
KRISLAI
Mes Maršuosim!
Kas Galės Maršuoti?
Bus Trys Parade Skyriai.
O Ką Jis Būtų Padaręs,

Jei Būtų “Apsižiūrėjęs”?
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
V

Šeštadienį, birželio 13 die
ną, New Yorko miestas matys,
ko nėra matęs. Milžiniškos 
žmonių eisenos, didžiulis para
das puoš mūsų didmiestį. Civi
liniai žmonės, — visokių tautų 
ir rasių žmonės, — ir kariuo
menės jėgos susivienys ir žy
giuos Penktąja Avenue. O mi
lijonai nevvyorkiečių stebės ir 
gėrėsis!

Tai bus “New York City at 
War” demonstracija. Tai bus 
demonstracija suaitinimui ka
riuomenės su visuomene. Tai 
bus demonstracija didesniam 
žmonių ūpo pakėlimui priešui 
sumušti, karui laimėti. Tai bus 
demonstracija prieš Hitlerį ir 
jo gengsteriškus sėbrus.
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Bet reikia atsiminti, kad ne 
kiekvienas newyorkietis galės 
maršuoti. Nes jei kiekvienas 
maršuotų — demonstracijai 
niekad galo nebūtų. Maršuos 
tik limituotas žmonių skaičius. 
Ir dėlto reikia tam pasiruošti 
gražiai, iš anksto, kad tie, ku
rie maršuos, darytų gražaus 
įspūdžio.

Didžiojo New Yorko lietu
viai taipgi dalyvaus parade. 
Dalyvaus kaipo geri Ameri
kos patrijotai ir kaipo savo tė
vą žemės, Lietuvos, mylėtojai.

Lietuviai galės maršuoti net 
trijose vietose, jei jie gražiai 
susitvarkys :

1. Su Jungtinėmis Tautomis.
2. “I Am An American” 

skyriuje.
3. Finale arba demonstraci

jos pabaigoje.

Su Jungtinėmis Tautomis 
(demonstracijos p r a džioje) 
lietuviai galės maršuoti prie 
Sovietų Sąjungos floto, Rur 
bus atstovaujamos visos So
vietų Sąjungą sudarančios res
publikos — 16-ka jų. Iš viso 
prie SSSR floto galės maršuo
ti tik apie 320 žmonių.

Šičia Lietuva bus oficialiai 
atstovaujama kaipo šalis, ku
ri kariauja prieš nacišką Vo
kietiją, kaipo šalis, kuri įeina 
į Jungtinių Tautų šeimą, šičia 
lietuvių skaičius negalės būti 
didelis, — gal 64 ar kiek dau
giau ar mažiau. Viskas bus iš
spręsta paskiausiomis dieno
mis.

“I Am An American” sky
riuje lietuviai sudarys savo 
būrį ir neš savo iškabą, skel
biančią maž daug taip : “Ame
ricans of Lithuanian Descent.” 
Šitame skyriuje bus daugybė 
visokių tautų ir rasių. Visi jie 
sudarys vieną bendrą vaizdą, 
parodantį, kad nors jie yra 
kilę iš skirtingų tautų, bet visi 
yra geri amerikiečiai, visiems 
rūpi laimėti šis karas, visiems 
rūpi savo krašto laisvė ir ne
priklausomybė apginti, šitame 
skyriuje lietuvių iš viso tur 
būt tegalės maršuoti tik apie 
96 asmenys.

Finale arba pabaigoje mar
šuos visokios tautos, nešinos 
vėlukus. Tai bus linksmybės 
skyrius, rodąs pokarinį laimin
gą laisvų žmonių gyvenimą,— 
gyvenimą, kada Hitleris ir jo 
naciški sėbrai bus sunaikinti, 
kada taika pasaulyje užvieš
pataus.

Šitame skyriuje maršuos 
žmonės savo tautiniuose kos
tiumuose; jie neš liepsnojan
čius dervokšnius (torch 
lights), nes tai bus vakaras ir 
dervokšnių šviesos sudarys ne
paprastai gražaus įspūdžio.

Šitame skyriuje lietuviai ga
lės eiti, kaip tik norės: paski
rai ar su Sovietų Sąjungos res
publikinių tautų žmonėmis 
bendrai. Bet čia kiekvienas 
maršuotojas turės dėvėti savo 
tautiškus kostiumus.

Tokį daug maž planą turi 
sudarę šitos didžiulės demons-

Ne Tuojaus Ims Armijon 
Registruojamus 18-19 

Metų Jaunuolius
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas nurodė, 
kad 18 ir 19 metų jaunuo
liai dar nebus šaukiami ar- 
mijon per kelis mėnesius po 
užsiregistravimo.

Tokie jaunuoliai turės 
susiregistruoti karinei tar
nybai birželio (June) 30 d.
PRADEDA IMT ARMIJON 
VYRUS VIRŠ 35 METŲ
New Yorke ir įvairiuose 

kituose miestuose jau pra
dėjo imt armijon vyrus nuo 
36-tų iki 44 metų amžiaus 
iš klasės 1A.

Amerika Šiemet Pasi
statys 60 Tūkstančių 

Karinių Orlaivių
Columbia, Missouri.—Ka

rinės Gamybos Tarybos pir
mininkas, _________ ___
son, pareiškė, jog šiais me
tais Jungtim Valstijose ti
krai bus pastatyta 60 tūks
tančių karo orlaivių, o 1943 
metais dar kur kas dau
giau.

Kalbėdamas Missouri U- 
niversitete, Nelson gyrė 
darbininkus, kad jie karinė
je pramonėje dirba taip 
smarkiai, kaip dar niekad 
pirmiau nedirbo. Jis sakė: 

.“Mes iš anksto negalėjome 
net tikėtis, kad bus taip 
sparčiai pagaminama tokie 
daugiai karo reikmenų.”

uos laryuus Pn’i<nrdi
Donald M. Nei- _

Griežtai Aprėžia Lėšas 
WPA Darbams

Washington. — Kongre
so lėšų komisija užgyrė pre
zidento Roosevelto pasiūly
mą skirt tiktai 280 milionų 
dolerių WPA pašalpiniams 
darbams per sekamus 12 
mėnesių nuo šiemetinės lie
pos 1 d. Pernai tam buvo 
paskirta 875 milionai dole
rių.

Kongresmanas Taber, lė
šų komisijos narys, ir tūli 
kiti kongresmanai žada rei
kalaut visai uždaryt mini
mus šalpos darbus.

Tų darbų palaikymo šali
ninkai nurodo, kad randasi 
ir naujų bedarbių, kuomet 
fabrikai pertaisomi dirbti 
karinius reikmenis vietoj 
paprastų dirbinių. Be to, 
daugelis fabrikantų atsisa
ko samdyt senesnius darbi
ninkus, o priima darban 
jaunas moteris ir merginas.
tracijos rengėjai. Tokį planą 
šitų žodžių rašytojui jie yra 
nubraižę.

Jis atrodo gražus, kiekvie
nam padoriam anti-fašistui 
priimtinas ir remtinas.

Vienas lietuviškas fašistas 
aną dieną viename susirinki
me pasakė: “Mizara įėjo į 
majoro LaGuardijos komitetą 
paradui suruošti per mūsų .ne
apsižiūrėjimą . . .”

įdomu, ką tas hitlerininkas 
būtų Mizarai padaręs, jei jis 
būtų “apsižiūrėjęs”?!

Japonai, Mikčiodami, Pripa
žįsta Savo Nuostolius; Per
deda Amerikos Nuostolius

Amerikos Admirolas Praneša, kad Nuskandinta bei Sunkiai 
Sužeista bent 16 ar 18 Japonijos Karo Laivų

Tokio. — Japonų spauda 
ir radijas per penkias die- 
dienas visai tylėjo apie di
dį mūšį tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų laivynų 
ties Midway sala. Tik da
bar stambus japonų laikra
štis “Asahi” išspausdino 
vieno Japonijos admirolo į- 
spėjimą, kad “negalima ti
kėtis vien tik laimėti per
gales be nuostolių.” Čia jis 
norėjo prirengt japonus iš
girst žinių ir apie jų laivy
no nuostolius.

Japonai Meluoja apie Ameri
kos Laivyno Nuostolius

Tokio, birž. 10. — Japo
nų radijas paskelbė, kad, 

"1, jie laivynų mūšyje 
tepraradę tik vieną lėktu
vų išvežiotoją ir 35 orlai
vius; dar amerikiečiai, esą, 
sužeidę vieną japonų lėk
tuvlaivį ir vieną šarvuotlai
vį. Bet japonų radijas nu
pasakojo, būk jūrų mūšyje 
ties Midway sala jie nu
skandinę du Amerikos lėk- 
tuvlaivius, padarę nuosto
lių kitiem kariniam Ameri
kos laivam ir būk sunaiki
nę 125 amerikinius orlai
vius, o mūšyje arti Aleutų 
salų būk japonai nuskandi
nę vieną Amerikos trans
porto laivą ir nušovę žemyn 
14 amerikinių orlaivių. Pa
sak japonų, tai abelnai, gir
di, Amerika tuose mūšiuo
se turėjus antra tiek dau- 

i giau nuostolių.
(Aišku, kaip diena, jog 

čia japonai melagingai gi
riasi. Nes jeigu jiem taip 
sekėsi, tai kodėl japonų lai-

Amerikos ir Anglijos 
Gamybos Suderinimas
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Win
ston Churchill birž. 9 d. į- 
steigė jungtinę tarybą pla
ningai suderint karo reik
menų gamybą abiejose šaly
se ir greitai jr tiksliai pa- 
skirstyt maistą tarp Jung
tinių Tautų.

Anglijos Orlaiviai Atakavo 
Fašistų Salas

London. — Didieji ang
lų bombanešiai pleškino fa
šistų kareivines ir orlaivių 
stovyklą Kretoje, Graikijos 
saloje, užimtoje nacių. Už
kurti gaisrai buvo matomi 
per 70 mylių.
Kiti anglų bombiniai orlai

viai atakavo Italijos laivus 
ir Cagliari uostą, pietinia
me smailgalyje salos Sar- 
dinijos.

Cairo, Egiptas. — Lais
vieji Francūzai ir anglai at
mušė antrą didelę fašistų 
ataką ties Bir Hacheim, Li- 
bijo j.

vynas taip bėgo tolyn į va
karus nuo Midway salos, 
linkui Japonijos?)

Amerikiečiai Nuskandino Bei 
Sunkiai Sužeidė 16 iki 18

Japonijos Laivų
Washington, birž. 10. — 

Admirolas Nimitz, vyriau
sias Jungtinių Valstijų lai
vyno komandierius Ramia
jame Vandenyne, pranešė, 
kad, pagal dar nepilnas ži
nias, Amerikos kariniai lai
vai ir orlaiviai ties Midway 
sala nuskandino bei pavo
jingai sužeidė bent 16 iki 18 
Japonijos karo laivų ir 
transportų su kareiviais. 
Tame skaičiuje tikrai buvo 
nuskandinta du, o greičiau 
trys, dideli japonų lėktuv
laiviai (orlaivių išvežioto- 
jai) su visais orlaiviais juo
se ir trys transportai. O 
japonai nuskandino tiktai 
vieną amerikinį naikintuvą 
ir sužeidė vieną lėktuvlaivį.

54 Japonijos Karo Laivai 
Dalyvavo Mūšyje

Chungking, Chinija. — 
Chinai pranešė, kad mūšy
je su Amerikos laivynu ties 
Midway sala dalyvavo šie 
Japonijos' kariniai laivai:

4 karo didlaiviai, 4 iki 6 
lėktuvlaiviai, 4 didieji šar
vuotlaiviai, 5 lengvieji šar
vuotlaiviai, 3 mažesnieji 
lėktuvlaiviai ir 34 naikin
tuvai, — viso 54 kariniai 
laivai. Be to, 290 Japonijos 
orlaivių veikė tame mūšy
je, kaip teigia žinios iš chi- 
niškų šaltinių.

Cechai Padegė Nacių 
Ginklų Fabriką

London. — Kai naciai iš
kilmingai laidojo koriką 
Heydrichą, tuo laiku kilo 
gaisrai didžiuose Skoda gin
klų fabrikuose Pilsene, Če- 
•chijoj, ir buvo išverstas iš 
bėgių vokiečių traukinys, 
vežęs ginklus, amuniciją ir 
kareivius. Tokius praneši
mus gavo cechų politikai 
Londone.

London, birž. 10. — Blo
gas oras praeitą naktį ne
leido Anglijos orlaiviams 
bombarduot nacių. Bet jie 
atakavo karinius taikinius 
pietinėje Italijoje.

N. Y. VALSTIJOS GUBERNATORIUS PASKYRĖ 
BIRŽ. 22 KAIPO DIENA SOVIETAM REMTI

New
Leh-

22 d.
Die-

Albany, N. Y. — 
Yorko gubernatorius 
man paskyrė birželio 
kaipo “Rusijai Remti 
ną.”

“Atkaklus didvyriškumas 
ir nepalenkiama rusų narsa 
nustebino visą pasaulį ir iš
šaukė gilią Amerikos pagar-

Budelis Himmler Prisie
kė Žudyt Daugiau Ce

chą už Heydrichą
Berlin. — Vyriausias vir

šininkas slaptosios Hitlerio 
policijos, Heinrich Himm
ler, kalbėdamas Heydricho 
laidotuvėse, prisiekė aštriai 
atkeršyt cechams (abelnai) 
už tai, kad du cechai šūviais 
iš kulkasvaidžio ir mesdami 
bombą mirtinai sužeidė 
Heydrichą (kuris buvo ži
nomas kaipo korikas). — 
Jis buvo komandierius na
cių slaptosios policijos Če- 
chijoje - Moravijoje.

Garbindamas Heydrichą, 
Himmleris pabrėžė, kad 
Heydrichas visuomet reika
lavo prijungt Čechiją - Mo
raviją prie Vokietijos.

Naciai Sušaudė dar 42 
Cechus dėl Heydricho;

Tai Viso Jau 275
Berne. — Hitlerininkai 

per dvi dienas sušaudė dar 
42 cechus, tarp jų ir šešias 
moteris. Taigi dėl pasikėsi
nimo ant Heydricho naciai 
nužudė jau 275 cechus. 70 
procentų jų buvo profeso
riai, gydytojai,, mokytojai,, 
teisėjai, , rašytojai ir kiti 
cechų intelektualai bei vi
suomenininkai .

Himmleris, Hitlerio slap
tosios policijos galva, išsi
tarė, kad nuo dabar naciai 
dar žiauriau keršys ne tik 
cechams, bet ir nepalan
kiem Vokietijai žmonėm 
visuose užimtuose kraštuo
se.

Japonai Sakosi Išsikėlę 
į Aleutu Salas

Tokio, birž. 10. — Japo
nų radijas skelbia, kad jie 
iškėlę savo kariuomenę į 
Amerikos Aleutų salas, ne
toli Alaskos; giriasi, kad 
jie užėmę kai kuriuos punk
tus tose salose. Bet oficia- 
lis Japonijos pranešimas tik 
tiek tesako, kad jų laivynas 
ir armija sunaikinę tūlą 
skaičių amerikiečių pozicijų 
Aleutų salose ir kad tęsia
si ten karo veiksmai.

Chinai Užėmė Vieną
Miestą, Japonai Kitą

Chungking, Chinija, birž. 
10. — Chinai atėmė iš ja
ponų Wushanpu miestą, 
JKiangsi provincijoj; bet 
japonai užėmė Hunchiang 
miestą.

Per tris dienas chinai už
mušė bei sunkiai sužeidė 
8,000 japonų ties Chuhsien.

bą jiems,” sakė gubernato
rius :

“Kiekvienas smūgis, kurį 
Rusija kerta naciams, yra 
smūgis tarnaująs Amerikos 
apsigynimui... Kuo duos- 
niausiai aukokite Karinei 
Rusijos Pagalbai” (Russian 
War Relief.).

Raudonarmiečiai Tūkstan
čiais Nacių Lavonų Užvertė 
Visą Sevastopolio Apylinkę

Sevastopolio Gynėjai Atmetė Atgal Visas įnirtusias Nacių 
Atakas ir Kai Kur Pagerino Savo Pozicijas

Maskva, birž. 10. — New NUKIRTO 70 NACIŲ 
Yorko Times koresponden- ORLAIVIŲ
tas Ralph Parker perleido Nacių orlaiviai nuolat ir 
savo laikraščiui bevieliniu' smarkiai bombardavo Se- 
telegrafu sekamas žinias iš • vastopolį. Prieš juos veikė 
Sevastopolio fronto: (sovietiniai lėktuvai, prieš-
150,000 NACIŲ ATAKUO- orl^vjn?s. ka”u.olSs’. k"lka'.

ta ei? v a Q’T,TAT>m i i svaidziai ii didieji šautuvai JA SE \ ASTOI OLl - per penkias dienas sunaį_ 
Dešimt vokiečių divizijų,, kino 70 priešų orlaivių.

' - 1 MŪŠIO LAUKAS UŽVER
STAS NACIŲ LAVONAIS 

IR SUDAUŽYTAIS PA
BŪKLAIS

Per dieną hitlerininkai 
; kartotinai ir atkakliai ata
kavo Sevastopolio gynimo 
pozicijas, bet nė viena jų 
ataka nepavyko, ir dienai 
baigiantis mūšių laukas bu
vo užterštas krūvomis vo
kiečių lavonų, sudaužyto
mis jų kanuolėmis ir išde
gintais tankais.

Vienoj Sevastopolio fron
to dalyje priešai buvo laiki
nai įvarę kylį į sovietinę li
niją, bet raudonarmiečiai, 
smarkiai kontr-atakuodami, 
išmušė vokiečius laukan.

Sovietu karo laivai bom
barduoja nacių pozicijas ap- 

kaip pernai gmo-Įlink Sevastopolį.

apie 150 tūkstančių karino-; 
menės, jau šešta diena ata
kuoja sovietines jėgas gi-' 
nančias Sevastopolį, pieti- ; 
nėję dalyje Krimo pusiau-. 
salio; bet raudonarmiečiai Į 
ir Sovietų marininkai at
mušė visas tas atakas ir 
kai kur nugrūdo nacius at
gal su skaudžiais priešams 
nuostoliais. Vien tik vakar 
buvo užmušta 2,500 vokie
čių ties Sevastopoliu.

(United Press, amerikinė 
žinių agentūra, birž. 10 d. 
pranešė, kad Sevastopolio 
apylinkė užversta krūvomis 
nacių lavonų ir kad vokiečių 
nuostoliai didėja tūkstan
čiais.)

Prie Sevastopolio dabai' 
rininkai, kaip pernai gruo- 
ninkai, I 
džio mėnesį, kada per ant
rąją vokiečių ataką buvo 
užmušta 35 tūkstančiai na
cių.
RAUDONARMIEČIAI PA
GERINO SAVO POZICIJĄ 

Vienoje dalyje Sevastopo
lio fronto gynėjai nepasi
traukė nė pėdos atgal, ne
žiūrint neatlaidžių šturma- 
vimų iš vokiečių pusės, o 
kitoje to fronto dalyje rau
donarmiečiai padarė kontr
ataką, pažygiavo pirmyn ir 
pagerino savo poziciją.

Įkaitino Sidabramarški- Meksikos Darbininkai 
niy Fašistų Vadų Susirūpinę dėl Įsaky- 
Williama D. Pelley mo Deportuot Bridgesą

Indianapolis, Ind. — Fe- 
deralis prisiekdintųjų teis
mas dvylika punktų įkaiti
no Williamą D. Pelley, Si- 
dabramarškinių fašistų va
dą, kaipo maištininką prieš 
Amerikos valdžią ir kaipo 
kenkėją karinėms Amerikos 
pastangoms.

Sovietai Užėmė 3 Kai
mus Leningrado Fronte

Maskva, birž. 10. — So
vietų kariuomenė Leningra
do fronte atėmė iš vokie
čių tris kaimus ir užmušė 
tūkstantį nacių šiame ir 
Kalinino . frontuose. Pa
smarkėjo mūšiai Briansko 
fronte, į pietų vakarus nuo 
Maskvos.

Pacifiko Uostas. — Prie
šų submarinas nuskandino 
vieną prekinį Jungtinių 
Tautų laivą netoli vakarinio 
Amerikos pakraščio.

GYVENTOJŲ KOVA 
PRIEŠ TŪKSTANČIUS 
GAISRINIŲ BOMBŲ 
Visi Sevastopolio gyven

tojai pasiryžusiai kovoja 
prieš tūkstančius nacių nu
metamų padegančiųjų bom
bų ir gesina jų užkuriamus 
gaisrus.

Sovetiniai technikai ir 
darbininkai greitai taiso pa
daromą žalą.

Du Sevastopolio dienraš
čiai kasdien reguliariai iš
eina.

Mexico City. — Pirmi
ninkas Lotynų Amerikos 
Darbo Unijų Sąjungos, V. 
L. Toledano pasiuntė teleg
ramą generaliam Jungtinių 
Valstijų prokurorui Fr. 
Biddle’ui. Telegramoje sa
ko, kad Biddle’o patvarky
mas deportuot Harrį Brid- 
gesą iš Amerikos į Australi
ją “sukėlė didelį rūpesnį” 
tarp Lotynų Amerikos dar
bininkų. — Bridges yra CI 
O unijų vadas vakariniame 
Jungtinių Valstijų ruožte ir 
didelis Amerikos karo rė
mėjas prieš fašistų Ašį.

Mūšiai dėl Sevastopolio 
Vis Smarkėja

Maskva, birž. 10. — Mū
šiai Sevastopolio fronte ei
na vis smarkyn.

(Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie girdi, kai kur įsi
veržę į Sevastopolio aptvir- 
tinimus.)
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Laukiame Svarbią Paskelbimų
Jau ne vienas spaudos korespondentas 

ir radijo komentatorius šiomis dienomis 
paskelbė, kad šiuo metu tarp Washing- 
tono, Londono ir Maskvos eina labai 
svarbūs pasitarimai svarbiais būsimos 
taikos klausimais. Pasitarimuose, sako
ma, dalyvauja (ar dalyvaus) aukšti visų 
trijų valstybių atstovai, kurių vardai ir 
pavardės nei neskelbiama.

Manoma, kad šitų pasitarimų rezulta
tai bus visuomenei žinomi tuojau, — gal 
už kelių dienų, gal už poros savaičių. 
Pasitarimuose svarstoma ir Pabalčio 
kraštų klausimas, ir buvusios Lenkijos 
rytinių sričių (Vilnijos, Vakarinės Bie- 
lorusijos, Vakarinės Ukrainos) klausi
mas ir kiti svarbūs dalykai.

Jeigu taip yra, kaip oficialiai ir neofi
cialiai skelbiama, tai ir bus gerai. Nes 
juo greičiau šitie klausimai išsiriš, tuo 
bus geriau.

Be abejo, šituose svarbiuose pasitari
muose nėra apleidžiamas ir antrojo fron
to Europoje klausimas. Jis bus pastaty
tas visu aštrumu, nes antrasis frontas 
turi būti atidarytas šią vasarą, — to 
reikalauja Anglijos visuomenė, to rei
kalauja Amerikos visuomenė, to reika
lauja Sovietų Sąjungos visuomenė, to, 
pagaliau, reikalauja ir trokšta visos pa
vergtosios tautos. Nes kiekvienas su
pranta: jei antrasis frohtas bus atidary
tas greit, tai Hitlerio sunaikinimas dar 
šiemet bus užtikrintas.

Taigi, kiekvienam labai svarbu, kas iš 
kalbamųjų pasitarimų išplauks, kas ten 
bus nutarta.

Graiką Kovos, Vargai ir Mirtis
Pavergtoji Graikijos liaudis nesiliau

ja kovojus! Graikų partizanai kovoja 
didvyriškai, kaip ir Jugoslavijos parti
zanai. Yra davinių, kad jugoslavai, alba
nai ir graikai veda kovą prieš 30 nacių 
ir italų bei bulgarų fašistų divizijų. Jų 
kovos parodo, kaip pribrendo dirva An
glijai ir Amerikai atidaryti antrą fron
tą prieš Hitlerį Europoj.

Žinoma, tos kovos reikalauja pasiryži
mo ir aukų. Bet geriau kovoti ir kovoj 
mirti, negu amžinai būti nacių vergais, 
negu badu ir nuo ligų mirti nacių ne
laisvėj.

Naciai apiplėšė Graikiją, atėmė žmo
nių maistą, gyduoles, drabužius, todėl, 
vargo ir skurdo pagimdytos ligos naiki
na žmones. 1941 metais proporcijonaliai 
į dieną Graikijoj mirdavo 946 žmonės, 
o šiemet, vasario mėnesį, jau mirdavo po 
1,550 žmonių.

Ir Vėl “Mažytė Finliandija”
Kaip nacizmas arti prie širdies tū

liems elementams mūsų šalyj, parodo ir 
jų atsinešimas linkui fašist. Finliandijos. 
Jie vis skleidžia melus, būk Finliandija 
yra “demokratinė.” Jie skleidžia melus, 
būk “Sovietai užpuolė” Finliandiją. Tai 
yra toks melas, kaip tas, kurį naciai 
skelbia, kad “Amerika Vokietiją užpuo
lė.”

Prie tokių iškraipytojų faktų pri
klauso ir “N. Y. Times” ponia Anne

Tebegręsia Pavojus Va
karinėm Valstijom

San Francisco, Calif. — 
“Kad Jungt. Valstijų lai
vynas padarė baisių nuos
tolių Japonijos karo laivams 
ir turėjo didelių laimėjimų 
mūšyje ties Midway sala, tai 
japonai, keršydami, galbūt,

O’Hare McCormick, kuri rašo: “Fin
liandiją Rusija užpuolė.” Nejaugi ta po
nia nei to nežino, kad pirmoje dienoj, 
kaip Hitleris užpuolė Lietuvą, Baltaru
siją, Ukrainą, tai Finliandija ir Hitlerio 
jėgos iš Finliandijos užpuolė Sovietų 
Sąjungą? • ; ■

Nejaugi ji ir jai panašūs nemato, kad 
Hitleris vizitavo budelį Mannebheimą ir 
tuojau prasidėjo Finliandijos ir Hitle
rio jėgų didesnis veikimas prieš Mur
manską?

Minima ponia pasakoja, būk Finlian
dijos karas yra skirting'esnis nuo Veng
rijos, Rumunijos ir Bulgarijos karo. Ži
noma, kad skirtingesnis, tik ne ton pu
sėn, kur McCormick rodo. Bulgarijos 
fašistai net nedrįso karo paskelbti So
vietų Sąjungai, nes ten didelis darbo 
žmonių ir partizanų veikimas. Vengrijos 
ir Rumunijos karas prieš Sovietų Są
jungą ir Ameriką yra mažiau pavojin
gas.

Finliandija užima strateginę vietą ir 
jos fašistinės jėgos išvien su Hitlerio 
jėgomis prisideda prie Leningrado ap
gulimo. Finliandijos ir Hitlerio jėgos iš 
jos teritorijos nukirto Leningrado Mur
mansko gelžkelį. Iš Finliandijos nacių 
submarinai ir orlaiviai išvien su finais 
skandina Amerikos laivus, plaukiančius 
į Murmanską, žudo Amerikos jūreivius, 
Amerikos žmones, ką negali nei Vengri
jos, nei Rumunijos fašistai atlikti!

Finliandijos šnipai veikia Amerikoj ir 
jų pasidarbavimu ne vienas Amerik. lai
vas jau nuskandintas su mūsų žmonė
mis ir turtu! štai kodėl Finliandijos ka
ras yra ir Sovietų Sąjungai, ir Amerikai, 
ir visoms Suvienytoms Tautoms pavo
jingesnis. Kas pataikauja Finliandijos 
fašistams, tas pataikauja kartu ir Hit
leriui.

“Vilnis“ Apie Pagalbą Sovietams
Lietuvių liaudies dienraštis “Vilnis” 

savo redakciniame rašo apie Sovietų Są
jungos Pagalbos Dieną:

“ ‘Atvirai kalbant, aš nežinočiau kur 
mes šiandien būtume, jeigu nebūtų So
vietų Sąjungos.’

Keno tai žodžiai? Tai žodžiai Wm. Wi
therow, prezidento National Association 
of Manufacturers. Ši organizacija, kaip 
žinoma, yra labai ir labai konservaty- 
vė. O vis tik, jos prezidentas pasisako už 
kuo stipriausią paramą Sovietų Sąjun
gos. Jis sako, kad Amerika nieko neturi 
gailėties.

Witherow dar priduria: ‘Ji kovoja už 
savo ideologiją, mes kovę jam už savo 
idealus, bet abidvi šalys kovoja už savo 
išlikimą, už savo gyvastį.’ r

Šiuos Witherow žodžius ^cituoja Chi- 
cagos “Daily Times” ir nuo savęs kvie
čia Amerikos visuomenę aukoti Russian 
War Relief. \

Dvidešimts antroji birželiu diena yra 
Rusijos Pearl Harbor diena. Tą dieną 
naciškos gaujos puolė Sovietų Sąjun
gą. Tą dieną jie uždegė ir Sovietų Lie
tuvą.

Dvidešimts antroji birželio paskirta 
didžios rinkliavos diena visoj Amerikoj. 
Juo daugiau aukų bus surinkta Sovietų 
Sąjungos Karo Fondan, tuo didesnė bus 
garbė visai Amerikai.

Mes esame kalti Sovietų Sąjungai daug 
daugiau negu mes duodame. Ji mušasi 
ne tik už savo šalį, ji mušasi už visą 
žmoniją ir už Ameriką taip pat. Char
kovo ir Kalinino frontai tai mūsų fron
tai taip pat. Jos likimas susijęs su mūsų 
pačių likimu.

Mūsų lietuvių visuomenė neprivalo at
silikti nuo visos Amerikos visuomenės. 
Jau dabar laikas rengtis prie Russian 
War Relief dienos.”

*
Chicagoj lietuviai prie tos dienos ren

giasi su masiniu susirinkimu. Kitų mies
tų lietuviai tą pat padarys. Kur nebus 
masinių susirinkimų, tai privalo rinkti 
aukas gatvėse ir stuba nuo stubos. So
vietų Sąjungos kovos kartu yra kovos 
visų prieš Hitlerį, Mussolinį ir Japoniją 
nusistačiusių žmonių.

iš oro kada - nekada bom
barduos vakarinį Amerikos 
pajūrį,” kaip įspėjo Jack 
Helms, Civilinio Apsigyni
mo direktorius San Franci
sco j.

, Miesto valdžia nutarė iš
leist $34,250,000 bonų slėp
tuvėms ir kitoms apsau
goms nuo priešų orlaivių. 
Nutarimas pavestas pilie
čiams nubalsuoti.

Taksai ant Religinės Litera
tūros Užgirti M

Washington. —Aukščiau
sias teismas 5 balsais prieš 
4 nusprendė, kad miestai 
turi teisę imt mokesnius - 
taksus už leidimus parda- 
vinėt religinę literatūrą, 
kuriai gaminti yra kolek- 
tuojami pinigai iš gyvento
jų. • • , ■ '

Grupe Tarybų Sąjungos darbininką, kažin kur Uraluose, po sunkaus darbo (jie 
gamina karinius reikmenis) skaito “Pravdoje” žinias apie karą.

Vajus už Karo Bonus
Su sekmadieniu, birželio 

14-ta, prasidės vajus už 
pirkimą Karo Bonų — War 
Bonds and Stamps. Lietu
viai, pasirodykime gerais 
savo šalies patriotais! Pa
sižadėkime ir pirkime Ka
ro Bonus kuo dažniausia ir 
kuo daugiausia. Netik pa
tys pirkime, bet kalbinkime 
savo kaimynus ir tuos, su 
kuriais kartu dirbam, pirk
ti Karo Bonus ir Štampas.

Valdžioje esančių žmonių 
yra noras įtikinti visuome
nę, kad kiekvienas žmogus 
pirktų Karo Bonų nors už 
10% savo algos. Man rodo
si, kad tą‘galima įvykinti, 
susilaikant nuo per didelio 
puošimosi, dalinai nuo rū
kymo, nuo per dažnaus įsi
gėrimo ir nuo kitokių da
lykų, be kurių galima ap
sieiti, lengvai atliks nuo al
gos 10% nusipirkimui Ka
ro Bonu.

Atsiminkite, kad pirki
mas Karo Bonų yra taupy
mas pačiam sau pinigų. Už 
Karo Bonus jūs gaunate 
aukštesnį procentą negu už 
laikomus pinigus banko j e.

Karo Bonus bile kada ga
lite pakeisti į cash pinigus. 
Bile kada ant jūsų pareika
lavimo valdžia jums atmo
kės pinigus už bonus. Ne
reikia laukti dešimties me

tų. Gausite pinigus už bo
nus, kada tik jums prireiks 
jų.

Nelaukim paskutinės die
nos pradėti pirkti Karo Bo
nus ar Štampas. Pradėkime 
su ryt diena, su pirma die
na vajaus ir pirkime štam
pas ar bonus už atliekamus 
pinigus iki karas bus laimė
tas.

Net ir labai smulkiom į- 
plaukom žmoųės gali nusi
pirkti Karo Štampų ir tau- 
pytis sau pinigus. Karo 
štampų yra nuo 10c ir auk
štyn.

Mokykite vaikus būti sa
vo šalies — Amerikos pa
triotais. Gaukite jiems kny
gelę ir mokykite pirkti Ka
ro Štampas ir taupytis 
pinigus ateičiai. Vietoje per 
dažnai valgyti aiskrimo ar 
saldainių, patarkite vaikam 
taupytis centus ir pirkti 
Karo Štampas.

Gyvenantieji didžiojo 
New Yorko apylinkėje gali
te dienraščio “Laisvės” ra
štinėje nusipirkti Karo Bo
nų ir štampų. “Laisvės” ofi
sas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro.

Kuo daugiausia Karo Bo
nų! Kuo daugiausia ginklų! 
Kuo greičiausia nukauti fa
šistinį smaką, pasimojusį 
sunaikinti civilizaciją.

P. Buknys.

GRAUDŪS VERKSMAI

Verkite Tysliavos, 
Kriokit Domai Klingos, 
Jūsų šunies balsas 
Buvo nereikšmingas.
Browderis paleistas, 
Vėl laisvai darbuosis, 
O gi jums, ponuliai, 
Smūgis toks per nosis!
Ko jūs pageidavot, 
Ko jūs taip norėjot, 
Taip veltui nuėjo, 
Nuėjo su vėjais.
Drebėkit fašistai,— 
Browderis galingas;
Verkite Tysliavos 
Kriokit Domai Klingos!

Klausimai ir Atsakymai
Nuo Red.: Kadangi dabar 

plačiai yra renkamos aukos 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, tai svarbu visiems 
plačiau susipažinti su organi
zacija Russian War Relief, 
šios organizacijos štabas gau
na įvairių laiškų su užklausi
mais ir duoda jiems atsaky
mus. šitie klausimai ir atsaky
mai telpa žurnale “Soviet Rus
sia Today” birželio mėnesio 
laidoje. Mes juos paduodame 
mūsų skaitytojų informacijai.

Klausimas:
Kadangi mano įplaukos 

labai mažos, tai aš negaliu 
su aukomis prisidėsi prie 
sušelpimo Sovietų Sąjungos
kovotojų. Ar randasi kokių 
nors kitų galimybių prisi
dėti prie to prakilnaus dar
bo. — J. P., Atlanta, Ga.
Atsakymas:

Taip, jūs galite prisidėti 
prie to darbo. Pirmiausia, 
jūs patys galite parinkti au
kų tarpe kitų žmonių tam 
tikslui. Antra, jūs galite į- 
stoti į lokalinį komitetą 
Russian War Relief ir pa
gelbėti jam darbuotis. Ar
ba, pavyzdžiui, jūs galite 
suorganizuoti mezgėjų gru
pę ir 1.1. Vadinasi, kiekvie
nas, kurįs nori prisidėti prie 
suteikimo pagelbos Sovietų 
Sąjungai, gali surasti bū
dus.

Puikumas tai — pigus meda- 
Kvailio pažiba tiktai! [lis, 

* *
Reik visiem iš vieno veikti,— 
Imt fašistus į nagus, 
Reikalą su jais užbaigti, 
Nes, kitaip, tai velnias bus!

Prof. Krienas.

Jungtinių Tautų 
Vėliavos Diena

■ II ■ ■ ■—— ••

Birželio 14 d. yra tradici
nė Amerikos Vėliavos Die
na, buvo Prezidento Roose- 
velto skiriama kaipo diena 
pabrėžti vieningumą 26 tau
tų, kurios susijungė neleis
ti Hitleriui pavergti pasau
lį. 

f

“Per daugelį metų”, sakė 
prezidentas jo proklamaci
joj. — “Mes Amerikoje ski
riame birželio 14 d., pagerb
ti mūsų Vėliavą, kuri yra 
simbolis mūsų laisvės, mū
sų stiprybė ir mūsų pareigų 
kaipo nepriklausoma tauta 
po Dievu. Dabar mes kovo
jame už svarbiausią daiktą 
visame pasaulyje. Mes ko
vojame išlaisvinti šio pa
saulio žmones nuo tokio 
žiauraus ir bjauraus priešo, 
kokio pasaulis dar niekad 
nežinojo. Mes aukojame 
save ir viską ką tik turime 
šiai kovai. Nesustosime, pa
kol neišlaimėsime.

“Mes, kaipo tauta, neko
vojame vieni. Šiame kare 
mes esame dalis didelės jė
gos. Mes kovojame petis į 
petį su Suv. Tautų narsuo
liais—susijungusia ir įpy
kusią jėga bendros žmoni
jos. Mes visi turime laimė
ti, kitaip viskas prapuls.

“Dėl tų priežasčių Vėlia
vos Dienoje mes turime 
garbinti netik mūsų pačių

vėliavą, bet ir vėliavas tų, 
kurie su mumis pasirašė 
po Suv. Tautų deklaracija, 
turime atsiminti ir tuos, 
kurie laukia išlaisvinimo 
nuo tironijos, kurios męs 
visi taip nekenčiame, ir at
siminti tas šalis, kurias ka
ras dar nepasiekė, kaip ir 
tas, kurios taip herojiškai 
dalyvauja baisiame kare.”

Įvardindamas tautas, ku
rios stovi su Suv. Valstijo
mis šiame kare prieš Ašies 
jėgas, prezidentas prašė a- 
merikiečių pagerbti žmo
nes alijantų “žinant, kad 
tik nepakeičiamas 
vieningumas mūsų pilnos 
stiprybės ir narsumo atneš 
laisvę ir taiką visai žmoni
jai.”

Suv. Tautos, kurios kovo
ja nacizmą ir fašizmą, įni- 
ma Didžiąją Britaniją ir 
Šiaurinę Airiją, Sovietų So
cialistinių Respublikų Są
jungą, Chiniją, Australiją, 
Belgiją, Kanadą, Costa Ri- 
cą, Čechoslovakiją, Domini- 
kų Respubliką, El Salvador, 
Graikiją, Guatemalą, Haiti, 
Honduras, Indiją, Luksem-1 
burgą, Olandiją, Naująją 
Zelandiją, Nicaraguą, Nor
vegiją, Panamą, Lenkiją, 
Pietų Afrikos Uniją, Jugo
slaviją, Gubą ir Meksiką. 
' ' ; i FLIS.

TRUPINIAI
Gyvent ir mokytis 
Ir mirti kvailiu— 
Dar nėra taip bloga, 
Kaip mirti bailiu.

* *
Pijokėlis išsimiega, 
šiaip taip išsiraivo,
Bet kvailys kvailiu palieka, 
nors ir proto blaivo.

* *
Laimi tas, kurs išsilaiko, 
Tikras juokas paskutinio;
Atsigaut vis būna laiko, 
Tik reik noro geležinio!* *
Kalbėk ir elkis paprastai, 
Nesistatyk savęs ąukštai, 
Nors būtum kažin koks 

“karalius”;

—Ar tu neturi sarmatos 
prašyti išmaldos, toks diktas 
vyras!

—Yes, misiute, aš turiu sar
matą. Bė’t sykį neprašęs paė
miau vištą, tai gavau 30 dienų.

—Ar tu pačiai savo namuo
se gali ką nors pasakyti?

—Tik penktadienio vakare.
—O, būtent, ką?
—Štai, brangioji, mano alga.

Kas norėtų turėti šimtą pa
čių, neprivalo pamiršti, kad sy
kiu turės ir šimtą uošvių.

—Aš eisiu pas tą jauną, gra
žų gydytoją, kad jis mane iš- 
ekzaminuotų.

—Bet tu juk nesergi.
—Taip. Bet jis gi to nežino.

Prof. Kr.

Sveikinkit Sovietų Sąjungą 
Su Auka!

Birželio 22 dieną sukaks lygiai vieni metai, kai besti- 
jiški Hitlerio banditai pasalingai užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Jie manė sunaikinsią Sovietų Sąjungą per kelias sa
vaites arba du tris mėnesius.

Tačiau, didvyriška Raudonoji Armija ir visa Sovietų 
Sąjungos liaudis atlaikė plėšikus per ištisus metus. Ne 
tik atlaikė, bet ir pradėjo savo ofensyvą. “Nepergalimo
ji” nacių armija tapo pergalima.

Visas pasaulis džiaugiasi Sovietų Sąjungos kovotojų 
žygiais, nes jie išgelbėjo visą pasaulį nuo bestijiškų na
cių, nes jie davė laiko kitoms Jungtinėms Tautoms pa
siruošti.

Taigi šios metinės sukaktuvės bus atžymėtos masiniais 
mitingais ir koncertais Sovietų Sąjungos kovotojų nau
dai.
Birželio 22 dieną New Yorko Madison Sq. Gardene į- 

vyks didžiulis žmonių susibūrimas sveikinimui Sovietų 
Sąjungos ir sukėlimui jos kovotojams paramos.

Jūs, kurie negalėsite būti tame didžiuliame mitinge, 
sveikinkite Sovietų Sąjungą laiškais, pridėdami jos did
vyriams auką. Žemiau telpa blanka, kurią išpildę, pri
dėję auką, siųskite:

LIETUVIŲ KOMITETUI SOVIETŲ SĄJUNGAI GELBĖT
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Šičia įdedu $.............. Russian War Relief Komite
tui, kaipo sveikinimą Sovietų Sąjungos didvyriškai liau
džiai ir Raudonajai Armijai proga vienų metų Sovietų— 
Vokiečių karo sukakties.

Vardas ir pavardė..................................... .....................

Adresas . . ................................................. ...................
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Lietuviai, Prie Dides
nės V ienybės Karo 

Laimėjimui!
Remkime Prezidento Roos evclto ir Visų Talkininkų 

Pasiryžimą Slitriu škint Fašizmo Smaką
VYRIAUSIA PAREIGA
Mūsų šalis Amerika vis 

labiau ir labiau įtempia vi
sas savo jėgas, kad laimėti 
šį karą prieš Hitlerį, Japo
niją ir Mussolinį. Mūsų ša
lies talkininkė Sovietų Są
junga grumiasi su rudai
siais žvėrimis tokiuo did
vyriškumu, kokio pasaulis 
nematė. Tai apie Raudo
nąją Armiją generolas Mac- 
Arthur pasakė, kad nuo jos 
laimėjimo priklauso civili
zacijos likimas. Mūsų tal
kininkė Anglija vis smar
kiau ir griežčiau atakuoja 
naciu industrinius centrus. 
Anglija ir Amerika saugo
ja jūros kelius, kuriais eina 
pagelba Sovietų Sąjungai. 
Narsioji Kinijos armija mu
šasi su priešu vis didesniu 
pasiryžimu.

Visos Susijungusios Tau
tos sudėjo priesaiką nesitai- 
kint su priešais, kol jie ne
bus galutinai parklupdyti, 
galutinai sunaikinti. Apie 
kokią ten separatišką taiką 
nėra nei kalbos. Ant svars
tyklių padėtas visos žmoni
jos likimas, visų tautų atei
tis. Patrakusi fašistinė šu
nauja visam pasauliui gra
so mirtinu pavojum.

Šioje valandoje neleistina 
susvyruot abejonėse, nelei
stina drumsti vienybę visų 
Susijungusių Tautų, nelei
stina kastis po nacionalės 
vienybės pamatais.

Viskas karui, mobilizavi
mas visų išgalių karui, kaip 
militariniam, taip ir indus
triniam frontuose, taip ly
giai ir finansiniai — tai vy
riausia pareiga ir užduotis.

Pergalę reiškiąs obalsis, 
kad kuo greičiau, šį pava
sarį, šią vasarą sudaryti 
antrą frontą Europoj ir už- 
atakuot Hitlerį iš abiejų šo
nų vis labiau plinta Angli
joje ir Amerikoje. Tą su
pranta ne tik plačiosios 
liaudies minios, bet ir vis 
didėjantis karinių ekspertų 
skaičius, vis didesnis skai
čius atsakomingų valstybės 
vyrų ir laikraštininkų. Su
darymas antro fronto Eu
ropoje būtų toks smūgis 
Hitlerio užnugariu, kad tas 
reikštų karo laimėjimą dar į 
šiais metais.

Atsiminkit, kad Hitleris 
'yra vyriausias priešas. Fa- 
i šistinės ašies nugarkaulis 
! yra hitlerizmas. Tą labai 
gerai apibūdino prezidentas 
Rooseveltas šiais žodžiais:

i “Mes tikimės sunaikinti pa
vojų iš Japonijos pusės, bet, 
jeigu mes tik tą atliksime, 
o ręstas pasaulio bus Hitle
rio ir Mussolinio kontrolė
je, tai menka iš to bus nau- 

i da.” Dedant visas pastangas 
i sunaikinti japoniškus ban
ditus, nei valandėlei nerei
kia užmiršti, kad vyriausias 
tų banditų vadas ir įkvėpė
jas yra Hitleris.

Per Kovą į Laimėjimą
Tą ypač gerai turi supra

sti Amerikos lietuviai, ku
rių seną tėvynę Hitlerio 
gaujos pavergė, kaip jos 
pavergė Lenkiją, Norvegi
ją, Jugoslaviją, Čekoslova
kiją, Francūziją ir visą ei
lę kitų tautų.

Visų pavergtų tautų iš- 
liuosavimas įvyks toj va
landoj, kada rudieji žvė
rys bus sunaikinti.

Mes, Amerikos lietuviai, 
galime didžiuotis, kad Rau
donosios Armijos eilėse y- 
ra ir lietuviški pulkai, kurie 
pasitraukė iš Lietuvos, kuo
met Sovietų Sąjungą už
puolė hitleriniai razbainin- 
kai. Ir mūsų broliai lietu
viai narsiai kovoja prieš 
tuos galvažudžius.

Sykiu su lietuviais rau
donarmiečiais tuomet pasi
traukė iš Lietuvos tūkstan
čiai ir tūkstančiai civilių 
žmonių, daugelis politinių 
vadų, rašytojų.

Balandžio 26-28 d. Mas
kvoje įvyko lietuvių tautos 
atstovų konferencija. Ten 
ištikimas lietuvių liaudies 
sūnus generolas Vincas Vit
kauskas kalbėjo: “Prieš hit
lerinę Vokietiją kovoja Di
džioji Britanija ir Ameri
kos Jungtinės Valstijos, ku
rios savo resursais, žmonė
mis, pramone ir technika y- 
ra neišsemiamos. Kiekvieno 
lietuvio pareiga priartinti 
tą didžiąją dieną pergalės 
prieš Hitlerį. Nuo pačių 
pirmųjų karo dienų dauge
lis Lietuvos liaudies sūnųj 
garbingai kovojo ir kovoja.

p e t i ei jomis, raginančiomis Roosevelt^ atidaryti antrąjį frantą Europoje, kad 
dar šiemet būtą Hitleris sunaikintas.

tAišO
savo tautiniuose Raudono
sios Armijos daliniuose 
prieš mūsų tautos amžiną 
priešą, vokišką užpuoliką. 
Daug lietuvių karių pasižy
mėjo kovose Vilniaus fron
te prieš kur kas skaitlin- 
gesnes priešo jėgas.

“Daug lietuvių karių pui
kiai pasižymėjo Raudono
sios Armijos eilėse. Galiu 
atžymėti kai kuriuos: ma
joras Raugelis, du sykiu 
sužeistas ankstyvuose mū
šiuose, ’ dabar vėl grįžo į 
mūšių lauką; kapitonas 
Liūnas, kuris su savo vie
neto dokumentais perėjo 
priešo linijas, per artileri
jos ir mortirų ugnį; jo bro
lis, militarinės akademijos 
studentas Liūnas, kuris už
mušė keletą vokiečių kari
ninkų ir karių; pulkininkas 
Barašiūnas; kapitonas Pet
ronis; leitenantas Jucis; 
narsieji kariai: Vaitiekū
nas, Katkevičius, Giedrai
tis, Intas, Linkevičius, Va- 
škys ir kiti. Tarpe tų, ku
rie mirė didvyrių mirtimi 
buvo leitenantas Grinevi
čius, bevielinio telegrafo o- 
peruotojas Meškauskas, šo
feris Stalioraitis, eilinis ka
rys Vadapalas ir daugelis 
kitų.”

Amerikos vadai, pradėjus 
prezidentu Rooseveltu, 
daug kartų gėrėjosi ir di
džiavosi Raudonosios Ar
mijos narsa, jos didžiais žy
giais. Taigi, jų jausmai dėl 
mūsų broliu lietuviu tiek 
jau širdingi ir draugiški. 
Juk Raudonoji Armija ne
daloma.

Kas niekina tuos brolius 
lietuvius, kurie savo gyva
stį aukoja kovoje prieš hit- 
lerizjną, kas pravardžiuoja 
juos kvislingais, tie įžeidžia 
ir šios šalies valdžią, kuri 
deda didžias pastangas, kad 
padėti Raudonajai Armijai.

Kiekvienas sąžiningas A- 
merikos žmogus gali supra
sti, kad Raudonoji Armija 
mušasi ne tik už savo tėvy
nę, ne tik už pavergtas tau
tas. Ji labai daug padeda 
ir Amerikai. Tik pagalvo
kime, kas įvyktų, jeigu hit
lerinei mašinai pasisektų 
apgalėt Sovietų šalį? kiek 
kraujo, kiek aukų pareika
lautų iš Amerikos karo tę
simas. Tuomet laimėti būtų 
nepalyginamai sunkiau. Štai 
kodėl Sovietų frontas yra 
visų mūsų frontas, taip-pat 
ir Amerikos frontas.

Kas žudo Mūsų Tautą?
Lietuvių tautos atstovų 

konferencija, įvykusi Mas
kvoje, kreipėsi j visus lietu
vius, atsišaukdama žūt-

butiniai kovot prieš fašisti
nes gaujas.

Klausykitės:
“Broliai ir seserys! Vo

kiečių fašistų gaujos už
puolė Sovietu kraštą, kaip 
vagys ir plėšikai. Purvina
sis hitleriečių batas trempia 
mylimąją mūsų tėvynę, nu- 
smerkdamas lietuvių tautą 
neapsakomom kančiom, 
mirčiai, kartuvėms, vergi
jai ir badui.

“Nuo to laiko, kai jie įsi
veržė ir užėmė Lietuva. 
hitlevic?ių šaikos išžudė, 
pagal dar ne pilnus skait
menis, daugiau kaip 30 tūk
stančių Lietuvos piliečių; 
daugiau kaip 120 tūkstan
čiu lietuvių jie sugrūdo į 
kalėjimus, i koncentracijos 
stovyklas bei pergabeno Vo
kietijon i verstinus darbus.

“šiuose neįtikėtinai dide
liuose skaitmenyse dar nėra 
įtraukta tie. kurie mirė nuo 
ligų, hitleriškų okupantų 
užneštų į mūsų šalį.

“Hitleriečiai, tie ainiai 
barbarų kryžiuočių, dar 
kartą stengiasi išnaikinti 
lietuvių tautą, ruošdami jai 
likimą senovės genčių ir 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos.

“Tapus Tarybinę Respub
liką, pagal savo žmonių va
lią ir susidėjus su Sovietų 
Sąjunga, Lietuva gavo tik
rą nepriklausomybę ir pa
siekė pažangiausio tipo val
džią.

“Vokiečiu fašistai visai 
sunaikino Lietuvos nepri
klausomybę ir valstybę ir 
pavertėė ją į savo provinci
ją, kurią valdo jų kariai 
smogikai.”

Kas dėjosi Lietuvoj prie 
kaizerio okupacijos, laike 
pirmo pasaulinio karo, yra 
tik šešėlis, palyginus su tuo 
kruvinuoju teroru, kuris 
nusiaubė Lietuvą dabar.

Kraujas užverda gyslose, 
kraujas muša į smilkinius, 
kuomet skaitai apie hitleri
nių giltiniečių terorą visose 
pavergtose šalyse.

Kaip Hitlerio gaujos už
puolė Sovietų kraštą, taip 
japoniški banditai iš pasa
lų smogė Amerikai. Pearl 
Harbor pralietas nekaltas 
kraujas uždegė Amerikos 
demokratiją kovoti iki per
galės. Lietuvos žmonių ne
kaltai pralietas kraujas ir 
kančios turi užgrūdinti A- 
merikos lietuvius ryžtin
giausioje kovoje prieš Hit
lerį, Japoniją ir Italiją. 
Kaipo Amerikos piliečiai, 
kaipo senos gimtinės mylė
tojai mes privalome atlikti 
visas savo patriotines pa
reigas.

Mūsų Pareigos
Be krislo abejonės, su 

pavyzdingiausiu lojalumu 
mūsų lietuviškas jaunimas, 
gimęs Amerikoje, tarnauja 
Dėdės Šamo armijoj, lai
vyne, aviacijoj. Jis vienin
gas savo patriotiniam pasi
šventime. Taigi, ir senesnio
ji lietuvių gentkartė turi 
būti vieninga ir drausmin
ga civiliniame fronte, visa
me kame padedant Raudo
najam Kryžiui, perkant ka
ro bonus, remiant karą mo
raliai ir materialiai, einant 
prez. Roosevelto vadovybė
je. Reikia kuo griežčiausiai 
nusistatyti už Ameriką i r 
už visas Susijungusias Tau
tas. -

Ant nelaimės lietuvių tar
pe yra politikierių ir laikra
ščių, yra ir atbėgusių per 
Berlyną imigrantų, kurie 
uzurpatoriškai savinasi sau 
teisę kalbėti lietuvių tautos 
vardu, kurie begėdiškai 
šmeižia mūsų šalies talki
ninkę Sovietų' Sąjungą, ku
rie džiūgavo, kad Hitleris 
sunaikins Sovietų Sąjungą,

Trečias Puslapis

Amerikos kariai Airijoje pratimu (manevrų) metu.

kurie pikčiausiu būdu šmei
žia Beaverbrooką, Stafford 
Cripps’ą, Joseph Davies ir 
kitus vadus, stojančius už 
drausmingą vienybę tarp 
visų Aliantų. Išrodo, kad 
tie lietuviški politikieriai 
mato savo vyriausią priešą 
ne Hitlery ir Japonijoj, bet 
Sovietų valdžioje! Tūli iš 
jų yra aiškūs anti-semitai. 
Tūli iš jų yra kun. Coughli- 
no garbintojai.

Hitlerinė propaganda iš 
“Ostlando” pirmiau Berly
no, o dabar Lisabono keliais 
purvina srove teka į tūlus 
laikraščius. Tos propagan
dos tikslas — padėti Hitle
riui bjauriai purvinant So
vietų Sąjungą, mūsų talki
ninkę. Tuo pačiu sykiu tai 
pjudymas Amerikos lietu
vių kaip tik tuo laiku, kuo
met mums reikalinga kuo 
didžiausia tautinė vienybė.

Amerikos lietuviai gerai 
atsimena, kad prezidentas 
Rooseveltas ir vicepreziden
tas Wallace atkarto tinai į- 
spėjo Amerikos žmones ko
voti prieš penktosios kolo
nos nuodingą propagandą, 
prieš vokiškai - japonišką 
propagandą. Valdžia jau 
paėmė už pakarpos tūlus 
tos propagandos pedliorius 
ir uždarė tūlus jų laikraš
čius.

Waterbury, Conn.
Iš LDS 49 Kuopos Susirinki

mo ir Parengimų

Birželio 2 d. įvyko LDS 49 
kp. susirinkimas. Parengimų 
komisija pranešė, kad piknikas 
įvykęs gegužės 24 d. davė pel
no $100. Piknikas buvo ren
giamas trijų draugijų, taipgi 
ir pelnas buvo padalintas ant 
trijų dalių.

Amerikai Ginti Komitetas 
pranešė, kad pirmos pagelbos 
kursas užsibaigė. LDS 49 kp. 
narių keletas lankėsi per vi
sas pamokas. Taipgi pranešė, 
kad yra rengiamas piknikas, 
kuris įvyks birželio 21 d., Lie
tuvių Parke. Taigi, draugai, 
nepamirškite atsilankyti ir pa- 
gelbėkite tą apsigynimo darbą 
varyti pirmyn. Kiekvienas 
centas ar doleris pagreitins 
fašistams galą, kurie siekia už
valdyti visą pasaulį.

Nutarta surengti dar vieną 
pikniką kartu su ALDLD 28 
kp., liepos 5 d. Taipgi prane
šė, kad LDS ir ALDLD apskri
čių piknikas įvyks birželio 28 
d., Lietuvių, Parke. Kalbėtojas 
bus drg. D. M. šolomskas; bus 
ir kitokių pamarginimų. Taigi, 
visi įsitėmykite dieną ir vie
tą ir būkite visi tame piknike.

Lietuvių Ukėsų Politiškas 
Kliubas taipgi turės pikniką, 
kuris įvyks birželio 14 d., Lie
tuvių Parke, Waterbury, Conn. 
Draugės ir draugai, žinote, 
kad L.U.P. Kliubo parengimai 
visada būna geri, taigi ir šitas 
piknikas bus pilnai geras. Bū
site visi patenkinti.

Turiu pranešti, kad LDS 49 
kp. išrinko delegatą į LDS 
seimą, kuris įvyks Chicago j, 
liepos mėnesį. Delegatu išrink

Todėl mes atsišaukiame į 
visus mūsų tautos žmones: 
Nepasiduokime pro-naciškų 
demagogų užmačioms, ne
leiskime jiems purvinti ge
rą vardą mūsų tautos, kel
kime aikštėn darbus reak
cinių politikierių, kurie sė
ja lietuvių tarpe neapykan
tą ir ardo vienybę.

Broliai ir sesės, Amerikos 
lietuviai! Vieningai ir iš
tvermingai dirbkime patrio
tinį darbą visose gyvenimo 
srityse, kiek kas galim, kiek 
pajėgiam. Pasitikėkime pre
zidento Roosevelto vadovy
bei, pasitikėkim ir remkim 
visas Susijungusias Tautas. 
Mobilizuokime visas savo 
dvasines, materialines ir 
politines išgales, kad padė
jus Dėdei Šamui ir jo gar
bingiems talkininkams kuo 
greičiausiai sudaužyti fa
šistinės ašies pragarišką 
mašiną, kad visoms pasau
lio tautoms būtų užtikrin
tos laisvo gyvenimo sąly
gos.

Šalin fašizmas ir penkto
ji kolona! Šalin lietuviški 
Kvislingai. Tegyvuoja Su
sijungusios Tautos!

Pirmyn prie pergales!
Chicagos Lietuvių Konfe

rencijos Komitetas, 
I)R. A. L. GRAIČŪNAS, 

Pirmininkas.

tas J. Strižauskas. Būtų pagei
daujama, kad Conn, valstijos 
delegatai, kurie esate išrinkti, 
vyktų kartu. Galite susirašinė
ti su draugu Strižausku, 5 
Henry St., Waterbury, Conn.

Korespondentas.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kp. Darbuotės

Birželio 1 dieną atsibuvo 
LDS 6 kp. susirinkimas, ku
riame narių dalyvavo viduti
niai.

Kuopos komiteto ir komisi
jų raportai išklausyti ir priim
ti. Mūs vajininkai, ypatingai 
drg. J. Navalinskienė, gražiai 
pasirodė šiame susirinkime 
perstatydama 14 naujų narių. 
Ir ji pareiškė, kad pradžioje 
vajaus ji prižadėjo gauti 50 
naujų narių, tai ji savo žodį 
ir išpildė, ir gavo 50 naujų 
narių! Iš tiesų, tai didelį ir 
svarbų darbą atliko. Už jos 
tokį pasidarbavimą priklauso 
jai didelis kreditas, ne vien 
tik iš LDS 6 kuopos narių, bet 
ir iš viso Susivienijimo narių.

Antras vajininkas drg. S. 
Jasilionis gavo 16 naujų na
rių. Tai mūs LDS 6 kuopa per 
šį vajų paaugo 66 naujais na
riais : Puiku, ar ne ? !

Mūsų Didžiulis Piknikas
Birželio 28 dieną įvyksta 

mūsų didžiulis piknikas, kurį 
rengia LDS 6 kp., Progressive 
Recreation Farm , Port Cran, 
N. Y. Pradžia 12 valanda die
nos.

Yra pardavinėjami pikniko 
įžangos tikietukai po 10c. 
Kas daugiausiai tų tikietukų 
parduos, tai laimūs dovanas. 
Dovanos yra šios: 1-ma $3,

2-ra $2 ir 3-čia $1 cash. Tad 
norintieji būti laimėtojais, pa
sirūpinkime parduoti kuodau- 
giausiai tikietukų. Gerai būtų, 
kad visi LDS 6 k p. nariai par
duotų nors po vieną knygutę. 
Lauksime draugų kooperaci
jos. Minėtus tikietus galima 
gauti pas d.d. A. Garnį ir S. 
Jasilionį.

Visi norintieji dalyvauti šia
me piknike, pasirūpinkime su
sitarei su draugais, Kurie turi 
automobilius, kad nuvežtų į 
pikniko vietą. Pasistengkime 
visi, kad šį pikniką padaryti 
pasekmingu. O. G.

Nashua, N. H.
Žinutės Iš Mūsų Miesto

Labai malonu, kad pradėjo 
pasirodyti daugiau žinių iš 
mūsų miesto “Laisvės” špalto- 
se. Jas parašė Radavičius. Jis 
žada ir toliau rašinėti. Labai 
puiku, drauge, rašinėk ir to
liau.

Birželio 6 dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 42 
kuopos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo J 28 kuopos susi
rinkimai. Išrinkta komisija dėl 
pikniko, kuris įvyks birželio 
14 dieną, ant Sakalo farmos. 
Rengiamasi labai energingai 
ir tikimasi turėti labai gerą 
pikniką. Piknike bus gera mu
zika, kuri linksmins publiką.

Todėl visi ir visos kviečiami 
dalyvauti.

Susirinkime drg. Egeris tu
rėjo geros literatūros su savi
mi. Ją pasidalinome ir platin
sime tarpe lietuvių. Taipgi bu
vo dalinama nariams knyga, 
kurią dar neseniai gavome už 
pereitus metus.

Duokles nariai taipgi moka- 
si gerai už šiuos metus. Sek
retorius darbuojasi gerai tame 
klausime ir renka iš narių 
duokles. V. V.

Būsiąs Aprėžtas Kavos ir 
Arbatos Vartojimas

Washington. — Kainų 
administracija numato, kad 
šiemet galės būti įvesta kor
telės gaut pirkt tik aprėž
tus kiekius kavos ir arba
tos.

Galimas daiktas, kad bus 
apribotas ir žibalo pirki
mas kurui.
* Kol kas nemanoma aprežt 
drabužių pirkimo.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••< 4 — 29 — 42   30

Bostoniečiai Sveikina Montelliečius Worcester, Mass.

(Tąsa)
“Vokiečių tankai buvo visai naujutė

liai, matyti, dar pirmu kartu mušyj. 
Pradžioj mūšio tankai puolė ant tankų 
su baisiu kriokimu, kurį negali niekas at
pasakoti spaudoj, nei atvaizduoti pa
veiksluose. Dalyvis pasakojo, kad pir
mieji smūgiai sulaikė jo kvapą ir jis 
manė, kad jau miršta. Tankai kriokė, ka- 
nuolės ir kulkasvaidžiai aplinkui sėjo 
mirtį, tankai leido baisius debesius garo 
ir dūmų.

“Kovojanti tankai iš abiejų pusių sten
gėsi užimti geresnes pozicijas, kaip besi
mušanti arkliai. Bet tas tęsėsi tik kelias 
minutes. Vėliau, kaip Sovietų, taip ir 
vokiečių tankistai puolė viens ant kito. 
Kada susirėmė bangos iš abiejų pusių 
tankų, atrodė, kad visas judėjimas su
ktojo. Bet ir tas tęsėsi neilgai.

“Smogė tankas į tanką, lipo vienas per 
kitą. Vieni iš jų atsistojo ant užpakalio, 
kaip koki milžinai ant savo kojų, ir bai
siai kriokdami stengėsi perlipti per savo 
priešininką ir jį sutrėkšti. Kaip kurie iš 
jų užsidegė ir nuo tokių šalinosi jau visi.

“Įdomiausi buvo susirėmimai, kada 
vienodi arba veik vienodo dydžio tankai 
susirėmė kaktomis. Šioj kovoj sovietiniai 
tankai buvo pergalingi, nacių tankai bu
vo sutrėkšti, kaip popieriniai. Matyti, 
kad nacių tankai buvo padaryti iš pras
tesnio plieno, negu sovietiniai.

“Mūšis prasidėjo anksti ir jis baigėsi 
tik apie pietus. Kada toji baisi kova pa
sibaigė, tai visas laukas buvo pilnas su
trėkštų tankų, sudegusių ir apverstų. Il
gai mušis ėjo vienodu atkaklumu iš a- 
biejų pusių, bet pačiame jo įkaitime mil
žiniškas sovietinis tankas, matyti ko- 
mandieriaus, visu smarkumu drožė į 
vokiečių taip pat didelį tanką. Vokiško 
tanko sutruko ratus dengianti diržai, su
lūžo šonai, išsirito kanuolių patalpos.

“Mūšio pradžioj veik iš abiejų pusių 
buvo po lygų skaičių tankų. Kovos lau
ke veik visi vokiečių tankai pasiliko. Na
ciai mūšį pralaimėjo. Likę jų tankai pa
teko į nelaisvę su savo įgulomis.'

“Naciai žiaurūs ir drąsūs kovoj, kol 
jie išlaiko organizuotą tvarką, bet kada 
tik tvarka pradeda krikti, tai jie mažo
mis grupėmis ir pavieniai prasti ka
riautojai. Sovietų kovotojai lygiai kau
nasi, kaip organizuotoj grupuotėj, taip 
ir mažomis grupelėmis bei pavieniai. Šis 
mūšis buvo Lucko srityj, kelyj linkui Ki
jevo.” * * *
Generolas Žukas Apie Tai, Kaip Naikino 

Priešo Tankus
Vokietijos fašistai kare prieš Sovietų 

Sąjungą vartoja mechanizuotų jėgų grei
to veikimo taktiką. Hitleris, turėdamas 
visos Europos ginklus ir industriją, su
kuopė galingas tankų divizijas ir me
chanizuotų armijos dalių divizijas. Iš 
170 jo divizijų, kurias jis metė prieš 
mūsų šalį, bent 60 divizijų buvo greito 
veikimo — mechanizuotos, jų tarpe 25 
divizijos tankų.

Faktas yra, kad kare prieš mus Hit
leris turėjo tris kartus daugiau tankų ir 

-mechanizuotų divizijų, kaip kare prieš 
Franci ją. Ir todėl jie tikėjosi gauti dide
les pergales ir žaibo greitumu baigti 
karą. Pasinaudodami banditišku netikėtu 
užpuolimu jie veržėsi į mūsų kraštą ir 
siekė užimti svarbiausius centrus, ap
supti armijos dalis, sunaikinti jas ir ne
leisti mums susimobilizuoti.

Bet nuo pat pirmųjų karo dienų Rau
donoji Armija pradėjo naikinti mažesnes 
ir didesnes priešo tankų jėgas atkertant 
jas nuo kitų armijos dalių. Kelis kartus 
sunaikinome po 300 priešo tankų, kada 
jie nušiįrė giliai į mūsų žemę, kada mes 
atkirtome tuos priešo tankus nuo pėsti
ninkų ir jų artilerijos. Ir reikia pasaky
ti, kad daugelyj mes sunaikinome to
kias priešo tankų jėgas be pagelbos So
vietų tankų ir orlaivių. Mes atydžiai 
studijavome ir sekėme nacių taktiką 
'kare prieš kitas šalis ir kada mus jie 
užpuolė, tai žinojome, kaip gintis ir 
priešą naikinti.

Vokiečių 39-tas tankų korpusas vei
kė Vienoj srityj apsupimui ir jis buvo 
sunaikintas pagelba Sovietų tankų ir

orlaivių. Kitoj vietoj mūsų pėstininkai 
su rankinėmis granatomis ir iš prieš
tankinių kanuolių sunaikino vokiečių 
20-tą tankų diviziją.

Paprastai vokiečių taktika: mesti di
deles tankų jėgas linkui svarbių punk
tų. Paskui tankus seka mechanizuotos 
pėstininkų divizijos, palaikomos arti
lerijos ir orlaivių ir siekia persilaužt per 
frontą į priešo užnugarį. Tokios jų tan
kų ir mechanizuotos divizijos veržiasi 
kaip galima giliau, dažnai visai nekrei
piant atydos į jų flangus, kas ten daro
si.

Tas vokiečių fašistams sekėsi kitur, 
jie apsupdavo francūzų, belgų, jugosla
vų dalis ir priversdavo pasiduoti. Vė
lesniu laiku jie pradėjo naudoti seka
mą metodą: kada jų tankai nueina ga
na toli pirmyn, pritrūksta kuro, tai jie 
įkasa tankus į žemę, kad tik matyti ka
nuolių bokšteliai ir kulkasvaidžiai, ten 
sudaro, kaip ir kokią atkraustytą tvir
tumą ir tol laikosi, kol jiems pribūna 
naujos jėgos į pagelba su kuru ir amu
nicija. Bet tas jiems ne visur sekasi pas 
mus. Dažnai mūsų tankai, orlaiviai ir 
granatomis ginkluoti pėstininkai bei 
taikli ir gabi mūsų artilerija sunaikina 
tas jų atkraustytas tankų tvirtumas ar
ba fortifikuotus laukus.

Pastaruoju laiku jie pradėjo daugiau 
* laikytis bendro veikimo visų armijos da
lių, tai yra, tankų, orlaivių, mechani
zuotų ir pėstininkų. Prie to juos privertė 
dideli nuostoliai. Jie patyrė, kad pas 
mus negali perdaug mandravoti su tan
kų įsiveržimais giliai, kad mes mokame 
tas atkištas mechanizuotas nacių lopas 
nukapoti.

Greta to vokiečiai pradėjo naudoti į- 
vairius tankus, įvairio dydžio, palaiky
dami juos artilerija ir pėstininkais. Tos 
grupės daro staigius puolimus, kad pra
simušti į užnugarį, naikinti susisieki
mus, sukelti paniką, apsupti svarbius 
apsidrūtinimo centrus. Tais pačiais tiks
lais vokiečiai metą parašiutistų grupes, 
ginkluotas mechanizuotais šautuvais, 
perkelia lengvus tankus ir šarvuotus 
automobilius.

Visa ta vokiečių taktika yra gerai ap
galvota. Raudonoji Armija pasiruošus 
tinkamai atremti tą priešo taktiką. Ir 
tas jau įrodyta sėkmingais naikinimais 
nacių tankų jėgų. Mes turime sugabią 
savo taktiką, kuri keičiasi reikalui esant. 
Žinoma, Hitleris, išbandęs visokius bū
dus, gal būti, vėl grįš atgal prie senos 
taktikas, mesdamas didžius kiekius tan
kų vienu kartu.

Per pirmas šešias savaites karo Vo
kietijos fašistai neteko daugiau 6,000 
tankų, tai per 15 divizijų. Jiems nebus 
lengva atbudavoti tas mašinas ir at- 
steigti mechanizuotas jėgas.

SOVIETŲ ARTILERIJOS UGNIS
—Ilgai vokiečiai pamins, ką reiškia 

Sovietų artilerijos naikinanti ugnis, — 
rašo generolas J. Kameras. — Baisūs 
mūšiai ėjo rugpjūčio 17-23 dienomis Pe- 
telicijos, Riadinio ir Turovo srityj. Mū
sų artilerija su kitomis armijos dalimis 
veik sunaikino vokiečių 161-mą ir 5-tą 
pėstininkų divizijas ir 900-tai mechani
zuotą brigadą. Ugnis ant tiek buvo ga
linga, kad fašistai nuklojo lauką užmuš
tais ir sužeistais ir turėjo panikoj bėg
ti. Atsteigimui fronto fašistų vadai iš 
užnugario metė tankus ir mechanizuo
tas jėgas ir perėjo į kontr-ataką. Jų 
ataka buvo atmušta, kovos lauke liko 
virš 70 priešo sudaužytų ir degančių 
tankų...

Žiaurūs mūšiai buvo Losievo ir Mote- 
vo srityje. Kada priešas buvo atmuštas, 
tai mūsiškiai užkasė juos krūvomis. 
Priešo minėtos divizijos, gavę padrūti
nimus vėl puolė mus, ir vėl buvo sumuš
tos. Kovos lauke paliko virš 100 vokie
čių tankų savo plieninius kaulus.

Naciai ant greitųjų metė į mūšį 83-čią 
pėstininkų pulką ir 28-tą tankinį divi- 
zijoną. Bet gabūs Sovietų kanuolininkai 
juos veik visai išnaikino. Šioj kovoj mes 
suėmėme 40 priešo kanuolių, jų tarpe ir 
net po 150 milimetrų gerklėmis.

^(Daugiau bus)

Man draugas Musteika pra
nešė, kad kuomet bus “Lais
vės” piknikas Maynarde, lie
pos 4 d., tai, Montello draugai 
pasižadėjo į So. Bostoną at
siųsti apie 20 mašinų ir visus 
bostoniečius nuvešti į pikniką. 
Už tokį žygį ir pasišventimą 
dėl darbo klasės, mes montel
liečius galime tik pasveikinti. 
Būtų gerai, kad ir kitų kolo
nijų draugai, kurie važiuos į 
pikniką per Bostoną, sustotų 
prie Piliečių Kliubo, 376 
W. Broadway, ir kiek galint 
nuvežtų į pikniką.

Kuomet valdžia apribavo 
gazolino vartojimą, buvo ma
noma, kad šiemet dienraščio

“Laisvės” piknikas bus visai 
skystas. Bet draugams dirbant 
pasišventus, apeitos visos kliū
tys ir pasirodo, kad šį metą 
Maynarde piknikas bus nei 
kiek nemažesnis už kitus pik
nikus.

Viskas, ko aš norėčiau, tai 
kad kolonijų draugės moterys 
jau dabar pradėtų, organizuo
ti būsimam piknikui bendrą 
stalą. Tokie stalai duoda dve
jopą naudą; viena, žmonės tu
ri progą skaniai pavalgyti į- 
vairių gardumynų, o antra, iš 
tokių stalų nemažai lieka pel
no dėl apšvietos.

Pagalvokit, draugės!
Jaunutis.

Bostono ir Apylinkės Žinios
Masinis Mitingas

Gal žmonijos istorijoj neuž
tiksime tokio tarpolaikio, ko
kį mes gyvename; o ypatingai 
šiuos tris desėtkus metų. Kas 
pirmiau industrijoj buvo pada
ryta per šimtmetį, tai dabar 
padaroma per mėnesį. Ką mes 
šiandien turime ir kuomi mes 
naudojamės, tarsi be tų daik
tų negalėtume nei apsieiti. Bet 
šimtas metų atgal apie tuos 
daiktus žmogus negalėjo nei 
svajonės sutverti.

Su atsiradimu naujų pabūk
lų, smarkiai pasikeitė ir poli
tinis gyvenimas. Iš evoliucijos 
perėjom į revoliuciją. Bet ki
taip ir būt negalėjo. Jeigu 
pernykštis mūsų įrankis jau 
atsidūrė muziejuj ir jo vietą 
užėmė naujas, tobulas, aišku, 
čia turėjo pasikeisti ir to įran
kio vairuotojai. Kadangi in
dustrija persilaužė į naują pe- 
rijodą — iš lėto į žaibo grei
tumą, tai kaip gali stovėti po
litinis gyvenimas toj pačioj 
vietoj ir laikytis tų pačių prin
cipų ir tradicijų? žinoma, kad 
jis negalėjo vietoj stovėti ir 
per šiuos tris desėtkus metų 
žymiai pasikeitė.

Pavyzdžiui, kaip čia seniai, 
vos tik 1920 m., Maxim Litvi- 
noff buvo atvažiavęs į Pary
žių ir nei vienam viešbutyj 
negalėjo gauti kambarį, dėlto, 
kad jis bolševikas. Na, o da
bar į jį žiūrima kaipo į tobu- 
liausį, gabiausį diplomatą pa
saulyj. Apie tą patį laiką, jei
gu būtų užplevėsavus raudona 
vėliava ant Bostono Rotušės, 
tai būtų buvę daugiau baimės, 
negu jei dabar atskristų 
apie tuzinas priešo orlai
vių ir bombarduotų mies
tą. Bet dabar raudona vė
liava plevėsuoja kiekvienam 
didesniame mitinge, per para
dus nešama miestų gatvėmis, 
ir net Washingtone Amerikos 
Dukterų Salėje plevėsavo. 
Apie tą patį laiką mes Bosto
ne negalėjome laikyti dides
nio mitingo, nes valdininkai 
neduodavo leidimo, o svetai
nių savininkai neišnomuoda- 
vo salių. Bet dabar, beveik 
tam pačiam tikslui, rengia mi
tingą Mass, valstijos guberna
torius Saltonstall ir Bostono 
majoras Tobin.

Kaip smarkiai pasikeitė po
litinė situacija, per šį tarplai- 
hį!

Vėliava yra valstybės sim
bolis. Vėliava išreiškia vals
tybės gyventojų sentimentą. 
Vėliavą iškėlus, mes galime 
sukelti liūdesį; tokioms pa
čioms apeigoms mes iškėlę vė
liavą galime pakelti ne tik 
gyventojų ūpą, bet juos suža
vėti, padaryti drąsiais kovoto
jais, kad gintų savo šalį. To
dėl kiekvienas padorus pilie- 
tus gerbia savo šalies vėliavą. 
Už vis labiausia proletariatas 
turi gerbti savo vėliavą, kuri 
šaukia keltis iš letargo mie
go ir žygiuoti į naują gyveni
mą kuriame karai ir skriauda 
nebus žinoma!

Kiekvienais metais šios ša
lies piliečiai, birželio 14 d., 
švenčia-pagerbia savo vėliavą. 
Šį metą Boston Garden tą die
ną bus masinis mitingas! Šia
me mitinge bus pagerbta ne 
tik šios šalies vėliava, bei vi-

sų tautų, kurios kariauja prieš 
Ašį.

Principaliai kalbėtojai bus: 
Philipinų prezidentas Manuel 
Quezon, Chinijos ambasado
rius Dr. Hu Shih, čechoslova- 
kijos užsienių ministeris Jan 
Masaryk ir kitų valstybių at
stovai.

Programoj dalyvaus Ilolly- 
woodo artistai. Patys žymiau
si : Lawrence Tibbett, Melvyn 
Douglas ir Lanny Ross.

Mitingas prasidės 3:30 vai. 
po pietų.

Įžanga nuo 55c. iki $5.50.
Nuo šio mitingo visas pel

nas eis dėl sušelpimo ka
riaujančių šalių: Anglijos, So
vietų ir Chinijos.

Jaunutis.

Manasquan, N. J., birž. 9. 
— Per atsitiktiną susidūri
mą dviejų laivyno baliūnų 
žuvo dvylika lakūnų.

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko birželio 
2 d. Ligonių, pasirodo, yra 
daugiau, negu kitose pašelpi- 
nėse draugijose, šį mėnesį ran
dasi net 11. Tarpe tų ligonių, 
randasi vienas iš mūsų gerų 
draugų, kuris visuomet remia 
mūsų progresyvišką judėjimą, 
kaip žodžiu, taip ir finansiš
kai, tai Jokūbas Daugėla. Lin
kėtina tam draugui greitai pa
sveikti.

Kliubo biznio atskaita: pel
no liko nuo praeito mėnesio 
$515.49. Tvarka pavyzdinga, 
gaspadorius niekuomet nesi
skundžia. Tik vienas nesmagu
mas, kad gaspadorius skun
džiasi dėl nesveikatos.

Palikta, direktoriams tikrai 
sužinoti, kokia yra priežastis.

Parko komisijos atskaita: 
pelno liko apie $300. Pasiro
do, kad mes, worcesterieciai, 
progresyviai finansiškai sto
vim pusėtinai gerai.

Vienas iš svarbiausių daly
kų tai bus tas: svetainės di
rektorių atstovas pranešė, kad 
jie negali išlaikyti-svetainės, 
nes turi mokėti taksus kuomet 
yra saliūnas tame name. Sūnų 
Draugija turi antrą morgičių 
vertės trijų tūkstančių. Drau
gija nutarė paimti namą už 
antrą morgičių, Techniškus da
lykus sutvarkyti palikta direk
toriams.

Dar vienas naujas dalykas. 
Draugija nutarė ir įtaisė ge
ležinį stulpą parke dėl Ame
rikos vėliavos, kuris kainavo 
apie $200. Iškėlimas vėliavos 
su visomis ceremonijomis įvyks 
birželio 14 d. Yra užkviestas 
Aido Choras, miesto majoras, 
Shužburio selekmenai. Vienu 
žodžiu, tai bus pirmu kartu

tokis įvykis. Atvažiuokite visi 
ir visos tą viską pamatyti. Ce
remonijos prasidės 5 vai. po 
pietų. Tą pačią dieną bus ra
dijo piknikas. Kalbės Karso- 
nas iš Lowellio. Bus daug 
svečių iš visos apylinkės.

Būkime visi ir pagerbkime 
vėliavos dieną. O prie puikios, 
Neivio orkestros linksmai lai
ką praleisime. Valgių ir gėri
mų ant Olympia Parko nie
kuomet netrūksta.

Kalvis.

Baltimore, Md.
Pagelbėta Raudonajai Armijai

Rinkliavų dienose, geg. 22 
ir 23 d., mūsų vietinės LLD 25 
kp. narių pastangomis įsteig
ta Russian War Relief stotis 
Lietuvių Svetainėje davė pa
gelbos vertėje $134.83.

Tos draugės ir tie draugai, 
kurie dirbo, gali pasididžiuoti 
atlikę dalį darbo, o tie, kurie 
neprisidėjo šį kartą, kitoje 
rinkliavoje galės tą spragą iš
lyginti.

Dirbusieji surinko sekamai: 
K. Juškauskas $31.81 baksiu- 
kyje ir $7 atskirai. Atskirai 
aukavo: V. Pledas $2, A. Skin
kis $2. Po $1: S. Povilaitis, J. 
Veisnk, N, Matvenk, O. Ožiū- 
nienė. Iš viso $38.81.

P. Paserskis surinko $28.76, 
V. Jekevičia $15.04, O. Ku- 
čiauskaitė $15.14, I. Balsiūtė 
$11.05, A. žemaitis $10.02, S. 
Meškys $8.55, J. Pivariūnienė- 
Stankevičienė $6.46 (pastaro
sios dvi draugės išdavė stotyje 
baksiukus apart pinigų rinki
mo).

Nors ir kiek reikėjo padir
bėti, bet tikiu, kad kiekvie
nam toje dienoje įgyti įspū
džiai teiks daugiau energijos 
vedime darbo pirmyn.

Vinco Duktė.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

Boston, Mass* -- Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkės 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
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.
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sovietai sutriuškino 
DIDŽIU NACIŲ IIIKĮ 
PRIES SEVASTOPOLĮ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 10. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sakė:
Birželio 9 d. įvyko mūšiai, turintieji vietinės svar

bos, ir aktyviai veikė žvalgai.
Sevastopolio srityje sovietinė kariuomenė atmušė 

nuolatines vokiečių atakas ir padarė jiem sunkių nuo
stolių. Nepaisant priešų nuostolių, jie ir toliau vedė 
atakas prieš tą didvyrišką miestą.

Vienoje atakoje vokiečiai metė du pulkus savo pės
tininkų prieš raudonarmiečių dalinius, komanduojamus 
drg. Zovikovo. Mūsų kariai, veikdami tikslia ugnim iš 
kanuolių ir mortirų, išblaškė hitlerininkus. Kovos lau
ke priešai paliko daug užmuštų saviškių.

Vokiečiams buvo pavykę šiek tiek pastumt atgal 
raudonarmiečių būrį, komenduojamą Jermakovo. Bet 
mūsų kariuomenė, padarydama griežtą kontr-ataką, 
perėjusią į kautynes durtuvais, atmušė vokiečius.

Vokiečių fašistų kariuomene Įvairiose Sevastopolio 
fronto dalyse per dieną prarado daugiau kaip 2,500 
saviškių, užmuštų. Buvo sunaikinta 14 vokiečių tankų, 
o 10 jų tankų išmušta iš veikimo. Sovietiniai lakūnai, 
ir priešorlaivines kanuolės nušovė žemyn 6 vokiečių 
orlaivius ir sunkiai sužeidė 14-ką.

Maskva, birž. 9. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido tokį pranešimą:

Naktį birž. 8 į 9 d. nebuvo jokių reikšmingų atmai
nų fronte.

Sovietų raiteliai vienoje dalyje Kalinino fronto at
mušė ataką, kurią vokiečiai darė su tankų pagalba; 
priešai prarado daugiau kaip 500 saviškių, užmuštų, . 
ir didelį kiekį ginklų ir kitokių įrengimų.

Viename sektoriuje Leningrado fronto sovietinė 
kariuomenė užmušė virš 250 priešų ir sunaikino daug 
jų kanuolių. Kitur Leningrado srityje vokiečiai penkis 
kartus bandė apsupt būrį Sovietų kariuomenės, bet 
sovietiniai kovotojai užmušė daugiau kaip 100 vokie
čių ir privertė likusius pasitraukti.

Vakariniame fronte viena Sovietų lakūnų grupė su
naikino keturis vokiečių geležinkelio transportus, de
vynis tankus, tam tikrą skaičių trokų, dvi priešorlai- 
vines kanuolės ir sudaužė centrą vieno vokiečių dali
nio. Tie sovietiniai lakūnai oro kautynėse numušė že
myn aštuonis vokiečių lėktuvus.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORO 
ŽYGIAI PRIEŠ JAPONUS

West Frankfort, Ill.
PIETINIAME ILLINOIS LIE

TUVIŲ NUOTAIKA Už
KARO LAIMĖJIMĄ

Žmonės Nori Pergalės Produk
cijos Komitetų; Daug Lietu

vių Jaunimo Yra Dėdės 
Šamo Armijoje.

Su daug mainierių teko pla
čiai išsikalbėti apie karą. Jie 
visi stoja, kad reikėtų šiose 
apylinkėse įsteigti karo per
galės komitetai ir produkcijos 
komitetai. Nors kasyklos čia 
daugelyje vietų jau dirba 5 
dienas per savaitę. Bet yra ka
syklų, kurios dirba ne pilną 
laiką. Be to, daug yra anglia
kasių be darbo. Produkcijos 
komitetai — iš mainierių ir 
savininkų—daug padėtų karo 
laimėjimui ir tiems' bedar
biams mainieriams gauti dar
bus. žmonės nepritaria John 
L. Lewisui, kuris palaiko izo- 
liacionistus, priešininkus prez. 
Boosevelto karo laimėjimo po
litikai.

Kur tik teko būti ir su žmo
nėmis, ypač su mainieriais, iš
sikalbėti, tai jie prieš tuos ele
mentus, kurie skleidžia na
ciams naudingus gandus.

Kaip žinia, lietuvių tarpe 
yra laikraščių, kurie talpina Į 
savo špaltas nacių propagan
dą, atsiųstą iš Lietuvos per 
Lisboną. Mainieriai piktinasi 
tokiomis neva žiniomis. Čia 
randasi vienas kitas asmuo su
klaidinti. Bet kuomet išaiškini 
kokiais sumetimais rie laikraš
čiai tatai daro — naciams pa
sitarnaujanti spauda, tai tie 
jų — “Naujienų,” “Keleivio” 
pasekėjai tuoj ima tuos laik
raščius smerkti.

Jau keliolika žmonių iš šių 
apylinkių suvyniojo “Keleivio”

laidas ir pasiuntė atgal leidė
jui, kad daugiau jiems “Kelei
vio” nesiuntinėtų.

Mainieriai žino ką reiškia 
tok-a propaganda ir jie neno
ri, kad tas jų namus lankytų.

Lietuviai Armij'. j
Mainų apylinkėse daug lie

tuvių gyvena ir beveik iš kiek
vienos šeimos vaikinų yra ar 
mijoj arba greit reikės išeiti 
Dėdei Šamui tarnauti. O tiek 
tėvai, tiek broliai, sesutės ži
no, kad juo daugiau nacių su
naikina Raudonoji Armija, 
tuo daugiau turi progų jų my
limieji — jų broliui bei vyrai 
grįžt iš armijos sveiki namon. 
Todėl žmonės ne<rpkenčia tų 
laikraščių, kurie juoLna Rau
donąją Armiją ir Sovietų Są
jungą.

Aš čia pažymėsiu tik keletą 
šeimų, kurių sūnūs jau yra ka
riškoj tarnyboj. West frank- 
fortiečių Zubų sūnus tarnauja 
Dėdei Šamui. Juozas Zubris 
yra laivyne. B. Barauskas yra 
armijoj. Norušių vienas sūnus 
yra laivyne, o kitas sūnus 
aviacijoj tarnauja. F. ir J. Ma- 
tulioniukai yra karo tarnyboj. 
Jaučių vienas sūnus armijoj; 
greitai iššauks antrą sūnų tar
nybon.

Iš Herrino Lenkučių du sū
nūs jau nekuris laikas yra ka
linėj tarnyboj. Viktoras Iva
nauskas jau antras metas sa
vanoriai yra tarnyboj. Jonas 
ir Petras Kuprinavičiai taipgi 
jau nekuris laikas tarnauja 
Dėdei Šamui.

Ir taip per visus miestelius, 
kur tik išsikalbi, tai po vieną 
po du šeimos nariu rasi ar
mijoj, arba bus tuoj iššaukti.

Dranginių duktė yra armi
jos ligoninės slaugė ir jaučia, 
jog gali būt pasiųsta į frontą 
tarnybon gelbėti sužeistuosius.

Chicago, III.
Majoras Kelly Giria LDS Iš

leistą Brošiūrą Civilių Ap
sigynimo Klausimais

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo (LDS) neseniai iš
leista knygutė-brošiūra civilio 
apsigynimo klausimais sutiko 
entuziastišką priėmimą valsty
binių pareigūnų ir civilio apsi
gynimo darbuotojų tarpe. 
LDS centras praneša, kad atei
na šimtai ir šimtai laiškų, ku
riuose pareiškiama, kad LDS 
padarė aukštai įvertinamą 
darbą, paimdamas iniciatyvą 
ir išleisdamas pirmą knygutę 
šiuo reikalu lietuvių kalboje.

Tarp kitų tos brošiūros iš
leidimo proga sveikino Chica- 
gos majoras Kelly, kuris tlio 
pačiu laiku yra ir Chicagos ir 
priemiesčių civilio apsigynimo 
koordinuoto j as ir nenuilsta
mas veikėjas už mūsų šalies 
karinę pergalę.

Štai ką Chicagos majoras 
pasakė apie tą brošiūrą (laiš
kas siųstas LDS centrui^ New 
Yorke):

“Jūsų organizacija turi bū
ti pasveikinta su jos gražiu 
patriotiniu darbu, su jos įdo- 
mavimosi svarbiais civilio ap
sigynimo klausimais.”

Kaip gerai yra žinoma tarp 
Amerikos lietuvių, LDS orga
nizacija pašvenčia daug savo 
veikimo ir energijos karo lai
mėjimo tikslais. LDS pirko ka
ro bonų už sumą, kuri viršija 
jos kvotą, — daugiau kaip už

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome įsitėmy- 

ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkes

50,000 dolerių. Ta didžiulė 
fraternalė lietuvių organizaci
ja stovi mūsų, karinių pastan
gų pirmose eilėse. Tai įverti
na lietuviai, tai įvertina ir mū
sų valdžia, c

BIRŽELIO 22 PASKELBTA 
“PAGALBOS SOVIETAM 

DIENA”
Majoras Kelly Tuo Reikalu 

Išleido Oficialų Pareiškimą
Pasekdamas New York o ir 

kitų miestų pavyzdžius, majo
ras Kelly ir Chicagoje birželio 
22 paskelbė “Pagalbos Sovie
tams Dieną.” Kaip yra žino
ma, ta data yra metinės su
kaktuvės nacinio užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos. Tos die
nos vakare Civic Opera House 
salėje įvyks iškilmingas pami
nėjimas. Paminėjime bus duo
ta puiki programa, kurią pil
dys filmų artistai, radijo ar
tistai ir kiti.

Savo paskelbime majoras 
Kelly tarp kitko sako: “Tiki
mės, kad Chicagos gyventojai 
atkreips pakankamai dėmesio 
į tą paminėjimą ir duos gau
siai aukų mūsų kovojančiai są
jungininkei, tiems drąsiems 
kovotojams, kurie kaunasi 
prieš mūsų bendrus priešus.”

Kor.

* 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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
iUZT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, birž. 9. — Jungtinių Tautų pranešimas 

sako:
Timor, Ermera: Talkininkų orlaiviai atakavo prie

šų įrengimus; pataikė į japonų trokus, automobilius ir 
triobėsius ir užkūrė gaisrus.

New Guinea, Lae ir Salamaua: Mūsų orlaiviai labai 
atakavo japonų užimtą sritį ir sukėlė daug didelių 
gaisrų, nežiūrint, kad japonų kovos lėktuvai ir prieš- 
orlaivinės kanuolės smarkiai priešinosi. Tapo sunai
kinta bei sunkiai sužeista 13 priešų lėktuvų. Mes ne
tekome dviejų lėktuvų.

Rytinis Sekretorius: Vienas japonų submarinas ug
nim iš kanuolės atakavo vieną talkininkų laivą ties 
pietiniai - rytine pakrante, bet tam submarinui nepa
vyko.

Anglai Atmušė Smarkią Na
cių Ataką Libijoj

Cairo, Egiptas. — Vokie
čiai su tankais darė naują 
didelę ataką prieš anglus 
ties Knightsbridge, į pietus 
nuo Tobruko, Libijoj. Smar
ki anglų artilerija atmušė 
nacius. O Laisvieji Pran
cūzai atmušė hitlerininkų 
ataką ties Bir Hachem, to
liau į pietus.

Anglų orlaiviai daužo fa
šistų sandėlius ir kelius dy
kumoje. Bet aplamai tai 
anglų ir fašistų pozicijos 
Libijoje liekasi tos pačios.

Angly Sumbarinas Nu
skandino 5 Italy Laivus

London. — Naujasis An
glijos submarinas “Turbu
lent” Viduržemio Jūroje 
nuskandino vieną Italijos 
karinį laivą-naikintuvą, 1,- 
628 tonų, ir keturis preki
nius laivus, kurie buvo pilni 
prikrauti karinių reikmenų, 
gabenamų į Libiją.

Submarinai Sunaikino dar 
Du Laivu Ties Amerika

Caracas, Venezuela.— 
Fašistų submarinai nuskan
dino Brazil jos garlaivį; tai 
viso jie sunaikino jau aš
tuonis Brazilijos laivus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Birželio (June) 14 d. įvyksta Pa

žangių Lietuvių Tarybos Piknikas 
Olympia Parke. Čia kalbės d. J. M. 
Karsonas iš Lowell, Mass, apie da
bartinį karą ir Lietuvą, ir lietuvius. 
Kadangi ta diena yra vėliavų die
na, tai Olympia Parke bus iškelta 
graži Amerikos vėliava ant naujo 
gražaus vėliavos pastato su gra
žiom iškilmėm. Čia dainuos ir Aido 
Choras. Visi dalyvaukite. Pelnas 
bus dėl Pažangių Lietuvių Tarybos 
Radio. — Komisija. (136-138)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 12 d., Lietuvių Salėje, 7:30 
v. v. Nariai prašomi dalyvauti, de
legatai išduos raportą iš atsibuvu
sios LLD 12 Apskr. konferencijos, 
Wilkes-Barre, Pa. Taipgi prašome 
atsivesti naujų narių prirašyti. —J. 
K. Navalinskienė, prot. sekr.

(135-137)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. birželio, 10 vai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

ryto, Miner’s Hall. Prašom visų na
rių dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių dalykų ap
tart, taipgi atsiveskite ir naujų na
rių, nes su šiuo susirinkimu pasi
baigia mūsų vajus. — S. Kuzmic- 

1 kas, Sekr. (136-138)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 

pirmas bendras piknikas įvyks sek
madienį, birželio 14 d. Visiems ge
rai žinomoj vietoj, Dunk Stable 
Rd., Sokolo ūkėje. Pradžia 12 vai. 
dieną. Gros gera orkestrą, bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti. — Rengėjai.

(136-138)

žmonės savo darbu, savo 
šeimų nariais dedasi prie šios 
šalies pastangų sunaikinimui 
Ašies tironijos. Kas niekina 
bent kurią mūsų, šalies talki
ninkę, ir kad ir netiesioginiai 
garbina nacius, tai prieš to
kius angliakasiai ir jų šeimos 
griežtai nusistatę.

F. A.

vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų, asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Ęyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretore;
L. Kavaliauskaitė, Iždininkė.

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Didžiuliai Kliubai ir kitos 

organizacijos rengia pikniką, nau
dai Raud. Kryžiaus, kuris įvyks 
birželio 14 d. Mikolaičio Sodno. Bus 
graži programa, skanių užkandžių 
ir šalto alučio. Gros gera orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Širdingai užprašome vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius, suaugusius ir 
jaunus dalyvauti šiame piknike. 
Važiuokite iki City Line, o nuo ten 
būsite nuvešti su taxi, kur dabar 
randasi prie City Line, nuveža ir 
parveža be jokių keblumų. — J. S. 
Rainys.

(136-138)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. ruošia pavasarinį va

karėlį ir vakarienę. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vakarienė bus duodama 7 
v. v. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Bus gerų valgių 
ir gerų gėrimų, taipgi geri muzi
kantai. Dalyvaudami, paremsite 
kuopą finansiniai ir tuo pačiu sy
kiu pasilinksminsite. Įvyks birželio 
14 d. — Kviečia Komitetas.

(136-138)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimo permainy

ta valanda. Susirinkimas įvyks bir
želio 14 d., 10 vai. ryto. Progresy
vių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Kviečiame dalyvauti, nes tą pa
čią dieną įvyks ir kuopos parengi
mas, toj pačioj vietoj. — O. Zda
niene, sekr. (136-138)

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’sdRSfe
HAIR w-'fef 

REFRESHING Wrj?

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

6 uncijų borika 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

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

530 Summer Avenue ;l
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

----—~~~----------------j

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas .EVergreen 7-1661

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. birželio, 10 
vai. ryto. Pas dd. Latožus, 1035 Ca- 
niff St. Nariai .kviečiami dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui. Gavome naujas knygas, drau
gai turėsite pasiimti. Taipgi yra 2 
svarbūs laiškai. Nepamirškite daly
vauti. — A. Dapšis, sekr.

(136-138)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia didelį 

pikniką, birželio 13-14 dd., Tautiš
kam Parke. Sekmadineį bus graži 
programa iš dainų ir muzikos. Bus 
proga laimėti tris pinigines dova
nas — pirma $10.00; antra $3.00 ir 
trečia $2.00. Jūs suprantate iš šių 
kelių žodžių, kad apsimoka daly
vauti šiame piknike, kuriame daly
vaus keli chorai, grupe šokikų ir 
visokių muzikantų. Nepamirškite 
dalyvauti. — Vienas iš visų.

(136-138)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska! 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

lt?
Fotografas

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENR ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Noh Yorko^/^fc/ZImos
Kliubiečiai Tures 

Dvi Keliones
Zuįu pro Piliečiu Kliubą, 

skubinu. Bet čia, ant kampo 
Union ir Stagg, kaip visada, 
randu būrį vyrų. Atrodo pu
sėtinai įsidiskusavę, įsiginčiję. 
Įdomu, apie ką ginčas?

— žinoma, kad maršuosime,
— tikrina vienas.

— O kas bus piknike? — 
klausia lygiai užsispyrusiai ki
tas.

Supratau, jog čia eina k^il- 
ba apie tai: dalyvaut, ar neda
lyvauti “New York at War” 
parade šį šeštadienį, birželio 
13-tą, kadangi tos pačios die
nos popietį ir vakarą įvyksta 
kliubo piknikas, Dexter Par
ke. Reikalai palauks, tariau 
sau, reikia pasiklausyti tų 
svarbių neoficialių diskusijų, 
o gal dar žodį pritarsiu. O jie, 
nekreipę domės į naują pri- 
buišį, diskusuoja toliau.

— Iš parado šausime tiesiai 
į pikniką. Ir kitus pasikvie
sim. Jeigu mes būsim marša- 
vę su jais, argi jie atsisakys 
mūs kvietimo.

—• Neatsisakys, tai neatsisa
kys, ale dvi kelionės.

— Juk ir tiems, kuriuos 
kviesim, irgi bus dvi kelionės. 
O kiek tie, kurie už mus ka
riauja padaro kelionių per 
dieną? Ar jas skaitliuoja? Ta 
pačia diena, kada bus mūsų 
paradas parodyti Amerikos 
žmonių vieningumą už perga
lę ant fašizmo, tai šimtai, gal 
tūkstančiai mūsų brolių mar
šuos į paskutinę kelionę, — 
aiškino susijaudinęs parade 
dalyvumo šalininkas.

— Gerai sakai, — pritarė 
keli vienu kartu.

— Kas mums ta viena die
na. Maršuosim parade, o po 
to pasilsėsim ir pasivaišinsim 
kliubo piknike, Dexter Parke,
— energingai kalbėjo kitas.

Kas geras organizacijai, tas 
pasiryžęs ir savo šaliai, galvo
jau sau, tolinantis nuo ką tik 
girdėto pasikalbėjimo. Geri 
patriotai neapleis nei vieno, 
nei kito. O tokia dvasia labai 
nepatinka Hitleriui.

K-s.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės, 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
j kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, kad atsi
kreiptų teisingas vyras, su pinigais.

Mr. J. Betaut, 558 — 9th Avė., 
New York City, N. Y. (136-138)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI.

Reikalinga moterų patyrusių dir
bėjų prie siuvamų mašinų (Operat
ors on Singer Sewing Machines). 
Darbas nuolatinis, alga gera, karo 
darbas. Kreipkitės pas: I. Splewak 
& Sons, 3939 Hudson Blvd., tarpe 
14 ir 15 gatvių, North Bergen, N. J.

(136-138)

Reikalingas šoferis (chauffeur) 
prie troko važinėjimo ir taipgi prie 
visuotino darbo. Kreipkitės asme
niškai pas Rubin Bros., 9-11 Boe- 
rum St., Brooklyn, N. Y.

(135-136)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gaspadinės, be vaikų, 

amžius — nuo 50 metų. Aš esu vie
nas, Šeimynos nėra, man reikalin
ga gaspadinė. Jeigu jai patiks, tai 
galės pasilikti gaspadinė visam am
žiui. Vieta maža, ne mieste. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas: 
K. Rosh, P. O. Box 334, (Elmora) 
Bekerton, Pa. (135-137)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
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)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

Jvyks birželio 11 d. Zabelskio salė
je, 8 v. v. Visi nariai prašomi da
lyvauti. •— Sekretorė. (135-136)

Visi į Didžiojo Parado Reika
lais Pasitarimą Birželio 11-tą

Organizacijų valdybos, vei
kėjai ir visi nariai, dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir visi 
priešfašistLnio judėjimo rėmė
jai kviečiami atsilankyti į di
džiojo “New York at War” 
parado reikalais pasitarimą- 
mitingą šio ketvirtadienio va
karą, birželio 11-tą, Laisvės 
svetainėj, 419 Lorimer Sb, 
Brooklyne.

Kvietimas liečia brooklynie- 
čius ir artimų apylinkių lietu
vius. Atsilankykite patys, pa-
kvieskite savo draugus ir kai-

mynus.
Majoro komiteto nariai ir 

pereitame susirinkime išrinkta 
komisija išduos raportus, kas 
jau nuveikta ir ką mes dar 
turėsime atlikti galutinam pri
sirengimui tarp šio ketvirta
dienio ir šeštadienio, birželio 
13-tos, kada Įvyks “New York 
at War” paradas.

Parade mes privalome išsto
ti pavyzdingai, dėlto pasitari
mas yra būtinas.

Lietuvių Komitetas
Parado Reikalu.

Pradėjo Imti Armijon 
Klasę 1-B

Pereito pirmadienio rytą 
paimta kariuomenėn pirma 
grupė draftantų iš Klasės 1-B 
ir toliau imami per ištisą šią 
savaitę, šioj klasėj yra sugru
puoti vyrai su mažomis fiziš
komis kliūtimis, kaip kad ne- 
primatymas, neprigirdėjimas 
ir kitos, kurios nekliudė jiems 
dirbti savo užsiėmime.

Mieste tos rūšies registran- 
tų esą 36,000, o visoje šalyje 
300,000. Juos pastačius į tam 
tikras pareigas, paliuosuotų 
20 divizijų armijos ėjimui į 
frontus.

Kelrodis Į Pabaltijos 
4 Tautų Pikniką

Pabaltijos Kultūrinės Tary
bos — Baltic Cultural Council 
— rengiamas piknikas Sovie
tų Sąjungos kovotojų paramai 
įvyks jau šį sekmadienį, birže
lio 14-tą, Carpath o - Russian 
Garden, 556 Yonkers Ave., 
Yonkers, N. Y. Bus trumpa 
meno programa, šokiai, karšti 
ir šalti valgiai ir gėrimai nuo 
10 ryto iki pusiaunakčio. Biz
nį veda patys rengėjai, minė
tam tikslui. Įžanga tik 45c.

Nuo Laisvės salės viena gru
pė išvažiuos 11:30, kita 12:30. 
Važiuojantieji tiesiai iš namų 
pasiimkite kelrodį:

Imt IRT Lexington Ave. 
White Plains traukini iki 238 
St. stoties. Iš ten imt busą Get
ty Square arba Getty Ave. Iš
lipt prie 556 Yonkers Ave. ir 
Midland Ave.

Traukinio, o taip pat ir bu- 
so fėras yra tik po 5 centus.

Iš Praėjusios Pares

Tyrinėja, Kas Nupjaus
tė Telefono Vielas

Policija ir federaliai agen
tai tyrinėja, kas nupjaustė 
septynis telefono kabelius 
Queense bėgiu 4 dienų. Du iš 
jų aptarnaują priešorlaivinių 
k an uolių batarėjas.

šešiuose iš tų 7 atsitikimų 
kabeliai visai nukirsta kirviu, 
o 7-me nenukirsta kiaurai, 
tik atrinkta ir nupjauta dvi 
vielos, einančios į batarėjas.

Nors daleidžiama, kad ga
lėjęs būti vandalų darbas, ta
čiau pripažįstama, kad atrin
kimas vielų į batarėjas ir pa
taikymas kabelių, aptarnau
jančių apsigynimo darbų sri
tis, rodo į galimumą sabotažo.

Gerų draugų, buvo suruošta 
Jonui ir Magdei RinkeviČiams 
25 m. vedybinio gyvenimo pa
minėjimo pare. Įvyko šeštadie
nį, birželio 6 d., šapalo ir Vai- 
ginio svetainėje, 147 Thames 
St., Brooklyne. Visi smagiai 
praleido laiką, bet tuom pačiu 
sykiu nepamiršo ir mūsų kovo
jančių brolių Europoje.

Aukavo sekamai: Samušis 
$2. Po $1 : Meškėnas, Petronis, 
Rinkevičius, Ūsas, Vepšlienė, 
Rinickas, Kazaskas, Garba- 
nauskas, Gedvilą, Leika, Ta
mošaitis, Baugisent, Rugienė, 
Kriaučiūnai, Tamulinas. Po 
50c.: Kulbokienė, Jasinskas. 
Rikis 40c. Smulkių surinkta 
$2.30. Viso surinkta $20.70.

Parėję pasidarbavo sekami 
draugai: K. Meškėnas, P. Pet
ronis, D. Samušienė, P. Meš- 
kėnienė. širdingai dėkojame 
už atsilankymą ir už gražų 
pluoštą aukų.

D. Samušienė ir
P. Meškėnienė.

Windfhro Kunigaikštienė 
Lankosi New Yorke

Pereitą pirmadienį New 
Yorkan atvyko Windsoro ku
nigaikštienė, buvusio Anglijos 
karaliaus, dabartinio Baha
mas salų generalio gubernato
riaus žmona. Apsistojo Wal
dorf-Astoria Towers. Reporte
riams jinai trumpai atsakė at
vykus “griežtai asmeniškais” 
reikalais ir kad čionai pabu
vosianti bent iki pabaigai šios 
savaitės.

Centrafiniame Pašte 
Pagerbė Karius

Generaliame Pašte, New 
Yorke, birželio 8-tą atidengta 
astuonių pėdų aukščio plaketas 
su 937 vardais pašto tarnauto
jų, dabar tarnaujančių, kariuo
menėj.

Lietūs Padarė Blogo ir Gero
Sekmadienio staigus ir smar

kus lietus papildė miestui van
dens išteklius, Croton Rezer
vuarų sistema atpildyta iki 80 
nuošimčių normalio kiekio.

Tačiau tas pats lietus sek
lumose gyventojams padarė 
daug žalos, užliedamas skie
pus, daržus. Gi kai kuriomis 
miesto subvių. linijomis norma- 
lis traukinių kursavimas buvo 
atsteigtas tik pirmadienio vi
durdienį.

Užsidarė Ssnukią 
Prieglauda

Prokuroras Bennett, Jr., 
formaliai uždarydino Safe 
Haven, Inc., senukių moterų 
prieglaudą, 147 Gates Ave. 
Joj rasta gana patogios sąly
gos, bet iždas nusekęs iki 
$1.20, o skolos pakilusios iki 
$3,000. Įstaigos 17 įnamių bu
vusios įmokėjusios $15,000 už 
išlaikymą iki gyvos galvos. 
Jos perkeltos į kitas įstaigas.

Carnegie Salėj Loš 
Operetes

Pirmu kartu šios salės isto
rijoj joj bus pradėta vaidinti 
operetės. Atidarys birželio 23 
su “šokolado Kareivėliu,” pas
kiau vaidins “Linksma Našlė” 
ir kitas, tankiai mainant prog
ramas. Įžangos būsiančios po- 
nuliarės, nuo 50c. iki $2 va
karais ir iki $1.50 “matinees.”

Mokytojai Padės Vedime 
Žaismaviečiti

Mokytojams duota pasirink
ti, kur jie norėtų dirbti per 
dvi savaites atostogų laiku — 
civilinių apsigynime ar žais- 
maviečių priežiūroj. Tūkstantis 
mokytojų pasirinko žaismavie- 
tę.

Civilinių Apsigynimui 
Reikia Liuosnoriy

New Yorko miestui dar rei
kalinga 140,000 liuosnorių dar
buotojų įvairioms pareigoms, 
kaip gaisragesybai, slaugėms 
padėjėjų, policijos stotyse 
technikų, paslų ir t.t.

Ko Jie Atsiekė 
Mokykloj?

WPA Darbų'Projekto admi
nistracija sako, kad šimtai pa
bėgėlių iš Europos rado sau 
namus ir kokį nors užsiėmimą 
New Yorko mieste. Lavintiems 
ateiviams, kurie mokėjo anglų 
kalbos, padėtis daug lengves
ne, bet nemokantiems kalbos 
daug sunkiau. Palengvinimui 
jų padėties ir šalies naudai, 
WPA švietimo Projektas ir 
miesto švietimo Taryba aksti
ną visus pasimokinti kalbos, 
tapti piliečiais.

Kaipo vieną iš daugelio pa
vyzdžių projekto vedėjai nu
rodo buvusį Europoj pasitu
rintį farmerį, kuris prieš po
rą metų, naciams užgrobus jo 
kraštą, turėjo pabėgti į šią ša
lį. Pradėti farmeriauti naujo
je šalyje nelengva, darbų gau
ti taip pat sunku be kalbos. 
Jis pirmiausia ėmė mokintis 
kalbos ir neužilgo pramoko 
tiek, kad galėjo dirbti viešbu
tyje.

Kitur reporteris užmatė kla
sėj apie 60 metų motiną. — 
Dėl ko eini mokyklon? — pa
klausė susidomėjęs reporteris.

— Dėl ko einu ? — pakar
tojo mama nustebus. — Dėlto, 
kad noriu išmokti angliškai ir

kad atrandu, jog klausyti mo
kytojo naudingiau, negu klau
sytis susiedijos pletkelių. Prie 
to, klasėj aš užmirštu savo bė
das. Aš netekau sūnaus, kuris 
kovojo prieš nacius Francijos 
armijoj. Jo žmona ir sūnus bu
vo užmušti k o n e entracijos 
kempėse. Jūs galite suprasti, 
ko aš čionai. Kad patapčiau 
geresne Amerikos piliete. Aš 
perku karo štampas kas sa
vaitę. Noriu pridėti savo dalį 
išlaikymui Amerikos laisva!

Niekas neabejoja lavinto 
gyvenimo naudingumu: leng
viau pačiam, naudingiau vi
suomenei. Tad, kam randasi 
bent keletą valandų liuoslai- 
kio, geriau jas panaudoti pra- 
simokinimui ko nors. Įvairiais 
klausimais nemokamos klasės 
randasi veik kiekvienoj susie- 
dijoj. Pageidaujanti mokintis, 
pilnas informacijas apie pa
mokų rūšis, laiką ir vietą gali 
gauti WPA Education Infor
mation Center, 239 E. llth 
St., New Yorke. Galima klaus
ti ir tel.: GRamercy 7-1966.

5tb Avė. Krautuvininkai 
Kooperuoja Paradui

Fifth Ave. krautuvininkų 
organizacija paskelbė, kad 
visos jos narių krautuvės bus 
uždarytos šeštadienį visame 
tame plote, pro kur maršuos 
“New Yorkas Kare” Paradas. 
Taipgi prašė savo narių, kad 
visur būtų' iškabintos vėliavos 
laike parado.

Jeigu Eisite Užrašinėti 
Karo Bonus

Būtinai atlankykite vieną iš 
40 minučių laiko imančių pa
mokų. Jose aiškina ir paveiks
lais parodo, kaip užrašinėjimą 
pravesti. Pamokos prasidėjo 
birželio 9-tą ir bus dar 10, 11 
ir 12-tą. Valandos nuo 4 po 
piet lig 10. Prasideda lygiai 
pradžioj valandos. Vieta: 
Wm. Gaynor High School, 
Graham Ave. ir Scholes St.

Aukojo $300,000 Karo 
Pašalpoms

1WO, populiari darbininkų 
pašalpinė organizacija, nuo 
pereito rugsėjo jau sukėlė 
$300,000 karo pašalpoms vien 
tarp savo narių. Taipgi tūks
tantis jos narių jau tarnauja 
J. V. kariuomenėj. Savo na
riams kariškiams organizaci
ja kas mėnuo siunčia po do
vanėlę. Tarpe kitų dovanų 
siunčiama ir knygos, ypatin
gai liečiančios dienos klausi
mus. kaip kad : “The Copper
heads,” “Dawn Breaks,” “Mis
sion to Moscow.”

L. W. Wolff, turtingas im- 
porteris, savo testamente pa
likęs $5,000 buvusiam savo 
darbininkui Hess, Woodhave- 
ne.

Brooklyne jau sukelta $50,- 
000 ŪSO paramai. Kvota yra 
$405,000.

Filmą Liudininkė
Pereitą pirmadienį Brook

lyn© grand džiūrei buvo paro
dyta filmą, nuo kurios, sako
ma, priklausys, ar buvęs poli
cijos saržentas, James McEl
rath, iš St. Albans, bus nuteis
tas už neteisingą liūdymą. Mc
Elrath sakęs, kad jis visai ne
žinojęs, jog 93 Grafort St. ra
dosi gembleriavimo įstaiga ir 
dėlto negalėjęs raportuoti de- 
partmentui. Gi toje filmoje 
parodoma McElrath įeinant ir 
išeinant iš to namo. Filmą nu
ėmę prokuroro pasiųsti detek
tyvai.

Šioje byloje yra įtraukta 34 
buvę policijos department© 
tarnautojai. Juos kaltina už 
kyšius davus apsaugą gemble- 
rių gūštoms.

Fordham Kolegijos mokslo 
metų baigoj 258 studentams 
išduota bakalaureato laips
niai. Kitas to universiteto mo
kyklas baigė 538 studentai.

Rockefeller Center metine 
gėlių darželio paroda pakeis
ta daržovių darželiu. Prasidės 
šį, šeštadienį.

If
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

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai v

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Sales dėl Balių, Koncertų 
Babkietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

’F<♦>
<♦>

<♦>

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.

<♦><♦><♦>
<!> <♦><♦>

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <♦)

<!><♦>

<♦>!
r

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

4-

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzammuoįa 
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe sufiguruojame, pa-
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