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Be Penktosios Kolonos.

Rašo A. Bimba

Visi aiškiai mato, kad tik 
atidarymas naujo fronto tuo
jau užduotų naciams miltiną 
smūgį. Anglija, su Amerikos 
pagelba, galėtų tokį frontą 
atidaryti, iškeldama armiją 
Franci jon.

Deja, apie tai Anglijoj ma
žai ir tekalbama. Anglija pa
sitenkina bombardavimu Hit
lerio užgrobtų kraštų. Mažai 
tenka pačiai Vokietijai.

Visą karo naštą tenka pa
nešti Raudonajai Armijai. Vi
sa Hitlerio pragariška karo 
mašina paleista prieš Sovietų 
Sąjungą.

Todėl karas užsitęs, kol tam 
bestijai sprandas bus nusuk
tas.

Pastebėjau, kad New Yorke 
ir kitur unijos kuria komitetus 
po obalsiu: “Sustabdykite Hit
lerį.“ O man atrodo, kad šis 
obalsis neatsako tikslui.

šio karo tikslas nebėra tik 
sulaikyti Hitlerį. Jo tikslas yra 
sukriušinti Hitlerį, amžinai nu
šluoti nacizmą nuo žemės pa- 
viršio. Tad ir obalsis, mano su
pratimu, turėtų būti: “Sukriu- 
šinkime Hitlerį!”

Charles Lindberghas virto 
galva ir lyderiu pro-hitlerinių 
spėkų Amerikoje. Jam labai 
gražiąi ir uoliai talkininkauja 
Socialistų Partijos lyderis Nor
man Thomas. Tik jų maskos 
šiek tiek skiriasi.

Lindberghas sako: Neduo
kime jokios pagelbos nei So
vietams, nei Anglijai. Susikal
bėkime ir susitaikykime su 
Hitleriu, nes vistiek jis visą 
pasaulį užkariaus!

O Thomas sako: Tegul kuo 
ilgiausia mušasi Sovietai ir na
ciai. Juo ilgiau, tuo geriau. 
Nei Amerikai, nei Anglijai nė
ra pavojaus, kol jie mušasi. 
O kai po ilgo karo Hitleris 
kad ir laimėtų, jis nebepajėg
tų pulti nei Anglijos, nei Ame
rikos!

Abudu išgamos ir judošiai. 
Abudu sušilę dirba Hitlerio 
naudai. Lindberghas jau gavo 
nuo Hitlerio medalį ir nešioja. 
Jis turėtų nepamiršti ir savo 
draugo Norman Thomas.

Lietuviški Hitlerio prieteliai 
— Michelsonas ir Grigaitis, 
taipgi Laučka ir Stilsonas — 
dar gali palaukti. Jie irgi dar
buojasi už hitlerizmą, tačiau 
jie visai mažos reikšmės fi- 
šės, palyginus su Lindberghais 
ir Thomas’ais.

Vidaus reikalų sekretorius
Herald Ickes atlieka tikrai ge
rą darbą, pasimojęs numas- 
kuoti Lindberghą. Ickes ne- 
vynioja kumščio į vatą. Jis sta
čiai ir atvirai sako, kad Lind
berghas yra Hitlerio meda
liu otas agentas.

Lindberghas labai pyksta. 
Parašė net Rooseveltui laišką 
ir skundžia Ickes. Bet pastara
sis ir atsako: Faktas yra, kad 
Lindbergh dar nesugrąžino 
medalio Hitleriui. Faktas yra, 
kad jis sušilęs darbuojasi Hit
lerio naudai.

Jau gerokas laikas gyvuoja 
įstaiga vardu United Service 
Organization. Jos tikslas yra 
pasiųsti dovanų — tabako, ci
garetę, saldainių ir tt. — jau
nuoliams, paimtiems kariuo
menėn.

Toks darbas yra kilnus ir 
gražus. Reikėtų jį paremti. 
Nebūtų pro šalį pažangioms 
organizacijoms užmegsti ry
šius su vietiniais U.S.O. sky
riais.

Liepos 18 dieną “New York 
Timese” tilpo rimtas editoria- 
las apie Sovietų Sąjungos žmo
nių vieningumą šiame kare su 
hitleriniais kanibalais. Tas 
dienraštis nurodo: Pirmu sy-
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Vokiečiai Sakosi “Lai-
mį Visu Frontu” 
Prieš Sovietus

Berlin, liepos 21. — Vo
kiečių žinių agentūra skel
bia, kad jie “nesulaikomai” 
žygiuoją pirmyn visu frontu 
prieš Sovietus, padarą jiem 
“baisių nuostolių,” priver
čia, girdi, Raudonąją Armi
ją trauktis atgal, ir darą 
sėkmingus veiksmus apsupt 
bei sunaikint sovietines di
vizijas.

Vokiečių komanda sako, 
kad Bessarabijos fronte jie 
ir rumunai sulaužę Sovietų 
pasipriešinimą ryti niame 
šone Dniestro upės. Kitose 
fronto dalyse taip pat, esą, 
jie padarę “didelių kruvinų 
nuostolių” Sovietams; pasi
varę pirmyn ir Suomijos 
fronte.

DVEJA TIEK GREIČIAU 
SUIMAMAS SOVIETU 

DERLIUS
Maskva. — Iki liepos 10 

d. šiemet Sovietų Sąjungoj 
suimtas visas derlius nuo 
4,100,000 hektarų žemės, o 
pernai iki tos dienos buvo 
nuimtas derlius tiktai nuo 

>2,400,000 hektarų.
Nors daug vyrų išvyko į 

karo frontą, vis tiek šiemet 
i derliaus suvalymas beveik 
dveja tiek didesnis negu 

i pernai, i------------------------------------

Raudonieji Lakūnai Su
naikino Didelį Rumunų

Žibalo Fabriką
Istanbul, Turkija. — So

vietų bombininkai sunaikino 
Unirea žibalo fabriką Plo- 
esti, Rumunijoj; tai buvo 
vienas didžiausių žibalo per
dirbimo fabrikų tame kraš
te.

Pirmesnių žygiu raudo
nieji lakūnai sunaikino Pho
enix kompanijos žibalo san
dėlius prie Juodosios Jūros.

ALIUMINO RINKLIAVOS
Washington. — Visose 

Jungtinėse Valstijose liepos 
21 d. prasidėjo rinkimas 
valdžiai senų aliumino puo
dų ir kitų nebūtinų aliumi
no daiktų, kurie aukojami 
šalies gynimui. Aliumino 
rinkėjai turi parodyt val
diškus įgaliojimo ženklus.

TAI BENT ŽMONOS!

Berlin, liepos 21. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad Sov. armijos oficierių 
žmonos sykiu su savo vyrais 
kariauja prieš nacius Lenin- 
grado fronte.
kiu Hitleriui tenka kariauti su 
šalimi, kurioje jis neturi savo 
agentų, kurioje nesiranda 
Penktosios Kolonos.

Tai šventa tiesa. Visa So
vietų liaudis, kaip vienas žmo
gus, pasiryžus kariauti iki hit- 
lerizmas bus sunaikintas ir 
hitlerinės gaujos bus sumuš
tos ir išgrūstos iš socialistinės 
žemės.

SOVIETŲ PARTIZANAI
IR ORLAIVIAI NUOLAT

NAIKINA PRIEŠĄ
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Maskva, liepos 20. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Nakties laiku vakar tęsėsi smarkūs mūšiai., linkmėse 
Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Novogrado Volynsko. 
Nieko svarbaus neatsitiko kitose fronto dalyse.

Praeitą naktį mūsų oro jėgos ir toliau veikė, naikinda- 
mos priešo tankus ir motorizuotą kariuomenę. Dabar 
turimi tikri daviniai rodo, jog liepos 18 d. mūsų orlai
viai sunaikino 71-ną priešo orlaivį oro kautynėse ir ant 
žemės, o ne 32, kaip kad buvo pirmiau pranešta.

Maskva, liepos 21. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 
pranešimas sako:

Liepos 20 d. buvo tęsiamos didelės kautynės kryptyse 
Pskovo, Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Novogrado Vo
lynsko.

Kariuomenės pozicijose fronte neįvyko jokios svarbios 
permainos.

Mūsų partizanai darė sėkmingus žygius užnugaryje 
vokiečių fronto. Partizanų būriai padaro priešui sunkių 
nuostolių.

Nežiūrint blogų oro sąlygų, mūsų oro jėgos ir toliau 
veikė, naikindamos mechanizuotus priešo kariuomenės 
vienetus ir jo orlaivius.

Pagal dar nepilnas skaitlines, 25 priešo orlaiviai buvo 
sunaikinti oro kautynėse ir lėktuvų stovyklose pirmoje 
dalyje liepos 20 d.

Baltijos Jūroje mūsų oro jėgos nuskandino priešo nai- 
kintuvą. _________________________________

VALSTIEČIU ŽYGIS PRIEŠ NACIUS;
VOKIEČIU KAREIVIU PASIDAVIMAI;

VOKIETIJOS ŽMONĖS NUSIMINĖ
Maskva, liepos 20. — So-;iš oro, žmonių, kuriuos su- 

vietų Žinių Biuras praneša, |laužė karas ir alkis.”
kad:

Sužeistas vokiečių orlaivis 
buvo priverstas nusileist že
myn prie mažo miestelio 
“B.” Keturi fašistų lakū
nai, persirengę civiliais dra
bužiais, mėgino pasislėpt 
miške. Kolektyvis ūkininkas 
Vasilius Šamardinas paste
bėjo nužiūrimą svetimą 
žmogų ir bandė jį sulaikyt. 
Priešai pradėjo šaudyt. Kiti 
kolektyviai ūkininkai, išgir
do šaudymą, subėgo į tą vie
tą ir apsupo fašistus. Vokie
čiai priešinosi. Įvyko susi
kirtimas, ir trys priešo la
kūnai liko užmušti, o ket
virtas paimtas nelaisvėn.

Arti Žlobino 35 vokiečių 
kareiviai ir vienas puskari
ninkis patys pasidavė savu 
noru. Šie perbėgėliai visi 
kaip vienas sakė:

“Mes esame mirtinai nu
vargę. Baigia išsekti pasku
tiniai mūsų jėgos likučiai. 
Daugelis vokiečių kareivių 
nori ištrūkt iš hitlerinės ka
ro mašinos replių, kad gyvi 
išliktų.”

Puskarininkis Richardas 
P.— pareiškė, jog kur tik 
kareiviai yra tikri, kad ne
bus įskųsti, jie kalbasi tik 
vienu klausimu: “Kada t

baigsis karas?”
Visus vokiečių kareivius 

jaudina nusiminę laiškai 
nuo jų giminių ir draugų iš 
tėviškės. Perbėgėlis Fried- 
richas B. sakė:

“Paskutiniai laiškai, ku
riuos aš gavau nuo savo gi
minių iš Hamburgo, yra 
verksmai žnlonių Nukamuo
tų tankiais bombardavimais

“RINKTINĖ ARMIJA” Iš 
RUMUNŲ BANDITŲ
Persigandus, kad Rumu

nijos armija nukentėjo to
kius milžiniškus nuostolius 
per pirmąsias karo savaites, 
buvo įsakyta Hitlerio leka- 
jui generolui (Ion) Anto
nescu (Rumunijos diktato
riui) sudaryt naują “pa- 
rinktinę kariuomenę” iš va
gių, banditų ir panašios 
gaujos. Buchareste (Rumu
nijos sostinėje) išleista įsta
tymas, kuris skelbia, jog 
piktadariai “nusmerkti už į- 
vairius kriminalius darbus” 
yra paliuosuojami nuo baus
mės, jeigu jie sutinka eit į 
karo frontą.

VISI VOKIEČIŲ ŠTURMA- 
VIMAI BERGŽDI

Maskva, liepos 21. — Na
ciai visu pašėlimu per ištisą 
naktį šturmavo Sovietus, 
kad tik bent kiek prasiveržt 
pirmyn linkui Maskvos, Le
ningrado ir Kijevo, bet visi 
jų šturmavimai buvo bergž
di; visur naciai tapo sulai
kyti bei atmušti su milži
niškais vokiečiam nuosto
liais.

MĄSKVIEČIAI ŠILTAI 
SVEIKINO ANGLUS

Maskva. — Maskviečiai 
skardžiai sveikino karinius 
anglų pasiuntinius Čaikovs
kio koncertų svetainėje. Jie 
šaukė: “Tegyvuoja didi ang
lų šalis! Išvien mes sumuši
me Hitlerį!”

Nuslopino Nacių Ruoštą 
Sukilimą prieš Boli

vijos Valdžią
La Paz, Bolivija. — Gen. 

E. P. de Castillo, Bolivijos 
prezidentas (Pietų Ameri
koj), paskelbė karinės apgu
los stovį prieš susektą nacių 
sąmokslą nuverst Bolivijos 
valdžią.

Tapo areštuotas buvęs 
Bolivijos finansų ministeris 
Victor Paz Eštenssoro kaip 
dalyvis nacių suokalbio. Įsa
kyta išsinešdint iš Bolivijos 
Ernstui Wendleriui, Vokie
tijos atstovui. Nes tai jis 
buvęs tikrasis vadas planuo
jamo sukilimo. Suimta tuzi
nai nacių ir Hitlerio rėmėjų.

Bolivijos Valdžia pareiškė, 
kad sukilimo sąmokslas jau 
suardytas.

SOVIETŲ^ ŽMONES PA
SIŠVENČIA DARBUI

DĖL PERGALĖS
Maskva. — Didvyrišku 

darbu fabrikuose, dirbtuvė
se, kolektyvuose ir valsty
biniuose ūkiuose, Sovietų 
žmonės kala pergalę prieš 
fašizmą.

Trys' mėnesiai .atgal 10 
darbininkų gabeno anglį į 
fabriką Srederialmezavod. 
Dabar vienas asmuo, inži
nierius Krylossovas atlieka 
šį darbą.

Vasiliaus Vilko vadovau
jama, žuvininkų grupė 
Omsko srityje jau prigaudė 
daugiau žuvies negu planas 
buvo nustatęs.

Fabrikuose vietas išvyku- 
sir į frontą darbininkų uži
ma jų žmonos ir broliai.

ANGLIJOS “V” KAMPANIJA 
PRIEŠ NACIUS

London. — Nuo sekma
dienio Anglija pradėjo “V” 
kampaniją per radiją prieš 
nacius. “V” reiškia “Victo
ry” — pergalę. Anglų radi
jas šaukia žmones visų 
kraštų, kuriuos naciai užė
mė, rašyti ir teplioti raidę 
“V” ant sienų, stulpų, šali
gatvių, traukinių, gatveka- 
rių ir visur kitur, ir gyvu 
žodžiu vieni kitiem sakyti1 
“V.”

Anglų radijas atsišaukia 
visomis kalbomis tautų, ku
rias naciai pavergė, sabota- 
žuot ir boikotuot vokiečius, 
nieko jiem neduot; užpuldi- 
nėt ir žudyt jų kariuomenę, 
degint ir sprogdint vokiečių 
stovyklas ir kitus įrengi
mus; stabdyt ir gadint at
liekamus naciams darbus, ir 
tt. O kada ateisiąs laikas, 
tai Anglija pašauksianti vi
sų užimtų kraštų žmones, 
kaipo milžinišką armiją, su- 
kilt ir nušluot nacius paver
gėjus.

Washington. — Amerika 
nepraleidžia 10 Japonijos 
laivų per strateginį Pana
mos kanalą; sako, tai “to
dėl, kai kanalas taisomas.”

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tam PUSLAPYJ

SOVIETAI ATKARIAVO 
SVARBŲ MIESTĄ; KI

TUR ATRĖMĖ NACIUS
Maskva, liepos 21. — Rau

donosios Armijos komanda 
šiandien sakė, jog per žiau
rias kautynes tapo sulaiky
tas vokiečių briovimasis lin
kui Leningrado, Maskvos ir 
Kijevo. Be to, Sovietų ka
riuomenė per galingą kontr 
-ataką vienoj vietoj suplie
kė nacius ir atgriebė nuo 
jų svarbų miestą “S.” (A- 
merikinė spauda spėja, kad 
tai būsiąs Smolenskas; bet 
Sovietai nepripažino, kad 
vokiečiai būtų užėmę Smo
lenską.)

“Raudonoji žvaigždė,” ra
šydama apie šią pergalę, 
sako, jog raudonarmiečiai 
apsupo nacius, įnirtusiai 
atakavo juos durtuvais, o 
paskui bėgančius jų liku
čius vėl naikino drutuvais 
ir artilerijos ugnim. Betvar
kėje bėgdami, naciai paliko 
labai daug karo reikmenų: 
tankų, kanuolių, šarvuotų 
automobilių ir kt.

Sovietų orlaiviai per sa
vaitę nuskandino tris vokie
čių karinius laivus naikin
tuvus Baltijos Jūroje.

Pranešimas “Izviestijom” 
paduoda tokią žinią:

Vokiečiai per 14 valandų 
atakavo vieną miestą, o rau
donarmiečiai šauniai gynė 
jį. Miestą puolė 70 nacių 
tankų, jų orlaiviai smigikai

CIO Kreipiasi į Prezi
dentą prieš Bendix 
Orlaivią Fabriką

Passaic, N. J. — Loren J. 
Houser, sritinis direktorius 
CIO Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos orlaivių 
skyriaus, kreipėsi į prezi
dentą priverst Bendix, N. 
J., orlaivių dalių fabrikan
tus, vykdyt šalies įstatymus 
kas liečia unijos pripažini
mą ir darbininkų teises 
abelnai; o jeigu kitaip nega
lima būtų to padaryt, tai 
atsiust kariuomenę ir užimt 
Bendix fabriką.

Prieš tą fabriką streikuo
ja CIO unijiniai darbinin
kai. Kompanija prieš juos 
naudoja prievartą, gąsdini
mus, visaip persekioja uni- 
jistus, neduoda jiem darbo; 
samdo profesionalius gengs- 
terius, apginkluoja juos ir 
užsiundo ant unijinių darbi
ninkų. Tuomi fabrikantai 
atvirai laužo Šalies Darbo 
Santikių Įstatymą ir trukdo 
šalies gynimo darbą, kaip 
kad sako CIO direktorius 
Houser savo laiške prezi
dentui Rooseveltui.

ANGLŲ LAKŪNAI TRIUŠ
KINO KARINIUS VO

KIEČIŲ PUNKTUS
London, liepos 21. — Šim

tai Anglijos orlaivių per ke
lias valandas ardė vokiečių 
apsitvirtinimus, s t a tomus 
šiauriniame Franci jos pajū
ryje. Jie taipgi pleškino vo
kiečių fabrikus Cologne sri
tyje ir jų orlaivių stovyklas 
šiaurinėje Francijoje.

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

ir motoriuota kariuomenė. 
Visas tas atakas raudonar
miečiai atmušė.

Grupė vokiečių tankų 
ūmai iš miško metėsi pir
myn ; bet raudonarmiečiai 
buvo iškasę ir pridengę 
prieš-tankinius apkasus ir 
prisodinę minų į žemę. Taip 
ir žuvo septyni priešo tan
kai.

Likusieji nacių tankai 
prisiartino prie miesto. So
vietų kariuomenė atidarė į 
juos kanuolių ugnį, ir taip 
sunaikino dar 38 vokiečių 
tankus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva, liepos 21. — Pa

skutiniu žygiu Sovietai su
naikino 31-ną vokiečių orlai
vį, o savo prarado šešis.

BET VOKIEČIŲ KOMAN
DA TO NEPATVIRTINA

Berlin, liepos 21. — Na
ciai sakosi sunaikinę šešias 
Sovietų armijos divizijas 
centraliniame ir šiaurinia
me frontuose; bet nacių ko-* 
manda nepatvirtina tokio 
vokiečių laimėjimo.

Berlin, liepos 21. — Na
ciai sako, būk vengrai ir ru
munai vejasi “sumuštas” 
Sovietų divizijas Bessarabi
jos fronte.

Roma, liepos 21. — Spie
čiai Anglijos orlaivių bom
bardavo Italijos prieplauką 
Neapolį; užmušė 15 žmonių 
ir sužeidė 24.

Washington. — Atkaklus 
Sovietų gynimasis nuo vo
kiečių yra apsauga Angli
jai nuo nacių įsiveržimo, 
kaip rašo Scripps-Howard 
laikraščiai Amerikoje.

New York. — Miesto val
džia planuoja greitu laiku 
iškraustyt milioną nebūtinų 
žmonių iš šio miesto, jeigu 
užsikurtų Amerikos karas 
su Vokietija.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė stengiasi perkal
bėt vyriausią Chinijos val
dovą Chiang Kai-sheką, kad 
jis neužpuldinėtų chinų ko
munistų armijų, bet išvien 
su jomis veiktų prieš Japo
niją.

Roma. — Vokiečių ir italų 
orlaiviai bombardavo anglų 
kareivines ir apsitvirtini- 
mus Tobruke, Libijoj.

ANGLAI STATĄ “MIRTI- 
NIAtSIUS TANKUS”

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad jie daug- 
meniškai pradėjo statyt 
“mirtiniausius” tankus 
prieš vokiečius. Tie tankai 
pakrikštyti vardu “Chur
chill.”

ORAS. — šį antradienį 
apsiniaukę; neperšilta.
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jos savanorius vykti į Ispaniją ir kovoti 
už apgynimą Ispanijos respublikos prieš 
militarinę Mussolinio ir Hitlerio invazi
ją?

“O jeigu jūs sakysite, kad republikinė 
Ispanija buvo ‘komunistinė,’ tai ar jūs 
nežinote, kad 1861 metais viso pasaulio 
komunistai rekrutavo savanorius, kad jie 
vyktų į Jungtines Valstijas ginti ameri
kinę respubliką Civiliniame Kare, ir kad 
prezidentas Lincolnas paskyrė tris ame
rikinius tų laikų komunistus vadus, 
Weydemeyer, Willich ir Steffen, karinin
kais Jungtinių Valstijų kariuomenės? Ir 
ar jūs nežinote, kad šis istorinis prece
dentas buvo akstintoju ir pagrindu, kad 
Amerikos ir Britanijos savanoriai Ispa
nijoj 1936—39 metais buvo pavadinti 
Abraomo Lincolno Bataliono savanorių 
ekspedicinė jėga?”

AMERIKIEČIAI UŽ RĖMIMĄ 
SOVIETŲ IR ANGUJOS

Robert Minor Aiškina Komunistų 
Poziciją

Prieš tūlą laiką veikiantysis USA Ko
munistų Partijos generalinis sekretorius 
Robert Minor sakė kalbą Washingtone 
per radiją. Be to, jis turėjo pasikalbėji
mą su spaudos atstovais. Tiek per radiją, 
tiek kalbantis su laikraštininkais, Robert 
Minor dėstė komunistų poziciją klausimu 
dabartinio karo Europoje ir Amerikos 
santykių su tuo karu. Laikraštininkams 
Minoras įteikė rašytą pareiškimą. Deja, 
kaip jis pats nurodo, New York “Times” 
korespondentas nesutalpino to pareiški
mo laikraštyj, nesutalpino nei jo čieles- 
nių dalių. Po to “Timesas” parašė edito- 
rialą, kuriame neva kvotuoja (cituoja) 
Minoro pareiškimą, tačiau cituoja tik 
dalis sakinių. Ir taip visas dalykas buvo 
bandoma supainioti, anot Minoro, kad iš 
to visko išeina nei du nei vienas.

Šitaip komunistų lyderis aiškina savo 
ir visos partijos pažiūrą į karą.

Baigdamas savo laišką, Minoras ragi
na “Timeso” redakciją ir skaitytojus, kad 
šiuo metu juo mažiau būtų kalbama apie 
tuos dalykus, kurie mus skirią, bet dau
giau — apie tuos dalykus, kurie mus 
jungia apgynimui mūsų krašto, kuris, 
Minoro nuomone, “nuo Gettysburg^ mū
šio niekad nėra buvęs tokiame pavojuje.” 
Kitais žodžiais, Minoras ragina Ameri

kos žmones vienytis ir kovoti; kovoti 
prieš pasaulio pabaisą; kovoti prieš hit
lerizmą, paliekant visus kitus klausimus 
antraeiliais.

Todėl Robert Minoras parašė laišką 
“Timeso” redakcijai. Laiškas tilpo per
eito šeštadienio “Timese.” Be kitko, Mi
noras savo pareiškime sako:

“Sovietų Sąjunga sudarė 6,000 mylių 
teritoriją tarpe Jungtinių Valstijų ir na
ciškos Vokietijos. Sovietai stovėjo užnu- 
garyj Vokietijos, kaipo milžiniška valsty
bė, turinti stiprią kariuomenę.

“Prieš 23 dienas (laiškas rašytas liepos 
16 d. — ‘L.’ Red.) jau tik tas faktas, kad 
didelė ir stipri socialistinė valstybė buvo 
ant rytinės nacių Vokietijos sienos, atsi
sakydama stoti į karą ir stiprindama sa
vo militarinę jėgą buvo užtenkama ga
rantija, jog visoki Hitlerio užkariavimai 
pagaliau prieis galą. Vokietijos nacių 
diktatorius matė tą ir suprato.

“Tarp didžiųjų pasaulio jėgų neutrališ- 
kos šalies nėra.

“6,000 mylių buvusios neutralės terito
rijos tarpe Jungtinių Valstijų ir Vokieti
jos tapo įtraukta į karą. Aš neturiu nei 
mažiausio manymo, kad Raudonoji Ar
mija bus sumušta; bet Raudonosios Ar
mijos laimėjimas yra vienintelis dalykas, 
kuris gali neprileisti Hitlerio ginkluo
toms jėgoms prisiartinti Sibiro pajūryj 
arčiau prie amerikinės teritorijos Alas- 
koje negu jis dabar yra skersai Anglijos 
Kanalo nuo Anglijos. Sovietų rubežiai 
dabar yra pirmoji Jungtinių Valstijų ap
sigynimo linija; be to, Sovietų rubežiai 

r dabar yra pirmoji apsigynimo linija viso 
pasaulio žmonių.”

Kanadiečiai Už Atsteigimą Santy
kių Su Sovietų Sąjunga

Nors šiandien Anglija ir Sovietų Są
junga yra talkininkės, bendros kovotojos 
prieš hitlerizmą, tačiau tarp Kanados ir 
Sovietų Sąjungos dar vis nėra užmegsti 
diplomatiniai santykiai. Kanados darbo 
žmonės pradėjo tuo klausimu rūpintis ir 
reikalauti, kad tie santykiai būtų atsteig- 
ti. “Liaudies Balsas” (iš liepos 18 d.) 
rašo :

Todėl Minoras teigia, kad šiandien, kai 
Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, jis su
daro Amerikai pavojų kur kas didesnį, 
negu kada nors. Amerika, todėl, privalo 

| dėti dideliausių pastangų gelbėti Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai mušti Hitlerį, muš
ti fašizmą. Ir todėl, iš Minoro pareiški
mo išplaukia išvada, kad šiandien Ame
rikoje turi būti didesnis visų žmonių pa- 
sirįžimas mušti agresorių negu kitados.

“Times” redakcija primetė komunis
tams tą kaltinimą: girdi, jie kitokio ka- 

. ro neremia, kaip tik tokį, kur įeina so
cialistinė valstybė. Į tai Minoras atsako 
šitaip:

j į | '

. “Jūs argumentuojat, kad komunistai 
niekad nerėmė šios šalies karo neigi ka
ro kitos kurios šalies, kuri nėra socia
listinė. Ar nereikėtų jūsų dėmesį atkreip
ti, kad labiau pagerbtumėt istoriją? Tik 
prieš tris metus, ar jūs nepuolėte mūs, 
kam mes akstinome Amerikos ir Britani-

“Praeitame antradienyj, Maple Leaf 
Gardens salėje, įvyko masinis torontiečių 
susirinkimas, kuriame virš 5,000 dalyvių 
vienbalsiai pilėme rezoliuciją reikalau
jančią Kanados vyriausybės užmegsti 
■draugiškus diplomatinius santykius su 
Sovietų Sąjunga. Taipgi pasiųsta tele
grama Sovietų Sąjungos prez. Kalininui 
išreiškiant torontiečių solidarumą.

“Susirinkimo pirmininkas A. A. Mac
Leod, Tribune redaktorius, savo kalboje 
pažymėjo, kad toki diplomatiniai santy
kiai su Sovietų Sąjunga dabartiniu metu 
yra neišvengiamai reikalingi. Jis nurodė, 
kad nors Sovietų Sąjunga ryžtingiausiai 
kovoja prieš visų bendrą priešą Hitlerį ir 
jo fašizmą, ir tuo pasidaro Britų impe
rijos bendrininkė, bet Kanados vyriausy
bė, lig šiol dar nepasistengė užmegsti su 
ja diplomatinių santykių. Tuo tarpu, kai 
ji turi glaudžius diplomatinius santykius 
su Japonija, Francija ir kitomis šalimis, 
kurios ne tik kad nekariauja prieš Vo
kietijos nazizmą, bet tam nazizmui dar 
padeda.

“Jo kalboje suminėti faktai aiškiai nu
švietė, kad nors Kanada yra kare prieš 
Hitlerizmą, bet čia, toje pačioje Kanado
je randasi asmenų ir įstaigų, kurios 
gelbsti pravesti čia Hitlerio propagandą 
arba jai patarnauti. Vyriausybė prieš 
juos nesiima tinkamų žygių, bet tam 
priešingai, koncentracijos stovyklose dar 
tebelaiko tikruosius anti-fašistus, neku- 
rias darbininkiškas draugijas tebelaiko 
nelegalėmis ir jų turtą konfiskavus. Už 
paliuosavimą iš koncentracijos stovyklos 
milijonieriaus Franchesini ir jo brolio, 
kurie finansavo fašistinį veikimą Kana
doje, o areštavimą unijos vadų bei kitų 
tikrų antifašistų, susirinkusieji išreiškė 
vyriausybei didelį pasmerkimą ir savo 
rezoliucijoj reikalavo, kad visi anti-fašis- 
tai tuojau būtų iš koncentracijos stovyk
lų paliuosuoti, o konfiskuoti jų bei drau
gijų turtai tuojau būtų jiems sugrąžinti.

“Vakaro kalbėtojais buvo: T. L. Har
ris, Jungtinių Valstijų komisijos Santy
kiams su Sovietų Sąjunga sekretorius; 
J. Kerry, montrealietis, buvęs Civilių 
Teisių Unijos prezidentas ir V. Stefans- 
son, pasižymėjęs Arktikos tyrinėtojas.

“Jie visi savo kalbose griežtai smerkė 
vedamą šioje šalyje anti-Sovietinę propa
gandą ir ragino susirinkusius savo veiki
mu tai propagandai užkirsti kelią.”

Ka daro Amerikos val
džia, idant suteikus greitą 
ir tikrą pagelbą Sovietų Są
jungai, kurios Raudonoji 
Armija ir liaudis veda mir
tiną kovą su pragariška hit
lerinės Vokietijos karo ma
šina? Kodėl Amerika nepa- 
siunčia kokio tūkstančio ka
rinių orlaivių? Kodėl nesi
girdi apie teikimą kitokios 
paramos? Kodėl net suma
žėjo kalbos valdžios rate
liuose apie davimą Anglijai 
karinės paramos?

Tie klausimai yra didžiau
sios svarbos. Jie kasdien ky
la galvoje kiekvieno nuošir
daus nacių priešo. Ar tik 
nebus palikta vienai Sovietų 
Sąjungai apsidirbti su hitle
rine bestija?

Tuo tarpu niekas negali 
užginčyti to fakto, jog A- 
merikos žmonių didžiuma 
pritaria teikimui visokios 
greitos pagelbos Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai. Susi- 
derėjimo ir susikalbėjimo su 
Hitleriu šalininkų tesiran- 
da saujalė. Tiesa, jų tarpe 
randame Hooverius, Hears- 
tus ir Lindberghus, bet jie 
negali didžiuotis masiniu 
judėjimu. Jie turi šiek tiek 
pasekėjų reakcinėje buržu
azijoje, bet neturi jokios į- 
takos darbo žmonėse.

Amerikos darbo žmonės 
trokšta išgelbėti žmoniją 
nuo hitlerinės pavietrės. 
Štai tik vienos dienos pra
nešimai ir tik iš vieno “Dai
ly Worker” (liepos 16 d.) 
apie Amerikos masių nusi
teikimą šio karo klausimu. 
Štai pranešimas iš Seattle, 
Wash. Washingtono Valsti
jos Old Age Pension Unijos 
ir Commonwealth Federa
cijos Pildomosios Tarybos 
pasisakė už suteikimą kuo- 
greičiausios pagelbos Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai.

Old Age Pension Unijos 
rezoliucijoje sakoma: “Jei
gu Hitleris nebus militariš- 
kai supliektas, tai fašizmas 
užviešpataus visam pasau
lyje, o tai reikštų mirtiną 
smūgį visiems mūsų sočia-: 
liams pasiekimams Ameri
koje.” Rezoliucija kreipiasi 
į prezidentą Rooseveltą ir 
sako: “Mes pažadame pil
niausią paramą jūsų politi
kai remti Britaniją, Sovietų 
Sąjungą ir Chinijos liaudį.”

O Washingtono Common
wealth Federacijos prezi
dentas Hugh DeLacy pa
reiškė: “Su Amerikos pa- 
gelba Chinijos, Rusijos ir 
Anglijos žmonės, taip, ir 
laisvę mylinti Vokietijos 
žmonės, sukriušins Hitlerį, 
jo dalininkus ir visą jo prie
spaudos ir teroro sistemą.”

New Orleans, Louisiana, 
Transport Workers Unijos

lokalas 206 priėmė rezoliuci
ją už pilniausią pagelbą So
vietams ir Anglijai. Šitie u- 
nijistai pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų geriausi inte
resai reikalauja sukriušini- 
mo Hitlerio, hitlerizmo ir vi
sų jo draugų.

St. Louis, Missouri, Ame
rikos Darbo Federacijos 
Moulders’ Unijos lokalas 59 
pareiškė, kad Sovietų Są
jungos karas prieš hitleriz
mą “yra ne tik Anglijos ir 
Sovietų liaudies karas, bet 
karas visų laisvę mylinčių 
žmonių.” Jų rezoliucija ra
gina Amerikos valdžią tuo
jau duoti “pilniausią pagel
bą Anglijai ir Sovietų Są
jungai jų kovoje dėl nušla- 
vimo fašizmo nuo žemės vei
do.”

Garwood, N. J., CIO uni
jos National Association of 
Die Casting Workers loka
las 2 reikalauja valdžios, 
kad be jokio atidėliojimo ji 
teiktų visokią paramą So
vietams ir Anglijai. Šitie 
unijistai taipgi reikalauja, 
kad čia Amerikoje demo
kratija būtų ne siaurinama, 
bet praplečiama. Jie priešin
gi reakcijos pasimojimui 
čionai įvesti hitlerizmą.

Arba štai tolimam mieste 
Butte, Montana, liepos 15 
dieną buvo sušauktas ma
sinis susirinkimas, kuris pa
sisakė už greičiausią ir pil
niausią pagelbą Sovietams 
ir Anglijai. Ir taip kasdien 
visuose Amerikos kampuose 
skamba balsas už paramą 
didvyriškai kariaujantiems 
Sovietų Sąjungos ir Angli
jos žmonėms. To balso ne
gali negirdėti prezidentas 
Rooseveltas ir jo valdžia.

Iš KARO IR APIE KARA
Partizanai Jau Muša 

Nazius
Sovietų liaudis visa išsto

jo kovon prieš barbariškus 
fašistus. To buvo galima 
laukti, prie to šaukė Sovie
tų Sąjungos valdžios pirmi
ninkas Stalinas. Liepos 9 
dieną jau pranešama iš Ma
skvos, kad Baltarusijoj šim
tai partizanų užatakavo fa
šistų mechanizuotą skyrių 
ir užmušė 150 fašistų ka
rių. Kitoj vietoj, vakarinėj 
Baltrusijoj, partizanai už
puolė ir su gazolino pagalba 
sunaikino 18-ka dideliu na- c 

žiu tanku.
Ten pat pranešama, kad 

Sovietų septyni karo lėktu
vai, vedami leitenanto-pulki- 
ninko Nimtsovich, pastebėjo 

I fašistų orlaivių užmaskuotą 
lauką, jie nusileido- kaip ga
li žemai, bombų ir kulkas- 
vaidžių ugnimi sunaikino 30 
fašistu orlaiviu.

Jau net iš Berlyno yra 
priversti pripažinti, kad vy- 
stos partizanų kova prieš 
barbariškus fašistus. Tuo 
kartu fašistų užnugaryj ir 
Vokietijoj vis daugiau jau
čiamas darbo žmonių veiki
mas, kad kenkus fašistų ka
ro įmonėms.
Kaip Japonija Geibsti Fa

šistams prieš Sovietus 
Japonijos imperialistai 

kol kas dar nesikiša į So
vietų Sąjungos apsigynimo 
karą prieš fašistus. Japoni
ja turi nekariavimo sutartį 
su Sovietais, bet ką gi im
perialistams reiškia popie- 
ros sutartis? Japonija turi 
su Vokietijos ir Italijos fa
šistais bendra darbiavimo

laivai nuolatos manevruoja, 
taip, kad tas priverčia So
vietų Sąjungą turėti Toli
mų Rytų sienų apsaugoji
mui daug armijos, orlaivių 
ir tankų. Kaip kurie spėja, 
kad Sovietai ten turi apie 
milioną kareivių, 2,000 ka
ro orlaivių ir 1,500 tankų.

Reiškia, Japonija priverčia 
Sovietus laikyti ten tas jė
gas, kurias būtų galima 
mesti prieš Vokietijos ir jų 
talkininkus fašistus. Tūli 
numato, kad jeigu Sovie
tams bus sunku vesti apsi
gynimo karą, tai Japonija 
puls Sovietus. Tūli mano, 
kad ji bijos Raudonosios 
Armijos, Anglijos ir Ameri
kos bendro veikimo prieš 
jos salas.

Išnaikino Rumunijos 
Gvardiją

Rumunijos fašistai prieš 
Raudonąją Armiją, Bessa- 
rabijos fronte, metė savo 
geriausias jėgas — Karališ
ką Gvardiją. Bet gvardija 
jau guli kapuose. Sovietų 
artilerija ir kulkasvaidinin- 
kai iškirto visą Karališkos 
Gvardijos pulką, liko tik ke
turi jos kariai valstiečiai, 
kurie pasidavę į nelaisvę pa
sakojo, kad užnugaryj gvar
diečių buvo vokiečiai fašis
tai su kulkasvaidžiais ir ru
munus varė į mūšį. Tą pa
sakojimą patvirtino tas, kad 
mūšio lauke raudonarmie
čiai rado daug gvardiečių 
nukautų iš užnugario, tai 
yra, sušaudytų per vokie
čius fašistus. Sovietų davi
niais, vokiečiai fašistai pa
statė savo gaujas ginkluo
tas kulkasvaidžiais kiekvie
no rumunų, vengrų ir slova
kų pulko užnugaryj.

_ii ■■

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7064

Pučkai, šalčiai, Silpnas 
Kraujas, Nuovargis 

ir dar kas
Drauge gydytojau, aš jū

sų patarimus godžiai skai
tau, kada tik tilpsta “Lais
vėj.” Prašyčiau ir sau pata
rimo.

Jau antri metai, kaip pra
dėjo mane versti pučkais, 
šašiukais, net ir šunvotėmis. 
Ir labai greit šaltį pagaunu. 
Gydytojas nieko ypatingo 
nesurado. Kai pabūnu ant 
saulės, tai gerėliau esti.

Daviau ištirti kraują. Su
rado, kad man persilpni bal
tieji kraujakūniai. Davė 
vaistų, bet neminėjo maisto, 
o maistas, man regis, daug 
reiškia.

Ir man greit nuvargsta 
kojos. Lyg elektros srovė ei
na per kojas, ir miegot ne
galiu.

Esu vedęs, amžiaus 51 
metų, 5 pėdų 7 colių, 170 
svarų. Apetitą turiu gerą, 
dantis sveikus. Nerūkau. 
Svaigalų kaip ir nevartoju. 
Na, alaus išgeriu stiklą kitą

sutartį, pagal kurią jie vie
ni kitus remia.

Kol kas Japonijos impe- retkarčiais, degtinės visai 
rialistai dar neužpuolė Sox ne. Dirbu viduj. Liuoslaikį 
vietų, bet jie laiko MandžwySaugiausia praleidžiu su 
rijoj stiprią armiją, jų karo j knygomis.

Nariai Kateteri j u Darbininkų Unijos (ADF), Thompsono restoranų darbininkai, 
išbuvę per keturis menesius streiko lauke, balsuoja grįžti į darbų. Kompanija 
sutiko išpildyti jų reikalavimus, — pakelti darbininkams algas po $2 i mėnesį. 
Streiko metu visos Thompsono kateteri jos buvo uždarytos. Apie 200 darbininkų 
buvo sustreikavę.

Atsakymas
Matyt, Jūs, Drauge, visai 

gražiai nusiteikęs vyras. 
Tokiam ir padėt norisi.

Veikiausiai Jums ir yra 
silpnas kraujas — kokia 
mažakraujingumo rūšis. Jei 
Jums gydytojas, kraują iš
tyręs, pripažino baltųjų 
skritulėlių stoką, tai, tiesa, 
tūli vaistai kartais padeda 
tą stoką atitaisyti.

Bet jokie vaistai, patys 
savaime, be gero maisto, ne
gali to padaryti. Maistas vi
sur yra pats tas dalykų pa
matas, ir Jūsų nuomonė vi
sai teisinga.

Vartokite paprastą gam
tinį, necivilizuotą maistą, 
kad gavus daugiausia vita
minų, mineralų ir kitokių 
mitinio dėsnių. Visokių pie
niškų, kiaušinių, šviežios 
mėsos — kepenų, inkstų, 
liaukų, jūros žuvų ir šiaip 
jūrų maisto, net ir jūros žo
lių arba iš jos gamintų tab
lečių; daugiau daržovių ir 
vaisių, rupesnio javinio 
maisto.

Būkite dažniau ore, sau
lėj. Knygą ar laikraštį irgi 
skaitykit vely liuosam ore, 
o ne tvankiam kambary. 
Bū tinai pasivaikščiokite 
bent po valandą kasdien, po 
dvi dar geriau, ne vienu, bet 
dviem kartais ar ir dažniau.

Gaukite Vitamin B Com
plex capsules or tablets. Im
kite bent po tris-keturias 3 
kartus dienoje, kad ir visą 
gvenimą. Vitamin A and D 
— irgi po 3 kapsules 3 kar
tus kas diena, vis su maistu. 
Gerai ir iodo po lašą kas po
ra dienų, ypač jei mažai 
gaunate jūrų maisto.

Dar vienas “mažmožis.” 
Apie Jūsų amžių eina gyve
nimo pakaita, liaukos silps
ta, o su jomis daug kas 
silpsta vyro organizme. Vy
ro lyties sunka —vyriškumo 
hormonai — male sex hor
mone daug čia gera padaro 
visais žvilgsniais. Pasitarki
te su savo gydytoju.
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IT’S THIS WAY 
FOLKS

-•wyk
One of the saddest things in 

all the world to see is a man 
cheerfully digging his own 
grave. It is even still worse 
when the grave he is digging is 
not only his own, but his mo
ther’s, his father’s, his bro
thers’ and sisters’ and the 
grave of all those things that 
have made his life one or two 
steps above the brute.

This sort of grave-digging is 
becoming quite popular among 
some people nowadays. In fact, 
a number of Lith-Americans 
are quite deplorably stuck with 
it. They’ve got their hands on 
the shovel and are digging mad
ly away.

We refer, of course, to the 
pathetic outbursts with which 
“America,” “Vienybė” and Mr. 
(linkus greeted the tragedy 
which befell the land of their 
fathers’ birth and even their 
own. They are burying every 
decent thing Lithuania ever 
stood for.

They should know better.
We have seen, in the brutal 

destruction of Polish culture, a 
lesson in what “deliverance” by 
Fascist Germany means. We 
have seen, in the starvation of 
France, Holland and Belgium, 
a lesson in what “indepen
dence” under the Nazi swasti
ka means. We have seen, from 
the letters, books and photo
graphs that have escaped the 
Nazi censorship, what fascism’s 
“blood and honor” have meant 
to the innocent people of Nor
way, Yugoslavia, Czechoslova
kia, France, Lowlands and 
Greece.

Censorship — starvation — 
brutality — is this the “inde
pendence” which misguided and 
fascist-minded elements among 
Lith-Americans so wildly and 
hysterically hailed in the past 
few days.

A subjugated nation under 
Hitler faces no picnic. While 
censorship has already hidden 
the truth of what is going on 
in German-occupied sections of 
Lithuania — we can quickly 
guess from the examples Hitler 
has given us in Poland, Czecho
slovakia and Norway. The lead
ing people who have been in 
the forefront of any progres
sive organization or official bo
dy are either murdered or sent 
to a concentration camp. All 
clubs, schools, even sport teams 
which are not okayed by the 
Nazis, are summarily destroy
ed. The Gestapo becomes part 
of the natural life of every city, 
its citizens under its constant 
eye — terrorized by its power.

A dark day is upon Lith
uania. It survived through pre
vious periods of subjugation 
and suppression, it will survive 
this one — and there will still 
be a Lithuania when the me
mory of Hitler is gone.

The Soviet Union is carry
ing on a fight not only in de
fense of its own socialist land, 
of which Lithuania is a part, but 
also in defense of the rights of 
the people of the world which 
are threatened by Fascism. As 
long as the Soviet Union is in 
the forefront of that struggle 
against Fascism, there will be 
hope for Lithuania.

In spite of Hitler, in spite of 
appeasers, in spite of Judas 
and the Smetonazis — Lithua
nia will yet be free.

Tell that to the grave dig
gers. 

-- - - >
VITO MARCANTONIO, APM 

Vice-President, smashed at the 
Hobbs Concentration Camp Bill in a 
national radio-hookup last week. He 
said concentration camps meant the 
establishment of Hitlerism here.

Chirpy
A dear old lady was visiting a 

prison.
"You find the singing of the birds 

a great comfort to you, don’t you?” 
she asked one of the convicts.

"Birds, ma’am?” he queried.
"Why, yes,” she said. “You know 

—the jailbirds we hear about so 
often.”

Soviet Poeple United in the
Fight - to - End Against Fascism

' •_______________  B-----------------------------------------------------

It s a Different Kind of War, For The 
People Have Something to Fight For

The Soviet People Gear for Defense of the Fatherland. 
Wireless to Inter-Continent News.

on the Soviet Union. Two hundred million Soviet people are 
rising up as one man in the struggle against the bandits who 
broke into our native land. In the struggle against innumerable 
enemies the USSR peoples ere-®*

MOSCOW. — June 22, 1941 will go down in history as the collaboration of the peoples of 
beginning of the Soviet people’s great war in defense of the la- I pride that he is lhe irreConcilable 
therland against fascist Germany which made a bandit onslaught enemy of exploitation of man by

ated their free, powerful, native 
land. By heroic struggle and tena
cious labor they won this father- 
land, sacrificing life itself in its de
fense.

Out of the blood and filth of the 
first world imperialist war, out of 
the incredible ruin caused by the 
civil war, the Soviet people raised 

’ their native land to unparalleled 
i heights, transformed the formerly 
backward country into a powerful 

, and advanced country. This struggle 
Į was headed by the great Party of 
Lenin and Stalin. The history of the 
Russian people and the other USSR 

i peoples is full of wonderful ex- 
■ amples of heroism, self-sacrifice, 
I steadfastness in struggle both in 
j centuries long gone by and in our 
! times.

As Great Neck 
Goes:-

i It would only be fair to start 
i with one of the most beautiful 
Lithuanian weddings I’ve ever wit
nessed. Ann Pilvinis was married on 
June 22 to Mr. Paul D. Jacobs of 
Sunderland, Mass.

The bride was given in marriage 
by her dad, Mr. J. Pilvinis. She 
wore a gown of white starched 
chiffon made in the princess line. 
Her veil was held in place by a 
coronet of white chiffon flowers. 
The bride carried giant gardenias 
pnd baby’s breath. As her maid of 
honor she had her cousin, Abbie 
Smaidjas. The other bridesmaids 
were Misses Ann Sukosky and Judy 
Dubriskas of Mass. Paul had his 
brother, John Jacobs, as his best 
man. The ushers were John Pilvinis, 
the bride’s cousin, and Gene of 
Connecticut. After the ceremony at 
St. Aloysius Church a reception was 
held. Again — Happiness and Luck 
Always...

------o------
The Chorus Pirmyn of Great Neck 

has elected a new executive for the 
new term. Confidentially, they are 
very capable. President, Mr. Klas- 
ton; Vice President, Naomi Vezdu- 
nas; Fin. Sect., Mišs Smaidjas; 
Corres. Sect. Olga Lukauskas; Tres. 
Mr. J. Urban; Bouncers, Frappie and 
Ricky. And above all we are under 
the leadership of the one and only 
Georgie Kaye.

The chorus’ next important date 
is Laisve’s Picnic in Philly on Aug
ust 31. We’ll be seeing our old 
friends there!

----- o-----
Hl-Lites:—

Abbie had an exciting time play
ing hostess to the people from 
Mass. .. Frances L. having a date 
with the same party on the same 
day for, at least, 5 weeks. That’s 
news!!! Naomi won two tickets to 
the Meadowbrook as a guest of her 
favorite band leader, Vaughn Mon
roe ... Rickey and Frappie showed 
one of Georgie’s players a nice time 
—right Bill???

Pete and Joe of the LoDeStars 
have been coming to Great Neck re
gularly. This time it was Lew and 
Lucky who showed them the hot
test spot in Bayville, L. I...

On the day of the wedding the 
girls couldn’t swallow a bit of food. 
Jimmy, Leo, and the other boys 
from N. Y. had us in stitches from 
beginning to end ... Abbie and Bob
bie, I have heard, have improved 
their Lindy. I guess you should 
thank N. Y. Again ...

Lucky, tell us more about the 
chap from Jersey — some of the 
girls tried to teach the N. Y. boys 
how to play “Mummy John.” The 
players had such names as "Lone 
Rangers,” "Hi-Ho Silver,” etc. What 
fun!!!

Ken and Sophie, the newlyweds, 
are morę fun than ever — ho! ho! 
Seems that Zene had a nice time. 
How are the gals from Mass ? — 
What’s this about Georgie being in 
love? Maybe so! Because Johnny 
and George drove from Conn. 60 
miles per hr. all the way from 
Conn.

What grand times the boys and 
girls have in Great Neck. Some go
ing to the Knickerbocker Yacht 
Club, others attending a surprise 
party. Ask Valerie, she’ll say the 
same. —Just a Hick.

May Lose Battles But Not Wars

Everybody knows how valiantly 
the Russians fought during the 
battle on ice of Peipus Lake, April 
5, 1242, when the Knights of the 
Teutonic Order were routed — the 
distant predecessors of today’s fas
cists.

In 1812, the Russian people rou
ted one of the greatest army cap
tains, Napoleon, forcing him to flee 
from Russia with the miserable 
remnants of his defeated army. The 
entire people then rose up against 
the enemy. Peasant men and wo
men took to arms to drive out the 
^enslavers. And the army which tra
versed all of Europe, established 
its domination in Syria, Egypt, and 
.the Mediterranean was routed in 
the war of defense of the father- 
land in which millions of peasants 
participated.

None of us has forgotten or will 
forget the acts of brutality and the 
abominable conduct of the German 

.imperialists towards the people du
ring the intervention period when 
,the German troops occupied the Uk
raine, Byelo-Russia and other re
gions and provinces whence they 
were driven out by armed people 
and the Red Army.
The historical situation, our duty 
to our native land, to the working 
people of the entire world, demand 
that this bandit onslaught of the 
fascists should not only meet with 
a worthy repulse but should lead to 
their utter destruction.

Every Effort Made For Peace.
The Soviet government did eve

rything in its power that was pos
sible to avert the war. When the 
war already embraced half the 
world the Soviet government did 
everything to maintain peace. All 
the conditions of the pact concluded 
between the USSR and Germany 
were observed and fulfilled by the 
Soviet government with full cons
cientiousness. But at the same time 
it kept a careful eye on all suspi
cious preparations and steps of the 
German fascist government which
through Hitler proclaimed that Ger
many’s war aim is the establishment 
of fascism’s hegemony in Europe 
and demands of all European states 
and peoples recognition of the fas
cist “new order”. But as is well 
known, this “new order” finds ex
pression in the unbelievable brutal 
persecution and enslavement of the 
working class, the toiling masses of 
entire countries and the peoples, not 
to speak of the fact that Germany 
itself was transformed into one 
huge concentration camp,

The Soviet people cannot and will 
not pennit the jackboot of the Ger
man fascists to crush underfoot the 
sacred Soviet land won by the 
people in struggle against the ex
ploiters, against the tsar, landlords 
and capitalists, by the sweet and 
blood of the people.

Germany is drawing into this war 
against the Soviet people Finland 
and Rumania. The Finnish White 
Guards together with the fascist 
hangman of Germany and the Ru
manian Boyars (nobles) want to 
enslave the Soviet land. Woe to 
them! for 200,000,000 people of the 
Soviet Union have risen up in an 
indestructible powerful wave of en
thusiasm and will sweep these hang
men off the face of the earth, ut
terly destroy these centers of fas- 
sist contagion so as to ensure peace 
to the peoples and the possibility of 
their independent existance.

In vain did the enemies of the 
USSR attempt by blood, fire and 
sword, by economic blockade, by 
provocative raids, by slanders and 
by lies to destroy the young -Soviet 
Republic. Millions of working people 
know what backwardness was over
come by Soviet power and they 
justly are proud of Its supreme suc
cess.

Something To Fight For.
The Soviet Union is the only 

country in the world where exploi
tation of man by man has been up
rooted, where the working people 
are emancipated from the yoke of 
exploitation. How can the Soviet 
people not love this country where 
for the first time in mankind’s his
tory they, as masters, can create a 
new, splendid joyous life, when by 
their hands and labors they are put
ting into life the great dreams and 
hopes of mankind’s best fighters, 
the most cherished dreams and 

hopes of millions of working people 
of the entire world.

No Division Among The People.
In the Soviet country the unparal

leled moral, and political unity of 
the entire Soviet people is assured.

The Soviet state system is based 
on the emancipation of the working 
people from the exploiters’ yoke, 
based an equal rights and fraternal 

man, the enemy of inequality bet- 
i ween the peoples, the enemy of the 
dead, misanthropic fascist theories, 
the enemy of racial and national in
equality and oppression. Our 
strength is in our factories, indus
trial plants and our collective farm 

1 system, our strength is in Soviet 
i culture, Soviet science.

It was not easy for the Soviet 
state, surrounded by capitalist 

‘ states, where the principle of naked 
j force reigns, to uphold the possibili
ty of waging an independent policy.

Soviet citizens can never forget 
that the Soviet state’s peace policy 
was only possible because the Soviet 
Government was and is based on
the powerful forces of an armed 
people, on the indestructible forces 
of the workers and peasants Red 
Army. It was no easy matter to es
tablish this Red Army in a country 
ruined by the first imperialist war 
and civil war.

But the people did not grudge 
anything to establish this army and 
that was why it established a 
powerful force that guarded its in
dependence and the possibility of la
boring in peace for two. decades.

The USSR peoples well know and 
never will forget what supreme sa
crifices were made by entire gene
rations to uphold the integrity and 
independence of the USSR. They 
did not forget how the hordes of 
German and other interventionists 
who lacerated the living body of 
our native land conducted them
selves. The possibility of the USSR 
peoples peaceful labor was secured 
by the heroic struggle of the Rod 
Army, by its formidable, indestruct
ible might. It was precisely this 
might that ensured the USSR pro
tracted peace. It held off the hand 
of the imperialists who on more 
than one occasion prepared an on
slaught on the USSR. On the scales 
of history are being weighed the 
fate of the peoples of Europe, Asia, 
and other countries.

On the outcome now begun of the
great war in defense of the Father- 
land depends the fate not only of 
the USSR peoples, but also other 
peoples. Conscious of our supreme 
historic responsibility, each of us ■ 
will devote all his energy, willj
knowledge and if need be, life itself, 
for victory over the enemy.”

B
History records the use of noxious fumes and incendiary 

substances for combat purposes in ancient and medieval as 
well as modern times. Burning pitch and sulfur were cata
pulted over the walls of besieged cities while incendiary ar
rows and a kind of slow-burning powder were used centuries 
ago in naval combats.

However chemical warfare, as we understand the term to
day began in 1915 during the®---- —
World War. Modern large-scale 
production of chemicals made pos
sible their extensive use, while tech
nical developments fox’ disseminating 
these agents increased their value 
for military purpose. It is interest- 
ling to note, however, that all of 
the substances used as chemical 

.agents had been discovered long 
before the war began. Hence though 
the methods of employing chemical 
agents in war were new, the sub
stances themselves were not un
known to chemists.

Following the World War, when 
the War Department and Army 
were reorganized by Act of Con
gress approved June 4, 1920, the 
Chemical Warfare Service was or
ganized as an integral part of the 
Regular Army. The Chemical War
fare Service is charged with:

1. Research in the development of 
chemical warfare.

2. Procurement and supply of che
mical warfare material to the Ar
my.

3. .Training in offensive and de
fensive procedure.

4. The organization and operation 
of special gas troops.

Purposes of Chemical Warfare.
Chemical warfare agents include 

those substances which, by their 
direct chemical action when released 
in the open, are useful in war for 
one or more of the following pur
poses :

1. To produce physiological effects 
on personnel.

2. To generate dense volumes of 
smoke for screening operations.

3. To act as incendiaries that will 
cause destructive ’ fires.

Aldona and Louis Trentino who have just returned from their 
honeymoon at Lake George and other upstate New York resorts. 
Mrs. Trentino is the former Aldona Sopis. The couple are making 
their home in Brooklyn, N. Y. and their many friends wish them 
all happiness in the years to come.

AMERICAN YOUTH PLEDGE CO
OPERATION IN THE FIGHT AGAINST

HITLERISM AT HOME AND ABROAD
Holding that American “national interest and security are 

menaced by fascism the 7th American Youth Congress, held 
at Philadelphia early this month, pledged “cooperation with 
the people of Britain and the Soviet Union who are fighting 
to end the threat of world con- ®
quest.”

The representatives of more than 
five million young people in the 
United States vowed their support 
‘‘to the peoples of the occupied, na
tions of Europe and to the people 
of Germany who are not and never 
will be our enemies” in their ef
forts to throw off Nazi rule and 
win freedom and independence.
At the same time ,the Congress 

struck out against domestic policies 
which in the name of fighting Hit
ler, imitate his practices.

Jack McMichael, Chairman of the 
Youth Congress in his keynote ad
dress warned that Hitlerism must 
be fought at home as well as abroad 
by ‘‘fighting Hitler-like racial theo
ries,” by wiping out discrimination 
in defense industries against the for
eign-born, Jews, Negro and othex' 
minorities.

In a strong attack upon Lind
bergh, whom he accused of having 
“pro-Nazi policy,” Mr. McMichael 
warned that young people would 
not support another munich ap
peasement.

In a message to the youth of the 
world, the Congress addressed the 
youth of, European nations now 
fighting for liberty against fascist 
occupation and pledged to ‘‘support 
you in your struggle* to throw off 
the oppression which grinds you 
down.”

To the youth of Latin America, 
the delegates extended a fraternal 
hand and stood ‘‘uncompromisingly 
with you in your strivings for com
plete national independence.”

The delegates came from every 
section of the country, representing 
churches, student groups, national 
groups, farm and trade union orga
nization.

Solids, liquids and gases are all 
employed for these purposes al
though the term “gas” or “gas war
fare” is popularly associated with 
chemical warfare because of the 
primary use of the gas chlorine on 
April 22, 1915, during the World 
War. Another reason for the po
pular use of the term “gas” is that 
injurious agents are disseminated 
in the atmosphere as gases or pow
ders, which cause injury when 
breathed and hence necessitate the 
use of gas masks for protection 
against them.

Practically every conceivable sub
stance which might have value as 
a chemical agent has been investi
gated, yet only a few have been 
found to possess the qualifications 
necessary for military use.. Some 
of the necessary qualifications are:

1. The substance must be highly 
toxic or possess other chemical 
properties which make it applicable 
fox' tactical use.

2. If it is to be disseminated as 
a gas, the gas must be heavier 
than air so as not to be too quickly 
dissipated after its release.

3. It must be capable of large- 
scale production from inexpensive 
materials that are obtained from 
domestic sources.

4. It must be stable in storage,, 
capable of being handled with reas
onable safety, and should not cor
rode containers appreciably.

Failure of a substance to meet 
any one of these qualifications 
makes it unsuitable for chemical 
warfare.

The important chemical warfare 
agents, together with the abbrevi-

A special panel of national and 
fraternal organizations considered 
the problems of discrimination 
against aliens and the foreign born 
and worked out plans to fight anti- 
Semitism, and to unite the young 
people of all language groups in 
America to preserve their civil li
berties and chances for employment.

The Congress went on record in 
support of the Marcantonio Bill 
which would provide penalties 
against industries and public agen
cies which discriminate against peo
ple because of race, color, creed, or 
national origin.

While affirming the readiness of 
young people ‘‘to contribute our 
energies, our services, and if need 
be our lives, to the great task of 
defending our country,” the Youth 
Congress expressed its opposition to 
an American Expeditionary Force 
‘out of a well-formed and deep 
concern that these military forces 
may be used for intervention in the 
internal affairs of the nations of 
Latin America, against the interests 
of other peoples, or in otherwise 
furthering policies contrary to the 
desires and interest of the Amer
ican people.”

In his closing address to the Con
gress, Joseph Cadden, retiring Ex
ecutive Secretary, made a special 
appeal to the young people of Pol
ish, Czechoslovakian, Greek, Lith
uanian and Yugoslavian descent to 
join with the other people in the 
American Youth Congress in the 
common fight "to defeat fascism and 
pave the way for a peace guarantee
ing freedom to all nations and as
suring justice, security and liberty 
to all peoples.”

One may be old at thirty and 
young at sixty. — Luigi Pirandello.

other agents were used in the field 
during the World War and later 
discarded for various reasons.

(to be continued)

ated symbols, which are 
convenience, are as follows

used for

..Chemical Warfare Agents Symbol
Phosgene CG
Diphosgene DP
Mustard Gas HS
Lewisite MI
Chorpricrin PS
Adamsite DM
Brombenzyl cyanide CA
Chloracetophenone CN
White phosphorus WP
Smoke mixture
Sulfur trioxide in chlor-

HC

sulphonic acid FS
Thermite TH
In addition to these about 25

WATCHING—When the American 
Peace Mobilization warns of coming 
concentration campus for peace for
ces, it isn’t fooling. Witness Mr. 
Charles Dieker, U. S. District At
torney, who said in Oklahoma last 
week that "criminal syndicalists 
should be watched carefully until 
the day—and I don’t think it will 
be long—we swoop down on them 
and put them in concentration 
camps.”

Overdone.
The other day a woman burst into 

tears in court and told the judge 
she had been jilted four times in the 
last two years. The experience had 
naturally unmanned her.

Might Join the Team
A patient in an asylum was ob

served winding up and making im- 
maginary pitches although he didn’t 
have a baseball in his hand.

An inquiring visitor was told that 
the man was a farmer and bad 
times had unsettled his mind.

Said the visitor. I’m a farmer, 
too, and if I don’t get a good crop 
this year I’ll be catching for that 

(chap.”

Worcester Bard
Here I am using up the ink again 

for the Worcesterites. The W’cester 
Aido Chorus spent the 4th of July 
in Maynard as many other choruses 
did.
Some Puss-Puss:—

J. J*, looked very cute trying to 
console a crying child down by the 
lake... What is happening to our 
two lovers of the Chorus?... It 
must be the heat for it really is 
very irritating . .. The chorus picnic 
turned out to be quite a success, 
especialy the selling of candy. Since 
it is best to keep cool in the heat 
I have lost track of some of the 
gossip but expect to resume the 

‘pame as soon as possible.
Things should happen, so watch 

your step member^. —The Bard-

BOOK REVIEW
“RELIGION AND WAR—The role 

of religion in the fight for peace. 
Published by the American Peace 
Mobilization; 12 pages; price 3c 

1 (2c for order of fifty or more).
On Palm Sunday of this year a 

simple and impressive service for 
•Peace was held by the National 
Religious Committee of the Amer
ican Peace Mobilization. An address 
was delivered by Dr. Harry F. 
Ward, Secretary of the Methodist 
Federation of Social Service and 
editor of the Social Service Bulletin, 
on the occasion of the American 
People’s Meeting in New York.

The address constitutes the body 
of the American Peace Mobiliza
tion’s informative pamphlet, “RELI
GION AND WAR,” just issued in 
an attractive 12-page pamphlet.

Dr. Ward points out that the his
tory of religion reveals two view
points toward war. One is expressed 
in the voice and actions of official 
religious bodies. Depending, as it 
does .upon the patronage and pro
tection of the state, this kind of re
ligion is expected to put its power
ful influence on the side of the na
tion, right or wrong. Its leaders 
have been described as sitting at 
the king’s table and wearing fine 
clothes. It was they who declared 
that the Lord is a mighty man of 
war. Always they have blessed the 
wars of conquest and empire, wars 
that oppressed and enslaved the 
people.

. Quite a different attitude was 
that of the Prophets. Their voice 
was unofficial, for they, with few 
exceptions, were not trained priests, 
but simple workers from the soil 
and shops of the craftsmen. They 
denounced wars of oppression and 
injustice, and at times supported the 
struggles of the people against the 
rulers who were enslaving them.

The truth which the prophets be
gan- dimly to see is that the needs 
of the people are common needs? 
We all need the same essential 
things—security, freedom, justice, 
peace. In the light of history when 
people unite to meet their needs in 
common, they build!—they do not 
destroy!

The official religious authorities 
persecuted the prophets, helped 
the state to kill them, and later, 
on feast days and holidays, brought 
wreaths to their tombs, just as we 
do for an unknown soldier.

Dr. Ward points out that in de
liberating on Religion and War we 
become aware of the unseen pres
ence of millions of people, in this 
and other lands, whose needs we 
are considering.

Bats and 
Balls
Jimmie Foxx, Boston first sacker, 

seems to like the offerings of the 
Detroit pitchers for he has made 
seven of his fourteen home runs off 
the Tiger hurlers, two off Gorsica 
and one each off Benton, Newsom, 
Rowe, Thomas and McKain. On the 
other hand, Rudy York, Tiger first 
baseman, has made six of his seven
teen home runs off Boston throw
ers, two off Wagner and one each 
off Newsome, Dobson, Johnson and 
Judd.

Charley Ruffing has not lost a 
game since May 14, his 1 to 0 vic
tory over the White Sox in eleven 
innings at Comiskey Park, July 13 
being his seventh in a row, prac
tically pitching only once a week.

Phil Marchildon and Lester Mc- 
Crabb, Connie Mack’s two young 
starting pitchers, should be valuable 
assets in another season. Even when 
losing, they look good. Marchildon 
has a three-hit ,a four-hit and a 
five-hit game to his credit while 
McCrabb let Cleveland down with 
five hits his last time out. Between 
them, the pair has won thirteen 
and lost twelve games.

Jack Knott has won three and 
los one game by one run. Since 
June 1, he has been showing great 
effectiveness.

Three of Emil Leonard’s seven 
victories this season have been at 
the expense of the Chicago White 
Sox. On the other hand, he has lost 
four straight to. the Yankees.

“Guess I am a streaky batter,” 
s&ys Charley Keller, who recently 
led the major league batsmen in 
driving in runs. "Just a week or so 
ago, I was hitting the ball on the 
nose and getting my share of home 
runs. Now, I do not seem to get 
hold of the ball with the fat part 
of my bat.”
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Nacijada
Birželio 22 d. nacių armijoms bandi

tiškai įsibriovus į Sovietų Sąjungą, Hit
leris ir jo propagandos organai ėmė 
skelbti pasauliui nusiskundimus ir kal
tinti Sovietus dėl savo bestijiško žygio. 
Tuos Sovietų Sąjungos “nusidėjimus” 
Goebels’o propagandos mašina dar ir 
dabar skelbia per savo propagandos or
ganus.

Sutraukoje paėmus tuos Hitlerio-Goe- 
bels’o kaltinimus Sovietams, arba, tei
singiau sakant, paėmus rimčiausius tų 
kaltinimų punktus, matysime, kad tais 
“nusidėjimais” mes galime tik pasidi
džiuoti !

Kuom Sovietų Sąjunga “nusidėjo” Hit
leriui ir jo hitlerizmui?

Tie “smertelni griekai” yra šie:
1. Sovietų Sąjunga niekuom negelbėjo 

vokiečiams jų vedamam kare.
2. Hitleriui buvo nelauktinu ir papik

tinančiu dalyku, kai jam baigiant ryt 
Lenkiją, Raudonoji Armija rugsėjo 19 d., 
1939 m., pasiėmė rytinę dalį Lenkijos ir 
prisijungė sau (Sov. Sąjungai) Ukrai- 
nijos ir Baltarusijos teritorijas. Hitlerio- 
Goebels’o propaganda šaukia, kad Lenki
ja buvo sukriušinta vien tik nacių armi
jų jėgomis, tai Sovietai, esą, neturėję biz
nio prisijungti sau vokiečių užkariautų 
plotų.

3. Hitleris skundžiasi pasauliui dar ir 
už tai, kam Sovietai padarė savotiškus 
žingsnius Baltijos kraštuose — išbaidė 
iš tų kraštų naciams pritariančius reži
mus ir privertė iš ten išsinešdinti 500,- 
000 hitlerinių piliečių.

Kai tuos “nusidėjimus” Sovietai darė, 
tai tuom syk Hitleris sakosi negalėjęs 
pasipriešinti. Bet dabar, kaip jau prisi
rengė,—blitz!

Dabar naciai, berods, jau neturėtų 
skųstis — savo “kilnųjį” tikslą siekia 
“pagal planą.” Bet... dabar jie skundžia
si, kad Raudonoji Armija perdaug atspa
ri, perdaug visokius gudrumus vartoja 
ir nacišką “blicą” išmušė iš ėjimo “pa
gal planą!” Tokių “baikų” nebuvę va
karų fronte. Drang nach Osten (žygis į 
Rytus) sukliuvo...

Hitlerio grosses spiel (“didysai lošis”) 
dabar jau visam pasauliui likosi aiškus. 
Jo kazyrės atviros ir visi mato, ko jis 
siekia. Nacių šauksmas, kad jie kovoją 
dėl kultūros (Kulturkampf) visiems jau 
suprantamas. Tas pas juos buvo ir yra 
tik tam, kad pareikšti savo imperialisti
nes pretenzijas į svetimus kraštus, kad 
pridengti savo imperialistinius sumeti
mus. Nacių išsvajotas “arijoniškumas” 
ir “kultūrnešystė” yra niekas daugiau, 
kaip tik vyliūginga vokiškojo imperia
lizmo iškaba.

Vokiečių imperialistų rašytojas Hans 
Gunther savo knygoje “Rassenkunde Eu-

ropas” (išleista 1926 r.) rašė, jog germa
niškosios veislės žmogus (der nordische 
Mensch) yra tobuliausias, kultūringiau
sias ir karingiausias. Pasaulis dabar pil
nai įsitikino, ko ta “tobuloji” rasė siekia 
ir kokią “kultūrą” ji “kuria...” “Kultū
rą” svetimų rasių darbu, kruvinu prakai
tu ir bandymu pavergt visą pasaulį.

Nespėjo praeiti 20 metų nuo paskuti
nio “germaniškosios veislės” (Vokietijos 
imperializmo) “nuopelno,” nuo Didžiojo 
Karo, kaip štai ir vėl ta “veislė” leidžia 
pasaulį dūmais, naikina žmoniją ir jos 
kultūrą!

Vokiškasai imperializmas visuomet tu
rėjo nemieruotus apetitus. Bet trečiasai 
Reich’as (Hitlerio valstybė) yra labiau
siai nepasotinamas. Daugiau ryja—dau
giau nori!

Kaip žinome, kaizerinis imperializmas 
Pirmame Pasauliniame kare buvo visiš
kai pritrenktas (bet neužmuštas)! Jį at
kutino ir sustiprino (tarytum savo ne
laimei!) jo oponentas — Anglija. Ji (jos 
politikos vyrai) siundė Vokietijos sudrū- 
tėjusį (įgavusį trečiojo Reicho formą) 
imperializmą eiti į Rytus. Bet Sovietų 

•Sąjungos politikos vėjai jam nepatiko — 
pasisuko į vakarus...

Prieš keli metai Trečiojo Reicho du ne
žymūs (panašūs “mūsų” Tysliavai) poe
tai, Gunther Schwen ir Peter Scheffer, 
išgiedojo hitlerizmo siekius ir troškimus 
sekamai:

Prieš karą gerai mes gyvenom, 
Tai buvo tie šaunūs laikai.
Ir štai valanda vėl atėjo, 
Kurios mes taip laukėm seniai.
Ir vėliai mums laimė sugrįžo,
Viskas bus, kaip buvo seniau, 
Mes Reichą savaip sutvarkysim, 
Ir vėl bus kaip buvo pirmiau.
Marksistus ir žydus išpjausim, 
Jie tiek mums pridarė žalos.
Eberto ir Brouno režimas
Negrįš, jau negrįš niekados.
Į Štrasburgą, Vieną, į Rytus 
Žygiuosim, mus laukia teųai, 
Ten turto, ten žemės lig soties, 
Mes būsim ten ponais ilgai.
Ten valgysim, šoksim ir gersim, 
Mylėsim šauniausias mergas; 
Kiekvienas ten Hitlerio vaikas
Sau laimę ir,garbę suras.

Ši “poezija” yra išplaukusi iš tikrų 
Hitlerio bernelių (Hitlersjunge) širdu
žių. Ką tuodu “poetai” pasako, supranta
ma, to nedrįs atvirai pasakyti Hitleris, 
Goeringas ar Goebels.

Svetimos žemės, svetimas turtas ir sve
timos mergos—jų “kultūriški” troškimai!

P. Balsys.

Direktoriai užtikrina, kad 
Tėvas bus su savo visu štabu. 
Taipgi, bus visi direktoriai. 
Progresyvių Taryba dėkoja 
Lawrence draugams už jų to
kį nuoširdų ir rūpestingą dar
bą, kurį jūs, draugai, pradė
jote.

“Laisvės” piknikas, kuris į- 
vyko Maynard, Mass., liepos 4 
d., pavyko, nežiūrint lietingo 
oro. “Tėvas” A. J. Kupstys sa
kė jūsų reporteriui: “Nežiū
rint kaip nebūt apsiniaukęs 
dangus, mes vistiek būsime 
‘Laisvės’ piknike.” Nenorėjau 
su juo ilgai argumentuotis, su 
jo šeima susėdome į mašiną ir 
važiuojame į Maynardą.

Kuomet mes atvykome, tai 
jau buvo keli šimtai karų.

“Ot,” sakau, “žmonės turi 
daug drąsos!” Tėvas atsakė: 
“Taip ir reikia.”

Tačiau, reikia pripažint vie
ną faktą, kad lietaus pasibi
joję gal būt net keli tūkstan
čiai žmonių. Kitaip, manau, 
būt Maynard parkas buvęs per 
mažas, jeigu iš ryto lietus būt 
nebuvęs.

Tas parodo, kaip žmonės 
geibia “Laisvę.” Lai surengia 
toks “K.” ir pasirodo, kiek jis 
žmonių turės .. .

Kaip ir visuomet, taip ir 
šiemet programa buvo graži, 
kalbėtojų kalbos buvo įdo
mios. Angliškai kalbėjo Anna 
Burlack, o lietuviškai — An
tanas Bimba. Dainavo daini
ninkas A. Vasiliauskas. Taipgi 
ir daugiau buvo įvairių pa- 
marginimų. Tikiu, jog pikniko 
gaspadoriai apie pikniką dau
giau parašys, todėl aš ir ne
judinsiu kas man nepriklauso.

Tarpe keletos tūkstančių 
žmonių, mačiau draugų net iš 
Rochester, N. Y.; Hartford, 
New Haven, Conn.; iš Brook- 
lyno mačiau drg. Čepulį su 
žmona. Taipgi buvo žmonių iš 
visų miestų ir miestelių, kurių 
vardų negalima suminėti.

Pas žmones matėsi daug 
gero ūpo. Visi, rodosi, turėjo 
“good time.”

“Laisvės” piknikai tai yra 
plačios žmonijoj sueiga į vie
ną gana didelį Durį. Tai yra 
savos rūšies tradicija, ■— pro
gą susitikti savus draugus, pa
žįstamus iš tolimų apylinkių, 
kolonijų, ko kitaip negalima.

Mass., kur jis per ilgus laikus 
praktikavo, bet ir So. Bostone.

Jaunystėj Dr. Puskunigis po 
biskį darbavosi su socialistais. 
Jis pusėtinai daug rašinėjo 
sveikatos klausimais; taipgi ir 
socialiais.

Velionis neprigulėjo prie 
progresyvių organizacijų. Jis 
taipgi buvo nuvykęs ir į Lie
tuvą. Sakydavo, kad jam labai 
nepatiko Lietuvos fašistai,

Paskutiniu laiku jis pradėjo 
tai vienur, tai kitur pasirodyti 
progresyviškuose parengimuo
se.

Jūsų reporteriui jis buvo 
prisižadėjęs dalyvauti “Lais
vės” piknike. Labai įdomavo 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
darbais. Patiko jam mūsų, 
programos. Jis taipgi atvirai 
sakė, kad jis neapkenčia vo
kiškų ir visokių fašistų ir se
kė karą tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos. Jis linkėjo 
laimės dėl Sovietų.

Pastaruoju laiku jis antru 
kartu norėjo atidaryti ofisą 
So. Bostone. Sakė, kad jam 
nusibodo gyventi ant ūkės. Ve
lionis, taipgi buvo “Tarpinin
ko” redaktorius, kurį išleido 
keletas metų atgal plačiai ži
nomas apdraudos agentas An
tanas J. Kupstys.

Jis gyveno tik su savo žmo- 
ha ant ūkės, North Grafton, 
Mass.

žmonės, kurie asmeniškai jį 
pažino ir reikalus su juom tu
rėjo, jį girdavo kaipo teisingą 
žmogų. Kaipo gydytojas jis 
buvo pusėtinai pasekmingas. 
Tačiau per keletą metų jis vi
sai neužsiimdinėjo savo pro
fesija.

Jį palaidojo Springfield, 
Mass., kur randasi jo žmonos 
mirę tėvai.

Būrys draugų iš So. Bostono 
dalyvavo laidotuvėse.

Gaila netekus nuoširdaus 
žmogaus.

Lai ramiai jis ilsisi šaltoj 
žemelėj. Merkinės Draugas.

Laiškas Lietuvio Kareivio
Pvt. A. D. Kuzmickas, 
Battery C. 32nd, 
Camp Wallace, 
Texas.

Kaip daugelis Amerikos jau
nuolių yra paimti į karinę tar
nybą ir nuvešti toli nuo jų. 
gimtosios vietos, tai taip ir 
man pasitaikė būti Vienam pa
imtųjų, na, ir mane nuvežė 
toli, net į Texas valstiją, kur 
klimatas yra visai kitokis, ne
gu rytų valstijose. Tai yra 
sunku priprasti prie naujų są
lygų ir naujo klimato. Mūsų 
kempė randasi aht vieno pel
kyno, o uodų galybės, vanduo 
blogas, o karštis, tai už viską 
labiausia kankina. Bet jauni 
vyrai turi prie visko priprasti, 
jei nori būti geru kareiviu, o 
būnant kariuomenėj turi būti 
geras kareivis, kitaip būtų la
bai sunku.

Aš šenadorį apleidau 24 d. 
birželio, 3 dienas išbuvau 
Pennsylvanijos valstijoj, o pas
kui nuvežė į Camp Wallace, 
Texas. Dvi dienas ėmė trau
kiniu atvažiuoti. Tai dabar ir 
randuosi Texuose; kaip ilgai 
būsiu čia — nežinau.

Prieš mano išvažiavimą, ma
no draugai ir pažįstami su
rengė man atsisveikinimo pa- 
rę, ant Janyno farmps, kuri 
buvo labai gera. Visi draugai 
linkėjo man geros kloties ka
riuomenėj, o man buvo liūd
na ir sykiu smagu matyti, kad 
aš turiu tiek daug gerų drau
gių ir draugų, kurie užjaučia 
mano padėtį.

Tai aš tariu širdingą ačiū 
tiem draugam ir draugėm, ku
rie surengė tą išvažiavimą, ir 
tiem, kurie atsilankė ant ma
yiinji

Bostono ir Apielinkčs Žinios
So. Bostono Lietuvių Au
dringos Masinės Prakal
bos. Michelsc^ias, “Kelei
vio” Redaktorius, Išsikasė 
Sau Duobę. Progresyvių 
Tarybos Radio Piknikai ir 
Programos. “Laisvės” Pik
nikas ir Tikri Lietuviai. 
Apsivedė Dr. J. A. Valat- 

. ka su Mary Ann Zurba.
Mirė Dr. Puskunigis.
Birželio 30 d. Pažangiųjų 

Lietuvių Taryba surengė pra
kalbas, kurios įvyko Munici
pal svetainėje.

Kalbėjo Antanas Bimba ir 
prof. B. F. Kubilius.

Pirmuoju kalbėjo prof. B. F. 
Kubilius. Jis mandagiai nuro
dinėjo, kaip įvairūs, tokio ti
po diktatoriai, kaip Hitleris, 
nusisuko galvas ir mirė, kaip 
žmonijos tremtiniai. Įdomiai 
kalbėjo.

Antras kalbėjo drg. Anta
nas Bimba. Rimtai nušvietė fa
šizmo bjaurius darbus praeity
je, ir kodėl vokiečių gengste- 
riai užpuolė Sovietų Sąjungų. 
Drg. Bimba nurodinėjo, kad 
visam pasaulyje progresyviai 
žmonės protestuoja. Kalbėto
jas nurodinėjo, kad reikalinga 
šaltai protauti ir kad per au
dringas kovas, sunkias kančias 
žmonija sutriuškins hitlerizmą 
ir eis į laimingą gyvenimą. 
Taipgi, kad šalis, kurioje mes 
gimėme, ir vėl apsiniaukusi 
dūmais, kad degą mūsų tėvų

namai, kad mūsų broliai ir se
serys vėl kenčia kančias — 
baisesnes negu kada nors pir
miau mūsų istorijoje.

Rodosi, kiekvienas civili
zuotas žmogus, kuris turi 
jausmus ir simpatiją dėl žmo
nijos gerovės, turėtų užuojau
tą turėti ir suprasti kančias ki
tų žmonių. Ne taip, tačiaus, 
yra su Michelsonu ... šis žmo
gus pilnas haliucinacijų ir iliu
zijų; jo galvoje yra vaizdai- 
paveikslai daugiausia apie 
marketus ir elektrą. Ar gali 
normal is žmogus, sveikame sa
vo prote, piešti špygą, kuomet 
mūsų senoji šalis, kurioje mes 
gimėme ir augome, kraujuose 
paskendusi? žinoma, tik toki 
sutvėrimai, kaip kad Michel- 
sonas, tą gali padaryti.

Buvo daug žmonių; nekurie 
statė klausimus; net ir Matie- 
juška taip žemai negalėjo 
“pasirodyti,” kaip, kad “K.” 
red. Michelsonas, kasdamas 
kitiems duobę, pats jon įlindo. 
Juokėsi žmonės tada, ir dar 
dabar tebesijuokia. Jis išdūmė 
laukan, kuomet kalbėtojas pa
rodė jo “darbą“ publikai.
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Radio Piknikai ir Programos

Progresyvių Lietuvių Tary
bos direktoriai savo regulia
riame susirinkime, kuris įvyko 

i sekmadienį, liepos 6 d., išklau- 
l se komisijų raportus. Iš tų ra

portų paaiškėjo, kad iš visų 
Naujos Anglijos miestų ir 
miestelių, taipgi ir iš tolimiau
sių lietuvių kolonijų ateina pa
gyrimai nuo žmonių, kurie nė
ra mūsų progresyviško judėji
mo nariai, bet šiaip sau geri, 
širdingi lietuviai. Jie išsireiš- 
kia širdingai, kaipo nuoširdūs 
žmonės. Tai'maloni žinia.

Kitą gerą žinią pranešė An
tanas J. Kupstys; sakė, kad 
tikietai labai gerai platinasi, 
kad žmonės įdomaujasi apie 
mūsų piknikus, kad visi geri 
lietuviai piknikan ruošiasi vi
soje Naujoje Anglijoje.

Tarybos direktoriai prašo 
visų organizacijų, draugijų ir 
pavienių draugų platinti tikie- 
tus. Valdybos direktoriai už
tikrina dėl visų, kurie atsilan
kys į mūsų piknikus, visi tu
rės “good time.” Tas didelis 
piknikas įvyks Maynard, 
Mass, rugpjūčio 24 d.

Lawrence progresyvių lietu
vių būrys, kad įrodžius, jog jie 
yra pasitenkinę mūsų radio 
programa, susirūpino ir sako: 
“Mes, draugai, rengiame dėl 
Progresyvių Lietuvių, Tarybos 
pikniką, kuris įvyks Maple 
parke, rugpjūčio 10 d.“

Lawrence’o lietuviai sako 
mums: “Jūs atvažiuokit į mū
sų pikniką su Lawrence už
augintu sūnum ‘Dėde,’ Petru 
Šimoniu, A Vasiliausku ir A. 
J. Kupsčiu. — Be Tėvo Kups
čio pats piknikas nebus tvar
kingai vedamas, nes kas gi ga
li jo darbą atlikti?”

Apsivedė Dr. Jtiozas A. Va
latka su Mary A,in Zurba
Dr. Juozas A. Valatka, ku

ris yra gimęs ir augęs Wor
cester, Mass., apsivedė birže
lio 22 d. su Mary Ann Zur
ba iš Norwood, Mass.

Mary tai yra jauniausioji 
duktė Jono ir Daratos Zurbų. 
Ji yra baigusi Norwood High 
School.

Juozas A. Valatka baigė šį 
pavasarį Middlesex Universite
tą ir gavo laipsnį Medicinos 
Daktaro.

Kiek yra žinoma apie abu 
jaunavedžius jūsų reporteriui, 
tai tarpe jų buvo širdinga mei
lė, o tas ir suvedė į šeimyniš
ką gyvenimą. Vestuvės įvyko 
Lietuvių Svetainėj, St. George 
Ave., Norwood, Mass.

Pokyly dalyvavo jaunave
džių artimi giminės iš abiejų 
pusių ir daugybė svečių, drau
gų ir šiaip sku gerų lietuvių.

Prie gražiai prirengtų bei 
skaniais valgiais, gėrimais ap
krautų stalų, jų draugai tarpe 
savęs kalbėjosi.

Mary Ann Zurba per ilgoką 
laiką buvo Lietuvių Meno Są
jungos 2-ro'apskričio sekreto
rė. Ji taipgi priklausė prie 
Norwoodo choro ir ėmė daly
vavimą nekuriuose vaidini
muose.

Nors jaunavedžiai abu čia 
gimę ir augę, bet lietuviškoje 
dvasioje užauginti, — abu 
gražiai kalba lietuviškai ir da
lyvauja lietuviškuose progre
syvių parengimuose.

Garbė Jonui ir Daratai Zur- 
bam, taipgi ir Valatkų šeimai 
už užauginimą tokių puikių

Liūdna Žinia
Liepos 3 d., kaip 8 vai. va

kare, širdies liga “Coronary 
Thrombosis” numirė plačiai ži
nomas Naujoje Anglijoje Dr. 
Puskunigis. Jis buvo ge
rai žinomas ne Jik Worcester,

PITTSBURGH, PA.
LLD 4-to Apskričio pusmeti

nė konferencija atsibuvo bir
želio 29 d., 1941 m., 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

Konferenciją atidarė pirm. 
P. Martinkus kaip 2:05 vai. 
po pietų.

Pagal dienotvarkį, paskirta 
mandatų komisija. Pasirodė, 
kad konferencijoj dalyvauja 
keturios kuopos su šešiais de
legatais; 4 apskričio komiteto 
nariai, — viso 10 dalyvių.

Trys kuopos visai atsiliku
sios tai yra: 180 kp., Wilmer
ding, Pa.; 236 kp., Washing
ton, Pa. ir 61 kp., Monon
gahela, Pa. Girdėti, kad tos 
kuopos nupuolusios nariais.

“Laisvėj” buvo garsinta, at
virutės buvo pasiųstos, bet be 
pasekmių.

Pildančiojo komiteto rapor
tai priimti su užgyrimu; ko
mitetas veikia pagal konstitu
cijos taisykles.

Delegatų raportuose buvo 
nusiskundimų. Vienoj kuopoj 
valdyba pati trukdo organiza
cijos augimą; kitoj — suver
čia ant vieno žmogaus visą 
darbą; dar kitoj kuopos komi
tetas nesusitaiko savo tarpe,

Trumpoj formoj, žodžius 
suglaudus, pati orgapizacija 
atsako ir išriša šitą klausimą. 
Pasirodo, kad minėtose kuopo
se stokuoja darbininkų orga
nizacijos ąpšvietos supratimo. 
Tai yra labai apgailėtinas da
lykas. Ir tokiu būdu, mūsų 
kuopos neauga, smunka že
myn. Jei vieną metą gaunam 
naujų narių, tai jau kitą metą 
jie pasitraukia.

Toliau buvo svarstyta apie 
pikniką, kuris yra rengiamas 
sekmadienį, liepos 27 dieną, 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai, 
Pulaski parke, Carnegie, Pa.

Kitas tarimas, kad 4-to Ap
skričio komitetas pasirūpintų 
ir aplankytų silpnai stovinčias 
kuopas. ’

Apsvarsčius ir išdiskusavus 
organizacijos reikalus ir kuo
pų padėtį, konferencija užsi
darė kaip 4 vai. vakare.

P. Martinkus, Pirm.
D. P. Lekavičia, Ižd., 
L Diamont, Sekr.

g

no išleistuvių, ba nežinia, ka
da vėl sueisime.

Linkiu viso gero mano drau
gam ir pažįstamiem.

A. Kuzmickas.

Newark, N. J.
Vakacijoms Užsibaigus

Pennsylvanijos anglių ka
syklų apylinkėse tai kasdie
ninės naujienos yra paprastos 
— sužeidė, užmušė ir tt. Tik 
praeitos savaitės pabaigoj, 
penktadienį ir š e š t a d ienį, 
Wilkes B a it e apylinkėj du lie
tuviai sunkiai sužeisti ir vie
nas užmuštas. Vienas iš jų 
yra sunkiai sužeistas — drg. 
Blaškus. Kiek teko sužinoti, 
jis yra pažangus žmogus; tik
rai neteko sužinoti, bet pagal 
kitų žmonių išsireiškimus, tai 
jis yra ir dienraščio “Laisvės” 
skaitytojas.

Mainų darbininkai sunkius 
ir pavojingus darbus atlieka, 
bet permažai apmokami už 
tai.’

Mudviem su mano motere 
čia besisvečiuojant, pavyko 
gauti naują dienraščiui “Lais
vei” skaitytoją ant pusės me
tų. Būsiantis naujas “Laisvės“ 
skaitytojas yra drg. Jonas 
Chaponis, 8 Poplar St., Wilkes 
Barre, Pa.

V. Žilinskas.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė planuoja pusiau 
sumažint dirbimą privačių 
automobilių, kad fabrikai 
galėtų daugiau gamint karo 
reikmenų.

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, ęnausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietimų Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian
Self - Instructor

lietu-Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis 
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50. 

Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybe gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslaį pasauliniai garsių pastatų’ New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
Ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

KM



Antradienis, Liepos 22, I94T LAISVE ' Penktas puslapis

N. Y. Times Korespon 
dentas Rašo: Naciam 

Jau Nekaip Vyksta

Stoughton, Mass

Berne, Šveicarija. — Ka
rinis New Yorko “Times” 
korespondentas D. T. Brig
ham rašo, jog nežiūrint vo
kiečių kartotinų šturmavi- 
mų visame sovietiniame 
fronte, sekmadienį jiem ne
pavyko padaryt jokių svar
bių permainų sovietinėje li
nijoje. O pereitas sekmadie
nis buvo įžanga jau į penk
tą šio karo savaitę.

Tas korespondentas sako, 
jog Smolensko srityje vo
kiečiai per įtūžusias atakas 
laimėjo tik kai kurias ne
svarbias pozicijas, o nuosto
lių daug nukentėjo.

Ušomiro linijoj raudonar
miečiai savo kontr-atakomis 
atmetė vokiečius atgal dau
gelyje punktų.

Sovietų radijas pranešė, 
kad nors vokiečiai kai kur 
turėjo šiek tiek laimėjimų, 
bet jie baisiai daug prarado 
kareivių, ginklų ir kitų ka
rinių įrengimų.

Nevel - Vitebsk - Polotsk 
trikampyje raudonarmiečiai 
atmušė priešų atakas, daug 
jų nukovė ir nelaisvėn paė
mė.

Anglų Oro Veiksmai 
Prieš Nacius

London. — Anglų koman
da praneša, kad jų orlaiviai 
paskutiniu žygiu pavojingai 
sužeidę ir, turbūt, sunaiki
nę aštuonis vokiečių preki
nius laivus, viso 48,000 to
nų; smarkiai bombardavę 
vakarinę . Vokietiją, o la
biausiai Hanoverio fabri
kus, kur padarę didžiulių 
gaisrų.

Anglai nušovę vieną na
cių orlaivį, o naciai — du 
anglų orlaivius.

Nacių Oro Veiksmai 
Prieš Angliją

Berlin. — Vokiečių orlai
viai bombardavo karinius į- 
rengimus vidurinėje ir ryti
nėje Anglijoje, kaip prane
ša vokiečių komanda:

Vokiečiai nušovę žemyn 
dešimts Anglijos orlaivių iš 
tų, kurie mėgino užpult pa
jūrius nacių užimtų kraštų: 
šiaurinės Francijos, Belgi
jos, Holandijos ir Norvegi
jos.

Anglijos orlaiviai mėtę 
bombas keliose vietose 
šiaurvakarinėje Vokietijoj, 
ypač Hanovery j. Niekur jie 
nepažeidę vokiečių fabrikų 
ar karinių įrengimų. Vokie
čiai nušovę vieną iš šių 
bombininkų.

Italai Nuskandinę Tris Angly 
Karinius Laivus

Roma. — Italų komanda 
teigia, kad jų submarinai ir 
naikintuvai nuskandinę Vi
duržemio Jūroje du Angli
jos submarinus ir vieną nai
kintuvą; be to, jie smarkiai 
sužeidę vieną anglų 
vuotlaivį, 10,000 tonų.

šar-

JAPONAI RENGIĄSI
RUI Iš PASALŲ

KA-

Chungking, Chinija. — 
Chinų politikai teigia, kad 
Japonija tik dėl svieto akių 
nuduoda, būk jinai veng
sianti karo. Tuo tarpu iš pa
salų Japonija rengiasi ka
rui prieš Sovietus ar prieš 
Anglijos bei Franci jos kolo
nijas.

Stoughton Lietuvių Kultūrinės 
Spėkos, Mokslo, Meno ir 

Sporto Srityje
Alphonsas Chestnut, B. S.
Mūsų jaunimas kaip ant 

1 “mielių
vių patarlė sako: 
nuo obelės toli nepuola, 
ir pas 
vaikai.

: jaunoji 
‘ Jaunas 
■ Chestnut (Česnulevičius) baigė 
• mokslą ir atvažiavo pas tėve

lius (kurie gyvena 136 Mor- 
, ton St.) ant visai trumpų ato

stogų.
Alphonsas baigė mokslą su 

dideliais atsižymėjimais, gavo 
laipsnį Bachelor of 
Dabar vėl sugrįžo į 
prie techniško darbo 
jos srityje. Tas tęsis 
vasarą, o rudenį stos vėl į Col
lege of William and Mary in 
Virginia, ir tęs mokslą ant to
liau ant Master of Science. 
Pas jauną Chestnut biologijos 
mokslas ir gabumas dar High 
School dienose buvo aiškiai pa
stebimas, ir kada jis pasirinko 
The College of William and 
Mary in Virginia, jis ten stojo 
su visa savo spėka, kaip moks
le, taip ir sporte. Pez* keturis 
metus mokslo jaunas Chest
nut gausiai atsižymėjo ir aukš
tą pagarbą įgijo. Jis yra pre- 

j zidentas Omicron Delta Kap
pa, vice-prezidentas Varsity 
Club, kapitonas Varsity Base
ball, cirkuliacijos manageris 
“The Fiat Hat,” kolegijos lei
džiamo laikraščio. Taipgi yra 
narys “13 Cub,” Clayton Gri
mes Biology Club, Student As
sembly, Varsity Football ir 
Phi Kappa Tua, fraternitas 
ODK. Visi jo pažįstami, drau
gai ir gentys ir aš, korespon
dentas, linkime jaunam moks- 

' lininkui geriausios kloties ir 
skaisčios ateities. ■

The College of William and 
Mary yra nuo seniau Stough- 
tono lietuviams žinoma. Ten 
Mr. A. H. Tiri lis, ir Mr. L. 
Mitkiewicz yra seniau baigę 
mokslą ant mokytojų.

Meno Srityje

Mūsų kolonija yra viena 
tų laimingųjų, čia mes turime 
talentų. Jaučiuosi sau už pa
reigą supažindinti “Laisvės” 
skaitytojus su tomis asmenybė
mis: vieną turime muzikoje, 
dar jauną violinistę, o antras 
didžiai atsižymėjęs dailininkas 
plastikinėj meno kūryboje.

Dėl vaizdelio aiškumo, pa
lyginkime žiemą su pavasariu, 
žiemą: nėr upelio ošimo, nėr 
ežero bangų plakimo, nėr to 
balso bėgančio upelio ir bangų 
plakimo. Viskas pavirsta le
du. Viskas apklota blizgančiu 
baltu sniegu. Augmenija lyg 
mirus, visur tyku, tik vėjalis 
liūdnai sušvilpdamas vartosi 
apie nuogas medžių šakas ir 
kada-ne-kada varnas krankte- 
lėja “piktu” balsu! Visa gam
ta liūdėjime, paniurus.

Visai kita istorija su pava
sariu : viskas juda, bėga. Ki
limas nesulaikomas. Miškai 
pasipuošia nauju rūbu, žemės 
plotai žaliu dangčiu apsiklo
ja. Visa gamta vienoje grožio 
neišskiriamoje jėgoje esti įsup
ta. Tos rytmetinės paukščių 
simfonijos, brėkštanti aurora 
ir gėlių varsos! Tai gamtos 
vaizdas.

Gamtos reginius žmogus vi
sados bando atpasakoti, apra
šyt, atpiešt. Tai žmonijos su
tvertas menas, bet palygina
mojo panašumo su originalu! 
nėra.

Taip lygiai meno srityje. 
Mes turime didelį dvasinį pa- 
siganėdinimą, stengiamės su
prasti. Atgaivinam nuilsusią 
sielą. Meno kūryboje tik ta
lentai užima vietą ir jie nepa
vaduojami.

Čia žodelis apie pačius me: 
nininkus. Vienintelė Stough- 
tone lietuvaitė violinistė yra 
Lillian Lavas. Ji gyvena su 
tėveliais Stoughtone. Mokslą 
ėjo Malkin Conservatory of 
Music, Bostone. Dabar, girdė
jau, rengiasi stot į Boston Uni
versity, dar daugiau studijuot 
muziką.

jaunimas 
kyla. G!erai ta lietu-

Obuolys 
Taip 

mus, geri tėvai, geri 
Su šia vasara mūsų 
inteligentija padidėjo, 
biologas Alphonsas

Science.
Virginią 
biologi- 

per visą

iš

Vienintelis Stoughtone lietu
vis dailininkas yra Charles 
Vermauskas. Turėjo savo kū
rinių didelę parodą Stoughto- 
,no Viešajam Knygyne. Daili
ninkas Vermauskas per 22 
metu kūrybinio darbo padarė 
didelę pažangą. Jo du kūri
niai buvo priimti į Philadel
phijos Meno Akademijos Pa
rodą.

Dailininkas Vermauskas gi
mė Cambridge, Mass. Mažas 
buvo atveštas į Stoughtoną. 
čia užaugo, išsimokslino ir di
delį dailės lobį sukūrė. Jo stu
dija randasi 40 Green St. Kal
bėt nėra ko apie perijodus jo 
kūrybos, kuomet dailininkas 
dar jaunas žmogus tebėra ir 
daug žadantis ateičiai. Jo stu
dija gerai įrengta, erdvinga ir 
bagota kūriniais.

Čia paduosiu tuos kūrinius, 
kurie buvo Stoughtono vieša
me knygyne išstatyti.

Surašąs Angliškai:
1— Iris
2— -Fruit and Flowers
3— Composition of Pond Lilies
4— “Cui Bono”
5— Lilacs
6— Poppies
7— -Water Lilies
8— Composition
9— Sea gulls
10— After a Snow Fall
11— Fresh from the Garden
12— Lady Slippers
13— Peonies
14— Down to the Brook
15— The Stuff Dreams are 

made of
16— Thou Shalt Not Kill
17— Good Old Uncle Sam
18— Three Little Maids
19— The
20— The
21— The
22— You
23— Cape Cod Sand-dunes
24— The Mill Stream
25— Come, Brother; You 

any more 
Two Thous-

Berlin. — Naciai pašiepia 
anglų “V” kampaniją. Sa
ko, “V” — “Victory” — per
galė iki šiol priklauso vo
kiečiams, kurie anglus visur 
sumušę.

London. — Pranešama, 
kad naciai jau suėmę 6,200 
žmonių Paryžiuje už varto
jimą raidės “V” kaip ženklo 
kovos prieš Vokietiją.

nuo ukrainų parapijos, Frank 
Kai-Ming Su nuo Chinų Kon
sulo Pagelb., Joseph Gross žyi 
mus advokatas, Noe Maggetti 
nuo Amalgameitų Unijos, kun. 
C. Markides nuo Graikų Or- 
thodoksų bažnyčios.

Šią demonstraciją rengia: 
Philadelphijos Komitetas 
Sumušimui Hitlerizmo.

Newark. N. J

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

Philadelphia, Pa

iVisi lietuviai susirinkite 
rengiamą didelę demo.nstraci- 
ją prieš hitlerizmą! Reyburn 
Plaza, prie City Hali, šį ket
virtadienį, liepos (July) 24 
d., 5-tą vai. po pietų.

Į šia sueigą susirinks tūks
tančiai žmonių išreikšti kovą 
prieš žvėrišką hitlerizmą ir 
teikimui pagelbos Anglijai, So
vietų Sąjungai ir Chinijai.

Kalbėtojai bus sekanti: kun. 
E. A. E. Palmquist nuo bažny
čių federacijos, kun. D. Pa- 
pantoniou .nuo graikų parapi
jos, kun. N. A. Prifti nuo al
banų parapijos, Mrs. Helen 
Duccart nuo Moterų Demokra
tų Lygos, kun. J. Sawshuk

Matykite Sovietų Judį
Su trečiadieniu, liepos 23 d., 

Little Teatre bus pradėtas ro
dyti Sovietų judis—“Soviet 
Frontiers on the Danube” (So
vietų rubežiai ant Dunojaus). 
Little Teatras randasi po num. 
562 Broad St., Newarke.

“Sovietų rubežiai ant 
jaus” yra dokumcntalė 
rodanti, kaip Raudonoji 
ja paliuosavo moldavus,
ir ukrainus iš po Rumunijos 
bajorų jungo Bessarabijoj ir 
šiaurės Bukovinoj.

Tarp kita ko, filmoje maty
site kaip Sovietų Raudonosios 
Armijos maršalas Timošenko 
su savo broliu ir kūdikystės 
draugais susitiko. Filmą la
bai įdomi ir jaudinanti.

Rep.

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VfiLAI VAKARO.

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

r

Harvest 
War Bride 
Victor
Wanted It

Sweet

Won’t need
26— “And After 

and Years”
27— Squash
28— Poppies and 

William
29— The Big One that Got 

Away
30— Wood Interior
31— Pickerel
32— The Shifting Winds
33— At Muddy
34— Sunlight and Shadows
35— Thanksgiving on the

Farm
36— Stoughton Depot
37— Just Before the Shower
38— Cut-throat Competition
39— Peonies and Iris
40— Upon the Ledges at 

Ames Pond
41— Still Life
42— Fruit
43— Water Lilies
44— At Provincetown
45— The Brook
46— Star-W.

Daug kas būtų galima para
šyt apie gerbiamo dailininko 
Vermausko darbą. Baigdamas 
pasakysiu visiems žinomą po
sakį: “Daug pašauktų, mažai 
išrinktų.” Dailininkas Ver
mauskas vienas,tų išrinktųjų.

Apie Sportininkus.
Būt daug kas rašyt apie 

Stoughtono lietuvišką jaunimą 
sporto srityje, štai Mr. A. Ti- 
rilis, kuris buvo žymus sporti
ninkas, kuomet lankė The Col
lege of the William and Ma
ry. Taipgi Arturas Radvilas 
atsižymėjo 1938 metais Co
lumbia Universiteto komando
je. Pradžioj straipsnio minė
jau Mr. Alphonsą Chestnut, 
plačiai žinomą kaipo “Al”, 
kuris yra kapitonas Varsity 
komandos prie The College of 
the William and Mary.

Teko girdėt, kad Mr. A. 
Radvilas gavo mokytojo vietą 
Reading, Mass., High School 
ir bus galva futbolistų koman
dos prie tos mokyklos.

Korespondentas. 

ATAKUOJA NACIUS Iš 
TRIJŲ PUSIŲ SMO
LENSKO SRITYJE

Maskva. — Raudonoji Ar
mija atakuoja iš šonų ir 
pryšakio siaurą nacių tankų 
ir šarvuotų automobilių 
“liežuvį,” kuris buvo prasi- 
kišęs pirmyn Smolensko srb 
tyje.

Duno- 
filma, 
Armi- 
žydus

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

1113 Mt. Vernon Street

PUBLIC

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

&

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Foplar 4110

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avės,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i o

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Telephone

STagg 2-5043

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

NOTARY

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*

rt

d UNION LABEL

Varpo 
keptuvo 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duoną. 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 duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

s.

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

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

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

/zv£r bell baking COPP-

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1548

MEDIKAMS 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.

lytY r .i* a;. ■■ ..k.h.-.a. į, ,t i,« „ t„i i Wi*. imm.u. ——*■



f

Segtas puslapis

NewWko^ėž^Zinios Gražiai Linksminosi

Vardai Aukavusių 
Jubilėjo Vakare

Nukrito su Lėktuvu Ispanijai Pageltos Šau- Mikulėnienė Sveiksta

Antradienis, Liepos 22, 1941

Penktadienį, laike metinės 
sukakties įsikūrimo Lietuvoj 
tarybinės tvarkos, sekami 
draugai ir draugės aukavo:

Po $1 aukavo: V. Kazei, V. 
Keršulis, A. Sinuš, J. Ažis, B. 
Adomaitis, M. Liepa, K. G. 
Jossie Malinauskas ir M. Si
manavičius.

Po 50 centų aukavo: Bal
čiūnienė, C. Vita, V. Karto
nas, V. Šidlauskaitė, Tamso- 
nas, Kaulinis ir J. Kaulinis, 
Marciutonis, Baltrušaitis.

Po 25 centus: A. Adomai
tienė, Gustaitienė, E. Cibuls- 
kienė, Janulevičienė, O. Kal- 
vaitienė, Miller, J. Urbonas, 
O. Čepulienė, J. Vinikaitis, M. 
Kraujalis, Kraujalienė, F. 
Krunglis, J. Zablackas, J. Bal
čiūnas, Ross, Bonkevičienė, 
Chas. Brown, Dobinienė, P. 
Mingilas, Kliucas, C. žemaitai
tis, Misevičienė, M. Banaitienė, 
Žilinskas, J. Rušinskas, A. 
Gustaitis, Zajankauskas, Ba
rauskas, Ch. Kaulinis, J. Yo- 
tauta, Linkus, Matulevienė, A. 
Linkus, Jr., Kazakevičius, A. 
Hintza, Zurba, Juodzevičia, 
A. JarlOson, C. Meškėnas, K. 
Juknys.

Tarpe užrašytų vardų yra: 
J. Grubis, J. Purvėnas, Al. ša
linis, Purvėnienė ir Stupar, 
bet nepažymėta, kiek tie drau
gai aukavo. Gaila, kad yra 
nelabai aiškiai užrašytų pa
vardžių. Kurių nepilnai išra
šyta, tai atsiprašome. Visiems 
už aukavima tariame ačiū. Vi- v I
so aukų surinkta $41.

Rengėjai.
REZOLIUCIJA.

Hitleriniai fašistai bendrai 
su smetoniniais fašistais jau 
išžudė šimtus Lietuvos žmonių, 
tūkstančius sugrūdo į kalėji
mus.

Kraugeringa hitlerinė šaika 
dabar terioja, plėšia mūsų 
gimtinį kraštą Lietuvą.

Todėl mes Brooklyn© ir 
apylinkės lietuviai, susirinkę į 
masinį mitingą, 18 d. liepos, 
Grand Paradise Salėje, Brook
lyn, N. Y., sušauktą Brookly- 
no Lietuvių Progresyvių Orga
nizacijų, griežtai pasmerkiame 
hitlerinį ir smetoninį • terorą 
Lietuvoje ir pasižadam ben
drai su Amerikos, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir kitų kraštų 
žmonėmis vesti griežtą kovą, 
kad sunaikinti fašizmą ant vi
sados.

Pirmininkas, J. Siurba.

Jaunuolis Harry Silverman, 
18 metų, 163 Nevins St., 
Brooklyn, pasibudavojo mode
linį orlaivį, kurio sparnai nuo 
galo iki galo turi 10 pėdų. Jis 
ir jo draugai išsigabeno tą lėk
tuvą, lakūnas sėkmingai pa
kilo, bet paskui staigiai nukri
to į balą. 
Tas
daug policijos radio vežimų ir 
ligoninių ambulansų. Jaunuo
lis sveikas, apgailestauja su
žeisto lėktuvo, bet neatsisako 
ateityje skrajoti.

Jis pritrūko kuro, 
aksidentas” sušaukė

Pagelba Esantiems 
Armijoje

New Yorke jau susiregistra- 
vę per 20,000 žmonių į Selec
tive Service, kurie stato tiks
lu teikti pagelba esantiems 
armijoj, žinoma, tai daugiau
siai tėvai, broliai, seserys ir 
giminės esančių vyrų armijoj. 
Bet yra ir organizacijų, kurios 
dedasi prie to darbo. Susior
ganizavo per 200 atskirų vie
netų, kurie rengiasi ruošti pa
rengimus ir kitais būdais pa
sidarbuoti. Jie siekia sukelti 
į trumpą laiką apie $11,000,- 
000 pinigais, kad teikus pa
gelba esanties armijoj.

Pereitą konferenciją Brook
lyn© Pažangių Lietuvių Tary
ba ir diskusavo tą klausimą, 
kad imtis teikti pagelba nors 
tiems lietuviams, kurie buvo 
mūsų organizacijų nariais, o 
dabar yra armijoj. Manome, 
kad sekamame posėdyje Ta
ryba plačiau tą dalyką pa- 
svarstys.

Elektristai Gal Šauks 
Generalį Streiką

nūs Piknikas
Liepos 20-tą, Dexter Parke, 

įvyko Ispanijai Gelbėti Komi
teto suruoštas piknikas, kuris, 
apart tikslo paremti Ispanijos 
tremtinius, buvo paminėjimui 
Ispanijos respublikos 5 metų 
sukakties.

Parkas buvo sausakimšai pil
nas svieto, daugiausia ispanų, 
tačiau dalyvavo nemažai ir 
įvairių kitų tautų, Ispanijos 
liaudies ir demokratijos drau
gų. Tūlos draugijos dalyvavo 
su savo vėliavomis ir iškabo
mis. Lietuvių irgi taikėsi ma
tyti apie trejetas desėtkų.

Piknikas tęsėsi nuo ryto iki 
po pusiaunakčio, protarpiais 
paįvairinamas ispan. tautiniais 
šokiais, dainomis, judžiais ir 
kitokiais margumynais. Gi 
daugelyje vietų po parką galė
jai rasti visokiausių žaismių, 
kurių cieliaus ir pajuokos ob
jektais buvo ne kas kitas, kaip 
ispanų budelis Franco, jo kru
vinas u žl ai pintoj as ant sosto 
Hitleris, ir kiti tolygūs. Ispa
nai, kuriems gyvai mintyse te
bestovi kruvinasis karas už 
respublikos laisvę—prieš fa
šizmą nesigaili savųjų smeton- 
nacių jausmų, aštriai ir atvirai 
pareiškia jiems savo paniekai 
Gi tomis žaismėmis sukeltais 
pinigais paremia fašistų tero
ro kalinius, tremtinius ir ko
vose kritusių respublikos gy
nėjų šeimynas. D-vis.

Liepos 3 d. Charlotte Miku- 
licnienė, gyvenanti 837 72nd 
St., So. Brooklyne, buvo išvež
ta į norvegų ligoninę. Liepos 
7 dieną jai padaryta operaci
ja. Po operacijai ligonė žymiai 
taisosi ir manoma, kad greitai 
galės vykti į namus. Mikulie- 
nienė ačiuoja draugams ir 
draugėms už jos aplankymą li
goninėj ir prisiuntimą atviru
čių. Draugai ir pažįstami pra
šomi aplankyti Mikulienienę 
namuose. Duktė.

Sekmadienį, liepos 20, Liet. 
Am. Piliečių Kliubaš turėjo iš
važiavimą. Buvo Rova farmo- 
je, Cassville, N. J.

Kliubiečių ir jų draugų vy
ko 4 autobusai. Be to, dauge
lis važiavo savomis mašinomis. 
Vieta buvo graži ir patogi; vi
si buvo patenkinti. Pati kelio
nė busais buvo linksma. Bu
šuose teko patėmyti Joną Ba- 
lažentį ir V. Višniauską, ku
rie, kaip biznieriai, gražiai su 
kitais dalyviais vaišinosi.

Rep.

MILIŪNAS CONEY ISLANDE

Hitleriški Lapeliai
Išeinant iš lietuvių masinio 

susirinkimo Hitlerio šnipai da
lino lapelius, po kuriais jie 
veidmainiškai pasirašo “Tikri 
Demokratijos Draugai.” Aiš
ku, kokia jiems “demokratija” 
apeina, kada jie džiaugiasi bu
deliškais darbais Hitlerio raz- 
baininkų šaikos Europoje. La
peliuose bjaurioja Sovietų Są
jungą, jos Raudonąją Armiją, 
Amerikos lietuvių veikėjus, 
bet ten nei pusės žodelio ne
sako prieš budelį Hitlerį. Jau 
šis vienas faktas parodo, kad 
tie gaivalai yra Hitlerio šnipai, 
priešai Lietuvos liaudies, ne
prieteliai ir Amerikos laisvės, 
šios šalies demokratinės san
tvarkos. Bet jie apgavimui 
masių pasirašo “demokratai.” 
Ateityje, mano supratimu, rei
kia vyti tolyn tuos Hitlerio- 
Smetonos šnipus, kad jie ne
smirdėtų tarpe lietuvių masių.

Darbininkas.
Jungtinių Valstijų gegužės 

mėnesį išvežimas siekė $385,- 
000,0'00, veik tiek buvo ir ba
landžio mėnesį.

Bankų susivienijimas prane
ša, kad per pastaruosius tris 
mėnesius laiko, tik New Yorko 
valstijoj, ant $5,600,000 ma
žiau pinigų įdėta į bankus, 
kaip pirmiau.

Šiandien Iškilmės Prie 
Laisvės Statulos

18,000 Susirinko į 
Koncertą

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

Valgykite 
MEDŲ

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Elektristų Brolijos 3-čio Lo- 
kalo Komitetai, AFL, ragino 
biznio vedėją Harry Van Ars- 
dale, Jr., paskelbti 6,500 elek
tristų streiką, jeigu liepos 21- 
mą sušauktoji tarp Edison fir
mos atstovo Floyd L. Carlisle 
su Statybos Amatų Tarybos 
prezidentu Thomas A. Murray 
konferencija pasirodytų tik 
vienu kitu pasikalbėjimu arba 
kaip darbininkai vadina kom
panijos “siuntinėjimu aplink.” 
Kova tęsiasi jau 18 mėnesių.

Liepos 21-mą taip pat su
šaukta Lokalo 3-čio Pild. Ta
rybos nepaprastas susirinki
mas, kad tuoj po konferenci
jos su firma galėtų, veikti.

Jeigu elektristai bus privers
ti streikuoti, tiesioginiu ar ne
tiesioginiu būdu bus sulaiky
ti nuo darbų apie ketvirtada
lis miliono statybos darbinin
kų.

Lietuvių Pavardės Tarp? 
Šaukiamų Armijon

Tarpe naujai iš New Yorko 
šaukiamų armijon yra seka
mos lietuvių pavardės: Jonas 
Skulskis, Eug. Smolinskis, 
Frank Augustas Repečinskas, 
Mik. čaputa, Kazys Stanley 
Pratašėvičius, Juozas Janavi
čius, Stife Stakionis ir dar ke
lios kitos.

PELNAGROBIAI AKSTINO 
VAIKUS VAGIŠIAUTI

Neseniai policijai suarešta
vus keturis įtartinai elgian- 
čiuosius vyrukus prie krautu
vės Elmhurst, L. I., išsiaiškino 
šaika vagišių, kurie per pasta
ruosius 6 mėnesius suvogę iš 
didžiojo New Yorko krautuvių 
$20,000 vertės audeklų ir ga
tavų prekių. Prekės tarpinin
kų parduota už $4,000.

Didžiausia šios šaikos begė
dystė buvo tame, kad vagystei 
prikalbinėta jauni vaikėzai, 
mokant jiems nuo $5 iki $10 
už grobį. Vienas iš suimtųjų 
buvo vos 15 metų.

Ten buyo suvaidintas 
Russe.” Tamara Tou- 
šoko klasišką šokį 

Leonida Ma-

Pagerbimui poetės Emma 
Lazarus sukaktyje jos 92-jo 
gimtadienio, prie Laisvės Sta
tulos, ant kurios papėdės yra 
įrašyta visam pasauliui žino
moji jos parašyta sonata Nau
jasis Kolossus, įvyks iškilmin
gos ceremonijos, rengiamos 
per Amerikinį Ateiviams Gin
ti Komitetą. Yra pakviesti 
miesto majoras LaGuardia ir 
valstijos gubernatorius Leh- 
manas, taipgi sudaryta planai 
programą perduoti radio ban
gomis iš miestavos stoties 
WNYC, 2 vai. po pietų, liepos 
22-rą.

Melvin Lasky iš Laisvės Sto- 
vylos štabo kalbės apie poe
tės gyvenimą ir darbus, ku
riais ji pagarsėjo, kadangi jie 
simbolizavo siekius demokra
tijos ir laisvės kaip milionams 
ateivių, taip ir čiagimių ame
rikiečių.

Prie Laisvės Statulos prive
ža laivas, kuris išeis nuo Bat
tery Park lygiai 1 vai. dieną. 
Statula yra ir šiaip įdomi pa
matyti, tad ypatingai šia pro
ga, kurie tomis valandomis 
liuosi, raginami nuvykti.

Liepos 20tą tartum buvo 
nekarštas oras, tačiau garsią- 
jame Coney Islande vėdinosi 
ir kaitinosi milionas žmonių. 
Apie kita tiek buvę per kelias 
kitas maudynes pajūriuose.

John Flaherty iš Madison, 
N. J., mirė Bellevue ligoninėj 
nuo sumušimo per nežinomą 
asmenį prie 287 Greenwich 
St., N. Y., kur jiedu nežinia 
dėl ko susimušė.

Second Ave. busui smogus 
į aukštojo geležinkelio pilio
rių prie 32nd St., N. Y. su
žeista 9 žmones, vienas gana 
sunkiai.

Queens Knygyno, Jamaica, 
pataisos baigtos. Padidinta 
šildymo sistema, suvesta nau
jos šviesos. Įtaisyta sandėlis 
ir knygų, apdarytu ve.

New Yorko mieste vienas 
žmogus iš kiekvienų 6-ių skai
čiaus važiuoja automobiliuje 
susipirkti sau gyvenimo 
menis.

reik-

mau-Sako, kad Rockaway 
dynių srityj bus atidaryta, 
kaip kuriose gatvėse, veltui 
pasistatyti automobilius vietos.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. KaSk’aučius

Kaina 75c Kvorta 4

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

•j

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmens 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai? 
ir planetų atspėjimais 35c. i

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .........................................$1-75

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

i

85c
60c
60c
60c
60c

Lewisohn Stadijuman, sek
madienį, susirinko per 18,000 
publikos pasigerėti viešu kon
certu. 
“Ballet 
manova
“Gulbės Ežere, 
sina ir Aleksander Danilov iš
pildė kitą baletą “Petruška,” 
o Andrei Eglevsky “Princas 
Igor.” New Yorko publika 
myli viešus koncertus ir vaidi
nimus, kurių yra nemažai va
saros laiku paprastomis ir sek
madienių dienomis.

Dr. A. Petriką Sugrįžo
Dr. A. Petriką, kuris buvo 

išvykęs. į Buffalo dalyvauti 
Niujorko valstijos dantų gydy
tojų suvažiavime, sugrįžo ir 
vėl stojo savo profesijos dar
ban. Jis buvo apsilankęs Nia
gara Falls, Ithaca ir kituose

miestuose.
—Kelionė labai patiko, — 

sakė jis. R.

STABDANT TRIKŠMADA- 
RIUS VIENAS NUŠAUTA

Praeivis susistabdęs važiuo
jantį radio karu policistą Nu
gent, S. L, prašydamas su
tvarkyt grupę triukšmaujančių 
jaunų vyrukų. Policistui para
ginus vyrus- paliauti, penki už
klupo policistą, kuris buvęs 
priverstas šauktis pagelbos ir 
jam talkon pribuvęs taksikas 
Gagliardo. z Imtynėse Stephen 
Mitchell mirtinai pašautas, jo 
brolis Kenneth, John Fenton, 
Harold Beattie, ir Thomas Gri
mes suimti.

Nušautasis, Fenton ir Beat- 
tie turį vagišiavimo rekordą. 
Policistas išteisintas, kadangi 
revolveris iššovęs nušautąjam 
norint jį išveržti iš policisto.

UŽMUŠĖ AUTO NELAIMĖJ

Susidūrus dviem mašinom 
ant North Channel Tilto prie 
Cross Bay Blvd, užmušta du 
nežinomi vyrai, o kitoj maši
noj sunkiai sužeisti Frank ir 
Lillian Rossi, 346 Marion St.

Kovai prieš priešo orlaivių 
užpuolimų New Yorke jau su- 
siregistravo 58,008 piliečių.

? •v ,w

KLASĖ APSIGYNIMO 
DARBAMS

Sustreikavo 1,000 darbinin
kų N. Y. Butchers Dressed 
Meat Co., kuri randasi ant 
39th St., netoli llth Avė., 
New Yorke.

New Yorko Inžinerijos Ko
legijoj pradėta antras 11-kos 
savaičių kursas su 700 vyrų ir 
20 moterų studentų pasiruoši
mui šalies gynimo darbams. 
Pirmasis kursas išleido 133 
studentus.

Kursuosna imami nejaunes- 
ni 18 metų, baigę vidurinę 
mokyklą (H. S.). Pirmenybė 
duodama mokantiems mecha
niškos bražymos, algebros, tri
gonometrijos, chemijos ar fizi
kos.

Skelbkites savo biznį dien
rašty] “Laisvėje.”

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Teisia 5-tą Mokytoją
Miestava Aukštesniojo švie

timo Taryba pradėjo teisti 
Sidney Eisenberger, suspen
duotą iš Miesto Kolegijos che
mijos mokytoją, kaltinamą na
rystėj Komunistų Partijoj.

Eisenberger yra 5-tas mo
kytojas teisiamas pasekmėje 
Rapp-Coudert komiteto ka
mantinėjimų ir atakų ant lais
vojo švietimo ir progresyvių 
švietėjų.

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50, 60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių, fosforo,* iodo, Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus dakįiras ražo: “Až pats jj 
vartojau. , Pasekmės puikios.” Specialis supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja .tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

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

padarauIš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

krajavus 
su ame- 

Rei-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Telefonas: Humboldt 2-7964
•tat

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8 ‘ 
Nėra valandų sekmadieniais

Tarime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.




