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Metams

“Lietuvių iliuzijos, būk vo
kiečiai atsteigs nepriklausomą 
Lietuvą, greit išnyko, ir jie, 
Hetuviai (fašistai), pradėjo iš
lieti savo nepasitenkinimą ant 
žydų. Drąsinant ir gelbstint 
vokiečiams, prasidėjo masiniai 
žydų žudymai. Per kelias die
nas virš 30,000 žydų buvo už
mušta viename Vilniaus mies
te. Vienas garsiausiųjų ir 
brangiausiųjų visame pasauly
je žydų knygynų buvo sunai
kintas ir sudegintas.”

Šitokį įvertinimą anodą lie
tuviams fašistams - hitlerinin
kams Vilniuje žmogus, kuriam 
pavyko pabėgti iš okupuotojo 
Vilniaus šių metų pradžioje, 
įspūdžiai tilpo “Poland 
Fights” leidinyje iš š. m. bir
želio 5 d.

Vokiečiai, sako tasai lenkas, 
įžengė į Vilnių birželio 24 die
ną. Keliomis valandomis prieš 
įžengimą,' lietuviški fašistai 
organizavosi juos pasitikti.

Kitais žodžiais, šis lenkas 
patrijotas pradengia uždanga
lą ir parodo kad ir mažytį 
kampelį to nežmoniško, bai
saus darbo, kurį lietuviški fa
šistai dirbo išvien su amžinais 
lietuvių tautos neprieteliais, 
vokiškais barbarais.

Be abejo, tais niekšų dar
bais džiaugsis Michelsonai, 
Pakštai, Tysliavos ir kitoki lie
tuviški pro-naciai ir anti-semi- 
tai. Bet padorus žmogus, tik
ras lietuvis patrijotas jais 
šlykštėsis!

Jau turime birželio 9 die
ną, bet Rytų Fronte dar vis 
nieko “didelio” neįvyko. O 
reikia atsiminti, kad 1940 me
tais iki šitos dienos vokiečiai 
jau buvo užkariavę Norvegi
ją, Hollandiją, Belgiją ir 
Franciją. 1941 metais iki ši
tos dienos jie buvo užkariavę 
Balkanus ir Kretos salą, ir tu
rėjo paruošę kariuomenę pa
sakingai pulti Sovietų Sąjungą.

Vadinasi, šiemet Hitlerio 
kariuomenė pavėlavo. O ją tai 
privertė padaryti galingoji 
Raudonoji Armija.

Bet nereikia manyti, kad 
Hitleris nieko nebandys dary
ti. Bile dieną, bile valandą 
(gal net kai šituos žodžius 
skaitytojas skaitys) Rytų 
Fronte užsiliepsnos didžiausi 
mūšiai, kokius pasaulis yra 
matęs. Nes Hitleris bandys ką 
nors daryti. Gal būt, kaip tas 
pažeistas žvėris, jis bandys 
prieš galą visomis jėgomis pa- 
sikratyti ir šokti ant sžvo prie
šo —- gal Imk Rostovo, gal 
link Kalinino, gal ant Lenin
grado.

Štai, kodėl Jungtinės Tau-j 
tos turėtų atidaryti antrąjį 
frontą Vakarų Europoje.

Hitleris sveikina Suomijos 
liaudies mėsinėtoją Manner- 
heimą. Hitleris jam užkorė 
vokišką medalį.

Amerikos atstovas Suomijai 
taipgi sveikina ta patį Man- 
nerheimą.

Tuo pačiu sykiu Suomijos 
kariuomenė užkinkyta karui 
prieš Sovietų Sąjungą. O So
vietų Sąjunga yra Amerikos 
talkininkė. Mes siunčiame jai 
ginklus, orlaivius, tankus, kad 
nugalėti vokiškus bestijas, kad 
sunaikinti suomiškus bestijas.

Kaip tą viską suderinti?!

Dar kartą pareiškiu: Di
džiojo New Yorko ir apylin
kės lietuviai: ruoškimės iškil
mingai dalyvauti “New York 
City at War” demonstracijoj 
— birželio 13 dieną!

—
Maskva, birž. 8. — Sovie

tų kariuomenė Kalinino 
fronte, i šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, Įvare gilų ir 
platų kylį į vokiečių linijas.
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Japonai Nuskandino Tūks
tančius Chinų, Stačiusių 

Slaptas Tvirtumas
Chungking, Chinija. — 

Chinų laikraštis “Ta Kung 
Pao” pranešė birž. 7 d., kad 
japonai nuskandino tūks
tančius chinų darbininkų 
Amūro upėje po to, kai tie 
chinai užbaigė darbus prie 

I slaptų tvirtumų statymo 
palei Manchukuo rubežių 
su Sovietais. Šiuos versti
nai darban suvarytus chi- 
nus japonai nužudė, kad 
chinai neišduotų tų tvirtu
mų sekretų.

Anglijos Orlaiviai Vėl 
Naikino Emdeną, Nacią 

SubmarinŲ Stovyklą
London. — Trejetas šim

tų Anglijos orlaivių naktį 
sprogdino ir degino Vokie
tijos uosto Emdeno įrengi
mus, submarinų stovyklą, 
fabrikus ir kitus svarbius 
pastatus. Anglų lakūnai už
kūrė didžiulius gaisrus ir 
smarkias eksplozijas Em- 
dene. — Emden yra svar
bus Vokietijos prieplaukų 
miestas prie Šiaurinės Jū
ros.

Kiti anglų orlaiviai pleš
kino vokiečių uostus, orlai
vių stovyklas, geležinkelius 
ir fabrikus šiauriniame 
Francijos pajūryje.

Per tuos žygius anglai 
prarado 10 orlaivių.

Atrodo, kad Anglija vy
kdo savo ministerio pirmi
ninko Winstono Churchill’- 
io prižadą oro bombomis 
naikint \vieną nacių miestą 
po kito.

(Hitlerininkų radijas pa
sakojo, būk anglų lakūnai 
ardę “nekarines Emdeno 
dalis ir dėl to nukentėję ci
viliai gyventojai.”)

Pagerbtas Sovietinis 
Oro Didvyris

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė leitenan
tui lakūnui Aleksiui Chlo- 
bistovui titulą Sovietų Są
jungos Didvyrio (Hero
jaus). Jis, veikdamas ame
rikiniais Tomahawk lėktu
vais Murmansko fronte, su
naikino 13 vokiečių orlai
vių. Be kitko, jis, “kirpda
mas” savo lėktuvo propele
riu bei sparnu, sunaikino 
tris priešų orlaivius, lėkda
mas 309 mylias per valan
dą, kol, pagaliaus, pats nu
krito su savo lėktuvu. Chlo- 
bistovas liko rimtai sužei
stas, bet jau baigia pagyti.

Sovietai Mato Didžią 
Svarbą Amer. Laivyno 
Mūšyj prieš Japonus
Maskva, birž. 8. — Sovie

tų Komunistų Partijos laik
raštis “Pravda” spaudina 
pirmiausioje vietoje prane
šimus apie Amerikos laivy
no pasisekimus mūšyje 
prieš Japonijos laivyną ties 
Midway sala.

SOVIETAI ATMETA AT
GAL NACIUS ŠTURMUO
JANČIUS SEVASTOPOLĮ

Naciai Paklojo Jau Desėtkus Tūkstančių Savo Kariuome
nės prie Sevastopolio, bet jis Vis Atsilaiko

Maskva, birž. 8. — Jau 
trys dienos, kai vokiečių 
kariuomenė, orlaiviai ir 
fašistų kariniai laivai štur
muoja apgultą Sevastopolį, 
Sovietų laivyno • stovyklą 
pietinėje dalyje Krimo pu- 
siausalio. Priešų šturmavi- 
mai tapo atmesti atgal, 
kaip teikia Raudonosios 
Armijos pranešimas.

Per tris dienas sovieti
niai lakūnai ir priešorlai- 
vinės kanuolės nukirto že
myn 38 orlaivius iš ty, ku
rie atakavo Sevastopolį. 
Pirmiau Sevastopolio gynė
jai nušovė 13 vokiečių or
laivių-

Bent 200 tūkstančių vo
kiečių ir rumunų kariuo
menės atakuoja Sevastopo
lį, vartodami 100 tankų, 
200 orlaivių, kanuolės šau
dančias 14-kos colių sviedi
niais, liepsnų švirkštikus 
ir kitus pabūklus.

Sovietų artilerija, orlai
viai ir pėstininkai, atrem
dami priešus, padarė jiem 
didelių nuostolių. Sovietų 
lėktuvai yra saugiose pože
minėse patalpose.

PERANKSTI NACIAI 
GYRĖSI

Gruodžio mėnesį pernai 
vokiečiai per 17 dienų pra
rado 55 tūkstančius savo 
kariuomenės prie Sevasto
polio. Nacių komandierius 
buvo žadėjęs užimt Sevas
topolį iki lapkričio pusės.

NACIAI SUVARĖ CECHUS PAGERBT LAVONĄ 
JU KORIKO HEYDRICHO

London. — Naciai grū
modami suvarė gyventojus 
Pragos, čechijos sostinės, į 
gatves atiduot pagarbą už
muštam Reinhardui Heyd- 
richui, cechų korikui, kuo
met jo lavonas buvo gabe
namas į geležinkelio stotį 
pervežt j Berlyną.

Du cechai gegužės 27 d. 
mirtinai sužeidė Heydrichą, 
Hitlerio paskirtą Čechijai 
“globėją” ir slaptosios po
licijos komandierių tame 
krašte. — Per dvi dienas 
po paskyrimo jis tuomet 
nužudė šimtus cechų.

Hitlerininkii radijo žinio
mis, dabar jie sušaudė 350 
nekaltų žmonių už tai, kad 
pora kitų cechų padarė ga
lą tam budeliui.
GRŪMOJA IšžUDYT VI
SUS NEBENDRADAR
BIAUJANČIUS SU NA

CIAIS ČECHUS
Naciai, belaidojant Hey

drichą, grūmojo per radiją 
ir laikraščius išnaikint vi
sus tokius cechus, kurie ne
bendradarbiaus sųl hitleri
ninkais, nors tie čelhai nie
ko nedarytų prieš nacius, o 
tik užsilaikytų abejutiškai 
ir nedirbtų veikliai išvien 
su naciais. '

Hitlerininkai grąsino be 

Nuo to laiko praėjo dau
giau kaip puąė metų, o nuo 
Sevastopolio apgulos pra
džios jau 220 dienų, bet 
priešai vis atmušami nuo 
to miesto su jo svarbiausia 
Krime laivyno baze. Ir kol 
Sevastopolis tebėra Sovietų 
rankose, tol gręsia pavojus 
priešų laivais, kurie mė
gintų gabent savo kariuo
menę į Kerčą, rytinį Kri
mo galą, ar bandytų veikt 
prieš Sovietų Kaukazą per 
Kerčo jūros siaurumą.

NORMALUS GYVENI
MAS APGULTAME 

MIESTE
Visi Sevastopolio gyven

tojai sumobilizuoti dirba ir 
dalyvauja miesto gynime, 
gyvenimas mieste yra ste
bėtinai normalus ir žmonės 
gauna tos pačios dienos lai
kraščius iš Maskvos, kaip 
rašo Ralph Parker, New 
Yorko Times maskviškis 
korespondentas. Jis taipgi 
pastebi •’

“Vokieti j apturėtų užval- 
dyt Sevastopolį, jeigu no
rėtų laivais gabent reikme
nis iš Dunojaus žiočių prie
plaukų, žibalą iš Rumuni
jos, maistą iš Dunojaus ba
seino, ginklus iš Rumuni
jos fabrikų ir rekrutuoja
mus kareivius iš pasidavu
sių naciams kraštų.”

Bet hitlerininkai vis at
kanda dantis į didvyrišką 
Sevastopolį.

pasigailėjimo a p s i d i r b t 
ypač su cechų kunigais ir 
mokytojais, jeigu jie skleis
tų neramumą tarp čechijos 
gyventojų prieš vokiečius.

amerikiečiaTTorregido-
RE ŠIMTADOLERINEMIS 
DEGĖ SAU CIGARETUS

Melbourne, Australija. — 
Pirm negu Japonai įsiveržė 
į amerikiečių salą-tvirtu- 
mą Corregidorą, Filipinuo
se, tai amerikiečiai sudegi
no popierinius Jungtinių 
Valstijų ir Filipinų pinigus, 
viso iki 100 milionų dolerių 
vertės. Amerikos kareiviai 
šimtadolerinemis degė sau 
cigaretus.

Hitlerininkai Iškrausto 
Prancūzus iš Šiau

rinės Francijos
Berlin, birž. 8. — Naciai 

iškrausto francūzus iš šiau
rinio Francijos ruožto.

(Matyt, naciai bijo, kad 
tie francūzai padėtų ameri
kiečiams ir anglams, jeigu 
šie įsiveržtų į šiaurinę 
Franciją).

Fašistų Radijas Slepia, kad 
Talkininkai Gali Atida

ryt Antrą Frontą

New York. — Ofisas Fa
ktų ir Skaitmenų parodė, 
kaip Hitlerio ir Mussolinio 
radijas stengiasi paslėpt 
nuo savo publikos pavojų, 
kad Jungtinės Tautos gali 
atidaryt antrą karo frontą 
prieš fašistus Europoje.

Vokietijos ir Italijos ra
dijas retai kada teprisime
na apie antro fronto gali
mybę ir tik tiek, kad, gir
di, “tas antro fronto biznis 
vėl sumažėjo.”

Vien Murmansko Fronte 
Sovietai Nušovė 43

Priešą Orlaivius
- Maskva.— Naciai ir suo
miai stengiasi perkirst ge
ležinkelio susisiekimus tarp 
šiaurinio Sovietų uosto 
Murmansko, Maskvos ir ki
tų sovietinių miestų. Tatai 
fašistams nevyksta, ir So
vietų oro jėgos sunaikino 
43 priešų orlaivius ir sužei
dė dar 20 ar daugiau jų 
šiuo žygiu vien tik Mur
mansko - Leningrado fron
te.

Traukiniai atgabena į 
Maskvą daugiau amerikinių 
automobilių ir trokų, kurie 
laivais atsiunčiami į Mur
manską.

Australai Entuziastiški 
dėl Amerikos Laivy

no Pergalės
Australija, birž. 8.—Jun

gtinių Tautų komandierius 
gen. MacArthur pasiuntė 
šiltą sveikinimo telegramą 
admirolui Nimitzui, Ameri
kos laivyno komandieriui 
Ramiajame V a n d e n y ne. 
MacArthur sako, jog Aus
tralijos gyventojai pilni en
tuziazmo del Amerikos lai
vyno žygių prieš japonų lai
vyną ties Midway sala.

Daug Didesni Japoną 
Nuostoliai Jūroje

Pearl Harbor, Hawaii, 
birž. 8. — Mūšyje ties Mid
way sala Amerikos karo 
laivai ir orlaiviai nuskandi
no du ar tris japonų lėk- 
tuvlaivius ir bent vieną ka
rinį laivą naikintuvą, o 
sunkiai sužeidė vieną ar du 
priešų lektuvlaivius, ketu
ris iki šešių šarvuotlaivius 
ir tris transporto laivus su 
kariuomene ir pabūklais. 
Japonai nuskandino tik vie
ną Amerikos naikintuvą ir 
sužeidė vieną lėktuvlaivį.

Bėga Japoną Laivynas
Washington, birž. 8. — 

Amerikos admirolas Nimitz 
pranėša, kad japonų laivy
nas bėga toliau į vakarus 
nuo Midway salos.

, Roma. — Fašistai pasa- 
.koja, kad jie Libijoj suėmę 
vieną anglų generolą.

DAUGUMA JAPONŲ KARO 
LAIVŲ PRAKIŠO MŪŠĮ 
TIES MIDWAY SALA

Dar Tebesiaučia Du Mūšiai tarp Amerikos ir Ja Jonijos Lai
vynų; Japonai Nukentėjo Daug Didesnius Ni ostolius

Washington. — Admiro
las Ernest J. King, vyriau
sias Jungtinių Valstijų lai
vyno komandierius, pareiš
kė, kad šios šalies karo lai
vai ir orlaiviai tebeveda 
mūšius prieš japonų laivy
no jėgas nuo Hawaii salų 
iki Dutch Harboro, Analas- 
kos saloje, arti Alaskos pu- 
siausalio. Jis sakė, jog 
Amerikos laivynas nuken
tėjo tik “palyginti nežymių 
nuostolių,” atsižvelgiant į 
didelius Japonijos laivyno 
nuostolius.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais admirolas King 
išsireiškė, jog dabartiniai 
laivynų mūšiai Midway sa
los srityje ir ties Aleutų 
salomis, netoli Alaskos, ga
lės išspręst, kaip toliau vy
stysis karas su Japonija.

Admirolas King nesakė, 
kad japonų laivynas jau 
sumuštas ties Midway sala, 
nors japonų laivynas nu
kentėjo kur kas daugiau 
nuostolių ir traukiasi to
lyn į vakarus nuo Midway 
linkui Japonijos. Amerikos 
karo laivai ir orlaiviai sten-
giasi užklupt sunkiai sužei- jų.

DARBO FEDERACIJOS UNIJOS REIKALAUJA
PALIKT HARRĮ BRIDGESĄ AMERIKOJ

Chicago. — Darbo Fede
racijos Kepėjų Unijos tary
bos pirmininkas John Fite- 
le pareiškė, kad generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Biddle, nuspręsda
mas deportuot CIO vadą, 
“padarė žingsnį priešingą 
tautinei šios šalies vieny
bei, ir mes turime daryt vi
sus galimus žingsnius, kad 
pakeist tą sprendimą.”

David Weisman, sekreto
rius Federacijos Kepėjų 
Unijos lokalo 247-to, pabrė
žė, kaip daug Harry Brid
ges patarnavo darbininkų 
judėjimui ir karinėms Am

Suomija, Hitleriui Atsi
lankius, Pasmarkino 
Veiksmus prieš SSRS

Amerikiečių žinių agen
tūra United Press praneša, 
kad Suomijos (Finliandi- 
jos) armija ir orlaiviai pra
dėjo plačiau ir smarkiau 
veikt prieš Sovietus po to, 
kai Hitleris atsilankė Suo
mi jon ir davė Vokietijos 
Aro Ordinų Mannerheimui, 
vyriausiam suomių koman- 
dieriui - diktatoriui.

Chungking, birž. 8. —Chi- 
nų kariuomenė, kuri buvo 
pasitraukus iš Burmos į In
diją, jau perėjo į Chiniją ir 
kovoja prieš japonus Yun- 
nane.

stus priešų laivus, kurie 
šlubuodami plau na namo. 
Blogas oras tarhauja tiem 
japonų laivam kaip prie
danga nuo amerikinių jė-

DIDžIULIAI JAPONŲ
LAIVYNO NUOSTOLIAI
Pagal dar nepilnas žinias, 

amerikiečiai ties Midway 
sala nuskandino du ar tris 
karinius japonų laivus-lėk- 
tuvų išvežiotojus ir sun
kiai sužeidė tris didžiuosius 
karo laivus, vieną ar du lė
ktuvų išvežiotojus, keturis 
šarvuotlaivius ir tris trans
porto laivus su kariais ir 
pabūklais. Tuo tarpu japo
nai sužeidė vieną Amerikos 
lėktuvlaivi.

Midway sala yra už 1,- 
300 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Amerikos salų Hawaii.

Japonai buvo sutelkę 
daugumą savo laivyno jėgų 
prieš Midway salą, tikėda
miesi ją užimt kaip papėdę 
tolesniems savo karo veiks
mams prieš Hawaii salas ir 
pastot Amerikai laivų kelią 
į Australiją. Amerikiečių 
pasisekimas ties Midway 
dabar atitolino tokį pavo-

erikos pastangoms. Jis pa
reiškė :

“Biddlc’o įsakymas de
portuot Bridgesą (Austra
lijon) yra didelė klaida. 
Tas įsakymas tikrai netar
nauja reikalams tautinės 
vienybės.

“Kiek man žinoma, tai 
nėra jokio parodymo, kad 
Harry Bridges būtų bet ka
da veikęs prieš mūsų šalies 
valdžią.”

Biddle įsakė deportuot 
Bridgesą už tai, kad jis, 
girdi, kada tai priklausęs 
Komunistų Partijai, nebū
damas Jungtinių Valstijų 

j piliečiu.

Švedai Šaudė į Skri
dusius per Švediją 

Nacią Orlaivius
Švedai šaudė j skridusius

Stockholm, šved. — Penk
tadienio naktį priešlėktuvi
nės švedų kanuolės šaudė į 
12 vokiečių orlaivių, kūne 
skrido per Švediją į Suomi
jos frontą prieš Sovietus. 
. Stockholme eina gandai, 
kad Švedija darysianti ati
tinkamus karinius žings
nius, jeigu vokiečių orlaiviai 
ir toliau lėks per ją į šiau
rinį Sovietų frontą.

Washington. — Japonai 
labai prakišo jūrų mūšį ties 
Amerikos sala Midway, kaip 
matyt iš oficialių praneši
mu.
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Nuodas Prieš Nuodą
Gerai prezidentas Rooseveltas padare 

įspėdamas japoniškus žvėris, kad, jei jie 
ir toliau bandys naudoti nuodingąsias 
dujas prieš chiniečius, tai Amerika tą 
patį naudos prieš japonus.

Atrodo, kad tiek vokiški, tiek japoni
ški plėšikai, matydami, kad jiems neuž
ilgo bus padarytas galas, griebiasi bjau
riausių priemonių: nuodingų dujų. Prieš 
kiek laiko buvo patirta, kad naciai nau
doja nuodingąsias dujas Krymo pussaly- 
je, o dabar patirta, kad japonai naudoja 
jas Chinijoje.

Anglijos ministeris pirmininkas Chur- 
chillas andai įspėjo Hitlerį, o šiomis die
nomis prezidentas Rooseveltas panašiai 
įspėjo japonišką plėšiką, kad, jei ir to
liau nuodingos dujos bus naudojamos, tai 
jos bus naudojamos abišališkai: Anglija 
ir Amerika naudos jas prieš vokiečius ir 
japonus.

Taip ir turi būti!

------------------z.—
Garbinga Jugoslavą Liaudis

Iš Turkijos pranešimas sako, kad virš 
60,000 jugoslavų partizanų, vadovystėj 
generolo Draha Mihailovich, laiko fron
tą Sarajevo miesto srity j prieš Hitlerio, 
Mussolinio ir pardavikiškos Kroatijos 
valdžios jėgas. Kovos eina Drinos upės 
pakraščiais.

Jugoslavai partizanai ištrenkė italus 
iš Dubrovniko prieplaukos. Sakoma, kad 
labiausiai pasižymi Juodkalnijos Dubrov
niko srities komunistinis jaunimas. Sun
kioj kovoj žuvo Juodkalnijos komjauni
mo vadas Budimir Tamovič.

Jaunimas leidžia priešhitlerišką laik
raštį “Golos Černoj Goj.” Tamovič buvo 
šio laikraščio redaktorius ir tada, kada 
naciai ir fašistai pradėjo ant Jugoslavi
jos ir Juodkalnijos puolimą.

Drąsios Jugoslavijos, Juodkalnijos ir 
Kroatijos partizanų kovos aiškiai paro
do, kaip be pamato yra kalbos, būk Ang
lija nėra dar pasirengusi atidaryti antrą 
frontą. Jeigu Jugoslavijos liaudis, ku
rios šalį virš metai atgal Hitlerio ir Mus
solinio gaujos nusiaubė, gali kovoti ir 
laikyti frontą, tai kodėl negalėtų 4,000,- 
000 anglų kareivių, gerai apginkluotų 
Amerikos ginklais ir su pagelba Jungti
nių Valstijų . armijos, atidaryti frontą? 
Aišku, kad gali ir to reikalauja pačios 
Anglijos gerovė ir Jungtinių Tautų karo 
laimėjimas.

“Kada Hitleris užpuolė 
Tarybų Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą, tai “Naujienos” 
atvirai vedė nacių propa
gandą. Bet kada Vokietijos, 
Italijos, Japonijos razbai- 
ninkai užpuolė Jungtines 
Valstijas, žudo mūsų žmo
nes, skandina laivus, kėsi
nasi pavergti mūsų šalį, tai, 
žinoma, “Naujienos” ir 
joms panaši spauda negali 
atvirai už Hitlerį ir jo 
“naują tvarką” agituoti, bet 
priversti pridengtai tą da
ryti. Vienok, nuo nacių pro
pagandos neatsisakė. Talpi
na Hitlerio propagandos 
paruoštus lietuvių vardus 
“po prievarta išvežtų,” tal
pina diena iš dienos “Laiš
kus iš Lisabono,” tai yra,
fašistinės Portugalijos, kur 
hitlerininkai įsteigė propa
gandos biurus. *

Reikia Imti Rimtai
Ši savaitė yra Civilinio Apsigynimo 

Savaitė. Per ją kiekvienas civilinis žmo
gus, ypačiai jei jis gyvena pajūrio mies
tuose, kur vokiečių ar japonų bomberiai 
gali bile kada pasirodyti, privalo susi
pažinti su visomis pareigomis, kurių rei
kalauja iš jo žmonių apsigynimas.

Tenka pasakyt, kad yra daug žmonių, 
kurie civilinio apsigynimo klausimą ima 
dar vis labai lengvai. Kalbėk tu jiems 
apie civilinio apsigynimo problemas, tai 
jie juokiasi, tarytum tai būtų pasakos.

Deja, taip nėra. Mūsų miestai bile 
kada gali būti užpulti ir jei mes nebūsi
me gerai prisirengę priešo užpuolimus 
sutikti, mes galime skaudžiai nukentėti.

Dėlto kiekvienas pilietis privalo dė- 
mėtis ir rimtai dėmėtis civilinio apsigy
nimo klausimais. Jis ir ji privalo būti pa
sirengę apginti save, savo namus, savo 
kaimyną ir podraug visą mūsų kraštą!

Fašistai Juokėsi, Kai Žmonės 
Skendo

Iš Key West, Floridos, praneša, kad 
Italijos submarinas nuskandino Brazili
jos prekybinį laivą. Iš skęstančio laivo 
iššoko žmonių, kurių vieni greitai nu
skendo, kiti ilgiau kovojo už savo gyvy
bę. Iš submarine atvaros išsikišę keturi 
fašistai oficieriai žiūrėjo ir juokėsi, kaip 
žmonės skendo.

Vis gi ne visi žmonės nuskendo, 47 iš 
jų, po 29 valandų sunkios kovos, gelbė
jimosi laiveliais pasiekė kraštą ir papa
sakojo, ką jie matė. Jų įsitikinimu, sub
marinas buvo italų.

Vietoj Pompų — Mortiros
Iš Maskvos praneša, kad fabrikas, ku

ris pirmiau gamino vandens pompas, da
bar jau gamina apkasų kanuoles — mor- 
tiras. Abelnai, visa Sovietų Sąjungos 
gamyba dirba karo laimėjimo reikalams 
ir aprūpina 2,000 mylių ilgio frontą gin
klais ir amunicija.

1941 m. lapkričio menesio pabaigoj, 
Sovietų Sąjungos vyraiusybč nusprendė 
įsteigti speciali komisarijatą, kurio pa
reiga pervesti kitų gamybų fabrikus į 
karo reikalams dirbančius fabrikus. Nuo 
to laiko įvairūs fabrikai, dirbtuvės, stai
giai pakeitė savo gamybą.

Sovietų Sąjungos tvarkoj tas buvo ne
sunku padaryti, nes vyriausybė nesusi
dūrė su jokiomis privatinės nuosavybės 
kliūtimis, nes visi fabrikai ir dirbtuvės 
yra visuomenės nuosavybė ir jie tą ga
mina, kas liaudžiai labiausiai tuo laiku 
reikalinga.

“Naujienos” No. 121, 
1942, išspausdino vieną to
kį “Laišką iš Lisabono,” 
.kuriame rašo, kad lietuviai 
bus naujos rūšies žmonės, 
būtent “išsinerę iš praei
ties” ir “jie įsijungs į varo
mąją jėgą.”

Kokios gi tai rūšies bus 
lietuviai, kurie išsiners iš 
savo praeities? Ką gi reiš
kia “įsijungs į varomąją 
jėgą”? Jie išsinėrę jau 
daugiau nebus lietuviai, jie 
bus naciai. Juk lietuviai ge
rai žino, kaip Mažoj Lietu
voj, Tilžės ir Klaipėdos 
.krašte lietuviai “išsinėrė iš 
praeities,” tai liko tik jų lie
tuviškos, suvokietintos pa
vardes, bet pačių lietuvių
neliko. Iš Stulpelių liko tik 
Stulpeinen, išiPilkalnelio tik 
Pilkainen ir panašiai. “Nau-

Italijoj Puola Ūpas
Mr. Reynolds Pickard, kuris surinko iš 

įvairiausių šaltinių ’ žinias apie Mussoli- 
nip Italiją, teikia davinių, kad Italijoj 
žmonių ūpas labai nupuolęs, kad Musso
linio karas neturi žmonių pritarimo.

Jis sako, kad Mussolinis turi apie 
3,600,000 armiją. Jis planavo dalį jos 
siųsti karui prieš Sovietų Sąjungą, bet 
Raudonosios Armijos užduoti smūgiai 
Mussolinio divizijoms Ukrainoj atėmė 
jam apetitą. Dar daugiau, visoj šaly ne
rimas, tai Mussolinis ir Hitleris pastatė 
daug armijos daboti Italijos miestus, jū
rų pakraščius, taip pat pasiuntė Fran- 
cijon smaugti žmones, Balkanuose žudyti 
civilius gyventojus ir dalį armijos į Is
paniją ir Portugaliją.

Taip veik ir neliko Mussolinio armijos 
karui prieš Sovietus. Jo armijai teko bu
delio rolė. Reikia pasakyti, kad fašistinė 
Italija panešė didelius nuostolius Ethio- 
pijoj, Libijoj, Balkanuose, o turint min
tyj, kad Ispanijos karas taip pat daug 
kainavo, tai fašistinės Italijos jėgos 
nykte-nyksta.

Vaizdas iš Vokietijos miesto Cologne, kurį Anglijos bomberiai pavertė beveik visą 
į griuvėsius. Paveikslas nuimtas prieš anglą bomberią “vizitą.”

jienoms” tokis išsinėrimas 
labai patinka ir jos jį pro
paganda ja.

O “varomoji jėga,” tai y- 
ra niekas kitas, kaip Hitle

rio jėga. Štai, ko nori na
ciai. Štai, kokią jų propa
gandą deda Chicago j “Nau
jienos.”

Naciai, hitlerininkai, ne 
vien Lietuvoj žudo žmones 
ir daro viską, kad lietuvius 
perauklėjus. Jie tai daro 
kiekvienoj pavergtoj šalyj. 
•Štai Lenkijoj išeinąs slap
tas lenkų laikraštis “Pol- 
.szcza Walczy” (Lenkija Ko
voja) aprašo nacių įsteig
tą logerį Elenove, netoli 
Lodzio, kuriame perauklė- 
ja lenkus, kad ir jie išsi
nertų iš savo praeities. 
To straipsnio turinį sutrau
koj paduodame.

. Vasarą, 1941 metais, Ele
nove naciai įsteigė logerį, 
kurio tikslas — “pagerinti 
šiaurinę rasę.” Ten atvyko 
Hitlerio specialistai ir jau
nimas. Tuojau lenkai pasi
gedo savo sūnų ir dukrų, 
kurie tik turi mėlynas akis. 
Už kiek laiko, kaip kurie 
grįžo ir paaiškino, kad lo
geryj yra nauji kambariai, 
maudynės, svetainė ir spor
tiški įrengimai.

Naciai gaudė lenkų jauni
mą gatvėse, laukuose ir tie
siai gabeno į Elenovą. Ten 
nacių daktarai apžiurėjo 
merginas ir vaikinus ir ku
riuos rado tinkamus “išsi
nerti iš jų praeities,” tai 
patalpino logeryj.

Logeryj tvarka tokia: ry
to 7 valandą visi atsikelia, 
po pusryčių fizinis mankš- 
tymas, o paskui mokymas 
vokiečių kalbos. Tarpe 11 ir 
1 valandos sporto žaislai, po 
to pietūs, poilsis; nuo 3 iki 
.5 valandos vėl vokiški kur
sai, nuo 5 valandos karinis 
mokinimas ir 8 vai. vaka
rienė, o 10 vai. visi eina 
gulti. Valgį ir drabužius

parinktiems “išsinerti” iš jų 
praeities duoda gerus.

Dešimtą valandą vakare 
visi turi eiti gulti. Gulti ei
na poromis, lenkų merginos 
su vokiečiais, nacių vaiki
nais, o lenkai vaikinai su 
vokietaitėmis. Lytiškas su
situokimas yra verstinas, 
jeigu kas iš lenkų atsisako, 
tai tie ir tos baudžiami. Ta
tai reikalinga, kad lenkai 
“išsinertų” iš savo praei
ties.

Eilė lenkių'merginų, ne- 
pakęsdamos tokio režimo, 
papildė saužudystę. Po to 
naciai turėjo visą eilę lekci
jų apie verstinus lytinius 
susituokimus tikslu, kad 
lenkus perauklėjus, kad 
jų rasę pataisius. Nėščios
merginos, lenkaitės, išveža
mos į Vokietiją, kur jų vai
kai bus naciškai auklėjami. 
Logeryj nuolatos yra apie 
500 jaunuolių. Logeris, tai 
savo rūšies fabrikas ver
stino lytinio susituokimo, 
už veisimo, perauklėjimo, iš 
žmogaus išspaudimui visų 
žmoniškų jausmų, jo pa
vertimui kokiu tai savotiš
ku galviju.

Taip yra Lenkijoj, taip 
yra Hitlerio pavergtose ki
tose šalyse. Matyti, kad taip 
yra ir Lietuvoj. Hitlerinin
kai per 30,000 lietuvių nu
žudė, žinoma tų, kurie ne
norėjo “išsinerti iš praei
ties.” Naciai per 120,000 lie
tuvių areštavo, vienus išve
žė Vokietijon sunkiems dar
bams, kurių didžiuma ten 
ir mirs prie nežmoniškai

sunkių sąlygų, kitus užda
rė į kalėjimus ir koncentra
cijos logerius. Lietuva per
gyvena tokią baisią padėtį, 
kokioj ji niekados dar ne
buvo !

Bet “Naujienoms” tas pa
tinka. Jos nuolatos talpina 
Hitlerio propaganda, talpi
na raštus, teisinančius na
cizmą, raštus, karstančius 
žmones prieš Sovietų Sąjun
gą, Amerikos talkininkę, 
raštus, aiškinančius, kad 
naciai Lietuvoj žmones per- 
auklės taip, kad lietuviai 
“išsiners iš praeities,” kad 
“jie įsijungs į varomąją jė
gą.” Tikrai “Naujienų” re
dakcija užsitarnauja Hit
lerio geležinį kryžių.

V. S.

Karo Bonai
Kiekvienas fašizmai prie

šingas žmogus trokšta, kad 
karas būtų greit laimėtas, 
kad fašistinis barbarizmas 
būtų sutremptas ant visa
dos. Tačiaus negana gerų 
norų, reikia kiekvienam, 
kuom nors prisidėti prie 
karo laimėjimo.

Mūsų valdžia prašo mū
sų visų labai lengvos, šaliai 
ir mums patiems naudingos 
pagalbos. Prašo pirkti ka
ro bonus ir štampas. Dir
bančiam žmogui labai leng
va ir galima įsigyti bonų 
kaipo pagalba laimėjimui 
karo. Pirkdami karo štam
pas ir bonus jūs taupote 
patys sau pinigus ir tuomi 
pat kartu padedate savo ša
liai laimėti karą.

Labai apgailėtina, kad 
yra žmonių gerai uždirban
čių, kurie gali įsigyti gero
ką skaičių karo bonų, bet 
turi pasipirkę mizernai 
smulkų kiekį jų ir daugiau 
nesiskubina pirkti. Tai jau 
šaltas amerikoniškas patri- 
jotizmas, šiaudinis anti-fa- 
šizmas. Jie nori, kad fašiz
mas būtų sukriušintas, jie 
nori, kad Amerika ir jos 
talkininkai laimėtų karą, 
bet patys nepaslenka per
kelti dolerio iš vieno kiše- 
niaus į kitą karo laimėji
mui. Ką manyti apie to
kius apsileidusius žmones? 
Nejaugi jie tokie neišmanė
liai, nepajėgia suprasti, kad 
pirkdami karo bonus patys 
sau taupo pinigus? Argi 
galima daleisti, kad jie no
ri tik kad kiti laimėtų jiem 
karą, o patys galėtų laimė
jimais pasidžiaugti!

Gal būtų perdaug aštri 
tokia pažvalga į nerangius 
žmones, kaip aukščiau pa
minėta. Tačiaus jie patys 
sudaro tokią nuomonę apie 
save geruose Amerikos pa
tryptuose.

Karo Bonaį yra saugiau

sias investmentas. Nes pa
ti valdžia juos garantuoja. 
Jie niekaip negali pražūti. 
Už įdėlį į Karo Bonus jūs 
gaunate didesnį nuošimtį, 
negu bankuose. Taigi pel
ningiausias ir saugiausias 
įdėlis bei taupas yra įsigy
jant karo bonų. "

Dienraštis “Laisvė” par
duoda karo bonus ir štam
pas. Visa didžiojo New 
Yorko apylinkė gali įsigyti 
karo bonų per “Laisvę,” jei 
per valdžios ar kitas įstai
gas yra kokių keblumų įsi
gyti.

“Laisvė” jums patarnaus. 
Kreipkitės tuojau ir tuojau 
įsigykite Karo Bonų. Arba 
pirkite karo štampas kas 
savaitę ir susitaupykit Ka
ro Bonų — susitaupykite 
sau pinigų ateičiai ir tuom 
pat kartu padėkite Ameri
kai ir jos talkininkams lai
mėti karą.

P. Buknys.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Gegužės 31 d. ryte buvau 
išėjęs pasivaikščioti ir pakvė
puoti tyru oru, gaivinančiu ir 
pripildytu žydinčių medžių ir 
įvairių gėlių skaniausiu kva
pu.. Sugrįžęs į savo bakūžę, 
radau bešnekučiuojant su ma
no gyvenimo drauge draugą 
Alizų Kaulakį. Kadangi A. 
Kaulakis yra linksmaus būdo 
ir pilnas jumoro, bet sykiais 
myli ir pafilosofuoti, todėl ir 
pradėjome kalbėti nuo jzilos 
senovės laikų žmonijos kelio 
iki dabartinio laiko, kada 
žmogus užkariavo orą ir la
kioja erdvėse, pakildamas 
daug aukščiau, negu aras. Iš
matavo jūrių gelmes ir be jo
kio pavojaus gali nusileisti į 
jas. Eterio bangomis ne tik 
persiunčia dainas, muziką ir 
visokias žinias, bet tomis ban
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Viršuje parodoma vienas iš tūkstančių anti-fašistų, nu
žudytų nacių okupuotoje Francijoje, — jis pastatytas 
prie sienos sušaudymui, o apačioje — jau sušaudytas...

gomis persiunčia visokius pa
veikslus ir fotografijas.

Bet žmonija savo draugiji
niame (socialiame) gyvenime 
yra toli pasilikusi, palyginus 
su technika ir visokiais išra
dimais. Toliaus A. Kaulakis 
sako: štai, Sovietų Sąjungos 
tautos sutvėrė aukščiausią ir 
prakilniausią d e m o kratišką 
tvarką, kokios nežino istorija. 
Bet ta tvarka nepatinka kani- 
džių gauja, kurios priešakyje 
stovi Hitleris, nori sunaikinti 
tą civilizacijos lopšį. Ir išsi
traukęs iš kišenės iškarpą iš 
vietinio anglų laikraščio sako: 
žiūrėk ir mūsų Maine valsti
jos gubernatorius Sow ei išlei
do proklamaciją, kad birželio 
22 d. būtų renkamos aukos 
dėl Rusijos. Sykiu su iškarpa 
padėjo 5 dolerius ir persiun
timo lėšas. Gavęs drg. A. K. 
auką $5 pakalbinau sekančius 
draugus ir jie aukavo: Jonas, 
Anelė ir Leyana Liaudanskai, 
kiekvienas po $1, Alfonsas ir 
Juozapąta Laučiai po.$1, Jo
nas ir Elena Žilinskai po $1. 
Tuomi aukų pasidarė $12. Ir 
šie pinigai yra skiriami dėl 
medikalės pagclbos Sovietų 
Sąjungos kovotojams.

Dabar žodis prie ALDLD 
31 kp. ir SLD 45 kp. draugų. 
Draugai, aš maloniai prašau 
jūsų, patys paaukokite ir kur 
tik gausite progą pakalbinki
te savo draugus ir pažįstamus 
ir paprašykite aukų dėl So
vietų Sąjungos kovotojų. Ga
vę aukas patys pasiųskite. O 
jeigu neturite laiko, galite 
perduoti man su vardais auka
vusių, aš su mielu noru pa
siųsiu.

Buvau nuėjęs pas draugus 
Žilinskus. Perskaitė laiškus sa
vo sūnelio Walterio ir savo 
žento Kastantui o Urbaičio. Jie 
abu įstojo į Dėdės Šamo armi
ją kovoti už žmonių laisvę 
prieš žiauriuosius fašistus. Ne 
draftuoti buvo, bet laisvano- 
riai įstojo. Dabar abudu Geor- 
gijos valstijoje mokinasi: W. 
Žilinskas mokinas ant radijo 
operatoriaus, o K. Urbaitis 
“Officers Training School” ant 
oficieriaus. Rašo, kad mokin
tis sekasi gerai ir‘pilni vilties, 
kad' tamsybės jėgos bus sunai
kintos. Gamtos Sūnus.

Kur Kas Didesni Japony 
Nuostoliai Jūroje

Washington. — Admiro
las Nimitz, vyriausias Ame
rikos laivyno komandierius 
Ramiajame Vandenyne, 
pranešė, kad per trijų pir
mųjų dienų mūšį ties Mid
way sala amerikiečiai pada
rė nepalyginamai daugiau 
nuostolių kariniams japonų 
laivams ir transportams, 
negu japonai — ameriki
niam laivynui.

Admirolas Nimitz šešta
dienį sakė, jog dar tęsiasi 
tas didžiulis jūros mūšis, 
nors japonų laivynas jau to
lokai pasitraukė į vakarus 
nuo Midway salos.
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Edvardas Volteris ir Lietuvių
German izavimas

(Pabaiga) Rašo J. Baltrušaitis
Klaipėdos krašte yra vie

ta vadinama “Krentąs” 
(vokiškai Kranz). Volteris 
rašo: “Nerijos žvejų ‘Kren
tai’ prof. Bezzenbergeris ir 
Karaliaučiaus geologas Be- 
rentas duoda 5000 metų.”

Iš to galime spėti, kad 
nemažiau, kai tiek metų at
gal atsirado ta germanų 
pirmykštė vieta “iki Dono” 
ir “nekeitė” jos “iki šiol...” 
Jie ten dabar ir gyvena — 
tarpe bombų ir tankų.

Tai toks vokiečių ir lietu
vių fašistų “mokslas” šioje 
naujausioj gadynėj.

Kas įdomiausia ir navat- 
niausia tame “moksle”, tai 
tas, kad Volteris Oslo ar
cheologų kongreso “prašė” 
aiškinti taip, kaip jau da
bar žinome — kad indoger
manai ir aisčiai arba baltai 
lietuviai užėmę laiko savo 
pirmykštę žemę nuo Skan
dinavijos pietų iki Alpių 
(iki Šveicarijos) ir nuo Rei
no iki Dono. Kodėl jis pra
šė? Iki šiol mes žinojom, 
kad moksle nėra tokio žo
džio, kaip “prašau” taip sa
kyt, taip tikėt, kaip anas 
mokslininkas sakė, arba 
kaip dabar aš sakau! Mok
slą žinojom esant “empirio
kriticizmu.” Kritika, o ne 
prašymas, kad nekritikuo
tų; patyrimas, ištyrimas, 
faktais parėmimas, o ne ti
kėjimas žodžiais to, kuris 
“prašo,” kad tikėtum. Jei
gu “prašo,” tai dėl to, kad 
dar neturi galės priversti 
tikėt; įgys galę, neprašys, 
bet palieps. Taip dabar vo
kiečiai ir lietuviai ir kiti 
fašistai ir daro: priverčia 
jų mokslą gerbti, tikėti, jau 
neprašo, kad tikėtum jų 
“mokslo” melais!

Kodėl Volteris tarnavo 
carui, šnipinėjo lietuvius, o 
paskui, carizmui išnykus, 
tarnavo kaizeriui, pagalios 
Hitlerio Nacionalistų-Socia- 
listų Partijai?

Caro patrijotai “moksli
ninkai” sakydavo: “Litva — 
iskoni russkij krai” (Lietu
va — iš senų senovės ru
sų kraštas). Be abejo ir 
Volteris jiems pritardavo. 
Bet gal būt, kad dirbo ir ta
da daugiau vokiečių politi
kai, negu carizmui. Dauge
lis rusų pat ri j otų tais lai
kais aimanuodavo, kad ca
riškieji vokiečiai neištikimi 
rusų reikalams. Paskutinė 
carienė buvo vokietė. Vo
kiečiai jautė turį teisę 
spraustis į cariškąjį dvarą 
ir kitas augštas vietas. Se
niau taip pat buvo daug 
augštųjų valdininkų su vo
kiškomis pavardėmis; bet 
tie daugiau buvo kilę iš Pa- 
balčio, iš Kuršo dvarininkų, 
Rusijos piliečių, kurių pra
bočiai buvo kardininkai, ai
sčių tautybių naikintojai, 

Norvegijos premjeras Johann Nygaardsvold pietauja 
su laivo kapitonu Jensen. Pastarajam pavyko (1940 
m.) pabėgti iš Švedijos su penkiais norvegu laivais ir 
pasiekti Britanijos uostą. Dėlto jis skaitomas didvyriu.

kryžiuočių draugai. Pats 
Volteris, sako, kilęs iš Lat
vijos. Del to seniau lietuviai 
kai kada vadindavo jį lat
viu.

Pirmojo pasaulinio karo 
laiku didieji Rusijos valdi
ninkai vokiečiai taip smar: 
kiai Rusiją sabotažavo, kad 
pagalios karo teismas vieną 
ministerį (su vokiška pa
varde) nubaudė mirčia, su
šaudė. Matomai ir caro šni
pai, gerbusieji vokiškas tra
dicijas, šnipinėjo ir puldė 
lietuvius ir kitus, daugiaus 
tarnavo tam pačiam voki- 
škumui, kuris šiandien taip 
išpustas, kaip Ezopo pasa
koje rupužė priešais jautį, 
slopina du trečdaliu Euro
pos, kėsosi pavergt Sovietų 
Sąjungą ir visą pasaulį.
Smetonininkai taip pat at

rado lietuvius esant 
vokiečiais!

Dabar paimsime kitą iš
trauką iš Volterio straips
nio. Įsitėmykite, Dr. J. Ži
linsko nuomonę, kad lietu
viai — baltai “kalbėję in
dogermanų kalba.” Įsitė
mykite, kad tasai Žilinskas 
buvo Lietuvos universiteto 
profesorius, kuo buvo ir 
Volteris. O kadangi fašiz
mas reiškia kapitalistiško 
(biznieriško) viešpatavimo 
centralizaciją — diktatūrą, 
tai žinokime, jog ir Lietu
vos “prezidentas,” “Tautos 
Vadas” Antanas Smetona 
protavo sykiu su vokiečiais 
rasistais apie lietuvių ger- 
maniškumą. Taip protavo ir 
visi profesoriai etnologai, 
etnografai, geografai, ant
ropologai. Antanas Smeto
na buvo “Šefas” to univer
siteto. Taigi be jo proto ne 
vienas profesorius nedrįso 
protauti. Šefas, “Tautos Va
das” drąsiai Lietuvą tempė 
į Vakarus, — taip, drąsiai 
jo spaudoj buvo rašoma: “į 
Vakarus.” Nė žodžio prieš 
Hitlerį, prieš nacius. Net 
kada Klaipėdą atėmė, net 
nė tada nepasakė nė žo
džio, nors aimanuoti, rodos, 
galėjo, bet tylėjo. Da gi, 
vietoje to, gyrėsi padaręs su 
Vokietija geras “sutartis,” 
“naudingas” Lietuvai. Da
bar išsiriša ir tas klausi
mas, kodėl toki lietuviški 
paukščiai, kaip Grigaitis, 
Pakštas ir kiti taip tarnau
ja germanizrriui. Reikia tik 
atsiminti ir pažiūrėti į tik
rus dalykus ir bus aišku, 
kad jie visuomet uoliai 
traukė Lietuvą nuo Rytų į 
Vakarus — tariant nuo ru
sų įtakos į Vokietijos var
žą. Pakštas buvo to paties 
“Šefo” universiteto profe
sorius. Jis dabar Amerikoj 
triubija apie Balto-Skandi- 
naviją. Tame nieko naujo 
nėra. Grigaičio “Naujie
nos” per dvejus - trejus me

tus pirmiau skandavo - gie
dojo apie Baltoskandiją, 
da net tada, kada jis tebe
buvo prisidėjęs prie “ben
dro fronto” ir neva šnekėjo 
prieš Smetonos valdžią, ne
va pageidavo “demokrati
jos”.... Atsiminkite, kad tuo 
tarpu Smetonos “Pasaulio 
Lietuvis” labai gyrė tą 
dienraštį... Dabar jau visi, 
turbut, žino (kas atydžiai 
skaito), kad to dienraščio 
bosas yra Hitlerio propa
gandos lietuviškų “žinių” 
sindikato viršininkas, sure
dagavęs “12,000” sąrašą lie
tuvių Rusijon “išvežtų” ir 
“nužudytų,” išvertęs tat 
angliškai, tikslu: paduoti 
tat Amerikos valdžiai ir A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui, kaip sako tų pačių 
‘socialistų” spauda.

Dabar antroji ištrauka iš 
Volterio straipsnio, rašyto 
1936 m., kad dabartinis lie
tuvių fašistų (tautininkų, 
klerikalų ir “socialistų”) 
germanistiškumas yra tas 
pats, kuris seniai buvo pra
dėta kalti į “mokslininkų” 
galvas Lietuvoj ir kitur, tik 
ne taip aiškiai, ne taip at
virai, kaip dabar.

Štai ta ištrauka (aš vis 
patariu atydžiai skaityti, 
o tai dėl to, kad Volterio ra
štas negana aiškus: gal 
but, vokiškai protauta, o 
lietuviškai rašyta; prie to 
dar stengtasi ką paslėpti 
nuo tų lietuvių, kurie nebu
vo “Šefo” mokslininkai, kad 
jie npradėtų kaip nors ir 
kur nors vesti kritiką).

“Kas liečia senovės lietu
vių antropologiškąjį tipą, 
tai, mūsų univers. prof. Dr. 
J. Žilinsko nuomone, kurią 
jis paremia rastomis įvai
riose Lietuvos vietose (Kir- 
snoj ir Reškečio ež.) kau
kolėmis, kurios priklausan
čios rytų baltų grupei, kal
bėjusiai senąja indogerma
nų kalba, — prolietuviai ir 
prolatviai tai grupei pri
klausę. (Žiur. Akmens peri- 
jodo mesolithicum neolithi- 
eum žmogus Žemaitijoj ir 
Suvalkijoj, Kaunas, 1931 
m. pusi. 35, kur pasakyta, 
kad indogermaniškai kal
bančioji ostbaltų grupė at
ėjo iš vidurio ir Pietų Ry
tų Europos, iš kur ir homo 
aurignaciensis yra kilę).”

Tai mat, “Šefo” Smetonos 
palaimintas lietuvys profe
sorius, Žilinskas, atkasė Že
maitijoj ir Suvalkijoj kau
kolę ir suprato, kad ji ki
tados kalbėjo indogermaniš
kai ir buvo lietuvių ir lat
vių motina ar tėvu.

Žodis “ostbaltai” tai pa
imtas iš vokiečių kalbos; jis 
reiškia tą pat, kaip: “rytų 
baltai” (rytai vokiškai 
“ost”). Tai yra tie žmonės, 
kurie gyvena prie Baltijos 
juros rytinio krašto — Lie
tuvoj, Latvijoj, Elstijoj. Ten 
dabar jau ne ostbaltai. bet 
“Ostlandas”, tikra vokiečių 
ari jonų žemė!

To paties “šefo” palai
mintas profesorius vokie- 
tys Volteris mielai pripažį
sta prof. Žilinsko atrastą 
“prolietuvišką ir 'prolatviš- 
ką” kaukolę, kalbėjusią in
dogermaniškai, vokiškai.

Nė tie profesoriai, nė jų 
šefas 1936 metais dar tur
būt nemanė, kad mūsų ga
dynėje ostbaltų lietuvių 
kaukolė taip greitai sugrįš 
į indogermanų globą ir 
pradės vokiškai kalbėti — 
noroms ar nenoroms. Bet 
jie rengėsi prie to vis tiek. 
“Lietuvių dabar jau nėra,” 
— turėtų pasakyt tie moks-

LAIŠVž

Vaizdas iš vokiečiu uostavo miesto Rotocko po to, kai angly orlaiviai ji šventino 
per penkias naktis. Daug ginklu ir amunicijos, paruoštos gabenimui j Ryty Fron
tą, žuvo liepsnose ir griuvėsiuose.

liniukai profesoriai ir jų 
“Šefas” Smetona.

Anais metais rasistai na
ciai ir pro-naciai nekliudė 
Skandinavijos tautų — tai 
buvo ne “moksliškai,” bet 
gal politiškai. Tiesa, visas 
tas rasistų mokslas yra tik 
begalinių grobikų - impe
rialistų mokslas. Volteris 
tame savo rašte visgi neuž
miršo paminėti, kad ir “pie
tų švedai, rytų prusai ir lie
tuviai” lygiai interesuojasi 
indogermanų kilmės klausi
mu.

Štai ta dalis, straipsnio 
pabaiga:
“Indogermanų kilmės pro

blema lygiai interesuoja 
pietų švedus, rytų prusus ir 
lietuvius. Kadangi šiaurinis 
Zedmaras - Ostrov nuo 1910 
metų nėra tyrinėtas, todėl 
ir buvo kreiptasi į Kongre
są su prašymu,' kad būtų 
Zedmaro kultūra iš naujo 
peržiūrėta ir indogermanų 
kilmės iš Vidurinės Euro
pos klausimas galutinai iš
spręstas.”

Tai toks raštas patilpo 
smetoninės Lietuvos protų 
organe “Akademike”' 1936 
metais.

Įstabu, kad tada ne visą 
Švediją traukė interesuotis 
tuo vokiečių rasistų klausi

-> PASTABOS
Prezidentas Rooseveltas pa- 

liuosavo Browderį, idant su
stiprinti tautinę vienybę.

Bet prezidento paskirtas 
prokuroras Biddle apkaltina 
unijų vadą Bridges komuniz
me ir reikalauja jį tuojau iš- 
deportuoti.

Prieštaravimas “n u m b e r 
one.”

Prieštaravimas “n u m b e r 
two”: Amerika paskelbia ka
rą Vengrijai, Rumunijai ir 
Bulgarijai, kaipo Hitlerio pa- 
kalikėms. Bet ta pati Amerika 
toleruoja Suomiją, kuri dau
giau, negu anos trys šalys, pa
deda Hitleriui šiame kare.

John L. Lewis vėl pusiau lū
pų pažadėjo savo paramą A- 
merikos karui prieš fašistinę 
Ašį. Bet tuo pačiu kartu jis 
sėja suirutę CIO judėjime ir 
trukdo karo reikalus.

John Lewis, aišku, nenori, 
kad Jungtinės Tautos laimėtų 
šį karą.

Prieš kelius metus Lewis at
liko gerą darbą, organizuoda
mas CIO ir kovodamas prieš 
Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratiją, šiandien tas pats 
Lewis tarnauja svetimiems die
vams.

žmonės keistai keičiasi.
Susipykimas politikoje ne

gali neatsiliepti į žmonių as
meninius santykius. Tą pui
kiai matome ir iš santykių tar
pe Lewis ir Murray. Gal dau- 
giąu kaip per dvidešimts me
tų jie buvo artimi draugai, bet 
dabar nebenori vienas kitam į 
akis pažiūrėti. 

mu; minėjo tik Pietų šve
dus; norvegų ir kitų teuto
nų rasės tautų visai nemi
nėjo. Tur būt, dėl to taip 
elgtasi moksle, kad Hitlerio 
politika yra: paimti vienu 
kartu vieną šalį, arba tau
tą, — “one at the time,” 
kaip tat aiškina angliškai 
kalbantieji politikai Ameri
koj.

Tuomet Hitleris jau ren
gėsi pasiimti Lenkiją (su 
kuria turėjo padaręs drau
giškumo sutartį). Po pus
antrų metų ją ir paėmė. Pa
ėmė paskui Daniją, Norve- 
giją, Belgiją, Olandiją, 
Prancūziją ir k. Dabar jau 
jis (taip pat ir Volteris ir jo 
šefas Smetona) sakytų ne 
“nuo Reino,” bet nuo At
lanto “iki Dono,” nuo Ledi
nio vandenyno iki Riomos 
indogermanai turi keltis iš 
numirusių ir jų kaukolės 
turi vokiškai kalbėti ir gar
binti šventą Hitlerį.

Tatai būtų šventa pasa
ka, jeigu nebūtų gyvenęs 
Ezopas, kuris kitą politinę 
pasaką užbaigė, sakyda
mas, jog varlė, besipusda- 
ma prieš jautį, truko, ir, 
turbut, jos nė kaukolės ne
liko — šių dienų Smetonos 
ir Hitlerio profesoriams na
grinėti.

Murray remia vyriausybę ir 
karą prieš hitlerizmą, Lewis 
gi flirtuoja su “apysninkais.” 
Kai žmones susipyksta tokiu 
svarbiu klausimu, niekaip jie 
nebegali pasilikti asmeniškais 
draugais.

Juozas Tysliava dar gavo 
didelį gniuštą smirdančios na
ciškos propagandos ir šinkavo- 
ja Amerikos lietuviams.

Ir gavo tiesiai iš Hitlerio 
propagandos biuro, kuris lei
džia Kaune “Į Laisvę.”

“Vienybėje” birž. 5 d. tel
pa surašąs “lietuvių paimtų 
vokiečių nelaisvėn.” Juos pa
ėmę vokiečiai susikirtimuose 
su Sovietų armija.

Ir žiūrėkite, kokie geri tie 
naciai. Aštuoni iš tų nelaisvių 
iau sugrįžo į Lietuvą, o 57 
taipgi bus greitu laiku sugrą
žinti.

Už tai Tysliava bučiuoja 
Hitleriui į kruvinas rankas ir 
nori, kad visi lietuviai darytų 
tą patį.

Kodėl Hitlerio biuras taip 
pamilo “Vienybės” redaktorių, 
kad jam prisiuntė lietuvių ka
ro nelaisvių surašą ?

Vyriausias Hitlerio propa
gandistas Amerikos lietuvių 
tarpe bene bus prof. K. Pakš
tas, didelis šulas klerikalų 
fronte. Tartum pasamdytas, 
jisai sušilęs darbuojasi sėji
mui nepasitikėjimo Sovietų 
Sąjunga. Tam jis pavartoja 
kiekvieną melą, kokį tik gali 
sugalvoti jo “mokyta” galva.

Ekstra Daina
Apie mano plačias keliones
Ir mūsų apylinkės žmones.

1
Eh, kai jaunas aš buvau,
Per pasaulį keliavau;
Iš toliau ir iš arčiau
Daug patyriau ir mačiau .. .

Bet vis norisi, brolyti, 
Dar Kapicką pamatyti;
Ir dažnai vis noras būna 
Aplankyti dar Misiūną.

II
Eh, ėjau plačiais keliais, 
Ir važiuodavau arkliais;
Kartais vežė traukiniai, 
Ir tas buvo neseniai.

štai va “Drauge” birž. 3 d. 
ką Pakštas gieda:

“Rusija viena nenori vien 
dėl laisvės kariauti: jai patik
tų labiau suprantamas atlygi
nimas — naujų nekaltų kraš
tu aneksija.”

Taip sako Hitleris. Taip 
kartoja Pakštas. Kiek už tai 
Pakštas gauna nuo Hitlerio?

“Vilnies” angliškam skyriu
je (geg. 21 d.) F. S. sako:

“Pranešama, kad tūli uk- 
rainietiški naciai plačiai važi
nėjo su lietuviškais pasportais, 
išduotais Smetonos ministe- 
rių . . . Omilan Senyk Hribivs- 
ki buvo žinomas kaino Olima- 
nas Grybauskas ir Bizkaus- 
kas . . . Lukas Mišūgas, sako
ma, buyo kita pavardė, po ku
ria kitas ukrainietis turėjo lie
tuvišką pasportą.”

Pakilęs priešfašistinis ūpas 
turi apsireikšti formoje padi
dėjusio organizacinio ir politi
nio veiklumo. Jei to nėra, tai 
nėra nė nuoširdumo.

Bet to nesupranta labai 
daugelis žmonių. Jie džiaugia
si, kad Raudonoji Armija ge
rai pliekia nacius. Jie džiau
giasi, kad Anglijos orlaiviai 
gerai daužo Vokietijos mies
tus.

Bet tuo patim kartu jie nė 
piršto nejudina jokiam veiki
me. Kaip miegojo, taip ir te
bemiega. ■

Aš labai abejoju tokių žmo
nių nuoširdumu.

Kurie nori, gali užsiprenu
meruoti šių metų Lietuvių Li
teratūros Draugijos .knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.” Yra nemažai tokių, ku
rie dėl vienokio ar kitokio su
metimo nenori tapti organiza
cijos nariais, bet norėtų tą 
puikią knygą įsigyti ir skaity
ti.

Jie dabar turi tą progą. Pre
numerata tik vienas doleris.

O LLD narių pareiga pa
rinkti knygai prenumeratų.

A. B.

TteSias Puslapis »».■■■ . ......
Nūn smagiausia man 

kelionė—
Nuvažiuot pas Marčiulionį;
Arba pačios mano kojos 
Pas Jurevičių sustoja!

III
Daug jaunų ir daug senų
Aš mylėjau merginų;
Eh, mylėjau ir pykau
Ir kitiems jas palikau ...

Bet dabar širdis ištroško 
Paviešėti pas Ramošką, 
Norvaišienei “helio” tarti, 
Su Bereniu išsigerti.

IV
Eh, pirmoji mergina 
Mano buvo Elena;
O antra graži, jauna
Buvo mylima Ona!

O dabar myliu kasdieną, 
Pas Masiulį stiklą vieną; 
Myliu, vakarą ir rytą, 
Pas Makolą stiklą kitą.

V
Eh, tas buvo jau seniai, 
Ir nuėjo po velniais!
Mačiau vargo ir bėdų, 
Padarydams daug klaidų ...

Bet dabar kiekvieną klaidą 
Pataisau pas Juozą Zeidą; 
Pas Zeidus nei viens ne

klysta,
Kas dažniau užeiti drįsta.

VI
Eh, kai Panamoj buvau,— ' 
Jūrininku tarnavau,

■ Teko troškulio patirt
Ir nuo karščio vos nemirt.

Bet dabar troškimui galą 
Greitai randu pas Šapalą,— 
Pas šapalą ir Vaiginį 
Greit visi atsivėdina!

VII
Kuboj, Čilėj, aplamai, 
Gražūs miestai ir namai; 
Daug kasinų, užeigų, 
Tiktai reikia pinigų.

Pinigai, mat, daug ką galį, 
Bet verčiau man pas Buzelį, 
Pas Višniauską, ar Kas- 

močių,—
Visados geriau sustočiau.

VIII
Eh, ant galo, pagalios, 
Pavergtas tapau dailios,— 
Dėl pačios ir dėl vaikų, 
Jau mažiau gerų laikų.

Bet ir tiek dabar pakanka, 
Kai pas Liepą užeit tenka, 
Ar pas Simonavičių

Mateu ša,
Gavus gero alaus kaušą!

O dabar dalykas toks,— 
Kuomet kūnas mano sprogs, 
Atsimins jis amžinai 
Savo prietelius čionai.

Bet kol sprogs, kaip 
krokodilius,

Dar viešėsiu pas Katilius, 
Ir kol teks visai pasenti, 
Gersiu dar pas Balažentį.

X
Eh, dar nėra taip blogai, 
Kol visur geri draugai; 
Reik viens kitą pamylėt,

• Ir šį karą reik laimėt!
Tad nuėję pas Vinciūną, 
Ar į Daukanto saliūną, 
Turim progą pakalbėti, 
Kaip tą Hitlerį nudėti!

XI
Eh, tas Hitleris baisus,
Jau mus pykina visus;
Bet jam bus labai riestai, 
Kuomet griebsim jį piktai.

Taip ir William Skuodis 
sako,

Taip ir Walter Ambrose < 
šneka,

Taip ir Sutkus pripažįsta,— 
Nieks neapkenčia fašistų.

XII
Mūs Amerikos šalies
Niekad nieks nenugalės;
Tik laikykimės išvien
Kožną naktį ir kasdien,— 

Kad linksmai galėtum eiti 
Prie progos pas Dovidaitį, 
Pas John Valen, arba Givį,— 
Kaip suvienyti dalyviai!

XIII
Eh, dabar jau bus gana!
Šiuomi baigiasi daina,— 
čia dainos jau pabaiga, 
Tik pareikšiu šia proga, —

Jei vardų čionai minėtų 
Adresų kas nors norėtų— 
Rasite, kaip telegramoj— 
Laisvės .koncerto progra

moj.*
Prof. Krienas,

♦Žiūrėk dienraščio “Laisvės” kon
certo programos knygelėj 1941 m.

Australija. — Jungtinių 
Tautų submarinai ir orlai
viai nuskandino šešis japo
nų submarinus praeitų sa
vaitę ties Australija.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42   28

(Tąsa)
Štai kodėl visa mūsų narsioji Raudo

noji Armija, visas mūsų narsusis Laivy
nas, visi mūsų oro sakalai, visos mūsų 
šalies tautos, visi puikiausi vyrai ir mo
terys Europoj, Amerikoj ir Azijoj, o 
pagaliaus ir visi puikiausi vyrai ir mo
terys pačioj Vokietijoj pasmerkia išda
vikiškus veiksmus vokiečių fašistų ir 
pritaria Sovietų vyriausybei,, užgiria 
Sovietų vyriausybės elgimąsi ’ ir mato, 
jog mūsų reikalas yra teisingas, jog prie
šas bus sumuštas, jog mes turime laimė
ti pergalę.

Per šį mums užkartą karą, mūsų šalis 
mirtinai susikibo su pikčiausiu ir išda- 
vikiškiausiu galingu priešu — su vokie
čių fašizmu.

į: sj: *

Mūsų kariuomenė didvyriškai kovoja 
su priešu, apsiginklavusiu iki dantų tan
kais ir orlaiviais. Nugalėdami nesuskai
tomus sunkumus, Raudonoji Armija ir 
Raudonasis Laivynas su pasiaukojimu 
kovoja už kiekvieną colį Sovietų žemės.

Vyriausios raudonarmiečių jėgos eina 
į veiksmus, apsiginklavusios tūkstančiais 
tankų ir orlaivių. Raudonosios Armijos 
vyrai parodo tokią narsą, kokios dar 
niekas pirmiaus nematė. Mūsų atsispy
rimas priešui stiprėja ir galingėja. Gre
ta Raudonosios Armijos visa Sovietų 
liaudis pakyla ginti mūsų gimtąja ša- 
lį.

Ko reikia, kad sunaikinti pavojų ka
bantį virš mūsų šalies, ir kokius žings
nius turime daryti, kad sutriuškinti prie
šą?

Pirmučiausiai, būtinai reikia, kad mūs 
žmonės, Sovietų liaudis suprastų begali
nį didumą pavojaus, kuris gręsia mūsų 
šaliai, ir atmesti visokį ramų pasitenki
nimą savim, visokį nepaisymą, visus tuos 
ūpus ramaus kūrybinio darbo, kurie bu
vo tokie natūralūs pirm karo, bet kurie 
yra mirtinai pavojingi šiandien, kuomet 
karas viską pamatiniai pakeitė.

Priešas yra žiaurus ir neatlaidus. Jis 
pasimojo užgrobt mūsų žemes aplaisty
tas mūsų prakaitu, užgrobt mūsų grū
dus ir žemę įgytą mūsų darbu.

Jis pasinešęs atsteigt dvarininkų vie
špatavimą, sugrąžint carizmą, sunaikint 
tautinę kultūrą ir tautinį valstybinį gy
venimą rusų, ukrainų, baltgudžių, lietu
vių, latvių, estų, uzbekų, totorių, molda
vų, gruzinų, armėnų, azerbeidžaniečių ir 
kitų laisvų tautų Sovietų Sąjungoje, su
vokietinti juos, paverst juos vergais vo
kiečių kunigaikščių ir baronų.

Tokiu būdu klausimas yra gyvybės ar 
mirties klausimas Sovietinei valstybei, 
Sovietų Sąjungos tautoms; klausimas y- 
ra, ar Sovietų Sąjungos tautos turi pa
silikti laisvos ar papult į vergiją.

Sovietų žmonės turi tatai suprasti ir 
atmesti visokį nepaisymą; jie turi susi- 
mobilizuoti ir perorganizuoti visą savo 
darbą naujais, karo laiko pagrindais, 
kuomet negali būti jokio pasigailėjimo 
priešui.

Toliau, negali būti mūsų eilėse vietos 
verkšlentojams ir bailiams, persigandi- 
mo skleidėjams ir pabėgėliams; mūsų 
žmonės turi nepažinti jokios baimės ko- • 
voje ir turi, savęs nepaisydami, dėtis į 
tėvynmeilišką išlaisvinimo karą, mūsų 
karą prieš fašistinius pavergėjus. i * * *

Leninas, didysis, mūsų valstybės kūrė
jas, sakydavo, jog didžiausia Sovietijos 
žmonių dorybė turi būt narsa, drąsa, be- 
baimingumas kovoj, pasiruošimas kovot 
išvien su liaudim prieš mūsų šalies prie
šus.

Ši puiki bolševiko dorybė turi tapti 
dorybe milionų Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrų, visų Sovietinės 
Sąjungos tautų.

Visas mūsų darbas turi būti tuojaus 
pertvarkytas kariniais pagrindais, vis
kas turi būti pajungta karo fronto rei
kalam ir uždaviniui, reikalaujančiam su
organizuoti sunaikinimą priešo.

Sovietų Sąjungos tautos dabar mato, 
jog nieku negalima numaldyti vokiečių 
fašizmą, taip žvėriškai įnirtusį ir taip 
neapkenčiantį mūsų šalies, kuri užtikrino 
visiem darbo žmoųėm darbą su laisve ir 
gerove.

Sovietų Sąjungos tautos turi pakilt 
prieš tą neprietelių ir gint savo teises ir 
savo kraštą. Raudonoji Armija, Raudo
nasis Laivynas ir visi Sovietų Sąjungos 
piliečiai turi gint kiekvieną colį sovieti
nės žemės, turi kovot iki paskutinio 
kraujo lašo už savo miestus ir kaimus, 
turi veikt su narsia iniciatyva ir supra
tingumu, kuriuom iš esmės pasižymi 
mūsų žmonės.

Mes turime suorganizuot visapusišką 
paramą Raudonajai Armijai, užtikrinti 
galingus pastiprinimus jos eilėms ir pa- 
tiekt viską, ko jai reikia; mes turime su
organizuot greitą pergabenimą mūsų 
kariuomenės ir karinių krovinių ir pla
čią pagalbą sužeistiems.

Mes turime sustiprinti Raudonosios 
Armijos užnugarį, pavesdami visą mū
sų darbą šiam reikalui pirmučiausioje 
vietoje; mūsų pramonės turi būt išju
dintos smarkiau dirbti, kad pagamintų 
daugiau šautuvų, kulkasvaidžių, kanuo- 
lių, kulkų, šovinių, orlaivių; mes turime 
suorganizuot sergėjimą mūsų fabrikų, 
elektros stočių, telefonų ir telegrafo su
sisiekimų, ir įrengti tinkamas apsaugas 
nuo oro bombų visose vietovėse.

Mes turime vest begailestingą kovą 
prieš visus dizorganizatorius užfrontės, 
prieš pabėgėlius, persigandimo skleidė
jus, paskalų leidėjus; išnaikinti šnipus, 
kenkėjus-ardytojus, priešo parašiutistus 
ir teikt paramą visame tame juos naiki- 
nantiem mūsų batalionam. Mes turime 
atsiminti, jog priešas yra gudrus, besąži- 
niškai žiaurus, patyręs apgavikas ir me
lagingų gandų skleidėjas.

Mes turime su visais dalykais skaity
tis ir netapti provokacijų auka. Visi, kas 
tik skleidžia išgąstingumą ir bailumą ir 
tuomi trukdo apsigynimo darbą, vis tiek, 
kas jie bebūtų, tuojaus turi būt pristatyti 
į karo teismą.

Jeigu Raudonosios Armijos vienetai 
būna kur priversti pasitraukti, turi būt 
išgabenti visi garvežimiai ir vagonai; 
neturi būt palikta priešui nei vieno inži- 
no, nei vieno gelžkelio vagono, nei vieno 
svaro grūdų, nei vieno galiono kuro.

Kolektyviai ūkininkai turi išvaryt vi
sus savo gyvulius ir pervest savo grū
dus globon valstybinės vyriausybės, kad 
pervežtų juos užfrontėm Visa turinti 
vertės nuosavybė, tame skaičiuje ir ne- 
geležiniai metalai, grūdai ir kuras, kurių 
negalima iškraustyti, būtinai turi būt 
sunaikinti.

Priešo užimtuose plotuose turi būti 
suorganizuoti partizanų būriai ir būre
liai, raiti ir pėsti; turi būt sudarytos di- 
versionistų grupės mušt priešo kariuo
menei, kurstyti partizanų karą visur, 
sprogdinti tiltus, kelius, gadint telefonų 
ir telegrafo linijas, degint miškus, san
dėlius ir važiuotės priemones.

Užimtose srityse sąlygos turi būt pa
darytos nepakenčiamos priešui ir visiem 
jo padėjėjam. Jie turi būti medžiojami 
ir naikinami kiekviename žingsnyje ir 
visos jų pastangos turi būt niekais pa
verčiamos.

Šis karas su fašistine Vokietija nega
lima laikyt paprastu karu. Tai nėra ka
ras tiktai tarp dviejų armijų; jis taip pat 
yra didis karas visų Sovietų žmonių 
prieš Vokietijos fašistų jėgas.

Šio tautinio karo tikslas dėlei mūsų 
šalies apgynimo nuo fašistinių prispau
dėjų yra ne tik pašalint pavojų kabantį 
virš mūsų šalies, bet taipgi padėt visoms 
Europos tautoms, vaitojančioms po Vo
kietijos fašizmo jungu.

Šiame išlaisvinimo kare mes ne vieni 
būsime.

Šiame didžiame kare mes turėsime 
kaip ištikimus savo sąjungininkus tau
tas Eūropos ir Amerikos, taip pat vo
kiečių liaudį, pavergtą hitleriškų des
potų. * * *

Mūsų karas dėl mūsų šalies laisvės su
sijungs su Europos ir Amerikos tautų 
kova dėl nepriklausomybės, dėl demo
kratinių laisvių. Tai bus bendras fron
tas tautų, stojančių už laisvę, prieš pa
vergimą ir prieš grąsinimus pavergimu 
iš pusės fašistinių Hitlerio armijų.

u(Daugiau bus)

Grand Rapids, Mich.
Lietuvių Laisvas Kapinynas

Kapų puošimo dienoje Lie
tuvių Laisvam Kapinyne buvo 
gražus lietuvių suėjimas, šie
met žmonių apsilankė daugiau 
negu praeitais metais. Kalbė
to jum ta proga buvo pakvies
tas L. Prūseika, kuris atvyko 
iš Chicagos.

Tvarką vedė A. Karpavi
čius.

Kalbėtojas gražiai prabilo 
apie reikšmę memorialės die
nos, jos reikšmę praeityje ir 
šiais metais, kada Amerika 
kovoja už savo gyvybinius rei
kalus. Kalbėtojas atžymėjo is
toriją Laisvo Kapinyno. Pir
mas lietuvis čia buvo palaido
tas 1917 metuose. Tuomet fa
natikai kėlė triukšmą, visaip 
niekindami laisvas kapines ir 
tuos žmones, kurie jas įsteigė. 
Dabar jau visai kitaip. Dabar 
jau net kunigas neniekina ka
pinių. Lietuvių tarpe prigyja 
tas supratimas, kad turi būti 
sąžinės' laisvė.

Kalbėtojas prisiminė ir apie 
žūstančius šiame kare. Jie žūs
ta, kad pasaulis būtų laisvas.

Buvo renkamos ir aukos ka
pinių palaikymui. Surinkta 
$22 su centais. Nekurie kapk 
nyno nariai pasimokė j o savo 
duokles.

Lotas ant kapinių parsiduo
da po 35 dolerius. Pavienė 
duobė už 15 dolerių.

Laisvo Kapinyno pirminin
ku yra A. Varnas, sekretorius 
J. švedas, o iždininkas A. Sen
kus.

Iš viso prie kapinyno pri
klauso 138 nariai.

Lietuviai Kariuomenėj
Vėl 52 lietuviai jaunuoliai 

stojo tarnauti armijoj ar lai
vyne. Jau pirmiau Grand Ra
pids lietuvių kolonija davė 
Dėdei Šamui virš šimto karių. 
Lietuviai jaunuoliai labiau pa
linkę tarnauti laivyne.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
nutarė pasveikinti savo narius, 
išėjusius tarnauti armijon ar 
laivynan. Jiems bus pasiųsta 
dovanėlė — penki doleriai 
kiekvienam.

Tai yra! labai puikus pavyz- 
dis ir visoms kitoms lietuvių 
organizacijoms.

Kempė Ties Green Lake
Darbininkų K o operatyvas 

turi gražią kempę ties Green 
ežeru. Tai dailiai įtaisyta vie
ta, kur įvyksta ir piknikai.

Pats kooperatyvas turėjo 
pirmą šiame sezone pikniką. 
Suvažiavo ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių. Piknikas da
vė gražaus pelno.

Nekurie Grand Rapids lie
tuviai turi čia įsitaisę savo va
sarnamius ir praleidžia čia 
laisvas valandas.

Kempėje yra gražiai įreng
tas pavilionas, kuris atsiėjo 
daugiau negu tūkstantis dole
rių.

Šiai įstaigai reikia linkėti 
geriausio pasisekimo, čia daug 
triūso įdėta.

Beje, kooperatyvas pirko 
valdžios bonų už $100.

Kalba apie Choro Atgaivinimą
Charles Kijauskas kalba, 

kad reikėtų atgaivinti jeigu 
jau ne Dailės Chorą, tai bent 
sudaryti kokį kvartetą ar siks- 
tetą.

Dainininkų Grand Rapids 
yra, tik reikia susiorganizuoti.

Jei susikurtų bent kvarte
tas, tai irgi būtų didelis sma
gumas visiems. Bent kada ga
lėtų padainuoti.

Kijauskai ir Rinkevičiai bu
vo nuvykę į Scottville, kada 
ten atsibuvo farmerių sureng
tas koncertas naudai Raudo
nojo Kryžiauš. K o n c e r tas 
jiems labai patiko. Lietuviai 
farmeriai juos labai gražiai 
priėmė.

Todėl Kazys Kijauskas ir 
sako, kad Grand Rapidse rei
kėtų daugiau susirūpinti me
no kėlimu.

Stella Grigalienė Jau Sveiksta
Stella Grigalienė gana sun

kiai sirgo. Ji išbuvo ligonbuty

18 dienų, kur jai buvo pada
ryta operacija.

Dabar Stella Jau namie. 
Jaučiasi daug geriau. Už kelių 
dienų žada keltis iš lovos ir 
vėl pradės darbuotis prie Rau
donojo Kryžiaus.

Jurgine Draugija
Šiuo žygiu reikia tarti geras 

žodis ir apie Jurginę Draugi
ją, kuriai taip pat gerai seka
si. Jurgine Draugija turi savo 
kliubą, kur lankosi daug žmo
nių.

Teko kalbėtis su Jurginės 
pirmininku Ipolitu Didžbaliu. 
Pirmininkas dar palyginamai 
jaunas žmogus ir gerai rūpina
si draugijos reikalais.

Kokia penkiolika draugijos 
narių tarnauja kariuomenėj.

Literatūros Draugijos Nariams
P. Rinkevičius, LLD 66 kuo

pos finansų sekretorius, nusi
skundžia, kad daug narių ne
silanko susirinkimuose. Už 
šiuos metus didžiuma narių 
dar nėra pasimokėję. O pasi- 
mokėti reikia būtinai.

Būtinai visi lankykitės kuo
pos susirinkimuose. Atsimin
kite, kad šiemet išeis labai ge
ra knyga — knyga apie A- 
merikos kovotojus už laisvę. 
Joj bus biografijos tokių min
ties ir kovų milžinų, kaip Wa- 
shingtonas, Jeffersonas, Jack- 
sonas, Lincolnas ir t.t.

Grand Rapids Store Equip
ment Kompanija

šioj kompanijoj yra pilnos 
unijinės sąlygos. Darbininkai 
priklauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

Paprastai čion dirbdavo 700 
darbininkų, bet dabar apie pu
sę atleido iš darbo. Mat, kom
panija rūpinasi gauti karo už
sakymus. Manoma, kad grei
tu laiku tie užsakymai bus 
gauti.

Tuomet vėl dirbs visi.

S. ir D. Draugijos Piknikas

Nepamirškite, kad liepos 4 
d., Sūnų ir Dukterų Draugija 
turės pikniką. Piknikas įvyks 
ties Green Lake. Kelias M44.

nebus, galima bus kitaip atsi
teisti su “Vilnim.”

Šis sumanymas labai geras.
Korespondentas.

A. Senkus Atidarys Rezortą

Antanas Senkus atidarys re
zortą ties Lamberton ežeru, 
visai netoli nuo Grand Rapids, 
tik trys mylios.

Vieta ten labai graži. Lin
kiu Antanui Senkui gero pa
sisekimo. Jis yra labai popu
liarus žmogus, tai jam ir sek
sis.

Rakščių Farma

Tarpe Grand Rapids ir Mus
kegon randasi graži Rakščių 
farma. I tą farma dažnai at
silanko Grand Rapids ir Mus
kegon lietuviai.

Farma didoka — koks šim
tas akrų žemės.

Gero Pasisekimo

J. Karantavičius, Jr., bus 
kauntės supervaizeris. Linkė
tina jam gero pasisekimo.

Tą vietą labai norėjo gauti 
tūlas kitas asmuo, bet jam ne
pasisekė.

Ką Sako A. Daukša

A. Daukša labai rūpinasi 
“Vilnies” išplatinimu ir tameI 
darbe jam gerai sekasi. Gau-! 
narna ir naujų skaitytojų.

šiomis dienomis vėl keli lie- Į 
tuviai užsirašė “Vilnį”. “Vil
nis” čia labiausia prasiplatinęs 
laikraštis. • £

A.' Daukša sako, kad jeigu 
šiemet negalima bus surengti 
pikniką “Vilnies” naudai, tai 
manoma atsišaukti į skaityto
jus,' kad jie pasimokėtų tam 
tikras4 aukas. Mat, per pikni
ką visuomet reikia išleisti ne
mažai pinigų, tai jei pikniko

Harrison - Kearny, N. J.
Rusų IWO skyrius Kearny, 

gegužės 30 d., turėjo puikų 
parengimą, tai yra šokius-ba- 
lių ir koncertą.

Koncertinę programą pildė 
Rusų Choras iš Newarko, man
dolinų orkestrą ir grupė šo
kikų, taip pat iš Newarko.

Reikia pasakyti, kad virš 
minėtos trys muzikalūs gru
pės sudarė puikų koncertą. 
Taip pat reikia pripažinti, 
kad ir dailėje bei muzikoje 
yra pasiryžėliai ir netinginiai. 
Pavyzdžiui, kad ir šis paren
gimas pasitaikė labai šiltame 
ore, taip, kad nieko neveikiant 
gana sunku dasėdėti svetainėj, 
o programos pūdytoj ai, ant to
kio mažo steičiuko, susikimši
me, ypatingai šokikai, turėjo 
gana sunkų darbą. Bet jie pil
dė be jokių nusiskundimų ir 
davė gana ilgas programas ir 
publikai reikalaujant daugiau, 
jie neatsisakė.

Taip pat buvo rinkimas au
kų dėl Russian War Relief. 
Kiek surinko, neteko sužinoti.

Klaidos Atitaisymas
Atsibuvusiose p r akalbose, 

gegužės 15 d., kur kalbėtojum 
buvo D. M. šolomskas, buvo 
ir aukų rinkimas. Aukavusių 
vardai tilpo gegužės 28 d. F. 
Josmanto pavardė, kuris davė 
vieną dolerį, nebuvo įrašyta. 
Šiuomi šia klaida atitaisau.

V. Zelin.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jų artilerija smarkiai 
bombarduoja apsuptą Se
vastopolį, Krime.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

Boston, Mass.-■ Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkes pažangiųjų lietuvių organizacijos rengia 

dienraščio “Laisves” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvių iškilmė, kur 
dalyvauja virš dešimties tūkstančių publikos

Brooklyn, N. Y. - Liepos-July 5 d
Rengia “Laisvės” Bendrovė 

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
BETTS IR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

Philadelphia, Pa. - Rugs.-Sept. 6
1 ė .. *Rengia Phila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 

dienraščio “Laisvės.” Visų organizacijų ir asmenų prašome įsi- 
tėmyti aukščiau pažymėtas dienas ir nieko nerengti tose apy
linkėse, kur yra ruošiami piknikai “Laisvės” naudai.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.



' ■ - ■ ■

• . -

Antradienis, Birželio 9, 1942

* TALKININKAI NŪŠKaNdINO
7 JAPONŲ SUBMARINES

Oficialiai Amerikos Pranešimai

EAISVK ’

AUSTRALIJA, birž. 7. — Vienas talkininkų orlai
vis bombardavo ir nuskandino dar vienų japonų sub- 
mariną ties Australija; tuo būdu jau septyni, veikiau
sia net astuoni, priešų submarinai tapo sunaikinti 
šioje srityje.

SOVIETAI SUNAIKINO
< 528 VOKIEČIŲ ORLAI-

4 VIUS PER SAVAITĘ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 7. — Sovietų Žinių Biuras šįryt 

išleido tokį pranešimą:
Fronte nebuvo jokių svarbių atmainų.
Per dviejų dienų kautynes Sovietų kariuomenės da

liniai, veikdami kai kuriuose Leningrado fronto sekto
riuose, užmušė daugiau kaip 300 vokiečių kareivių ir 
oficierių ir sunaikino penkis jų kulkasvaidžių lizdus 
ir 10 aptvirtintų šaudymo pozicijų ir rūsių.

Vienoje dalyje vakarinio fronto vokiečiai pėstinin
kai mėgino atakuot mūsų pėstininkų būrį. Raudonar
miečių artilerijos ir mortirų ugnis atmušė priešų 
atakų. Hitlerininkai nukentėjo sunkių nuostolių, o li
kusieji pasitraukė atgal.

Vokiečių šauliai su automatiškais šautuvais užpuo
lė priekines pozicijas vieno Sovietų kariuomenės dali
nio pietvakariniame fronte. Jauni raudonarmiečiai 
Kazachs, Usmanov ir Makfelinov su grupe kitų rau
donarmiečių stojo į durtuvų kovų ir užmušė daugiau 
kaip 60 vokiečių automatiškų šaulių.

Grupė sovietinių atakos lėktuvų, komanduojamų 
gvardijos majoro Zubo (pietiniame fronte) sėkmin
gai užpuolė priešų orlaivių stovyklų. Mūsiškiai lakū
nai sunaikino 22 vokiečių orlaivius ir sunkiai sužeidė 
29 jų orlaivius ant žemės.

| VAKARINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS:
Birželio 7 d. kai kuriuos fronto sektoriuose buvo 

kautynių, turinčių vietinės svarbos, ir judriai veikė 
žvalgai.

Sevastopolio sektoriuje jau trečią dieną buvo veda
mi atkaklūs mūšiai; priešą atakos tapo atmuštos su 
skaudžiais jiems nuostoliais.

Per savaitę, pasibaigusią birž. 7 d-, buvo sunaikinta 
528 vokiečių orlaiviai. Sovietai tuo laiku prarado 
151-ną orlaivį.

Japonai Įsiveržė j
Chuhsieną, Chinijoj

Chungking, Chinija.—Ja
ponų kariuomenė užėmė lė
ktuvų aikštę ties Chuhsien, 
Chinijoj, 700 mylių nuo Ja
ponijos, ir įsiveržė į patį 
miestų, kuriame dabar ver
da nuožmi kova durtuvais, 
kaip teigia chinų praneši
mas.
. ---------------------------

I *

> (Tokio. — Japonai jau 
šeštadienį sakėsi užėmę 
Chuhsien miestų.) 

f * • « ----- ------

t JAPONIJOS LAIVAI BOM
BARDAVO AUSTRALIJĄ

—
Melbourne, Australija. — 

Japonų karo laivai, gal di
dieji submarinai, bombar
davo Sydney’o ir New- 
castle’o uostus; bet jokių 
karinių nuostolių nepadarė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITURt i

f BAYONNE, N. J.
LAU Kliubo pusmetinis susirinki

mas jvyks antradieni, birželio 9 d., 
7:30 vai. vak. Liberty Salėje, 329 
Broadway. Prašome dalyvauti.

S. Radušis, Sekr. (133-134)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, birželio 10 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirin
kime, bus rinkimas delegatų i LDS 
Seimą, kuris ivyks liepos mėnesi, 
Chicagoje.

V. K. Sheralis, Sekr. (133-135)

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

mas įvyks antradieni, birželio 
(June) 9 d., 8 v. vakare, 376 Broad
way. Šiame susirinkime turėsime 
aptarti daug svarbių dalykų, kaip 
tai “Laisvės” pikniko moterų sta
las ir kiti svarbūs klausimai. Todėl 
visos draugės dalyvaukite.

-ft < H. T. (133-34)

JAPONAI BANDYSIĄ PER
KIRST VIEŠKELI TARP 
CHINIJOS IR SOVIETŲ

Chungking, Chinija. — 
Japonų armija pradėjo 
briautis nuo Paotowo lin
kui pietų ir persigrūmė per 
Geltonųjų upę, nugalėdama 
stiprius chinų pasipriešini
mus. Menama, kad japonai 
nori pasiekt didįjį vieškelį 
ir kitus kelius, kuriais Chi
nija gauna karo reikmenų 
iš Sovietų Sųjungos.

ANGLAI ATMUŠĖ FAŠISTŲ 
ATAKAS LIBIJOJE

Cairo, Egiptas. — Vokie
čiai su šimtais tankų darė 
įnirtusias atakas prieš ang
lus dykumoje ties Knights
bridge, Libijoje.

Anglai atmušė tas atakas 
ir grūda vokiečius atgal į 
pietus ir vakarus nuo Birel- 
Harmoto linkui spragos, 
kurių naciai buvo pralaužę 
per anglų minų laukus tarp 
EI Gazalos ir Bir Hachei- 
mo.

Skaičiuojama, kad mū
šiuose dalyvauja iki tūks
tančio tankų iš abiejų pu
sių. Tebeverda labai kruvi
ni mūšiai.

JAUNIAUSIAS AMERIKOS 
PULKININKAS - NEGRAS 
Tuskegee, Ala. — Jau

niausias Jungtinių Valstijų 
pulkininkas yra negras 
Benjamin O. Davis, sūnus 
generolo B. O. Daviso. Už 
nepaprastus gabumus ir 
pasišventimų tarnybai or- 
laivyno kapitonas Davis, 29 
metų, per septynias dienas 
tapo pakeltas į leitenantus 
pulkininkus.

Įkaitintas Baltmarški- 
nių Fašistų Vadas

Chattanooga, Tenn.—Čio- 
naitinis federalis teismas 
pripažino kaltu G. W. Chri- 
stiansų, vada amerikinių 
fašistų, kurie vadinasi 
Baltmarškiniais K r y ž e i- 
viais. Jis atrastas kaltu už 
tai, kad dviem atvejais mė
gino sukelt maištus gink
luotose Amerikos jėgose ir 
kitais dviem atvejais atkal
binėjo jaunus vyrus nuo ė- 
jimo į Jungtinių Valstijų 
armijų.

Už tuos nusikaltimus jam 
gręsia 20 iki 80 metų ka
lėjimo ir .$10,000 iki $40,- 
000 piniginės baudos.

Raudonarmiečiai Džiaugiasi
Angly Oro Žygiais

Maskva. — Sovietų spau
da su pagarba rašo apie 
Anglijos orlaivių daugme- 
niškus žygius prieš Vokie
tijos uostus ir fabrikų mie
stus. Raudonarmiečiai svei
kina tuos anglų oro veiks
mus ir kalbasi, kad “anglai 
duoda savo gyvybę.” New 
Yorko Times koresponden
tas tų sakinį išaiškina ši
taip: “Anglai užkuria jiems 
pragarų.”
. Pasirodžius gatvėje vie
nam anglų orlaivyno misi
jos Maskvoje, pereitų šeš
tadienį, žmonės sveikino jį 
delnų plojimais.

Amerika Pasistato po 
5,000 Karinių Orlai

vių per Mėnesį
Washington, birž. 8. — 

Jungtinėse Valstijose dabar 
pastatoma beveik po 5,000 
karinių orlaivių per mėnesį, 
kaip pažymėjo demokratas 
senatorius Thomas. “Eitu
mėt mes pasistatysime po 
10 tūkstančių orlaivių per 
mėnesį,” sako jis.

Hitlerininkai - Aršiausi 
Iš Visų Plėšikų

Washington. — Amerikie
čių Užsieninės Politikos 
Sųjunga apskaičiavo, kad 
naciai kas 41-na diena su
grobia po 500 milionų dole
rių vertės įvairių reikmenų 
bei daiktų iš užimtų Euro
pos kraštų.

Vokiečių kaizeriniai rėkė, 
kuomet talkininkai po pra
eito pasaulinio karo parei
kalavo 500 milionų dolerių 
iš Vokietijos kaip nuostolių 
atlyginimo iš viso. Dabar 
gi naciai kas ketvertas de- 
sėtkų dienų po tiek išplė
šia iš pavergtų kraštų.

San Francisco, Calif., 
birž. 8. — Tapo iškrausty
ta jau 100 tūkstančių japo
nų iš vakarinio Amerikos 
pajūrio.

Cairo, Egiptas. — Vokie
čiai gauna daugiau tankų ir 
kitų pastiprinimų pro spra
gą, kurią jie prasiskynė per 
anglų minų lauką.

* LIETUVIŠKA *

užeiga
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų Ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH ZEIDAT, Sav. 
411 Grand St, Brooklyn

Waterbury, Conn.
Svarbu Visiems Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 28 Kuo
pos Nariams

Kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 10 d., 8 vai. vakare. 
Svetainėje 103 Green St. Tame 
susirinkime bus plačiai apkal
bėta 3 svarbūs dalykai, ku
riuos buvo palietęs “Laisvėje” 
LLD pirmininkas A. Bimba. 
Taipgi bus apkalbama ir vieti
nės kuopos reikalai. Todėl vi
si kuopos nariai kviečiami at
silankyti į susirinkimą. Atei
kite visi ir dalyvaukite apkal
bėjime draugijos reikalų. Ku
rie dar neesate užsimokėję 
metines mokestis, tai ateikite 
ir užsimokėkite.

Labai negerai, kada kuopos 
nariai nesistengia atsilankyti j 
kuopos susirinkimus. Susirin
kimai atsibūna tik vieną sykį 
į mėnesį ir atrodo, kad kiek
vienas kuopos narys galėtų at
silankyti į susirinkimą ir da
lyvauti apkalbėjime draugijos 
reikalų.

Sveikatas ir Kultūros Drau
gijos susirinkimas įvyks birže
lio 11 d., 8 vai. vakare, sve
tainėje, 103 Green St. šios 
draugijos susirinkimuose būna 
laikoma paskaitos apie sveika
tą ir rodoma, kaip daržoves 
ir kitus maistus sutaisyti, kad 
būtų tinkami dėl žmogaus 
sveikatos.

Šiame susirinkime valgių su- 
taisymą rodys M. Svinkunienė. 
Parodys, kaip žalias daržoves 
reikia sutaisyti, kad jos būtų 
gardžios valgyti, nes daug 
žmonių nusiskundžia, kad jie 
negali valgyti žalių daržovių, 
nes jos negardžios. Todėl kvie
čiami visi nariai ir ne nariai, 
atsilankyti į draugijos susirin
kimą ir matysite, kaip reikia 
daržoves sutaisyti, kad jos bū
tų skanios valgyti ir būtų tin
kamos dėl sveikatos.

Daug žmonių, kurie lankė 
šios draugijos susirinkimus,

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

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 dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tol, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
1us kra javus 
sudarau su ame- 
r i ko n iš k a i s. Re i - 
kalni e s a n t ir 
pad idinu tokio 
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. 'GLenmore 5-6191

jau išmoko, kaip valgius sutai
syti ir kaip savo sveikatą už
laikyti.

Lietuvių Piliečių Politiško 
Kliubo metinis piknikas įvyks 
birželio 14 d., Lietuvių Darže, 
šis kliubas yra pašalpinis ir 
visus sergančius narius aprū
pina su pašalpa, o mirusius ap
rūpina su pomirtine. Šio kliu
bo pirmininkas yra Charles 
Cvirka ir jo vadovybėje kliu
bas gerai gyvuoja, nuolat au
ga finansiniai. Kliubas, kaipo 
organizacija, visuomet remia 
naudingus darbus dėl ‘visuo
menės ir šios šalies, šiame kri
tiškame momente, kuomet šios 
šalies valdžia atsišaukė į vi
suomenę, kad pirktų apsigyni- 
nlo bonus, šis kliubas tuojau 
nupirko už $20,000 bondsų ir 
pagal kliubo pirmininko Ch. 
Cvirkos pareiškimą, dar pirks 
už $10,000. Per šio kliubo ini
ciatyvą, buvo suorganizuota 
Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Amerikos. Tame Lietuvių 
Komitete turi prisiuntę dele
gatus apie 18 įvairių draugijų. 
Susirinkimus laiko kliubo sve
tainėje veltui.

Kliubas yra nutaręs dėl Lie
tuvių Komiteto Apgynimui 
Amerikos duoti svetainę už 
dyką dėl bile kokio parengi
mo. Kliubas davė svetainę už 
dyką dėl First Aid, kuris buvo 
laikomas per 11 vakarų. Kliu
bas dėl visų lietuvių ir šios 
šalies stengiasi pagelbėti, kiek 
tik išgali.

Todėl nepamirškime kliubo 
pikniko, kuris bus birželio 14 
d. už Lakewood ežero. Daly
vaukime visi ir paremkime jį.

Pikniko rengimo komisijoj 
yra J. Klikna, J. Svinkūnas,
M. Lisauskas, B. Petrauskas ir į L.

Ch. Vasiliauskas. Jie yra paty
rę piknikų rengime ir jie žino, 
ką reikia turėti piknike, kad 
užganėdinti publiką. Visi at
silankykite ir būsite užganė
dinti.

Dr-jos Prot. Sekretorius.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
ftžfp Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

būsite Brook-

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

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

Lietuvių Komitetas
' Sovietų Sąjungai Gelbėti

Pricteliai! Prašome įsitėmy- 
ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkes 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų, asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretorė;
L. Kavaliauskaitė, Iždininke.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J. GARŠVA
Graborlus-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

(ii-----  ------------------------------------------------------------------------------ -------- —----- ----------
IS<

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

BROOKLYN, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

409 ir 417 GRAND ST.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

E

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

į

i

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SENAI

‘■1 . S

■
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Pasilinksmino ir Pa
rėmė Apšvietę

Kalifornietės Sveikina

Moterys Baigė Pirmos Jaunas Lietuvis Profe-
Pagalbos Kursą sijonalas

ŠAL1NAITES mokiniai DAVĖ
Pereitą šeštadienį, Laisvės 

salėj, įvyko vakaras, rengtas 
apšvietos naudai. Visuomenės

Birželio 2 d. gražus būrys 
moterų baigė pirmosios pagal
bos kursą, kuris buvo suorga
nizuotas Moterų Apšvietos 
Kliubo pastangomis.

Per vienuolika savaičių, k ar- 
tą į savaitę, moterys rūpestin
gai ruošėsi ir gerai jautėsi at
likusius naudingą darbą.

Kursą pradėjo virš 30, bet 
baigė tik 13: J. Lazauskienė, 
E. Gasiūnienė, J. Marcinkie
nė, A. Pakalniškienė, Helen 
Zablackienė, Aida Bernotaitė, 
Emily Klimaitė, O. Višniaus- 
kienė, Mary Sinkus, O Depsie- 
nė, H. Andriuškevičienė, Ruth 
Goldman ir K. Petrikienė.

Baigusios kursą, instrukto
riui patariant, idant įgijus 
daugiaus praktikos ir žinoji
mo, dalyvės nusprendė imti 
aukštesnį skyrių. Komisijai pa
likta susižinoti su Raudonu 
Kryžiumi dėl instruktoriaus ir 
kaip tik bus galima viskas 
greitai sutvarkyti, pamokos 
bus tęsiama toliau.

Dabar kliubietės ruošiasi 
pradėt valgio gaminimo kur
są, kuris tęsis tiktai šešias sa
vaites. Norinčios pasimokinti, 
kaip gamintis maistą sulig 
mokslinio ištyrimo, idant be- 
gaminant maistą jo nesunai
kintume, ir tajp pat, kokis 
maistas mūs kūnui daugiau 
naudos duoda, sutaupant laiką 
ir lėšas jo gaminimui, priduo- 
kite savo vardą ir antrašą 
Laisvės įstaigoje Marytei Sin
kus, o ji jum praneš, kada 
pamokos prasidės.

Kliubietč.

Lankėsi Brooklyne

ĮSPŪDINGĄ koncertą
Birželio 7 vakarą, YWCA

Sekmadienį, lankėsi Brook
lyne J. Mankus iš Union City, 
Conn. Jis atsinaujino Laisvės 
prenumeratą, aukavo $2 Lais
vės reikalams ir taipgi davė 
$2 Sovietų Sąjungai Gelbėti.

PARDAVIMAI
Pasirandavoja po 5 ir 6 šviesūs 

kambariai, kampinis namas. Renda 
prieinama. Dėl antrašo prašome 
kreiptis “Laisvės” ofise, 427 Lori
mer Street, Brooklyn, N. Y.

(133-135)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio (June) 11 d., 
7:30 vai. vakaro, Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St. Jis bus svarbus: 
apšvietos, vasarinio parengimo ir 
kiti reikalai. Nariai, kurie dar ne
gavote, atsiimkite knygą Sovietų 
Galybė ir žurnalą Šviesą, kurios ši 
laida išėjo su puikiausiomis Lietu
vos rašytojų poezijomis.

L. Kp. Organizatorius. 
(134-136)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 10 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front Street. Visi nariai 
būkite laiku. Valdyba.

(133-135)

Petras Gustaitis, Jr.
Petras Gustaitis, Jr., šio mė

nesio 5 dieną baigė New York 
Medical College—Flower and 
Fifth Avenue Hospitals gau
damas medicinos daktaro 
laipsnį.

Jaunas daktaras tą pat die
ną gavo ir Jungtinių. Valstijų 
armijos pirmo leitenanto laips
nį.

Dr. P. Gustaitis, Jr., pakol 
bus pašauktas armijos tarny
bai, po sunkaus mokslo darbo 
pailsėjęs keletą dienų pas tė
vus, yra pasiruošęs plačiam 
medicinos darbui Norwalk ge- 
neralėje ligoninėje, Norwalk, 
Conn.

Dr. P. Gustaitis, Jr;, 1938 
m. baigė Kolumbijos Kolegiją 
ir per tūlą laiką tenais studi
javo lietuvių kalbą, kaipo Mo
terų Vienybės Draugijos sti- 
pendantas.

Dr. P. Gustaitis, Jr., pažan
giajai Brooklyn© lietuvių vi
suomenei gerai yra pažįsta
ma^; ne vien tik, kad jis visą 
laiką šiame mieste gyvenęs,— 
jis įsigijo daug artimų ir pa
žinčių aktyviai dalyvaudamas 
visuomeniniame judėjime. Tu
rėdamas kiek daugiau liuoses- 
nio laiko, jis ilgokai dainavo 
Aido Chore, daug darbavosi 
abelnai jaunimo eilėse ir da
bar yra Darbininkų Susivieni
jimo Builders skyriaus akty
vistu. 1940 m. Darbininkų Su
sivienijimas jam davė organi
zacijos skiriamą moksleiviams 
stipendiją.

Dr. P. Gustaitis, Jr. yra sim- 
patingas-malonaus būdo, ypač 
tarpe jaunimo populiarus. 
Kaip nuoširdžiam bendramin
čiui, jo artimi linkime jam ge
riausio pasisekimo atsiektos 
profesijos srityje ir taip pat 
norim priminti, kad suradęs 
liuosesnę valandą nuo kasdie
ninio užsiėmimo, bent kart
kartėmis, nepamirštų pridėt 
savo petį prie to plataus visuo
meninio judėjimo, su kuriuo- 
mi jis rišosi nuo pat savo kū
dikystės dienų.

Viena Iš Artimą.
“-------------------------------------------------------------------- !

Pabaltijos Tautų Taryba Užprašo Jus į Trečią 

METINĮ PIKNIKĄ 
Šio Pikniko Pelnas Bus Skiriamas Medikalei 

Pagelbai Sovietams
Sekmadienį, Birželio-June 14 
RUSŲ - KARPATŲ GIRAITĖJ

556 Yonkers Avenue Yonkers, N. Y.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 45c.

Trumpa - graži dainų-muzikos programa
Dainuos CHORAS PIRMYN, iš-Great Neck, L. I., vado

vybėj J. Kazakevičiaus; SUSH1LA, žymi indėnų 
plastikos artistė, išstos indėnų kostiume ir 

šokyje prie tautiško akompanimento.
Bus ir Kitų Naujienybių

Kalbės VLADIMIR D. KAZAKEVICH, 
žymus rusas ekonomistas, autorius ir laikraštininkas.

Jurgio Kazakevičiaus orkestrą gros šokiams
Vieta piknikui graži, priešais Tibbetts Brook Parką. 

Piknikas Įvyks, jei ir lis — salė ten pat — visus paslėps.

Kelrodis: Imk Lexington Ave. traukinj-subway White Plains 
Rd. iki 238-to St. stoties. Imk busą Getty Square arba Getty Ave., 
važiuok iki 556 Yonkers Ave. ir Midland Ave. Ten ir piknikas. 
Fėras traukiniu ir busu po 5 centus. Užkviečia RENGĖJAI.

International Institute patal
pose, 94 Joralemon St., įvyko 
7-tas metinis Bronės šalinaitės 
mokinit) koncertas, programoj 
dalyvaujant didžiumai iš la
biau prasisiekusių jos mokinių 
(tūli negalėję dalyvauti dėl li
gos). Publika susidėjo iš mo
kinių ir mokytojos saviškių ir 
artimiausių draugų, galėjusių 
įeiti tik su specialiais kvieti
mais, kadangi svetainės talpa 
ir sąlygos taikoma tik drau
giško pobūdžio sueigoms.

Pažymėtina, kad salė puoš
niai įrengta ir turi puikų pia
ną, ko nėra daugelyje bran
giai mokamų, bet biznio pa
matais įrengtų salių. Jon įė
jus pajunti labai jaukią nuo
taiką.

Programa buvo graži, ver
ta geros įžangos. Atsižvelgiant 
į mokinių jauną amžių — kai 
kurie dar neužmatomi pro sė
dinčią publiką, — ypatingai 
tebeaugančių dainininkų kas
dien besikeičiančius balsus, 
programa išpildyta įspūdingai. 
Juos tėmijant, jų klausant 
mintį kutena džiaugsmas, kad 
auklėjasi naujos meno jėgos. 
Šalinaitės mokinių būrelyje 
randasi neabejotinų talentų. 
Imant atydon jos sugabumą, 
darbštumą ir ugningą energi
ją, reikia tikėtis, jog jinai 
juos išauklės iki aukščiausio 
jų galimybės laipsnio.

Programoj dalyvavo seka
mi :

Geraldine Wilson, piano.
Eleanore Widlicki, piano.
Frances Bovinas, dainoj ir 

piano.
Robert Siudzinski, piano.
Sylvia Andrews, dainoj ir 

piano.
Patricia Siudzinski, piano.
Lillian Milchius, dainoj ir 

piano.
Miriam Gottlies, piano.
Algird Bacey, piano.
Aldona Žilinskas, dainose 

solo ir tercete su Aldona Kli-, 
maite ir Susan Kaza, taipgi 
piano.

Joan Massage, piano.
Susan Kaza, dainose solo ir 

tercete.
Aldona Klimaitis, dainose 

solo ir tercete.
Anny Dowkont, piano.
Taipgi dainavo visas moki

nių ensamblis: atidarymui 
programos sugiedodami “The 
Star Spangled Banner,” o už
baigai programos vadovauda
mi masiniam dainavimui po- 
puliariškų amerikoniškų dai
nų.

Pianistų, kiek leistina spręs
ti vidutiniam piliečiui, šioj 
grupėj yra jau aukštai prasi
siekusių. Iš mažamečių ypatin
gai' pažymėtina Joan Massage, 
daktaro dukrelė, turinti žavų, 
dainingą toną, taipgi Miriam 
Gottlies, biskelį didesnė už 
Joan mergiščia, jautriai ir gy
vai išpildžius 'gana sudėtingą 
sonatiną. Paaugėję muzikoj ir 
kiti (pirmesniame koncerte 
girdėti) maži menininkai.

Dainose pirmu kartu pasiro
dė Frances Bovinas, 11-tų me
tų, turinti malonų balselį, taip
gi man pirmu kartu teko gir
dėt dainuojant Sylvia Andrews 
jau gerokai dainavimo prasi
lavinus mergaitė. Lilijos Mil
chius balsas su ja pačia kar
tu paaugėjęs į stiprų ir dra
matišką, ypatingai jos “Šių 
nakcely” ne tik girdi, bet ir 
jauti. Susan Kaza ir Aldona 
Klimaitė, jau pirmiau girdė
tos ir seniai pamylėtos, daina
vo žavingai solo ir su Aldona 
Žilinskaite tercete. Joms ir 
tercetui būtų, buvę gana aud
ros, bet rengėjų buvo progra
moj aiškiai užrašyta “No- en
cores, please,” tad visi susi- 
pratom, kad reikia prisilaiky
ti vidutinės mieros. Taipgi 
kvietimuose buvo parašyta

niekam neduoti gėlių ir tas bu
vo išpildyta.

Užsibaigus programai, šąli-) 
naitė pakvietė visus dalyvius 
prie šalto vaisvandenio ir leng
vų užkandžių. Tai, beje, buvo 
ir labai pravartu, kadangi ten 
turėjome prastoviniuoti apie 
valandą laiko laukdami per
traukos lietaus, kuris kaip iš 
kibiro pylė. O parvažiuodami, 
bent kai kurie, pasivažinėjo
me už tą patį penktuką po po
rą su virš valandų, nes vieto
mis vandens tiek pribėgo į sub- 
ves, kad kai kuriomis linijo
mis traukinių kursavimas bu
vo visai sulaikytas, o kitomis 
veikė tik tam tikrose sekcijo
se. Subvių stotyse ir trauki
niuose visur matėsi paklydu
sių, kelio klausinėjančių žmo
nių, turėjusių grįžti namo ne
priprastais keliais. Rep.

Dėkavoja Palydovams
Širdingai dėkojame visiems 

lankiusiems Juozo Moteikos 
šermenis, a p d o vanojusiems 
kvietkomis ir palydėjusiems 
velionį į kapus. Taipgi dėkoju 
Balsiui už prakalbą ant kapų.

Juozas Moteika mirė birže
lio 4 d. ir buvo palaidotas bir
želio 6, Cypress Hills kapinė
se. Helen Šnolis.

Išleido Kariuomenėn
Parenkamosios T a r nybos 

(drafto) centralinė raštinė, 
New Yorke, praneša, jog ji iš 
savo štabo, birželio 8-tą, išlei
džia karinėn tarnybon du na
rius, John F. Sullivan ir Casi
mir Ksieniewicz. Jiedu abu 
buvę klasifikuoti į 1-B. Suži
nojus, kad bus šaukiama 1-13 
klase, jie nuėjo ir pasidavė 
liuosnoriais. .

Vakaras Didvyriu 
Pagarbai

Birželio 8 vakarą, didžiojoj 
Madison Square Garden, su
rengta masinis mitingas Ame
rikos ir Anglijos karo didvy
rių pagarbai, programoj daly
vaujant žymiems valdžios at
stovams ir scenos bei filmų ta
lentams, taipgi kalbėtojams.

atsiliepimas buvo geras, p ra
in ogon atsilankė skaitlingas 
būrys apšvietos rėmėjų ir, 
kaip atrodė, smagiai ir vertin
gai praleido vakarą.

Svečiams susėdus prie stalų 
ir užkandus jaunuolių gaspa- 
dinių pagaminto sveiko ir sko
ningai balansuoto maisto, va
karo vedėjas Jonas Ormanas 
iškvietė D. M. šolomską pla
čiau išaiškinti šio vakaro tiks
lą. Trumpai, stipriai kalbėto
jas pasakė, jog yra reikalinga 
daug lėšų priešfašistinės, karo 
laimėjimo apšvietos ir propa
gandos darbui. O pas ką mes 
kreipiamės, sakė jis, jeigu ne 
pas jus, pastovūs, nuoširdūs 
apšvietos rėmėjai? Sekė rink
liava ir joje sukelta virš $80.

Baigus užkandžiauti, Jurgis 
Klimas parodė keletą trumpų 
filmų — liaudiškos Lietuvos 
rinkimai ir įsikūrimas Tarybų 
Respublikos; pora filmų iš da
bartinio karo fronto; hitleri
ninkų paradas (nereikėjo 
klausti opinijos apie - hitleri
ninkus, jų pasirodymą visur 
lydėjo s-s-s-), taipgi paties 
Klimo vykusiai nutraukti pa
veikslai iš žieduose skendė- 
jančio Brooklyno Botaniško 
Sodo, taipgi iš vaidinimo ko
medijos “Aš Numiriau,” meni
ninkės šertvietytės vestuvių ir 
t.t.

Pažymėtina, kad Klimas 
judžių ir rekorduotos muzikos 
programą suteikė kaipo auką 
apšvietos fondui. Rep.

Paskelbė Karo Bony 
Pasirašymo Dienas

Gubernatorius L e h manas 
pereitą sekmadienį oficialiai 
paskelbė karo bonų užsirašy- 
mo vajų. Jis bus nuo 14 iki 
24 šio mėnesio. Bus prašoma, 
kad kiekvienas gyventojas pa
sižadėtų skirti 10 nuošimtį sa
vo uždarbio pirkimui karo bo-' 
nu.

Sveikinam laisviečius iŠ gra
žaus Calif. National Park’o.

K. B. Karosienė,
E. Vilkaitė,
T. King,
M. Baltulioniūtė.

” • ” *" • “ •
Prisipažinsime, su sveikini

mu jos sukėlė mumyse ir bis- 
kį užvydo, kad jos mato tą, 
ko mes negalime matyti. At
virutės paveiksle matosi kel
mas tokio medžio, pro kurio 
plyšius gali jodinėti raiteliai ir 
aplink kurį apibėgimas menką 
bėgiką gerokai pridusintų. Me
dyje plyšius padaręs prieš 
daugelį metų įvykęs gaisras. 
Bet kad medžio kamienas vis- 
tiek dar likosi gana storas, 
tad medis gyvena ir savo di
dumu ir ištverme stebina lan
kytojus.

Užsiregistravusiems 
Užrašinėti Bonus

Apsiėmusieji užrašinėti bo
nus specialio vajaus laiku, bir
želio 14—24, prašomi įsitėmy- 
ti, kad šią savaitę turėsite nu
eiti pamokon bile kurią iš se
kamų dienų — 9, 10, 11, 12, 
bile kurią valandą tarp 3 po 
piet ir 10 vakaro. Pamoka tę
sis mažiau valandos laiko, 
prasideda lygiai kas valandą.

Pamokos bus daug elyje 
miesto sekcijų. Kur jums eiti, 
klauskite savo grupės vedėjo 
(squad leader).

Miesto Taryba priėmė bilių, 
kuriuomi reikalaus savininkus 
tuščių lotų apvalyti juos nuo 
žolinę slogą akstinančių žolių.

<♦>

<b

<♦>

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje “Laisvėje”!

GREITAS MAISTINGUMAS

RIG U S PAT 01

long Island City, N. Y. 
ffiife only by Pepsl-ColaCon^^^L^jji|^H^m

DIDŽIULIAMEBUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISMUOTAS GRAB0R1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<į>
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, darome ir pritaikome akinius kada reikią.
394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.

TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe sufiguruojame, pa-
C-

<♦>

<I>


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00206.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00207.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00208.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00209.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00210.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00211.pdf (p.6)

