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lio karo mėnesį. Hitlerio govė- 
dos užpuolė Sovietų Sąjungą 
birželio 22 d.

Hitleris skubėjo, nes norėjo 
užimti Ukrainą tučtuojau, kai 
ten bus kviečiai pribrendę— 
jis manė pasiimti juos. Per 
vieną mėnesį, daugelis abla- 
vukų manė, Hitleris ne tik Uk
rainą pasiimsiąs, bet ir visą 
Sovietų Sąjungą.

Bet, bet, bet!... Jei ne tas 
“bet!”. . .

Hitleris pamiršo, kad Sovie
tų Sąjungoj yra to k is dalykas, 
kaip Raudonoji Armija, kaip 
raudonasis oro laivynas, kaip 
raudonasis jūrų laivynas. Jis 
buvo pamiršęs, kad Sovietų 
Sąjungoj yra tokis dalykas, 
kaip arti 200 milijonų žmonių, 
suvienytų, apšviestų, pasirįžu- 
sių bile puolančiam priešui už
duoti mirtiną smūgį.

Hitleris girdėjo, kad Sovie
tų Sąjungoj kažin kur tai yra 
Stalino tvirtumų linija. Bet 
jis nežinojo, kad visa Sovietų 
Sąjunga yra Stalino Tvirtumų 
Linija! Kiekvienas gyvenama
sis namas, kiekvienas fabrikas, 
kiekvienas kolektyvas, kiek
viena mokykla, žodžiu, kiek
vienas pastatas yra tvirtuma 
prieš įsiveržėlį. Ir tosios tvir
tumos sudaro vieną didžiulę 
Sovietų Sąjungą, vieną didžiu
le Stalino linija.

Kadangi jis tų dalykų neži
nojo arba juos pamiršo, tai po 
mėnesio laiko karo Hitleris na
mon vežasi dar vis ne kviečius, 
ne gėrybes, bet savo sužeistuo
sius karius—šimtus tūkstančių 
J Ų •'

Hitleris užpuolė Lenkiją 
1939 metų rugsėjo 1 d. Rugsė
jo 6 d. jis pasiėmė Krakovą, 
rugs. 7 — Dancigą; rugs. 8 
d. jie įėjo į Varšuvos prie
miesčius.

Francijos armija buvo skai
toma “geriausia sausžemio ar
mija.” Hitlerio govėdos įžen
gė į Francija 1940 m., gegu
žės 14 d.; birželio 14 d. vo
kiškų nacių kariuomenė įžen
gė į Paryžių.

Po trijų dienų Francijos 
pardavikiškoji valdžia prašė 
Hitlerio “garbingai susitaiky
ti.” Vadinasi, po mėnesio lai
ko Francija buvo negarbingai 
nugalėta, dėka jos pardavi- 
kams — kariuomenėje ir val
džioje.

Susigrobęs Francijos gink
lus, tankus ir orlaivius; susi
grobęs čechoslovakijos, Lenki
jos, Belgijos, Hollandijos, Ju
goslavijos, Rumunijos, Norve
gijos, Graikijos ir daugybę 
Anglijos ginklų, tankų ir amu
nicijos; sukoncentravęs visas 
karo jėgas — jėgas, kokių pa
saulis nebuvo iki šiol matęs, 
Hitleris iš pasalų, žvėriškai, be 
jokio įspėjimo puolė Sovietų 
Sąjungą. Jis manė apsidirbti 
su ja taip greitai, kaip su Len
kija ir su Francija.

Hitleris laukė Sovietų Są
jungoj penktako lonistų— 
Quislingu, — kurie jam padė
tų. Jis manė Raudonąją Ar
miją esant tešla, per kurią jo 
aštrus peilis pereis lengvai ir 
sklandžiai.

Bet jis to nesulaukė!

Paklojęs virš milijoną savo 
kareivių, Hitleris nieko iki 
šiol nelaimėjo.

Tiesa, jis užėmė didelę dalį 
SSSR teritorijos. Bet jis jds 
neužkariavo. K i e k v iename 
žingsnyje jis randa priešą, — 
partizaną. Kiekviename žings
nyje jis turi nuostolius. Jo už
nugaris ėdamas smarkiųjų So
vietų orlaivininkų. Jo laivai 
su kariais siunčiami Baltijos 
dugnan. Jo tankai, jo orlai
viai nakinami be atodairos.

h* jeigu šitaip ilgai pasitęs, 
jei Šitokioje padėtyje jį už
klups žiema, Hitleris karą pra
kiš. Nėra tokios kariuomenės, 
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SUNAIKINTA 52 NACIŲ ORLAIVIAI; JIEATMUŠTI NUO LENINGRADO; VOKIEČIŲ ŠTURMAIATREMIAMI
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Maskva, liepos 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Visą praeitą naktį buvo tęsiamos atkaklios kautynes 
kryptyse Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Novogrado Vo- 
lynsko. Visose kitose fronto dalyse nieko reikšmingo ne
atsitiko.

Vakar per ištisą dieną mūsų oro jėgos sunaikino 31-ną 
priešo orlaivį, o mes netekome šešių savo orlaivių.

Maskva, liepos 22. — šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šį pranešimą:

Smarkūs mūšiai vyksta linkmėse Polotsko, Nevelio, 
Smolensko ir Novogrado Volynsko. Kitose fronto dalyse 
nebuvo jokių svarbių karo veiksmų.

Mūsų oro jėgos tęsė savo veiksmus prieš mechanizuo
tą priešo kariuomenę ir jo oro jėgas.

Liepos 20 ir 21 d. vokiečių orlaiviai kartotinai stengė
si užpult Leningradą, bet apsigynimo vienetai iš mūsų 
oro jėgų užkirto jiem kelią, ir priešo orlaiviai nepajėgė 
pasiekt Leningrado apskritį.

Pirmame bandyme pasiekt Leningradą buvo nušauta 
žemyn vienuolika vokiečių orlaivių; antrame jų bandyme 
tapo nukirsta žemyn dešimt vokiečių orlaivių. Dingo ke
turi mūsų orlaiviai.
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ŽYGIAI SOVIETINIŲ DIDVYRIŲ
Maskva, liepos 21. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas, tarp kitko, pažymėjo sekamus įvykius:
Sovietų kovos lėktuvų grupė, komanduojama kapitono 

Poliakovo, pagerbto trimis ordenais, prisiartino prie prie
šo orlaivių stovyklos tuo momentu, kai vienas fašistų 
orlaivis ruošėsi nusileist žemyn. Lakūnas Rešetnikovas 
neleido jam nutūpti, bet nukirto jį žemyn smarkia ug
nim iš savo kulkasvaidžio.

Tuo pačiu laiku lakūnas Drovik kulkomis pervarstė 
suomių baltagvardiečių orlaivį tupėjusį toje stovykloje. 
Priešo orlaivis eksplodavo ir apsipylė liepsnomis. Lakū
nai Poliakovas ir Kaliničenko bombomis sunaikino pen
kis priešo orlaivius, kurie buvo pasislėpę miške. Puikiai 
įvykdę jiem duotus įsakymus, visi šie Sovietų lakūnai su
grįžo į saviškę orlaivių stovyklą.

Vokiečių armija kenčia didelius nuostolius kareivių ir 
įrengimų. (Paimti nelaisvėn) vokiečiai puskarininkiai iš 
22-ros divizijos, 311-to pėstininkų pulko, Franz Kelin ir 
Rudolff Jansen, sakė, jog karo pradžioje kiekviena 311-to 
pulko kuopa turėjo po 170 kareivių, 9 šarvuotus automo
bilius ir 24 motorinius dviračius, o dabar šio pulko kuo
pos teturi tiktai po 15 iki 20 kareivių ir po du iki trijų 
šarvuotų automobilių.

Laike kutyniu mažame miestelyje “P” keli vokiečių 
tankai su motorizuotais pėstininkais buvo įsilaužę į eiles 
mūsų “M” pėstininkų pulko. Ši priešo grupė liko sunai
kinta. Tada mūsų žvalgai pranešė, jog stambi priešo tan
kų eilė, lydima pėstininkų, traukia keliu pirmyn. Mūsų 
pulkas pradėjo kontr-ataką, atkirto vokiečių pėstininkus 
nuo tankų ir visiškai juos sunaikino.

Lakūnai iš mūsiškio Baltijos laivyno oro būrio — 
vyresnysis leitenantas Mitinas ir leitenantas Kozlovas — 
sėkmingai atakavo vieną priešo orlaivių stovyklą ir su
naikino septynis jo orlaivius tenai.

Arti Bulgarijos uosto Varnos, bulgarų naikintuvas 
smogė vokiečių submarinui. Submarinas nuskendo ir žu
vo jo įgula.

DARBO ŽMONIŲ PASITIKĖJIMAS STALINU
Iš miestų ir sodžių niaukia atsiliepimai darbo žmonių 

apie Juozo Stalino paskyrimą Sovietų apsigynimo komi
saru. Uljanovas, meistras metalo kočiojimo skyriaus 
Maskvos “Pjautuvo ir Kūjo” fabrike, pareiškė viename 
susirinkime:

“Mūsų šalies ir viso pasaulio darbo žmonių akys yra 
atkreiptos į mūsų Bolševikų Partija, i mūsų vadą ir dran
ga Stalina. Mes žinome, jog mūsų šalies gynimas vra pa
tikimose Stalino rankose. Mūsų stiprybė ir nepaklibina
mas pasiryžimas sutriuškint ir sunaikint fašistinius bar
barus auga vis didyn kas valanda.”

Vokiečių belaisviai Sovietų Sąjungoje siunčiami į šalies gilumą.

Šimtai Vokiečių Orlaivių Puolė Bombar- 
duot Maskvą: Tik Keli Pasiekė Ją;

17 Jų Nušauta; Kiti Nuvyti Šalin
Maskva, liepos 22. — Dar 

pirmą kartą šiame kare na
cių orlaiviai bombardavo 
Maskvą. Daugiau kaip 200 
jų orlaivių puolėsi ant Mas
kvos, bet tik keli pasiekė 
miestą: Sovietų priešlėktu
vinės kanuolės ir orlaiviai 
nuvijo kitus šalin ir nušovė 
septyniolika vokiečių orlai
vių.

Vokiečiai Sakosi “Pra
gaištingai” Bombar

davę Maskvą
Berlin, liepos 22. — Na

cių komanda skelbia, kad 
jos orlaiviai per pusšeštos 
valandos “p r a g a ištingai” 
bombardavę Maskvą; jie, 
girdi, dvylika didžiųjų bom
bų pataikę arti Kremliaus, 
Sovietų valdžios centro, ir 
sukėlę 20 didelių gaisrų į 
rytus nuo Kremliaus.

(O į rytus nuo Kremliaus 
stovi garsioji Šv. Basiliaus 
katedra, Istorinis Muzėjus, 
Praktiškų Mokslų Muzėjus, 
Centraliniai Prekybos Rū
mai ir Sunkiosios Pramo
nės Komisariatas.)

Stalinas Pasiskyrė 
Keturis Padėjėjus

Maskva. — Komisarų pir
mininkas Juozas Stalinas, 
apsigynimo komisaras, pasi
skyrė sau šiuos keturis pa
dėjėjus:

E. A. Šadenką, armijos 
komisarą; generolą J. N. 
GedoTenką, tankų specialis
tą; gen. A. V. Chrulevą ir 
orlaivyno generolą P. F. Ži- 
garevą.

ORAS. — Bus šilčiau, da
linai apsiniaukę.

PALAVINTŲ KARIU PALEIDIMAS BOTU TRAGIŠKA KLAIDA
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas liepos 21 d. 
atsišaukė į Jungtinių Vals
tijų kongresą, kad paskelb
tų nepaprastą stovį šalyje ir 
tuomi leistų prezidentui il
giau, kol reikės, palaikyt 
armijoj draftuotus karei
vius, milicininkus ir atsar-

Užpuolikai nepataikė į jo
kius kariškai svarbius pa
status ir abelnai mažai 
nuostolių tepadarė, nors su
kėlė kiek gaisrų ir užmušė 
bei sužeidė tam tikrą skai
čių nekariškių gyventojų. 
Dar skaitoma užmuštieji ir 
sužeistieji.

Alarmas prieš nacių orlai

vius Maskvoje tęsėsi pusšeš- 
tos valandos.

Vokiečių Bomba Arti Ame
rikos Ambasados Maskvoj

Maskva. — Vokiečiu oro 
bombos čia padegė kelis na
mus ir užmušė bei sužeidė 
mažą skaičių žmonių. Viena 
bomba nukrito arti Ameri
kos ambasados.

NACIAI SIŪLO ANGLIJAI 
TAIKĄ, 0 PRIEŠ SOVIE

TUS BENDRĄ KARA
Ankara, Turkija. — Na

ciai Turkijoj ir kituose be- 
pusiškuose kraštuose prade
da naujus taikos siūlymus 
Anglijai aplinkiniais keliais. 
Nacių diplomatai susierzinę 
peikia Angliją už pasirašy
mą bendradarbiavimo su 
Sovietais. Sako, Anglija tuo- 
mi padeda bolševizmui, bet, 
girdi, jinai turėtų išvien su 
Vokietija kariaut prieš so
vietizmą. Nacių agentai pa
brėžia, kad jeigu vokiečiam 
nepavyktų sukriušint Sovie
tus, tai reikštų revoliuciją 
visoj Europoj ir komunizmo 
laimėjimą.

Vokietijos radijas ir spau
da vis dažniau ir dažniau 
atsišaukia į kapitalistinį pa
saulį eit išvien su naciais 
prieš Sovietų Sąjungą, ku
rią jie vadina “bendru prie
šu.”

Tuo pačiu laiku naciai ge- 
rinasi Anglijai ir giria ang
lų narsą ir tvirtybę. '

Berlin, liepos 22. — Vo
kiečių komanda garsina, 
kad jie nužygiavę 60 mylių 
į rytus nuo Smolensko.

SOVIETAI UŽGINČIJA
Maskva, liepos 22. — So

vietai teigia, kad naciai dar 
neužėmė Smolensko.

PREZID. ROOSEVELTAS

Senatas Leidžia Prezi
dentui Draftuot Nuosa

vybę Karo Tikslams
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas vienbalsiai 
priėmė sumanymą, kuris į- 
galioja prezidentą Roose- 
veltą perimt į valdžios ran
kas iki 1943 metų bile pri
vačius fabrikus, įrengimus, 
sandėlius, mašinas, medžia
gas bei įrankius būtinai rei
kalingus šaliai ginti, jeigu 
jų savininkai atsisakytų 
.perleist valdžiai tokius reik
menis už žmonišką atlygini
mą.

ANGLŲ LAKŪNAI PLAČIAI 
BOMBARDAVĘ NACIUS 
London, liepos 22. — Ang

lijos orlaiviai daugmeniškai 
sprogdino ir degino vokie
čių prieplaukas, orlaivių 
stovyklas, geležinkelių sto
tis, fabrikus, žibalo sandė
lius, laivastatyklas, amuni
cijos magazinus ir kitus ka
riškai svarbius pastatus 
šiaurinėje Francijoje, Dani
joje, Belgijoje ir Holandijo- 
je, kaip praneša anglų ko
manda.

Anglai per 24 valandas 
prarado 5 savo orlaivius.

Tik keletas vokiečių orlai
vių bombardavo rytinę Ang
liją ir sunaikino kelis gyve
namus namus.

ginius, kurie buvo paimti 
karinėn tarnybon tik vie
niems metams.

Rooseveltas nurodė kong
resui, jog dabar “begaliniai 
didesnis” pavojus gręsia 
Jungtinėms Valstijoms ir 
kitiems amerikiniams kraš
tams, negu vieni metai at
gal. Prezidentas sakė, jog 
tų kareivių paleidinėjimas, 
kuris pagal ligšiolinį įstaty
mą, prasidėtų už dviejų mė
nesių nuo dabar, tai reikš
tų krikdymą Amerikos ar
mijų ir būtu “tragiška klai
da.”

Prezidentas savo atsišau
kimą taipgi įkalbėjo į fono
grafo plokšteles, kuriomis 
jo kalba paskui buvo pa
skleista per radiją.

PREZ. ROOSEVELTO 
KALBA

Prezidentas Rooseveltas, 
tarp kitko, sakė:

“Jeigu kongresas nepada
rys tolesnio reikalingo tari
mo, ... tai pradedant nuo 
šio rudens, apie du trečda
liai Jungtinių Valstijų ar
mijos bus pradėta paleidinėt 
iš mobilizacijos (demobili- 
zuot).

Kongreso išleistas įstaty
mas dėlei Parenkamosios 
Karinės Tarnybos numatė, 
kad galima būtų bile kada 
turėt daugiau kaip miliono 
vyrų armiją gatavai pri
ruoštą ir organizuotą.

Bet jeigu du trečdaliai 
kuopos, bataliono, pulko ar 
divizijos narių būtų pasiųs
ta namo, o paskui vėl pa
šaukta tarnybon, tai juos 
vėl per tūlą laiką tektų iš 
naujo organizuot ir sude-
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Kaipgi Bus Su Japonija?
Pasak Washington© daviniais, šiomis 

dienomis vidaus reikalų sekretorius Ha
rold Ickes buvo pasiūlęs prezidentui 
Rooseveltui tuojau nukirsti davimą Ja
ponijai aliejaus. Argi tai normalu, kai 
Japonijos imperialistai gabenasi sau A- 
merikos aliejų į sandėlius, kurį, galimas 
daiktas, neužilgo jie panaudos prieš tą 
pačią Ameriką? Japonijos valdovai, jų 
naujoji vyriausybė, susidedanti daugiau
siai iš militaristų, ginklais barškina A- 
merikai, o iš čia jie gauna to taip svar
baus karui dalyko, kaip aliejus!

Bet prezidentas Rooseveltas Ickes’o pa
siūlymo nepriėmė. Vietoj to, sakoma, yra 
prieita išvados, kad Amerika nutrauk
sianti davusi Japonijai aliejų ir bile ko
kią medžiagą, reikalingą karui, jei Japo
nija pradėsianti kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą.

Mums rodosi, Japonijos viešpačiai da
rys viską pradėti karą. Kur jie pirmiau 
veržšis — į šiaurius (ant Sovietų Sąjun
gos) ar į pietus — į Indo-Chinija, — kol 
kas niekas, apart Japonijos viršūnių, ne
žino. Bet Amerika jau dabar turėtų im
tis griežtesnių žingsnių prieš tąjį Toli
mųjų Rytų taikos neprietelių ir, kiek tik 
galima, turėtų jį suvaldyti.

Japonijos klausimu mūsų pozicija bu
vo tokia pirmiau, mes jos laikomės ir da
bar.

Nacizmas Pietų Amerikoj
Bolivijos vyriausybė pradėjo griežtes

nius žingsnius naciams suvaldyti. Ji pa
skelbė karo stovį, ji suareštavo visą eilę 
buvusių valdininkų ir atskirų individua
lų, ji uždarė keletą laikraščių, žodžiu, ji 
pradėjo griežtai slopinti tą gudriai suor
ganizuotą nacių judėjimą, kuris buvo be- 
simojąs pravesti krašte perversmą, vis
ką atiduodant į nacių rankas.

Jokis demokratiją mylįs žmogus, aiš
ku, nieko nesakys prieš tokį Bolivijos 
žygį. Priešingai, kiekvienas tik pasi
džiaugs tuomi. Tai gera pradžia kovai su 
fašizmu.

Bet reikia atsiminti, kad Bolivija ne 
viena tokia šalis Pietų Amerikoje. Ten 
yra dešimts respublikų ir veik kiekvieno
je nacių judėjimas yra stiprus. Vokietijos 
fašistai nesigaili maišų aukso propagan
dai vesti. Jie ten paperka spaudą, radijo 
ir pavienius asmenius; naciai daugumoje 
Lotynų Amerikos respublikų veikia vie
šai ir slaptai.

Centralinėje Amerikoje, išskaitant 
Meksiką ir Panamą, dalykai, matyt, ma
žai kuo geresni. Ir ten naciai ir jų agen
tai veikia.

Reikia pasidžiaugti prezidento Roose- 
velto aną savaitę padarytu nutarimu: 
padėjimu juodąjame sąraše visų firmų, 
kurias Lotynų Amerikoje valdo naciai. 
To neužtenka. Turėtų būti daroma vis
kas, kad pačiuose Lotynų Amerikos kraš
tuose būtų reikalaujama liaudžiai dau-

Šiandien Pavojus Didesnis, Negu 
Buvo Pernai

Prezidentas Rooseveltas, savo pareiš
kime Jungtinių Valstijų kongresui, pa
brėžė vieną neužginčijamą faktą, kuris 
pasako viską, būtent: šiemet Amerikai 
pavojus yra didesnis, negu jis buvo per
eitais metais apie šį laiką. Tasai pavo
jus išplaukia iš fašistinės ašies, iš fašis
tinių kraštų, — Vokietijos, Italijos, Ja
ponijos — iš tų tarptautinių banditų, ku
rie pasimojo sunaikinti demokratijas -ir 
užviešpatauti.

Prezidentas įvardijo nacių Vokietiją, 
laužančią savo sutartis, puolančią ramius 
kraštus, kai tik jai pasitaiko proga. Jis 
pabrėžė paskutinį nacių Vokietijos ban
ditišką žygį — užpuolimą ant Sovietų Są
jungos, kaipo vieną iš bestijiškų žygių.

Todėl prezidentas reikalauja kongre
so, kad jis pakeistų tąjį įstatymą, sulyg 
kuriuo iki šiol buvo imami verstinon ka
riuomenėn vyrai tiktai vieneriems me
tams laiko. Jis nurodė reikalą turėjimo 
stiprios kariuomenės, išlavintos, išmoks
lintos, galinčios kariauti. Nes jeigu nebus 
vyriausybei suteikta teisė palaikyti pa
imtuosius karius neribotam laikui, jeigu 
vyriausybė bus priversta paleisti karius 
po metų laiko ir- į jų vietą statyti naujo
kus, tai Jungtinių Valstijų kariuomenė 
išsigims; jai būsiąs užduotas didelis smū
gis.

Prezidento kalba buvo transliuojama 
per radijo stotis, spausdinta laikraščiuo
se, išklausyta kongrese. Nėra abejojimo, 
kad kongrese atsiras nemažai tokių, ku
rie tam priešinsis. Tam priešinsis ypačiai 
senatoriaus Wheelerio šalininkai, Lind- 
bergho šalininkai ir kitoki kongresma- 
nai ir senatoriai, kurie pritaria fašiz
mui, kurie pritaria hitlerizmui. Bet yra 
vilties, kad jie pasiliks mažumoje.

Jungtinės Valstijos gali bile kada būti 
kare. Hitlerio siutimui dar nėra padary
tas galas. Nemanoma, kad viena Sovietų 
Sąjunga galės greit padaryti galą hitle
rizmui. Karas tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos, atrodo, gali nusitęsti ilgai. O 
tuo pačiu sykiu Hitleris gali bandyti pra
dėti naujas a van turas. Jam gali padėti 
Japonijos imperialistai, kurie skubiai 
ruošiasi, — ruošiasi ne gerui.

Todėl visai teisingas yra prezidento 
R.oosevelto reikalavimas, kad Jungtinės 
Valstijos sustiprintų savo jėgas didžiau
siam žmonijos neprieteliui hitlerizmui su
naikinti.

Jų “Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva“

“Vilnis” (iš liepos 18 d.) rašo:
“ ‘Naujienos’ ir ‘Draugas’ vakar pa

skelbė ‘liūdną naujieną.’ Ancevičius juos 
taip suartino su Hitlerio režimu ir su jo 
‘laimėjimais,’ kad šiem laikraščiam labai 
sunku suvirškinti pranešimą iš Šveicari
jos, jog Hitlerio valdžia ‘nuginklavo su
kilėlius.’ O gal dar skaudžiau suvirškinti 
pranešimą, kad ‘vokiečių intencijos atei
čiai yra dar nežinomos.’

“Išeina taip: Hitlerio pąįįktavimu, 
‘patriotai’ suruošė Kaune sukilimą prieš 
Sovietų valdžią, Hitlerio agentai juos už 
tai paglostė, o po to ... nuginklavo.

“Vietoj ragaišio ir medalių — kieta 
hitlerinė kumščia. Maurai atliko savo 
darbą, maurai gali eiti velniop!

“Hitlerio klika yra tos nuomonės, kad 
Lietuva reikalinga jai pačiai. Jam reikia 
ištraukti iš jos visus gyvybinius syvus, o 
tik po to galima bus numesti kelis ap
graužtus kalus smetoniniam,s ir klerika- 
liškiems bliudlaižiams ir storkakliams.”

Clevelande šiomis dieno
mis buvo laikoma jūrininkų 
National Maritime Unijos 
konvencija. Dalyvavo apie 
pustrečio šimto delegatų.

Kiek dabar ši kovinga 
unija turi narių, negalima 
pasakyti. Bet kad National 
Maritime Unija pasidarė di
delė darbininkų judėjime jė
ga ir jau yra privertus pa
čias didžiausias laivų kom
panijas ir valdžią su ja 
skaitytis, tai nėra jokios ab
ejonės.

Gal jokioj kitoj unijoj 
darbdaviai ir valdžios or
ganai nėra tiek bandę su
kelti suirutės ir vaidų, kaip 
šioj National Maritime Uni
joje. Atvejų atvejais buvo 
susekta ir iškelta aikštėn 
darbdavių, suokalbis su
griauti uniją iš vidaus. Štai 
kad ir Cleveland© konvenci- 
jon laivų kompanijos ir val
džios Federal Bureau of 
Investigation ir Dies Com
mittee buvo atsiuntę tūlą 
parsidavėlį savo agentą Jo
seph J. Doyle, kuris kėlė su
irutę, reikalavo unijoje pra
dėti “raudonųjų raganų me
džiojimą” ir tt. Unijos de
legatai ir vadai pamatė, kad 
Doyle yra priešų agentas ir 
jo darbus susekė ir iškėlė 
aikštėn. Doyle prisipažino 
konvencijoj, kad prieš at
vykstant Clevelandan jisai 
lankėsi Washingtone ir ta
rėsi su Federal Bureau of 
Investigation ir Dies Com
mittee pravedimui ardymo 
darbo konvencijoj, nuola rė
kiant prieš komunistus ir 
“raudonuosius”.

Iš kitos pusės, National 
Maritime Unijoje viešpatau
ja didelis unijistų vieningu
mas. Ypatingai ši konven
cija parodė visiems, jog šios 
unijos nariai ir vadovybe 
neduos jokiems bosų vald
žios agentams ir provokato
riams uniją sugriauti ir vėl 
padaryti laivų darbininkus 
kompanijų bejėgėmis auko
mis.

Unijos prezidentu yra 
Joseph Curran. Kokių poli
tinių pažiūrų jis yra, sunku 
būtų pasakyti. Svarbu, kad 
iki šiol jis buvo griežtai 
priešingas dalinimui unijos 
narių į “raudonuosius” ir 
“baltuosius”, arba “raga
nų medžiojimo” politikai. 
Todėl jis turi unijos nariuo
se gerą vardą ir visos prie
šų pastangos juos prieš jį 
sukurstyti iki šiol nedavė 
jokių pasekmių.

Cleveland konvencijos vy
riausias tikslas buvo išdirb
ti ir patiekti programą ap- 
vienijimui visų jūrininkų į 
vieną didelę industrinę uni
ją. Dabar veikia kelios uni
jos—vienos rytuose, kitos 
vakaruose. Kai kurios yra 
gana mažos ir gana skurd
žiai tebesiverčiančios. Na
tional Maritime Unija žino
ma kaip Rytinių uostų or
ganizacija. Konvencija turė
jo sudarius komisiją iš 58 
delegatų, kurių pusė atsto
vavo Rytinius uostus, o ki

ta pusė Vakarinius uostus. 
Komisija pagamino tokią 
vienybės programą, kurią 
konvencija vienbalsiai priė
mė. Atskirų unijų nariams 
bus duota proga referendu
mu užgirti ar atmesti Na
tional Maritime Unijos kon
vencijos siūlomą vienybę. 
Spėjama, kad šis vienybės 
žygis apsivainikuos pilniau
siu laimėjimu ir neužilgo 
apvienyta jūrininkų unija 
savo eilėse turės per pen
kiasdešimts tūkstančių na
riu.

Cleveland© konvencija 
taipgi prabilo kitais Ameri
kos ir pasaulio svarbiausiais 
klausimais. Konvencija priė
mė rezoliuciją už nepriklau
somą darbininkų politišką 
veikimą, kuris turėtų pri
vesti prie sudarymo Farme- 
rių-Darbo Partijos Jungti
nėse Valstijose. Jūrininkai 
nepasitiki nei Demokratų, 
nei Republikonų partija. 
Kitoje rezoliucijoje konven
cija patarė visiems jūrinin
kams per rinkimus nebal
suoti už jokį kandidatą į 
valdvietes, kuris kaip nors 
simpatizuoja Hitleriui ir 
hitlerizmui čia Amerikoje,

nėse valstijose “poll - tax” 
sistemos, ši anti-demokra- 
tiška sistema atima 
milijonams biednų piliečių 
teisę balsuoti. Balsuoja ir 
renka tie, kurie turi iš ko 
užsimokėti už privilegiją 
balsuoti. Pietinių valstijų 
juodveidžių ir baltveidžių 
masės neturi iš ko užsimo
kėti už balsavimo privilegi
ja.

Clevelando konvencija pa
siuntė reikalavimą Kanados 
valdžiai, idant ji tuojau pa
leistų iš koncentracijos sto
vyklos C.I.O. unijistus Pat 
Sullivan ir C. J. Jackson. 
Jūrininkai reikalauja palei
dimo iš kalėjimo Kailiasiu- 
vių Unijos vadų ir kitų po
litinių kalinių. Jie pasisakė 
už bendradarbiavimą su Na
tional Youth Kongresu. Jie 
pasiuntė Jungtinių Valstijų 
kongresui reikalavimą pri
imti nedarbo apdraudos įs
tatymą jūrininkams. Kon
vencija pasisakė prieš dis
kriminavimą negrų Ameri
kos armijoje.

Konvencija taipgi nutarė 
greitu laiku New Yorke įsi
gyti didžiulį namą, kuriame 
būtų įsteigta National Ma
ritime Unijos buveinė ir už
eiga visiems jūrininkams.

Šitie Clevelando kon
vencijos darbai parodo, kad 
organizuoti Amerikos jūri
ninkai yra pasirinkę pažan
gų kelią ir jokios priešų pa
stangos jų iš jo neišmuš.

E KARO ir APIE KARA

PER SAVAITĘ ANGLAI 
SUNAIKINĘ 42 NACIŲ

- ITALŲ LAIVUS
London. — Anglų valdžia 

skelbia, kad jie per vieną 
paskutinę savaitę orlaiviais 
ir kitais būdais sunaikinę 
42 vokiečių-italų laivus, viso 
242,000 tonų įtalpos.

Vatikanas. — Serga po
piežius. Sakoma, kad “per
daug meldėsi už taiką.”

Vokiečiai Sunaikinę Du 
Anglijos Laivus

Berlin. — Naciai sako, 
kad jų orlaiviai nuskandino 
vieną vidutinį ir vieną stam
bų Anglijos laivus ir sužei
dė kelis kitus.

Anot nacių, anglai šiek 
tiek numetė bombų į vakari- 
rinę Vokietiją, bet, girdi, vi
sai menkai nuostolių tepa
darę.

ŠAUKIA SUMAŽINT GA
ZOLINO VARTOJIMĄ 

TREČDALIU
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalų ministeris 
Ickes atsišaukė į privačius 
automobilių savininkus še
šiolikoje rytinių valstijų su- 
mažint gazolino naudojimą 
visu trečdaliu.

London. — Anglija iki 
šiol gavo iš Amerikos 1,000 
bombinių orlaivių.

arba užsienyje.
Jūrininkų konvencija pa- 

sisakė už panaikinimą pieti-

Raudonosios Armijos
Y patybės

Tarybų Sąjungos Raudono
ji Armija turi savas ypatybes. 
Ji daug kuomi skiriasi' nuo ki
tų šalių armijos. Kol kas, ji 
yra pirma ir vienintelė armija, 
kuri pilniausiu įsitikinimu ir 
jausmu gina savo šalį nuo fa
šistinių užpuolikų.

Kas sudaro Raudonosios Ar
mijos jėgą ir kokie šaltiniai 
tą jėgą palaiko? Šį klausimą 
atsako didysis vadas Stalinas. 
Jis sako, jog kitų šalių armi
ja yra ponų ramstis, ji malši
na įvairiais atvejais bekylan
čius savo krašto darbininkus. 
Gi Raudonoji Armija yra dar
bininkų ir valstiečių valdžios 
tvirtinimo įrankis; ji yra dar
bo žmonių išvadavimo armija.

Tarybų Sąjungoj Raudonoji 
Armija ir darbo liaudis — tai 
kaip viena šeima. ‘^‘Niekur pa
saulyje nėra iš liaudies pusės 
tokių meilės ir rūpestingumo 
jausmų armijai, kaip pas 
mus,” sako Stalinas. Liaudis 
armiją myli, gerbia ir rūpina
si ja, nes ji tarnauja ne po
nams, o buvusiems vergams, 
nūdien išvaduotiems darbinin
kams ir valstiečiams. Darbo 
liaudis yra armijos užnugaris, 
tvirčiausias rėmėjas. Armija 
gina liaudį, o liaudis rūpinasi 
armijos tvirtumu ir papildo 
jos I jėgas.

Senaisiais laikais, sako Sta
linas, armijos buvo paprastai 
auklėjamos šovinizmo dvasia, 
grobuoniškumo dvasia, kitų 
kraštų pavergimo būtinumo 
dvasia. Gi Tarybų Sąjungos 
armija remiasi pavergtų tautų 
išvadavimo idėja, laisvės ir ne
priklausomybės gynimo idėja.

Kuomet kitų šalių armijos

yra auklėjamos neapykantos 
dvasia kitoms tautoms ir vals
tybėms, tai Tarybų Sąjungos 
armija turi internacionalizmo 
dvasią ir jausmus. Joje yra iš- 
siauklėjusi kitoms tautoms pa
garbos ir meilės dvasia, taikos 
tarp kraštų išlaikymo ir su
tvirtinimo dvasia. Šiuo žvilgs
niu ji yra pasaulinės revoliu
cijos armija. O tai yra jėgos 
ir galybės šaltinis. Viso pasau
lio sąmoningi darbo liaudies 
sluogsniai yra tvirtai susirišę 
dvasia ir jausmais su Tarybų 
Sąjungos Raudonąja Armija. 
Visos pasaulio šalys turi Rau
donajai Armijai draugų ir są
jungininkų. O tai ir yra tie 
platūs jos jėgos šaltiniai.

Ir dėka tokioms ypatybėms, 
Raudonoji Armija žino, kur ji 
eina, ką veikia. Ji reikale mo
ka ginti šalį taip, kad, kaip 
nūdien, iššaukia net pasaulio 
žiūrovų nuostabą. Taip ji at
sidėjusiai, taip užsispyrusiai 
gina savo šalį nuo užpuolikų.

Jei šiandien Vokietijos fa
šistinė armija, užklupus Tary
bų Sąjungą iš pasalų, įstengė 
pasistumti pirmyn, tai dar ne
reiškia, kad Raudonosios Ar
mijos jėga nėra tvirta. Labai 
galimas daiktas, kad greita 
ateitis atneš kitokias žinias, 
žinias, kurios iš tikro džiugins 
darbo liaudį visame pasaulyje. 
Paskiausios žinios, sakančios, 
kad bėgiu pirmųjų dvylikos 
dienų mūšių jau išguldyta 
priešo armijos 700,000 žmo
nių, yra visų karų istorijoj di
džiausias įvykis, nuostabus re
kordas. O tą rekordą padarė 
Raudonoji Armija, darbo liau
dies gynėja! S. J.

Sovietų Sąjungos submarinas saugoja SSSR sienas; tokių submarinų Sovietai 
turi daug.

Kaip Kovojama prieš 
Tankus

Tankai yra baisūs ginklai 
manevriniame kare. Vokie
tijos naziai pagelba tankų ir 
mechanizuotų jėgų suraižė 
Lenkiją, Franci ją, Belgiją, 
ir paskui apsuptas armijos 
dalis sunaikino, arba suė
mė į nelaisvę. Vokietijos fa
šistai tą taktiką naudoja ir 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
Sovietai tinkamai ją para- 
ližavo. Vokietijos fašistai 
metė karo pradžioj kelis 
šimtus tankų nuo Tilžės lin
kui Šiaulių. Sovietų prieš
tankinės patrankos, tankai 
ir orlaiviai užklupo tą na
cių mechanizuotą jėgą ir 
sunaikino, kur fašistai ne
teko per 300 tankų, o So
vietai apie 200.

Fašistai mete apie 700 
tankų, 39-ta korpusą, prieš 
Sovietus Minsko srityj. 
Raudonoji Armija praleido 
tankus per savo pirmas ei
les, paskui užkirto vokiečių 
pėstininkų dalis, kuro pri
statymą ir į vakarus-šiau- 
rius nuo Minsko sunaikino 
per 300 fašistų tankų, o lin
kui Bobruisko kitą tokį pat 
skyrių. Mat, prasilaužusius 
fašistų tankus ten pasitiko 
Sovietų prieštankinė artile
rija, orlaiviai, tankai, pės
tininkai su granatomis ir 
įveikė.

Lucko srityj buvo did
žiausias tankų mūšis, kur 
kova siautė keturias dienas, 
dalyvavo apie 4,000 iš abie
jų pusių tankų ir daug or
laivių. Sovietai kovą laimė
jo. Tik naktį pasitraukė, 
kad naujose pozicijose vėl 
naikinti priešo tankus.

Bendrai fašistų mechani
zuotų jėgų liežuviai į Sovie
tų plotus, iki šiol, neturėjo 
niekur pasisekimo. Raudo
noji Armija sugebėjo su- 
kriušinti tas priešo jėgas.

Kovoje prieš tankus nau
dojama daug įvairių ginklų. 
Pėstininkai turi prieštanki
nes patrankas, stato minas, 
kur numato, kad tankai tu
rės pėreit, apmėto juos gra
natų ryšuliais ir gazolino 
bonkomis. Vietomis yra iš
kasama prieštankiniai grio
viai, į kuriuos tankai įkri
tę negali išeiti, vietomis už
maskuotos duobės. Daug 
naudoja ir kitokių priemo
nių. Ispanijoj, liaudiečiai, 
kurie mažai turėjo tankų 
kovai prieš fašistų tankus, 
tai dažniausiai gynėsi pa
galba rankinių granatų, ku
rių kelias surišdavo į pun
dą, pamesdavo po fašistų 
tanku ir taip suplėšydavo 
jo “pilvą”, bei mesdavo 
bonkas su gazolinu.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Ar dabar yra 

koks nors tiesioginis susisieki
mas su Lietuva? Ar galima iš 
Kauno žinių gauti? Dėkui iš 
anksto.

Skaitytojas.

Atsakymas
Kiek mums žinoma, tiesiogi- 

’nių susisiekimų su Lietuva da
bar niekas neturi ir jokių ži
nių iš ten negauna. Visos ži
nios, kurias dabar liaudies 
priešai talpina apie Lietuvą, 
yra gaunamos iš Berlyno ir 
perėjusios per hitlerinę cenzū
rą. Tad, aišku, tomis žiniomis 
negalima pasitikėti. Dauguma 
jų susideda iš teisinimo nazių 
teroro prieš Lietuvos žmones.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

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

KAIP DARBO MOTERYS MOKĖSI 
TARYBINĖJE LIETUVOJE

Socializmo saulė buvo malo
niai apšvietus Tarybinės Lietu
vos darbo moterų gyvenimą. 
Moterys, kurios prie Smetonos 
režimo buvo atstumtos nuo 
šviesos ir žmoniško gyvenimo, 
naujoje Lietuvoje buvo pasiju- 
tusios pilnateisiais žmonėmis. 
Jos griebėsi už kultūrinio dar
bo ir mokslo. Niekas joms ne
bestovėjo skersai kelią.

.štai gegužės 11 dienos Kau
no “Tiesoje” skaitom apie tris 
tokias darbo moteris, kurios 
paimtos tik už pavyzdį iš šim
tų ir tūkstančių tokių moterų :

Emilija Juškevičiūtė

Iš mažens augo be tėvelio. 
Jos motina buvo neturtinga, 
mito iš savo sunkaus, mažai 
apmokamo darbo. Todėl ir sa
vo Emiliūtę vos paaugusią iš
stūmė į žmones. Du pradžios 
mokyklos skyrius tebaigusi, 
Emilija išėjo tarnauti aukle.

Darbininkės dukrai prasidė
jo sunki gyvenimo mokykla. 
Teko tarnauti pas įvairias šei
mininkes.

— Dar šiaip taip, jeigu pa
sitaikydavo žmogus kaip žmo
gus, bet daugumas šeiminin
kių — kaprizuos, pačios neži
no, ko norinčios. . .—pasakoja 
draugė Emilija Juškevičiūtė.

šeimininkės rūpinosi, kad 
Emilė būtų maloni jų vaikams, 
bet ją pačią dažnai nesivar
žydavo aprėkti, nereikalingai 
apibarti. Vėliau, paūgėjus, 
šeimininkės rūpinosi, kad Emi
lė valgį gerai išvirtų, kad iš 
turgaus greitai parbėgtų, kad 
nei minutės be darbo nebūtų, 
bet niekas nesirūpino, kad 
jauna mergaitė galėtų moky
tis, siekti aukštesnio mokslo ar 
amato. Priešingai, ne viena 
šeimininkė subardavo Emilei 
ėmus knygą skaityti.

—Aš tave dirbti pasam
džiau, o ne knygas skaityti!

Tik Tarybų valdžia, draugę 
E. Juškevičiūtę išlaisvino iš 
virtuvės ir šeimininkių nelais
vės. Dabar ji kas antrą vaka
rą skuba į mokyklą, kurioje 
rengias į suaugusių pradžios 
mokyklos 5-ją klasę.

—Aš mokytis visuomet no
rėjau, bet niekas neleido... 
Dabar mokysiuos, šiemet ir 
kitąmet, kol bus galima.

Vanda Mogenytė
Gimė mažažemio valstiečio 

bakūžėje netoli Panetorių 
(Ukmergės apskr.). Ją irgi 
vos paūgėjusią vargas išvijo iš 
namų. Mokyklą lankė bent 
tris metus, bet nei vienam sky
riuje neteko išbūti iki mokslo 
metų pabaigos: reikdavo tė
veliams ūkio darbus dirbti pa
dėti arba eiti svetimų gyvulių 
ganyti.

Atvykusi į miestą pateko 
šeimininkių vergijon. Ir niekas 
draugei Vandai Mogenytei ne
davė nei pagalvoti apie moks
lą, nors mokytis baisiai norė
jo ir skaitydavo knygas, ko-

TURIT SENO ALUMINO?

Paskelbta vajus visoje šalyje 
surinkti 20 milionų svarų alu
minum. New Yorko kvota yra 
5 jnilionai svarų. Jį vartos per
dirbimui į šalies gynimui rei
kalingus įrankius. Valdžia 
prašo, kad šeimininkės surink
tų visas nuliekamas senas 
skauradas, puodus ir dovanotų 
valdžiai.

Moterys tokią rinkliavą len
gvai galėtų sunešti eidamos 
į savo kliubų mitingus ir su
neštą mantą perduotų arti
miausiai gaisragesių . ar poli
cijos stočiai. Prašo patikrinti, 
į namus atėjusių rinkikų do
kumentus, kad nebūt apgavi
kai.

kias tik nutverdama. Graudu 
būdavo drg. Vandai matant, 
kai šeimininkų vaikai eina į 
mokyklą. “Kodėl aš negaliu 
mokytis?”—dažnai ji klausda
vo pati savęs, šeimininkų ir 
neklausdavo, nes iš anksto ži
nojo, kad tarnaitei jie pratę 
tik įsakymus duoti.

Tarybų valdžia ir drg. Van
dai Mogenytei atidarė duris į 
mokyklą. Ji šiemet rūpestin
gai rengiasi į 5-tąją pr. moky
klos klasę ir mokosi rusų kal
bos.

Marijona Juodagalvienė

Gimė kurčioje Suvalkijos 
provincijoj. Seniai, dar prieš 
pirmąjį imperialistinį karą 
drg. Juodagalvienė vieną žie
mą lankė Alksnėnų kaimo pr. 
mokyklą. Paskui prasidėjo 
darbas namuose ir pas sveti
mus. — Vėliau savos šeimynos 
rūpesčiai. Taip ir dingo jau
nystė ir pusė amžiaus tarp 
smulkių, naminių rūpesčių. 
Tik Tarybų valdžia drg. Juo- 
dagalvienei sužadino jaunys
tės siekimusvėl ji ėmė mo
kyti, šviestis.

Moterys Operuoja 
Daugiau Mašinų

Federalis švietimo Biuras, 
Washingtone, sako, kad mote
rys ir merginos vartoja dau
giau įvairiausių mašinų namie, 
šapose, ofisuose ir apylinkėje, 
negu vyrai. Nežiūrint to, dau
gelis mokyklų neduoda tinka
mų programų mergaitėms pa
siruošti vartojimui tų mašinų. •

Nurodoma, kad kaip dauge
lis apylinkių suprato reikalą 
liaudies mokyklose pravesti 
industrinės dailės programas, 
kad jaunos merginos galėtų 
gauti ir žinojimo ir praktikos, 
taip turėtų būti įvesta ir pa
ruošimas moterį] vartot maši
nas.

So. Boston, Mass.
Didelis dviejų kolonijų pik

nikas įvyks ateinančioj suba- 
toj ir nedėlioj, liepos (July) 
26 ir 27 dienomis, Tautiškam 
Parke, Montello, Mass. Suba- 
tos vakare bus šokiai, o nedė
lioj, liepos 27-tą, piknikas.

šis piknikas bus nepapras
tai gražus ir įvairus, nes mo
terys stengiasi jį padaryti tik
rai tokiu. Bus graži muzika, 
skanūs gėrimai ir namie ga
minti valgiai. Taipgi bus gra
žių rankdarbių, kuriuos pub
lika galės įsigyti lengvu bū
du, ir daug kitokių įvairumų.

Bengia So. Bostono ALDLD 
2 kp. moterų skyrius, ir Mon- 
tellos Moterų Apšvietos Kliu- 
bas.

Moterys kviečia visus atsi
lankyti ir linksmai praleisti 
laiką. Busas iš So. Bostono iš
eis nuo 376 Broadway 12:30 
vai. dieną. Tad kurie važiuo
site bnsu, būkite laiku.

Rengėjos.

CHINIJOJ MILIONAI
BENAMIŲ VAIKŲ

Panelė Clare Boothe, veika
lų rašėja, neseniai sugrįžus iš 
Chinijos sakė, kad du milionai 
chiniečių vaikų fapę benamiais 
našlaičiais dėl Japonų ten ve
damo karo jau penkti metai. 
Mažiausia 300,000 chiniečių 
moterų buvusios išniekintos 
per japonų karius.

Didžiausiu chiniečių troški
mu yra, sakė p-lė Boothe, kad 
Amerika sulaikytų, savo teiki
mą pagelbos Japonijai ir duo
tų daugiau pagelbos Chinijai.

Tarybinės Lietuvos dainos ir šokių valstijines philharmonijos 
baleto grupė liaudies šokyje, Vilniuje. Paveikslas imtas ba
landžio mėnesį, 1941 m.

Į Soviety Sąjungos Moteris! 
į Viso Pasaulio Moteris!

Sovietų Sąjungos Motery Atsišaukimas arba Manifestas
apsakomu pasipiktinimu. Nuo 
pat pirmos karo dienos Sovie
tu darbo motoru milionai lau
kuose ir įmonėse pavadavo vy
rus, kurie išėjo karau. Nuo 
pat pirmo įsakymo milionai 
moterų buvo pasirengusios ei
ti frontant kaipo Raudonojo 
Kryžiaus slaugės. Atsiliepda
mos į pašaukimą savo moky
tojo ir draugo, Stalino, Sovie
tų moterys turi vesti griež
čiausią kovą už pergalę, už 
sukūrimą nepalaužiamos, ko
vingos užfrontės.

Moterys, mūsų didžiojo 
krašto pilietės, motinos, žmo
nos ir seserys!

Mes žinome, kad pergalė 
nebus lengvai pasiekta. Tad 
lai kiekviena mūsų esti neišse
miamos drąsos šaltiniu. Lai 
kiekviena iš mūsų, išsiųsdama 
savo mylimą-sūnų, vyrą arba 
brolį karan, įkvepia jį pasiti
kėjimu ir sielos ramybe. Lai 
mūsų motiniškas palaiminimas 
jiems esti mūsų neapykanta 
priešui, mūsų pasiryžimas gin
ti mūsų žemę iki paskutinio 
kraujo lašo. Lai mūsų vyrai 
žino, kad mes esame ramios, 
linksmos ir nenugalimos savo 
darbe, kaip kad jie yra mū
šio lauke.

Šeimininkės! Jūsų sugabios 
rankos dabar reikalingos ga
myboje. Eikite į fabrikus ir 
dirbtuves.

Dirbtuvių, kolektyvų ir raš
tinių moterys! Išmokite vyrų 
.darbus su dar didesniu pasiti
kėjimu, užimkite karan išėju
sių vyrų vietas prie mašinų 
dirbtuvėse, kultūros ir meno 
srityse su dar didesniu pasi
ryžimu. Kiekvieną mūsų mies
tą, kiekvieną kaimą, kiekvieną 
stubą padarykite galinga tvir
tove prieš mūsų priešą.

Atiduokime visą savo stip
rybę gelbėjimui savo sūnų gy
vybės. Tapkime pajėgiomis,

(Tąsa ant 1-to pusi.)

Sovietų Sąjungos moterys!
Viso pasaulio moterys!

Moterys, seserys ir žmonos!
Sovietų Sąjungos vadas ir 

visos žmonijos draugas Stali
nas atsišaukė į mūsų tėvynės 
žmones sunaikinti Hitlerį ir jo 
gaujas, kurios pasai ingai už
puolė mūsų kraštą.

Hitleris, fašizmas yra did
žiausias moterų priešas. šis 
Hitleris, šis fašizmas, atnešė 
Europos moterims neapskaito- 
mus kentėjimus. Jis atėmė 
joms jų sūnus, vyrus ir bro
lius. Jis naikina juos vardan 
savo kruvinų troškimų.

Hitlerinė Vergija

Šis Hitleris, šis fašizmas at
ima iš moters visas jos teises, 
jos garbę ir paverčia ją verge, 
naminio darbo gyvuliu.

Hitlerininkai veda žvėriš
kiausius išniekinimus prieš Eu
ropos moteris: motinos ir žmo
nos po prievarta siunčiamos į 
kareivių prostitutiškus namus 
ir grumojant mirtimi, paveda
mos begailestingiems fašisti
niams oficieriams.

šis Hitleris, šis fašizmas pa
smerkė badui ir išnykimui kū
dikius Lenkijos, Franci jos, 
Graikijos, Jugoslavijos, Belgi
jos ir Norvegijos. Hitleris at
ėmė kūdikiams kūdikystę, jų 
motinoms motiniškumą ir se
neliams užsitarnautą poilsį.

Hitlerio plėšimo kelias nu
laistytas tėvų krauju, vaikų ir 
motinų ašaromis.

Dabar Hitleris užpuolė mū
sų tėvynę, tą šalį, kurioje kū-! 
dikystė yra skaisti, kur moti-1 
nystė yra linksma ir kur mo
terys yra laisvos. Bet Hitleris 
niekados .nepajėgs atimti iš 
mūsų mūsų laisvę ir linksmy
bę.

Su Neapsakomu Pasipiktinimu

Visa Sovietų liaudis pasitiko 
šį fašistinį įsiveržimą su ne

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ 
SĄRYŠIO ŽINIOS

Puikiai Pavyko Mūsų Metinis Piknikas ir Rankdarbių 
Paroda Liepos 13-tą, Worcestery, Kaip Publikos 

Skaičiumi, Taip Programa ir Paroda
Liepos 12-tos lietingas oras 

ir radijo pranešimai spėjant 
lietaus sekmadieniui rimtai 
baugino rengėjas. Bet sekma
dienio oras laikėsi-kooperavo 
su pikniko rengėjomis, lyg at- 
jausdamas jų sunkiam darbui 
ir simpatizuodamas tolimesnių 
kolonijų draugėm, su vežusiom 
parodai apsčiai rankdarbių, 
k m'i e buvo išdėti gražiam 
Olympia Parko pietiniam šo
ne. Graži, skaitlinga publika, 
kurios Olympia Parkas da 
tiek skaitlingai nebuvo turė
jęs šiemet, žiūrinėjo parodai 
išdėtus rankdarbius, balsavo 
už jiems geriausiai puolusius 
“į akį”, sveikinosi su draugais- 
pažįstamais ir vaišindamies- 
linksmindamies laukė progra
mos, trokšdami, kad lietus pa- 
galiaus neiškirstų šposo ir ne
pertrauktų šio puikaus pikni
ko.

Programa
Pasiekus 5 :30 v. pradėta pro

grama. Dainininkams dar ren-

“Tai Mano Kūdikis- 
Atiduokite Man”

Su tais žodžiais pradėjo sa
vo istoriją jauna graži motina, 
Stella Koleski, 21 metų, atėjus 
į policijos stotį E. 104th St., 
New Yorke, su ašaromis mal
daudama grąžint jai kūdikį ir 
pasakodama savo liūdną isto
riją.

“Aš neturiu vyro,” pasako
jo toliau Stella. Aš buvau ne
svietiškai įsimylėjus į durų 
sargą ligoninėj, kur aš dirbau 
veiterka. Jis pasirodė esąs 
girtuokliu. Jis piktai elgėsi su 
manim ir darė mano gyveni
mą skurdžiu. Kada sužinojo, 
jog aš nėščia, jis pasisiūlė ma
ne vesti.

“Geriau, negu už jo tekėti 
ir su juo gyventi, aš atsisa
kiau. Bet kada kūdikis gimė, 
mane atleido iš ligoninės. Kito 
darbo negalėjau gauti, o Šal
pos Biuras taipgi atsisakė man 
padėti dėl to, kad aš .netekė
jus. Negalėdama matyt Billy 
badaujant, aš jį nunešiau ka
talikui bažnyčion ir palikau.”

Ji verkdama pasakojo, kaip 
jai buvo graudu kūdikį palik
ti, kaip be jo nerimo ir kaip 
pamačius jo paveikslą laikraš
tyje su užrašu: “Niekieno Kū
dikis” ji taip susijaudino, kad 
nusprendė, jog nors mirti] ba
du kartu su kūdikiu, bet nuo 
jo daugiau nesiskirtų.

Policijos atsiklaustas kūdi
kio tėvas vėl pasisiūlė mergi
ną vesti, bet jinai ir dabar nuo 
vedybų, atsisakė, žinodama ne
galėsianti tinkamai sugyventi.

Tai dar viena iš daugelio 
mūsų sistemos keistenybių. 
Kada darbas jai pasidarė dvi
gubai reikalingesnių, tai ją 
pravarė iš darbo. Kada buvo 
labiausia reikalinga paramos 
ir simpatijos, tai labdarybė 
biedną motiną ir kūdikį pa
smerkė bado mirčiai. Ją pa
smerkė nečystatoj, kuri šios 
moters atsitikime buvo aukšto 
laipsnio čystata, kadangi ji 
atsisakė gyventi visą amžių 
faktinoj prostitucijoj su ne
mylimu vyru, atsisakė parsi
duoti už šiokį tokį pragyveni
mą.

Toji labdarybė, kuri skau
daus likimo ištiktą motiną su 
kūdikiu atstūmė nuo pašalpos, 
turėtų būti patraukta atsako
mybėn, o ne pražūčiai pa
smerktoji motina.

N. M. 

kautis, pirmiausia buvo per
statyta K. Petrikienė iš New 
Yorko pakalbėti dienos klau
simais. Prakalba buvo labai 
tinkamai pasakyta ir publika 
atydžiai klausė ir lydėjo ap
lodismentais. Sudainavus Nor
wood© Vyrų Grupei gražiai, 
vykusiai, likosi perstatyta 
Hartfordo Laisvės Choro mer
ginų grupė, kurių publika ne
kantriai laukė. Mat, jos jau 
tolimos viešnios ir buvo tiki
masi iš jų ko nors naujo, gra
žaus. Ir jos neapvylė Mass, 
valstijos publikos. Tikrai pui
kiai jos pasirodė vadovybėj 
savo jaunos mokytojos Biru
tės Rasimavičiūtės. Patartina 
jom nenustoti • energijos, lai- 
kytis-siektis aukštyn, nes jom 
yra galimybių progresuoti ir 
augti dainoje.

Vėjui - lietui artėjant, darė
si reikalinga skubinti progra- 
mąn bet ir skubinant neteko 
jos 'užbaigti, nes tik pradė
jus aidiečiams dainuoti jau 
publika žymiai nerimavo, 
traukėsi, kad nebūt pagauta 
lietaus, ir per vidurį Worceste- 
rio Aido Choro dainų smar
kus lietus pertraukė progra
mą, neleisdamas aidiečiams 
užbaigti gražiai pradėtas dai
nas.

Nors smarkus lietus nebuvo 
ilgas, bet pridarė nesmagumo, 
ir dovanų paskelbimas likosi 
atliktas viduje.

Birutei Rasimavičiūtei, ve
dėjai Hartfordo Laisvės Cho
ro Merginų Grupės, ir J. Kar- 
sokienei, vedėjai Aido Choro, 
Worcesteryj, rengėjos įteikė 
dovanėles su linkėjimais nenu
ilstančiai darbuotis meno-kul- 
tūros dirvoje. Buvo gražus bū
rys draugų-gių hartfordiečių 
atvykusių su dainininkėm. Jie 
sudarė gražų did-elį busą. Sma
gu buvo juos matyti mūsų pik
nike. Ačiū jum, draugai, at
vykusiem iš taip toli.

Prizų-Dovanų Laimėtojai

Pirmą prizą—didžiąją pui
kią taurę už rankdarbius lai
mėjo Stoughtono Moterų Kliu- 
bas.

* Antrą taurę laimėjo Cam
bridge Moterų Kliubas.

Trečią, piniginę dovaną, lai
mėjo A. Grinkaitienė iš So. 
Bostono.

Ketvirtą — E. Yurgelionis, 
Worcester.

Penktą—A. Kelly iš Mon
tello.

Dalyvumo dovanos teko se- 
kančiom ypatom:

1- ma, No. 997, J. Davido- 
nis, Worcester.

2- ra, No, 1016, A. Tamo
šiūnas, Hudson.

3- čią, No. 743, K. Zinsky, 
Medford.

4- tą, No. 1065, M. Apoly, 
Worcester.

5- tą, XTn. 813 M. Ališaus
kas, Worcester.

6- tą, No. 1019, D. Gruss, 
Hudson.

7- tą, No. 281, be vardo.
8,-tą, No. 689, N. Balčiūnas, 

Worcester.
9- tą, No. 1716, be vardo.
10- tą, No. 965, J. Traupis, 

Shrewsbury.
. 11-tą, No. 798, N. J., Graf

ton.
širdingai ačiū Montello, 

Stoughtono ir Norwoodo kliu- 
bam už priduotus bilietus, 
worcesterietem už aukotą mai
stą, visom-visiem darbininkam, 
programos pildytojam, ir atsi- 
lankiusiem.

Rengėjos.

Povaliai Žygiuojam
Prisiruošimas prie jubilėji- 

nio “Moterų Balso” paminėji
mui leidinio, pradeda įsisiū
buoti. Atrodo, kad ruošiamas 
leidinys bus nevien tik atžy- 
mėjimu mūsų 25 metų darbuo
tės, jame tilps daug įdomių 
rašinių. Draugė Ksavera Ka- 
rosienė ruošia svarbų rašinį— 
Moterys ir Karas; draugė Sas- 
na ruošia istorinį rašinį apie 
Lietuvos moteris, pradedant jų 
veiklą nuo 1907 metų iki iš
rinkimui moterų į Aukščiausią 
Lietuvos Tarybą. Yra pasiža
dėjusios kelios jaunos kartos 
profesijonalės duot po straips
nį iš moterų veiklos jų profe
sijos srityje. Straipsnius ruošia 
ir daugelis kitų draugių. Ku
rios da nepradėjot rašyti, ne- 
pavėluokit, nes laiko nedaug 
beliko. Apart skirtingais klau
simais rašinių, rašykite iš savo 
kolonijos moterų darbuotės.

Daug baimijomės dėlei pini
gų sukėlimo savo leidiniui. Pi
nigai iš vienur-kitur pradeda 
po biskelį ateiti, bet reikia 
draugėms piniginiu klausimu 
daugiau susidomėti. Turime 
gerą skaitlių savo artimų rė
mėjų bei pritarėjų, tik reikia 
su jomis susitikti, paprašyti 
dėl gero tikslo, o tos draugės, 
dėl vienokių bei kitokių prie
žasčių negalėdamos aktyviai 
veikime dalyvauti, nei viena 
neatsisakys mūs gerą tikslą 
doleriu-kitu paremti.

Draugai vyrai mūs kilniame 
darbe visuomet gelbėjo. Dėl 
mažesnių išlaidų mes į plačią 
visuomenę nesikreipiame, bet 
kada jau ateina didelis dar
bas, tenka visiems pečius su
remti. Draugas J. Daubarar4š—. 
Athol, Mass., jis niekuomet 
moterų nepamiršta, kada tik 
mes imamės už, svarbaus dar
bo. Tas draugas nei niekeno 
ragintas, tuojaus atsiunčia po
rą dolerių pagelbėt išleist žur
nalą.

Hartfordo Moterų Kliubas, 
d. A. Ling pasidarbavimu jau 
surinko $11 ir renka daugiau.

Draugė K. Barčienė, iš So. 
Bostono, užimta biznio reika
lais, sako: “štai, draugės, 
jums penkinė; aš negaliu kitu 
kuo jum padėti.”

Draugė B. Sarapienė, iš 
Norwood, Mass., taip pat su
rišta su bizniu, davė tris do
lerius.

LLD 25-ta kuopa, per d. 
P. Paserskį, Baltimore, Md., 
atsiuntė $3.

Labai daug veikusi draugė 
Mikalauskienė, iš Brooklyno, 
dėl silpnos sveikatos negalėda
ma darbu prisidėti, davė porą 
dolerių. Yra šimtai tokių ge
rų draugių; čion pažymėtos 
draugės, tai tik pradžia. Pa- 
matykim visas mūs pritarėjas, 
o žurnalo išlaidas padengsim. 
Laiko nedaug beliko, subruski- 
me. K. Petrikienė.

Šeimininkėms
Juodosios Avietės su Rubarbu

Uogų su rubarbu sviestui 
daryt sugrūsk 4 puodukus juo
dųjų aviečių (blackberries), 
užpilk ketvirtadaliu puoduko 
vandens ir virk kol suminkš
tės. Perspausk per tankų sie- 
tuką atskirt sėklas. Supilk 
sunką atgal puodan, dadėk 4 
puodukus nuvalytų, trumpais 
šmoteliais supjaustytų rubar- 
bo kotelių, įpilk 4 puodukus 
cukraus ir virk pamažu, kol 
sutirštės (apie vai. laiko). Su
pilk į sterilizuotus stiklus ir 
tuojaus užpilk parafina. Gau
nasi kvorta gatavo sviesto 
(jam).

Norint daryt daugiau gali- 
ma mieras padvigubint, tačiau 
visokius vaisių sviestus ir ypa
tingai kisielius žinovai pata
ria geriau daryt mažais kie- ■ 
kiais.



Ketvirtas puslapis LAISVI
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Lietuvoj Prieš Karą Jau Buvo Apdrausti 
Pastatai, Keleiviai, Stambūs 

Raguočiai ir Arkliai
Plutokratinėje Lietuvoje 

draudimo reikalai 
duoti akcinėms 
bendrovėms, kurioms terū
pėjo tik daugiausia pelno iš
traukti. Tiesa, šalia jų buvo 
praktikuojamas ir valstybi
nis draudimas, bet, nebūda-_______
mas visuotiniu, dėl sa.vo | se ir valsčių centruose drau- 
brangumo jis taip pat nega-!dimo mokestis yra dar že
lėjo daug naudos atnešti, mesnis.
Todėl tai draudimo tinklas Kaip jau minėjome, nuo-š. 
mažai tebuvo išsiplėtęs: jei m> pradžios yra apdrausti

‘visi LTS Respublikoje svar- 
i raguočiai ir arkliai.

i. žuvus ar
I priverstinai jį pribaigus, pa
duodamas pareiškimas raš
tu valsčiaus vykdomajam I 
komitetui, miestu ose — 
Draudimo Valdybos miesto

buvo ati- 
draudimo

visai jo neapžiūrėjus. Drau
dimo mokestis taip pat labai 
menkas. Pavyzd., kaimo vie
tovėse už 1,000 rbl. draudi
mo sumos 1 metams moka
ma nuo 3—7 rbl. draudimo 
mokesčio (pareinamai nuo 
namo ar jo stogo). Miestuo-

Kaip jau minėjome, nuo-š.

gyvenamieji trobesiai ir bu-1 ‘ •’--------' •
vo šen ten apdrausti, tai bieji *
žmonių draudimas visiškai jokiam gyvuliui 
beveik nebuvo žinomas.j 
Darbo valstiečiai ir darbi-! 
ninkai nuo draudimo stovė
jo nuošaliai, jis jiems buvo 
neprieinamas.

Kitaip dalykai atrodo Ta- inspekcijai. Tuo reikalu su-
rybų Sąjungoje. Siekdama rašomi aktai ir nukentėju-
aprūpinti visus piliečius me-j siems j§mokamos draudimo 
džiagiškai senatvėje, o taip,premijos, kurios taip skirs- 
pat ligos ir darbingumo ne-'tosi; už ragu0&us nuo 1 ligi 
tekimo atvejais, Tarybų Są-[2 mctu — 75 rbl, per 2 me- 
junga draudimą vykdo vals-tų _‘150 rbL; už arklius: 
tybes lėšomis, daugelyje sri- nu0 2_18 metų — 200 rbl, 
čių išplėsdama p r ivalomą 18 metu _ 100 rbL 
draudimų, tuo padarydama 
jį visuotiniu ir dėl savo pi-! 
gurno visiems p r i einamu, j 
Tarybų Sąjungoje draudi
mas yra labai įvairus ir, ga-l 
Įima sakyti, apima visas! 
materialines vertybes, o pir-i
moję eilėje žmogaus gyvybę i jos Centro Sekretorius, drau-Į 
ir sveikatą. igas D. M. šolomskas, atvažiuo-I

LTS Respublikoje draudi- į ja į Clevelanda pasakyti pra- 
mas pagal tarybinius nuos- |kalb^ penktadienio vakare, į 
tatus yra pradėtas vykdyti1 2o Lietuvių Svetai-^ 
nuo 1940 m. lapkričio 4 d.,, P1 a’
įsteigus LTSR Valstybinio, kaįbaS r®??laL^D.22 kuopį : 
Draudimo Valdybą. Tikrai j raštų> jis yra vienas iš geriau.| 
atrodys gal daugeliui kam, sj(1 pasaujjnįų įvykių tėmyto- 
neįtikėtina, kad nuo š. m. Įjas įr žinovas. O šiuom laiko- 
sausio mėnesio pradžios yra Įtarpiu, ypatingai, kada jau vi
jau apdrausti visi LTS Res- soj Europoj, Azijoj ir Afrikoj 
publikoje pastatai ir stam-j darbo žmonių kraujas ir aša- 
būs raguočiai bei arkliai Iros teka upeliais, kada tūks- 
privaloma tvarka. i tančiais nekaltų žmonių žūsta

Sudegus p a p r asčiausiai I kas (lieną ir dar, kas blogiau- 
valstiečio ar darbininko tro- sia’. kad kraugerių pasam- 
bai ar kritus gyvuliui, busldyt‘ visokį propagandistai n- 
įsmo amos kiekvienam ^jna nubaitinti, pateisinti tuos 
draudimo premijos. Ar ga- kraugerius, klaidindami žmo- 
lėjo kada svajoti apie tai i nes visokiais būdais, todėl šia- 
plutokratinęs Liet UVOS ir me momente ir yra svarbu iš- 
Lenkijos darbo žmogus? igirsti tokį kalbėtoją, kaip d.

Šiuo reikalu nuo balan
džio 1 d. bus pradėtas drau
dimo pareigūnų visų LTS, 
Respublikoje esamų pastatų 
matavimas ir s u r ašymas. 
Draudimo mokestis yra la 
bai žemas: miestuose ir dar 
bininkų apgyventose vieto- ir nevalgyti, o tuom sučėdytus 
vėse 8—15 kapeikų nuo 100 dolerius atnešti jiems, kuriuos 
rublių draudimo sumos, kai- jie perduosią Smetonai. Po 
mo ir vasarviečių vietovėse tuomi atsišaukimu pasirašė pp.

žiuris, Karpius ir dr. Tamošai
tis. Tik ant jų nelaimės, kaip 
“Lietuvių žinių” reporteris pa
žymi, kad į tą “masinį mitin
gą” susirinko 84 žmonės, pri
sirašė prie smeton-naciams va
duoti sąjungos apie 10 narių

Norėdamas kas aukštes
nei sumai apdrausti raguo
čius bei arklius, taip pat ir 
kitus gyvulius, gali tai at
likti laisva draudimo tvar
ka. Valstiečiams, tarnauto
jams, darbininkams mokes
tis nustatytas toks: už ra
guočius mokama 2,5 rb. nuo 
100 rbl. draudimo sumos, už 
arklius — 5 rbl. (miestų vie
tovėse 7 rbl.).

Pažymėtina dar, kad LTS 
Respublikoje nuo š. m. pra
džios įvestas taip pat visuo
tinis privalomas keleivių 
draudimas. Kiekvienas, vyk
damas geležinkeliu, laivu, 
autobusu (išskyrus prie
miestinį susisiekimą) yra 
automatiškai a p d r austas. 
Įvykus kelionėje nelaimin
gam atsitikimui, dėl kurio 
keleivis miršta ar netenka 
100% ar dalies darbingumo, 
išmokama jam ar šeimai li
gi 3,000 rublių draudimo 
premija.

LTSR Vyr. Valst. Draudi
mo Valdyba visus stambes
nius objektus perdraudžia 
TSRS Gosstrache, vadinasi, 
nėra jokios abejonės, kad 
draudimo premijų išmokėji
mas yra visu 100 %> garan
tuotas.

Stoughton, Mass
Jaunuolis, Kuriuomi Mes 

Džiaugiamės
Stoughtono lietuvių kultū

rinės jėgos didėja mokslo, me
no ir sporto srityje.

Mūsų, jaunimas kaip ant 
mielių kyla. Gerai ta lietuvių 
patarlė sako:
obels toli nepuola.” 
mūsų kolonijoje. Geri 
geri vaikai.

Su šia vasara mūsų 
inteligentija padidėjo, 
biologas Alfonsas
(Česnulevičius) baigė mokslą. 
Dabar sugrįžo pas tėvelius, 
kurie gyvena 136 Morton St., 
Stoughton, Mass. Jis turi da
bar trumpas vakacijas ir grįš 
atgl į Virginia.

Obuolys nuo 
Taip ir 
tėvai—

jaunoji 
Jaunas 

Chestnut

Jonas Kutra.

Cleveland, Ohio So. Boston, Mass
D. M. Šolomskas Kalbės 

Clevelande
Lietuvių Literatūros Draugi

Alfonsas Chestnut, B.S.

Alfonsas baigė mokslą bio
logijos su dideliais atsižymė- 
jimais ir gavo laipsnį 
lor of Science. Dabar 
grįžo į Virginia prie 
kos darbo biologijos
Tas tęsis per vasarą; o rude
nį vėl stos į College of Wil
liam and Mary in Virginia, ir 
tęs mokslą toliaus, siekdamas 
Master of Science.

Bache- 
vel su- 
prakti- 
srityje.

po-

LDS PIRMO APSKRIČIO REIKALAI
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Pirmo Apskričio pik
nikas atsibuvo Olympia Par
ke, Worcesteryje (kada? — 
Rled.). Publikos atsilankė ne
mažai, pelno liks apie 30 do
lerių. LDS 57 kuopos išrink
ta pikniko komisija atliko sa
vo darbą tinkamai. Komisija 
susidėjo iš šių draugių: Nor
vaišienė, Lukienė, Dovidonie- 
nė, žukienė ir čeponienė. To
dėl LDS Pirmo Apskričio val
dyba išreiškia joms padėką.

Drg. Eva Aneliauskiūtė au
kavo sūrį dėl laimėjimo, pel
no davė virš $10. Todėl ver
ta draugei padėkavoti už do
vaną. Sadauskas irgi aukavo 
sūrį, kuris, rodos, buvo 
totas sendvičiams, irgi 
buvo.

Atleisite, draugės ir
gai, kad nepažymiu visų dar
bininkų vardų, nes daug dirbo, 
tai daug laikraštyje vietos už
imtų. Visiems draugams ir 
draugėms ačiū už gerą pasi
darbavimą dėl LDS Pirmo Ap
skričio.

Sekantis LDS Pirmo Apskri
čio piknikas įvyks rugsėjo 
(September) 6 ir 7 dienomis, 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Kad padarius šį pikniką

milžinišku, tai reikia visoms 
kuopoms sukoncentruoti visas 
jėgas, išjudinti visus narius iš 
kiekvienos kuopos ir skleisti 
agitaciją. Pažangiųjų Lietu
vių Tarybos radijo vedėjas 
Dėdė Petras pasižadėjo ge- 
riausį garsinimą duoti per sto
tį WHDH. Todėl, draugai ir 
draugės, LDS Pirmas Apskri
tys 
ba. 4-

kviečia jus į bendrą dar-

LDS 1-mo Apskr. Sekr.
F. J. Repšys.

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
MOTERIS, Į VISO PA

SAULIO MOTERIS
suvar- 
pelno

drau-

apsidairy- 
Apsupkite 
bailius su 
juos liau-

mų ir ašarų, Hitlerio atneštų 
jums. Sunaikindami hitleri
nius banditus, mes atkeršysi
me už jumis, už jūsų seseris 
ir drauges. Mes laukiame 
G r a i k i j os, Čechoslovakijos, 
Serbijos, Lenkijos, Norvegijos, 
Francijos, Hęlandijos ir Bel
gijos moterų maršuoti pirmo
siose šio švento karo eilėse 
prieš fašizmą. Mes laukiame 
galingo moterų balso visoje 
sukruvintoje Europoje prieš 
hitlerinę vergiją. Mes laukia
me Vokietijos, Italijos, Suomi
jos, Rumunijos ir Vengrijos 
moterų būti pirmutinėmis iš
aiškinti savo sūnams ir vy
rams, kad šis karas prieš mū
sų galingą tėvynę yra krimi- 
nališkas ir nenaudingas karas. 
Mes tikime, kad šių šalių mo
terys privers savo sūnus ir vy
rus atsukti savo ginklus prieš 
tuos žmogžudžius—prieš Hit
lerį ir jo saiką.

Pasaulio moterys! Sovietų 
Sąjungos liaudis veda karą 
prieš fašizmą, prieš visos žmo
nijos priešą!

Susidaro visos 
vienytas frontas 
rudąją pavietrę,
jungos ir Anglijos valdžios pa
darė sutartį bendros veiklos 
karui prieš hitlerinę Vokieti
ją. Vokietija dabar turės du 
ir daugiau frontų. Ranka ran
kon su Anglijos moterimis, So
vietų Sąjungos moterys daly
vaus šiame didžiame kare 
prieš bendrą koriką ir tironą.

Viso pasaulio moterys furi 
prisidėti prie šios kovos.

Pasaulio moterys! Jūsų išga
nymas, išganymas jūsų kūdi
kių yra mūsų pergalėje. Tat 
kovokite bendrai su mumis už 
mūsų bendrą gerovę, už su
naikinimą žmonijos priešo — 
kruvinojo pabaisos Hitlerio!

liaudies su- 
kovai prieš 
Sovietų Są-

PITTSBURGH, PA.

15—30 kapeikų nuo 100 ru
blių draudimo sumos. Šis 
mokestis bus iš kiekvieno 
nejučiomis paimtas, sumo
kant kitus valstybinius mo
kesčius. Apie kiekvieno pa-

Igirsti tokį kalbėtoją, kaip 
Šolomskas.

Cleveland© Smeton-.naciai
Desperatiškai Darbuojasi

Sušaukimui savo masinio
I mitingo parašė dviejų špaltų 
atsišaukimą, kuriame jie pata
rė žmonėms nerūkyti, negerti

stato sunaikinimą nuo Ug-iįr padengimui lėšų sumetė 80 
nies, Audrų, žaibo ir kt. | centų. Kalbėtojai (Jadvyga 
priežasčių tuojau reikalin-l Tubelienė ir vietiniai) despe- 
ga pranešti ar t imiausiam į lytiškai plūdo Lietuvos ir A- 
draudimo inspektoriui. jmerikos anti-fašistus lietuvius.

Šalia privalomojo gyve-! 
namųjų namų ir ūkio pasta-' 
tų draudimo Tarybų Sąjun- Kada Ritleris su sayo pra_ 
goję yia vykdomas ir lais- garį§ka karo mašina pradėjo 
Vas namų turto, draudimas terioti Lietuvą; kada Hitlerio 
(baldai, drabužiai, žemės barbarų gaujos, apsvaigintos 

degtine ir kitokiais nuodais, 
gėdina Lietuvos moteris ir jas 
žudo, tai tie Cleveland© sme- 
ton-naciai sako: “Cleveland© 
rimtesni lietuviai patriotai pa
sijuto linksmesni. . .”

Todėl būkime visi draugo 
Šolomsko prakalbose ir vieny- 
kimės preiš fašizmą, Lietuvos 
gelbėjimo reikalu. Nes nuož
mūs Vokietijos fašistai siekiasi 
mūsų tėvų kraštą pavergti!

Jie Džiaugiasi ir Teisina

ūkio gaminiai, kuras ir ki
toks inventorius). Valstybi
nio Draudimo Valdyba atsa
ko už nuostolius, jei apdrau
stasis turtas sugestų ar žū
tų dėl vagystės ar gaivali
nių nelaimių (ugnies). Tur
tas apdraudžiamas pagal jo 
faktinę vertę. Miestuose ir 
darbininkų apgyventose vie
tose ligi 15,000 rublių (vien
gungiams — 8,000 rbl.), kai
muose ligi 8,000 rbl. (vien
gungiams
Turtas apdraudžiamas, net

5,000 rbl.). Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Atsišaukimas į Naujos Angli
jos Organizacijas ir Pavie

nius Asmenis
Pereitame PLT Centro

sėdyje nutarė kviesti visas pa
žangiųjų organizacijas į vie
ną bendrą konferenciją. To 
dėliai mes atsišaukiame į vi
sas LDS, LLD, kliubus ir PLT 
skyrius, prašydami pasiųsti 
parinktus delegatus — po du 
ar daugiau — į bendrą konfe
renciją, kuri įvyks rugpjūčio 
(August) 3 d., 1941 m 
madienio ryte, 11 
376 W. Broadway, 
ton, Mass.

Šioji konferencija 
bi mums visiems, nes mes tu
rėsime išduoti savo veikimo 
raportus, ir drauge prisiruošti 
prie Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybos pikniko, kuris įvyks sek
madienyje, August — rugpū- 
čio 24 d., Vose Pavilion, May
nard, Mass.

Draugai ir draugės, daryki
te pastangas, ir atvažiuokite į 
šaukiamąją konferenciją. Mū
sų visų yra privalumas ir rei
kalas turėti šią konferenciją. 
Mes daug turėsime svarbių 
reikalų aptarti šioj valandoj, 
kuomet fašistų žvėris plėšia 
mūsų tėvynę ir Sovietų Sąjun
gą. Mums reikia daug kuo 
prisidėti, idant mes palaidotu
me amžinai lietuviškąjį fašiz
mą Amerikoje ir pasaulyje. 
Dabar mes esame mirtinoj ko
voj su juodu pasauliu,—kokis 
jis nebūtų, lietuviškas ar ki- 
tokis, mes turime laimėti kovą, 
ir atsteigti žmonijos demokra- 
tybę amžinai!. . .

Draugai ir draugės, taipgi 
mums yra svarbu, ir begaliniai 
svarbu, kad PLT rengiamas 
piknikas pavyktų kuo pasek- 
mingiausiai, nes jo visas pel
nas bus naudojamas palaiky
mui savo Amberlando Progra- y
mos, kurią mes taip kultūrin
gai leidžiame per WHDH stotį 
kas sekmadienį. Mums yra 
svarbu, kad mūsų kultūrinis 
darbas nebūtų nuskriaustas, 
nes tuomi mes įgyjame vardą 
ir pagarbą, kad atliekame kul
tūringą darbą, kaip pažangieji 
lietuviai turi atlikti. Todėl 
mūsų visų yra šventa pareiga 
dirbti vieningai, apgindami sa
vo idėjas ir savo įkurtas įstai
gas, nes mūsų mirtini priešai 
irgi nesigaili pinigų ir jėgų 
kovodami su mumis visais bū
dais čia, Amerikoje, ir Euro
poje. Mes turime pasiaukoti 
šiais laikais! Mes turime nu
kęsti kovos laukuose; Mes tu
rime dirbti sunkiai! Mes turi
me būti blaivūs ir atviri savo

w

sek- 
valandą, 
So. 13os-

yra svar-

Pas jauną Chestnut biologi
jos mokslas ir gabumas dar 
High School dienose buvo aiš
kiai pastebimas, ir kada jis 
pasirinko The College of Wil
liam and Mary in Virginia, 
stojo su visa savo spėka kaip 
moksle, taip ir sporte. Per ke- 
turius metus- mokslo jaunas 
Chestnut gausiai atsižymėjo ir 
aukštą pagarbą įgijo. Jis yra 
prezidentu Omichron Delta 
Kappa; vice-prezidentu Var
sity Club; kapitonas Varsity 
baseball; cirkuliacijos mana
gers “The Fiat Hat,” kolegi
jos leidžiamo laikraščio. Taip
gi narys “13” Club, Clayton 
Grimes Biology Club, Student 
Assembly, Varsity Football ir 
Phi Kappa Tua.

Fraternitas 
džiuojasi 
liu.

Visi 
gentys 
dentas 
liniukui
skaisčios ateities!

Korespondentas.

K. di-
Stoughtono jaunuo-

pažįstami draugai, 
Laisvės” korespon- 

linkime jaunam moks- 
geriausios kloties

jo 
ir

ir

Montello, Mass
Drg. A. Bimbos Prakalbos
Prakalbos įvyko liepos 2 d., 

Liet. Taut. Namo Svetainėj. 
Jo prakalbos pasiklausyti su
sirinko žmonių apie pusantro 
šimto. Kalbėtojas pasakė gerą 
kalbą temoje: “Vokietijos na
ciai netikėtai užpuolė Sovietų 
Sąjungą.” Jo prakalba visiems 
gerai patiko. Renkant aukas 
dėl padengimo lėšų, daugumas 
aukavo po pusę dolerio. Su
rinkta $13.52. Padengus lė
šas, aukos eis Apšvietos Fon
dui. Prakalbas surengė LD. 6 
kp. komitetąs. Smetonininkų 
prakalbose nebuvo. Į 
mus kalbėtojas gerai 
nėjo. Prakalbomis visi 
kinti.

Liepos 3, 4, 5, 6 dd. 
vo piknikas “Laisvės” 
Pavyko neblogai, I" 
apie šimtas dolerių.

Visiems piknike dirbusiems 
širdingai ačiū!

G. Shimaitis.

klausi- 
atsaki- 
paten-

atsibu- 
naudai. 

liks pelno

kovoje su mirtinais priešais.
Draugai, to mūsų pažangu

mas reikalauja!
B. F. Kubilius,
PLT Centro Sėkr.

*
................. ........

1

Visokios Žinios
Prieš kiek laiko įvyko 160 

kp. susirinkimas. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas,—ne visi 
nariai susirinko. Keista dar ir 
tas, kad viskas eina “ant grei
tųjų,” — nariai užsimoka sa
vo duokles ir apleidžia susi
rinkimą. Tai peiktinas daly
kas. Vieną syk į mėnesį būti
nai reikia sueit ir apsvarstyt 
mūsų brangios organizacijos 
reikalus. Nariuose pasireiškia 
lyg ir nepaisymas, lyg aptin
gimas. Visi svarbesnieji daly
kai paliekami komitetui, kaip 
kokiam “kompaničnui,” turin
čiam viską atlikti už visus. . .

Išrinti darbininkai spaudos 
piknike dirbti. Nutarta ruoš
ti išvažiavimas rugpjūčio mė
nesį. Paskirta 2 asmenys į 
komisiją.

Liepos 13 d. laikytas LDS 
4-to apskričio komiteto posė
dis. Svarstyta spaudos pikni
ko surengimo reikalai. Taipgi 
kalbėta apie d. D. M. šoloms- 
ko maršrutą šioje apylinkėje: 
svetainių paėmimas, garsini
mai ir 1.1. Gyvename labai 
svarbų momentą, todėl būkime 
sargyboje savo reikalų visi— 
darbininkai ir pažangūs biz
nieriai. Dalyvaukite pažan
giųjų pasitarimuose ir prakal
bose; dėkite pastangas, kad 
spaudos piknikas duotų geras 
pasekmes.

Liepos 23 d. drg. D. M. šo
lomskas lankysis Pittsburghe 
ir sakys čionai prakalbas. Vi
si privalome būti tose prakal
bose.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
švelniomis slaugėmis, kraujo 
teikėjomis sužeistiesiems.

Moterys! Niekur neleiskite 
kilti panikai, nusiminimui ar
ba nepaisymui. Būkime ver
tos savo drąsių sūnų, vyrų, ir 
brolių. Atsargiau 
kite aplink save, 
panikos kėlėjus ir 
panieka, atiduokite 
dies tribunalui.

Be jokio pasigailėjimo iš
kelkite ir sunaikinkite šnipus 
ir trukdytojus, kurie įsiskver
bė į užfrontę.

Savo meile tėvynei ir su sa
vo neapykanta priešui, sustip
rinkite pergalingą užfrontę, 
kurią Stalinas ragino sutverti. 
Mes žinome, kad mes nesame 
vienos šiame kare.

Mes Laukiame Moterų Kitų 
Kraštų

Fašistų okupuotų šalių mo
terys! Mes seniai atjautėme 
jums valandoje jūsų kentėji-

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Paraše ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

300 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, kaukes, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt. ‘

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISfi DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.
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Liepos 13 d. teko būti Car
negie svetainėje, kur buvo 
IWO prakalbos. Kalbėjo-skai- 
tė lekciją gen. V. Jachontovas. 
Rengė šį mitingą horvatų 
draugija. Kalbėtojas aiškino, 
kad Hitleris karą pradėjo, bet 
Sovietai jį baigs. . .

Aukų surinkta $90.
Apsivedimhi

Apsivedė S. iZinkutė (saliū- 
nininko Spakausko podukra) 
su J. Mėšlinu iš Pittsburgho.

Apsivedė vietos saliūninin- 
ko Jeznos sūnus su lietuvaite 
Sabundžiūte.

Antanas Lukamas su sūnum 
buvo išvažiavęs atostogoms į 
Atlantic City ir aplankė savo 
gimines Philadelphijos apylin
kėj, farmose. Lukamas užlai
ko drabužių valymo-taisymo 
dirbtuvę.

D. P. Lekavičius.

Berlin. — Vokiečių pro
paganda pasakoja, kad jie 
sunaikinę Sovietų geležinke
lius užfrontėje; todėl, girdi, 
Sovietai negalėsią gana 
greit pristatyt atsarginės 
savo kariuomenės į frontą.
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English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

La-

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

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose,
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 Pasaulines Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai 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<
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TrtJiadienis, Liepos 23, T94T

GRESIA PAVOJUS AMERIKAI; TODĖL 
PREZ1D. ROOSEVELTAS RAGINA

PAILGINT TARNYBA ARMIJOJ

didžias pinigines dovanas 
už kaltininkų išdavimą, bet 
nevyksta surast tuos kalti
ninkus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rint pirma, negu galima bū
tų pasitikėt veikimu naujo
jo vieneto, kuriam jie būtų 
priskirti.

Todėl aišku, kad jeigu du 
trečdaliai dabartinės mūsų 
armijos sugrįžta į civilį gy
venimą, tai vėl reikės beveik 
ištisų metų laiko pirma, ne
gu veiklioji mūsų armijos 
jėga susidarys iš vieno mi- 
liono vyrų.

Tarptautinė padėtis da
bar nėra saugesnė, bet daug 
pavojingesnė negu metai at-

me spekuliuot Amerikos 
saugumu.

Be to, mes turime aiškią 
atsakomybę gint visus kraš
tus Vakariniame Žemės Pu- 
siau-Rutūlyje ...

Mūsų armija tik dabar ar
tinasi prie tinkamo veiki
mui stovio, ir jeigu būtų 
leista jai sutirpti, to pasė
kos būtų pragaištingos, ir 
atmestų mus bent šešiais 
mėnesiais atgal, iki nauji 
armijos vienetai būtų suda
ryti.

Aš tikiu, aš žinau, kad 
šiandieną pavojus Amerikai 
yra begaliniai didesnis negu 
metai atgal. Aš tikiu, aš tik
rai žinau, jog tikrių tikriau
siai ši šalis randasi nepa
prastoj, pavojingoj padėtyj.

Aš neprašau, kad kongre
sas priimtų gatavai paruoš
tą sumanymą ir nustatytą 
kalbą. Bet aš tikiuos, jog 
kongresas pripažins šią rim- 

priruoši- tą padėtį mūsų šaliai ar 
; • . per tam tikrą laiką ar iki

si vis svarbesnis pamatinis tol, kol kongresas ar prezi- 
apsaugos dalykas, tai palei- (tentas atšauktų tokią padė- 
dimas apie dviejų trečdalių | tį. 
mūsų išlavintų kareivių ir 
apie trijų ketvirtadalių ofi- 
cierių štabo būtų tragiška 
klaida.

Užpuolikiškų šalių pasi- 
mojimai ir planai prieš A- 
merikos saugumą yra taip 
aiškūs, kad Jungtinėms 
Valstijoms ir visiems ki
tiems amerikiniams kraš
tams tikrai gręsia pavojus. 
Štai kodėl aš, nenoromis ir 
tik atydžiai apsvarstęs visus 
faktus ir visus įvykius, ne
seniai paskelbiau nepapras
tą stovį visoj šioj šalyj.
NACIAI — UŽPUOLIKAI

Štai kodėl aš ir dabar tu
riu vėl nurodyt į eilę vokie
čių užkariavimų ir jų daro
mų užpuolimų, kurie buvo ir 
yra be pertraukos daromi 
per ištisus kelis metus — 
nuo Austrijos užgrobimo iki

Mes, todėl, rizikuotume 
dideliu pavojum savo šaliai, 
jeigu kongresas nesudarytų 
galimybės mums pilnai išlai
kyt dabartinę tinkamą vei
kimui mūsų armijos jėgą ir 
ateinančiais metais išlavint 
tam dar tiek daugiau ame
rikiečių, kiek mes galime. 
Kuomet gatavas ]. 
mas veikliai tarnybai daro-

Kadangi šiandieniniai įvy
kiai eina nepaprastai grei
tai, aš manau, jog kongre
sas taipgi turėtų panaikint 
apribojimus kas liečia skai
čių naujokų, kasmet imamų 
į armiją lavinimui ir tarny
bai.
REIKALAUJA UŽTIK-

RINT DARBUS PAIM
TIEM I KARIUO

MENĘ
O kad išvengt sunkenybių 

asmenims, aš raginu kong
resą nutart, kad samdytojai 
laikytų darbus atvirus tiem 
savo darbininkam, kurie yra 
armijoj (idant jie sugrįžę 
vėl gautų savo darbus). Iš 
savo pusės, aš patvarkysiu 
sugrąžint į civilį gyvenimą 
tuos oficierius ir kareivius, 
kurių laikymas tarnyboje 
sudarytų perdideles jiem

dabartinio karo prieš Rusi- sunkenybes, ir kad draftuo-
ją-

Kiekviename savo žings
nyje Europoj, taipgi Azijon 
ir Afrikon užpuolikai veikė 
pagal savo išdirbtą planą 
tam tikram laikui, ir kiek
vieną kartą jie panaudojo 
ne tik milžinišką savo vir
šenybę karo pabūklais, bet 
taipgi skaičiumi kariškai iš
lavintų vyrų. Kiekvieną 
kartą jie, pirm pradedami 
užpuolimą, užtikrino saugu
mą arba nepuolimą tiems, 
kuriuos jie buvo iš anksto 
pasiskyrę kaip savo aukas. 
Kiekvienas užpuolikų žygis 
buvo paremtas tuomi, kad 
jie pirmiaus įtikino užpulti- 
ną šalį nebijoti ir tuomi lai
mėjo laiką, kol Vokietijos 
valdžia pilnai ir gatavai pri- 
siruoše paleist vėjais visas 
savo sutartis ir tuo pačiu 
laiku pradėt užpuolimą mil
žiniškai didesnėmis jėgomis.

Kai jie naikino vieną sa
vo auką po kitos, naciai 
kiekvieną kartą statė savo 
viešpatavimo klausimą vis 
arčiau ir arčiau Amerikos 
žemyno, o nuolatinės jų in
trigos ir propaganda mėnuo 
iš mėnesio stengėsi nusilp- 
nint visus ryšius, kurie jun
gia šiaurinę, Centralinę ir 
Pietų Ameriką į didžią Va
karų šeimyną.

Aš nemanau, kad bent 
kuri Jungtinių Valstijų val
džios šaka norėtų rizikuot, 
kad šią šalį ištiktų toks li
kimas, kuris sunaikino kitų 
kraštų nepriklausomybę.

Mes amerikiečiai negali-

ti kareiviai ir milicininkai 
pasiekę 28 metų amžiaus 
būtų perkelti iš veiklios tar
nybos į atsarginius taip 
greit, kaip tik galima.

Tai tiesa, jog šiandieni
niame kare žmonės be ma
šinų turi mažai svarbos. Ly
giai tiesa, kad mašinos be 
žmonių neturi visai jokios 
svarbos. Sustiprinkime visą 
savo apsigynimą — visus 
mūsų pasirengimus atremt 
ataką tų demokratijos prie
šų, kurie yra priešai visko, 
ką mes laikome brangiais 
sau dalykais.

Dar vienas, paskutinis žo
dis: Svarbu laikas. Jeigu 
kongresas nepadarys reikia
mo žingsnio, tai bėgyje 
dviejų mėnesių prasidės 
krikdymas Jungtinių Valsti
jų armijų. Laikas svarbu. 
Atsakomybė gula vien tik 
ant kongreso.”

Prancūzai Ardo Nacių 
Traukinius, Naikina Jy 

Sandėlius ir Karius
Maskva. — čia gauta to

kių žinių iš nacių užimtos 
Franci jos dalies:

Nežiūrint kerštingų baus
mių iš vokiečių karininkų 
pusės, žmonės dažnai išvaro 
iš bėgių bei suardo vokiečių 
kariuomenės traukinius, pa
dega karinius nacių sandė
lius ir naikina vokiečių ofi- 
cierius ir kareivius.

Nors nacių valdžia skiria

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlin, liepos 22. — Nacių 

vyriausybė sako, kad Angli
jos orlaiviai naktį bombomis 
apdaužė tik gyvenamus na
mus keliose vietose vakari
nėje Vokietijoje ir šiek tiek 
nekariškių žmonių užmušė 
bei sužeidė. Vokiečiai nušo
vę penkis anglų orlaivius.

Londonas. — Vokiečiai 
skubiai budavoja tvirtumas 
pajūriuose Vokietijos ir jos 
užimtų kraštų. Bijo įsiver
žimo iš Anglijos pusės.

Washington. — Gauta 
pranešimų, kad naciai ruo
šiasi maršuot per Ispaniją 
prieš anglų tvirtumą Gib
raltarą.

Berlin. — Naciai pasako
ja, būk vengrai ir rumunai 
vejasi Sovietų armiją pietų 
fronte, rytini ame šone 
Dniestro upės.

Tokio, liepos 22. — Japo
nų valdžia užtikrino, kad ji
nai ir toliau palaikys kari- 
niai-politinę sąjungą su Vo-

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jų orlaiviai nuskan
dino du prekinius Anglijos 
laivus, viso 11,000 tonų.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenne 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

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 ...............................

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.

f Penktas puslapiuLAISVE

Gali Hitleris laimėti dar vie
ną kitą mūšį; gali jis dar už
imti vieną kitą Sovietų Są
jungos miestą, net ir Kijevą,

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

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

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

kuri būtą nenugalima, sako 
Stalinas.

bus aptarnauti skaniais užkandžiais 
ir gėrimais. Graži vieta, visi galė
sime pasigerėti! — Rengėjai.

(172-174) FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. išvažiavimas, Juozo 

Strolio ūkėje įvyks sekmadienį, lie- 
pos 27 d. Visus kviečiame! Svečiai 

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

'Terbeli. BAKING COBP-

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

M

pumo Tyrimai
ligos pažinimą

. Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškintaRūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, ^bal

ta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas,

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems

pokiliams: bankietams, vestuvėms
ir parems

čia Maskva, nors neatrodo, 
kad jis Maskvą kada nors ga
lės paimti.

Bet tas dar nereikš jam lai
mėjimą! Kol Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija bus \^enly- 
pė, kol liaudis gyvuos, tol Hit
leris neturės ramybės, iki jis 
galą gaus.

O tiems visiems ablavukams, 
kurie pranašavo Sovietui Są
jungai greitą pražūtį, prisieis, 
veikiausiai, patiems pirmiau 
kojomis pakratyti, negu savo 
pranašavimus matyti.

MlltAvA*

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, liepos 25 d., L. A. 

U. Kliubas ruošia prakalbas Liberty 
Hali, 329 Broadway. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės Jonas Siurba iš Brook
lyn, N. Y. Įžanga veltui. Kviečiame 
dalyvauti prakalbose ir išgirst 
svarbius šių dienų klausimus. — 
Rengėjai. (172-174)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. ruošia prakalbas, lie

pos 25 d., 7:30 v. v., Liet. Dr-jų 
Svet., 6835 Superior Ave. Kalbės 
D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y., 
ir vietos žymūs veikėjai. Kalbės apie 
Lietuvos Gynimo reikalą ir Vieny
bėm prieš fašizmą. Prašome daly
vauti ir išgirstų įdomią prakalbą. — 
Rengėjai. (172-174)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos svarbus susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 24 d. lie
pos, 8 v. v., 376 W. Broadway. Iš
duos raportą iš įvykusio pikniko 
(liepos 13 d.) taipgi nominacijos j 
Centro Valdybą. Atsiveskite ir nau
jų kandidatų įrašyti į šią organiza
ciją. — G. Lekas, sekr. (172-173)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopa ruošia svarbias 

prakalbas penktadienį, liepos 25 d., 
Liet. Tautiškoj Svetainėj, 928 E. 
Moyamcnsing Avė. Pradžia 7:30 v. 
vak. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti ir 
išgirsti svarbius šių dienų klausi
mus. (172-173)

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y.*

Tarp Graham ir Manhattan Avės.

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.

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmocius
UŽRIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

25c 
60c 

$1.50

$1.60

$3.00
35c
25c
15c

THE BAKERS'

9 UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynes 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- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Šeštas puslapis LAISVE Trečiadienis, Liepos

D. M. Šolomskas Išvyko 
Maršrutui

LaKandidatūrak3-bč1amV0 Darbininkų Politines
Veiklos, Sako CIO VadasTerminui

CIO Unija Perspėjo Fusijos 
Vadus dėl Dabartinės 

Majoro Politikos
New Yorko miesto majoras 

Fiorello H. LaGuardia liepos 
21-mos vakarą pasakytoj ra
dio prakalboj paskelbė savo 
pasiryžimą kandidatuot į mies
to majorus trečiam terminui. 
Kandidatūroj jis tikisi gauti 
nominacijas republikonų ir fu- 
sionistų partijų pirminiuose 
balsavimuose rugsėjo mėnesį.

Majoras sakė neįeisiąs jo 
vardą “dėti demokratų pirmi
niuose balsavimuose,” kadangi 
jis nenorįs “supainioti klausi
mus” ir iš baimės, kad jis “ga
lįs laimėti pirminiuose balsa
vimuose ir gal turėti bendrau
ti ant tikieto su kandidatais, 
kuriems aš nepasitikiu ir kurių 
filosofija miesto valdžios yra 
taip skirtinga nuo mano, kad 
aš nenorėčiau su jais kartu 
kandidatuoti, vesti kampaniją 
su jais ar būti išrinktu ofisan 
su jais.” j

Tammanė Jau Turi 
Kandidatą

William O’Dwyer, Brookly- 
įno Distrikto prokuroras, bus 

’.LaGuardijos oponentu atei
nančio lapkričio rinkimuose. 
Tai kandidatūrai jis jau yra 
pasirinktas Tammanės ir kitų 
demokratų organizacijų.

LaGuardija, sakoma, buvęs 
formaliai ragintas kandidatuo
ti Amerikos Darbo Partijos 
(dešiniojo sparno) ir miesto 
Fusijos. Kitais jų kandidatais 
numatyta kontrolierius Joseph 
McGoldrick ir Miesto Tarybos 
prezidentas Newbold Morris. 
Ir majoras savo kalboj pripa
žino, kad jeigu jis būsiąs 
pirminiuose (primaries) nomi
nuotas kartu su jais, jis apsi- 
imsiąs. Jis sakė, kad jam kan
didatūra nebuvus siūlyta ir jis 
jos neprašęs. Jis nedarysiąs 
“jokių sutarčių nei patvarky
mų nei su viena politine par
tija” ir “nesitaręs nei nesitar- 
siąs su jokiais vadais bile par
tijos” dėl jo “paskyrimo ar 
politikos.”

Dėl jo dvilypės tarnybos — 
majorystės ir civilių apsigyni
mo direktorystės — majoras 
sakė, kad pastaroji “yra taip 
arti gimininga su miesto vai-' 
džia abelnai, o su mūsiške 
ypatingai. New Yorko miestui 
esant didžiausiu visoje šalyje, 
jos taip artimos, kad tame nė- j 
ra jokio nesutapimo ar kon
flikto, tikriau tariant, yra ne
atskiriamos, 
geniausiems 
sams.”

Pareigas 
jis sakė radęs 
negu aš tikėjaus. Tačiau, 
dėjo jis, “nėra žmogui nepa
keliamomis, nors valandos yra 
ilgos ir darbo daug.”

Stambiųjų kapitalistinių gru
pių kandidatams dabar esant 
žinomais, neužilgo tikimasi ir 
smulkesniųjų persigrupavimo 
būsimiems miesto viršininkų 
rinkimams, kurie numatoma 
būsiant gana įtemptais.

Julius Emspak, Elektristų, 
Radio ir Mašinistų Unijos, 
CIO, generalis finansų sekre
torius, ragino darbininkus sti
priai ir griežtai imtis nepri
klausomos politinės veiklos 
nuo buržuazinių partijų. Savo 
straipsnyje unijos laikraštyje 
“The UE News”, jis rašo:

“Daugelis žmonių pasiduo
da kilpai tikėjimo, būk pas
kyrimu vieno ar kito žmogaus 
vienan ar kitan komitetan ar 
tarybon, davimu vieno ar kito 
federalio darbo esą darbinin
kai jau

“Tas, 
regis k as 
pareiškė

kongrese to- 
kurie būtų 
darbininkų

tad pasitarnauja
miesto intere-

apsigynimo darbe 
didesnėmis, 

da-

MIRĖ
57 
80 

mi- 
19-tą

ligoninėj, 
Palaidotas

Antanas Dumbliauskas, 
metų amžiaus, gyvenęs 
Pine St., Elizabeth, N. J., 
re šešetadienį, liepos 
Alexian Brothers 
Elizabeth, N. J.
antradienį, liepos 22, į Mt. 
Olivet kapines, Newark, N. J. 
Pašarvotas buvo pas graborių 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Velionis yra 
brolis Jono Dumbliausko, ku
ris užlaiko užeigą ant North 
5th St. ir Bedford Ave., Brook
lyne.

V. Izzo, 52 m., 78 Mulber
ry St., N. Y., pereitą penkta
dienį mirė nuo širdies ligos. 
Jo kūną parvežus iš ligoninės, 
šeštadienį, krito ant vietos ne
gyva ir jo žmona Rose, 40 m. 
Abu palaidoti sykiu.

dalyvaują valdžioje, 
žinoma, yra trumpa- 
matymas problemos,” 
unijistas. Jis toliau

sako, kad tokios rūšies “atsto
vybė” padeda darbininkų at
stovus į tokius komitetus, “į 
pravedimą tokių politikų, prie 
kurių suformulavimo jie ne
prisidėjo, ir kurios daugeliu 
atvejų yra žalingos intere
sams tų, kuriuos jie turėtų at
stovauti.

dalyvavimas su- 
užrubežių ir na- 
yra didžiausios 

šalies gerovei.” 
imtis

“Dar daugiau,” sako jis, 
“tas padeda darbininkų atsto
vą padėtin buvimo oficialiai 
dalimi valdžios, ar tikriau ta
riant administracijos, davu
sios vadovybę 
kiems mieriams, 
sunaikinę laisvą
judėjimą šioje šalyje... Nors 
galvą imkit, aš negaliu maty
ti, kaip tokiose sąlygose bent 
vienas galėtų teisingai sakyti, 
kad darbininkai dalyvauja 
valdžioje. . .”

Emspak toliau nurodo, kad 
“darbininkų 
formulavime 
mų politikos 
svarbos šios
Jis ragino darbininkus 
nepriklausomos darbininkų po
litinės veiklos. O tas paprastoj 
kasdieninėj kalboj reikštų, 
kad darbininkai organizuotai 
turi išstatyt ir išrinkt geriau
sius savo kandidatus įvairios- 
na miestų, valstijų ir šalies įs
tatymų leidimo įstaigosna.

New Yorko Vokiečiai Stoja
Už Paramą Sovietam

Amerikos Vokiečių Kliubo 
sušauktame masiniame mitin
ge New Yorko Yorkvillėj vien
balsiai priimta rezoliucija, ku
ria prašo šalies prezidentą 
Rooseveltą laikytis savo paža
do remti Sovietų Sąjungą su 
konkrečia pagelba. Rezoliuci
joj sakoma:

“Mes stojame su broliais 
amerikonais už gynimą Ame
rikos davimu pilnos pagelbos 
Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
visoms tautoms, kurios kovoja 
prieš hitlerizmą ir kaipo vo
kiečiai amerikonai mes pasi
žadame pilnai remti Jungti-

Iš Dariaus ir Girėno 
Minėjimo Pikniko

Liepos 19 d., Dexter Parke, 
Brooklyn, N. Y., įvyko pikni- 

ikas pagerbimui Dariaus ir Gi
rėno aštuonių metų sukakties 

5 skridimo iš New Yorko į Kau
liją ir jų nesitikėto žuvimo. 
iNors šiemet daugelį piknikų 
'sugadino lietus, bet ši diena 
į buvo viena iš blogiausių. Apie 
2 vai. po piet, kuomet laikas 
ruoštis piknikan, pasipylė 
smarkus lietus ir griaustinis, 
dar laimė, kad po šios audros 

I nusipagadino ..ir apšvietė sau
lė.

Piknikas tapo atidarytas; 
publika lėtai renkasi. Apie 
6:30 vai., pradėta programa; 
Karalienės Angelų parapijos 
jaunuolių Benas sugrojo Lie- 
tua Tėvynė Mūsų, o Joe Tho- 
mo šokių orkestrą — Ameri- 

ikos Himną; pirmininkas J. 
Šaltis, pakvietė kalbėti Fondo 
Komiteto finansų sekretorių, 
adv. S. Briedį, kuris irgi atsto
vavo ir Lietuvių. Piliečių Kliu- 
bą iš Maspetho. Vėliau kal
bėjo švento Jurgio Draugijos 
pirmininkas J. Kairys, SLA 
38 kp. — J. Glaveckas, Tau
tininkų Kliubo pirm. Benderis, 
Moterų Vienybės atstovė p. 
Basevičienė; SALR Katalikų 
kuopos Alekas Spaičys ir pir
miau dirbęs Fondo 
dabar pasiliuosavęs iš Dėdės 
Šamo kariuomenės, 
Gudonis. Visi teikė 
kalbas pagerbimui Dariaus ir 
Girėno atlikto drąsaus žygio 
aviacijos progrese ir mūsų tau
tos garbei.

Parke buvo rodomi trys pa
minklo projektai, pagaminti 
lietuvių dailininkų, du p. Joe 
Stelmokos ir vienas p. Suba
čiaus, brooklyniečią. Publika 
labai įdomavosi šiais kūriniais.

Apie devintą vai. susirinko 
gražios publikos iki septynių 
šimtų, buvo keli vietinių laik-

Komitete,

Antanas 
tinkamas

pri-

: Fusijos vadams, pereitą 
madienį susirinkusiems 
svarstyti majoro LaGuardijos 
nominacijos klausimą, Valsti
jos, Ąpskričių ir Miestų Darb. 
Unija, CIO, pasiuntė telegra
mą, kurioj perspėja, kad da
bartinė majoro “anti-darbinin- 
kiška veikla atsilieps į balsų 
gavimą. Telegrama adresuota 
Samuel’iui Seabury.

Toji civilės tarnybos dai’bi- 
ninkų unija, kuri dabar veda 
kampaniją prieš pravarymą iš 
tarnybos, lokalu prezidento 
Ewart G. Guinier, jaunesniojo 
egzaminieriaus Miesto Civilės 
Tarnybos Komisijoj, pažymė
jo tą bylą kaipo vieną iš ata
kų ant unijos. Perspėjime taip 
pat pažymima Herlands tyri
nėjimai šalpos Departmento, 
taipgi “pastangos sulaikyti 
CIO organizavimą Švaros De
partmento darbininkų.”

Apart šių dalykų, telegra
moj mini ir CIO nacionalio 
prezidento Philip Murray lai
šką, kuriame jis pasmerkė ma
joro ‘“kraštutinišką prieš CIO 
atsinešimą.” Primena ir New 
Yorko Industrinių. Unijų Ta
rybos pasmerkimą 
sįstatymo.

Aky vaizdo je to 
unijos pranešimas 
dams, “bus labai 
ganizuotiems
remti majorą iš naujo išrinki
mui.” Unija siūlė raginti ma
jorą “tuojaus mest 
bininkišką veiklą.”

Jei kandidatuotų, 
ro kandidatūra irgi
čio termino kandidatūra, kas 
jau ir vien dėl įsigyvenusių 
tradicijų galėtų iššaukti pasi
priešinimo.

pir- 
ap-

majoro nu-

visko, sako 
fusijos va- 
sunku or- 

darbininkams

8 metus kovojo prieš 
ir kad tęs kovą iki fa- 
bus galutinai sunaikin-

nių Valstijų valdžią, kad 
vest prie sumušimo hitlerizmo 
ir visko, ką jis atstovauja.”

Rezoliucija pažymi, kad 
Amerikos vokiečiai per pasta
ruosius 
Hitlerį 
šizmas 
tas.

Panašų atsišaukimą išleido 
j Jungtinių Valstijų valdžią ir 
žmones Amerikos kroatų, ser
bų ir slovėnų organizacijų 
Centralinis Komitetas. Už tai 
pasisakė ir visa Amerikos kro
atų spauda išskiriant kroatų 
fašistų organą.

ši majo- 
būtų tre-

įdomus Symposiumas 
Apie Sov. Sąjungą

Minint Colorfibijos nepri
klausomybės dieną New Yor
ke įvyko iškilmingos ceremo
nijos, kuriose padėta vainikas 
prie Simon Bolivar statulos, 
esančios Central Parke.

Liepos 24-tos vakaro 8:30 
vai., Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke, 
Amerikos Santykiams su So
vietais Taryba rengia sympo- 
siumą-prakalbas, kuriose bus 
pasakyta įvairių nuomonių 
apie Sovietus.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais bus kapitonas Kournakoff, 
tarnavęs cąrė armijoj ir Mu
riel Draper.

Pirmą Kartą Newarke!
Ar Hitleris gali užkariaut Sovietų 
Sąjungą,? Gaut atsakymą, matykite 

“Sovietų Riibežiai ant Dunojaus” 
Taip pat: “RAUDONOJI ARMIJA” 

Nuolat rodoma nuo 11:45 A. M.;
iki.l 1*. M.25c

LITTLE 562 Broad st
THEATRE Newark, N. J.

Walteris Kubilius Pa
kilo iš Lovos

“Laisvės” jaunimo skyriaus 
redaktoriaus Walterio Kubi
liaus sveikata pagerėjus, tad, 
kaip matėm vakar dienos lai
doj, sugrįžo ir angliškas sky
rius “Laisvėn”. Walteris dar 
negana stiprus, kad grįžti prie 
pilno laiko darbo įstaigoj, tad 
šiuo tarpu dirba tik prie ang
liško skyriaus, o likusiais pro
tarpiais ilsisi. Jam gydytojo 
įsakyta ilgokas poilsis.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

Išeinant iš savo automobi
lio ant Long Beach Road, prie 
Island Park, L. L, trys mo
terys sužeista pro šalį važia
vusios mašinos.
raščių redaktoriai, draugijų 
darbuotojai ir šiaip žymūsLvei- 
kėjai. Prašyta publikos aukų, 
paminklo naudai, bet staiga 
pasipylė vėl lietus ir viską su
trukdė, todėl surinkta Kaukų. 
$13.01. I

Nežiūrint visų kliūčių, visgi 
pramoga pavyko, iš geitos pri- 
but^mo pasidengs išlaidos, o 
draugijų suaukoti už tikietus 
pinigai liks pastatymui pa
minklo. Taigi, prašome drau
gijų, kurios dar laiko gautus 
tikietus, atsiteisti. Galutiną są
skaitą pateiksime vėliau.

Fondo Korespond. J. š.

SANDĖLIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri 
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Domininkas M. Šolomskas, 
Liet. Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius yra išvy
kęs porai savaičių organizaci
niais reikalais ir prakalbų 
maršrutui Chicagon ir jos apy
linkėse. Kelyje Į ten ir atgal 
lankysis ir eilėj Pennsylvani- 
jos miestų, taipgi tolimesnėse 
New Yorko valstijos kolonijo
se.

Unijistai Aukosią Laiko 
Apsigynimui

Newarko miestavų darbinin
kų Lokalas 277, CIO, nutaręs 
aukoti po 4 . ar 5 valandas 
savo darbo viršlaikių šio mė
nesio 28 ir 29-tą šalies gyni
mo reikalams, vairuodami tro- 
kus, kuriuos vartoti dovanai 
leido miesto Liaudies Darbų 
Dep-tas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis su 

pilnais gėrymo laisniais. Taipgi yra 
2 Bowling Alleys. Ronda kartu 
$50.00 į mėnesį. Vieta garu šildoma, 
šiltas vanduo per visą metą. 3 ¥2 me- 

' tų Lease. Savininkas nori atsitraukti

nuo biznio (retire). Taipgi yra rei
kalingas bartenderis dirbti prie Bar 
& Grill nuo 8 vai. ryto iki 6 v. v. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. Alga 
$20.00 iki $25.00 į savaite. Kreipki
tės vakarais po 234 Cleveland St., 
arti Fulton St., East New York, 
N. Y. Jamaica Linija išlipkite ant 
Cleveland Station. Tel. AP 7-9718. 
(Cleveland Palace).

Parsiduoda fortepianas labai pri
einamai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas Aldoną- Žilinskaite, 
756 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

(172-173)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienas kambarys (kad 

ir prie vyrų). Kas turite tokį kam
barį, prašau rašyti sekamu antra
šu: C. M., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Žiūrėk, kas prisidėjo—muskulai— 
jrudimas! Šiandien aš esu vyras! 
(P.S. Kas tai naujo pridėta ir ei ga
rdams! Kvapus Latakia tabakas!)

Kas tai

NAUJO* 
tapo pridėta!

* ITS KTAKMU
(Ištariama La-ta-ky’-a). Puikus, kva- / 
pūsis tabakas iš Rytinio Virduržemio. šh 
Dabar suleistas su kitais parinktiniais 
Old Gold tabakais, jis sutveria naują 
smagų cigareto skoni!

Tas pat pažįstamas pakelis — 
bet NAUJI Old Goldsl

P. Lorillard Company, įsteigta 1760—puikaus tabako 
sutaisytojo nuo {steigimo Jungtinių Valstijų.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
'’ikoniškais. 
<alui 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

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
&tat 

adręSas.

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.




