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Dabar.
Nustelbsime Priešą.

Rašo A. BIMBA

Hitlerio ir Mussolinio gau
jos prisivarė prie pat Egipto 
širdies. Anglai pakrikime tu
rėjo trauktis per kelius šimtus 
myliu. Tik dabar atsistojo ir 
mušasi.

Burmoje, Malajuje, Rytų 
Indijose anglų nelaimė buvo 
tame, kad jie neturėjo su sa
vim vietos gyventojų. Panaši 
istorija su Egiptu. Egipto gy
ventojai irgi šaltai žiūri j ang
lų pastangas pastoti kelią na
cių-fašistų gaujoms.

Tai išdavas anglų ilgų metų 
blogos kolonijalės politikos. J 
tas kolonijas jie ilgai žiūrėjo 
kaip į kokią melžiamą karvę.

Šis karas turės laimėti lais
vę ir kolonijoms.

Dvi senutės važinėja po 
miestus ir kaimus ir verbuoja 
kovotojus j Komunistų Parti
jos eiles. Močiutė Bloor liepos 
8 dieną bus 80 metų amžiaus. 
Anita Whitney liepos 7 dieną 
buvo lygiai 75 metų amžiaus.

Aš dažnai pamąstau, kur 
tos senutės gauna tiek sveika
tos ir energijos? Abi ugningos 
kalbėtojos. Jos kalba apie 
naują ateiti. Jos organizuoja 
kovotojus už tą ateitį.

Nėra abejonės, kad jų pasi
aukojimas darbo žmonių inte
resams jas stiprina dvasioje ir 
palaiko jaunystę senam kūne. 
Būdamos įkvėpimu kitiems jos 
atlaiko senatvės audras.

Prieš kelias dienas skaitėte 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Centralinio Komiteto atsišau
kimą.

Draugijos konstitucija nu
rodo, kad narinių duoklių pa- 
simokėjimo laikotarpis baigia
si su liepos 1 diena. Bet ko
mitetas nutarė tą laikotarpį 
pratęsti iki spalių 1 dienos, 
vadinasi, duoda dar tris mė
nesius laiko pasimokėti duok
les.

Tai padaryta ne iš gero. 
Praeities apsileidimas priver
tė. Nariai buvo įpratę duoklių 
mokėjimą atidėlioti iki pabai
gos metų.

Lai šis komiteto nutarimas 
atkreipia dėmesį kiekvieno 
LLD nario ir veikėjo!

Su spalių 1 diena kiekvienas 
draugijos narys privalo būti 
pasimokėjęs duokles už 1942 
metus!

Dalyvaujant Kanados Lietu
vių Kongrese, turėjau progos 
gražiai pasikalbėti ir pasibar
ti su kanadiečiais LLD veikė
jais. Apsileidime su mokėjimu | 
duoklių pernai jie buvo di
džiausiais griešninkais.

Jie pasižadėjo šiemet neat
silikti nuo savo brolių ameri
kiečių! Neabejoju, kad jie sa
vo žodį pilnai ištesės.

St. Louis dienraštis “Post- 
Dispatch” primena du svar
biu dalyku. Vienas, sako dien
raštis, jeigu “klaidos ir kvai
lystės Chamberlain ir Daladie- 
ro valdžių nebūtų pastojusios 
kelio Rusijos, Britanijos ir 
Francijos vienybei, tai šio ka
ro būtų buvę išvengta.”

Antras, teigia “Post-Dis- 
patch,” “dabar aišku, kad So
vietų Rusija, kovodama prieš 
Hitlerį ir Mussolinį Ispanijoje, 
numatė aiškiau, negu vakari
nės demokratijos, Hitlerio ir 
nacizmo pavojų.”

Lygiai taip šiandien Sovietų 
Sąjunga aiškiau mato pavojų, 
negu mes, nebuvime Europoje 
antro fronto prieš hitlerinę 
Vokietiją.

Tą tiesą reikia pripažinti 
dabar, o nelaukti, kuomet jau 
bus per vėlų. Mūsų demokra
tijos per vėlai pasimokino iš 
Ispanijos. Už tą klaidą dabąr 
mokame kalnais lavonų ir 
upeliais kraujo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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CHIANG KAI-SHEK PAREIŠKĖ, KAD 
JAPONIJA NEUŽILGO BUS SUMUŠTA

NACIAI PRIE VORONEŽO, SOVIETŲ GELŽ KELIO CENTRO
------------- ------------------------------------------------------- ------------------------ ------------ R ______________

Amerikiečiai Nuskandino
Tris Japonų Naikintuvus 

Ties Aleutų Salomis
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, liep. 6. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas šiandien išleido tokį pranešimą:

Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Amerikos submarinai liepos 4 d. torpedavo keturis 

Japonijos naikintuvus prie Aleutų salų.
Trys iš tų naikintuvų buvo užpulti prie Kiskos sa

los. Du tapo nuskandinti, o trečias, matant jį pasku
tinį kartą, smarkiai degė.

Ketvirtas japonų naikintuvas buvo torpeduotas ir 
nuskandintas ties Agattu sala, kur Amerikos armijos 
orlaiviai pastebėjo priešų transporto laivus ir jų pa
lydovus liepos 2 d.

Hitlerininkai Sakosi Jau 
Užėmę Voronežą

Berlin, liep. 7. — Nacių 
radijas čia ir Paryžiuje pa
skelbė, kad jie jau užėmę 
Voronežą, geležinkelio cen
trą, 120 mylių į rytus nuo 
Kursko, pietiniai vakarinia
me Sovietų fronte.

(Niekas kitas nepatvirti
na šio priešų pranešimo.)

Vokiečių Orlaiviai Smar
kiai Bombardavę Angliją

London, liep. 7. — Nacių 
orlaiviai numetė šimtus pa
degančių bombų į kelis 
šiauriniai-rytinius Anglijos 
miestus ir užkūrė daug 
gaisrų.

Belfast, Šiaur. Airija, lie
pos 7. — Vokiečių orlaiviai 
atakavo šiauriniai - rytinius 
pakraščius Šiaurinės Airi
jos.

(Gana daug Amerikos 
kariuomenės randasi Šiau
rinėje Airijoje. Amerikie
čiai ten pasistatė ir didelę 
laivyno stovyklą London
derry.)

Maskva. —Kalinino fron
te raudonarmiečiai sunaiki
no 20 vokiečių tankų ir ke
lis tūkstančius kariuome
nės, kurie buvo pradėję ata
ką.

Prieš kelius mėnesius prezi
dentas Rooseveltas sakė, kad 
mes s a-,v o karinę gamybą taip 
pakelsime, jog fašistinė Ašis 
bus nustelbta. Tai buvo rimtai 
apgalvotas posakis.

Dabar prezidentas gali ra
portuoti, kad tą tikslą mes 
jau baigiame pasiekti. Per 
vieną gegužės mėnesį mūsų 
pramonė davė 4,000 lėktuvų, 
1,500 tankų, 2,000 artilerijos 
ir anti-tankinių kanuoliu, 50,- 
000 kulkasvaidžių ir 50,000 
sub-kulkasvaidžių.

Už birželio mėnesį skaitli
nių dar neturime. Aišku, kad 
gamyba buvo dar didesnė.

Dabar tik vienas ^didelis 
klausimas yra: Kada ir kur 
šitie ginklai pradės savo dar
bą prieš Hitlerį?

Vokiečiai, Girdi, Persi- 
grūmę per Dono Upę
Berlin. — Hitlerininkai 

skelbia, kad jie persigrūmę 
per Dono upę ir užėmę ke
lis tiltus, o vakariniame šo
ne tos upės, girdi, jie apsu
pę tūlus raudonarmiečių 
dalinius ir sunaikinsią juos.

(Vichy Francijos radijas 
pasakoja, kad naciai dvie
jose vietose perkirtę gele
žinkelį, einantį iš Maskvos 
per Voronežą į Rostovą.)

Vokiečių spauda rašo, kad 
pradžioje ateinančios savai
tės vokiečiai pradėsią “di
džiąją 1942 metų ofensyvą 
nuo Leningrado iki Juodo
sios Jūros.”

Naciai giriasi, kad per 
dieną jie nušovę žemyn 127 
Sovietų orlaivius, o savo ne
tekę tik trijų orlaivių.

Vokiečių orlaiviai, girdi, 
bombardavę ir Sovietų uos
tus Kaukaze, pataikydami į 
jų įrengimus ir kelis mažus 
prekinius laivus.

Apsigavo Lietuvis, Blofinęs, 
Būk Jis Nacių Šnipas

Pittsburgh, Pa. — Lietu
vis Jonas Simaitis iš Du
quesne sakė aludėje patar
nautojai, būk jis esąs nacių 
šnipas. Už tai jis tapo areš
tuotas. McKeesporto magis
tratas James Toohey nu
baudė jį penkiais doleriai ir 
priteisė užsimokėti lėšas.

J. Simaitis teisinosi ma
gistratui, kad “aš nesu vo
kiečių kilmės ir buvau dik- 
ciai įsigėręs, kada sakiau 
veiterkai, būk esu nacių 
šnipas.”

Talkininkai Sunaikino Šimtus 
Japonų Orlaivių

Australija. — Jungtinių 
Tautų orlaiviai per tris pa
skutinius mėnesius sunaiki
no bei pavojingai sužeidė 
284 japonų orlaivius.

Nuo balandžio mėnesio 
iki šiol amerikiečių ir aus
tralų lakinai padarė 125 
atakas prieš japonus, o ja
ponai tiktai 48-nias atakas 
prieš talkininkus toje sri
tyje.

Chungking, liep. 7. — 
Šiandien sukako penki me
tai nuo to laiko, kai japo
nai užpuolė Chiniją. Įsto
jant šaliai į šeštus metus 
kovos prieš įsiveržėlius, 
Chiang Kai-shek, vyriau
sias chinų komandierius, 
pareiškė, kad Chinija išvien 
su Amerika ir kitomis 
Jungtinėmis Tautomis tik
rai sumuš Japoniją.

“Apie pabaigą ateinan
čios žiemos,” sakė Chiang 
Kai-shek per radiją, “talki
ninkų jėgos bus dešimt kar
tų didesnes už Japonijos 
jėgas. Japonija klimpsta vis

Naciai Nunuodijo 
400 Žydą Vaiky

Ankara, Turkija. — Ką 
tik iš Lenkijos atvykę žmo
nės pranešė, jog naciai Var- 
šavoj viduryje birželio mė
nesio nužudė nuodingomis 
dujomis keturis šimtus žy
dų badaujančių vaikų.

Tie vaikai, bado verčia
mi, išėjo į gatves iš ghetto, 
žydams paskirtos vietos, ir 
prašė duonos. Naciai juos 
sugaudė, nugabeno į vietą, 
kur marinami benamiai ar 
nepageidaujami šunes, ir 
visus tuos vaikus dujomis 
nunuodijo.

Amerikos Unijų Vadai 
Sveikina Ching Kovą
New York. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green, svei
kindamas Chinijos penkių 
metų kovą prieš įsiveržė
lius japonus, pareiškė:

“Tai narsi, didvyringa 
chinų kova. Mes, amerikie
čiai, turime dėti visas pa
stangas, kad suteikt Chini- 
jai naujoviškų karo pabūk
lų, kad būtų sumuštas ben
drasis mūsų priešas. Taip
gi kiekvienas mes asmeniš
kai turime aukoti Jungti
niam Chinijos Pagalbos 
fondui.”

Philip Murray, gėneralis 
pirmininkas CIO unijų, 
sveikino tvirtą Chinijos ap
sigynimo karą per penkis 
metus ir tarė:

“Chinai davė mums tvir
tybės pamoką. Jie taipgi 
pagreitino sumušimą fašis
tinių kraštų, padarydami 
japonams baisių nuostolių. 
Bet ir jie patys baisiai nu
kentėjo.”

Murray atsišaukė, kad 
visi aukotų į Jungtinį Chi
nijos Pagalbos fondą.

Maskva, liep. 7. — “Rau
donoji žvaigždė” rašo, kad 
Voronežo padėtis sunki.

Roma. — Italai sakosi 
sunaikinę dar kelis anglų 
tankus ir 16 orlaivių Egip
te.

gilyn ir gilyn į pelkes. Ji
nai jau negalės atsigriebti, 
ir artimoj ateityje bus aiš
kiai matyt to priešo žlugi
mas.”

Per penkis metus Chini
ja vedė sunkią ir rekordi
nę p a s i priešinimo kovą 
prieš japonus, “šis karas 
yra rekordinis ne tik todėl, 
kad jis yra ilgiausias iš vi
sų karų per paskutinius 
šimtą metų, bet ir todėl, 
kad jis yra pavyzdys, kaip 
silpna šalis priešinasi stip
riai valstybei,” pareiškė 
Chiang Kai-shek.

Žūt-Būtmiai Mūšiai 
Ties Voronežu

Maskva, liep. 7. — Sovie
tų kariuomenės laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, kad siaučia žūt-būtiniai 
mūšiai tarp sovietinės ka
riuomenės ir vokiečiu ties 
Voronežu 4š vakarų pusės. 
Tas laikraštis praneša, kad 
daugelis nacių persigrūmė 
per vieną svarbią upę iš va
karinio jos šono į rytinį. 
(Menama, jog tai Dono 
upė.)

Vienoje vietoje, kur vo
kiečiai prasiveržė per upę, 
sovietiniai kovotojai sunai
kino 40 priešo tankų.

Įžiūrima, kad naciai, štur
muodami linkui Voronežo, 
stengiasi atkirst centralinę 
Sovietų armiją nuo pieti
nės.

ANGLAI PATENKINTI EL 
ALAMEIN MŪŠIAIS

Cairo, Egiptas, liep. 7.— 
Anglai praneša, kad jie pa
sitenkinę mūšiais prieš vo
kiečius ir italus į vakarus 
ir pietus nuo EI Alamein, 
Egipte. Bet dar nežinia, ar 
anglai gaus užtenkamai pa
stiprinimų, kad galėtų at
mest fašistus toliau į vaka
rus nuo to miesto. Taipgi 
nėra žinios, ar naciai gaus 
gana naujų jėgų, kad galė
tu užimt Ei Alamein ir 
grumtis linkui Aleksandri
jos didmiesčio, kuris stovi 
už 70 mylių į rytus nuo EI 
Alamein.

NUSILPĘ FAŠISTŲ 
KIRČIAI

Vokiečiai ir italai dabar 
mažai kur pasivaro pirmyn 
prieš anglus, o kenčia di
džius nuostolius. Jie atro
do žymiai apsilpę.

Anglų kariuomenė naktį 
per dykumą užpuolė vokie
čius ir išvijo juos iš stip
raus punkto. Jie taipgi pa
stūmė atgal pietinį fašistų 
armijos sparną.

Anglai ir amerikiečiai la
kūnai nušovė žemyn šešis 
fašistų orlaivius.

Maskva. — Sovietai ata
kuoja nacius Oriolo srityje.

Sovietai rūkstančiais Žudo 
Vokiečius ir Šimtais Nai

kina Priešų Tankus
Maskva, liep. 7. — Vokie

čiai su daug didesnėmis 
mechanizuotomis jėgomis, 
nepaisant baisių jiem nuo
stolių, prasimušė 120 mylių 
pirmyn nuo Kursko ir pa
siekė punktus prie Dono 
upės ir arti Voronežo. Vė
liausias Sovietų komandos 
pranešimas sako, jog kau
tynėse “ties Voronežu per 
vieną naktinę ataką tapo 
užmušta virš 1,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių.” Vo
ronežas stovi rytiniame šo
ne Dono upės.

Amerikiečių žinių agen
tūra Associated Press daro 
išvadą iš to pranešimo, jog 
daliniai vokiečių persigrū
mė per Dono upę.

Voronežas yra prie gele
žinkelio, einančio iš Mask
vos į Rostovą. Tas geležin
kelis yra tiesiausias susisie
kimas tarp vidurinės Rusi
jos ir pietinės Ukrainos. — 
Rostovas stovi prie Azovo 
Jūros.

Jeigu naciams pavyktų 
įsidrūtint rytiniame šone 
Dono upės ir užimt Voro
nežą, jie galėtų grūmot ir 
Stalingradui prie Volgos 
upės ir sudaryt pavojų 
Kaukazui su jo žibalo šal
tiniais.

Raudonoji Armija kontr
atakuoja hitlerininkus ir 
tūkstančiais juos naikina.

Vakarykščias o f i c i a lis 
pranešimas teigė, kad so
vietiniai lakūnai sudaužė 
kelis tuzinus vokiečių tan
kų. Sprendžiant iš kitų

Naciai Giriasi Suėmę Berlynas Sako, Naciai 
Daug Sevastopoliečių Nuskandinę 29 Laivus
Berlin. — Naciai pasako

ja, kad Sevastopolio fronte 
jie paėmę nelaisvėn 97,000 
sovietinių karių ir sunaiki
nę bei pagrobę 476 kanuo- 
les ir 26 tankus. (Niekas 
nepatvirtina šio priešų pra
nešimo.)

Patvirtinta Anglijos 
Sutartis su SSRS

Maskva. — Liepos 4 d. 
tapo patvirtinta dvidešim
ties metų santarvės ir tarp- 
savinės pagalbos sutartis 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos prieš hitlerinę Vo
kietiją.

ISPANAI FRONTE BĖGA 
Į SOVIETŲ PUSĘ

Maskva. —Frontan prieš 
Sovietus vokiečiai yra at
siuntę ir “mėlynąją” ispa
nų diviziją. Kentėdami di
delius nuostolius ir vargus, 
daugelis tų ispanų bėgo į 
Sovietų pusę ir tuzinai jų 
už tai liko sušaudyti bebė
gant, kaip sako perbėgęs 

pranešimų, tai Sovietų tan
kai sunaikino keturis pul
kus vokiečių pėstininkų ir 
vieną pulką artilerijos per 
penkių dienų mūšius į ry
tus nuo Kursko.

Tame pietiniai-vakarinia- 
me fronte Sovietai buvo 
priversti apleist kelias ap
gyventas vietas. Raudon
armiečiai veda žiaurius 
mūšius prieš vokiečius į va
karus nuo Voronežo, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas Ralph Parker.
SUDAUŽO PO 50-60 NA
CIŲ TANKŲ PER DIENĄ

Per keturių dienų kauty
nes dėl vieno kaimo Voro
nežo srityje, sovietiniai ko
votojai sunaikino daugiau 
kaip 100 nacių tankų. O 
visame tame fronte per die
na vidutiniai sudaužoma 
bei sudeginama po 50 iki 60 
priešų tankų.

Anglai teigia, kad Rau
donoji Armija vartoja ir 
daug angliškų ir ameriki
niu tanku.

Kalinino fronte, į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos vo
kiečiai iš pradžios buvo pa
sivarę pirmyn, bet sovieti
nė kariuomenė su tankais 
paskui atmušė ir sulaikė 
hitlerininkus.

Kelios dienos atgal So
vietų tankai nugrūdo atgal 
vokiečius, kurie buvo persi
grūmę per vieną svarbią 
upę; tada raudonarmiečiai 
atėmė iš priešų kelias ap
gyventas vietas.

Berlin, liep. 7. — Hitle
rininkai garsinasi, kad jų 
submarinai ir orlaiviai nu
skandinę vieną Amerikos 
šarvuotlaivį ir 28 prekinius 
talkininkų laivus šiaurinėje 
Arktikos J ū r o je, netoli 
Špicbergeno. Tie laivai ga
benę orlaivius, tankus ir ki
tus reikmenis į Sovietų uos
tą Archangelską. Naciai sa
ko, kad viso plaukę 38 pre
kiniai talkininkų laivai, ly
dimi karinių laivų.

(Niekas nepatvirtina šio 
nacių pranešimo. Jau iš pir
miau žinoma, kaip jie per
deda nuostolius, kuriuos sa
kosi padarą laivams, vežan- 
tiems reikmenis į šiauri
nius Sovietų uostus.)

ispanas karys Pedro Salce
do.

Patys ispanai kareiviai 
baudžia bėglių išdavikus. 
Taip antai, Jose Sanchez iš 
pirmojo ispanų bataliono 
užmušė puskarininkį Lope- 
zą, kuris veikė kaip nacių 
šnipas. • j

Stockholm. — Švedija a- 
reštavo tris nacių šnipus.
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Daugiau Lietuvių Didvyrių
Raudonoji Armija ir visa Sovietų Są

jungos liaudis veda mirtiną kovą prieš 
žvėrišką hitlerizmą ir jo talkininkus. 
Viso kultūriško pasaulio akys nukreip
tos į Raudonosios Armijos kovas. Kol 
kas dar antro fronto nėra, nors jam jau 
senai pribrendo laikas, nors jo atidary
mo reikalauja mūsų laisvė, mūsų karo 
laimėjimas.

Raudonosios Armijos eilėse mirtinai 
kaunasi dešimtys tūkstančių lietuvių. Ir 
jie kaunasi didvyriškai išvien su kitų 
tautų kariais. Vėl atėjo pluoštas “Prav- 
dos,” kurioj telpa vardai karių ir koman- 
dierių, kuriuos Sovietų Sąjungos vyriau
sybė apdovanojo “Raudonosios žvaigž
dės,” “Lenino” ir “Už Drąsą” ženklais. 
Jų tarpe randame ir lietuviškų pavar
džių.

Raudonarmiečiai apdovanoti: N. (Jo
no) švaikus, Antanas (V) Bakūnas, Po
vilas Pašiunas ir Jonas (Jono) Kūlikas. 
Leitenantai: Feliksas (Jono) Budikas, 
Petras J. Pėdas ir Aleksandras P. Baka- 
nas. Kapitonai: Aleksa D. Vinikas, An
tanas (Juozo) Lazauskas, Viktoras V. 
Malka.

Garbė tiems didvyriams, kurie kovoja 
prieš žvėriškus fašistus už apgynimą So
vietų Sąjungos, išlaisvinimą Lietuvos ir 
kitų pavergtų kraštų ir žmonių iš po 
hitlerizmo, už Amerikos ir kitų kraštų 
žmonių laisvę!

nis vadas Obizpu Campos sėdi už grotų 
federaliniame kalėjime Atlantos mieste.

Kitą klaidą mūsų vyriausybė daro, 
kai ji vis dar tebebando glostymu sugy
venti su Vichy Francija ir Franco Ispa
nija. O tos dvi šalys šiandien pilnai tar
nauja fašistinei Ašiai.

Taipgi mūsų šalies palaikymas ryšių 
su Suomija ir nepaskelbimas jai karo yra 
didelė klaida. Suomijos ambasadorius y- 
ra Hitlerio agentas. Jisai turėtų būti iš
varytas iš Washingtono ir sugrąžintas 
Mannerheimui.

Dabar visi mato, kad mūsų šalis darė 
didelę klaidą, kai jinai bandė nuraminti 
Japoniją ir palaikė su ja komercinius ir 
diplomatinius ryšius. Už tą klaidą šian
dien mes užmokame labai brangiai. Iš 
tos klaidos reikėjo tuojau pasimokinti 
ir nustoti glosčius Franci ją, Ispaniją ir 
Suomiją.

IŠ S.L.A. SEIMO
Rašo Mūsų Korespondentas

Demokratijos Klaidos
Mūsų šalis turėtų tuojau mokintis iš 

Anglijos didelių klaidų. Vieną klaidą 
Anglija padarė, kuomet jinai nesistengė 
kolonijų žmones laimėti savo pusėn, su
teikiant jiems demokratines laisves. Pa
sekmės stačiai tragiškos. Tuomi pasi
naudoja Vokietija ir Japonija.

Jungtinės Valstijos turi koloniją var
du Porto Rico. Jos vyriausybės galva yra 
Amerikos prezidento paskirtas guberna
torius. Žmonės turi išsirinkę seimą, bet 
tas seimas turi klausyti paskirto guber
natoriaus. Porto Rico žmonės nori ir 
reikalauja pilnos nepriklausomybės. Jie 
tą tautinę nepriklausomybę turėtų gauti 
tuojau, dabar.

Tuo tarpu jie ne tik negauna tos ne
priklausomybės, bet dar jų nacionalisti

Vilku Balsas
Komercinė spauda nebesitveria kaily

je dėlei to, kad Karines Darbo Tarybos 
komisija nutarė patenkinti plieno darbi
ninkų unijos reikalavimą ir pakelti vie
nu doleriu savaitines algas kelių plieno 
kompanijų darbininkams. Ji teigia, kad 
Roosevelto valdžia jau atidaranti duris 
nesvietiškai infliacijai — kainų kilimui, 
dolerio atpigimui. Ji visai pamiršta, kad 
tų plieno darbininkų algos labai toli at
silikusios nuo pragyvenimo kainų paki
limo. Komercinei spaudai nesvarbu gy
venimas kelių šimtų tūkstančių plieno 
darbininkų šeimų.

Plieno darbininkų C. I. O. unija sta
tė tą reikalavimą todėl, kad jinai su
pranta,’ jog plieno kompanijos gali pa
kelti algas ir nepakelti plieno kainos. Ji
nai nurodo į nesvietiškus kompanijų pel
nus. Jinai primena kompanijų preziden
tų ir vice-prezidentų algas, kurios siekia 
šimtus tūkstančių dolerių.

Valdžios žmonės, kurie šitą klausimą 
rimtai ištyrė, taipgi žino, kad plieno dar
bininkų reikalavimas yra teisingas. Tai
gi, komercinės spaudos alasas dar kartą 
mum parodo, kaip ja darbo žmonėm ne
galima pasitikėt. Kaip tik koks nors val
džios žygis užkliudo kapitalistų kiše- 
nius, tuojau ta spauda alkano vilko bal
su pradeda staugti ir grūmoti visam 
kraštui.

Mes tačiau tikimės, kad šis tos spau
dos triukšmavimas neišgąsdins nei val
džios, nei darbininkų unijos.

Pauyzdis Žmonių Pasikeitimo
Prieš kelis metus John L."'Lewis ge

rai darbavosi organizavime neorganizuo
tų darbininkų, ėjo su progresu ir kovojo 
prieš reakciją. Tada Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas William Green 
palaikė reakcijos pusę ir kovojo prieš 
progresą. 1 :

Šiandien tų vyrų rolės yra griežtai 
pasikeitusios, šiandien Lewisas laikosi 
pronaciškos pozicijos, o Green pasiryžu
siai padeda Amerikai ir visai žmonijai 
laimėti karą prieš hitlerinį barbarizmą.

Todėl ir mūsų atsinešimas linkui Le
wis ir Green yra griežtai pasikeitęs. Le- 
wisą mes griežtai smerkiame, o nuošir
džiausiai sveikiname Greeną.

Iš Trečios Sesijos
Pittsburgh, Pa. — Tre

čia sesija SLA 42-ro Seimo 
prasidėjo su Bagočiaus ra
portu. Jo raportas buvo at
spausdintas seimo darbų 
knygoje, todėl visai jo ne
skaitė Seimui. Vienas de
legatas tuojau pakelia klau
simą apie blogų bonų ver
tybę. Atsakydamas į klau
simą, Bagočius pasakė, kad 
tiktai Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas nėra turė
jęs tokių nuostolių,—o SLA 
ib Rymo Katalikų Susivie
nijimas turėję tokias pat 
bėdas ir tai esą buvę dėlei 
ekonominio krizio.

Delegatas Martinas iš 
Detroito reikalavo, kad vi
si raportai būtų išduoti, to
dėl, kad delegatai gavę dar
bų knygą tiktai penktadie
nį prieš seimą, ir dar netu
rėję progos susipažinti su 
visais dalykais.

Bagočius pasakė, kad 
“mes išgelbėjome Susivie
nijimą nuo blogų bonų.... 
turėjome tris ketvirtada
lius milijono dolerių nuo
stolių... forklozavimų ant 
namų buvo daug... dabar 
abelna padėtis SLA yra ge
ra... Dar už pereitą seimą 
i š 1 a i d os neapmokėtos... 
naujos lentelės tūkstančius 
kainavo ir beveik visas jas 
reikėjo numesti. Kas tai 
skundžia SLA, norėdami 
jam pakenkti.” Tas pasku
tinis dalykas pasirodė jau 
antrą syk seime. Kas nors 
skundžia SLA.

Vaidyla, “Sandaros” re
daktorius, pareikalauja, kad 
Bagočius pasakytų, kas 
SLA skundžia, kas įskun
dė juos, kaipo vagis, ir pri
vertė revizorius iš net de
šimts valstijų ateiti ir na
grinėti organizacijos padė
tį, kas kainavo Susivieniji
mui apie $5,000. Vaidyla 
sako, kad jam išrodo, ir 
“Tėvynėj” skaitęs, jog tai 
nieko naujo, kad revizoriai 
ateina centran kas trys 
metai egzaminuoti frater- 
nalių organizacijų padėtį. 
Tai yra “general policy.”

Bagočius sekamai atsakė: 
“Kada Federal Bureau of 
Investigation ateis į jūsų 
kabinetus, ir tyrinės, ko tai 
j ieškos, darys kratą, tai jau 
žinok, kad kas nors tave į- 
skundė valdžiai. Jie darys 
kratą, vartinės visus tavo 
popierius, bet jie, žinoma,

Kareivis Ir Jo 
Uniforma

Per paskutinį karą, A- 
merikos kareiviai turėjo 
anekdotą apie didumą savo 
uniformų.

“Yra tiktai du dydžiai 
armijoj,” jie * sakė, “perdi- 
deli ir permaži!”

Antras pasaulinis karas 
viską pakeitė. Šiandien A- 
merikos' kareivis, 1942 m. 
modelis, nešioja geriausius 
drabužius, bi kada armijos 
išleistus. Jie tinka. Jie yra 
Šilti žiemą, vėsūs vasarą ir 
sausi lietingam ore. Jau nė
ra netinkamų autų, kuriuos 
nešiojo praeitam kare. Nė
ra aukštos, smaugiančios a- 
pykaklės, plačių kelnių.

Naujos reguliacijos pal
tas turi atraitą apykaklę 
ir apgaubia marškinius ir 
kaklaryšį, militarinis pri
taikymas prie civilinės ma
dos. Ilgos kelnės dėvimos 
prie palto, ir jos turi būti 
visada išprosytos. Šie dra

bužiai pasiūti pagal karei
vių mierą, profesijonalių 
siuvėjų. Jo miera užrekor- 
duota ir drabužiai taip tin
ka kaip geriausias civilinis 
kostiumas.

Uniforma ir d a u g e 1 is 
pridėčkų kareivių unifor
moj padaryta iš vilnos, per
dėm arba dalimi. Statisti
kų ekspertai suranda, kad 
reikalinga 26 avių dėl vieno 
kareivio drabužiu kiekvie
niems metams. Ir Dėdė Sa
mas tą jiems pristato.

Kiekvienas armijos ba
tas turi būti geras, geriau 
negu geras. Kai kuriuose 
skyriuose batas daugiau iš- 
sinešioja negu kituose, pa
prastai, pora batų nešiojasi 
per nuo 4 iki 6 savaičių pa
kol reikia taisyti. Per tą 
laiką kareivis juose išvaikš- 
čioja apie 475 mylias.

Patogūs batai yra daug 
svarbesni kareiviui negu 
civiliam žmogui. Štai kaip 
jie yra jiems pritaikomi. 
Kareivis užsistoja ant ko
jas matuojamos mašinos, 
laikydamas viedrą su smė- 
limis abiejose rankose,

kiekvienas viedras sveria 
40 svarų. Su vienos kojos 
pakėlimu visas svoris yra 
metamas ant kitos kojos. 
Tą pakartoja su kita koja. 
Svoris viedro kojas išplečia 
ir batai yra pritaikinti ne
šioti prie aplinkybių, kada 
jis neša sunkų paką ant pe
čių.

Šiam karui armijos batai 
turi būti madni, kaip ir u- 
niforma. Nevykęs batas 
praeito karo jau dalykas 
praeities. Dviejos poros 
aukštų rudos spalvos kas
dieninių batų, kurios duo
damos kareiviams, yra len
gvesnės negu praeity. Pora 
žemų batų, kuriuos jis gau
na, turi paprastus galus, 
gerus, stiprius padus ir pu
siau guminę kulnį, šie ba
tai yra mėgiamiausi, kada 
kareivis yra laisvas.

Kelių milijonų armijoj 
visada randasi vyras, ku
riam reikalinga numerio 
19-to apykaklė, arba kitas 
vyras, kurio kelnės turi bū
ti 48 colių apie liemenį, bet 
tiktai 31 colio ilgio. Fort 
Knox buvo surastas vienas

vaikinas, kuriam buvo rei
kalinga batas 5-EE vienai 
kojai ir 8-E kitai. Bet eili
nis kareivis, pagal sąrašą 
tūksančių išmieravimų yra 
5 pėdų 8 colių aukščio, sve
ria 144 svarus. Ir turi kru
tinę 33j colių“ ir 31 colio lie
menį. Bet po kelių mėnesių 
kariuomenėj tas eilinis ka
reivis sveria 6 svarus dau
giau, reikalauja puse mic
ros didesnių batų ir krūti
nė didesnė.

Kita svarbi dalis karei
vio garderobo yra jo lau
ko paltas. Gerai nešiojantis 
žakietas, kuris nesusiga- 
rankštėja, atlaiko visokį o- 
rą, ir yra padalytas, kad 
laisvai galima judėti, ir e- 
nergiškai atlikti durtuvų 
muštrą ir siūlės neiširsta. 
Net ir kostiumai virtuvės 
darbams neužmiršti per
dirbti. Tas senas mėlynas 
11918 m. kostiumas yra pa
keistas nauju. Pirštinės irgi 
pasikeitė. Šiandien jos yra 
įvairių rūšių. Kai kurios 
tu tris pirštus, kitos tik du. 
Jos pagamintos įvairiems 
tikslams iš vilnos ir odos.

FLIS.

nepasakys, kas tave įskun
dė. Tie žmonės įskundė, 
kurie nori naikinti ne tiktai 
mūsų Susivienijimą, bet ir 
visą lietuvių tautą. Papras
tai egzaminieriai atvyksta 
tiktai iš vieno steito, bet 
dabar buvo iš dešimties ir 
jie egzaminavo- nuo 1886. 
Jie nepasakys tau, kas 
skundė. Niekas nesakė, kad 
jūs skundėte.”

Delegatai iš to padarė iš
vadą, kad F. B. I. buvo ap
lankęs Bagočių ir tarpe sa
vęs apie tai nemažai kalbė
josi.

Gegužis pradėjo priešin
tis, kad Pildomoji Taryba 
ką tai kaltindama nelabai 
aiškiai sako, kad buk SLA 
reikėjo išgelbėti nuo ko 
nors. Bet SLA visados bu
vo 100% “solvent” ir ne se
na valdyba buvo kalta, bet 
depresija — o tas išgelbėji
mas butų buvęs padarytas, 
nepaisant kas tuo momentu 
butų buvęs P. T.

Raportas, galų gale, tapo 
priimtas prieš vieną balsą.

Vice Prezidentas taipgi 
neskaitė savo raporto. Gri
nius, iš Philadelphijos, pa
klausia Mažiukuos, kad jis 
pilnai pasiaiškintų, ar jis 
bolševikas ar ne — ar kal
tinimai, prieš jį padaryti 
per Jurgelionį, buvo rimti 
ar ne. Mažiukna sako, kad 
tai melas ir labai išpūstas 
dalykas, kad dar ir dabar 
SLA archyve yra jo rašyti 
atsakymai, bet Jurgelionis 
jų nėra patalpinęs. Dalykas 
prasidėjęs, kai Mažiukna 
užprotestavo Jurgelionio pi
nigų eikvojimą, kada re
daktorius neturėjęs jokios 
teisės taip daryti. Nuo ta
da, sako Mažiukna, Jurge
lionis ant jo užpyko ir pra
dėjęs jį visokiais budais 
šmeižti. “Bet Jurgelionis y- 
ra ligonis, ir aš noriu tą 
visą dalyką pamiršti.”

Advokatas Olis, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos (Smeto- 
nininkų) reikalauja, kad 
būtų duota proga ir Jurge- 
lioniui paaiškinti dalyką iš 
savo pusės.

Tautininkai taipgi prie
šinosi Mažiukuos raporte 
esančiai daliai, kuri sako: 
“...pradėkime jieškoti tikrų
jų Susivienijimo ugdymo 
kenkėjų, o suradę, praša
linkime juos, kol dar ne 
pervėlu.” Jiems pasisekė 
nors įterpti žodį “kaltais” 
tarpe “suradę ir prašalin
kime.”

Klinga protestavo, kad 
nevalia kritikuoti SLA 
valdininkus, nes jeigu pa
kritikuosi, tai tuoj aus sa
ko, kad visas SLA yra 
šmeižiamas. Mažiukna jam 
atsakė, primesdamas “Tro
jans” arkliuką, su kuriuo 
Klinga jojo prieš malūnus 
laike SLA rinkimų.

Bagočius paskyrė rezo
liucijų komisiją, kurion į-, 
ėjo: Pijus Grigaitis, advo
katas Kalinauskas ir Birš
tonas.

Sekė Viniko raportas. 
Vinikas nupiešė labai pra
stą paveikslą dėl SLA sto
vio. Jis savo raporte pa
tvirtino ne tiktai tuos SLA 
trukumus, apie kuriuos jau 
seniai dienraštyje “Laisvė
je” buvo rašyta, bet iškėlė 
dar daugiau.

Sakė, kad su pradžia me
tų SLA turėjo apie $20,- 
000 skolų. Jų tarpe buvo 
$12,500 nemokėtų algų. Per
imdamas namus, SLA turė
jo išmokėti netoli $17,500 
advokatams ir teismams. 
Tie pinigai prirokuoti prie

“Laisves” Popieros Fondas
Sunkūs karo laikai ragina mus įsteigti “Laisvei” po

pieros fondą. Nuo karo pradžios, nuo Japonijos užpuo
limo ant mūsų šalies, “Laisvės” kaina nebuvo pakelta. O 
ant visų prie spaustuvės naudojamų medžiagų, nuo gimo- 
džio 7-tos iki šiol, kainos smarkiai pakilo. Taigi turime 
jieškoti būdų savo dienraščiui, kad jis galėtų atsilai
kyti prieš kylančias kainas.

Vienas iš būdų greitai pagalbai yra įsteigimas “Lais
vės” popieros fondo. Kiekvienas dirbantis ir algą gau
nantis “Laisvės” patriotas privalo paaukoti į savo dien
raščio popieros fondą neskūpaudamas, nes parama rei
kalinga.

Per metus “Laisvės” spausdinimui susinaudoja popie
ros už arti $10,000. Jei mes sukeltume aukomis apie puo
šę tos sumos į metus, tai mūsų dienraštis galėtų pui
kiai verstis, nepakeldamas kainos už prenumeratą. “Lais
vės” kainos nenorime pakelti, nes nenorime apsunkinti 
žmonių, kurių įplaukos yra mažos. Todėl prašome ge
riau uždirbančiųjų kooperacijos išlaikyti žemą “Lais
vės kainą ir išlaikyti patį dienraštį sunkiais karo laikais.

Aukodami į Popieros Fondą taipgi turėkime mintyje 
gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. šiuom kartu naują 
skaitytoja visiems metams gavo O. Pūkienė, Inglewood, 
Calif.

Aukomis apdovanojo: Po $2: Mrs. X, Woodhaven, N. 
Y. ir P. Burneikis, Brooklyn, N. Y.

Po $1: Kazimieras Valantinas, Bowdoinham, Me., J. 
Kalvaitis, Higganum, Conn., Petronella Laurukevičienė, 
Brooklyn, N. Y. ir V. Kebort, Tunnelton, W. Va.

Po 50c: Vincas Bizulis, Philadelphia, Pa., P. Kosmack, 
Brooklyn, N. Y.

Graži parama aukomis. Bet naujų skaitytojų, tai per 
mažai. Prašome visų apšvietą branginančių “Laisvės” 
skaitytojų daugiau kreipti atydos į gavimą dienraščiui 
naujų skaitytojų. P. Buknys.
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namų vertybės knygose, 
kaip dalis turto, o ne kaipo 
nuostoliai. Raporte taipgi 
pasakyta, kad vajus kaina
vo daugiau kai $14,000, o 
biskį daugiau kaip 1000 na
rių gauta.

Advokatas Olis padarė 
peržvalgą blogų tendencijų 
SLA ir palygino Bagočiaus 
optimistišką raportą su la
bai pesimistišku, kurį Vini
kas padarė. Vinikas pasakė, 
kad “konversijos planą” tu
ri seimas priimti, kitaip, 
“jeigu to plano nepriimsi
me, tai valdžia galės pri
versti mus su kokia žydų 
kompanija susidėti, turėsi
me didelius assesmentus 
mokėti” ir t.t.

Vinikas labai smarkiai 
ragino seimą priimti kon
versijos — duoklių pakėli
mo planą (apie kurį “Lais
vės” skaitytojai jau žino) 
ir nurodė, kodėl — sakyda
mas, kad SLA yra labai 
blogoje padėtyje. Jo rapor
tas labai ilgas ir išsamiai 
nurodo, kokioj padėtyje y- 
ra SLA.

Ar viskas tame raporte 
pasakyta, tai nesiimame 
pasakyti, bet pasakyta už
tektinai. Mirtingumas labai 
aukštas, solvency puola kas 
metai, daug nuostolių yra 
dėlei blogų investmentų ir 
t.t. ir t.t. Vinikas taipgi 
tvirtino, kad jeigu nebus 
duoklių pakėlimo planas 
priimtas, tai gal jau ir kitol 
seimo nebebus galima lai- i 
kyti, nes jis numato, kad 
solvency gali nupulti že
miau 100% bile kada. Čia 
neisiu į visas smulkmenas. 
Daug vietos užimtų, bet po 
seimui reikės visą tą rapor
tą aprašyti ir supažjndinti 
skaitytojus su juom. Jeigu 
tas bus padaryta, .tai ne 
todėl, kad gązdinti narius, 
bet tikslu perstatyti tikrą
ją padėtį, kad viskas būtų 
galima pataisyti. Ne visi 
nariai gali permatyti tuos 
didelius trukumus dabarti
niu laiku, ir jeigu prisieitų 
padaryti review to raporto, 
tai grynai informaciniais 
tikslais. Po raporto priėmi
mo, sesija baigėsi ir vakare 
įvyko šeiminis bankietas, 
už kurio bilietus reikėjo 
mokėti po $3.00.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

— Mister, kokiu laiku iš
eina sekantis traukinys?— 
klausia stoties agento ma
žytis, 6 metų Juozukas.

F— O tu, mažyti rakaliau, 
aš jau penkis sykius tau 
sakiau, kad traukinys išeis 
4:44 valandą.

— Aš žinau, — patvirti
no Juozukas, — bet man 
patinka matyti, kaip tavo 
ūsai kruta, tariant “4:44 
valandą.”

— Magdute, ar tu gali 
palaikyti sekretą?

— Aš galiu, bet visa ma
no nelaimė yra tame, kad 
aš pasisakau tokiom savo 
draugėm, kurios negali.

— Ar ne stebėtina, kaip 
Cecilija užlaiko savo am
žių ?

— Taigi, taigi. Ji nėra 
maaniusi skaitlinės jau 
per 10 metų.

Smarki gražuolė įėjusi į 
ofisą ir radusi ten senes
nio amžiaus moterį prižiū
rėtoją, pareiškė norą tuo- 
jaus pamatyti patį bosą.

— Ar galiu paklausti, 
kas tamsta esti? — už
klausė prižiūrėtoja.

— Aš esu jo sesuo, —at
kirto gražuolė.

— Well, well, labai ma
lonu pasipažinti, — parei
škė moteris, — aš esu jo 
motina.
' — Kaip nekalbėsim, bet 
Petras rengiasi kaip džen- 
telmanas, — pastebėjo Lu- 
cija savo draugei Agotai.

— Ištikimųjų? — stebėjosi 
Agota, — aš niekad nema
čiau jo rengiantis.

— Žinau vieną moterį, 
kuri labai daug kenčia dėl 
savo įsitikinimo.

— O koks jos įsitikini
mas?

— Ji yra įsitikinusi, kad
gali dėvėti penkto saizo če-
verykus ant savo septinto
saizo kojų.
Surinko Profesor. Krienas
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

s ■ ■ _________________________________ >

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Močiutes Bloor 80-sis 
Gimtadienis

Šiandieną, liepos 8-tą, 
paskelbusioji darbi ninku 
močiutė Ella Reeve Bloor, 
o kartu su ja milionai A- 
merikos darbo žmonių mini 
jos 80 metų amžiaus sukak
tį.

Ne vien dėlto minima to
ji sukaktis, kad Močiutė 
Bloor išgyveno 80 metų ir 
kad dar gali ilgai gyventi. 
Yra žmonių, kurie išgyve
nę šimtą metų miršta ne
palikę progresui jokios žy
mės ir yra buvę žmonių, ku
rie mirties nuskinti dar 
jaunystėje paliko visuome
nei lobį naudingų atsieki- 
mu. Močiutė Bloor buvo vie
na iš tu, kurie, neatidedami 
rytojui to, ką gali padaryti 
šiandien, nuo ankstybos jau
nystės ir per visą gyvenimą 
siekiasi žinojimo, progreso 
ir kartu šviečia, organizuo
ja, veda su savimi minias į 
šviesesnį, geresnį gyveni
mą, v

Ella Reeve Bloor
Štai keletas bruožų iš to 

gražaus Močiutės Bloor gy
venimo:

Ella Reeve Bloor gimė 
liepos 8-tą, 1862 m., Staten 
Islande, kriaučiaus Charles 
Reeve šeimoje, pirmutinis 
kūdikis šeimoje iš dvylikos 
vaikų. Dėlto mokyklą lan
kyti Ellai buvo lemta tik i- 
ki 14-kos metų amžiaus, 
reikėjo padėti motinai pri
žiūrėti būrį mažesnių vai
kų, o paskui, motinai mi
rus, 17-kos metų Ella likosi 
vyriausia jų auklėtoja. Gi 
už keletos metų ištekėjus, 
jai pačiai pribuvo metų 
kitų atstume viens nuo ki
to 6 kūdikiai ir ilgai pri
siėjo globoti kelis vyro bro
liukus.

Kaip matome, Ellai pra
sisiekti moksle sąlygos bu
vo sunkios, bet ji kiekvieną 
dieną stengėsi ką nors nau
jo sužinoti. Jai tame padė
jo įgimtas smalsumas daug 
žinoti ir inteligentiška šei
mos aplinkuma. Jos moti
na daug ko mokėjo ir dukrą 
mokino, kol gyveno. Jos 
tėvas skaitydavo paskubu
sius Scott, Elliot, Dickens 
ir kitų tuomet žymių auto
rių raštus. Ella tuos raštus 
irgi pradėjo pažinti jau nuo 
10 metų amžiaus. Gi būda
ma 12-kos metų jinai jau 
pažinojo garsų poetą Walt 
Whitmaną, jo raštus. Ji pra
dėjo pažinti ir suprasti 
naujas idėjas, pradėjo įsi
gyti pažintis su daugeliu 
aukštai prasilavinusių žmo
nių ir tas padėjo jai kilti 
žinojime. Jos žinojimas bu
vo daug platesnis už kitų 
to amžiaus jaunuolių.

O vienok, nežiūrint di- | 

džiausiu pastangų, gyveni
mo sunkumai nekartą gra
sino Ellai suardyti jos tro
škimus pasiekti aukštesnio 
mokslo. Vyro nedarbas, sto
ka išteklių, pagaliau jos 
kūdikių liga ir dviejų mir
tis vienu kartu vos neper
bloškė ją.

Sūkuryje tų nelaimių, 
Ellą pradėjo bauginti min
tis, kad nežiūrint jos auksi
nių svajonių, jos pastangų į 
šviesesnį ir pilnesnį gyveni
mą, jos planų visuomeniš
kam darbui, ji pasiliksianti 
tiktai pečiaus ir puodų ver
gė. Ją viliojo pasaulis už 
jos namų durų, bet jai sto- 
kavo mokslo, kuriam nebu
vo nei pinigų nei laiko. El
la turėjo gabumų rašyt ir 
užsispyrusiai ėmė rašinėt 
spaudai, uždarbiais už tai 
gaudama tiek, kad užteko 
apmokėti mokytojams, atei
nantiems ją mokinti namie. 
Ji taip išėjo daugelį kursų. 
Vėliau, vaikams paaugėjus, 
mažiausiam iš tuomet liku
siu keturių esant 6 metu,V t- 4, 7

išsiimtus vaikus mokyklon, 
ji sėsdavo and dviračio ir 
važiuodavo į universitetą. 
Taip ji pasiekė to laipsnio, 
kad ir pati protarpiais mo
kino universitete. Ji galėjo 
inteligentiškai kalbėti bile 
klausimu ir yra parašius 
porą knygų, apart rašinėji
mo į daugelį žurnalų ir 
laikraščių.

Jos Mokslas Tarnavo 
Visuomenei

Ella, kaip matome iš jos 
darbų, siekė mokslo ne vien 
tik tam, kad žinoti, ar kad 
žinojimu pasididžiuoti. Ne. 
Vyriausias mokinimosi tik
slas buvo geriau patarnau
ti visuomenei. Savo vaikais 
vedina ir nešina ji yra pa
sakius desėtkus prakalbų ir 
prelekcijų, atbuvus daugy
bę pikietų, surinkus nesu
skaitomus tūkstančius aukų 
darbininkų politinės ir eko
nominės kovos kaliniams, 
išplatinus tonus literatū
ros.

Prie visuomeniško darbo 
ją skatino įgimtas nekenti- 
mas išnaudojimo, taipgi gi
lus supratimas išnaudojimo 
atnešamų blogumų.

Ella jau nuo vaikystės į- 
domaudavus, dėlko aplink 
juos gyvenantieji ant kal
no žmonės turtingesni, ir 
dėlko slėnyje, lūšnose gyve
nanti skursta, bet jai nie
kas to neatsakydavo. Kar
tą geras šeimos draugas 
kunigas taręs: “Pas mus 
visada bus biednų.”

Bet Ellai norėjosi, kad 
biednų nebūtų. Ji nepaliovė 
jieškojus biednystos prieža
sčių ir būdų biedniems gel
bėt. Dėlto ji savo jaunystė
je buvo pasišovus būt so- 
ciale darbuotoja, paskiau 
pryčere, dar paskiau misio
niere; perėjo eilę partijų, 
jose jieškodama liaudžiai 
išeities iš skurdo. Bet kiek 
padirbus jose pamatydavo 
jų programos klaidingumą 
ir j ieškodavo ko nors tobu
lesnio. Tik atėjus į Komuni
stų Partiją jinai pagaliau 
pasijuto radus tą, ko per 
visą ankstybesnį gyvenimą 
jieškojo ir su panaujinta e- 
nergija metės Kom. Partijos

Gardner, Mass. Šimtmečiais Minėtini
Lietuviu Moterų Kliubas ir 

Lietuviu Piliečiu Kliubas ren
gia dideli pikniką Lietuvių 
Kempėj —-Airport Rd., West 
Broadway, Gardner, Mass. Į- 
vyks liepos 11 ir 12-tą. Per
nas skiriamas karių reikalams. 
Lietuviai Gardnerio ir apylin
kių miestelių malonėkite ne
pamiršti datą ir atsilankyti.

Lietuvių Moterų Kliubo su
sirinkimas Įvyks Lietuvių Kliu- 
be, Main St., liepos (July) 
10-tą, 7:30 v. v. Visos narės 
malonėkite atsilankyti.

M. Šlekiene.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros kuopos moterys pa
rėmė Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos vienų metų su
kaktį sunkių kovų su žiau
riausiu žmonijos priešų Hitle
riu ir jo fašistinėmis gaujomis 
paaukodamos pagal išgalę jų 
medikalei pagalbai.

Aukavo sekamai : Iš LLD. 
2-ros kuopos moterų iždo — 
H. T. $5.

Po $3: R. B. Chubarkiai, 
K. Zinskienė. Po $2: A. Sa- 
bulienė, E. Freimontienė, Y- 
vonne Naurienė, K. Gabriūnie- 
nė.

Po $1 : D. Ruplėnienė, M. 
Dambrauskienė P. Žukauskie
nė. Viso $27.

Visiem aukotojam tariu šir
dingą ačiū. Pinigai pasiųsti 
per Laisvę. H. T.

Atmininiai Puodai
Vis daugiau ir daugiau alu- 

mino reikiant karui, mes nori
me kiek galint ilgiau išlaiky
ti turimus alumininius Įran
kius. Štai receptai jų sveika
tai :

Nelaikyk maisto alumini- 
niam puode ilgiau, negu rei
kia. Tūli valgiai alumina gadi
na.

Bile alkaliniai dalykai juo
dina ir gadina alumina. Leng
vai įjuodusį alumina galima 
atšviesinti pavirinant jame 
vandenį su biskeliu acto ar ki
tos rūkšties. Verdant obuolie
nę, kaip žinia, išverda ir juo
dumai iš alumininio puodo, 

auklėjimo darban. Tai par
tijai ji darbuojasi be per
traukos iki šių dienų.

Ella Reeve Bloor dabar 
yra Komunistų Partijos 
Pennsylvanijos V a 1 s tijos 
Komiteto pirmininkė ir na
rė K. P. Nacionalio Komi
teto. Kaipo vadovė, jinai 
gauna šimtus sveikinimų 
nuo vadovaujančių ameri
konų iš visų šalies gyveni
mo sričių ir iš užrubežių.

Nors Močiutei Bloor su
ėjo 80 metų, nors jos galva 
pasidabino obelies žiedų 
varsa, bet ji anaiptol nesi
ruošia ilsėtis. Ji gyvai su
sidomėjus mūsų šalies ir jos 
talkininkių šalių pergale 
ant fašizmo. Tai pergalei, 
sako Močiutė Bloor, mes 
privalome atiduoti viską. O 
tų privalančių atiduoti vis
ką skaičiuje jinai įrokuoja 
ir savę. Dėlto, nepaisyda
ma nuovargių, šiomis die
nomis ji išvyksta plačiam 
prakalbų maršrutui mobili
zuoti Amerikos žmones tai 
pergalei. Su prakalbomis ji 
pasieks net Kaliforniją, kur 
jinai darbuosis kartu su A- 
nita Whitney, kita jaunuole 
komunistų vadove, kuri šio 
liepos mėnesio 7-tą šventė 
savo amžiaus 75 metų su
kaktį. M-tė.

Gimtadieniai
BALTIMORIEČIU LIETUVIŲ MEZGĖJŲ 

KLIUBAS DAUG VEIKIA
Šią savaitę suėjo du gim

tadieniai, kurie minimi 
tūkstančiuose šapų ir far- 
mų, kasyklose, laivuose ir 
vargšų bakūžėse, unijų ir 
kitų organizuotų žmonių 
susirinkimuose. Tie abu 
gimtadieniai priklauso mo
terims—Anitai Whitney ir 
Močiutei Ella Reeve Bloor.

Anitai Whitney suėjo 75 
metai liepos 7-tą, o Močiu
tei Bloor sueina 80 metų 
liepos 8-tą.

Anita Whitney
Jų gyvenimas siekia du 

svarbius mūsų šalies gyve
nimo laikotarpius — Civilį 
Karą už panaikinimą ver
gijos ir dabartinį karą prieš 
hilterizmą, ant kurio per
galei pašvęsta ir po visą 
šalį paplitę jų gimtadienio 
minėjimai.

Mažai keno iš ameriko
nų gyvenimas taip giliai su
rištas su Amerikos laisvės 
tradicijomis, kaip tų dvie
jų moterų. Kilusios kovoto
jų prieš vergiją šeimose, 
jos niekad nesustojo, nie
kad nesusvyravo, niekad 
nepailso dirbusios jų tėvų 
ir prosenuolių pradėtą dar
bą.

“Jų intensyvus pasiauko
jimas darbininkų klasei pa
darė jas entuziastiškiausio
mis kovotojomis už ateitį”, 
pareiškė Daily Worker, žy- 
miausis Amerikos darbinin
kų dienraštis savo aprašy
me tų dviejų Amerikos dar
bo klasės pionierių kovoto
jų gyvenimo.

Daugelis dalykų, už ku
riuos jos savo jaunystėje 
kovojo, dabar jau įgyven

Kuomi Moterys Dėvės 
Pagdbiniam Korpe

Kada matysim moteris, Ar
mijos Pagalbinio Korpo nares, 
maršuojant giltose ir militariš- 
kose uniformose, be abejo, tas 
uniformas tik ir matysim. O 
vienok jos turėsiančios dikto- 
ką kraitį drabužių, gal gero
kai daugiau už didžiumą ci
vilinio gyvenimo mergelių. Štai 
kokį . surašą paskelbė Dės 
Moines Forto, kur jos mokin
sis, Moterų Korpo parėdų ži
novas :

Apart uniformos, korpo na
rės gausiančios po du gorse- 
tus, 10 kelnaičių, 16 porų ko
jinių, tris poras trumpų koji
nių, du vakarinius apsiaustus, 
tris Stanikus, du mankštos kos
tiumus, 4 poras pirštinių, 6 
skarytes, 2 kepures, du kakla
raiščius, 8 bliuzes, 5 poras į- 
vairių rūšių, batų, 1 svederį ir

dinti ir šiandieną Amerikos 
vidutiniam piliečiui atrodo 
amžinai tokiais buvus. Mo
terys šiandien turi balsavi
mo teisę dėl to, kad tokios 
pionierės kaip Anita ir Mo
čiutė už tai kovojo. Kali
fornijoj, kur Anita lošia 
vadovaujamą rolę per daug 
metų, moterim balsavimo 
teisė buvo iškovota 1911 
metais, keliais metais pirm 
priėmimo nacionalio mote
rų lygybės įstatymo. Mo
čiutė taipgi buvo lygių tei
sių judėjimo vadovybėj dar 
1906 metais.

Jos abi yra kovojusios už 
išlaisvinimą Amerikos liau
dies vadų, Tom Mooney, 
Eugene Debs, Earl Brow- 
derio ir daugybės kitų kali
nių. Abi yra priešakyje ko
vų už pilną lygybę — tei
ses ir progas negrams.

Anita ir Močiutė veikia 
Komunistų Partijoj nuo pat 
tos organizacijos įsisteigi- 
mo ir yra savo valstijos ko
miteto pirmininkėmis — A- 
nita, Kalifornijos, o Močiu
tė, Pennsylvanijos. . Abi e- 
nergingai darbuojasi už 
pergalę ant fašizmo, visai 
užmiršdamos savo amžių.

Tų dviejų moterų gyve
nimas, tai skaistus pavyzdis 
visoms moterims. Gali 
mums nepavykti jas pasivy
ti gražiose ir reikšmingose 
jų prakalbose, gabiame or
ganizavime, ištvermingume, 
ar bent vienoje iš tų ypaty
bių, kuriomis apdovanotos 
tos puikios kovotojos ir va
dovės. Tačiau kiekviena ga
lime nors po biskį lavintis, 
nuolat augti ir įgytą žino
jimą pašvęsti veikime vi
suomenės gerovei. Šimtuose 
visuomeniškų pareigų kož- 
na galime rasti darba pa
gal savo sąlvgas, palinki
mus ir prasilavinimą, at
likt ką nors budavojime 
šviesesnio ir laimingesnio 
gyvenimo visiems. O tas 
kaip tik daro žmogaus gy
venimą svarbesniu, kadan
gi jis būna apvainikuotas 
vis didėjančiu turtu atsie- 
kimų visuomenės gerovei.

Alisa.

eilę kitų naktinių ir apatinių 
drabužių.

Prie to, žinoma, eina 2 bu
teliai veidui-rankoms švelnint 
skysčio-lotion, trys dantim še
petukai, veidrodis, nuo saulės 
akiniai, vienas krepšelis nepa
prastos padėties maisto, krep
šelis su pirmosios pagalbos 
priemonėm, dar kitas siuvimui. 
Viso susidaro gerokai virš šim
to daiktu daiktelių, skaitant 
tik po vieną ir tokius, kaip 
kad pirmosios pagalbos, siuvi
mo ir kiti, kurių viename ran
dasi po kelis, kituose po kelio- 
liką daiktų.

O kur jų darbo įrankiai ir 
ginklai, maitinimas ir alga? 
Ne tik fronte kariaujančios, 
bet ir jai pagelbstinčios armi
jos įrengimas reikalauja be 
galo daug lėšų. Ir tas mums 
dar kartą primena, dėl ko 
kiekviena iš mūs turėtume gy
venti taupiau karo metu ir už 
savo sutaupąs pirkti kiek ga
lima daugiau karo bonų ir 
štampų.

Mūsų kolonijoj Apsigy
nimui Mezgėjų Kliubas įsi
steigė pradžioje gruodžio, 
1941 metais. Iš karto mez
gimo entuziasčių nedaug tu
rėjom, tad ir mezginių ne
daug padaryta: apvaikščio
jant savo gyvavimo pusme
tį turėjom 24 numegstus ir 
3 baigiamus svederius. Bet 
mes nesitenkinom vien me
zgimu. Pinigų per pusmetį 
mes šukelėm aukomis ir 
pramogomis sekamai:

Aukomis ............. $46.25
Oyster Roast ....... 49.66
Šokiuose ............. 37.09
Bazare ................ 74.67
Piknike ..........  31.77

Viso  ................ $239.44
Išleidome sekamai:
Vilnoms ............. $57.70

Moterys Nevienodai 
Supranta Savo Grožį

New Yorko Miesto Taryba 
priėmė bilių, kuriuomi drau
džia su maudynių kostiumais 
ir kitais “mažai pridengian
čiais” drabužiais vilkėjant eiti 
toliau 200 pėdų nuo maudy
mosi vietos. Priimtas 18 balsų 
prieš 5.

Biliui pritarė ir tarybininkė 
Rita Casey, sakydama, jog 
tuomi bus “apribota žmonės, 
kurie neįkainuoja estetiškų 
vertybių ir kurie nepaiso savi- 
garbaus žmonių gyvenimo.”

Ji sako, kad į kai kurias 40 
metų ir vyresnes moteris, 
vaikštančias su vos tik užka
bintais stanikučiais ir trumpo
mis kelnaitėmis, “nėra ko žiū
rėti.”

Kitais žodžiais tariant, ji 
perspėjo moteris, jog reikia 
žiūrėti ne vien mados, bet ir 
savo figūros ir kad nesant ko 
gražaus parodyti, geriau ro
dyti ko mažiausia. O jeigu 
randasi tokių, kurios savęs ne
gali matyti, tai prisieina įsta
tymais apriboti parodavimą 
to, į ką “nėra ko žiūrėti.”

Senatas Nutarė Imti 
Moteris Laivynan

Liepos 2-rą Jungtinių 
Valstijų Senatas vienbal
siai praleido bilių, kuriuo
mi norima priimti moteris 
laivynan. Bilius su senato 
pataisomis perduotas kon
gresui.

Biliui praėjus, moterys 
būtų priimamos laivynan, 
kaipo dalis laivyno, o ne 
kaipo pagelbinis korpas. Iš 
karto planuojama priimti 
12,000.

Skirtumas tarp laivyno 
ir armijos merginų būtų 
tas, kad laivynan priimtų 
20 metų, o armijon stojan
čios turi būti 21 metų, taip
gi marininkėms duosią 
$200 įsitaisymui savo dra
bužių, o armietėms duoda 
drabužius.

Marininkių laipsniai bū
tų lygūs vyrų laipsniams 
tose pat pareigose, algos 
taipgi. Tačiau nei armijos 
pagelbiniam korpe, nei lai
vyne nenumatyta moterims 
militariškų pensijų, nei pa
stovios tarnybos. Jos ima
ma su pastaba, kad jų tar
nyba baigsis ne vėliau 6 
mėnesių užsibaigus karui.

Raud. Kryžiui .... 40.00 j 
U. S. 0.................. 25.00 .

Laisvei ....... \.............. 2.00
Russian War Relief 60.00 
R.W.R. per Lietuvių

Komitetą ........... 50.00.
Mūsų grupė lig šiol buvo 

nedidelė, bet sutartinai dir
bome ir daug nudirbome. 
Kadangi Jdiube randasi no
rinčių remti mūs didvyrišką 
talkininkę Sovietų Sąjungą, 
taip pat ir norinčių veikti 
namų fronte, tad mes ir 
veikėme visoms toms įstai
goms paremti. Sutartyje 
veikdamos ir toliau tikimės 
dar daugiau nudirbti.

Mes kviečiame daugiau 
moterų prisidėti prie mūs 
Apsigynimui Mezgėjų Kliu
bo.

S-re

Prie Brooklyn^ Mezgėję 
Raporto

Birželio 24-tos Laisvėje tū
pusiame Brook lyno mezgėjų, 
pusės metų darbo raporte bu
vo pažymėta, jog maspethietė 
Janulavičienė numezgė du 
svederius. Turėjo būti: 5 sve
derius.

Eilė mezgėjų jau pridavė 
savo dirbinių po sudarymo to 
raporto. Tie darbai bus atžy
mėti vėlesnėse atskaitose.

Mezgėja

I 4

Ši forma
trumpiems ir ploniems karščių 
sezonui žaisminiams arba ir 
storesniems ilgiems po krū
mokšnius peteliškėms gaudyti 
ar uogoms rankioti einant dė
vėti drabužiukams.

pritaikyta kirpti
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------- 47

Newark, N. J

(Tąsa)
Kovoj žemesnysis komandierius Kas

tantas Kailinis pamatė, kad jo vyresny
sis vadas pulkininkas Žavoronkovas yra 
sužeistas. Prie sužeisto pulkininko arti
nosi šaudydamas priešo tankas. Kaili
nis nepaisydamas, kad savo gyvastį sta
tė pavojun, puolė prie pulkininko, nu
metė rankinę granatą po priešo tanku, 
o pulkininką išnešė į saugią vietą.

Kodėl taip budeliai naciai elgiasi su 
vokiečiais kariais? Tikrai nepavyko iš
aiškinti, bet prirakinti vokiečiai kariai 
sakė, kad jie buvo nacių nužiūrėti, pa
laikyti neištikimais, tai fašistai juos 
prirakino, kad žūtų mūšyje.

Hudson, Mass.
Paradas ir Aukos

T. Marčiulionis ir K. Rudis. Po 
50c.: S. Jankauskas, J. Navi- 
čionis, O. ĮZanavienė, M. Pap
lauskienė, Po 25c.: K. Bara-

savo 
kaip

9 d.,

Oro žvalgai pranešė, kad 9 nacių bom
banešiai, lydimi mūšio lėktuvų, prisiar
tina. Sovietų mūšio lėktuvai žaibo grei
tumu pakilo oran. Pirmoji Sovietų lėk
tuvų eskadrilė, vedama kapitono Repino, 
atakavo priešus ir suardė jų grupuotę. 
Kitos eskadrilės puolėsi naikinti atskiras 
priešo lėktuvų grupes.

Mūšis virė pusę valandos. Priešas ne
teko 6 bombnešius ir 4 mūšio lėktuvus. 
Vienas vokiečių bombnešis ir 3 mūšio 
lėktuvai kovos metu paspruko, prasimu
šė į Sovietų užnugarį ir siekė bombar
duoti orlaukį. Jie buvo sutikti priešlėk
tuvinių kanuolių ugnies ir visi numuš
ti. Sovietai neteko du mūšio orlaivius.

Būrys raudonarmiečių atakavo vo
kiečius prie sodžiaus “N.” ir sunaikino du 
jų batalionus. (Batalionas karo metu 
yra arti 1,000 vyrų). Kovoj suimta 320 
oficieriai ir eiliniai; 6 prieštankinės pa
trankos; 4 apkasų kanuolės; 12 motori
nių dviračių ir daug amunicijos.

Pas nelaisvėn paimtus vokiečius atra
sta vogti laikrodėliai, žiedai, kitokį si
dabriniai ir auksiniai dalykai. Pas ofi- 
cierių Otto Oppel surasta net 8 laikro
dėliai, 12 vedybinių žiedų ir kitokių si
dabrinių dalykų. Tokia armija, tai yra 
— vagių armija.

Mūšio lauke Sovietų tankų grupė, va
dovystėj majoro Razuvajavo, naktį pra
simušė į vokiečių užnugarį ir iššaukė 
didelę paniką. Vokiečių batalionai palai
kė vienas kitą už priešą ir apsišaudė. 
Pasekmėj buvo sunaikinta nemažai jų 
pačių tankų ir prieštankinių kanuolių.

Kol vokiečių batalionų komandieriai 
išsiaiškino, kad jie savo tarpe veda kovą, 
tai Razuvajevo tankai užklupo nacių 
pulko štabą ir sunaikino.

Jaunesnieji leitenantai Poliakovas ir 
Piskarievas pasiekė vietą, kur pirmiau 
buVo sodžius. Bet jie rado tik apdegu- 
lius ir pelenus. Sodžius buvo sudegin
tas, vietos valstiečiai išbėgę į miškus, 
kad vesti partizanų karą prieš nepriete
lius.

Jiems pavyko susisiekti su partizanų 
grupe, kuriai vadovauja žmogus, pra
mintas “Diedas”. Jo partizanai naikina 
priešą, jiems pavyko vienoj vietoj su
naikinti 7 vokiečių tankus, apščiai mo
torinių dviračių ir telegrafų ir telefo
nų vielas.

Sovietų kanuolių baterija, vadovystėj 
leitenanto Kracino, stovėjo rezerve ir 
temijo kovos eiseną. Staigiai komandie
rius pastebėjo, kaip 7 vokiečių tankai ir 
2 šarvuoti automobiliai perėjo tiltą ir 
pradėjo apšaudyti Sovietų pėstininkus.

Komandierius įsakė pasukti patrankų 
ugnį iš šono priešo tankams, šūviai pa
degė pirmutinį nacių tanką. Kita salva 
sudaužė antrą priešo tanką, o trečia sal
va sumušė dar vieną jų tanką. Vokiečiai 
manė, kad juos apšaudo iš mūrinio na
mo ir jie tankų ugnį sukoncentravo prieš 
jį. Į 15 minučių laiko Sovietų kanuolių 
baterija sunaikino visus vokiečių tankus 
ir abu šarvuotus automobilius.

Liepos 22 dieną raudonarmiečiai iš
muš nacius iš sodžiaus ir jie nustebo. Jie 
atrado užmuštus ir gyvus vokiečių ka
reivius retežiais prikaustytus prie kul
kasvaidžių ir prieštankinių kanuolių. Tą 
pat dieną artimame sodžiuj surastas vo
kiečių kareivis, kuris už kaklo buvo pri
rakintas prie prieštankinės kanuolės. 
Netolokai buvo sumušta 10 vokiečių 
tankų. Raudonarmiečiai matė, kaip vo
kiečiai atsidarė uždangalus ir norėjo pa
sprukti iš apimto liepsna tanko, bet ne
galėjo. Pasirodė, kad vieno tanko ka- 
nuolininkas ir tanko valdytojas buvo 
prirakinti retežiais prie tanko.

Liepos 23 dieną į nelaisvę suimtas vo
kiety s kareivis Zigberge. Pas jį rastas 
dienynas, kur tarpe kitko jis užrašęs:

“Mūsų divizija pergyveno keturias bai
sias dienas. Mus labai' atakavo Sovietų 
orlaiviai. Ir šį rytą, nuo 10 iki 15 So
vietų šturmininkų atakavo iš kanuolių, 
kulkasvaidžiais ir bombomis iš mažos 
aukštumos. Mes manėme, kad jau atėjo 
galas. Skrajodami po šešis Sovietų lėk
tuvai puolė po šešis kartus į dieną.

“Keturios mūsų kanuolės sudaužytos 
Visi jų kareiviai paimti į nelaisvę. Iš 
mūsų bataliono, 35 pulko, jau 264 ka
riai paimti nelaisvėn. Dabar mes gulime 
tvarte ir vedame apsigynimo mūšį. Mes 
žinome, ką reiškia šis baisusis karas. 
Kad tik Dievas duotų, kad nors tie iš 
mūs išliktume gyvi, kurie likome, o liko 
jau nedaug.”

Hitleris gyrėsi, kad jam pasiduoda la
bai daug raudonarmiečių. Paskui jo pro
pagandos minister. ,Goebbelis sakė: “Ru
sai yra peržiopli, kad pasiduoti. Mušasi 
ir tada, kada mato, kad jų padėtis yra 
beviltinga, kad jiems išsigelbėjimo nė
ra... Protingi kareiviai taip nedaro.”

Gal jis skaitė “protingais” Franci jos, 
Lenkijos ir Jugoslavijos generolus, ku
rie su dešimtimis tūkstančių kareivių ir 
daugybe ginklų pasidavė naciams. To 
vokiečiai fašistai ir jų talkininkai ne
rado Sovietų Sąjungoj.

Raudonosios Armijos dalys, grupės, 
kurios buvo priešo apsuptos, greitai per
siorganizavo į partizanų grupes ir viene
tus. Apsupti raudonarmiečiai persireng
davo, paslėpdavo ginklus, slėpėsi miš
kuose, pas gyventojus, o gyventojai vi
saip jiems padėjo ir organizavo partiza
nų būrius. Jų organizavosi šimtai, gal 
tūkstančiai būrių. Štai vieno tik kelių 
dienu veikimas.

Majoro Udarinovo grupė buvo apsup
ta ir pasiliko veikti priešui užnuga
ry j. Naktį iš liepos 20 dienos, 1941, par
tizanų būrys susidaręs iš raudonarmie
čių ir vietos gyventojų sumušė vokiečių 
tankų kuopą, sunaikino daug tankų, su
ėmė nelaisvėn 22 vokiečius kareivius, 15 
tankų ir 2 sunkvežimius su gazolinu. Į 
kelias dienas šie partizanai sunaikino 
bei suėmė penkis būrius vokiečių ir daug 
reikmenų.

Taip nacių “paimti” į nelaisvę raudon
armiečiai naikino ir vokiečius ėmė į ne
laisvę fašistų okupuotoj teritorijoj.

Sovietų lakūnas Cirulinas sukosi ore 
saugodamas svarbius punktus nuo na
cių užpuolimo. Jis pamatė tris vokiečių 
bombnešius. Cirulinas pakilo 6,600 pėdų 
aukštyn ir pasislėpė tarpe debesų. Kada 
priešo bombanešiai buvo apačioj, jis va
nagu puolė žemyn ir paleido iš keturių 
kulkasvaidžių ugnį.

Vienas nacių bombanešis buvo pažei
stas pirmoj atakoj. Jis bandė nusileisti, 
bet tūpdamas susprogo nuo savo bombų 
krovinio. Kiti du nacių bombnešiai išme
tė bombas kur pakliuvo ir leidosi bėg
ti atgal.

Priešlėktuvinio kulkasvaidžio koman- 
dierius leitenantas Pobudkinas per pir
mą mėnesį karo jau buvo numušęs iš 
savo kulkasvaidžio 16 vokiečių bombne- 
šių ir 7 mūšio lėktuvus, žinoma, nevisi 
Sovietų kulkasvaidininkai buvo taip lai
mingi. Buvo ir tokių, kad jie savo bran
gią gyvastį atidavė kovoj pirm, kaip su
spėjo bent vieną priešo lėktuvą ar tanką 
sunaikintu H - | 1 i 1 ' t

Sovietų lakūnas Počikovas grįžo atgal 
atlikęs svarbią žvalgybą. Ore jį užpuolė 
penki nacių “Messerschmitai.” Počiko
vas pirmais ugnies smūgiais nukirto vie
ną nacių lėktuvą. Jis sukosi ratu. Kitas 
nacių lėktuvas patsai susikūlė į žemę. 
Pribuvę Sovietų lėktuvai Počikovą iš
gelbėjo iš baisios padėties ir nelygios ko
vos.

^Daugiau bus)

j

Masinis Mitingas Pergalei 
Užtikrinti

Niūvarkiečiai ir apylinkės 
piliečiai, atkreipkite dėmesį. 
Gana tūnoti abejingai, gana 
snapsoti be ūpo namie. Gana 
slopinti savo nepasitenkinimą 
vienumoje. Susieikite visi krū
von ir pademonstruokite 
nusistatymą viešai. Tam 
tik ir yra proga.

Šį ketvirtadienį, liepos
kaip 8 vai. vakare, didžiulėj 
Mosque Theatre patalpoj, 
1020 Broad St., įvyks labai 
ženklingas mitingas. Tikslaš 
mitingo atžymėt amerikiečių 
-anglų-rusų vienybę ir sąjun
gą ne tik kad šiame kare, bet 
ir jam sėkmingai užsibaigus, 
taipgi storai ir garsiai pabrėžt 
būtiną reikalą greito antro 
fronto.

Šioj gilaus krizio valandoj, 
kuomet Raudonoji Armija did
vyriškai atlaiko pilną nacių 
įsiutimą, susirinks Jungtinių 
Tautu atstovai ir autoritetin
gai pareikš savo nuomonę.

Kalbės Kenneth Leslie, lei
dėjas įtakingo laikraščio “The 
Protestant/’ apie Raudonosios 
Armijos rolę pasaulio įvykių 
nuosprendy.

Kalbės garsusis naujienų 
aiškintojas Johannes Steel, 
kuris kas .vakaras, kaip 7 :30, 
iš stoties WMCA, 570 klcs., 
pirmutinės iš eilės, taip pama
tiniai ir sklandžiai perkrati- 
nėja ir riša gręsmingų įvykių 
audrą.

įstabusis Kanterburio deka
nas Dr. Hewlett Johnson, au
torius pasauliniai paskilbusios 
knygos “Tarybų Galybė”, pa
reikš savo “Atsakymą Hitle
riui” per tam tyčia pagamintą 
judamų paveikslų kalbančią 
filmą.

Bus pareiškimų nuo Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų žmo
nių. Pasirodys su daina bent 
keli chorai.

Tai, vyručiai, neapsileiskit. 
Įsigykit iš kalno bilietus 
Bamberger’s arba Kresge’s 
krautuvėse, arba tą patį vaka
rą Mosque Theatre įžanginėj.

Pasistengkite porai valandų 
ištrūkti iš namų ir praleisti tą 
laiką turiningai. J. K—aitis.

Birželio 17 dieną, vėliavų 
dienoj, mūsų miesto valdyba 
išvien su Amerikos Legijonu 
suruošė didelį patrijotinį para
dą ir atidengimą Antro Pasau
linio Karo didvyrių surašo 
(Honor Roll Call) pastato 
prieš City Hali, ant kurio yra 
surašyta vardai' visų piliečių, 
įstojusių ir pašauktų į armiją 
iš mūsų miesto, gynimui de
mokratijos ir laisvės nuo fa
šizmo.

Parado rengėjai oficialiai 
pakvietė ir mus — Lietuvių 
Piliečių Kliubą dalyvauti iš
kilmėse ir jokių kitų lietuviškų 
organizacijų nekvietė. Įvyko, 
kaip tie dzūkai sako, “cūdai,” 
nes tūli mūsų kliubą jau seniai 
tik ir vadino “raudonu”. . . na, 
o matote, kad miesto valdyba 
supranta, jog mūsų organiza
cija yra labai svarbi ir nau
dinga kovoj už mūsų laisvę.

Ant stovylos Honor Roll 
Call buvo iškelta daug vėlia
vų, jų tarpe ir Sovietų Sąjun
gos, galingiausios mūsų talki
ninkės raudonoji vėliava su 
kūju ir pjautuvu. Daugeliui, 
tai buvo didelis nustebimas, 
kad taip atsinešimas pasikeitė 
linkui Sovietų Sąjungos pas 
mus ir visoj šalyj. Pro-naciams 
tas labai nepatinka, kurių yra 
ir lietuvių tarpe.

Taigi, mūsų kliubiečiai gar
bingai maršavo gatvėmis kar
tu su visais šios šalies patrijo- 
tais ir demokratijos gynėjais. 
Kiek patyrėme, tai ameriko
nai, mūsų demokratijos ir lais
vės gynėjai, ne kaip žiūri į 
tuos lietuvius elementus, kurie 
vis hitleriškai nusistatę.

Birželio 21 dieną mūsų kliu- 
bas turėjo pusmetinį susirinki
mą ir pietus, kuriuos kasmeti
nis ir pusmetinis susirinkimas, 
kliubas duoda savo nariams 
dykai. Taip ir dabar įvyko, tik 
biskį skirtingiau, nes šiuo kals

Shenandoah, Pa.

tu nebuvo kviestos narių mo
terys, o vien tik vyrai. Daly
vavo ir du svečiai alaus pri
statytojai iš Worcester Brah- 
ets Brewers, kurie pietams at
vežė alaus dykai. Gerb. žali
mas ir Tamsonas stebėjosi iš 
mūs, kad mes taip puikiai su
rengiame savo parengimus. Jie 
sakė, kad didesnės kolonijos 
turi imti iš mūs pavyzdį.

Bet bus svarbiausias daly
kas, tai tas, kad kliubas šia
me susirinkime paaukavo $100 
Sovietų Sąjungos pagalbai, tai 
yra, pagelbai Amerikos talki-
ninkui, kuris taip drąsiai ko-

pavėlins, 
pikniką, 

darbinin- 
Amerikos

“Laisves” Piknikas Rengiamas 
Liepos 12 Dieną

Shenandorio progresyvės or
ganizacijos bendromis jėgomis 
rengia didelį pikniką dienraš
čio “Laisvės” naudai, liepos 12 
dieną, Laudemano giraitėje. 
Vieta yra labai graži, apie 
trys mylios nuo Shenandorio. 
Bus skanių valgių ir visokių 
gėrimų, smagi orkestrą šo
kiam. Taip pat bus geras kal
bėtojas iš Brooklyno, kuris 
duos gerą prakalbą apie šių 
dienų padėtį.

Tai apylinkės draugai, ne
rengiate nieko liepos 12 d., 
bet atvažiuokite ir savo pa
žįstamus atsivežkite į šį pikni
ką, kuris bus vienas iš di
džiausių šioj apylinkėj. Tai vi
si, kam tik laikas 
traukite į “Laisvės” 
O tuomi paremsite 
kišką spaudą ir visų
lietuvių mylimą dienraštį, ku
ris visuomet plačiai ir teisin
gai paduoda pasaulines ir vie
tines žinias, o šiame kare šim
tu nuošimčių palaiko Jungti
nių Tautų politiką dėl sumuši
mo hitleriškų razbaininkų. 
Dienraštis “Laisvė” yra šalti
nis žinių apie mūsų senąją tė
vynę Lietuvą, kuri neš^ hitle
rišką jungą. Tik “Laisvė” pa<- 
duoda tikras žinias apie mūsų 
brolių lietuvių kančias ir sykiu 
kovoja prieš tuos baisius kry
žiuočių ainius fašistus.

Draugai, darbi ninkiška 
spauda yra galingiausias gink
las prieš visokius penktako- 
jus. Tai remkime, kiek išga- 
lim ją. Visi į “Laisvės” pikni
ką liepos 12 dieną, Laudema
no giraitėj!

Kviečia jus K Shenandorio 
progresyvės organizacijos.

voja prieš kruvinus žmogžu
džius hitlerininkus, žmonijos 
neprietelius. Kliubo valdybai 
paprašius pas narius aukų So
vietų medikalei pagelbai, na
riai labai noriai atsiliepė ir 
dar suaukavo $85, tai bendrai 
pasidarė $185. Bet mūsų 
darbštūs draugai tuo dar ne
pasitenkino, jie sumanė sukel
ti iki $200 ir tas buvo atsiek
ta.

Taigi, per metus laiko, tai 
yra, nuo Hitlerio užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos, mūsų 
kliubas jau yra sukėlęs Sovie
tų medikalei pagelbai $665 ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui $123. Tai matote, drau
gės ir draugai, kaip mūsų ma
žo miestuko ir nedidelė grupė 
lietuvių kietai nusistačiusių 
už karo laimėjimą darbuojasi!

Aukavo sekamos ypatos. Po 
$5: M. Parednis, J. Yeskevi- 
čius, Ig. Markūnas, J. Sa
dauskas, P. Vaitekūnas, J. Sa- 
banskis, J. Razenas, G. Šid
lauskas, A. Dubak, A. Sikors
kis, S. Šatas ir F. Kaulakis. F. 
Bukatik aukavo $3. Po $2: 
K. Grigas, T. Orlauskas, J. 
Paplauskas, S. Brokly, J. 
šeškauskas -ir K. Urbonas. Po 
$1: F. Staniūnas, Ig. Lažaus- 
kas, A. Dzįgas, K. Nevedoms- 
kas, F. Vadvil, A. Tamašiūnas, 
K. Slapkus, R. .'Zulanas, A. 
Šaulinskas, L. Višniauskas, A. 
Zulan, K. Yanušis, W. Alek
sandravičius, A. Janulis, M. 
Kurganas, M. Lakštutis, F. 
Smetanka, J. Kudialis, M. 
Kazlauskas, V. Makarevich,

nauskas, A. Sebeika, P. Kaz
lauskas ir J. Grigas. Taigi, iš 
asmenų aukų sukelta $100 ir iš 
kliubo iždo $100, kas ir suda
rė $200.

Pinigus pasiuntėme Lietuvių 
Komiteto Pagelbai Sovietų Są
jungos pirmininkui, daktarui 
J. J. Kaškiaučiui.

M. Parednis,
L. P. Kliubo Pirm.

tojus, kada aukotų, kiek kas iš
gali, nes mūsų pašalpa yra rei
kalinga Raudonosios Armijos 
ir Sovietų Sąjungos žmonių 
didvyriškose kovose, kurie ko
voja už viso pasaulio demokra
tines teises, kartu gina ir A- 
merikos reikalus. Prašė atlik
ti pilietiškas patrijotines par
eigas ir ateiti pažiūrėti Sovietų 
filmą, kuri buvo rodoma birže
lio 28 dieną — Sovietų Fron
tas.

Lawrence, Mass.
Mūšy Žinios žinelės

Bay State, Methuen dalyj, 
jaunuoliai pasiėmė šautuvus ir 
demonstravo po gatves. Mote
rys pašaukė policiją, kad su
valdytų tuos “strielčius.” Jie 
pabėgo. John Jankauskis ra
portavo, kad mažai trūko jo 
moterei užgauti, kulka praūžė 
visai arti veido. Tėvai turėtų 
suvaldyti tokius vaikus arba 
pakavoti ginklus. Nebus jau 
tada laikas, kada jie ką nušaus, 
ar patys nusišaus.

Vietiniame laikraštyj radau 
Martin Dies komiteto atsišau
kimą, kuris neva gaudo pries- 
amerikoniško veikimo asmenis. 
Visas jo atsišaukimas pašvęs
tas prieš komunistus ir darbi
ninkus, kurie atkakliai kauna-
si už mūsų laisvę. Mr. Dies vi
sai nemato nacių veikimo mū
sų šalyj, kuris yra pavojingas 
ir kenkia karo laimėjimui. Jis 
nematė šnipo Vonsiackio ir jo 
sėbrų, bet eikvoja pinigus pul
damas gerus Amerikos patrio
tus. Jeu seniai laikas panai
kinti tokį Dies Komitetą, nes 
jis tik kenkia mūsų šaliai kurs-
tydamas žmones prieš tokius 
pat žmones, o paslepia hitle
rininkus. Didžiausia klaida 
laikyti Dies toj vietoj, kada 
jis visada ėjo ir eina su hitle
rininkais.

Jungtinių Valstijų pilietybės 
popieras gavo 82 asmenys, ku
riuos atatinkamai paklausinė
jo. Politikieriai atidėjo 7-nių 
asmenų pilietybę dar kitiems 
metams. Teisėjas patarė nau
jiems piliečiams perskaityti 
Jungt. Valstijų Konstituciją. 
Atsirado pora žmonių, kurie 
jau Amerikoj gyvena po 47 
metus, o nemoka anglų kal
boj nei skaityti ir rašyti...

. Mirė Mikalina Kirmelienė ir 
jos vaikai turi vargo, kol gaus 
jos pinigus. Moteriškė gyven-
dama pinigus taupė. Sako, kad
paliko apie $6,000. Jie nebuvo 
užrašyti ant vaikų, tai dabar 
turės pereiti teismą. Advoka
tas ims 10%. O kaip tai būtų 
lengvi dalykai, jeigu motina 
būtų aprašius savo turtą vai
kams po jos mirties. Iš to ga
li būti kitiems tėvams pamoka. 
Kurie turite pinigų, tai gyvi 
apsirūpinkite, kad jūsų centai 
tektų vaikams, o ne advoka
tams.

Drg. žilionienė lankėsi Ma
ple Parke, tai ta pati žilionie
nė, kuri ne kartą palinksmino 
dainomis Lawrence publiką, tai 
Pauliukoniutė, kurios dainos 
skambėjo Bostono apylinkėje. 
Dabar ilgas laikas, kaip ji ser
ga, bet sakė, kad dabar jau 
sveikata gerėja. Linkiu EI. 
žilionienei-Pauliukoniutei grei
tai pasveikti ir vėl dalyvauti 
mūsų veikime.

Lawrence miesto majoras 
pranešė, kad taksai pasiliks tie 
patys — $39.80 ir sekantiems 
metams, nes aptarę ir atradę, 
kad negalima numušti, miestui 
reikia $84,233,300 išlaidų, šie
met nuosavybės (real estate ir 
public property) turės daugiau 
sumokėti, nes šiemet turi civi
lių apsigynimo išeigų ir kito
kių, iš priežasties Hitlerio už
karto mums karo.

Majoras James P. Meehan 
perstatė Sovietų Sąjungos pa
galbos dieną—“Russian War 
Relief,” paaiškindamas ir atsi
šaukdamas į Lawrence gyven-

Ką sakys lietuviški pro-na- 
ciai, ar jie ir miesto majorą 
dabar priskaitys prie “raudo
nųjų?” Ką sakys tie Smetonos 
agentai, .kurie landžioja tarpe 
žmonių ir kokiam ten fašistų 
fondui renka aukas? Matote, 
kaip yra — mūsų žmonės ren
ka aukas demokratijos gynė
jams, o lietuviai pro-naciai fa
šistų fondams, kurie Washing
tone įregistruoti, kad jie pini
gus siųs į Berlyną!

Miesto majoras Meehan bu
vo suruošęs nepaprastą parodą 
liepos 4 dieną Lawrence. Bu
vo užkviestos draugystės, kliu- 
bai dalyvauti, kurie tik yra 
mieste.

Clarence Porter 47 metų ir 
John Lynch 45 metų įsilaužė 
į saliūną ir prisidėjo gėrimų 
baksus. Vienok tuo kartu juos 
sučiupo policija. Paleisti po 
$3,000 kaucijos ir laukia teis
mo. Matote, kaip negerai išė
jo, kad žmonės netikusiai ma
nė pasielgti.

Ewerett Mill dirbtuvėj, kuri 
yra skyrius WPA, pirmiau ga
mino paprastus marškinius, o 
dabar jau pradėjo kareivinius 
marškinius siūti. Sakoma, kad 
bus atgabenta ir kitokių karei
vinių drabužių siūti ir taisyti.

Petras Gumauskas, lietuvis, 
24 metų, pirmiau priklausė 
National Guard, dabar paaukš
tintas į pirmo leitenanto laips
nį. Jis perkeltas į reguliarės 
armijos dalinius. Linkime jam 
ir toliau pasisekimo armijoj, 
kuri stovi sargyboj mūsų ša
lies.

Mass, valstijoj CIO prezi
dentas Joseph A. Salerno pa
skelbė, kad bus šaukiama .kon
vencija aptarimui ateinančių 
rinkimų, kad būtų išrinkti pre
zidento Roosevelto šalininkai, 
žmonės, kurie stovi už fašistų 
“Ašies” sumušimą, nes dabar 
dar yra tokių, kurie nepadeda 
Roosevelto žygiams karo laimė-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

; Philadelphia, Pa.
Phil. pažangiųjų lietuvių 

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

“LAISVES”
Įvyks sekmadienį

Rugsė jo-Sept. 6
Puiki Dainy Programa
Pinigines dovanos prie 

įžangos biileto per
kant iš anksto.

1-ma $15.00 Cash 
ir 2 po $5.00 Cash

Piknikas bus naujoje 
vietoje:

DEER PARK
DEER PARK, N. J. 

•
Iš anksto įsigykite bi- 

lietus ir rengkitės daly
vauti šiame piknike.
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LAISVE

AMERIKOS TANKISTAI 
LIBIJOS MŪŠYJE

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, liepos 6. — Amerikos karo departmen- 

to šiandieninis pranešimas sakė:
Šiaurinė Afrika:
Amerikiečiai veikė statytais Amerikoje vidutiniais 

tankais vienoje dalyje Libijps mūšio birželio 11 ir 12 d.
Tie tankai buvo komandoje kapitono Charles C. Stel- 

lingo. Per dideles dviejų dienų kautynes amerikiečiai 
išmušė kelis vokiečių tankus iš veikimo. Priešų šovi
niai kartotinai pataikė į amerikinius tankus, bet ne
padarė jiem rimtos žaizdos. Nė vienas amerikietis 
tankistas nebuvo užmuštas nei sužeistas.

Chungking, Chinija, liepos 6. — Amerikos oro jėgų 
štabas šiandien išleido sekamą pranešimą:

Amerikiniai bombanešiai bombardavo japonų Han
kow lėktuvų stovyklą liepos 1 d. ir sužalojo lėktuvų 
patalpas ir aikštes ir pataikė į priešų orlaivius ant 
žemės.

Liepos 2 d. amerikiniai bombanešiai atakavo japonų 
lėktuvų stovyklą Nanchange. Jie tiesiog pataikė į dvi, 
gal tris, priešų lėktuvų patalpas ir į tris japonų or
laivius ant žemės.

Tuo pačiu laikotarpiu Japonijos orlaiviai atakavo 
chinų orlaivių aikštes, bet mažai nuostolių tepadarė. 

j’Tais žygiais talkininkų lakūnai sunaikino šešis japonų 
kovos lėktuvus, o savo neprarado nė vieno.

SOVIETAI DARO DIDŽIŲ 
NUOSTOLIŲ HITLERININ

KAM TIES VORONEŽU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 6. — šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas sakė:
Naktį liepos 5 į 6 d. sovietinė kariuomenė vedė žiau

rius mūšius prieš vokiečius linkmėse Kursko, Belgo- 
rodo ir Volčansko.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Kursko srityje siaučia kruvinos kautynės, kuriose 

priešai kenčia didelius nuostolius. Vienoje šio fronto 
dalyje pastaruosiuose mūšiuose sovietiniai tankistai 
nušlavė pulką vokiečių pėstininkų ir vieną jų artile
rijos dalinį.

Kitame sektoriuje mūsų tankistai užmušė daugiau 
kaip 600 vokiečių, padegė kelis jų tankus ir sunaikino 
16 didžiųjų kulkasvaidžių, 11 kanuolių ir 17 trokų.

Per paskutines 24 valandas mūsų lakūnai sunaikino 
kelis tuzinus vokiečių tankų, daugiau kaip 70 trokų 
su pėstininkais ir nukirto žemyn 14 vokiečių lėktuvų 
per kautynes ore.

Mūsų kariuomenės daliniai per dviejų dienų veiks
mus įvairiose dalyse Leningrado fronto sunaikino dau
giau kaip 300 priešų.

San Quentin, Calif.
Išsireiškimas ir Patarimas
Nelabai seniai aš užsimokė

jau už “Laisvės” prenumeratą. 
Ir štai kokį atsakymą gavau 
nuo administracijos: “širdin
gai dėkojame Tamstai už atsi
naujinimą prenumeratos ir 
esame linksmus, kad jūs pa
sitenkinę dienraščiu ‘Laisve’.”

Gerbiami, nėra už ką dėka- 
voti, kas yra priklausoma. O 
su pasitenkinimu, tai aš esu 
labai užganėdintas su “Lais
vo.” Ji yra labai lengva skai
tyti ir iš jos galima daug ką 
naudingo pasimokinti. Taipgi 
yra biskis paštukavojančių ei
lučių, kas pagelbsti nukratyti 
raukšles. Taipgi aš noriu pa
tarti ir kitiems, kurie dar nė
ra gerai susipažinę su “Lais
ve,“ skaityti ir persitikrinti. 
O kada persitikrins, tai pamy
lės taip, kaip ir aš, ant visa
dos.

Nė vienas neužgimė moky
tas, arba žinūnas. Kiekvienam 
reikia mokintis ir blaivytis. O 
kada išsiblaivęs pamatai, kas 
yra gera ir bloga, tai tada ir 
gyvenimas pasidaro malones
nis ir žmogaus kūnas dailesnis 
ir stipresnis. Nesimokinant ir 
nebandant pasimokyti, nėra 
lengviau geresnį gyvenimą iš
vysti, negu verbliūdui per ada
tos akį perlysti.

Visko daug galima “Lais
vėj” pasimokinti, tik reikia 
netingėti ir atydžiąi skaityti. 
Niekas negali kitam gyvenimą 
palengvinti, jeigu pats nesi
stengia.

Ant galo noriu paminėti 
apie Zanavyko raštą, kuris 
vieškeliu klampojo per Balt- 
rušių kaimą ir dūlino per Vi
šakio tiltą į Pilviškius pas Ka- 
čergių. Kada tik skaitau aš jo 
raštą, tai vis atsimenu Velykų 
naktį Pilviškiuose. Good 
Zanavyke, rašyk tankiau 
daugiau. Aš manau, kad 
atsimeni saulėtą nedėlios 
na, kada susirinkdavome
Jaškaus kiemo, kaipo zuike
liai pasislėpti nuo slyvanosio.

želio 24 diena. Visi mokiniai 
paleisti vakacijoms iki rugsėjo 
9 dienos. Bet Europoj jau
nuoliams yra daug blogiau, nes 
jų mokyklos deginamos, jie ir 
jų tėvai neturi ką valgyti, na
cių žudomi! Fašistai drasko 
pasaulį, drasko žmonių šeimas! 
Mūsų pareiga daugiau aukoti 
Sovietų Sąjungos pagalbai, 
daugiau pirkti Amerikos bonų, 
štampų, kad dar 1942 metais 
fašistų “Ašis“ būtų sumušta.

Birželio 21 dieną turėjo 
įvykti išvažiavimas pagalbai 
Sovietų Sąjungos. Bet lietui 
pradėjus lyti, tai komitetas ati
dėjo išvažiavimą iki liepos 26 
dienos. Vienok, nepaisant lie
taus, publikos susirinko apie 
300, tai ir buvo neoficialiai pik
nikas laikomas. Buvo renka
mos ir aukos, kurių surinkta 
apie $60. Liks ir pelno nuo iš
važiavimo, taip manoma, kad 
pasidarys bendrai apie $180. 
Tai gera pagalba, nors oras 
buvo tam netinkamas.

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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ir 
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die
ant

London. — Anglų karo 
teismo sprendimu, tapo nu
žudyti du fašistų šnipai, 
vienas Anglijos pilietis, ki
tas Belgijos.

Maskva, liepos 7.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido šitokį pranešimą:

Sovietinė kariuomenė liepos 6 d. vedė įnirtusius mū
šius su vokiečiais į vakarus nuo Voronežo ir į pietų va
karus nuo Staryi Oskol. Mūsų kariuomenė apleido tam 
tikrą skaičių apgyventų vietų.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių rimtų atmainų.
Ties Voronežu mes padarėme priešams sunkių nuos

tolių. Per vieną naktinę ataką buvo užmušta virš 1,000 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Egiptas. — Du vokiečių 
kareiviai, paimti anglų į 
nelaisvę, sakė, kad jie žy
dai. Naciai ir žydus jau va
ru imą kariuomenėn.

Chinai Užmušė Miliona 
Japonu iš Viso

Chungking, Chinija, lie
pos 7 d. — Karinė Chinų 
Taryba skaičiuoja, jog per 
penkių metų karą chinai už
mušė milioną japonų ka
riuomenės, sunkiai sužeidė,! 
pusantro miliono ir 
vėn paėmė 219,924.

Tuo laikotarpiu 
pagrobė 1,981-ną

ANGLIJOS PREMJERAS 
SVEIKINA CHINŲ KOVA

nelais-

chinai 
japonų 

kanuolę, 8,576 kulkasvai- 
džius, 192,420 šautuvų ir 
8,841-ną tanką, troką ir au
tomobilį. Be to, japonai pra
rado pustrečio tūkstančio 
savo orlaivių Chinijoj.
Roosevelto, ChurchilPio 

Stalino Paveikslai 
Chungkinge

Chungking, Chinija, liep. 
7. — Minint chinam penkių 
metų karo sukaktį, yra iš
statyta Chungkingo centre 
dideli paveikslai prez. Roo
sevelto, Anglijos premjero 
ChurchilPio, Sovietų prem
jero Stalino ir chinų vy
riausio komandieriaus Chi
ang Kai-sheko. Chungking 
yra laikinoji Chinijos sosti
nė.

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill pasiuntė nuo
širdų sveikinimą Chinijai 
už didvyringą jos kovą per 
penkis metus prieš japonus 
užpuolikus. — Penki to ka
ro metai sukanka šį antra
dienį.

Churchill vėl pažadėjo 
chinams “visokią medžiagi
nę ir dvasinę paramą.” Jis 
sako: “Pasaulis gėrisi ga
lingomis chinų pastango
mis.”

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

jime. Mass. CIO atstovauja 
180,000 organizuotų darbinin
kų. Konvencija įvyks liepos 19 
dieną.

Iš Methueno ir Dracut gru
pių išvažiuoja armijos tarny
bon lietuviai Juozas Waitkevi- 
čius ir Henry Palubinskis. Jau 
iš Methuen pusėtinai lietuvių 
jaunuolių yra armijoj, vien iš 
Maple Parko srities išvykę 
apie 20 jaunuolių. Pasisekimo 
jums, jaunuoliai!

Lawrence viešos mokyklos 
jau užsidarė vakacijoms su bir-

įvyks

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas

trečiadienį, liepos 8 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėti. — V. K. Sheralis.

(157-158)

ir Berlin, liep. 7. — Naciai 
garsinasi, kad Elgipte ties 
EI Alamein jie sunaikinę 27 
anglų tankus ir 9 orlaivius.

Berlin. — Naciai sakosi 
atmušę gana stiprią Rau
donosios Armijos ataką į 
šiaurius nuo Oriolo.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas clevelandie- 

čiams, ypač Cleveland© Draugijų 
Veikiančio Komiteto nariams, nes 
gal bus paskutinis susirinkimas kas 
liečia svetainę. Taigi kviečiame visų 
Draugijų Valdybas ir šiaip drau
gus, kuriem apeina svetaines klau
simas. Bus liepos 8 d., 8 v. v., 920 
E. 79th St. — P. Nemura, 
Pirm. (157-158)

Svet.

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jie vis atakuoja 
Sovietus Ržev srityje, į 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos.

WATERBURY, CONN.
LDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 8 d., 8 v. v., 
103 Green St. Visi 
kviečiami dalyvauti 
nes yra daug svarbių
bėti. Kurie dar neužsimokėję už 
1942 m., tai ateikite ir užsimokėki
te. — Protokolų Sekr. (157-158)

Venta Salėje, 
kuopos nariai 

susirinkime, 
reikalų apkal-

Penktas puslapi

vyriausybės atsišauki-

TD unijos raštinė grei-

L. K. Biuras.

★ LIETUVIŠKA ★

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

vilnonių 
tiek dar 
darbo.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

audinyčių. Bet vis 
pasiliko nemažai ir be

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

gi- 
Teismas pripažino, .kad 
turi pasilikti vyriausy-

JONAS 
512 Marion 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

j Lietuviu Rakandui Krautuve
(F

■MŪŪMŪMMMŪnnŪŪŪŪŪMMMMMI

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynonj 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

bylą užvedus pasiimti pinigus, 
kuriuos tokia pavarde paliko 
asmuo miręs Washingtone ba
landžio 9, 1939 metais. Mergi
na, matydama, kad jos pavar
dė atatinka ir reikalavo pini
gų. Bet pasirodė, kad tokio
mis pat pavardėmis atsišaukė 
labai daug, būtent iš New Yor- 
ko, San Francisco, iš Airijos 
ir Naujos Zelandijos žmonių. 
Sako, kad į 2 metus tokiomis 
pat pavardėmis atsiliepė net 2,- 
006 žmonės. Reiškia plati 
minė!’’ 
pinigai 
bei.

veš žmones, tai nereikės taip 
aukštai lipti. Raštinė bus atda
ra nuo 9 valandos ryto iki 7 
valandos vakaro. Tas bus pa
skelbta ir vietos anglų spau
doj.

CIO
tu laiku persikels į naują vie
tą. Nauja vieta bus ant 4-tų 
lubų, Essex St., pačiame mies
to centre, su tinkama svetaine 
susirinkimams. Dabar buvo 
ant Common St., tai nelabai 
žmonės žinojo. Eleveiteris už-

Drg. S. Penkauskas. buvo su
sirgęs, išgulėjo lovoj beveik iš
tisą savaitę. Bet dabar geriau 
jaučiasi ir mano būti “Laisvės“ 
piknike, liepos 4 dieną, May- 
narde. Birželio 21 dieną dar 
gerai darbavosi su dienraščio 
“Laisvės” bilietais, išparduo
damas visą knygutę, bet seka
mą dieną, daktaro įsakymu, tu 
rėjo gulti, kol liga praeis. Lin
kime pasveikti!

Lawrence darbininkų regis
tracija parodo, kad gegužės 
mėnesį net 3,000 reikalavo So
cial Security — nedirbo. Iš 3,- 
000 reikalaujančių dėl 376 bu
vo surasta darbai, ypač tarpe

Pagal
mą rinkti seną gumą (rubber) 
žmonės labai gerai atsiliepė. 
Po vienos savaitės rinkliavų 
paskelbta, kad (Connecticut 
valtijoj turi surinktą 5,000,- 
000 svarų; Maine — 426,000; 
Mass. — 1,225,000;• New Ham
pshire — 350,000; Rhode Is
land — 280.000; Vermont — 
830,000. Bus galima surinkti 
daug gumos. Ir reikia tą pa
daryti, .kas tik turi nunešiotus 
roberius, ratvalkius, tubas, 
vandens guminius krepšius ir 
kitką, lai atiduoda į gazolino 
stotis. Lawrence mieste tik 
viena moteris, kurios vyras 
kariuomenėj, davė 196 svarus 
gumos. Padėkite išpildyti pa
skirtą kvotą.

Miss Mary While pralaimėjo 
teismą dėl $500,000. Ji buvo

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway

“ South Boston, Mass.

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 
............................... $1.25

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c 
Nervų Arbata .............................  85c
Vyriškumo Pataisymas ............  85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrines Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša-*

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais ccluloido viršais

*su gražiais antspaudais ...... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų ..................................... !

Kantri Alena .............................  !
Pranašavimai Mikaldos ............  :
Marių Duktė ............................. i
Duktė Pūstynėse ...................... !
Savizrolas, juokingi skaitymai ' 
Neužmokamas Žiedas ..............  '
Gudrus Piemenėlis .................... !
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ...............   35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas, išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .............................  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi...................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ...................................... $1.25
Kabalas ...................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas .................... 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST.,

SPENCERPORT, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

Rheingohl Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Viętinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

<♦> GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill 

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

BROOKLYN, N. Y
Tel. EV. 4-8698

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI



puslapis LAISVE Trečiadienis, Liepos 8, 194 2

Filmo j “Tas Yra Prie
šas” Įtemptai Pergyve

ni Priešo Baisumą
"Laisves” Popieros 

Fondas
Jau buvo dienraštyje pri

minta, kad brangumas popie
ros ir kitų prie spaustuvės rei
kalingų medžiagų privertė 
Laisvės bendrovės direktorius 
įsteigti Popieros Fondą.

Pati pirma auka .nuo gero 
Laisvės draugo buvo $50. Var
do prašė neskelbt.

Pirma atsišauk ima masinia
me susirinkime aukų į Laisvės 
Popieros Fondą padarėme per
eitą sekmadienį, Laisvės pikni
ke, Brooklyne. Atsiliepimas 
buvo gražus, aukojo sekami 
asmenys:

Dr. J. J. Kaškiaučius $10. 
Draugai Ražanskai $5 ir D. 
Kasmauskas $5.

Po $2: K. Dzevečko, J. Jur
gaitis, Elizabeth Komunistas, 
Petras Taras, Kazys Maziliaus
kas, Geo. Žukauskas, J. ir O. 
Visockiai.

Po $1: J. Sprainys, A. Brie
dis, Varonė Vareškevičienė, 
Stella Vaitkienė, Veronika ši- 
beika, J. Šimėnas, D. M. šo- 
lomskas, A. Verkutis, Mike 
Dževėnas, Anna Jankauskas, 
R. Verkutis, A. Montvila, M. 
Klimas, A. Bagdonas, A. žu- 
rinskas, Ch. Meškėnas, N. N'., 
A. Saulėnas, Dr. Petriką, II. 
Yeskevich, E. Mathis, J. Vai- 
ginis, A. Malinauskas, W. Si- 
mans, S. Maske, Stakovienė, 
Petras Urbonas, P. Seman, 
Jos. Bimba, M. Mitkienė, Anna 
Dennis, Mrs. P. Urbon, F. 
Shimkienė, Agnes Grubevičie- 
nė, Z. Kavaliūnas, M. žvirb
lienė, M. Andruška, Ant. Ku
bilius, A. Sinusas, M. Misevi
čienė, P. Caspcris, Juozas Sa
kalauskas, Leon Vetta, G. Si
rutis, A. Balčiūnas, John Ze- 
lenskas, T. Kaškiaučius, G. 
Stasiukaitis, Dominick Burba, 
G. Litvinskas, K. čuberkis, S. 
Sasna. P. Bepirštis, 80c.

Po 50c.: V. Čepulis, N. Pa
kalniškis, Wm. Schneckner, 
M. Dobinis, J. Kairys, drg. Ne- 
čiunskienė, Jurgis Dulkė, V. 
Macy, Varaška, Višniauskie- 
nė, J. Bernotas, J. Apšei, drg. 
Nečiunskas, Kastantas Saba
liauskas, N a k t inienė, drg. 
Skeistaitienė, Mrs. Taras, K. 
Joneliūnas, drg. "Titenis, A. 
Jasiulaitis, Mrs. Shlomas, Le-

vanas, Rušinskas, Jasiunas, A. 
Gevidra, B. Makutienienė, F. 
J. Klaston, Vilinkevičius, Ona 
Kazakevičienė, M. Paukštai- 
tienė, Ant. Briedis, Adam Ma- 
siulaitis, P. Slutskis, D. Jans- 
chewitz, M. Stadalninkienė, 
Kalakauskienė, K. Michalson, 
Kunigienienė, Mrs. Skidmore, 
Mrs. Šidlauskienė, J. Juška, 
M. Repinskienė, B. Demsey, A. 
Janschewitz, M. Bonkevičienė.

Dar prieš pikniką į Popie
ros Fondą aukojo sekami 
brooklyniečiai: K. Balčiūnas 
pereito sekmadienio ryte pa
davė $3 ir tarė: “Užrašykite į 
Laisvės Popieros Fondą.”

K. Mockus, piknike, dar 
prieš programą davė čekį $3 
sako: “Prisidedu į Laisvės Po
pieros Fondą.”

S. Barkus ir Jonas Žigaitis 
sako : “Piknike negalėsime bū
ti” ir abu aukojo po $1 į Lais
vės Popieros Fondą.

Atvyko į pikniką Ona Sa.n- 
darienė su dukra Mary iš 
Marlboro, N. Y. Užsimokėjo 
už metus prenumeratą ir dien
raščiui paaukojo $1.

Piknike turėjome svečių iš 
Philadelphijos. Atvyko Jonas 
Rainys, M. Trakimas su žmo
na ir Kundrotas su žmona. 
Trakimas dienraščiui paauko
jo $2 ir Rainys $1.

M. Stelmokas iš Newark, N. 
J. Laisvei paaukojo $1 ir $1 
Apšvietos Fondui.

Nuo Liepos-Kapicko stalo li
ko $10, kuriuos stalo sekreto
rius Pivariūnas pridavė kaipo 
auką į Laisvės Popieros Fon
dą.

Nuo Jono Grubio stalo liko 
$1, kurį pats Grubis pridavė 
kaipo auką į Laisvės Popieros 
Fondą.

Nuo Elizabeth - Hillside, N. 
J. stalo liko $2.40. Pinigus pri
davė Antanas Stripeika dėl 
Laisvės Popieros Fondo.

Viso aukų piknike sudėta 
$198.93.

Dėkodami už aukas priete- 
liams, kurių vardai aukščiau 
paduoti, prašome visur susi
rinkimuose ir parengimuose 
turėti mintyje Laisvės Popie
ros Fondą ir paaukoti į jį.

Laisvės Administracija.

MIRĖ
Kazimiera Muncevičienė, 44 

Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 
Buvo pašarvota savo namuose. 
Palaidota pirmadienį, liepos 
6 d., 10 vai. ryto, šv. Jono 
kapinėse.

Dideliam nuliūdime paliko 
du sūnus ir dvi dukteris: sū
nų Aleksandrą, marčią Ireną 
ir tris anūkus, sūnų Joną tar
naujantį kariuomenėje, dukte
rį Oną Beres ir anūkę Barbo
rą, dukterį Mrs. Urban ir anū
ką Martyną.

Laidojimo apeigas prižiūrė
jo graborius šalins-šalinskas, 
84-02 Jamaica Ave.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
jvyks ketverge, liepos 9-tą, Zabiel- 
skio svet., 8 vai. vakare. Visi nariai 
būkite.

(158-159)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, liepos 9-tą, 7:30 v. v., 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Susirinkimas bus labai 
svarbus, todėl visi nariai dalyvauki
te. Atsiveskite naujų narių įrašyti 
J apšvietos * organizaciją. Katrie dar 
nėsite mokėję duokles, dabar lai
kas užsimokėti, taipgi katrie dar 
nesate gavę knygos “Tarybų Galy
bė,” atsiimkite. — 1 Kp. Org.

(147-159)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, liepos 8 d., 7:30 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. (157-158)

Iš Lisbon Atvykusius 
Klausinėjo Per Visą 

Savaitę
Birželio 30 dieną pribuvo 

antras diplomatinių mainų ir 
pabėgėlių laivas iš Europos, 
Drottningholm, su 949 kelei
viais. Jų tarpe atvažiavo bu
vusiųjų Ašies valstybėse kon
sulatų žmonės, taipgi tūli iš
mainyti ant nacių šnipų, ten 
buvę įkalinti amerikiečiai. Dar 
kiti buvo išgelbėti nuo paskan
dintų laivų žmonės.

Laivui pribuvus, atsižvel
giant į pavojų atgabenti šni
pų - sabotažninkų, militariška 
policija ilgokai sulaikė pribu- 
vėlius perklausinėjimui.

Paskutiniai pribuvusių iš 
Lisbon keleivių, taipgi didžiu
ma įgulos, pagaliau išleista lie
pos 6-tą. Vienok ne visi pa
leista namo. Jesse E. Saugstad, 
Valstybės Departmento atsto
vas, sakęs spaudos atstovams, 
kad 300 iš atvykusių pasiųsti 
į Ellis Salą tolimesniam tyrinė
jimui.

Išleidžiama miestan įgula 
taipgi buvo krečiama muitinės 
sargybinių.

Ekspresinio IRT traukinio 
pirmam vagonui nušokus nuo 
bėgių 149th St., stotyje, N. 
Y., kursavimas buvo sulaiky
tas valandą laiko.

į Lietuvių Dievas Vėl 
Prišturmavo

Pastarosiomis keliomis sa
vaitėmis lietuvių dievulis per
kūnas tankiai apsilanko 
Brooklyne su apylinkėmis ir 
daug prišturmuoja.

Paskiausis jo atsilankymas 
buvo liepos 6-tos popieti ir va
karą ir atnešė daug nelaimių.

Du berniukai, Thomas ir 
James Gallagher, 9 ir 10 me
tų, prigėrė Prospect Parko 
ežere. Viesulai jų valtį nustū
mus nuo krašto, vaikai išsigan
do ir iššoko ežeran, matomai, 
tikėdamiesi išbristi krantan, i
bet pirm spėjimo gelbėtojams 
juos pasiekti, prigėrė.

žaibas šovė du gatvekarius, 
bet nei viename pavojingai su
žeistų nebuvo. Kartu ėjusi 
smarki viesulą išraustė daug 
medžių. Didelėse plotmėse 
Flatbush ir East New York o 
sekcijų nutraukyta elektros 
suvados. Smarkus lietus su le
dais seklumose užtvindė gat
ves ir priliejo skiepus.

Gale pereitos savaitės per
kūno atsilankymas taipgi bu
vo nuostolingas gyvastimis ir 
turtu, padaryta žalos suardy
mais ir padegimais. Laisviečių 
Barkų namas, S. Ozone Parke, 
irgi buvo apšaudytas gretimai 
esančiame name įvykusios eks
plozijos, langai apdaužyti ir 
elektros suvados sugadinta.

Lietuviai juokauja, kad įpy
kęs ant hitlerininkų senelis 
perkūnas paklydo, mėto savo 
bombas, kur papuolęs. Tačiau 
kiti tikrina, kad jis Lietuvos 
žmonių draugus vistiek pažįs
ta, kadangi pereitą sekmadie
nį, kada buvo Laisvės pikni
kas, jis važinėjo po apylinkes, 
bet pro Brooklyną praslinko 
nešturmavęs.

Jaunos Merginos Dirbs 
Orlaivių Centruose

New Yorko orlaivių rekor- 
davimo stoty n paimta 30 jau
nuolių merginų, nuo 16—18 
metų, liuosnorėmis. Jų darbas 
bus sekti orlaivių kursavimą, jį 
užregistruoti, taipgi perduoti 
perspėjimus a t a t inkamiems 
centrams. Tose pareigose dir
busieji vyrai paliuosuojami 
fronto pareigoms. Skubiai im
sią dar 50 tokių jaunuolių.

Šeši Per Dieną Surinko 
700 Svarą Gumo

šeši Brooklyn© komunistai 
susitarė pašvęsti Amerikos Ne
priklausomybės Dieną rinki
mui gumo, kad toji nepriklau
somybė galėtų saugiai riedėti 
savo keliu ir toliau. Jie Coney 
Island ir Bath Beach srityje 
surinko 700 svarų gumos.

Daugelyje kitų sekcijų ko
munistai renka gumą, kad pa
skubinti Amerikos karo veži
mą į pergalę ant fašizmo.

Drabužiai Sovietų 
Sąjungai

Jau per du atvejus iš Lais
vės salės buvo išvežta po ge
roką kiekį drabužių, kuriuos į 
susirinkimus ateidami žmonės 
suneša Sovietų Sąjungos pa
galbai.

Drabužiai renkami visokį, 
mažiems ir dideliems, vyrams 
ir moterims, bile tik praktiški, 
tinkami dėvėti. Vilnoniai, ypa
tingai stori, tinka ir gerokai 
apdėvėti, kadangi juos išvalo 
ir daro iš jų blanketus, kald- 
ras kariams ir civiliams gy
ventojams. Tam tikslui naudo
jama ir stambios naujos at
karpos. Iš naujų atkarpų siu
va ir šiaip smulkių drabužių—i 
kepures, šalikus, pirštines, j 
Darbus atlieka liuosnorių va
lytojų, kirpėjų, siuvėjų grupės 
— tokios, kaip mūsų mezgė
jų-

Skrybėlės tinka tik milinės, 
“felt”. Kitokių neverta duoti.

Iki šiol drabužių yra auka
vę (kai kurie ir po kelis kar
tus) sekami:

M. Sincus, P. Snyder, P. 
Buknys, A. Janulavičienė, L. 
Stotkienė, S. Kleizienė, R. 
Laukaitienė, Navikas, O. La- 
pata, S. Bederman, Sasna, M Li
peika, čekanavičienė, M. Bar
kauskienė iš Elizabeth ir dau
gelis kitų, kurių vardai nebu
vo užrašyti priimant pundus.

Moterų Kl. Komisija.

Antras Visuotinas 
Užtemdymas

Pereito pirmadienio vakarą 
įvyko antras visuotinas užtem
dymas viso miesto plotme. 
Šviesos užgesinta 9:30, atida
ryta 9:50 New Yorke ir kas 
dvi minutės vėliau kitose da
lyse miesto. Taip buvo patvar
kyta laipsniuoti apsaugai švie
sos tiekimo aparatų.

“Tas Yra Priešas,” naujau
sia Sovietų filmą, dabar rodo
ma Stanley Teatre, 7 Avė. ir 
42 St., N. Y., yra vienatinė 
pasaulio rekorduose filmą 
pradėjus savo gyvenimą sub- 
vėse. Jos pirmiausia rodymo 
vieta buvo Maskvos subvių 
platformose laike aršiausių vo
kiečių orlaivių atakų ant So
vietų Sąjungos metropolio.

"Už keletos dienų po birže
lio 22-ros, 1941 metų, Sovietų 
filmų studijos Maskvoj, Kijeve, 
Tbilisi ir kitur metėsi į darbą 
gaminti karo laikų moralą ke
liančias filmas. “Tas Yra Prie
šas” yra viena iš tų. Ji buvo 
pabaigta atakoms ant Mas
kvos esant pačiame aršume. 
Tūkstančiai civilinių gyvento
jų ištisas naktis praleisdavo 
subvėse, giliai požemiuose, 
kur net pačios stipriausios vo
kiečių bombos negalėjo pa
siekti. Kaip kad Londonui, 
Maskvai taip pat buvo civili
nių moralo problema. Vienu iš 
atsakymų į tą problemą buvo 
pasiuntimas tuzino keliaujan
čių judžių po subvių stotis. 
Kas vakarą toks judžių viene
tas stotyje ištiesdavo baltą 
maršką, nustatydavo prožek
torių ir laukdavo publikos, ku
rią užtikrintai atsiųsdavo pa
sirodę vokiečių bomberiai.

Vieną tokį vakarą, pritrū
kę naujų filmų, manadžeriai 
išleido rodymui dar nespėtą 
parodyti teatre vos tik už
baigtą gaminti filmą “Tas Yra 
Priešas,” tad ji ir turėjo savo 
premjerą Maskvos Metro sto
tyje Sokolniki ir tik už savai-

tės laiko buvo atidaryta teat
re.

Tai dar vienas iš parodymų, 
kad kuomet reikia tvoti priešą 
fašizmą, rusai nelaukia forma
lumų. Pati filmą tą taisyklę 
patvirtina. Sovietų kiekvienas 
gyventojas, senas ir mažas, 
jaučiasi šalies gynėju ir atlie
ka tą, ko iš jo pareikalauja 
sąlygos.

Filmą “Tas Yra Priešas” su
daro penki trumpi atskiri vei
kalai: Ataka iš oro ant Mas
kvos; nacių teroras Lenkijoj; 
Rusijos karo fronte; nacis sa
botažu i n k as; ž u d y m as ši m to 
žmonių už vieną barbarą nacį 
Jugoslavijoj.

Visose jose yra labai įtemp
tų momentų, kuriuose nejučio
mis pasijunti begalvojus, kaip 
čia padėti prieš tuos žvėris 
kovojantiems žmonėms. Ir iš
ėjęs vis dar galvoji, kodėl pas 
mus neveikiama daugiau, kad 
juo greičiau prašalinti hitle
rišką pavietrę nuo žemės pa
viršiaus.

Unijos Pradėjo Kampaniją 
ŪSO Paramai

Didžiojo New Yorko unijos 
pradėjo kampaniją sukelti 
$150,000 mūs šalies kariams 
patarnavimo organizacijai — 
ŪSO (United Service Organi
zations). Kampanijos atidary
mui suruoštame pokilyje, lie
pos 7-tą, dalyvavo AFL, CIO 
ir gelžkeliečių atstovai.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Biznieriai, skelbkite savo biznj 
dienraštyje “Laisvėje”!

Laisvės Piknikas
Pereitą sekmadienį Laisvės 

piknike, Brooklyne, prie įžan
gos skirtas dovanas laimėjo:

I- mą Petras Grabauskas, $5 
War Stamps.

II- rą George Zablackas, $3 
War Stamps.

III- čią J. Kalvaitis $2 War 
Stamps.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras prosytojas 

(preseris). Turi būt patyręs prosy
tojas ant geros rūšies vyriškų kau
tų.

S. MARKOWITZ,
15-17 E. 16th St., N. Y. C., 9th fl. 

(158-160)

Pajieškau darbininko dirbti prie 
Restauranto valymo. Prašome kreip
tis pas A. Barzda, 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (157-162)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “u>isv&.” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Miss Victoria, iš sensacinio 
“Torrence ir Victoria,” bus 
viena iš 962 aktorių Larry 
Sunbrock’s milžiniškame, su
jungtame “Wild West Rodeo 
ir Hollywood Daredevill Thrill, 
Cirke,” kuris ateina i Po’fj. 
Grounds ši sekmadienį, liepoj, 
12-tą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Garu apšildomi; yra visi pa(o- 
gumai. Turime kambarius su virtu
ve. Prašome kreiptis vakarais nuo 
6-tos vai. iki 9-tos vai. Antrašas: 
27 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

(158-159)

Pasirandavoja po 5 ir 6 kamba
riai, dideli ir šviesūs. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreipti pas 
Joe Kurnėtą, 842 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. (156-159)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 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.

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, I a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS
VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold tilled caie, 
17-jewel Precilion move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold caie, 
17-jewel Preciiion move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . Pink BOSITE
or yellow gold filled caie with PATENKINTI 
Guildite back, 15 jeweli . $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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