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KONGRESAS PAILGINA KAREIVIAVIMĄ 18 MENESIU 
ANGLAI IŠVIEN SU SOVIETAIS BOMBARDAVO BERLYNĄ

Visi džiaugiasi, visiems la
bai patiko pirmoji Laisvės Ra
dijo programa, kurią brookly- 
niečiai girdėjo pirmadienio va
karo.

Kaip toli šita programa bu
vo girdima? Ar pasiekė Phila- 
delphiją? Ar girdėjo artimie
ji Connecticut 
tai ?

M ums 
suremti 
landžio
pusėtinai stambios. Reikalinga 
visu geros valios lietuvių para
ma.

siu metu spalių mėnesį su
eis 25 metai nuo pasirodymo 
“Moterų Balso.” Mūsų drau
gės smarkiai subruzdo šitą 
įvykį gražiai atžymėti. Jos iš
leis vienkartinį žurnalą iš 64 
puslapių. Gražiai jį papuoš.

Mačiau korespondencijose ja ir Sovietų Sąjunga užtik- 
ir “Moterų Skyriuje,” kad mo- rino Turkiją, kad juodvi 
terų kliubai ir šiaip organiza- gerbs Turkijos žemių čiely- 
cijos aukoja šio žurnalo išlei-.foę jr RacĮ Anglijos “valdžia, 
dimui. Labai gerai jie daro.

SOVIETAI IR ANGLIJA
UŽTIKRINA TURKIJAI
PARAMA PRIEŠ NACIUS

London, rugp. 13.—Angli-

lygiai kaip ir Sovietų vald
žia, yra pasiruošusios teikti 
visokios paramos ir pagal
bos Turkijai, jeigu kuri kita 
europinė šalis užpultų Tu r- 
kiją.”

Tik ve kas man neaišku. Pa
vyzdžiui, vieno didžiulio mies-| 
to vienas lietuviui moterų kliu-; 
bas su 40 narių paaukojo žur-j 
nalo išleidimui net $10, o pla- 
tinimui žurnalo teužsakė 20 j Sovietų ir Anglijos amba- 
kopijų! Neišeina nei po vieną [sadoriai įteikė lygiai tokias 

pat notas Turkijos užsienių 
reikalų ministerial Sukru 
Saracoglu.

Notos sako, kad ir Angli
ja ir Sovietų Sąjunga išti
kimai laikysis Montreaux 
sutarties, padarytos 1936 
metais. Ta sutartis pripa
žįsta Turkijai teisę apgink- 
luot ir aptvirtint jūrų siau
rumas nuo Juodosios Jūros 
iki Viduržemio Jūros. — 
Kariškai svarbiausia tur
kam siauruma yra Darda- 
nellai, kaipo vandens var
tai iš Juodosios Jūros per 
Bosporo sąsmaugą ir Mar
muro Jūrą į Viduržemio Jū
ra.

Anglija ir Sovietų Sąjun
ga dėl to pareiškia, kad 
“jodvi neturi jokios intenci
jos užpult tas siaurumas ir 
nestato visai jokių savo rei
kalavimų dėlei šių siauru
mu.”

Turkijoj ir Anglijoj buvo 
pasklidę pranešimai, kad 
gal Vokietija briausis per 
Turkijos žemę, kad galėtų iš 
šono bei užnugario užpult 
Sovietinį Kaukazą.

kiekvienai kliubietei.
O aš žinau, kad tame mieste 

drauges galėtų lengvai išpla
tinti mažiausia šimtą kopijų.

Visur apie tai draugės pa- j 
galvokite.

Hitleriniai banditai “apsi
dirbo” su Lietuva. Paskyrė jai 
vokiškus komisarus ir įsakė 
žmonėms: klausykite jų, ar
ba . . .

Gal jokia kita šalis neturė
jo tokios progos Į taip trumpą 
laikotarpį patirti gyvenimą po 
trimis santvarkomis, žmonės 
dabar gali palyginti, ką kuri 
reiškia.

Smetonos “gadynė” buvo 
kruvino lietuviško fašizmo ga
dynė. Vaitojo ir kentė Lietu
vos liaudis.

Dabar jie susilaukė dar bai
sesnio teroro, dar sunkesnio 
jungo — vokiško naciško fa
šizmo.

tarpe 1940 metų liepos 
1941 metų birželio 22,

Bet 
22 ir 
lygiai per vienuolika mėnesių, 
Lietuva gyveno sovietinėje 
santvarkoje. Niekas lietuviams 
iš niekur neatsiuntė ir neuž- 
korė svetimtaučių komisarų. 
Visi valdininkai buvo pačių 
lietuvių išrinkti Lietuvos pilie
čiai.

Visuotinu, slaptu ir lygiu 
balsavimu Lietuvos žmonės tu
rėjo išsirinkę seimą, kuris su
darė tarybinę vyriausybę.

Tuojau darbininkams ir vi
siems žmonėms buvo suteikta 
teisė organizuotis. Septynias
dešimt penki tūkstančiai beže
mių ir mažažemių gavo žemės. 
Fabrikai ir bankai buvo paim
ti į visuomenės rankas.

Bažnyčia nuo valstybės bu
vo atskirta ir įvesta civilinė 
metrikacija. Mokyklų tinklas 
buvo praplėstas, vaikų darže
lių taip pat. Buvo įvestas ne
mokamas gydymas ir mokslas.

Hitleris ir jam parsidavę lie
tuviški hitlerininkai apsirinka, 
kai jie mano, kad šitokio lais
vo gyvenimo paragavę Lietu
vos žmonės sutiks būti vergais.*

Visoje Lietuvoje verda par
tizanų kova. Geriausi Lietuvos 
sūnūs ir dukterys nepadės ko
vos ginklo. Raudonoji Armija 
suplieks hitlerinius banditus ir 
išgrūs iš Lietuvos.

Taigi, :

•t.
ra

E

SOVIETAI SUKMUŠINO 
NACIU DIVIZIJĄ

Maskva, rugp. 13.—Rau
donoji Armija sukriušino 
68-tą vokiečių pėstininkų di
viziją ir supliekė du nacių 
smogikų pulkus; užmušė ir 
sužeidė 7,500 vokiečių, pa
grobė 15 tankų, 27 lauko ka- 
nuoles, tris priešorlaivinių 

(kanuolių batarejas, 24 apka- 
sines kanuoles, 70 kulkas- 
vaidžių, 600 automatiškų 
šautuvų ir paėmė didelį 
skaičių nacių į nelaisvę.

Angly Meisteris Užginčija, 
Kad Jis Siūlysiąs 
Taiką Vokiečiams

Bea-London. — Lordas 
verbrook, anglų gamybos 
ministeris, užginčija gan-

Taigi, Lietuvos padanges dus, kad jis žadėjęs siūlyti 
apsiniaukė tik laikinai. Tą ži- vokiečiam taiką, jeigu Jung- 
no visi Lietuvos draugai, lai tinęs Valstijos per mėnesį

Sukėlė Didžius Gaisrus ir
Sprogimus Berlyne

Jeigu naciai tuo tikslu 
veržtųsi į Turkiją, tai So
vietai ir Anglija duotų visos 
galimos paspirties Turkijai 
atremt vokiečius, kaip pa
rodo šie jųdviejų užtikrini
mai turkams.

Japonai Murma, kad 
Amerika Siunčia Gin

klus i Vladivostoką

Tokio, rugp. 13.—Japoni
jos ministerių kabineto at
stovas ir japonų armijos ko- 
mandieriai pareiškė, jog 
jiem nepatinka, kad Ameri
ka siunčia Sovietam karo 
reikmenis i Vladivostoką. 
Jie sako, jog Sovietų prie
plauka Vladivostokas galė
tų patarnaut Amerikai 
“kaip pirma linija prieš Ja
poniją.” (O vakar radijas 
teigė, kad Japonijai nesvar
bu, per kur Amerika siųs 
karo reikmenis Sovietam.)

Amerikos ir Anglijos am
basadoriai Japonijai įspėjo 
jos valdžią, kad jeigu japo
nai siųs savo armiją ar lai
vyną į Thailandą (Siamą), 
tai Amerika ir Anglija rim
tai tuomi susirūpins.

Anglija Jau Galėtą Už
pult Nacius Sausu
moj, Rašo “Pravda”
Maskva. — Sovietų vadai 

ir laikraščiai ragina anglų 
armiją užklupt nacius sau
sumoj iš vakarų šono, kuo
met Hitleris turi pilnas ran
kas darbo sovietiniame 
fronte per 1,800 mylių.

“Pravda”, Sovietų Komu
nistų Partijos organas, ra
šo:

“Anglų orlaiviai savo žy
giais prieš miestus viduri
nėje ir vakarinėje Vokietijo
je įrodė, kad gerumu jie 
viršija vokiečių orlaivius, ir 
dabar, be abejo, Anglija 
pralenkia vokiečius skai
čium pasistatomų orlaivių.

“Be to, Anglijai tarnau
ja orlaivių fabrikai Jungti
nėse Valstijose, Kanadoj ir 
Australijoj, kurių vokiečiai 
visiškai negali pasiekti.

“Anglijos laivynas atsilai
kė Atlanto Vandenyno ko
voje, nepaisant kaip vokie
čių komanda gyrėsi ir grū
mojo.

“Anglų karo laivynas įro
dė, kad jis sugeba už tikrint 
nuolatinį plaukimą žibalo,

to nepamiršta jos mirtini prie- neišstos karan prieš Vokie-i^aro medžiagų ir maisto ne
šai. Naujo gyvenimo saulė vėl 
užtekės ir vėl gražiai nušvies 
visus mūsų senosios tėvynės 
laukus ir kampus.

tik pačiai Anglijai, bet ir 
jos armijoms Afrikoj ir 

ORAS. —- Šį ketvirtadienį Azijoj, o vokiečių vėliava 
(Tąsa 5-me puslapyje)

tiją.

giedra, šilčiau.

London, rugp. 13.—Anglų 
ir Sovietų orlaiviai naktį su
tartinai pleškino Berlyną, 
vieni iš vienos pusės, kiti iš 
antros.

Maskva, rugp. 13.—Jau 
ketvirtu kartu naktį sovie
tiniai orlaiviai atakavo Ber
lyną galingiausiomis oro 
bombomis ir padarė eilę di
džių gaisrų ir sprogimų. 
Bombos buvo mėtomos į ka
rui svarbius pastatas. Visi 
Sovietų orlaiviai sveiki su
grįžo.

TEBESIAUČIA GAISRAI
BOMBARDUOTUOSE NA

CIŲ DIDMIESČIUOSE
London, rugp. 13.—Būriai

Anglijos orlaivių ne tik iš-

vien su Sovietų orlaiviais 
smarkiai bombardavo Ber
lyną; jie taipgi įnirtusiai 
ardė ir degino tris kitus di
delius miestus: Magdebur
gą, Hanoverį ir Esseną, vo-

DRAFTUOTI KAREIVIAI
TURES PUSTREČIŲ METŲ

TARNAUT ARMIJOJ
Washington. — Jungtinių licininkam ir atsarginiam 

Valstijų kongreso atstovų (rezervistam), kurie pradi- 
rūmas 203 balsais prieš 202 niai buvo paimti armijon 
priėmė įnešimą, kuris reika-! tiktai vieniem metam. Sena- 

• tas jau pirmiau priėmė tokį 
sumanymą. Dabar bus išly
ginti kai kurie smulkūs 
skirtumai tarp senatorių ir 
kongresmano priimto suma
nymo; ir prezidentui Roose- 
veltui pasirašius jį, sumany
mas taps įstatymu, ir mini
mi kariai turės tarnaut ar
mijoj iki pustrečių metų iš 
viso. Laisvu noru įstoju
siems armijon kareiviam 
tarnyba taipgi bus pailgin
ta 18 mėnesių.

Šis kongresmanų ir sena
torių tarimas reikalauja $10 
daugiau mokėt mėnesinės 
algos visiem kareiviam po 
pirmų metų tarnybos. Ofi- 
cieriam alga nepakeliama.

Tarimas pareiškia, kad

kiečių fabrikų centrus. Es-1 jauja pusantrų metų pail
sene yra didžiausi Vokieti- gint tarnybą kariuomenėje
jos Kruppų fabrikai ginklų 
ir amunicijos, 
siaučia gaisrai 
tuose.

MILIONAI
BOMBŲ

Per dvi naktis ir dieną 
anglų orlaiviai numetė 4 
milionus 480 tūkstančių sva
rų sprogdinančių bombų į 
nacių miestus ir prieplau
kas, nekalbant apie daugius 
numestų padegančiųjų bom
bų.

Dar tekė
tuose mies-

SVARŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugp. 12. — Sovietų žinių Biuro šiandienini 

pranešimas sakė:
Naktį rugp. 11 į 12 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius 

su priešu linkmėse Kaekisalmi, Solcy, Smolensko, Koros- 
tenio ir Umano. Kitose linkmėse ir fronto dalyse nebuvo 
jokių didesnių karo veiksmų.

Mūsų oro laviynas, sutartinai veikdamas su žemės ka
riuomene, vis kirto smūgius mechanizuotom ir motori
zuotom priešo jėgom, jo pėstininkam ir jo orlaiviam sto
vyklose.
NUSKANDINTA 4 VOKIEČIŲ TORPEDLAIVIAI IR 

2 KAREIVINIAI LAIVAI
Maskva, rugp. 13. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Nieko svarbaus neįvyko fronte rugp. 12 d. Mūsų or

laiviai, bendradarbiaudami su mūsų žemės jėgomis, ir 
toliau smogė priešo pėstininkam ir motorizuotai ir me
chanizuotai jo kariuomenei. 41 vokiečių orlaivis tapo 
nušautas žemyn rugp. 10 d. Mes netekome 34 orlaivių. 
Patikrinta, kad du vokiečių orlaiviai buvo nukirsti že
myn laike jų užpuolimo ant Maskvos rugp. 11 d.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Naciai Sakosi Suėmę Du 
Sovietų Generolus Ir 

“Apsupą” Odesą
Berlin. — Nacių žinių ag

entūra skelbia, kad jie su
naikinę Sovietų pėstininkų 
korpusą ties Umanu, tarp 
Kijevo ir Odesos; sakosi pa
ėmę nelaisvėn generolus N. 
Kirilovą ir P. Panedieliną. 
Naciai skaičiuoja, kad jie 
iki šiol užėmę 388,185 ket
virtainių mylių plotą.

Berlin. — Naciai neoficia
liai sako, kad dalys jų ka
riuomenės “pradeda apsupt 
Odesą,’1 Sovietų prieplaukos 
miestą prie Juodosios Jūros.

(Sovietų pranešimas ro
do, kad trečioji nacių ofen- 
syva išsisemia ir tapo su
laikyta.)

Vokiečiai sunaikinę dar 
70 sovietinių tankų pietinia
me fronte, tarp kurių sep
tyni buvę nepaprastai dide-

draftuotiems kareiviam, mi-

Įvesta Jau Pilna 
Naciška Diktatūra

Vichy Franci joje

Vichy, Francija. — Mar
šalas Petain, ministeris pir
mininkas Francijos neužim
tos dalies, atsišaukė į gy
ventojus veikt išvien su Hit
lerio “naująja tvarka” Eu
ropoj. Jis paskelbė, jog nuo 
šiol jis pats “ne tik valdo, 
bet ir įstatymus iš viršaus 

iktuoja.” ?
Hitleriui pataikaujantis 

dmirolas Darlan, vice-pre-

Sovietų Orlaiviai Vis 
Bombarduoja Vokie

tiją ir Berlyną

mjeras, tapo paskirtas ir “šalies reikalai randasi pa- 
apsigynimo ministerių. |V0Juje,” panaikina tą 
Dabar jis užima šių mi- punktą drafto įstatymo, 

nisterių vietas: karo, laivy- kyris buvo nustatęs ne dali
no, orlaivyno, užsienių rei-,^a^ kaip^ 900 tūkstančių 
kalų, propagandos ir kolo
nijų gynimo.

Sovietai Sunaikino Vo- 
kiečią Diviziją, Su

pliekė 3 Pulkus
Maskva, rugp. 13. — Rau

donoji Armija praneša, kad 
ji visiškai sutriuškino vieną 
vokiečių pėstininkų diviziją^ 
du batalionus ir vieną smar
kiausią vokiečių pulką ped 
trijų dienų kovą dėl vienos 
didelės geležinkelio stoties. 
Tai buvo “šturmininkų” 
“Vikingų” pulkas.

draftuotų kareivių bile lai- , 
ku armijoje; vadinasi, da
bar galės būt imama kariuo
menėn neribotas skaičius 
vyrų.

Senatas nutarė paleist iš 
armijos vyrus, kuriem su
kaks 28 metai amžiaus, jei
gu jie to norės; kongreso at
stovų rūmas neteikia jiem 
tokios lengvatos.

RUOŠIASI SIŲST ARMIJĄ 
Į LAIVASTATYKLAS

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos valdžia 

ir jau ruošiasi siųsti armiją 
|užimt Federal kompanijos 
ilaivastatyklas Kearny, N. J., 

IŠDAUŽYTAJDAUG VO- prieš kurias streikuoja 16,- 
000 darbininkų, vadovauja
mi CIO unijos. Svarbiausiai 
jie reikalauja pilnai pripa
žint uniją.

KIEČIŲ TANKŲ
Maskva. — Čionaitinis 

New Yorko Times kores
pondentas Sulzberger pa
siuntė tokį pranešimą savo 
laikraščiui:

Maršalo Budionnio 
manduojami raudonarmie
čiai išdaužė didelę eilę vo
kiečių tankų ir šarvuotų au
tomobilių, kuriais liko už
versta visa šešių mylių ilgio 
linija, Korostenio srityje.

Sovietų Baltijos Laivynas 
sėkmingai veikia prieš vo
kiečių laivus.

Daugelyje vietų naciai, 
negalėdami pasivaryt pir
myn, kovoja iš apkasų.

Berlin.—Vokiečių koman
da sako, kad jų orlaiviai 
naktį bombardavę karinius 
punktus Maskvoj ir kelias 
geležinkelių stotis; sukėlę 
didelius gaisrus ir eksplozi
jas jose.

Sovietų orlaiviai kai kur 
bombardavo šiaur - rytinę 
Vokietiją, bet, girdi, tik du 
prasiveržę linkui Berlyno, 
ale ir tie buvę atmušti atgal. 
Pasak vokiečių komandos, 
tai sovietiniai orlaiviai ma
žai nuostolių tepadarę.
Naciai Sako, kad Jie Vejąsi 

Raudonąją Armiją
Berlin, rugp. 13.—Nacių 

komanda skelbia, kad jie 
vejąsi raudonarmiečius pie
tinėje Ukrainoje, o šie, gir
di, bėgą linkui Odesos ir ki
tų Juodosios Jūros prieplau- tiem prasiveržt arčiau Ode- DAUGIAU PASAULINIŲ 
kų. (Tąsa 5-me puslapyje) !

ko-

Naciai Ukrainos Fronte 
Menkai Laimėję, Daug 

Nukentėję
Berne, šveic. — Sovietų 

kariuomenė padarė

Amerika Pertrauksianti Ry
šius su Vichy Francija

Washington. — Numato
ma, jog Amerika sutraukys 
diplomatinius ryšius su Vi
chy Franci j os valdžia, kuri 
paskelbė, kad ji “laisvu no
ru bendradarbiauja” su Vo
kietijos naciais.

Berlin, rugp. 13.—Vokie
čiai sako, kad per 24 valan
das jie nušovę žemyn 57 an
glų orlaivius.

Thailando (Siamo) vald
žia užreiškė, kad ji visomis 
jėgomis gins savo šalį nuodaucr

nuostolių vokiečiam bandan- bile isiveržgliU-

ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE
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Ką Fosteris Patyrė Vakaruose
Šiomis dienomis Niūjorkan sugrįžo 

USA Komunistų Partijos pirmininkas, 
Wm. Z. Fosteris. Jis važinėjo po vakari
nes valstijas. Kelyje išbuvo apie šešias 
savaites. Jis dalyvavo masiniuose mitin
guose—sakė kalbas; kaip pats sakosi, 
Fosteris kalbėjosi su žmonėmis trauki
niuose, namuose ir visur kitur apie svar
biuosius reikalus.

Sugrįžęs Niūjorkan jis turėjo pasikal
bėjimą su spaudos korespondentais. Ko
munistų Partijos pirmininkas pareiškia, 
jog vakarinėse valstijose žmonės gerai 
supranta, jog nacių užpuolimas ant So
vietų Sąjungos paliečia ir Jungtines Val
stijas; kad Sovietų Sąjunga, mušdama 
vokiškus barbarus, gina ne tik savo lais
vę ir nepriklausomybę, bet ir Amerikos.

Žmonės, kurie iki šiol gyveno iš skleidi
mo neapykantos ir propagandos prieš 
“raudonuosius,” dėl to labai yra susirū- 
nę. Kaip čia, girdi, galima, kad jų dar
bai nuėjo niekais, kad Amerikos liaudis 
stovi su Sovietų Sąjunga. Todėl tie “rau
donųjų” neapken tėjai dar labiau pasmar
kina savo pragaištingą propagandą.

Bendrai, žmonių ūpas, sako Fosteris, 
yra geras. Defytizmui jie nėra pasidavę. 
Pasak jo:

“Vienas dalykas teko įsidėmėti laiky
tuose masiniuose mitinguose, būtent, kad 
juose nesimatė defytizmo linkui Sovietų 
Sąjungos, nors spauda ir radijo pirmomis 
karo savaitėmis pilniausiai daleido, būk 
Raudonoji Armija greitai susmuksianti. 
Nepaisant to, komunistai ir darbo žmo
nių masės, arti partijos stovinčios, tąja 
defytimo propaganda neužsikrėtė todėl, 
kad jie turėjo tokį gilų įsitikinimą į Rau
donosios Armijos kovojančią galią... ”

Jis pažymėjo, kad partijos nacijonali- 
nio komiteto rezoliucija, priimta birželio 
28-29 dd., tapo visur komunistų konfe
rencijų užgirta, ir kad kiekvienos valsti
jos bei srities komunistai priėmė atatin
kamus konkrečius tarimus, kaip pravesti 
tąją rezoliuciją gyveniman.

Bendrai paėmus, sake Fosteris, vaka
rinių valstijų organizuoti darbininkai, 
ypačiai CIO, yra griežtai nusistatę, kad 
Amerka teiktų kuogreičiausią ir didžiau
sią pagalbą Anglijai ir Sovetų Sąjungai. 
Tas viskas deda pagrindus politinei vie

nybei tarpe CIO ir ADF narių darbinin
kų.

tautų tartis ir jungtis kovai prieš savo 
didžiausią priešą—hitlerizmą. Šis jun- 
gimąsis, aišku, neturi nieko panašaus į 
tąjį pan-slavizmą, kokį kadaise propaga
vo carizmas. Tuomet carizmas kėsinosi 
visas slavų (ir ne slavų) silpnutes tautas 
pavergti ir jas išnaikinti. Gi dabartinis 
slavų bruzdėjimas rodo visai kitą: kiek
viena slavų tauta jungiasi bendrai kovai 
prieš bendrą priešą; kiekviena slavų tau
ta kovoja prieš hitlerizmą, kad jį kuovei- 
kiausiai sunaikinti. Kiekviena slavų tau
ta yra lygi—nepaisant, kaip ji didelė ar 
maža. Kiekviena slavų tauta sprendžia 
pati savo likimą, savo ateitį.

Žymusis rusų rašytojas, Aleksiejus 
Tolstojus, giminaitis Levo Tolstojaus, 
aną dieną pareiškė Maskvoje:

“Mūsų vienybė bus lygių vienybė. Mus 
akstiną vienas uždavinys: Hitlerio armi
jų nugalėjimas ir sunaikinimas militariz- 
mo ir agresijos mašinerijos, kurią na
ciai pastatė...

“Mes nestojame už valdymą kitų, nei
gi už vaidinimą vyriausios rolės santi- 
kyje su kitomis tautomis. Griežtai ir be
sąlyginiai mes atmetame pan-slavizmą 
kaipo griežtai reakcinį požymį, visiškai 
priešingą žmonių lygybės dejai ir prie
šingą aukštiems tautinio plėtojimosi tau
tų ir valstybių siekiams.”

Kitais žodžiais, šis slavų subruzdimas 
aiškiai pasireiškia kapo progresyvus ju- 
dėjmais preš fašizmą, prieš hitlerizmą, 
už savo ir visų tautų laisvę.

Reikia pabrėžti, kad tuo klausimu gra
žų pareiškimą lenkų vardu padarė lenkų 
generolas, Marijonas Janušaitis (pavar
dė lietuviška). Jis taipgi karštai pareiš- 

■ kė, jog slavai turi šiuo metu vienytis 
! sumušimui visos žmonijos bendro neprie- 
i teliaus hitlerizmo. Teisingai gen. Janu

šaitis pabrėžė, kad per tą laiką, kai Len
kiją, Čechiją, Jugoslaviją ir kitus kraštus 
Hitleris puolė, tai Sovietų Sąjunga ne
miegojo—ji ruošėsi, nes žinojo, kad anks
čiau ar vėliau teks jai grumtis su did
žiausiu žmonijos priešu. Todėl dabar pa
saulis ir randa atspirtį Sovietų Sąjungoj, 
galinčioj pekliškąją hitlerizmo karo ma
šiną atremti.

Maskvoje įvyko slavų tautų atstovų 
konferencija. Kai šios konferencijos ta
rimai ir atsišaukimas pasieks pavergtas 
lenkų, slovakų, serbų, cechų, bulgarų 
tautas, reikia tikėtis, kad ten prasidės 
dar didesnis bruzdėjimas, dar didesnės ir 
platesnio apėmio kovos prieš vergėjus 
nacius. Rošytojo Tolstojaus žodžiais:

“Ateis valanda, kada ne šimtas serbų, 
lenkų arba partianiškų kovotojų Make
donijos kalnuose bei Juodkalnijoje bus 
sušaudyta už kiekvieną nužudytą vokie
tį, bet kai už vieną nukankintą serbą, len
ką, juųdkalnietį, slovėną ar makedoną 
bus nužudyta tūkstančiai fašistų.”

LAISVĖ

Jauna Sovietu Sąjungos moteris kovotoja savanoriai 
įstojo į frėntą; tokių savanorių moterų, pasirįžusių 
kovoti su baisiuoju žmonijos priešu hitlerizmu Sovie
tuose yra milijonai.

Ką Reiškia Sovietų ir 
įlenki jos Sutartis?

Europos reakcioniškiausių val
stybių bendradarbiavimo, ku- 
rids susivienijo kovai prieš 
revoliucijas ir tautinio išsilais
vinimo judėjmus. Tai ir pa
sako viską, kas reikia pasa
kyti. Bet tas taipgi reiškia, | 
kad nėra ir negali būti jokio 
panašumo tarpe 1795 metų ir 
1939 metų.

Argi nebuvo įrodyta, jog 
Sovietų armijos įėjimas į Len
kijos rytines sritis 1939 mė

PARTIZANŲ KOVA
Sovietų maršalas Simon 

Timošenko, kuris pas toja 
fašistams kelius linkui 
Maskvos, išleido atsišauki
mą j partizanus, šaukiant 
juos kovon prieš fašistus 
barbarus. Atsišaukime tar
pe kitko skaitome:

“Naktis yra jūsų perga-
tais buvo padarytas tada, ka- Jių laikas. Raudonoji Arm i-
Ja l,r <■> 1 A/T a 1 nt/wrn n Z J n • T • • i . • i •da, kaip Molotovas (tada bu- ja dieną ir naktį rodo vis 
vęs premjeras, o dabar užsie- a tį kovingumą visais 
mo reikalu komisaras) savo > ... , ?. , .xl.„ . ... . , -• frontais ir krusina skaitlm-
17 dieną teisingai atžymėjo, £as ^asisfŲ Oldas. Vietos 
Lenkija virto patogia dirva vi- 'g y v e otojai teikia ir gali 
sekios rūšies nelauktiems įvy- daugiau teikti pagelbos 
kiams, kurie gali sudaryti pa- Raudonajai Armijai. Parti- 
vojų Sovietų Sąjungai. Tų sri- zanų veikla nacių užnuga
rių gyventojai didžiausioj dau-’ryj įvaro baimę barbarams 
gumoje susidėjo iš ukrainiečių užpuoliams.
ir baltgudžių, kuriems ištiesti 
savo pagalbos ranką, akivaiz
doje pavojaus vokiškos oku
pacijos, teisingai Sovietų Są-’šą, naikinkite nacius už- 
junga skaitė savo šventa pa- froiltėj, griaukite jų trans- 

!reig’a- ’portą, naikinkite gazoliną,
Tas jau vienas prašalina vi- amuniciją, maistą, deginki- *1 . •

“Partizanai, jungkite sa
vo jėgas ir atakuokite prie-

Slavą Pasaulis ir Žmonijos Laisvė
Iš pasalų užpuldamas Sovietų Sąjungą, 

Hitleris ir jo propagandistai skelbia, kad 
slavai turį būti nugalėti ir pavergti, nes 
jie esą “žemesnės rasės žmonės” ir juos 
“arijonai” (vokiečiai) turį valdyti. Hitle
ris “pamiršta”, kokioje kompanijoje jis 
pats sėdi,—jis pamiršta, kad jis yra susi
vienijęs su tokios rūšies “arijonais” kaip 
italai, su tokios rūšies “arijonais”, kaip 
japonai. Bet jam svarbu paskirstyti tau
tas, jas nugalėti ir pavergti. Pirmiau
siai jis puolė žydus, paskui puolė lotynus, 
paskui anglo-saksus, o dabar slavus. Jei
gu jam pavyktų nugalėti slavų pasaulį, 
tuomet jis ir velatMgrįžtų į anglo-saksus 
ir Amerikos žmones,—lotynus ir kito
kius.

Mums čia svarbu tarti kelis žodžius dėl 
slavų pasaulio. Hitleriui iki šiol pavyko 
pavergti: lenkus, cechus, slovakus, ser
bus, juodkalniečius ir bulgarus. Jis da
bar tą patį pasimojo padaryti su ukrai
niečiais, bielorusais ir rusais. Tai vis tau
tas, sudarančios slavų pasaulį,—daugiau 
200 milijonų žmonių.

U Todėl visai natūralu, kad šitokiam at
sitikime pradėta tarpe slavų pasaulio

Mokslas Buvo Pradėjęs Žydėti
Rašydamas apie Tarybų Lietuvoj mok

slo plėtojimąsi Kaune išėjęs dienraštis 
“Tiesa” (iš birželio 8 d.) nurodė:

“Jau pirmaisiais Tarybų Lietuvos so
cialistiniais mokslo metais, 1940 m. ru
dens semestre, vien tik Kauno universi
tetan buvo priimta žymiai daugiau stu
dentų, negu kitais metais. Nuo 1939 me
tų rudens, išsikėlus į Vilnių humanitari
nių mokslų ir gamtos matematikos fa
kultetams, Kauno Universitete liko medi
cinos ir technikos fakultetai. Į šiuos du 
fakultetus (technikos fakultetą perorga- 

'nizavus į technologijos ir statybos fa
kultetus) 1940 m. rudens semestre buvo 
priimta 2,285 studentai. Anksčiau 1938, 
39 metais į gamtos ir medicinos fakulte
tus būdavo priimama daugiausia 1,383 
(1939 m.) studentai, padidėjimas beveik 
100%.

“Jau pirmieji socialistiniai mokslo me
tai sugriovė smetoninio režimo aimanas 
dėl studentų ir bendrai dėl inteligenti
jos pertekliaus. Socialistinė Lietuva ne
žino mokslo žmonių pertekliaus. Padidin
tos stipendijos pereitais metais atvėrė 
duris \į universitetus daugeliui darbo 
žmoniil Ateinantieji mokslo metai žada 
dar didėsnį studentų skaičių. Juk šiemet 
vidurinės mokyklos išleidžia dvigubas 
abiturientų laidas, daugelis viduriniųjų 
mokyklų išleido 9-tąsias klases. Aišku ši
tie tūkstančiai darbo žmonių sūnų ir duk
rų norės pasinaudoti tarybų valdžios su- 
teiktom galimybėm siekti aukštojo moks
lo.” : •

Taip, Tarybų Lietuvoje buvo atsidarę 
vartai darbo žmonėms į meną, į mokslą, į 
šviesesnį ir gražesnį gyvenimą., Deja, 
juodojo fašizmo užpuolimas, karas, tą

Prieš kelias dienas Londone tapo pasirašyta sutartis sokį paiygininfą tarpe 1939 ir,te tiltus, griaukite telegra- 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Lenkijos valdžios, kuri randa- 1795 metų. Ypatingai dabar,’mo ir telefono stulpus, pa- 
si Londone, su generolu Sikorskiu pryšakyje. Dėlei tos šviesoje vėliausių įvykių, suriš-‘degkit namus ir miškus, kur 
sutarties kilo plačiausių diskusijų spaudoje. Prabilo ir tų su išdavikiška hitlerinės Vo- vokiečiai fašistai slapstosi. 
Sovietų valdžios oficialis organas “Izviestijos” editoriale kieti jos agresija prieš Sovietų Neduokite jiems nei svaro 
rugpjūčio 4 d. Kadangi šita sutartis paliečia ir lietuvius, Sąjungą, pasidaro aišku, kaip maisto< Muškite priešus, 
tai su jos reikšme pravartu susipažinti ir Amerikos lie- "'939 metų nide>ų"ikad atkeršinus už jūsų su-

kuomet jinai neleido'naciškai degintus namus, už nužudy- 
Vokietijai įsiveržti į Vakarinę tus vaikus ir liaudies var- 
Ukrainą ir Vakarinę Baltgudi-jgUS. Muškite priešą SU Ug- 
ją, kurios būdamos vokiško |Uimi, rankinėmis granato- 
nacizmo rankose būtų buvu-(mis, ginklais. Gelbėkite 
sios tuojau paverstos punktais Raudonajai Armijai. Krau- 
agresijos prieš Sovietų Sąjun
gą. Kaip tik šis Sovietų vald
žios žygis 1939 metais davei 
teigiamų rezultatų 1941 me
tais. Dabar jau aišku, kokią 
rolę sulošė prijungimas vaka
rinės teritorijos prie Sovietų 
Sąjungos 1939 
kymui nacių 
(blitzkriego). 
abejonės, kad 
jos pozicija būtų šiandien jai 
daug, parankesnė, jeigu Sov. 
armija būtų buvus priversta su
sidurti su vokiečių armijos iš- 
davingu, nelauktu užpuolimu 
Odesos, Kamenets-Podolsko ir 
Minsko distriktuose, vietoj 
Lvovo, Brest-Litovsko ir Bie- 
lostoko distriktų. Tiktai So
vietų valdžios' numatymas iš 
anksto ir gilus supratimas su
teikė Sovietų 
giau vietos ir 
rank urnų.

Ir tie, kurie 
jėgė teisingai įvertinti 
faktus, neturi priežasties žiū
rėti į 1939 metų įvykius, kurie 
buvo atvaizduoti 1939 metų 
sutartyje, iš 1795 metų įvykių 
taškaregio. Pagal Sovietų Są
jungos-Lenkijos 1941 metų 
liepos 30 dienos sutartį, Sovie
tų valdžia pripažino, kad So- 
vietų-Vokiecių 1939 metų su
tartis, kas liečia teritorinius 
pakeitimus Lenkijoj, netenka 
galios. Tas pabrėžia, jog “te
ritoriniai pakeitimai” negali 
būti amžini ir kad tie rubežiai, 
kurie yra įstegti pagal tuos 
“pakeitimus”, neats tovauja 
nieko nepaliečiamo.

Pavyzdžiui, mes neskaitome 
Lenkijos - Sov. Sąjungos rube- 
žių, nustatytų pagal 1921 me
tų Rygos sutartį, nepaliečia
mais, neigi mes sutinkame su 
tuo supratimu, kad “niekas ne
drįsta sakyti, kad galima sta
tyti klausimą dėl 1939 metų 
lenkų valstybės rubežių,” kokį 
savo prakalboje išreiškė Sikor
skis. Tai nėra pripuolamas da
lykas, kad Anglijos valdžia 
atsisakė gvarantuoti tuos Len
kijos rubežius, kurie buvo 
1939 metais prieš karą tarpe 
Vokietijos ir Lenkijos.

Sovietų-Lenkijos ateities ru
bežių problema yra ateities 
reikalas. Negali būti jokios 
abejonės, kad abiejų pusių ge
ri norai ir supratimas dalykų 
sėkmingai išris šią problemą 
ateityje, kaip kad išrišo šių 
dienų problemas.

tuviams. “Izviestijų” editorialas skamba sekamai:
Sovietų Sąjungos - Lenkijos 

sutartis, kurią prieš kelias die
nas Londone pasirašė Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos atstovai, 
atkreipė dėmėsi viso pasaulio 
—kaip draugų, taip lygiai ne
prietelių. Visos laisvę mylin
čios pasaulio tautos sveikina 
šitą sutartį, teisingai manyda
mos, kad įsteigimas draugiš
kų ryšių tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos žmonių ir jųjų 
bendra kova prieš hitlerinę 
Vokietiją, kuri sutrempė su
tartis ir pardavingai sulaužė 
savo pasižadėjimus, padary
tus Sovietų Sąjungai, Lenkijai 
ir kitoms šalims, atneš hitle
rizmo susmukimą.

Sovietų-Lenkijos sutartis su
silaukė labai šiltos simpatijos 
ir nuoširdaus pritarimo ypa
tingai iš tų kraštų, kuriuos 
pavergė vokiškas nacizmas, 
tokių, kaip Jugoslavija, Nor
vegija, Čechoslovakija ir Grai
kija. Sovietų-Lenkijos sutartis 
susilaukė šiltos simpatijos taip
gi nuo didelės gyventojų da
lies tokiose šalyse, kaip Suo
mija ir Rumunija, kurios ta
po Vokietijos vasalais (paval
diniais).

Ryšyje 
sutartimi 
tuziazmo 
cechų,
rie yra suradę sau 
įvairiuose Europos 
ir Amerikoje.

Sovietų-Lenkijos
skambėjo po visą pasaulį kai
po šaukimas prie vienybės vi
sų tų, kurie dega kerštu ir 
piktumu naciškiems pavergė
jams, kurie pasirengę paauko
ti savo gyvybę už savo šalis ir 
kurie, kaip Stalinas pasakė, 
stoja už laisvę prieš paver
gimą, arba prieš grūmojimą 
pavergti per Hitlerio naciškas 
armijas.

Sovietų Sąjungos žmonės 
sveikina Sovietų-Lenkijos su
tartį, kaipo stiprų pamatą fra- 
ternaliam žmonių bendradar
biavimui ir jųjų bendrai hegai- 
lestingai kovai prieš hitleriz
mą—prieš šitą žiaurų, išdavin- 
gą ir piktą slavų neprietelių 
ir neprietelių visos pažangio
sios žmonijos.

So.vietų-Lenkjjos sutarties— šyje su šiuo faktu Marksas ra- 
taipgi sutarties tarpe . So-j še: “Tiktai demokratinė Len- 
vietų S ą j u n g os ir cecho- kija gali būti nepriklausoma”, 
slovakijos ir a t s te i girnas Tai buvo nepaprastai teisin- 
diplomatinių ryšių tarpe So-' ga didžiausios svarbos pasta- 
vietų Sąjungos ir Jugoslavijos, ba, ne tik to laikotarpio Len- 
begailestingai ir žiauriai hitle- kijai, bet taipogi dėl dabarti- 
rinių gaujų sukriūšintos — nes Lenkijos ir dėl lenkų va- 
svarba yra didžiausia, ši su-'dų ir valstybės vyrų.
tartis peržengia ribas santy-| 1795 metų įvykiai buvo tie
kių tarpe dviejų valstybių, sioginis išdavas tuolaikinių

kurios sutartį pasirašė. Ji 
įgauna ypatingos svarbos gy
venimo ir mirties kovoje tarpe 
demokratinių ir fašistinių ša
lių—toje kovoje, kurios sun
kiausią naštą neša žmonijos 
ava n gar d as—So vi etų Są j u nga, 
ir kurios pasekmės reikš, ačiū 
Sovietų • Sąjungai, amžiną pra- 

barbariz-

sutarties 
tame fak-

Sovietu vald-
zios žygis 
kuomet jinai neleido

vokiečiai fašistai slapstosi.

jas už kraują, mirtis už mir
tį! Jungkite visas savo jėgas 
priešo sunaikinimui!”

Klausiniai ir Atsakymai

su Sovietų-Lenkijos 
išsiliejo didelio en- 
banga tarpe lenkų, 

jugoslavų išeivių, ku- 
priegl atidą 
kampuose

sutartis nu-

šalinimą hitlerinio 
m o.

Sovietų-Lenkijos 
svarba tapgi gludi
te—ir tas užsitarnauja did
žiausios atydos,—kad nuo šios 
dienos liaudies karas prieš hit
lerizmą įgaus dvigubai dau
giau spėkos ir herojizmo hit- 

i lerinės Vokietijos pavergtuose 
kraštuose, kurios mato Sovie
tų Sąjungoje pavyzdį neturin
čio sau lygaus pasirįžimo, drą
sos ir tikrai aukšto militari- 
nio mokslo, kuris pergalingai 
kertasi su hitlerinės Vokieti
jos militariniu mokslu.

Sovietų-Lenkijos sutarties 
istorinė reikšmė ryškiai išaiš
kina tą didelį visuomenės su- 
siinteresavimą ir gyvą atsilie-1 
pimą, kurį jinai iššaukė visa
me pasaulyje. Vienok mes ne
galime išvengti neatžymėję to 
fakto> kad analizuodami ir 
įvertindami Sovietų Sąjungos- 
Lenkijos sutartį, tūli žmonės 
kaikada duoda istorinius pa
vyzdžius ir bando padaryti is
torinius palyginimus, kurie 
jokiu būdu nėra teisingi.

Pavyzdį tokio palyginimo 
galime paimti iš Lenkijos pre
mjero Sikorskio prakalbos lie
pos 31 d. pasakytos Londone. 
Joje daromas palyginimas tar
pe 1795 metų, kuomet “dvi di
delės spėkos—Vokietija ir Ru
sija—prisiekė, kad Lenkija ir 
lenkų tauta turi išnykti ant 
visados” ir 1939 metų, kuo
met “panaši sutartis dėl su
naikinimo Lenkijos ant visa
dos” buvo padaryta.

Iš tiesų, 1795 metai lenkų 
istorijoje buvo liūdni metai. 
Tai buvo metai taip vadinamo 
trečio padalinimo Lenkijos, 
kuri susmuko ne vien tik ir 
ne vyriausia dėl išlaukinės po
litikos, bet dėl vidujinės poli
tikos.

I Tai ne priepuolis, kad ry-

motais 
žaibinio 

Nėra 
vokiečių

išblaš- 
karo 

jokios 
arrni-

Są jungai dau- 
strateginių pa

sų prato ir pa
žinos

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Jūs duodate atsa
kymus į šimtus klausimų ir, 
žinoma, duodate teisingus 
atsakymus bei patarimus. 
Tai ir aš norėčiau, kad ir j 
mano klausimą atsakytumė
te, arba duotumėte patari
mą, kur aš turiu kreiptis su 
tuomi klausimu. Štai, drau
gai, kame dalykas:

Aš gyvenu Pennsylvani- 
jos valstijoje ilgą laiką ir 
mano moteris pradėjo gau
ti taip vadinamą senatvės 
pensiją nuo 1941 metų ba
landžio 16 dienos. Ji viso la
bo gauna tiktai* $19.80 į 
mėnesį.

Kadaise mes turėjome di
delę šeimyną, bet jinai da
bar yra iškrikus. Tai dabar 
vaikai ir mus senius kviečia 
pas save gyventi, arba į 
New Yorko valstiją, arba į 
Connecticut valstiją. Tai ve 
čia ir yra tas klausimas: Ar 
mano moteris galėtų gauti 
ir kitose valstijose tą pačią 
pensiją, ar ne? Malonėkite 
atsakyti per “Laisvę.” Iš 
kalno tariu ačiū.

“Laisves” Senas 
Skaitytojas.

Atsakymas
Kadangi jūsų žmona, kiek 

mes suprantame, gauna 
Pennsylvanijos valstijos se
natvės pensiją, o ne federa- 
lę, tai mums atrodo, jog ji
nai nebegautų tos pensijos, 
jeigu išsikraustytų į kitą 
valstiją gyventi. Tačiau mes 
tikrai nežinome ir nenorime 

’ draugų suklaidinti. Geriau 
kreipkitės su tuo klausimu 
į valstijos senatvės pensijos 
įstaigą, iš kur jūsų žmona 
tą pensiją gauna. Jie pa
aiškins.

Arba, jeigu ten nenorite 
kreiptis ,tai pasiteiraukite 
American Committee for

sutrukdė. Reikia tikėtis ir laukti, kad 
neužilgo bus toji diena, kada juodajam 
fašimui bus nusukta galva ir visas pa

vergtasis pasaulis, tame tarpe ir Lietu
vos žmonės ir vėl susilauks laisvės ir lai
mės.

Protection of the Foreign 
Born. Šio Komiteto adresas 
yra toks: 79 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
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Lietuviai, Gelbėkime Sovietams 
Medikamentais!

Draugės, Draugai ir Prieteliai!
Viso pasaulio akys nukreiptos į Sovie

tų Sąjungos didvyrišką kovą prieš bude
lišką fašizmą. Faktas, kad jeigu Vokie
tijos fašistai ir jų talkininkai laimėtų 
kovą prieš Sovietus, tai visame pasaulyje 
užviešpatautų baisiausia fašizmo reakci
ja ir darbo žmonių visi laimėjimai nu
eitų niekais. Priešingai, Sovietų Sąjun
gos laimėjimas karo žada ne tik išlais
vinti visas tautas ir tauteles, kurias pa
vergė Vokietijos ir Italijos fašistai, bet 
išlaisvinti Vokietijos ir Italijos liaudį iš 

po fašistų jungo. Tas žada grąžinimą tau
toms laisvių, darbininkų iškovojimų ir 
pasaulyj normalės tvarkos.

Štai kodėl taip pasaulis susiinteresavęs 
ta kova. Šioj kovoj yra pasirinkimas tik 
vienas: arba su Sovietų Sąjunga, Angli-a 
ja, Amerikos demokratija prieš budeliš- y 
ką fašizmą, arba su fašistais prieš So
vietų Sąjungą, Anglijos ir Amerikos de
mokratiją. Tą supranta kiekvienas sąži
niškas žmogus.

Užuojautos Raudonajai Armijai neuž
tenka. Jos sunkioj kovoj reikalinga talka 
viso pasaulio žmonių, kurie tik myli lais
vę, kultūrą ir žmoniškumą Reikalinga 
Amerikos ginkluota pagalba Sovietam ir 
Anglijai, kurią mūsų valdžia teikia ir 
žada teikti. Bet reikalinga ir plačiųjų 
masių tiesioginė pagalba Sovietų Sąjun
gai jos titaniškoj kovoj prieš sužvėrėju
sius viso svieto fašistus.

Amerikoj eilė aukštų mokslininkų, me
dicinos ir sveikatos srityj veikėjų jau 
suorganizavo National Committee for/1 
Medical Aid to the Soviet Union (Na-( 
cionalis Komitetas del Medikalės Pagal-l | 
bos Sovietų Sąjungai). To komiteto lai-) 
kinuoju pirmininku yra Daktaras Ed-( 
ward C. Carter, jo pagelbininku Dr. Hen
ry E. Sigerist. Jų centras randasi 56 
W. 45th St., Room 1006, New Yorke. Tą 
komitetą remia ir užgiria žymiausi Ame-i 
rikos medicinos srityj veikiantieji žmo-2 
nes. Jis stato savo tikslu tuojau siųsti/ 
į Sovietų Sąjungą medicinos reikmenų! 
kaip tai: quinine, cocaine, sulfapirenide ir

tt. Siųsti medikalius operacijoms reika
lingus prietaisus, kaip tai: operacijų 
įrankius, gyslų užveržimo prietaisus, žir
kles, X-ray filmas, kitokius reikmenis. 
Tą Amerikos liaudis gali greitai padary
ti, o Raudonajai Armijai visa tai labai 
reikalinga, nes kovos eina milžiniškos, 
kur šimtai tūkstančių kovotojų yra su
žeisti ir reikalauja greitos pagalbos, kad 
išgelbėjus jų brangią gyvybę.

Mes, lietuviai, galime padėti Sovietų 
Sąjungai jos sunkioj kovoj prieš bude
liškus fašistus. Mes nuoširdžiai gelbė- 
jome Ispanijos liaudžiai jos sunkioj ko
voj. Mes nuoširdžiai džiaugėmės, kada 
Raudonoji Armija buvo suteikus pagal
bą Lietuvos liaudžiai nusikratyti fašiz
mo. Mes giliai tikime, kad kada fašiz
mas bus sumuštas, tai visos pavergtos ša
lys jų tarpe ir Lietuva atgaus savo laisvę 

[ir liaudis vėl džiaugsis.
Todėl, šioj sunkioj valandoj ištieskime 

Ipagalbą Raudonajai Armijai ir kartu 
Lietuvos kovotojams kariams, kurie iš- 
[vien su Raudonąja Armija veda kovą 
prieš budelišką fašizmą.

Mes kviečiame visus lietuvius, kiekvie
name mieste, remti Nacionalio Komite
to dėl Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjun
gai Skyrius, rinkti aukas, teikti visokią 
organizacinę, moralę ir medžiaginę pa
galbą ! Mes kviečiame visas lietuvių orga
nizacijas aktyviai dalyvauti tame darbe 
ir bendroj kovoj, kuri tik nukreipta su
mušimui Vokietijos ir Italijos budeliško 
fašizmo.

Mes iš savo pusės žadame patarnavimą 
persiuntime aukų į minėtos organizaci
jos centrą, kur tokis patarnavimas bus 
reikalingas, per ALDLD Centrą.

k Teikime medikalę pagalbą Sovietų Są
jungai !

/ Telkime visus lietuvius mylinčius lais
vę, demokratiją ir žmoniškumą į bendrą 
kova prieš budeliška fašizmą.

ALDLD CENTRO KOMITETAS
< LDS CENTRO TARYBA 
\ LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
l CENTRO KOMITETAS.

i'

Kolektyviu farmų nariai Sovietu Sąjungoje įsirašo j Liaudies Savanorių Korpusą.

savo šalies išdavikišką vai-1i----- j ne_ Idžią, kuri kraštą įvelė 
laimę.

Vengrijos fašistinė 
džia, kaip kokis mėšlu 
tantis gyvūnas, velkasi su 
Vokietijos fašistais ir minta 
trupiniais. Vengrijoj javų 
valymas atliktas nacių prie
žiūroj ir tuč tuojau grūdai 
išvežami į Vokietiją. Pech 
mieste, ant vežimų su grū
dais, naciai rado užrašus:

“Nei vieno grūdo javų na
ciams. Kulkas jiems vietoj 
duonos!” Ir sekančią dieną 
kas nors padegė tuos veži
mus su grūdais.

Švedijoj, ši šalis vis dar 
“nepriklausoma,” bet ją Vo
kietijos fašistai apsupo iš 
visų pusių. Švedija nesiprie
šino fašistam.s ir per savo 
žemę perleidžia Vokietijos 
karo jėgas prieš - Sovetus. 
Švedų liaudis labai nepasi
tenkinus tokiu savo karališ
kos valdžios ir social-demo-1
1 r nn 4~ t i i vr i nr /n n I cy r< i t i

val- 
min-

kratų ministerių elgesiu.

Tuli 
augina naują- 
kiti dabar ve- 
rengiasi apsi- 
Visiem vėlinu

Iš “Laisvės” Pikniko Maynarde

IS KARO IR APIE KARA
Nacių žiaurumas ir Melai [siaučia budeliškas vokiečių delį prekybos laivyną, kuris

fašistų t e r o r as, šalies ir. pasaulyj užėmė ketvirtą vie- 
liaudies apiplėšimas. Vokie
tijos fašistai naktimis žudo 
buvusius graikų s u žeistus 
karius. Naciai atima nuo 
karių batus ir drabužius. 
Tas iššaukia Graikijoj parti
zanų kovą. Partizanai vei
kia iš kalnų. Visa Graikijos 
liaudis su didele vilčia žiū
ri į Sovietų Sąjungą, kad 
tik ji sumušus fašistus ga
lės išlaisvinti Balkanų pa
vergtas tautas.

Bulgarijoj, šią šalį Vokie
tijos fašistams pavedė jos 
pardavinga karališka Bori
so valdžia. Vokietijos fašis
tai apvagia bulgarus. Bul
garų liaudis buvo ir yra 
simpatinga Sovietams. Kad 
pakirsti tas simpatijas, tai 
Vokietijos fašistų orlaiviai,

Amerikinėj spaudoj jau 
buvo pasirodę sušaudytų 
žmonių paveikslai. Jie buvo 
prisiųsti iš Berlyno ir na
ciai skelbė, būk tai bolševi
kai tuos žmones sušaudė 
Lvove.

Dabar iškilo viešumon 
bjaurus Vokietijos fašistų 
žvėriškumas ir melai. Iš 
Lvovo pabėgo darbininkai 
Stefan Keriak ir Piotr Er
molenko ir jie pasako, ką 
savo akimis matė.

Kaip tik Vokietijos fašis
tai užėmė Lvovą, tai jie de
šimtimis areštavo buvusius 
paprastus darbininkus So
vietų valdžioj, darbo unijų 
narius, veikėjus ir patar
nautojus kooperatyvuose ir 
suvarę į vieną iš milicijos 
kiemų visus juos sušaudė iš 
kulkasvaidžių. S u š a u d yti naktį, iš liepos 23 ant 24 die- 
gulėjo krūvomis. Paskui at- nos iš 7,000 pėdų aukščio 
vyko fašistų judžių foto- 
grafistai ir nelaimingųjų 
aukų nutraukė paveikslus. 
Kaip minėjome, Vokietijos 
fašistai tuos paveikslus pri
siuntė į Ameriką ir sakė, 
būk tai “bolševikų aukos.” 
Jau tada New Yorke, ne 
vien darbininkų spauda, bet 
net “P. M.” laikraštis pa
reiškė, kad tai paveikslai tų 
nelaimingųjų, kuriuos fašis
tai sušaudė.

bombardavo Ruščuką, Plev- 
ną, Levečą. Savlevo ir kitus 
punktus ir paskui už tą pro
vokaciją kaičią vertė ant 
Sovietų orlaivių.

Norvegijoj. Jau antri me
tai, kaip ši šalis dejuoja Vo
kietijos fašistų p a v ergta. 
Norvegijos liaudis nuolatos 
apkraunama b a isiais tak
siais, taip, kad žmonių pra
siskolinimui nėra galo. Visa 
šalies industrija perimta į
vokiečių fašistų rankas, smarkiai degino žibalo šalti- 
Norvegų darbo žmonių už- nius ir sudaužė daug perdir- 
darbis taip mažas, kad au
dėjai ir kiti darbininkai tie
siai badauja. Vokiečiai fa
šistai išveža iš Norvegijos 
žalias medžiagas, ypatingai 
miškus. Norvegija pirm fa
šistų okupavimo turėjo di-griežtai nusistačius prieš

tą. Kada fašistai u ž puolė 
Norvegiją, tai laivyno 82% 
buvo Anglijos ir Amerikos 
prieplaukose, kur laivai ir 
pasiliko, nes jūreiviai atsi
sakė grįšti į fašistų užimtą 
savo tėvynę. Laivai, kurie 
buvo Norvegijoj, neturi 
ką veikti, nes neturi žibalo.

Norvegijos liaudies pasi
priešinimas prieš f a šistus 
nuolatos auga. V o kietijos 
fašistai prieš norvegus dūk
sta. Nėra tos nakties, kad 
fašistai nesušaudytų kelis 
norvegus, apkaltinę šnipa- 
vime.

Rumunijoj, šios šalies ba
jorai ir ponai pavertė kraš
tą į Vokietijos fašistų bazę 
Balkanų užkariavimui ir ka
rui prieš Sovietus. Bet Ru
munijos liaudis karui nepri
taria. Karo našta baisi. Vo
kietijos fašistai viešpatauja. 
Rumunus karius į mūšius 
varo vokiečiai fašistai su 
pagelba kulkasvaidžių. To 
pasėkoj rumunai jau neteko 
130,000 karių užmuštais ir 
sužeistais, tai yra, daugiau, 
kaip trečdalį savo visos ar
mijos.

1939 metais Rumunija pa
gamino 6,200,000 tonų žiba
lo. Dabar ta gamyba suma
žėjo, nes Sovietų orlaiviai

Anglai Sveikina Rusus
Virš 50 žymių Anglijos 

jaunuolių organizacijų vei
kėjų pasirašė po rezoliucija 
ir ją atnešę įteikė Londone 
Sovietų Sąjungos atstovui 
Ivan Maisky. Rezoliucijoj 
anglai jaunuoliai sveikina 
rusus, kaipo savo brolius 
bendroj kovoj prieš budeliš
ką Vokietijos ir Italijos^fa
šizmą.

Galutinas Finansinis 
Pranešimas

Praleisti šie vardai, kurie 
gražiai pasidarbavo dėl “Lais
vės” pikniko: John Kasparas 
su žmona, iš Norwoodo, auka
vo dvi kvortas Shanlly ir Kas
paras su drauge Zarubiene iš
leido ant laimėjimo padaryda
mi “Laisvei” $16.00. Ačiū už 
tokį gražų pasidarbavimą. A. 
Dambrauskas, iš So. Boston, 
pridavė už tikietukus $21.48, 
taipgi ir draugė E. Niaura, iš 
Dedham, Mass, pridavė 30c. 
Dėl visų “Laisvės” rėmėjų ži
nios, viso įeigų turėjom: $2,- 
759.01. Išmokėta $1,546.74. 
Pelno liko $1,212.27. Išaukau- 
ta: Apšvietos darbui $100; 
“Daily Worker” $50; “Vil
niai” $25; Lietuvių Apšvietos 
fondui $25, ir drg. E. Brow
der išliuosavimui $20 ir “Lais
vei” $991, o $1.27 dėl smul
kių išlaidų. Jei ne lietus, /tai 
piknikas būtų buvęs apie 
$2,000 pelno. Reikia visiems 
pasidžiaugti savo kolektyvio 
darbo pasėkomis, šiemet mote
rų \kliubai kaip tai Stoughton, 
Norwood, Lawrence, Worces
ter, So. Boston ir Montello, 
puikiai pasidarbavo. Didelis 
VALIO Mass, moterims! Di- 
deliausis darbas ir puikus pa- 
siaukavimas tai draugų ir 
draugių hudsoniečių, kurie 
darbavosi per kelias dienas 
prieš pikniką, bet ir pačiame 
piknike jie yra pirmutiniai 
prie darbo ir paskutiniai bai- 

I gia d arba. Bet hudsoniečiai

sako, kad ir kolonijų veikėjai 
šiemet labai gerai kooperavo 
su Hudsono gaspadoriais. Už 
daugiausiai parduotus tikietu- 
kus iš kalno pirmą dovaną ga
vo $10 draugas J. Yeskevičius 
—hudsonietis parduodamas už 
$46.41. Antrą dovaną gavo 
G. Shimaitis parduodamas ti- 
kietukų už $36 — dovana $5. 
Iš moterų draugė Yokšienė, 
buvusi šių metų viena iš gas- 
padorių, gerai prižiūrėjo visą 
tvarką, bet ir iš kalno tikietu- 
kų pardavė už $27. Kolonijos 
pirmoj 
antroj 
Boston, 
šiemet 
gingai
lietingoj dienoj gražaus pelno 
padarėm. Labai ačiū Worces
ter Aido Chorui, Norwood o 
Vyrų Grupei ir So. Bostono 
Harmonijos Grupei, taipgi 
Aleksandrui Vasiliauskui, ku
rie labai gražiai dainos prog
ramą išpildė. Taipgi, kalbėto
jam : Ann Burlak ir A. Bimbai 
už pasakytas įspūdingas pra
kalbas.

vietoj stovi Worcester, 
Hudson, trečioj So.

Bet ir visos kolonijos 
labai gražiai ir ener- 

darbavosi, už tai ir

jų vaikučiai buvo dar jauna- 
mečiai, visi bendrai su pilniau
sia energija budavojome, lip
dėme ir dailinome visokiais 
būdais progresyvj frontą. Tai 
buvo smagus laikotarpis! Pa
tys dirbome klasinio sąmonin
gumo darbą ir savo vaikučius 
priruošdavome pildymui dai
lės, bei muzikos programų.

Ir mes po šiai dienai nepa
mirštame mūsų pažangaus 
jaunimo. Dabar tas jaunimas 
jau suaugęs. Išaugo į gražius 
vaikinus bei merginas, 
jau apsivedę ir 
ją generaciją, o 
dasi, arba dar 
vesti ateityje.
geriausios ateities susilaukti.

Rugpjūčio 3 d., š. m. apsi
vedė mūsų artimų draugų sū
nus Viktoras Arbačauskas 
(Victor Albert) su Marijona 
Baumiliūte. Tai sūnus Felikso 
ir Mikalinos Arbačauskų, ku
rie priklauso prie tų, kurie 
daug yra prisidėję prie pažan- 

1 gaus darbo budavojimo. Jau
nuolis Viktoras dabartiniu lai
ku turi baigti karišką tarnystę 
šios šalies armijoj ir po tam 
yra laukiamas- jo mylimos, 
draugės, kaipo brangiausio 
svečio į naują jam brangaus 
šeimyninio gyvenimo namą.

Teko man ta laimė dalyvau
ti tose smagiose puikiai pri
rengtose vestuvėse.

Na, ir baigdamas minėti 
apie šį malonų įvykį vėlinu 
jauniesiems, kad “medaus” 
mėnesis būtų daug saldesnis ir 
už du medus ir kad Viktorui 
su Marijona jų gyvenime klo- 
tūsi kuo puikiausiai.

John Grybas.

Lowell, Mass
Biskis iš Vestuvių

Prisimename tuos laikus, 
da mūsų draugai ir draugės — 
visi veikėjai ir mūsų darbi
ninkiško judėjimo rėmėjai, 
kuomet buvo daug jaunesni ir

ka-

Šią korespondenciją rašau 
iš pat Baltųjų kalnų leisdamas 
puikiausias atostogas su drau
gais: Jurgiu Stasiukaičiu iš 
Cliffside, N. J. ir Jurgiu Ku
raičiu iš Brooklyn, N. Y., New 
Hampshire valstijoj. Matosi 
gražūs vaizdai iš tolo ir ry
toj, rugpjūčio 8 d., jau laipio
sime po tuos žymiuosius Nau
jos Anglijos kalnus.

Draugas Stasiukaitis pasiry
žęs daug “rediusyti” savo svo
rio helaipiodamas po tuos 
aukštus kalnus, dėl to ir mane 
pasikvietė į kelionę, kad tik 
turėti didesnę naštą. O man 
tas labai tinka ir esu labai dė
kingas draugams Stasiukaičiui 
ir Kuraičiui.

Stengiuosi pagelbėti jiems 
“rediūsyti.”

J. M. Karsonas.

L'

LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuviu organizacijų rengia 

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Įvyks 
Sekmadienį

Rugpjūčio 
August

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre, Pa., Sietyno Choras iš Newark 
N. J., Lyros Choras iš Baltimore, IVld. ir Aido Choras iš Brooklyn, N. T.

ANTANAS BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Pavergtų žmonių Sukilimai
Graikijoj. Iš Graikijos 

grupėmis žmonės bėga į 
Egiptą ir pasakoja, kad 
graikų liaudis kelis prona- 
ziškus oficierius nudėjo už 
tai, kad jie prigreitino ša
lies . pavergimą. Graikijoj

bimo fabrikų. Miestai Plo- 
esti, Galatz ir Jassy, kur 
yra žibalo šaltiniai, paversti 
į griuvėsius. Dunojuj veikia 
Sovietų karo laivai ir orlai
viai. Rumunų darbo liaudis

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutines stoties, nuo čia nuveš į pikniką. 
Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 
Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 
mailių nuo Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po kairei į Rd. 
No. 132. Pavažiuokite apie 11/2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.
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Uja Erenburgas

Paryžiaus Žlugimas
OHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII^

Čia spausdiname ištrauką iš dar 
nepasirodžiusios antrosios dalies I. 
Erenburgo romano “Paryžiaus žlugi
mas.” Paimta iš “T. Lietuvos.” - Red.

Rodos, niekad laikas neslinko taip lė
tai, kaip tą žiemą. Paryžius buvo tylus 
ir mįslingas. Mėlynos gruodžio sutemos 
sielvartingai siautė senosios šlovės pa
minklus. Dar margieji pajacai ir nužvil- 
ginti kaštonai vitrinose skelbė apie ra
mias kalėdas; dar slankiojo vieniši pa
baldos, sekiodami ne tai mūzą, ne tai 
pilną pasitikėjimo midinetę; bet miestas 
buvo bejausmėj užuomaršoj.

Ministerial tvarkingai kas rytą pasi
rašinėjo dekretus dėl nepaklusnių tele
grafistų bei kūrikų atleidimo. Įmoninin- 
kai atleidinėjo darbininkus. Badas smau
gė šimtus tūkstančių bedarbių. Daladje 
šaukė apie tautos gynimą, bet, kaip už
burti, tovėjo karinių fabrikų varstotai.

Fužės draugai radikaliuos frakcijos su
sirinkime pareikalavo, kad vyriausybė 
atsistatydintų. Koketiškai šypsodamasis, 
Tessa atsakė: “Vyriausybės atsistatydi
nimas reikštų karą su mūsų galinguoju 
kaimynu.” Jis išsėdėjo visą vakarą prie 
atlaso ir dabar, pusryčiaudamas su ko
kiu nors deputatu, iškilmingą akimirksnį 
“tarp sūrio ir kriaušės” — kalbėjo: “Pa
matysit, kad jie žygiuos į rytus! Tenai, 
mano mielas, nafta. O jūs žinote, kas tai 
yra nafta? Tai šio amžiaus kraujas.” •

Vienok dažnai Tessą apimdavo liūde
sys, jis mąstė: kam aš apsiėmiau? Komu
nistai šaukė: “Sušaudyti Tessą!” Diuka- 
nas pasigavo istoriją su Grandelio laišku. 
Net parlamentinės komisijos murmėjo: 
reikalavo nutraukti represijas. Iš darbo 
komisijos pas Tessą atėjo Viaras.

— Aš tave neseniai gyniau darbinin
kų mitinge. Mane pertraukdavo, norėjo 
nulinčiuoti... Tu perlenkei lazdą. Vy
riausybė ypatingai nepopuliari.

Tessa gūžtelėjo pečiais:
— O kas populiarus? Tu? Flandenas? 

*Breiteilis? Visa tai niekai! Aš asmeniš
kai labai gailiuosi, kad atsisėdau į tavo 
vietą. Dabar kur kas ramiau būti opozi
cijoj. Štai jūs sakot: “baigti represijas.” 
Aš labai mielai... Kas aš — žvėris? Bet 
tegul komunistai nutraukia savo kampa
niją. Mes norim įgyvendinti taiką, o jie 
viską žlugdo. Geriau patupdyti į kalėji
mą dešimt tūkstančių, negu pasiųsti mi- 
lionus į skerdynes. Jie nori preventyvi- 
nio karo, o aš sugalvojau, chj^cha, pre- 
ventyvinius areštus!

Viaras nusiėmė pensnę, nušluostė nosi
ne stiklus ir, žiūrėdamas į Tessą geromis, 
nematančiomis akimis, paklausė:

— Tu iš tikrųjų tiki taika?
— Kaip tau pasakius? Yra galimumų, 

kad jie eis į rytus. Tąsyk mes saugūs 
kokiai dvidešimčiai metų. Galima ir apsi
skaityti. Aš mėgstu lošti, bet dabar mes 
ne lošėjai, mes kortos, mus maišo, dali
na... šlykštus užsiėmimas! Aš pavydžiu 
bedarbiams: miega po tiltu ir apie nie
ką negalvoja.

* sjc *

Tessa dabar rėmėsi dešiniaisiais. Jis 
stengės patraukti prie savęs rūstųjį 
Breiteilį, bet šis kasdieną darėsi vis 
griežtesnis, reikalavo atstatyti Mandelį. 
Breiteilis pareiškė per sporto klubų ban- 
kietą: “Deja, žydas Mandelis ligi šiol yra 
ministeris!...” Tessa pasiskubino pa
reikšti Mandeliui užuojautą: “Ko jūs no
rite, — Breiteilis — fanatikas, jis rytie
tiško proto, neveltui jis yra gimęs Lota
ringijoj, o mes esame kartezijiečiai; 
mums tai svetima...” Bet Breiteiliui 
Tessa pasakė: “Taip, taip, jūsų pastabo
je dėl Mandelio daug teisybės — Izraelis 
lieka svetimu kūnu.”

Tessai kėlė nerimo Grandelis, jis visur 
lankydavos, filosofuodavo, darėsi Pary
žiaus salonų numylėtiniu, perskaitė fe- 
šenebelinei “Ambasaderio” auditorijai 
pranešimą “Germanų ir lotynų pasaulis 
kovoje prieš chaosą.” Jį fotografavo ki- 
noreportjeriai. Šypsodamasis, jis prabė
gomis mesdavo Ukrainą verta tyrinėti. 
Aš perskaičiau Mazepos biografiją: įdo
mu ir naudinga! Tessa nežinojo kas tok
sai yra Mazepa, bet į kiekvieną Grande
lio žodį jis žiūrėjo įtariamai. Kartais jis 
prisimindavo Kalmano laišką, bet dau
giau galvodavo: Grandelis taiko į minis- 
terius. Su juo reikia būti atsargesniam...

O Breiteilis, kaip ir anksčiau, palaikė

Grandelį, niekas neįtarė, jog tarp jų bu
vo perbėgusi katė. Fužės kalbas dabar 
pasigavo Diukanas, jis visur rėkė: “Sau
gokitės Grandelio!” Kada jį klausdavo, 
ar jis turi įrodymų, — jis atsakydavo: 
“Ne. Bet aš tai jaučiu...” Su Breiteiliu 
Diukanas nustojo sveikinęsis, išėjo iš 
frakcijos. Dešinieji jį piudė, vadindavo 
“silpnapročiu,” “revanšistu,” net “nacio- 
nal-bolševiku.” Bet Diukanas buvo labai 
sąžiningas, kaip žmogus, ir tai sudarė 
jam doro patrioto reputaciją, kurią buvo 
sunku sugriauti. Daugelis Breiteilio 
draugų susitikdavo, kaip ir anksčiau, su 
Diukanu; disciplinuotoje kadaise parti
joje prasidėjo skilimas.

Generolas Pikaras, parblokštas Diuka- 
no atsiliepimo, atėjo pas Breiteilį:

— Jums aš neturiu paslapčių. Bet štai 
ateina Grandelis ir duoda klausimus, lie
čiančius mūsų apsiginklavimą. Kaip aš 
galiu juo pasitikėti?

— Grandelis dirba su manim.
— Taip, bet jūs žinot, kas apie jį kal

bama ... Dabar nebe trisdešimt šeštieji 
metai, Francūzijai vadovauja nebe Bliu
mas. Atsakyti turėsime mes.

Breiteilis nervingai tąsiojo staltiesės 
kraštą: c

— Tai sudėtingas ir pavojingas loši
mas — to aš neslėpsiu. Mes negalime lai
mėti be sąjungininkų. O jeigu mes vėl 
nusileisime — grįš Liaudies frontas. Ži
noma, jeigu aš galėčiau, aš pasirinkčiau 
kitokius sąjungininkus. Juk — šiaip ar 
taip — aš lotaringietis... Bet pasirinki
mo nėra. Anglai — tai Olimpo dievai. 
Mes jiems esame lošimo žetonai: užmo
kės mūsų Tunisu, Indokinija. Ir, be to, 
bepigu kalbėti apie trilypį paktą šalyje, 
kur parlamente tėra vienas komunistas, 
taip, taip — vienas! O pas mus? ... Aš 
laikausi tautinio požiūrio. Jie nori mus 
išnaudoti, tai aišku. Bet Francūzija — 
vienalytis kūnas, jos negalima suskaldyti, 
antkrytis nepalietė kaulu. Vadinasi, į- 
vyks atvirkščiai: mes juos išnaudosime, o 
ne jie mus. Jūs mane suprantat? Karo 
grėsmė eis mums nusikratyti komunistę. 
Laimi tasai, kuris sako žmonėms: “Tai- j 
ka!” O kariauti jie neišdrįs: mūsų armi
ja šio to verta. Antra vertus, jūs tai ži- j 
note geriau už mane...

— Aš daugiau nieko nebežinau. Bijau, 
kad mūsų kariuomenė neatlaikys smū
gio. Nesvarbu netgi apsiginklavimas, 
nors ir dėl jo aš nuogąstauju. Aš esu ma
tęs mūsų attašę, kuris buvo Ispanijoj. Jis 
labai kritiškai atsiliepė apie “Potezus.” 
Bet, kartoju, ne tai yra svarbu. Palauž
ta dvasia ... Kareiviai užkrėsti komuniz
mu. O karininkai nenori kariauti. Ir var
gu, ar panorės, net jeigu aplinkybės to 
pareikalaus. Jūs manote, kad galėsite 
trauktis iki tam tikros ribos. Bet aš ne
žinau, ar mes galėsime tenai atsilaikyti. 
Kariuomenė — gyvas daiktas, ji lyg or
ganizmas ...

Chesteryje, Pa., pastatytas prekybos laivas “Japan 
Mail;” laivas kaštuoja $2,500,000, jo įtalpa—10,000 to
ny. Šito laivo vardas, jei ko gero, gali būt pakeistas. . .

komisijoj, pasekmių negaliu 
žinot. Publikos buvo pusėtinai 
daug, šiame piknike Naujos 
Anglijos Moterų Sąryšio val
dyba turėjo trumpą pasitari
mą. Worcesterietes pridavė 
$63.25 pelno nuo koncerto, 
kuris įvyko balandžio mėnesį. 
Valdyba pasikalbėjus su nekm 
riomis narėmis nutarė svar
biems reikalams paaukoti, nes 
vasaros laiku pilną posėdį sun
ku sušaukti, o reikalai gana 
svarbūs. Aukojo sekamai: 
“Laisvės” jubilėjui 5 dolerius; 
civilių teisių gynimui 20 dol.; 
“Vilnies” preso fondui 5 dol; 
moterų jubilėjinio žiurnalo iš
leidimui 20 dol.; Amberland 
Radio Programai 5 dol. Pini
gai bus išsiųsti per N. A. M. 
Sąryšio iždininkę.

J. Stigienė.

tautos: lietuviai, latviai ir es
tai. Maršalai, garbės konsulai 
ir ex-konsulai; daktarai ir re- 
presentantai ir iš trijų tautų 
sudarė 150 publikos. Špygų in
žinieriaus Michelsono gazieta 
raportavo “rodos 200.”

Kaip ten nebūtų, bet pasi
rodo, kad tie generolai be 
vaisko. Kokios viltys ir kokie 
norai lietuvių visuomenės ne
būtų, bet vienas aišku, kad į 
fašistinį bučių lietuviai neina. 
Hitlerio agentėliai maskuojasi 
patrijotizmu ir kitkuo, bet 
žmonės permato kas už tų 
maskų slepiasi. Tame tai ir 
yra priežastis to fiasko.

Zavis.

Boston Apylinkė

Tarpe pribuvusių iš Vokieti
jos pabėgėlių atvyko žymi ju- 
džių aktorė Elinor Friedber- 
ger, kuri užsitraukė nacių ne
malonę dėlto, kad būdama 
“ari jone” ištekėjo už žydo.

Pažangiųjų Lietuviu Dėmesiui
Connecticut Valstijos Spaudos 
Pikniko Komisijos Atsišauki

mas į Visas Kolonijas
Gerbiamieji Broliai 
ir Seserys!

šiais metais Spaudos pikni
kas turėjo būti perkeltas į 
Waterbury. Kadangi E. Hart
fordo policijos viršininkas at
sisakė duot leidimus dėl pik
nikų, tokiu būdu susitrukdė 
darbas.

Jūs visi žinote, kad dabar
tiniu laiku labiau, negu kada 
pirmiau, yra visų reikalas 
remt spauda, kuri paduoda 
teisingiausias žinias iš dabar
tinių karo įvykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir hitlerines Vokie
tijos. O toji spauda ir yra dar
bininkiškoji spauda. Taigi, 
mes visi turime ją remti.

Todėl svarbu, kad visos ko

lonijos, ypatingai moterys, pri
sidėtų prie šeimininkių stalo, 
kuris duotų geros paramos 
darbininkiškai spaudai. Visi 
stengkitės p aukoti ir pereikite 
per vietos biznierius, kad ir jie 
kiek prisidėtų su maistu prie 
šeimininkių stalo. Padirbėkime 
visi vieną kartą j metus savo 
spaudai ir visam darbininkiš
kam judėjimui.

Todėl visi prie darbo !
Kurie gausite kokio maisto 

dėl šeimininkių stalo, praneš
kite komisijai šiuom antrašu : 
J. Kazlauskas, 481 Hudson 
St., Hartford, Conn.

Matysimės spaudos piknike, 
rugpjūčio 31 d., Waterbury, 
Conn.

Už spaudos pikniko komisi
ją — J. Kazlauskas.

“Kaip Dangui, Taip ir
! Ant Žemės”
l Skaitau “Laisvėj” aprašymą 
Brooklyn© smeton-nacių masi
nį mitingą, suruoštą 50 drau
gijų, į kurį susirinko 146 pub
likos.

Mūsų Bostono smeton-naciai 
dar “šauniau” pasirodė. Mū
siškiai labai garbingai ir rim
tai darbą pradėjo. Paėmė 
Bostono istorinę svetainę Fa- 
neuil Hali, kur telpa virš tūks
tančio žmonių. Susidėjo trys

Bar ir Grill
Moderniškai Į puošta 

Lietuviška Alude
Rhelngold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Mont elfo, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

In oof]X) rated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Eevandauska!

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

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

Pikaras jaudinosi: kariuomenė buvo 
jam gyvybinis reikalas. O Breiteilis, iš
dėstęs savo planą, nurimo. Jis viską pa
sakė, tenutylėjo tik apie Grandelį, bet 
juk tai detalė, ne sumanymas, o techni
ka... Lošimas, žinoma, pavojingas!... 
Kiek kartų Breiteilis svyruodavo! Jį pa
laikė tikėjimas į dievą, į apvaizdą. Jis 
prisimindavo Lotaringijos piemenaitę, 
kurią aukščiausiasis siuntė Francūzijai 
išgelbėti. Ne, Francūzija nežus!...

Netrukus po šio pašnekesio Breiteilis 
pareikalavo iš Tessos paneigimo:

— Gandai, šmeižią Grandelį, eina iš 
Diukano. Tai nenormalus žmogus. Bet 
be perstogės kartojamas tavo vardas. Vėl 
garsioji falsifikacija ... Tu turi padaryti 
galą.

Tessa spyrėsi:
— Aš nieko netvirtinu, tačiau ir neke

tinu paneigti. Prie ko čia aš? Ir, be to, 
aš nejaučiu jokių simpatijų G randeliui. 
Pasakysiu daugiau — man asmeniškai jis 
neįkvepia pasitikėjimo.

— O tu manai, kad Grandelis man pa
tinka? Avantiūristas, mergininkas, go
dus pinigų. Jei aš turėčiau dukterį, aš 
jos neišleisčiau už Grandelio. Bet čia po
litikos, o ne skonio klausimas. Kas vedė 
kampaniją prieš Grandelį? Mūsų bend
ras priešas Fužė. Dabar — Diukanas. O 
už jo pečių — komunistai. Jie nori at
gaivinti Liaudies frontą. Jei tu paneigsi 
šmeižtą, mes sugriausim jų planus...

(Bus daugiau)

Motery Apskričio Kliubo 
Veikla

Liepos 25 laikytame susirin
kime paskyrė dvi atstoves da
ly vaut Pažangiųjų Tarybos 
šaukiamoj konferencijoj, rug
pjūčio 3 d., Bostone. Paskyrė 
10 dolerių moterų jubilėjinio 
žiurnalo išleidimui. Taipgi, vi
sos pažadėjo dirbti būsimam 
minėto kliubo piknike.

Piknikas Pavyko
Liepos 26—27 įvyko pikni

kas Moterų Apšvietus Kliubo 
bendrai su Bostono LLD mote
rų skyrium. Nors oras buvo 
gana karštas ir daugelis išva
žinėjo į pajūrį maudytis, bet 
piknikas davė pelno 50 dole
rių. Mat, kliubietės suaukavo 
daug namie gamintų valgių, o 
bostonietės ir puikiai pasirodė 
suorganizuodamos busą ir at
sivežė įvairių valgių, kurie 
valgė silkių, tai ir šiandien dar 
kalba, kad bostonietės moka 
skaniai sutaisyti. Taip drau
gės, rengkime ir dirbkim bend

rai, o pasekmės bus geros. 
Mes galime pasidžiaugti savo 
darbų vaisiais, nes tie pinigai 
bus sunaudoti geriems tiks
lams, tai yra, mūsų pačių kla
sės reikalams. .

Rugpjūčio 3 įvyko Meno 
Sąjungos 2 Apskričio pikni
kas, LTN parke. Bet nesant

TILŽĖS SPAUDIMO
i Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Zukaitis,
334 Dean Rd.,

Robert Lipton
JEWELER

,701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Aves.

VARPO KEPTUVĖr i

THE BAKERS*

□ jįgSfErp

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

JUNIOR LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijine

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

I "Laisvė" už $1.00 L $ _____ į
M A

I “Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus | 
g naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo ? 
f lauko, o jos yra labai svarbios. g
| Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- g 
| kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. | 
$ O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartų pabandę skaityti i 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- & 
* nistracijai ir prašykite siuntinėti jums g 
I “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. g I £
I “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA !
| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. K. |
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ŽIARŪS NACIŲ VEIKS
MAI FRANCIJOJE

’ Maskva. — Vokiečiai ne
seniai sušaudė Paryžiuje 
darbininką Andrių Masse- 
rontą už tai, kad darbinin
kas sudavė vokiečių oficie- 
riui, įžeidinėjusiam francū- 
zes moteris.

Juvisie miestelyje francū- 
zai sumušė vieną vokiečių 
oficierių. Už tai voikečiai 
fašistai nubaudė 150 frankų 
kiekvieną miestelio gyven
toją.

Tokio.. — Japonų valdi- tą pikniką turėti Waterbury 
ninkai pataria Amerikai ir rugpjūčio 31 d., Lietuvių Dar- 
Anglijai nemanyt blogai že už Lakewood ežero. Ta- 
apie karinę Japonijos galy- n?e. Pikni e bus.ir šeimininkių 
, r i. v t • stalas su geriausiais ir ska-bę, nes, girdi, galite apsi
gauti.

Waterbury, Conn

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai ir ka
riniai laivukai nuskandinę 
du prekinius anglų laivus, 
viso 14,000 tonų.

Sovietų kariai apklav.sinčja vokiečių fašistų karj, paimtą nelaisvei.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

Kariniai Sovietų laivai ir Raudonojo Baltijos Laivyno 
orlaiviai nuskandino keturis motorinius priešo torpedlai- 
vius ir du jo transporto laivus rugp. 11 d.

SUDAUŽYTAS NACIŲ PULKAS UŽFRONTĖJE
Maskva, rugp. 12.—Sovietų Žinių Biuras paduoda ši

tokių įvykių iš karo fronto:
Sovietų raitelių skyrius, komanduojamas Sidelnikovo, 

sėkmingai veikia toli priešo užnugaryje. Sovietiniai rai
teliai, užpuldinėdami priešą netikėtai, sumuša fašistų pės
tininkų būrius, sunaikina jų reikmenų traukinius ir su
gauna patvarkymų nešėjus.

Neseniai mūsų žvalgai pranešė, jog frontan atvyko 
480-tas pulkas vokiečių pėstininkų. Sidelninkovas nus
prendė užpult juos. Pusei mūsiškių raitelių būrio buvo 
įsakyta neva trauktis atgal linkui pelkių. Vokiečių ka
riuomenė mėgino apeit tą mūsų pusiau-būrį iš šono, ir 
suklimpo pelkėse. Tada mūsų raiteliai pradėjo kontr-ata- 
ką. Antra fašistų pulko kuopa buvo prispirta prie pel
kių ir visiškai sunaikinta.

Paskui Sidelnikovo kareiviai privertė vokiečių pulką 
suskaldyti jo jėgas ir apsupo kelias priešo kuopas. At
skirtos priešo kuopos tapo greitai įveiktos. Fašistų ka
reiviai pradėjo grupėmis pasiduoti. Maži 480-to jų pul
ko likučiai, kuriem pavyko išvengt sunaikinimo, tapo 
atmesti atgal penkis iki šešių kilometrų.

Sovietai Sunaikino Vo
kiečių Diviziją, Su

pliekė 3 Pulkus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

sos ir Kijevo, kaip rodo čia 
gautos žinios. Vokiečiai ta
me fronte dabar nieko svar
baus nelaimėjo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ALDLD III APSKRIČIO 
VALDYBAI

Ketvirtadienį, 14 d. rugpjūčio 
įvyks III Apskr. susirinkimas, 7:30 
v. v., 155-157 Hungerford St., Hart
ford, Conn. Dalyvavimas būtinas. — 
Sekr. (189-191)

Rugpjūčio 6 d. įvyko susi
rinkimas LDS 49 kp. Į susirin
kimą buvo atsilankę būrelis 
narių ir visi buvo gerame ūpe. 
Visi gerai svarstė Susivieniji- 
'mo reikalus.

Susirinkime tarpe kitų svars
tymų ir tarimų buvo perskai
tytas laiškas nuo “Vilnies” 
laikraščio, kuriame prašė au
kų dėl raidžių statymo nau
jos mašinos. Buvo nutarta pa
aukoti $5 dėl to reikalo iš 
kuopos iždo. Buvo nutarta su
rengti prakalbos sveikatos 
klausime dėl dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus. Į komisiją 
prakalbų buvo 
Svinkunienė, M. 
nė, O. Marozienė 
tavičius.

Baigiant į susirinkimą pri
buvo komisija iš Hartfordo, 
kuri yra rengime pikniko dpi 
“Laisvės” ir visos darbininkiš
kos spaudos naudos, rugpjūčio 
31 d. Ta komisija pranešė, 
kad jie dėl tam tikrų priežas
čių negali įvykinti pikniką 
Hartforde, kaip kad buvo nu
tarta.

komisijai p a s i t a rus su 
waterburieciais buvo nutarta

niausiais valgiais. Prie suren
gimo šeimininkių stalo į komi
siją buvo išrinkta iš Water
bury: M. Svinkunienė, M. 
Strižauskienė, O. Marozienė ir 
Ražienė.

Bendra komisija pasitarus 
nutarė pereiti per biznierius ir 
parinkti atftkų dėl šeimininkių 
stalo ir kviečia Connecticut 
valstijos visas moteris ir visus 
vyrus prisidėti su aukomis prie 
šeimininkių stalo.

padaryti gerų ir sveikų gėri
mų iš morkų ir selerijų ir pa
daryti gerą salad iš žalių dar
žovių.

Jau ir kitos draugės paža
dėjo aukoti dėl šeimininkių 
stalo. B. Stanikienė pažadėjo 
išraugintų gerų agurkų, A. 
Kučiauskienė pažadėjo iškep
ti gardų kugelį iš bulvių ir O. 
Marozienė iškepti gerą pyra
gą. Taigi, nesigailėsite nei vie
nas atsilankę į dien. “Laisvės” 
ir visos darbininkiškos spau
dos pikniką, nes čia tik pra
džia. šitame piknike pasiro
dys visos Conn, valstijos šeimi
ninkės, ką jos žino ir ką jos

M. Svinkunienė, kaipo Svei-1 moka valgių gaminime.
katos ir Kultūros Draugijos Nepraleiskite tos puikios 
Daietišin, prižadėjo atvežti į j progos. Atsilankykite viii ir 
pikniką savo mašinas (vege-| visos į šį pikniką. .
table juicers) ir pasižadėjo Kviečia Komisija.

surengimui 
išrinkta M. 
Strižauskie- 
ir A. Leriar-

HARTFORD, CONN.
Moterų Darb. Kliubas, Literatū

ros Draugijos kuopa ir Laisvės Cho
ras ruošia naktinį- pikniką rugpjūčio 
16 d. Hills Grove Parko, Wapping, 
Conn. Pradžia 6 v. v. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės

  dalyvauti. Kurie turite automobilius, 
Korostenio srityje naciu I tat prašome pribūti kaip 6 v. v. prie 

. _ y7“ . 155 Hungerford St., nes norime nu-
kaiTUomene per dvi savaites I vesti tuos į pikniką, kurie neturi 
negavo pastiprinimų, savo I automobilių. Norime visi kartui lin- x x I i/ovnai nrnlnic’i-i loilzo (191—19^)I negavo pastiprinimų, savo 1 automoomų. iNoiimc visi 

, . v. t ...... ksmai praleisti laiką, vokiečiai paimti į nelaisvę, i • i • • • w i i , ■» ' H K Ik T rTT* V-’ Y T H H

MATTHEW P.BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj’ kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Raudonarmiečiai sunaikino 19 vokiečių kulkasvaidžių, l)use Pa Dėg°.

Sovietų orlaiviai užkirto ke-| 
lią pristatyt tiem vokiečiam 
maisto.

Maskvos radijas sako, kad 
Raudonoji Armija Gomelio 
srityje suėmė visą motori
zuotą nacių pulką, kada jis 
išbaigė gazoliną. Sumuštas, j 
bėgo vienas vokiečių pėsti
ninkų pulkas. Raudonarmie
čiai sunaikino ir į nelaisvę, 
paėmė pusę šio pulko; kita!

MONTELLO, MASS.
Darbininkiškos organizacijos ruo

šia pikniką, rugpjūčio 16 ir 17 dd., 
Liet. Taut. Namo Parke. Rugpjūčio
1.6 bus šokiai dykai nuo 8 v. v. Rugp.
1.7 d., piknikas prasidės nuo 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlai nakties. 
Bus sporto, gėrimų, valgių. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (190-192)

8 apkasines patrankas, 31-ną lengvąjį kulkasvaidį, 6 Ilmen ežero srityje vobie- j
priešlėktuvines kanuoles, 10 sunkvežimių ir kelis moto- i jitii iš pradžios siek tiek pa
rmins dviračius. Buvo užmušta ir sužeista iki 500 vo- 'žengė. pirmyn ; dabar Rau- 
kiečiu. ’donoji

NARSŪS PARTIZANŲ ŽYGIAI
Partizanų būrys, komanduojamas Vasiljevo, suėmė vo

kiečių generolą, kuris buvo sustojęs kaime L todėl, kad 
jo automobilis sugedo. Arti kaimo P pasislėpę partizanai 
nušovė du vokiečių leitenantus. Partizanų būrys sunai
kino geležinkelio tiltą arti P stoties.

Kivšiko komanduojamas partizanų būrys pasekė ir 
užgrobė du priešo tankus, kurie buvo atsilikę nuo savo 
kariuomenės, ir užmušė septynis vokiečius važiavusius 
motoriniais dviračiais.

Partizanų būrys, komanduojamas Znamenskio, nar
siai užpuolė centrą vienos fašistų kariuomenės, sunaikino 
priešo tanką, užmušė penkis kareivius ir keturis oficie- 
rius ir užgrobė du vokiečių štabo automobilius.

Kaime M partizanai užmušė 20 vokiečių kareivių 
užgrobė du sunkvežimius ir du kulkasvaidžius.

Kaip Partizanai Sunaikino Vokiečių Traukinį
Jakovenko komanduojamas partizanų būrys užėmė ša

lutinius geležinkelio bėgius stotyje N. Kai partizanai nai
kino ten stovinčius vokiečių vagonus ir įrengimus, jie 
sužinojo, kad vokiečių kareivinis traukinys artinasi prie 
tos stoties. Partizanų komandierius pasiuntė vokiečių 
garvežį (lokomotyvą) tomis pat relėmis priešais atva
žiuojantį vokiečiu traukinį. Susidūrus tam kareiviniam 
vokiečių traukiniui su garvežiu, traukinys išvirto iš bė
gių, ir 15 jo vagonų liko visiškai sudaužyta.

■donoji Armija sėkmingai 
jiem priešinasi.

Pasak Suomių, tai Jie 
Apsupę Daug Rusų

Helsinki, Suomija. — Suo
mių komanda skelbia, kad 
jie apsupę apie 40,000 iki 
50,000 Sovietų kareivių į va
karus nuo Ladogos ežero; 
sakosi užmušę kelis tūks
tančius jų.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus

M sudarau su ame-
Tigrai rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
gei<Jauiania- Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. Glenmore 5-6191

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT. N. Y.

SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

ir

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

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

c—

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Anglija Jau Galėtų Už
pult Nacius Sausu
moj, Rašo “Pravda”

(Tąsa nuo pirmo pusi.) 
liko išvyta iš visų pasaulio 
vandenynų ir jau nedrįsta 
pasirodyt jūrose.

- ......................

joj yra daugiau kaip 4 mi- 
lionai vyrų po ginklais, ir 
ši milžiniška karinė mašina 
gali būt pasiųsta į bile karo 
lauką, kur ji pasirodytų 
sėkmingiausia.

“Karas Afrikoj ir Arti
muose Rytuose, kaip ir ore 
virš Anglijos, įrodo, jog su
pliuško Vokietijos planai 
žaibiško karo prieš Angli
ją.”

Didžiausias Kviečių 
Derlius Amerikoj, bet

Duona Branginama
Washington. — Žemdir

bystės ministerija skaičiuo
ja, jog šiemet užauga 950 
milionų bušelių kviečių Jun
gtinėse Valstijose, tai 134

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir imponuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME Į NAMUS -
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

Ol^Wfabd 
. (RAMO .•u*DID į

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Dabartiniu laiku Angli- milionais bušelių ’ d a iau dnnmnii l/nin /i yyii_

negu pernai.
Nežiūrint to, duonkepyk- 

lų kompanijos pranešė, jog 
centu pabrangina duonos 
kepaliuką New Yorke, Nau
jojoj Anglijoj, PhiladelphL 
joj - ir vidurvakariniuose 
miestuose.

Kompanijos teisinasi, kad 
“pritrūkstą” medžiagos duo
nai kepti.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

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

$ i 
$i 
$ n

U|
*

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499 $

laidotuves

nemoka 
miesto.

1113 Mt. Vernon Street

•X

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs

Išvažiavę pasivažinet arba būdami 
sustokite persitikrint.

Užkandžiai

Great Necke

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankiet’j.

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

Telephone Great Neck 1546

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAIS $2.00

***»

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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NowWko^^^Zmioi
Laisvės Radio Programa Pasiekia 

Tūkstančius Lietuvių
Lietuviai Svarstys Teikimą 

Medikališkos Pagelbos 
Sovietų Sąjungai

Jau seniai pažangieji lietu
viai viens kito klausinėja: 
“Nejaugi nėra būdo, kuriuo 
mes irgi / galėtume padėti So
vietų Sąjungai didvyriškoje 
jos kovoje prieš kruvinąjį fa
šizmą, kraujuose paskandinusį 
ir pavergusį mūsų tėvų kraštą 
Lietuvą ir daugelį kitų šalių ?” 
Kadangi tai nėra vienų lietu
vių, bet visos Amerikos liau
dies reikalas, tad kol ameri
kiečiai nebuvo įsitraukę į tą 
darbą ir lietuviai negalėjome 
rasti atsakymo.

Dabar tam atsakymą turi
me: Amerikiečiai, su žymiau
siais savo vadais priešakyje, 
paskelbė platų vajų teikti me
dikai? pagelbą Sovietų Sąjun
gai. Lietuviai nori tame padė
ti.

Apsvarstymui teikimo Sovie
tams medikališkos pagelbos 
Brook lyno Pažangiųjų Lietu
vių Taryba šaukia visų prita
riančių tam darbui susirinkimą 
šį penktadienį, rugpjūčio 15, 
7 :30 vakaro, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

D. M. šolomskas praneš 
apie padėtį, paskiau bus bend
ras svarstymas.

Galingoji WBYN, 1430 klc., 
Laisvės Radio Programa neša 
per šimtus mylių* Desėtkai 
tūkstančių liet, girdi Laisvės 
Radio Programą. Iš New Hav
en, Conn. B. Medelienė, J. 
Didžiūnas ir S. Masionienė ra
šo, kad klausėsi Laisvės Radio 
Programos. Jie visi giria prog
ramą ir linki jai gyvuoti.

žymus dainininkas A. Viš- 
niauskas iš Bayonne, N. J. 
sveikina Laisvės Radio Prog
ramą ir pasižada prisidėti 
prie programos pildymo taip 
dažnai, kaip rengėjai pagei
daus. Panelė Mikutaitytė iš 
Teaneck, N. J., sveikina prog
ramą. Pranaičiai iš Flushing, 
L. 1. išklausę programą, at
siuntė sveikinimą ir dovaną 
$5.00. Veličkai, brooklyniečiai 
sveikina programą ir apdova
nojo $2.00. Taipgi A. Jonai
tis, brooklynietis, sveikino su
50c.

Daugybėj mažesnių, mieste
lių ir kaimų, kur iki šiol ne
girdėjo lietuvių muzikos ir lie
tuvių balso, dabar girdės. Tas 
labai daug reiškia bizniškiems 
pasiskelbimams per Laisvės 
Radio Programą. Desėtkai 
tūkstančių lietuvių girdės pa- 
siskelbimus.

Laisvės Radio Programa da
rys įvairius pranešimus: vedy
bų, sukakčių, mirimų ir tt. 
Skelbimus ir pranešimus pra
šome priduoti iš anksto. Dėl 
kainų tarkitės su “Laisvės” 
Administracija, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Prašome turėti mintyje, kad 
Laisvės Radio Programos pa
laikymui įvyks piknikas šį sek
madienį, rugpjūčio (Aug.) 17 
d. Bus Klasčiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeeth Avės., 
Maspeth, N.' Y.

P. Buknys.

Lankėsi “Laisvėje” Pasveikinimas

Simpatijos Streike
Consolidated Edison Co. ša- 

pos, 1st Avė. ir 39th St., N. 
Y., malioriai išėjo simpatijos 
streikan, kad padėt streikuo
jantiems elektristams, Lokalo 
3-čio nariams, laimėti streiką. 
Visur kitur 3-čio Lokalo elek- 
tristai grąžinti darbuosna.

Tarp Lietuvių
Brooklyno kriaučiai nusi

skundžia, kad civilių drabužių 
siuvimas dikčiai mažėja iš 
priežasties drafto. Esą numa
toma nedarbo pavojus civilių 
kostiumų bei ploščių siuvė
jams.

Pereitą antradienį lankėsi 
“Laisvėje” jaunavedžiai Fran
cis ir Marytė Sibol (Zablac- 
kai), jaunuoliai veikėjai. Me
daus mėnesio proga atvyko 
apsilankyti pas jaunosios tė
vą auklėtoją Ch. Brown ir 
brolį, taipgi pas jaunojo dė
dės maspethiečio-laisviečio J. 
Zablacko šeimą ir kitus brook- 
lyniečius. žada apsigyventi 
York, Pa.

Taipgi lankėsi jaunuolės 
Barbora Ormaniūtė ir Violet 
Šinkūnaitė iš Pittsburgh, Pa. 
Viešnios daug papasakojo 
apie tos didžiulės lietuvių ko
lonijos veikimą ir problemas. 
Vieši pas Joną ir Aldoną Or- 
manus.

Abieji svečiai lankėsi ir LDS 
Centro raštinėj.

Pranas Dulkė, lietuvių baž
nytinių chorų vadas, grįžo iš 
vargonininkų suvažiavimo su 
Vargonininkų Sąjungos vice - 
pirmininko titutlu ir pareigo
mis. ž. R.

Queens 4-me Warde rug
pjūčio 21-mą parduos apie 
2,000 nejudomų nuosavybių, 
prasiskolinusių nemok ėtais 
taksais ir kitomis skolomis. 
Tūlos iš jų bila esanti užsili- 
kus dar nuo 1899 metų. Par
davimas bus Queens Borough 
Hall, Kew Gardens.

Laisvės Radio Programos 
pradžia bei pirma programa 
jau įvyko pereito pirmadienio 
vakaro 9-tą valandą. Progra
ma išėjo puikiai. Drg. Orma- 
nas kaipo anaunceris aiškiai 
kalbėjo. Drg. Mizara taipgi 
aiškiai pakalbėjo. Aldona 
Klimaitė gražiai padainavo, 
jos balsas ir žodžiai labai aiš
kiai girdėjos. Butėnas per 
plokštelę taipgi gražiai daina
vo. Reiškia, pirma Laisvės Ra
dio Programa išėjo labai pui
kiai.

Taigi, sveikinu Laisvės Ra
dio Programos įvykintojus ir 
jos dalyvius ir sakau, kad jūs, 
draugai, n u ž e n g ė t didelį 
žingsnį pirmyn pažangiųjų 
žmonių tarpe.

Ir, žinoma, suprantu, kad 
tik sveikinti jus — tai dar ne
užtenka. Taigi, pasižadu ir fi
nansiškai paremti.

J. Juška.

Važiuokim į
f------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -

Philadelphijos Pikniką
“Laisves” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisves” pikniką, 
kurį rengia Philadelphijos pažangios draugijos

KELIONiČ $2.00 Į ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisves” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.
• •

Iš CENTRAL BROOKLYNO nuo Geo. Stankaus 
krautuves, 67 Hudson Avenue. 8:30 vai. ryte.

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio salės, 61-38 56th 
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte *

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. Iš anksto turime žinoti, kiek busų reikės.

•

Piknikas Įvyks Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko šventė—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, gražus sodas, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

Valstijinei darbų davimo 
agentūrai paskelbus, kad New 
Yorke būsią imama 1,000 la
vintų darbininkų siųsti Kali- 
fornijon prie orlaivių budavo- 
jimo, vieną dieną pirmadienį 
atsišaukė šimtai darbininkų. 
Perklausinėjimas aplikantų tę
sis iki penktadienio vakaro, 
vyriausioj raštinėj, 87 Madi
son Ave.

Nuvykę svečiuosna į Hart
fordą du brooklyniečiai jau
nuoliai, broliai Anthony ir 
George Fruehwirt prigėrė re
zervuare. Gyveno 971 Wil
loughby Ave.

NOTICES
Notice is given that David Carmy 140 

Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark "Health Brand Syrup” with 
the Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai su 

maudyne. Pusė bloko nuo dviejų po
žeminių traukinių linijų. Pageidau
jama maža šeima, namas labai šva
rus. Renda $21.00. Prašome kreiptis 
po antrašu 436 Union Avenue, Broo
klyn, N. Y, Arba telefonuokite 
Stagg 2-2318.

(191-196)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 13 d., 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 
269 Front St.

Visi nariai būkite laiku, nes yra 
pora svarbių reikalų, kuriuos turė
sime atlikti. Valdyba.

(188-190)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugpjūčio 14-tą d., 
7:30 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Visi 
draugal-draugės dalyvaukite. Turėsi
me daug reikalų liečiančių mūsų or
ganizaciją. O antras labai svarbus 

‘dalykas tai 'dienraščio “Laisvės” va
lus. — 1 Kp. Arg. (189-191)

New Yorko Miesto Komunis
tai Paskelbė Rinkimą Plat

formą ir Kandidatus
Ateinantieji m i esto rinki

mai, kaip pareiškė Israel Am- 
ter, Komunistų Partijos New 
Yorko Miesto Rinkimų Komi
teto pirminikas, pastato prieš 
New Yorko žmones “vieną 
klausimą, vieną priešą, vieną 
karą — sutriuškinti hitleriz- 
mą.” Amteris tai pareiškė sa
vo atsišaukime j partijos na
rius ir į mases, paskelbdamas 
kampaniją surinkti 50,000 pi
liečių parašų uždėjimui par
tijos ant baloto. Nominacijų 
peticijas norima pripildyti bė
giu sekamų šešių savaičių.

Vyriausiu partijos kampani
jos obalsiu, kaip nurodo Am
teris, bus “Unity for Victory” 
— Vienybė už Pergalę.

Komunistų Platforma
New Yorko komunistų plat

formoj pareiškiama, kad “Tai
ka negales būti atsiekta, lais
ve negali būt išlaikyta be vi
suotino sunaikinimo nacių fa
šizmo. Amerikiečiai tą žino. 
Tai dėlto jie taip karštai trok
šta tokios užrubežių politikos, 
kuri yra pasibriežus savo ga
lutinu siekiu s u t r iuškinimą 
hitlerizmo.”

Vyriausi platformos punk
tai, trumpoj sutraukoj, yra 
sekami:

1. Siekti tokios administra
cijos, kuri padėtu apvienyti 
liaudį sumušimui Hitlerio už- 
rubežyje ir hitlerininkų poli
tikos namie.

2. Miesto valdžia privalo 
saugot darbininkų teises orga
nizuotis, k o 1 ektyviai tartis, 
streikuoti ir pikietuoti, taipgi 
daryt žygius prieš diskrimina- 
torius.

3. Miesto valdžia turi imtis 
administratyvių ir įstatymiškų 
žygių sulaikyt pelnagrobystę 
ir nupigini pragyvenimui reik- 
menis.

4. Demokratija turi persi
imti visas mūsų miesto gyveni
mas. Diskriminacija bile for
moj prieš negrus, žydus, sve- 
turgimius yra fašistine prak
tika ir turi būt prašalinta.

5. Nacionalį ir socialį -sau
gumą pakerta turtingųjų atsi
sakymas nešti atatinkamą da
lį taksų. Reikalą j am aptaksuot 
stambius turčius ir panaikint 
taksus ant pragyvenimo reik
menų (sales tax).

6. Budžetą daryt atsižvel
giant j liaudies sveikatą ir ge
rovę.

7. Duot apsigynimo darbus 
bedarbiams ir gaminių užsaky
mų smulkiem g a m i ntojam, 
kad pagreitint gamybą ir pas- 
kleist darbą ir uždarbius tarp 
visos šalies gyventojų.

8. Įstatymais sulaikyt kėli
mą rendų ir statyt daugiau pi
giomis rendomis gyvenamų na
mu.€

9. Pagerint, praplėst visuo
menės sveikatos apsaugos ir 
budavojimo priemones.

10. Sulaikyt atakas ant liau
dies švietimo ir kultūros.

11. Praplėst jaunimo paruo
šimą ir paskyrimą darbams 
apsigynimo industrijose. Dau
giau patogumų jaunimo atle
tikos, pasilinksminimo, sveika
tos ir kultūros reikalams.

12. Už penkių centų fėrą 
subvėse.

13. Pagerint motinystėj 
priežiūrą, įsteigt daugiau kū
dikiams klinikų ir auklėtuvių. 
Cento pieno vaikams sistemą 
praplėst į visas mokyklas, 
žaismavietes ir parkus. Mote
rims lygi mokestis už lygų 
darbą.

14. Už švarią ir nuodarbią 
miesto valdžią — už prašali- 
nimą sukčių ir nenaudingų 
viršininkų — už-teisingą ap
skričiu reforma.

čia matome platformą tik 
trumpoje sutraukoje. Pilnu
moje, atskirais punktais, ji 
bus analizuojama vėlesnėse 
laidose.

Komunistų Kandidatai
Kandidatais išstatyti komu

nistinio ir liaudies judėjimų 
veteranai, kurie, akivaizdoje 
savo rekordo, virš minėtos 
platformos, ir nacionalės pa
dėties, turės parodyti stebinan
čių davinių gavime balsų šiuo
se rinkimuose.

Israel Amter išstatytas kan
didatu į majorus, James W. 
Ford — į Miesto Tarybos pre
zidentus, Elizabeth Gurley 
Flynn —, į miesto kontrolie
rius.

Miesto Tarybos nariais — 
councilmanais — nominuoti 
Carl Brodsky atstovauti Man
hattan, Peter V. Cacchione — 
Brook lyną, Isidore Begun — 
Bronx, Paul C r o s b i e — 
Queens.

Rinkimų kampanija šiemet 
numatoma būsianti keliakam- 
pė ir įdomi. L. K. N.

Gaisras Anglies 
Sandėliuose

Pirmadienio vakarą gaisras, 
prasidėjęs Brooklyn Union 
Coal Co. sandėlyje, 242 Mor
gan Avė., greitai persimetė į 
gretimus kitus sandėlius ir su
naikino kelis tūkstančius tonų 
anglies. Iššaukta net kelios 
kompanijos gaisragesių, kurių 
didelėmis pastangomis į pus
antros valandos gaisras suval
dyta. Sudegė nemažai ir len
tų.

Gaisras buvo gręsmingas iš 
atžvilgio, kad visai netoli ran
dasi aliejaus sandėliai, kurie 
galėjo užsidegti ir būti pavo
jingi gaisragesiams ir visai 
apylinkei. Aliejaus tankai iš
saugota nepaliesti.

Anglis Užgriuvo Berniuką 
Namą Skiepe

Keturiems mažiems berniu
kams žaidžiant skiepe namų, 
260 Brook Ave., Bronx, ūmai 
virto anglies sandėlio užtva
ra ir anglis pradėjo apsemti 
vaikus. Trys spėjo ištrūkti, o 
ketvirtas, 7 metų berniukas, 
užkliuvęs už kūdikiams veži
mėlio, buvo apsemtas iki gal
vos viršaus, tik dalį jo galvos 
apsaugojo greta su juo užgriū
to vežimėlio galas.

Pribuvus policijai vaikas iš
gelbėta ir apžiūrėjus surasta, 
kad jam tik antakis prakirsta, 
o šiaip atrodo sveiku. Visgi 
paimtas ligoninėn keletui die
nų ištirti, ar nėra sužeidimų 
viduriuose.

Mokyklos “Daktaras” 
-Eilinis Zulikas

Norėk, kad privatiškoj prak
tikoj nesirastų žulikų, kuomet 
paprastam žulikui pavyksta 
praeiti net pro viešų įstaigų 
egzaminus ir po įstaigos kredi
tu žmones apgaudinėti.

Tik šiomis dienomis iškelta 
aikštėn, kad dirbęs miesto vi
durinių mokyklų sistemoj per 
5 metus Augustus Porcorelli, 
33 m., 100-10 27th Ave., Elm
hurst, Queens, buvęs viso la
bo tik žulikas, ne daktaras, 
nors prieš jį, kaipo valdiškoms 
įstaigoms tarnaujantį, ne vie
nas skubiau kepurę nusikelda- 
vo.

Jo žulikavimas susekta, ka
da jo paskelbti sveikiausiais 
keli studentai pasirodė sergą 
širdies ligomis pavojingame 
laipsnyje. Jis suareštuotas ir 
sulaikytas po $5,000 kaucijos 
už praktikavimą medicinos be 
leidimo, 

i
Toliau tyrinėjant atradę, 

kad Porcorelli nebuvo nei 
P e n n s ylvanijos Universiteto 
Medicinos Mokyklos lankęs, 
nei Queens General Hospital 
praktikavęs, kaip jis persista- 
tydavo. Greta “daktarystės” 
jis praktikuodavęs salesmanu, 
kam, be abejo, jis buvo ge
riau tikęs, ir, veikiausia, tiek 
pat “teisingas.”

Jis pirmiausia buvęs paim
tas daktaru High School of 
Commerce, New Yorke, o pas
kiau ir į Long Island City 
High School, taipgi ir į Gro
ver Cleveland High School, 
Queens. Bėgiu penkių metų, jis

susižėręs tūkstančius dolerių 
už sveikatos egzaminus, už ku
riuos studentai sumoka po 25 
centus “mokyklai,” o ta ben
dromis sumomis perduoda 
daktarui.

Nuteisė Vaiko Mušeiką
John Allegro, 490 Dean St., 

teisme pripažintas kaltu muši
me 5 metų sūnelio John Brian.

Pasodintas ant teisėjo ke
lių, berniukas vaikišku atviru
mu “dėdei” atsakinėjo, kaip 
tėvas jį “daug mušė su laz
da. Aš buvau be drabužių. 
Jis man uždavė visur. Jis su
rišo mano kojas ir rankas su 
virve ir pririšo mane prie lo
vos,” pasakojo vaikutis.

Berniukas sakė, kad jis bu
vęs išėjęs “pažiūrėt traukinių” 
ir kaip jį pareinantį tėvas pa
gavo ir ėmė bausti už per il
gai buvimą.

Tėvo advokato perklausinė- 
jamas vaikutis tokiu pat atvi
rumu pasakojo, kad tėvas jam 
visuomet “buvo geras” ir kad 
“jį myliu.”

Vaikas buvo atrastas pririš
tas prie lovos, kada kaimynai 
išgirdo jį isteriškai verkiant ir 
pro langus pradėjo žiūrėti 
priežasties. Pašaukta policija 
atidarė duris ir vaiką atrišo. 
Vaiko kūnelis buvo padengtas 
mėlynėmis nuo smūgių.

Apie 420,000 biednų žmo
nių New Yorke per liepos mė
nesį išpirko $$2,953,015 oran- 
žavų maisto štampų ir gavo 
$1,476,507 nemokamų mėlynų 
štampų, už kurias gauna dau
giau įvairių mitybos reikme
nų iš pertekliaus produktų.

•n
3 FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gamiuami Europi&ko ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuvičko namų darbo, kilba- 

ir kepta paridena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
VĖLAI VAKARO.

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

sai

S

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

PIRMI TIKRINIAI KARO JUDŽIAI IŠ SOVIETŲ NACIŲ FRONTO

MATYKI! Kaip Raudonoji Armija Veikla
Kaip Raudonasis Orlaivynus Smogia Atgal
Kaip Partizanai Kariauja
Kaip nacių orlaiviai nuiaunumi ir belaisviai imami 
Kaip Sovietų Moterys padeda vyt laukan fsiveržėlius; 
Vorofiilov, Timošenko, Budionny savo pareigose; 
Anglų-Sovietų Karinė Sutartis pasirašoma. Kremliuje- 
Stalinui dalyvaujant.

Tik Čia Rodoma — “MCITIT 1?R” ,r <,ars Sovietiniai 
Maksimo Gorkio AUVIUUIv <rrump| Dalykai

MIAMI PI A VITAI KP 6th Ave-artI 47th st”N-Y-ITIlrlnll rLM I llvUkjL Nuolat nuo 10 A. M. 15c iki 1 P. M.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
T arime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

T




