St., žino visas smulk
menas apie Lietuvos “išlais
vintoją” Hitlerį.

“Heil Hitler!”, Juozai.

Jeigu Hitlersjunge (Hit
lerio vaikai) gali informuo
ti Amerikos lietuvius, tai 
leiskite ir man tą patį pa
daryti.

Prašau:
Kai Hitleris lankėsi Lie

tuvoje, tai jis pilnių pilniau
siai perstikrino, kad jo leib- 
adjutantas Škirpa su saviš
kiais tikrai išpildė savo pa
reigą—išskerdė Lietuvos gy
ventojų daugiau, negu skir
ta kvota to reikalavo!

Italų laivas, gabenąs įvairius karo reikmenis į Afriką, neseniai tapo pasiųs
tas Viduržemio Jūros dugnan; j j paskandino Anglijos orlaiviai.

Kai jie esti savo draugų 
darbininkų išrinkti į virši
ninkus, komunistai laiko už 
privilegiją ir pareigą tiems 
darbininkams tarnauti. Ta
čiau Komunistų Partija, 
kaipo organizacija, niekados 
nebandė, nebando ir neban
dys uniją valdyti. Kad būk 
K. P. norinti unijas valdyti, 
yrą išmislas ir melas Ko
munistų Partijos ir viso 
darbininkų judėjimo priešų 
su tikslu padalinti darbinin
kų eiles.

Tas tiesa, kad prieš ke
letą metų Komunistų Par
tija turėdavo unijose “frak
cijas,” kurių tikslas buvo 
prižiūrėti, kad komunistai 
unijose elgtųsi kaipo pavyz
dingiausi unijistai ir kad 
nedarytų nieko, kas galėtų 
pakenkti unijai arba diskre
dituotų Komunistų Partiją. 
Bet jau per visą eilę pasku
tinių metų Komunistų Par
tija nebelaiko jokių “komu
nistinių frakcijų”. Komunis
tų Partija pasiremia išimti
nai apšvietos darbu užtikri
nimui, kad jos nariai visa
dos darbuosis darbininkų 
naudai, visuomet bus geri 
unijistai ir vasados savo ži
nojimu ir patyrimais patar
naus darbininkams.

Komunistų Partija griež
tai reikalauja nuo savo na
rių, kad jie pravestų unijos 
politiką, unijos nutarimus ir 
discipliną, kurie demokra
tišku būdu esti padaryti.

Komunistai ir Streikai
Komunistai ne visuomet 

pritaria streikams. Jie nes
toja už streikus tik todėl, 
kad streikuoti. Jie pritaria 
streikui tiktai tada, kuomet 
streikas yra reikalingas ir 
kuomet jie mano, kad strei
kas patarnaus geriausiems 
darbininkų reikalams. Ir ka
dangi Komunistų Partija 
turi sukuopus per daugelį 
metų veiklos daug brangių 
patyrimų, komunistai gali 
kartais geriau spręsti dirb
tuvėje, ar streikui sąlygos 
yra pribrendusios, negu 
šiaip darbininkai.

Tačiau, kartą darbininkai 
išėjo į strejką, Komunistų 
Partija nepasmerkia strei
ko, nors jeigu komunistai 
ir manė, kad streikui sąly- 
lygos buvo nepribrendusios. 
Tada jau komunistai skaito 
savo pareiga visais būdais

jie, žinoma, nereikalauja, 
kad unijos vadovybė priim
tų Komunistų Partijos pro
gramą. Jie tikisi ir griežtai 
reikalauja iš vadų pravesti 
tokią programą, kokią dar
bininkai yra demokratišku 
būdu priėmę. Jie reikalauja, 
kad unijos vadai eitų tuo 
keliu, kuris yra naudingas 
darbininkams. Ir už tokį ke
lią jie veda kovą unijose 
kaipo unijos nariai, kurie 
yra atsidavę gynimui ge
riausių savo unijos narių in
teresų.

Todėl mes pareiškiame,

nijos vienybės ir tų darbų, 
kurie stovi prieš auto pra
monės darbininkus.

Kas liečia komunistus, tai 
mes reikalaujame tik vieno 
dalyko, būtent, teisės būti 
unijos nariais, teisės tar
nauti unijai, kaip ir visi ki
ti nariai, tokiose vietose, į 
kurias nariai mus pastato 
per savo konvencijas, susi
rinkimus bei konferencijas. 
Mes nereikalaujame jokių 
privilegijų. Mes raginame 
liautis diskriminavus narius 
už jų vienokius ar kitokius 
politinius įsitikinimus.

IŠ KARO IR APIE KARA
Amerikos Karo Specialistai 

Keičia Nuomonę Apie 
Sovietus

Kaip tik Vokietijos bude
liški fašistai padarė užpuo
limą ant Sovietų Sąjungos, 
tai senu papratimu turčių 
spaudoj prasidėjo visokį pa
skalai apie Raudonąją Ar
miją. Reakcininkai, kaip 
Martyn Dies davė Sovie
tams tik 30 dienų gyvuoti. 
Tas priminė tą, kaip 1917 
metais, po proletariato re
voliucijos, buržuazija davė 
Sovietų valdžiai gyvuoti tik 
septynias dienas. Karo spe
cialistai, veik visi, turavojo, 
kad geriausiai bus, jeigu 
Raudonoji Armija bėgs gi- 
lumon šalies, jeigu ji ne
bandys muštis prieš fašistų 
karo mašiną. Washingtone 
karo specialistai visi tvirti
no vieną ir tą pat, kad vie
natinė teisinga Raudonosios 
Armijos taktika, tai 
tis gilumon, net iki 
kalnų.

Bet štai jau/trys
tės karo, Vokietijos fašistai 
ir jų talkininkai pradžioj 
turėję milžinišką perviršį 
jėgų ir ginklų prieš Sovie
tus ir negalėjo niekur mirti
ną smūgį užduoti Raudona
jai Armijai, negalėjo niekur 
užimti Sovietų Sąjungai pa
vojingas pozicijas. Priešin
gai, jie išteriojo geriausias 
fašistų armijos jėgas, su
daužė geriausius savo or
laivius ir tankus. Raudono
ji Armija užmušė ir sužeidė 
apie milioną fašistų karių! 
Raudonoji Armija atsirė
mus į Stalino Liniją ne vien 
sėkmingai atremia priešo 
užpuolimus, bet sėkmingai

trauk
li ralų

savai-

pereina į kontr-užpuolimus 
ir užduoda priešui smūgį. Ši 
padėtis jau keičia Amerikoj 
karo žinovų nusistatymą 
linkui Sovietų Sąjungos ir 
jos apsigynimo jėgų. Iš Wa- 
shingtono liepos 8 dieną ra
šo, kad jau amerikiniai ka
ro specialistai mano, kad 
Raudonoji Armija pilnai ga
li sulaikyti vokiečius ir jų 
talkininkus išilgai Stalino 
Liniją, išilgai senas Sovietų 
Sąjungos sienas. Bet jie dar 
mano, kad Sovietų Sąjunga 
viena negales sumušti Vo
kietijos, Italijos, Finliandi- 
jos, Rumunijos, Vengrijos 
ir kitų fašistų jėgas, kad 
tam reikalingas bendras 
veikimas Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų. Mes manome, kad karo 
specialistai dar daug kartų 
turės keisti savo nusistaty
mą Raudonosios Armijos 
reikalu. Bet mes manome, 
kad bendras antifašistų vei
kimas yra labai greitai rei
kalingas.

Amerikoj Serbai už 
Sovietus

Liepos 4-6 dienomis, Det
roite, atsibuvo šeštas Serbų 
Nacionalis S u v ažiavimas. 
Nors delegatai buvo įvairių 
pažvalgų, bet suvažiavimas 
buvo vieningas. Visi delega
tai reiškė Viltį, kad Raudo
noji Armija nusuks fašistų 
smakui galvą, kad ji ne vien 
apgins savo šalį, bet išlais
vins fašistų pavergtą Serbi
ją (Jugoslaviją) ir kitas pa
vergtąsias tautas. ’*•

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

“Heil Hitler!”

Pulk. Škirpa Mažeikiuose 
Hitlerį raminęs sekamai:

“Fiurjer! Mes karą prieš 
rusus tikrai laimėsim, nes 
anais metais jie iššaudė sa
vo generolus.”

—Donner-Wetter! piktai 
sušuko Hitleris,—tie gene
rolai buvo mano, o ne jų!

Mažeikiuose pulk. Škirpa 
pristatė “fiurjerį” žemai
čiams kalbą pasakyti. Vi
siems buvo įsakyta nusi
mauti kepures ir vieton “va
lio”—tris syk šaukti: “Heil 
Hitler!”.

Štai Hitlerio kalba (ver-
time):

“Trečiojo Reicho piliečiai!
“Į jus kalba jūsų fiurje- 

ris apie keblumus rytuose.
“Pasirodo, kad Sovietų 

kariai nežino, kad jie ne
gyvi, ir pakilę šaudo mus 
iš užnugario!

“Ja, zi, ar mes galime to
leruoti toki padėjimą?—Ka
da jūsų fiurjeris praneša, 
kad rusų divizija nušluota, 
tai ji turi būt nušluota!

“Kas gi gali vesti švarų 
karą su tokiais priešais? 
Dr. Goebels’o fotografistų 
skyrius atsisako fotografuo
ti sušaudytus priešo karei
vius, nes jie, iš baimės, ne
gyvi pradeda judėti ir su
gadina filmą!

“Ja, Reicho piliečiai! Mir
tis yra šventas daiktas, o 
priešas tam neturi jokio re- 
spekto!

“Aš turiu jums ir džiu
ginančių naujienų, mano iš
tikimieji! Ja, su manim ei
na visa Europa. Iš Ispanijos 
pažadėjo pribūti 3 frankis- 
tai; vienas narys Francijos 
korpuso ir 2 italų fašistai. 
Jie jau kelionėje; eina pėsti 
—pagal planą!”

Žemaičiai klausėsi ir gūš- 
čiojo pečiais.

Baigus kalbą, girdėjosi 
nusistebėjimai:

—Veizėk, koks unc mond- 
r’as!

špokas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Sb Jaeilioniui, Binghamton, 

N. Y. — Eilėraštis, kurio klau
siate, jau seniai yra surinktas, 
bet dėl techniškų kliūčių ne
buvo išspausdintas; tuoj bus 
įdėtas laikraštin.
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Nuo Karelijos Darbo Komu
nos iki Karely-Suomitj 

Respublikos
Pasibaigė pilietinis karas, tarptautinės reakcijos jėgas 

Išlaisvinta Karelų tauta, ir tuo pačiu likvidavo pavo- 
kaip ir kitos didžiosios Ta-1jingiausią karo židinį prie 
rybų Sąjungos tautos, jsto-|TSRS šiaurės — vakarų sie
jo į platų kūrybinį darbo nų.
kelią. Naujosios teritorijos, per-

Partijai ir tarybinei vy- į ėjusios TSRS ir užtikrinu- 
riausybei didžiausią paramą sios Leningrado, Murmans- 
teikiant, pradėta atstatyti ko ir Murmansko gelžkelio 
pilietinio karo metais su- saugumą, mažomis išimti- 
griautą Karelijos pramonę mis visos buvo priskirtos 
ir žemės ūkį. i prie Karelijos Autonominės

1923 m. Visarusijos Cen-|Tarybų Respublikos. Tų fe
trinio Vykdomojo Komiteto ritorijų gyventojai buvo ka- 
dekretu Karelijos Darbo relai ir jiems giminingi suo- 
Komuna buvo pertvarkyta i miai. Todėl Karelijos dar- 
į Karelijos Autonominę Ta-ibo žmonės išreiškė pageida- 
rybų Socialistinę Respubli-1vimą, kad tos naujos sritys 
ką. I įeitu į Karelijos sudėtį.

Ėjo metai. Tvirtėjo ir 
stiprėjo Tarybų šalis. Augo 
ir vystėsi jos neatskiriama 
šiaurės — vakarų dalis — 
tarybinė Karelija. Socialis
tinė statyba pakeitė šalies 
išvaizdą, visuose šalies kam
peliuose išaugo gamyklos, 
fabrikai, kolchozai, MTS, 
mokyklos. Laisvai ir laimin
gai gyvena Karelų liaudis, 
kurdama socializmą.

O suomių karinė klika, sa
vo imperialistinių šeiminin
ku kurstoma ir toliau tebe- 
kūrė prieštarybinius planus. 
Prieštarybinės provokacijos 
tęsėsi. Suomijos oficialinė 
spauda atvirai šaukia už
grobti Kareliją. Net ir su
darytasis 1932 m. nepuolimo 
paktas tarp TSRS ir Suomi
jos sistematiškai Suomijos 
vyriausybės buvo laužomas.

Tarptautiniai ir visų pir
ma anglų-prancūzų imperia
listai per visą eilę metų pa
vertė Suomiją į karinį plac
darmą užpulti Tarybų Są
jungą ir ypatingai politinį, 
ekonominį ir kultūrinį kraš
to centrą — Lenino miestą.

Priešas ruošėsi karui. Jis 
jį pakartotinai provokavo, 
kol 1939 m. gale prasidėjo 
karo veiksmai.

Tačiau šį kartą suomių 
baltagvardiečiai ir jų glo
bėjai apsiskaičiavo. Raudo
noji Armija stipriu smūgiu 
sutriuškino “Mannerheimo 
liniją.” Jungtinės didžiau
siųjų imperialistinių TSRS 
priešų jėgos, kovojusios 
Suomijos fronte, buvo su
naikintos.

Už tėvynę, už Staliną, už pramonine

TSRS vyriausybė šitą tei
sėtą Karelijos liaudies pa
geidavimą patvirtino, 1940 
m. kovo 31 d. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos šeštoji 
Sesija priėmė įstatymą, pa
gal kurį naujosios teritori
jos, išskyrus nedidelį plotą, 

Į esantį prie pat Leningrado, 
buvo įjungtos į Karelijos 
ATSR sudėti, pagal tą įsta
tymą Karelijos ATSR buvo 
paversta į Sąjunginę Karelų 
—Suomių Tarybinę Socialis
tinę /Respubliką.

Šitame TSRS Aukščiau
siosios Sesijos nutarime ryš
kiai atsispindėjo Lenino — 
Stalino nacionalinės politi
kos principas suteikiąs vi
soms mūsų didžiojo krašto 
tautybėms laisvą, lygiateisį 
vystymąsi.

“Imperialistinės vergystės 
epochoje,—kalbėjo d. Žda- 
novas savo pranešime TSRS 
Aukščiausios Tarybos šešto
je Sesijoje, — epochoje tau
tinio ir kolnialinio pavergi
mo, pasiekusio didžiausiąjį 
aštrumą sąryšy su imperia
listiniu karu; periode, kada 
teisė ir interesai mažųjų 
valstybių paprasta moneta 
imperialistų rankose, naujos 
Sąjunginės respublikos su
kūrimas ypatinga jėga pa
brėžia svarbiausias pirme
nybes tarybinės santvarkos, 
užtik rinančios mažosioms 
tautoms visas laisvo tauti
nio vystymosi galimybes.”

Per tarybinės santvarkos 
metus Karelija iš atsiliku
sios kolonijos, kokia ji buvo 
prie carizmo, tapo pažangia 

respublika. Ka-

darbo žmonių vadai Leninas 
ir Stalinas skyrė didžiausią 
dėmesį Karelijos respubli
kai. Net bado ir sunaikini
mo metais tarybų vyriausy
bė Lenino iniciatyva pasky
rė dideles sumas Karelijai 
atstatyti.

1921 m. Darbo ir Gynimo 
Taryba priėmė nutarimą 
pastatyti Kondopage hidro
elektros stotį ir popierio fa
briką, išvystyti miško eks
portą ir pravesti gamyklą 
Karelijos mineraliniam tur
tam išnaudoti. Žaizdos, pa
darytos pilietinio karo me
tu, užgijo, prasidėjo naujo 
gyvenimo statyba.

Brolišką paramą ūkinėje 
ir kultūrinėje statyboje su
teikė ir .suteikia karelų — 
suomių liaudžiai didžioji ru
sų tauta, ir visų pirma Leni
no miesto proletarai. Kare
lų — Suomių respublikos so
stinės Petrozavodsko aikš
tėje pastatytas paminklas 
Sergejui Mironovičiui Kiro- 
vui.

“Netiesa, draugai, kad 
mūsų kraštas kažkoks ypa
tingai skurdus, pelkėtas, 
ežeruotas — kalbėjo Kiro
vas, — nėra tokios žemės,

kuri, gabiose rankose prie 
tarybų valdžios, nebūtų pa
versta žmonijos gerovei.”

Karelijos žemę, jos turtus, 
miškus ir vandenis bolševi
kai panaudojo darbo liau
dies gerovei. Nėra daugiau 
atsilikusios Karelijos, yra 
Tarybų Socialistinė respu
blika su aukštai išvystyta 
pramone, su mechanizuotu 
žemės ūkiu ir turtinga kul
tūra.

Greitai atstatomi ir apgy
vendinami rajonai, perėju
sieji Tarybų Sąjungai iš 
Suomijos. Respublikos nau
jų rajonų miestuose dirba 
dešimtys tūkstančių žmonių. 
Atstatomos įmonės, sunai
kintos baltasuomių. Tik iki 
1940 m. birželio mėn. buvo 
atstatyta 40 fabrikų ir ga
myklų. Dabar atstatytos 
dar 39 lentpjūvės, 65 malū
nai, eilė elektros stočių ir ki
tų fabrikų. TSRS vyriausy
bė 1940 m. išleido 300 mili
jonų rublių atstatymo dar
bams naujuose rajonuose.

Auga ir stiprėja jaunoji 
Karelų — Suomių respubli
ka.

Vaizdas iš Nacionalinės Jūrininkų Unijos (CIO) dvimetinio suvažiavimo, prasidė
jusio liepos 7 d. Clevelande.

Waterbury, Conn.

Tos Pergales “Iškilmingumas” - 
Mussolinis Siunčia Vieną Diviziją

Rašo Uja Erenburg

komunizmą!” — tuo šūkiu relijos gamybinių jėgų 
ėjo raudonieji kariai į štur- smarkus augimas prasidė- 
mą, tuo šūkiu jie sunaikino jo tuoj pilietiniam karui pa- 
baltasuomių k a r iuomenę, sibaigus. Bolševikų partija,
su t r iuškino sujungtąsias tarybų vyriausybė, didieji

Gražuolė chinietė, Sujė Wong’iute, vadovauja Niujor
ko chiniečių paradui, kuris buvo suruoštas paminėti ke
turiems metams nuo Chinijos-Japonijos karo pradžios.

(Bevieline telegrama pri
siųsta Int. News agentūrai)

Maskva, liepos 4 d. — Šią 
naktį Himleris galės ramiai 
miegoti — Mussolinis nu
sprendė atsiųsti jam į pa- 
gelbą vieną italų diviziją. 
Buvo reikalinga daugiau 
negu “nebailių” rumunų, 
kad perbridus upę Prut ir 
dėl to buvo reikalas pasi
šauki į pagelbą “nenugali
mus” italus.

Francūziškas prie žodis 
sako: “Gražiausia mergina 
negali daugiau duoti, negu 
ji turi.” Mussolinis rėžia iš- 
pilvines prakalbas, dainuo
ja seranadas, iškarsto vėlia
vas. Bet Hitleris tuomi ne
užsiganėdina — Hitleris no
ri kareivių ir tokių kareivių, 
kurie gali grumtis. Bet 
Mussolinis tokių kareivių 
neturi.

Italai juokaudami kalba, 
kad Mussolinis manęs apie 
pabudavojimą naujų trium
fo vartų šalia esančių užsi
likusių nuo senovės tokių 
vartų dėl savo pergalingos 
kariuomenės. Tokie vartai 
būtų galima pastatyti — 
bet kas pro tokius vartus 
praeis? Kareiviai, kuriuos 
Mussolinis išsiunčia karan, 
paprastai, negrįžta — jie 
pasiduoda belaisviais.

Guadalajaroje
Netoli Guadalajaros mies

to ispanų orlaivininkai iš
mėtė lapelių, kurie skaitosi: 
“Kiekvienas, kuris panau
dos šį lapelį, kaipo pasportą 
ir jį parodys, bus paimtas, 
kaipo belaisvis, pasiųstas 
užpakalin ir bus maitinamas 
iki pabaigai karo.” Mačiau, 
kaip “didvyriški” juodmarš- 
kiniai panaudojo tuos lape
lius “įsibriovimui” į lojalis- 
tų stovyklas.

Kuomet, keturiom dienom 
prieš Paryžiaus žlugimą, 
Mussolinis pagal iau nu
sprendė užpult Franci ją, 
kuri jau buvo išdavikų par
duota, tai jo bėgiapuoliai 
niekaip negalėjo pasiekti 
Nicą, kuris randasi arti ru- 
bežiaus.

Libijoj juodmarškiniai pa
rodė stebuklus savo ištver
me ir greitumu: jie paden
gė šimtą kilometrų per die
ną — bėgdami nuo anglų.

Žinoma, Italijos žmones 
nėra bailiai. Jie gali grum

tis, tik jie nenori mirti už 
Hitlerį, nei už Hitlerio’ tar
ną Mussolinį. Buvo laikai, 
kuomet Italija radosi Vokie
tijos priespaudoj. Netoli 
šimtas metų atgal Milano 
miesto gyventojai sukilo 
prieš savo prispaudėjus su 
šūkiu: Laukan vokiečius!

Tuo laiku italai laimėjo 
sau nepriklausomybę. Bet 
Italijos fašistai pardavė sa
vo šalį Hitleriui. Italijos 
liaudis ruošiasi naujam pa- 
siliuosavimo karui ir Itali
jos miestų gatvėse šiandien 
galima išskaityti žodžius: 
Laukan vokiečius!

Tuom tarpu Mussolinis 
rėžia prakalbas. Jis yra se
nas klaunas. Jis šauks “pir
myn” iki paskutinei minu
tei. Bet tuom pat laiku jis 
parodys, kaip greitai jis ga
li bėgti atgal, šaukdamas 
“pirmyn”!

Jis siunčia “nenugalimą” 
italų diviziją — prieš So
vietų Sąjungą. Palikdami 
Romą, juodmarškiniai išdi
džiai ramina savo verkian
čias pačias: “Rašykite mum 
į Irkutską!...” Suprantama, 
italams neims daug laiko 
paimti Irkutską. Jie nesu
tinka ant paėmimo Tomsko 
— šis per daug arti!

Šventasis Alackai, mes ži
nome iš itališkų laikraščių, 
kad kareiviai, kuriuos per
nai Mussolinis siuntė į 
Egiptą, taipgi šūkavo: “Ra
šykite mums į Indiją.” Keli 
mėnesiai vėliau jie iš tikro 
buvo Indijoj—nes kaip tik 
ten Anglija ir siunčia savo 
karo belaisvius.

Na, o Irkutskas — drau
gai, negalima bus be to ap
sieiti — jūs turėsite pri
rengti kempes šiems nar
siems bėgiapuoliams be jo
kio atidėliojimo. Kas liečia 
jų būsimą adresą, jie patys 
taip nurodė. Jie nenori da
lykus atidėlioti, aš juos ži
nau, jie turi kovingą obal- 
sį: “Jei pasiduodam, tai pa- 
siduokim!...”

Bent tiek gerai, kad Mus
solinis siunčia tik vieną di
viziją, nes kitaip juodmarš
kiniai pravalgytų mūsų na
mus ir triobas ir visiems 
neužtektų makaronų.

London/ liepos 15.—Ang
lų orlaiviai smarkiai bom
bardavo Bremeną ir Hano
verį.

Didžiausia Brass Darbininkų 
Demonstracija

Liepos 27 d. įvyks Quassa- 
paug Parke didžiausia visos 
apylinkės arba Connecticut 
valstijos brass darbininkų de
monstracija bei mitingas, šau
kia Brass Workers Organizing 
Committee. O vyriausiu kalbė- 
tojum bus Michael S. Wid- 
man, direktorius Fordo darbi
ninkų organizavimo komiteto. 
Tokį pranešimą padarė Don 
Harris, direktorius breso dar
bininkų organizavimo komite
to.

Brass Workers Organizing 
Committee yra pasimojęs su
organizuoti 50,000 breso dar
bininkų Į CIO uniją.

Minėtam išvažiavime į Quas- 
sapaug Parką taipgi kalbės 
labai žymus veikėjas ir Inter
national Union of Mine, Mill 
ir Smelter Workers preziden
tas Reid Robinson ir National 
Negro Congress prezidentas 
John P. Davis. Pakviesti yra 
kalbėti Philip Murray, CIO 
prezidentas ir Allan S. Hay
wood, CTO organizacinis di
rektorius.

Don Harris sako, kad šis lie
pos 27 dienos susirinkimas bus 
tokia darbininkų vienybės de
monstracija, kokios Connecti
cut valstija dar nebuvo mačiu
si.

Prieš pat susirinkimą Quas- 
sapaug Parke, 12:30 vai. po 
po pietų, iš CIO buveinės nuo 
95 Bank St. bus suruoštas au
tomobilių paradas, kuris ap
lankys Waterburio didžiąsias 
dirbtuves, idant paskatinus 
darbininkus stoti į uniją. Sa
koma, kad jau apie 200. auto
mobilių tam paradui yra su
registruota. Kurie iš lietuvių 
turi mašinas ir norėtų daly
vauti, raginami užsiregistruoti 
CIO buveinėje.. Rep.

Kritikos žvilgsniu, kaip vai
dinime, taip ir turinyj, būt ga
lima surasti ir silpnumų. Bet, 
žiūrint į tai, kad tai buvo pir
mas parašytas Ig. Levano vei- 
kaliukas, ir keletas lošėjų lo
šė pirmą sykį ir iš čia augu
sio jaunimo, tad tų silpnumų 
neįskaitome. Reikia atiduoti 
kreditas drg. Levanui, kad jis 
parašė ir sumokino tą veikalą. 
Nesustok, Ignai, — bandyk ir 
dauginus parašyti!

Tokioje mažoje koloni
joj pasilaikyti chorui nėra 
lengva. Kuomet didesnių ko
lonijų chorai likviduojasi, tai 
Los Angeles choras veikia su 
didele energija, kad palaikyti 
lietuvišką dailę ir kultūrą. 
Nuopenas už choro gyvavimą

ir pasilaikymą, vyriausiai 
priklauso choro mokytojui 
Vai. Babicz ir pirm. P. žou- 
niui. Kuomet paskiausiame 
susirinkime (liepos 11 d.) ki
lo klausimas apie paėmimą 
chorui vakacijų ant poros mė
nesių, tai smagu buvo, kad 
pirmininkas karštai gynė, kad 
choras neimtų vakacijų, ir di
delė dauguma nubalsavo tęs
ti choro pamokas per visą va
sarą.

Tas entuziazmas, kuris pasi
reiškia choro nariuose, yra vil
tis, kad choras gyvuos, tvirtės 
ir eis pirmyn pažangos keliu!

Choro Koresp.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

O

Los Angeles. Calif.
Apie Los Angeles Lietuvių 

Chorą ir “Žalią Velnią”
Visi stebisi, iš kur tas “ža

lias Velnias” buvo atsiradęs 
Los Angelėj ? O tai nieko bai
laus nebuvo. Tai buvo dviejų 
aktų muzikalė komedija, ku
rią parašė vietinis drg. Ig. Le- 
vanas ir davė vardą — “žalias 
Velnias,” ir kurį vietinis cho
ras perstatė birželio 28 d.

Tai buvo puikus perstaty
mas, ir skaitlingai susirinkusi 
publika gėrėjosi lošimu ir dai
nų melodijomis.

Veikianti asmenys sekami:
Daugvilas — Ig. Grinius; 

Daugvilienė — A. Levanienė; 
duktė Elzutė — Marė Rynie- 
nė; tarnaitė — Helen 'Zalenie- 
kienė; Jurgis (lednešis) — P. 
žounes; Jonukas, kaimynų 
vaikas — John Vise; Šatienė
— Anna Vise; Bliudienė — 
M. Levišauckienė. Chorvedis
— Vai Babicz; choro direk
torė — Olive Pupis, chorve
džio žmona Frances Babicz ir 
visas choras.

Taigi viso lošime dalyvavo 
11 asmenų ir choras.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir linkime jai gyvuoti ir šviesti Amerikos 
lietuvius.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas
BROCKTON, MASS.

Sveikiname mūsų mylimą “Laisvę” su 30 
metų Jubilėjine proga ir velinam, kad kitus 30 
metų “Laisvė” apvaikščiotų su dar geresniu pa
sisekimu.

ALDLD 161 KUOPA
SEATTLE, WASH.
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Sveikiname*“Laisvę” 30 metų Jubilėju ir 
linkime gyvuoti ilgus metus

ALDLD 132 KUOPA
TACOMA, WASH.
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Septintas Metinis
PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Keturių Kolonijų 

Kuopos: Haverhill, Lawrence, Lowell, Mass.
ir Nashua, N. H.

Įvyks Sekmadienį, Liepos 20
Haverhillio Lietuviu Piliečių Gedimino Kliubo Parke

BRADFORD, MASS.
Prasidės 10 valandą ryto ir tęsis iki vėlai nakties

Kalbės PRANAS BUKNYS iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Haverhillio, Lawrence’o, Lowell’io, Nashua’vės ir ki
tų miestų lietuviai kviečiami dalyvauti šiame piknike. Jame dar 
lyvaudami, paremsite apšvietos organizaciją-. Piknikas yra ren
giamas puikiausiame parke, ką Nujosios Anglijos lietuviai turi. 
Iš anksto užtikrinam draugišką ir mandagų patarnavimą val
giais ir gėrimais.
ORKESTRĄ YRA NUSAMDYTA VIENA IS GERIAUSIŲ, KURI 

SVEČIUS LINKSMINS IKI VĖLUMOS.

Siame piknike bus duodamos trys piniginės dovanos tiems, kurie 
turės laimėjimo bilietuką ir laimės.

Pirfna dovana $3.00 antra $1.00 ir trečia $1.00

KELRODIS: Atvažiavus i Haverhill ir pervažiavus bent kur j 
tiltą į Bradford, pasiekus Salem St, reikia važiuoti iki Silver 
Market. Ties ta vieta randasi kelias i>o dešinei, vedantis j parką.



Ketvirtas puslapis 
...........  ■■ i. .

Kaip Mes Trys Važiavome 
į Kaliforniją

LAISVA Ketvirtad., Liepos 17, 1941

Rašo E. Vilkaite
(Tąsa)

Išvažiavus iš miestuko, važiuojant pro 
mokyklą kas tai smarkiai sušvilpė. Žiū
rime, kad ateina policmanas su raudonais 
plaukais, nukabusiais ant kaklo, gal ko
kie 6 mėnesiai nekirptais. O siūtas ant 
jo atrodė kai ant baidyklės, kurią farme- 
riai pastato varnas vaikyti nuo kviečių. 
Mes viena į kitą pažiūrėjome ir sakome, 
“Na, ko dabar jis iš mūsų norės.” Prisi
artinęs tuojau užriko, “Turit važiuot 
pas teisėją.” Mes dar su Kastancija ban
dėme į jį gražiai šypsodamos žiūrėti, o 
jis į mus, kad pažiūrėjo raudonomis aki
mis, tai mūsų veidai tuojau apsiniaukė. 
Sonija pradėjo klausti, už ką ji turi va
žiuoti pas teisėją. Jis tuo jaus išdrožė 
pamokslą, kad ji pervažiavo ženklą, ku
ris liepė sustoti, nors ji pro jį važiavo 
tik 10 mylių į valandą. Pabaigęs savo 
pamokslą, įsirioglino į mūsų auto ir veža 
mus pas teisėją. Mes su Kastancija lietu
viškai kalbamės, “Dabar tai kokią pen
kinę išlups, ir už tuos pinigus galės plau
kus nusikirpti.” Kaip nuvažiavom, jis pa
siėmė Soniją ir nusivedė pas teisėją, o 
mes pasilikome lauke. Laukėm kokią pu
sę valandos. Visokios mislys mum į gal
vą lindo.

Sugrįžta Sonija su šypsą ant veido. 
Mes ją klausiame, ką ji ten veikė visą 
laiką. Ji sako, “Surašė mano visą bio
grafiją, išpildė tris blankas, ir prisiekdi
no, kad per jo šteitą važiuočiau atsar
giai ir visas ceremonijas užbaigęs pasa
kė, kad jis manęs nebaus, bet aš turiu 
užmokėt už jo rašymą 35 centus”. Mes 
jau ko neišvirtom iš automobilio besi- 
juokdamos.

Kaip įvažiavome į Nabraskos šteitą, 
sakome, dabar tai važiuokim smarkiai, 
nes čia prisiegos nedarėm. Važiuojame 
lygiu tiesiu keliu, per kurį yra leistina 
važiuoti apie 60 mylių į valandą. Važiuo
jame smarkiai, nes norėjome tą sugai
šintą pusę valandos atpildyti. Privažiuo
jame automobilį, kuriame važiuoja du 
policistai, ir jie važiuoja tik 45-kias my
lias į vai. Sonija sako, “Aš lenksiu ir žiū
rėsiu kas bus.” Juokus tarpe savęs krės- 
damos prazvimbėm pro jų automobilį. 
Nepavažiavome nei kelių sieksnių, jie 
mus ir sustabdo. Abu iššoko iš auto ir 
pirmiausia užklausė vairuotojo leidimo. 
Žinoma, Sonija visada po ranka turėjo. 
Žinodama, kad ji jokių važiavimo tai
syklių nesulaužė, pusėtinai su jais šiurkš
čiai kalbėjo. Nors jie sakė, kad kitas au
tomobilis prieš mus važiavo, kaip mes 
juos lenkėm, bet kitas važiuotojas buvo 
kokią pusę mylios tolumo lenkiant juos. 
Čia ir vėl jie mus sugaišino kokią pusę 
valandos, duodami pamokslą, kaip atsar
giai turim važiuot ir mus užklausė, ar 
mes turime identifikacijos kortas. Girdi, 
jeigu kur mes užsimuštume, tai kad jie 
galėtų žinoti, iš kur mes esame ir kas 
do vienos.

Atsikratę juos, ir vėl skubinome va
žiuoti, kad pasiekti miestuką arba kokį 
kebiną pirma sutemos. Nepaisėme, ar jie 
mus vysis, ar ne, bet jau nepasivijo. Pri
važiavome mažytį miestuką. Nusisam- 
dėm vieno kambario namuką pernakvot.

Druskos Miestas
Utah valstijoje pasirinkome apsistoti 

Salt Lake City, druskos mieste. Šis mies
tas tai buvo vienas iš gražiausių, kiek 
mes buvome pervažiavę. Visas miestas 
apsuptas milžiniškais kalnais, kurių vir
šūnės apklotos baltu sniegu, o pakalnės 
apaugusios žaliuojančiais medžiais ir nu-' 
klotos žalia pieva, kurią dar puošia viso
kios spalvos žydinčios gėlės. Tose gra
žiose pievose ramiai vaikštinėja pulkai 
arklių, karvių ir avelių.

Važiuojant per vidurį miesto, kur tik 
nepasisuki, visur medžiai žaliuoja ir gė
lės žydi. Žmonės vaikšto po miestą be 
kautų. Retkarčiais prakaitą braukia nuo 
kaktos. Mes ir sušilome bevaikščiodamos. 
Į trumpą laiką norėjome daug ką pama
tyti. Eidamos per muziejų apsistojome 
prie paveikslo Brigham Young, kuris tu
rėjo 19 pačių. Ant paveikslo jis puikiai 
atrodo. Senesnės pačios toliau nuo jo sė
di, o jaunesnės šalia jo, bet visos puikiai 
apsirengusios. Žiūrint į jų veidus, neatro
do, kad jos viena kitai pasivydėjo. Gal 
jos tik taip nudavė ant paveikslo.

Pavargusios ir sušilusios, užėjome į 
•valgyklą. Aš ir Kastancija paprašėm sti

presnio gėrimo. Mergina nusistebėjus 
pažiūrėjo į mus ir atsakė, kad šioje vals
tijoje visai nėra stiprių gėrimų, nei to
kio gėrimo, kaip alus. Mes biski susigė
dom, nes visi darbininkai pradėjo į mus 
žiūrėti. Išėjusios iš valgyklos, pakalusios 
galvas žiūrime į tuos snieguotus kalnus 
ir sakome, tai būtų gerai, kad turėtume 
laiko palypėti į juos ir atsivėdinti. So
nija sako, “važiuosime pro druskos ežerą, 
ten galėsime sustoti ir išsimaudyti.”

Na, ir išsiskubinom į ežerą maudytis. 
Greitai nusirengusios, bėgome į vandenį. 
Aš tuojau šokau plaukti, nes girdėjau, 
kad čia negali nuskęsti. Nespėjau nei 
kelių pėdų paplaukti, kaip mano akiniai 
aplipo druska, kad negalėjau nei nu
krapštyti. Gavau į burną vandenio, kuo
ne pasprįngau. Druska kad pradėjo ėsti 
akis, net negalėjau atidaryti. Tuojau 
sustojau, atsikrapščius akis žiūriu, kad 
mano visas kūnas pabalo, plaukai, sustyro 
nuo druskos. Toliau jau neplaukiau, tik 
atsisėdus ant vandenio pasėdėjau. Mat, 
čia gali sėdėti ir neskęsti, jei rankomis 
biskį pasigelbėsi. Išėjusios turėjome eiti 
ir nusiplauti druską, kuri buvo apšalus 
ant mūsų skūrų.

Važiuojant tolyn nuo druskos ežero ir 
miesto, prasidėjo būti lygūs, pusiau balti, 
tušti laukai, atrodė, kaip pūstynės; nie
kur nematyti kalnelio, medelio, nei gra
žiai žaliuojančios žolelės. Nors kelias tie
sus, lygus, gražus, bet kada sutinki žmo
gų važiuojant, tas kaip žaibas praūžia 
pro šalį, kad net karas sujuda. Per tas 
pūstynės turėjome važiuoti šimtus my
lių. Vieną vietą privažiavome, kur lau
kai buvo taip balti, kaip sniegas. Druska 
žiba, kaip stiklas.

Jau mes pritrūkome dainų, kalbų, juo
kų ir visokių atsitikimų. Sonija sako: 
“Jei jūs tylėsite, tai aš užmigsiu.” Na, 
ji ir sustoja prie bėgančio upeliuko. Ji 
į mus sako: “Eikite ir pasivilgykite kojas 
šiame sūriame-’vandenyje.” Mes su Kas
tancija tuojau čeverykus nuo kojų ir ma
nėm ne vien po vandenį pabraidysim, bet 
pavaikščiosim po druskos laukus, kurie 
žibėjo, kaip ledas. Kaip tik Kastancija 
žengė į vandenį, jai kojos slydo ir įlindo 
ligi pusei blauzdų į baltus maurus, kaip 
klijus. Jau aš nėjau nei artyn prie to 
vandenio. Jos kojos aplipo, kad negali
ma buvo nušluostyti, nei prie vandenio 
prieiti numazgoti. Paklojome kare po- 
pierą, ant kurios ji pasidėjo sustyrusias 
nuo maurų kojas ir taip važiavome šim
tą mylių, kol privažiavome gazolino sto
tį, kur ji turėjo prašytis, kad leistų jai 
nusimazgoti kojas.

Vyras stotyje aiškino, kad ta vieta, 
kurioje mes nulindom, turi 50 mylių il
gio, 4 pėdas gylio ir ta balta žemė yra 
98 procentai druska. Jis sako: “Niekad 
Amerika nepritrūks druskos. Ir vasaros 
laiku ta vieta taip išdžiūsta, kad sporti
ninkai suvažiuoja turėti lenktynes su 
arkliais ir automobiliais.

Kaulų Namelis
Važiuojant toliau, privažiavome namu

ką, kuris mums atrodė nepaprastas. Su
stojome jo pažiūrėti. Apžiūrėjus iš lau
ko ir vidaus ir perskaičius užrašus, ra
dome, kad jis yra pastatytas iš seniai mi
rusių žvėrių kaulų. Mat, toje apylinkėje 
keli šimtai metų atgal milžiniški gyvūnai 
gyveno. Dar mes su Kastancija ilgiau 
norėjome knibinėtis apie tuos kaulus, bet 
Sonija sako: “Mes daug laiko negalime 
eikvoti, nes aš turiu parvažiuoti namo 
ligi pirmadienio. Pirmadienyje turiu eiti 
į darbą. Daugelio dirbtuvių agrymentai 
baigiasi, aš, kaipo CIO unijos biznio 
agentas, turiu bųt prie agrymentų da
rymo.” Tai buvo šeštadienio popietis. Tą 
dieną ji padarė 650 mylių. Dar buvo ke
li šimtai iki Kalifornijos.

Skersai visą Ameriką iki Kalifornijos 
valstijos kelionė ir keliai buvo geri, oras 
visą laiką buvo gražus, nei labai šiltas, 
nei labai šaltas. Tik du sykiu buvome pa- 
puolę po ledų debesiais. Važiuojant per 
Illinojaus laukus, kad ėmė lyti ledais, 
kaip riešutais. Aš jau net pradėjau pra
šyti Soniją, kad sustotų kur prie farme- 
rio banios, nes maniau, kad ir auto lan
gus išdaužys ledai. Ji man užtikrino, kad 
jos karo langai yra nedūžtanti ir ji smar
kiai važiavo, kad tik greičiau išvažiuoti 
iš to ledų sūkurio. Ėmė mums 30 minučių 
išbėgti iš jo.

(Bus daugiau)
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Smetonininkai Neranda Ke
lio Naujose Karo Sąlygose

Smetona Jau Nenaudingas 
Jiems; Sako, Atsikratysiu Jo

Chicago, III. — Seredoj, 9 
d. liepos, Palmer House turėjo 
būti svarbi smetonininkų kon
ferencija, šaukta vardu “Lie
tuvių Nacionalio šelpimo Fon
do,” bet vietoj konferencijos 
buvo mažas mitingėlis iš apie 
12 asmenų.

“Vilnies” reporterį jie sve
tingai priėmė, išskyrus vieną 
diktoką vyrą, kuris bijojo 
“bent ką turėti” su vilniečiu.

Laike pietų padaryta keli 
pareiškimai.

Buvęs Amerikos ministeris 
Kaune, p. Norem, išreiškė ne
pasitenkinimą, kad vietoj kon
ferencijos, keli žmonės atėjo 
ir dėl to nebus galima tinka
mai pravesti pasibrėžimus.

Mr. Norem turėjo raštišką 
pareiškimą, kuriame jis skai
to nacių įsiveržimą Lietuvon 
sveikintinu. Jei tas pareiški
mas pasiektų Washingtona, 
man rodos, p. Norem turėtų 
priežasties gailėtis.

Pavyzdžiui, pareiškime yra 
štai kas: “Sveikinti išliuosavi- 
mą (Lietuvos) iš Rusijos, kad 
ir Vokietijos rankon patekus 
yra natūralu.”

Kitaip sakant, gerai, kad 
Hitleris pagrobė Lietuvą. O jei 
tas gerai, tai būtų gerai, kad 
Hitleris laimėtų karą visur 
prieš Sovietų Sąjungą.

Valstybės departmentas ir 
prezidentas Rooseveltas tačiau 
kitaip į tai žiūri.

Angliškų laikraščių repor
teriai nustebo tokiu pareiški
mu. Vienas jų pastebėjo: “Jie 
per daug atvirai pasireiškia.”

Pats Smetona nebuvo, bet 
jis prisiuntė šavo pareiškimą.

Naciai užpuolė Lietuvą, ku
ri gražiai, taikoj gyveno. Hit
leris terioja Lietuvą, bet Sme
tona savo pareiškime bjauriai 
atakuoja Sovietų Sąjungą, o 
prieš Hitlerį, prieš Lietuvos 
naikintoją, teriotoją nei žode
lio.

Smetona, taigi, pasilieka iš
tikimas Hitleriui, nors dabar 
jam ta rolė sunkiai eisis. Jo 
atakos prieš Sovietų Sąjungą 
juk yra talka Hitleriui, o Ame
rika stoja už Sovietų Sąjungos 
rėmimą, už sumušima Hitle- 
rio.

“Vilnies” reporteriui už
klausus, kodėl nėra Smetonos, 
vienas pasisiūlė paaiškinti, 
kad susidarius naujai situaci
jai jis nebus reikalingas ir dar 
gali būti sunkenybė, veikiau
sia jie norės jį atsikratyti.

Kuomet pp. Noremo ir Sme
tonos pareiškimai yra senos 
linijos' vedimas, tai komiteto 
vardu paruoštas spaudai pa
reiškimas jau sako štai ką:

“Akivaizdoj pastarųjų įvy
kių užsieny ir sudarymo nau
jos pro-nacinės valdžios Lie
tuvoje, Lietuvių Nacionalis 
Šelpimo Fondas ypač nori iš
taisyti galimą susidaryti nesu
sipratimą, jog Lietuva tikrai 
norėtų hitlerizmo ar kad A- 
merikos lietuviai užgirtų nu
matomą Hitlėrio-Lietuvos su
sitarimą.”

Kad Lietuvos žmonės prie
šingi hitlerizmui, tai teisybė, 
lygiai teisybė, kad Amerikos 
lietuvių milžiniška dauguma 
prieš hitlerizmą, bet negalima 
tą pasakyti apie lietuvius tau
tininkus, smetonininkus, taip
gi kitus atžagareivius.

Atrodo, kad šiuo pareiški
mu spaudai norima apkaišyti 
savd nedemokratinis veikimas.

Tautininkų, klerikalų ir so- 
cial-nacių laikraščiai deda 
Hitlerio agentų iš Berlyno 
siunčiamas “žinias.” O ar tai 
ne pasitarnavimas Hitleriui?

Tiesioginiai šis komitetas 
gali šalintis atsakomybės už 
tuos laikraščius, nacių propa
gandą, bet p. Noremo pareiš
kimas rodo, kad ir čia esama 
tų, kurie sveikina Hitlerio “iš
laisvinimą,” o tai pavergimą 
Lietuvos.

Dėl ko smetonininkų suda
ryta organizacija mato reika
lo aiškintis?

Tam gali būti kelios prie
žastys.

Viena, Sovietų karas su Vo
kietija krypsta taip, kad na
ciai sumušami. Aišku, Hitle
rio okupacija Lietuvos yra tik 
laikina. Sveikinimas tos oku
pacijos tik parodo trumpare
gystę. Nacių uždėta Lietuvos 
valdžia, žinoma, turės nešdin-' 
tis, kaip Smetonos valdžia iš
sinešdino.

Smetoniniai dėl to jau “per
siorientuoja,” neva pasisako 
prieš hitlerizmą, nors viešai1 
spaudai pareiškimus duodami.1 

Kita, Sovietų Sąjungai sto
jus karan su Vokietija, Ame
rikos vyriausybės atsinešimas 
link SSSR pasikeitė. Smetonos! 
pozicija dėlto pasidarė kebli, 
taipgi ir smetonininkų organi
zacijos. Jiems būtinai reikia 
kaip nors perstatyti, kad ir 
jie su demokratija.

“Nustatymo” pareiškime jie 
sako, kad jie “tvirtai tiki, jog 
Lietuvos likimas priklausys 
nuo demokratijos pergalės, o 
demokratijos pats pirmas prie
šas yra Hitleris.”

Taip tikėdami, jie turėtų ir 
veikti dėl demokratijos laimė
jimo, taip veikiant reiktų sto
ti su Sovietų Sąjunga. Jie bet
gi taip nedaro.

Jų, pareiškimas dėlto yra 
tuščias ir tik pėdsakų mėty
mas.

Trečia, sekant seną liniją 
netgi nesidangsčius galima da
bar sutikti su keblumais, nes 
Washingtono vyriausybė pasi
sakė už rėmimą Sovietų karo 
prieš Vokietiją. Išvengimui to 
jiems teko nauji pareiškimai 
daryti.

Ir skaičium ir ūpu ši kon
ferencija tačiau rodo, kad 
tautininkams nevyksta. Nauja 
situacija visai išmušė jiems iš 
po kojų pagrindą.

Savo spaudoj, savo veikime 
taip žiauriai atakuodami So
vietų Sąjungą,( kuri dabar ve
da karą prieš fašizmą, žo
džiais jie negi galės savo dar
bus užglostyti ir prisigerinti 
prie demokratiškai nusiteiku
sių žmonių.

Jei jie tikrai nori persiorien
tuoti, tai jie tuojau turi dar
bais parodyti, kad jie prieš 
Hitlerį, prieš fašizmą, už de
mokratiją, kurios kovą veda 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Amerika.

Ši konferencija tačiau nepa
rodė, kad jie prie to bent pa
sirengę. Jų pareiškimai dėlto 
nieko nereiškia, nežiūrint, kad 
ten yra frazių apie demokra
tiją.

Esant tokiai situacijai, jų 
konferencijukė buvo menka 
ir joje ūpas visai išsekęs, že
mai nukritęs.

Reporteris.

— pašiepė kalbėtojas. Tas pa
sakymas gavo didelį publikas 
pritarimą.

Kalbėtojas pasisakė už pil
ną Amerikos pagalbą Sovie
tams, Anglijai ir Chinijai, ir 
visišką Hitlerio ir hitlerizmo 
sunaikinimą. Jis aiškino būti
ną reikalą išvystyt masinį ju
dėjimą prieš fašizmą.

Aukų surinkta $225.00.
Priimta rezoliucija ir pa

siųsta šalies prez. Roosevel-

tui, pageidaujant pilnos pa
galbos ^Anglijai, Sovietų Są
jungai ir Chinijai, ir kas tik 
kariauja prieš hitlerizmą.

Taipgi priimta rezoliucija 
reikalaujant, kad būtų išlais
vintas E. Browder’is.

šaunus piknikas rengiamas 
4-rių pašelpinių draugijų rug
pjūčio 3 d., Palionia Gun 
Club, Penfield, N. Y.

Liepa.

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 Kūsite patenkinti.

1113 Ml Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh 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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40 StaggStreet, Brooklyn, N. V.

BHL BAKING CO^- 
Brooklyn, n y

» ŪMIOM LABEL

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Rochester, N. Y.
Kalbėjo I. Amter; Aukų Su

rinkta $225
Liepos 10 d. Labor Lyceum 

kalbėjo I. Amter, K. P. New 
Yorko valstijos pirmininkas. 
Kalbėję apie Hitlerio užpuoli
mą ant Sovietų Sąjungos ir 
pakitėjimą nusistatymų linkui 
pačio karo.

Kadangi jau buvo 20 dienų 
huo Hitlerio pradėjimo karo 
prieš Sovietus, tai kalbėtojas 
sakė, kad Hitlerio “blickry- 
gas” ne “blicuoja” taip, kaip 
naciams norėjosi, kas įrodo 
Raudonosios Armijos galingu
mą. “Hitleris pavėlavo busą!”

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.
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CIO IŠGAUNA UNIJINE SUTARTĮ IŠ 
REPUBUC PLIENO KORPORACIJOS; 
TAI PALIEČIA 41,630 DARBININKŲ

Washington. — Republic 
Plieno korporacija, apiman
ti vadinamas Mažąsias Plie
no kompanijas, sutiko daryt 
raštišką sutartį su CIO Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komitetu ir sugrąžint 
darban daugiau kaip 2,000 
darbininkų, kurie buvo iš
mesti už veikimą CIO uni
joj ir streikuose.

Republic Plieno korpora
ciją pasižadėjo laikyt CIO 
uniją kaip vienintelę darbi
ninkų atstovę visuose to
kiuose savo fabrikuose, kur 
dauguma darbininkų pasisa
ko už tą uniją. O unijinių 
kortelių patikrinimas jau 
rodo, kad CIO unijos šali
ninkai sudaro daugumą vi
suose tos korporacijos fab
rikuose.

Taigi ši sutartis apimtų 
41,630 darbininkų visuose

ROOSEVELTAS VĖL PASIUN
TĖ ASMENIŠKĄ SAVO 
ATSTOVĄ ANGLIJON

tuose fabrikuose. Sutartis 
padaryta su pritarimu Ša
lies Darbo Santikių Komi
sijos, tik su viena sąlyga, 
kad ją dar turi tvirtinti fe- 
deralis apeliacijų teismas 
Philadelphijoj.

Dauguma iš 2,000 pava
rytų darbininkų buvo išmes
ti už dalyvavimą 1937 metų 
streikuose, kuriuos Repub
lic korporacija tuomet kru
vinai kriušino. Pagal dabar
tinę sutartį, jie turės ne tik 
būt priimti atgal, bet dau
geliui dar turės būt atmo
kėta ir vakacijų-atostogų 
pinigai.

Šia sutartim korporacija 
pasižada atšaukt ir bylą, 
kurią jinai 1939 m. užvedė 
prieš CIO Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komitetą 
pagal prieš-trustinius įsta
tymus^__________________

VOKIEČIAI PRANEŠA, KAD
JIE ATMUŠ? SOVIETU 

KONTR-ATAKAS
Washington. — Kelios die

nos atgal vėl nulėkė į Lon
doną Harry Hopkins kaipo 
asmeniškas prezidento Roo- 
sevelto atstovas, kad galėtų 
“tisioginiai patirt, kaip vy
ksta karas.”

H. Hopkins yra prižiūrė
tojas “lease-lend” karinių 
paskolų programos Angli
jai ir kitiem kraštam, kovo- 
jantiem prieš Vokietiją ir 
Italiją.

Pirmiau jis buvo Anglijoj 
šių metų pradžioj kaip as
meniškas prezidento pa
siuntinys ir tarėsi su anglų 
valdžia apie jai- reikalingą 
pagalbą prieš nacius.

Vokiečiai Atmušti Atgal 
Vitebsko Srityj

Berne, Šveic., liepos 16.— 
Gautomis čia žiniomis, So
vietų artilerija sulaikė vo
kiečių mėginimus užuolan
ka apeit Vitebską, ir priver
tė kelias dideles vokiečių 
eiles pasitrukti atgal bet
varkėje.
Būrys Nacių Tankų Pakliu

vo į Sovietų “Kišenių”
Pranešama, kad Raudono

ji Armija apsupo grupę vo
kiečių tankų Novogrado 
Volynsko srityje, į vakarus 
nuo Kijevo. Raudonarmie
čiai neatlaidžiai kontr-ata- 
kuoja nacius siunčiamus 
tiem tankam gelbėti. Atro
do, kad ten vokiečių tankai 
atsidūrė Sovietų “kišeniu- 
je.”

Berlin, liepos 16.—Naciai 
pripažįsta, kad jie susidūrė 
su galingais Sovietų tankais 
Žitomiro ir Berdičevo srity
je, Ukrainos linkmėje.

Vokiečiai praneša, kad 
“rusai veda kontr-atakas” 
prieš juos, bet, esą, naciai 
“atmušę rusus.”

Suėmė 33 Naziy Šnipus
Jungtinių Valstijų valdžia 

suėmė 33 nazių šnipus, kurie 
buvo susirišę su Hitlerio ir 
Mussolinio šnipų gaujomis už- 
sienyj, kurie visaip kenkė A- 
merikos apsigynimo prisiren
gimui. Jungtinių Valstijų val
džia turės dar nemažai padir
bėti, kad apvalyti mūsų šalį 
nuo fašistų šnipų. Jų yra ir 
lietuvių tarpe, kurie poterius 
kalba už Hitlerio pergalę, 
skaldo lietuvių vienybę ir tar
nauja Smetonai, Hitleriui ir 
Mussoliniui.

VIETINES ŽINIOS
Daugiau Dabos Parkus
Miesto parkų prižiūrėjimo 

prezidentas A. Hays Sulzberg 
pareiškė, kad New Yorke ir 
apylinkėj bus atydžiau prida- 
bojama parkai nuo sužalojimo 
medžių ir kitko. Parkai yra 
miesto papuošimas ir gyvento
jų sveikatos pataisymo vieto
vė. Bet atsiranda tokių, kurie 
sužaloja medelius, kvietkas 
ir kitus dalykus. Parkų ken
kėjai bus skaudžiai baudžia
mi.

Kulka Sužeidė Kambaryj

Naciai Nepatvirtintai 
Skelbia, kad Jie Daug 
Laimį prieš Sovietus
Berlin. — Vokiečių ko

manda iš Hitlerio buveinės 
pranešė tik tiek apie karą 
su Sovietais:

“Veiksmai rytuose nuolat 
eina pirmyn.”

Bet nacių žinių-propagan- 
dos agentūra liepos 16 d. 
skelbė štai kokius žygius 
prieš Sovietus:

Dideli būriai nacių orlai
vių bombardavo vieškelį ei
nantį iš Smolensko į Mas
kvą ir geležinkelių tinklą 
toj srityj, o vokiečių kariuo
menė, girdi, užėmė labai 
svarbias Raudonosios Armi
jos apsigynimo pozicijas Vi
tebsko srityje, apie 300 my
lių nuo Maskvos. Pasak na
cių, čia jie sudaužę ir pon- 
toninius raudonarmiečių til
tus ir ardę sandėlius.

Vien Smolensko srityje, 
sakoma, vokiečių orlaiviai 
sunaikinę 33 sovietinius 
tankus, 500 trokų ir didelį 
daugį kanuolių.

Per 24 valandas nacių lėk
tuvai taip pat, esą, nušovę 
žemyn 72 sovietinius orlai
vius ir dar sunaikinę 150 
orlaivių ant žemės. Tai viso, 
girdi, vokiečiai iki šiol su
naikinę jau 7,182 Sovietų 
orlaivius.

Ukrainoje, tarp Černigo
vo ir Briansko, nacių lakū
nai ardę geležinkelius ir jų 
stotis ir vakar sunaikinę 33 
garvežius ir 1,000 vagonų.

Atsakingas vokiečių val
džios atstovas šiandien sa
kė, jog “dar perankstyvi 
yra bet kokie tvirtinimai, 
kad Vokiečių kariuomenė 
esanti Kijeve,” nors nacių 
komanda jau pirmiau tvir
tino, kad jų kariuomene ap
gulanti Kijevą.

Naciai skelbia, kad jų 
ofensyva einanti vis artyn 
ir artyn Leningrado ir kad 
vokiečiai padarę ““milžiniš
kai svarbų pralaužimą” cen
tre sovietinio fronto.

Bet vokiečių komanda 
nieko apie tai nesako, vien 
tik praneša, kad jie “progre
suoja” visu rytiniu frontu.

Naciai vakar paskleidė 
neoficialį pranešimą, kad, 
girdi, jų armijos esančios 
jau arti Novgorodo, stovin
čio už 100 mylių į pietų ry
tus nuo Leningrado. Bet ne
nurodo, kaip iš tikrųjų “ar
ti” Novgorodo vokiečiai 
yra.

Berlin. — Vėl naciai, be 
savo komandos patvirtini
mo, sako, kad jie greitu lai
ku užimsią Kijevą.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Bethlehem, Pa.
Ima Armijon

Jau išėjo Jungtinių Valsti
jų armijon Petras Kumpaus- 
kas, narys LDS 64 kp. Jis yra 
28 metų amžiaus; 5 metai ve
dęs.

Juozą Benderį, 22 m., ir 
Juozą Žukauską, 22 m., Dėdė 
Samas užsiženklinęs greitoj 
ateityj pasiimti armijon.

Sunkiai Serga
Sunkiai susirgo Rinkūnienė, 

Stasio Rinkūno žmona. Ran
dasi St. Lucas ligoninėj.

Mataičius Ištiko Nelaimė
Liepos 5 d. ugnis sunaikino 

Vinco Mataičio klojimą su 
tvartais.

Gaila draugų Mataičių.
Draugė Mataitienė priklau

so prie LDS 64 kuopos ir yra 
“Laisvės” skaitytoja.

“Draftavo”
t

Prieš kiek laiko “draftavo” 
į Eastono kalabūzę Franą Ža
vį. Už “raidą” ir “nakvynę” 
sumokėjus $12.50, paleido.

Griauna Namus — Stato 
Fabrikus 

t

2nd ir 3rd St., apie Bethle
hem Steel Works, nuvertė la
bai daug, dar visai gerų gy
venimui, namų, o jų vieton 
stato fabrikus karo reikme
nims gaminti. Nugriautose 
vietose gyvenimui naujų na
mų labai mažai testato, todėl 
labai sunku gauti rendavot 
stubą ir už dvigubą kainą.

Bethleheme randasi apie 15 
lietuvių šeimynų. Dauguma jų 
—- pažangūs žmonės.

Aš manau, draugai, kad 
mes čionai galėtume sutvert 
Literatūros Draugijos kuopą 
labai lengvai. Kai kurie iš 
čionykščių priklauso Eastono 
kuopai, q kai kurie — pavie
niai.

Sudarykim kuopą, draugai!

LDS 64 kp. susirinkimas į- 
vyks rugpjūčio 10 d., 10:30 
vai. ryte, po num. 1728 E. 3rd 
St.

Visi nariai privalote daly
vauti.

Geršino Kaimynas.

Haverhill Mass.
Keturių Miestų Bendrai Ren

giamo Pikniko Reikalu
Keturių miestų bendrai ren

giamas metinis piknikas, kurį 
rengia Haverhillio, Lawren
ce’o, Lowellio ir Nashuos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos, įvyks sekmadienį, lie
pos 20 d., Haverhillio Lietuvių 
Piliečių Gedemino Kliubo par
ke, Bradford, Mass.

Piknikas prasidės 10-tą vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties.

Pikniko rengimo komisija, 
į kurią įeina draugai: A. P. 
Dambrauskas, J. Saulėnas ir 
draugė M. Yocųmskienė, — 
deda visas pastangas, kad šį 
pikniką padarius pilnai pa
sekmingu. O kad pikniką pa-

darius pilnai pasekmingu, tai 
pikniko rengimo komisija pra* 
šo pas viršminėtų kolonijų 
draugus, kad Šiemet daugiau 
pasidarbuotumėt toje linkmė
je, .negu kad pereitą metą 
rengiant pikniką pasidarbavot.

Pikniko pasekmingume la
bai daug pagelbsti, jeigu būna 
nemažai pikniko tikietų išpla
tinta iš anksto.

Man nėra žinoma, kaip 
smarkiai darbuojasi tikietų 
platinime Lawrence’o, Lowel
lio ir Nashuos draugai. Bet 
Haverhillio draugai ir drau
gės tikietų platinime darbuo
jasi labai pagirtinai. Jau ne
mažai tikietų išplatino. Kiek 
man yra žinoma, tai draugė A. 
Galinienė tikietų platinime šio 
pikniko užima pirmą vietą.

Prie įžangos tikietų yra ski
riama 3 piniginės dovanos. 
Pirma dovana $3.00, antra 
$1.00 ir trečia $1.00.

Kiek man teko iš pikniko 
rengimo komisijos patirti, tai 
ji turi užsakius orkestrą vieną 
iš geriausių.

Valgių ir gėrimų turėsime 
tiek įvairių, kad visiems bus 
galima pasirinkti pagal savo 
skonį, kaip valgiai, taip ir gė
rimai.

Pikniko rengimo komisija 
turi užkvietus gerą kalbėtoją, 
kad pikniko dalyvius supažin
dinus su dabartine pasaulio si
tuacija.

Todėl rengėjai kviečia visus 
lietuvius iš aplinkinių miestų 
dalyvauti piknike skaitlingai.

Pasarga tiems Lawrence’o, 
Lowell ir Nashua draugams, 
kurie esat aplaikę platinimui 
tikietus. Važiuodami į pikni
ką atvežkite pinigus už par
duotus tikietus. O kurie tikie- 
tai pasiliks neparduoti, tai ir 
atsivežkite į pikniką.

Visų keturių viršminėtų ko
lonijų draugai ir draugės pra
šomi nesivėluoti atvažiuoti į 
pikniką, ir jame padirbėti; 
reikės darbininkų nemažai.

Dar sykį primenu, kad jeigu 
liks neparduotų tikietų, tai ne
palikite namie, o atsivežkite į 
pikniką.

1939 metuose rengiant pik
niką, kurie turėjo paėmę ti
kietus platinimui, tai važiuo
dami į pikniką visus nepar
duotus tikietus paliko namie. 
Tai prisiėjo gauti kur nors ki
tus, jeigu nebūtų gauta kiti 
tikietai, tai piknikas būtų, tu
rėjęs apie $10 nuostolių.

Iki pasimatymo piknike!
Proletaro Sūnus.

F. W. SHALINS 
(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

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Teko girdėt, kad Fred žoly
nas ir Kari Kiralis sėkmingai 
baigė vidurinę mokyklą (High 
School). Viktorija Vaicekaus
kaitė baigė mokytojos mokslą, 
ir Ralph Kaminskas — žurna
listikos. Jie visi yra pažangių 
tėvų vaikai.

Darbininkų vaikams pasiek
ti bile kurį mokslo laipsnį nėra 
lengva, bet kas pasiryžta, kam 
sekasi, tas ir pasiekia. Užtat 
baigusius mokslą jaunuolius 
galima širdingai pasveikinti!

LDS 6 kuopa ruošia išvažia
vimą į Juozo Strolio farmą, 
liepos 27 d. Visi kuopos nariai 
turį automobilius esate prašo
mi atvažiuoti pilnais vežimais 
žmonių, o komisija žada pasi
rūpinti, kad svečiai būtų pa
tenkinti. Strolio farma — tai 
graži vieta; platesnis būrys 
publikos jau senai tenai bebu
vo. Kai kurie jaučiasi pasiilgę 
tos vietos, — užtat dabar bus 
proga ir vėl tenai smagiai pra
leisti dieną!

Kai kurie Literatūros Drau
gijos nariai pardavinėja dien
raščio “Vilnies” pikniko tikie- 
tukus. Kas bent kiek atjaučia 
darbininkiškos spaudos svar
bą, teneatsisako nusipirkti ti- 
kietą ir paremti “Vilnį.”

Literatūros Draugijos spe
cialia mitingas įvyks ateinantį 
penktadienį, liepos 18 d., Liet. 
Svetainėje, 8 vai. vakare. Visi 
nariai esate kviečiami daly
vauti, nes bus nominacija kan
didatų į Centro Komitetą ir 
bus aptarti kiti svarbūs klau
simai, reikalingi greito atsa
kymo. Pasiraginkime vieni ki
tus, kad į šį mitingą ateitų 
kuo daugiausiai ALDLD 20 
kuopos narių. Svarbu visiems!

Jasiliotiis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. piknikas ir kon

ferencija bendrai įvyks liepos 20 d., 
Draugų Grinių Ukėje, prie 86-to ke

lio, netoli Thompson, Ohio. Konfe- 
tehcljos 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 apšvie- 
tos organizacijų lietuvių išeivijoje, 
Liet. Literatūros Draugiją. J. N. S. 
(166-168)

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.
(166-167) J. Šmitienė, Sekr.

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

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

PLYMOUTH, PA.
IŠVAŽIAVIMAS ATŠAUKTAS

ALDLD 97 kuopa praneša, kad 
dėl tam tikrų priežasčių, liepos 20 
dieną išvažiavimas (Fela's ūkėje — 
Jackson Turnpike) neįvyks. Pinigai 
bus sugrąžinti tiems, kurie nusipir
ko bilietus. Komisija.
(167-168)

DETROIT, MICH.
Atkreipiame atydą visų ALDLD 

52-ros kuopos narių, kad susirinki
mas yra perkeltas į penktadienio 
vakarą, 7:30 v., Liepos 18 d., Drau
gijų Svet. Nes paprastu laiku, lie
pos 20 d. įvyks piknikas Capitol 
Parke. Būkite visi nariai, nes Cent
ro Valdyba prisiuntė daug svarbių 
dokumentų aptarimui. Valdyba. 
(167-168)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom. ir visų pažangių 

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

DETROIT, MICH.
Pažangiosios Spaudos piknikas 

įvyks sekmadienį, liepos 20 d., Capi
tol Parke, 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 
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., pri« & -
važiuosite cementinį tiltą ir netoli 
pamatysite Capitol Parką, prie Sib
ley Rd. Kviečia Detroito Liet. Or-

I ganizacijų Sąryšis. (166-168)

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Luginy Srityj Vokiečiai At
mesti 30 Mylių Atgal

Novogrado Volynsko sri
tyje sovietų kariuomenė ties 
Luginy nuvijo vokiečius 30 
mylių atgal, o centraliniame 
fronte permetė vokiečius iš 
rytinio į vakarinį Dniestro 
upės šoną ir nuvijo juos 
apie 20 mylių atgal nuo šios 
upės.

Suiro Japonijos Ministerių 
Kabinetas

Tokio, liepos 16.—Pasi
traukė Japonijos ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
kas buvo kunigaikštis Ko- 
noye. Sako, “gal naujas mi
nisterių kabinetas bus ga
besnis vest tarptautinius 
reikalus.”

Berlin. — Naciai sakosi 
nuskandinę du Anglijos lai
vus, viso 12,000 tonų.

Leon Jacobson, 25 metų, 
8640 Bay Parkway, Brookly- 
ne, sėdėjo savo kambaryj ir 
rašė laišką. Staigiai pajuto, 
kad kas nudegino jam dešinę 
koją. Apžiūrėjo ir atrado, kad 
koja peršauta. Į koją jam pa
taikė 22-ro kalibro revolverio 
kulka. Manoma, kad kas nors 
nuo stogo įšovė.

Mases Reikalauja Pagelbos 
Soviet y Sąjungai

T a r p t a u tinio Darbininkų 
Ordeno, didžiausios darbinin
kiškos savišalpos organizacijos 
nariai, įvairių tautų, kaip tai: 
rusų, žydų, lenkų, ukrainiečių, 
finų, italų ir kitų laiko susirin
kimus ir priima rezoliucijai 
reikalaujant Jungtinių Valsti
jų valdžią tuojau teikti viso
keriopą pagelbą Sovietų Są
jungai, kad sukrušinus Vokie
tijos ir jos talkininkų fašistų 
jėgas.

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU 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 
................—-Mį I M.KlU  UI.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENfi IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandutų O nė už išrfedymų

J. GARŠVA
Graborius-Undettaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

Visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
* 

pąrsamdo autotnibiliuš ir ka
rietas veselijom, krikštynom

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

.Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

iMftorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Lėvandauskal 

undertaker
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NlGttT—HAvemeyer B4158

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke ji 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
K f 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 sla- 

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 Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas puslapis Retvirtad., Liepos 17, 1941

Rytoj Visi į Protestą už Lietuvą!
Brooklyno lietuvių progre- 

syvės organizacijos šaukia ma
sinį protestą prieš brutališką 
Vokietijos fašistų ir jų talki
ninkų pavergimą Lietuvos ir 
barbarišką karą prieš Sovie
tus.

Protesto susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos (July) 18 
dieną, 7:30 vai. vak., Grand 
Paradise Svetainėj, Grand ir 
Havemeyer gatvės, Williams- 
burge.

Kalbės Antanas Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Aido 
Choras dainuos naujas dainas. 
Taipgi, čia bus rodoma labai 
svarbūs judami paveikslai :

Vieni bus apie Tarybų Lie
tuvą, kur matysite, su kokiu 
džiaugsmu Lietuvos žmonės 
kūrė savo valdžią, kaip jie 
masėmis maršavo gatvėmis, 
kaip balsavo rinkdami atsto
vus į valdžią, matysite kalbant 
Tarybų Lietuvos prezidentą 
Justą Paleckį. Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus.

Kitas judis parodys Raudo
nąją Armiją, jos įvairias da
lis, apsiginklavimą ir pasiruo
šimą. Dabar viso pasaulio vie
natinė viltis prieš barbarišką 
fašizmą, tai Raudonoji Armi

ja. Jeigu ji sumuš fašistus, tai 
ne vien savo žemes išlaisvins, 
paliuosuos Lietuvą, bet paliuo- 
suos ir kitas šalis, kurias Vo
kietijos ir Italijos fašistai per 
eilę pastarųjų metų pavergė. 
Labai svarbu kiekvienam pa
matyti Raudonąją Armiją, jos 
apsiginklavimą, vadus, tai ta
da bus lengviau galima daryti 
išvadas ir iš karo lauko.

Taigi, kaip matote, šis pa
rengimas bus labai svarbus. 
Čia išgirsite vėliausias žinias, 
išvadas iš esamos padėties, 
girdėsite dainų, matysite ju
damuose paveiksluose Lietuvą 
ir Raudonąją Armiją, o įžan
ga bus tik 15 centų ypatai.

Ateikite visi ir visos! Pa
kelkite griausmingą protestą 
prieš budelišką Lietuvos pa
vergimą, prieš bjaurų smetoni- 
ninkų ir hitlerininkų terorą 
Lietuvoj, prieš Amerikoj veik
lą Vokietijos ir Smetonos fa
šistų! Fašistai žudo Lietuvoj 
mūsų tėvus, brolius ir sese
ris! Reikalaukime Amerikos 
valdžios, kad bendromis pa
stangomis su Sovietų Sąjunga 
ir Anglija išnaikintų nuo že
mės tą fašistinę pavietrę!

Hitlerio Agentai 
Veikia

New Yorke, kaip ir kitur la
bai veikia Hitlerio agentai. 
Dabar jie veda kampaniją pri
sidengę Amerikos “šalinin
kais,” įkalbinėja žmonėms, 
kad Amerikai nėra jokio rei
kalo kištis į pasaulinį karą. Jie 
nuduoda dideliais “taikos my
lėtojais” ir karo priešais.

New Yorke kalbėdamas ma
joras LaGuardia iškėlė tą fak
tą dar karta viešumon. Jis nu
rodė, kad dabartiniu momen
tu Amerikos kišimuisi į karą, 
tai yra, teikti Hitlerio prie
šams pagelbą, yra priešingi tik 
Hitlerio agentai. Aišku, kad 
hitlerininkai negali atvirai 
kalbėti už Hitlerį; kad jis “ge
rai daro” pavergdamas kitas 
tautas, degindamas miestus ir 
ištisas šalis. Todėl, Hitlerio 
agentai veikia iš kitos pusės.

Lietuviški fašistai, Smeto
nos ir Hitlerio berneliai, šiame 
klausime yra kur kas atvires
ni. Jie net poterius kalba už 
Hitlerio dūšią, kad tik jam 
“Dievas padėtų.” Jie trina 
rankas iš džiaugsmo, kad Hit
lerio gaujoms laikinai pavyko 
pavergti Lietuvą.

Reikalauja Užšaldyti Baltnjij Fondus
Įteiktas Jungtiniu Valstijų] 

valdžiai prisiektas ir faktais 
paremtas reikalavimas, kad 
valdžia užšaldytų ODWU (uk- 
krainiečių baltagvardiečių or
ganizacijos) fondus, kurie sie
kia $6,000,000. Ta organizaci
ja turi apie 40,000 narių. Jos 
nariai didelėj didžiumoj yra 
pro - demokratiški, už Ameri
kos laisvę nusistatę darbinin
kiški, bet į viršūnes įsigavę 
Hitlerio agentai, kurie ten bū
dami visokiomis neteisybėriiiš 
pasilaiko viršūnėj, narių valią 
terorizuoja, panašiai, kaip ir 
pas lietuvius yra tūlose orga
nizacijose.

Tos organizacijos priešakyj 
atsistoję toki baltagvardiečiai, 
kaip kapitonai Sushko, N. Da- 
vyskyba, Roman Smuk ir kiti. 
Jie susirišę su armėnų balta
gvardiečių teroristų Tashnag 
organizacija. Jie susirišę su 
šaika Koos, kuri tarnavo For
do Co., kad terorizavus auto
mobilių darbininkus ir nelei
dus jiems organizuotis į darbo 
uniją. Abelnai, tos organiza
cijos vadovybė yra sulyg The 
Hour hitleriška, jos viršūnės 
dirba prieš Amerikos demo
kratines laisves, prieš šios ša
lies liaudies iškovojimus. To

dėl, The Hour siūlo Jungtinių 
Valstijų valdžiai kad tuojau 
būtų paimti visi Ukrainiečių 
Nacionalio Susivienijimo fon
dai į valdžios žinią ir pilnai 
kontroliuoti, kad hitleriški 
agentai negalėtų organizacijos 
pinigus naudoti fašistinei pro
pagandai.

MOTINOMS PASARGA
Mergaitė Lorraine Johnson, 

metų ir pusės amžiaus, 102 
Troutman St., Brooklyne, liko
si mirtinai suvažinėta ant gat
vės. Mergaitė su kitais vaikais 
žaidė šaligatvyj. Jos motina 
ten pat buvo. Bet, matyti, ne- 
užtektinai kreipė atydos į me
tų ir pusės dukrelę. Mergaitė 
išbėgo ant gatvės, tuo kartu 
važiavo sunkvežimis vedamas 
R. Weber ir ją mirtinai su- 
trėškė. Toki įvykiai turėtų bū
ti ne vien auto valdytojams 
pamoka, kad atsargiau važi
nėtų, bet ir motinoms, kad 
mažus vaikus geriau prižiūrė
tų, nes mieste yra milionai au
tomobilių ir sunkvežimių.

WPA pradėjo karą prieš 
New Jersey uodus, kaipo pa
vojingus užkrėtimui maliarija.

» • ................ '..................................."

IŠKILMINGAS
PI K NĮKAS
Dariaus ir Girėno Pagerbimui

AŠtuonlų metų sukakties skridimo iš New Yorko j Kauną 
ir jų tragiško žuvimo minėjimas

Šeštadienį, Liepos 19 July
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
Arti Brooklyno

Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 35c.

Bus graži programa: Dalyvaus Karalienes Ange
lų Parapijos Jaunuolių Benas. Kalbės Draugijų 
pirmininkai, bus dainų, žaislų, laimėjimų ir šokiai, 
kuriems gros
~" JOS. TAMAŠAUSKO (THOMAS) ORKESTRĄ~~

Brangūs lietuviai! Broliai ir sesės! Nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti šiame piknike ir teikti jūsų gilią užuo
jautą mūsų žuvusiems didvyriams lakūnams DARIUI ir 
GIRĖNUI ir paremti ruošiamą pastatyti paminklą jų di
džiojo žygio atžymėjimui.

t' 4. --------- >».- ■ —.. .— ■ —
Pramogą ruošia Paminklo Fondas ir keletos draugijų

Bendras Komitetas.

APSIVEDĖ

O. Valinskaitč
Pereitą šeštadienį, liepos 

12-tą apsivedė Ona Valinskai- 
tė su Victor Fringes. Ona Va- 
li'nskaitė laiko “Beauty Shop” 
po antrašu 117-09 Hillside 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Po 
vestuvių jaunoji pora išvažia
vo ant medaus mėnesio. Apsi
gyvens Kew Gardens, N. Y.

Numaskavo Hitlerio 
Agentą Charles’ą 

Lindbergh’ą
Jungtinių Valstijų vidaus 

ministeris H. L. Ickes kalbėda
mas New Yorke visu griežtu
mu numaskavo pulkininką 
Charles Lindbergh, kaipo Hit
lerio agentą Amerikoj. Jis 
kalbėjo Bastilijos paėmimo 
dienos sukakties proga, Man
hattan Centre. Ickes sakė, kad 
Lindbergh nuolatos laukia iš 
Berlyno įsakymų, pirma negu 
jis daro bent kokį viešą pa
reiškimą. Ir kada tik gauna 
nuo Hitlerio įsakymą, tai tada 
visu griežtumu puola teisinti 
Vokietijos fašistus. Taip buvo 
ir po brutališko Hitlerio už
puolimo ant Sovietų Sąjungos. 
Lindberghas išstojo Amerikoj, 
kaip Hitlerio Gebelis, bjauriai 
niekindamas Sovietus ir teisin
damas Vokietijos fašistus.

Mūsų skaitytojai nuo seniai 
žino, kad Lindberghas yra fa
šistas. Jis keli metai atgal pa
sidarbavo, kad būtų išduota 
Čechoslovakijos valstybė. Jis 
tada bjauriai niekino Sovietus. 
Jam už tai Hitleris užkabino 
medalį. Jis ir dabar Ameri
koj viską daro, kad tik su
trukdyti Amerikos priešhitle- 
rinę veiklą.

New Yorko policijos galva 
Valentine jau 285 policinin
kus pavarė iš darbo už prasi
kaltimus. Policininkas J. J. 
Burke, iš 30-tos stoties, buvo 
285-tas policininkas pava
rytas.

New Yorke jau susiregistra- 
vo 54,000 piliečių kovai prieš 
priešo orlaivių užpuolimą.

iiiov 
Už $20 Gavo 20 Mėty 

Sing Sing Kalėjimo
Max Aruty, 30 metų, gyve

nęs 655 Williams Ave., birže
lio 10 dieną, 1 :15 naktį, įlin
do per langą pas panelę Jean 
Shurnick, mokytoją, į jos gy- 
vennamį, 595 Pennsylvania 
Ave. Mergina pabudo ir pakė
lė skandalą. Aruty nutvėrė jos 
piniginę su $20, kurioj buvo 
ir jos akiniai ir pabėgo. Tris 
valandas vėliau policija jį su
gavo Canarsėj. Rado pas ji 
piniginę ir mokytojos akinius 
su jos vardu dėžutėj. Vagis 
sugautas ir įrodyta.

Jis buvo pastatytas prieš 
teisėją Leibowitz, kuris būda
mas advokatu labai pagarsėjo 
išteisindamas k r i minalistus. 
Teisėjas paskyrė vagiui nuo 
15 iki 20 metų Sing Sing kalė
jimo. Jis pasakė rūsčią kalbą, 
tarpe kitkp: “Tu esi naktinis 
paukštis, blogdarys ir vagis. 
Brooklynas turi būti liuosas 
nuo tokių gaivalų!” Teisėjas 
atidavė daug kredito policijai, 
kuriai pavyko sučiupti vagį.

Darbininkai Laimėjo 17-kcs 
Savaičių Streiką

Apie 300 darbininkų ir dar
bininkių, dirbančių John A. 
Thompson Co. kafeterijose, 
kurių New Yorke yra 10 val
gyklų, po 17-kos savaičių ko
vos laimėjo streiką. Darbinin
kai gauna pakelti algas nema
žiau, kaip po $2 į savaitę ir 
darbdavys pilniausiai pripažįs
ta uniją. K af eteri jų darbinin
kų 302 unijos lokalo sekreto
rius Sam Kranberg sako, kad 
šis darbininkų laimėjimas 
daug reiškia.

LaGuardia Smerkia 
Fašistus

New Yorko miesto majoras 
F. H. LaGuardia kalbėdamas 
su Pietų Amerikos mokytojais 
griežtai smerkė Vokietijos 
barbariškus fašistus. Jis sakė, 
kad negali būti jokios taikos 
tarpe fašistų ir demokratinių 
valstybių. Vokietijos fašistų 
brutališkas užpuolimas iš pa^ 
salų ant Sovietų Sąjungos, su 
kuria jie turėjo nekariavimo 
sutartį, kuriai nestatė jokių 
reikalavimų, dar kartą įrodo, 
kad kol bus fašistai prie ga
lios Vokietijoj, tol jokia ša
lis negalės ramiai gyvuoti, nes 
bile laiku fašistai ant jos ga
lės padaryti užpuolimą. Tik 
tada pasaulyj bus ramybė, ka
da fašizmui bus padarytas ga
las.

Didžiumoj New Yorke tur
čių spauda pataikauja Vokie
tijos fašistams kare su Sovie
tais. “Daily News” net krei
vus balsavimus veda.

Vaikai Eugene ir Margaret 
Ferguson surasta, po penkių 
dienų jų prapuolimo, ties au
gintojų namais.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA maža ūkė, 22 ake- 

rių žemės. Gera stuba, 10 kamba
rių, dvi barnės, 3 vyštinyčios, 3 kar
vės, 1 telyčia, šaltinis—vanduo bėga 
į stubą. Taipgi yra gražus jaunas so
das. Vieta randasi prie didelio State 
Highway kelio, arti didelių mies
tų. Labai graži vieta. Priversta par
duoti, nes esu našlė, nėra kam dirb
ti. Pardavus galėčiau eiti už gaspa- 
dinę dirbti, jeigu kam reikalinga.

Anna Ganavige, Thomaston Rd., 
Watertown, Conn. (167-169)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos 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.

PIKNIKAS GELBĖJIMUI 
ISPANIJOS KOVOTOJU

Liepos 20 dieną, sekmadie
nį, įvyks “Fiesta Republicana” 
labai svarbus piknikas, pagel- 
bai Ispanijos kovotojų. Jis at
sibus Dexter Parke, Jamaica. 
Draugai, atminkime, kaip did
vyriškai kovojo Ispanijos liau
dis veik tris metus prieš bar
bariškus fašistus. Atsilankyki
te į šį pikniką. Ten bus labai 
gera programa, šokiams grieš 
Antonio Tain ir Club Madrid 
orkestrai. Pikniko pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Įžanga 50 centų ypatai.

' A. Mureika.
' • »s

Karvės Brooklyno Gatvėse
Teisėjas T. H. Cullen nu

baudė Danelių Gregorewic pa- 
simokėti $5 bausmės už tai, 
kad pastarojo trys karvės lais
vai vaikščioja Brooklyne, New 
Lots sekcijoj, gatvėmis. Gre
gorewic yra 66 metų amžiaus 
žmogus, Amerikoj gyvenąs 36 
metai ir per kelis pastaruosius 
metus jo karves laisvai vaikš
čiojo minėtoj miesto dalyj. 
žmogus pasimokėjo bausmę ir 
greitai išėjo iš teismabučio. 
Vėliau paaiškėjo jo ta pasku
ba, nes kada jis buvo teisme, 
tai jo karvės laisvai vandra- 
vojo gatvėmis.

Visu DOMEI!
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo išvažiavimas šį sekma
dienį, 20 liepos (July), 1941. 
Rova Farm, Cassville, N. J.

Bušai išvažiuos 8 vai. ryto 
nuo kliubo patalpos, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kelionė į abi puses $1.25.

Visi, kurie norite važiuoti, 
įsigykite tikietus ne vėliau 
kaip iki penktadienio vakaro.

Tikietus galite gauti kliube 
ir pas komisijos narius: A. Ve
ličką, W. Shabūną ir P. Vil
činską.

Vokietijos nazių nušautas 
lėktuvas sekamą savaitę bus 
išstatytas parodai Luna Parke, 
Coney Islande. Ten rinks siun
tinius Anglijai.

r

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

j kalui esant ir 
!p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-! 
pogi atmaliavoju; 
įvairiom.spalvom <

JONAS STOKES : 
512 Marion St., Brooklyn! 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave.! 
prie Chauncey St., Broadway Line1 

Tel. Glenmore 5-6191

W M 
(

CHARLES’ I
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.• .
; VALANDOS: 2-4 ir 6-8 [

Nėra valandų sekmadieniais j

Pražuvo Du Vaikai
Eugene Ferguson 11 metų 

ir jo sesutė Margaret TO me
tų jau penkta diena neparei
na į vasarnamį, Breezy Point, 
Queens miesto dalyj. Vaikai 
susipyko su savo priemotina ir 
iš namų dingo. Sako, kad vai
kai bijo vandens. Vienok, bi
joma, kad su jais jau galėjo 
kas nors blogo atsitikti.

Iš ALDU) 1 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko ketvirta- 
dienyj. Jis buvo geras, nes 
draugai ir draugės ėmė daly- 
vumą visuose klausimuose. Iš 
kuopos komiteto raporto pasi
rodė, kad darbas eina pirmyn. 
Šolomskas raportavo iš kuo
pos rengiamo išvažiavimo į 
Long Islando girią, vieta ten 
gera. Ant vietos išrinkti rei
kalingi darbininkai. Iš Ispani
jos kovotojų gelbėjimo komi
teto raportavo A. Mureika, at
žymėdamas svarbą to komite
to darbo ir mūsų pareigas.

D. M. šolomsRas raportavo 
apie leidžiamus lapelius įvai
riais svarbiais klausimais. Jis

nurodė reikalą kovoti už išvi
jimą iš Amerikos smetoninin-. 
kų fašistų, Hitlerio agentų ir 
už išreikalavimą tuojautinės 
pagelbos Sovietų Sąjungai jos 
kovoj prieš brutališką fašiz
mą. Todėl, draugai, gaukite 
minėtų lapelių ir juos platin
kite tarpe lietuvių.

Kuopos Korespondentas

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Į LaGuardia orlaivių van
deninį portą nutūpė milžiniš
kas jūrinis “Clipper” lėktuvas, 
kuris grįžo iš Europos. Jis par
vežė 50 žmonių keliauninkų, 
2,000 svarų pašto (ir 8 
“guinea” kiauliukes.

~~~ — -M

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
' 949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
į,---------------------- —-—------------------- <si

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

>

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

virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtines ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




