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Pereitas sekmadienis buvo 
atmintina diena visiems muzi
kos ir meno mylėtojams. Nėra

No. 170 LAISVES
abejonės, kad nesuskaitomi 
milijonai visoje Amerikoje pu
sė po keturių buvo prie savo 
radijų ir klausėsi kompozito
riaus Dmitri šostakovičiaus 
Septintos Simfonijos.

NBC Simfonijos 
dirigavo maestras 
Toscanini.

orkestrai
Arthuro

šostakovičiaus

RAUDONOJI ARMIJA VEDA OFENSYVA VORONEŽO FRONTE*
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Paleckis, Tarybų .Lietuvos
Prezid., Sako: Galima 1942

L. D. S. 6-ftas Seimas
600 L. D. S. NARIŲ AMERIKOS ARMIJOJ

simfonija 
yra tikrai nepaprastas muzi
kos kūrinys. Muzikos balsais ■ 
kompozitorius vaizduoja did- 
vyringąjį Leningradą, jo žmo-i 
nes ir jų kovas prieš naciškus 
barbarus.

Nereikia nė eksperto muzi
koje, idant jausti ir girdėti ši
toje simfonijoje didžiojo ka
ro audras ir Sovietų liaudies 
pasiryžimą apvalyti savo kraš
tą nuo įsiveržėlių.

i- Nnšliiot Nacius, jei Taikiniu'
kai Griežčiau Veiks

Rašo JUSTAS PALECKIS, 
Tarybų Lietuvos Prezidentas

(Per Inter-Continent Žinių Agentūrą)

d.

Taipgi tą patį pereitą sek
madienį man teko dalyvauti 
ant Jamaica Ave. Dexter par
ke piknike, kuris buvo suruoš
tas paminėjimui šešių metų 
sukakties Ispanijos liaudies 
kovos prieš fašizmą.

Susirinko keli tūkstančiai 
brooklyniečių ir nevvyorkie- 
čių. Pikniko pelnas eis para
mai tų kovotojų, kurie neteko 
sveikatos dalyvaudami Ispani
jos liaudies kovoje savano
riais.

šis piknikas vaizdžiai primi
nė tuos laikus prieš šešius me
tus. Kai Franco, Hitlerio ir 
Mussolinio gaujos upeliais lie
jo Ispanijos žmonių kraują, 
demokratinis pasaulis laikėsi 
nuošaliai, ramiai žiūrėjo į tą 
dramą. Tik viena Sovietų Są
junga nuoširdžiai parėmė tą 
liaudies kovą su barbarizmu.

Jei tuomet Anglija, Ameri
ka, Franci j a ir visos kitos tau
tos būtų vienu balsu pasakiu
sios: Fašizmas nepraeis! šio 
karo nebūtų buvę.

Ta mintis nė valandėlei ne
paleido manęs dalyvaujant 
minėtam piknike.

MASKVA, liep. 18. — Dveji metai atgal, liepos 21 
1940 m., Lietuvos liaudies seimas, visu žmonių išrink- z z c c-

tas, paskelbė Lietuvą Socialistine Tarybų Respublika 
ir išleido pareiškimą dėlei Lietuvos įstojimo į Tarybų 
(Sovietų) Sąjungą. Tuomi Lietuva buvo apsaugota nuo 
įtraukimo į ratą vokiečių fašistų politikos. Hitleriz- 
mas jau seniai pageidavo Lietuvos ir visų Baltijos kra
štų, kaip nacių stovyklos, iš kurios jie galėtų užpult 
Sovietų Sąjungą. Kaip Latvijai ir Estijai, taip ir Lie
tuvai gręsė pavojus tapti verge fašistinės Vokietijos; 
ir šie Baltijos kraštai būtu buvę per prievartą įtraukti 
į piktadarišką karą prieš Sovietų Sąjungą ir prieš visą 
kultūringą žmoniją, kaip kad hitlerininkai į tą karą 
įtraukė Vengriją, Rumuniją ir Suomiją (Finliandiją). 
Vieningoji valia Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių 
išgelbėjo juos nuo to gėdingo likimo, nuo fašistinės ver
gijos, kurią jiem ruošė fašistų šaikos, valdžiusios tas 
Baltijos šalis.

Savo kalboje Aukščiausioje Sovietų Sąjungos Tary
boje, ryšium su sutarčia tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos, aš pabrėžiau, kad nė vieni metai lietuvių tau
tos istorijoje neatnešė tiek naudos darbo žmonėms, 
kaip vieni nepilni Tarybų Valdžios metai Lietuvoje.

Lietuviai savo laisvoje Socialistinėje Tarybų Respub
likoje įgijo tikrąją nepriklausomybę ir plačiausias ga
limybes ugdinti savo tautinę kultūrą ir ūkinę gerovę 
ir pažangą. Tatai buvo užitikrinta ir apsaugota prieš 
visas fašistines ir reakcines jėgas iš vidaus.

Reikia pabrėžti, jog ta didi politinė ir visuomeninė 
atmaina buvo įvykdyta žmoniškiausiu būdu, 
susidūrimų ar vaidų, be jokio kraujo liejimo.

Vokiečių fašizmas, niekšiškai, viliūgingai 
mas Sovietų Sąjungą ir užimdamas Tarybų 
laikinai pertraukė mūsų kuriamąjį, vaisingą darbą.

be jokių

Lietuvą,

Per tris kvartalus Lietu
vių Auditoriumo srityje, 
So. Halsted gatvėje, plevė
savo vėliavos. Seimo komi
sija išdekoravo tą sritį, pa
puošė priėmimui LDS Sei
mo delegatų. Beje, išdeko- 
ruotoje vėliavomis srityje 
stovi “Vilnies” įstaiga. O 
dienraštis “Vilnis” yra Chi- 
cagos lietuvių širdis ir pul
sas.

Liepos 20 d. ryte delega
tai apspito dienraščio “Vil
nies” raštinę. Kai kurie dar 
pirmu kartu pamate “Vil
nies” įstaigą. Iš čia rinkosi 
į Lietuvių Auditorium. Svei
kinosi ir džiaugėsi pasima
tymais ir naujomis pažin
timis.

Auditorium išpuošta vė
liavom. Ant sienos iš kai
rės, prie estrados, stovi di
delė iškaba, kur raudona ir 
juoda spalvomis, išspaus
dinti vardai LDS narių, tar
naujančių Dėdės Šamo ar
mijoje. Viso virš 600 LDS 
narių tarnauja USA armi
joje.

Victory (pergalė), laikyda
mos iškeltas vėliavas.

Skeberdytė pašaukė Sta
sį Jušką,šeiminės komisijos 
pirmininką, atidaryti Sei
mą. Juška, atidaręs Seimą, 
pabriežė ir tą faktą, jog 
iš tos pačios salės, prieš 12 
metų, fašistai išmėtė demo
kratiniai nusistačiusius de-

Sovietai Pralaužė Nacių Li
nijas ties Voronežu; bet Pietų 
Fronte Pasitraukė į Naujas 

Apsigynimo Pozicijas

mo ir tuomi sudarė sąlygas 
įsikūrimui Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Pada
ręs pranešimą iš šeiminės 
komisijos apie Seimui pa
tvarkymus ir patarnavimus 
delegatam, Juška perstatė 
LDS Centro prezidentą Ro
jų Mizarą, atidaryti Sei
mą, v

Prezidenas Mizara pasa
kė įspūdingą prakalbukę; 
priminė tą brutališką faši
stinių elementų žygį SLA 
36 - tame seime, ir nurodė, 
kaip kūrėsi ir augo LDS.
Chicagos ir Amerikos Val

džios Atstovai
Atidaryme LDS 6-tojo

Apie 11 vai. ryto, Julija j Seimo dalyvavo Chicagos 
Skeberdytė, Seimo Komisi-' miesto majoro atstovas Wil- 
jos narė, pašaukė delegatus 
ir svečius susėsti; pranešė, 
jog Seimas atsidarys. Gru
pė jaunų moteriškių su A- 
merikos, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir kitų Amerikos 
talkininkų vėliavomis, išil
gai salės, demonstratyviai 
atmaršavo ant estrados ir 
sustojo pavidale V, reiškia

liam T. Murphy, specialiai į 
seimą buvo atsiųstas Wm.
C. Fitzgibbon, atstovas Jun
gtinių Valstijų iždo depart
ment sekretoriaus Mor- 
genthau iš Washingtono,
D. C. Taipgi dalyvavo 
Ralph M. Snyder, Čhica- 
gos iždo depart, pirminin-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva, liep. 21. — So
vietinė kariuomenė, viesu- 
liškai atakuodama nacius 
Voronežo srityje, pramušė 
vokiečių apsigynimo pozici
jas dar vienoje to fronto 
dalyje ir sunaikino priešų 
susisiekimo linijas toj vie
toj, kaip pranešė Raudono
sios Armijos komanda. Šiuo 
žygiu Sovietai atgriebė dar 
vieną svarbią poziciją.

Visur Voronežo srityje 
raudonarmiečiai veda ofen- 
syvą prieš hitlerininkus, o 
šie įnirtusiai ginasi.

(Maskvos radijo praneši
mas antrad. 11 vai. dieną 
sakė, jog kai kurie tiltai 
per Dono upę ties Vorone
žu kelis kartus ėjo iš vienų 
rankų į kitas ir vėl atgal. 
Bet sovietinė kariuomenė 
tvirtai atlaiko didžiausią 
tiltą toje apylinkėje.)

Sovietai kai kur atmetė 
vokiečius 10 mylių atgal nuo 
Voronežo iki rytinio kran
to Dono 
punktuose 
rininkus i 
pės pusę.

Vienas pranešimas sakė, 
kad raudonarmiečiai užval
dė jau visus tenaitinius 
tus per Doną.

Sovietines oro jėgos 
naikino bei sužalojo 40
kiečių tankų ir 80 trokų ir

sudegino bent 700 bačkų 
gazolino nacių sandėlyje 
ties Voronežu.
PASITRAUKIMAS PIETI

NIAME FRONTE
Šturmuojant skaitlinges- 

nėms fašistų jėgoms Sovie
tus pietiniame fronte, Rau
donoji Armija vėl pasitrau
kė kiek atgal į naujas po
zicijas, tinkamesnes apsigy
nimui.

Dabartinė Sovietų apsigy
nimo linija ten eina į pietų 
rytus nuo Vorošilovgrado, 
100 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Rostovo. Naciai su di
džiomis jėgomis tankų, or
laivių ir pėstininkų atakuo
ja sovietines pozicijas.

Vokiečiai, matyt, sten
giasi pasiekt Lichaja, per 
kurią vienas geležinkelis 
eina į Stalingradą, o kitas 
į Rostovą.

upės, o kituose 
pergrūdo hitle- 
vakarinę tos u-

til-

šų-
vo-

FAŠISTŲ PAGYRAI
Berlin, liep. 21. — Hitle

rininkai vėl gyrėsi per ra
diją, būk jie užėmę Voro
nežą. Jie taip pat garsina
si, būk vokiečių 
kariuomenė jau 
paties Rostovo 
mus.

(Šie fašistų
yra be jokio patvirtinimo iš 
niekur kitur.)

ir rumunų 
šturmuoją 
ap tvirti ni

pranešimai

Mes už antro fronto atida
rymą, bet patį atidarymą, ka
da ir kur, palikime karo stra
tegams !

Tai balsas beveik visu ko
mentatorių, kolumnistų ir ko
mercinės spaudos redaktorių. 
Jis jau įgristi.

O tie strategai nieko iki šiol 
nepadarė tuo reikalu ir var
giai ką padalys. Iki šiol šitie 
“karo strategai” klydo šimtu 
procentų visais karo reikalais.

Laikas demokratinių kraštų 
žmonėms prabilti. Rytoj gali 
būti per vėlu.

Niekas neturi užtikrinimo, 
kad karas tikrai bus laimėtas, 
jeigu Anglija ir Amerika klau
sys karo strategų ir sėdės ran
kas susidėjusios, kai Hitlerio 
armijos sukoncentruotai visus 
smūgius kerta vien Sovietų 
Sąjungai.

Pastebėjau, kad pronaciškoj 
lietuvių spaudoje nebesimato 
žodžio “kacapai.”

Kacapavimasis atgyveno sa
vo dienas, išėjo iš mados. “Ke
leivio,” “Amerikos,” “Draugo” 
ir “Naujienų” redaktoriai pa
būgo savo skaitytojų.

Bet jie dabar pamėgo kitą 
pavadinimą. Kacapą jie pava
davo “maskolių.”

Šuo nelojęs negali iškęsti.

Amerikos istorija pilna įkvė
pimo dabartiniems audrin
giems laikams.

Deja, ta istorija šioą šalies 
žmonių apšvietoje yra labai 
apleistas reikalas.

Šį faktą labai ryškiai iškė- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

JUODŽIAUSI LIETUVOS ISTORIJOJ METAI
Tie metai fašistinės okupacijos yra juodžiausi metai 

visoje lietuvių tautos istorijoje.
Vokiečių fašistai išžudė desėtkus tūkstančių lietu

vių. Šimtus tūkstančių jie kamuoja kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir verstinuose darbuose; dar 
kitus tūkstančius lietuvių jie varu išgabeno į Vokieti
ją

Vokiečiai skubotai kolonizuoja saviškius Lietuvoj. 
Jie atviriausiai vokietina lietuvius. Bet tiktai saujelė 
pardavikų ir vokiečių agentų tapo lekajais hitlerinių 
okupantų ir korikais savo tautos. Tuomi jie užsitarna- 

(Tąsa 5 puslapyje)

ŽYMIAI PABRANGO VALGIAI, KURIŲ KAINOS 
NĖRA KONTROLIUOJAMOS

Washington. —Nors Kai
nu Administracija nustatė 
“lubas,” aukščiau kurių už
draudė kelti kainas jautie
nai, kiaulienai ir eilei kitų 
maisto produktų, bet ta ad
ministracija paliko per
daug valgio dalykų be jo
kio kainų apribojimo; todėl 
maisto reikmenys abelnai 
vėl pabrango vienu nuo
šimčiu ir trečdaliu nuo ge
gužės vidurio iki birželio 
mėnesio vidurio, kaip skai
čiuoja Darbo Statistikų 
Biuras.

Nors valgiai, kurių kai
noms nustatyta “lubos,” at
pigo vienu procentu, bet 
maisto dalykai be kainų 
aprubežiavimo tapo pa
branginti beveik penkiais 
procentais. O tarp valgio 
produktų, kuriems kainos 
paliktos neapribotos, yra 

šie: Šviežios daržovės ir 
vaisiai, aviena, paukštiena 
ir k t.

Taigi tuo tarpu ir pabran
go obuoliai 25 procentais, 
kopūstai 15 procentų, avie
na 10 proc., vištiena 9 pro
centais ir 1.1. Į

Prezid. Rooseveltas rei
kalavo, kad kongresas išlei
stų įstatymą “uždėt lubas” 
ir šių produktų kainoms, 
bet vadinamas “farmų blo
kas” kongrese ir daugelir 
kitų kongreso narių sten
giasi palaidot teisingą pre
zidento reikalavimą.

Berlin, liepos 21. — Na
ciai skelbia, kad jie štur
muoją Voronežą visomis 
pusėmis. (O pora valandų 
pirmiau gyrėsi, būk jie už
ėmę Voronežą.)

LONDONE SVARSTOMA “APRIBOTAS 
ANTRAS FRONTAS”

London, liep. 21. — Aukš
tieji Amerikos ir Anglijos 
karininkai čia tariasi apie 
atidarymą “apriboto antro 
fronto” prieš Hitlerį, kad 
atitraukus kiek nacių jėgų 
iš sovietinio fronto kur 
nors į vakarinę Europą ir 
tokiu būdu palengvinus So
vietam apsiginti, — kaip 
praneša Associated Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchill taipgi 
dalyvauja pasitarimuose a-

SOVIETINIAI LAKŪNAI
PLEŠKINO KARALIAUČIŲ

Maskva. — Sovietų bom- 
banešiai praeito šeštadienio 
naktį atakavo vokiečių prie
plaukos miestą Karaliau- 

| čių, Rytinėje Prūsijoje, i,r 
padarė 38 gaisrus jame, 
kaip pranešė Maskvos radi
jas liepos 20 d. Visi sovie
tiniai orlaiviai sveiki sugrį
žo į savo stovyklas.

Karaliaučiaus viduryje 
buvo užkurta 17 gaisrų, du 
iš jų labai dideli.

Sovietų lakūnai pastebė
joje 10 sprogimų pietvaka
rinėje miesto dalyje, kur iš
siveržė 14 gaisrų. Šiaurva

merikiečių ir anglų genero
lų.

Associated Press teigia, 
jog Anglija ir Amerika šią 
vasarą, turbūt, nedarys 
plataus įsiveržimo į Euro
pos žemyną prieš vokiečius; 
tad spėjama, kad anglų ir 
amerikiečių strategai pla
nuoja apribotą (nedidelį) į- 
siveržimą į kokį patogesnį 
kampą. Jie taip pat svars
tą, kaip sutelktomis jėgo
mis geriau apsaugot kelius, 
kuriais plukdoma karo 
reikmenys Sovietams.

karinėje Karaliaučiaus sri
tyje sovietiniai bombinin- 
kai sukėlė septynis gaisrus, 
iš kurių kilo trys dideli 
sprogimai.

Amerikiečiai Nuskandi
no Du Japonu Laivus 
Chungking, liep. 21. — 

Amerikos bombanešiai nu
skandino du Japonijos lai
vus, apie 4,000 tonų įtal
pos, Yangtze upėje, Chini- 
joj. Amerikiniai bombinin- 
kai neturėjo jokių nuosto
lių.

Amerikos Lakūnai Taš
ko Nacius Egipte

Cairo, Egiptas, liep. 21.
— Bombiniai Amerikos or
laiviai audringai bombar
davo fašistų orlaivių sto
vyklas ir kitus karinius 
punktus Tobruke ir Benga- 
zi, Libijoj, ir įvairiose vie
tose Egipte, į vakarus nuo 
EI Alamein.

Anglų lakūnai smarkiai 
atakavo didžiulį priešų or
laivių lauką EI Dabos sri
tyje. Amerikos bombanešiai 
aipg? atakavo fašistų valtis 
ir laivus Sidi Barrani, Egi
pte. Amerikos ir Anglijos 
lakūnai sunaikino apie 60 
fašistų orlaivių pačiose jų 
stovyklose.

Anglų karo laivai smar
kiai bombardavo fašistus 
Matruh, Egipto pajūrio 
mieste, prie Libijos rube- 
žiaus.

Anglai atlaikė visas savo 
poicijas EI Alamein sri
tyje ir pastūmė vokiečius 
ir italus kiek atgal pieti
niame to fronto gale.

Cairo, Egiptas, liep. 21. 
— Anglai per 10 dienų su
ėmė 6,000 vokiečių ir italų 
Egipte.

Chungking, Chinija. — 
Japonai vėl atėmė iš chi- 
nų Venchow prieplaukos 
miestą .

Anglai Reikalauja Nau
jų Seimo Rinkimų

London, liep. 21. — Pa
plito Anglijoj reikalavimai 
skelbt naujus seimo rinki
mus. Manoma, kad naujas 
seimas priverstų valdžią da
ryt veiklius žygius prieš 
fašistus Vakarinėje Euro
poje.

Pranešama, kad anglų 
minis teris pirmininkas 
Churchill priešinasi nau
jiem seimo rinkimam.

Japonai Esą Pasiruošę 
Užpulti Sibirą

London, liep. 21. —Gauta 
pranešimai iš Chinijos ir iš 
kitų vietų Tolimuose Ry
tuose, kad japonai esą ga
tavai prisirengę užpult Vla
divostoką ir kitus punktus 
Sovietiniame Sibire.

Teigiama, kad Japonija 
sutraukė 30 divizijų, apie 
pusę miliono kariuomenės, 
į pasienį Manchukuo, kuris 
rubežiuojasi su Sovietų Si
biru. Japonai taip pat su
telkę didelį skaičių savo or
laivių į tą sritį.

i —---------------- -
i New Yorko Times rašo, 
I kad Amerika ir Anglija' 
i tuojaus turėtų persiųst 
I Sovietų Sąjungai bent bū
rius orlaivių, kurių dabar

‘ nevartoja.
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Kun. Curran, Fašistai ir 
Juozas Laučka

Brooklyno katalikų savaitraščio “A- 
merika” štabas pasikvietė kunigą Cur
ran kalbėti į savo pikniką. Laikraščio 
redaktorius Juozas Laučka labai di
džiuojasi gavęs į savo pikniką tokią di
delę amerikinę “fišę.” Bet jis taipgi ba- 
žijasi nieko bendro neturįs su jokiais 
hitlerininkais bei fašistais, nors prie 
kiekvienos progos gražiai Hitleriui pa
tarnauja, išplūsdamas Jungtinių Valsti
jų talkininkę Sovietų Sąjungą. Pavyz
džiui, dar labai neseniai jisai panaudo
jo pasikalbėjimą su ponia Bulotiene ap- 
spjaudymui to socialistinio krašto.

“Amerikos” štabo, ypatingai Juozo 
Laučkos, susidraugavimas su kun. Cur
ran aiškiai parodo tų žmonių kietus ry
šius su pačiais pikčiausiais fašistais ir 
hitlerininkais. Nes kun. Curran yra be
gėdiškas fašizmo garbintojas ir fašistų 
lyderis Amerikoje. Tai nėra jokia pa
slaptis niekam. Tą puikiai žino ir p. 
Laučka.

Kai fašizmas buvo pusėtinoj madoj, 
kun. Curran pats save vadino fašistu 
ir tuomi didžiavosi. Tada jis atvirai dar
bavosi fašistams. Ypatingai laike Ispa
nijos liaudies kovos su Franco, Mussoli- 
niu ir Hitleriu, šitas kunigas rinko au
kas ir talkininkavo šitiems kraugeriams. 
Jog tai gryna tiesa, tai užteks sekamo 
pranešimo, kuris tilpo' “New York 
Times’e” 1936 metų gruodžio 1 dieną:

“Į PAGELBĄ ISPANAMS FAŠIS
TAMS.

“500 JAUNŲ MOTERŲ ČIONAI 
RINKS AUKAS MEDIKALIšKIEMS 
REIKALAMS.

“International Catholic Truth Society 
pasiėmė suorganizuoti penkius šimtus 
jaunų moterų rinkimui aukų per visą 
miestą dėl medikalės pagelbos fašisti
nėms spėkoms Ispanijoje, pereitą naktį 
paskelbė kun. Dr. Edward Lodge Cur
ran, draugijos prezidentas.

“Dr. Curran padarė šitą pranešimą 
anti-komunistiniam masiniam susirinki
me Brooklyno Academy of Music sve
tainėje, kuris buvo sušauktas draugijos 
Amerikinio Komiteto prieš Komunizmą. 
Apie 2,300 žmonių dalyvavo.”

Dabar p. Laučka gražiausia sugyvena 
su šituo galvažudžių Franco, Hitlerio ir 
Mussolinio talkininku.

Ar reikia tada stebėtis, jeigu p. Lauč
ka taip pamėgo ponios Bulotienės melus 
prieš Sovietų Sąjungą?

Šešių Šimtų Laiškas Prezidentui
Rooseveltui

“Naudai Amerikos žmonių ir pergalės 
prieš Ašį, o ne tiek naudai individualo 
Harry Bridges, mes siunčiame jums šitą 
atvirą laišką ir raginame jumis perkra
tinėti prokuroro Biddle įsakymą išde- 
portuoti Bridges,” sako šeši šimtai as
menų, kurie šitą laišką pasirašo.

Tarpe pasirašiusiųjų randame labai 
daug dvasiškių, profesorių, gydytojų, ra
šytojų, aukštų viršininkų įvairiausių or
ganizacijų, visuomenininkų ir t.t. Jie sa
vo laiške nurodo, kad pasimojimas išde- 
portuot Bridges sukėlė džiaugsmą tiktai 
fašistinės Ašies šalininkų krūtinėse. Vi
sa pažangioji Amerika smerkia prok. 
Biddle nepateisinamą žygį prieš šitą 
atsidavusį darbininku vadą.

Prezidentas turi galios prokuroro 
Biddle patvarkymą pakeisti. Tatai ir ra
gina padaryti tie šeši šimtai aukštų ame
rikiečių.

Jie savo laiške taipgi primena prezi
dentui Rooseveltui, kad Biddle užmeti

mai Komunistų Partijai, jog ji skelbian
ti spėkos ir prievartos nauuojinžą pasie
kimui savo tikslų, yra nepamatuoti. Jie 
pacituoja Komunistų Partijos konstitu
ciją, kuri tapo priimta 1938 metais ir 
kurioje griežtai atmetamas tokios prie
vartos arba spėkos vartojimas.

Demokratiški Vėjai iš Vakarų
Mūsų skaitytojai jau yra susipažinę 

su Californijos valstijos aukščiausio tei
smo nuosprendžiu, kad valstijos seime
lio įstatymas prieš Komunistų Partiją y- 
ra priešingas šalies konstitucijai. Reiš
kia, kad Californijoj Komunistų Parti
ja yra pilnai legališka organizacija ir 
turi pilniausią teisę statyti savo kandi
datus į valdvietes.

Dabar iš tos pačios tolimosios Califor
nijos atėjo kitas svarbus nuosprendis, 
padarytas Los Angeles .aukštesnio teis
mo teisėjo Henry M. Willfe. Dalykas bu
vo toks: 1941 metų birželio mėnesį Mie
sto Viešųjų Darbų Taryba ir Civilinės 
Tarnybos Komisija pavarė iš darbo Ray 
H. Garner už tai, kad jis priklauso prie 
Komunistų Partijos ir 1936 metais buvo 
tos partijos kandidatu į valstijos seime
lį. Minėtos Taryba ir Komisija pareiškė, 
kad Komunistų Partija skelbianti spė
kos ir prievartos vartojimą ir siekiantį 
nuversti Amerikos valdžią.

Teisėjas Willis gi patvarkė, kad tos 
įstaigos pasielgė netiesotai, kad Garner 
turi būti sugrąžintas į darbą ir kad jam 
visa užvilkta alga turi būti sumokėta. 
Teisėjas sako, buvo pasielgta netieso
tai, kuomet Garner buvo pašalintas iš 
darbo, o nei jam, nei partijai nebuvo 
duota progos pasiteisinti. Apie pačią 
partiją ir jos veiklą teisėjas Willis sa
ko:

“Kada tiktai buvo padarytas užmeti
mas, kad Komunistų Partija skelbia 
prievartos vartojimą, buvo užginčyta. 
Priklausyti Komunistų Partijai, kuri y- 
ra ant baloto, reiškia tikėti į komuniz
mą. Komunizmas gi yra politinis tikė
jimas, kad gamybos priemonės turi pri
klausyti visiems žmonėms ir kad jos 
būtų vienodai paskaidyta tarpe visų 
žmonių.

“O tas toli gražu nuo tikėjimo į nu
vertimą valdžios spėkos pagelba.

“Tiktai tada, kuomet grupė skelbia 
prievartą, jos veikla gali būti padaryta 
netiesota.

“Nėra jokio įrodymo, kad Garner bu
vo narys kokio nors grupės, kuri skel
bia prievartą; jo kandidatavimas ant 
Komunistų Partijos tikieto nėra joks į- 
rodymas, kad jis priklauso tokiai gru
pei.” : v

Pietų Amerikos Lietuviai Ir 
Kova Su Fašizmu

Urugvajaus lietuvių pažangus laikraš
tis “Darbas” rašo:

Kai pasauliu skilo į dvi dalis ir užvirė 
dar istorijoj negirdėta kova tarp sužvė
rėjusio fašizmo ir demokratijos, tai būti 
tos kovos išorėje neįmanoma. Kai šiandie 
pasaulio žymieji vyrai, kaip Ruzveltas, 
Čerčilis ir šimtai kitų, einančių su demo
kratija, pripažįsta Sovietų Sąjungą ir jo
sios narsiąją liaudį, kaipo vieną iš smar
kiausių kovotojų prieš fašizmą, prieš ci
vilizacijos naikintojus, ragindami net savo 
liaudį imti pavyzdį iš Sovietų liaudies. 
Kai žymieji pasaulio karo vadai, kaip 
MacArthuras ir kiti atiduoda didžiausią 
pagarbą Raudonajai Armijai už jos žy
gius prieš barbarus fašistus. Visi žymieji 
literatai ir diplomatai, kaip Stafford 
Cripps perstato visam pasauliui drg. Sta7 
liną ne tik kaip tos garbingosios Raudo
nosios Armijos vadą, bet ir kaip žmogų 
su nepaprastais gabumais, nuoširdų ir at
sidavusį kovotoją už demokratiją, civi
lizaciją ir darbo žmonių laisvę.

Tai dviburnis “Balsas” su savo redakto
riais, nors ir vadinasi “demokratais” ir 
“socialistais,” negali nei burnos pražioti 
neapspjovęs Sovietų Sąjungos ir nepalygi
nęs Stalino su Hitleriu. Ar tai demokra
tų ir socialistų darbas? Ne! Tikrieji demo
kratai šiandien ne tik nešmeižia Sovietų 
Sąjungos ir Stalino, bet žiūri, kaip į išga
nytoją, išvaduotoją viso pasaulio nuo 20- 
jo amžiaus barbarų.

Už tai DARBAS, kovodamas už demo
kratiją, už darbo žmonių laisvę ir pro
gresą, nenustos kovą vedęs prieš penkta- 
koloninkus, fašistų agentus, taipgi prieš 
“Balsą,” kol pastarasis nenumes savo 
kaukę ir liks tikru demokratiniu, kaip kad 
jis save vadina, ir nebemulkins lietuvių, 
talpindamas goebbelišką propagandą, ar
ba liks kaip fašistinės “P. A. žinios,” re
miamos tik smeton-nacių.

Tekstilės darbininku unija (CIO) surengė šokius Cumberland. Md., palinksmi
nimui kareivių ir jūrininkų. Mūsų šalies jauni kovotojai labai įvertina organi
zuotų darbininkų pastangas padaryti jų armijos gyvenimą kuosmagiausiu.

Mintys Apie Visus Svieto 
Reikalus

Jugoslavijos žmonės ne
pasiduoda okupantams. I- 
talai ten turi nuolatos lai
kyti dvi dizivijas “daboji
mui tvarkos.”

Lietuvoje plačiai veikia 
partizanai. Daug jų jau žu
vo. Okupantai sugavę ne
sigaili kovotojų.

Bet atkeršijimo diena at
eis...

Mohandas K. Gandhi pa
sidarė gana svarbiu Japo
nijos įrankiu Indijoje. Kal
ta Britanija, kad nesuteikia 
Indijai pilnos nepriklauso
mybės. Bet Gandhi atidaro 
Indijos duris Japonijos plė
šikams. Prie japonų prisi
dės dar barbarai iš Vokie
tijos.

Indijos ateitis surišta su 
Jungtinių Tautų laimėjimu 
šio karo. Taip jau nulemta 

| istorijos. Gandhi su istorija 
nesiskaito. 

• • •
Ramiajame vandenyne 

tarpo Midway salų Japoni
jos laivynas gavo tokį smū
gį, kurio jisai ilgai nepa
mirš. Ten buvo sutraukta 
80 karo laivų. Kai dvylika 
jų buvo pasiųsta į jūrų 
dugną, likusieji turėjo bėg
ti.

Mūsų šalies laivynas te- 
nukentėjo vienu laivu nu
skandintu ir vienu sugadin
tu.

Mūsų laivynas apsivaini
kavo garbe! • • •• • •

Amerikiečiai yra puikūs 
kovotojai. Įsitikins ir na
ciai, kuomet bus atidarytas 
antras frontas ir mūsų ar
mija pradės žygiuoti. Juk 
ir pirmajam pasauliniam 
kare amerikiečiai pamoki
no vokiečius. Jie tą istori
ją vėl pakartos.

Karinė Darbo Taryba as
tuoniais balsais prieš ketu- 
rius nepatenkino plieno dar
bininkų unijos reikalavimo 
pakelti algas vienu doleriu 
per dieną. Pakėlė tiktai 44 
centais.

Nežinia, ką darys unija 
Streiko, žinoma, dabar ne
gali būti. Bet organizuoti 
darbininkai turi kitus bū
dus paspaudimui politikic 
rių, kurie Taryboje balsavo 
prieš šį unijos reikalavimą.

• • •• • •

Kitais visais klausimais 
unija laimėjo. Tos keturios 
plieno kompanijos, kurios 
samdo 157,000 darbininkų ir 
kurios iki šiol įžūliai kovo
jo prieš uniją, dabar turi 
uniją pripažinti. Be to, na
rines duokles išvokuos iš al
gų.

Tas duoda pamato unijai 
greitai ir gerai įsidrūtinti 
tų keturių kompanijų fab
rikuose. 

• • •
Argentinos politinė vado

vybė flirtuoja su Hitleriu. 
Tai niekšystei vadovauja 
Ramon Castillo, kuris buvo 
išrinktas vice-prezidentu, o 
dabar tapo Argentinos pre
zidentu.

Jungtinių Tautų draugas 
ir šalininkas, prezidentas 
Robert M. Ortiz, pasimirė.

Klausimas, kaip ilgai Ar
gentinos žmonės toleruos 
Castillos pronacišką politi
ka. C

• • •

Apie kokias keturias lais
ves prezidentas Rooseveltas 
taip dažnai kalba? Štai jos:

žodžio laisvė,
Tikėjimo laisvė,
Laisvė nuo nedatekliaus, 
Laisvė nuo baimės.

A. B.
____________________________________________________________________________

Laisvoji Sakykla
ALDONA BULOTIENĖ IR 

JUOZAS LAUČKA
Liepos 13 d. “Laisvėj” A. 

Bimba Krisluose paduoda pa
stabą apie “Amerikos” redak
torių Juozą Laučka, kuris išsi
juosęs niekinąs mūs šalies tal
kininkę ir geriausią hitlerinin
kų pliekėją Sovietų Sąjungą. 
Laučka gavęs progą niekini
mui Sovietų vardan Aldonos 
Bulotienės, kuri šiomis dieno
mis surgįžo iš Lietuvos diplo
matiniu laivu Drottningholm, 
per Lisboną, Portugaliją.

Man neteko to “Amerikos” 
numerio matyti, kur ponas 
Laučka nori Hitleriui pasitar
nauti niekindamas Sovietų Są
jungą ir ardydamas mūs šalies 
vienybę ir pasitikėjimą savo 
talkininkams, vienok galime 
pilnai tikėti, jog Bimba iš pirš
to to neišlaužė.

Taip pripuolamai pasitaikė, 
kad šių žodžių rašytojas gyve
na toj susiedijoj, kur kalba

ma Bulotienė apsistojo tik nuo 
laivo išlipus. Turiu prisipažin
ti, jog kaip tik sužinojau apie 
.jos ton pribuvimą, tuoj ir nuė
jau pas ją paprašyti kokių 
nors žinių iš Lietuvos dėl 
“Laisvės” skaitytojų. Tačiau 
mano būta pasivėluota, nes jos 
jau ten nebebuvo. Kadangi jos 
tėvai gyvena Čikagoj, tai ji 
tuoj ten ir išvažiavo po trum
po poilsio.

Kadangi Laučka mėgina 
taip daug pasakyti vardan 
Bulotienės prieš rusus, tai aš 
norėčiau paduoti “Laisvės” 
skaitytojams mūs vietinio ang
liško laikraščio pasikalbėjimą 
su Bulotiene, kur ji prieš ru
sus nei žodelio nesako, štai iš
tisas Bulotienės pasikalbėjimo 
aprašymas, kuris tilpo “Long 
Island Daily Press”:

“Retai kur berasi duru 
klemką Lietuvoj duryse, sako 
Mrs. Aldona Bulotienė, kuri 
atvyko į Laureltoną po išbuvi

mo 12 metų Pabaltės valstijo
se, kurios dabar po nacių kur
ie a.

“Naciams desperatiškai rei
kia vyrų ir materiolo palaiky
mui savo mechanizuotu divizi
jų karo lauke.

“Mrs. Bulotienė pribuvo su 
savo dviem dukrelėm ant dip
lomatų apsimainymo laivo 
Drottningholm, ir atvyko Lau- 
reltonan papasakoti apie Lie
tuvą Mrs. Anecetas Simutie
nei, kuri gyvena 138-15 231st 
St., Lietuvos konsulato ‘at
tache’ žmona.

“Hitleris plėšia iš mažiukės 
Lietuvos viską, kas tik galima 
paimti — maistą, žmones, sa
ko Mrs. Bulotienė.

“Ji gimė Brooklyno ir ište
kėjo Lietuvoj už inžinieriaus, 
kada ji ten mokinosi univer
sitete.

“Pereitą gegužės mėnesį, 
sako Mrs. Bulotienė, vokiečiai 
pradėjo organizuoti lietuvius 
vokiečių armijom Pirmoji gru
pė, kuri turėjo registruotis, 
buvo tuojaus pasiųsta vokiečių 
kempėm Po to žmonės atsisa
kė registruotis, dėl ko reikėjo 
jiems grąsinti net militariniu 
teismu, idant privertus regis
truotis stoti armijom

“Lietuviams, tęsė ji, vokie
čiai stačiai atsipriklinę. Kada 
teroristai užmušė du vokiečių 
kareivius, 400 lietuvių buvo 
suimta ir vokiečių sušaudyta.

“Visas valgis Lietuvoje yra 
paskirstytas vokiečių, sako ji. 
Bet to paskirto kiekio neuž
tenka pragyventi. Vienatiniu 
būdu galima gyventi, tai per 
‘juodąjį turgų,’ kurį vokiečiai 
kontroliuoja ir lupa graftą.

“Štai paskirstymo porcijos 
lietuviams:

“Dvi riekelės duonos per 
dieną, ir viena riekelė vaiku
čiui mažiaus šešių metų; 
šaukštelis cukraus dienai, to- 
rielka kruopų, pusė svaro mil
tų savaitei, ir ketvirtadalis 
svaro mėsos savaitei, su vienu 
aštuntadaliu svaro kiekvienam 
vaikučiui.

“įGalite matyti, jog tai ne
galima išmaitinti ir geroj svei
katoj išlaikyti du jaunus vai
kučius ant šitokių paskyrų, sa
ko Mrs. Bulotienė, kurios duk
relės yra trijų ir penkių metų 
amžiaus.

“Lietuva buvo didelė pieni
ninkystės ir grūdų eksportuo
toja, ji tęsė toliaus. Dabar vo
kiečiai viską paima dėl armi
jos, ant ko tik jie gali savo 
nagus uždėti.

“Lietuva, ji sakė, buvo pa
imta rusų, pirm vokiečių mar- 
šavimo rytuosna, bet vieną 
gražią dieną Lietuvos žmonės 
atsikėlę pamatė vokiečių tan
kus lakstant gatvėmis.

“Nacių kareiviai atrodo la
bai švarūs ir dailūs savo uni
formose, ji sako, vienok jų 
drabužiai padaryti iš ‘erzats’ 
audeklo — no vilnos — todėl 
jie surado, jog jų uniformos 
nelabai tikę, kada reikėjo 
žiomavoti Rusijoje.

“Visai ne po ilgo nuo vokie
čių maršavimo per Lietuvą vo
kiečiai pradėjo rinkti drabu
žius iš civilių gyventojų. Visi 
kailiniai ir ploščiai buvo įsaky
ta atiduot vokiečių kareiviams 
rusų fronte, sako ji. •

“Naciai, tęsė Mrs. Bulotienė, 
išleido Pabaltijos valstijoms

specialius pinigus, bet žmonės 
atsisako juos imti.

“Geriausia metodą pirkimui 
Lietuvoj, tai mainais, ji sako, 
žmonės nenori pinigų. Ko jie 
nori, tai reikmenų — o juo to
liaus, tuo sunkinus gauti dra
bužių ir maisto.

“Lietuvoje nėra nei lašelio 
gazolino — naciai ištuštino 
viską konfiskacija.

“Mrs. Bulotienės vyras, ku
ris buvo direktorių Lietuvos 
valstybės gelžkclio, dabar Ru
sijoj. Mrs. Bulotienė, Ameri
kos pilietė, nutarė, jog Jungti
nės Amerikos Valstijos bus ge
riausia vieta užauginti savo 
vaikučius. Jos motina gyvena 
Čikagoj.

“Dvylika metų atgal ji iš
vyko Lietuvon mokintis uni
versitete. Ji susitiko savo vy
rą mokinantis ir apsivedė, ir 
po to gyveno Lietuvoje.”

Tai viskas, ką Bulotienė tu
rėjo “Ixnig Island D a i 1 y 
Press’ui” pasakyti. O jei taip, 
tai, kaip matome, nors ji apie 
rusus nesako nieko gero, ta- 
čiaus ir nieko blogo. Apie hit
lerininkus, kuriems Laučka 
propagandauja, ji patvirtina 
tą, ką Amerikos gyventojai 
jau senai žino iš žinių paduo
tų per mūs laikraščius.

Kalbėjausi su Bulotienės 
p r i ė m ėja Mrs. Simutiene, 
klausdamas, ar ji neturi ko 
pridėti nuo savęs, apart kas 
pasakyta per “Long Island 
Daily Press’ą”. Ji atsakė, jog 
ji neturinti nieko nei pridėti, 
nei atimti, kas ten tilpo.

Dabar iš to visko pasirodo, 
jog labai galimas daiktas, kad 
ką ponas Laučka sako per sa
vo “Ameriką,” yra fabrikaci
ja su tikslu pasitarnauti savo 
fiureriui Lietuvos neprieteliui 
ir lietuvių naikintojui Hitle
riui, gal dar ir už “sendvi- 
čius,” kuriuos “prezidentas” 
Antanas Smetona galėjo at
vežti nuo vokiško fiurerio. Juk 
sakoma, kad Hitleris Smeto
nai net .$125,000 įbrukęs už
antin. Nei vienas neduoda to
kių “tipsų” ant arbatos tik to
dėl, kad kas barzdapalaikę 
ant smakro nešioja.

Galimas daiktas, kad Bulo
tienė nėra politikierka, tik 
taip “house-wife,” tai tokių 
hitlerininkų, kaip Laučka, ir 
galėjo nesuprasti, kada jie jai 
savotiškus sakinius jos burn on. 
įbruko, o ji nekaltai tik suti
ko. Tokie politikierių triksai 
yra žinomi daugeliui.

Kol pati Bulotienė nepa
duos savo rankos rašto spau- 
don, tol ii’ nežinosimo, kieno 
žodžiai ištikrųjų garavo iŠ 
LauČkos burnos jo “žiniose” ir 
editorialuose.

Kad Bulotienė galėjo atvyk
ti ir tokiu būdu, kaip A. Bim
ba primena, tai galimas daik
tas, nes ant to paties laivo juk 
vieną gan gerą Hitlerio paukš
tuką mūs valdžia sučiupo. Ta
čiau galima būti ir taip, kad 
Bulotienė jau tada pasirengė 
Amerikon, kada hitlerininkai 
peržengė per Lietuvą prieš So
vietus, o prieš Ameriką hitle
rininkai dar nekariavo, kaip 
daugelis Amerikos piliečių to
se šalyse padarė, atvykdami 
Portugalijon laukti laivo grį
žimui Amerikon. Ypatingai no
risi manyti taip todėl, kad jos 
vyras išvyko su Sovietais.

A. Gilmanas.

Nuo Red. Nesinori tikėti, 
kad visus tuos bjaurojimus, 
kurie tilpo “Amerikoje” ir 
“Drauge,” prieš Sov. Sąjungą, 
būtų redaktoriai visai iš piršto 
išlaužę. Pavyzdžiui, angliš
kam laikraštyje paduodama 
tik, kad ponas Bulota dabar 
randasi Rusijoje, bet Laučkai 
ponia Bulotienė pasakius, kad 
“čekistai” jos vyrą išplėšę iš 
šeimos glėbio ir jai verkiant, 
išsivežę Rusijos gilumom
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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?

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!

Trejas puslapis

Montelliečių Draugiš
ki Ryšiai Su Kariais

Aukos Į Vib.ų Fondą, 
Suaukotos Laisvės

Piknike

Didžiosios Patriotės
Pavyzdis

Iš Lietuvių Moterų Apšvie- j 
tos Kliubo Veikimo Į

Birutė Kašėtaitė paauka-! 
vo mūsų kliubui namie da
rytą karpetuką. Mes jį iš
leidom išlaimėjimui, pada
rėm pinigų. Jais nupirkom 
ir nusiuntėm montelliečiam 
lietuviams kareiviams ciga- 
retu 38 kartonus. 0 liku
sius pinigus $20 pridavėm į 
tarptautinį fondą.

Viktorija Saulėnienė au-| 
kavo $5 Rusijos medikalei; 
pagalbai.

Mūsų mieste yra specia-' 
lis kariam cigaretų fondas j 
— Smokes for Service Men 
Fund. Miesto majoras yra 
pirmininku to fondo. Mūsų 
kliubas paaukavo $10 ir į 
ta fondą. Yra išrinkta ko- 
misija, lankosi į susirinki- 
mus kas antradienį.

Po pasiuntimo cigaretų 
gavom padėkavonės laiškų 
nuo kareivių ir net nuo jų 
draugų, kuriems davė ciga
retų. Štai keletą iš dauge
lio:

Kaip Jautėsi Kariai 
Gavę Dovanų

Amerikoje augęs Juozas 
Klimas, be abejo, būtų sma
giau, greičiau sukūręs laiš
ką angliškai, bet rūpestin
goms draugėms - motinoms 
aiškiau bus lietuviškai, tad 
jis mums taip ir rašo:
“FT. MONMOUTH, N. J.

“Liet. Moterų Apšvietos 
Kliubui:

“Kaip galėsiu užtektinai 
j turis moterims padėkavoti 
už tuos cigaretus, kur jūs 
man atsiuntėte. Mano šir
džiai linksma žinoti, kad 
lietuviai mane atminė. Bu
vimas lietuviu padaro man 
daug linksmumo.

“Yra laikas, kada žmo
gus išsiųstas toli nuo visų 
savo žmonių, toli nuo namų 
ir nuo tų, kurie prie širdies 
arčiausia, ir kai gauna laiš
ką ar kokią atmintį nuo 
draugų, jam tarsi dangus 
atsidaro ir šviesa per visas 
juodas miglas pereina. Ta 
viena mintis, kad yra neži
notų žmonių, kurie atmena 
kareivius, padaro dienas 
linksmesnėmis.

“Aš tą dieną dėkavojau 
mano motinai, kuri leido ei
ti į lietuvių mokyklą Mon- 
telloj, 1917 metais, ir kad 
biskį atsimenu ir dabar ga
liu jums parašyti kelis žo
džius lietuviškai.

“Vėl širdingai ačiū ir vi
so giliuko jūsų kliubui atei
tyje.

“Pvt. Juozas Klimas.”• • •
O štai Klimo kitatautis 

draugas trumpame laiške
lyje pasako visą Amerikos 
moterų finansinės galios 
sekretą:

“Šiuomi reiškiu jums pa
dėką už cigaretus, kuriuos 
atsiuntėt Juozui Klimui. 
Cigaretai visuomet laukia
mi, ypatingai savaitę prieš 
algos dieną. Rietas kuris iš 
mūsų esame išmokę pratęs
ti bile sumą pinigų per visą 
mėnesį. Mūsų motinos ir 
žmonos juos už mus varto
davo ir taupydavo, bet da
bar, kada turime patys jų 
apyvartą vesti, jie taip su

tirpsta, kaip gniūžtė snie
go.

“Draugiškai jūsų,
Geo. Berthold.”

Kitas Klimo draugas iš
reiškia pasitenkinimą, kad 
kariai neužmirštami, seka
mai :

“Aš buvau dalininku do
vanos — cigaretų, kurie bu
vo atsiųsti mano draugui 
Juozui Klimui.

“Noriu išreikšti savo į- 
vertinimą ir pasakyti, kad 
mes, kariai, jaučiamės, jog 
rojališkai į mus atsinešama 
mūsų šalies — vyrų ir mo
terų.

“Yra tikras džiaugsmas 
būti atmenamais esant toli 
nuo namų.

“Linkiu, kad jūsų sūnūs 
būtų taip pat laimingi tar
nyboj.
“Pvt. Donald B. Hartman.”

Dar kitas to pat kario 
draugas rašo:

“... Siunčiu jums širdin
giausią padėką ir linkiu 
daug laimės jums su jūsų 
vertinga organizacija. Aš 
esu švedas, bet jeigu karys 
Klimas yra atatinkamu pa
vyzdžiu lietuvių, esu tikras, 
jog būtų garbė man būti 
vienu iš jūsų.

“Pvt. E. B. Hubevet.”
• • •

Pora laiškučių iš tolimos 
Kentucky, Fort Knox:

“... Buvau daugiau, ne
gu patenkintas gavęs jūsų 
atsiųstą paketą, ir žinau, 
kad jūs atliekate gražų 
darbą ... Visi kariai džiau
giasi gavę ką nors, nors tai 
būtu tik laiškas ...

“—Norman Dea r n.”
“ • • •

“Noriu padėkoti jūsų 
kliubui už atmintį vieno jū
sų sūnų tarnyboje Jungti
nių Valstijų Armijoj. Kar
tonas Camel cigaretų, jūsų 
atsiųstas, buvo tikrai sma
gu gauti...

“Alexander Kasperovich.”
• • •

O štai laiškutis iš Pietų 
Carolines:

“Noriu padėkoti Moterų 
Apšvietos Kliubo narėms 
už jų vertingą dovaną — 
Camel cigaretus, kuriuos 
gavau.

“Laikau labai gražiu iš! 
jūsų pusės pasimojimu pa
dėti vaikinams, kurie tar
nauja mūsų kraštui...
“—Pvt. Vitold J. Kasetta.”

• * *

Dar vienas iš nepažymė
to forto, nuo orlaiviu me- 
chaniko:

“Kartonas cigaretų nuo 
jūsų organizacijos davė 
man malonų surprizą.

“Spėju, jog jūs priėmėte 
tą būdą, kad kuo nors pa
dėti vaikinams esantiems 
kariuomenėj, tad dėkoju 
jums už jūsų malonumą... 
Kaip ir didžiumai karių, 
liuoslaikiu nuo pareigų ge
ras užsi rūkymas suteikia 
man smagumo ir įvertinu 
jūsų geraširdingumą.

“ ‘Keep ‘em flying’.
“P. F. C. Jakavonis.”

Laiškas iš savosios, Mass, 
valstijos:

“Jūsų dovana suteikė tik-

New Yorko savanoriai lanko krautuves ir aiškina savi
ninkams, kaip turi būti pravesta kainų kontrolė. Ypa
tingai daug jaunų moterų apsiėmė padėti valdžiai ta
me svarbiame darbe.

Megskite Per Vasarą, 
Kad Šiltai Aprengti

Karius Žiemą
Rusijai Karo Pagalbos 

Mezgėjų Divizija atsišaukė 
į Amerikos moteris, kad jos 
mėgstu per liepos ir rug
pjūčio mėnesius. Tais mė
nesiais pagaminti mezgi
niai, sako atsišaukimas, pa
sieks Raudonosios Armi
jos karius prieš Kalėdas.

Iki vidurio' gegužės mė
nesio komitetas gavęs $107,- 
255 vertės mezginių.

Vilnas Rusijai Gelbėti 
Komitetas parduoda savo 
mezgėjų grupėms urmo 
(wholesale) kainomis, už 
$1.92 svarą.

Mūsų lietuvės moterys 
mezgėjos suprato reikalą 
mėgsti ir per vasarą ir jau 
pasisakė tuo klausimu. Bet 
reikia daugiau tokių. Rei
kia, kad kiekvienos koloni
jos moterys pradėtų tą 
gražų darbą ir kad jau dir
bančios grupės padidėtų 
darbininkėmis.

rai malonų surprizą. Iš tie
sų, net nežinau, kaip jumf 
padėkoti laišku, kad išreiš
kus pilną įvertinimą, be 
tikiuosi, kad jūs suprasite.

“Širdingiausia 1 i n kėda- 
mas visoms jūs kliubo na
rėms laimės, sveikatos ii 
džiaugsmo dar kartą dėke 
ju už jūs geraširdingumą ii 
atmintį.

“Pvt. Anthony P.
Milauskas.’

Šis karas yra žmonių ka
ras prieš barbarišką fašiz
mą ir prieš jį kariavimu: 
armija yra žmonių armija, 
mūsų pačių vaikai, vyrai iš 
visų srovių, tikybų ir luo
mų, geriausi, sveikiausi žie 
dai iš visų miestų ir kaimų 
mūsų didelės ir mylimos ša
lies. Draugiški ryšiai tarp 
likusių namie ir kariuome
nės auk/i galingą dvasią, 
kurios jėga greta plieno į- 
rankių pagreitins pergalę 
ant fašizmo.

žemaitė.

Iš Brooklyno Motery 
Apšvietos Kliubo 

Veiklos
Nors vasaros oras prakaitą 

spaudžia, bet moterys savo su
sirinkimo neapleidžia, mat, vi
sos įdomaujasi, kaip mezgimas 
eina ir kaip kiti reikalai gy
venimai! vykinami. Liepos 16, 
kliubietės ateidamos į susirin
kimą, apart megstiniu, sune
šė net 5 pundus įvairiu rūbu 
dėl Sovietų.

Kadangi jau 12-kos kliubo 
narių sūnūs tarnauja J. V. ar
mijoj, o draugių Bonkevičie- 
nės ir O. Yakštienės net po 
du sūnus armijoj, tai kliubie
tės nutarė, kiek bus galima, 
palaikyt kontaktą su armijoje 
tarnaujančiais lietuviais karei
viais, pasiunčiant aniems kart
kartėmis po dovanėlę ar laiš
ką. Išrinkta komisija suruoši
mui bingo, nuo kurio pelną 
skirt kareiviu fondui. Dovanė
lės ir laiškai planuojama siųs
ti bile lietuviui kariškiui, 
brooklyniečiui. Į komisiją įei
na S. Sasna, O Stankaitienė ir 
J. Marcinkienė.

Nutarta suruošti giraitėje 
išvažiavimas dėl vilnų fondo. 
Kad ir virš penketas desėt- 
kų dolerių įplaukė, bet vil
nos neskalsios, kuomet moterų 
virbalai jas pasiekia, todėl be- 
mezgant tenka rūpintis ir atei- 
čia.

Išrinkta J. Augutienė ir J. 
Marcinkienė kliubą atstovauti 
Šaukiamoje miesto mokytojų 
konferencijoje, kuri įvyks lie
pos 27 d., Hotel Pennsylvania.

K. Petrikienė ir A. Kalvai- 
tienė išrinktos atstovauti kliu
bą lietuvių konferencijoj R. 
Kryžiui ambulansui pirkti.

Komisija raportavo, kad 
kuomet mieste buvo vedama 
vajus už karo bonų pardavi
mą, kliubo narės aplankė virš 
30 šeimų, užrašant bonus.

Taip pat vidutiniai pasidar
buota rinkliavoj Rusijos Karo 
Pašalpos.

Kliubietės atsiliepia į kožną 
svarbesnį gyvenime įvykį.

Korespondentė.

Mrs. Helen Menides, atvažia
vus iš Graikijos į New Yorką, 
prisiekia ištikimybę Jungtinių 
Valstijų vėliavai laike priėmi
mo Amerikos pilietybės.

Niekad nestatykite katilo 
tiesiog ant klejonkinės staltie
sės. Perkaitintos vietos greit 
pradeda lūžti.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Surinktos per S. Kleiziene ir 
R. Laukaitie.nę

Aukojo po $1 : N. N., S. 
Vaitkienė, Mr. ir Mrs. Rakš
teliai, V. Rudaitis, S. Vaiginis, 
K. čiuberkienė, R. Vertaitienė, 
S. Misiūnas, Daugėlienė, P. 
Kisielius, S. Sasna.

Po 50c.: Cedronienė, A. 
Kaulinienė, Maconis, S. Schre- 
ber, K. Banaitis (dėl vilnų ir 
į Rusijos karinį fondą), A. 
Paukštienė, U. Bernotienė, J. 
Kruminas, J. Ūsas, A. Kušlys, 
S. Meltz, E. Mikaliūnas, V. 
Bunkienė, B. Kisielius, D. Bur
ba, J. Gailiūnas.

Po 25c.: M. žvirblienė, N. 
Andruškevičienė, Mitchell, K. 
Sajonas, A. Grabliauskas, A. 
Jankeliūnas, A. Jasulaitis, J. 
Litvinskas, Julius Kalvaitis, 
Poška, J. Lietuvninkas, J. Li- 
ziūnas, V. Mikutaitytė, K. Le- 
vanas, V. Pranaitienė, S. Bi- 
terman, S. Statkienė, Stako- 
vas, O. Vabalienė, A. Dagys, 
G. Kuraitis, A. Zablackienė, 
A. Cibulskienė, J. Ruseckas, 
K. Debsas, J. Kairys, J. šapo- 
las, G. Marcinkienė, P. Nak- 
tinienė, V. Brasniavitienė, J. 
Gailiūnas, A. Greene, K. Moc
kus, J. Bulaika, Z. Gailiūnas, 
Skuodis, P. Dumblys, N. N., 
N. N.

Po L5c.: V. Jasulaitis, A. 
Zigaitienė.

Po 10c.: Z. Kavaliūnas, M. 
Kavaliūnienė, J. Mačys, T. Se- 
vackas, A. Shalins, U. šalins- 
kienė, M. Lietuvnikienė, žizis, 
A. Malen, J. Stanionis, J. Ku
činskas, A. Stainis, A. Ulozas, 
K. Lapikaitis, T. Valungiaviče, 
Zajenkauskienė, B. Špokienė, 
P. Višniauskas, A. Lielis, F. 
Vaitkus.

Viso $31.55.
Aukojusieji ant kitų 3 blan-1 

kų buvo paskelbti 15 liep. lai
doje.

Praeitam Laisvės Moterų 
Skyriuje buvo paskelbta, jog 
A. Kalvaitienė surinko $7.60, 
gi turėjo būt $8.10.

Mezgėjoms pasidarbavus, 
mūs dienraščio įvykusiam pik
nike, liepos 5 d., vilnoms ge
raširdžiai rėmėjai sudėjo 
$47.75.

Nuo O. Malinauskienės už 
3 “Birutės” tikietus $2.25.

širdingai ačiū už gražią pa
ramą. Pinigai vėl išmainyti ant 
vilnų ir mezgimas tęsiamas.

Mezgėjų Komisija.

Mūsų tėvų žemė — mūsų 
gražioji Lietuva, kaip atvi
ras istorijos lapas byloja 
apie didelių mūsų protėvių 
ir sentėvių meilę savo kraš
tui, apie didį jį patriotiz
mą kovoje už laisvę su mū
sų krašto pikčiausiais prie
šais — teutonų ordino gro
bikais.

Šimtai piliakalnių, mil
žinkapių ir pilių griuvėsių 
palei mūsų Nemuną tyliai, 
bet iškalbingai, žvelgia į 
vakarus, iš kur veržėsi 
priešas. Jie, tie mūsų is
torijos gyvieji raštai, ties 
savo kojomis matė iki dan
tų ginkluotus grobikus, at
rėmė juos ir atmetė atgal 
per Nemuno sriovę, apgynė 
mūsų žemę ir jos laisvę.

Bet gi ne piliakalnio ak
muo, ne pilies plyta stojo 
prieš teutoniškus pavergė
jus. Prieš juos stojo mū
sų brangiosios tėvynės gy
vi žmonės, mūsų didvyriš
kieji protėviai, kurie daž
nai bevelijo žūti, būdami 
priešo apsupti, negu pasi
duoti teutoniškon vergi j on.

Ir iš daugelio mūsų did
vyriško patriotizmo pavyz
džiu šviesiu ir niekuomet 
nepamirštamu paveikslu iš
kyla didžiosios patriotės 
Gražinos vaizdas. Jos žyg
darbis ir pasiaukojimas bu
vo tokie dideli, kad didysis 
patriotas Adomas Mickevi
čius jį įamžino savo puikio
je poemoje, iš kurios sau 
stiprybę sėmėsi mūsų tau
tos kartu kartos.

Ko gi moko šviesusis Gra
žinos pavyzdys mūsų kar
tą, kurios lemčiai atiteko 
tokia sunki dalia ir tokios 
didelės pareigos?

Visų pirma Gražinos pa
vyzdys liudija mūsų tautos 
moters neapykantą vokiš
kiesiems grobikams. Jos 
vyras Liutauras, trokšda
mas garbės ir didesnių že
mės plotų valdymo, kryžiuo
čių agentų sugundytas, bu
vo užsimojęs išduoti savo 
kraštą, susidėti su savo 
priešais - kryžiuočiais prieš 
savo brolius.

Gražina, ištikima savo tė
vynės dukra, visa savo es
me, savo jausmais ir protu 
suprato, kad grobuoniškieji 
kryžiuočiai, kurie nuolatos 
puldinėjo mūsų kraštą, ir 
jiems tie puolimai nepavyk
davo tik dėl to, kad visi 
mūsų krašto gyventojai su
jungdavo savo jėgas kovai 
prieš juos, — teturėjo vie
ną tikslą: suskaldyti mūsų 
vieningumą, susirasti mūsų 
krašto žmonių tarpe savo 
šalininkų. Ir jeigu tas pir
masis jų uždavinys būtų 
pasiektas, — visa kita ne
būtų sunku įgyvendinti.

Liutauras atvėrė savo pi
lies vartus kryžiuočiams, 
kaip draugams. Bet Graži
na, visai teisingai nepasiti
kėjo teutoniškais “drau
gais,” kurie šimtais pavyz
džių įrodė, kad jie yra mū
sų tautos priešai, mūsų ša
lies grobėjai ir naikintojai.

Ir ji daug negalvodama 
pasiryžo užtrenkti tuos var
tus, kuriuos Liutauras at
vėrė. Ji apsirengė vyriš
kais karžygio apdarais ir 
savo pilies gynėjų prieša
kyje, puolė klastinguosius 

BE 100%
WITH YOUR

vokiečius. Jos didvyriška
sis žygis buvo toks patrio
tiškas ir persisunkęs lieps
ninga narsa, kad ir pats 
Liutauras atsikvošėjo, pa
matė savo klaidingą žings
nį ir metėsi kovon prieš 
klastinguosius kryžiuočius; 
ėjo paramon ‘juodajam kar
žygiui,” kuris triuškino ne
prašytuosius ordino atsi- 
bastėlius.

Kova su kryžiuočiais bu
vo laimėta. Jiems nepavy
ko klasta užvaldyti Liutau
ro žemių ir suskaldyti vie
ningą mūsų krašto nusista
tymą prieš teutonų ordino 
grobikus.

Bet toji didi patriotinė 
kova pareikalavo Gražinos 
gyvybės.

Ji žuvo kaip didvyrė ko
voje su mūsų tautos amži
nuoju priešu, bet priešas 
buvo išmestas iš mūsų že
mės.

Gražinos pavyzdys mus 
moko, kad lietuvė moteris 
visuomet buvo tikra patrio
tė, kad ji mūsų krašto lais
vę ir garbę statė aukščiau 
už laikinus išskaičiavimus, 
jos pavyzdys rodo, kad lie
tuvė moteris nesitenkina 
aimanuojančiomis ašaromis 
ir liūdesiu, o stoja atviron 
ir atkaklion kovon su mūsų 
tautos pavergėjais, jeigu ir 
gyvybę reiktų paaukoti.

Gražinos paveikslas yra 
vienas iš didingiausių mūsų 
didvyriškos kovos už laisvę 
pavyzdžių, vienas iš aukš
čiausių mūsų istorijos pilia
kalnių, gynusis mūsų šalį 
nuo vokiškųjų grobikų.

Gražinos pavyzdys šimt
mečius įkvėpė lietuves mo
teris nenusilenkti ir viso
mis priemonėmis kovoti 
prieš mūsų krašto pavergė
jus. Jos pavyzdys ryškiau
siai iškyla ypač dabar, kai 

-į mūsų žemę laikinai įsi- 
briovė kryžiuočių kryžiuo
tis — hitleriškasis grobi
kas ir ruošiasi amžinai jo
je šeimininkauti.

Lietuvės! Gražinos duk
ros! Įsiklausykite, ko moko 
mūsų tautos istorija, įsi
klausykite, ką byloja mūsų 
žemė ir tas pralietas krau
jas kovoje su vokiškais gro
bikais! Ir jūs išgirsite vie
ną šventą šūkį: Kovoti! 
Kovoti su mūsų amžinu 
priešu — grobuoniškuoju 
vokiečiu, kovoti tol, kol mū
sų žemė bus visiškai nuo jo 
apvalyta. Kovoti taip, kaip 
Gražina kovojo.

Ir atsiminkite, kad per
galė bus mūsų ir ji jau ne
betoli. J. Šimkus.

Meilė ant Sparnų
Meilė ir sparnai — žinoma, 

orlaivio — visuomet svajojosi 
Helen’ai Self, gražiai orlaivių 
šapos darbininkei, Kaliforni
joj. Ir ne be priežasties. Jos 
mylimasis Gunnar Michaelson 
tarnavo Norvegijos orlaivyne, 
bet dabar per ilgą laiką jinai 
nuo jo nebuvo nieko girdėjusi.

Ana diena mechanikai iš
šaukė ją pažiūrėti pataisoms 
parvežto orlaivio sparnų. Mer
gina tekina nubėgo prie orlai
vio. “Brangiausia Elenute . . 
ir visas meilės laiškas buvo iš
rašytas ant sparno orlaivio, at
vežto iš Islandijos.
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Easton, Pa.

(Tąsa)
Anglijos liaudis supranta, kad geriau

sias Anglijos apsigynimas, tai ofensy- 
va. Kad jeigu nacių lėktuvai taip bruta- 
liškai nedeginą Anglijos miestus, kaip 
jie pirma degino, tai todėl, kad jie užim
ti kare prieš Sovietų Sąjungą, kad jeigu 
Hitleris karą laimėtų prieš Sovietus, tai 
tuo pat kartu jis laimėtų ir prieš Angli
ją ir visą pasaulį. Todėl Anglijos liaudis 
nuo senai reikalauja valdžios, kad būtų 
teikiama pagelba Sovietų Sąjungai, kad 
būtų atidarytas antras frontas prieš Vo
kietiją. “News Chronicle” dar liepos 25 
d., 1941 metais rašė:

“Ar Anglijos valdžia supranta, kad 
vyriausias klausimas liaudies galvoj y- 
ra, tai: kokią pagelba mes galime su
teikti Rusijai ir kaip greitai? Ar ji žino, 
kad Anglijos visų klasių piliečiai, nežiū
rint jų gyvenimo stovio, mažai ką dau
giau ir kalba, kaip tik apie naują frontą 
ir nekantrauja del armijos generalinio 
štabo pasyvumo?”

“Šiuo kritišku momentu, — liepos 20 
dieną, 1941 metais, rašė “Sunday Ex
press”, — kuomet Hitleris yra privers
tas koncentruoti savo vyriausias jėgas 
prieš Rusiją, kuomet jis palaiko okupuo
tus kraštus tik antros rūšies armijos pa
gelba..., tai šiuo momentu nei vienas 
Anglijos kareivis niekur nekariauna, iš
skynus Libijos mažą frontą. Tuo laiku 
atidarymas antro fronto prieš Hitlerį 
ne tik būtų pagelba Sovietų Sąjungai, 
bet galėtų uždegti gaisru sukilimo prieš 
nacius pavergtus kraštus. Kodėl mes li
kome tik tėmytojais? Kas mums pasi
darė?”

“Mes turėtume mesti kiekvieną unci
ją energijos Sovietų Sąjungai, tam pui
kiam mūsų talkininkui, — rašė “Evening 
Standard,” liepos 29 d., 1941 m. — Mes 
turėtume pasiųsti jai technišką pagel- 
bą... Mes turėtum pradėti atvirą mūšį 
vakaruose, kur tik galėtume išvystyti 
diversijas ir frontus...” Taip kalbėjo veik 
nuolatos Anglijos liaudis, bet vyriausybė 
neatidarė antro fronto, o karinė pagel
ba silpnai plaukė Sovietams.

Anglijos premjeras Winston Churchill 
rugp. 24 d. per radio tarpe kitko parei
škė apie Sovietų kovas:

“Hitleris buvo padaręs nepuolimo su
tartį su Sovietų Rusija, idant nuramint 
ją, kol jis bus pasiruošęs užpult. O pas
kui, devynios savaitės atgal, Hitleris, be 
mažiausios kaičios iš Sovietų pusės, ū- 
mai metė milionus savo kareiviu su vi
sais įrengimais ant savo kaimyno, tikė
damasis sunaikint Rusiją ir sudraskyt 
ją į gabalus. Tai velnias, kurio puikybė 
ir godumas viešpatavimo taip pašoko 
aukštyn, kad jis nusmerkė du ar tris 
milionus savo žmonių baisiai ir greitai 
mirčiai, kad tik Rusija būtų nušluota 
nuo žemės veido. Dabar, todėl šeši ar 
septyni milionai kareivių yra susiraki- 
nę į mirtinas kautynes nuo šiaurės Le- 
diniuotojo Vandenyno iki Juodosios Jū
ros.

“A, bet šį kartą jau netaip lengva 
vokiečiam. Šį kartą ne viskas eina vie
non pusėn. Rusų armijos ir visos Rusi
jos Respublikos tautos puolėsi ginti sa
vo namus. Pirmą kartą dabar pasipylė 
nacių kraujas, kaip baisus potvinis. Jau 
tikrai pusantro miliono, gal du milionai 
nacių, kaipo kanuolių pašaro, sukrito į 
dulkes begalinėse Rusijos lygumose. Di
di baisingi mūšiai šėlsta beveik 2-jų 
tūkstančių mylių fronte. Rusai kovoja 
su puikiausiu pasiaukojimu. Ne tik tai, 
bet mūsų generolai, kurie atsilankė į 
’Rusijos fronto liniją, dabar praneša su 
gilia pagarba ir pasigėrėjimu, kaip sėk
mingai veikia karinė rusų organizacija ir 
kokie puikūs yra jų įrengimai.

“Užpuolikas, todėl, liko nustebintas, 
sudrebintas, susvyravo ant savo kojų. 
Dar pirmą kartą jo daugmeniška žmog
žudystė pasidarė jam nenaudinga. Hit
leris už tai keršija baisiausiais žiauru
mais. Kur jo armijos pažengia pirmyn, 
jis terioja gyventojus ištisuose apskri- 
Čiuose. Vokiečių policinė kariuomenė tu
zinais tūkstančių, tikrai tuzinais tūks
tančių šaltakraujiškai žudo rusų patrio
tus, kurie gina savo gimtąją žemę. Nuo 
mongolų įsiveržimo Europon šešiolikta

me šimtmetyje dar niekada nebuvo tokio 
nuolatinio, begailestingo žmonių žudymo 
ir tokio plataus jų skerdimo, kaip kad 
dabar daro naciai. O tai dar tik pra
džia. Badas ir maras dar nepaspėjo ateit 
kruvinomis vėžėmis, kurias išrausė Hit
lerio tankai.”

# # #

Po šešių Savaičių Karo — “Pravda”
Susmuko Hitlerio žaibo karo planas 

mūsų šalyj. Jau šešios karo savaitės, še
šios savaitės, kaip rašo eilė korespon
dentų, tai buvo Hitlerio nustatytas lai
kas galutinai pergalei Sovietų Sąjungo
je.

Kas gi atsitiko? Fašistai, ruošdamiesi 
užpulti Sovietų Sąjungą, darė planus, 
pasiremiant “žaibo karo tempais.” Žino
ma, toki karo veiksmai galimi dabarti
niame kare dėka daugiui mechanizuotos 
artilerijos, pėstijos, tankų ir orlaivių. 
Aky Vaidoje to, kad vokiečiai visur prieš 
savo priešus turėjo dubeltavą, arba net 
tris kartus didesnį kiekį jėgų ir įskai
tant jų priešų klaidas bei išdavikų vei
kimą, jiems žaibo karai vyko.

Todėl ir užgimė pas juos plėšikiški 
planai karo prieš mus. Vokiečiai išstatė 
milžiniškas jėgas prieš mus, du-tris kar
tus didesnes, kaip buvo Raudonosios Ar
mijos jėgos pasienyj ir arti sienos. Jų 
armijos buvo daug skaitlingesnės, negu 
laike karo Franci joj. Ten jie turėjo 5,- 
000 karo orlaivių ir 7,500 tankų. Prieš 
mus jie turėjo veik du kartus daugiau.

Pasinaudodami slapto užpuolimo pir
menybe ir mūsų sienų neapginklavimu 
Baltinsi jo j ir Ukrainoj, jie įsiveržė ir 
siekė žaibo greitumu sunaikinti Raudo
nąją Armiją, užimt gelžkelių ir šalies 
industrijos centrus pirm, kaip mes su
spėsime pravesti generalę mobilizaciją.

Hitleris tikėjosi, kad jis išvengs karo 
ant dviejų frontų. Jis tikėjosi, kad su
mušęs Sovietų Sąjungą gali priversti 
Angliją ir Jungtines Valstijas duoti jam 
naudingą taiką. Bet Hitleris ir jo ko
manda laike užpuolimo ant Sovietų Są
jungos labai nedakainavo Raudonosios 
Armijos ir mūsų liaudies jėgas.

Pirmame karo laipsnyj, kada Sovietų 
jėgos turėjo trauktis, o vokiečių mecha
nizuotos dalys giliai veržėsi į mūsų te
ritoriją, fašistų oficialiai paskelbimai 
kasdien buvo pilni pagyrų ir naciai juos 
perduodami koncertavo, garsindami pa
sauliui, kad jie greitai turės galutiną 
pergalę.

Pastaruoju laiku jų žinių tonas griež
tai jau pasikeitė. Jie jau skundžiasi prieš 
Rusijos gamtą, skundžiasi prieš mūsų 
kovotojus ir jau net baugina Vokietijos 
gyventojus “bolševikų karo laimėjimu.”

Pirmutinis didžiulis nacių nepasiseki
mas buvo, tai nepajėgumas sunaikinti 
Sovietų orlaivyną. Nepaisant, kad jie 
senai paskelbė jį “sunaikintu,” dabar 
yra priversti pripažinti kasdien, kad So
vietų orlaiviai veikia ir kartais net 
Berlyną bombarduoja.

Taip pat fašistų išskaitliavimai duoti 
smūgius pagelba tankų ir mechanizuotų 
dalių neatsiekė savo tikslo.

Jėga pirmųjų fašistų smūgių išsisė
mė, karas įžengė į naują etapą, fašistų 
armijos susitiko su milžiniškomis kliū
timis ir su kasdien vis augančia Raudo
nosios Armijos jėga, privertusią juos 
jau atskirose fronto vietose pereiti prie 
apsigynimo.

Fašistai buvo priversti tylėti, kada jų 
pakalikai finai ir švedai darė praneši
mus, kad Leningradas paimtas, kad jų 
tankai jau prie Maskvos vartų ir 1.1. Pa
skui jie jau pradėjo rašyti, kad “nei vie
no kareivio nepaaukos tikslu greito Le
ningrado ir Maskvos užkariavimo,” o 
tikrumoj milionus padėjo. “Ramiau va
žiuosi, toliau būsi” — rašė finų fašis
tai.

Pasekmės pirmų šešių savaičių karo 
aiškiai parodo, kad Hitlerio išskaitliavi
mai nuėjo vėjais. Pradžioj gauta fašis
tų pirmenybė, dėka jų slaptam banditi
škam užpuolimui, jau pasibaigė. Vokiečių 
armija panešė ir vis neša milžiniškus 
nuostolius. Tas silpnina juos jėgose ir 
dvasioj, nes iki šiol fašistai visur leng
vai laimėdavo, o čia susidūrė su pralai
mėjimais ir kova iki mirties.

(Daugiau bus)

Nepraeina dienos, kad ne
gautume žinių apie Europoje 
vykstančius sunkumus. Ne 
vien tik nuo karo veiksmų 
žiaurumo, kuriuos turi perneš
ti Europos liaudis, ji kenčia 
nuo bado, skurdo ir mirties 
bausmių. Nėr ką aiškint, kad 
visiems tiems sunkumams kal
ti naci-fašistiniai užpuolikai, 
kurie vykdo dar negirdėtas is
torijoj žudynes.

Nors Europa niekuomet ne
buvo laisva nuo tam panašių 
įvykių, bet reikia pažymėti, 
kad dabartiniu momentu tų 
įvykių išsivystymas pasiekė 
aukščiausio laipsnio.

Vokietija ir Italija, tikro
sios šių įvykių kaltininkės tę
sia savo pragaištingą darbą, 
laikydamos savo liaudį di
džiausiame skurde. Jau gero
kas laikas, kaip šių šalių eko
nomija brutališkiausiu būdu 
paversta karinių veiksmų rei
kalams, pastangomis dominuo
jančių kriminalistų oligarkų 
saujalės. Didesnė pusė Euro
pos pavergta militarinių fašis
tų, kurioje viešpatauja badas 
ir skurdas. Holandija, Belgija, 
Franci ja, Ispanija, Bulgarija, 
Finliandija ir kitos, kurios sa
vo šalies turto atžvilgiu galėtų 
padėti kitoms šalims, šiandien 
reikalauja paramos.

šiose susidėjtįsiose aplinky
bėse, yra viena išeitis iš tų vi
sų sunkumų, kuriuose pasken
dusi Europa, tai galutinas su
naikinimas fašistinių jėgų, ku
rios didžiausios kaltininkės 
žmonijos* kančių.

Nei viena laisva šalis, nei 
vienas laisvę mylintis žmogus 
neturi pasilikti nuošaliai nuo 
visapusiškos paramos teikimo 
kovojančioms prieš fašizmą 
šalims ir jų liaudžiai. Būtų di
delė klaida galvoti apie para
mą pavergtųjų šalių liaudies, 
nesunaikinus galutinai tų vi
sų kančių principalių kaltinin
kų. Nes ta parama, kokioj 
formoj ji būtų siunčiama, vi
suomet patektų ne kur kitur, 
kaip tik nacių, rankosna.

Todėl ir mes lietuviai netu
rime atsilikti, neturime būti

Pittston, Pa.
Iš ALDLD 12-to Apskričio 

Komiteto Posėdžio
Komiteto susirinkimas įvyko 

liepos 11 dieną pas Radzevi
čienę Wilkes-Barre, Pa. Daly
vavo šitie komiteto nariai: 
Radzevičienė, Botyrienė, Ra- 
dišauskienė, Bagužinskas ir 
Kalauskas. Išdavė raportą ge
gužės 17 dienos vakarienės 
komisija. Likę pelno tik 60 
centų. Bet raportas dar nepil
nas. Iždininkas raportavo, kad 
apskričio ižde yra $23.18. Pik
niko komisija pranešė, kad ne
galima gauti parko piknikui, 
o kur galima gauti, tai kainos 
per aukštos. Todėl apkalbėjus 
nutarta šį rudenį, spalių 18 
dieną, surengti vakarienę su 
koncertu.

Palikta draugei Radzevičie
nei susižinoti su J. Visockiu, 
apskričio sekretoriumi, kuris 
dabar yra iš šios apylinkės iš
važiavęs ir dirba ant farmos. 
Rudenį parvažiuosiąs. Nutarta 
nedaryti vakarienei tikietų 
aukštesnių kaip 50 centų.

Nutarta laikyti metinę ap
skričio konferenciją Scranto- 
ne lapkričio 22’dieną. Scran- 
tono draugai turės surengti va
karienę.

Prakalbų maršruto surengi
mas palikta kitam posėdžiui. 
Kitas posėdis įvyks rugpjūčio 
9 dieną, 2 vai. po pietų, pas 
draugę Riadišauskienę, 206 
Forth St., Wyoming, Pa.

Mike Kalauskas.

nuošaliai, neturime laukti ran
kas sudėję pagelbos iš aukšty
bės, tik vieningai dirbdami su
lauksime išliuosavimą mūsų 
tolimos tėviškės ir joje gyve
nančių brolių, iš po hitlerinio 
bato.

Turime visi kartu, su Ar
gentinos demokratine visuo
mene ir liaudimi, organizuotai 
veikti veikiančiuose demokra
tiniuose komitetuose.

Turime užbaigti, kartą ant 
visados, nesutikimus dėl pa
žiūrų skirtumo. Turime imti 
pavyzdį iš Argentinos liaudies 
ir demokratiją mylinčios vi
suomenės. Puikų pavyzdį 
mums duoda komitetas “Jun
ta de la Victoria,” kurio su
ruoštoje vakarienėje buvo ma
tytis visokių tendencijų žmo
nių. Pažymėtina, kad minė
tam parengimui prisiuntė savo 
solidarumo telegramą Resp. 
Prezidentas Dr. R. M. Ortiz. 
Apart kitų kalbėtojų, jame 
kalbėjo buvęs finansų ministe- 
ris, daktaras Pinedo ir žymi 
katalikų veikėja rašytoja Eu
genia Silveyra de Ayuela, ku
ri savo kalboje, tarp kitko, pa
sakė : “Manau, kad mano žo
džiai iššauks skandalą, bet 
tvirtinu, kad katalikas, kuris 
abejoja remti Rusiją užmiršta 
krikščionybės mokslą, kas yra 
teisingumas ir meilė.”

Šie reikšmingi žodžiai duo
da didelę pamoką, ypač tiems 
mūsų tautiečiams, kurie dar 
yra suvaržyti krikščionybės 
dvasios ir kurie stovi už ne
utralumą. Nes dabartiniu lai
kotarpiu, bešališkumas tai tie
sioginė parama fašizmui. Be
šališkumu nacifašistai stipri
na savo pozicijas visuose že
mės rutulio kampuose. Beša
liškumu jie pritraukia neorga
nizuotas mases prieš jų pačių 
norą veikti fašizmo naudai. 
Bešališkumu ardoma bendro 
priešfašistinio fronto vienybė. 
Bešališkumu prailginama de
mokratijų galutinas laimėji
mas ir prailginamos kančios 
pavergtųjų kraštų liaudies, ta
me skaičiuje ir mūsų brolių.

Todėl, nelikime nei vienas 
neprisidėję prie paramos ko
vojančių demokratinių valsty
bių, kurių priešakyje stovi So
vietų Sąjunga.

Truputis Įspūdžiu iš Wild
wood, N. J,. Maudynių Miesto

Sučėdinau kelis gorčius ga
zolino, nuvažiavau savaitei 
laiko atostogų į Wildwood 
maudynes, kad nors dalį iš- 
spjaudžius kirpykloj įkvėpuo
tų plaukų su pudra. Miestas 
Wildwood švarus, maudynės ir 
smėlis ant byčiaus švarios. 
Mat, buvo paleistos kalbos, 
kad jūros į kraštą išmeta alie
jaus ir gazolino nuo paskan
dintų laivų. Bet žmonių lan
kytojų mažai. Trečdalis krau
tuvių uždaryta. Publika su
važiuoja tiktai šeštadieniais, o 
sekmadieniais apie penktą va
landą kraustosi namo, ir mies
tas pasilieka pusiau tuščias.

Visur pasiteiravau, kaip biz
nis eina. Visi atsakė, kad pras
tai. Pernai buvo dvigubai biz
nis geresnis.

Vakarais miestas užtemdin- 
tas, visur spinkso mėlyni, tam
sūs žiburiai, ypač ant tilto, ku
rį lietuviai vadina bordvaku, 
žmonės slankioja, kaip šešė
liai. Vienoj vietoj mergelkos 
ginčinasi su šaltkošės parda
vėju. Jos norinčios vanelo, bet 
ne žemuogių. Pardavėjas ro
do pirštu į mėlynas lempas, 
kurios permaino spalvą, iš bal
to padaro mėlyną.

Šiaip biznieriai susnūdę, ne
turi jokio gyvumo. Vienoj val
gykloj pastebėjau, kad klijen- 
tas pastovėjo prie kasos porą 
minutų ir išėjo neužsimokėjęs. 
Bosas pasiteiravo pas patar
nautoją, ar jis užsimokėjo už 
pietus ir gavo atsakymą, kad 
neatmena.

Antroj valgykloj, apart va
karienės, aš užsisakiau skanu
mynų pasismaguriaut už 30 
centų, kurių man neprirokavo 
prie sąskaitos. Aš jam paste
bėjau ir įvardinau, tai ir jis 
tuokart atsiminė ir paačiavo.

Maudymosi vietoj ant by
čiaus prikalta iškaba, kad ne
valia bole lošti, ir šunų atsi
vesti. Bet bole lošia pilnu tem
pu ir kaip kam pataiko per 
pliką pakaušį, ypač miegan
čiam, kuris pašoksta ant kojų. 
Priveda ir šunukų, bet vienas 
atvedė didelį vilko veislės šu
nį — police dog, kurį pradėjo 
jūrėse maudyti, šuniui tas ne
patiko, jis spruko lauk, o iš 
piktumo įkando - apkramtė 
keliom gražuolėm blauzdas.

Pašauktas ambulansas visus 
nusivežė savo keliu, kartu ir 
šunį su savo savininku. Aš 
pamislinau, ar kartais ne per
daug jau mes turime tos de
mokratijos. Tokioj viešoj vie
toj turėtų veikt griežtas įsta
tymas su bausme.

Rytais iki 9-tos valandos va
lia visiems važinėt su dvira
čiais ant tilto-hordvako. Pasi- 
randavojau ir aš su kitu se
nuku po dviratį. Randa 25 
centai į valandą. Bot mano 
dviratis pasitaikė senas, iškli
bintas, tai kuo sprando nenu
sisukau, bet važiavom ir tu
rėjom daug funių.

Cape May, N. J.
Už 10 mylių nuo Wildwood 

yra Cape May Point. Įdomu 
pamatyt. Pilna ten kareivių, 
ne visur galima įvažiuot, orlai
viai ir baliūnai nuolatos *ap- 
žvalginėja juras, visur atsar
ga. Vienoj vietoj, pačiame 
smailgalyje Cape May Point 
statoma - liejama iš cemento 
milžinai apskriti pastatai. Dir
ba ten daug darbininkų.

V. J. Stankus.

Boston, Mass.
Liepos 12 d. So. Bostone, 

Piliečių Kliube įvyko Mass. 
Lietuvių Skyriaus M ėdi kalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai 
konferencija.

Nors iš finansinio raporto 
pasirodė, kad nuo steigiamo
sios konferencijos iki dabar 
į Massachusetts lietuvių sky
rių aukų įplaukė 82,607.67 ir 
visa toji suma priduota į Na- 
cionalį Rusijos šelpimo Komi
tetą ir dar, rodos, arti tiek ko
lonijos nusiuntė tiesiai į New 
Yoi'ką be t a r p i n inkystės 
Massachusetts liet, komiteto, 
vienok konferencija pabarė 
veikiantįjį komitetą už neveik
lumą ir po pabarimo paliko 
tuos pačius narius eiti parei
gas ant toliau ant prižado pa
sitaisyti.

Konferencija nutarė su
rengti naudai medikalės pa
galbos pikniką Montello. Lai
kas piknikui paskirta pasku
tinis sekmadienis rugpjūčio 
mėnesio, ii* pradžioj rudeninio 
sezono surengti keletą dides
nių masinių susirinkimų. Pro
gramą ir planus išdirbti palik
ta centraliniam komitetui. 
Taipgi konferencija išrinko S.

(Tąsa 5-tam pusi.)

wu
I Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai
S Lietuv. Literatūros Draugijos 28 Kuopa Rengia Spaudos Naudai Pikniką

Įžanga 25c
Valdžios taksai

SPAUDOS PIKNIKAS
Karo metu, viskam pabrangus, labai pasunkėjo spaudos (laikraščių padėtis). Taigi 
skaitlingai reikia dalyvauti šiame piknike, nes visas pelnas eis spaudos palaikymui.

Piknikas Prasidės
12 vai. dieną

MERRY MAKERS
ORKESTRĄ 

Gros Šokiams

Puiki Sale 
Šokiam

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

ANTANAS BIMBA

Spaudos Piknikas Įvyks

Sekmadienį Liepos-July 26
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.

Antanas Bimba, “Laisves” Redaktorius
Sakys Prakalbą Apie Karą. Išgirskime Jo Prakalbą.
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Paleckis, Tarybų Lietuvos 
Prezid., Sako: Galima 1942 
Nušliiot Nacius, jei Talkinin- 

kai Griežčiau Veiks
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

vo amžiną panieką ir visuotiną neapykantą Lietuvos 
žmonių.

Lietuviai kartu su visomis tautomis didžiosios So
vietų Sąjungos kenčia smūgius nuo fašistų gaujų. Lie
tuviai kovoja už Tarybų žemės išlaisvinimą nuo vokie
čių įsiveržėlių. Tuomi jie taip pat kovoja už išvadavi
mą visų pavergtų tautų Europoje.
Lietuvo' yra vedami veiklūs pasipriešinimai ir nuola

tinė par izanų kova prieš vokiečius įsiveržėlius. Ton 
kovon įsitraukia plačiausi gyventojų sluoksniai. Nuo
lat ateina žinių iš Lietuvos apie didvyringus partiza
nų žygius. Jie atakuoja vokiečių karių garnizonus, 
traukinius, laivus, trekus, vežimus; užpuldinėja vokie
čių valdininkus, sprogdina geležinkelius, tiltus ir t.t.

Nors įsiveržėliai žiauriausiais būdais slopina kovo
tojus, nors jie daugmeniškai žudo hitlerininkų priešus, 
bet jokiais žvėriškumais ir žudynėmis naciai nepajėgia 
sulaužyt lietuvių liaudies pasipriešinimų; jokiomis gud
rybėmis jie negali apgaut Lietuvos žmonių, pilnai su
prantančių kriminalinius fašistų planus.

Ne tik Lietuvoje, bet ir laisvoje Sovietų Sąjungos 
žemėje lietuviški Raudonosios Armijos daliniai ir lie
tuviai darbo fronte kovoja prieš vokiečių okupantų jė
gas.

Lietuviai, kaip ir visos Sovietų Sąjungos tautos, yra 
tvirtai įsitikinę, kad hitlerizmas bus neišvengiamai su
pliektas.

Lietuviai karštai sveikino santarvinę sutartį tarp 
Sovietų Sąjungos ir Anglijos ir susitarimą su Jungti
nėmis Valstijomis, kaip naują užtikrinimą greito per
galės laimėjimo ir išlaisvinimo.

Nėra abejojimo, jog įtempus pastangas ir pradėjus 
griežtus ofensyvos veiksmus visiem talkininkam da
bartiniuose ir naujuose frontuose, tai hitleriniai ban
ditai su savo planais, — siekiančiais sunaikint visų 
autų laisvę ir už viešpataut pasaulį, — galėtų būt nu
šluoti šiais 1342 metais.

Vardu visos kultūringos žmonijos, vardu visų tautų 
ateities ir gerovės, turi būti padarytas galas kruvi
najam hitlerizmui kuo greičiausiai, kad pasaulio tau
tos galėtų sugrįžt prie kūrybinio savo darbo, — kurį 
karas pertraukė, — ir įsteigt tautų bendradarbiavimą, 
paremtą pagrindais laisvės, lygybės ir teisybės.

AMERlKOfToRLAIVIAI
SMOGE JAPONAMS

MASKVA, liep. 20.— šiandieninis Sovietų žinių Biu
ro pranešimas sakė:

Voronežo srityje sovietinė kariuomenė atkakliai ko
voja prieš vokiečius, kurie dabar veda jau apsigynimo 
mūšius. Vienoje apgyventoje vietoje mūšis tęsėsi visą 
dieną ,ir sovietiniai pėstininkai ir tankistai lame jo per
galę. To kaimo gatvėse vokiečiai paliko 1,500 savo ka
reivių ir oficierių, vien tik užmuštų. Be to, mes pagro

bėme penkias priešų kanuoles, dvi baterijas mortirų, 
24 kulksvaidžius i-r amunicijos sandėlį.

Į pietus nuo 'Millerovo raudonarmiečiai vedė įnirtu
sius apsigynimo mūšius prieš besigrumiančią pirmyn 
vokiečių fašistų kariuomenę.

Viename sektoriuje vokiečiai įvarė kylį į mūsų po
zicijas. Sovietinė kariuomenė, suduodama smūgį jiems 
šonan, niekais pavertė priešų mėginimą įsiveržt į mū
sų apsigynimus. Šiame mūšyje fašistai prarado virš 
1,200 saviškių, nukautų, taipgi 15 tankų, 10 kanuolių 
ir 60 kulkasvaidžių.

Kitoje fronto dalyje mūsų kariuomenė, spaudžiama 
skaitlingesnių priešų jėgų, pasitraukė į naujas, pozici
jas.

Kalinino fronte įvyko susikirtimas su nedideliu prie
šu būriu. Batalionas vokiečiu kariuomenes atakavo 
raudonarmiečių būrį, komanduojamą vyresniojo leite
nanto Machorkino. Mūsiškiai kariai ugnim iš šautu
vų atrėmė priešų ataką. Vokiečiai pasitraukė atgal, 
palikdami kautynių lauke 80 savo kareivių ir oficie
rių, užmuštų.

Ii. D. S. 6-tas Seimas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kas, karo bonų pardavinėji
mo skyriaus.

Visi miesto ir federalės 
valdžios atstovai sveikino 
LDS delegatus, narius ir 
bendrai lietuvius kooperuo
jančius su prezidentu Roo- 
seveltu karo reikale.

Jie visi išreiškė džiaugs
mą, kad LDS pirko bonų

už $100,000 ir kad taip di
delis skaičius LDS narių, 
net 600, jau tarnauja Dėdės 
Šamo armijoje. Pagyrė LDS 
vadovybę ir visą organiza
ciją už auklėjimą stipraus 
savo šalies — Amerikos pa
triotizmo.

Seimas buvo atidarytas 
su Amerikos himnu. Chica- 
gos žvaigždė Agota Kensta-

Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, liep. 20. — Generolo J. W. 

Stillwell’o štabas šiandieną pranešė, kas seka:
Talkininkų bombanešiai liepos 18 d. atakavo japo

nų orlaivių stovyklą Kantone. Talkininkų lakūnai labai 
nustebino japonus, visai netikėtai užklupdami 50 iki 60 
jų orlaivių ant žemės. Bombos krito tarp japonų or
laivių ir užkūrė šešis gaisrus.

Talkininkų orlaiviai liepos 19 d. vėl bombardavo ja
ponų armijos štabą Linchwane ir puikiai pataikė. Buvo 
užkurta eilė gaisrų ties priešų štabo patalpa.

Tuose veiksmuose talkininkų orlaiviai nenukentėjo 
jokių nuostolių.

NACIAI VORONEŽO SRITYJ
TURI JAU TIKTAI GINTIS 

NUO SOVIETŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 21. — Sovietų Žinių Biuras vidunak

tį išleido tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė liepos 20 d. vedė mūšius prieš vo

kiečius Voronežo srityje ir į pietų rytus nuo Vorošilov- 
grado. Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių at
mainų.

Voronežo srityje sovietinė kariuomene vis kerta di
delius smūgius vokiečių fašistų kariuomenei. Mūsų ko
votojai užėmė kelis Dono upės tiltus bei perėjimus per 
h-

Raudonosios oro jėgos veikliai bendradarbiauja su 
mūsų kariuomene ir bombarduoja priešų pozicijas. 
Priešai atkakliai ginasi ir skubotai statosi apsitvirtini- 
mus.

Į pietų rytus nuo Vorošilovgrado sovietinė kariuo
menė vedė ryžtus apsigynimo mūšius.

Vienoje dalyje šiauriniai - vakarinio fronto pulkas 
vokiečių pėstininkų atakavo pakraščius mūsų apsigy
nimų. Raudonarmiečiai atmušė priešus ir, vydamiesi 
juos, įsiveržė į vokiečių apsigynimų sritį, kur mūsiš
kiai kariai užėmė 20 fortukų ir kalvą, turinčią didelės 
strateginės svarbos.

Vėliau vokiečiai mėgino atgriebt savo poziciją ir 
pradėjo kelias kontr-atakas. Kiekvieną kartą jie buvo 
nugrūsti atgal ir nukentėjo sunkių nuostolių. Vien šia
me sektoriuje tapo užmušta daugiau kaip 200 priešų 
kareivių ir oficierių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

lė “New York Times” ir “The 
Worker.” Ar žinote, kad net 
82 nuošimčiai Amerikos kole
gijų ir universitetų nereika
lauja mokytis istorijos užbai
gimui mokslo?

O 72 nuošimčiai kolegijų ir 
universitetų nereikalauja, kad 
studentai, norėdami juosna 
įstoti, turėtų parodyti kreditus 
už mokymąsi istorijos.

Vadinasi, mūsų šalies aukš
tasis mokslas visai ignoruoja 
istorijos studijavimą. Tad ne
reikia stebėtis, jeigu mūsų pro
fesionalai daugumoje yra di
deli ignorantai apie šios ša
lies praeitį. Kiek jie išmoko 
pradinėje mokykloje, tiek ir 
tebežino.

“Visas Berlynas užsikimšęs 
sužeistais kareiviais,” sako 
pirmadienio pranešimas iš Vo
kietijos. Pilnos gatvės ir įstai
gos nacių be rankų, be kojų, 
be akių.

Tai vis “didvyriai” sugrįžę 
iš Rytų fronto.

Dar daugiau milijonų jų su
grįš. Raudonoji Armija pamo
kins barbarus, kad žudymas ir 
plėšimas neapsimoka.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

mas įvyks 23 d. liepos, 8 v. v., 376] 
Broadway. Draugai, prašome būti 
šiame susirinkime, nes mos turime 
daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi išgirsime piknikų komisijų rapor
tus. Prašomo užsimokėti duokles už 
1942 m. Atsiveskite ir naujų narių.
— G. L. (170-171)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro nepaprastai svar

bus susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 23 d. liepos, 7:30 v. v., 155 Hun
gerford St. Visi choro nariai ir gar
bes nariai privalo dalyvauti šiame 
susirinkime. Čia kalbėsimo apie 
Dainų Dieną ir kitus svarbius choro 
reikalus. — W. B. (170-171)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-0788
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

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’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys del 
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 ii' 

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 ....... $1.60Vainikėlis, maža knygelė, mišių
maldos su paveikslėliais ....... 50c

Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, supaveikslais ...................................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių,

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................... $1.25

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

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynese ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
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.

vičienė sudainavo solo Star, 
Spangled Banner.

Gražų įspūdį iš kalbėtojų 
darė Antanas Vasaris, LDS 
vice - prezidentas, kuris jau 
apie 7 mėnesiai tarnauja A- 
merikos armijoje. Jis išėjo 
ant estrados kario unifor
moje. Jo pasirodymas su
kėlė aplodismentų. Jis ra
gino remti kareivius dova
nomis ir pirkti karo bonus: 
“Su jūsų pagalba mes ka
reiviai sunaikinsime Ašies 
užpuolikus,” pareiškė Vasa
ris.

Kalbėjo visa eil" LDS 
veikėjų iš įvairių kolonijų,- 
jaunuoliai ir suaugusieji. A- 
pie jų kalbas pažymės “L.” 
reporteris Juozas Bimba.

Mandatų komisija rapor- 
avo, kad delegatų yra 117, 
Centro1 valdybos 5 nariai, 
su sprendžiamais balsais y- 
ra 122.

Pirmoje sesijoje dalyva
vo daug svečių.

P. Buknys.

Philadelphia, Pa.
Vakar buvo garsinta, kad 

visų organizacijų įtarių ii’ “L.” 
skaitytojų susirinkimas atsi
bus šeštadienį, 25 d. liepos. 
Del tūlų aplinkybių jis atšauk
tas ir nukeliamas į šeštadienį, 
rugpjūčio 1 dieną. Tada ap
tarsime ir “Laisvės” pikniko 
reikalus. Įsitėmykite, kad su
sirinkimas atsibus rugpjūčio 1 
dieną, 8 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave. Dalyvaus Antanas 
Bimba. A. J. Smitas.

Boston, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Žavį atstovu nuo lietuvių į 
Massachusetts centralinį Rusi
jos šelpimo komitetą, kad už-

megsti glaudesnius ryšius ir 
turėti pastovų kontaktą su 
Amerikos Nacionaliu Rusijos 
šelpimo Komitetu.

Draugai ir draugės, gyve
nantieji Massachusetts valsti
joj, visad turėkit mintyje ir 
nepamirškit prie kiekvienos 
progos parinkti aukų dėl me- 
dikalės pagalbos Sovietų ka
riams, tarpe kurių yra labai 
daug ir mūsų brolių lietuvių. 
Nors mūsų aukos palyginamai 
su jų aukomis yra labai mizer- 
nos, bet jau bent parodymas 
solidarumo priduoda jiems 
daugiau drąsos ir pasiryžimo 
kovoti ir mirti ne tik už savo 
reikalus ir šalį, bet sykiu ir 
už mūsų, visų.

čekius ir money orderius iš
rašyki! M. Kasei, ižd. vardu, 
ir siųskit pas sekretorių S. Za- 
vis, 1 Symphony Rd., Boston, 
Mass. Pilną stovintį komitetą, 
vardus, praneš prot. sekr. Dr. 
Borisas. Zavi«.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir 

tokio

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

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLonmore 5-6191

> LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

CHARLESl
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

--------

, DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

IT F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
^4-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Embcr Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. ¥<

Telefonas EVergreen 7-1661

BAWAWAWAWAW^

Lietuvių Rakandų Krautuvė

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. PETRAITIENE ir SŪNAI



1. .
LAIŠV® Trečiadienis, Liepos ??, .194?

- r 11 i ■» i ■ ■■—■

NowWko^/^feZirikn Paruošia Karių Balsy 
Rėkavimo Aparatą

Liepos 22-rą Tiesiai Iš Darbo Patraukite 
Unijų Demonstracijon Už Antrą Frontą!

Didžiojo New Yorko CIO 
Unijos, remiamos kitų organi
zuotų darbininkų ii- plačios vi
suomenės, šaukia masinę de
monstraciją - prakalbas tre
čiadienį, liepos 22-rą, 6-tą va
landą vakaro, tuojau po dar
bo.

Šapų darbininkai raginami 
tą dieną savo šeimininkes at
leisti nuo vakarienės taisymo 
namie, bet turėti “deitą” su 
jomis susitikti Madison Square 
Parke, Madison Avenue ir 23- 
rd St., New Yorke.

De m o n st r ac i j o j p ra k a 1 b as 
sakys žymūs unijinio judėjimo 
vadai: Joseph Curran, ką tik 
sugrįžęs iš Anglijoj įvykusios 
tarptautinės unijų atstovų kon-

ferencijos; Michael Quill, taip
gi Gustave Strebel, Amalga- 
meitų atstovas.

Iš valstybės vadovaujančių 
vyrų kalbėtojuose tikimasi tu
rėti senatorius Claude Pepper 
ir James M. Mead, kongres- 
maną Vito Marcantonio ir 
miesto majorą LaGuardia.

Demonstracija, kaip sako 
rengėjai, šaukiama, kad “pa
stiprinti prezidento Roosevel
to ranką” jo pastangose už 
pergalę ant fašistinės Ašies. 
Tad kiekvienam demokratijos 
mylėtojui unijistui ir neimi- 
jistui, šiandieną nėra svarbes
nės pareigos už dalyvavimą 
šioj demonstracijoj.

Vaizdas iš judžio “Tai Yra Priešas,” trečia savaitė sėk
mingai rodomo Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 St., N. Y.

Numatoma, kad ateinan
čiuose New Yorko gubernato
riaus rinkimuose dalyvaus 
tarp 350,000 ir 400,000 kariš
kių. Jų balsų rokavimui ir 
aplikacijų išdavimui jau da
bar įsteigta aparatas 2 Lafa
yette St., N. Y.

Visi gyvenantieji — tarnau
jantieji už valstijos ribų kariš
kiai turės paduoti aplikacijas 
“absentee” baloto gavimui, O 
tarn a uj a n t i e m u žrubeži u ose 
balotus išdalins be aplikacijų.

“Absentee” balotų priroka- 
vimas skaitomas teisėtu iki už 
mėnesio po rinkimų. Atsitiki
me, jeigu nei vienas kandida
tas negautų didelės didžiumos 
civilinių gyventojų, balsų, jei
gu gubernatoriaus išrinkimą 
nusvertų kariškių “absentee” 
balotai, tai gubernatoriaus rin- 

į kimo galutinos pasekmės galė
tų paaiškėti tik po 10-tos d. 
gruodžio.

miestc CIO Tarybos preziden
tas.

Išeidamas jis pareiškė drau
gams, kad armijoj “bus tik tą
sa kovos,” kurioj jis praleidęs 
eilę metų nuo pat vaikystės 
laikų.

6 skirtingos salotos, 11 apeti
to akstintojų, 15-kos rūšių duo
nos, 6 rūšių dezerto ir 6 rūšių 
gėrimų.

York o valstijos Darbo 
grasino išstatyti savo

Kun. Divine Išsikelia 
Philadelphijon

New 
Partija 
sleitą, jei demokratai išstatys 
Bennett’ą kandidatu į guber
natorius. Darbiečiai sako, kad 
jie nestatys atskiro sleito, jei 
demokratai išstatys Mead ar 
Poletti.

Darbo Partija Parinko Savo Kandidatus 
Pagal Veikimą Laimėjimui Karo

Turėjome Dar Karštės-| Demokratai Svarstys 
Sleito Klausimąnę Dieną

Kovingas Unijos Vadas 
Išėjo Armijon

Anais metais paskilbęs by
lomis su buvusia gaspadine 
dėl jos ir kitų negrų i “Tėvo” 
Divine “šventą” kultą Įvesdin
to turto, kuris Divine padarė 
pusėtinu “žemišku karaliumi,” 
Father Divine paskelbė 
liąs su visu savo centru 
ladelphiją.

Priežastis, 
žmonės
piktai Į jį atsinešė. Tačiau sa
vo vienių jų New Yorke jis ža
dėjo neapleisti. Nors Philadel- 
phijoj Įsteigia savo “dangišką 
stotį,” vienok New Yorkan 
savaitė atvyksiąs 
maldas — 
dieviška ii

Ma-

išsike-
į Phi-

miesto
per savo valdininkus

j is,

Gerokai truktelėjus moteriš
kė nusirengė prie 31 st St., New 
Yorke, ir su visais savo 209 
svarų šoko upėn atvėsti,
nydami skęstant, du vyrai ją 
išžvejojo užmetę virvę, o pu
sėtinai piktas dėl to incidento 
jos vyras parsivedė ją namo 
iš Bellevue ligoninės.

kas 
pa
kas 
kas 
pa-

Civilinių Apsigynimo Kasti
nė vis dar pajieško 3,500 vy
ru ir moterų dirbti liuosnoriais 
miesto ligoninėse įvairiose pa
reigose.

New Yorko Apskričio Dar
bo Partija pereitą trečiadienį 
paskelbė savo kandidatus — 
darbiečius ir tuos iš kitų par
tijų, kuriuos Am. Darbo Par
tija laiko remtinais.

Atydesnis žvilgsnis į tą są
rašą parodo, jog jį sudarant 
svarbiausia atsižiūrėta į tai, ar 
tas kandidatas yra tinkamas 
ir nuoširdus savo valstybinėse 
pareigose patarnauti 
mui karo.

Partija ištraukė visus, apart 
dviejų, savo kandidatų — 
Marcantonio ir Rogan.

Vienintele Sąlyga

Darbo Partija pabrėžtinai 
pareiškė, kad :

“Parinkime kandidatą nešti

lai m ė j i-

Partijos 
kongres-

Amerikos Darbo 
sąraše kandidatų į 
manus yra septyni jau esami 
kongresmanais demokratai ir 
vienas republikonas. Darbie- 
čiai taipgi rems vieną naują 
demokratų kandidatą ir išsta
to 2 savo partijos kandidatus. 
Visas sąrašas Darbo Partijos 
New Yorko Apskričio Komi
teto išstatytų savo ir remiamų 
kitų partijų kandidatų yra se
kamas :

James11- me distrikte 
O’Leary, dem.

12- me — Samuel Dickstein, 
dem.

13 — Louis J. Capozzoli, 
dem.

14 — Arthur G. Klein, dem.
15—John Rogan, darbietis.
16 — James H. Fay, dem.
17 — Jos. Clark Baldwin, 

rep.
18 — Garrow T. Greer, Jr., 

rep.
19 — Sol Bloom, dem.
20 — Vito Marcantonio, 

darbiet.
21 — Joseph A. Gavagan, 

dem.
Originaliai Darbo Partija 

turėjo visuose distriktuose sa
vo kandidatus. Bet atsižvel
giant į pavojų, kokiame būtų 
pastatyta Amerikos karo pa
stangos, jeigu būtų išrinkti 
apyzeriški elementai, Darbo

ir 
j

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja penki dideli 

šviesūs kambariai. Renda $23.00 
mėnesj. Trys blokai nuo Highland
Parko, arti Cleveland St. stoties. 
Transportacija gera. Del informaci
jų prašome kreiptis: S. R., 239 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. (168- 
170).

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Marijonos 

Surbiliūtės, po vyru pamiršau pra
vardę. Iš Lietuvos pareina iš Taura
gės valsčiaus ir apskričio, Ameriko
je seniaus gyveno Philadelphia, Pa. 
Norėčiau matytis ypatiškai. Teiki
tės atsišaukti per laišką, arba kas 
Žinote apie ją praneškite, už ką bū
siu dėkinga. — Anna Buivydienė 
(Mackiūtė), 294 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (169-170)

REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirbyctė 

reikalauja patyrusių darbininkų at
rinkimui ir mieravimui žarnų. Nuo
latinis darbas, labai gera mokestis. 
Tuojaus kreipkitės asmeniškai arba 
Saukite: Interstate Casing Co., 29 
Vandewater St., New York City, 
N. Y. Tel. Beekman 3-1190-1.

liavą i sekamas nominacijas ir 
rinkimus mes vadavomės tik 
vienu būtiniausiu principu — 
remti prezidento Roosevelto 
politiką dėjimui visų pastangų 
sumušti fašizmą.

“Kadangi mes širdingiausia 
sutinkame su prezidentu ir 
stojame už jo politiką antro 
fronto išmušimui Hitlerio iš 
karo 1942 metais, to pasekmė 
reikalauja iš mūs prasilenkti 
visų partinių išrokavimų ir 
remti tuos kandidatus, kurie 
nuoširdžiai rėmė prezidentą. 
Dėlto mes nominavome neatsi
žvelgiant į partines linijas.”

Menama, kad Darbo Parti
ja smarkiai darbuosis už išrin
kimą 18-me distrikte kandida
to Greer vieton esamojo Mar
tin J. Kennedy, kurio izolia
cinis balsavimas kongrese davė 
Ašies jėgoms ne vieną priežas
tį džiūgauti.

Kandidatai j Vastijos 
Senatą ir Seimelį

Rinkimuose valstijos senato
rių, atrodo, Darbo Partijos vi
sos didžiosios kanuolės bus at
suktos prieš ragangaudį esa
mąjį senatorių Frederic R. 
Coudert, J r., kandidatuojantį 
iš 17-to distrikto.

Šiuose rinkimuose ir deši
nysis Darbo Partijos sparnas, 
vadovaujamas Alex Rose, ar 
bent jo dalis veiks su oficialiu 
partijos komitetu prieš Cou- 
dertą, neišstatys savo atskiro 
kandidato prieš Finkelsteiną, 
Couderto oponentą.

Coudertas, kaip atsimena
me, užsipelnė visų Amerikai 
gerovės ir išlikimo demokrati
jos šalininkų rūstybės, kada 
jis, iš kairės ir dešinės visus 
antifašistus pravardžiuodamas 
raudonaisiais, ant mokytojų 
vedė ragangaudišką ataką ir 
mėtė iš darbo kiekvieną fašiz
mo priešą, kurį tik nutvėrė ar 
nužiūrėjo neapkenčiant fašiz
mo.

Pastaruoju laiku Couderto 
šėras dar labiau nupuolė vi
suose demokratiją mylinčiuo
se žmonėse, kuomet iškelta 
aikštėn, kad jis buvo ir tebė
ra hitleriškos Vichy valdžios 
advokatų firmos nariu. Tas, 
žinoma, nereiškia, kad jis pats 
nuvirs nuo sosto. Anaiptol. 
Reikės juo sunkiau padirbėti, 
kadangi žinia, jog karo laikais 
Hitleriui ir jo sėbrams Ame
rikoje už vis svarbiau prigrūs
ti valstybės ir valstijų įstatym- 
davystę ir valdvietes sau prie
lankiais žmonėmis. D-s.

Pereitą savaitę prasidėjęs ir 
sekmadienį pasiekęs visų, lai
ku rekordą tai dienai karštis 
neprasišalino, bet sugrįžo pir
madienį virš puse laipsnio su
stiprėjęs, 92.6.

Nuo karščio nežinoma mo
teris krito gatvėj prie 7th 
Avė. ir 18th St., New Yorke. 
Ją nuvežė šv. Vincento ligo
ninėn.

J. Granbeary, Vandens Tie
kimo Departmento darbinin
kas, karščio apsvaigintas kri
to gatvėj ir prasimušė galvą. 
Taipgi nuvežtas ligoninėn. 
Pora kitų asmenų, vienas nuo 
gatvės, kitas iš ofiso, buvo nu
gabenti į ligonines parblokšti 
karščio.

New Yorko valstijos demo
kratų viršininkas Farley šau
kia savo komiteto posėdį šį 
penktadienį. Reikalą šiam po
sėdžiui, sakoma, iššaukė Dar
bo Partijos pagrasinimas iš
statyti savo sleitą, jeigu de
mokratai statys kandidatu Į 
gubernatorius Bennettą, kurį 
visos karui laimėti 
jėgos laiko esant 
ir dėlto neremtinu

Visi prezidento 
politikos
išstatymą Mead arba Poletti.

šalininkų 
a py z oris k u 
kandidatu. 
Roosevelto

šalininkai stoja už

Jie Turi Nepadorią Mintį

Patricia Adler, 9 metų, už
mušta automobiliaus šokinė
jant ties atidarytu gatvėj van
deniu, ant W. 54th St., tarp 
9 ir 10th Avės. 
Automobilistas 
tas ir paleistas, 
kitų

Yonkers’o majoras Benja
min F. Barnes išvadino įsta- 
tymą prieš nešiojimą gatvėse 
kelnaičių (shorts) “paiku” j- 
statymu.

. pasiūlys sekamame Miesto Ta
rybos posėdyje tą įstatymą at-

Austin Hogan, paprastai 
unijistų vadinamas “kovinguo
ju airiu” arba “kovinguoju 
Austinu,” Transporto Darbi
ninkų Unijos Didžiojo New 
Yorko Lokalo prezidentas, ta
po priimtas armijon pereitą 
pirmadienį.

Austinui suruoštose išleistu
vėse pereitą šeštadienį, vieš
butyje Commodore, dalyvavo 
virš tūkstantis transportininkų 
ir Įeitų unijų vadų.

Austin, žymiausis iš įsto- 
jančių armijon darbo unijų 
vadų, apart viršininkystės sa
vo lokale, kuris jo vadovybės 
laiku išaugo nuo kelių šimtų 
narių j vieną iš galingiausių 
miesto unijų, yra ir centralinės

atlikti 
atvežti viską, 
išsivežti viską, 

žemiško bus sunešta į tas
maldas.

Jo išleistuvių pamaldų ir 
pamokslo išklausyti susirinko 
daug jo pasekėjų, bet jo išleis
tuvių bankietan teįsileista ar 
teišsigalėjo ateiti tik apie pus
antro šimto svečių.

Tiems, kurie atėjo, kaip pa
duodama dalyvių, būta 
pasivaišinti: mažiausia 8
šių mėsos, bent 15 daržovių,

Kalbėdamas į gyventojus 
per radio majoras LaGuardia 
sakė, kad tik požeminėmis 
dūdomis atvedimas miestan 
gazolinos pagerins padėtį.

Skelbiama, kad įsteigta New 
Yorko Porto apsaugos pulkas 
iš parinktinių pajūrio sargy
binių.

jis pats

nelaimių.

perklausinė- 
vyko ir eilė

Jiidis Turėjo Virš 
Milioną Žiūrovą

“Kas piktinasi kelnaitėmis, 
to paties mintis nešvari,” už
kirto majoras tiems, ’ kurie 
kiekviename menkniekyje ma
to nepadorumą.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

su

kuo
rū-

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bc.nus ir štampas.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai 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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

“Mrs. Miniver,” filmą 
Greer Garson ir Walter Pid- 
geon priešakyje, ateinantį ket
virtadienį pradės 8-tą savaitę 
Radio City Music Hali. Tai 
buvo pirma to teatro gyvavimo 
istorijoj išbuvus 7-nias ir pa
likta 8-tai savaitei filmą.

Per pirmas 7 savaites lan
kytojų skaičius siekė virš mi- 
liono, pereito sekmadienio va
karą nuperkant milioninį ir 
1,000,001 bilietus.

Willkie Užgyrė New 
York Unijų Žygį

Wendell L. Willkie didžiojo 
New Yorko Industrinių Unijų 
Tarybai atsiųstame pranešime 
pareiškė, kad :

“Jūs atliekate gražų daly
ką. . . Mes čionai Amerikoje 
manome paremti savo vadus 
veikimu.”

Jis tai pareiškė apie liepos 
22-rą unijų šaukiamą demons
traciją Madison Square Par-

Willkie pareiškimą unijos 
įsvarbina, kaipo požymį žmo
nių vieningumo rėmime 
fronto judėjimo.

antro

Lygos 
Par Iš

turėjęs užsidaryti dėl

Policijos Atletiškos 
patalpos, 1553 Eastern 
way, 
stokos lėšų.

Lems lOTim unsaidthe

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

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

KAINOMIS 
BOSITE

PATENKINTI
VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... .--------

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

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 joweli . $29.75. . $33.75

BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

Stanley Kolbusz, 19 m., 
Holyoke, Mass., susiėmime su 
grupe vaikezų Harleme tapo 
peiliu sužeistas širdin, kurion 
daktarai sudėjo 7 stičius.

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,

gerais patyrimais ir su

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

t. h‘-
Kiekvieną sub atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė. 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir

660

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

GRAND STREET

už prieinamą kainą.

DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.
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