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diena. Tai liepos 14 dieną 
(1789) prislėgtoji Francijos 
liaudis pradėjo ginkluotąjį 
sukilimą prieš feudalizmą, 
prieš monarchiją, prieš Pran
cūzų tautos neprietelius.

Liepos 14-toji diena, vadi
nasi, yra francūzų tautos išsi
laisvinimo pradžia. Didžioji 
Francūzų Revoliucija kirto to
kį reakcijai smūgį, kuris su
drebino visą senąjį pasaulį 
kuris, tuo pačiu sykiu, sustip-

ŽYMIAI PASUNKĖJO SOVIETAMS PADĖTIS KARO FRONTE
ANGLU LAKŪNAI ARDĖ 

NACIU SUBMARINE 
STATYKLAS DANZIGE

■X,

Suimta 300 Vengrų Oficierių 
Už Siuntimą Partizanams

Ginklų prieš Vokiečius

NACIAI lJŽEME DAR DU 
(AR TRIS) MIESTUS;

VORONEŽ DAR LAIKOSI
rino jauną Jungtinių Ameri
kos Valstijų respubliką.

Per virš 150 metų liepos 
14-toji Francijoje buvo mini
ma didžiausiu entuziazmu, 
kaipo išsilaisvinimo diena.

Bet štai jau treti metai, kai 
narsioji francūzų tauta ir vėl 
yra baisioj nelaimėje. Šiuo me
tu Francijos liaudis kenčia di
desnį vargą, baisesnę prie
spaudą negu kada nors savo 
istorijoje.

Du Francijos trečdalius tu
ri tiesioginiai okupavę rudie
ji žvėrys, amžini francūzų tau
tos priešai.

O vieną Francijos trečdalį 
jie laiko okupacijoje per sa
vo agentus franc Ozus, — La- 
valį, Petainą, Darlaną ir kitus 
niekšus.

Francūzų tauta, vadinasi, 
pavergta, prislėgta, naikina
ma, kaip niekad pirmiau. 
Tūkstančiai josios geriausių
sūnų jau yra sušaudyta, šim
tai tūkstančių koncentracijos 
stovyklose bei kalėjimuose, o 
milijonai yra Vokietijoje be
laisviais, kur jie dirba versti
nus darbus vokiečių karo pra
monėje.

Bet francūzų tauta, nors ir 
pavergta, nesiliauja kovojusi. 
Nereikia nei sakyti, kad ir 
šiandien per visą Franci ją nu
aidės žmonių išstojimų prieš 
okupantus bangų griausmai.

Prancūzai kovoja, francūzai 
kovos, iki jie ir ve bus laisvi, 
iki jie galės laisvai savo liki
mą spręsti.

Bet Francijos liaudis laukia 
talkos iš Anglijos ir Amerikos.

Kovojančioji Francijos liau
dis tikisi, kad juo greičiausiu 
laiku bus atidarytas Vakarų 
Europoje antrasis frontas Hit
leriui sunaikinti.

Jungtinės Tautos privalo 
nenuvilti didvyriškosios fran
cūzų tautos. Jungtinės Tautos 
privalo tuojau atidaryti antrą
jį frontą ir pradėti mušti Hit
lerį iš Vakarų.

“Naujienos” džiaugiasi, kad 
brooklyniškio klerikalų laik
raščio (“Amerikos”) piknike 
kalbėjo fašistas kun. E. L. 
Curran. “Naujienos”, nematy
tų reikalo džiaugtis Currano 
kalba, jei ji nebūtų buvusi at
sukta prieš didžiausią Ameri
kos talkininkę — Sovietų Są
jungą. Bet ji buvo atsukta 
prieš ją. “Amerikos” piknikas 
buvo bandomas paversti anti- 
sovietine demonstracija. Bet 
nepavyko!

O šiandien kiekvienam yra 
aišku, kad tas, kuris plūsta 
Sovietų Sąjungą, tarnauja Hit
leriui, tarnauja didžiausioms 
Amerikos priešams.

Kas gi tas Curranas, kalbė
jęs “Amerikos” piknike? Tai 
fašistas. Tai bičiulis Cough li
no. Tai žmogus, kuris Ispani
jos karo metu rinko Ameriko
je aukas ispanams fašistams, 
už juos kalbėjo, už juos agita
vo ir visaip bjauriojo lojalis- 
tus, Ispanijos respublikos gy
nėjus. Curranas yra ameriki
nių fašistų lyderis, nors apsi
metusių, žinoma, gražiais var
dais.

London. — Bent 60 di
džiųjų Anglijos orlaivių 
vėlai šeštadienį kartotinai 
bombardavo didžias vokie
čių submarinų statyklas 
Danzige, prie Baltijos Jū
ros. Anglų bombanešiai 
taipgi ardė ir degino kitas 
nacių submarinų statyklas 
Flensburge, prie rubežiaus 
tarp Vokietijos ir Danijos. 
— Nuo Londono iki Danzi- 
go yra apie 875 mylios, o 
iki Flensburgo apie 475 my
lios.

Tuose žygiuose žuvo tik
rai trys anglų bombanešiai.

Kiti Anglijos orlaiviai

Gręsia Pavojus Don 
Upės Kloniui

Maskva, liep. 13. —Vo
kiečiai su naujais šimtais 
tanku ir orlaiviu vis dar 
briaujasi pirmyn Dono li
pęs klonyje, nors jau ne 
taip sparčiai, kaip paskuti
nėmis dienomis. Gręsia di
delis pavojus tam kloniui.

Per savaitę priešai nu
žygiavo 170 mylių vienoje 
fronto dalyje, nuo Volčan- 
sko apygardų iki Boguča
ro.

Šiandien sovietinė ka
riuomenė, sulaikydama hit
lerininkus ties Bogučaru, 
užmušė 350 jų.

Hitleris Bijo Antro 
Fronto Šią Vasarą

London, liep. 13. — Na
ciai bijo, kad talkininkai 
gali šią vasarą įsiveržt Eu
ropos sausumon prieš vo
kiečius. Todėl hitlerininkai 
prakaituodami gink luoja 
pajūrius Francijos užimtos 
dalies, taipgi pajūrinius 
Belgijos, Holandijos ir Da
nijos ruožtus per desėtkus 
mylių pločio ir daugiau.

Blogas Kairy Valdinin
ko Sumanymas

Washington. — Valdiškas 
kainų administratorius 
Henderson sakė, kad turėtų 
būt paliuosuoti maisto pro
duktai nuo nustatytų jiem 
kainų.

(Jeigu taip būtų padaly
ta, tuom pasinaudotų pel- 
nagrobiai kaštais milžiniš
kos daugumos eilinių pilie- 
čių.)____________________

Šeštasis LDS Seimas prasi
dės Čikagoje tik už keletos 
dienų — liepos 20 diena.

Iš “Vilnyj” telpančių apie 
seimą pranešimų, atrodo, jog 
rengėjai labai rūpestingai dar
buojasi, kad delegatai būtų 
priimti draugiškai ir gražiai.

Kas yra kada nors gyvenęs 
Čikagoje, tas žino draugų či- 
kagiečių draugiškumą.

bombardavo vokiečių lėktu
vų stovyklas šiaurinėje 
Francijoje.
PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlin. — Hitlerininkai 

praneša, kad anglų orlai
viai metė bombas į Flens- 
burgų, kur mažai nuostolių 
tepadarę, o bombarduodami 
Danzigų, girdi, anglų lakū
nai padarę daugiau medžia
ginių nuostolių, “ypatingai 
gyvenamiems namams ir 
užmušė tam tikrą skaičių 
vaikų.” Vokiečiai sakosi nu
šovę žemyn keturis anglų 
orlaivius.

Sunaikinta Virš 500
Naciu Orlaiviu

Maskva. — Sovietai pra
eitą savaitę sunaikino 583 
vokiečių orlaivius, o savo 
neteko 225-kių orlaivių.

Šeštadienį sovietiniai la
kūnai sudaužė 42 nacių tan
kus ir 290 karinių trokų.

NACIAI NUSKANDINO 
SUŽEISTŲJŲ LAIVĄ 
Maskva. — Nacių orlai

viai nuskandino Sovietų lai
vą su sužeistais kariais, 
nors ant laivo buvo didžiu
liai raudoni kryžiai, kuriais 
aiškiausiai pažymėta, jog 
tai ligonlaivis.

Dabar Laikas Atidaryt 
Antrą Frontą, Sako

Sovietų Spauda
Kuibišev, Sov. — Dien

raštis “Moscow News” vėl 
atsišaukė į Angliją ir Ame
riką tuojau atidaryt antrą 
frontą Europoj prieš Vo
kietiją; sako: “Hitlerio už- 
nugarė dabar yra silpniau
sia jo vieta — ten jam tu
rėtų būti smogta visomis 
jėgomis, kokias tik talki
ninkai turi.”

Įvedamasis to laikraščio 
straipsnis liepos 12 d. labai 
stebėjosi, kodėl vis dar ne
matyt jokių antro fronto 
ženklų, nors Anglija jau 45 
dienos atgal padarė tarpu
savio pagalbos sutartį su 
Sovietais.

Vichy Radijas Skelbia, kad
Pokrovsk Esąs Užimtas
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Vichy, Franci ja, liep. 13. 
— Fašistinis francūzų ra
dijas teigia, kad naciai, be
žygiuodami linkui Rostovo, 
girdi, užėmę Pokrovską, 
pietiniame Sovietų fronto 
gale.

(Tai nepatvirtintas prie
šų pranešimas.)

Tokio. — Japonai sakosi 
užėmę Wenchow’ą, Chinijos 
uosto miestą.

Ankara, Turkija. —Pra
nešama iš Vengrijos, jog 
ten areštuota daugiau kaip 
300 vengrų oficierių. Jie 
kaltinami, kad priklausę 
slaptai organizacijai, kuri 
siuntė ginklus ir karines 
žinias jugoslavam, rusam 
ir lenkam partizanam, ko
vojantiems prieš vokiečius 
ir jų sėbrus.

(Pirmesnės žinios teigė, 
kad partizanai, persimes
dami per sieną iš Jugosla
vijos, atakuoja pačią Itali- 
ją-)

Vengrų armijos upas nu
puolęs dėl sunkių nuostolių, 
kuriuos ji nukentėjo sovie
tiniame fronte, ir dėl ginklų 
stokos ir jų prastumo.

61-ma vengrų armijos di
vizija per trijų savaičių 
mūšius sovietiniame fronte 
prarado pusę savo karių. 
Vidutinis amžius vengrų, 
kariaujančių tame fronte, 
yra tik trys savaitės.

Jugoslavijos partizanai 
taip pat užmuša daug ven-

Naujoji Lidice — Ženklas 
Žmonių Kovos prieš 

Nacių Tironiją
Chicago.—Miestelio Stern 

Park Gardens, arti Chica- 
gos, vardas sekmadienį tapo 
oficialiai pakeistas į Lidi
ce. Tuomi pagerbta atmintis 
Čechoslovakijos mainierių 
miestelio Lidice’s, kurį na
ciai sudegino, nugriovė ir 
su žeme sulygino šiemet 
birželio 10 d. Tada jie pa
skelbė, kad patsai Lidice 
vardas liekąs amžinai pa
naikintas. Bet dabar atgi
mė naujoji Lidice Ameriko
je, kaipo įkūnijimas laisvos, 
kovingos čechoslovakų dva
sios prieš riezninkus na
cius.

Pirm sunaikinant Lidice, 
naciai tada suėmė ir nužu
dė visus to cechų miestelio 
vyrus ir kai kurias mote
ris; visas kitas gi moteris 
suvarė į koncentracijos sto
vyklas, o vaikus sugrūdo į 
hitleriškas “pataisos” moky
klas.

Taip žvėriškai naciai 
keršijo už tai, kad du če
choslovakų patriotai užmu
šė pravažiuojantį pro ten 
R. Heydrichą, nacių slap
tosios policijos komandie- 
rių ir aršiausią tos paverg
tos tautos skerdiką, o Lidi
ce’s gyventojai neišdavė, 
kas nužudė ta kraugerį. 
Iškilmėse Stern Park Gar
dens perkrikštijimo į Lidi
ce dalyvavo 35,000 žmonių. 
Kalbas sakė Wendell L. 
Willkie, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus; 
Čechoslovakijos a t s t ovas 
Jungtinėms Valstijoms, pul

grų kariuomenės, kuri ten 
nusiųsta palaikyt “tvarkų” 
prieš vietinius gyventojus.

(Švedijos laikraštis “Af
tonbladet” padavė praneši
mų iš Berlyno, jog šarvuoti 
vokiečių ir vengrų laivukai 
Dunojaus upėje tapo sumo
bilizuoti “sistematiškai” ko
vai prieš Jugoslavijos par
tizanus.

(Bosnijos kalnuose, Ju
goslavijoj, centre partizanų 
veikimo, naciai sakosi už
mušę 2,000 sukilėlių per ke
lias paskutines dienas.)
MAKEDONAI VOS NE- 

SUČIUPO BULGARŲ 
FAŠISTŲ GENEROLĄ 
Makedonijos partizanai 

praeita mėnesį sučiupo au
to m o b i 1 į su dokumen
tais naciško Bulgarijos 
generolo Petrovo, ir vos tik 
paspruko pats generolas. 
Bulgarų fašistai už tai su
degino penkis makedonų 
kaimus.

Niaitjasi ir bulgarai su 
italais Makedonijoj.

kininkas Vladimir Hurban, 
ir kt.

Willkie, tarp kitko, pa
reiškė, kad Lidice amžinai 
gyvuos, kaipo “laisvos žmo
nių dvasios ženklas prieš 
nacių pasiutėlių žudikų ti
roniją.” Jis taipgi nurodė, 
kad hitlerininkai Europoje 
išskerdė jau pusę miliono 
pavergtų tautų žmonių. 
Willkie sakė, kad naciai tu
rės būt užpulti ir sukriu- 
šinti pačioje savo žemėje.

PREZIDENTO TELE
GRAMA

Lidice, III. >— Prezidentas 
Rooseveltas atsiuntė sveiki
nimą naujajai Lidicei; savo 
telegramoj jis, be kitko, sa
ko:

“Šiame didžiame klonyje 
ežerų ir Mississippi upės, 
vardas miestelio Lidice da
bar tampa amžinu primini-

(Tąsa 5-tam pusi.)

EXTRA
90,000 NACIŲ ŠTURMUO

JA VORONEŽĄ
Maskva, liep. 13. — Apie 

90,000 vokiečių su šimtais 
tankų šturmuoja pačius 
vartus Voronežo, svarbiau
sios geležinkelio stoties 
tarp Maskvos ir Rostovo.

Naciai permetė dideles 
savo mechanizuotas jėgas 
iš vakarinio Don upes šono 
j rytinj ir neapsakomu išė
jimu atakuoja Voronežą.

Maskva, liep. 13 — Vo
kiečių kariuomenė užėmė 
miestus Kantemirovką ir 
Lisičanską ir veržiasi to
lyn į rytus, matyt, linkui 
Stalingrado. — Stalingra
das, didis pramonės mies
tas, stovi prie Volgos upės.

Sovietų kariuomenė, pa
sitraukus iš Kantemirovkos 
ir Lisičansko, įsitvirtino 
naujose pozicijose.

Hitlerininkai dasigrūmė 
jau iki Bogučaro, nuo ku
rio yra apie 200 mylių iki 
Stalingrado. Vokiečiai ti
kisi, kad jeigu jie pasieks 
Stalingradą, tai, esą, galės 
atkirst sovietinę kariuome
nę, esamą pietiniai - ryti
niame kampe Sovietų Rusi
jos, tarp Volgos upės žemo
sios tėkmės, Kaspijos Jū
ros ir tarp Charkovo, Ros
tovo miestų ir Azovo ir 
Juodosios Jūrų, ir Kauka
zą su jo žibalo šaltiniais.

Dabar nacių pasiektas 
Bogučar yra už 190 mylių 
į rytus nuo Charkovo.

Raudonoji Armija, įnir
tusiai kovodama ir stabdy
dama vokiečius, daro milži
niškų jiem nuostolių.

KRAUJO IR UGNIES 
JŪRA

Perkūnuojančiuose mū
šiuose ties Voronežu kelis 
kartus fronto linija siūba
vo tai pirmyn, tai atgal. 
Žinios iš fronto teigia, kad 
padėtis Sovietų kariuome
nės toje srityje yra labai 
sunki. Vokiečiai ten nutie
sė bent tris laikinus tiltus 
per Dono upę iš vakarinio 
jos šono į rytinį ir bangų 
bangomis permeta didelį 
skaičių savo kariuomenės, 
tankų ir kitų pabūklų per 
tą upę šturmuot Voronežą, 
svarbiausia g e 1 e ž inkelio 
centrą tarp Maskvos ir Ro
stovo. Šėlsta baisiausi mū
šiai Voronežo priemies
čiuose.

DIDŽIULIAI NACIŲ 
NUOSTOLIAI

Sekmadienį sovietiniai ko
votojai užmušė dar tūks
tančius fašistų ir sunaikino 
76 nacių tankus ir kelis tu
zinus orlaivių.

Visa Voronežo apylinkė 
atrodo kaip jūra kovojan
čių, kraujais paplūdusių ir 
mirštančių vyrų, degančių 
tankų ir eksploduojančių 
minų, kurių raudonarmie
čiai prisodino žemėje prieš 
besibriaujančius pirmyn vo
kiečius, vengrus, rumunus 
slovakus ir kitus Hitlerio 
bernus.

Sovietinės jėgos sudaužė 
štabo centrą Devintos na
cių tankų divizijos.

(Vichy Francijos radijas 
šiandien skelbė, būk vokie
čiai jau užėmę Bogučarą ir 
Vorošilovgradą, kuris ran
dasi už 30 mylių į pietų

rytus nuo užimto Lisičans
ko. O nuo Vorošilovgrado 
iki Rostovo yra šimtas ir 
keliolika mylių. — Niekas 
nepatvirtina šio praneši
mo, atėjusio iš fašistinių 
šaltinių.)

Vokiečiai Pasakoja, būk 
Sulaužę Sovietą Pasi
priešinimus Pietuose

Berlin. — Nacių koman
da pasakoja, būk jie sulau
žę vietinius raudonarmie
čių pasipriešinimus pietinė
je fronto dalyje; sako, kad 
naciai, girdi, “vejasi besi
traukiančius atgal rusus.”

Vokiečiai garsinasi, kad 
jie sunaikinę 63 sovietinius 
tankus mūšiuose ties Voro
nežu; giriasi, kad per dieną 
nušovę žemyn 74 Sovietų 
orlaivius, o savo praradę, 
girdi, tik šešis lėktuvus.

Naciai sako, kad Raudo
noji Armija kartotinai juos 
atakavo į šiaurių vakarus 
nuo Oriolo, bet, esą, vokie
čiai per sunkias kautynes 
atmušę tas atakas.

Hitlerininkai Sakosi
Nuskandinę 36-šis
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Talkininką Laivus
Berlin. — Nacių koman

da liep. 12 d. skelbė tokius 
savo veiksmus:

EI Alamein srityje, Egip
te, vokiečių orlaiviai smi- 
gikai, girdi, sudaužę daug 
anglų tankų ir šarvuotų au
tomobilių, o fašistų orlai
viai nukirtę žemyn 14 ang
lų lėktuvų ir bombardavę 
anglų orlaivių stovyklas.

Hitlerininkai pasakoja, 
kad jų bombanešiai nuskan
dinę du anglų karinius lai
vus naikintuvus ties Angli
ja ir didžiosiomis bombo
mis atakavę karinius taiki
nius rytiniame Anglijos pa
kraštyje.

Pasak naciu, tai nuo lie- c 7
pos 1 d. iki šiol jų subma- 
rinai nuskandinę 34 talki
ninkų laivus, viso 225,900 
tonų, Atlanto Vandenyne, 
šiauriniame Lediniuotame 
Vandenyne ir Viduržemio 
Jūroje.

Vien tik Atlante ir pa
kraštiniuose Amerikos van
denyse naciai sakosi tuo 
tarpu sunaikinę aštuonioli- 
ką Jungtinių Tautų Laivų, 
viso 116,000 tonų įtalpos.

SOVIETAI APSTABOĖ FA
ŠISTUS TIES BOGUČARU

Maskva, liep. 13. — So
vietų kariuomenė įsitvirti
no arti Bogučaro, 200 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado, ir jau sulaiko vo
kiečius. Sovietinės jėgos 
nušlavė šimtus nacių ties 
Bogučaru.
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ATVIRAS LAIŠKAS 
PROF. ŠAIPOKUI

Didžiai gerb. Profesor!

pirma buvo miškai ir dykumos; jie turi 
teatrus, judžius, moderniškus gyvenna- 
mius, ir išbudavoti nauji fabrikai. Dalis 
tų fabrikų jau dirba, kad aprūpinus 2,- 
000 mylių ilgio baisiausi karo frontą. 
Tame tai ir yra Sovietų Sąjungos tvar
kos stiprybė ir viltis karą išlaimėti.

Tarpe kitų fabrikų, atidaryta visa eilė 
didelių liejyklų, du dideli roliojarno me
talo fabrikai ir daug amunicijos ir gin
klų gaminimo fabrikų.

Žmonės, kurie pasitraukė iš Hitlerio 
ir jo šaikos užimtų plotų, kartu iškrau
stė žemės ūkio mašinas ir už Uralo kal
nų jie apdirba plačius laukus. Nenuosta
bu, kad Sovietų Ukraina, kuri pirmiau 
tiek daug duonos davė pasauliui, dabar 
po Hitlerio jungu ir pati negali prasi
maitinti, nes traktoriai, kombainai, gal
vijai, mašinerija ir, ant kiek susupėjo, 
žmonės pasitraukė.

Bet nepaisant visų pastangų, kurias 
atlieka Sovietų Sąjungos liaudis, nepai
sant to, kad Sovietų Sąjungos tvarka į- 
rodė, kad ji yra galingiausia, sugabiau- 
sia pasaulyj tvarka, bet vienai Sovietų 
Sąjungai yra labai sunku vesti karą, ka
da prieš ją Hitleris ir jo razbaininkai 
naudoja visos Centralinės ir Vakarinės 
Europos per dešimtis metų išbudavotą 
industriją.

Antras frontas būtinai reikalingas pa- 
gelbai Sovietų Sąjungos, kaip Anglijos 
ir Amerikos karo laimėjimui. Kas dabar 
trukdo antro fronto atidarymą, tas 
trukdo Jungtinių Tautų karo laimėjimą, 
tas gelbsti Hitleriui ir jo razbaininkų 
saikai.

United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year  ............... $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ......... $3.50
Foreign countries, per year   $8.00 
Foreign countries, six months _______  $4.00
Canada and Brazil, per year __ ____  $6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Darbininkai Tori Da
ryt Sau Pokarinę 

Laisvę

Drąsios Jugoslavų Kovos
Balkanų liaudis, ypatingai jugoslavai, 

drąsiai ir pasiryžusiai kovoja prieš bu
deliškus hitlerininkus ir mussoliniečius. 
Yra davinių, kad Hitleris ir Mussolinis 
Balkanuose priversti laikyti apie 30 
divizijų savo armijos.

Vėl atėjo davinių, kad jugoslavai ne 
vien savo krašte masiniai naikina fašis
tus, bet net į Italiją įsiveržė, Triesto 
prieplaukos srityj, ir padarė daug ža
los. .

Jugoslavų didvyriškos kovos į šipulius 
sudaužo tuos karo “strategų” tvirtini
mus, būk Anglija dar nėra pasirengusi 
atidaryti antrąjį frontą.

Jeigu jugoslavai gali sėkmingai kovoti 
ir apie ketvirtadalį savo šalies jau išlai
svino iš po okupantų, tai Anglijos 4,000,- 
000 armija, apginkluota moderniškais 
Amerikos ginklais, dar geriau gali kovo
ti. Matyti, kad Anglijoj vis dar tvirti y- 
ra Chamberlaino palikimo munichieriai, 
kurių politika buvo ta, kad vien Sovie
tai kariautų prieš viso pasaulio fašistiš
kus agresorius.

Visuomenė Susirūpino Gurnu
Po visą šalį eina rinkimas seno gu

rno, kuris reikalingas vyriausybei karo 
vedimui. Kiekvienas gurno šmotas, be 
kurio galima apseiti, turi būti atiduotas 
į renkamus punktus.

Tuo pat kartu Hondrys Process 
Corp, iškėlė viešumon, kad Amerikoj ga
lima per devynis mėnesius pastatyti 
penkioliką fabrikų, kurių kiekvieno pa
statymas atsieitų po $12,000,000 ir ku
rie per metus galėtų pagaminti milioną 
tonų sintetiško (moksliškai pagaminto) 
gurno.

Dienraštis “Daily Worker” sako, kad, 
jeigu tas būtų buvę padaryta tuojau po 
Pearl Harboro užpuolimo, tai fabrikai 
jau veik gatavi būtų ir gamintų gumą. 
Yra davinių, kad Sovietų Sąjunga siūlė 
savo mokslininkus ir jų būdus Amerikai 
dirbtinį gumą gaminti, bet pasiūlymas 
nebuvo priimtas. Kas gi už tai atsako? 
Kodėl nesirūpinama šalį aprūpinti dirb
tiniu gurnu? Kas tą viską sulaiko?

Nauji Sovietų Plieno Fabrikai
Sovietų Sąjunga, vesdama baisų apsi

gynimo karą, kuris taip didelius jos plo
tus nuteriojo, tuo pačiu kartu budavo- 
ja milžiniškus plieno ir geležies gamy
bos fabrikus, kurių didelė dalis buvo 
baigta pirmoje 1942 metų daly j.

Kada Hitlerio ir jo razbaininkų gau
jos užpuolė Sovietų Sąjungą, tai Sovie
tų vyriausybė, kiek tik suspėjo, išgabe
no iš karo sričių mašinerijos ir dešimtis 
milionų civilių žmonių. Dabar Sovietų 
gilumoj išaugo nauji dideli miestai, kur

Mūsų Karine Gamyba Auga
Jungtinių Valstijų Karinės Gamybos 

galva, Donald M. Nelson, pereitą penk
tadienį Detroite' patiekė įdomių davinių 
apie mūsų karinės gamybos padėtį. Jo 
nuomone, šiais metais Jungtinės Valsti
jos pagamins $45,000,000,000 vertės vi
sokių karinių reikmenų. O sekamais me
tais numatoma pagaminti 75 bilionų do
leriu vertės visokiu kariniu reikmenų. V t. L V

Be abejo, tai yra milžiniški kiekiai. O 
kad tiek bus pagaminta, negalima abe
joti, nes Mr. Nelsonas gali būti vienas 
žmogus po prezidento Roosevelto, žinan
tis, ką jis kalba. Jo kontrolėje yraJ vis
kas; jis gali gamybą paskubinti, gali pa- 
lėtinti.

Tačiau gyvenimas įrodė, jog gamyba 
gali būti ir labai didelė, karinių daiktų 
mes galime turėti labai daug, bet jei tas 
viskas nebus kaip reikiant strategiškai 
sunaudota, tai priešas visvien pasiliks 
nesumuštas.

Pasirodo, kad šiuo metu Jungtinės 
Tautos kenčia ne tiek dėl stokos karinių 
reikmenų, kiek dėl stokos bendros, jung
tinės karo strategijos. Kitais žodžiais, 
mes galime turėti šimtus tūkstančių ka- 
nuolių, kelias dešimtis tūkstančių tankų, 
kelias dešimtis tūkstančių orlaivių ir 
net milijonus karių, bet jei nebus nusta
tyta bendra politika, tinkama politika, 
kur ir kaip reikia tą viską sunaudoti 
priešui sumušti, tai nauda iš to visko 
visvien gali būti maža.

Ir tas mus veda prie sekamos išvados: 
naudoti karinius reikmenis, kuriuos jau 
turime, priešui sumušti ten, kur jam bū
tų skaudžiausia. O šiandien priešui 
skaudžiausias smūgis butų — Vakarų 
Europoje. Antrasis frontas — štai, kas 
šiandien, mūsų nuomone, turėtų būti 
kuoveikiausiai pradėta daryti. Pilnai ap
siginklavę mes niekad nebūsime. Turime 
naudoti tuos ginklus ir amuniciją, ko
kius turime dabar. Podraug ginklavimą- 
sis privalo būti tęsiamas be mažiausios 
pertraukos. Tik tas paskubins Jungtinių 
Tautų laimėjimus.

šis paveikslas buvo nutrauktas nuo J. V. šarvuotlaivio, lydinčio konvojų per At- 
1 antiką.

Dabar visos šalys ne tik 
karą daro. Jos daro ir tą, 
kas turi būt po karo. Jos 
daro naują santvarką, ko
kia turės būti taikos laiku.

Visi šalių vadai, politi
kieriai, visi ekonomistai ir 
sociologai seniai jau rašo 
ir kalba ir per radiją dis- 
kusuoja, kad po karo bus 
visai kitokia tvarka, kitoks 
gyvenimo būdas, kitokį rei
kalai ir santikiai tarp žmo
nių, tarpe jų klasių, tarp 
šalių; net šalių nepriklau
somybė bus kitokia, bū
sianti geriaus “tarp-pri- 
klausomybė” (inter-depend- 
dence) vietoj senos “nepri
klausomybės” (i n d e p end- 
ence).

Dabar Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Amerika sudarė 
naujus tarp savęs patvar
kymus karo laimėjimui. Ir 
kai sako: “karo laimėji
mas” arba “pergalė,” tai 
reiškia, ne tik karo mūšiuo
se pergalė prieš priešus, bet 
ir pokarinė pergalė, laimė
jimas naujos tvarkos, nau
jos tarpe laisvę mylinčių 
šalių organizacijos, kuri 
neleis auklėtis agresoriams, 
užpuolikams, i m p e rialis- 
tams, neleis jiems daugiau 
grobti žemes, pavergti ša
lis ir tų šalių žmones ir 
naikinti tautas, priverčiant 
žmones priimti tautybę ir 
kalbą tų agresorių, paver
gėjų.

Šitą žmonių pavergimą ir 
tautų naikinimą nori visai 
sustabdyt Sovietų Sąjungą 
(ką ji yra jau seniai pra
dėjus daryti ir nuosekliai 
daro be paliovos). Tokį no
rą pareiškia ir Anglija ir 
Amerika. Amerika pradėjo 
faktinai, aktualiai išsižadė
ti imperializmo 1936 me
tais, kada nutarė Filipinam 
g r ą ž inti nepriklausomybę 
po dešimties metų, tai yra, 
1946 m., liepos 4 d. Sovietų 

- Sąjunga tikro imperializ
mo neturėjo ir neturi. An
glija, galima tikėtis, savo 
imperializmą žymiai su
menkins, ir Indijos daugy
bei milijonų žmonių leis 
kilti savo apšvietoje, kultū
roje ir visuotiname žmo
niškume.

“Laisvė,” rašydama apie 
Molotovo kelionę į Angliją 
ir Ameriką — apie sutartis 
Sovietų Sąjungos su tomis 
šalimis, pastebi: “Jo kelio
nė ne tik pastatė karo lai
mėjimą aiškioje šviesoje, 
bet podraug ji pastatė prieš 
pasaulį atvaizdą (kad ir ne 
visai pilną) pokarinės pa
dėties, kai Jungtinės Tau
tos sumuš savo bendrą 

4 priešą.”

Sekančiame savo straips
nyje “Laisvė” stačiai klau
sia:
“O Ką Daro Darbininkai?”

Tai jaudinantis klausi
mas. Jaudinantis dėl to 
ypač, kad jis jau seniai tu
rėjo būt pastatytas ir kar
tojamas, bet iki šiol to be
veik nebuvo. Nebuvo bent 
tokio griežto klausinio, juo
domis raidėmis parašyto, 
arba garsiu ir aiškiu pra- 
kalbininkų balsu pasakyto. 
Todėl dabar galima svei
kinti mūsų redaktorius, 
mūsų vadovus, kad jie 
“Laisvėje” birželio 15 d. to
kį įkyrų, bet būtinai reika
lingą klausimą pastatė. Iki 
šiol tik retkarčiais vienas 
kitas bendradarbis arba 
vienas kitas redaktorius ką 
nors link to parašydavo, 
rodos, tik dėl viso ko, ne- 
ištikrųjų; nebuvo bando
ma sistematizuot į tikrą 
klausimą. Dabar jaučiama, 
kad klausimas ne tik tam 
sykiui. Klausimas pilnam 
karo laimėjimui, t. y., lai
mėjimui (1) mūšių laukuo
se, sumušant priešą ir (2) 
laimėjimui pokariniam, su
mušant liaudžių pavergimą, 
bedarbystės ir karų prie
žastis. Tie du dalykai yra 
vienas karo laimėjimas, 
viena pergalė. Jeigu jiedu 
nėra tuomi, tai turi būt. 
Turi būt dėl to, kad žmonės 
to norės. O žmonės to no
rės dėl to, kad žmonių laik
raščiai tat skelbs, tarnaus 
žmonių ateičiai.

Tiesa, redakcijos straips
nis — “O ką daro darbi
ninkai?” kalba tik apie mi
nėti! trijų didžiųjų šalių 
darbininkų unijų bendra
darbiavimo, s a n t ikiavimo 
reikalą. Tas yra savaimi 
svarbu. Tas vadinas darbi
ninkų tarptautiškumu. Tai 
svarbu.

Bet tas klausimas lygiai 
svarbus darbininkams ir 
kitiems darbo žmonėms vi
duje savo šalies.

Ką mes darome, kad ka
ro pergalė įvyktų ir viduje 
mūsų šalies? Ar mes rūpi
namės, kokia santvarka tu
rėtų būti po karo? Ar kal
bame, ar rašome, kad po 
karo bus bedarbystė? Ne, 
mes nekalbame, mes nėra-1 
some. Turtingesni ir moky
tesni žmonės apie tai rašo 
ir per radiją diskusuoja. 
Pavyzdžiui, birželio 14? d. 
Granick’o programoj jie 
diskusavo, kad po karo bus 
20 milijonų bedarbių, turė
sime gatvėse pardavinėti 
obuolius ir avalų pasaitus 
(shoe strings), ar tada rei

kės rūpintis, ką daryti? Ar 
dabar rūpintis padaryti pa
sostes, kad nuo trenksmo 
kritimas nebūtų per Įdėtas? 
Darbdavių atstovas sakė, 
kad dabar tuom rūpintis 
nereikia, po karui pasirū
pinsime. Dabar reikią rū
pintis, kad privatinis biznis 
išliktų sveikas, kad išaugu
si biurokratija jo nesuvar
žytų.

Didieji darbdaviai rūpi
nasi savo bizniu. O ką jie 
daro? Ar reikia toks klau
simas statyt? Nereikia. Se
niai mes matome, skaitome 
didelius, storus dienraščius 
anglų kalba. Kasdien — 
pirm karo ir dabar karo 
laiku jų klasės darbas eina 
prieš darbininkų klasę. Ir 
jie nebando užteplioti, kad 
klasės dalykas nebūtų aiš
kiai matomas. Jie neslepia 
to. Iš to, rodos; turėtų pa- 
simokint susip ra tusieji dar
bininkai. Jie turėtų rūpin
tis, kad šis karas būtų tik
rai laimėtas, o ne laukti, 
kad karo laimėjimas viduje 
šalies pats įvyktų, mums nė 
piršto nepakrutinus. Belau
kiant karo laimėjimo, ka
ras gali būti pralaimėtas.

Karo pralaimėjimas jau 
dabar viduj Amerikos lais
vių tradicijų yra didelis.

Šiomis dienomis Aukš
čiausiasis Teismas nutarė, 
kad Jehovah Witnesses sek
ta turi turėti laidą (lais- 
nius) savo religijos skleidi
mui. Kitos sektos yra liuo- 
sos nuo to. Mažuma tvirti
na, kad nutarimas žeidžia 
konstituciją.

Socialistų Darbo Partija 
Ohio valstijoj neteko teisės 
dalyvauti rinkimuose. Taip 
pat ir Komunistų Partija 
toje valstijoje ir Pennsyl- 
vanijoj, ir Kalifornijoj pa
šalinta iš valdiškų balsavi
mų. Kitaip sakant, partija 
panaikinta kaipo partija. 
New Yorko valstijoj tą pat 
rengiasi padaryti.

Tai vis karo pralaimėji
mas darbininkams viduje 
savo šalies. O Bridges’o de
portavimo klausimas? Per 
radiją vienas žinių skelbė
jas pranešė, kad CIO vir
šininkai tą pavadino šiaip: 
“Tai didžiausias Hitlerio 
laimėjimas šio pavasario 
vajuje.”

Tuo tarpu kai kurie pa
žangūs darbininkai kalba 
mums, kad reikia “užmiršti 
skirtumus” tarpe mūs ir 
buržujų; kad ir karas ei
nąs ne “už rinkas” (ne už 
medžiaginius dalykus) ir 
t.t. O vienas buržujus per 
radiją pasakė, kad karas ei
na dėl medžiaginių dalykų.

Reiškia, stoka pažangių
jų nusistatymo. Stoka min
ties vienybės ir veiksmo dėl 
pilno karo laimėjimo — iš 
lauko ir viduje!

Klausimas tinka dabar: 
O ką daro darbininkai? O 
ką daro pažangieji darbi
ninkai? J. B.

Antradienis, Liepos 14, 1942

Nuo to laiko, kaip aš ap
sigyvenau Bridžporte ir 
pradėjau gerai užsidirbti 
pinigėlių, tai mano Šeras 
kai kurių čionykščių mote
riškaičių tarpe labai, labai 
pakilo. Nors penktą kryželį 
esu jau nugyvenęs, bet jos 
mane nepazgordija. Tik 
vieną dalyką jos man kar
tais pastebi, kad aš nežinąs 
kai kurių apsiėjimo dėsnių. 
Gi žinodamas, kad tu, pro
fesor, esi matęs juodą ir 
baltą, prašau man suteikti 
reikalingas informacijas 
per laikraštį, kad ir kiti 
kavalieriai iš to pasimoky
tų.

Štai ką aš noriu žinoti:
1. Ar tu, profesor, bu

čiuoji moterims rankas?
2. Kai bučiuoji trumpą 

moteriškaitę, ar pasilenki, 
ar pakeli ją prie savo lu
pų?

3. Paduodamas moteriai 
ranką, ar nusimauni visą 
pirštinę, ar apnuogini tik 
vieną nykštį?

4. Eidamas į restoraną, 
pats eini pirmas, ar leidi 
moteriškaitei pirmai įeiti?

5. Jei eini su gera pažį
stama pašalinėm miesto 
gatvėm, kur nesitiki nieko 
susitikti, ar tu, profesor, 
paimi ją po ranka, ar tik 
eini greta?

Tavo išmintingus patari
mus, profesor, aklai seksiu!

Kavalierius čalis Šurnas
Atsakymas.
1. Rankų moterims ne

bučiuok, nes jos daugiau 
mėgsta, kad jas bučiuotu
me t į lūpas. Jei kuriai esi 
priverstas nusižeminti, tai 
bučiuok jai ne į ranką, bet 
į užkulnį. ‘

2. Nesirūpink, Šurnai, a- 
pie mažo ūgio moteriškai
tes ; bučiuojant trumpukę 
lenktis nereikia, nereikia 
jos ir kelti, nes pamačiusi, 
kad norite ją pabučiuoti, 
atsineš kėdę, kad galėtų 
pasilipti.

3. Rankos iš viso geriau 
joms neduoti, juo labiau 
vieną pirštą. Atsimink se
ną posakį: paduok kipšui 
vieną pirštą, jis visą ranką 
įtrauks.

4. Einant į restoraną, du
ris visada turi atidaryti 
vyras, kad parodytų, jog 
jis moteriai visuomet pasi
ruošęs tarnauti. Bet i res
toraną pirmąją reikia pra
leisti moterį, kad ji supra
stų, jog ji turi fundyti. Iš 
restorano išeinant, pirmas 
pro duris turi išeiti vyras, 
kad kartais kelneris jam 
nepakištų pamirštą moteri
škaitės apmokėti sąskaitą.

5. Vaikščioti, kad ir‘su 
gera pažįstama, gatvėmis, 
kur galima ^susitikti jos 
vyrą, nepatartina! Už ran
kos tokią moterį vedžioti iš 
viso nereikia, nes ji ne ma
žas vaikas ir, vaikščiodama 
su vyrais tamsiomis pašali
nėmis gatvėmis, žino, ką 
daro.

Prof, šaipokas.

Valctta, Malta. — Anglų 
lakūnai, begindami salą 
Maltą, per 4 dienas nušovė 
žemyn 43 vokiečių ir italų 
orlaivius.
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Šitie vyrai pasirašė Sovietų Sąjungos ir Britanijos sutarties paktą. Iš kaires j dešine: M. Maisky, V. M. Mo
lotov, Clement Attlee, Oliver Lytlleton, Winston Churchill ir Anthony Eden.
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Ir Mano Žodis
perskaičiau su atyda 
“Tarybų Galybė”: ne
praleisti nepasireiškęs,

mes suran- 
žmogui bus 
naujoj be-

Tik 
knygą 
galiu 
ką aš joje radau dėl savęs.

Šita knyga iš eilės yra 46-tas 
leidinys Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos. Visi tie leidiniai neap
sakomai brangią vertę turėjo 
klasinio supratimo ištobulini
me draugijos narių ir abelnai 
visų lietuvių darbininkų, kurie 
jos išleistas knygas su atyda 
skaitė ir studijavo. Ir tik už 
metinę mokestį galėjai tiek to
bulo protinio skarbo susikrau
ti į savo minčių sandėlį, kad 
nelankęs aukštųjų mokyklų, 
nė universitetų galėjai įžiūrė
ti visą pasaulį, kaip jis įvai
rus! Galėjai prieit išvados, kas 
jTa žmogus, kaip visuomenė 
padalinta į skirtingas klases ir 
1.1. Tose knygose 
dam, kad žmogus 
lygus ateinančioj, 
k 1 as i n ė j ž m o n i j o j!

Aš taip išmokau suprasti. 
Aš manau, kad ir jūs, draugai 
ar broliai ir sesės, nekitaip tu
rėtumėt suprasti, jeigu su aty
da skaitėte draugijos išleistą 
literatūrą.

Dabar, kada visas pasaulis 
karo liepsna uždegtas, — bar
barizmas užpuolė civilizaciją, 
progresą ir kultūrą sunaikinti, 
štai pasirodo ant tarptautinio 
regračio žmogus su knyga 
rankoje ir rodo tarptautinei 
žmonijai, kokia nauja žmonija 
turės būti po šitai pragariškai 
pasaulinei skerdynei, 
tai per bestijišką 
cizmą-fašizmą!

Kas gi yra tas 
ris rodo knygą 
žmonijai? Tai dvasiškis Hew
lett Johnson, anglikonų baž
nyčios galva, Kanterburio ka
tedros tvarkytojas.

Šitas žmogus yra kilęs iš 
turtingos šeimos. Jo gyvenimas 
galėjo būti visuomet užtikrin
tas pertekliumi, jeigu jis būtų 
nutolęs nuo visuomenės.

Kada mes skaitom jo kny
gą, matome, kaip veidrodyj, 
patys save ir visą žmoniją, ko
kioj padėtį šiandien randasi ir 
kokioj turėtų būti. Nes apie 
tai kalba genijalis žmogus, 
kuris visą savo gyvenimą tam 
ištirti paskyrė. Jis būdamas 17 
metų įstojo į universitetą, im
damas kursą civilio inžinie
riaus; taip pat studijavo ir 
evoliucijos mokslus, palygin
damas juos su krikščionybe ir 
pačiu šventraščiu. Jis studijuo
ja evoliucijos mokslą apie gy
vybės išsivystymą. Ir tik tą vis
ką nuosaikiai žinodamas, sie
kėsi teologinio mokslo, kuris 
būtinai reikalingas tapti aukš
tuoju dvasininku. Jis padaro 
išvadą, kad žmogus žmogui 
turi būti lygus, neturi būti vie
nas ponas, kiti vergai, ir tik 
klasėms pasinaikinus naujoji 
žmonija bus laiminga!

Tuo pačiu išvedimu jis pri
eina, kad klasinės, rasinės ir 
tautinės neapykantos ant mūs 
planetos turės išnykti naujoj 
žmonijoj,o užviešpataus meilė, 
broliškumas ir draugiškumas

sureng- 
pabaisą na-

žmogus, ku- 
ir ją skaito

į

mūsų žemes gyven-

išvadą padarė savo 
knygoj tas aukštai

tarp visų 
tojų !

šitokią
parašytoj
moksliniai išsitobulinęs dvasiš
kis vadas.

Taigi užsiliepsnojus pirmam 
pasauliniam karui 1914 m., 
niekieno neverčiamas Johnso- 
nas (tuo laiku dar buvo tik 
klebonas šv. Margaretos para
pijos, kurią palaikė didžiumoj 
tik kapitalistai vidutinio kapi
talo, ir dėl savo tarnų darbi
ninkų prižiūrėtojų) liuosno- 
riai pasidavė tarnybon prie ar
mijos už kapelioną, o jo mo
teris — žmona už slaugę, prie 
sužeistų karių patarnauti, kai
po misijonierka, nors abudu 
devyniasdešimts nuošimčių šir
dyje buvo taikos mylėtojai, 
kaip jis sako savo knygoj.

Dabar aišku, kodėl Johnson 
liuosnoriai pasidavė į armiją. 
Kad jam norėjosi pilnai ištir
ti, kam neša nauda karas. Ir 
kokias kančias pergyvena ka
riai.

Kada Rusijos caras tapo nu
griautas nuo sosto dar karui 
einant, o susitvėrė buržuazinė 
Kerenskinė valdžia, tuomet 
liaudžiai, valstiečiams ir pro
letarams, visiems darbinin
kams kartu, po vadovyste di
džiojo vado N. Lenino, prisiė
jo nugriauti tą valdžią, o su
tverti Sovietinę Tarybinę Res
publiką. Bet tas nepatiko ne 
tik Rusijos buržuazijai, bet ir 
išlaukinei buržuazijai, ir net 
per 3 metus Sovietų žmonėms 
reikėjo kovoti prieš išlaukinius 
užpuolikus ir savuosius prie
šus, kartu ir nuo bado gintis' 
Bet visgi ir šioj sunkioj kovoj 
jie nesuklupo, išėjo laimėto
jais !

Autorius šios knygos, Hew
lett Johnson, aptilus interven
cijai, pradėjus šaliai tvarkytis 
naujoj sistemoj, važiuoja per- 
žvelgt Tarybų Rusiją, kaip ji 
iš griuvėsių naujai keliasi.

Jis apvažiuoja visą šalį, ap
lanko visas pūstynes. Kur 
žmogaus civilizuota koja ne
stovėjo pirmiau, šiandien nau
ji miestai tveriasi, moderniš
ki, su visais patogumais gyven
tojams. Geležinkeliai išvedžio
ti per pūstynes, naujos gigan
tiškos dirbtuvės išstatyta, be 
pertraukos dirba trimi pakai
tom, ir visas darbas eina sa
vos šalies atbudavojimui!

Pervažiuoja per visas kita
kalbes tauteles, kurių azijati- 
nėj rytų pusėj labai daug yra, 
arti 200. Caro laikais jos visos 
buvo beteisės, bemokslės 
99% nemokėjo nė rašyti, 
skaityti, nė savo alfabeto 
turėjo, vien tautinė kalba 
silaikė. Jų moterys neturėjo 
jokių žmogaus teisių. Laike 
gimdymo, ar dar prieš gimdy
mą vyras moterį išmesdavo iš 
gryčios ant mėšlyno, kaipo nu
sikaltusią prieš dievus! Kuri 
išlikdavo gyva su savo kūdi
kiu per tam tikrą laiką, tą 
grąžino į stubą su kūdikiu, o 
kuri mirė, tą laikė už nusikal
tusią. O toj pačioj padėtyj 

nė
ne-
pa-

&

moteriškos lyties gyvulius ga
beno Į šiltesnes vietas, net ir į 
savo gryčias, kad jaunagimiai 
nesušalti!.

Šitokį vaizdai žmogų sukre
čia. Skaitant knygoj 
darosi šiurpu! Bet 
faktai be dadėjimo. 
jie buvo prašalinti, 

apie tai, 
tai gryni 

Bet jau 
kada au

torius tas vietas aplanke. Jau 
arti 50 tautelių turėjo savo al
fabetą, savo kalboj leido kny
gas ir turėjo mokyklas, ku
rias būtinai turėjo lankyti 
jaunuoliai ir suaugę, kad pra
šalint beraštystę. Ir nuo čia 
pasidaro visi lygūs, su lygio
mis teisėmis piliečiai Sovietų 
Sąjungos, su pilna tautine, kal
bine ir religine laisve.

Dabar tas aukštamokslis 
dvasininkas, viską peržvelgęs, 
kaip greitu tempu tveriasi 
naujos beklasinės žmonijos is
torija, sutraukęs viską į savo 
parašytą knygą “Tarybų Ga
lybe,” paduoda visuomenei iš
spręsti. Taip pat savo knygoj 
jis užtikrina, kad tik Sovietų 
Sąjunga yra pilnai sutinkanti 

komuniz-su Kristaus mokslu, 
mu ; .ji tveria naują beklasinę 
žmoniją, kur nebus išnaudoji
mo žmogaus žmogum. Ramanauskas.

Naminis Frontas
Amerikos žmonių kriti

kai daug ką prikaišiojo 
prieš ir po Perlų Uosto. Šie 
cinikai sakė, kad mes pil
nai nesupratome Ašies pa
vojaus, kad mes į laiką ne
galime pakeisti savo indu- 
strijinę mašineriją, kad pa
dėjus mūsų alijantams; 
kad mes nesutiksime auko
ti mūsų sūnus pergalei; 
kad mes nepriimsime pas
kirstymą, kainų nustatymą, 
ir tuos visus kitus žygius, 
kurie reiškia pabaigą “mū
sų paprasto gyvenimo bū
do.”

Bet mes padarėme iš tų 
cinikų melagius, mes priė
mėm kiekvieną iš tų naštų 
su tokiu vieningumu, kuris

Tai dinamito dėžės, kurios rastos pakastos Jacksonville, Florida. Tą dinamitą at
gabeno vokiečių, submarinas sabotažo darbams. Tasai submarinas taipgi atvežė ir 
iškėlė Floridoje aštuonius nacių šnipus-sabotažninkus, kurie tapo suimti ir bus 
karinio teismo teisiami. Tiems niekšams grūmoja sušaudymas.

LAISVE

Labai nuosaikiai išdėstyta 
viskas, kokioj padėtyj šian
dien randasi visas pasaulis. 
Knyga riša ne vienos tautos 
problemą, bet tarptautiniai vi
sos žmonijos. Ją būtinai turė
tų su atyda išstudijuoti kiek
vienas sąžiningas žmogus, jei
gu nori sužinoti, kur jis šian
dien randasi.

Vertimas Jono Kaškaičio, 
labai geras, garbė jam už tokį 
sunkų atliktą visuomenišką 
darbą dėl pažangiosios lietu
vių visuomenės.

ALDLD valdyba užsitarnau
ja aukštą pagarbą šiam mo
mente išleisdama šią knygą. 
Ją ne tik nariai turėtų nuosai
kiai perskaityti ir išstudijuoti, 
bet abelnai visi lietuviai dar
bininkai, kurie moka skaityti.

Taip pat reikia visiems įsto
ti į ALDLD ir turėti sau dide
lę naudą tobulinime proto, nes 
šita draugija tai klasinio to
bulinimosi universitetas.

Aš labai patenkintas knygos 
taip svarbiu turiniu, tik gaila, 
kad artinantis saulėleidžiui, 
nežinau, 
gą tuos perlus, kuriuos radau 
knygoj, 
ninku . . .

ar galėsiu turėt pro-

paskleist tarp darbi-

irsukėlė baimę Berlyne 
Tokyo. Donald M. Nelson, 
Karinės Gamybos Tarybos 
pirmininkas, pripažino tą 
praeitą savaitę, kada jis 
sakė: “nauja nuotaika pa
sirodė šioje šalyje — arba 
gal ta nuotaika visada čia 
buvo...” Ir jis toliau sakė, 
jog “Amerikos vyrai ir mo
terys parodo, kad jie gali... 
užmiršti savo nesusiprati
mus ir drauge atlikti dar
bą.” v

Ši nuotaika pasireiškė su 
įsteigimu bendrų komitetų 
valdytojų ir darbininkų 
vesti Karinės Gamybos Va
jų... vajų gaminti, ir daug 
greičiau gaminti, 
ginklų ir lėktuvų, 
mitetai veikia į

tanku, 
C f 

Šie ko- 
daugiau

kaip 900 įstaigų 
tai bandė — teisingai ir 
pasekmingai — rasti atsa
kymus į sekamus klausi
mus: Kaip galime pagerin
ti darbą? Kaip galime gau
ti daugiau darbo iš mūsų 
mašinų? Kaip galime su
laikyti išeikvojimą medžia
gų ir darbo valandų? C / 4- 4

Karinės Gamybos Vajus 
turi planą dėl pripažinimo 
pavyzdingo darbo mūsų in- 
dustrijinių kareivių, lygiai 
kaip mūsų kovojantieji vy
rai apdovanoti už narsumą. 
Dėžutės patarimams bus į- 
vestos kiekvienoje įstaigo
je, kuri prisidėjus prie va
jaus. Darbininkai galės pa
duoti sumanymų, kaip gali
ma greičiau ir geriau pagal 
minti karo ginklus. Jeigu 
patarimas priimtas ir pa
deda karo pastangai, darbi
ninkai gaus paliudijimą, 
certifikatą, arba citaciją, 
su parašu Karinės Gamy
bos Tarybos pirmininko 
Donald M. Nelsono.

Sveikata yra brangi da
lis mūsų karo pastangos.

pastan-
V. Mc- 
Komisi- 
praeitą

Nesveikata mūsų 
gas trukdo. Paul 
Nutt, Manpower 
jos pirmininkas, 
savaitę, perdavė 8,500 in
dustrijų svarbių vadų laiš
ką nuo prezidento, kuris 
prašo “įsteigimą visuotino 
fizinio ir moralinio tinka
mumo.”

P. McNutt, ragindamas 
“prisilaikyti prie paprastų 
darbininkų sveikatos taisy
klių,” taipgi prašė vietinių 
autoritetų apšvarinti vie
tas prie karo darbo įstaigų, 
išnaikinant prostitucij ą.

Patriotai - darbininkai 
saugoja savo sveikatą kaip 
jie saugoja savo įrankius.

Mes dabar pakeičiame 
maistą, kurį valgome, mū
sų drabužius, mūsų butus 
ir transportaciją. Dabar W 
PB Civilių Reikmenų Sky
rius primena mums, kad 
mūsų baldai gaminami nau
jose formose. Molis, stik
las, medis ir plastika, ku
rie nenaudojami ginklams, 
bus vartojami vietoj aliu- 
mino, vario ir neaptraukia
mo plieno dėl naminių daik
tų. Mūsų žibančios virtuvių 
prietaisos irgi stos į karą, 
jos daug naudingesnės lėk
tuvams ir tankams.

Senoviškas medinis vied- 
ras bus vėl atgaivintas. W 
PB įsakymas ragina gami
nimą medinių viedrų ir ki
birų, kurie nereikalauja 
daugiau kaip 15% metalo.

Turėsime pakankamai e- 
lektros šviesos lempučių, 
bet jos bus gaminamos iš 
kitokios medžiagos. Kitas 
įsakymas pavėlina daugiau 
lempučių, bet sumažina

Komite-Į vartojimą karo medžiagų 
jų gaminime... 24 colių vam
zdžių linija bus įvesta nuo 
Longview Texas į Salem, 
III. per 550 mylių nešti alie
jinius produktus, kuro alie
jų į rytų pakraštį... Lieta 
geležis bus vartojama vie
ton plieno, kur galima... 
Blokinių atidarytojas jau 
netoks svarbus daiktas mū
sų virtuvėse. Mažiau bloki
nių bus gaminama nuo da
bar ir jos bus daug dides
nės... Ateities “pergalės” 
kūdikių vežimukai bus iš 
medžio su mažiausiu mini-

Vyrų irSmoterų paltai ir 
apsiautai jš ne pilnos vilnos 
bus pigesni šį rudenį negu 
praeitą Audenį.

Karo statybai per metus 
parleidžiama $12,500,000,- 
000. Beveik 20% virš buvu
sio rekordo... Geležis ir 
plienas, sidabras ir auksas, 
ir medis bus vartojama ba
žnyčiose vieton misingio ir 
vario. Jie bus vartojami 
gaminime kielikų ir kitų ti
kybinių daiktų... Prezidento 
Fair Employment Practice 
Komitetas įskundė dvi Chi- 
cagos darbo unijas už dis
kriminavimą prieš negrus 
darbininkus... ir jis įsakė 
unijoms sustabdyti diskri
minaciją.

Karinė Gamybos Taryba, 
Washington, D. C.

Montreal, Canada
Praėjus Trečiam Kanados

Reikšdamas mintis kongreso 
klausimu, noriu, kad jų kuo- 
daugiausia pasirodytų spaudo
je iš įvairių kraštų, kad darbo 
masės diskusuotų kongreso 
tarimų pravedimą gyveniman. 
Išdirbinėję planus rašytų spau- 
don greičiausiam ir geriausiam 
jų pravedimui gyveniman, tuo- 
jautiniam santarvininkų karo 
laimėjimui, sutriuškinant hit
lerinį fašizmo barbarizmą, iš
gelbėjimui visos žmonijos.

Momentas visus mus verčia 
aštriai, gyvai ir skaidriai pa
galvoti tuojaus — kol dar ne
vėlu, skubiai veikti, kad išgel
bėjus save ir ištisas generaci
jas viso pasaulio nuo Hitlerio 
žmogėdrų.

Kaipo kongreso svetys, ti
kiuos, kad delegatai patys 
duos spaudai smulkesnių žinių 
ir t. p. Kongreso priešų dan
tų griežimas nuėjo niekais. 
Laikas šaukimui kongreso bu
vo pribrendęs lietuviuose.

Šis trečias darbininkų kovos 
kongresas montrealiečių ALD 
LD 47 kp. susirinkime buvo 
perstatytas klausimu, šaukti 
ar ne? Matant kalimui jau ge
ležį raudoną, — įnešiau, kad 
šaukti. Kitiems parėmus, liko 
nubalsuota šaukti. Taip visur 
buvo savystoviai išaugęs su
pratimas 
priemonių 
hitlerizmą 
resą.

Dėka 
kaipo 
trečias
Montreale birželio 27—28 d., 
buvo skaitlingas delegatais, 
delegatėmis ir svečiais iš toli
mųjų Kanados provincijų ir 
net iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų, su įvairiais įsitikini
mais, bet su vienu siekiu — 
kuogreičiau sudaužyti hitleriz- 
mo Ašį, išgelbėti žmoniškumą, 
kultūrą, civilizaciją, progresą 
ir laisvę visų tautų pasaulyje 
nuo baisaus, kruvino nacių, fa
šistų kanibalizmo, šio kong
reso dalyviai parodė galin- 
giausį antifašistinį jėgų susi
būrimą, kokio Kanados lietu
vių istorijoj dar nebuvo.

Tai reikia tik džiaugtis. 
Ypatingai mes džiaugėmės at
silankymu iš Jungtinių Valsti
jų taip mums brangaus sve
čio, nenuilstančio darbuotojo, 
“Laisvės” redaktoriaus Anta
no Bimbos, kuris taip daug 
mums čia padėjo, už ką reiš-

apie naujų kovos 
reikalingumą prieš 
— šaukti šį kong-

“Liaudies Balsui,” 
inžinui šio judėjimo, 
kongresas, įvykęs

x. a, Japis 
Trecias ix=

kėme dėkingumą visi anK I 
ši štai.

Kongreso eiga vyko harmo
ningai. Delegatai-tės su nuo
širdžiu atsidavimu reiškė savo 
geriausius supratimus šiam 
kilniam darbui ant kiek tik 
jų nuvargintos jėgos ir gabu
mai leido. Kad ii’ mažesnis 
mokslas, gabumai ii- žinojimas, 
bet nuoširdus ir tikras atsida
vimas darbui yra pamatu mū
sų laimėjimo.

Laike kongreso sesijų mai
šėsi fašistų šnipai, kiti iš jų 
trinasi ir mūsų organizacijose, 
prisidengę.

Viena suklaidinta moterėlė 
P., kaipo tarybininkų reporte
ris (kurie stoja už Hitlerį, su
mušimui Sovietų Sąjungos, kas 
reiškia ir visų santarvininkų) 
vedė užrašinėjimus. Jai nie
kas nekliudė, prisilaikant tai
syklių, kokių dabar vidaus 
priešams nereikėtų duoti.

A. Bimbos Prakalba
Kongreso užbaigimui masi

niam mitinge draugas A. Bim
ba davė mums turtingą, ge- 
niališko turinio prakalbą, lie
čiant opiausius šio momento 
klausimus ir nurodymus veiki
mui. Tėmydamas į priešus, 
kaip jie reaguos išorine išraiš
ka šioj prakalboj, patėmijau, 
kad ir nevieni i Tamošiai da
linai buvo paveikti jos teisin
gumu, surištu su jų pačių li
kimu. Priminus jiems iš bib
lijos apie Gabrielių arkaniolą, 
kad jis ateis ir užtriūbins sto
ti po kaire ir po dešine, o jis 
dabar jau atėjęs ir užtriūbi- 
jęs, jie gan patenkinti jautė
si, ypač tarybininkų atsiųsta 
reporterė P. Bet vistiek jie ne
nori stoti teisingųjų pusėn 
teismo dienoje, o pasirenka 
Liuciperių Hitlerį su velniais 
nariais ir tarybininkais.

Kalbėtojas sakė, kad pasau
lis randasi ant svarstyklių, 
kad laimėjus Hitlerio bandi
tams eilės šimtmečių atsiek
tas progresas, žmoniškumas ir 
t. p. būtų sunaikintas, taip 
pat silpnesnės tautos, jų tarpe 
ir Lietuva. O visgi atsiranda 
tokių lietuvių, kurie padeda 
priešams išnaikinti mūsų tau
tą nuo žemes kamuolio su vis
it uom.

Labai būtų gerai, kad ši 
draugo A. Bimbos prakalba 
galėtų tilpti spaudoje, o jos 
tekstas būtų įrašytas istorijon 
sykiu su šiuo kongresu. Ka
dangi ji turėjo nepaprastos 
reikšmės.

Svarbų vaidmenį sulošė 
prakalbos dviejų žymių val
džios vyrų, John Kerry ir 
Fournier.

Jie gana prielankioj temoj 
kalbėjo. Tas parodo, kad su 
mumis prieš nacius ir valdžios 
organai, o kas su jumis, tary- 
bininkai, “Keleivio,” “Naujie
nų,” “Draugo” ir kitų visų pa
vietrės, bado ir maro pasekė
jai, pasaulio pražūties drau
gai ?

O gi su jumis tų visų baisy
bių išradėjai, Hitleris, Musso- 
linis ir visa jų klika.

Mūsų jėga sutrins priešus ir 
jų idėjas. Visur ir visiems bu- 
davojant jėgas, kam ir kaip 
tik galint, kongreso nutarimai 
bus pravesti gyveniman.

Tam geriausia patarnaus 
spauda, vietiniai susirinkimai 
ir apdiskusavimai geriausių 
planų pravedimui masėse san
tarvininkų pergalei ant nacių 
Ašies!

Gamtmylis.

NAUJI AUTO. TAJERIAI 
BE ORO DŪDOS

Akron, Ohio. — Goodrich 
gumos kompanija pranešė, 
kad jos darbininkas Frank 
Herzegh išrado tokius au
tomobilių tajerius (padan
gas), kur nereikės oro pri
pumpuojamos žarnos (tu
be) ; sako, pačioje tajerio 
gumoje bus gana “surakin
to” oro, kad automobilius 
galėtų minkštai važiuoti. 
Tokiu būdu galima būsią 
sutaupyt bent 7 procentai 
gumos.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • • • • 4 — 29 — 42   49

,000 tanku, kas> C J

(Tąsa)
Tai mes matome, kad nacių “blitzkrie- 

gas” nėjo taip sparčiai, kaip jie norėjo. 
Jie prieš organizuotas Franci jos ir jos 
talkininkų jėgas į 14 dienų Aachen-Ca- 
lais srityje padarė 300 mylių arba po 
22 mylias į parą.

O kaip gi su apsupimais ir sunaikini
mais? Vokietijos fašistai metė prieš So
vietus 170 divizijų, kiekviena nemažiau 
16,000 žmonių, o pirmos savaitės pabai
goj jie jau turėjo iki 200 divizijų, jų tar
pe nemažiaus 20 tankų ir mechanizuotų 
divizijų ir veik visą savo orlaivyną. 
Jiems dar gelbėjo Rumunijos, Finliandi- 
jos ir Vengrijos armijos. Prieš šias jė
gas Sovietų Sąjunga turėjo nedaugiau, 
kaip 75 divizijas su mažu kiekiu orlai
vių ir tankų.

Vokiečių fašistų paduoti apskaitlia- 
vimai apie rusų nuostolius yra taip me
lagingi ir paiki, kad jie viršija Japoni
jos prasimanymus 1939 metų ir finų iš- 
mislus 1939-1940 metų. Pavyzdžiui, vo
kiečiai sako, kad jie daugiau sunaikino 
Sovietų orlaivių, kaip pirma jie rusams 
jų viso duodavo. Tikri faktai rodo, kad 
pirmame karo mėnesyje Raudonoji Ar
mija, besimušant prieš daug skaitlinges- 
nį ir galingesnį priešą, sunaikino nuo 
30 iki 50 priešo divizijų. Į pirmas tris 
savaites karo, Sovietų pranešimai rodo, 
kad Vokietija neteko 1,000,000 kareivių 
užmuštų, sužeistų ir nelaisvėn suimtų; 
2,300 orlaivių ir per
sudaro nuo 25 nuoš. iki 33 nuoš. visų 
buvusių fronte Hitlerio tankų kiekį. 
Tankų nuostolius galima daug maž pil
nai apskaitliuoti. Mes žinome, kad nacių 
39-tas tankų korpusas (dvi divizijos) 
buvo pilniausiai sunaikintas prie Ra- 
daškavičią; viena tankų divizija sunai
kinta prie Lepelio miesto; kita tankų di
vizija sunaikinta prie Rogačevo. Ir 
penkta nacių tankų divizija . nuėjo į 
Baltijos Jūros dugną, kada liepos 12 die
ną Sovietai nuskandino jų transportus. 
Reiškia, vien šiose vietose naciai nete
ko 2,500 tankų sunaikintais, o jie jų ne
mažai neteko ir prie Šiaulių, Minsko ir 
kitose kovose.

Raudonoji Armija į tris savaites ko
vų karo pradžioj nustojo 250,000 karių 
užmuštais, nelaisvėn suimtais ir sužeis
tais; 1,900 orlaivių ir 2,200 tankų. Reiš
kia, Vokietijos fašistų nuostoliai dides
ni. Reiškia, jų “blitzkriego” naikinimo 
jėga veikė prieš juos pačius.

O kaip gi su apsupimais? Naciai gy
rėsi, kad jie Baltstogės srityje apsupo 
ir suėmė net kelis šimtus tūkstančių rau
donarmiečių. Tai jų propagandos trik- 
sai. Sovietų Sąjungą/galėjo ištraukti 
nuo Baltstogės armiją, kaip ir kitur, bet 
ten tiksliai buvo palikus tam tikrus da
linius, kad jie atakuotų iš šonų ir už
pakalio nacių vyriausias jėgas, besiver
žiančias nuo Varšavos per Minską, lin
kui Maskvos. Ir tie armijos daliniai at
liko savo rolę, jie naikino priešo amuni
ciją, kurą ir kitus reikmenis. Ir kada 
jie suvaidino savo rolę, tai pasiskleidė 
tarpe Pinsko balų, tarpe vietos gyvento
jų ir sudarė partizanų veikimo nugar
kaulį. Ten naciai nesuėmė nei vienos di
desnės Raudonosios Armijos dalies, jie 
suėmė tik atskiras daleles. Ir net pačių 
fašistų propagandos biuras, kuris taip 
myli siųsti užsienin radio paveikslus ne
galėjo pasiųsti nei vieno paveikslo, ku
riame parodytų mases suimtų raudon
armiečių.

Taip Sovietai neteko į tą laiką 120,000 
ketvirtainiškų mylių ploto. Kodėl? To
dėl; kad Raudonosios Armijos komanda 
užėmė poziciją gilaus pasitraukimo ir 
apsigynimo, vedant kovą kiekvienoj pro
goj, kad išvengus apsupimo, kad sutei
kus laiko šaliai mobilizuoti atsarginius. 
Mobilizacija ima daug laiko. 1914 me
tais caristinė Rusija mobilizaciją atliko 
tik į tris mėnesius laiko. Raudonoji Ar
mija tą pareigą atliko į kelis kartus 
trumpesnį laiką. 1914 metų mobilizaci
jai negrūmojo orlaivių atakos, o dabar 
raudonasis orlaivynas turėjo sulaikyti 
tūkstančius priešo orlaivių, kad neleidus 
juos gilyn, kur jie naikintų geležinke
lius ir kitas mobilizacijos priemones, tu
rėjo vesti kovą prieš fašistų parašiutis- 
tus, kurie buvo metami diversijų ir sa-

botažo tikslams. Raudonoji Armija trau
kėsi, vesdama aktyvų apsigynimo karą, 
mobilizavosi, priešo užnugaryj palikti 
raudonarmiečiai ir jų komandieriai mo
bilizavo partizanų būrius ir karas ap- 
imdinėjo ne tik fronto liniją, bet ir fa
šistų pavergtus plotus.

Po mėnesio sunkių kovų naciai jau 
buvo giliai prasimušę j Sovietų žemę. 
Tokiame “žaibo kare” aktyvę liniją nu
statyti veik negalima, nes tai viena, tai 
kita pusė pereina j užpuolimą ir fron
tas siūbuoja. Bet daug maž po mėnesio 
kovų frontas ėjo nuo Narvos, ant Fin- 
liandijos Užlajos per Parkovą, Dno, 
Smolenską, Bobruiską, Žitomirių iki Ak- 
kermano Bessarabijoj, ant Juodųjų Jū
rų krašto.

Sovietų Sąjunga sudarė Apsigynimo 
Tarybą, į kurią įėjo J. Stalinas, V. Mo
lotovas, K. Vorošilovas, L. Berija ir J. 
M. Malenkovas. Stalinas, būdamas ko
misarų pirmininkas taip pat užėmė Ap
sigynimo Komisaro vietą.

Raudonoji Armija padalinta į tris pa
matinius frontus: Šiaurinis-vakarinis, 
kurio komandierium pastatytas marša
las Klimas Vorošilovas, kuris dengė Le
ningradą nuo nacių ir vedė kovas prieš 
fašistinę Finliandiją. Ceūtralinis-vaka- 
rinis, kuris dengė Maskvą ir kovojo 
prieš vyriausias Vokietijos jėgas, jo ko
mandierium pastatytas maršalas Simas 
Timošenko, buvęs Apsigynimo Komisa
ras. Ir Pietinis-vą,karinis frontas, kuris 
gynė Sovietinę Ukrainą, jo komandie
rium pastatytas maršalas Simas Budio- 
nas.

* *

KAIP MASKVA GYNĖSI NUO 
ORO PUOLIMŲ

—Aš klausiau radijo priimtuvą, kuo
met Maskvos sirenos pradėjo žviegti 
pereitą naktį,—liepos 22 dieną rašė iš 
Maskvos amerikietis korespondentas 
Henry Shapiro, — pranešant, kad ant 
Maskvos prasidėjo lėktuvų užpuolimas.

Namo komiteto narys subeldė į duris 
ir manęs pareikalavo eiti į slėptuvę. Už
puolimo signalai duota 10 valandą vaka
re, už minutės aš jau buvau gatvėj. Ber
niukas, kuris stovėjo ant namo stogo, 
papasakojo, kad padegamoji bomba bu
vo nukritus prie jo kojų. Jis ją numetė 
į tuščią vietą. Bomba buvo netikus ir 
nesprogo.

Aš nuėjau į požeminių traukinių So
vietų Palociaus stotį. Ten jau buvo su
sirinkę apie 2,000 žmonių. Visi ramūs. 
Darbininkas sakė:

—Nesibijok! Mūsų lėktuvai apsidirbs 
su fašistais!

Einant į stotį mačiau, kad nuo gatvių 
visi prasišalino, ten paliko tik oro už
puolimo saugotojai, bombų gesintojai, 
milicininkai ir slaugės. . .

—Šis įvykis niekai, kaip prisimenu, 
kad fronte yra mano du sūnai, — sakė 
viena moteris.

Būnant slėptuvėj negirdėjau nei iš
metinėjimų, nei bent kokių nusiskundi
mų. Jaunimas jau juokavo, flirtavo ir 
šnekučiavosi savo tarpe. Vyriausia te
ma diskusijų buvo ne patsai lėktuvų už
puolimas, bet abelnai karo klausimai. 
Visi pasitiki Sovietų pergalei. Motinoms 
su kūdikiais leidžia sėdėti ant laiptų. 
Visi kiti susėdę ant grindų, bėgių kori
doriuje. Milicininkas ir civiliai su žen
klais ant rankos palaikė tvarką. Čia bu
vo ir Raudonojo Kryžiaus slaugės.

Aš išbuvau slėptuvėj 2 valandas. Pas
kui parodžius spaudos atstovo kortą, 
mane išleido. Priešlėktuvinių kanuolių 
salvos pripildė nakties orą. Jos palaikė 
priešo bombininkus labai aukštai. Aš ap
važiavau miesto centrą ir mačiau labai 
mažai žalos padaryta. Mačiau kelis ap
griautus namus ir kelias gatvėj duobes. 
Užpuolimas tęsėsi apie penkias valan
das, tai yra iki 3:30 ryto.

KAIP MASKVA PASITIKO 
ORO UŽPUOLIMĄ

—Didelis skirtumas tarpe oro neri
mo ir užpuolimo, — rašė amerikietis E. 
Caldwell. — Užpuolimas trečiadienį bu
vo daug galingesnis, kaip du pirmesnie- 
ji. Prasidėjo jis 10 valandą vakare, o 
baigėsi tik 3:30 vai. ryto.

^Daugiau bus)

Tai vaizdas Čechoslovakijos miestelio 
Lidice, centras anglies kasyklų ir apy
linkės ūkininkų. Neseniai ji visai sunaiki
no naciški okupantai, išžudydami jo gy
ventojus, tik už tai, kad būk tie gyven
tojai priglaudę du cechų patrijotu, ku
rie nudėjo budelj Heydrich.

Fašistiniai barbarai ne tik žmones iš
žudė, bet taipgi pavertė pelenais visus 
namus. Kur dar taip neseniai buvo pa
vyzdingas savo švara miestelis, šiandien 
riogso baisus nacių keršto griuvėsių 
vaizdas.

Iš “Laisvės” Pikniko 
Liepos 4 Dieną

“Laisvės” piknike liepos 4, 
1942, Maynard, Mass., priė
miau pinigus nuo’šių veikėjų 
už iš kalno parduotus tikietus:

J. Kalvelis, Bridge
water ......................... $31.00

J. Jarome, Barre Plain 1.60 
J. Lavas,, Stoughton . . . 27.50 
G. Kviekas, štašienė,

Cambridge ............. 7.04
A. Vinskevičienė,

Cambridge ............. 6.00
Andriliūnai, Somerville 12.60
P. Kibirkštys, Milford 6.00
J. Burba, So. Boston . . 13.18
P. Niukas, Dorchester . 10.78 
A. Barčius, So. Boston 6.30 
G. Likas, So. Boston .. 13.11 
E. Ciaikienė, So. Boston 1.77 
J. Virbickas, Nashua . . 3.00
A. Dambrauskas,

Haverhill ................. 35.19
J. Barris, Dedham .... 6.00 
D. Sukackas, Lawrence 1.33 
J. Putrius, Lynu ...... 10.94 
V. Kralikauskas,

Lawrence ................. 3.00
Ch. Waskys, Brighton . 9.00
A. Pakarklis, Athol . . . 3.00
Masteika, Dorchester . . 10.18 
S. Penkauskas, Lawrence 21.00 
J. Aukštikalnienė,

Gardner .................... 15.00
J. Blažionis, Lowell . . . 30.00 
J. Egeris, Nashua .... 6.00
S. Zavis, Boston................. 51
A. Bernotienė, . Brighton 9.00 
J. A. Samulėnas,

Fitchburg ................. 9.09
J. Gaidis, Maynard . . . 12.00 
J. M. Lukas, Worcester 91.41 
Fraimantienė Somerville 6.00 
II. Tamašauskienė,

Roxbury .................. 17.90
J. Grybas, Norwood . . 67.16 
J. Sleivis, Chelsea, au

kavo “Laisvei” ......... 2.00
Už kolonijų laimėjimus: 

Montello Apšvietos Moterų 
Kliubas ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kp. “beskė,” ku
rią išleido draugės A. Kukai- 
tienė, II. Beniulienė ir pagel
bėjo H. Cereškienė ir U. Za- 
leckaitė. Padarė $36.25.

Drg. Mineikienė, Montello, 
Mass., aukavo labai puikų kei- 
ką, išleido draugės iš So. Bos
ton Žukauskiene ir Burba, pa
darė $10.

ALDLD 155 kp. iš Worces
ter už “beskes” per Janulie- 
nę padarė $24.

Per drauges N. Grybienę, 
M. Trakimavičienę “beskė,” 
kurią aukavo Apšvietos Mote
rų Kliubas iš Norwoodo, pri
davė $40.

Per drg. J. Sleivienės, iš 
Lawrence, Mass., pasidarbavi
mą, pridavė aukų surinktų iš 
Lawrence “Laisvės” patrijotu 
$24.50.

čia aš pažymėjau tik tas 
įplaukas, kurias aš priėmiau. 
Šis piknikas buvo tikrai dide
lis ir gražus. Pelno duos ne
mažiau, kaip ir kitais metais. 
Pilna atskaita bus pranešta 
gal už poros savaičių. Taipgi 
sukelta nemažai Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai ir 
apšvietos reikalams. Buvo pla
tinama angliška ir lietuviška 
literatūra. Kolonijų veikėjai ir 
veikėjos gražiai darbavosi

kaip prieš pikniką, taip ir pa
čiam piknike.
Puikiai Pildė Dainų Programą

Worcester Aido Choras, va
dovybėj J. Karsokienės, ati
darė programą sudainuoda
mas Amerikos himną ir kelias 
kitas dainas žavingai, malo
niai. Norwoodo Vyrų Choras, 
vadovystėj W. Petriko, daina
vo kareivines dainas taip dra
matizuotai, kad 'kiekviena 
klausovą sujaudino. Vienas iš 
choristų buvo pribuvęs iš 
Camp Devens U.S.A, unifor
moj Jonas Piliponis. Jis paro
dė savo prisirišimą ir meilę 
lietuviškai dainai. Jis pasirū
pino ir iš armijos pribūti ir 
dainuoti “Laisvės” piknike 
prieš keletą tūkstančių publi
kos.

Harmonijos Grupė iš So. 
Boston, vadovysėj H. Žukaus
kaitės, tikrai harmoningai dai
navo keletą dainelių. Progra
mą uždarė didžiulis Montello 
Liuosybės Choras, vadovybėj 
G. Steponavičiaus su soliste 
Steponavičiene pryšakyj.

Visi chorai ir grupės buvo 
tinkamai prisirengę dainavi
mui ir gražiai visi dainavo. 
“Laisvės” redaktorius Roy 
Mizara pasakė puikią kalbą 
karo klausime, už bendrinimą 
veiklos šalies gynimo reika
lams nuo barbariško fašizmo. 
Mizaros kalba iššaukė atkar- 
totinus publikos aplodismen
tus.

šokiam grojo G. Steponavi
čiaus orkestrą, Steponavičienė 
kaipo solistė pagražino orkes- 
tros grojimą. Gauta nemažai 
“Laisvei” skaitytojų, taipgi ir 
savaitiniam “The Worker.”

šis piknikas skaitomas pa
vykusiu geriau negu rengėjai 
tikėjosi. Tas parodo, kad 
Mass, pažangieji lietuviai turi 
didelį lietuvių pasitikėjimą ir 
paramos savo veikime.

J. G.

West Millbury, Mass.
Lietuvis ūkininkas B. Ker- 

šulis yra pavyzdingas karo iš
tiktos Amerikos rėmėjas. Pa
vyzdingai farmeriauja per su 
virš 20 metų savo ūkyje nepa
prastu darbštumu visos šeimos. 
Nors vaikai suaugę, vistiek 
gelbsti tėvam ūkiškuose dar
buose. Jo ūkio javai ir sodai 
net pajuodavę auga smarkiai 
viskas.

Kelios dienos atgal teko ap
lankyti Keršulius, nes iš Lietu
vos esame kaimynai. Tikėsite, 
kad šeimininkė pasirodė su 
vienuolika War Bonds certifi- 
katų ir visi po šimtinę! Jie 
punktuališkai perka bondsus 
sulig įeigų išgalėmis.

Keršuliai pilni vilties, kad 
nacizmas bus sutriuškintas.

D. J.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
keturis Jungtinių Tautų 
laivus artimuose Amerikai 
vandenyse, tai viso jau 
358-nis.

Great Neck, N. Y.
Šv. Pranciškaus Draugystės 

pirmininkas Walteris Boza tu
rėjo sunkią operaciją ant 
“gall stones,” kurią sėkmin
gai padarė New Yorke Medi
cal Center ligoninėj. Ligonis 
jau sugrįžo iš ligoninės, ran
dasi namuose, 472 East Shore 
Rd. Patartina draugams ligonį 
atlankyti, nes dabar prieina
mi au.

Drg. Boza gana veiklus ne
kurtose organizacijose, “Lais
vės” skaitytojas, palankaus ir 
linksmo būdo žmogus. Jam 
pasitraukus iš sveikųjų tarpo, 
jaučiamas nemažas trūkumas.

Korespondentas linki ligo
niui kuo veikiausiai laimingai 
pasveikti ir vėl sykiu su visais 
darbuotis.

Pirmyn Choras, kiek išga
lint, prisidėjo prie labdaringo 
visuomeninio darbo, dalyvau
damas Russian War Relief sa
vaitinėj kampanijoj vietiniam 
skyriuje, aukų ir drabužių rin
kime. Drg. A. Bėčienė ir Gri
galiūnienė paliko savo kasdie
ninius darbus. Abi po dvi die
nas pašventė tam kilniam tiks
lui, prigelbstint A. Talandze- 
vičiui, kuris nuvežė drabužius 
ir rinkėjus į paskirtas vietas. 
Pasekmes turėjo neblogas. 
Drabužių rinkimas dar neužsi
baigė, bus ir ant toliaus ren
kama.

Mūsų kolonijoj įvyksta ir 
šiaip visokių karų-susirėmimų. 
Sekmadienio naktį įvyko kova 
baltų piliečių su juodais ant 
gatvės. Tai nebuvo paprastas 
apsistumdymas, bet tikras 
kraujo praliejimas. Vieni ir 
kiti Adomo ir Jievos sūnūs ir 
dukros, visi lygiai tiki ir mel
džiasi tam pačiam Dievui, vi
su kraujas raudonas, tiktai

oda skirtinga — vienų balta, 
kitų juoda, tai ir viskas. At
važiavus keliems vežimams 
policijos, vaina likos sustabdy
ta. Nemažą skaitlių juodųjų 
suėmė į nelaisvę ir nuvežė į 
kalėjimą, o baltuosius, lengvai 
sužeistus, paleido ant laisvės 
linksmintis veselioti.

Reikėtų jaunuoliams ką ge
resnio, kultūringesnio užsiimti, 
negu bergždžiomis peštynėmis, 
ypatingai šiuo kritišku gyveni
mo laikotarpiu.

Koresp.

Hudson, Mass.
Susirinkimas spaudos pikni

ko, įvykusio liepos 4 d., Vose 
Pavilion Park, Maynarde, ko
miteto ir apskričio kom. suda
rymui galutinos atskaitos į-
vyks liepos 19 d., 1 vai. po 
pietų, H. L. Kliubo Svet. Vi
sos kolonijos, kurios turėjote 
pinigiškus reikalus platinime 
tikietukų arba kitais dalykais 
prisidėjote, prašomos atsily
ginti. Tas yra reikalinga komi
tetui dėl sudarymo galutinos, 
pilnos atskaitos. Jeigu negali
te tą dieną atvežti pinigų, tai 
galite prisiųsti raportą ir pini
gus money orderį vardu J. 
Jaskevičius, 17 School St., 
Hudson, Mass.

Baltimore, Md.
Kanados “Liaudies Balso” 

paramai aukojo sekamai:
J Ola
Ig. Krivickas . . . . ......... 1.00
O. Deltuvienė . . . . ......... 1.00
M. Gumauskas . . ............... 50
V. Lopatta ........... ............... 50
J Deltuva . . .50
Ig. Kurlinskas . . . ............... 25
W. Duike ............. ............... 25
C. Milton ............. ...............25
A. Kaspar . ........... ...............25
V. J. Puklis ......... ............... 25
P. Kuncia ..........   . ............... 25
A. Pauliukaitis . . . ............... 10
J. Straus ............... ............... 25
A. Markunienė . . . ............... 25
M. Seiliui ............. ............... 25
K. Uraitienė ..... ............... 25
B. Balčiūnas .... ................15
S. Barlušienė . . •. ................15

O. Deltuviene.

Amerikiečiai ir Chinai
Nuskandino Jap. Laivą

Chungking, Chinija. — 
Amerikos ir chinų orlaiviai 
nuskandino kareivinį Japo-
nijos laivą ties 
gu.

Nanchan-

Amerikiečių ir chinų oro
jėgos vis dažniau daužo ja-
ponų kariuomenes subūri
mus ir susisiekimus.

New Cartoon Sells War Bonds

For VICTORY...put at least 107. 
of every pay into WAR BONOS!

The above cartoon poster, especially drawn to promote the sale 
of War Bonds and Stamps, will soon be seen throughout the United 
States. It is one of four new posters stressing new themes in the 
War Bond campaign, .. • - ----- V. S. Treasury Dept.
16-28059-1 .......... , WSS 4.91A
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RAUDONOJI ARMIJA KERTASI SU NACIAIS 

KANTEMIROVKOS IR USIČANSKO SRITYSE
Albany Maištai prieš 

Italus Fašistus
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 12. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Naktį liepos 11 į 12 d. mūsų kariuomenė vedė mū

šius su priešais arti Voronežo, Kantemirovkos srityje 
ir Lisičansko linkmėje.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Voronežo apylinkėje sovietinė kariuomenė veda at

kaklius mūšius prieš vokiečių jėgas. Priešai, nepaisy
dami didžiulių sau nuostolių, meta į kautynes vis dau
giau savo atsarginių karių.

Viename sektoriuje prieštankinė Sovietų grupė su
daužė 11 vokiečių tankų. Mūsų tankai atsako narsio
mis kontr-atakomis į priešų atakas.

Kitoje fronto dalyje sovietinė kariuomenė atmušė 
tris hitlerininkų atakas ir nukovė 600 priešų.

Dar kitoje fronto dalyje viena mūsų tankų grupė su
naikino 18 vokiečių prieštankinių kanuolių, keturis vi
dutinio dydžio tankus ir šešias mortiras. šiose kauty
nėse buvo užmušta apie 350 vokiečių.

Du sovietiniai lakūnai sėkmingai atakavo būrį vo
kiečių tankų ir sunaikino aštuonis jų tankus.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, liep. 12. — Generolo J. W.

Stilwell’io štabas šiandien sakė:
Nieko nėra pranešt.

Ilgas Bus Karas, Kaip Fašistai Daugmeniškai 
Įspėja Sen. Tydings Šaudys Prancūzus
Washington. — Demok

ratas senatorius Millard E. 
Tydings persergėjo ameri
kiečius, jog teks ilgai ir 
sunkiai kariauti, kol Jung
tinės Tautos sutriuškins 
fašistų Ašį. Kalbėdamas 
per radiją sekmadienį, se
natorius tydings kritikavo 
pranašavimą kongresmano 
A. W. May, kad, girdi, ka
ras “pasibaigs 1942 m., ir 
tikrai 1943 m.” — May yra 
pirmininkas kongreso ko
misijos kariniais reikalais.

Senatorius Tydings sakė, 
jog kongresmano May’o 
pranašystė tai yra tik “gei
smas ir svajonė,” be atsi
žvelgimo į faktus.

Sen. Tydings lemia, kad 
Jungtinės Tautos galės kir
sti kriušinantį smūgį Ašiai 
ne anksčiau, kaip 1944 me
tais.

Panašią nuomonę išreiš
kė ir Ed. A. Mowrer, narys 
valdiškos Karo Žinių Rašti
nės.
--——------- --—————-——

Philadelphia, Pa.:
Phil, pažangiųjų lietuvių s 

organizacijų rengiamas 
didysis 1

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

: “LAISVES”
Jvyks sekmadienį

Rugsėjo-Sept 6 :
Puiki Dainy Programa 

• ''
Piniginės dovanos prie 

įžangos bilieto per
kant iš anksto. s

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

Piknikas bus naujoje 
vietoje:

DEERPARK
DEER PARK, N. J. :

•
Iš anksto įsigykite bi

lietus ir rengkitės daly
vauti šiame piknike.

Vichy, Francija, liep. 13.
— Karinė vokiečiu valdžia 
užimtoje Francijos dalyje 
išleido tokį grūmojantį įsa
kymą:

Kurių francūzų šeimų 
nariai darė ar darys bet 
kokius veiksmus prieš vo
kiečius, tai visi tų šeimų 
giminės — vyrai virš 18 me
tų amžiaus bus sušaudyti, 
o visos jų moterys bus su
varytos į sunkiuosius vers
tinus darbus; jaunuoliai že
miau 18 metų bus nusiųsti į 
naciškas pataisos mokyk
las.

Pas de Calais apskrityje, 
užimtoj Francijos dalyj, į- 
vyko ginkluotas susikirti
mas tarp francūzų patrio
tų ir fašistų žandarų.

Egipte Anglai Vis Ima 
Viršų prieš Nacius

Cairo, Egiptas, liep. 13.
— Rommelio komanduoja
mi, fašistai kartotinai ata
kavo anglus; stengėsi at
griebt svarbias pozicijas, 
kurias anglai atėmė iš vo
kiečių ir italų EI Alamein 
srityje, Egipte. Anglai at
mušė visas priešų atakas, 
sunaikindami daug fašistų 
kariuomenės ir jų pabūklų.
SUIMTA 2,000 VOKIEČIŲ 

IR ITALŲ
Anglai atstūmė vokiečius 

ir italus jau 10 mylių į va
karus nuo EI Alamein ir 
paėmė nelaisvėn 2,000 prie
šų. Dabar anglai įsidrūtino 
Tel - ei - Eisa pozicijose. 
Anglų kariuomenė suėmė 
dar 18 fašistų tankų toj 
srity j.

Vokiečiai pradeda vartot 
daugiau orlaivių prieš ang
lus, bet Anglijos ir Jungti
nių Valstijų lakūnai vis 
tebevyrauja ore, begailes- 
tingai naikindami priešų 
sandėlius, linijas tankų ir 
šarvuotų automobilių, lėk
tuvų stovyklas, prieplaukas 
ir kitus karinius taikinius.

Šeštadienį anglai nušo
vė žemyn aštuonis fašistų 
orlaivius Egipte ir tris virš 
Maltos salos. Anglai neteko 
trijų savo orlaivių.

Roma, liep. 13. — Italai 
skelbia, kad vokiečiai ir jie 
atmušę kartotinas anglų 
atakas ties EI Alamein, E- 
gipte.

Ankara. — Albanijos gy
ventojai sukilo prieš italų 
bandymus įvest naują vėlia
vą. Albanai taip sujudo, 
kad italai nedrįso parodyt 
tą savo vėliavą svarbiau
siuose Alabnijos miestuose: 
Tiranoj, Scutari, Durazzo 
ir Goritzoj.

Praeitą mėnesį albanai 
šaudė į parsidavėlį Musta- 
fą Gruyą, italų paskirtą 
kaip ministerį pirmininką 
Albanijai. Tapo nušautas i- 
talų oficierius buvęs su 
Gruya, kuris vos tik išven
gė kulkos.

Apginti Buvę Fašistų 
Laivai nuo Angly

Roma, liep. 13. — Faši
stai sako, kad jie atmušę 
anglų orlaivius, atakavusius 
eilę fašistinių transportų, 
kurie gabeno pastiprinimus 
ir reikmenis vokiečiams ir 
italams į Libiją ir Egiptą. 
Anot italų, tai trys anglų 
orlaiviai tapę nukirsti že
myn į Viduržemio Jūrą.

Berlynas Giriasi, būk Naciai
Suėmę 30,000 Rūsy

Berlin, liep. 13. — Nacių 
komanda giriasi, kad jie 
per 11 dienų paėmę nelai
svėn 30,000 raudonarmie
čių Rževo srityje, apie 135 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos. Hitlerininkai 
pasakoja, kad jie ten apsu
pę dar kelias divizijas so
vietinės kariuomenės.

Pasak nacių, tai Vorone
žo mūšiuose jie sunaikinę 
100 sovietinių tankų. (Tai 
yra priešų pranešimai, ku
rių niekas kitas nepatvirti
na.)

Hitlerininkai Sakosi Vis 
Žygiuoją Pirmyn

Berlin, liep. 13. — Hitle
rininkai skelbia, kad jie at
mušę dideles Sovietų ata
kas į šiaurius ir šiaurių ry
tus nuo Voronežo. O to
liau į pietus tai, girdi, na
ciai vejasi rusus plačiu 
frontu. (Šis priešų prane
šimas yra be patvirtini
mo.)

PRANEŠIMAI
IS KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks ateinančioj nedėlioj, lie
pos (July) 19 d., po pietų, pas dd. 
Tamošauskus, 91 Gardner St., West 
Roxbury, Mass. Visos draugės daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. Atsiveskite ir 
naujų narių.

KELRODIS*
Iš Bostono ir apylinkės reikia 

važiuoti iki Forest Hills stoties. Iš 
ten imti Charles River karą, kuris 
atveš iki Gardner Stryto.

Važiuojant mašinomis reikia va
žiuoti No. 1 arba 1-A keliu iki 
Spring St. Tada žiūrėti Gardner 
Stryto. — Valdyba.

(163-164)

DETROIT, MICH.
Detroit Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 16 d., 8 v. v., Draugijų Svet., 
3097 Porter St. Narės, stengkitės 
dalyvauti, nes turimo daugybę svar
bių reikalų. — Sckr. (163-165)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 16 
d., 8 v. v., 735 Fąirmount Avė. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant, 
org. (163-165)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Jugoslavai Užėmė Ke
lias Geležinkelio Stotis.

Stockholm. — Žinia gau
ta iš Berlyno sako, kad Ita
lija atsiuntė dar dvi divizi
jas savo armijos slopint Ju
goslavijos sukilėlius. Vo
kiečiai skelbia, kad italai 
užmušė 80 jugoslavų parti
zanų.

London. — Anglų radijas 
pranešė, kad Jugoslavijos 
patriotai atėmė kelias gele
žinkelio stotis iš vokiečių ir 
italų; sunaikino 39 garve
žius ir daug vagonų; išplė
šė kviečius iš prekinių va
gonų ir padalino kaimie
čiams, nes tuos kviečius fa
šistai buvo užgrobę nuo val
stiečių.

“Iš už kiekvienos uolos, 
iš už kiekvieno akmens Ju
goslavijoj gręsia mirtis i- 
talų kariams,” kaip rašo i- 
talų laikraštis “Corriere 
della Sera.”

Naujoji Lidice
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

mu mums, jog nacių prie
varta negali sunaikinti nei 
žmonių prisirišimo prie 
laisvės, nei jų drąsos ginti 
laisvę.

“Ažuot panaikint Lidice, 
kaip kad naciai norėjo, tai 
dabar Lidicei suteikta nauja 
gyvybė.”

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 bonkų.

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.

SANDELIS 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
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

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

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c 
Ta pati gražiais celuloido 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

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

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

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

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

Kantri Alena .............................  :
Pranašavimai Mikaldos ............  :
Marių Duktė .............................  !
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

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

334 DEAN ST., 
SPENCERPORT, N. Y.

Lewiston-Auburn, Me.
Birželio 20 dieną apsivedė 

Juozo ir Marijonos Tamošiū
nų vienatinis sūnus Jonas su 
panele Anita Cote. Ir taja pro
ga jo tėveliai iškėlė savo sū
nui iškilmingas vestuves, kur 
teko ir mums dalyvauti. Kaip 
matyti, mūsų draugai J. M. 
Tamošiūnai turi gerų draugų 
gana plačiai, nes į vestuves 
pribuvo svečių nemažai, tarpe 
kurių matėsi ir draugai M. 
Kazlauskai iš Hudson, Mass.

Mūsų geros gaspadinės su 
jaunojo motinėle priešakyje 
pavaišino svečius skania vaka
riene ir gėrimais. O svečiai ap
dovanojo jaunavedžius dova
nomis ir goriausiais linkėjimais 
jų naujame gyvenime.

Taipgi buvo prisiminta, per 
drg.i M. Dailydaitę, ir apie So
vietų Sąjungos didvyriškus ko
votojus. Birželio 22 dieną su
ėjo metai laiko, kaip Sovietų
Sąjungos Raudonoji Armija 
karžygiškai atmuša ruduosius

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

* LIETUVIŠKA ★

barbarus-nacius. Ir savo krau
ju gina mūsų visų laisvę ir de
mokratiją. Tuo klausimu buvo 
atsišaukta j vestuvių dalyvius 
aukų. Ant vietos buvo sumes
ta $23.90. Vėliau pašaliniai su
rinkta $23.60. Taigi, viso aukų 
surinkta $47.50. Aukų rinkė
jos buvo: M. Dailydaitė ir A. 
Apšegienė. žemiaus paduo
du aukavusių vardus:

Po $5 aukavo šie draugai: 
Juozas ir Rozalija šileikiai, 
Petras ir Liudvysė žarkauskai, 
Frank ir Anna Apšegai, Pet
ras ir Minna Wildneriai, Jo
nas ir Emily Krapavickai. Po 
$1: Jonas ir Anita Tamošiū
nai, Kazimieras ir Augusta 
Steponaičiai, Jonas ir Ona Ja- 
kavoniai, Julia Stukienė, An
tanas Stukas, Leonora Sele- 
monienė, Kazimieras Selemo- 
nas, Mykolas Kazlauskai, Juo
zas Chiulkinas, Eva Naujokie- 
nė, Kazimieras Krapavickas, 
Jonas Krapavickas, Jr., Frank

Apšega, Jr., Altą Apšėga\ I 
Blanche Apšėgaitė. Po 50c?| 
Lidija Stelmokaitė, Vincas 
Stelmokas, Juozas ir Helen 
Bučioniai, Mykolas ir Ona By- 
ronai, Mary Dailydaitė, Ka
zimieras Bukis, Mr. Werni, H. 
Ordway. Po 25c.: Leo Mi- 
laška, Miss Bertha Cote, Miss 
Annie Levesque, Mrs. Helen 
Shubert, Danielius Vaitonis, 
Mary T a m o š iunienė, Mr. 
Ralph Dufon, Mr. Paul Lagas- 
se, Sofie Banulaitė, Kazimie
ras Kalvelis, Mr. Kite Cote, 
Friends, Jonas Vileikis, Eva 
Bartkienė, Seliomėja Šileikie
nė. Po 20c.: Mrs. Peter Lagas- 
se, Friends, Jonas Maskolaitis 
15c., Juzė Baltrušaitienė 10c.
Aukos pasiųstos Lietuvių Ko

mitetui Sovietų Sąjungos pa
galbai. Varde Sovietų Sąjun
gos Raudonosios Armijos ko
votojų, tariu visiems aukavu
siems širdingą ačiū.

A. Apšegiene.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visoldų 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

LIETUVIŠKAS KABARETAS d

<♦>

>

>
Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>

>

<♦>

ė*

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
adresas;

!

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499
Vi
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Paskubinkite Pamatyti 
“Gimtoji Šalis”

Amerikinis judis “Gimtoji

Nors jau pavėluotas, bet visvien svarbus vaizdas iš birželio 22 dienos, kurią įvy
ko milžiniškas masinis mitingas Madison Sq. Gardene, New Yorke, Sovietu Są
jungos pagalbai teikti. Kalbėtojai buvo: SSSR ambasadorius Litvinovas, Harry 
Hopkins, William Green, majoras LaGuardia ir kiti.

Plati Susiedija Atstovauta
Vėliavos Iškėlime

Harleme Sąjodis Dėl 
Šapos Uždarymo

Reikalas Antro Fronto 
Greitina Produkciją
Morey Machine Co. šapoj, 

Long Island City, pietų laiku 
tin eta iškilmės apvaikščioti iš
leidimą šimtinio “šeiporio” 
šiais metais.

Harold Simon, produkcijos 
komiteto sekretorius ir narys 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers Unijos Lo- 
kalo 1227, CIO, kalbėdamas 
tame susirinkimo pareiškė, 
kad produkcija per pirmą pus
metį šių metų yra puspenkto 
karto didesne už pernykščių to 
pat laiko produkciją. Jisai sa
kė:

“Tas paliudija šapos darbi
ninkų ir vedėjų dvasią, taipgi 
jų norą atidaryti vakarų fron
tą ir sumušti Hitlerį šiais me
tais.

Sigmund Morey, kompani
jos viršininkas, kreditavo dar
bininkų pastangas atsiekimui 
tokios aukštos produkcijos.

Firma taip pat gavo Iždinės 
Departmento vėliavą atžymė- 
jimui, kad virš 90% firmos 
darbininkų perka karo bonus 
ir štampas.

šalis,’’ parodantis Amerikos 
žmonių kovas už išlaikymą de
mokratijos ir laisvių, kokias 
norėjo mums garantuoti mūsų 
šalies tėvai, Amerikos Konsti
tucijos ir Teisių Biliaus kūrė
jai, rodomas jau trečias mė
nuo World Teatre, 49th St., 
netoli 7th Ave., New Yorko. 
Teatras yra vėsus.

Sakoma, kad ši yra judžio 
paskutinė savaitė.

Gumo R’n'diava Baidėsi
Spccialis seno gurno rinki

mo -vajus baigėsi, Tumi! vaju
je darbavosi daugelis organi
zacijų ir atskirų asmeny. Atsi
žymėjusieji teisėtai didžiuoja
si savo atsiekimais.

Tarpe gerai pasidarbavu- 
Į siu figūruoja ir Williamshurgo 
i Komunistų Sekcija. Jie surin
kę virš du tūkstančiu# svarų 
gurno. Komunistai sako, kad 
lankantis po susiediją rado 
žmones noriai kooperuojančius 
ir, didžiumoje, dėkingus, kad 
juos atlankė.

Organizuotai darbavosi ir 
| daugelio kitų sekcijų komunis
tai. ' L. K. N.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Irving Teatre Reduma ‘ Trys 
Sovietų Moterys”

įspūdinga Sovietų filmą 
Trys Sovietų Moterys ir kita 
filmą “Tamsios Akys,“ su pa
skubusiais aktoriais Simone 
Simon ir Harry Baur, dabar 
rodoma Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke. 
Iki 2 vai. po piet įžanga tik 
20 centų.

Priedams rodoma vėliausios 
karo žinios.

F. O. Nelson, Jr., to vardo 
trokų firmos viršininkas, mir
tinai pasišovė save, sakoma, 
dėl nesveikatos.

Polo Grounds dabai’ rodomo 
rodeo “kaubojai“ turėjo tikras 
lenktynes, kada šeši buliukai 
ištrūko iš tvarto ir pasileido 
IRT trekėmis. Penkis sugaudė, 
o 1 užmušė traukinių varymo 
viela.

Mieste pradėta pirštų nuo- 
spaudų traukimo kampanija.

Liepos 12-tą įvyko Tarnybi
nės Vėliavos iškėlimo ceremo
nijos ant Union Avenue ties 
Lituanica Aikšte ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubu.

Iškilmes buvo įdomios tuo- 
mi, kad atstovauta visa plati 
apylinkė, visokių tautų, pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės, iš 
kurių kilo ir tie apie 300 tar
naujančiu Jungtinių Valstijų 
kariuomenėj jaunų vyrų, ku
rių garbei ta vėliava iškelta.

Apie 1 :30 po pietų pribuvo 
Karalienės Angelų lietuvių 
parapijos Jaunuku Benas, va
dovaujamas kunigo Laurinai
čio. Bėrais skaitlingas, pasida
binęs mėlynomis uniformomis, 
daro gerą Įspūdi. Taipgi pri
buvo žydų Amerikos Karo Ve
teranų grupė, uniformose, su 
savo vėliavomis. Neužilgo su
sirikiavo u- prasidėjo marša- 
vimas po susiedijos gatves, ne
šant namą Tarnybinę Vėliavą, 
į kurią š>°n ir ten matėsi krin
tant sidabriniai ii nikeliniai 
pinigėliai garbės surašo įren
gimo lėšoms.

Parade matėsi kelių tikybų 
dvasiškiai iš šios susiedijos, 
keletas politikierių, ir būrys 
Šiaip žmonių, tarpe tų ir lietu
vių bent pora eilių (apart bė
rio). žiūrėtojuose lietuvių bu
vo gana daug.

Programa pradėta sugiedo- 
j’mu Amerikos himno — “The 
Star Spangled Banner’’ vado
vaujant geram solistui Arthur 
Schechter, taipgi su malda, 
kurią pravedė kunigas Lauri
naitis.

Kalbėtojų buvo daug, vy
riausia miesto ir valstijos įsta- 
tymdavystėje esanti šios apy
linkės atstovai, bei valdinin
kai, taipgi profesionalai: Jos- 
siah Friedman; Miesto Tary

bos nariai Bart ir Cacchione, 
demokratas ir komunistas; tei
sėjas Schwartzwald ; valstijos 
senatorius Crawford; Dr. Co
hen; rusų kunigas Peshkoff; 
Laisvės redaktorius R. Miza- 
ra; Dariaus-Girėno Fondo Ko
miteto pirm. J. šaltis ir kai 
kurie kiti. Raud. Kryžiaus at
stovė Mrs. Ayers aiškino apie 
davimą kraujo armijai.

Po iškėlimo vėliavos, prog
rama baigta čia pat esančios 
žydų maldvietės rabino pa
skaitomis šventraščio ištrauko
mis — malda ir giedant him
ną solistams ir visai publikai.

Prakalbų pertraukose gra
žiai paįvairino programą ar- 
monistė ir dainininke Shirley 
Basson, radijo stoties WBNX 
artistė, taipgi dainavo mažas 
berniukas.

P r o g r a m o s suorganizavime 
ir surašo įrengimui aukų rin
kime daugiausia pasidarbavęs 
RabinoviČius.

Garbės surašo prieš šias iš- 
j kilmes nespėta įrengti, ka
dangi surinkimas plačios apy- 
. linkės išėjusių kariuomenėn 
į vardų, nepraleidžiant nei vic- 
j no, taipgi surinkimas tam au
kų ima daug laiko, o ir pats 

j darbas ims daugiau ne dieną 
ar dvi.

Prie kalbėtojų pastolio bu
vo parodytas to surašo projek
tas. Jis būsiąs nupieštas at
skleistos knygos pavidale ant 
prie aikštės esamos rusų baž
nyčios sienos ir lapuosna sura

ižyti vardai. Tai bus tikrai gra
žus atžymėjimas apylinkės 
vaikinų ir sykiu papuošimas 
aikštės. Surašan siūloma įdėti 
ir Dariaus-Girėno vardai, nors 
jie ir nieku nesurišti su šiuo 
karu. L. Rep.

Reikia Griežtesnes Kainų 
Kontroles, Sake Majoras

Paskelbus, kad didelė New 
Yorko šapa, kurioje dirba virš 
400 negrų, užsidaro dėl nega
vimo daugiau karui produkci
jos užsakymų, sukėlė Harleme 
masinį protestą.

Rakandų Darbininkų Unijai, 
CIO, ir Negrų Darbo Komite
tui Už Pergalę pagaminus pro
testo peticiją po ja vienu va
karu susirašė virš 8,000 gy
ventoj ų.

Susirūpinimą iššaukusia ša
pa yra Spring Products Corp., 
47 Austell Place, Long Island 
City, kurioj iš samdomų 450 
darbininkų ko ne visi, 95 nuo
šimčiai, yra negrai.

Daugeliui kitų New Yorko 
šapų gręsia tas pats likimas, 
kadangi kontraktai išduodami 
šapoms į kitus miestus, kaip 
nurodo CIO unija ir minėtas 
negrų komitetas.

New Yorkas jau ir dabar 
skaitomas karo No. 1 auka, 
kadangi mieste esama 300,000 
iki 400,000 bedarbių.

Unija buvo pasiuntus Wa
sh ingtonan delegaciją, vado
vybėj int. prezidento Morris 
Muster, int. vice-prezidento 
Max Perlow, ir Negrų Komite
to už Pergalę pirm, padėjėjo 
Charles Collins. Jie Washing
tone praleido porą dienų dis- 
kusuodami padėtį su atatinka
momis įstaigomis.

Ypatinga šioj protesto kam
panijoj yra tas, kad didžiuma 
parašų surinkta bažnyčiose, 
vadovaujant baptistų kuni
gams, tų parapijų vadams. 
Viena iš tų yra Abyssinian 
Baptistų bažnyčia, kuriai va
dovauja Miesto Tarybos narys 
A. Clayton Powell, darbietis.

Yra bažnyčių, kurių kunigai 
rūpinasi savo žmonių gerove 
ar bent padeda žmonių pradė
tuose darbuose savo gerovei.

Karalienei Oficiales
Sutiktuvės

Pirks Raudonajai Armijai
Dešimtį lanky

Tarptautinio Darbininkų Or
dino — IWO — žydų Sekci
ja nusitarė sukelti pinigų nu
pirkimui ra u donarmiečiams 
dešimties tankų.

Rubin Salzman, organizaci
jos sekretorius, sako, kad tari
mas padaryta atsiliepimui į 
Antrojo žydų Priešfašistinio 
Kongreso, Sovietų Sąjungoj, 
atsišaukimą duoti Raudonajai 
Armijai tūkstantį tankų ir 500 
bomberių už jos “vertingą ko
vą prieš hitlerizmą.’’

Vidutinis tankas lėšuoja apie 
$75,000, o bomberis $335,000.

1WO yra pašalpinė darbi
ninkų organizacija, panaši lie

tuvių susivienijimams, iš ku
rių tik vienas, LDS, aktyviai 
remia karo pastangas, jo kuo
pos nudirba daug naudingų 
darbų paskubinimui pergalės 
ant fašizmo.

Ž-as.

Motoristai, kurie nespėjo iš
siimti gazolinos kortas iki lie
pos 13-tos vakaro 7-tos va
landos, galės ir vėliau regis
truotis, bet knygelių turės 
laukti apie dvi savaites.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO

BONUS

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurio savo namuose turit© 
Oil Burners. Kuro reikalu prašom© kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
(&T 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.

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas 

(superintendent) prie 17 šeimynų 
namo. Mažai pataisymų. Atlygini
mas— trijų kambarių apartmentas 
ir $20.00 pinigais. Kreipkitės pas: 
Grundfast, 26 Court Street, Brook
lyn, N. Y. Telefonas: TRiangle 
5-6738. (162-163)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių. I;
Iš senų padarau? 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame-; 
rikoniškais. Rei-; 
kalui esant ir 
padidinu tokio: 
dydžio, kokio pa- I 
geidaujama. Tai- I 
pogi atmaliavoju ; 
įvairiom spalvom <

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn Į;

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

Tel. Gl^enmore 5-6191

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 I a i kre
ditų. I a ik rodė 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IK

KAINOMIS 
BŪSITE

PATENKINTI

Kalbėdamas per miestavą j šaukiu i kongresą leisti seka- 
radijo stotį WNYC savo regu-1 mus įstatymus labai atsargiai, 

inteligentiškai ir su patriotiš
kais išrokavimais.

liariame savaitiniame pasikal
bėjime su miesto gyventojais, 
pereitą sekmdienį, majoras La 
Guardia perspėjo publiką, kad 
kilimas kainų grąsina atnešti 
infliaciją (numažinimą pinigų 
vertės).

Maisto kainų kontrolė, sakė 
majoras, yra svarbiausiu klau
simu namų fronte.

“Jeigu mes susilauktume in
fliacinio laikotarpio,** sakė 
majoras, “jis atneštų sunai
kinimą mūsų miestui, suirutę 
ir sunaikinimą visam kraštui. 
Dėlto, kalbėdamas varde New 
Yorko miesto žmonių, aš atsi-

“Mes turime įsteigti tinka
mą kontrolę mažmenomis par
davimo kainų, taip pat duoti 
kontrolės viršininkams ir pra
vedantiems įstatymą galią 
vykdyti jo provizijas.’*

Majoras savo prakalboj 
taipgi dėkojo pasidarbavu
siems gurno rinkime.

Majoras LaGuardia savo ra
dijo prakalboj įspėjo, kad ti
kimasi mieste pratimų pasi
ruošti atakoms iš oro. Jų rū
šis nei laikas neskelbiama.

Holandijos karalienė Wil
helmina atvyksta New Yorkan 
liepos 14-tą ir būsianti oficia- 
le miesto viešnia Miesto Salėj 
12:30 per pietus. Jos sutiki
mui, majoras LaGuardia suda
rė komitetą vadovybėj George 
S. Van Schaick ir Henrik Van 
Loon.

426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

STENGER & STENGER

Pašautas Praeiv’s Išegzainimioja
AKIS

Vedant į Bronx teismabutį 
nužiūrėtą vagystėje asmenį, ji
sai išspruko nuo sargų ir lei
dosi bėgti. Jam nepaklausius 
įsakymo sustoti, policistas 
Kmg paleido tris šūvius, iš ku
rių vienas pavojingai pašovė

OPTOMETRISTS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, padarome ir pritaikome aidnius kada reikia„>
394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.

TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case. 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 It. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case witk 

Guildite back, 15 jewels . $29.7$

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

f . • . .
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