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šiai šaliai ir šiam karui, bet iš 
kitos pusės — jie sušilę pade
da Hitleriui.
M’ ■ « * • • * y r> f m v «' j I* ę t

Kai visa žmonija džiaugiasi 
Molotovo misija Londone ir 
Washingtone, sveikina susita
rimą tarpe Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų, tai “Draugas” ir “Naujie
nos” nesutelpa savo kailyje. 
Jie dar kaitą išplūsta Staliną 
ir visą sovietinę vadovybę.

Man atrodo, kad Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
turėtų imti daugiau atsakomy
bės už abelnus viso lietuvių ju
dėjimo reikalus savo kolonijo-
se. Man labai patiko pasielgi
mas Waterburio kuopos.

Ten buvo bepakrinkąs cho
ras. LLD 28 kuopa savo susi
rinkime šį reikalą paėmė ap
svarstymui ir choro reikalus 
sutvarkė.
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IR SUŽALOJO SEPTYNIS KITUS PRIEŠU LAIVUS1A

LIETUVOS VOKIEČIAI IR LIETUVIŠKI KVISLINGAI
PER DVI SAVAITES IŠŽUDĖ 60,000 ŽYDŲ VILNIUJE
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Žudikai 1 rokais Veže Žydus
Į Vilniaus Priemiesčius ir

Šaudė Kulkasvaidžiais

AMERIKOS ORLAIVIAI Raudonasis Laivynas Tiiuš- 
UŽDAVE NAUJĄ DIDELĮ kino Vokiečių Linijas 
SMŪGĮ JA I ’ONAM JŪROJ Aplink Sevastopol j

Jeigu ne 28 kuopos įsimai
šymas, Waterburio choras bū
tų pakrikęs ir visas lietuviškas 
judėjimas ten būtų skaudžiai 
nukentėjęs.

28 kuopos pavyzdį turi pa
sekti kitos LLD kuopos.

Reikia rūpintis visais lietu
viškais vietos reikalais.

Palengva iškyla švieson vi
sos lietuviškų hitlerininkų šu
nybės. štai ką dabar prisipa
žįsta vienas iš tų judošių. 
“Drauge” (birž. 13 d.) jis ra
šo :

“Šalia to mes turime pra
nešti, kad dar bolševikam 
esant Lietuvoje buvo susida
riusi slaptai lietuvių tautinė 
vyriausybė, kuri griežtai kovo
jo prieš okupantus ir dėjo vi
sas pastangas nusikratyti bol
ševikų jungą.”

Vadinasi, Hitlerio agentai 
slaptai buvo suorganizavę 
“Lietuvos tautinę vyriausybę” 
ir paskui sveikino Hitlerio 
gaujas, kurios atėjo Lietuvon 
ir skerdė lietuvius tūkstančiais.

Svarbu ir tas, kad “Draugo” 
štabas išsiplepėjo, jog jis tu
rėjo ryšius su ta “slapta vy
riausybe.”

Kai Londono parlamente 
užsienio reikalų sekretorius 
Anthony Eden pranešė apie 
20 metų sutartį su Sovietų. Są
junga, pasiėmė balsą Lloyd 
George ir pasakė:

“Jeigu šita sutartis būtų bu
vus padaryta prieš kiek metų, 
būtų buvę išvengta daug klai
dų. Ir ne vien tik tas: šio ka
ro nebūtų buvę.”

Dabar visi tai mato. Lloyd 
George buvo vienas iš tų, ku
rie reikalavo susikalbėjimo ir 
draugiško sugyvenimo su So
vietų Sąjunga. Bet Anglijos 
konservatoriai tuomet orienta
vosi į Hitlerį. Visi Sovietų Są
jungos pasiūlymai kolektyviai 
laikytis prieš fašizmą buvo at
mesti.

Už tą baisią klaidą žmonija 
dabar turi užmokėti milijonais 
brangiausių gyvybių. O dau
giausia nukenčia Sovietų Są
junga, kuri energingiausiai 
darbavosi už bendrą frontą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Tačiau dabar nebėra laiko 
kalbėti apie tai, kas jau pra
ėjo. Dabar svarbiausia visos 
žmonijos problema susivienyti 
ir sutriuškinti fašistinę bestiją.

Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis sustiprina Jungtinių 
Tautų karines jėgas ir pagrei
tina karo laimėjimą.

Rio de Janeiro, Brazil. — 
Brazilijos valdžia perėmė į 
savo rankas italų kabelį 
(pojūrinį telegrafą), einan
tį iš Brazilijos į Argentiną.

Skerdikai Lygiai Žudė Vaikus ir Moteris, kaip ir Vyrus; 
Latvijos Fašistai Paskerdė 25,000 Žydij per 4 Dienas

Stockholm, šved. — Na
cių policija Vilniuje sušau
dė 60 tūkstančių žydų per 
dvi savaites nuo geg. 7 iki 
20 d., kaip pranešė vienas 
lenkas, pabėgęs iš Vilniaus 
geg. 24 d. ir slapta atvykęs 
į Švediją kelios dienos at
gal. Jis savo akimis matė 
tas žudynes.

Vilniaus žydus masiniai 
žudė policija sudaryta iš 
Lietuvoj gyvenančių vokie
čių ir iš parsidavusių hit
lerininkam lietuvių — lie
tuviškų Kvislingų.

Šią žinią birželio 15 d. 
telefonu perleido savo laik
raščiui Bernard Valery, 
New Yorko Times kores
pondentas Švedijoj.

Kasdien, saulei nusileidus, 
per naktį iki išauštant tie 
policininkai grobė žydus, 
vyrus, moteris, vaikus; grū
do juos į trokus, vežė į 
priemiesčius ir urmu šaudė 
iš kulkasvaidžių. Kas naktį 
jie vidutiniai nužudė po 4,-| 
360 žydų.

Jungtinės Tautos Gėrisi 
Sovietų Stiprybe

London, birž. 16. —Jung
tinių Tautų kariniai tėmy- 
tojai sako: Nors vokiečiai 
ir rumunai paklojo tūks
tančius savo kariuomenės ir 
prarado daugybę karo pa
būklų ir amunicijos, bet 
niekur nepajėgė nusilpnint 
.Sovietų linijų.

ITALAI SAKOSI LAIMĖJĘ 
JŪRŲ MŪŠĮ PRIEŠ ANGLUS

Roma. — Italų komanda 
pasakoja, kad jų orlaiviai 
užklupę didelį būrį Angli
jos laivų Viduržemio Jū
roje ir, girdi, nuskandinę 
du anglų šarvuotlaivius, 
vieną naikintuvą ir keturis 
kitus laivus ir sunkiai su- 
žeidę vieną didelį Anglijos 
karo laivą, vieną lėktuvų 
išvežioto ją, du šarvuotlai
vius, vieną naikintuvą ir 4 
kitus laivus. O italų subma- 
rinai, esą, nuskandinę dar 
du anglų laivus.

(Niekas nepatvirtina šio 
italų pranešimo. Romos fa
šistai yra žinomi nesaikuo
tais savo pagyrais.)

Italų komanda pripažįsta, 
kad mūšyje žuvo 20 jų or
laivių ir kai kurie kiti tapo

Skerdikų ablavos prieš 
žydus buvo juo lengvesnės 
todėl, kad žydai nuo pirmiau 
suvaryti į dvi atitvertas 
miesto dalis — ghettus.

Dienos laiku policininkai 
rinko sušaudytų žydų dra
bužius ir pardavinėjo juos. 
Jie dar paliko gyvus apie 
20,000 žydų Vilniuje kaipo 
naudingus naciams — gydy
tojus, mokslininkus ir a- 
matninkus.

Latvijoj per 4 Dienas 
Nužudyta 25,000 Žydu
London. — Sąjunga Žydų 

Šelpimo organizacijų sakė 
birž. 15 d., kad vietiniai 
Latvijos fašistai užmušė 
25,000 žydų per keturias 
dienas po to, kai Sovietai 
pernai pasitraukė iš Latvi
jos, iki naciai užėmė tą 
kraštą. Tatai liudija pabė
gėliai iš Latvijos, kaip pra
neša Associated Press, a- 
merikiečių žinių agentūra.

Kruvinos Riaušės 
Hamburge

London. — šimtai laiva- 
stačių Hamburge sukėlė 
riaušes dėl maisto. Per su
sikirtimus su slaptąja na
cių policija tapo užmušta 7 
policininkai.

Naciai areštavo šimtus 
dalyvavusių riaušėse dar
bininkų ir jau sušaudė 27- 
nis, kaip praneša United 
Press.

Hitlerininkų Pagyrai 
Apie Savo Pergales
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad, girdi, jie pasiekę savo 
tikslą Charkovo fronte ir 
tuomi užbaigę ten mūšį. 
Hitlerininkai pasakoja, būk 
jie nelaisvėn paėmę 25,000 
raudonarmiečių tame- fron
te ir pagrobę bei sunaikinę 
266 tankus ir 208 kanuoles.

sunkiai sužeisti; bet, esą, 
italai sunaikinę 15 Anglijos 
orlaivių.

Birželio 16 d. italai pra
nešė, kad nuskandintas vie
nas didelis jų šarvuotlaivis. 

< Minimi Anglijos laivai 
gabenę kariuomenę ir reik
menis į Egiptą bei Libiją, 
lydimi karinių laivų.

Washington. — Amerikos 
orlaiviai nuskandino bent 
vieną Japonijos šarvuotlai
vį ir sužalojo septynis ki
tus japonų laivus ties Ale- 
utų salomis. Tarp sunkiai 
sužeistų Japonijos laivų yra 
ir vienas didelis karinis lai
vas — lėktuvų išvežioto j as.

Ilga virtinė Aleutų salų 
driekiasi į vakarus nuo A- 
laskos pusiausalio, skersai 
šiaurinio Ramiojo Vandeny
no.

Dabartiniu žygiu ameri
kiečiai davarė iki 59-ių 
skaičių tų Japonijos laivų, 
kuriuos jie nuskandino bei 
pavojingai sužalojo, sumuš-

Sevastopolio Gynėjai 
Atsilaiko ir prieš 
Didžiąsias Berthas

Maskva, birž. 16. — Na
ciai bombarduoja Sevasto
polį ir iš Didžiųjų Berthų, 
tokių kanuolių, kurių šovi
niai lekia keliasdešimts my
lių.

Sevastopolio gynėjai ne
sitraukia nė vieno colio at
gal.

Berlin, birž. 16. — Vokie
čių radijas sako, kad mū
šiai dėl Sevastopolio šiuo 
tarpu atslūgę.

(Jeigu taip, tai reikštų, 
kad Sevastopolio gynėjai 
nualsina nacius.)

Sovietų Čampionas Svei
kina Joe Louisą

Kuibišev, SSRS. — Sovie
tų kumštininkų čampionas 
Nikolai Korolev pasiuntė 
sveikinimo laišką amerikie
čiui negrui čempionui Joe 
Louisui, kad šis įstojo į A- 
merikos armiją.

SOVIETAI SUDAUŽĖ DAR 130 NACIU TANKU
Maskva, birž. 16. — Nau

jausios žinios iš Sovietų-vo- 
kiečių fronto yra tokios, 
kaip paduoda United Press, 
amerikinė žinių agentūra:

Vakar Sovietai Charkovo 
fronte sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 130 nacių tan- 
kų.

Nužiūrima, kad vokiečiai 
pradės naują ofensyvą ta
me fronte su bent puse mi- 
liono kariuomenės ir su vi
sais orlaiviais ir tankais, 
kiek tik naciai gali sumobi
lizuoti.

darni japonų mėginimus 
pralaužt Amerikos apsigy
nimo liniją Ramiajame Van
denyne. O tarp šių Japoni
jos laivų buvo ir astuoni 
lėktuvų iš vežioto jai, kurie 
liko nugramzdinti bei iš
mušti iš veikimo.

Nežiūrint labai blogo, ū- 
kanoto oro, amerikiniai or
laiviai nuolat pleškina ja
ponų bandymus iškelt savo 
kariuomenę ir užimt tūlas 
salas vakariniame gale Al
eutų salų virtinės.

Nėra pranešama, kad bū
tų nukentėjęs ten bent vie
nas Amerikos orlaivis ar 
laivas per tris paskutines 
dienas. v >
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Raudonoji Armija At
mušė Nacių Bandymus

Pereit per Upę
Maskva, birž. 16. — So

vietų kariuomenė atmušė 
visus šturmingus nacių ban
dymus pereit per vieną 
svarbią upę Charkovo sri
tyje. Per tris dienas hitle
rininkai darė įnirtusias ata
kas, kad persigrumt per tą 
upę. Dabar gi Raudonoji 
Armija juos kontr-atakuoja, 
o vokiečiai tik ginasi toje 
pačioje vakarinėje pusėje 
minimos upės.

(Berlin, birž. 16. — Na
ciai skelbia, būk jie persig- 
rūmę iš vakarinio į rytinį 
šoną Doneco upės į rytus 
nuo Charkovo. (Niekas ki
tas nepatvirtina to hitleri
ninkų skelbimo.)

Ankara, Turkija. — Čio
nai tiniai karininkai spėja, 
kad vokiečiai pradės gene- 
ralę ofensyvą prieš Sovietus 
tarp Azovo Jūros ir Kurs
ko.

Raudonarmečiai užmu
šė dar 900 nacių ir sunaiki
no 22 jų tankų, 18 kanuo- 
lių ir 10 trokų tik vienoje 
siauroje dalyje Charkovo 
fronto.

Naciai tebetęsia atakas 
prieš Sevastopolį, bet fronto 
linija ten liekasi ta pati. 
Sovietiniai mūrininkai pra
simušė į vieną nacių pozici
ją prie Sevastopolio ir nu
kovė 250 hitlerininkų.

Raudonoji Armija išgrūdo 
vokiečius iš vienos pozici
jos Briansko fronte ir už
mušė 600 jų.

Sovietų Laivynas Atgabenęs Pastiprinimu Sevastopoliu; 
Raudonarmiečiai Sudaužė bei Sužalojo 180 Nacių Tankų
Maskva, birž. 16. — Va

kar Sovietų kariuomene su
naikino bei pavojingai su
žalojo 180 nacių tankų ir 
atmušė kelias jų atakas 
Charkovo fronte, o sovieti
nius Sevastopolio gynėjus 
žymiai pastiprino Raudona
sis Juodosios Jūros Laivy
nas.

Sovietų kariniai laivai 
smarkia ugnimi iš kanuo
lių pramušė didžiules spra
gas linijose hitlerininkų ap
gulančių Sevastopolį.

(Neoficialiai pranešimai 
vakar teigė, kad Sovietų 
laivynas iškėlė į Sevastopo
lį ir dalinius Raudonosios 
Armijos.)

PLEŠKINA NACIŲ 
TANKUS IR TROKUS
Diena pirmiau sovietiniai 

lakūnai sunaikino bei su
žalojo 64 vokiečių tankus ir 
220 trokus su kariuomene 
ir reikmenimis įvairiose 
fronto dalyse. Jie taipgi nu
skandino bei sunkiai sužei

Angiai Libijoj Išvengė 
Nacių Slastų

Cairo, Egiptas, birž. 16. 
— Anglų kariuomenė pasi
traukė linkui Tobruko į ry
tus nuo EI Gazalos, pajūrio 
miesto Libijoj. Todėl vokie
čiams ir italams nepavyko 
bandymas atkirst anglų jė
gas, buvusias EI Gazaloje 
nuo anglų kariuomenės, e- 
samos arčiau Tobruko.

(Berlin, birž. 16. — Hit
lerininkai garsinasi, kad 
jie apsupę vieną dalį ang
lų kariuomenės ir- sunaikinę 
kitą toje srityje.)

Italijos Laivai Mūšiuo
se prieš Sovietus

Roma. — Italai skelbia, 
jog kariniai jų laivai ir ka
riai “smogikai” dalyvauja5 
nacių veiksmuose prieš 
Leningradą.

i

Pasak italų, tai jų tor- 
pedlaiviai veikia Juodojoj 
Jūroj prieš Sovietus.

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie, prasilauždami per 
anglų linijas Libijoj, girdi, 
sunaikinę bei pagrobę 52 
anglų tankus.

dė vieną vokiečių transpor
to laivą ir tam tikrą skai
čių motorinių laivukų.

Charkovo fronte per dvi 
dienas raudonarmiečiai už
mušė dar 2,850 nacių ir su
naikino 19 jų tankų.

I vakarus nuo Kalinino 
ir šiaurvakarius nuo Mas
kvos Sovietai atmetė atgal 
dvi aštrias vokiečių atakas 
ir užmušė 400 nacių.

Leningrado fronte parti
zanai per penkias dienas 
užmušė 1,355 hitlerininkus. 
ATMUŠĖ VOKIEČIŲ AT
AKAS TIES CHARKOVU

IR SEVASTOPOLIU
Mūšiai Sevastopolio fron

te tebesiaučia visu įkaiti
mu. Vokiečiams atsiunčia
ma daugiau ir daugiau pa
stiprinimų prieš Sevastopo
lio gynėjus.

Pranešimai iš fronto sa
ko, kad raudonarmiečiai at
muša visas hitlerininkų ata
kas ir atlaiko savo pozici
jas Sevastopolio ir Charko
vo srityse.

Siaučia Įnirtę Tankų 
Mūšiai Libijoje

Cairo, Egiptas. — Baisiu 
įnirtimu verda mūšiai vo
kiečių ir anglų tankų ir šar
vuotų automobilių tarp 
Knightsbridge ir Acromos, 
Libijoje. Naciai, nepaisyda
mi didžiulių savo nuostolių, 
desperatiškai stengiasi pa
siekt Acromą, 15 mylių į 
pietų vakarus nuo Tobruko, 
ir dasigrumt iki Vidurže
mio Jūros. Taipgi smarkiai 
iš abiejų pusių veikia orlai
viai ir kanuolės.

FAŠISTAI SAKOSI PER
KIRTŲ ANGLŲ 

ARMIJĄ
Roma. — Italų komanda 

skelbia, kad jie ir vokiečiai 
užėję šonan anglų kariuo
menei Libijoje, perkirtę 
anglų jėgas, pasiekę jūrą į 
šiaurius nuo Acromos ir 
apsupę anglų kariuomenę į 
pietus nuo EI Gazalos, pajū
rio miesto, 40 mylių į vaka
rus nuo Tobruko.

Washington. — Genera- 
lis šalies iždo kontrolierius 
L. C. Warren įtaria, kad 
laivų statymo kompanijos 
išsuko $1,926,568 daugiau, 
negu jom priklauso iš val
džios pagal kontraktus.
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Kalbant Apie Antrąjį Frontą ir 
Militarinius “Ekspertus”

Po to, kai Molotovas apsilankė Lon
done ir Washingtone ir kai visos trys 
didžiosios valstybės priėjo išvados, kad 
dar šiais metais turi būti atidarytas an
trasis Europoje frontas, pasipylė daug 
visokių nuomonių ir kritikų. Per radi
ją ir spaudą tūli “militarinių reikalų ži
novai” arba ekspertai reiškia neigiamą 
prieš tą nuomonę. Jie skelbia, “įrody
dami faktais,” būk antrojo fronto nebū
sią galima šiais metais atidaryti Euro
poje, kadangi mūsų šalis nesanti tam pa
siruošusi; nesanti tam pasiruošusi nei 
Anglija.

> Labai tinkamai tiems ponams atsako 
tūla New Yorko republikonų dienraščio 
“Herald Tribune” skaitytoja, Ethel Ma- 
chanic. Savo laiške “Herald Tribune” 
redakcijai (žiur. paminėtąjį dienraštį iš 
birželio 15 d.) jinai šitaip žymi:

“Yra ‘militarinių ekspertų/ kurie sa
ko, jog mes turime palaukti, kad nesame 
(antrojo fronto atidarymui) pasiruošę. 
Svarbu atsiminti, kad šitie ‘ekspertai’ 
yra tie patys žmonės, kurie pereitą va
sarą pranašavo Rusų susmukimą per tris 
savaites.”

Tiesa! Tai tie patys “militariniai eks
pertai,” kurie pranašavo, būk Francija 
sumušianti Vokietiją, būk Vokietija su- 
mušianti Sovietų Sąjungą per. tris sa
vaites, o jei ne per tris/tai ilgiausiai per 
du menesius. Tai tie patys ekspertai, 
kurie visur suklupo, kurie vadovaujasi 
ne blaivia mintimi, bet munichine filo- 
zofija.

Antrasis frontas turi būti atidarytas 
šiemet, jei norima sumažinti žmonijos 
kančios, jei norima paskubinti karo lai
mėjimas, jei norima visą žmoniją grei
čiau išgelbėti nuo fašistinio žvėries, ku
ris ją drasko.

Tie “ekspertai,” kurie skelbia negalė
jimą šiemet atidaryti- antrojo fronto, 
tarnauja ne mūsų krašto naudai, bet 
Hitlerio naudai.

Duokit Seną Gumą
Prasidėjo surinkinėjimai seno gurno 

(rubber). Surinkinėjimas tęsis per dvi 
• savaites—baigsis su birželio 30 diena.

Prezidentas Rooseveltas, įmatydamas 
gurno trūkumo pavojų, atsišaukė į visus 
Amerikos gyventojus, ragindamas juos 
sunešti visokį savo seną gumą, sau ne
reikalingą gumą į gazolino stotis ir ten 
palikti. Už kiekvieną tokio gurno sva
rą jums bus užmokėta po vieną centą.

Be abejo, kad retas kuris gyvento- 
I jas neturi kokio nors seno guminio daik

to, kuris jam ar jai nereikalingas: senos 
, automobilinių ratų padangos, seno “rein- 
I koto,” senų kaliošų, senos “paipos” ar 

kokio kito daikto. Tas viskas galima (ir 
turi būti) sunešta į gazolinų stotis, —

į arčiausią stotį nuo jūsų gyvenamųjų 
namų ir parduota. Iš ten tas viskas bus 
surinkta ir atiduota ten, kur reikia.

Kai viskas bus sukaupta, fabrikai su-' 
naudos tuos senus daiktus dalykams, bū
tinai reikalingiems karui laimėti.

“Būsimojo Pasaulio Kertinis 
Akmuo.. ”

Rašydami apie Molotovo vizitus Lon
done ir Washingtone, mes, birželio 15 
dienos “Laisvėje,” minėjome, kad jo ke
lionė “ne tik pastatė karo laimėjimą aiš
kioje šviesoje, bet podraug ji pastatė 
prieš pasaulį atvaizdą (kad ir ne visai 
pilną) pokarinės padėties, kai Jungtinės 
Tautos sumuš savo bendrą priešą.”

Tuo pačiu klausimu pasisako ir Mas
kvos spauda. Ir štai “Izviestijos,” Ta
rybų vyriausybės oficiozas, rašydamas 
apie Britų-Tarybų 20 metų bendrą ap
sigynimo sutartį, ją vadina busimojo pa
saulio kertiniu akmeniu.

Iš tikrųjų, tik dabar, po to, kai Tary
bų Sąjunga ir Didžioji Britanija padarė 
bendrą savisaugos 20 metų sutartį, tik 
po to, kai Molotovas su prezidentu Roo- 
seveltu padarė tam tikrus neformalinius 
susitarimus dėl karo laimėjimo ir dėl 
pokarinės pasaulyje tvarkos atsteigimo, 
mes galime numatyti busimąjį pasaulį, 
jojo santvarką. Daugiau. Jau dabar ga
lima numatyti, kaip visas dalykas tvar
kysis, kas stovės to viso didžiojo per
tvarkymo priešakyje. Priešakyje stovės 
trys didžiulės valstybės: Amerika, Ta
rybų Sąjungą ir Didžioji Britanija. Jų
jų jėga ir sumanumais remsis atstaty
mas pasaulio, kuriame nebūtų vietos to
kiems karams, kokius mes matėme pra
eityje ir kokio esame liudininkais šian
dien.

Bet pirmiau, negu bus prieita prie pa
saulio pertvarkymo, prie įsteigimo to di
džiulio palociaus, kuriame visos tautos ir 
visi žmonės galėtų gyventi taikoje, rei
kalinga nugalėti priešas. Dėlto irgi buvo 
susitarta. Priešas turi būti sunaikintas 
dar šiais metais. Tam turės būti atida
rytas antrasis frontas Europoje.

Kitais žodžiais, jei padarytosios su
tartys bus pravedamos gyveniman, tai 
pasaulis galės gražiai neužilgo apsi
džiaugti sutarčių išdavais, vaisiais. O 
kad josios būtų gyveniman pravestos, 
reikia, kad masės žmonių su jomis su
sipažintų, reikia, kad masės žmonių sto
vėtų sargyboje ir jų realizavimu rūpin
tųsi.

Trumpai ir Storai
“Vilnis” (iš birželio 12 d.) šitaip rašo:
“ ‘Draugas’ jau kelintą kartą rašo, 

kad tik komunistai pasisakė prieš pro
kuroro Biddle dekretą deportuoti Har
ry Bridges.

“Tai yra pigus žulikiškas melas.
“Jei tie ‘Draugo’ redaktoriai nėra vi

siškai žabali, tai jie negali nežinoti, kad 
visa CIO vadovybė, varde penkių milio- 
nų narių, pasmerkė Biddle dekretą ir dar 
kartą nutarė ginti Bridges’o teises.

“Ar tie penki milionai CIO narių yra 
komunistai?

“ ‘Draugo’ brolija negali nežinoti, kad 
toks laikraštis, kaip Chicagos ‘Sun’ griež
tai pasmerkė prokuroro Biddle nuo
sprendį. Ar ‘Sun’ yra komunistų laik
raštis? Pagaliaus, ar Chicagos ‘Times’ ir 
New Yorko ‘Herald-Tribune’ yra komu
nistų laikraščiai?

“ ‘Draugo’ taktika yra žulikįška.
“Antra vertus, ‘Drangos’ technika yra 

hitlerinė. Hitleris taip pat visus tuos, 
kurie tik prieš jį, apšaukia komunistais.

“ ‘Draugo’ redaktoriai vadina save ka
talikais. Ar jų religija verčia juos taip 
žulikiškai meluoti?”

Atsišaukimas į L.D.S. 
Kuopas ir Narius

Jau 12 metų sukanka, kaip LDS gyvuoja. Jis gimė 
sunkių kovų eigoje, kuomet pažangesni SLA nariai at
sisakė vergiškai tylėti prieš tuolaikinius “bosus” to su
sivienijimo.

Po 12 metų LDS laikys savo 6-tą Seimą, liepos 20-23 
dienomis, toje pačioje svetainėje, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St., Chicago, Ill. Skaitlingas savo na
riais ir puikiai stovintis finansiniai, tai geriausias pa
vyzdys LDS narių solidarumo.

Chicagiečiai rengiasi kuo puikiausiai pasitikti jį. Kur 
bus puikiai pasirodyta tvirtos ir gabios mūsų meno jė
gos ir broliškai pasitikta visi LDS delegatai.

Kad tą visą atžymėti, nusitarta išleisti istoriškai 
svarbi programų knyga. Kad ji neliktų vienų chicagie- 
čių istorinis faktas, nutarta prašyti visų LDS kuopų, 
narių bei Apskričių draugiškai atsirekomenduoti, ren
kant savo kolonijos kuopų bei narių sveikinimus, .taip 
pat biznierių garsinimus, kad ši knyga būtų pilnoje žo
džio prasmėje viso LDS ir jo simpatikų. Sveikinimai 
nuo pavienių narių bus skelbiami, pradedant nuo $1. 
Kuopų sveikinimai bus talpinami nuo $3.00. Garsinimai 
nemažiau $2.00- Visas garsinimų puslapis kainuos $15.

Visi sveikinimai bei garsinimai privalo pasiekti svei
kinimų bei garsinimų komitetą ne vėliau 25 d. birželio. 
Nes turime viską sutvarkę paduoti spaudai, vėliau pri
duoti garsinimai bei sveikinimai nebus galima patalpin
ti kalbamo j knygoj. Tad dar kartą prašome visų koope
racijos ir pasistengti sveikinimus bei garsinimus pasiųs
ti laiku sveikinimų ir garsinimų komiteto sekretorės O. 
Savukaitės vardu. Antrašas: 3116 So. Halsted St., Chi
cago, Ill.

Laukiame su pasitikėjimu draugiškos ir taurios ko
operacijos iš visų LDS narių ir simpatikų.

Patikimu! LDS 6-to Seimo Veikiantysis Komitetas: 
Pirm. S. Juška, 
Vice-pirm. J. Sakalas, 
Sekretorė J. Skeberdyle, 
Fin. sekr. J. Gelgaudas, 
Ižd. M. Sakalienč.

Padangos ir Karas
Kiekvieną sykį, kai jūs 

važiuojate į miestą, atsi
minkite, kad jūs vaidinate 
rolę didžioj transportacijos 
dramoj.

Pavėlinkite paaiškinti: 
Jūsų automobilius turi apie 
70 svarų gumos tose pa
dangose. Kadangi yra 28,- 
000,000 privačių pasažieri- 
nių karų šioje šalyje, tas 
reiškia, kad tie karai su
vartoja 980,000 tonų gumos. 
Tai yra didžiausia atsarga 
gumos, kurią mes turime, 
reiškia neišpasakytai bran
gų transportacijos būdą — 
ir turi nusitęsti iki karo 
pabaigos.

Turi nusitęsti todėl, kad 
Japonija nukirto mūsų 
svarbiausią gumos šaltinį 
tada, kada mūsų ir mūsų 
alijantų militarinė mašina 
reikalauja milžiniško kiekio 
gumos. Mes pagaminsime 
kiek nors dirbtinės gumos 
1942 m. ir 1943 m. ir dar 
daugiau 1944 m., bet nega
lėsime duoti nei vieno sva
ro civilinių padangoms. Ne
galime tikėtis sulaukti daug 
gumos iš Lotynų - Amerikos 
arba Afrikos. Ir turime ap
sieiti su kiek mes dabar 
turime.

Padėtis tokia rimta, kad

gali mus priversti įvesti vi
są tautą apimantį paskir
stymą taupyti gumą. Tiki
masi, kad tas sulaikytų ne
reikalingą keliavimą. Ir gal 
ateis laikas, kada mūs pra
šys parduoti savo “ekstra” 
padangą savo valdžiai.

Tuo tarpu tyrinėjimai pa
rodo, kad net 500,000 auto
mobilių per mėnesį aplei
džia kelius. Kiekvieną sykį 
kai mes per greitai važiuo
jame — ypač karštame ore 
— kiekvieną sykį, kai mes 
per greitai pradedame va
žiuot arba per aštriai susto
jame, kiekvieną sykį, kai 
mes sukame savo ratus ant 
užsisukimo (curve) arba 
privažiuojame per arti tro
tuaro, mes nutriname savo 
brangią gumą — ir eikvo
jame tautišką turtą.

Jeigu mes neprižiūrėsime 
savo padangų, tai 15,000,000 
automobilių, arba daugiau 
kaip 50% visų privačių ką
ru Su v. Valstijose, bus pra
šalinti nuo kelių sekamais 
30 mėnesių. Dauguma — 
beveik visi — šių automo
bilių gal veža vieną arba 
daugiau darbininkų į karo 
darbus. Šie darbininkai bus 
priversti rasti kitus būdus 
pasiekti savo darbus. Bet

I

Cleveland, Ohio
SSSR Generalio Konsulato At
stovas bus Lietuvių Mitinge
Tuojau jau sukaks vieni 

metai, kaip tas rudasis žvėris 
Hitleris su savo nacių gaujo
mis iš pasalų brutališkai už
puolė Lietuvą ir visą Sovietų 
Sąjungą, 2,000 mylių frontu. 
Birželio 22 d., 1941 m., anks
ti ryte, pasipylė lietuvių krau
jas upeliais. Naciai ne vien 
bombardavo Lietuvos miestų ir 
miestelių namus, bet skynė iš 
kulkasvaidžių moteris, kūdi
kius ir senelius, kurie bėgo 
nuo bombų ir iš degančių na
mų pasislėpti. Tas pats buvo 
daroma ir visu Sovietų Sąjun
gos frontu.

Paminėjimui to rimto įvy
kio ir pagerbimui Sovietų Są
jungos su jos Raudonąja Ar
mija, kuri parodė, kad galima 
sulaikyti Hitlerio gaujas ir jas 
sumušti, Ohio Lietuvių Vieny
bės Konferencijos Komitetas 
rengia masinį mitingą, sekma
dienio vakare, birželio 21 d., 
Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave. Prasidės 7 :30 vai. 
vakare.

Mitinge dalyvaus Sovietų 
Sąjungos generalio konsulato 
atstovas Povilas Rotomskis, 
kuris lietuvių kalboj perduos 
savo sveikinimus ir savo pa
dėką už jo atstovaujamai ša
liai teikiamą paramą. Cleve- 
lando ir apylinkės lietuviams 
bus žingeidu išgirsti, ką pasa
kys tas diplomatas.

Taipgi šiame masiniam mi
tinge kalbės Dr. M. D. Pale- 
vičius iš Detroito, Dr. J. T. 
Vitkus ir Cleveland© skyriaus 
Rusų Karo Pagelbos pirminin
kas Edward Blythin. Muzika- 
lėj programoj dalyvaus Julius 
Krasnickas, a k ompanuojant 
Aldonai Wilkelienei ir kiti. 
Įžanga visiems bus dykai.

Į corletiečių pikniką turėsi
me važiuoti anksčiau, kad ga
lėtume apie 8-tą valandą va
kare būti Lietuvių Svetainėje.

J. N. S.

Chungking, Chinija, birž. 
15. — Japonai vėl vartoja 
nuodingas dujas prieš chi- 
nus Kwangtungo provinci
joj.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 2-7964

KARPA ANT VEIDO. 
PLIKA GALVA

Gerb. gydytojau, labai 
,man būtų malonu, jei jūs 
ir man duotute kokį pata
rimą per mūsų laikraštį 
“Laisvę”. Aš turiu karpą 
ant veido. Ar galima ją iš
gydyt ar kaip prašalint?

Aš esu 45 metų amžiaus 
vyras ir jau 15 metų, kaip 
plikas. Ar galima būtų at
auginti nauji plaukai, kaip 
kad garsina per tūlus ang
liškus laikraščius? O gal 
tai tik apgavikai?

Atsakymas:
Apie tą jūsų karpą ant 

veido. Gaila, kad jūs, drau
ge, nieko nepaminė j o t, ka
da ji atsirado ir kaip atro
do, ar paprastos spalvos, 
kaip ir oda, ar ji nejuoda, 
neplaukuota. Gal kartais ji 
jums nėra paprasta karpa 
(papilloma moksliškai), bet 
kokis apgamukas, intapas 
(birth mark, mole)?

Kaip ten nebūtų, jūs vely 
ilgiau nelukuriokite ir pats 
sau nieko nedarykite, bet 
eikite pas savo gydytoją. 
Tegul jis jums apžiūrės ir 
pripažins, kokia tai būtent 
jums ta nelaboji karpa. Jei 
pasirodytų, kad tik papra
sta karpa, tai gydytojas 
jums galėtų duoti kokios 
pritinkamos rūkšties tai 
karpai lengvai tepti, kas 
kelios dienos.

Paprastą karpą galima 
laipsniškai nudegint su ko
kia rūkščia (Dichloracetic 
acid, trichloracetic acid, 
carbolic acid), nute
pant lengvai tik pačią

kur? Gelžkeliai, busai ir 
gatvekariai jau dabar kaip 
tik paneša karo trafiką; jie 
negali imti milijonus naujų 
važiuotojų. Daug tūkstančių 
karo darbininkų bus priver
sti persikelti arčiau prie 
savo darbų arba net gyven
ti barakuose.

Ir todėl jūsų karas yra 
toks brangus ne tik dėl gu
mos, bet jis yra gyvybinė 
dalis mūsų karo transporta
cijos. Veškite daugiau pa- 
sažierių. Važiuokite nedau
giau 40 mylių per valandą. 
Pakeiskite padangas nuo 
vieno rato į kitą kas 5,000 
mylių. Žiūrėkite kad jos 
tinkamai būtų išpūstos . . . 
ne per daug oro ir ne per 
mažai. Kada jūs taupote 
savo gumą, jūs taupote 
transportaciją — ir priside
date prie kovos už laisvę.

Karines Gamybos 
Taryba.

Washington, D. C.

karpą kas kelios dienos. O 
ant nakties galima ant jos 
dėti medvilnės gabaliukas, 
sumerktas ricinos alyva 
(castor oil).

Bet kas kita su intapais. 
Jų nedrįskite krapštyti, 
maigyti ar kuo nors degin
ti, teplioti, kad iš to da blo
giau nepasidarytų, kad ne- 
išsivystytų vėžys. Jei inta
pas, tai tegul gydytojas kuo 
greičiausiai jį visai ir pil
nai išpjauna. Su intapais vi
saip pasitaiko ir jie dažnai 
esti itin pavojingi.

Na, o dabar kita jūsų bė
da — plike. Visų pirma, 
na kam jūs, drauge, leidot 
tai plikei užimti taip daug 
vietos ant jūsų galvos?Kam 
laukėt net 15 metų, ir tik 
tada jus suėmė fantazija tą 
plikę nubaidyt nuo galvos ir 
jos vietą plaukais apžel- 
dint?

Paprastai — plaukai pra
deda eiti menkyn, plonyn ir 
paskui po truputį slenka, 
jei organizmui yra kokių 
mitiminių trūkumų, ypač 
jei negauni pakankamai vi
tamino B mišinio per mė
nesių mėnesius, per metų 
metus. Plaukai tada menkė
ja, byra arba žyla.

Ar dabar jums to vitami
no B preparatai ataugins 
plaukus, tikrinti negalima. 
Gal jau jums visai nudžiū
vo, nuvyto ir išnyko plau
kų šaknelės (hair follicles). 
Bet galima tikrinti, kad 
blogiau nebus,, o. bus daug 
geriau visam organizmui, 
visiems galams. Tai jūs 
daug nerizikuojate. Prade
kite imti visą vitaminą B— 
vitamin B Complex, bent 
po 3-5 kapsules su maistu, 
tai po 9, po 15 kas diena. 
Calcium pantothenate 10 
mg. tablets, bent po 2 tris 
kartus kas diena irgi gerai.

f

WIPE 1HAT SNEER OFF HIS FACE/

WARSAVINGS BONDS ^STAMPS

Skaitytoju Balsai
Birželio 22 dieną sukanka 

metai, kai ant mūsą gimtinės 
šalies Hitlerio gaujos pradėjo

Vaizdas iš Charkovo fronto: Sovietų tankai ir pėstininkai atakuoja nacius.

skerdynę. Taigi mes, kurie už
jaučiame Sovietų šaliai, turi
me pasižymėti per šią metinę 
sukaktį su aukomis medikalei 
pagelbai sužeistiems mūsų 
broliams ir draugams. Kožnas 
iš mūsų turime paaukoti vie
nos savaitės uždarbį, nes iš 
priežasties šios skerdynės už
dirbame po 50 dolerių ir kai 
kurie dar daugiau.

Taigi, tegul visi pamato 
“Laisvėje” mūsų vardus, kad 
mes ne tik žodžiais, bet ir dar
bais remiame ir trokštame pa- 
liuosuoti nuo kraugerių mūsų 
brolius, kurie dar išliko gyvi.

Laisvietis.

Stockholm, Šved. — Tę
siasi demonstracijos prieš 
Kvislingus, nacių įrankius, 
Skien ir kituose Norvegijos 
miestuose. < W
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Vyresniojo Generolo Duktė Brsddyiretės fega Cleveland, Ohio
(Kaip Ją Apiašė Tncentnevvs Koiespondentas Leonid Markejevas Maskvoj. Generolas 

I. V. Panfilov Krito Kovose Pereitą Lapkritį)

Kas jus įtraukė į vortin
klį šito pragaro, vadinamo 
karu? Ar jūs norėjote su 
savo tėvu pergyventi ban
dymus ir sunkumus armi
jos gyvenimo? Ar jus pasi
gavo dvasia atsiekimų, pri- 
siskaitytų iš James Feni- 
more^ knygų, kurias jūs 
skaitydavote prie atviro 
lango priešais šlamuojantį 
obelių sodą? O gal jūs no
rėjote savo akimis pamaty
ti narsius žygius jūs pamy-į 
lėto vyriškio?

Kada mergina yra aštuo
niolikos metų, viskas gali
ma. O ką jūs į tai atsako
te?

Jūsų mokyklos draugės 
likosi Čui slėnyje, kuris 
driekiasi toli už Pamirs 
kaukarų dideliam ir saulė
tam miestelyje, kuris vadi
nas vardu Frunzės, didžio
jo rusų kario.

Jūs dėlto prieš jas nieko 
neturite. Jūs sakote, kad 
jos turi pabaigti mokyklą 
ir kad tenai yra gana darbo 
joms ant vietos.

Prisimenate * dieną, kada 
jūs grįždamos su draugėm 
iš mokyklos sustojote ant 
Pirmosios Gegužės gatvės 
mažame namelyje, kur ka
daise Frunze gyveno? Go
džiai jūs išegzaminavot pa
geltusius tomus laikraščių, 
išleistų Civilio Karo dieno
mis. Jūs apžiūrėjote pa
veikslus iš tų audringų die
nų ir iš karto Čepajevo 
grupėj jūs pažinote savo tė
vą. Jis tuomet buvo jaunas 
vyras ir jo rausvi plaukai 
stori ir nesuvaldomi, o a- 
kys angliniai juodos, kaip 
tavosios. Jis stovėjo pasirė
męs ant savo kardo ranke
nos. Smarkiai plakančia 
širdimi jūs žiūrėjote į savo 
tėvo paveikslą ir prisiminėt 
jo praeitį.

Volgos lygumose, Uralu 
kalnuose, Kaspijos karštuo
se smėlynuose jisai medžio
jo baltagvardiečius.

Kartu su savo draugais 
ginkluose, Č e p a j evu ir 
Frunze, jis savo kardo aš
menimis skynė džiaugsmin- 
gesnį gyvenimą ateinan
čioms gentkartėms.

Nustelbta žinių apie fa
šistų ataką jūs skubinote 
namo pas tėvą.

“Tėveli, aš eisiu frontan, 
su tavimi.”

“Ne, Valyte,” atsakė jis, 
“motina pasiliks viena. O 
prie to, tu turi užbaigti 
mokyklą. Tu privalai mo
kintis.”

Jūs nenusiminėte. Jūs ži
nojot, kad dar ne viskas 
užbaigta. Keliomis dieno
mis vėliau, išleidžiant tė
vą orlaivių stotyje, jūs šį 
kartą reikalaujančiai pa
kartojote savo prašymą. Jūs 
tėvas dėjo pastangas jus at
kalbinėti, bet jūs buvote 
užsispyrus.

“Prašau tavęs, ne kaipo 
duktė tėvo.” Jūs matėte, 
kaip jis buvo susijaudinęs. 
Glostydamas savo mažus, 
žilstančius ūselius su savo 
pypkės cibuku jis greitai 
tave peržvelgė ir iš po jo 
mongoliškai nuleistų anta
kių galėjai matyti jo šyp
są.

“Aš iš tikro noriu eiti,” 
tikrinai.

“Aš noriu, kad momentui 
užmirštum, jog esate mano 
tėvas ir rimtai svarstytum 
mano prašymą.”

“Gerai,” tarė jis. “Aš pa- 
svarstysiu. Palauk mano 
telegramos...”

Po to sekė dienos įtemp
to laukimo. Vienok nežiū
rint daugelio spaudžiančių 
jį pareigų jūsų tėvas jūsų 
neužmiršo.. Jis atsiuntė te
legramą jūsų motinai. 
“Bandykite atkalbinėti Va
lią. Jeigu jinai nesiduos at
kalbinama, prirengk ją ke
lionei.”

Apsirengus eilinio rau
donarmiečio uniformoj jūs 
įėjot į armijos štabo būsti
nę, švelniai žengdama per 
karpetais užtiestas grindis. 
Ant stalo gulėjo didelis 
žemlapis. Du vyrai užsi
lenkę ant jo studijavo jį. 
Vienas iš jų buvo divizijos 
komisaras, kitas vyresny
sis generolas.

Jūs atsaliūtavot koman- 
dierius rūpestingai. Vyres
nysis generolas, su ketur
kampiai pakirptais žilstan
čiais ūsais švelniai nusišyp
sojo ir ištiesęs ranką pa
sveikino.

“Pasitinkame karo drau
gę,” tarė jis.

“Ačiū, tėve,” atsakėte 
jūs...

Pirmu kartu jūs pajuto
te įtemptą karo kvėpavimą, 
kada mūsų traukinys pra
dundėjo per begaliniai ilgą 
Syzran tiltą per Volgą. 
Joks ekspresas pirmiau nei
davo per tiltą tokiu grei
čiu. Frontas vis dar buvo 
toli, bet nakties tamsuma, 
plieninių stulpų girgždėji
mas ant aptamsinto tilto, 
k u r t i n a n tis dundėjimas 
traukinio ir krauju įrau
dęs sidabrinis besileidžiąs 
už debesų mėnulis vakaruo
se sudarė iliuzija milžiniš- 
kos naktinės kovos.

Dviem ar trim dienom vė
liau traukinys įvažiavo ka
ro zonon. Tik miškų gyven
tojai žino, kiek įkyrių žy- 
giuočių mes padarėm, kiek 
daug balų ir ežerų mes ap- 
sukaliojom, kiek daug miš
ko aikštelių tarnavo mums, 
kaipo kampanijos stotis. 
Mes išmokome šaudyti tie
siai, perplaukti upę pilna
me įsirengime, pervežti 
skersai upę sunkias kanuo- 
les. Ir tik tuomet jūs pra
dėjote suprasti, kad armi
jos gyvenimas turi savotiš
ką grožę. Mažai kas žino
jo jūs esant vyresniojo ge
nerolo dukterim. Kiekvie
nas jus žinojo kaipo slaugę 
Valią Panfilovą. Tūli iš 
mūs spėliojome, ar tarp jūs 
dviejų gali būti kokia gimi
nystė. Jūs mažiausia tegal
vojote apie save.

Jūs retai kada tematėte 
tėvą, bet jūs širdyje jūs tu
rėjote jaust džiaugsmą, jog 
toji masė vyrų, stojus ginti 
savo kraštą, buvo cemen
tuojama vienumon ir vado
vaujama jūsų tėvo.

Ir kada divizija išėjo vei- 
klon ties tolima ataka link 
Maskvos ir jūs pasijutote 
esanti fronto linijose, jūs 
žinojote, jog tas daroma su 
jūsų tėvo sutikimu.

Jūs dirbote be susvyravi
mo net ir tuomet, kada 
gaujos priešo su kanuolė- 
mis apsupo nedidelį namą 
valstybinėj farmoj netoli 
Volokolamsko, kur operaci
jų daktarai veikė su stebė
tina ramybe.

Jūs bandažavote sužeis
tus r a u d onarmiečius ir 
kiekvienas laukė jūs rami
nančio žodžio, kiekvienas 
ką tik atvežtas iš mūšio li
nijų karys turėjo pasakyti 
jums savo istoriją. Jūs jiem 
davėte arbatos, pasakojote 
vėliausias žinias iš laikraš
čių ir turėjote suraminantį 
žodį kiekvienam iš jų.

Vieną dieną | sužeistų 
priėmimo stotį mažam kai
me netoli Maskvos atnešta 
kita grupė sužeistų karių. 
Tūli jų buvo pavojingai su
žeisti ir laiks nuo laiko 
skausmingai šuva itodavo. 
Jūs nuėjote prie jo, pasi
lenkiate, jūs atsisėdate prie 
jo ir klausote vargiai su
prantamo šnabždėjimo, ku
ris pasigirsta iš jo karščiu 
klejojančių lūpų. •

Jūs norėjote jam duoti 
arbatos, bet jis atsisakė. Be 
pažvelgimo į jus jis paėmė 
jūsų ranką savon ir šnabž
dėjo. “Mažoji slauge... su
žeistas, pavojingai sužeis
tas...”

“Aš žinau, bet jūs gulė
kite ramiai ir būkite kant
rus.”

“Tai ne aš... Jisai su
žeistas. Jis baisiai...”

“Kas sužeistas?” jūs at
karto j ate mechaniškai.

“Generolas...” 
“Panfilovas?!” 
“Taip.”
“Ar jis pavojingai su

žeistas?”
“Aš bijau, kad taip.”
Jūs bėgote pas bataliono 

komisarą ir maldavote jo 
pasakyti tiesą. Jūs nežino
jote, kad vyresnysis gene
rolas tą patį rytą per kai
mą buvo nugabentas į karo 
lauko ligoninę. Jie jums ne
sakė iš baimės sujaudinti 
jus. Jūs nežinojote, kad jo 
žaizda buvo mirtina...

Garbės sargybą stovėjo 
rūsti ir be pasijudinimo 
galvos gale ir ties kojomis 
prie karsto, uždengto rau
donu audimu, ant kurio gu
lėjo vyresnysis generolas 
Ivan Panfilov. Jis buvo 
aprengtas rusvai žalsvoj 
uniformoj, ant jo veido vos 
žymu ružava varsa ir bur
nos kraštuose ryšku leng
vutė šypsą. Greta jo ant 
paduškaitės guli jo meda
liai.

Jūs žiūrėjote į tėvą ilgą 
laiką. Jums atrodė netikė
tina, kad jis miręs. Vyrai 
praeidinėjo jo karstą ati
duoti paskutinę pagarbą 
savo mylimam komandie- 
riui. Dabar atrodė, kad ne
liko ryšio tarp jūs ir divizi
jos, jeigu jūs būtumėte įsto
jus tikslu dalytis su savo 
tėvu armijos gyvenimu ir 
sunkumais. .

Vienok jūs veikiate tarp 
mūsų savo juodame žakete 
su rudu standžių pamuša
lu ir švelniai rusva kailine 
kepure. Jūs esate Raudo
nosios Armijos slaugė ir jūs 
mūsų neapleidote. Pirmo-

Kad ir vasaros šiluma pra
kaitą spaudžia, bet mūs darbš
čios draugės virbalą nepadeda 
i šąli. Paskutinėm savaitėm 
megstinių pridavė sekamos:

Mrs. D. Leventson — 6 su 
rankovėmis svederius; V. 
Adeikienė — svederj su ran
kovėmis; E. Songailienė — 
svederį su rankovėmis ir 2 po
ras pirštinių; Stella Petrovski, 
svetimtautė moteris — 3 sved.; 
Mrs. Rosenbaum — šali
ką; Mrs. Nataly Nolan — sve
derj su rankovėmis; D. Bar
kauskienė, Elizabeth, N. J. — 
9 poras kojinių ; K. Petlitzkie- 
nė — 15 porų kojinių; K. 
Reklienė — 3 poras kojinių; 
A. Zalackienė — svederj su 
rankovėmis.

Great Necko draugės vėl 
pridavė gerą pundą megstinių : 
Albina Smaidjas — svederj; 
N. Lipskienė — 2 svederius su 
rankovėmis; A. Bečienė — 
svederj su rankovėmis; Mrs. 
Mary Bloxsom — svederj su 
rankovėmis; M. Kupčinskienė 
— porą kojinių.

Aukų dėl vilnų, gauta nuo 
sekamų; Johana Klastauskie- 
nė, Great Neck, L. I. $5; L. 
Stotkienė, Maspeth, L. I. $1; 
M. Bonkevičienė, Brooklyn, N. 
,Y. 25c. Viso $6.25.

Kadangi Brooklyn© mezgė
jos pinigų ižde niekuomet ne
laiko, tuojaus perkasi vilnų ir 
suradę mezgėjų vilnas paver
čia j šiltus aprėdalus, tai su 
nemalonumu tenka pažymėti, 
kad pas mezgėjas pinigai vėl 
išsibaigė ir vilnų visai mažai 
randasi ant rankų. Greitoj 
ateityje, mezgėjos išduos savo 
netol metinį raportą šio sky
riaus skaitytojams ir lai visuo
menė pati spręs jų darbo ver
tę. Dabar mezgėjos vėl rūpi
nas kaip sukelti pinigų dėl 
vilnų, idant darbas nereikėtų *•7 C

pertraukti.
Viena Iš Mezgėjų.

T. BALAVENSKAJA 
Sovietų Sąjungos didvyrė iš 
Tuchovo partizanų būrio, ap
dovanota Raudonosios Žvaigž
dės ordinu už pavyzdingą iš
pildymą įsakymų kovoj prieš 
vokiečius įsiveržėlius. Jinai 
veikė netoli Maskvos.

Ji Su Daina Tarnauja 
Savo Šaliai

Lucy Monroe, visoje šaly
je žinoma kaipo “star 
spangled banner” sopranas, 
neseniai Užrubežinių Karų 
Veteranų oorganizacijos bu
vo apdovanota Auksines 
Pilietybės Medaliu už “ne
paprastą patriotinį atsižy- 
mėjimą.” Jinai šimtuose 
karo paramai pramogų da
lyvauja nemokamai, kaipo 
atidarytoja programos su 
tautos himnu, kuris jos 
turtingo, stipraus balso įta
koj daro dar žavingesnį į- 
spūdį į klausovus.

sios eilės žygiuoja vakarų 
link ir jūs keliaujate jų gre
tose.

KIEKVIENA ŠEIMININKE TURI 
PAREIGA KAINU KONTROLĖJ

Kainoms lubas nustatyti merginos - moterys, kaip 
gali federalė valdžia. Ta- girdėjau, jau registruojasi 
čiau ir čia šeimininkių pa- tokiai klasei.
spirtis turi didelės svarbos. 
Nepamirškite, jog pačioj 
aukščiausioj įstaigoj, kon
grese ir senate, dar randa
si žmonių, kurie priešinasi 
visiems šaliai naudingiems 
valdžios žygiams. Jūsų nuo
monė ir organizuoti pata
rimai padeda valdžiai.

Gi pravedimas kainų 
kontrolės už vis daugiausia 
priklauso nuo pačių šeimi
ninkių, kurių rankose ran
dasi didžiumai gyventojų 
maisto, drabužių ir kitų už 
vis reikalingiausių daiktų 
supirkimui iždas. O tai reiš
kia, kad šeimininkė priva
lo daug žinoti apie kainas, 
turi būti budri, taip pat ir 
drąsi, pareikšti savo pro
testą, kur tą mato būtina.

Tas nereiškia, kad jos 
turėtų visur vaikščiot, kaip 
pas lietuvius priimta išsi
reikšti, “bambėdamos.” Ne. 
Užtenka pasakyti trumpai, 
stipriai. Bet stipriausiu ir 
v i s i e ms suprantamiausiu 
pareiškimu yra atsisaky
mas pirkti tuos produktus, 
kurių kainos perdėtos.

Yra Mėsa ir “Mėsa”
Nelaimei, kur mėsos ke- 

nuotojai ir tūli pirkliai ne
gali pakelti kainas atvirai, 
ten jie gali kelti vagičnai 
—pakišdami pigesnės rū
šies produktą, o imdami 
geriausio produkto kainą. 
Tokiu būdu jie pakiša ko
ją valdžios kainų kontrolei 
ir apiplėšia vartotoją ir 
smulkų prekėją - bučerį.

Mėsa, kaip nurodo mėsos 
žinovai, yra surūšiuota į 
tris rūšis — geriausią (U. 
S. Choice), gerą (U. S. 
Good) ir komercinę (U. S. 
Commercial). Kiek viena 
rūšis turėtų būti vartoja
ma skirtingos rūšies valgių 
gaminimui. Vienos ar kitos
maistingumo vertė daug 
skiriasi, daug priklauso nuo 
to, kokios rūšies buvo gy
vulys, kur ir kuomi jis mai
tinta. Vienok iš pažiūros 
pirmos rūšies kumpis atro
dys visai panašiu į blogiau
sios rūšies kumpį. Prispir
tas prie sienos iš vienos pu
sės protestuojančių prieš 
aukštas kainas vartotojų, 
iš kitos pusės lupančių per- 
dideles kainas perkupčių, 
mažasis prekėjas j ieškos 
lengviausio būdo išeičiai, 
jis ims parduoti blogesnę 
rūšį už aukščiausią legaliai 
leistą kainą.

Taigi, čia ir svarbu, kad 
pirkėjos būtų budrios, kad 
jos organizuotai kooperuo
tų su darbo unijomis, su 
valdžia. Federalė ar kad ir 
miesto valdžia nepaseks, 
kas darosi kiekviename 
miesto užkampyje. Tą ge
riausia gali padaryti tie, 
kurie kasdien perka sau 
reikmenis.

Toji šone užsegiojama sukne
lė, su kimono rankovėmis, yra 
lengva sukirpti, prisimieruoti 
ir pasiūti, o kas svarbiausia, 
vėsi ir karščiausią dieną. For
ma gaunama nuo 14 iki 44 dy
džio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Geresniam pažinimui 
maisto produktų ir išmoki
mui tinkamiau subalan
suoti valgį, reikėtų maisto 
pirkėjams ir gamintojams, 
vyrams ir moterims pasi
mokinti vienoj iš daugelio 
kiekviename mieste duoda
mų mitybos klasių (nutri
tion classes). Brooklyno

Apsaugojimu r e i k a 1 in- 
giausių produktų nuo pa
brangimo mes turime sau 
daug asmeniškos naudos. 
Centas ant vieno, keli ant 
kito kokio produkto svaro 
per metus ištrauks kelis de- 
sėtkus dolerių, kuriuos pa
sitaupius ir įvesdinus į ka
ro bonus turėtume sau dve
jopą naudą — užvėją juo
dai dienai ir paremtume ka
ro pastangas, padėtume 
greičiau laimėti pergalę ir 
taiką. Tačiau tame dar tik 
pradžia svarbos:

Svarbiausia, tai padėtu
me valdžiai apsaugoti šalį 
nuo infliacijos — nupuoli
mo pinigų vertės. Infliacija 
būtų didelė katastrofa visai 
šaliai ir minioms atskirų 
jos gyventojų. Kada pinigai 
reikia rokuoti šimtais ir 
tūkstančiais, o už juos be
galima pirkti tik žiupsniais, 
tada visokį šaldros dar la
biau apiplėšia mažąjį ir vi
dutinį gyventoją. Gi tas sa
vo ruožtu kelia suirutę ir 
padeda visokiems ablavu- 
kams, po priedanga apga- 
vingų obalsių, dar labiau 
pajungti paprastą žmogų, 
išveržti iš jo nuosavybes, 
viso amžiaus sutaupąs.

K i e k v i ena šeimininkė, 
kožnas pirkėjas, budėda-' 
mas ir kovodamas prieš kė
limą kainų, atlieka patrioti
nę pareigą apsaugojimui 
savo šalies nuo katastrofos, 
kokia atneštu infliacija.

G-tė.

Iš Moterą Veikimo
čia, Clevelande, yra lietu

vių moterų draugijų ir kliubų, 
bet ne visos supranta tą svar
bų darbą, tai kovą prieš žiau
rų fašizmą, kovą už demokra
tijos palaikymą Amerikoje ir 
rėmimą karo reikalų, kad ne
patektume po hitlerizmu, ku
ris suleidžia j nekalto žmo
gaus kūną savo aštrius nagus 
ir lieja visų tautų kraują, ba
du marina mažus kūdikius.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas daugiausia dirba, au
kauja karo reikalam, perka 
karo bonus.

Birželio 11-tą, paskutinėse 
pamokose Moterų Choro, nors 
mažai moterų buvo, bet ir čia 
neapsilenkė, sukėlė $5.20 dėl 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai. Taipgi draugės pa
sižadėjo dirbti, kol nebus fa
šistai nugalėti. Jos rinks pi
nigus visur, taipgi rengs va
karėlius, v i s o k iais būdais 
stengsis, kad daugiau sukelti 
pinigų tai šaliai, kuri daugiau
sia kovoja prieš fašistus, tai 
Raudonajai Armijai. Kur di
delės kovos, kur krinta daugy
bė sužeistais, ten reikia grei
tos pagalbos.

Greičiau sesutės, sukruskim 
prie darbo, pridenkim mūsų 
brolių kruvinas žaizdas, nes 
jie kenčia už mūs visų reika
lus, už demokratijos apgyni
mą visose šalyse. Cleveland© 
Am. Lietuvių Moterų Kliubas 
pasižada dirbti rėmime šito 
karo ir gelbėjime Raudonajai 
Armijai.

Eva Simans.

Tai Vis, Didžiumoj, 
Motery Darbai

Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyno sekcijos virši
ninkas p. Beardsley skelbia, 
kad nuo Japonijos atakos 
ant Perlų Uosto iki šio lai
ko daug nudirbta. Sekcija 
turi savo produkcijos sky
rių, iš kurio veiklos gauna
si neblogas paveikslas viso 
darbo.

Produkcijos skyrius tu
rįs 27,000 darbuotojų. Jų 
120 darbo dienų pasekmės 
buvo sekamos:

Numegsta 28,692 svede- 
riai, 16,565 poros kojinių. 
Pasiūta 29,234 suknelės, 26,- 
565 ligoniams drabužių, 1,- 
000 skubios pagalbos krep
šelių ir padaryta 1,117,650 
bandažų.

Sekcija nori pabaigai šių 
metų gauti 3,000 slaugėms 
padėjėjų ir gerokas skai
čius jau gauta. Vienos iš jų 
jau p r a k tikuojasi 22-se 
miesto ligoninėse, o kitos 
mokina grupes slaugybos 
namuose.

Taipgi yra suorganizuota 
keli šimtai liuosnorių pa
gelbėti Raudonojo Kryžiaus 
darbuose karių kempėse. 
Plačiai išvystyta ir kraujo 
gavimo vajus.

Čia Irgi Triksai
Perplovimas baltinių, kaip 

ir kiti darbai, turi savo kriu
kučius, nuo kurių priklauso 
pasisekimas. Pirmiausia, svar
bu mėlynio (lazurkos) rūšis. 
Prasta rūšis įrudina drabužį, 
jeigu jame buvo likę muiluo
tų vietų. Drabužius j mėlynį 
reikia dėti tik gerai išmaišius 
ir tik po kelis, kad nuolat ju
dėtų ir perilgai nemirktų. Il
gai gulint mėlynyje drabužiai 
įmirksta dryžiuotai, taipgi pa
sidaro pertamsūs, pilkšvi.

P.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!
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GINT BONDSUS

(Tąsa)
Petrovas skrido priešakyj Sovietų bom- 

bininkų. Prieš juos atlėkė vokiečių nai
kintuvai. Petrovas vedė savo bombinin- 
kus į mūšį. Priešo susigrupavimas buvo 
išardytas. Taiklia ugnimi Petrovas nu
kovė vieną priešo naikintuvą, o du kitus 
numušė jo draugai. Kiti vokiečių nai
kintuvai išlakstė.

Kitą kartą kapitonas Petrovas vedė 
šturmininkus atakuoti priešus. Nepasie
kus tikslo, juos pasitiko priešo priešlėk
tuvinių patrankų ugnis. Petrovas ga
biai manevruodamas atvedė savo lėktu
vus prie tikslo, apačioj matėsi priešo 
lėktuvai. Bombomis ir kulkasvaidžių ug
nimi 14 priešo lėktuvų sunaikino ir 15 
sugadino. Atliekant tikslą sunaikino 
priešo priešlėtuvinių patrankų bateriją.

Kartą atliekant žvalgavimą priešo už
frontėj kapitonas Petrovas buvo priver
stas stoti į mūšį su galingesnėmis vokie
čių jėgomis. Mūšyj sužeistas sovietinis 
lėktuvas, ant kurio buvo jaunas lakūnas. 
Petrovas vesdamas kovą su priešu tėmi- 
jo,. kur jo draugas nusileido parašiutu. 
Jis tvirta ugnimi neleido priešams pa
kenkti tam lakūnui nusileisti.

Leitenantas A. Storožakovas dalyvavo 
25-iuose mūšiuose. Jis, kaip ir Petrovas 
jau apdovanotas du kartus “Raudono
sios žvaigždės’’ ordenų. Jis patsai su- 
sunaikino 8-nis vokiečių lėktuvus ir ben
drai su kitais dar 3.

Leitenantas Storožakovas lydėdamas 
sovietinius bombininkus pastebėjo devy
nis priešo lėktuvus. Nepaisant, kad prie
šas buvo tris kartus galingesnis, jis drą
siai atakavo priešus neprileisdamas prie 
bombininkų. Kovoj patsai numušė du 
“Messerschmitus - 110” ir kitus 3 nuko
vė išvien su savo draugais. Vokiečių li
kę naikintuvai pabėgo. Sovietų bombi- 
ninkai atliko savo tikslą.

Kartą priešo lėktuvai užpuolė orlaivį, 
kur buvo' Storožakovas, jis po priešo ug
nimi iškilo į orą ir pradėjo kovą prieš 
keturis vokiečių “Me-110”. Vieną numu
šė, o kitus priešo lėktuvus nuvijo.

Žvalginis vokiečių lėktuvas skrajojo 
N. rajone ir korektavo savo artilerijos 
ugnį. Storožakovas gavo įsakymą praša
linti tą priešą. Vokiečių lakūnai bandė 
pabėgti. Storožakovas pažeidė priešo lėk
tuvą, bet tas vis traukė pas saviškius. Ta
da Storožakovas drožė savo lėktuvo ra
tais į vokiečių lėktuvą. Mušyj Storožako
vas buvo sužeistas sprogstančios kulkos. 
Nepaisant skausmo jis privertė vokie
čių lėktuvą nusileisti, suėmė abu lakūnus 
į nelaisvę, jų lėktuvą ir jų planus. s

Didvyris leitenantas J. Gračevas nu
mušė devynis priešo lėktuvus. Leitenan
tas E. Navikovas numušė 8-nis lėktu
vus.

Niekados šalis neužmirš komjaunuo
lius N. Gubiną, leitenantą S. Kosinovą 
ir leitenantą J. Černychą. Jų lėktuvas 
buvo padegtas priešo priešlėktuvinių ka- 
nuolių ugnies. Černychas, matydamas, 
kad tikslas visai netoli, nutaikė savo lėk
tuvą į cielių. Kosinovas išmetė bombas 
tiesiai ant tikslo. Jų lėktuvas pataikė į 
pat susikimšimą vokiečių sunkvežimių 
su pėstininkais ir šimtus priešų sunai
kino.

Daug vokiečiams nuostolių padarė lei
tenantas G. Tariakinas. Jis vienas bom
bardavo priešų armijos susikuopimą, kur 
išsprogdino didelį amunicijos sandėlį.

Viename žvalgavime jo lėktuvą užata- 
kavo šeši vokiečių naikintuvai. Jie pa
darė tris atakas, sužeidė lėktuvą, bet 
Tariakinas atmušęs priešus grįžo į or- 
laukį.

Tariakinas sėkmingai bombardavo gel- 
žkelio stotį, kur padegė žibalo cisternas 
ir vieną traukinį su pėstininkais ir karo 
reikmenimis.

—— I II I m

Majoras M. Krasnoluckis gavo įsaky
mą sunaikinti besitraukiančias priešo 
pėstininkų dalis. Jis susitiko su šešiais 
vokiečių naikintuvais. Baisi ir nelygi ko
va. Mūšyj jis nusprendė smogti savo lėk
tuvo ratais į priešo lėktuvą. Smūgiu nu
laužė priešo lėktuvui uodegą, kuris ir 
krito į girią. Kulkasvaidžio ugnimi jis 
nukirto kitą priešo lėktuvą. Nacių kiti 
orlaiviai pabėgo.

Pasakiškos drąsos parodė leitenantas

S. Vasilisinas- Sugabiai naudodamas 
kulkasvaidžius, jis vienoj kovoj nukirto 
penkioliką vokiečių lėktuvų. Mūšyj bu
vo sužeistas.

Panašių didvyriškumų labai daug So
vietų lakūnų parodė kovoj. Jiems veik 
visada prisieina muštis prieš skaitlin- 
gesnį priešą. Vokiečiai lakūnai “drąsūs” 
tik tada, kada jie keli užpuola vieną, 
kaip kokie vilkai. Jų mažesnis skaičius 
niekados nestoja kovon su Sovietų di
desniu skaičiumi lėktuvų, jeigu tik gali 
išsisukti iš tos kovos.

KOVA SU LIEPSNA ORE
—Jonas Sulimovas, 30-ties metų or

laivių grupės komandierius, — rašo A. 
Vinogradovas. — Jis nuolatos smagus, 
drąsus kovoj, draugiškas su lakūnais ir 
technikais.

Dalies politinis komisaras Nakanavi- 
čius tęsė pasakojimą, tartum jis tą at
lieka ramiausiu laiku. Lakūnai, bombi- 
ninkai, kulkasvaidininkai, mechanikai,— 
visi dalyvauja aptarime taip ramiai, taip 
šaltai, kad tartum ir nebūtų karo. Ge- 
niališka Stalino karo strategija buvo ne- 
permatyta priešų ir tas atvedė Vokieti
jos jėgas prie išsisėmimo. Hitleris manė 
greitai sulaukti “karo galą,” o čia arti
nasi jo “armijos galas.”

Stalinas žino, kad kiekviename kilo
grame plieno yTa įdėta liaudies energi
ja, liaudies valia, kad kiekvienas šalies 
pilietis yra pasirengęs viską atlikti, kad 
karas būtų laimėtas. Hitlerio armija at
sidūrė padėtyje, kada ji turi frontus iš 
priešakio, iš užnugario, iš šonų, iš oro. 
Sovietų armijoje kiekvienas kovotojas, 
kaip elektros jėgos paakstinamas žo
džiais: “Stalinas,” “tėvynė,” “mūsų lais
vė,” “mūsų žemė,” “mūsų fabrikai.”

—Pasirengęs skristi! — negarsiai ta
rė įėjęs lakūnas komandieriui.

Jie pasitraukė į šoną, negarsiai pasita
rė, lakūnas ranką kilstelėjo prie kaktos 
ir išėjo.

Išėjęs, jis ramiai atsisėdo į paslėptą 
lėktuvą tarpe pušių šakų. Pakilo jis, an
tras, trečias. Lėktuvų grupės vadas Va- 
silius Klykovas, jo draugai: Zaicevas, 
Kozulevas, Aleksėjevas, Borodulinas, Pir- 
viliajavas, Ignatiukas ir Šipilovas.

Šipilovas pereitą naktį skrajojo prie
šo užnugaryje ir bombavo. Visi lėktuvai 
sunkūs nuo bombų. Priešakyje yra su
trauktos didelės vokiečių armijos dalys. 
Mūsų lėktuvai naktį žemai skrisdami 
juos bombardavo. Priešai panikoj blaš
kėsi.

Šipilovo lėktuvas buvo apšaudytas iš 
didelio kulkasvaidžio. Kulkos pramušė 
kuro patalpą. Liepsna pradėjo apimti 
lėktuvą. Šipilovas vartydamas lėktuvą 
norėjo nukrėsti liepsną, nieko negelbė
jo. Vėl ir vėl vartėsi, po ilgo darbo, jis 
ir jo pagelbininkai liepsnos liežuvių jau 
laižomi, galų gale, nukrėtė liepsnos ka
muolį. Lėktuvas užgęso ir sėkmingai nu
tūpė į orlaukį.
MŪŠIS 20,000 PĖDŲ AUKŠTUMOJE
—Priešo bombininkas pralėkė orlaukį 

ir aš pakilau į orą, — rašo leitenantas 
S. Zdorovcievas. — Sovietų mūšio lėk
tuvas smarkiai kilo ir aš vijausi nacių 
“Junkerso” bombanešį. Už 100 kilometrų * 
nuo mūsų bazės, aš jau buvau 18,000 pė
dų aukštumoje; Sunku kvėpuoti, pradė
jau imti oksigeno. Priešas vis kilo, norė
damas pabėgti.

Virš 20,000 pėdų aukštumoj aš jį pa
sivijau ir stojau į mūšį. Kelis kartus 
atakavau, bet jis vis skrido. Po kelių 
atakų, mano kulkasvaidžiai nutilo — pa
sibaigė šoviniai, o aš buvau tik apie 300 
pėdų nuo priešo.

—“Ne, neištrūksi, gyvate!” — galvo
jau, o gal ir sakiau, bet savo balso ne
girdėjau motorų ūžėsyj.

Spaudžiu daugiau kurą, atsta tarpe 
manęs ir priešo mažėja. Pasivijau ir 
mano lėktuvo propeleriai nupjovė nacių 
lėktuvo uodegoj kilnojimosi ir besisuki- 
nėjimo prietaisus. Priešo lėktuvas ak
meniu krito žemyn. Du jų lakūnai iššo
ko su parašiutais, juos apačioj rpūsų 
draugai suėmė. Mano lėktuvo propele
riai buvo sužeisti, sumažinau motoro 
besisukimą ir būdąmas didelėj aukštu
moj sklandžiodamas pasiekiau savo or
laukį.

^Daugiau bus)

Vaizbos Buto Parengimas bu
vo Menkas; Daugelis Kvies

tų Nedalyvavo

Birželio 7 d. Lithuanian 
Chamber of Commerce suren
gė mitingą prie Dariaus-Girė
no paminklo Marquette Parke. 
Sumanymą padare keli nariai, 
norėdami pasigarsinti, bet išė
jo kaip tik priešingai.

žmonių susirinko mažai ir 
^skymas neišdegė.

Sumanyta sudeginti Karo 
Taupymo Bondsų už $100 ne
va paaukojant tai valdžiai. 
Bet deginimu juk išreiškiama 
paniekinimas. Nežinau, kas 
tai sumanė, bet sudeginimas 
bondsų būtų geras punktas na
cių propagandai.

Federate valdžia dėlto už
draudė tai daryti.

Įdomu ir tas, kaip tai pa
siekė valdžią? Kas nors ma
tyti suprasdamas, kad tai bū
tų blogas žygis, pranešė.

Sumanytojai šio parengimo 
buvo p. Varkala ir teisėjas 
Zuris. Matomai jie buvo su
manytojai ir bondsų deginimo. 
Bet argi jie tiek tesuprastų ?

Ceremonijas pradėjo J. Var
kala, Lietuvių Vaizbos Buto 
sekretorius ir vice - pirminin
kas. Jis kalbėdamas kažin ko
dėl dairėsi, rodos norėjo, kad 
jam plotų, bet kaip tai nie
kas jam neplojo.

Jis pagalios perstatė pirmi
ninką teisėją Zurį. Teisėjas 
ėmė šaukti kviestus “garbės 
svečius.”

Kun. Baltutis — nėra.
Prelatas Krušas — nėra.
Šaukė dar; pusę tuzino — ir 

vis nėra.
Šaukia politikierius:
Mike Flynn —< nėra.
Frank Zintak — nėra.
Hogan, Hartnett ir McDer

mott (aldermanai) — nėra.
Šaukta lietuviai radijo prog

ramų vedėjai — šaltimieras ir 
Budrikas, bet ir jų nėra.

Pamiršo šaukti Vanagaitį, 
Barkienę, Kuodį ir Kruką, ku
rie taipgi veda programas; 
matomai gerai žinojo, kad šie 
nedalyvaus vistiek.

Pagalios Zuris šaukė miesto 
majorą kalbėti, bet jis nebu
vo; jo vieton atėjo pavaduoto
jas, kuris, reikia sakyti, gerai 
kalbėjo.

Jonas Pakel kalbėjo ąngliš- 
kai, rodos lietuviškai jam bū
tų lengviau kalbėti.

Priešakyje kalbėtojų kūre
nosi pečįus ir raginta klausy
tojai nešti Karo Taupymo 
Bondsus sudeginti, kad tuo 
būdu paaukojus juos valdžiai.

Klausytojai matyti gdrai nu
sivokė, kad, tokis žygis neleis
tinas ir niekas' nesijudino iš 
vietos, bondsų nenešė.

Pagalios pats pirmininkas 
pašoko ir ėmė aiškipti, kad 
deginti bondsus valdžia už
draudė, bus deginama tik kvi
tus nuo bondsų.
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Connecticut Apylinkei

Tėmijau ką deginą. Rodos 
“Naujienų” lapus degino.

— Degina “Naujienose” til
pusius “ištremtų” į Sovietiją 
vardus? — pajuokavo vienas 
stovinčių šalę manęs.

Atrodo, kas nors panašaus.
Kitas sako:
— Jie degina savo “memo

randumą,” ką buvo pagaminę 
prieš Sovietų Sąjungą, bet bi
jojo vežti į Washingtoną.

Tuo savo “memorandumu,” 
kad ir tik nutarimu tai daryti, 
ši organizacija gerokai pažei
dė savo prestižą, ką geriausia 
parodo menkumas šio paren- 
gimėlio. i * .

Perstatyta kalbėti Petras 
Daužvardis, buvęs Smetonos 
valdžios konsulas Chicagoje. 
Jis kalbėjo angliškai ir sakė 
Lietuva bus laisva. Kas ir kaip 
ją paliuosuos—jis nepasakė, 
neigi jis pasakė, kas pavergė 
Lietuvą. Jis neužsiminė, kad 
Hitlerio gaujos pavergė, ir kad 
Jungtinės Tautos kariauja 
prieš Hitlerį paliuosavimui 
mažų tautų.

Su tuo neleistinu Bondsų 
deginimo užmanymu bene tu
rėjo ką nors ir “Naujienos.” 
Tas laikraštis jau iš anksto 
parašė, kad bondsai sudegin
ta, kuomet nieko panašaus ne
buvo. “Naujienų” redakcija 
matomai žinią pranešė diena 
ar dviem anksčiau ir įdėjo pir
madienį, kaip jie rašo daug 
“žinių” nesiskaitant su faktais.

“Naujienose” taigi bondsai 
sudeginta, o faktinai nedegin
ta, nes valdžia uždraudė.

Iš tikro tas sumanymas de
ginti bondsus įtartinas, juk tai 
būtų sudarę įspūdžio, kad 
bondsai nieko neverti, ir būtų 
suteikę jiems pažeminimo.

Kaip to užmanytojai galėjo 
tokį dalyką skymauti?

Šis jų skymas taip jau pa
kenkia Lietuvių Vaizbos Buto 
prestižui, kuris jau ir taip pa
žeistas. Juk neveltui kviesti 
“garbės svečiai” nėi vienas ne
dalyvavo.

Lietuviams vertelgoms ir 
profesionalams vertėtų susirū
pinti savo organizacija. Negi 
leistina keliems asmenims nau
doti ją savo politikai.

Stovėjęs Stulpas.

Menininkų Federacija Kartu 
Su Amerikos Rusų Komitetu 

Rengia Masinį Mitingą 
Birželio 22

Kaip jau buvo pranešta, bir
želio 22 dieną, tai yra, nacių 
užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos metinėms sukaktuvėms, 
Civic Opera House įvyks di
džiulis masinis mitingas. Tą 
mitingą, kuris yra ruošiamas 
paramai So v. Sąjungos, ruošia 
Menininkų Federacija ir Ame
rikos Rusų Komitetas.

Tai bus didžiulis mitingas, 
nes jį remia galingos organi
zacijos, įvairios tautinės gru
pės, svarbūs intelektualai, jau
nimas ir t.t. Tame mitinge chi- 
cagiečiai pareikš savo karštas 

simpatijas kovojančiai Sovietų 
Sąjungos liaudžiai. Kaip yra 
žinoma, majoras Kelly tą die
ną paskelbė oficialia “Sovietų 
Paramos Diena.” Sovietų Są
junga dabartiniu momentu sa
vo fronte išlaiko sunkiausį 
bendro priešo spaudimą. Ne- 
nuosTabu, kad visos Susivieni
jusios Tautos stengiasi kaip 
galima tai šaliai ir jos drąsiai 
liaudžiai padėti.

Didžiuliame mitinge, apie 
kurį kalbame, kalbės labai žy
mūs kalbėtojai, o programa 
bus įvairi ir turtinga. Taipgi, 
kaip rengėjai praneša, kalbės 
atstovas SSSR ambasados iš 
Washingtono. Nėra abejonės, 
kad lietuviai masiniai tame 
mitinge dalyvaus. Bilietus jau 
galite gauti “Vilnies” raštinė
je. Jų yra už: $2.20, $1.65, 
$1.10, 83c., 55c.

Kaip matome, yra pasirin
kimas visokių kainų bilietų. 
Pasirūpinkime pirkti bilietus 
iš anksto, nes pigesnieji bilie
tai gai būti greit išparduoti.

Taipgi nepamirškime masi
nio mitingo, kurį lietuviai ren
gia Sovietų Sąjungos paramai 
birželio 19 (penktadienį), Lie
tuvių Auditorijoj. Tame mitin
ge kalbės specialiai atvykstąs 
Sovietų Sąjungos generalinio 
konsulato atstovas iš New Yor- 
ko, P. Rotomskis, lietuvis, ku
ris tame mitinge lietuviškai 
pasveikins susirinkusius varde 
mūsų šalies sąjungininkės Ta
rybų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos.

Chicago Gali Būti Bombar
duota, Sako Civilės Ap

saugos Pareigūnas
Kalbėdamas 400 anti-orinės 

apsaugos pareigūnų susirinki
me, civilės apsaugos darbuoto
jas A. E. Canty pasakė, jog 
yra visai galimas dalykas, kad 
Chicago priemiesčiai ir kitos 
artimos industrinės vietos būtų 
bombarduotos. “Visai neseniai 
gan juokingai kam atrodė, 
kad priešas orlaiviais gali pa
siekti mūsų krantus. Dabar vi
si žino, kad gali. Bet taip pat 
jis gali pasiekti ir mūsų šalies 
vidurio miestus ir, žinoma, 
Chicagą.

“Todėl mes turime budriau 
rengtis viskam, kas gali ateiti, 
mes turime sustiprinti civilinę 
apsaugą,” baigė savo kalbą 
aukščiau minėtas civilės ap
saugos veikėjas. Kor.

Pittsburgh, Pa.
Čia paduodu nors nepilną 

surašą lietuvių, kurie išėjo į 
Jungtinių Valstijų kariuomenę 
nuo paskelbimo drafto:

1. Antanas Vaišis
2. Kazys Vielus
3. Vladas Maceikis
4. Jos. Jankus
5. Povilas Kasparas
6. Pranas Rilius
7. Petras Jankus
8. Petras Gustis
9. Antanas Gailius

10. Antanas Sadauskas
11. Pranas Martinkus

12. Antanas Jokūbaitis
13. Jonas Jesūnas
14. Jonas Pallata
15. Vincas Masedulskas
16. Jos. Midvikis
17. Kazys Basis
18. Jonas Makstutis
19. Kazys Makstutis
20. Stanys Tamušauckas
21. Jonas Kuizinas
22. Robert Smitas
23. Walteris Eidintas
24. Jonas Sarpenskis
25. Jonas Bakūnas
26. Jonas šatrauckas
27. Jos. šatrauckas
28. Jos. Kizas
29. Jonas Papartis
30. Jonas Jucevičius
31. Volteris Dargis
32. Petras Lekavičius
33. Jos. Ramanauskas
34. Jonas Čekanauskas
35. Antanas Mažeikis
36. Pranas Stapčinska
37. Alex Semulis
38. Jos. Yarmoška
39. Pranas Valkauskas
40. Valter Kizis
41. St. Sablaučkas
42. Kazys Gariza
43. Stanis Stadulis
44. V. B^mblis
45. Valteris Bitautas
46. Valt. Sablaučkas
47. Jonas Sablaučkas
48. Jonas švelnis
49. VI. Norkus.

Čia dar ne visi Pittsburgh o 
lietuviai, kurie išėjo kariuome
nėn. Vėliau prisiųsiu visų pa
vardes.

D. P. Lekavičius.

Lowell, Mass.
Iš Gerai Pavykusio Vakaro
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystė turėjo suruošus ge
ra vakara, birželio 6 d., š. m.

Parengimo tikslas buvo la
bai svarbus: už visą padarytą 
pelną bus supirkta cigaretų ir 
gal būt pamaišyta kiek čoko- 
ladų ir pasiųsta Jungtinių 
Valstijų kareiviams į tolimą 
Australiją.

Tai bus kartu ir pasveikini
mas kareivių nuo Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės, ku
rie ten rengiasi bile valandą 
stoti į pergalingą karą su 
žiauriais fašistiniais priešais.

Nors pats reikalas labai 
svarbus, tačiau ne visi drau
gystės nariai įvertino tą dar
bą. Tik pažangieji draugystės 
nariai “Laisvės” skaitytojai ir 
keli pažangesni iš tikinčiųjų 
žmonių nariai karštai rėmė šį 
reikalą ir dalyvavo šiame pa
rengime. Gi kiti, kaip tikintie
ji, taip ir “Keleivio” pasekėjai 
nei akių neparodė tame vaka
re.

žinoma, čia nekalbu apie 
tuos, kurie tą vakarą turėjo 
dirbti dirbtuvėse, arba kito- 
kis svarbus reikalas trukdė. 
Tokiems visados atleistina.

Bet tiems, kurie tiksliai ne
rėmė tą draugystės vertingą, 
darbą, tai tokiems tik Hitleris 
su Hirohitu galėtų, padėkoti. 
Vienas “Keleivio” “filosofi
jos” prisiskaitęs net šitaip pa-

(Tąsa 5-tam pusi.)

IŠVAŽIAVIMAS
Bus Prakalbos, Dainos ir Kitoki Pamarginimai 

Rengia Conn, valstijos Liet. Literatūros Draugijos 3-čias ir Liet. Darbininkų Susiv. 5-tas Apskričiai.

Sekmadienį, Birželio-June 28, 1942
LIETUVIŲ PARKE, už Lakewood Ežėro, Waterbury

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS iš Brooklyn, N. Y. -DAINUOS LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo.
Pradžia 12-tą valandą dieną • Įžanga 25c, įskaitant taksus.

Gerb. Conn, valstijos Lietuviai ir Lietuvaitės! 'Kaip žinot, kas met darbininkiški apskričiai duoda 
puikius išvažiavimus, šiemet irgi bus puikus išvažiavimas. Suvažiuos lietuvių iš visos Naujosios An
glijos. Girdėsime prakalbas. Dafriininkai irgi pasirodys su gražiomis liaudies dainelėmis.

Visus ir visas užkviečiam būti išvažiavime.—KOMITETAS.



Trečiadienis, Birželio 17, 1942.
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Aukos Pagalbai 
Sovietų Sąjungos

Penktas Puslapiu

Oficialiai Amerikos Pranešimai šį kartą, aukų gavome seka
mai :

WASHINGTON, birž. 15. — Laivyno departmento 
pranešimas šiandien sakė:

Šiaurinio Ramiojo Vandenyno sritis:
Jungtinių Valstijų armija ir laivynas vis atakuoja 

japonų jėgas, apie kuriuos neseniai buvo pranešta, kad 
jie išsikėlė į vakarines salas Aleutų grupėje.

Labai blogas oras ir ūkanos, ypatingos tai vietai vi
suose sezonuose, trukdo mūsų žvalgybos veiksmus ir 
atakas, bet ligšioliniai pranešimai rodo, kad amerikie
čiai sužeidė bent tris japonų šarvuotlaivius, vieną nai
kintuvą, vieną kanuolėmis ginkluotą laivą ir vieną 
transporto laivą, ir kai kuriuos iš tų laivų labai sužalo
jo.

Apart to, kad Amerikos orlaiviai nuolat atakuoja iš- 
sikeliančius į tas salas japonus ir jų laivus, bendroji 
padėtis Aleutų salose, atrodo, liekasi ta pati, be at
mainų.

AUSTRALIJA, birž. 16. — Jungtinių Tautų štabas 
šiandien išleido tokį pranešimą:

Darwin. — Dvidešimt septyni dideli japonų bomba- 
nešiąi, lydimi penkiolikos greitų zero lėktuvų, bombar
davo gyvenamąsias Darwino miesto dalis ir uostą; 
menkai medžiaginių nuostolių tepadarė ir mažai ką 
sužeidė ar užmušė. Talkininkų orlaiviai nušovė že
myn šešis priešų lėktuvus. Mes netekom dviejų lėktu
vų.

SOVIETAI PER DIEN/i SUNAI
KINO BEI SUŽALOJO

APIE 200 NACIŲ TANKŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 15. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Naktį birželio 14 į 15 d. neįvyko jokių svarbių at

mainų fronte.
Charkovo sektoriuje per dvi paskutines dienas vo- 4 

kiečiai prarado 2,850 karių ir daug pabūklų.
Vienoje tik šio sektoriaus dalyje sovietine kariuome

nė sunaikino 19 vokiečių tankų. 11 vokiečių orlaivių 
tapo nušauta žemyn.

Batalionas rinktinės hitlerininkų gvardijos su tankų 
parama mėgino atakuot Sovietų kariuomenės dalinius 
šiaurvakariniame fronte. Mūsų karuomenė, droždama 
jiems skaudų smūgį, atmetė priešus atgal. Buvo už
mušta daug vokiečių.

Sovietinės gvardijos dalinys Kalinino fronte atmušė 
vokiečių pėstininkų ataką, kurioje dalyvavo ir jų tan
kai ir orlaiviai. Daugiau kaip 200 vokiečių tapo už
mušta ir du jų bombanešiai nukirsta žemyn.

Per K. Meškeną, Brooklyn, 
N. Y., nuo Jono ir Magdės 
Rinkevičių 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties $20.72 
(vardai paskelbti).

Per J. K. Alvina, Detroit, 
Mich., LLD 10 Apskr., $10, 
apskričio konferencijoj (geg. 
30 d., Saginaw mieste) surink
ta nuo delegatų: po $1.50: M. 
A. Varnai ir T. M. Rasikai. Po 
$1: F. Barauskas, A. Kapušai- 
tiene, J. Mitrimas, J. G'alins- 
kas, A. Grigiene. Po 5Oc.: J. M. 
Alvinai, A. Gotautas, J. Bu
tėnienė ir N. Astrauskienė. Vi
so $20.

Per Geo. Kudirką aukų 
gauta: Iš Metuchen, N. J., per 
J. žižo varduves, $12.20 ir iš 
Hillside, N. J., per drg. Vasi
liauskų p arę, $10.62. (Var
dai tilpo.) Viso $22.82.

Per O. Zdanienę, Wilkes 
Barre, Pa., nuo LDS 10 Aps
kričio konferencijos, įvykusios 
geg. 24 d. $20.

Per J. Liaudanską, Lewiston, 
Me.: A. Kaulakis, $5. Jonas, 
Anelė ir Leona Liaudanskai, 
$3. Po $2:-Alfonsas ir Juoza
pota Laucai ir Jonas ir Elena 
Žilinskai. Viso $12.

Per S. Kuzmicką, Shenan
doah, Pa., surinkta aukų 
$22.10. Rinkliavime nebuvo 
pastebėtas vardas W. Leimo- 
no.

Per S. Paulenką, Lowell, 
Mass.,: V. Čiulada; $10. Po $5: 
F. Kaladinskas ir J. Daugir
das. Po $2: S. Paulenka, J. 
Blažonis, F. Greška, S. Kriau
čiūnas ir F. Arbačiauskas. Po

$1: Gulič, M. IZupkauskas. 
Po 50c.: J. Gudaitis ir Bago- 
čius. Viso $33.

Per F. J. Repšys, Milford, 
Mass. Nuo Worcesterio Sky
riaus Sovietų Sąjungai Gelbė
ti Komiteto įvykusios vakarie
nės, kovo 22 d., likusio pelno 
$76.92.

Per S. Kuzmicką, Shenan
doah, Pa. Jis prisiuntė vardus 
tų asmenų kurie surinko ban- 
kutėse pinigų sekamai: R. Ei
dukevičius $3.61; A. Naravie- 
nė $3.56; S. Kuzmickas $1.79; 
J. Kuchinsky $4.62; K. Motu- 
va $2.86; E. Motuzą $2.76. Vi
so $19.20.

Per A. Bimbą, surinkta LDS 
Seimo delegatų naudai pikni
ke, geg. 31 d., Union, N. J.:
M. Burkauskienė $10, S. Jure
vičius $5. Po $1: P. Kazakevi
čius, A. Palson ir J. Kreivė
nas. Viso $18.

Per O. Zarubą, Norwood, 
Mass., LDS 3 kp. $12.21.

Per R. Mizarą, Baltimorės 
lietuvių piknike, geg. 30 d. Po 
$5: J. Strauss, Baltimore, Md. 
ir J. š., proletaras, Philadel
phia, Pa.

Per M. Klimą, East New 
York, Rich. Hill, N. Y., prida
vė $20, tai nuo ALDLD ir LDS 
kuopų iždų, po $10.

J. Paserpskis, . Jersey City,
N. J., surinko bankutėj $1.35.

Martin Karklus, iš Big Bay, 
Mich., $1.

Juozas Daubaras, Athol, 
Mass., $5.

J. Marikus, Union City, 
Conn., $2.

Per J. Ramanauską, Miners
ville, Pa., $11.75. (Korespon
dencija tilpo.)

Tai tiek šį kartą gavome. 
Graži suma aukų, bet toli gra
žu ne galas gavimui pinigų. 
Manome, kad visi taiką ir de
mokratiją mylinti prieteliai 
nenustos aukavę tiems karžy
giams, mūsų broliams anoj

i
pusėj vandenio, kurie taip ko
vojančiai išsilaiko prieš tą 
kraugerį Hitlerį. Jie padės 
jiems finansiniai tol, kol jie 
pergalės fašizmą.

Aukas siųskite komiteto 
sekretorei, Alda Orman. Išra
šykite čekius ar money-orde- 
rius iždininkės vardu, L. Ka
valiauskaitės. Kiekvieną dieną 
“Laisvėje” telpa Liet. Kom. 
antrašas, širdingai tariame 
ačiū!

Liet. Kom. Sovietų
Sąjungai Gelbėti,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

reiškė, kuomet pakviečiau jį 
dalyvauti, kaipo naudingam 
parengime: “Ką į Australiją 
siųst, kur dabar randasi tas 
vagis MacArthur, kuris paliko 
nelaimingus kareivius Filipi
nuose, o pats pabėgo ?”

Nurodžiau tam, dar gana 
jaunam, klaidingos “filosofi
jos” žmogui, kuris dar pats 
tikisi būt pašauktas kariuome
nėn, bet labai drąsiai kartoja 
iš pronaciškos spaudos mintis, 
jog jis labai visapusiškai klys
ta, taip kalbėdamas. Jog ge
nerolui MacArthurui pats pre
zidentas Rooseveltas prisakė 
persikelti į Australiją ir paga- 
liaus pareikalavau, kad jis pri
rodytų įvardindamas, ką gen. 
MacArthur apiplėšė, jei jį va
dina vagim? Tai gavau atsa
kymą šitokį: “Jūs tą ‘Laisvę’ 
skaitydami visų svarbiųjų da
lykų nežinote.”

Dar kartą patariau tam vy
rukui kuo mažiau imtis “ži
nių” iš tokios spaudos, kuri 
Hitleriui tarnauja. Ypač, kuo
met tikisi būt pašauktas į J. 
V. armiją. Ir persiskyrėm 
kiekvienas sau. Bet žinau, kad 
tas žmogus kalba ne savo įsi
tikinimu, bet prisigaudęs vi
sokių nesąmonių iš “Keleivio,” 
“Darbininko,” “V i e n ybės,” 
“Amerikos Lietuvio” sapnų ir 
kitokių pritvertų niekšysčių 
prieš Jungtinių Tautų intere
sus.

Tokie žmonės, žinoma, ir 
nedalyvavo virš minėtame va- _ o
kare. Tačiau reikia karštai 
paačiuoti visai pašaliniams 
žmonėms (ne nariams), kurie 
atsilankė ir gerai parėmė tą 
darbą.

Todėl visiems bendrai prisi

E

dėjus, vakaras pavyko labai 
gerai. Nes pelno, sulig mūsų 
spėkomis, liko gana gražaus. 
Galutinas pasekmes paduosi
me vėliau, kur bus pažymėta 
ir vardai, kas kuomi prisidėjo 
-- paaukojo.

Jonas Karsonas.
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

IS
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
t&F 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 Ilewes 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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

MASKVA, birž. 16. — Sovietų pranešimas šiandien 
sakė:

Mūsų kariuomenė Charkovo fronte birž. 15 d. atmu
šė kelias dideles atakas, kurias darė vokiečių pėstinin
kai ir tankai. Buvo sunaikinta bei sunkiai sužeista 180 
vokiečių tankų.

Tebesiaučia nuožmūs mūšiai arti Sevastopolio.
Kitose fronto dalyse nebuvo jokių reikšmingų at

mainų.
Birž. 14 per dieną mūsų orlaiviai įvairiose fronto da

lyse sunaikino bei sužalojo 64 vokiečių tankus, 220 
trokų ir automobilių, vežusių karius ir reikmenis; tris 
didelius trokus su gazolino bakais ir du žibalo sandė
lius; susprogdino amunicijos sandėlį, sudaužė vieną, 
geležinkelio traukinį ir tūlą skaičių motorinių laivu- 
kų ir dalinai sunaikino daugiau kaip du pulkus priešų 
pėstininkų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 19 d., 735 

Fairmount Avė., 8 vai. vak. yra 
šaukiama Philadelphijos organiza
cijų narių ir pavienių platus susi
rinkimas dėlei Rusijos karo pagel- 
bos rinkliavos, kuri įvyks birželio 
20-21-22. Lietuvių rinkliava įvyks 
ateinantį šeštadienį 20-21 birželio. 
Prasidės 10 vai. iš ryto.

Visų lietuvių pareiga yra pasi- 
darbuot. Philadelphijos visos orga
nizacijos turėtų dalyvaut ir aptart, 
kiek kuri organizacija galėtų ir iš 
savo iždo paaukaut. — A. J. S.

(141-143)

NACIAI GRASINA SUŠAU
DYT VISUS ATSARGINIUS 

LENKŲ KARININKUS

HITLERININKAI GABENA
NAMO PALANKIUS NORVE
GAM SAVO POLICININKUS

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadineį, 18 d. 
birželio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Dalyvaukite visos narės, ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant, 
org. (140-142)

DETROIT, MICH.
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 18 d., 7 v. v., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Narės esate 
prašomos nesivėluoti, nes po susi
rinkimui bus lošimas ir užkandžių. 
— M. G. Sekr. (140-142)

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’s4&?Sfe
HAIR 

REFRESHING ’i

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų. •■

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

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:

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad hitlerininkai 
suėmė visus atsarginius len
kų oficierius ir grūmojo 
visus juos sušaudyt, jeigu 
bus Ivenkijoj padarytas 
bet kokis žingsnis prieš vo
kiečius.

Birželio 8 d. naciai pako
rė dvyliką lenkių ir tris len- ’ 
kus rinkoje miesto Poznan 
už skleidimą slaptų laikraš
čių. Jų kūnai buvo palikti 
dvi dienas ant kartuvių.

Washington. — Kongre
so lėšų komisija svarsto su
manymą, reikalaujantį apri
bot įplaukas taip, kad joks 
asmuo negalėtų gaut dau
giau kaip $25,000, o vedusi 
pora virš $50,000 per metus, 
po taksų užsimokėjimo.

Stockholm, šved. — Hit
lerininkų vyriausybė Nor
vegijoj suėmė 500 iki 800 
vokiečių policininkų ir per
siuntė juos atgal Vokieti
jon. Nes tie policininkai 
pradėjo užjaust norvegų pa
triotus.

Kurie policininkai atsisa- 
■ kė važiuot Vokietijon, tuos 
naciai sušaudė.

Francijos Bizniai Vieni
jasi su Vokietijos

Vichy, Francija. — “Ne
priklausomos” Francijos da
lies dažų trustas ir audyk
lų kompanijos apsivienijo 
su Vokietijos dažų ir audi
mų trustais.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE,
Brooklyn, N. Y.

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158168 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. ■ 
Tel. EVergreen 8-7179

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

* LIETUVIŠKA ★

U Ž Ė I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHIeIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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 Ave. 
prią 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

b

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
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Lankėsi Pas Bloznelius
7

Newyorkieciai! Jūsų pareiga rūpintis, kad tie vyrai galėtų kovoti. Mes jau išleidome kariuomenėn daug savo 
vaikinų ir norime, kad jie būtų viskuo geriausia aprūpinti, galėtų sėkmingai kovoti, greit pergalėti ir lai
mingai sugrįžti. Tad pasirašykite pažadą pirkti karo bonus, kada Minute Men ateis į jūsų namus kada nors 
prieš birželio 24-tą.

Paveiksle (iš kairės) matome Orlaivyno Korpo šaulį manevruojant kanuole orlaivyje. Milžinas karo lai
vas North Carolina šaudo iš 14 colių kanuolių. Kanuol ių direktorius telefonuoja savo įsakymus karo laivo 
įgulai.

Laisvietis Juozas Byronas su 
savo drauge Amelia buvo nu
vykę pas Bloznelius j Catskill 
kalnus pasilsėti - pasimaudyti 
keletą dienų. Juozas savo vieš
nage labai pasitenkinęs. Sako, 
kad norintiems pasilsėti farme- 
riško.j atmosferoj puikiausia 
vieta pas Bloznelius. Namai su 
.sodu aplink, ant aukšto, gra
žaus kalno. Uogos tiesiai iš 
daržo, saulėj nusirpusios. Pie
nas — iš kalnuose besiganan
čių karvių. O pasilsėjęs, pa
valgęs, nusileidi netoliese esan- 
čion pakalnėn, išsimaudai eže
rėlyje bėgančio, iš kalnų trykš
tančio vandens. Kaimynai pa
sakoję, kad tame vandenyje 
randasi mineralų. To, sako 
Juozas, tikrinti nesiimu, nes 
pats netyrinėjau ir atsakingų 
tyrinėtojų raporto nemačiau, 
tačiau po tų maudynių jau
čiuosi labai gerai.

Blozneliai, buvę brooklynie- 
čiai (dzūkai) dirba savo far- 
mą, bet priima ir vasarotojus. 
Kainos prieinamos.

Gardeno Tikietai Gau
nami Laisvėj

Lietuvių Komiteto Sovietų

Freiheit Minėjo 20
Metu Sukaktį

Pažangus žydų darbininkų 
dienraštis Freiheit (Laisvė) 
minėjo savo 20 metų sukaktį 
masiniame mitinge, didžiojoj

pereitą pirmadienį. Mitinge 
dalyvavo 20,000 publikos.

Tarpe žymių kalbėtojų bu
vo William Z. Foster, Am. 
Komunistų Partijos pirminin
kas; Paul Novick, laikraščio 
vyriausia redaktorius, Max 
Steinberg ir kiti. Dainavo 
Paul Robeson ir masiniai cho-

Madison Square Garden salėj, rai.

Pradėjo Rinkliavą 
Seno Gurno

Newyorkieciai, kaip ir kitų 
miestų gyventojai apžiūrinėja 
savo skiepus ir kitus namuose 
esančius užkaborius ar neras 
juose senų kaliošų, guminių 
paipų, karšto vandens maišų, 
na, ir auto tajerių. Mat, dabar 
gera proga vienu šūviu atlik
ti du gerus darbus. Išvalyti 
namus nuo sudėvėtų ar gero
kai apdėvėtų daiktų ir duoti 
valdžiai gurno, kurį perdirbus, 
karo ratai galės važiuoti to
liau.

Už seną gumą moka po cen
tą už svarą. Tačiau svarbiau
sia ne tie centai, bet gavimas 
gurno karo reikalams.

Gyventojai Mielai Sutinka 
Karo Bony Užrašinėtojus

Grupė lietuvių organizacijų 
narių, liuosnorių užrašinėji- 
mui karo bonų — Minute 
Men, buvo išėję užrašinėti bo- 
nų pereito pirmadienio vaka
rą. Jie praneša, kad pasekmės 
labai geros. Užsirašo ištisos 
šeimos: dirbantieji šeimos na
riai, šeimininkės, taipgi ma
žiukai vaikai. Jie iš savo gau
namų paskyrų saldainiams 
pirkti ir kitokioms vaikiškoms!

prabangoms turimų mažų iš
teklių žada taupinti ir pirkti 
nors už 10 centų stamputę kas 
savaitė.

Lietuvių grupei teko lanky
tis daugiausia italais apgyven- 
toj sekcijoj. Jie, kaip ir visi 
kiti amerikiečiai, didelėj di
džiumoj, yra priešfašistai, 
trokšta Amerikos ir jos talki
ninkų pergalės ant fašizmo.

N.

LaGuardia Paskelbė Rusijai 
Pagalbos Savaitę

RANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Gali ateiti pavieniai, vyras, 
mergina ar moteris. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis pas 
M. Bonkevičienę, 182 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y. Galite išlipti ant 
Crescent St., važiuojant traukiniu 
arba Broadway gatvekariu.

(141-143)

New York o miesto majoras 
Fiorello 11. LaGuardia pereitą 
pirmadienį pasirašė proklama
ciją, kuria birželio 20—27 pa- 

iskirta “Rusijai Karo Pagalbos 
1 Savaite.”

įteikdamas proklamaciją di
džiojo New Yorko Rusijai Ka
ro Pagalbos kampanijos pir-

rišką Rusijai Karo Pagalbos 
Dieną.

Jungtinėse Valstijose, kaip 
skelbia komitetas, virš trijuose 
šimtuose miestų veikia jau ge
rai organizuoti Rusijai Karo 
Pagalbos Komitetai.

klausomas Manhattan© tarybi
ninkas, kritikavo diskrimina
ciją negrų miesto ligoninėse. 
Jis sako, kad labai mažai neg
rių teįsileidžia į ligonines la
vintis slaugėmis.

New Yorko Šapas Irgi 
Gausiančios Darbo

Majoras LaGuardia pereitą 
pirmadienį paskelbė, kad visos 
tos šapos, kurios turi įrankius 
gaminimui dalių kanuolėms ar 
šautuvams, gaus armijos kon
traktus ir galės pradėti dirbti 
taip greit, kaip greit bus pra
vesta “atatinkama” inspekci
ja. Jis tai paskelbė po pasikal
bėjimo su armijai produkcijos 
viršininkais.

Majoras pareiškė viltį, kad 
tuomi bus sumažinta nedar
bas, kuris skaudžiai palietė ci
viliniams reikmenų gamintu- 
ves. Vien statybos industrijoj 
aplikuojama esant apie 40,- 
000 bedarbių.

Sąjungai Gelbėti iždininkė L. 
Kavaliauskaitė praneša, kad 
bilietai didžiajam Madison Sq. 
Gardene įvyksiančiam masi
niam mitingui jau galima gau
ti Laisvės raštinėj.

Mitingas įvyks birželio 22 
vakarą, pirmadienį. Bus pa- 
skilbę kalbėtojai ir žymių 
scenos ir judžių žvaigždžių 
programa. Rengiama Sovietų 
Sąjungos paramai.

Nedau« Pelnė
“Su melu netoli eisi,” sako 

lietuvių patarlė. Panašiai atsi
tikę 175 gazolinos pardavė
jam, kurie nesilaikę įstatymų, 
žinodami, kad prie kiekvieno 
sargų nepastatys, tūli nesielgę, 
kaip patvarkyta. Valdžia vie
na diena pasiuntė virš tūkstan
tį liuosnorių tyrinėtojų, kurių 
raportais einant tie 175 preki
jai pašaukti teisman.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Dienraščio LAISVES Didysis į

PIK N I KAS
; Puiki Dainų Programa. Daug Chorų, Daug 

Jaunimo iš Kitų Miestą ;

( Sekmadienį, Liepos 5 July
Prasidės 1 Valandą Dieną :

( Muzika nuo 3 valandos Programa 6 valandą (

KLAŠČ1AUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, L. I., N. Y.

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

?>---------- Programoje Dalyvauja:-----------e :
į SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. ; 

vadovybėje B. šalinaitės
( PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y. 
į vadovybėje J. Kazakevičiaus L
: AIDO CHORAS iš Brooklyno >
; vadovybėje Aldonos ŽilinskaitėsJ į_-----------------------------------0

Gera Orkestrą Šokiams
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Dovanos prie įžangos bilietų perkant iš anksto 
l-ma $5, 2-ra $3 ir 3-čia $2

Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps

Į---------------------------------------
STENGER & STENGER

OPTOMETRISTS

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo susirin

kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karą, birželio 18-tą, 419 Lorimer 
St. Kviečiamos ir ne narės. — Val
dyba. (140-142)

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvių namų savininkų organi

zacijos labai naudingas susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 19 
d., 8 vai. vakare, grab. Šalinsko pa
talpose, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Adv. Cl. Vokietaitis aiškins nau
jausius valdžios išleistus įstatymus 
ir atsakinės įvairius narių paklau
simus. Gi org. pirm. J. P. Mačiulis 
patieks reikalingas informacijas 
apie apdraudą nuo bombų, nes po 
liepos 1 d. valdžia nebeatsakys už 
bombardavimu sunaikintus namus; 
namų savininkai patys turės apsi
drausti užsimokant tam nustaty
tus mokesčius. Be to, bus ir dau
giau įdomių pranešimų. Visi namų 
savininkai yra kviečiami atsilanky
ti į viršminėtą susirinkimą ir įsi
gyti namų savininkams žinotinus 
patvarkymus, nes vasaros metu 
daugiau susirinkimų nebus. — V.

(141-143)

E. NEW YORK & RICH. HILL
Šį trečiadienį, birželio 17 d., 8 

v. v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
LLD 185 kp. susirinkimas. Kurie 
nariai dar nesate už šiuos metus 
užsimokėję, malonėkite ateiti ir už
simokėti, nes Draugijos Konstituci
ja reikalauja, kad iki 1 d. liepos 
visi nariai užsimokėtų. — V. Pauk
štys. (140-141)

mininkui Allen Wardwell, ma
joras pareiškė, jog jis turi vil- 

itį, kad šia proga New Yorko 
(miesto gyventojai galės “pa
reikšti savo širdingiausią ko
operaciją ir suteikti didžiausią 
pagal savo išgalę paramą di
diems kovingiems Sovietų Są
jungos žmonėms.” Jis sakė, 
jog “pagalba būtinai reikalin
ga užtikrinimui mums visuoti
nos pergalės.”

W ar d w e 11’ u i proklamacija
įteikta Miesto Salėj.

Sekant majoro proklamaci
ja, Kampanijos Komitetas pa
skelbė, jog gavo iš desėtkų ku
nigų ir rabinų, aukštų krikš
čionių ir žydų dvasiškių paža
dą, kad jie turės bažnyčiose 
ir sinagogose speciales pamal
das ir pamokslus birželio 20 
—21-mą už1 didesnę paramą 
Sovietų Sąjungos žmonėms.

Birželio 22-ros vakarą, kaip 
žinia, bus milžiniškas masinis 
mitingas Gardene.

Komitetas taipgi praneša, 
kad virš trijų dešimtų valsti
jų gubernatoriai ir virš dviejų 
šimtų miestų majorai Sovietų 
Sąjungos naciais užpuolimo 
dieną, birželio 22-rą, paskelbė 
speciale Sovietų Sąjungai pa
galbos diena.

New Yorko valstijos guber
natorius Herbert II. Lehman

MIESTO TARYBOJE

Isegzaniiniiojai^^t^W^HIw1 Pritaiko
AKIS akinius

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

žiaus, dirbti virtuvėje ir prie stalų 
patarnauti. Virti nereikės. Vieta — 
Žydų (Hebrew) senelių namuose. 
Alga $70.00 į mėnesį su pilnu už
laikymu. Telefonuokite: Bergen 
4-2728, arba kreipkitės, 198 Ste
vens Ave., Jersey City, N. Y.

(140-142)

irgi yra oficialiai paskelbęs 
22-rą Rusijai Pagalbos Diena.

žymių amerikiečių komite
tas, su Alfred E. Smith, C. C. 
Burlingham ir Thomas D. Tha- 
cher priešakyje, veikia sude
rinti veiklą teikimui Rusijai 
karo pagalbos ir tą dieną viso
je šalyje atžymėti kaipo isto

Taryboje, apart bėgamų 
smulkmenų, vėl buvo nema
žai diskusijų dėl vis dar esa
mos diskriminacijos daugelyje 
mūsų gyvenimo sričių.

Tarybininkas A. Clayton 
Powell, Manhattan darbietis, 
kaltino tarybą, kad ji tebe
praktikuojanti paprastą poli
tiką, kad visos tarybos mažu
mos pasiūlytos rezoliucijos bu
vo didžiumos arba “išnaudo
tos ar užmuštos.”

Didžiumą Miesto Taryboje, 
kaip žinia, vis dar sudaro re
akcingiausi elementai, nežiū
rint fakto, kad įėjo vienas ko
munistas, taipgi keli tikrai 
darbietiški darbiečiai ar ne
priklausomi, darbiečių remti 
kandidatai.

Kiti pasiūlymai, sakė Pow
ell, tapo “palaidoti” didžiu
mos, vadovaujamos Joseph T. 
Sharkio, didžiumos vado ir ta
rybos vice-prezidento.

Taryba vienbalsiai nutarė 
atšaukti majoro LaGuardijos 
patvarkytą miesto darbinin
kams 6-šių dienų savaitę.

Tarybos pirmininkas New- 
bold Morris įteikė tarybai pen
kis nepaprastos padėties bi- 
lius, kuriais po senovei būtų 
renkami specialiai taksai, tai
komi bedarbių pašalpai.

Peter V. Cacchione, komu
nistas tarybininkas iš Brook
lyn© įteikė rezoliuciją, kuria 
siūloma įvesti atskaitymą iš 
tarybininkų algų 10-tą nuošim
tį pirkimui karo bonų. Rezo
liucija perduota taisyklių ko
misijai.

Stanley M. Isaacs, nepri

*

TUB Ulttm [MB JOTUM (MID

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

BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanos

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,

Džiulerlal yra gražiausios ir

SENATO*

*33™

CREDrr TERMS

)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIVOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimaa 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyno

Presas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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