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Dalykai Eis Geryn ir Geryn.
Ir Ji Smogs!
Maskvoje Gyvenimas Pagy

vėjęs.
Kas Mums Daryti?

Rašo R. Mizara

Baigiasi penkta didžiojo ka
ro savaitė. Hitlerio govėdos 
dar vis nieko Sovietų Sąjungoj 
neužkariavo ir nieko nelaimė
jo.
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Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.

Esu giliai įsitikinęs Raudo
nosios Armijos jėgomis. Esu 
giliai įsitikinęs Sovietu liau
dies, Sovietų Sąjungos tautų 
vieningumu ir pasirįžimu šį 
karą laimėti; esu giliai įsitiki
nęs Stalino genijališkumu ir 
visos Sovietų Sąjungos vyriau
sybės sugabumu reikalus tvar
kyti ir atatinkamai vesti kraš
tą prie pergalės.

Esu giliai įsitikinęs paverg
tų Hitlerio tautų kovos augi
mu, kuri neduos tam neprie
teliui Ramybės, kol jis bus su
trėkštas.

Tiesa, kova bus sunki, nes 
priešas dar galingas. Bet kova 
bus laimėta. Ji bus laimėta vi
sišku fašizmo sunaikinimu!

SOVIETAI SUMUŠĖ NACIUS BESSARABIJOS FRONTE
--------------------------------------------------------------------------------------------- a _____________________ b------------------------------------------------------------------------- —--------------

A

Sučiupti Nacių Patvarkymai 
Kaip Veikt Nuodų Dujomis

Raudonoji Armija Su 
naikino Priešų Pulkų

Sovietų Sąjunga ginklų ir 
tankų turi užtenkamai. Orlai
vių taipgi. Žmonių-kovotojų — 
milijonus. Gamtos turtų — ne
išmatuotus šaltinius. Turi pui
kius fabrikus — jų daug—kur 
gaminama tankai, < ,
ginklai ir amunicija. Viskas 
šiandien gaminama daug spar
čiau, negu kada nors to kraš
to istorijoje.

žmonės, kurie dalykus ste
bi, teigia, kad Sovietų Sąjun
ga baigia mobilizuoti ir pa
ruošti moderniškiausiai ap
ginkluotą keletos milijonų vy
rų kariuomenę, dar neėmusią 
mūšiuose dalyvumo.

Maskva, liepos 23. — Ofi- 
cialė Sovietų žinių agentū
ra Tass šiandien išleido se
kamą pranešimą:

Slapti vokiečių aukštosios 
komandos dokumentai su 
patvarkymais, kaip vokiečių 
fašistų kariuomenė turi pri
siruošt plačiai vartot nuodi
jančias dujas kare prieš So
vietų Sąjungą:

Per mūšius liepos 15 d. į 
vakarus nuo Sitnios, tai yra 
į rytus nuo Pskovo, tuo lai
ku, kai vokiečių kariuome- 

orlaiviai, i nes vienetai traukėsi atgal, 
mūsų kariuomenė sučiupo 
slaptus dokumentus ir che
minius įrengimus vokiečių 
Antrojo Bataliono, kuris 
priklauso 52-rajam pulkui 
jų minų mėtytojų ir chemi
nių kariautojų. 

Ant vieno iš sučiuptų pa
kų yra tokie užrašai:

“Mobilizacijos dalykas — 
žiūrėkite, kad šis pakas nie
kada ir jokiu būdu nepa
kliūtų į priešo rankas; pa
kas galima bus atidaryt tik
tai tada, kai gausite ženklą 
Tndanthren’, iš aukštosios 
komandos centro.”

Šiame pake buvo sekami 
slapti dokumentai:

1. Slaptas patvarkymas 
ND 199, pavadintas “Šau
dymas Cheminiais Sviedi
niais ir Minomis,” išleistas 
1940 m.

2. Patvarkymo papildy
mai paskleisti tarp vokiečių 
kariuomenės šiemet birželio 
mėnesį. Šiuose dokumentuo
se yra atydžiai išdirbti pa-

(Tąsa 7-me puslapyje)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 23. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį liepos 22 į 23 d. mūsų kariuomenė ir toliau at

kakliai kovojo linkmėse Petrozavodsko, Porchovo, Smo
lensko ir Žitomiro.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Mūsų oro jėgos veikė prieš mechanizuotus priešo ka

riuomenės vienetus ir prieš jo orlaivių stovyklas.
Per naktį iš liepos 22 į 23 d. mūsų oro jėgos sunaikino 

39 priešo orlaivius kautynėse ore, o užpuldinėdamos prie
šo lėktuvų stovyklas, padegė tam tikrą skaičių jo orlai
vių, kas yra patikrintas faktas. Mūsų žuvo 17 orlaivių.

Francija Pavedė Savo 
Koloniją Indo-Chiną 
Į Japonijos “Globą”

Vokiečiai Pripažįsta, 
kad Sovietai Apstab- 

de Nacių Žygiavimą
momentą, 
smogti priešui

matys svar- 
svarbiausį 

didelį

smogs!
laivy- 
pilnos

Toji kariuomenė bus paleis
ta žygiu tik tuomet, kada So
vietų strategai 
biausį 
reikalą 
smūgį.

Ir ji
Sovietų Sąjungos oro 

nas dar neparodė savo 
jėgos. O kai jis parodys, dre
bės visas fašistinis pasaulis.

Taigi, visi ženklai rodo, kad 
Vokietijos fašizmas, pradėda
mas kruviną avantiūrą prieš 
Sovietų Sąjungą, įsimaknojo 
iki ausų ir jam išeiti nėra 
progos, nėra galimybės!

Vichy, Francija. — Pran
cūzų valdžia “laikinai” pa
vedė savo turtingą koloniją 
Indo-Chiną į karinę Japoni
jos “globą.” Sako, kad ja
ponai ginsią tą Francijos 
koloniją nuo anglų, nuo va
dinamų “laisvųjų francūzų” 
ir nuo chinų.

Indo-China yra svarbi Ja
ponijai pozicija atsitikime 
karo su Anglija bei Ameri
ka.

Berlin. — Nacių valdinin
kai pripažįsta, jog “rusai, 
baisiai žiauriai kontr-ata- 
kuodami” vokiečius, apstab
dė nacių žygiavimą linkui 
Maskvos ir Leningrado. Na
ciai taipgi pripažįsta, kad 
jie nepralaužė Sovietų apsi
gynimo linijų linkui Kijevo.

Vokiečiai teigė,

RAUDONOJI ARMIJA SUTRIUŠKINO 
PULKĄ NACIŲ

Maskva, liepos 24. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido šitokį pranešimą:

Liepos 23 d. buvo vedami atkaklūs mūšiai prieš vo
kiečius linkmėse Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Žito
miro ir Bessarabijos fronte.

Viename punkte Bessarabijos fronto mūsų jėgos su
pliekė motorizuotą priešo pulką, pagrobė 400 šarvuotų 
automobilių, 300 motorinių dviračių, 32 tankus, 25 ka- 
nuoles ir 8 minų mėtytojus.

Per dieną mūsų oro jėgos neatlaidžiai kirto smūgius 
mechanizuotiems priešo kariuomenės vienetams, jo or
laiviams ir jo lėktuvų stovykloms.

Kaip Maskvos Žmonės Pasiti 
ko Pirmą Užpuolimą iš Oro

Rašo HENRY SHAPIRO

Stebėtojai skelbia, kad Mas
kvoje gyvenimas atrodo visiš
kai normalus. Teatrai, kinai 
atidari; jie pilni publikos.

žmonės, tiesa, šiandien dau
giau dirba, greičiau dirba, bet 
kiekvienas jų yra įsitikinęs, 
kad kruvinosios fašistų govė
dos į Maskvą savo kojos neį- 
kels; jei kurie įeis, tai tik kai
po karo belaisviai.

Naciai Trečią Kartą 
Bombardavo Maskvą

žmogus,Man sakė vienas 
kad į SSSR generalinį konsu
latą Niujorke kasdien suplau
kia daug laiškų ir ateina dąug 
žmonių, reikalaujančių, kad 
juos leistų į Sovietų Sąjungą. 
Jie nori stoti į kovotojų ei
les; jie nori mušti žmonijos 
neprietelių fašizmą.

žinau ir lietuvių, kurie bu
vo ten nuėję tuo reikalu.

Tas parodo, kaip žmonės 
žiūri į dalykus.

Maskva, liepos 24. — Vo
kiečių orlaiviai jau trečią 
naktį paeiliui puolėsi bom- 
barduot Maskvą. Buvo beat- 
lekią daugiau kaip 150 vo
kiečių bombininkų, bet tik 
aštuoniems iki dešimties pa
vyko praskris! pro’Sovietų 
a p s i g y n imus ir pasiekt 
miestą.

Bombininkai padegė kelis 
namus; į jokį kariniai svar
bų punktą nepataikė. Gais
rai tuojau buvo užgesinti.

kad jie, 
rumunai, vengrai ir slova
kai “vijosi rusus” Ukrainos 
fronte, bet dabar, girdi, lie
taus audros apstabdė tą vi- 
j imąsi.

Suomijos fronte naciai ir 
suomiai pažengę pirmyn, 
kaip skelbia vokiečių ko
manda.

Žitomiro srityje naciai 
sakosi užmušę daugiau kaip 
4,000 raudonarmiečių ir 
daugelį paėmę į nelaisvę.

Vokiečių orlaiviai smar
kiai bombardavo Odesą, So
vietų prieplauką Juodojoj 
Jūroj, ir padegę ten žibalo 
sandėlius.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė perkirto vokiečių 
susisiekimo linijas Smolens- 
ko-Vitebsko fronte.

Mums, amerikiečiams lietu
viams, kurie norime kovoti 
prieš fašizmą, šiandien užda
viniai yra toki:

1. Stiprinti antifašistines 
organizacijas.

2. Stiprinti anti-fasistinę 
spaudą — “Laisvę” ir “Vilnį.”

3. Kovoti prieš lietuviškus 
Hitlerio agentus.

4. Reikalauti Amerikos vy
riausybės,’ kad ji juo greičiau 
ir daugiau pagalbos teiktų So
vietams ir Anglijai.

PARTIZANAI 150 MYLIŲ 
UŽFRONTĖJE

Berlin, liepos 24. — Na
ciai sako, kad Sovietų karei
viai ir partizanai įnirtusiai 
užpuldinėja vokiečius už
frontėje, net iki 150 mylių 
nuo fronto.
metu maršrutuoja po didžią
sias Amerikos lietuvių koloni
jas su prakalbomis. Jis pa
sieks net Pittsburghą, Čikagą, 
Detroitą, Klyvlandą, Roches
ter!, Scrantoną, Wilkes-Barrę.

žiūrėkite, draugai, kad jo 
prakalbos būtų pasekmingos.

ALDLD Centro Komiteto se
kretorius D. M. Šolomskas šiuo

Šių žodžių rašytojas sakys 
prakalbą penktadienį (liepos 
25 d.) Philadelphijoj.

Philadelphia, Pa
SVARBIOS PRAKALBOS

ALDLD 10 kuopa ruošia 
svarbias prakalbas, kurios 
įvyks šį penktadienį, liepos 
25 d., Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės R. Mizara, 
“Laisves” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y.

Įžanga veltui. Kviečiame 
visus dalyvauti ir išgirsti 
apie svarbiuosius šių dienų 
klausimus ir įvykius.

Rengėjai.

Maskva, liepos 22. — Aš 
klausiausi radijo, kuomet 
sirenos pasileido žviegti 
pereitą naktį, pranešdamos 
apie pirmą šiame kare už
puolimą ant Maskvos iš oro.

Tuojau namo komiteto 
narys subeldė į duris ir pa
ragino mane skubintis į 
slėptuvę.

Užpuolimas prasidėjo 10 
vai. vakare. Gatvėje aš atsi
dūriau 10:01 vai.

Berniokas ant stogo šalia 
mūsų pastato papasakojo, 
kad padegimo bomba buvo 
nukritus prie jo kojų. Jis ją 
paėmė ir numetė į tuščią 
jardą. Bomba pasirodė neti
kus, nesprogo.

Aš nuėjau į požeminio 
trukinio (subvės) stotį So
vietų Palociuje. Viduje sto
ties, prie 
ant bėgių, 
apie 2,000 
vaikų.

Visi buvo ramūs. Vidur
amžio darbininkas atsikrei
pė į mane ir pasakė:

“Nebijokite. Mūsų lėktu
vai apsidirbs su naciais.”*

Eidamas į stotį aš mačiau 
nuo gatvių prašalinant žmo
nes, paliekant tik oro už
puolimo saugotojus, slauges 
ir policistus. Vienas policis- 
tas nuvedė mane prie sto
ties.

Maskva pergyveno oro 
puolimo persergėjimų (alar- 
mų) ir pirmiau, bet šį sykį 
užpuolimas buvo tikras. Ne

taip, kaip per . pirmesnius 
alarmus, šį sykį daugelis at
sinešė užklodus ir apvilka- 
lus. Jie ten susirangė ir už
migo.

(Tąsa 7-me puslapyje) .

Kada Amerikos Laivy
nas Veiktų prieš Japon.

Washington, liepos 24. — 
Kai kurie senatorių karinės 
komisijos nariai sako, kad 
jeigu Japonija siųstų savo 
karo laivus į Rytinę Rolan
dų Indiją ar į Sovietų Sibi
rą, tai Amerikos karo lai
vynas tuoj aus tufe tų pradėt 
veikt. Iš Sibiro, girdi, japo
nai galėtų lengvai užpult 
Amerikos Alaską.

platformos arba 
buvo susirinkę 

vyrų, moterų ir
Japonijos Karo Laivai 

Gręsiančiai Plaukia 
Į Pietą Pusę

Saigon, Indo-China, liepos 
24. — Atplaukia Japonijos 
karo laivai į Indo - Chiną, 
Francijos koloniją, kurią 
francūzų Vichy valdžia pa
vedė į “laikiną japonų glo
bą.”

Pranešama, kad iš Japo
nijos plaukia septyni didieji 
karo laivai ir 50 naikintuvų 
į pietus, linkui Indo-Chinos 
ar Rytinės Rolandų Indijos.
DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 7-ME PUSLAPYJE

Naciai i Atmesti Atgal Smo 
lėliško Fronte ir Kitur

Berne, Šveicarija, liepos 
24. — Per šešias dienas pa
eiliui Sovietai atmušė nacių 
bandymus siekusius pra- 
kirst sau platesnę spragą 
pro Smolenską linkui Mas
kvos; bet naciai nukentėjo 
tokius didelius nuostolius, 
ypač tarp Solovjovos ir 
Prosto, kad vakar, galų ga
le, jie atidėjo šalin tą žygį 
ir pradėjo ruoštis apsigint 
nuo Sovietų tame fronte, 
kaip rašo N. Y. “Times” ko
respondentas Daniel T. 
Brigham, girdėjęs tiesioginį 
pranešimą iš Maskvos.

Šveicarijos bepus iškoji 
spauda įtalpino pranešimą 
iš paties Berlyno, jog stipri 
rusų kova privertė aukštą
ją vokiečių komandą “pa
keist planus” ir laikinai ati-

dėt šalin bandymus prasi- 
veržt toliau Smolensko.

(Prancūzų k a r i n inkai 
Vichy, Francijoj, trečiadie
nį teigė, kad iš visko matyt, 
jog vokiečiai atmesti kelias
dešimt mylių atgal nuo 
Smolensko. N. Y. “Daily 
Mirror” tą pačią dieną rašė, 
kad naciai ten daug mylių 
atgal atstumti.)

Sovietų radijas priminė 
ženklus, kurie rodo, jog ko
va laipsniškai pradeda eiti 
Sovietų naudon.

Vokiečiai per paskutines 
dešimt dienų metė bangų 
bangas savo atsarginių ka
reivių (rezervų) į mūšius, 
ypač Pskovo-Porchovo, Vi
tebsko, Smolensko, Bobruis- 
ko ir Novogrado Volynsko 

(Tąsa 7-me puslapyje)

Ne Tik Naciai Turi 
Nuodingų Dujų, Per

spėja Juos Sovietai

Amerika ir Anglija Ta
riasi Sustabdyt Karo . 
Medžiagas Japonijai

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras 
Lozovskis persergėjo na
cius, kurie rengiasi vartot 
nuodijančius gesus kare 
prieš Sovietus. Jis parodė 
užsienių laikraščių kores
pondentams nacių patvarky
mus dėlei nuodingų dujų 
vartojimo, sučiuptus rau
donarmiečių, ir užreiškė:

“Tegu tie didžiojo vieške
lio razbaininkai nemano, 
kad tik jie vieni turi nuodi
jančių medžiagų.

“Fašistiniai banditai bus 
sunaikinti kartu su jų dirb
tiniais nuodais. Nei bombos 
nei gesai, niekas pasaulyje 
negali nuslopint mūsų pasi
ryžimo išlaikyt sau laisvę. 
Mes turime plieno nervus.”

Washington, liepos 24. — 
Čia pasklido kalbos, kad A- 
merika ir Anglija tariasi su
stabdyt praleidimą Japoni
jai žibalo ir kitų karui rei
kalingų medžiagų; tai todėl, 
kad japonai, užimdami In
do-Chiną, stato pavojun Ry
tinę Rolandų Indiją, Ang
lų Malajų pusiausalį su tvir
tuma Singapore ir Filipinų 
salas.

Pranešama, kad Japon 
Susikirtę su Sovietais
Shanghai, liepos 24. — 

Pranešama be patvirtinimo, 
kad japonų kariuomenė su
sikirto su Sovietų armija 
prie Manchukuo-Sibiro sie
nos arti Changkufengo.

Vokiečiai Sakosi Lai
mėję Nevelio Mūšį

TURKAI NUŠOVĖ DU 
FAŠISTŲ ORLAIVIUS

Berlin, liepos 24. — Na
ciai sakosi sumušę Sovietų 
kariuomenę Nevel srityje, 
paėmę 13,000 karių į nelais
vę ir pagrobę daugius įvai
rių karo pabūklų. Pasak na
cių, tai vakar jie sunaikinę 
140 sovietinių orlaivių, o sa
vo praradę tik 10.

Ankara, Turkija. — Per 
tris paskutines dienas tur
kai nušovė vieną italų ir 
vieną vokiečių orlaivius, ku
rie skraidė per Turkiją, ap- 
žvalginėdami kariškai svar
bias vietas.

Schenectady, N. Y,
UŽKLUPO ARGENTINOS 

NACIŲ ĮSTAIGAS
Buenos Aires. — Argenti

nos vyriausybė užklupo ir 
iškrėtė raštines įvairių vo
kiškų, organizacijų ir biznių 
ir, sakoma, sučiupo nacių 
'dokumentus. Tie dokumen
tai rodą, kaip naciai planavę 
nuverst esamąją Argentinos 
valdžią ir paimt jos vadeles 
į savo rankas.

ORAS. — Šį penktadienį 
būsią lietaus.

MIRĖ M. MIRONIENĖ 
(Telegrama)

Mrs. Mary Myron (ienė), 
nuo seniai “Laisvės” skaity
toja ir rėmėja, mirė Falls, 
N. Y., antradienį.

Bernice Gedman.

Liepos 22 d. staiga mirė 
M. Mironienė, narė ALDLD 
91-mos kuopos. Laidotuvės 
įvyks šį penktadienį, liepos

A. Gudzin.

>
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Taip, Maskva Atlaikys!
Kiekvienas, šiek tiek nusimanąs . apie 

militarinius reikalus žmogus, žino, kad 
vokiečių pasimojimas pulti Maskvą iš 
oro, rodo jų ne stiprumą, bet silpnumą. 
Maskvoje mažai yra militariniu atžvil
giu svarbių objektų. Netgi generalinis 
štabas nestovi Maskvoje.

Puldami Maskvą iš oro, vokiečių bar
barai parodo, kad jie negali sunaikinti 
Raudonosios Armijos ir tuo būdu negali 
pasiekti blickrygiškų užkariavimų, to
kių, kokius padarė Lenkijoj, Francijoj ir 
Balkanuose.

žudė sušaudymais ir pakorimais... šitie 
daviniai tūlais atsitikimais remiami fo
tografijomis, iliustruojančiomis vyrų ir 
moterų kūnas, kabančiais Pančevoje, ne
toli Belgrado, ant Dunojaus upės kran
to ..

Daugumą žmonių vokiečiai barbarai 
iššaudė, bet tarpe 15 ir 20 tūkstančių jų 
— pakorė, paliekant kabančius kūnus 
ant kartuvių “kad žmonės matytų.”

Už ką tie 80,000 serbų vyrų ir mote
rų buvo sušaudyti ir pakarti? Už tai, 
kad jie kovojo už savo krašto laisvę. Jie 
buvo partizanai, — gal ne visi, bet dau
gelis jų buvo partizanai, kovoja prieš 
bestijas įsiveržėlius.

Bet ar tuomi fašistai budeliai nutildė 
serbų tautą? Toli gražu ne! Partizaniš
kos kovos tebeeina; serbai — vyrai ir 
moterys, seni ir jauni — tebeveda kovą 
prieš užpuolikus ir pavergėjus vokiečius 
fašistus. Bus daugiau žudynių, bus dau
giau kovų. Serbų tauta nenugalima, kaip 
ir visos kitos tautos, Hitlerio nelaisvėje, 
nėra nugalimos.

Kas darosi Serbijoj, tas yra ir užka- 
į liautose Sovietų Sąjungos srityse. Su

praskime, kad ir Lietuvoje fašistai bude
liai naudoja tą pačią taktiką: šaudo ir 
karia Lietuvos žmones, kovojančius prieš 
fašizmą.

j ‘Akiregyje to, Amerikos klerikalų, fa- 
i šistų ir socijalistų spauda tebešaukia, 

kad Lietuva jau yra “laisva,” kad ji “tu
ri savo valdžią,” kad ji yra “nepriklauso
ma.” Iš Berlyno kruvino budelio Hitlerio 
agentas Ancevičius tebesiuntinėja savo 

; fašistinę propagandą, o socijalistų ir kle
rikalų spauda naudoja ją, apsilaižydama.

Mes Sugrįšime Atgal ir Vėl 
Įsikursime Daug Gražiau

; IŠ KARO IR APIE KARĄ s-
H I i r ——_____ » ■ 1 - y

Sovietai Skandina Nacių Sovietų pusėj nebuvo nuos-

žemė pasilieka^ bet priešas nieko daugiau neberanda, žy
miausia šių dienų lenkų rašytoja Wanda Wasilewska 
rašo apie savo patyrimus, kaip Sovietų valstiečiai 
pasitraukdami sunaikina viską, idant niekas nepa
tektų naciams. Jinai rašo: ♦

Puldami Maskvą iš oro, vokiečiai na
ciai parodo, kad jie iki šiol negalėjo nu- 
puldyti Sovietų Sąjungos žmonių moralo 

I ir pasirįžimo, kaip jie padarė Lenkijoj,
, Francijoj ir Balkanuose.

Raudonoji Armija kariauja pasirįžu- 
siai, didvyriškai, vis labiau naikindama 
priešą.

Liaudis eina su Raudonąja Armija ir 
tarybų vyriausybe išvien, — pasirįžusiai 
ir didvyriškai.

Išdavikų Raudonoje Armijoje nėra.
• Quislingu Sovietuose nėra. Kiekvienas 

žmogus — kareivis prieš fašizmą. Kiek
viena farma, kiekvienas miestas ir mies
telis, kiekvienas namas — tvirtuma prieš 
įsiveržėlį.

Na, ir todėl naciai pradėjo masinę ata
ką ant raudonosios sostinės, ant Mas
kvos. Jie viliasi, kad tuomi galėsią pa
kirsti Sovietų Sąjungos gyventojų mora
lą. Pirmu užpuolimu naciai paleido apie 
200 bomberių, iš kurių 22 buvo nukirsti. 
Vadinasi, jiems nuostoliai baisūs.

Ką jie padarė Maskvoje? Jie ten kai 
kur užkūrė gaisrus, kurie greit buvo 
nuslopinti. Jokių militariniai svarbių 
įstaigų, jokių valdiškų pastatų fašistų 

u bombos nepalietė.
Jiems pavyko užmušti vieną-kitą gy

ventoją. Bet tas žmonėse moralo nepa- 
. kirto. Priešingai, tas tik dar labiau žmo

nes užgrūdino ir paakstino griežtesnėn 
kovon.

Amerikos spaudos korespondentai, gy
veną Maskvoj ir matą dalykus, pareiš
kia, kad pirmasis ir antrasis vokiečių 
masinis užpuolimas ant Maskvos skau
džiai nepavyko. Tą pripažįsta kiekvie- 
nas.

Nėra abejonės, kad vokiečiai naciai 
bandys puolimus ant Maskvos tęsti ir 
.plėsti. Tūli klausia, ar Maskva galės juos 

'' panešti ?
Mes galime atsakyti: taip, ji galės ta

tai panešti. Jeigu galėjo tatai panešti 
"Londonas, tai juo labiau galės panešt? 

Maskva.
Maskva ne tik galės tatai panešti, bet 

. kiekvienas Maskvos gyventojas, kiekvie
nas Sovietų Sąjungos pilietis augins sa- 

" vo sieloje kerštą prieš barbarišką fašiz
mą, augins neapykantą ir ruošis prie tos 

.. galutinos kovos, kurioje bus užduotas 
mirtinas smūgis juodąjam barbariškam 
fašizmui.

O kad toji diena — diena galutino su 
■ fašizmu sąskaitų suvedimo — ateis, nie
kas neabejoja!

,K 80 Tūkstančių Serbų Žuvo
|® ' ‘‘ Už Laisvę

Ankaros (Turkijoj) žinios skelbia, kad 
Vokiečių naciai-budeliai, užkariavę Ju- 
1 ^oslaviją’ pradėjo žmonių mėsinėjimo 
*°aarbą‘ visu smarkumu. “Daugiau kai 80,- 

000 šerbų,” rašo Ray Brock, New York 
‘““Timese” (iš liepos 23 d.), “vokiečiai nu

Karas — Iki Hitlerizmas Bus 
Sunaikintas!

Mums rodosi, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė, valstybės sekretoriaus pa
dėjėjo Sumner Welles lūpomis, pereitą 
antradienį padarė labai svarbų pareiški
mą. Sumner Welles nedvejojančiai pa
sakė, kad taikos pasaulyje nebus, kol 
“hitleriška Vokietijos valdžia bus galu
tinai ir visiškai sunaikinta.”

Tai labai reikšmingas pasisakymas, 
kuriam mes šiandien galime prįtarti 
šimtu nuošimčių.

Taip, taika nėra galima, iki tarptauti
nis banditas, pavergęs visą eilę tautų, 
yra galioje. Hitleris turi būti sunaikin
tas. Hitlerizmas-fašizmas turi būti sunai
kintas ne tik Vokietijoje, bet ir visame 
pasaulyje, įskaitant Jungtines Valstijas.

Visi demokratiniai nusistatę žmonės, 
visi taiką mylį žmones šiandien privalo 
visame pasaulyje jungti savo jėgas ir 
mušti tą pasaulio pabaisą, fašizmą, iki 
jis bus galutinai sutriuškintas.

Amerikos vyriausybė privalo daryti 
žingsnius, kad juo greičiau ryškesnė pa
galba būtų teikiama Sovietams ir Angli
jai, kuriedvi šiandien yra didžiosios tal
kininkės bendroje kovoje prieš hitleriz- 
mą.

“Kiekvienas Mūs Namas — 
Misų Tvirtovė!’'

Leningrade ir visoje Sovietų Sąjungo
je darbininkai ir valstiečiai, universitetų 
profesoriai, vaikai ir moterys turi vieną 
ir tą pačią mintį — ginti savąjį kraštą.

Visi tie, kurie nėra* karo fronte, be 
perstojimo dirba savo užfrontyje. Dirba 
kartais be poilsio, be pertraukos po 40 
valandų. Sovietų Sąjungos liaudis nė ne
mano apie kokį ten poilsį nuo to laiko, 
kai fašistinis brudas užplūdo jos šalį.

Nenurims Sovietų Sąjungos liaudis, kol 
fašistinė pabaisa bus galutinai sunaikin
tą, Tuomet ji nurims, tada jai vėl saulutė 
prašvis.

Leningradiečių šūkis — “mūsų namas 
— mūsų tvirtovė!” Tokia liaudies mora
lė, ištikrųjų, yra stipriausia tvirtovė tik
rosios demokratijos. Visa liaudis, kai ko
kia audra, pasimojo ant priešo, besikė- 
sinančio ją pavergti.

Tokis Sovietų Sąjungos vieningumas, 
tokia moralė, yra viltingiausiu ir geriau
siu pavyzdžiu ir kitų šalių demokrati
joms. Ji sudaryta iš tvirtų plytų ir stip
riausio cemento.

Gelbėdami Sovietų Sąjungai, mes 
gėlbstim ir savo šaliai, Jungtinėms Vals
tijoms, sudrūtinti demokratiją, ir visas 
jėgas prieš veik viso pasaulio bendrąjį 
priešą — fašizmą. Turime neužmiršti, 
kad, jeigu Sovietų Raudonoji Armija ne
nusuks fašįstiniui smakui galvą, tai ir 
mums, šios šalies gyventojams, teks lieti

Arti lūšnos, šiaudais deng
tos, stovi valstietis. Jo aš
trios akys stebi judėjimą 
ant kelio. Valstietis uždega 
degtuką. Prisiartina Raudo
nosios Armijos karys, užsi
dega cigaretą. Valstiečio 
akys įtemptai žiūri į rau
donarmiečio veidą.

“Ar dar toli vokiečiai?” 
Klausia valstietis.

“Ne, nebetoli,” atsako 
raudonarmietis ir sugrįžta 
ant kelio.

Valstietis dabar užsidega 
savo cigaretą. Jo veido iš
raiška pasikeitė. Tuo pačiu 
pusiau sudegusiu degtuku 
jisai dasilyti savo lūšnos 
šiaudinio stogo. Valstietis 
žiūri, kai liepsna apsiaučia 
stogą.

Nė du metai neprabėgo, 
kai šioj pat vietoje buvo 
sveikinama Raudonoji Ar
mija, kuri išlaisvino Ukrai
nos vakarines provincijas. 
O dabar ten ant kelio pas
kutinis raudonarmietis pa
sitraukia.

Valstietis nedelsė — už 
.valandos ar dviejų vokie
čiai gali būti čionai. Valstie
tis: netgi neatsigrįžta pasi
žiūrėti. Lėtais žingsniais jis 
patraukia ton pusėn, kur 
nužygiavo Raudonosios Ar
mijos kariai.

Jis šitą bakūžę pasistatė 
savo prakaitu ir darbu, 
kiekvienas balkis, kiekvie
nas sienojas, buvo jo rankų 
darbas; kiekvienas gniuštas 
šiaudų buvo jo rankomis at
sargiai surištas. Jis dabar 
padarė tai, kas jam priklau
sė .padaryti — lai nė vieno 
stogo nebus ant priešo gal
vos, nė vieno duonos kąsne
lio neliks priešui pavalgyti.

Nuo kolektyvių ūkių iš 
parubežio traukia valstiečiai 
įvairiais keliais. Jie sunaiki
no padargus, kurių negalė
jo išgabenti, paleido į dū
mus žibalo tankus, kurių ne
galėjo perduoti valdžios į- 
staigoms. Tik su keliais ry
šuliais savo rankose, tik su 
keliomis duonos plutomis 
savo kišeniuose — nieko

daugiau jiems nereikia, nes 
jie vyksta savo šalin, pas sa
vo brolius. O vežime tarpe 
maišų kyšo šviesios vaikų 
galvos. Vyras ir moteris se
ka paskui vežimą. Basos jų 
kojos trempia smėlį.

Ar kolektyviečiai ?
Žinoma, kad kolektyvie; 

čiai.
Ar viską paėmėte su savi

mi?
Ką jūs turite mintyje, vis

ką? Ką galėjome pasiimti, 
matote vežime. Ko negalė
jom pasiimti, paleidome į 
pelenus. Bet žemė pasiliko. 
Kai mes sugrįšime, mes vis
ką greitai atstatysime.

Kolektyviečio šeima sku
binasi pirmyn. Jie nežiūri 
atgal, kur jie paliko tiktai 
sunaikintus javus, sudegin
tus namus, iš ko priešas nie
ko nepelnys.

Į rytus betraukiančių 
valstiečių veidai ramūs. Jie 
supranta, kodėl ir dėl ko — 
dėl tos didžiosios pergalės 
dienos, kuri ateis, kuomet 
žmonijos priešas bus nu
šluotas nuo žemės paviršio. 
O dėl tos dienos žmogus ne
privalo gailėtis nei namų, 
nei laukų, nei nieko, kas ga
lima atstatyti, atnaujinti ir 
sukurti laisvoje Sovietų že
mėje!

Sušaudė 37 Vokiečius 
Nenorėjusius Kariauti 
Prieš Sovietą Sąjungą

Maskva. — Kai Sovietų 
kariuomenė nuvijo vokie
čius atgal, sovietinių tankų 
būrys, komanduojamas ka
pitono Sedovo, rado sušau
dytus 37 vokiečių kareivius 
už 6 ar 7 mylių nuo pirmos 
fronto linijos. Raudonar
miečių pagrobti dokumentai 
nacių komandos ir liudiji
mai paimtų nelaisvėn vokie
čių parodo, kad tie 37 vo
kiečių kareiviai mėgino pa
bėgt į Sovietų pusę; už tai 
liko suimti; tada patys na
cių oficieriai sušaudė tuos 
savo kareivius.'

Laivus
Sovietų Sąjungos Balti

jos Laivynas skandina vie
ną po kitam Hitlerio armi
jos konvojų, kuriais fašistai 
nori permesti jėgų į Fin- 
liandiją ir iš tos pusės lauž
tis į Leningradą.

“Krasnyj Flot,” organas 
Raudonojo Laivyno, aprašo, 
kaip Sovietų laivai nuskan
dino nacių konvojų birželio 
12 dieną.

“Birželio 12 dieną, vienas 
mūsų žvalginių laivų Balti
jos Jūroj pranešė, kad dide
lis priešo laivų konvojus 
matomas srityj X. Tran
sportai veža tankus, kanuo- 
les ir kareivius, lydimi di
delio skaičiaus priešo nai
kintojų, torpedinių laivų ir 
orlaivių.' ; j

“Sovietų jėgos metėsi ant 
priešo. Ir kas fašistams pa-' 
vyko permetant jų jėgas į1 
Norvegiją, tai tas nevyksta: 
Sovietų pakraščiais padary
ti. Vakare Sovietų orlaiviai 
nulėkė į nurodytą vietą, kad 
sunaikinus priešo laivų ar
madą. Kada orlaiviai puolė 
priešą, tuo pat kartu Sovie
tų laivai atidengė naikinan
čią ugnį. Prisidėjo submari- 
nai ir krašto patrankos. 
Griovė salva po salvos. Ura- 
ganiškai vertėsi ugnis ant 
priešo laivų. Aplinkui prie
šo laivus kunkuliavo ir vi
rė vanduo. Pirmas priešo 
transportas nuskandintas. 
Jį sekė kitas. Veltui nacių 
orlaiviai stengėsi apgint 
konvojų. Negelbėjo ir prie
šo torpediniai laivai, Visos 
priešo atakos paverstos į 
nieką galingos Sovietų karo 
jėgų ugnies. Mūšis buvo 
žiaurus ir jis turėjo įtikin
ti fašistinius banditus, ką 
reiškia Sovietų laivyno ir 
orlaivy no jėgos. Trylika 
priešo transportinių laivų, 
du karo laivai-naikintojai ir 
barža su tankais nuskandin
ta. Kiti trylika transporti
nių laivų buvo apimti ug
nies liepsnos, galimas daik
tas, kad ir jie visi nuėjo po 
vandeniu. Vienas priešo nai
kintojas sunkiai sužeistas.

tolių.” '?
Taip baigėsi tas Sovietų 

ir fašistų karo laivų mūšis 
Baltijos Jūroj. Antras So
vietų užpuolimas buvo ant 
kito fašistų konvojaus lie
pos 19 dieną, kada vėl 11 
transporto laivų ir vienas 
vokiečių karo laivas buvo 
nuskandinta.

Melai Apie Sovietų 
Nuostolius

Hitlerio razbaininkiška 
šaika, kada jiems nepavyks
ta užimti bent kokį miestelį, 
kada jiems įkerta Raudono
ji Armija, tai paskleidžia 
melus ir sako: “Viskas eina 
pagal planą.” Kokis tas Hit
lerio planas? Ar ir tada bū
na pravestas jo planas, ka
da Raudonoji Armija pra
leidžia fašistų tankų koloną, 
i paskui ją apsupa, iš kanuo- 
Įlių, granatomis, savo tankų 
ir orlaivių pagelba sunaiki
na? Ar ir tada planas pra
vesta, kada Sovietų karo 
laivai vieną kartą nuskandi
no 16 Hitlerio laivų ir 14 už
degė, o kitą kartą nuskan
dino 12 laivų?

Daugiausiai Gebelis, Hit
lerio melų malūnas, skelbia 
prasimanymų apie naikini
mą Sovietų orlaivių. Fašis
tai skelbia, kad jie “valdo 
orą,” gi Sovietai degina 
Rumunijoj aliejaus šalti
nius. Tai mat, kaip fašistai 
“valdo orą.”

S. A. Lozovskis sako, kad 
Gebelis tą daro todėl, kad 
paslėpus milžiniškus Vokie
tijos fašistų orlaivyno nuo
stolius. Vieną dieną jau net 
iki to dasikalbėjo, kad pa
skelbė, būk fašistai užėmę 
Sovietų orlaivių bazę ir ten 
suėmę 1,500 mūšio orlaivių. 
Vėliau “pataisė” iki 150, o 
dar vėliau jau tik 15 beliko.

London. — Čia sužinota 
iš patikimų šaltinių, jog So
vietai tebevaldo Smolenską. 
Kelios dienos atgal pirmo
sios vokiečių eilės buvo pa
siekusios Smolensko prie
miesčius, bet tapo nuvytos 
atgal.

Klausimai ir Atsakym
Klausimas

Gerbiama “Laisves” Redak
cija: Kuomet aš skaitau viso
kias lietuviškas gazietas, tai

h

ai
kite tokie geri ir išvirožykite 
man šitą mįslį.

Jūsų Senas Prietelius. *■

Atsakymas

Beginkliai vaikai ir moterys .negyvi—tai Japonijos im
perialistų oro bombų aukos Čungkingo mieste, Chinijoj.

man net galva apkvaista. Aš 
nebegaliu surasti jokios teisy
bės, nei logikos. Nežinau, ar 
aš tik vienas šitaip suklydęs 
pasidariau.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Skaitau katalikų “Amerikoje,” 
kad Lietuvoje bolševikai pa
sitraukdami iš, Lietuvos sušau
dė per .1,100 dvasininkų, ku
rių tarpan' Laučka įspraudžia 
ir vienuoles, ir “seseles.” Pas
kui skaitau Bajoro “Tėvynė
je,” kad tie pątys bolševikai 
nugalabino bevpik visus Lietu
vos gydytojus ir slauges. Da
bar man vienas kamarotas pa
davė “Naujienas” ir jose skai
tau kokio ten Dr. Ancevičiaus 
pranešimą, kad būk bolševi
kai išgabenę Rusijon du šimtu 
tūkstančių lietuvių, o apie tris 
tūkstančius stačiai sušaudę ar
ba kaip kitaip nugalabinę.

Aš dabar manau ve kaip: 
Čia nėra jokios logikos. Kodėl 
per beveik metus Lietuvoje so
vietinė vyriausybė nenužudė 
nei vieno žmogaus, kuomet 
juk turėjo galią ir lengvai ga
lėjo ir kunigus, ir gydytojus,

Jeigu jūs ir visi kiti Ameri
kos lietuviai, kurie skaito liau
dies priešų spaudą, supras ir 
žinos vieną dalyką, tai visos 
tos “Amerikos,” “Naujienų,” 
“Keleivio” ir kitų šlamštų “ži
nios” apie Lietuvą bus visai 
aiškios. Būtent: žinokite, kad 
tos žinios ateina iš Berlyno, 
tiesiai iš Hitlerio propagandos 
Biuro. Ten, matyt, Hitleris tu
ri parsamdęs keletą Lietuvos 
išgamų, kurie ir leidžia apie 
buvusią Lietuvos Tarybinę Vy
riausybę bjauriausius melus.

Vienas iš tų piktų parsida
vėlių, ir gal žymiausias iš jų 
visų, yra “Naujienų” bendra
darbis Dr. Ancevičius. Ne kas 
kitas, kaip Hitlerio valdžia 
apmoka jam už tas ilgas ka- 
blegramas iš Berlyno į Chica- 
gą. Juk jos kaštuoja šimtus 
dolerių.

Nesinori tikėti, kad visai už 
dyką ir “Naujienos” šituos 
Hitlerio melus talpintų.

Ištiesų, joks sveikas protas 
juk netikės tam, ką iš Berlyno 
pranešinėja Hitlerio agentas 
Dr. Ancevičius.

Beje, Ancevičius pats sakė,
ir sesutes šaudyti, bet dabar 
staiga, kaip karas prasidėjo, 
sugalvojo juos supiškinti? Bū-

kraujas ir daug aukoti gyvasčių kovoj 
prieš barbariškąjį fašizmą.

Tegul, būna kiekvieno mūs širdyje, 
mintyse ir lūpose didžiosios tiesos pri-

-j____

minimas: Sovietų Sąjungos liaudies ir 
jos Raudonosios "Armijos didvyriškos 
kovos prieš fašizmą — kovos sykiu ir už 
mus!

kad jį Lietuvon buvo nuvežus 
ir iškilmingai apyažinėjus Hit
lerio karinė komanda. Bet ši
tą faktą nuo savo katalikų 
skaitytojų paslepia “Ameri
ka” (liepos 25 d.), idant neat
rodytų, jog čia yra’ tiesiog 
Hitlerio darbas, jog Ancevičius 
yra Hitlerio agentas.

k
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Sodininkystė Tarybų
Sąjungoj ir Lietuvoj

Tarybų Sąjungoje gerai 
klesti atskiros žemes ūkio 
šakos, o pastaruoju laiku 
ypač daug dėmesio kreipia
ma sodininkystei. 1913 m. 
Rusijoje buvo tik 655 tūks
tančiai hektarų apsodinta 
vaismedžiais, o Tarybų Są
jungoje sodai užima 1,350,- 
000 hektarų. Ypač daug 
naujų žemės plotų vaismed
žiais užsodinta per paskuti
niuosius du penkmečius. So
dų veisimui kolektyviniuose 
ūkiuose daug padeda vy
riausybė. Per paskutiniuo
sius 10 metų šiam reikalui 
išleista per pusė biliono rub
lių. Dideli vaismedžių ir 
vaiskrūmų plotai užveisti 
Užkaukazio respublikose, 
sodininkystė ima klestėti ir 
ten, kur prieš keletą metų 
net negalvota, kad vaisme-

18 aukštųjų mokyklų ir 68 
technikumai. Šios mokyklos 
kas metai išleidžia per 2,000 
aukštų sodininkystės specia
listų. Be to, tūkstančiai dar
buotojų paruošiami tarybi
niuose ir kolektyviniuose 
ūkiuose.
SODININKYSTĖ BURŽU

AZINĖJ LIETUVOJ
Buržuazinėj Lietuvoj so

dų ūkiu menkai buvo rūpi
namasi. Daug vaismedžių iš- 

I naikinta per kaimų skirsty
mą į vienkiemius.' Darbo 
valstiečiai didesnių sodų ne
pajėgė sodinti dėl jaunų me
delių brangumo; nebuvo tin
kamos propagandos, mažai 
buvo pašalpų teikiama jau
nų sodų sodintojams; be to, 
vaisių prekyba ėjo per spe
kuliantų rankas, o tai buvo

i

Kanados akmenkasiai, pasiusti į garsiąją Gibraltaro tvirtumą, “kasa” naujus 
tunelius; paminėtoji tvirtuma yra vakarinėje Viduržemio jūrų dalyje.

A R TIL E R1S T AI

Rusiškos Kilmės
Kviečiai Amerikoj

Ukraina yra tėvynė be
veik puses kviečių sėjamų 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
nurodo amerikonų Naciona- 
lė Geografų Draugija.

Plačiausiai šioje šalyje 
auginama kviečių rūšis, be
je, yra vadinama “Turkey”, 
ir štai kaip jie įgavo tokį 
vardą. . , ;

džiai galėtų augti ir duoti \ rimta kliūtis praplėsti sodi- 
ninkystę, nes spekuliantai 
mokėjo labai žemas kainas, 
ypač už vasarines veisles, 
nors patys dvigubai bran
giau parduodavo. Darbinin
kams sodų vaisiai buvo be
veik neprieinami, nes vasa
rinių obuolių arba uogų dėl 
pigumo valstiečiai (ypač 
buožės) dažnai visai nepar- 
duodavo, bet gyvuliams šer
davo, o žiemą obuoliai bei 
jų dirbiniai būdavo labai 
brangūs, darbininkams 
prieinami dėl kainos.

Be to, nors Lietuvoje 
žai tebuvo vaisių, jų 
parduodavo į užsienį. Pavy
zdžiui, 1938 metais į užsienį 
buvo išvežta 1,900 tonų vai
sių ir parduota už labai že
mą kainą.

1939 m. statistikos skait
linėmis Lietuvoje buvo 1,- 
608,205 obelys ir 456,459 sly
vos. Trys ketvirtadaliai jau
nųjų sodybų dar neturėjo 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

vaisių.
Jakutijoje, Pokrovo stoty

je 1938 m. užveisti sodai jau 
pereitais metais davė gražių 
vaisių, nors klimatas ir la
bai šaltas. Sibiro kolekty
viuose ūkiuose taip pat vei
siami dideli sodai. Gerai 
klesti sodininkystė Ukraino
je, tačiau nuo jos mažai te
atsilieka ir Altajaus sodi
ninkystė. Šiaurės kraštuose, 
pav., Murmanske išvestos 
šalčiams atsparios vaismed
žių atmainos, kurių vaisių 
derlingumas ir kokybė pri
lygsta Maskvos apylinkės 
soduose išaugintiems vai
siams.

Sodininkystei daug pade
da Sąjungos sodininkystės 
įstaiga ir mokslinis sodinin
kystės šiaurinimo centras, 
kurio didžiausias rūpestis 
tai įvedimas naujų atmainų, 
tinkančių šiaurės klimato 
sąlygoms. Sodininkystei la
vintus darbuotojus ruošia

ne-

ma
dai’

Vladimiras Kotovas—bu
vęs kolektyvis ūkininkas. 
Prieš pusantrų metų jis įs
tojo į Raudonąją Armiją 
ir praeitą rudenį dar buvo 
eilinis raudonarmietis. Stro
pus, gabus, jis greit išmo
ko naują savo specialybę ir 
tapo geriausiu taikytoju 
baterijoj.

Gruodžio mėnesį Koto- 
vui prisegė jaunesniojo 
puskarininkio laipsnį. Jam 
pavedė kovotojų skyrių su
sidedantį.- ištisai 
raudonarmiečių.

Jie čia atvyko
mūsų plačiosios Sovietijos buvo padaryti apkasai pa
vietų. Povilas Zvancovas ir būklams ir žmonėms.

Panašūs užsiėmimai buvo 
Grigorius atliekami gan dažnai, ir to-

rimu atėjo ir pasitikėjimas, šaudyme. Pabūklai stovėjo
Baterija išėjo į žiemos žy- miške, užmaskuoti nuo oro 

gį. Traktoriai traukė sun-jir žemės žvalgų. Viskas pa
klus pabūklus. ruošta. Laukiama

—Tankai iš dešinės!—da- dos. Vadas pakelia ranką ir 
ve signalą vienas iš šoninių nuleidžia.
sargybinių. Kolonoj (eilėj) 
prasidėjo nepaprastas judė
jimas. Traktoriai pasitrau
kė į šalį. Pabūklai buvo nu-

koman-

atgal įgabeno į ! Jungtines 
Valstijas ateiviai iš Ukrai
nos dalies esančios į rytus 
nuo Dniepro upės. Tų kvie
čių sėklų atsivežė į Ameri
ką vokiečiai mennonitai, re
liginiai sektantai. O jų bo
čiai buvo gavę tokių kviečių 
iš Turkijos; todėl ir šioje 
šalyje tie kviečiai vadinami 
“Turkey”.

Vokiečiai mennonitai pra
diniai atsikraustė ir apsigy
veno minimoj Ukrainos sri- 
tyj, kai Rusijos carienė Ka
trė Pirmoji prižadėjo pa- 
liuosuot juos nuo tarnybos 
kariuomenėje.

Apie 1870 metus Rusi
jos valdžia atšaukė jų pa- 
liuosavimą nuo karinės tar-

pats sunkiausia darbas. Rei
kėjo pabūklus įtvirtinti, už- 

I maskuoti. Užšalusi žemė 
'dundėjo nuo' laužtuvų smū
gių. Metalas žvangėdamas

iš įvairių plėšė dirvą. Žaibo greitumu

iš jaunų

Petras Martiuchinas kirto 
mišką Karelijoj,
Ardejevas buvo šaltkalvis, kiose sunkiose sąlygose ko- 
Povilas Afanasjevas buvo votojai fiziškai ir dvasiškai 

yra paruošti 
veikti, jei reikalas bus, bent 
kuriose sąlygose.

Ir štai vyksta kiti užsi
ėmimai— (manevrinis) susi

buvo votojai fiziškai ir 
mašinistas ir vedė traukinį.'užsigrūdino, ir a 
IDaugelis jų tik iš tolo buvo 
matę artilerijos pabūklą.

Ir štai neseniai buvęs tai
kytojas pradėjo mokyti ki-

etus sudėtingo artilerijos me- šaudymas tarp baterijos ir
_ eno. Tai pasirodė daug sūdė-1 “priešo”. Pasigirdo vadoSvarbūs Atradimai Gydymui tingesniu ir reikšmingesniu balsas:

J J dalyku, negu jo paties įsei- —laikymo prietaisas pne-

Pasigirdo

Kepeny ir Inkstų
Neseniai įvykusiame su

važiavime Amerikos Gydy
tojų Draugijos Clevelande 
profesorius daktaras Paul 
Gyorgy parodė porą svarbių 
savo atradimų kovai prieš 
kepenų gedimą (vadinamą 
cirrhosis) ir prieš inkstų 
žievės kraujavimą ir išsigi
mimą. Darydamas bandy
mus ant pelių ir kitų gyvu
liukų, jis atrado, kad duo
dant jiems maistą turintį 
savyje gana cholino ir cys- 
tino, jie yra apsaugomi nuo 
tų sunkių ir pavojingų ligų. 
O jomis serga ir didelis 
skaičius žmonių.

Cholinas yra narys vita
mino B grupės ir randasi 
daugelyje sveikų, ypač na
tūralių maisto dalykų. Cys- 
tinas yra medžiaga turinti 
savyje sieros ir yra viena iš, 
taip sakant, plytelių, iš ku
rių susibudavoję blokai pro
teinų (baltimių), kurie žino
mi kaipo amino rūkštys.

Su pagalba chemikalo, va
dinamo “sviestinis geltonu
mas” (nors jis nieko bend
ra neturi su sviestu apart sa
vo spalvos) yra dirbtiniai 
išvystoma kepenų vėžio li
ga gyvuliuose. Bet kada gy
vuliai buvo šeriami tokiu

maistu, kuris turėjo užten
kamai cholino ir cystino, tai 
nepavyko nė pas vieną iš jų 
išvystyt kepenų vėžio tuomi 
chemikalu, nors buvo ban
doma per pusę metų.

Viena pamoka iš šių at
radimų, tai naudot tokius 
valgius, kuriuose yra {va
lias cholino ir cystino.
RODOS, TAI NETIKĖTI

NAS DALYKAS
Daugelis žmonių tebema

no, kad gerti žalius kiauši
nius su baltimu ir viskuo 
tai būsiąs geriausias mais
tas iš kiaušinų. Bet dakta
ras Gyorgy atrado ką kitą 
apie žalią kiaušinio baltimį, 
būtent, kad jame yra vienas 
proteinas, dabar pavadintas 
avidinu, kuris ryja biotiną, 
arba “gyvybės vitaminą,” 
priklausantį grupei B, ir tuo 
būdu vagia šį vitaminą, ku
ris reikalingas visam kūnui 
abelnaE

Per trejų metų bandymus 
darytus ant vištukų ir žiur
kių pasirodė, jog kai jiem 
duodama dideli daugiai ža
lio kiaušinio baltimio, tai 
pas tuos gyvius išsivysto 
labai aštrus odos uždegimas 
ir sugedimas.

dalyku, negu jo paties išei
tas apmokymas. Vladimiras 
Kotovas į užsiėmimus įdė
jo visą savo sielą, daug ruo
šėsi pąmokoms, tačiau užsi
ėmimų pabaigoj paaiškėda
vo, kad čia vienam, čia ki
tam-kovotojui ne viskas aiš
ku, ne viską suprato.

—Vadinasi, kai ką pralei
dau, kas nors padaryta ne
pakankamai, — nusprendė 
jaun. puskarininkis ir se
kančius užsiėmimus peror
ganizavo kitaip.

Jis dirbo kūrybiškai. Jieš- 
kojo daugiau .prieinamų žo-

—Taikymo prietaisas prie
šo sviedinio sugadintas!

Taikytojas greit pakrei
pia taikymą per atsarginį 
prietaisą. Tuo momentu 
naujas sunkumas:

—Skersinė lygmė numuš-

Nespėjo taikytojas apsi
dirbti su nauju “siurprizu”, 
kai vadas jau vėl praneša:

—Taikytojas sunkiai su
žeistas !...

Taikytojas — tai asmuo, 
kuris daro svarbiausius ap
skaičiavimus, žmogus turįs 
nemažai specialinių žinių ir

irmas šūvis 
I skardžiu staugimu nusirito 
per mišką ir ten, už daug,------ ---- ------- --------- —
kilometrų,, įsirėžė į sušąlu-Įnybos; todėl ketvertas šim- 
sią žemę" Sviediniai lėkė'tų tų vokiečių šeimų aplei- 
vienas paskui kitą, iškelda- do pietinę Rusiją-Ukrainą 

ir atvyko į Ameriką, į Kan
sas valstijos lygumas; ir 
daugelis jų pasipirko žemės 
nuo geležinkelių kompartijų, 
mokėdami po 6 dolerius už

mi į orą sniego bei žemės 
stulpus ir “priešo” sustipri
nimu skeveldras. c

Tokia pavyzdinga tarny
ba buvo ilgo įtempto darbo 
apmokymo išdava. Vladimi
ro Kotovo tarnyba buvo ge
riausia visam pulke. Už to
kį pavyzdingą karinį apmo
kymą, dalies vadas apdova
nojo jaun. puskarininkį Ko
tova ir jo skyriaus kovoto
jus vertingomis dovanomis.

Gegužės Pirmąją jie suti
ko dideliais laimėjimais ka
riniame pasiruošime.

Gegužės Pirmąją jie suti
ko dideliais laimėjimais ka
riniame pasiruošime.

Gegužes 1 d. mūsų Tary
bų Respublikos piliečiai ma
tė didžiulį Raudonosios Ar
mijos dalių paradą. Sunkiu 
bildesiu praėjo šventiškai iš
puoštomis aikštėmis rūstin
ga staliniška artilerija, ko
vose užkariavusi garbę. 
Tarp didelio skaičiaus ly
giai riedančių gaubicų (ho- 

. witzeriu) ir patrankų buvo 
J ir Vladimiro Kotovo pabūk

las, po kurio sekė jo kovos 
draugai. Bet jo neišskirsi 
iš kitų. Visi tie žengiantie
ji paskui rūstingų patrankų 
kolonas, kaip ir Vladimiro

Kiekviena šeima atsivežė

po keletą gorčių žiemkenčių ' 
kviečių parinktinių sėklai. 
Jų vaikai buvo išmokinti 
grūdą po grūdo atrinkti tin
kamiausius pasėliui kvie
čius.

Kadangi Kansas valstijoj 
oras yra maždaug panašus 
į Ukrainos orą, tai jie gau
singai augo ir Kansas, ne
žiūrint sausros. Paskui pa
sirodė, jog ir kitose valsti
jose šie kviečiai geriau atsi
laiko prieš sausrą negu ki
ti. Jie davė gerus derlius 
dideliuose Amerikos plotuo
se, kur jokie kiti kviečiai 
negalėjo tarpti. Jais dabar 
užsėjama beveik pusė kvie
čių laukų Jungtinėse Vals
tijose, daugiausia vidurinė
je ir pietinėje dalyse Did
žiųjų Lygumų.

Amerikoje yra sėjama ir 
daugiau kviečių išvystytų 
iš ukrainiškos veislės arba 
panašių į ją; tai “Ukrain- 
ka,” “Beloglina,” “Micikov”, 
“Nebraska No. 6” ir “Kan- 
red” žiemkenčiai kviečiai.

Be to, Jungtinių Valstijų 
žemdirbystės m i n i s t e rija 
jau gana seniai buvo pa
siuntus savo mokslininkus į 
Rusiją gauti daugiau veislių 
kviečių tinkamų Amerikoj 
auginti, ir jie pargabeno 
dar kelias svarbias rusiškų 
kviečių rūšis; tai ir šių rū
šių kviečiai dabar auginaųii 
Jungtinėse Valstijose.

N.

Neišaiškintas
Mitybos Dalykas

Žmogaus kūne randama 
ir mažyčiai kiekiai tokių 
elementų, kaip aliuminas, 
aršenikas, boronas, bromi- 
nas, nikelis, titnagas, vana- 
diumas, eina ir ketvertas ki
tų. Truputėliai šių elementų 
dar tik neseniai surasti 
žmogaus organizme. Jie, su
prantama, gaunami su mai
stu. Bet kokį vaidmenį jie 
atlieka žmogaus mityboje, 
dar tikrai nežinoma.

Californijos Universiteto 
gyvybinės chemijos profeso
rius Greenberg spėja, kad 
tie elementai tarnauja grei
tesniam cheminiam maisto 
perdirbimui į reikalingas 
kūnui medžiagas.

Kraujas ir Bal
tos Jo Celes
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džių, naujų metodų kiekvie- įgudimo. Kas jį pavaduos? jKotovotarnyba, apmokyti 
nam dalykui atskirai. "

Pūtė smarkus, veriantis rius "Ardejevas.
vėjas. Tačiau kovotojai ne- greit išveda iš rikiuotės. O 
sėdėjo kareivinėse. Kokia pabūklas turi šaudyti. Tada 
smarki bebūtų pūga, koks už taikytoją stoja kitas ko- 
bebūtų blogas oras,—artile
ristai ėjo į parką prie pa
būklų, dažnai išvažiuodavo 
į laukus. Juk klasėse jie iš
moko tik kai kuriuos teore
tinius dalykus.

Iš pradžių Zvancovas, Ma- 
tiuchinas ir kiti jauni rau
donarmiečiai jautėsi prie 
sudėtingų pabūklų mecha
nizmų, kaip neįžengiamam 
miške. Tačiau Kotovas mo
kė juos praktiškai, vaizd
žiai, davė kiekvienam kovo
tojui pažiūrėti, pačiupinėti 
kanuolių smulkmenas, me
chanizmus. Kartu su prity-

Prie pabūklo prieina Grigo- ir užgrūdinti sunkiosė'šąly- 
Bet ir jį gose ir yra pasiruošę būsi

moms kovoms.
N. Gulbinas.

votojas, ir tarnyba dirba, 
stengiasi nesumažinti grei
to ir tikslaus šaudymo.

Tokie užsiėmimai reikala
vo iš kiekvieno kovotojo 
daugiausia galimų jėgų, ini
ciatyvos, sveiko proto, rei
kalavo žinoti ne tik savo 
specialybę, bet ir sugebėji
mo pavaduoti draugą kovo
je.

Tas sunkus apmokymas 
išdirbo jauniems stiprumą, 
be ko neįmanoma pergalė 
kovoje.

Žiemą jauni kovotojai 
dalyvavo pirmame kautynių

Cod Liver Oil Jau Nesmir- 
des'ąs taip Įkyriai

Mokslininkai C. C. Hick
man ir J. C. Hecker iš Ro- 
chesterio, N. Y., išrado, 
kaip išgarint (distilliuot) 
žuvų kepenų aliejus (cod li
ver ir kt.), kad jie nedvok
tų ir kad prarastų įkyrų sa
vo skonį. Sako, kad išgari
nimas beveik visai nepanai
kinąs jokių vitaminų tuose 
aliejuose._______________

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Pakartęs Sviestas Vartoja
mas prieš Karo Dujas

Muštardiniai karo . gesai 
ne tik teskina žmogų ir ga
dina jo plaučius; jie taipgi 
ėda žmogaus odą.

Dabar Eastman Kodak 
kompanija užpatentavo Wa
shingtone išradimą padary
tą jos laboratorijose Roche- 
steryje, N. Y., kaip apsau
got odą, kad muštardinės 
dujos negraužtų žmogaus 
kūno iš viršaus. O tai yra 
tam tikras tepalas pagamin
tas iš pakartusio sviesto, iš
tirpintos medienos ir alyvų 
ar kukurūzų (kornų) alie
jaus.

Po ilgų bandymų su žiur
kėmis, daktaras Carl Reich, 
Lenox ligoninėj, ir antras 
daktaras W. F. Dunning, 
C o 1 u m b i jos Universitete, 
New Yorke, teigia, jog žiur
kės, kurios turi kraujuje 
daugiau baltų celių, sako
ma, ilgiau gyvenančios. 
Išvada tokia, kad minimos 
kraujuje baltos celės turi 
daugiau atsparumo prieš 
įvairių ligų bakterijas.

Daktarai pažymi, kad mo
teriškos lyties žiurkės pa
prastai turi kraujuje dau
giau baltųjų celių, ir kaip 
bandymai parodo, patelės 
žiurkės proporcionaliai il
giau gyvena negu patinai.

Tačiau šiuo žvilgsniu pas 
žmones yra skirtinga padė
tis. Pagal medicinos bandy
mus surasta, jog didžiumoj 
pas vyriškius kraujuje yra 
daugiau virš minėtų baltų 
celių negu pas moteris. Na, 
o statistikos parodo, kad 
moterų yra ilgesnis amžius 
negu vyrų.

Nors daugeliu atvejų, 
kaip tai mityba, maisto ko
kybe ir kitkuo, žiurkių gy
venimas sutampa su žmo
nių, bet šiuo klausimu kaip 
tik atvirkščiai.

Dzūkelis,

NAUDINGA DAKTARIš
KA MAŠINA

Pasak n&cių,Berlin. •
tai suomiai (finai) sunaiki
nę vieną Sovietų pulką į ry
tus nuo Ladogos ežero.

Washingtone užpatentuo
ta elektrinė masina, kuri 
vienu kartu išmieruoja žmo
gaus kraujo spaudimą ir su
skaičiuoja, kiek kartų 
širdis sutvaksi per minutę.
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CHEMICAL WARFARELuther Argues 
About Dues

“By God!” said Mr. Dilworth.
“What did Pegler say tonight, fa

ther?”
“Never mind what Pegler says. 

What I want to know is know long 
millions of free American citizens 
will allow unscrupulous unioneers to 
collect tribute for the 
working.”

“And if they aren’t 
then they are imported 
agitators, aren’t they?”

“Luther, you may consider this a 
joke. But I tell you it’s serious 
thing when a union business agent 

and

privilege of

racketeers, 
Communist

& (continued) 
warfare agents can be

Blieve Me!

Smetonazi “Jaunimas” Staff Confused
About Turn of Events in European far

BY FRANK STULGIS
stands between an American 
his job.”

“Well, father, we all have to 
dues to somebody or other.” 

"Nonsense! You don’t mean 
tell me that 
pay dues?”

“In a manner of speaking.
Now, take 
Store. The clerks were getting $14 
a week. So they joined a union, and 
now they are paying $1 a month 
dues.’

“There you have it! By what right 
does a union 
a week from 
can’t afford 
unioneers.”

"Let’s say 
until they joined the union. You, the same breath promise all his mo- 
see, father, the contract raised the'pgi, financial support for the United 
minimum to $18. As one of the i states, even to the extent iof fight
girls put it: ‘We figure we were j jng “on the battlefields if she needs 
paying $4 a week dues to Gyppem’s; Us—yes, even our own blood bro- 
Department Store for the privilege thers Lithuanians, if necessary.” 
of working there. We’d rather pay The true character of the Asso- 
two-bits to the union and collect j cįate “editor” is revealed by the 
the difference’.” j following paragraph in his column,

however, sinca it is the least “iffy” 
and most 
reluctant 
it:

pay

to 
unorganized workers

yes.
Gyppem’s Department

amused at 
recent issue

the 
of

We were rather 
acrobatics of the 
the Jaunimas, the pro nazi publica
tion of the Lithuanian Americans 
which is printed by the Naujienos 
group in Chicago. Their befuddle- 
ment is caused by the “unexpected” 
turn of events when Nazi Germany 
attacked the last nation which it 
does not control in Europe — the 
Soviet Union.

The, main befuddlement comes 
from one of the Associate editors of 
the rag — Edward J. Kubaitis, who

agent collect a quarter j writes the column “Commentaries” 
those poor girls? They under the initials “E. J. K.” Never 
to enrich professional have we seen so acrobatic a gentle

man as he. He does not hesitate to
they couldn t afford it give three cheers for Hitler and in 
tirtai fhn iininn Vmi ! A. ________ i______ < i_ ,.11 u:,.

piece, I’m going to be even more 
deeply relegated to the dog-house 
than ever before... the nazi-sym- 
pathizers among the “tautininkai” 
will lose no time in calling me a 
Communist.” In the meanwhile, Mr. 
Bukšnaitis proves that he thinks 
the majority of the Tautininkai arc 
pro-nazi (and he should know!) 
when he states: “Meanwhile, those 
of my friends among the “tautinin
kai” who have not forgotten that 
they are American citizens whose 
first interest should be the welfare 
of the United States will also find 
themselves in the dog-house of the 
Lithunian-American scene.” Mr. 
Bukšnaitis is wrong when he says 
“on the Lithuanian American scene.” 
It is only in the Smetonazi circles, 
that he and his friends will find 
themselves in the doghouse. The 
majority of Lithuanian Americans, 
however they may feel about 
Soviet Union, are anti-fascist 
anti-Nazi.

the 
and

bit

HOLLAND TUNNEL STORY FOR 
CAVALUADE DRAMA.

straight forward, however 
Mr. Kubaitis is to admit

NEW YORK. The story of Clif
ford Holland, the engineer, and of 
the “sandhogs” who burrowed be
neath New- York City’s great rivers 
to build the huge tunnels he design
ed, will be told on the “Cavalcade 
of America” program. Monday, Ju
ly 28, at 7:30 p. m., EDST, over the 
NBC-Red Network.

Man's bat He against mud, water 
and air pressure to bring these tun
nels into being will be dramatized 
by the Cavalcade players in re-tel
ling the story of Holland’s great en
gineering triumphs.

Holland himself died two days be
fore the shields of the tunnel named Lithuanians 
in his honor, connecting Manhattan I we 
and Jersey City, were joined as theI breathe, if not the absolutely pure 
boring was “holed through” amid į air of complete independence, then 
the cheers of “sandhogs.” More than j at least air that it not so choking 
50,000 automobiles a day now use Į and .oppressive.” 
this tunnel.

Bill Johnstone, “Cavalcade” star,1 
will portray the role of Holland, 
worked with his men beneath 
Hudson River .

us admit it a sudden"... lot 
crazy twist of the war has placed 
us in a position where in spite 
our heads, our hearts urge us

of
........ __  ______ - to

give three cheers for Hitler and his
unbelievably efficient legions.

And why should these three lusty 
cheers be given to what the Presi
dent of the United States, Congress 
and every government official who 
is not a Quisling calls United States 
Enemy Number One? Just read:

“The fact nevertheless remains 
that Hitler’s legions have given the

— at great cost, alas, 
read! — the opportunity to

He thinks that it may be a 
premature to become angry at some 
of their “veikėjai” who have (or 
seem to have) forgotten that they 
owe their allegiance to the nation 
of which they are citizens? We do 
not think so — every Nazi sympa
thizer must be exposed for what he 
is in these critical limes for the 
world and for our country. Mr. 
Bukšnaitis, who is in such an Ame
rican patriotic mood should mention 
names and describe the activities 
of these Smetonazis if he is really 
sincere about how much harm can 
be done by the* Nazi sympathizers 
among the Lilhuanian Americans. 
And, may we add, the names if they 
were revealed, would constitute a 
directory of the Tautininkai, Kleri
kalai and “socialistai.”

who 
the

Indianapolis Conductor 
Is Interlochen Guest.

INTERLOCHEN, Mich. — Fabien 
Sevitzky, conductor of the Indiana
polis Symphony Orchestra, will be 
guest batonecr for the National Mu
sic Camp from Interlochen, Mich., 
Sunday, July 27, at 6:00 p. m., 
EDST, over the NBC-Blue Network. 
The

Then let us look at the editorial, 
written by Juozas Poška, who, it 
seems, is the only person on the 
staff who knows any Lithuanian at 
all, and very little at that. He urges 
the defeat of the Soviet Union and 
mentions that even Churchill while 
disapproving the form of govern
ment of the Soviet Union is never
theless supporting it in its fight 
against England’s deadly enemy .. , 
and so . . . reasons the puerile 
nut editor:

“Lithuania also found itself 
similar position in recent days.

i it

pea-

in a 
___________________ Not- 

famous conductor-composer | withstanding how much it hates 
makes his debut at National Music Hitlcr and everything for which he 
Camp with the broadcast, which is 
the second of this Summer’s series, i

The program will include “Air” by
Foote, the “
Waltz” by
Foster” by

popular “Blue Danube į 
Strauss and “Stephen, 
Dubensky.

stands, the fact is that he is fight
ing with LITHUANIA’S MOST 
DEADLY ENEMY.” (Poška’s caps. 
—F. S.)

Poška,

“You say he came out of 
practically stripped?”

“Yes, lost his suit there.”

court

Balls
American league sluggers reason

ably sure of hitting twenty or more 
(home runs this year are Joe Di- 
'Maggio, who already has hit twenty 

■ four-sackers, Keller, Wiliams, Foxx, 
\York, Gordon, Johnson, Clift, Heath.
Keltner and Henrich.

If this be true, my dear 
and our government and the British 
government finds that our policy 
must be to aid the 

i then the interests of 
' of the Allies are 
things. You cannot 
Hitler and against him 
either for him or you are against 
him. Choose your sides, Mr. Poška! 
However, it does appear that you 
have done so without any hesita
tion by your attacks on the Soviet 
Union, puny though they may be, in 
your publication.

Now let us look at the real in
terests of Lithuania. We do not 
want to go into a long discourse on 
the subject, but suppose the1 majo
rity of the Lithuanian people are 
no different than the majority of 
the people of the entire world and 
they hate Hitlerism and his oppres
sion and believe that Hitlerism is

Union,Soviet
Lithuania and 
two different 
be both for

- you are

Vitalis is afraid that a false im
pression will be made on the Lith
uanians. He says: “The impression 
which our activities will make on 
our fellow Americans depends en
tirely on ourselves. And it is up to 
us to see to it that the impression 
is not a false one.” We feel certain 
that Mr. Bukšnaitis is sincere in 
his wory about this. We are all 
worried about the pro-Nazi clement 
among the Lithuanians in this coun
try and would hate like the devil to 
have them present a picture which 
would infer that all Lithuanians arc 
like they. Therefore, we must 
unite — all those who arc against 
Hitler, against the Nazis, against 
fascism, and get moving on a cam
paign to expose those who are pro
Nazi, pro-Hitler, and pro-fascist. 
This will save us from a false im
pression, from unwittingly falling 
into the Nazi camp. Let us set up 
an anti-Nazi, anti-fascist bureau of 
information which would take in 
all anti-nazis and anti-fascists, and 
help our country and the allies to 
defeat the Nazi monster.

There is much more that can be 
said... the main thing right now 
is to unite to expose the Nazis at 
least among the Lithuanian Americ
ans so that-the people will know 
these “veikėjai’ for what they real
ly arc. Are you ready and willing 
to go that far in your patriotism, 
Mr. Vitalis Bukšnaitis?

WHY PAY
HIGH PRICES?

rising: in the
World War I

are future pro
of World War 

1920, costs had

The high cost of living hit the 
front pages of the New York Times 
last week in a cheerless story com
paring the situation today to the 
days of the first world war. The 
steady upward trend of living costs 
has been played down by the press, 
/employers, and government officials 
until it has gone so far it’s hard 
to stop it. Now it is presented on 
front pages as an accomplished fact.

Cost of living figure^ reflect how 
much more closely bound up the 
U.S. has been from the start in this 
war drive than' in the last, when a 
semblance of neutrality was main
tained for quite some time. Costs 
increased 2% between September 
1939 arid September 1940, whereas 
in the first year of World War I 
they were practically stationary. 
From the start of the war till the 
middle of last May living costs rose 
4.4% and are still 
first two years of 
they rose 7%.

Most discouraging 
spects, on the basis 
experience; by June
increased to 101% over July 1914.

The Economic Outlook, monthly 
CIO publication, last week compiled 
a careful explanation of runaway 
prices. Shortages of essential metals 
and other materials which go into 
the manufacture of civilian com
modities as well as armaments, mu
nitions, planes and ' other defense 
items are chiefly responsible for 
high prices. Lack of advance plan
ning, monopoly control of prices, 
and price speculation by manufac
turers who are accumulating large 
supplies of things which will become 
harder to get, are responsible for 
shortages. Food price rises • arc 
purely speculative and unnecessary.

“Even, when prices are set in the 
face of such shortages as these,” 
the Outlook said, “bootleg and il
legal markets go up where the price 
goes skyhigh.”

Wages have almost nothing to do 
with higher prices, despite the petu
lant protests of employers who arc 
reluctant to raise their employes’ 
wages. The biggest wage increases 
this year have been in steel, auto, 
and coal indus trie^but in none of 
these cases have they been sufficient 
to justify the industry’s increasing 
prices. Profits were high enough to 
more than cover the added payroll 
cost. So cutting wages, as many 
people have advocated, would not 
in fact prevent prices from rising.

On the other hand, further wage 
increases would make it possible for 
more people to meet rising living 
costs. Between mid-April and mid
May price increases which contri
buted most to the rise in cost of liv
ing wore in food, rents, gasoline, 
and men’s work clothes.
overalls cost 10% more now 
they did in August 1939.

Men’s 
than

A Keen Observer
A class in natural history 

reciting. The teacher asked, “Where 
is the homo of the swallow?”

A long silence, and then a hand 
waved.

“You may answer,’ Robert.”
“The home of the swallow,” de

clared Robert, “is in the stummick.”
* m *

When one turns over in bed it’s 
time to turn out—Wellington.

was

Chemical
classified in several ways, such as:

(1)

(2)
(3)

war- 
with

by different conditions of 
and terrain. Some agents, 
phosgene for instance, are 
only a few minutes after

Persistency or length of time 
they are effective as casualty
producers after dispersion. 
Physiological effect. 
Tactical employment.

The persistency of chemical 
fare materials varies greatly 
different agents and is affected ma
terially 
weather 
such as 
effective
dispersion, while others like must
ard gas may contaminate wooded 
areas for weeks. Persistent agents 
are those that remain effective for 
10 minutes or more after their re
lease. Usually they are disseminat
ed as liquids that vaporize gradual
ly. Nonpersistent agents, on the 
other hands, are dispersed by air 
currents so rapidly that they usual
ly are dissipated entirely within 10 
minutes after their release in the 
open.

Chemical warfare agents can also 
be classified according to their prin
cipal physiological effect. According 
to this grouping there are:

1. Lung irritants, the vapors of 
which cause injury to lungs and 
respiratory passages. Examples: 
(CG), (DP), (PS), (HS va
por).

2. Vesicants which produce blis
ters when the liquid or vapor 
comes in contact with the bo
dy. Examples: (HS), (MI).

3. Stcrnutators, which are also 
called irritant smokes or vo- 
mitting gases. These agents 
cause sneezing, acute nausea 
and headache when breathed. 
Examples: (PS), (DM).

4. Lacrimators or tear gases 
which produce a temporary ir
ritation of the eyes and cause 
a copious flow of tears, 
amples: (CA), (CN).

The tactical employment of 
mical warfare agents requires
cialized training and is a function 
of command. In general, non-per
sistent agents would be used to 
produce a temporary effect on a lo
calized area, while persistent agents 
might be used to prevent the pas
sage of troops over certain ground. 
Persistent agents are particularly 
applicable in defensive actions. Che
mical agents are classified accord
ing

1.

which xhas been sprayed with per
sistent agents such as mustard, 
(HS), are other important measures 
of protection for troops.

There are many phases in the 
present trend of military develop
ment which indicate that gas is far 
from being an outmoded weapon 
and will be . used again. The Chemi
cal Warfare Service has been carry
ing on research at Edgewood Ar
senal since the World War. One re
sult of this research work has been 
the constant improvement in the 
gas masks supplied to our Army. 
It is believed that to-day the U. S. 
Army is equipped with the finest 
gas masks in the world for milita
ry purposes. Each soldier in our 
greatly expanded Army has been is
sued a gas mask for his own indi
vidual 
troops 
in gas

The
Warfare 
planning before the present emer
gency has facilitated the enormous 
expansion of production to supply 
our armed forces with gas masks 
and other equipment for defense 
against chemical attack. Besides 
the enlargement of the gas mask 
factory and the rehabilitation of 
manufacturing units at Edgewood 
Arsenal, many industrial firms are 
now manufacturing materials under 
contract for the Chemical Warfare 
Service. Plans were recently ap-

proved for the construction of a 
new chemical warfare arsenal to 
be located near 
ma.

Huntsville, Alaba-

head for chemical 
in the Army is the

Ex-

che- 
spe-

use, thus permitting our 
to become thoroughly drilled 
defense measures.
foresight of the Chemical 

Service in procurement

Laboratory Companies, 
making prompt, scien- 
and identification of 
and weapons, arc now 
specialized training.

The fountain 
warfare training 
Chemical Warfare School at Edge
wood Arsenal, Maryland. Within the 
past year the activities of this 
school have been greatly increased. 
Our immediate training objective is 
to provide each regiment and bat
talion or equivalent unit with at 
least one officer graduate of this 
school.

In connection with measures to 
meet the present emergency, spe
cial chemical troop units have been 
activated.
charged with 
tific study 
enemy gases 
undergoing 
Other new chemical troop units in
clude Depot Companies for supply, 
storage and issue of Chemical War
fare Service material, Maintenance 
Companies, charged with the sal
vage and repair of chemical equip
ment, Decontamination Companies 
for dealing with the major prob
lems of contamination resulting 
from gas, and Impregnating Compa
nies for the renovation and treat
ment of gas contaminated uniforms. 
In addition, Chemical Service Com
panies are undergoing training in 
conjunction with the Air Corps.

Stop Hitler!
Defeat Appeasement Policies!

Hitler’s invasion of the USSR creates a mortal danger for 
American peace and security. If Hitler conquers Russia,. Ame
ricans may face a Fascist world, immeasurably stronger than 
now, ready to conquer Britain and overrun America.

IF HITLER WINS. . .
It will
It will
It will
It will

mean 
mean 
mean 
mean

blood and tears for every American 
slave labor for the American worker 
ghettos for Jews and Negroes 
a blackout of liberty for one hundred years

The New York Yankees have sion and believe that Hitlerism is 
' found Thornton Lee, White Sox j much worse than Communism and 

southpaw about as troublesome a ~l
pitcher as they have had to tackle 
this season. On May 16, they beat 
him in the ninth inning 6 to 5. On 
May 3, Lee was lifted for a pinch 
hitter with the score tied up at the 
end>of the tenth inning. Pete Ap
pleton took his 
game. On June 
Lee 3 to 
June 24, 
Yorkers 3 
fing 
0 in

Al

WHAT ARE WE TO DO?
To crush Hitler we must rush all aid to Britain, 

Union and all peoples fighting fascism. To crush 
must fight Lindbergh, Hearst and America First 
as Hitler agents in America.

1. Write or wire President Roosevelt approving
ration of all aid to Britain and the Soviet Union.

2. Demand an embargo on Japan and real aid to China.
3. Write your Congressman, telling him your opinion.

the Soviet 
Hitler we 

Committeeictions. Chc- 
ned accord- 

to tactical employment as: 
Casualty agents, those which, 
when used in the field, may 
cause serious injury or 
Examples: (CG), (HS), (MI). 
Harassing agents, those 
in field concentrations, 
the use of gas masks but do 
not ordinarily produce serious 
injury. Examples: (CA), (CN), 
(DM).
Screening agents, those 
to cause obscuration by 
of smoke. Examples: 
(HC), (FS).
Incendiary agents, those 
are used to set fire to 
rials. Examples: (WP),

The principal weapon of chemical 
troops

.'Shells filled with
agent are used in this weapon and 
are propelled by the explosion of a 
charge of smokeless powder. The 
shells contain a bursting charge to 
scatter the agent upon impact on 
the target.

The Livens projector is a steel 
tube, closed at one end, from wh’ich 
a cylinder filled with chemical agent 
is ejected by the explosion of pow
der charge.

Steel cylinders filled with liquid 
chlorine or phosgene under pressure 
were used in the World War. When 
the valve of such a cylinder was 
opened, the released liquid at once 
expanded to form a- gas cloud. Ar
tillery shells filled with chemical 
agents were employed extensively. 
Airplane bombs, grenades, candles, 
as well as chemical spraying appa
ratus carried on aircraft and flame 
throwers are other possible devices 

’for disseminating chemical agents.
The gas mask provides complete 

protection for the face, lungs, and 
respiratory passages against all war 
gases. For protection against vesi
cant or skin-blistering agents, pro
tective clothing covering/ the entire 
body iš also required, The gas mask 
consists of a flexible rubber face
piece connected by a kinkproof rub
ber hose to a canister. The canister 
contains activated charcoal, soda 
lime and a mechanical filter to re
move chemical agents from the in
spired air. Larger canisters may be 
used to provide gas-proof rooms in 
which troops may rest, etc., with
out wearing gas masks.

In addition to the methods of in
dividual protection above, certain 
tactical problems must also be con
sidered by a commanding officer. 
The type of gas used by an enemy, 
as well as observed activity within 
the' enemy’s lines, may give infor
mation as to the enemy’s intentions 
and force a commander to adopt 
protective measures. Gas reconnais
sances may reveal the presence of 
persistent gas over a certain, area. 
Such gassed areas must be suitably 
marked in order that troops may 
be moved to new positions with 
safety.

Proper protection against 
volves indentification of the 
gas used. Personnel must 
trained in first-aid methods 
cific agents. The cleaning of equip- 

’ment which has been spattered with 
liquid chemical agents, as well as 
the decontamination of ground

his decla-

2.

4.

death.

which 
force

used 
means 
(WP),

which 
mate- 
(TH).

is the chemical mortar.
the chemical

Baltimore and Philadelphia Youth 
Call Conference; Study Youth Problems

Baltimore, Maryland. I
Calling all youth organizations of 

Chester, Easton, Pittsburgh, Read
ing, Philadelphia and Baltimore to 
start to prepare for the Youth Con
ference and to start now; time’s 
a’wasting!

Talk this important matter over 
at L.D.S. Youth Club Meetings, 
Chorus Meetings, and at your so
cial gatherings, making it the talk 
of the town. Elect delegates from 
your branches to participate at this 
Youth Conference which will be 
the first time to ever be held in 
Baltimore, Maryland.

The conference will be held some
times in October, which is not very 
far off. To make this a successful 
one we must all cooperate and work 
together in making it a success. 
Get your correspondents from your 
groups; if you haven’t any elect one 
and | have them write in to the 
Laisves Youth Section discussing 
their news and views on how to 
plan and how to have a good and 
interesting conference.

This conference will be of vital 
importance to the youth of Ameri
ca. Many problems are confronting 
the youth of America. The war that 
Hitler and Fascism has so barbar
ously attacked the Soviet Union, 
without any declaration of war. Kil
ling innocent people of Great Britain 
and Soviet Union. Are we Americ
ans going to stand by and watch 
Hitler, Fascism and Nazism- destroy 
our civilization by their inhuman 
hatred, forcing upon the peacelov
ing people of the Soviet Union a 
dictatorship? Those that believe in 
Soviet Union know that they cannot 
defeat the Red Army. The soviets 
have
which can not be broken down; 
they love their land and they have 
a stronger will and determination 
to see that no imperialist or dicta
tors can invade their land that be
longs to all the workers and not 
one dictator like Hitler or Mussoli
ni or Franco or the Finnish Fas
cists who were a so-called demo-

cracy but today they showed their 
true colors by fighting for Fascism.

This grave problem can be discus
ed at the youth conference and the 
problems that are confronting us 
at home today such as the National 
Defence and how the war in Europe 
is affecting us today.

If you want to knovA more about 
this conference here are some of the 
committees in Baltimore that you 
can write to and ask more about 
this Youth Conference.

Charles Jacobs (President of the 
L.D.S. Youth Branch of Baltimore, 
Md.)
1152 Cleveland Street,
Baltimore, Maryland. '

Ida Balses
135 Willard Street
Baltimore, Md.
In Philadelphia there are Albert 

Merkis, Aldona Žilinskas who I be
lieve will give you a good idea of 
what this conference is all about.

I am also urging the elder orga
nizations of the mentioned cities to 
help to encourage the Youth to take 
part in this Youth Conference.

They, the elder organizations, the 
L.D.S. and the A.L.D.L.D. branches 
of Philadelphia, Chester, Easton, 
Pittsburgh^ Reading and Baltimore 
should help in organizing the young 
people. And all the help that they 
can give us with their advice and 
encouragement will be greatly ap
preciated by the young people. So 
come

when Tom Girdler 
too much for the

“He managed to survive the Ford contract, but 
decided to recognize the CIO—well, that was just 
poor soul.’

would choose Communism when 
faced with a choice between the 
two, it would stand to reason that 
the Lithuanians would want to 
throw off the yoke of Hitler. There
fore, the interests of Lithuania 
would fall in line together with the 
interests of the United States and 
Britain and the Soviet Union. And 
anyone who says differently is a 
liar, scoundrel, appeaser and a pro 
nazi fifth columnist.

So, we can now understand why 
Mr. Poška, and Mr. Kubaitis, both 
of whom are nobodies, are placing 
the, interests of Lithuania with 
those of the Nazis. They should be 
ashamed of themselves for insulting 
the Lithuanian people so.

on! Let’s sec some results!!! • 
•—Ida Balses.

Height of Loneliness
Three old men sat on a bench in 

a park. They were talking about be
ing lonely.

One said: “There is the loneliness 
of the misfit, the loneliness of the 
mismated, and the loneliness of the 
pioneer in thought."

“Yes,” added another, “and there 
is the loneliness of the bereaved, and 
the loneliness of the misunderstood."

“You are both right,” replied the 
ithird, “but the worst kind of loneli
ness comes to the man who is old, 
poor and helpless, and has none of 
his own to care for him.”

place and lost the 
12, the Yanks beat 
ten innings but on 
trounced the New

On July 13, Ruf-

2 in
Lee 
to 2.

the better of Lee, 1 to

a much stronger morale

had 
eleven innings

Smith, Cleveland left hander, 
prefers to pitch in the vast Muni
cipal Stadium. There, he has won 
three out of four games. He has 
lost two out 
and two on 
cago.

of five in League 
the road, both in

Park
Chi- Bukšnaitis Line.

►Spurgeon Chandler of the Yan
kees has pitched only three nine in
ning games this season and all three 
have been 
White Sox.
3 to 2 and

against the Chicago 
He was beaten twice, 

won 8 to 1.

When Buck Newsom of the De
troit Tigers vanquished Bob Grove 
July 11, 
year the 
washed.

it was the first time this 
Red Sox had been white-

Another columnist on the Jauni
mas, and the only one who has a 
little bit of sense in the last issue, 
except for his insipid attack on 
Communists, is Vitalis Bukšnaitis. 
Certain parts of his column sound 
almost like those of mine in saying 
that there is a group of pro-nazis 
among us. 
complex; I 
placed in 
tautininkai friends of whom there 
are many nazi sympathizers, 
know that after I finish saying my

He has a persecution 
he is ever fearful of being 

i the 'dog-house” by his

“I

gas in- 
kind of 
also be 
for spe-

AH Americans must, to
day, exercise more vigilance 
than ever in distinguishing 
between those forces and 
groups which advance the 
people’s cause a,nd lay the 
base for the destruction of 
Fascism and those which 
tend to appease the forces 
of aggression,

The Main Item
Mrs. Fitzwell (socially inclined) 

—My dear, I have picked a husband 
for you.

Her Daughter—Very well; but I 
tell you emphatically that when it 
comes to buying the wedding dress, 
I’ll select the material myself.

' Never confide your secrets to pa
per.-—Calderon,



Penktadienis, Liepos 25, 1941' LAISVA Penkta* pnalanta

Pro - Nacizmas ir Kova Su Juo
Virš metai .suėjo, kaip 

Lietuvos liaudis nusikratė 
Smetonos giminės fašistinę 
kliką nuo savo sprando. Nu
sikračiusi tą fašistinį brudą, 
ji, Lietuva, džiaugsmingai į- 
sijungė į Sovietų Sąjungą. 
Tapo laisvas mūs gimtasai 
kraštas, Lietuva. Amerikos 
didelė didžiuma lietuvių 
džiaugėsi, sveikino Lietuvos 
liaudį, už jos atliktą didvy
rišką darbą — pasiliuosavi- 
mą iš kruvinojo smetoninio 
režimo.

Gi dabar, budeliško Hitle
rio gaujos įsibriovė į Sovie
tų Sąjungos teritoriją iš pa
salų, net karo nepaskelbus, 
užėmė Lietuvą; prasidėjo 
didžiausias teroras. Papluk-
dė Lietuvos žemę geriausių 
jos sūnų ir dukterų krauju.

Natūralu, pirmiau mes 
džiaugėmės laisvos Lietuvos 
padėtimi. Dabar mes liūdi
me, gailimės savo gimtojo 
krašto, savo brolių ir sesu
čių, kai jie ir jos patremti, 
paniekinti bestijiškojo hit
lerizmo.

Šiandien Lietuvoje šeimi
ninkauja Škirpos ir Rašti- 
kiai, tankuose atgabenti iš 
Berlyno į Kauną. Bet jų šei
mininkavimas bus laikinas. 
Karas dar neužsibaigė, nors 
Hitlerio gaujoms ir pavyko 
užgrobti dalį Sovietų Sąjun
gos teritorijos, kur įeina ir 
Lietuva; tas nereiškia, kad 
Hitleris ją ir valdys amži
nai, kad Lietuvos išdavikai 
ten šeimininkaus ant visa
dos. Ne! Hitleris galėjo tan
kuose atvežti į Lietuvą išda
vikus Škirpas ir Raštikius, 
bet išvežti juos nesuspės... 
Kitaip sakant, tada tie žmo
nės Hitleriui nebus reika
lingi, nes ir pats Hitleris 
kažin kur bus. Tuomet Lie
tuvos liaudis duos visokiems 
judošiams tai, ko jie užsi- 
pelnijo. Tokiems žmonėms 
nebus vietos ant žemės skri
tulio. Patarlė sako: “Ku
riems nėra vietos ant žemės, 
tai patys turi pavirst žeme.”

Amerikoje lietuvių tarpe 
dabar pakėlė galvas įvairūs 
reakciniai gaivalai. Jų spau
da džiūgauja, kad Hitleris 
užgrobė Lietuvą; jų redak
toriai gaudo Berlyno pro
pagandos “žinias” ir apsilai
žydami deda jas savo laik- 
raščiuosna. Taip sakant, jie 
talkininkauja Hitlerio pro
pagandai.

Mūs, pažangiųjų lietuvių 
spauda, ir visas mūsų judė
jimas nukreiptas prieš kru
vinąjį Hitlerį ir visokio 
plauko jo talkininkus. Mes 
sakome Amerikos lietu
viams, kad Hitleris yra vi
so civilizuoto pasaulio prie
šas, o sykiu ir mūs gimtinio 
krašto — Lietuvos. Kas Hit
lerio propagandai kuom 
nors padeda — tas priešas 
Lietuvos krašto ir pačios 
lietuvybės, nes Hitleris tik 
savo “ari joniškai” veislei 
pripažįsta teisę džiaugtis 
pasauliu, o kitas tautas jis 
ugnim ir kardu naikina! Jis 
nuteriojo Austriją, Čechos- 
lovakiją, Lenkiją, Norvegi
ją, Holandiją, Belgiją ir 
Franci ją; jis puola ir nori 
sunaikinti Angliją; visu pa
siutimu užpuolė darbo žmo-

Bostono Apylinkėje
Hudson, Mass. “Laisvės” pikniko, įvykusio liepos 

4 d., komisijų, gaspadorių ir darbininkų susirinki
mas dėl sudarymo galutinos atskaitos įvyks liepos 26 
d., 4 vai. po pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 17 School St. Kolonijų veikėjai ir veikėjos būkit 
susirinkime, ypač kurie turite pinigų, būtinai turite 
atsiskaityti su atitinkamom komisijom.
^174-175) Pikniko Gasycudorigi.,

nių šalį — Sovietų Sąjungą 
ir nori ją pavergti.

Kai jau visam pasauliui 
hitlerizmo “nuopelnai” yra 
žinomi ir visas pasaulis apie 
Hitlerį ir hitlerizmą kalba 
su pasibjaurėjimu, tai tokie 
Grigaičiai, Michelsonai ir 
Ko. džiūgauja, kad jis puo
la Sovietų Sąjungą, kad jis 
“išlaisvino” Lietuvą!

Amerikos pažangieji lie
tuviai turi kultūros - apšvie- 
tos organizacijas, savitar
pio susišelpimo-apdraudos 
didžiulę organizaciją ir tu
ri savo du dienraščiu, kurie 
veda idėjinę kovą prieš fa
šizmą abelnai, o prieš lietu
viškąjį smeton-nacizmą ypa

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Liepos 3-čią dieną pas mus 
kalbėjo d. A. Bimba. Jo pra
kalba nušvietė dalykus apie 
dabartinį karą Europoj. Kal
bėtojas sakė, kad šį karą pra
dėjo fašizmas, kur ir mūs tė
vynė Lietuva baisiai daug nu
kentėjo, ir dabar yra fašistų 
teriojama. Visi Hitlerio agen
tai, buvo pabėgę į Berlyną, 
dabar Hitleris juos sugrąžino 
į Lietuvą. Todėl baisios žmog
žudystės ir vagystės įvyksta 
dabar Lietuvoje. Taipgi aiški
no, kaip visokį parsidavėliai 
Hitleriui, susispietę apie Sme
toną skleidžia hitlerinę pro
pagandą tarp lietuvių, visaip 
niekindami Sovietų Sąjungą, 
kuri ginasi nuo kraugerių fa
šistų.

Štai tik pora savaičių atgal 
per p. Minkaus radiją M. 
Vinikas prašė aukų “Lietuvai 
šelpti.”* Bet reikia nepamiršti, 
kad tie pinigai teks Hitleriui 
dė ginklų prieš Sov. Sąjun
gą. Lai nepamiršta lietuviški 
fašistai, kad už jų judošišką 
darbą jie patys turės pasikar
ti, kuomet nesuras kas juos 
šertų.

Išlaidų padengimui buvo 
rinkta aukos. Aukojo po $1: 
B. Kukauckas, P. Banionis; 
po 50c: P. Butkevičius, K. Va- 
lontukevicia, B. Skeltienė, B. 
Ralinaitis, U. Tumanienė ir J. 
Laurušaitis; po 25c: B. Miza- 
ra, P. Palevičia, O. Dvarec- 
kienė, D. Miškinis, D. Miški
nienė, V. Vaikis, M. Jocienė, 
J. M. L., R. Trasikienė, H. 
Janulienė, J. žalimas, E. Do- 
vidonienė, J. Vaškus, V. Nor
kus, P. Sadauskas, Ig. Lozara- 
vičia, J. Giedraitis ir V. Jau
čius; D. čcpulionis 30 c.

Viso surinkta $11.77. Ačiū 
visiems už aukas.

Truputis iš “Laisves” Metinio 
Pikniko

įvykstant liepos 4 d. “Lais
vės” piknikui Maynarde, šie
met vvorcesteriečiai sutartin- 
giau veikė ir platino įžangos 
tikietus, negu kitais metais. 
Tikietų išpardavė už $128.14. 
Pasidarbavo šie mūsų rūpes
tingieji draugai bei draugės, 
kurie pardavė po vieną ar 
daugiau knygučių :

J. Kižis, 1, J. J. Bakšys 1, 
F. Repšys 2, B. Mizara 1, M. 
Latauskas 1, K. Valontukevi- 
čia 1, E. . Trasikienė 2, O. 
Dvareckienė 1, E. Čeponienė 
1, P. Bacevičius 1, H. Januliū- 
tė 3, E. Dovidonienė 1, H. Ka- 
lakauskienė 1, M. Petkūnienė 
1, L. Ausiejienė 1, B. Skeltie
nė 1, B. Valončauskienė, 1, 
V. Jančius 1, J. Skliutas 1, J. 
Senkus 1, V. Pačiesas 1, P. 
Labanauskas 1, K. Kibirkštie- 
nė X, J. Žukauskienė 1, J. 

tingai. Kai Europoje šėlsta 
fašizmas, kai ten naikinami 
žmonės ir turtas; kai čionai, 
Amerikoje, naciškas b rudas 
rodo savo iltis, — mes, pa
žangieji lietuviai privalome 
labiau suburti savo jėgas, 
drūtinti savo organizacijas 
ir spaudą. “Laisvės” ir “Vil
nies” išlaikymu turime visi 
susirūpinti, nes be savo 
spaudos mes negalėtume iš
sklaidyti tuos melus, kokius 
visokį pro-nariai skleidžia 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą.

Darbuokimės visi ir viso
kiais būdais, kad hitlerinis 
siaubas būtų nugalėtas ir 
sunaikintas!

Jurgis Kuraitis.
Daugicla 1, M. žukienė 1, F. 
Mazurka 1, M. šiupinienė 1, 
D. Viki 2, J. Raulušaitis 1, 
M. Sukackienė 1, H. Gurskie- 
nė, 1, D. Lenkauskienė 1, D. 
Petravičienė 1, P. Butkevičius 
2, D. Jtįsius 1, J. M. Lukas 2, 
S. Penkauskas 1.

Visiems bendradarbiams už 
šį gražų darbą, varde dienraš
čio “Laisvės,” širdingiausis 
ačiū.

Beje, buvo daug tokių, ku
rie ne po visą knygutę išpar
davė. Jūs, draugės ir draugai, 
taipgi nesat išskaityti už jūsų 
gražų darbą. Aš ačiuoju vi
siems už Worcesterio padėji
mą aukščiausio.) vietoj Naujos 
Anglijos šiame darbe. Lai gy
vuoja Worcesterio darbuoto
jai !

Pikniko pelną tėmykit “Lais
vėj,” paskelbs visų apskričių 
bendras komitetas.

J. M. L.

Rochester, N. Y.
Kadangi dabar visi pergy

vename nepaprastą laikotarpį, 
kuomet visi įdomauja pasau
line padėtimi; tačiaus laikraš
čių ir radijo pranešimai (tiks
liai ar netiksliai) dar labiau 
supainioja karo eigos aiškumą, 
—todėl Rochesterio lietuvių 
pažangioji dalis, vadovybėje 
Literatūros Draugijos kuopos, 
pasiryžo kaip galima tankiau 
susirinkti į bendrą masinę gru
pę dėl išsiaiškinimo, kaip žiū
rėti ir suprasti pasaulinę situ
aciją ir kaip veikti, kad pa
gelbėti tiem didvyriam, kurie 
suka sprandą fašistiniam sma
kui bandančiam apžioti ir pra
ryti visą žmoniją.

Pirmas tokis susirinkimas 
įvyko Gedimino svetainėje, 
liepos 18 d.

Atsilankė gražus *būrys 
lietuvių.

Draugas černauskas trum
poj ir aiškioj formoj nupiešė 
naciu vartotas metodas dėl 
užkariavimo ir pavergimo vi
sų tautų. Apart to, gana aiš
kiai patarė, kaip galime su
prasti bulvarinės spaudos ir 
nekuriu ‘ radijo komentatorių 
aiškinimus, kurie kelia į pa
danges fašizmo galybę. Ant 
galo, turėdamas po ranka iš
traukas iš klerikalų spaudos, 
nurodė, kad dar visai neseniai 
“broliai katalikai lietuviai,” 
po vadovybe apsukraus avin- 
ganio Bakšio, vadindavo Ge
dimino svethinę “kacapų ur
vu,” o dabar savo įstaigą ant 
Hudson Avenue’s pavertė į 
Hitlerio urvą.

Kuomet pasaulinis gengste- 
ris, Hitleris, praliejo upelius 
Lietuvos liaudies kraujo, tai 
neva dūšių ganytojas, Bakšys, 
prieš būrį parapijonų atbum- 
bėjo poterius už Lietuvos “iš
laisvintojo” Hitlerio sveikatą 
ir jo ateities pasisekimus.

Šis susirinkimas išnešė vie
šą pareiškimą, kad kunigas 
Bakšys yra tikras Hitlerio tal
kininkas. O kuomet dabar A- 
meriką, Anglija, Sovietų Są
junga ir Chinija pasiryžo ga
lutinai sutriuškinti fašistinį 
smaką, hitlerizmą, tai patarti
na prabaščiui Bakšiui, kad bū
tum pasirengęs atgiedoti ek- 
zekvijas už savo numylėto Hit
lerio prakeiktą dūšią.

Pasitaikė, kad buvo atsilan
kiusi Komunistų Partijos or
ganizatorė, tai ir ji buvo pa
kviesta pakalbėti. Ji kalbėjo 
angliškai; ji taipgi nušvietė, 
kad nacių, “bliekrygas” kai 
kur laimėjo todėl, kad turėjo 
tose šalyse savo prietelius, bet 
kuomet įsiveržė į Sovietų ša
lį, tai prasidėjo kita muzika; 
mat, kad Sovietų Sąjunga jau 
seniai Hitlerio draugus-šnipus 
pasiuntė pas “čiortą” ant pie
tų. Už tai grigaitiniai social- 
fašistai ir po šiai dienai tebe- 
lieja ašaras.

Susirinkimo eigoje, vienbal
siai tapo nutarta pasiųsti ša
lies prezidentui Rooseveltui 
peticiją, kad jis neatidėliojant 
pildytų savo pasižadėjimą 
teikti visokeriopą pagelbą tom 
šalim, kurios kovoja prieš vi
sos žmonijos priešą, pasaulinį 
bestiją fašizmą.

Ant galo, išrinko atatinka
mą komisiją, susisiekti su kitų 
tautų organizacijom ir dar
buotojais dėl išvystymo pla
taus priešfašistinio fronto.

Zakrasti jonas.

Shenandoah, Pa.
ALDLD 9-tas Apskritys su

ruošė pikniką “Laisvės” nau
dai, liepos 13 d., Brandonville 
giraitėje, šis piknikas pelno 
davė $135.32. Taipgi buvo su
rinkta aukų $17.21. Aukavo 
sekami: Po $1.00: F. Pikūnie- 
nė, Vitkūnas, Mrs. Ambrozie- 
nė, A. Bauvulis. Po 50c: F. 
Dombrosky, J. Shapila, S. 
Kružinckas, A. Lakickas, Va- 
linčius, Mrs. Klevinckas, G. 
Yocolvitis, Ramanauskas ir 
Mrs. Salviasts.

Širdingai tariame visiems 
ačiū! S. K.

I DAINŲ DIENA Į
R, ’ . x. i| Keturiolikta iš Eilės Connecticut Valstijos Chorų Metinė Šventė d 
& , $ 
R Rengia Lietuvių Meno Sąjunga, Conn. Valstijos 4-tas Apskritys k$j Sekmadienį, Rugpjūčio 3 Augusi | 

Pradžia 1 vai. po pietų —:— Įžanga 20c. Asmeniui. |

| Lietuviui Parke, Už Lakewood, Waterbury, Conn. |

| Šokiams Gros Visų Mylima Orkestrą—Merry Makers g
iŽSi t . > ' ' ®

Kontestas—Armonistų, hartfordiečiai su waterburieciais. Dvi dovanos duodamos. §
A __________ ________ :----- ----------- ---------- —------ ------— —'——-— -----------------  ®_ S| Gerbiami Conn. Valstijos lietuviai ir lietuvaitės: Visi bukime šiame Conn, valst. metinėje šventėje,
I “Dainų Dienoje”. Paremkime Chorus visokiais būdais, priduokime jiems daugiau energijos darbuotis $
I meno srityje, šiemet dainų diena rūpestingiau yra priruošiama dailės atžvilgiu. Kviečia Komitetas. |

v • v$ Dainuos Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Aido Choras iš Torrington, Conn., ir Vilijos Choras iš |
| Waterbury, Conn., po vadovybe B. Rasimavičiutės. |

Laisves tenoras is narerora, con i.

I Sovietu Mainieriai Net ±Ltnglies negu planas
** II Lt o Let LU.

Kelis Kartus Kars
čiaus Dirba

Maskva. — Sovietų vy
riausybė liepos 22 d. prane
šei

Neapsakomo patriotizmo 
banga sujudino angliakasius 
Doneco, Kuznecko ir kitose 
srityse. Visi mainieriai iki 
vienam stengiasi duot ša
liai tūkstančiais tonų dau-
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Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

Didysis LietuviųPIKNIKAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Prašome jsitėmyti, kada įvyks ir malonėkite 
dalyvauti.

MOTERYS
Susiorganizavo pirmas bū

rys moterų anglies krovikių 
Doneco srityje. Dabar de
šimt moterų iš Babičevos 
brigados kasdien prikrauna 
po 14 iki 15 tonų anglies. 
Šis moterų būrys turi jau ir 
savo operatorę mašinos ske
liančios anglį: operatores 
vardas — Polina Tantsiura.

Liepos mėnesį visi ang

lies trustai Kuznecko srityje 
išpildo ir viršija savo prog
ramas. žymiai pakilo ang
lies gamyba lyginti su tai
kos laikais. Tūkstančiai dar
bininkų reguliariai pagami
na trigubai ir keturgubai 
daugiau anglies negu buvo 
nustatyta.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

S



Segtas puslapis

PAŽANGIŲJŲ UETUVIŪ
šiuomi mes skelbiame ir duodame visiems 

žinoti, jog Massachusetts valstijos Korpora
cijos Departmentas legalizavo mūsų Pažan
giųjų Lietuvių Tarybą, vardu: Lithuanian 
Progressives Council, Inc. Dabar mes esame 
legalizuoti daryti biznį, tverti naujus sky
rius šioj valstijoj ir kitose Amerikos valsti-

Penktadienis, Liepos 25, 1941

VIEŠAS PRANEŠIMAS Bostono ir Apielinkes Žinios
jose, ir drauge platinti kultūrą ir apšvietą 
tarpe lietuvių.

Dėlei informacijos tų, kurie dar nėra su
sipažinę su PLT organizacija, mes skelbia
me viešai mūsų konstituciją. Prašome įsite- 
myti atydžiai visus šios konstitucijos punk
tus.

B. F. Kubilius, PLT Centro Sekretorius.

PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBOS STEIGIAMASIS AKTAS IR KONSTITUCIJA
MES, Amerikos lietuviai, giliai suprasdami 

savo prievoles, jungiamės į Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybą tikslu: palaikyti, auklėti ir 
skleisti Amerikos lietuviuose kultūrą, ap
švietą ir lietuvybę; ginti Amerikos Jungtinių 
Valstijų Konstituciją; supažindinti Ameri
kos lietuvius su Amerikos Jungtinių Valsti
jų tradicijomis ir piliečių teisėmis; užmegsti 
draugiškus ryšius su atitinkamomis įstaigo
mis bei asmenimis, galinčiais lietuviams pa
gelbėti bendruose reikaluose; skatinti ir or
ganizuoti socialės veiklos organizacijas; 
rengti paskaitas, prakalbas, koncertus, ra
dio programas, ir visu kuom prisidėti prie 
kėlimo lietuviško meno; siekti ir palaikyti 
laisvę, taiką ir brolybę; sandarbininkauti 
medžiaginiai, moraliai ir aktyviai su kultūr- 
nešiais Lietuvoje ir kitur; informuoti Ame
rikos lietuvius esama Lietuvos padėčia, neat
sižvelgiant į jos buitį ir politinį sąstatą; ir 
šiems tikslams sėkmingai siekti priimame 
šiuos Įstatus ir Konstituciją savo organizaci
jai:

I SKIRSNIS
Vardas

Ši organizacija turi būti visiems žinoma 
vardu: Pažangiųjų Lietuvių Taryba (PLT).

II SKIRSNIS
Narystė

1. Pažangiųjų Lietuvių Tarybos nariais 
gali būti lietuviai, kurie pritaria ir sutinka 
remti ir gelbėti įgyvendinti šios tarybos tiks
lus, suminėtus steigiamąjam akte ir konsti
tucijoj.

2. Lietuvių draugijos, kliubai, rateliai ir 
pavieniai asmenys gali tapti tarybos nariais.

3. Kiekviena lietuvių kolonija gali turėti 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos skyrius.

a) ' Susitveręs bile kolonijoj skyrius turi 
gauti nuo Tarybos Vyriausio Komiteto lei
dimą. Toksai tarybos skyrius gali legališkai 
gyvuoti iš septynių narių sudėties, ir imasi 
už priedermę platinti ir skelbti Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos principus, ir jo veikla lie
kasi patariamuoju organu visoms lietuvių 
pažangioms draugijoms ir pavieniams na
riams jų bendruose darbuose.

b) Pažangiųjų Lietuvių Tarybos Skyrius 
susideda iš sekančių komiteto narių: Pirmi
ninkas, vice-pirmininkas, užrašų sekretorius, 
finansų sekretorius, iždininkas, ir du iždo 
globėjai; jie visi eina atitinkamas ir įpras
tas tarnybos papildomas pareigas toj kolo
nijoj.

c) Pirmininkui mirus, atsistatydinus, pra
sišalinus, arba jį iš pareigų atstačius, vice
pirmininkas perima jo pareigas. Bet kuriam 
kitam valdybos nariui mirus, atsistatydinus, 
prasišalinus, arba jį atstačius, Tarybos Sky
riaus Komitetas jo vietoj išrenka naują narį, 
kuris paskirtas pareigas eina iki eilinis susi
rinkimas išrenka naują pareigūną.

d) Tarybos skyriaus reikalus tvarko ko
miteto nariai įprasta tvarka: užrašo nutari
mus protokole, priima mokesčius, išmoka iš
laidas ir bendrai darbuojasi lietuvių pažan
giųjų reikaluose.

e) Tarybos Skyriaus kvorumą sudaro vie
nas trečdalis teisėtų narių susirinkime.

f) Pirmininko patvarkymu arba bent trims 
Tarybos Komiteto nariams nutarus, susirin
kimas gali būti sušauktas bet kuriame laike.

g) Tarybos skyriai ir draugijos siunčia sa
vo delegatus vieną nuo skyriaus ir po vieną 
nuo dešimties narių į Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Seimą, priduodami teisėtus manda
tus tokiems atstovams.

h) Tarybos skyriai privalo prisiimti mo
kesčių mokėjimą palaikymui Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos reikalų pagal Tarybos Sei
mo nustatytą nurodymą. Taipgi ir draugijos 
moka mokesčius.

i) Tarybos Syriaus visas turtas — ar jis 
būtų judomas ar nejudomas ar bile turtas— 
po Tarybos Skyriaus likvidavimui, pereina į 
Pažangiųjų Lietuvių Vyriausįjį Tarybos Ko
mitetą.

4. Bet kuri draugija gali siųsti savo de
legatus į Pažangiųjų Lietuvių Tarybos Sei
mą, jei tokia draugija gaus leidimą iš anks
to—nemažiau 30 dienų prieš seimo įvykimą.

5. Bet kuris Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
narys arba draugija gali būti Pažangiųjų 
Lietuvių Vyriausiojo Komiteto prašalintas 
dėl nesusiderinimo su tarybos tikslais, dvie
jų trečdalių visų Pažangiųjų Lietuvių Vy
riausiojo Komiteto balsais bet kuriam Vy
riausios Tarybos posėdyj. Toks prašalintas 
asrhuo'ar draugija, gali apeliuoti .į Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos suvažiavimą su pra
šymu grąžinti jį ar ją atgal į Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos narystę.

III SKIRSNIS
Mokesčiai

1. Pavieniai asmenys moka įstojant 50 
centų į metus į Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos iždą, ar pagal metų Seimo nustatytą 
įsakymą.

2. Draugijos moka $1.00 ar daugiau me
tinių mokesčių, ar pagal Seimo nustatytą 
mokesčių lentelę.

3. ‘ Mokesčiai yra siunčiami Pažangiųjų. 
Lietuvių Tarybos finansų sekretoriui.

IV SKIRSNIS
Susitvarkymas

1. Pažangiųjų Lietuvių Seimas yra aukš
čiausias organas, į kurį suvažiuoja tarybų 
skyrių delegatai ir priklausomųjų draugijų 
atstovai, turėdami lygią teisę reprezentaci
jos svarstymuose.

Seimo kvorumą sudaro vienas trečdalis vi
sų teisėtų delegatų pagal Pažangiųjų Lietu
vių Vyriausiojo Tarybos Komiteto sekreto
riaus sąrašą. Jei skirią valandą kvorumo 
trūksta, pirmasis posėdis nukeliamas vieną 
valandą vėliaus ir po to Seimas atidaromas 
ir skaitomas teisėtas, nepaisant, kiek dele
gatų jame dalyvauja.

3. Pildomuoju organu yra ir visai jos 
veiklai vadovauja Pažangiųjų Lietuvių Vy
riausias Tarybos Komitetas, kurį renka me
tinis delegatų suvažiavimas iš septynių atsto
vų vieniems metams, ir eina pareigas per 
vieną metą po jo išrinkimo arba iki jų įpė
diniai pareigoms teisėtai išrinkti perima at
sakomybes.

4. Vyriausįjį Tarybos Komitetą sudaro ne 
mažiau, kaip septyni pareigūnų asmenys: 
pirmininkas, vice-pirmininkas, užrašų, sekre
torius, finansų sekretorius, iždininkas, ir du 
iždo globėjai.

5. Vyriausios Tarybos Komiteto nariai ei
na atitinkamai tarnybas, įprastas papildo
mas pareigas.

6. Pirmininkui, mirus, atsistatydinus, pasi
šalinus, arba jį iš pareigų atstačius, vice
pirmininkas perima jo pareigas. Bet kuriam 
kitam pareigūnui mirus, atsistatydinus, pasi
šalinus, arba jį atstačius, Tarybos Vyriausias 
Komitetas jo vieton išrenka naują narį, ku
ris eina paskirtas pareigas iki eilinis Seimas 
išrenka naujuosius pareigūnus.

7. Visos komisijos arba kooptuoti nariai 
beturi patariamąjį balsą Tarybos Vyriausio
jo Komiteto posėdžiuose.

8. Pirmininko patvarkymu, arba bent trims 
Tarybos Vyriausio Komiteto nariams nuta
rus, Seimą sušaukia rudens metu, arba bet 
kuriam laike, arba bet kuriam laike pasi
rodžius reikalui svarbiems gyvenimo įvy
kiams; bet kuris posėdis gali būti sušauktas 
pirmininko įsakymu, arba trims vyriausybės 
pareigūnams nutarus.

9. Seimo metiniame suvažiavime Tarybos 
Vyriausias Komitetas pateikia žodžiu, arba 
raštu raportus iš nuveiktų darbų, praneša 
finansinį stovį ir organizacijos padėtį; taipgi 
tas pats suvažiavimas priima išmokėjimo bi- 
las ir jas išmoka, arba paskiria pinigus nu
žiūrėtiems reikalams, sutinkant daugumos 
Seimo delegatams.

V SKIRSNIS
Suvažiavimo Tvarka

1. Pažangiųjų Lietuvių Tarybos Seimas 
privalo prisilaikyti sekančios tvarkos:

a) Seimo atidarymas;
b) Paskyrimas mandatų priėmimo komi

sijos nuo delegatų;
c) Delegatų vardošaukis';
d) Rezoliucijų ir nominacijų komisijų pa

skyrimas ;
e) Prezidiumo rinkimas;
f) Tarybos Vyriausio Komiteto raportai;
g) Komisijų raportai;
h) Skaitymas laiškų ir bendrų susirašinė

jimų ;
• i) Neužbaigti reikalai;

j) Nauji reikalai;
k) Rinkimas Tarybos Vyriausio Komiteto 

ir kitų pastovių komisijų;
l) Skaitymas įeigų ir išlaidų;
m) Paskyrimas vietos sekančiam suvažia

vimui;
n) Seimo uždarymas.

VI SKIRSNIS • •
Keitimas

Šie Įstatai gali būti keičiami, papildomi 
arba atšaukiami bet kuriame teisėtame Pa
žangiųjų Lietuvių, Tarybos Seimo posėdyje 
didžiumą balsų, turinčių dalyvių balsų; bet
gi, siūlomas pakeitimas turi būti ištisai įra
šytas atitinkamo Seimo šaukiamajame pra
nešime.

Iš ALDLD 2-6 Kp. Bendro 
Pikniko

Liepos 12-13 dd. atsibuvo 
Literatūros Draugijos dviejų 
kuopų bendras piknikas, Mon
tello, Mass. Iš materialio at
žvilgio, piknikas pavyko ne
blogai, nes publikos buvo 
daug ir biznis ėjo gana gerai. 
Bet iš moralio atžvilgio, tai 
rengimo komisija daugiau ne
gu prasižengė, neturėdama jo
kios programos — svarbiausia, 
neturėjo kalbėtojo. Tik įsi
vaizduokite, kad tą pačią die
ną worcesterieciai turėjo pik
niką ir jų piknike kalbėjo drg. 
Petrikienė iš New Yorko. Na, 
argi ji būtų patingėjus atva
žiuoti į Montellą ir tuom pa
čiu kelionės žygiu patarnavus 
abiem kolonijoms. Bet, jeigu 
jau taip nebuvo galima, tai 
kodėl komisija negalėjo pasta
tyti vietinių draugų, kurie bū
tų galėję perstatyti taip svar
bų šių dienų momentą? Nieko 
nesakyčiau, jeigu būtų nebu
vę tokių, draugų, kurie galė
tų pareigą atlikti; bet tuomi 
rengimo komisiją negali pasi
teisinti, nes šiame piknike 
daug draugų dalyvavo ir iš So. 
Bostono, kurie būtų pasakę 
atitinkamą prakalbą, nušvies- 
dami Europos padėtį.

Šią pastabą darau ne tik šio 
pikniko rengėjams, bet abel- 
nai visų kolonijų draugams. 
Nesvarbu, kokioj kolonijoj, 
kokiuo vardu rengiamas pikni
kas ir kaip jis didelis, mes tu
rime turėti jame kalbėtoją, o 
ypatingai dabartiniu momen
tu. Tad, dar sykį, kolonijų 
draugai: nedarykite tokios 
klaidos, kokią padarė draugai 
montelliečiai.

Mus, bostoniečius, labai ste
bino montelliečių keista yda; 
kuomet mūsų busas pasiekė 
pikniko vietą, tai mes atrado
me vos pusę tuzino žmonių. 
Išskiriant drg. Baniulius, kiti 
komisijos nariai pradėjo rink
tis apie septintą valandą va
kare. Nebūnant vietinių, di
desnius darbus užėmė bosto
niečiai; tas sudarė gana ke
blumų. Kada bostoniečiai su
sėdo į busą važiuoti namo, tai 
barčekių pardavėjas vos pra
dėjo suvesti atskaitą, o buse 
sėdėdami žmonės siuntė įvai
rius “epitetus” rengimo komi
sijai. Aišku, kad bostoniečiai 
visuomet pasirengę piknike 
dirbti, bet tik tokiose vietose, 
kur greitai kiti gali pavaduo
ti.

Abelnai suėmus, toki poros 
kolonijų piknikai yra nau
dingi, nes jie visuomet sutrau
kia skaitlingesnę publiką, o iš 
to lieka didesnis pelnas ir 
draugai sueina į artimesnę pa
žintį.
Žmonės, Kurie Nesikeičia, bet 

Gyvenimas Juos Keičia
Liepos 16 d., “Keleivis” j 

vietinėse žiniose patalpino 
Krukonio tiradą, kurios pats 
autorius prisipažįsta, kad be 
reikalo rašo. Ten, žinoma, yra 
visko pripeckeliuota, o labiau-' 
šiai, tai, kad komunistai labai 
tankiai keičia savo taktiką. Jo 
supratimu, tai jis ir* socialis
tai, tai stovi it ta uola. Jie nie
kad nepasikeitė ir nemano pa
sikeisti.

Nemanau eiti į tolimą pra
eitį ir į plačias diskusijas. Bet 
kaip čia seniai socialistai su 
progresyviais lietuviais bend
rai kovojo prieš lietuvišką 
smetonizmą. Juk tai “Kelei
vio” spaustuvė atspausdino 
tūkstančius atviručių ir jas 
siuntė Smetonai ir jo ministe- 
riams, kuriose buvo vaizduoja
ma kruvinas .Smetonos reži
mas. Bet karui prasidėjus Eu
ropoj, socialistų kempėse tren
kė kitašL perkūnas. Jie pajuto, 
kad karui einant mūsų šalyje 
kils reakcija ir pažangiųjų 
persekiojimas. Tuomet visai 
be jokios priežasties, “Kelei
vio” red. S. Michelsonas, atė
jęs į Amerikos Lietuvių kon
greso konferenciją, So. Bosto
ne ir pareiškė:

“Mes, socialistai, nuo šios 
dienos pasitraukiame, nes, 
kaip jums žinoma, su karu 
bus ir reakcija. Jūs gerai at- 

menate pereitą karą ir Taime
rio laikus. Ne kitaip bus ir 
dabar. Atminkite mano žodį, 
kad tuojaus prasidės persekio
jimai ir areštai. Mes tai per- 
matydami, ir pasitraukiame iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso.”

Nors Michelsonas apleisda
mas konferenciją prisižadėjo, 
jog jis padės Kongresui, 
“kuomi tik galės.” Bet kaip 
greitai apleido, taip greitai 
puolė pažangius lietuvius iki 
nudardėjo į smeton-fašistinę 
bedugnę. Tuom pačiu laiku 
socialistai pradėjo bičiuliuotis 
su lietuviškais fašistais ir tuom 
pačiu laiku tarnavo Dieso ko
mitetui, rodydami su pirštu 
kiekvieną pažangų lietuvį. 
Prieš pažangius lietuvius ir 
Sovietų Sąjungą, socialistai sa
vo nedorumu pralenkė net 
bjauriausius fašistus.

Dabar, kuomet Europoj pa
sikeitė situacija ir Amerikos 
valdžia pradėjo užtarti Sovie
tų Sąjungą, tai socialistai pa
matė, kad ar tik nereiks pulti 
į tą duobę, kurią jie kasė ko
munistams. Tą numatydami, 
jie ir vėl pradėjo mainyti sa
vo kailį, bet, žinoma, ne iš 
savo noro, bet kad aplinkybės 
to reikalauja. Ir ot, dabar jau 
Bostone šaukia Pabaltijo Vals
tybių masinį mitingą pasmer
kimui Sovietų ir Hitlerio. Bet 
tuom pačiu sykiu “užgiria” ir 
Amerikos valdžios nusistaty
mą. Na, argi galima rasti kur 
didesnius idijotus, kokiais yra 
socialistai? Visas žinias semia 
iš Berlyno, — tarnauja Hitle
riui ir prieš jį protestuoja.

Keli Žodžiai Apie Protinį 
Bankrotą

Kuomet J. Krukonis buvo 
paleistas iš Smetonos koncen
tracijos stovyklos, tai jis at
važiavo Amerikon. Pirma jo 
stovykla buvo pas Strimaitį ir 
“Vienybės” štabe;'ir gana il
gą laiką bičiuliavosi su fašis
tais. Vėliau persikraustė pas 
“Keleivį;” o kuomt buvo iš 
“K.” išspirtas, tai prisiplakė 
prie ministerio Kubiliaus, ku
ris rūpinosi jo likimu (dabar 
bjauriai atsimoka už tail ku- 
biliui). Vėliaus prisiplakė prie 
komunistų; mat, šie visokiais 
būdais šelpė jo šeimyną. Bet, 

PITTSBURGH’O APYLINKĖJE

SPAUDOS

'i.

PIKNIKAS

—

Naudai “Laisves” ir “Vilnies” Dienraščių
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. 
.4

Visus kviečiame dalyvauti. Užtikriname, kad linksmai
praleisite laiką. Rengėjai

Įžanga j Parką Veltui. Šokiams 25c.
KELRODIS: Iš Pittsburgho važiuokite Rt..l9 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 ‘Tire plug” ir raudoną namą, sukite po tiesei ir eikite mažu 
keliu į kalną iki Pulaski Parko.

pamatę, kuomi J. Krukonis 
yra, jį iš Partijos išmetė ir pa
varė nuo abelno veikimo. Reiš
kia, J. Krukonis jau padarė 
politinį “tancių” ir pradėjo 
suktis antrą.

Na, ir toki, atsiprašius, “mo
kytojai” bando kalbėti apie 
kitų nepastovumą ir keitimą 
politinės taktikos!

Jaunutis.

Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas Frttsburgo 
ir Apylinkės Lietuviams, Dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
Skaitytojams ir Simpatikams

LLD 4-tas apskr. ir LDS 8- 
tas apskr. rengia bendrai pik
niką “Laisvės” ir “Vilnies” 
naudai.

Darbininkiška spauda, tai 
darbininkų klasės tvirčiausias 
įrankis. Štai faktas. Jeigu 
mūsų broliai darbininkai būtų 
daugiau skaitę darbininkišką 
literatūrą, nebūtų tokių sker
dynių, kokios šiandien yra; 
darbininkai pasakytų ponams: 
“Eikite ir skerskitės jūs tarp 
savęs, vieni kitus, o mes ne
turime už ką žudyti brolis 
brolį, nežiūrint, kokios tautos 
jis būtų! Nėr reikalo.” Tai 

SODININKYSTĖ TARYBŲ SĄJUNGOJ
IR LIETUVOJ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

sodų. O 1939-40 metų žiema 
pražudė apie pusę to paties 
nedidelio vaisinių medžių 
skaičiaus; vaiskrūmiai be- 
beveik visi iššalo, gi išliku
sieji vaismedžiai visai neda
vė vaisių. Tai buvo labai nuo
stolinga kraštui, ypač svei
katingumo atžvilgiu, nes 
vaisių vitaminai labai reika
lingi, ypatingai augančiam 
organizmui.

Įsikūrus Tarybų valdžiai 
Lietuvoj, žemės ūkio komi
sariatas išsiuntinėje aplink
raščius apskričių komite
tams, o per juos ir kitiem 
sodininkystės darbuotojams. 
Aplinkraščiuose nurodyta, 
kas reikia daryti, kad atgai
vint šalčių sužalotą sodi
ninkystę, kaip organizuot 
paruošimą skiepų pavasari
niam ir vasariniam skiepiji

šiandien ir pasirodo, kad iš
leistos darbininkų spaudos 
knygos ar laikraščiai, sykiu ir 
mūsų spauda: “Laisvė” ir 
“Vilnis,” — yra smagenų cen
tras ir didžiausia kanuolė dėl 
apsigynimo nuo bile kokio 
priešo.

Todėl ir turime remti, kiek 
tik pajėgiame savo spaudą.

Seniai jau buvo laukta to
kio pikniko Pittsburge. Todėl 
dabar didi, maži, seni, jauni— 
visi Ura! į pikniką, kuris įvyk
sta sekmadienį, liepos 27 d., 
1941!

Pradžia — 12 vai. dieną, 
Pulaski Park, palei Carnegie, 
Pa.

Vieta yra labai puiki, gra
ži svetainė, su elektros šviesa; 
tikrai moderniška vieta.

Bus gera orkestrą. Bus kal
bėtojas ir kitokių prašmatny
bių ir pasilinksminimų. Įėji
mas veltui; tik už šokius 25c.

Todėl Pittsburgo ir apylin
kės gerb. draugai ir draugės 
būtinai turit dalyvauti.

Kviečia visus, Komitetas.

Berlin, liepos 23. — Na
cių radijas skelbia, kad jų 
orlaiviai sukėlę 20 gaisrų 
Maskvoje.

mui vaismedžių, kaip pa
naudot vietinius išteklius 
tam reikalui/ Sodų priežiū
ros klausimais buvo duoda
mi nurodymai vietiniams 
specialistams ir visiems so
dininkystės darbuotojams; 
organizuojama patiekimas 
dirbantiems v a 1 s t i e čiams 
kalkių reikalingų vaismed
žiams baltinti. Buvo planuo
jama plati propaganda, kad 
kuo daugiau būtų auginama 
vaiskrūmių, daržovių, ir tt.

Tarybų Sąjungoje vais
krūmiai sodinami ir pakelė
se. Tai labai gražina sody
bas ir rodo krašto kultūrin
gumą.

Tatai buvo planuojama 
vykdyti ir Lietuvos Tarybų 
Respublikoje, bet galvažud
žiai fašistai laikinai suardė 
tokius kultūros darbus gim
tajame mūsų krašte.




