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Ir praeityje Rusija buvo 
daug sykių užpulta. Deja, 
sako “New York Times” (lie
pos 21 d.) visų “užpuolikų 
kaulai ilsis Rusijos laukuose.”

Ne kitoks likimas laukia ir 
šių dienų barbarus. Neužilgo 
ir nacių kaulai ilsėsis Rusijos 
laukuose. Jau daugiau, kaip 
milionas jų žuvo.

Dar tik dabar Sovietų Są
junga pradeda pilnai susimo- 
bilizuoti karui.

Ameri- 
laikus. 
“aukš-turėsim ir 

ir visokių daiktų

nors pateisinama
Nepateisina-

Kainų tvarkymo komisionie- 
rius Hendersonas žada 
kos žmonėms sunkius 
Greitu laiku 
tas kainas 
trūkumą.”

Ar kuom
šitokia nelaimė? 
ma. Dar ir šiandien daugiau, 
kaip penki milionai darbinin
kų vaikštinėja be darbo. Kodėl 
jiems nesuteikti darbo?

Tegul visa Amerika dirba, 
o nereikės nei aukštų kainų, 
nei trūkumų. Nelaimė tame, 
kad pelnagrobiai neleidžia vi
siems pramonės ir biznio ra
tams suktis.

Net ir dabar, kai Sovietų 
Sąjunga užpulta ir visos doro
sios žmonijos turi simpatijas ir 
linkėjimus, socialdemokratai 
nesustoja ją plūdę ir vėlinę jai 
pražūties.

Tokiais nenaudėliais pasiro
dė Albeit Grzesinski, vokiečių 
socialdemokratų lyderis, Av- 
xentieff, rusas menševikas ir 
Algernon Lee, amerikiečių so
cialdemokratų šulas.

Jie nori, kad Sovietų val
džia būtų nuversta šiame ka
re. Lygiai to nori ir Hitleris.

bū
to, 
sa-

So- 
ka-

Visos visų mintys nukreip
tos į karą Europoje. Tas neiš
vengiama. Bet mes turime 
ti praktiški ir nepamiršti 
kas dedasi čia pat, taip 
k ant, mūsų panosėje.

Geriausia pasitarnausim 
vietų Sąjungos ir Anglijos
rui prieš Hitlerį, jeigu sustip
rinsime savo organizacijas ir 
spaudą. O ar stipriname?

Ar visi Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai mokasi nari
nes duokles? Ar gauname 
naujų narių?

Ar patenkinančiai eina Lie- 
tuių Darbininkų Susivienijimo 
vajus ?

Ar Brooklyno pažangioji vi
suomenė gerai pasimojus ati
daryti radijo programą?

O dar yra tūkstančiai “Lais
vės” skaitytojų, kurie nėra 
prisiminę “Laisvės” jubilėjaus. 
Tuo tarpu dienraščiui finansi
nė parama reikalinga.

Ruoškimės prie dar vienos 
labai didelės iškilmės, būtent, 
“Laisvės” pikniko Philadelphi- 
joje. Kaip jau žinote, pikni
kas įvyks Labor Day, rugsėjo 
1 dieną.

Laikas bėga žaibo greitu
mu. Rimtai apgalvotas geras 
prisiruošimas galėtų duoti di
delę dienraščiui moralinę ir 
medžiaginę paspirtį.

dalykas. čia, 
turėti reikalą 

žmonių, išblaš- 
k raštą.

Šioje ašarų pakalnėje ne
klaidingų žmonių nėra. Tad 
negalima norėti, kad žmonės, 
kurie dirba įstaigose, nepada
rytų klaidų.

Laikraščio biznis yra labai 
komplikuotas 
mat, prisieina 
su tūkstančiais 
kytais po visą

Pasitaiko, kad vardas arba 
pavardė neužrašyta, kaip rei
kia, arba adresas paduotas ne 
tas, arba auka nepagarsinta. 
Už tai nereikia visą amžių 
pykti ant įstaigos.

Pasakyk, paprašyk, pra
nešk, nesusipratimas bus išly
gintas, klaida bus atitaisyta. 
Pasilik draugu, savo judėjimo 
patriotu.

No. 173

Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 
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TIK HITLERĮ SUPLIEKUS TEGALIMA LAUKTI TAIKOS
Sovietai Nuskandino dar Penkis Nacių Laivus Baltijoj

U

Amerikos Ministeris Welles Nepavyko it Antras 
Sako, be Visiško Nacių Su- Nacių Bombininkų
naikinimo Nebūtų l aikos

Washington. — Veikiau-1 ateit po to, kai dabartinis
• a ♦ i n i *| » I

Žygis prieš Maskvą

I Sunaikino Keturis Nacių
Transporto Laivus ir 

Vieną Karinį Jų Laivą

tysis Amerikos valstybės 
ministeris Sumner Welles 
pareiškė, jog negalės būt 
Europoj taikos, kol “hitleri
ne valdžia bus galutinai ir 
visiškai sunaikinta.”

“Šiuo klausimu su mumis 
sutinka tautos visų tų ša
lių, kurias naciai taip begai- 
lestingai užklupo ir paver
gė per dvejus paskutinius 
metus,” sakė min. Welles:

“Aš jaučiu, jog nėra per- 
anksti jau dabar primint, 
kad laisvos valdžios visų 
taiką mylinčių šalių turėtų 
svarstyt, kaip prisirengt ge
resniems laikams, kurie turi

karas baigsis laimėjimu 
žmonijos laisvės jėgų, kai 
kriušinančiai bus sumušti 
tie, kurie dabar aukoja žmo
niją savo užmačiai galios ir 
grobio.”

Čia ministeris Welles kal
bėjo apie reikalą valstybių 
organizacijos po karo dėlei 
įsteigimo tarptautinės teisy
bės, ir kad tarptautiniai bū
tų prižiūrimas ir kontro
liuojamas įvairių šalių gink- 
lavimasis ir kad visos tau
tos galėtų lygiai naudotis 
gamtiniais pasaulio turtais, 
medžiagų šaltiniais.

Sovietu Oficialiai Pranešimai

Vokiečiai Prasibriovė į 
Žitomiro Sritį; Visur 

Kitur Atmušti

Prie Tanky ir Kanuo
lių Prirakinami Vo

kiečių Kareiviai
Maskva, liepos 23. — Vo

kiečių kariuomenė, kuri į- 
nirtusiais raudonarmiečių 
pasipriešinimais Ukrainos 
fron£e buvo sulaikyta per 
10 dienų, dabar prasibriovė 
į Žitomiro sritį, 80 mylių į 
vakarus nuo Kijevo, kaip 
praneša aukštoji Sovietų 
komanda šiandien. Kitose 
fronto dalyse neįvyko jokių 
rimtų permainų.

Smolenskas dar tebėra 
Sovietų rankose, nors na
ciai jau kelios dienos kai gi
riasi, būk jie užėmę Smo
lenską.

Maskva, liepos 22. — 
Šiandieninis Sovietų prane
šimas paduoda sekamus į-

Maskva, liepos 22. — Sovietų žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Praeitą naktį atkaklios kautynės buvo tęsiamos link
mėse Pskovo, Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Novogrado 
Volynsko.

Kitose linkmėse ir fronto dalyse nebuvo stambių veiks-
Mūsų oro jėgos toliau veikė, naikindamos motorizuo- 

mu.
tas ir mechanizuotas priešo jėgas.

Pagal patkrintus skaitmenis, mūsų oro jėgos vakar 
sunaikino 32 priešo orlaivius per kautynes ore. Mes ne
tekome aštuonių orlaivių.

Vėlesnis Sovietų Pranešimas:
Liepos 21 d. 10:10 vai. naktį daugiau kaip 200 vokiečių 

orlaivių mėgino daugmeniškai užpult Maskvą. Tą mėgi
nimą reikia laikyti priešo prakišimu.

Apsigynimo būriai mūsų karinių jėgų neleido daugu
mai tų vokiečių orlaivių pasiekti Maskvą. Tik pavieniai 
priešo orlaiviai kai kur prasiveržė pro mūsų apsigy
nimo būrius.

Vokiečių orlaiviai padegė kelis gyvenamuosius namus 
ir užmušė ar sužeidė mažą skaičių žmonių.

Mūsų naktiniai lakūnai ir priešlėktuvinių kanuolių ba
terijos, pagal pradines skaitlines, nušovė žemyn 17 vo
kiečių orlaivių.

Alarmas tęsėsi pusšeštos valandos.

nančius smūgius” kariniams 
vokiečių laivams lydėju- 
siems jų transportinius-per- 
gabehimo laivus.

(Pirmiau, liepos 12 d. ka
riniai Sovietų laivai Baltijos 
Jūroj nuskandino 13 nacių 
kareivinių laivų, vieną jų 
reikmenų laivą ir du naikin
tuvus ir padegė 13 kitų Vo
kietijos kareivinių • laivų ir 
vieną naikintuvą. Liepos 20 
d. sovietinis laivynas toje 
jūroje sunaikino dar 11 vo
kiečių laivų gabenusių ka-

• • *11 • • •

London, liepos 23. — Mas
kvos radijas pranešė, kad 
Sovietų torpedlaiviai Balti
jos Jūroj nuskandino karinį 
vokiečių laivą-naikintuvą ir 
keturis nacių pervežimo lai
vus, pilnus vokiečių kariuo
menės, tankų ir kitų karo 
pabūklų ir amunicijos.

Vokiečių pervežimo laivus 
lydėjo jų naikintuvai, kari
nės sargybos laivai ir tor
pedlaiviai. Juos pamatė So
vietų torpedlaiviai ir pilnu 
smarkumu metėsi ant visų 
tų Vokietijos laivų.

Trys Raudonojo Laivyne reivius, ginklus ir amunici 
torpedlaiviai uždavė “naiki- Į ją.)

Naciai Ruošias Nuo- Japonas Sumuša Nacių
dais Veikt prieš So-
vietų Kariuomenę

♦

Armijos “Krikimą
Berne, šveic.. — Tass’o

liepos 23. ^-žiniomis, Japonijos ambasaf

NACIAI SAKOSI “SUSKALDĘ 
SOVIETŲ ARMIJA”

Berlin. — Vokiečių 
riausybė skelbia, kad 
girdi, suskaldę Sovietų fron
to jėgas į dalis; sako, kad 
daugelį jų apsupę ir sunai
kinsią. Naciai teigia, kad 
neva jau nelikę vienos nuo
latinės Sovietų fronto lini
jos ir kad raudonarmiečiai 
tik “atskiromis grupėmis” 
priešinusi vokiečiams, nors 
ir narsiai kovoja prieš na
cius.

Nacių komanda sako, kad 
Sovietų kariuomenė mūšiuo
se visiškai nepaiso mirties, 
niekina mirti, “panašiai 
kaip azijiečiai.”

Pasak nacių, tai Sovietų 
geležinkeliai ir kiti susisie
kimai užfrontėje esą išdau
žyti vokiečių oro bombomis 
ir jau tik prastai veikią.

Vokiečiai sakosi prasilau- 
žę per “visus svarbiuosius 
punktus” Stalino Linijos.

Nacių spauda, tačiaus, į- 
spėja, kad dar “reikėsią il
gesnio laikotarpio, iki rusai 
būsią aiškiai sumušti.”

vy- 
jie,

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tam PUSLAPYJ

Laike mūšių arti X kai
mo, mūstj kariuomenė sura
do apvalytame nuo priešo 
plote vokiečių kareivius pri
rakintus grandiniais (len
ciūgais) prie prieštankinių 
kanuolių ir kitų ginklų.

Vokiečių kareivis už kak
lo prirakintas grandiniu 
prie prieštankinės kanuolės 
buvo atrastas V a r n i a y 

I (Varnių?) kaimynystėje.
X srityje mūsų kariuome

nė taip sužeidė dešimt fa
šistų tankų, kad jie daugiau 
jau visai negalėjo veikti. 
Vieno tanko vairuotojas rai
tėsi liepsnose, bet negalėjo 
išeit laukan, nes buvo prira
kintas prie sėdynės.

ANGLŲ ORLAIVIAI VĖL 
ARDE KARINIAI SVAR
BIUS NACIŲ PUNKTUS
London, liepos 23. — 

Būriai Anglijos orlaivių, 
nulėkę per griaustinio štur
mus, pleškino vokiečių fa
brikus Frankfurte, Mann- 
heime ir kitur, taipgi ataka
vo nacių geležinkelius ir 
orlaivių stotis.

Kiti anglų orlaiviai įnir
tusiai bombardavo vokiečių 
prieplaukas Dunkirke ir ki
tur šiaurinėje Franci j oje, 
Belgijoje ir Holandijoje. 
Taip praneša anglų koman
da.

London, liepos 23. — Tik 
mažas skaičius vokiečių or
laivių bombardavo Angliją 
ir menkai nuostolių tepada
rę. . ■ ; .

Berlin. —Naciai sako, 
kad liepos 22 d. jie sunaiki
nę 52 Sovietų orlaivius.

-..i

Nušauta 87 Naciu Orlaiviai per Dieną; prie Maskvos 
Nukirsta Žemyn 22 Vokiečių Bombininkai

Maskva, liepos 23. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Liepos 22 d. mūsų jėgos vedė didelius mūšius kryptyse 
Petrozavodsko, Porchovo, Smolensko ir Žitomiro. Nebu
vo jokių svarbių permainų pozicijose mūsų kariuomenės 
fronte.

Liepos 22 d. mūsų orlaiviai nukirto žemyn 87 priešo 
orlaivius. Mes praradome 14 orlaivių.

Pagal papildomas žinias, 22 vokiečių bombininkai bu
vo nušauti žemyn, kada vokiečių oro jėgos bandė pada
ryt masinį užpuolimą ant Maskvos naktį liepos 21 d.

Šiuos priešo nuostolius reikia laikyti labai dideliais są
lygose naktinio užpuolimo. Naktiniai mūsų kovos lėktu
vai ir mūsų priešorlaivinės kanuolės išblaškė ir prie su
mišimo privedė vokiečių orlaivius; tad dauguma vo
kiečių orlaivių numetė savo bombas į miškus ir laukus 
už Maskvos ribų. Priešo orlaiviai nepalietė nė vieno ka
rinio taikinio ir nepadarė jokių nuostolių miestinėms 
įmonėms.

Reikia priminti puikų pasitarnavimą ugniagesių bri
gados, milicijos ir taip pat Maskvos gyventojų: jie grei
tai užgesino padegamąsias bombas, kurios buvo mies
tan paleistos iš pavienių prasiveržusių priešo orlaivių; 
ir taipgi greitai suvaldė gaisrus.

Vėliau Sovietai Išleido šitokį Pranešimą:
Naktį iš liepos 22 į 23 d. apie 150'vokiečių orlaivių iš 

naujo bandė daugmeniškai, užpult Maskvą. Šis antras 
bandymas, kaip ir pirmas, buvo nepasisekimas vokiečių 
oro jėgoms. Apsigynimo būriai mūsų oro laivyno ir prieš
lėktuvinės kanuolės užkirto kelią didelei daugumai prie
šo orlaivių pasiekti Maskvą. Tiktai pavieniai vokiečių or
laiviai prasivežė iftrš miesto. Keli jų užkurti gaisrai tapo 
užgesinti gaisrininkų brigadų.

NUŠAUTA DAR 15 NACIŲ LĖKTUVŲ PRIE MASKVOS
Maskva, liepos 23. — 150 

nacių orlaivių antrą kartą 
puolėsi bombarduot Maskvą, 
bet Sovietų lėktuvai, ir 
priešorlaivinės kanuolės nu
vijo šalin didelę daugumą 
priešo orlaivių ir nušovė že
myn 15 iš jų..

Keli pavieniai vokiečių or
laiviai, tačiau, praskrido 
pro apsigynimus, numetė

kiek bombų į Maskvą; kelis 
tuzinus žmonių užmušė bei 
sužeidė; apardė kelis gyve
namus namus, smarkiai ap
daužė vieną ligoninę ir vie
ną mokyklą. Bet nacių or
laiviai nepataikė į jokį ka
riniai svarbų punktą Mas
kvoje. Ugniagesiai ir pilie
čiai greitai užgesino vokie
čių sukeltus gaisrus.

Maskva, 
šiandieninis Sovietų prane
šimas tarp kitko duoda to
kių žinių:

Per kautynes liepos 15 d. 
arti Pskovo, kada vokiečių 
kariuomene pasitraukė at- 

' gal, buvo atrasti slapti jų 
dokumentai su patvarky
mais cheminiam jų būriui. 
Tais patvarkymais buvo įsa
kyta pakeist kai kurias che
mines minas kitokiomis.

šis slaptas vokiečių doku
mentas įrodė, jog vokiečių 
fašistai numatė, kad neiš
vengiamai susmuks jų tan
kų kovos taktika ir slaptai 

’ruošė naują beprotišką pik
tadarystę — daugmeniškai, 
vaitot nuodijančias medžia
gas prieš Sovietus.

Vokiečių kariu omenėje 
yra sistema tam tikrų che
minių būrių, kuriem paves
ta veikti nuodijančiais che
mikalais.

dos karinis narys, atsilan
kęs į Sovietų karo frontą, 
pasiuntė sekamą pranešimą 
Japonijos karo ministerijai:

Jis sako, jog, kaip jis pats 
matė, tai rusų eilės laikosi 
iki paties paskutinio galimo 
momento; jeigu tenka pasi
traukt, tai pasitraukia ge
roj tvarkoj, o kada ateina 
laikas kontr-atakuot, tai 
raudonarmiečiai fanatiškai 
metasi į ataką, puldami 
priešo šonus iš užnugario.

Tuose puikiai atliekamuo
se veiksmuose, “rusai stebė
tinai mažai praranda savo 
kovotojų, bet padaro baisių 
nuostolių priešui,” sako tas 
japonų karinis diplomatas.

Šis pranešimas japonų at
stovybės karininko savo val
džiai sumuša nacių skelbi
mus, būk Sovietų kariuome
nėje visame fronte esą be
tvarkė ir sumišimas.

AMERIKA TARIASI APIE 
PREKYBA MAINAIS SU 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Washington. — Federalių 

valdžios paskolų adminis
tratorius Jesse Jones tarėsi 
su Sovietų ambasadorium 
Umanskiu, kaip Amerika 
galėtų siųst Sovietam karo 
reikmenis mainais už Sovie
tų metalus: manganą, chro
mą ir kitas medžiagas rei
kalingas Jungtinių Valstijų 
ginklavimuisi.

LAIVASTAČIAI NUTARe 
STREIKUOT

Key West, Florida. — 
Laivastačiai, Amerikos Dar
bo Federacijos nariai, viso 
tūkstantis darbininkų, nu
sprendė streikuot, jeigu 
prie dabartinės jų 40 centų 
algos valandai nebus pridė
ta dar 22 ir pusė cento.

Svarbu Philadelphi 
jos Lietuviams

Penktadienį, liepos 25 d., 
Philadelphi joj, Pa., įvyks 
labai svarbios prakalbos. 
Kalbės “Laisvės” redakto
rius R. Mizara, aiškindamas 
šių dienų labai svarbius 
tarptautinius ir tautinius 
klausimus.

Praka
Tautiškoj Salėje, 928 E. 

 

Moydmensing Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi Philadelphijos lietu
viai raginami dalyvauti pra
kalbose.

įvyks Lietuvių

London. — Anglai užka
riavo jau visą Italų Rytų 
Afriką.

ORAS. — Vis šilta, dali
nai apsiniaukę.

M
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Visos Žmonijos Karas Prieš 
Bendrą Neprietelių

Vienas žynius Amerikos radijo komen- 
tuotojas, Gabriel Heatter, pereitą pirma
dienį kalbėdamas apie karą rytų Euro
poje, pareiškė, kad, jei Vokietijos fašiz
mui nepavyks sunaikinti Raudonąją Ar
miją iki rugsėjo 1-mos dienos, tai jis bus 
karą pralaimėjęs.

Todėl, sakė šis komentuotojas, jei So
vietų Sąjunga atsilaikys iki rugsėjo 
1-mos dienos, tai žmonija bus išgelbėta.

Reikia pasakyti, kad šis komentuoto
jas nėra jokis Sovietų Sąjungos priete- 
lius nei* draugas. Jis per visą karo lai
ką buvo smarkus jos priešas. Bet tatai, 
ką jis čia pasakė, yra didelė tiesa.

Sovietų Sąjunga šiandien kariauja ne 
tik už savo nepriklausomybę, laisvę ir 
ateitį. Ji kariauja už visos žmonijos rei
kalą. Ji kariauja už visų pavergtų tautų 
laisvę. Ji kariauja už visų pavergtų žmo
nių laisvę.

Užduok šiandien mirtiną smūgį hitle
rinei Vokietijai, tuojau visai Europai, 
tame skaičiuje ir Vokietijos liaudžiai, 
nušvis laisvės saulė. Kiekviena tauta pa
sijus laisva. Kiekviena tauta galės savo 
reikalus iš naujo apsispręsti taip, kaip ji 
nori. Tuojau visanfe pasaulyje prasidės 
naujas gyvenimas; tamsiosios jėgos, ku
rios visur šiandien kelia galvą, bus pa
laužtos; jos susmuks.

Sovietų Sąjungos liaudis šiandien neša 
ant savo nugaros patį sunkiausi kovos 
svorį. Sovietai deda didžiausias savo au
kas ant kovos už laisvę aukuro. Todėl 
kiekvienas žmogus, kuriam rūpi kova 
prieš bestijišką fašizmą, privalo gelbėti 
Sovietų liaudžiai kovoti. Mūsų kraštas, 
kuris pažadėjo duoti Sovietų Sąjungai 
pagalbos, turėtų tatai daryti nevilkinant.

Kiekvienas, kuriam rūpi žmonijos lais
vė, kuriam rūpi juodojo fašizmo sunaiki
nimas, privalo siųsti prezidentui Roose- 
veltui, kongresmanams ir senatoriams 
reikalavimus, kad toji žadėtoji pagalba 
būtų teikiama tuojau. Mes turime remti 
Angliją, turime remti Sovietų Sąjungą, 
kol fašizmas bus sunaikintas, kol jo pa
saulyje nebeliks!

nėra painios. Kaip niekos negali užgin
čyti, kad Sovietų Sąjungai negręsia dide
lis pavojus. Priešas dar la£>ai stiprus; jis 
dar nesunaikintas; priešas turi užėmęs 
(bet neužkariavęs) didelius Sovietų. Są
jungos žemės plotus. Tasai priešas vis 
dar kai kur tebesiveržia į priekį, nors 
su labai dideliais nuostoliais. Tas sudaro 
nepaprastai didelius Stalinui ir visai 
Sovietų Sąjungai uždavinius. Bet kaip 
Sovietų liaudis, taip ir viso pasaulio anti 
-fašistai, yra įsitikinę, kad Stalinui vado
vaujant, jo komandoje, Sovietų Sąjun
gos kariuomenė ir liaudis priešą nuga
lės, nors tam teks labai didelių ir daug 
aukų padėti.

Teisingąi “Maskvos “Pravda” pastebė
jo1

“Paskyrimas Stalino liaudies apsigyni
mo komisaru įlieja naujos jėgos ir drąsos 
į Raudonosios Armijos, Raudonojo Lai
vyno ir Liaudies Savanorių Armijos vyrų 
širdis, į daugelio tūkstančių partizanų, 
didvyriškai kovojančių su priešu širdis, 
į širdis darbininkų, kolektyviškų farme- 
rių ir intelektualų.

“Tuo pačių sykiu šis paskyrimas pri
mena Sovietų liaudžiai dabartinio laiko
tarpio svarbą ir pavojų, primena bėga
muosius svarbius uždavinius, stovinčius 
priešakyje kiekvieno iš mūs esamoje pa
dėtyje.

“Stalino vardas yra simbolis didžiausių 
pergalių, laimėtų SSSR darbo žmonių, 
simbolis Sovietų liaudies vienybės...

“Sovietų žmonės ir jų ginkluotosios jė
gos gerai atsimena Stalino žodžius, jog 
pergalė neateina pati savaimi, jog perga
lė turi būti laimėta nugalint visus sunku
mus, padarant kiekvieną pasiaukojimą, 
pašalinant iš po kojų kiekvieną skerspai- 
nę.”

"Patikimų Šaltinių Žinios”
ir Smeton-Nacių Spauda

Stalinas Kaipo Liaudies Apsi
gynimo Komisaras

Nereikia nei aiškinti, kad paskyrimas 
Juozo Stalino Sovietų Sąjungos liaudies 
apsigynimo komisaru turi didžiulės 
reikšmės visam Sovietų Sąjungos kraštui 
ir viso pasaulio anti-fašistiniam judėji
mui, kovojančiam už sutriuškinimą bar
bariškojo hitlerizmo.

Stalinas yra Sovietų Sąjungos liaudies 
vienybės simbolis. Stalinas visuomet sto
jo Į priešakį ten, kur buvo dideli pavojai. 
Civilinio karo metu Leninas visuomet 
siųsdavo Staliną vadovauti sovietinėms 
kariuomenėms ten, kur buvo pavojin
giausios fronto vietos.

Stalinas yra ne tik žymus politikas, gi
lus marksistas-leninistas, bet ir žymus 
militarinis strategas. O be to, jis yra vie- 
nytojas visų jėgų, visų tautų ir žmonių 
vienam didžiuliam tikslui: fašizmui su
naikinti.

Žymieji Sovietų karininkai — Voroši- 
lovas, Timošenko, Budionny ir kt. — yra 
fronte ir jie turi pilnas rankas darbo. 
Todėl Timošenko, kuris iki šiol ėjo pa
reigas liaudies apsigynimo komisaro, ta
po paliktas tik Stalino pavaduotoju.

Niekas negali sakyti, kad naujosios 
Stalino pareigos yra lengvos, kad josios

Ko Laukti?
Londono žinios skelbia, kad Japonijos 

imperialistai dar šią savaitę pradėsią sa
vo militaristines avantūras. Jie įsiveršiu 
arba Indo-Chinijon, arba bandysią pra
dėti karą prieš Sovietų Sąjungą.

Jei veržšis Indo-Chinijon, kurią valdo 
Francija, tai, sakoma, Vichy vyriausybė, 
einanti išvien su Hitleriu, nieko nesaky
sianti, leisianti Japonams tą sritį užimti, 
kad jie paskui galėtų eiti prie kitų kari
nių avantūrų. Tatai galimas daiktas, nes 
Vichy valdžia daro tą, ką jai sako Hitle
ris.

Naujoji Japonijos vyriausybė dar kar
tą pareiškė, kad ji einanti išvien su Hit
leriu ir Mussoliniu; ji nesidrovėsianti 
daryti bile žingsnius, kurie eina naudon 
fašistų ašiai.

Tai irgi yra suprantama, tai yra tiesa.
Akiregyj to, ką gi daro mūsų krašto 

valdžia, ką daro Amerika?*
Amerika dar vis duoda Japonijos im

perialistams aliejaus ir kitokių karo me
džiagų. Amerika dar vis bando Japonijos 
imperialistus šerti ir juos gražuoju bo- 
vinti.

Mums gi rodosi, Washingtono vyriau
sybė turėtų ant syk ir griežtai su Japo
nijos imperialistais pasikalbėti. Tuojau 
reikėtų sulaikyti Japonijon visokios me
džiagos, kurias Tokio ponai naudoja ka
rinėms avantūroms. Tuojau reikėtų iš
vyti iš šio krašto Japonijos konsulus ir 
ambasadorių; tuojau reikėtų kalbėtis su 
jais griežtu tonu ir naudoti griežtą ran
ką jiems suvaldyti.

Jeigu iš Amerikos buvo išvyti Vokie
tijos ir Italijos konsulai, tai turime atsi
minti, kad Japonijos konsulai, Japonijos 
visoki valdininkai ir “biznismenai” atlie
ka vokiškų ir itališkų diplomatų šnipų 
darbus/ 1

Atėjo laikas, kada su fašistiškais agre
soriais reikia kalbėtis kietai ir storai!

Kur Jiems Svarbu Būti “Reli
gijos Gynėjais“

Amerikos Civilinio Karo metu vergų 
savininkų valdžia, vadovaujama Jeffer- 
sono Daviso, manė gauti simpatijos pa
saulio katalikuose. Jefferson Davis pa
siuntė Europon savo atstovą, katalikų 
tikybos, kad jis ten sukeltų katalikišką
ją visuomenę prieš Abraomą Lincolną, 
prieš šiaurius.

Nuvykęs Romon, Airijon ir kituosna 
kraštuosna vergijos savininkų atstovas 
bandė visaip niekinti Lincolną ir visą 
Washingtono vyriausybę. Girdi, Abrao
mas Lincolnas yra bedievis, girdi, jo ka
riuomenė žiauriai puola katalikų tiky
bą, katalikai visur persekiojami ir tt. 
Konfederacinių Valstybių vyriausybė, sa

Tysliavos “Vienybė” už lie
pos 18 d. skelbia:

“Iš patikimų šaltinių Euro
poje telegrafu gautos žinios:

“Kaip jau anksčiau spaudo
je buvo pasirodžiusios žinios, 
sukilimas įvykęs birželio 23 
dieną. Sukilėliai didvyriškai, 
veik plikom rankom užėmė 
Kauną, Vilnių ir kit. Lietuvos 
miestus ir tuojau pat paskel
bė nepriklausomybės atstaty
mą.

“Taip pat išleista eilė pa
tvarkymų, panaikinančių bol
ševikų Lietuvoje įvestą netvar
ką. Vienu iš tokių patvarky
mų panaikinami bolševikų Lie
tuvoje įvesti sovchozai.

“Sukilėliai paskelbė naują 
vyriausybę su Lietuvos Pasiun
tiniu Vokietijai Škirpa prieša
kyje. Į šią vyriausybę įeina 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pirmininkas adv. 
Rapolas Skipitis, buvęs kariuo
menės vadas generolas Stasys 
Raštikis, buvęs merg. “Auš
ros” gimnazijos mokytojas ir 
iki bolševikų okupacijos Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
lektorius Juozas Ambrozevi- 
čius, žemės ūkio akademijos 
Dotnuvoje profesorius Balys 
Vitkus, savo laiku lankęsis 
Jungt. Amerikos Valstybėse, 
ir buvęs Lietuvos Banko di
rektorius Vitas Statkus.

“Prieš pat rusų-vokiečių ka
rą bolševikai išgabeno iš Lie
tuvos kelias dešimtis tūkstan
čių inteligentų ir ūkininkų iš
tisomis šeimomis, kurių, tarpe 
išgabenti Kazys Bizauskas, ge
nerolas Nagius-Nagevičius.

“Škirpa ir Skipitis tuo tarpu 
tebėra Berlyne. Atrodo, kad 
vokiečiai sukilimo faktą lyg 
tai ignoruoja, teskelbdami, 
kad Lietuvos gyventojai jų ka
rius su džiaugsmu sutikę. Iš 
Lietuvos sukilėlių ginklai at
imti, o Vokiečių intencijos at
eičiai bent dabar dar nežino
mos.

“Kauno radijas tebeskelbia 
laikinosios administracijos įsa
kymus, nurodymus, bei pasky

rimus. Visoje Lietuvoje įves
tos maisto kortelės.”

“Socialistų” Strazdo-Stilso- 
no “Naujoji Gadynė” už lie
pos 17 d. žodis žodin skelbia 
tą patį. Pasiskaitykite:

“Iš patikimų šaltinių Euro
poje telegrafu gautos žinios:

“Iki šiol susisiekimas su Lie
tuva dar negalimas nei tele
grafu, nei laiškais, todėl smul
kesnių ir pilnesnių žinių apie 
pastaruosius įvykius negalima 
gauti.

“Kaip jau anksčiau spaudo
je buvo pasirodžiusios žinios, 
sukilimas įvykęs birželio 23 
dieną. Sukilėliai didvyriškai, 
veik plikom rankom užėmė 
Kauną, Vilnių ir kitus Lietu
vos miestus ir tuojau pat pa
skelbė nepriklausomybės at
statymą.

“Taip pat išleista eilė pa
tvarkymų, panaikinančių bol
ševikų Lietuvoje įvestą netvar
ką. Vienu iš tokių patvarkjr- 
mų panaikinami bolševikų Lie
tuvoje įvesti sovchozai.

“Sukilėliai paskelbė naują 
vyriausybę su Lietuvos pasiun
tiniu Vokietijai Škirpa prieša
kyje. Į šią vyriausybę įeina 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pirmininkas adv. 
Rapolas Skipitis, buvęs kariuo
menės vadas generolas Stasys 
Raštikis, buvęs mergaičių Au
šros Gimnazijos mokytojas ir 
iki bolševikų okupacijos Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
lektorius Juozas Ambrazevi
čius, žemės ūkio Akademijos 
Dotnuvoje profesorius Balys 
Vitkus, savo /laiku lankęsis 
Jungtinėse Valstijose, ir bu
vęs Lietuvos Banko direkto
rius Vytautas Statkus.

“Prieš pat rusų-vokiečių ka
rą bolševikai išgabeno iš Lie
tuvos kelias dešimtis tūkstan
čių inteligentų ir ūkininkų iš
tisomis šeifnomis, kurių, tarpe 
išgabenti Kazys Bizauskas, 
Voldemaras, Čarneckis, gene
rolas Nagius-Nagevičius.

“Visa Lietuva baisiai nu

kentėjusi. Daug miestų ir kai
mų visai sunaikinti. Vilkaviš
kyje liko tiktai bažnyčia ir ke
li namai, Mariampolė stipriai 
apdegė.

“Škirpa ir Skipitis tuo tar
pu tebėra Berlyne. Atrodo, 
kad vokiečiai sukilimo faktą 
lyg tai ignoruoja, teskelbda
mi, kad Lietuvos gyventojai jų 
karius su džiaugsmu sutikę. 
Iš Lietuvos sukilėlių ginklai 
atimti, o vokiečių intencijos 
ateičiai bent dabar dar neži
nomos.

“Kauno radijas tebeskelbia 
laikinosios administracijos įsa
kymus, nurodymus, bei pasky
rimus. Visoje Lietuvoje įves
tos maisto kortelės.”

Stasys Michelsonas “Kelei
vyje” (liepos 16 d.) “infor
muoja” savo skaitytojus lygiai 
taip pat (veik žodis žodin), 
kaip ir jo kolegos iš “Vieny
bės” ir “Naujosios Gadynės,” 
tik įžangoje nuo savęs priker
gia:

“Generalinis Lietuvos Kon
sulatas New Yorke gavo tele
grafu iš Europos šitokių žinių 
apie Lietuvą. . . ”

Visi tie “broliukai-sakaliu- 
kai,” kaip matome, gavo tas 
“žinias” per tas pačias rankas. 
Skirtumas tik tame, kad “Vie
nybė” ir “Nauj. Gadynė” nu
tylėjo apie tai, kas jiems pa
suko tų “žinių” kopiją, o Mi
chelsonas—išplepėję.

Pirm, negu darysiu prie tų 
“žinių” savo komentarus, skai
tytoj aus dėmesį noriu atkreip
ti štai į ką.

“Keleivio’5 ir “Nauj. Gad.” 
redaktoriai visuomet bažijosi, 
kad jie nepripažįsta Smetoną 
esant Lietuvos prezidentu ir jo 
buvusią valdžią — Lietuvos 
teisėtąja valdžia. Jie “nepri
pažino” ir “nepripažįsta” 
Smetonos, bet jie pripažįsta ir 
kooperuoja su Smetonos “Ge
neraliniu Konsulatu” bei su 
smetonine Lietuvos Atstovybe 
Washingtone!”

Taip, “socialistai” žodžiais 
prieš Smetoną, o darbais—už.

Dabar apie pačias “žinias.”
“Kel.” ir “Nauj. Gad.”, ma

tomai, įdėjo “generalinio kon
sulato” prisiųstą “žinių” kopi
ją visą, ištisai, o “Vienybė”— 
kai ką išpešiojo. Kur sakoma, 
kad “bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos dešimts tūkstančių 
inteligentų ir ūkininkų,” tai 
“K.” ir “N. G.” žymi, kad jų 
“tarpe išgabenti Kazys Bizaus
kas, Voldemaras, Čarneckis ir 
generolas Nagius-Nagevičius.” 
Gi Tysliavos “V-bė” — “išga
beno” tik Bizauską ir Nagių- 
Nagevičių, o Voldemarą iš “iš
gabentų” skaičiaus išpešė. 
Mat, “V-bės” toj pačioj lai
doj kitas “patikimas šaltinis” 
teigia, kad “profesorius Au
gustinas Voldemaras paleistas 
su visais kitas kaliniais, kurie 
buvo uždaryti Kauno kalėji
me.” Taigi, “patikimomis ži
niomis,” Voldemaras pirmiau 
nacių buvo paliuosuotas iš 
Kąuno kalėjimo, o paskui — 
“bolševikų išgabentas iš Lietu
vos !”

Tie. “patikimi šaltiniai” dar 
ir štai kaip “informuoja:”

“Sukilėliai didvyriškai, veik 
plikom rankom užėmė Kauną, 
Vilnių ir kit. Lietuvos miestus 
ir tuojau pat paskelbė nepri
klausomybės atstatymą.”

Ir ten pat, tie “patikimi šal
tiniai” skelbia, kad “iš Lietu
vos sukilėlių vokiečiai atėmė 
ginklus.” Kaip matote, sukilė
liai buvo “veik plikom” ran
kom, bet vokiečiai nuo jų atė
mė ginklus! Jie “tuojau pat 
paskelbė nepriklausomybės at
statymą,” o “vokiečių intenci
jos — dabar dar nežinomos,” 
tai yra, nepriklausomybės dar 
nėra!

Arba: “Sukilėliai paskelbė 
naują vyriausybę su Lietuvos 
Pasiuntiniu Vokietijai Škirpa 
priešakyje.” Ir ten pat “infor
muoja :” “Škirpa ir Skipitis te
bėra Berlyne.” Škirpa ir Ski
pitis “naujos vyriausybės prie
šakyje,” bet jie dar nebuvo 
Lietuvoje, jie—Berlyne!

Tik vieną dalyką tie “pa
tikimi šaltiniai” nekontradik- 
tuoja — “Visoje Lietuvoje 
įvestos maisto kortelės.”

Beje, labiausiai maloni A- 
merikos smeton-naciams žinia 
— “. . .panaikinami bolševikų 
įvesti sovchozai.” Dabar dvari
ninkai vėl galės jodinėti ant 
darbininkų. . .

Proncė.

IS KARO ir APIE KARA

kė tasai atstovas, tai cacą; ji kovoja “už 
katalikų tikėjimą ir laisvę.”

Tai, žinoma, buvo melas, Melu jis ir 
pasiliko. Lincolno vyriausybe nekreipė 
dėmesio į tai.

Po to, kai fašistiški banditai užpuolė 
Sovietų Sąjungą, Gebelsas tuojau pa
skelbė, kad, girdi, Kaune rasta net 1,100 
nužudytų katalikų kunigų!... Tą “ži

nią” pakartojo ir tūli Amerikos lietuviš
ki balamūtai.

Gerai į tai atsakė Lozovskis. Jis pa
reiškė, kad, pasak lietuviškais daviniais, 
Kaune iš viso tebuvo ir tebėra tik apie 
100 katalikų kunigų!

Vadinasi, Gebelsas, kaip ir paprastai, 
nusimelavo. O jo melus kartoja lietuviš
kų laikraščių balamūtiški redaktoriai.

Kaip Sovietų Didvyriai 
Kovoja

Didvyriškumas Sovietų 
karių ir žmonių kovoj prieš 
barbarišką fašizmą jau ste
bina pačius fašistus. Vokie
tijos fašistai nuolatos pri
pažįsta, kad raudonarmie
čiai “fanatiškai mušasi.” 
Italijos fašistai stebisi, kaip 
Sovietai galėjo atsilaikyti 
prieš taip dideles vokiečių 
fašistų jėgas ir netikėtai 
mestas prieš Raudonąją Ar
miją.

Iš Sovietų Sąjungos kas
dien ateina davinių apie at
skirų didvyrių kovos būdus. 
Mes čia suminėsime jų ke
letą.

Nacių tankų kolona trau
kė per mišką. Sovietų pa
trankų batarėja, vadovauja
ma Ibragimovo prileido 
juos arti ir taiklia ugnimi 
sunaikino 11 didelių tankų. 
Tą dieną, tame sektore, fa
šistai turėjo 64 tankus, nuo 
taiklios Sovietų ugnies žu
vo 27 fašistų taukai.

Sovietų leitenantai Neste
rov, Berežnoj ir Jarmenko 
gavo įsakymą prasigauti su 
būreliais karių į priešo už
frontę ir išsprogdinti stra
teginį tiltą. Jie išbuvo prie
šo užnugaryj 24 valandas 
besislapstydami, o vis pa
siekė tiltą. Jų puolimas ant 
nacių ir rumunų karių buvo 
netikėtas. Tiltas išsprogdin
tas.

Liepos 8 dieną, rytą, trys 
(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Vokietijos Komunistų Partijos
Manifestas Prieš Hitlerizmą

Vokiečių Komunistai Sekamą Atsišaukimą Paskelbė Birželio 24 Dieną, už Dviejų Dienų 
Po to, Kai Nacių Armija Padarė Banditišką Užpuolimą ant Sovietų Sąjungos

1941 metų birželio 22 dieną mūsų žmo
nės tapo sublokšti į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Visoje kultūringų žmonių isto
rijoje nesiranda tolygaus smūgio, kokį 
mūsų šalies fašistiniai valdonai uždavė 
Sovietų žmonėms, kurie yra draugiški 
Vokietijos žmonėms.

Vokietijos armijos provokatoriškas už
puolimas ant Sovietų šalies yra pats ne
garbingiausias užpuolimas ant lojališku- 
mo ir pasitikėjimo, teisybės ir paprati
mų. Tai tokia kriminalystė, kuri sutepė 
mūsų liaudies aukščiausius jausmus ir 
puikiausias tradicijas. Tai smūgis, kuris 
yra atkreiptas prieš mūsų šalies opiau
sius interesus.

Mūsų liaudis dideliu susiraminimu 
sveikino 1939 metus — metus sustiprini
mo draugiškumo tarpe Vokietijos ir So
vietu žmonių. Jokia kita sutartis neiššau
kė tokio gilaus pasitenkinimo žmonėse, 
kaip Vokietijos-Sovietų Nepuolimo Su
tartis. Istorinis patyrimas ir bendros 
simpatijos parodė mūsų žmonėms kelią į 
draugiškumą su Sovietų Sąjungos lais
vais žmonėmis.

Draugiškumo Ryšiai
Praeityje draugiškumas su Rusijos 

žmonėmis visuomet išėjo ant naudos Vo
kietijai. Aukščiausia mūsų žmonių pa
žanga — jų išsilaisvinimas iš po Napoleo
no viešpatavimo — buvo tampriai suriš
tas su Vokietijos-Rusijos draugiškumu.

Vokietijos žymiausias valstybės vyras 
Bismarck reikalavo draugiškumo su Ru
sija politikos.

Versalio Taikos priespaudos laikais 
Vokietijos žmonės Sovietų Sąjungoje tu
rėjo ištikimiausį prietelių. Masinio ne
darbo laikais šimtai tūkstančių darbinin
kų ir jų šeimos buvo aprūpinta pragy
venimu, nes Vokietijos dirbtuvės ir pra
monės įmonės gavo iš Sovietų didžiau
sius užsakymus.

Pasiremiant šiuo.patyrimu mūsų liau
dis galėjo tikėtis, kad 1939 metų sutar
tis privalo vesti prie dviejų Europoje 
skaitlingiausių tautų smagaus bendra
darbiavimo.

Tokiam bendradarbiavimui svarbiausia 
sąlyga buvo Sovietų valdžios pozicija. 
Sovietų Sąjunga dėjo visas pastangas iš
laikymui taikos. Jinai iki raidės išpildė 
sutartį, kurioje buvo išreikšta Vokieti
jos žmonių valia, nežiūrint to, kad Hit
leris atmetė prasmę ir turinį šitos su
tarties. Šis išdavingas užpuolimas ant So
vietų Sąjungos buvo paruoštas per kelius 
mėnesius. Naciški lyderiai rimtai nema
nė pildyti Vokietijos-Sovietų sutartį ir iš
laikyti bei užtikrinti Vokietijos-Sovietų 
draugiškumą. Tie dokumentai, kuriuos 
jie surinko po pradėjimo karo, idant pa
teisinus savo sulaužymą sutarties, prieš
tarauja jų pirmesniems pareiškimams.

Nacių Propagandos Melai
Nacių ir Vokietijos valdžios propagan

dos mašina, suorganizuota Vokietijoje, 
okupuotuose Vokietijos kraštuose ir tose 
šalyse, kurios tebėra neįtrauktos karan, 
sistematiškai kepa visam pasauliui me
lus, atkreiptus prieš Sovietų Sąjungą, 
kuriuose žmonės kurstomi prie keršto 
prieš rusus.

Tos mašinos agentai pasakojo tų kraš
tų plutokratiniams rateliams, kad Vo
kietijos valdžia šitą Vokietijos-Sovietų 
sutartį laikė laikinu išėjimu iš tam tik
ros situacijos ir kad ateityje ją sulaužys.

Anglijoje ir Amerikoje tam tikri reak
ciniai rateliai, pildydami Vokietijos val
džios įsakymus, pataria nekreipti dėme
sio į karą tarpe Vokietijos ir Anglijos, 
idant davus Vokietijai laisvas rankas 
pravesti karą prieš Sovietų Sąjungą.

Priešsovietiniai Suokalbiai
Tuo laiku, kai Vokietijos bombos grio

vė ir degino darbininkų namus Anglijoje, 
Hitlerio atstovas Hess buvo pasiųstas 
Anglijon paruošti tenai sutartį dėl ban
ditiško užpuolimo ant Sovietų Sąjungos.

Suomijoje, tuojau po pasirašymo tai
kos tarpe Suomijos ir Sovietų Sąjungos, 
Vokietijos valdžios agentai užvedė bjau
rią priešsovietinę propagandą, kurstan
čią Suomijos žmones prie naujo karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie stengėsi pa
versti Suomiją stovykla Vokietijos ar

mijai. Ir taip Suomijos liaudies troški
mas taikaus bendradarbiavimo su So
vietų Sąjunga buvo sukriušintas. O taip
gi tapo sukriušintas Suomijos žmonių 
troškimas pradėti taikios statybos ir iš
silaisvinimo iš baisiausio vargo kelią.

Hitlerio generalinio štabo vadovybėje 
Balkanai ir kiti kraštai buvo paversti į 
ginkluotas tvirtumas prieš Sovietų Są
jungą. Pagelba spėkos arba slaptų sutar
čių tarpe valdonų, profašistinių elementų 
ir Vokietijos valdžios, tos sutartys buvo 
apiplėštos nuo visokios nepriklausomy
bės.

Tie žmonės, kurių simpatijos buvo Ru- i 
sijos liaudies pusėje ir kurių troškimas 
taikos buvo priešingas fašizmui, tapo pa
vergti.

Vokietijos valdžia nelaikė Vokietijos - 
Sovietų Nepuolimo ir Draugiškumo Su
tarties svarbiausiu pagrindu taikos poli
tikai ir visų žmonių ir visų Europos ša
lių bendram darbui. Jinai pasirašė tą su
tartį, tik tam, idant ją tinkamu momentu 
sulaužyti, kaip yra sulaužius visas kitas 
sutartis.

Vietoj tikros taikos politikos pamatu 
Vokietijos-Sovietų sutarties, kuri buvo 
reikalinga mūsų žmonėms dėl prašali- 
nimo nedatkeliaus ir vargo, Vokietijos 
valdžia patraukė keliu užgrobimo naudai 
saujalės grobikiškų kapitalistų.

Tasai fašistinio plėšimo kelias dabar 
atžymėtas krauju, badu ir naikinimu. 
Užkariautų kraštų turtai pavesta didie
siems bankams ir stambiosioms firmoms. 
Gi Gestapo (nacių slapta policija) ir SS 
grupės (nacių smogikų šaikos) nuplakė 
tuos žmones fiziškai. Naciai išsunkė iš 
tų kraštų šimtus milionų dolerių, o tuo 
tarpu žmonių alkis ir taksų našta didėjo.

Tikrieji Priešai
Kiekvienas nuoširdus vokietis turi ži

noti, kad Vokietijos liaudies tikrieji prie
šai yra šitie išdavingi karo, kurstytojai, 
kurie uždavė skaudų smūgį mūsų opiau
siems interesams ir įtraukė mūsų žmones 
į kruvinąjį karą, kurio galo dar vis nesi
mato.

Nuoširdūs nacionalistiniai socialistai 
dabar nebegali abejoti, kad Hitlerio sa
paliojimas apie “vokiečių socializmą” bu
vo melas, nes tas pats Hitleris pradėjo 
karą prieš tą šalį, kurios žmonės uoliai 
kūrė socializmą. Taipgi niekas nebegali 
tikėti tam, jog Hitleris veda karą prieš 
“plutokratiją” ir už “išlaisvinimą iš Ver
salio sutarties neteisybių,” nes Sovietų 
Sąjunga yra vienintelė šalis, kurioje plu- 
tokratijos nebesiranda.

Hitlerio talkininkas Mussolinis dalyva
vo sudaryme Versalio sutarties neteisy
bių, tuo tarpu Sovietų Sąjunga nedaly
vavo.

Laikas mūsų žmonėms išsilaisvinti iš 
vergijos karo kurstytojui ir priesaikos 
laužytojui. Visi, kurie trokšta taikaus 
gyvenimo ir teisingo darbo, gilaus drau
giškumo tarpe Vokietijos žmonių ir So
vietų Sąjungos žmonių, išreikšto Sovie- 
tų-Vokietijos sutartyje, gali šiandien 
siekti tik vieno dalyko, būtent, darbais 
stiprinti tą draugiškumą tarpe Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos liaudies.

Mūsų šventoji Pareiga
Darbininkai! Klasiniai draugai! Mūsų 

šventa pareiga yra nublokšti nuo mūsų 
sprando tuos išdavikus, kurie užgrobė 
krašto vairą į savo rankas.

Visų užsiėmimų darbininkai! Reikalas, 
kurį dabar gina pergalinga Raudonoji 
Armija, yra mūsų reikalas. Mūsų priešas 
yra mūsų šalyje. Fašistiniai pavergėjai 
ir didieji kapitalistai — štai mūsų prie
šas.

Raudonosios Armijos ir pavergtų žmo
nių, kovojančių už tautinę laisvę, perga
lė bus Vokietijos liaudies pergalė. Mūsų 
rankose — rankose Vokietijos liaudies — 
dabar randasi mūsų šalies likimas. Kru
vinojo fašizmo viešpatavimas sukanevei- 
kė mūsų liaudies garbę. Mes būsime drū
ti, jeigu mes suglausime savo eiles.

Mes turime draugų ir talkininkų visose 
šalyse, Vokietijos pavergtose, kurie nori 
atgauti savo laisvę.

Sovietų liaudis buvo ir pasilieka mūsų 
didžiausias ir stipriausias draugas. Visi 
tie, kurie kovoja už žmonijos laisvę, ge

rovę ir garbę, užims savo vietas po vė
liava, ant kurios yra užrašyta teisybė.

Darbo žmones, išstokite prieš šitą kri- 
minališką karą, prieš karą su mūsų drau
gais rusais!

Tėvai ir tie, kuriems vaikų apšviesta 
yra pavesta rūpintis, išstokite prieš fa
šistinę propagandą, kuri demoralizuoja 
mūsų jaunimą, žiūrėkite, kad jūsų vaikai 
ir mokiniai nebūtų įklampyti į išdavystės 
purvyną ir kad jie neišaugtų niekšais.

Kovokite prieš bjauriai dvokiančią fa
šistinės ideologijos dvasią!

Lai gyvuoja visų fašizmo prislėgtų 
žmonių solidarumas!

Nukalkime tvirtą vienybę darbininkų 
klasės, kuri turi būti pirmosiose eilėse

visų kovotojų už mūsų liaudies išsilais
vinimą!

Aplinkui darbininkų klasę sukurkime 
visų darbo žmonių frontą, maršuokime 
petys petin su pavergtais žmonėmis, ko
vojančiais už savo tautinę laisvę, žygiuo
kime kartu su visa pažangiąja žmonija!

Kovokime už laisvę!
Vokietijos darbo žmonės, kovokite 

Raudonosios Armijos pusėje prieš kultū
ringosios žmonijos priešą — fašizmą!

šalin fašizmas!
Viskas kovai už liuosybę ir ateities ge

rove mūsų Vokietijos žmonėms.
Viskas už atsteigimą nepalaužiamos 

vienybės tarpe Vokietijos liaudies ir So
vietų Sąjungos laisvų žmonių!
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dę prieš budelį Hitlerį; jie 
rengia prakalbas, į kurias ma
sėmis žmonės lankosi ir remia 
visokeriopą darbą prieš hitle
rizmą. Tik lietuviški kunigai 
stoja už Hitlerį ir linki jam 
įsigalėti pasaulyje. Vėliaus ir 
jie patys pamatys savo klai
das, savo klaidingą nusistaty
mą. Hitleris karia Lietuvoje 
buvusios tarybinės' valdžios 
pareigūnus ir kitus žmones, 
kurie rėmė tą valdžią. Bet vi
si mes atsiminkim, kad ta val
džia nenužudė nei vieno kuni
go, nei vieno kraugeriško nusi
kaltėlio prie tarybinės val
džios, o Hitlerio tarnai Lietu
voje — laksto kruvinomis ran
komis ir mirtinai kankina Lie-

Toronto, Canada
Torontiečiai Reikalauja Diplo

matinių Santikių su Sovietų
Sąjunga

Liepos 16 d., Maple Leaf 
Gardens salėje, įvyko masinis 
torohtiečių susirinkimas, ku
riame virš 5,000 dalyvių vien
balsiai priėmė rezoliuciją rei
kalaujančią Kanados vyriausy
bės užmegsti draugiškus diplo
matinius santykius su Sovietų 
Sąjunga. Taipgi pasiųsta tele
grama Sovietų Sąjungos prez. 
Kalininui išreiškiant torontie- 
čių solidarumą.

Susirinkimo pirmininkas A. 
A. MacLeod, Tribune redakto
rius, savo kalboje pažymėjo, 
kad toki diplomatiniai santy
kiai su Sovietų Sąjunga dabar
tiniu metu yra neišvengiamai 
reikalingi. Jis nurodė, kad 
nors Sovietų Sąjunga ryžtin
giausiai kovoja prieš visų ben
drą prięšą Hitlerį ir jo fašiz
mą, ir tuo pasidaro Britų im
perijos bendrininkė, bet Ka
nados vyriausybė, lig šiol dar 
nepasistengė užmegsti su ja 
diplomatinių santykių. Tuo 
tarpu, kai ji turi glaudžius di
plomatinius santykius su Ja
ponija, Francija ir kitomis ša
limis, kurios ne tik kad ne
kariauja prieš Vokietijos na- 
zizmą, bet tam nazizmui dar 
padeda. , >

Jo kalboje suminėti faktai 
aiškiai nušvietė, kad nors Ka
nada yra kare prieš hitleriz- 
mą, bet čia, toje pačioje Ka
nadoje randasi asmenų ir įstai
gų, kurios gelbsti pravesti čia 
Hitlerio propagandą arba jai

orlaivininkus. Tenai eskimai 
renka savo atstovus į vyriau
sybę, lygiai kaip ir kitos di
džiosios tautos. Viso to nėra 
demokratinėje Amerikoje.

Iš savo kalbos jis darė iš
vadą, kad tiek Jungtinės Vals
tijos, tiek Kąnada, palaikyda
mos glaudžius santykius su 
Sovietų Sąjunga galėtų daug 
ko iš tenais pasimokyti ir 
daug ką laimėti. Palaikymas 
draugiškų santykių su Sovietų 
Sąjunga būtų šioms šalims di
delė ekonominė nauda ir tuo 
pačiu sykiu sustiprinimas So
vietų Sąjungos kovoje prieš 
užpuoliką Hitlerį.

Susirinkimui baigiantis, vi
si kai vienas 5,000 žmonių 
sustojo ir entuziastiškai šaukė 
pasveikinimus — ura — Rau
donajai Armijai už jos nar
sumą ir pasiryžimą kovoje 
prieš nazius užpuolikus.

Susirinkimo salės ir kitų iš
laidų padengimui bei tolimes
niam anti-fašistiniam darbui 
vesti, susirinkusieji suaukojo 
$2,330.61.

Torontietis.

Naciu Agentas Apleido Ne
draugišką Jiem Colombiją

Washington. — Vokiečių 
orlaivių linijos direktorius 
'Paul von Bauer apleido Co
lombiją, Pietų Amerikos 
respubliką, todėl, kad jos 
valdžia eina išvien su Jung
tinėmis Valstijomis ir ne
draugiškai elgiasi su na
ciais.

patarnauti. Vyriausybė prieš 
juos nesiima tinkamų žygių, 
bet tam priešingai, koncentra-! 
cijos stovyklose dar tebelaiko ! 
tikruosius anti-fašistus, neku- Į 
rias darbininkiškas draugijas 
tebelaiko nelegalėmis ir jų 
turtą konfiskavus. Už paliuo- 
savimą iš koncentracijos sto
vyklos milijonieriaus^ Fran- 
chesini ir jo brolio, kurie fi
nansavo fašistinį veikimą Ka
nadoje, o areštavimą unijos' 
vadų bei kitų tikrų anti-fašis-1 
tų, susirinkusieji išreiškė vy
riausybei didelį pasmerkimą ir 
savo rezoliucijoj reikalavo, 
kad visi anti-fašistai tuojau 
būtų iš koncentracijos stovyk-, 
lų paliuosuoti, o konfiskuoti jų 
bei draugijų turtai tuojau bū
tų jiems sugrąžinti.

Vakaro kalbėtojais buvo: T. 
L. Harris, Jungtinių. Valstijų 
komisijos Santykiams su So-! 
vietų Sąjunga sekretorius; J. | 
Kerry, montrealietis buvęs, 
Civilių Teisių Unijos preziden
tas ir V. Stefansson, pasižymė
jęs Arktikos tyrinėtojas.

Jie visi savo kalbose griež-, 
tai smerkė vedamą šioje ša
lyje anti-sovietinę propagan-( 
dą ir ragino susirinkusius sa-, 
vo veikimu tai propagandai 
užkirsti kelią.

Stefansson gražiai kalbėjo 
apie patyrimus iš socialio gy
venimo šiaurės poliuje. Jis ly
gino, kokį gyvenimą ir kokias 
teises turi Aliaskoje gyvenan
ti eskimai, kurių yra 10,000, 
ir kokį gyvenimą turi eskimai 
Sovietų Sąjungoje, kurių yra 
apie 1,200. Jis sako, tuo tar
pu, kai demokratinėje Ameri
kos šalyje eskimai yra paneig
ti ir neskaitomi žmogumi, tai 
Sovietų Sąjungoje, kaip tik 
priešingai. Tenai eskimai yra 
kultūriniai lavinami, tenai jie 
turi išlavintus tuos pačius es
kimus mokytojus, gydytojus,

Philadelphia, Pa.
Svarbi Demonstracija ir 

Svarbios Prakalbos
šį ketvirtadienį, 24 dieną 

liepos, 5 vai. po pietų, Rey- 
burn Plaza, Philadelphijos 
Komitetas Sumušimui Hitlerio 
rengia svarbią ir labai didelę 
demonstraciją. Įvyks tuo lai
ku, kada darbininkai baigia 
darbus.

Tai bus svarbi demonstraci
ja prieš baisūną hitlerizmą, 
kuris pakartoja kryžiokų bar
barizmą prieš šių dienų atsiek
tą progresą, sukurtą pasaulio 
kultūrą, prieš demokratinę 
laisvę bei geresnes žmonijos 
gyvenimo sąlygas.

Tas pabaisa pavergė daug 
kraštų, apsiginkluodamas iki 
ausų dėka išdavikiškos “Tau
tų Lygos” ir Municho išdavys
tės; šiandien liejasi nekaltas 
žmonių kraujas, ašaros ir vai
tojimai. Pasaulio žmonija 
reiškia pasipiktinimą hitleriz- 
mui ir jo barbariškiems dar
bams; po visą pasaulį kerš
tauja žmonių masės ir trokš
ta to žalčio sunaikinimo. Po 
visą šią šalį auga pasipiktini
mas to budelio darbais.

Į šią demonstraciją reika
linga sutraukti tūkstančius 
žmonių.

Philadelphijos žmonės ‘ su
judę nacių budeliškais dar
bais. šioje demonstracijoje da
lyvaus unijos, bažnyčių 7 pa
rapijos, nuo kurių kalbės ku
nigai prieš hitlerizmą; kalbės 
profesionalai ir skirtingų pa
žiūrų pagarsėję asmenys.

Lenkų tautos žmonės suju-

tuvos sūnus-dukras.
Phi 1 a d elphijos lietuviai! 

Masiniai eikit pareikšti kovą 
prieš Hitlerį ir hitlerizmą!

Svarbios Lietuviškos Prakalbos
Ateinantį penktadienį, lie

pos (July) 25 d., Lietuvių 
Tautiškoje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė., kaip 7:30 
vai. vak., kalbės “Laisvės” re
daktorius R. Mizara. Nepai
sant karščių, lietaus ar kito
kių sulaikymo priežasčių, lie
tuviai turėtų eiti skaitlingai į 
šias prakalbas. Mes kol kas 
ramūs ir sotūs, nejaučiame 
Lietuvos vaitojimų, nejaučia
me tų baisenybių, kurias pa
pildė padūkusio Hitlerio gau
jos. Mes turime atsiminti ir 
jausti, kad tos pačios budeliš
kos gaujos daug praliejo ne
kalto kraujo Ispanijos žmonių, 
Anglijos žmonių, Sovietų Są
jungos žmonių. Hitleriškas 
baisūnas grūmoja Amerikai ir 
visam pasauliui, get jo ir jo 
draugų dienos baigiasi.

Kapitalistinė spauda širdy
je trokšta Hitlerio laimėjimo: 
už tai jinai palankiai rašo, 
meluoja apie karo laimėjimus; 
niekina ir tyčiojasi terminu 
“reds.” Bet iš kitos pusės, jie 
bijosi Hitlerio įsigalėjimo, nes 
jie bijosi prarasti savo biznių, 
savo pinigų; bijosi pavergimo, 
ir t.t. Vadinasi, pasaulis kom
plikuotas, daugeliui neaiškus; 
daugelis nusiminę ir nepaj^= 
gia suprasti pasaulinę padėtį. 
Todėl tam ir yra rengiamos 
prakalbos, kad dalykai paaiš
kėtų. išsiaiškintų. Reikia do
mėtis minėtais klausimais; ne
paisymas, — padeda priešui 
laimėti pozicijas. Rep.

PITTSBURGH’!) APYLINKĖJE

SPAUDOS

PIKNIKAS
Naudai “Laisves” ir “Vilnies” Dienraščiui

Rengia ALDLD 4-tas Apskrit. ir LDS 8-tas Apskritys

Sekmadieni Liepos 21 July, 1941
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

PULASKI PARKE
Fort Pitt, arti Carnegie, Pa.

Gera Orkestrą Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius
Bus ir prakalbos

Kalbėtojas aiškins dabartinę Lietuvos padėtį.
Visus kviečiame dalyvauti. Užtikriname, kad linksmai 
praleisite laiką. Rengėjai.

Įžanga į Parką Veltui. Šokiams 25c
KELRODIS: Iš Pittsburgho važiuokite Rt. 19 ir 28 iki Carnegie, važiuo

kite gatvekario linija iki No. 609, sukite po tiesei skersai gelžkelį ir važiuokite 
iki galo Cubbage Street, Čia sukite po kairiai ant nupilto grūstais akmenimis 
kelio (macadamized road) ir važiuokite iki Pulaski Park. Gatvekariais: Va
žiuokite Carnegie Car. 27 iki paskutinės stoties. Išlipę eikite akmeniniu ke
liu, pereikite gelžkelį, ir eikite iki tas akmeninis kelias pradės suktis į kai
rę. Čia matysite “fire plug” ir raudoną namą, sukite po tiesei ir eikite mažu 
keliu į kalną iki Pulaski Parko.
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United Automobile Workers (CIO) unijos nariai streikieriai pikietuoja fabriką 
Bendix, N. J.

*
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Būk Farmaceutas
įso Vaistininkas
P. A. Jatul

metaiBeveik vieni 
1910 met., rugpj.

tilpo mano straipsnis to-
Būk Far-

Ant kiek jis nau-

vėj
kiuo pat antgalviu 
maceutas.
dingas buvo mūsų visuomenei,
sunku pasakyti. Tą visą palie
kam ateičiai. . .

Aš turiu vieną tikslą: agi
tuot ir matyt mūsų jaunimą 
progresuojant, žengiant pir
myn įvairiose mokslo šakose, 
atsiekiant aukštą tobulybę, 
garbę i ’ laimę. Atsižvelgiant 
į šių dienų sukrikusį pasaulį, 
ateitis nėra aiški. Bet viskas

metus, M.S. į

Texas, Austin

Boulder, Colo, 
gauni į keturis 
penkis metus.

University of
Texas. Laipsnį B.S. gauni į ke
tu ris metus.

South Dakota State College,

Oregon State Agricultural 
College, Cornvallis, Or. Laips
nį B.S. gauni į keturis metus, 
M.S. į penkis metus.

State University of Oklaho
ma, Norman, Okla. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis metus, M. 
S. į penkis nitus.

University of Washington, 
Seattle, Wash. Laipsnį B.S. 
gauni į keturis metus, M.S. į 
penkis metus, Ph.D. į septynis 
metus.

University of North
gauni į keturis metus, M.S. į 
penkis metus.

Rhode Island College of M.S. į penkis metus.
Pharmacy and Allied Sciences, U ’ 
Providence, R. L Laipsnį B.S. 
gauni į keturis metus.

North Pacific College of
Oregon, Portland, Ore. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis metus.

West Virginia University, 
Morgantown, W. Va. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis metus, 
M. S. į penkis metus.

University of Wisconsin,
Madison, Wisconsin. Laipsnį 
B. S. gauni į keturis metus, 
M.S. į penkis metus, Ph.D. į 
septynis metus.

North Dakota Agricultural
College, Fargo, N. D. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis 
M.S. į penkis metus.

Creighton University, 
ha, Nebraska. Laipsnį 
gauni į keturis metus.

University of Mississippi, 
i University, Miss. Laipsnį B.S. 
įgauni į keturis metus.

Louisville College of Phar-
, Louisville, Ky. Laipsnį

Rauni j k<'turis

Caro- 
Lai pa
metus,

University of Montana, Mis- 
Lila, Mont. Laipsnį B.S. gau-

Social Security
Klausimai

tymų, kurie nėra pakeičiami: 
kas atsirado, turės ir pražūti, 
pasikeisti. Stipresni, naudin-Į 
gesni palieka praeityje b uty-, 
bes ženklus, pagal kuriuos gy
vendami orientuojamės. Bever-1 
čiai žlugsta amžinai.

Grįžtant prie mokslo, sutin-, 
, kam daug problemų ir gana 

svarbių. Pirmiausia, ką studi
juoti? Ne visi vienodai spren- 
džiam, kur daugiau pasiganė-i 
dinimo, ir labai tankiai žiūri-! 
ma tik į materialę naudą. To-! 
kis sprendimas, mano suprati
mu, nėra didvyriškas. Antra, 
prie pasiganėdinimo profesijo
je (specialybėje) reikia ir to 
“šalto” pinigo. Sulyg šių die
nų kapitalizmo sistemos, be pi-1 
nigo yra sunku, žinoma, atei-l a~”y“ Louisvi||(,, ~Kv 
L‘ visai ka kita žada. Specia- p> s gauni j ketu,.is meU|s 
lybes ateityje nebus pinigu pa
žabotos, jos tarnaus visai žmo-l 
nijai. šiandien turčių klasei 
viskas prieinama, o vargdie
niai yra tik midija (dirva) I 
dėl išnaudojimo ir 1.1. Bet taip 
visados nebus, ir labai ilgai j 
nebus, ypatingai, kuomet ry
tų šviesa apšvietė horizontą ir 
tos šviesos ženklas ne visiems 
vienodai suprantamas.

Kuomet sakau būk farma-j 
ceutas, tai reiškia, studijuok 
farmaciją (aptiekorystę.) Tai 
naudingas mokslas ne vien as
meniui, bet visai žmonijai. 
Farmacijos mokslo koordina- 
fiškosios šakos: mineralogija, 
botanika, zoologija, organinė 
chemija, farmakologija, ana- 

• lizine chemija, fiziologija, his
tologija, hematologija, alergi
ja, bakteriologija, mikroana- 
lizinė chemija, fizinė chemija, 
biochemija, imunochemija, en
dokrinologija, patologija, im- 
munizacija, serologija, sero- 
chemija ir mikologija. Tos vi
sos šakos labai žingeidžios ir 
verta būtų pakalbėt daugiau 
apie jas, bet mano tikslas čia 
parodyt, kur jūs 
tis ir studijuot 
mokslą. Čia yra 
kyklų : teiraukis, 
logo.

tunte kreip
tą žingeidų 
su rasas mo- 
prašyk kata-

Kansas, Law- 
Lai psnį B. S. 
metus, M. S.

rence, Kansas.
gauni į keturis
į penkis metus.

Valparaiso University, 
paraiso, Indiana. Laipsnį 
gauni į keturis metus.

University of Georgia,
ens, Ga. Laipsnį B.S. gauni į 
keturis metus.

University

Val-

Ath-

Colorado.

kis metus.
Tulana University of Louisi- 

j ana, New Orleans, La. Laipsnį 
i B.S. gauni į keturis metus, 
I M.S. į šešis metus, Phar.D. į 
septynis metus,

i tuonis metus.
Medical College of the State 

of South Caroli,la, Charleston,

Jungtinių Valstijų mechanizuotoji kariuomenė pasirodo: Pirmoji Šarvuotoji 
Divizija “brenda’* per upelį, netoli Fort Knox, Ky.

žmones dažniausia prašo in
formacijų apie ‘šituos socialūs 
apdraudos klausimus:

Algų Rekordai
Klausimas. Kaip darbinin

kas gali sužinoti vardus ir ad
resus visų jo darbdavių, kad 
jis galėtų sužinoti, kiek jam 
priklauso mėnesinės apdrau
dos ?

Atsakymas. Socialūs Ap
draudos Įstatymas reikalauja, 
jog kiekvienas darbdavys tu
ri kiekvienam darbininkui pri
statyti periodišką rašytą pra
nešimą, apie jo algas ir tak
sus; tas pranešimas privalo bū
ti aiškus ir darbininkui leng
vai suprantamas. Patariame j 
darbininkui laikyti tuos pra-Į 
nešimus kaip recytes. Jeigu 
tik darbininkas abejoja apie 
jo algų rekordus, geriausia 
jam susinešti su “Social Seen- 
rity Board” kas met, nelaukti 
per ilgą laiką. .Viši jūsų So
cial Security Board ofisai ar
ba darbo unijos pristatys jums 
specialę kortelę tam tikslui. 
Kai kurios unijos turi rekor
dus vardu ir adresu darbdaviu 
savo vietinės unijos narių.
Gimimo Certifikatai ir Socia- 

lė Apdrauda
Klausimas. Ką Žmogus pri

valo daryti, jeigu neturi gimi
mo certifikato?

Atsakymas. Privalo gauti 
certifikuotą kopiją gimimo re
kordo arba certifikuotą rekor
dą krikšto. Bet jeigu ir tų ne
galima pristatyti, tai Socialės 

Į Apdraudos Boardas priims se
kančius įrodymus:

i šeimos Biblijos rekordą; afi- 
įdeivitus nuo žmonių, kurie ži
no apie aplikanto gimimo die
ną; apsivedimo rekordus, ku
riuose asmens gimimas užre- 
korduotas; aplikacijas dėl ap
draudos, kuriose reikia paduo- 

; rekordą militariško, 
'C f

prie laivyno arba valdiško tar
navimo; arba kitus viešus do
kumentus. i- FLIS.

DETROITO ŽINIOS WHEELER IR KOMPANI
JA PRIEŠ PREZIDEN

TO REIKALAVIMĄ
Detroito Kalendorius

Liepos 27 d. Detroito Lie
tuvių Kliubo pusmetinis susi
rinkimas, savo name, 9236 
Cardoni Avė. Pradžia 10 vai. 
ryte. Nariai būtinai dalyvau
kite.

Liepos 31 d., 7:30 vai. va
kare, 4097 Porter St., draugas 
D. M. šolomskas duos prelek- 
ci.ją LLD nariams kas link vei
kimo ir stiprinimo LLD orga
nizacijos.

Rugpjūčio 1 d., penktadie
nį, 7 :30 vai. vakare, kalbės d. 
D. M. Šolomskas, Lietuvių di
džiojoj svetainėj, ant 25-tos

kalbą pasakė d. L. Prūseika, 
lietuviškai.' Kalbėjo kas link 
Hitlerio fašistinio režimo ant 
Lietuvos ir visų Baltijos kraš
tų pavergimo.

Prakalbos buvo trumpos, 
bet aiškios ir daug reikšmin
gos.

Užbaigoj buvo laimėjimai 
dovanų; visas dovanas laimė
jo detroitiečiai. Apie dovanų 
laimėtojus bus pranešta vė
liaus.

Washington. — Senato
rius Wheeler ir keli kiti su
sirinko su desėtku kongres- 
manų ir tarėsi kaip sumušt 
prezidento reikalavimą pa
laikyt ilgesniam laikui draf- 
tuotus kareivius, taip pat ir 
milicininkus, kurie pradiniai 
buvo paimti armijon tik vie
niems metams.

Alvinas. Berne, Šveicarija. — New 
Yorko “Times” karinis ko
respondentas Brigham pra
neša, jog Sovietai atsiuntė į 
frontą naujus greičiausius 
saukus prieš vokiečius.

London, liepos 22. — Nu
žiūrima, kad Japonija gal 
jau šią savaitę užpuls Indo 
- Chiną, Francijos koloniją.ga veltui.

Liepos 27 d., I vai. po pietų, 
Lietuvių Moterų Draugiško 
Kliubo susirinkimas Lotožo 
svetainėje, Caniff Avė. Narės 
būtinai dalyvaukite.

Į Įsigykite Šias Knygas
Laipsnį Ph.C. Rauni į ke-jti metus;

Hillside, N. J

laimiu-

Lietuvių Kalbos Gramatikastudijuok

DARBO ŽMONĖS

3

lietu-

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

3
5j

3
5

3
5į

3 
5 
5j 
g 
5

telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

lai- 
pri- 
far-

vius, tai mūsų
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

u niversi- 
Taigi,

mano
matot, kad mūsų

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

pažįstu lietu- 
vaikai geriau- 

farmacijos profesi- 
darbštūs ir tei

tos ypatybės daug 
'iesa, mes turime ir 

kurie tiki,

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė 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 balzam avimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolčjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

jai. Jie yra 
singi, o 
reiškia, 
tokių storžievių,
kad iš mokslo duonos nevalgy
si arba rankos pamojimu pasa
ko, “visi negali būt mokinti.” 
Nebūkim tokiais!

. ąįOįOįOĮOĮ^ĮOĮ^Į
Vaizdas iš Damascus miesto, Syrijos sostinės; gyventojai sutinka britų ir lais
vųjų francūzų kariuomenes

j turis metus.
Meharry Medical (jjollege, 

Į Nashville, 'Tenn. Laipsnį Ph.C. 
gauni į tris motus, (tik neg-

Des Moines College of Phar
macy, Des Moines, Iowa. 
Laipsnį B.S. gauni į keturis 
metus.

Indianapolis College of 
Pharmacy, Indianapolis, Ind. 
Laipsnį B.S. gauni į keturis 
metus.

Medical College of Virginia, 
Richmond, Va. Laipsnį B.S. 
gauni į keturis metus.

State College of Washing
ton, Pullman, Wash. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis metus, M. 
S. į penkis metus.

University of Nebraska, Lin
coln, Nebraska. Laipsnį B.S. 
gauni į keturis metus, M.S. į 
penkis metus.

St. Louis College of Phar
macy, St. Louis, Mo. Laipsnį 
B. S. gauni į keturis motus.

metus,' |,;irn‘s studentams.)
Na, iš šio trumpo 

Omą- straipsnio
U S. I Jungtinės Valstijos farmaciji- 

nėmis kolegijomis ir i.U___ 1
totais tirštai 
teiraukis,s ra: 
talogo ir kitų reikalingų infor
macijų. Vasaros atostogų 
kas greitai praeis — būk 
si rengęs, stok ii 
maciją.

Berlin, liepos 22. — Na
ciai sako, kad jų orlaiviai 
sėkmingai bombardavę So
vietų kareivines, armiją ir 
geležinkelį Šimsko ir Nov
gorodo srityje.

leans, La. Laipsnį B.S. gauni 
į keturis metus.

Iowa City, Iowa. Laipsnį B.S. 
gauni į keturis metus.

University of Notre Dame, 
Notre Dame, Indiana. Laipsnį 
B.S. gauni į keturis metus.

Howard University, Wash
ington, D. C. Laipsnį B.S. gau
ni į keturis metus.

University of Southern Ca
lifornia, Los 
Laipsnį B.S. 
metus, M.S. į

University
Memphis, Tenn, 
gauni į keturis metus, M.S. į 
šešis metus, Ph.D. į septynis 
metus.

University of South 
na, Columbia, S. C. 
B.S. gauni į keturis 
M.S. į penkis metus,.

Angeles, Calif, 
gauni j keturis 
penkis metus, 
of Tennessee, 

Laipsnį B.S.

Caroli-
Laipsnį
metus,

Apsivedė Onos ir Antano 
žalių sūnus, Alphonsas su An
na Karčiauskaite iš Newark©, 
N. J. Vestuvės buvo linksmos 
ir svečių — pilna svetainė.

Jaunavedžiam linkiu 
go gyvenimo. •

Serga Jonas Karalius
Jau antra savaitė kaip sun

kiai serga d. Jonas Karalius. 
Jo gyvenimo vieta—5702 
French Rd. Dabartiniu laiku 
randasi Fordo ligoninėje, 
Grand Blvd, ir Hamilton Avė. 
Kambarys 208. Rodosi, kad d. 
J. Karalius yra LDS 21 kuo
pos narys ir daug gero veli
jantis draugas. Linkiu greitai 
pasveikti. Kam laikas pavėli
na, verta draugiškos atjautos 
ir aplankyti jį.
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IJŽGI- 
RIA SOVIETŲ SUTARTĮ 

SU ČECHOSLAVAIS
Maskva. — Sovietų Są

jungos darbininkai, kolekty
viai ūkininkai ir intelektua
lai vienbalsiai užgiria Sovie
tų ir čechoslovakijos val
džios sutartį dėlei tarpusa
vio pagalbos kare prieš hit
lerinę Vokietiją.

Washington, — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė T. 
M. Wilsoną Amerikos atsto
vu Indijai, didžiausiai Ang
lijos kolonijai.

Po Spaudos Pikniko
Jau praleidome mūsų did

žiulį pikniką, kuris buvo ren
giamas del mūsų darbininkiš
kos spaudos. Liepos 20 diena 
buvo specialiai gera dėl pik
niko ir žmonių buvo labai 
skaitlingai; visi gražiai links
minosi ir draugiškai kalbėjosi 
vieni su draugais, kiti—su sve
čiais ir nejučiom laikas greit 
bėgo.

Šiemet svečių iš tolimesnių 
kolonijų nedaug buvo; bet vie
tiniai žmonės įvairių pažiūrų 
dalyvavo skaitlingai. Progra
mos laiku d. Johnson pasakė 
gerą prakalbą anglų kalboj 
apie pasaulinius įvykius ir 
reikšmę fašistų užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos. Antrą pra-

3
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi 
mieste, 
ir yra

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
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KAIP HITLERIEČIAI IŠŽUDĖ 80 
TŪKSTANČIŲ SERBU

Ankara, Turkija. — Čia 
esantieji užsieniniai kari
ninkai gavo žinių, jog naciai 
Serbijoj ir kitose Jugoslavi
jos dalyse išžudė 80 tūks
tančių žmonių už tai, kad 
jie kovojo prieš vokiečius 
pavergėjus. Naciai daugiau
sia jų sušaudė, bet ir pako
rė 15 iki 20 tūkstančių. Tur
kijoje gauta ir fotografiniai 
paveikslai serbų vyrų ir 
moterų, kaip jie ir jos buvo 
pakarti ant medžių ir stul
pų.

Karinė nacių komanda į- 
spėja serbų-jugoslavų parti
zanus “četnikus,” kad vokie
čiai išžudys po šimtą serbų 
už kiekvieną nužudytą vo
kietį ar kroatą. (Vadai Kro
atijos, Jugoslavijos buvusios 
dalies, veikia išvien su na
ciais.)

Nežiūrint tokių grūmoji
mų, serbai dieną ir naktį 
veikia prieš vokiečius. Bel
grade, Banja Luko j ir Juod
kalnijoj per naktį eina ko
vos tarp Jugoslavijos parti-1 
zanų ir vokiečių kariuome

nės; panašiai ir pietinės 
Serbijos kaimuose.
PUSIAU PAKARIA, PU

SIAU PASMAUGIA
Neseniai 200 serbų karių 

- partizanų užpuolė vokiečių 
sandėlį Belanovicoj, išžudė 
nacių sargybos kareivius, 
pagrobė daugiau kaip toną 
ginklų, amunicijos ir mais
to, ir paspruko į Bosnijos 
kalnus visi sveiki.

Vrsatze vokiečiai pakorė 
200 serbų, tarp jų ir pra
voslavų kunigą; Pančevoj 
jie pakorė kitą serbų pra
voslavų kunigą ir penkioliką 
jo parapijiečių.

Serbus vokiečiai karia, 
tikriau sakant, smaugia, 
ypatingai žiauriu būdu. Jie 
trumpomis virvėmis su kil
pa ant kaklo pririša serbą 
prie medžio kamieno; pas
kui priverčia jį užlipt ant 
čia jau sukrautos plytų krū
velės; tada jie nuspiria ply
tas šalin, ir taip serbas ne
pilnai pakartas yra smau
giamas. Kartais nelaiminga
sis turi kankintis valandą ir 
daugiau, kol numiršta.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
GRASINA SUSTABDYT 

JAPONAMS ŽIBALĄ
Washington, liepos 23. — 

Jeigu Japonija pultų Rytinę 
Holandų Indiją, tai Jungti
nės Valstijos sustabdytų 
praleidimą japonam žibalo, 
metalų ir kitų karo medžia
gų, kaip išsireiškė Amerikos 
valdžios nariai. Be to, svars
tytų ir apie kitus veiksmus 
prieš Japoniją.

STALINAS DĖKOJA MAS-
• KVOS GYNĖJAMS

AMERIKA TARIASI SU SO
VIETAIS APIE VEIKIMĄ 

PRIEŠ JAPONIJĄ
■.... ....

Washington, liepos 23. — 
Amerikos vyriausybės na
riai tarėsi su Sovietų amba
sadorium Umanskiu apie 
bendrą veikimą šių dviejų 
šalių ir Anglijos tokiame 
atsitikime, jeigu Japonija 
užpultų anglų kolonijas Azi
joj ar Rytinę Holandų Indi
ją. Sovietų ambasadorius 
sakęs, kad Sovietai kariškai 
bendradarbiautų su Ameri
ka ir Anglija prieš Japoni
ją

London. — Sovietų komi
sarų pirmininkas Juozas 
Stalinas, vyriausias Sovie
tų komandierius, liepos 22 
d. gyrė Maskvos gynėjus, 
kad jie atmušė ir nuvijo ša
lin 240 nacių orlaivių atskri
dusių bombarduot Maskvą, 
ir tik vienas iš tų orlaivių 
prasiskverbęs numest savo 
bombas į miestą. 22 vokie
čių orlaiviai tapo sunaikinti. 
Taip sako girdėtas Londone 
radijo pranešimas iš Mas
kvos.

NACIŲ ADMINISTRATO
RIUS LIETUVAI IR KT.

prieš Sovietus neturi Vokie
tijoj pritarimo.

Jau daugiau, kaip savai
te laiko, kaip naciai paskel
bė, kad Sovietai netur dau
giau orlaivių, kaip tik 50. 
Bet po to vieną dieną jie 
sako “numušė 207 Sovietų 
orlaivius,” kitą—128, trečią 
—79 ir taip toliau. Gi So
vietų lėktuvai vis pleškina 
Rumunijoj Konstanzą, alie
jų šaltinius prie Ploesti, 
Finlindijos fašistus ir nacių 
armiją užfrontėj. Tas paro
do, kaip “teisingi” tie fašis
tų pranešimai.

Iš fašistų pavergtų plotų 
praneša, kad naciai šaudo 
kiekvieną, kuris tik prisiar
tina prie i telegrafo stulpo, 
tilto ar kitokio sabotažui 
tinkamo dalyko. Bet tas ne- 
išgelbsti fašistų. Taip prie 
vieno sodžiaus įvyko susi
šaudymas tarpe partizanų 
ir fašistų. Fašistai spaudė 
partizanus linkui miško. 
Bet kada jie grįžo atgal, tai 
rado telegrafo stulpus nu
verstus, laike kovos tą atli
ko kita partizanų grupė.

Sovietų tankų grupė va
dovystėj leitenanto Janacki, 
viename susikirtime, sunai
kino 15 priešo tankų. Janac
ki savo galingu tanku sukū
lė priešo tanką, kada jam 
išsibaigė šoviniai. Jo smū
gis taip buvo didelis, kad 
priešo tankas apsivertė. Ke
lios dienos vėliau Janacki su 
tankais pribuvo Sovietų 
pėstininkams į pagalbą. Jis 
sutrėškė vieną didelę prie
šo kanuolę 152 centimetrų 
ir 20 prieštankinių patran
ku.

Sovietų užfrontėj didelis 
žmonių pasiryžimas darbe, 
kad daugiau pagaminus rei
kmenų, kad visakuo aprūpi
nus savo armiją. Stalingra
do distrikte valdžia atsišau
kė į moteris, kad 250 mote
rų ir merginų pribūtų prie 
gelžkelio darbų. Į trumpą 
laiką atsišaukė per 1,000 
moterų ir merginų. Tas pa
rodo, kaip Sovietų liaudis 
jungiasi aplinkui savo val
džią kovai prieš budeliškus 
fašistus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
SO. BOSTON, MASS.

Didelis dviejų kolonijų piknikas 
įvyks liepos 26 ir 27 dd. Tautiškam 
Parke, Montello. Bus graži muzika; 
namie gaminti valgiai ir publikai 
jsigijamų gražių rankdarbių. Iš So. 
Bostono busas išeis nuo 376 Broad
way 12:30 vai. dieną. Važiuosiantie
ji busu būkite laiku. Rengia ir kvie
čia visus So. Bostono 2 kp. moterų 
skyrius ir Montolios Moterų Apšvie
tos Kliubas. t— Rengėjos. (173-174)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia smagų pik

niką, sekmadienį, liepos 27 d. Lau- 
deman Giraitėj, visiems gerai žino
moj vietoj. Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. Bus 
ir gėrimų. Prašome atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD kuopa rengia prakalbas 

rugpjūčio 5 d. LPK Svet., 325 E. 
Market St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
drg. D. M. Šolomskas iš Brooklyn, 
N. Y., kuris aiškiai nušvies dalykus 
apie Lietuvą ir abclnai apie dabar
tinį karą, kuris siaučia Europoje ir 
apie kitus dalykus. Todėl pasinau
dokite proga ir dalyvaukite šiose 
prakalbose. (173-174)

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

(172-174)

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 Avė. Kalbės 
D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y., 
ir vietos žymūs veikėjai. Kalbės apie 
Lietuvos Gynimo reikalą ir Vieny- 
bėn 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 į 
Centro Valdybą. Atsiveskite ir nau
jų kandidatų įrašyti į šią organiza
ciją. — G. Lekas, sekr. (172-173)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro praktikos įvyks 

ketvirtadienį, liepos 21 d., Liet. 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
7:30 v. v. Prašome narius skaitlin
gai dalyvauti.

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

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopa ruošia svarbias 

prakalbas penktadienį, liepos 25 d., 
Liet. Tautiškoj Svetainėj, 928 E. 
Moyamensing 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)

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.

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

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

Berlin. — Pranešama, 
kad Hitleris paskyrė Alfre
dą Rosenbergą administra
torium Lietuvos ir kitų ta
rybinių kraštų, kuriuos vo
kiečiai dabar užėmė. Rosen- 
bergas yra nacių “filoso
fas,” kuris skelbia didžiau
sią vokiečių “viršenybę” 
prieš visas kitas tautas. Jis 
gimęs Estonijoj 48 metai at
gal.

Binghamton, N. Y.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

valandoje kreip

< <♦> ?<♦> <♦>

CHARLES J. ROMAN 8
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ f

DIREKTORIUS g

Liūdesio
kites prie manęs dieną ar § 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. q■
Patogiai ir gražiai moder- g 
niškai įruošta mūsų šerme- g 
nine. Mūsų patarnavimu ir | 
kainomis urisite patenkinti. ■• • I
1113 Mt. Vernon Street |

PHILADELPHIA, PA. >

Telefonas Poplar 4110 k

Mes Užeinam Pas Kasmočius

Vokiečių Lakūnai Nuvyti į 
Didžius Aukščius

Roma. — Priešlėktuvinės 
Sovietų kanuolės ir greitieji 
orlaiviai taip smarkiai veikė 
prieš vokiečių lakūnus už
puolančius Maskvą, kad vo
kiečiai turėjo pakilti į di
džiausius aukščius, kur tu
rėjo užsidėt oxygeno (de
guonies) maskas (kaukes), 
nes tokiose aukštumose bu
vo jau perskystas oras kvė
pavimui. — Taip praneša 
italai.

Angly Karininkai Teigia, kad 
Naciai Išsieikvojy

London, liepos 23. — 
Anglų karininkai atranda, 
jog jau išsisėmė jėgos na
cių antros didžiosios ofen- 
syvos prieš Sovietus per dvi 
paskutines savaites, ir jie 
tuo tarpu nieko ypatingo 
nelaimėjo, apart mažesnių 
pažengimų pirmyn Smolens
ko ir Novogrado Volynsko 
srityse.

Berlin. — Naciai sako, 
kad jų orlaiviai nuskandinę 
anglų laivą, 5,000 tonų.

PRAGAIŠTINGAS VIESU
LAS JAPONIJOJ

Tokio. — Baisus viesulas 
sunaikino tūkstančius namų 
Japonijoj ir iš jūrų atblokš
tais vandenimis paplukdė 
dar 76,000 namų, šimtai 
tūkstančių japonų bent šiuo 
tarpu liko be pastoges. Per 
gamtos įnirtimą žuvo keli 
tuzinai žmonių.

London. — Pranešama, 
kad anglų orlaiviai smarkiai 
apdaužę ir didžiuosius nacių 
Skoda amunicijos fabrikus, 
Čechoslovakijoj.

Iš Karo - Apie Karą
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

dideli vokiečių “Junkers- 
88” orlaiviai išmetė bombas 
į ežerą ir 75 mylios nuo Pei
pus ežero nusileido į Sovie
tų orlaivių lauką ir pasida
vė. Jie nenorėjo kariauti 
prieš Sovietus. Jie nuo pir
mų karo dienų norėjo per
lėkti į Sovietų pusę, bet tik 
dabar proga pasitaikė. Jie 
sako, kad fašistų karas

Literatūros Draugijoj
Pereitas Literatūros Draugi

jos kuopos susirinkimas, įvy
kęs liepos 18 d., buvo skaitlin- 
gesnis nariais, negu kiti. Susi
rinkimas buvo šauktas specia
liai — aptarti prakalbų ren
gimo reikalą ir nominuoti kan
didatus į centro komitetą.

Turint progą surengti D. M. 
Šolomskui prakalbas rugpjūčio 
3 d., nutarta rengti.

Dienraščio “Vilnies” preso 
fondui paaukota iš kuopos iž
do du doleriai.

Jubilėjinį “Moterų Balso” 
numerį užsisakė A. Pagiegala, 
S. Jasilionis, I. Liužinas, F. 
Maldaikis ir Adelė Tvarijonie- 
nė.

Apšvietos Fondui aukojo: I. 
Liužinas 50c; A. žolynas, F. 
Maldaikis, V. Kaminskienė ir 
H. žukienė po 25c; S. Jasilio
nis, A. Pagiegala, L. Tvarijo- 
nas, P. Mačiukas, J. Kireilis, 
Juozas Strole, II. Vėžienė ir 
Donna Strole — po 15c; A. 
Tvarijonienė — 10c. Viso 
$2.80.

šių metų duokles jau pasi- 
mokėjo 52 nariai. Kiti nariai 
turėtų irgi pasiskubinti, nes 
centro darbams reikalingi pi
nigai.

LDS 6 Kuopos Išvažiavimas

LDS 6 kuopos išvažiavimas 
į Strolio farmą įvyks ateinan
tį sekmadienį, liepos 27 d. 
Rengimo. komisija ruošiasi 
priimti svečius su skaniais už
kandžiais ir gėrimais. O puoš
nia gamta pasigrožėti — visi 
galės, be jokių kliūčių! Įvai
riems žaislams yra užtenka
mai vietos. Visi esate kviečia
mi atvažiuoti! J.

taukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

□ M&SK?
(rCOIBTIRKO)

3UNI0N LABEL

UŽEIKITE IR JŪS
r u.

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS .$2.00

DR. L. Z1NS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M-—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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N. Y. Italai Veikia už 
Paramą Sovietams

J

Italų žymiausio priešfašisti- 
nio laikraščio Amerikoj “L’ 
Unitą’ del Popolo”, leidėjai 
rengia didžiulį masinį mitin
gą šio penktadienio vakarą, 
liepos 25-tą. To mitingo tiks
las bus pasisakyti už para
mą Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai kovoje prieš fašizmą. Mi
nėtas laikraštis teigia, kad 
Sovietų-Anglijos sutriuškini
mas fašizmo pasitarnautų 
Amerikos saugumui ir geriau- 
siems Italijos interesams, jos 
nepriklausomybei.

Mitingas bus įdomus ne 
vien tik italams, bet ir abel- 
nai publikai, kadangi jo tik 
dalis bus vedama itališkai. 
Kalbėtojų sąstate yra Ambro- 
gio Donini, mokinęs Romos 
universitete; Gino Bardi ir 
Mary Testą, laikraščio redak
toriai; Domenic Flaiani ir Pe
ter Mazzie, unijų vadai; kun. 
Sprague iš Am. Taikos Mobi
lizacijos, ir Victor Yakhontoff, 
buvęs gen. caro armijoj.

Prakalbos bus 7:30 vai. v., 
liepos 25-tą, Manhattan Pla
za, 66 E. 4th St., N. Y.

Dirbantieji su italais pasi
tarnaus geram tikslui infor
muodami juos apie tą mitin
gą. Minios šio didmiesčio ita
lų dar ne visos yra pasiekia
mos priešfašistinės italų spau
dos, tad dalyvumas tame mi
tinge būtų daugeliui jų nau
dinga pažintimi.

Miesto Sargybos Kvota 
Perpildyta

Miesto Sargų nuo atakų iš 
oro kvota perpildyta 640 as
menimis, kaip paskelbė mies
to policijos komisionierius Va
lentine pereitą pirmadienį. Vi
so surengistruota 62,651 as
muo.

Tačiau po paskelbimo ori- 
ginalės kvotos majoras yra 
pasakęs, kad ta jo kvota buvo 
minimalė. Gerai miesto sar
gybai ir pagelbai reikalinga 
bent du syk tiek.

Nežiūrint tolio nuo kitų že
mių ir Amerikos bei Anglijos 
karo laivynų ir orlaivynų sar
gybos, New Yorkas galėtų 
susilaukti netikėtų atakų iš 
oro, jei Amerika taptų oficia
liai skaitoma kariaujančia ša
limi, sakė majoras moterų 
kliubų atstovėms pasakytoj 
prakalboj praeitą pirmadienį.

Ruošia Žmonių Išsiturimą 
Iš Miesto

Edward Weinfeld, N. 'Y. 
valstijos butų komisionierius, 
ir gubernatoriaus pavaduoto
jas Charles Poletti įgalioti su
daryti planą, kuriuomi vaduo
jantis greitu laiku būt galima 
iš didžiojo New Yorko išvež
ti bent milionas žmonių į sau
gesnes vietas.

Planas yra dalimi pasiruoši
mo atakoms iš oro, jeigu jos 
įvyktų.

Sullivan apskrityje apklau
sinėjama visokios įstaigos, 
kiek ten galėtų duoti patalpų. 
Išvežtų busais, paliekant gelž- 
kelių transportą armijos rei
kalams.

Sveikina Iš Kelionės
Laisvietis P. Buknys gavo 

nuo brooklyniečio advokato 
A. Vizlansko iš St. Louis, Mo., 
atvirutę, kurioje sakoma:

“Randuosi kelionėj į Kali
forniją, iš kur keliausiu link 
Seattle, Wash., ir iš ten į Ka
nadą. Sveikinu visus.

“Anthony J. Weslan 
‘Vizlanskas* ”.

Advokatas pasimojęs tikrai 
plačiai pamatyti savo gimtąją 
šalį ir kaimyniškąją Kanadą. 
Laimingos kloties!

Centrale Amą t y ir Darbo 
Taryba Pasisakė Dėl 
Paramos Sovietams

New Yorko Centralės Ama
tų ir Darbo Tahybos regulia
riame susirinkime, įvykusiame 
pereitą savaitę, buvo Virėjų 
Ėokalo 89-to, AFL, įnešta re
zoliucija už paramą Anglijai 
ir Sovietų Sąjungai prieš na
cių Vokietiją. Ta rezoliucija 
buvo perskaityta ir Tarybos 
Pild. Komitetas paantrino sa
vo pareiškimą, kad jis remia 
prezidento Roosevelto politiką 
šioje nepaprastoje padėtyje. 
Tuomi, nors ir ne specifiškai, 
pasisakyta ir už paramą An
glijai ir Sovietams, kadangi 
prezidentas Rooseveltas yra 
už tai aiškiai pasisakęs.

Lietuviai Nori Garbingai 
Baigti Savo Kvotą; Ją

Sekcija Atsižymėjo
Williamsburgo komunistai, 

kurioj sekcijoj yra stipriausis 
ir lietuvių komunistų, taipgi 
abelnai lietuvių veikimas, 
džiaugiasi sėkmingu Browde- 
rio Sukakties Vajumi. Kaip 
skelbiama, jie sukėlė $10,000 
bėgiu 4 savaičių savo partijos 
fondui, taipgi gavo 86 naujus 
narius.

Baigtuvių bapkiete pereitą 
penktadienį Bill Lawrence, 
New Yorko organizacijos sek
retorius, įteikė sekcijai vėlia
vą už atsižymėjimą.

Garbės svečias Israel Am- 
ter, p-jos pirmininkas New 
Yorko valstijoj, sekcijos svei
kinimo kalboj atžymėjo, kad 
vyriausia užduotimi sekcijai 
yra budavojimas bendro fron
to judėjimo visų tų, kurie yra 
priešingi Hitleriui ir hitleriz- 
mui.

Laukia Talkon su $1
Lietuviai savo kvotos jau 

įteikę $418. Jie tikisi, kad 
Brooklyne dar randasi 32 geri 
rėmėjai, kurie šią savaitę ga
lėtų atnešti po $1 ir tuomi pa
dėti lietuviams komunistams 
garbingai ir pilnai baigti kvo
tą. Ar jie baigs? Atsakymas 
glūdi tuose, kurie dar neturė
jo progos prisidėti, kaip ir 
tuose, kurie jau sudėjo tuos 
$418. L. K. N.

MIRĖ
Marijona Jonavičienė, 56 

m. amžiaus, gyveno po 32 
Scholes St., Brooklyne, mirė 
sekmadienį, liepos 20 d., Wel
fare Island ligoninėje. Palai
dota trečiadienį, liepos 23 d., 
Šv. Jono kapinėse. Kūnas bu- 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje.

Tekia Sutcliffe, 48 m. am
žiaus, gyveno po 873 Bergen 
St.,-Brooklyne, mirė pirma
dienį, liepos 21 d., Kings
County ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, liepos 25 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. Garš
va.

Iškilmingai Rinko Alumino 
Puodus

Pirmadienį atvežtas pirmas 
vežimas—ir daug sekamų ve
žimų—senų aluminum puodų 
ir skauradų į sandėlį prie 
Bronx Teismabučio, Bronxe, 
taipgi kiton stotin prie Bo
rough Hall, Brooklyne. kam
panijos pirmomis trimis die
nomis surenkama po daug 
daugiau, negu iš karto buvo 
numatyta.

Dramatizavimui kampani
jos, veikalo “Hellzapoppin” 
choristės važinėjo po miestą 
ant gaisrinio troko pasipuošu
sios ir žvangindamos taktą 
alumininiais puodais. Rinklia
va tęsiama.

Kur Būsite Liepos 27 
Dieną?

Tyliai Veikia
Kaip visada, taip ir šiuo at

veju, maspethiškiai veikia. Jie 
veikia daug, bet permažai sa
ve reklamuoja. Pavyzdžiui, 
ateinantį sekmadienį Maspe- 
tho ALDLD 138 kuopa ir Mas- 
petho lenkai darbininkai ben
drai rengia didelį išvažiavimą- 
pikniką Alley Pond giraitėj. 
Bet reikia pasakyti, kad iki 
šiol spaudoj veik mažai kas 
buvo rašyta apie šį nepapras
tai didelį ir draugišką išvažia
vimą. Tai, veikiausiai; buvo 
daroma todėl, kad neišgirstų 
kitų kolonijų geros valios kai
mynai. Tačiau Jūsų, korespon
dentas apie tai sužinojo ir čia 
visus “sekretus” atidengą.

Neperseniai toj giraitėj įvy
ko Brooklyno pažangiųjų lie
tuvių puikus išvažiavimas. Bet 
maspethiškiai yra pasinešę 
brooklyniškius keleriopai pra
lenkti. Ir tai ne tuščias pasi
gyrimas. štai “faktai:” Mas
pethiškiai, girdėjau, žada tu
rėti daug daugiau ledo už 
brooklyniškius (jei pasitaiky
tų karštas oras, tai būtų kuo 
atsivėdinti) ; bus pakankamai 
alaus ir skanaus maisto. 
Brooklyniškių išvažiavime ne
turėta muzikos — maspethiš
kiai žada pasi j ieškoti gerą mu
zikantą šokikams linksminti. 
Taipgi jie turi jau paruošę di
delę platformą šokiams, žo
džiu sakant, šiame išvažiavime 
bus visko, kas tik yra reikalin
ga.

Jūsų korespondentas labai 
atsiprašo maspethiškių už šito 
sekreto iškėlimą viešumon. 
Tuo pačiu kartu kviečia brook
lyniškius ir kitus Maspetho 
kaimynus dalyvauti šiame pui
kiame išvažiavime.

šis išvažiavimas įvyks sek
madienį, 27 dieną liepos, Al
ley Pond giraitėj, prie Spring
field Boulevard. P.

Pradėjo Pikietuoti 
Edison Šapą

Pirmadienį įvykusiame su 
unijos atstovais pasitarime 
Edison firmos atstovui Floyd 
L. Carlisle griežta# atsisakius 
atmesti savo kompanišką uni
ją ir laikytis sutarties su Elek- 
tristų Brolijos, AFL, 3-čiu Lo
kalu, pastarosios vadai susi
šaukė visų statybos amatų uni
jų vadų pasitarimą liepos 22- 
ros popietį, kad aptarti viso 
miesto statybos darbininkų ge- 
neralio streiko klausimą.

Amatų ir Darbo Tarybos ta
rimu trečiadienio rytą pasta
tyta pikietai prie didžiulės E- 
dison šapos, 39th St. ir 1st 
Avė., N. Y.

Iššaukus apie pusšešto tūk
stančio elektristų iš statybos 
darbų paliečiama apie 250,000 
kitų statybos darbininkų. Tad 
ir veikla aptariama bendrai.

Ginčas tarp unijo.s ir Edi
sono firmos kilo prieš 18-ką 
mėnesių dėl elektros suvadų 
šapon prie 3'9th St. ir 1st 
Ave., New Yorke. Lokalas sa
ko, kad firma prieš daugelį 
metų, turėjus su unija garbės 
žodžio sutartį elektros suvedi
mui visuose statybos darbuo
se. Ta sutartis, sako unija, 
yra laužoma firmos pasamdy- 
mu apie 600 elektristų iš kom
panijos dominuojamos Broth
erhood of Consolidated Em
ployees.

Derybose su firmos atsto
vais Lokalą 3-čią atstovavo 
Bert Kirkman ir Howard Mc- 
Spedon, lokalu viršininkai.

Judis apie Chinijos Kovas
World Teatre, New Yorke, 

jau penkta savaitė rodoma 
Rey Scott’s dokumentalė fil
mą “Ku Kan” iš Chinijos karo 
prieš užpuęlikus japohus. Fil- 
moj viskas parodoma natura- 
lėmis varsomis.

Pagerbiant Laisvės Poemos 
Autorę, Ragino Saugoti 

Demokratiją-Laisvę
Antradienį, liepos 22-rą, At

eivių Gynimo Komitetas davė 
oro bangomis per miesto radio 
programą iš Bedloe’s Salos, 
ant kurios stovi Laisvės Statu
la. Iškilmes suruošė proga 92- 
jų metų sukakties gimimo Em
ma Lazarus, poetės-rašytojos. 
Ji parašė sonatą, kuri vėliau 
įamžinta įrašymu jos į Statu
los bronzinę papėdę. Sonatą 
tūkstančių žmonių skaitoma 
kas dieną, atlankant šią vietą.

Programai vadovavo G. A. 
Palmer, parko užveizda. Kal
bas sakė M. Lasky ir Alden 
Whitman, J. F. Roush, Jr. po
emą skaitė. IWO Moterų Kliu- 
bas ir Junior Lodge padėjo 
vainiką prie Laisvės Statulos.

Pasakytos kalbos atatiko 
momentui ir buvo įspūdingos. 
Nurodė tikrą reikšmę, ką į 
Statulą įrašyti žodžiai simbo
lizuoja. Kvietė jų mintį išlai
kyti nepažeistą ir toliau.

Statulos kūrėjai labai įkai
navo laisvę, tad jie ir simbolą 
įamžino. Jie daug kentėjo per
sekiojimų nuo Europos impe
rialistinių valdžių. Kada pa
siekė šios šalies krantus, mo
kėjo branginti rastą laisvą, de
mokratiška tvarka. Jie atida
vė jai viską, ką geriausio tu
rėjo, kūrė naują, laisvą pasau
lį ir tobulino jį.

Mes įkurtas jų tradicijas 
esame įpareigoti saugiai išlai
kyti ir kitiems jas saugiai per
duoti, nepažeisti jų. Kiekvie
ną pasikėsinimą ant laisvės ir 
demokratijos su visa energija 
privalome atmušti. Kovoti už 
laisvą gyvenimą turime dabar, 
kad esame laisvi, kada galime.

J. E. G.

Sovietu Filmos New Yorke
Irving Teatre, Irving Place 

ir 15th St., antra savaitė sėk
mingai rodo paskilbusį Sovie
tinį judį “Shors,” taipgi “Ban
ga,” ir trumpas vėliausių ži
nių iš Sovietijos filmas.

Clinton Teatre Clinton St. 
(tarp Delancey ir Rivington) 
rodo “Mannerheim Liniją” 
(ketv. paskutinis rodymas).

Central Teatre, Broadway 
ir 47th St., rodoma “Aleksan
dras Nevskis.”

Sovietų, filmos visur turi di
delio pasisekimo. Tūlų rody
mas pratęsiama po kelias sa
vaites.

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 savaitę. 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 Žilinskaitę, 
756 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y. 
____________ (172-173)____________  

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėj e.”

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Dar Biskį nuo “Laisves” 
Pikniko

Drg. Vincas Karlonas (dzū
kas) pranešė mums, kad “Lai
svės” piknike jo kompanija 
susidėjo oėl alaus Ir iš tų pi
nigų liko $2.00. Nutarė tuos 
du doleriu paaukauti “Lais
vės” reikalams. Sekanti asme
nys aukavo: Mr. & Mrs. Ka
valiūnai, Mr. & Mrs. Zdazin; 
Mr. & Mrs. J. Medešiai, Mr. 
& Mrs. Skubliškiai, Mrs. Ka- 
činas, Mr. & Mrs. J. Hilliard, 
Mrs. K. Barnatavičienė, Mrs. 
Norvaišienė, Mr. Galešauskas, 
V. Karlonas. Jeigu nekurtos 
pavardės negerai surašytos, 
prašome atleisti, nes nebuvo 
galima aiškiai išskaityti. Ap
art dviejų dolerių, pats Kar
lonas pridėjo kitą $1.00. Viso 
pasidaro $3.00. V. Karlonas 
yra manageris Jono Jurevi
čiaus viešos užeigos, (Cleve
land Palace), 234 Cleveland 
St., East New Yorke.

Tariame širdingai ačiū drg. 
Karlonui, kuris niekuomet ne
pamiršta paremti savo dien
raštį “Laisvę”. L. K.

Metropolitan Civic Grand 
Opera Co. perstatys Brighton 
Teatre keletą operų. Pirmoji 
įvyks liepos 27-tą, 8:30 va
karo. Perstatys “Cavalleria 
Rusticana” ir “Pagliacci.” Seks 
eilė kitų. Rudenį kompanija 
išvyks maršrūtuoti po visa ša
lį.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. ■ Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway 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 sekmadieniais

Atmetė Rendy Kėlimą
Rendauninkų Unijos pade

dami, gyventojai bildinguos 32, 
35 ir 38 Union Square, East, 
atmetė Gramercy Realty Corp, 
agentūros pasimojimą pakelti 
rendas po $10. Namai yra 
Klein krautuvės nuosavybė.

Rendauninkai dėl kėlimo 
rendų skundėsi laiškais šalies 
prezidentui, jo žmonai, sena
toriui Wagneriui, majorui La- 
Guardijai ir kitiems aukštiems 
valdininkams ir pareigūnam. 
Jie nurodinėjo, kad savinin
kas naudojasi nepaprasta na- 
cionale padėtimi pasipelny
mui. Tuo pat kartu jie krei
pėsi ir į gyventojus kitų tos 
pat firmos namų, kviesdami 
bendrai veikti.

Firma vis atsisakinėjo tar
tis. Jau buvo padaryta planai 
pikietuoti visus tos firmos na
mus ir ofisus. Pagaliau, firma 
rendų pakėlimą atšaukė.

Rockaway teisme 21 asmuo 
nubausta po $1 už pe/dėtą 
rėkavimą, 11 kitų nubausti 
nuo $3 iki $10 už prekiavi
mus be leidimo.

Le VANDA |
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnuą Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Grahorius-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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

•^esas:

Tel. Ev. 4-8698

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

I. Seidenberg, 73 m., mato
mai, nusprendė, kad mirtis 
pavėlavus, jis rasta pasikoręs 
maudynėj savo nuomuos, 532 
W. lllth St., N. Y.

Maudantis Rockaway dvi 
plaukikės buvo vilnių įtrauk
tos povandenin. Jas išgelbėjo 
pajūrio gyvybės sargai.

®--------------------------------------- a
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
F----------------------------------------ra

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.
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