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Kaip Pažinti Nacių 

Propagandą?
Tiems, Kurie Taip

Žingeidauja.
Fondai ir Aukos.
Renka Duokles, Bet Nieko

Neduoda.
Kaip ir Pranašas.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Atmušimui nacių propagan
dos Amerikoje valdžios įstai
ga “Office of Facts and Fi
gures’’ leidžia žurnalą “Divide 
and Conquer.’’ Ten duodamas 
patarimas, kaip pažinti nacių 
propagandą.

Pavyzdžiui, naciai dabar vi
sur šaukia: “Stalinas darosi 
per daug drūtas, bolševizmas 
nušluos visą Europą.’’ Todėl, 
girdi, nereikia teikti Sovietų 
Sąjungai karinės paramos.

Lygiai tokią gązdinimo pro
pagandą dabar veda lietuviš
ka pronaciška spauda — “Dir- 
'Va,” “Keleivis,“ “Draugas,” 
“Naujienos,” “Naujoji Gady
nė” ir kiti to paties kailio 
šlamštai. Jie dar priduria: 
Lietuvai pavojus iš Sovietų pu
sės !

Kas nori, gali savo pavar
des pakeisti. Amerikoje yra 
priimta. Įstatymai leidžia.

Kam čia svarbu, kaip kas 
nori vadintis?

Betgi Chicagos “Draugas” 
išpiško tuo reikalu visą edi- 
torialą (“Draugas” birž. 18 
d.). Tarpe kitų, sumini ir ma
ne.

Ir tai jau nebe pirmas kar
tas priešai bando svietui įkal
bėti, būk aš gyvenąs po sveti
ma pavarde, tai yra, mano pa
vardė nesanti mano pavardė!

Man tai didelė naujiena — 
tiesiog stebuklai.

Tiems visiems žingeiduo- 
liams pasakysiu į ausį: Gi
miau Bimba ir tebesivadinu 
Bimba. Mano tėvas irgi buvo 
Antanas Bimba.

“Vilnies” angliškam jaunuo
lių skyriuje F. S. paduoda įdo
mių žinių apie įvairius lietu
viškus pronaciškus fondus. Pa
vyzdžiui, smetonininkų fon
das, kurio garbės pirmininku 
yra pats Smetona, pernai su- 
kolektavo $4,491.81.

Iš tos sumos administracija 
suvalgė $2,443.98. O $867.93 
išleido “pašalpai” — pasiuntė 
Vokietijon!

$1,628 tebeguli fondo ižde, 
kuriais, žinoma, naudojasi po
nai viršininkai.

Dar vis Strazdas ir Stilsonas 
teberenka duokles nuo nelai
mingų Lietuvių Darbininkų 
Draugijos narių. Bet jau ke
linti metai ta draugija neišlei
do nei vienos brošiūros.

Beje, ta sudžiovus sosaidė 
susivienijo su dar daugiau su
džiūvusią Lietuvių Socialistų 
Sąjunga.

Tėvų toms sektoms netrūks
ta, bet vaisių jokių neišduoda. 
Prie Grigaičio prisidėjo ir Bui
vydas, bet kaip niekas neišėjo, 
taip neišeina.

Mūsų šalies vidaus reikalų 
sekretorius Harold Ickes jau 
kelintą sykį pranašauja visai 
naują pasaulį po šio karo. 
Kalbėdamas Pittsburghe slavų 
susirinkime jis vėl pasakė:

“Mes Įžengiame Į paprasto 
žmogaus gadynę. Pasaulio lais
vos tautos nuspręs taip, kad 
ta gadynė turi būti kontroliuo
jama paprasto žmogaus.”

Sunku pasakyti, ką ponas 
Ickes turi mintyje. Paprastu 
žmogum iki šiol buvo priimta 
vadinti darbo žmogų. Bet 
Ickes nėra tas, kuris skelbtų 
tokio paprasto žmogaus kon
trolę.

Paprastas žmogus viešpa
tauja tiktai socialistinėje san
tvarkoje. Gi Ickes niekur nėra 
pasisakęs už socializmą.

Netekimas Tobruko pastatė 
ant kojų visus Hitlerio šali
ninkus. Jie dabar šaukia:

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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AMERIKA ATIDARYS 2-RĄ FRONTĄ, UŽTIKRINA HOPKINS
Sovietiniam Fronte 
Naciai Prarado 10

Miliony Kariu
Maskva, birž. 23. — So

vietų Žinių Biuras paskel
bė, jog Hitleris per metus 
prarado 10 milionų savo 
karių sovietiniame fronte, 
užmuštų, sunkiai sužeistų 
ir nelaisvėn paimtų. O So
vietai neteko puspenkto mi- 
liono karių, kaipo užmuštų, 
sunkiai sužeistų ir nelais
vėn patekusių.

Vien užmušta buvo pus
ketvirto miliono hitlerinin
kų. Vokiečiai prarado 20,- 
000 orlaivių, 24,000 tankų 
ir 30,500 kanuolių. Sovie
tai neteko 9,000 orlaivių ir 
15,000 tanku.

70 iš kiekvieno šimto su-1 
žeistų raudonarmiečių buvo 
sugydyta ir sugrįžo fron- 
tan; o sužeistų nacių tik
tai 40 iš šimto tegrįžo 
frontan.

Hitleris tikėjosi “žaibiš
kai” laimėt karą prieš So
vietus; todėl vokiečiams ne
buvo parūpinta gana ligon- 
vežimių ir kitų įrengimų 
bei aptarnavimų sužeistie
siems.

Sovietai Užtvėrė Spragi 
Sevastopolio Gynimo 

linijoje
Maskva, birž. 23. — Did- 

vyringi Sevastopolio kovo
tojai užtvėrė spragą, kurią 
vokiečiai dvi dienos atgal 
buvo praardę šiaurinėje to 
miesto gynimo linijoj, kaip 
praneša United Press, ame
rikiečių žinių agentūra. Se
vastopolio gynėjai sustabdė 
bet kokį vokiečių pasistū- 
mimą pirmyn.

Naciai yra pasiekę kai 
kurias pirmąsias Sovietų 
pozicijas aplink Sevastopo
lį, bet jie niekur nepralaužė 
sovietinių apsigynimo lini
jų.

PASTIPRINIMAI SE
VASTOPOLIUI

Maskva, birž. 23. — So
vietų laivai atgabeno gana 
didelį skaičių naujos ka
riuomenės pastiprint Seva
stopolio gynėjus, nors na
ciai visais galimais būdais 
atakavo tuos laivus.

88 Žuvę su Nuskandintu 
Amerikos Laivu

Washington, birželio 23. 
— Fašistų submarinas tor- 
pedavo ir nuskandino vieną 
prekinį Amerikos laivą At
lanto Vandenyne, netoli šios 
šalies. 81-nas asmuo išgel
bėtas, o kiti 88 gal bus žu
vę.

Chungking, Chinija. — 
Chinai atmuša japonų ata
kas 62-jų mylių linijoj pa
lei Nanchahg - Hangchow 
geležinkelį.

Lietuviško Dalinio Raudonojoj Armijoj karys, kavale
ristas, lietuvis Golosčenskas, su savo žirgu pasiruošęs 
stoti Į mūšį su amžinais lietuvią tautos priešais, vokie
čiais, kad juo greičiau Lietuvą išlaisvinti. Fotografija 
atėjo per radiją.

VONSIATSKIS, RUSU FAŠISTU VADAS, 
ĮKALINTAS KAIP ŠNIPAS

Hartford, Conn. —Anas
tas A. Vonsiatskis, rusu fa- 
šistų vadas, prisipažino fe- 
deraliame teisme, kad jis 
šnipinėjo karinius Ameri
kos sekretus ir perdavinėjo 
juos Vokietijai ir Japoni
jai. Už tai jis tapo nuteis
tas penkis metus kalėti ir 
$5,000 baudos užsimokėti. 
Jeigu būtų neprisipažinęs, 
tai būtų ilgesniam laikui į- 
kalintas.

Vonsiatskio sėbras šni
pas dr. Otto Willumeit 
taipgi prisipažino kaltu. Du 
kiti Vonsiatskio bičiuliai, 
dr. Wolfgang Ebell ir Phi- 
ladelphijos liuterių kuni

Fašistai Susibūrę prie 
Egipto Sienos

Cairo, Egiptas, birž. 23.
— Vokiečiai ir italai sutel
kė dideles karo jėgas palei 
Libijos rubežių su Egiptu. 
Manoma, kad jie greitu lai
ku briausis į Egiptą, linkui 
Suezo Kanalo. Šiuo gi tar
pu nėra didelių mūšių.

Amerikos Lakūnai
Veikia Libijoj

Cairo, Egiptas, birž. 23.
— Amerikos orlaiviai, vai
ruojami amerikiečių, smar
kiai bombardavo fašistų 
stovyklas Libijoj.

gas Kurt Milzahn bando 
teisintis.

Vonsiatskis pernai davė 
$2,800 G. W. Kunze’i, va
dui Vokiečių - Amerikiečių 
Bundo, kad išgautus kari
nius Amerikos sekretus per- 
leidinėtų naciams į Meksi
ką; o iš Meksikos tie se
kretai buvo siuntinėjami 
Berlynui. Kunze yra pa- 
bėgęs.

Vonsiatskio pati yra mi- 
lionierė amerikone. Val
džios agentai, neseniai da
rydami kratą Vonsiatskių 
dvare Thompsone, Conn., 
rado nemažai ginklų, fašis
tinių lapelių ir knygpalai
kių ir uniformų.

Angly Seimas Svarstys 
Nepavykimus Libijoj
London, birželio 23. — 

Kai kurie Anglijos seimo 
nariai kritikuoja savo val
džią ir komandą už prara
dimą Tobruko ir už kitus 
nepasisekimus Libijoj. Vi
sas seimas svarstys tą 
klausimą.

Anglų Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Nacius

London. — Būriai Angli
jos orlaivių bombardavo 
Emdeną, Vokietijos subma- 
rinų stovyklą, ir kitus na
cių punktus Belgijoj, Ho- 
landijoj ir šiaur. Franci jo j.

"Yankiai Ateina,” Sako Raudon
armiečiams Wm. Green, Galva 

Amerikos Darbo Federacijos
Litvinovas Pareiškė: Būtu Pakirsta Hitlerio Armija, Jeigu Antras Frontas Būty Atidarytas, 

Kuomet Sovietų Ofensyva Buvo Nusilpninus Nacius
New York. — Harry 

Hopkins, artimiausias pre
zidento Roosevelto asmeni
nis patarėjas, pareiškė di
džiame masiniame susirin
kime Madison Square Gar- 
dene pirmadienio vakare, 
kad Amerika atidarys an
trą frontą prieš Hitlerį, o 
jeigu reikės, tai ir trečią ir 
ketvirtą. Hopkins, Lend- 
Lease (karinių paskolų) ad
ministratorius, tarp kitko, 
sakė:

“Dešimt mėnesių atgal 
aš nuvykau į Maskvą. Ga
lingoji vokiečių armija ta
da grūdosi į pat Maskvos 
vartus... Tą vakarą aš nu
ėjau pas Sovietų valdžios 
vadą (Staliną). Po keturių 
valandų pasikalbėjimo su 
juom Kremliuje aš išėjau 
įsitikinęs, kad vokiečių ar
mija žiemavos NE Lenin
grade ar Maskvoj, bet šal
tuose, klaikiuose miškuo
se...

“Midway ir Koralų Jūros 
mūšiai yra įžanga į neiš
vengiamą pragaištį, kurios 
susilauks Tojo (Japonijos 
ministeris pirmininkas) ir 
žiauri jo karinė diktatūra.

“Tojo, geriau iš anksto 
pasirink įrankį, kuriuom 
tu ir šimtai tavo ofi-cierių 
nusižudys, p a s i d a rydami 
hara-kiri (išsipjaudami sau 
vidurius)...

“Dabar mes turime sve
čią Churchill’į, narsų ir ko
vingą anglų vadą. Jis čia 
atlieka tik vieną reikalą — 
jis kartu su prezidentu ir 
kariniais Amerikos ir An
glijos patarėjais planuoja 
ofensyvį karo vedimą, ir aš 
galiu jus užtikrint, jog ta
tai yra sėkmingai daro
ma...

“Mes žinome, kad jie (So
vietų armija) kovoja prieš 
labai persveriančias jėgas. 
Mes žinome, jog Rusijos 
frontas yra svarbiausias 
pasaulyje frontas...

“Mūsų siunčiami reikme
nys pasiekia nišų fron
tą... Bet mes dar daugiau 
turime padaryti ir padary
sime.

“Ar antrą frontą atida
rysime? Taip, ir jeigu rei
kės, tai atidarysime dar 
trečią ir ketvirtą frontą, 
kad visomis pusėmis su- 
veržt vokiečių armiją lan
ku ofensyvos plieno.

“Kadaise Mussolinis no
rėjo Ethiopijos — ir gavo 
ją. Na, kuomet šis karas 
pasibaigs, jeigu Italijos 
žmonės patys nenorės pa
kart Mussolinį už jo niek
šiško kaklo, tad aš tik pa
linkėčiau, kad jie atiduotų 
jį į maloningas rankas 
Ethiopijos karaliaus.

“Mes kariaujame, kad vi

siškai sunaikint Hitlerio 
jėgą... kariaujame už A- 
meriką, už savo namus, už 
savo šeimas.

“Aš esu įsitikinęs, jog 
mes galime laimėt visu| J- 
ną pergalę kare ir taip pat 
galime laimėt pastovią tai
ką. Kaip mes galime kovot 
išvien su Rusija, Anglija ir 
Chinija, kariniais mūsų są
jungininkais, taip mes ga
lime laimėt ir taiką su jų 
bendradarbiavimu ir pasto
viu draugingumu.”

Žemiau paduodame iš
traukas iš kalbų, kurias tą 
vakarą Madison Square 
Gardene pasakė Maksimas 
Litvinovas, Sovietų amba
sadorius Amerikai, ir Wil
liam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos pirminin
kas.

LITVINOVO KALBA
“Kodėl Hitleris po savo 

didžių pergalių (vakarinė
je Europoje) pradėjo rizi
kingą karą prieš Sovietų 
Sąjungą?...

M. LITVINOVAS

“Hitleris skubėjo... Jis 
turėjo duot darbo milžiniš-l 
ko m savo armijom.

Japonų Submarinas Ne
padarė Nuostolių ' 

Amerikos Pakrantei
San Francisco, Calif. — 

Fašistų submarinas palei
do devynis šovinius linkui 
Forto Stevens, ties Colum
bia upės žiotim, šiaurinėje 
dalyje Oregon valstijos. Vi
si šoviniai nukrito į smėlį 
ir mišką, nepadarydami jo
kių karinių nuostolių. Su
prantama, kad tai buvo ja
ponų submarinas.

Amerikos^ųrlaiviai ir ka
riniai laivai dabar medžio
ja tą submariną.

London. —Anglų subma
rinas nuskandino vieną ita
lų šarvuotlaivį Viduržemio 
Jūroje.

“Jis siekė vieno tikslo— 
išvengt karo dviejuose fron
tuose. Kada Hitleris galė
jo padaryt išvadą, jog va
karinėje Europoje faktinai 
jau yra pertaika (paliau
bos) ir tikėjosi, kad ten ne
bus jokių subruzdimų prieš 
jį, tada jis užpuolė Sovietų 
Sąjungą.

“Sovietų Sąjunga suraki
no Hitlerio jėgas rytiniame 
fronte ir tuom davė gali
mybę savo talkininkei An
glijai ir Jungtinėms Valsti
joms, po jų įstojimo karan, 
prisiruošt ir sukaupt jėgas 
būsimiems veiksmams. Tos 
jėgos, deja, turėjo būti iš
sklaidytos po atskirus fron
tus... Nors Sovietų Sąjun
ga gavo brangios medžiagi
nės paramos iš Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos, tačiau 
kol kas negana tos para
mos, atsižvelgiant į karo 
veiksmų dydį (sovietinia
me fronte).

“Bet dabar yra tikro pa
grindo tikėtis, jog ši padė
tis pasikeis artimoje atei
tyje, ir Hitleris turės atsi
sakyt nuo savo mylimo tiks
lo, kur jis siekia vesti karą 
tiktai vienu frontu. Tuo tar
pu jis, tačiaus, pajėgė pa
imt iniciatyvą tūlose dalyse 
sovietinio fronto, vėl per
eit i ofensyva ir laimėt ke
lias naujas pozicijas.

“Negali būti jokios abe
jonės, kad jeigu vokiečių 
jėgos būtų buvusios nu
kreiptos nuo s o v i e t i n io 
fronto dar kur kitur tuo 
momentu, kada Raudonoji 
Armija turėjo iniciatyvą 
savo rankose, kada vokiečių 
kariuomenė buvo nusilpnin
ta ir dvasiniai nupuolus; 
tai visa karinė palėtis bū
tų galėjus pasikeisti, ir ti
krai būtų buvę galima kirs- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Charkovo Fronte So
vietai Laimi prieš 
Nacių Ofensyvą

Maskva, birž. 23. — Na
ciai pradėjo naują ofensy
vą Charkovo fronte. Rau
donoji Armija ne tik atmu
šė jų atakas, bet permetė 
vokiečius atgal per vieną 
svarbią upę ir atėmė iš jų 
tam tikrą skaičių kaimų į 
vakarus nuo tos upės. Dau
gelis nacių paskendo.

Maskva. — Sovietai lai
vais iškrausto iš Sevastopo
lio vaikus ir tuos civilius 
žmones, kurie nėra būtinai 
ten reikalingi.

Berlin, birželio 23. — Na
ciai sakosi pasiekę rubežių 
tarp Libijos ir Egipto.



Antras Puslapis* laisvi

Stoka Agresyviškos Dvasios..
United Press korespondentas, Richard 

D. McMillan, praneša iš Kairo Amerikos 
spaudai savo nuomonę, kodėl žlugo Tob- 
rukas, kodėl Jungtinėms Tautoms Libi
joje buvo užduotas toks skaudus smū
gis.

Mr. McMillan, nevyniodamas akmens 
į vatą, pareiškia, kad Tobrukas žlugo 
del stokos agresyviškos dvasios britų ar
mijoje. Korespondentas, tačiau, pastebi, 
jog nereikia prastai manyti apie britus 
karius — jie buvo geri, jie puikiai ko
vojo. Bet kariuomenės vadovybėj stoka- 
vo agresyviškumo. Mr. McMillan per
daug* dažnai girdėdavo britus karinin
kus klausiant: “Kažin, kur Rommelis 
dabar pradės mūšius?” Bet labai retai 
buvo girdima: “Kažin, kur mes dabar 
užduosime smūgį Rommelitii?”

Per visus šiuos mūšius, sako kores
pondentas, birtai niekur nebandė priešą 
pulti tiek, kiek jie galėjo. Jie vis tik 
gynėsi, jie vis tik laikėsi defensyve.

Na, ir tas privedė prie to, prie ko 
privedė.

Jeigu panašiai bus daroma ir su ant
rojo fronto atidarymu Europoje, kaip 
buvo daryta Afrikoje, tai dalykai Jung
tinėms Tautoms bus ne koki. Bet mes 
tikimės, kad su antrojo fronto atidary
mu Europoje atsivers naujas lapas.

Privalome Atsiminti Prezidento 
Žodžius

Nelabai senai prezidentas Roose veltas 
kalbėjo apie žinias iš karo frontų ir 
žmonių nuotaiką. Jis pažymėjo, kad “ge
ros” ir “blogos” žinios neprivalo mūs ant 
syk padaryti perdideliais optimistais 
neigi perdideliais pesimistais. Karas yra 
karas. Šiandien gauname blogų žinių, o 
rytoj gausime gerų. Mes negalime tikė
tis visuomet matyti tik laimėjimus, — 
visuomet atsiminkime, kad bus ir pra
laimėjimų. Nes jeigu visuomet turėtum 
tik laimėjimus, be pralaimėjimų, tuomet 
karas būtų lengva “išgraiti.”

Tasai prezidento patarimas turėtų bū
ti kiekvieno ir kiekvienos galvoj. Šian
dien, pav., mes esame susirūpinę dėl 
žlugimo Tobruko, bet rytoj tikėkimės 
susilaukti gerų žinių, žinių apie Jungti
nių Tautų laimėjimus.

Ir taip bus, iki karas uŽšibaigs, iki 
Ašis bus sunaikinta. ■ ■ - ■ .1.... .

Sevastopolio Gynimas
Jau devyni mėnesiai, kaip Raudonoji 

Armija didvyriškai gina Sevastopolio 
prieplauką ir tvirtumą. Tokio didvyriš
kumo, kokį parodo Sevastopolio apgynė
jai, dar žmonijos istorijoj nėbuvo. Jau 
pirmesnėse kovose sevastopoliečiai išnai
kino per 50,000 nacių ir rumunų fašistų.

Bet dabar jau trys savaitės dieną \r 
naktį Sevastopolį puolą virš 150,000 na
cių ir rumunų, šimtai orlaivių, šimtai 
tankų! Naciai ir rumunai užėmė eilę Se
vastopolio fortifikacijų, bet jiems tas 
atsiėjo apie 40,000 užmuštų ir 60,000 su
žeistų, šimtus orlaivių, tankų, kanuolių 
ir kitų ginklų.

Hitlerininkai norėjo paimti tą tvirtu
mą iki birželio 22 dienos, kad metų už
puolimo ant Sovietų Sąjungos sukakty 
fašistai būtų galėję pasigirti, kad jie už
ėmė Sevastopolį. Jie grūdo kareivius de
šimtimis tūkstančių į ugnį, jie kasdien 
neteko iki 3,000 užmuštų, bet nepaisė. 
Jų propagandos aparatas šaukė: “Paė
mėm Maksim Gokio fortą”... “Stalino 
fortą”... “Lenino fortą”... “Jau priemies- 
tyj,” bet didvyriški raudonarmiečiai, So
vietų lakūnai ir jūreiviai krušino kiek
vieną priešo ataką, suvertė kalnus nacių 
ir rumunų lavonų!

Tobrukas pasidavė. Anglų armija Li
bijoj gavo didelį smūgį ir suteikė pro- 
naciams progos šaukti, kad atidėti antrą 
frontą iki 1943 metų. Bet didvyriškas 
Sevastopolis laikosi. Leningradas ne 
vien atmuša atakas, bet užima nuo prie
šo pozicijas. Hitlerio garsinta pavasario 
ofensyva susmuko prie Kerčio ir Char- ( 
kovo. Raudonoji Armija išilgai 2,000 
mylių frontą laiko sukausčius hitlerinin
kus ir jų talkininkus ir pasiryžus dar 
1942 metais nusukti jiems sprandą, jei
gu tik Anglija ir Jungtinės Valstijos at
liks savo pareigą.

Kas bus su Sevastopoliu, sunku pasa
kyti. Ar galės tie kovotojai ir toliau nai
kinti žmonijos priešus, ar daug kartų 
galingesnė priešo jėga įveiks juos, pri- / 
vers pasitraukti? Jeigu Sevastopolis ir ' 
bus nacių paimtas, tai jo gynėjai bus 
atlikę milžiniškus žygius. Jie jau sunai
kino tiek priešo jėgų, kad tas priartins 
žmonijos pergalę. Mes linkime, kad Se
vastopolis taptų fašistų kapais.
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Tobruko Žlugimas ir Tuo jautimai 
Jungtinių Tautų Uždaviniai

“Mano nuomone, Britų kariuomene 
yra pilniausiai paruošta ir apginkluota 
antrąjam frontui; jinai laukia jo, ji lau
kia pradėti antrąjį frontą...

“Neprivalo būti jokių nereikalingų 
suvėlavimų pasiuntimui tuojau ekspedi
cinių jėgų antrąjam frontui. Kai kurie 
aukštose valdiškose vietose sėdį asme
nys yra griežtai nusistatę prieš antrąjį 
frontą. Mes privalome juos iš ten paša
linti.”

Šitaip pereitą sekmadienį Birmingha- 
me, Anglijoje, kalbėjo lordas Beaver- 
brookas, ilgoką laiką buvęs karinėje Di
džiosios Britanijos ministerijoje ir šiuo 
metu užimąs žymią vietą. Jis kalbėjo 
masiniame mitinge, suruoštame pasvei
kinti Tarybų Sąjungą birželio 22 dienos 
proga.

Kitais žodžiais, lordas Beaverbrookas 
žino, ką jis kalba. Jis supranta padė
tį Didžiojoj Britanijoj, jis nusimano a- 
pie dalykus Amerikoj ir Tarybų Sąjun
goj.

Bet kai lordas Beaverbrookas šitaip 
kalbėjo Birminghame, tai iš Londono 
paleista pasaulin tokių žinių: Tobruko 
žlugimas gali nukelti antrojo fronto Eu
ropoje atidarymą iki 1943 metų!... Girdi, 
karinė nelaimė Libijoje pakeitusi padėtį 
ir dėlto Molotovo susitarimas su Edenu 
Londone ir su preziderttu Rooseveltu 
Washingtone turėsią būti gyveniman 
pravesti pavėluotas!...

Amerikoje visokį karo “strategai,” 
kurie prieš metus laiko pranašavo So
vietams ne daugiau, kaip tris mėnesius 
laiko gyventi, pradėjo panašią kampani
ją. Esą, antrojo fronto atidarymas dar 
nebūsiąs galimas dėl visos eilės įvykių, o 
svarbiausiai — dėl įvykių Libijoje.

Nereikia nei aiškinti, kad tas viskas 
kvepia Hitlerio propaganda, kad tas vi
skas rodo, jog tos rūšies “karo eksper
tai” niekad nenorėjo ir nenori matyti 
antrąjį frontą atidarytą.

Daugiau. Tos rūšies “žinovai” dar ir 
taip rašo: antrojo fronto atidarymas tu
rėtų būti padarytas grynai tik dėlto, kad 
Sovietų Sąjunga jo nori, kad ji jo prašo. 
Atrodytų, kad šiandien Sovietų Sąjunga 
kariauja ne dėl visų Jungtinių Tautų 
laisvės ir saugumo, bet tik dėl savo nau
dos. Tų “ekspertų” nuomone, Hitlerio 
sumušimas yra Sovietų Sąjungos daly
kas, o ne Amerikos, Anglijos, ir kitų 
jungtinių tautų!

Žinoma, toki samprotavimai neturi 
nieko bendro su mūsų krašto uždavi
niais, — uždaviniais Hitleriui sumušti 
juo greičiausiu laiku.
. Mūsų nuomone, Tobruko žlugimas 
kaip tik ir turi priversti Angliją ir A- 
meriką atidaryti antrąjį frontą dabar, 
tuojau. Tiesa, mes nesame joki “karo 
ekspertai” ir jais nepretenduojame būti. 
Bet mes žinome vieną nesumušamą tie
są: priešas reikia mušti, ten, kur jis ar
čiausiai stovi.

O šiandien Didžiąjai Britanijai ir 
Amerikai naciškos jėgos arčiausiai sto
vi Europoje. Jos stovi tuč-tuojau, po 
nosimi. Jos stovi kraštuose, kurių žmo
nės baisiai neapkenčia fašistų, okupan
tų. Tie žmonės tik laukia progos, kada 
bus atidarytas antrasis frontas, kada bus 
jiems duodamas į ranką ginklas, kuriuo 
jie galėtų smeigti visa jėga į priešo nu
garą.

Tegu tik Hitlerio jėgos bus mušamos 
iš rytų ir vakarų (Europoje), tuomet 
jis negalės jų gabenti į Afriką ir Azi
ją. Štai, kodėl, mūsų nuomone, kuovei- 
kiausiai turi būti vykinamas tarp Molo
tovo ir prezidento Roosevelto susitari
mas, štai, kodėl turi būti tuojau atida
rytas antrasis frontas Europoje!

Liepos 4 d. įvyks “Lais
vės” naudai piknikas May
nard, Mass. Tai Bostono 
apylinkės piknikas.

Liepos 5 d. “Laisvės” 
piknikas bus Klaščiaus Clin
ton Park, Maspeth, N. Y., 
tai didžiojo New Yorko 
apylinkės piknikas.

Bostono ir Brooklyn© 
apylinkėse turime labai rim
tai darbuotis, kad mūsų 
dienraščio piknikai pavyk
tų. Nes šie du parengimai 
finansiniai daug reiškia 
mūsų dienraščiui.

Reikia pasistatyti sau už 
pareigą būt viename ar an
trame iš minėtų piknikų, 
nes tai yra labai svarbu. 
Bet jei dėl kokios priežas
ties negalėtumėte būti, tai

Tobruko Katastrofa 
ir Antras Frontas

Vokietijos hitlerininkai ir 
Italijos fašistai užėmė To
bruko tvirtumą, Libijoj, ir 
uždavė mūsų talkininkei 
Anglijai skaudų smūgį. Tik 
prieš tai kelios dienos per 
sunkias kovas prasimušė į 
Tobruką Anglijos laivų kon
vojus su reikmenimis ir, 
manoma, kad tie karo reik
menys pateko priešui. Aiš
ku, kad ir gera dalis Angli
jos armijos pateko nelais
vėn. Tai didelis mūsų fron
tui smūgis.

Ir kas už tai kaltas? Vie
ni sako, būk Hitlerio tan
kai, prieštankinės kanuolės, 
orlaiviai ir kiti ginklai ge
resni. Kiti pasakoja kito
kias istorijas. Mūsų supra
timu, tos istorijos mažai tu
ri pamato. Hitleris geriau
sius ginklus ir geriausias 
armijos dalis naudoja prieš 
Sovietų Sąjungą, o Raudo
nosios Armijos kovose daug 
tų ginklų suimta ir nieko 
slaptingo Hitleris negali 
turėti, nes ką, jis turi, tai 
Raudonoji Armija jau se
niai atidengė, o ką žino apie 
priešo ginklus Sovietų Są
junga, tą žino ir jos talki
ninkės. Prie to, ir Angli
jos armija Libijoj buvo už
davus kelis smūgius Hitle
rio jėgoms, suėmus tankų, 
kanuolių ir kitų ginklų, 
apie dvi savaitės atgal tie
siai buvo sakoma, būk an
glų karo jėgos net buvo ap
supę nacių generolo Rom
mel jėgas. Reiškia, Hitleris 
negalėjo turėti slaptų gink
lų. Ta pasaka, daugiau pa
naši į isteriją.

Tai kodėl naciai laimėjo, 
o anglai pralaimėjo? Čia 
reikia jieškoti kitų priežas
čių, o ne “slaptų ginklų.” 

lygiai tą pačią dieną paau
kokite savo dienraščiui tą 
sumą, kiek jums kainuotų 
dalyvavimas piknike.

Draugai Brukauskai iš 
Elizabeth, N. J., apgailes
tauja, kad dėl drg. Bru- 
kauskienės nesveikatos ne
galės būti “Laisvės” pikni
ke ir paaukojo tam tikslui 
$2.

Labai svarbu dalyvauti 
piknike. Bet jei dėl kokių 
priepuolių negalėtumėte da
lyvauti piknike, turėkite 
mintyje draugus Brukaus- 
kus, padarykite taip, kaip 
jie padarė.

Abiejų piknikų bilietai 
yra platinami iš anksto. 
Darbuokimės, kad kuo dau
giausia jų išplatinti.

P. Buknys.

Vyriausia priežastis bus ta, 
kad Anglija vis neperina 
prie ofensyvo prieš Hitlerį. 
Ji turi ant savo salų gerai 
ginkluotos ir išlavintos ar
mijos, kaip pati daug kar
tų skelbė — apie 4,000,000! 
Šiaurinėj Airijoj yra galin
gos Jungtinių Valstijų jė
gos. Jeigu nors ketvirta 
dalis tų jėgų būtų permes
ta į Franciją, Belgiją, Nor
vegiją ir atidarytas antras 
frontas, tai šios katastro
fos anglai nebūtų susilau
kę Libijoj. Antras frontas 
yra būtina pareiga Angli
jos ir Jungtinių Valstijų, 
kaip ir jų talkininkių karo 
laimėjimo ir laimėjimo 
greičiau ir su mažesnėmis 
žmonių ir turto aukomis.

Anglijos karo vadai veža 
kelis tūkstančius mylių sa
vo armiją ir ginklus į Li
biją. Anglijos konvojus 
veik ant 2,000 mylių, Vidur
žemio Jūroj atakuoja na
cių ir fašistų submarinai, 
orlaiviai ir karo laivai. 
Tuo gi pat kartu Anglija 
yra tik 21-na mylia atstu
mo nuo Francijos, kur An
glija gali armiją ir reik
menis permesti ne vien di
deliais laivais, bet mažais 
laiveliais, orlaiviais, gerai 
juos apsaugodama iš oro ir 
nuo pakrančių iš galingų 
kanuolių.

Ir mūsų supratimu, kol 
Anglijos vyriausybė ir jos 
karo komanda jieškos 
frontų Libijoj, ar kur ki
tur už daugelio tūkstančių 
mylių, tol mūsų talkininkai 
neturės pasisekimo. Ir iš 
Jungtinių Valstijų į Angli
ją ir Franciją reikmenis 
reikėtų pristatyti tik apiel 
4,000 mylių, o į Libiją ve

žame aplinkui visą Afriką, 
per Raudonąsias Jūras, 
kas sudaro apie 14,000 my
liu! v

Tobruko katastrofa turė
tų nors dabar pamokyti 
Angliją, kad reikia vesti 
apsigynimo karas Libijoj ir 
Egypto fronte, bet tuo kar
tu visu griežtumu užpulti 
nacių Vokietiją iš oro. Rei
kia padėtį į šalį pasaką, 
kad “oras blogas.” Oras vi
sada yra “blogas” i)' “ge
ras” karo sąlygose. Raudo
nosios Armijos komanda 
niekados nesiskundė, kad 
jos orlaiviams “oras blo
gas”, nors visi žinome, kad 
Sovietų Sąjungos fronte 
buvo tokio baisaus oro, y- 
pač žiemą, apie kurį ir pa
mąstyti baisu.

Anglijos laimėjimui rei
kia kuogreičiausiai atidary
ti antras frontas, kuris tuo 
pat kartu padėtų jos armi
jai Libijoj ir Egypte, Ju- 
g o s 1 a v ijos partizanams, 
Raudonajai Armijai mušti 
bendrą priešą Rytų Fron
te, pakeltų Francijos, Bel
gijos, Holandijos, Danijos, 
Norvegijos ir kitų paverg
tų tautų ūpą ir pasiryžimą 
kovai iš vidaus. Tokis turi 
būti atsakymas į Tobruko 
katastrofą, kad neįvyktų 
Aleksandrijos, Suezo Kana
lo, Egypto, Sudano ir kitos 
katastrofos.

Čia mes turime pastebėti, 
kad Anglijoj ir pas mus 
Amerikoj aktyviai veikia 
munichieriai, tie elementai, 
kurie visada laikėsi politi
kos, lai Hitleris su Sovietų 
Sąjunga mušasi, o jie sė
dės ramiai ir kada Sovietai 
ir Hitleris pavargs, tai jie 
“padarys pasaulyj tvarką.” 
Ši politika yra Jungtinėms 
Tautoms pragaištinga, ji 
atvedė Hitlerį prie galios, 
ji davė Hitleriui progą pa-
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vergti visą Centralinę ir 
Vakarinę Europą, ji išaugi
no jo jėgas, ji išaugino tą 
pasaką, būk “Hitlerio armi
ja nesumušama,” kurią į 
dulkes sudaužė Raudonosios 
Armijos smūgiai. Jungtinės 
Tautos siekdamos karo lai
mėjimo turi kartą ant vi
sados padaryti galą šiai 
pragaištingai munichierių 
politikai, kuri tikrumoj yra 
Hitlerio politika — pada
linti ir pavergti.

Iš Tobruko katastrofos 
minėti asmenys daro Hitle
riui naudingas išvadas, jie 
straipsniuose ir per radio 
puldo Jungtinių Tautų vie
nybės dvasią ir ūpą. Jie pa
sakoja nacių istorijas apie 
“slaptus” ir “geresnius” 
Hitlerio ginklus. Jie jau 
šaukia, kad Anglija ir A- 
merika negali 1942 metais 
atidaryti antrą frontą, nes 
būk jų ginklai yra prastes
ni, būk reikia duoti armi
jai laiko persiginkluoti, 
persiorganizuoti ir antrą 
frontą atidėti net iki 1943 
metų! Tokios išvados yra 
sena munichierių giesmė— 
lai Hitleris ir jo razbainin- 
kų šaika — Finliandija, Ru
munija, Italija, Vengrija ir 
talkininkai veda karą prieš 
Sovietų Sąjungą, o jie būk 
1943 metais atidarys antrą 
frontą.

Ar tie ponai pasiklausė: 
o kas butų,, jeigu iki 1943 
metų Hitleris su savo raz- 
baininkų šaika įveiktų So
vietų Sąjungą? Kas tada 
atsitiktų? Tada jam nebe
būtų jokio antro fronto, 
bet butų tik vienas Hitle
rio, Mussolinio, jų talkinin
kų ir Japonijos frontas ga
lutinam pavergimui Angli
jos ir Amerikos!

Amerikos liaudies reika
lai nusako, kad būtinai rei
kia, kad antras frontas 
tuojau butų atidarytas! 
Mūsų laimėjimai reikalau
ja, kad Anglijos, Jungtinių 
Valstijų susitarimas su So
vietų Sąjunga 1942 metais 
atidaryti antrą frontą butų 
pravestas, kad mes savo pa
reigas, savo pažadą išpildy- 
tume.

Antro fronto tuojautinis 
atidarymas yra vienatine 
sąlyga mums karą laimėti, 
kad daugiau nepasikartotų 
Singapore, Tobruko, Dun- 
qerkue katastrofos. Kas pa 
sakoj a, kad antras frontas 
reikalingas tik Sovietų Są
jungos pagelbai, tas skelbia 
nacių melą, tas padeda pra
vesti jų padalinti ir paver
gti politiką. D. M. Š.

London. — Vokiečių or
laiviai pleškino Southamp- 
toną, Anglijoj.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

BROOKLYNO MEZGĖJOS ATSIŠAUKIMAS Kūdikio Lavinimas
Kada Hitlerio razbainin- 

kų gaujos įsiveržė į Sovie
tų Šalį, mūs pažangios mo
terys tuojau statė sau klau- 
šimą: kaip ir kokiu būdu 
pagelbėjus Sovietų karžy
giams kovoje priešais faši
zmą? Pirmučiausia mūs 
moterys ėmėsi už virbalų 
mėgsti ir rinko audas dėl 
medikamentų.

Kad neeikvojus laiko vel
tui, moterys pavieniai ir 
kolektyviai pirkosi vilnas 
mezgimui ir kėlė vilnų fon
dą. Dar nesukako metai lai
ko nuo pradėtojo darbo, gi 
pasekmes turime sekamas: 
Numegsta 231 svederis; (44 
su rankovėmis), 233 poros 
kojinių, 9 šalikai, 5 poros 
pirštinių, 2 kepurės. Paga
mintų dirbinių vertė $1,- 
368.00. Sulig Macy, depar-

K. PETLITZKIENĖ 
įdėjus mažiausia pusantro 
tūkstančio darbo valandų pa
ramai raudonųjų didvyrių, 
kovojančių prieš barbarus 
hitlerininkus.

tamentinės krautuvės ąps- 
kaitliavimo, svederis su 
rankovėmis $5, be rankovių 
$4, pora kojinių $2, vien- 
linkas šalikas $2, kepurė 
$3. Mezgėjos mano, kad 
svederio su rankovėmis kai
na 9-10 dolerių, bet šiame 
atvėjuje, mūs moterys dėl 
nustatytos kainos nesikla- 
patija; su rankovėmis sve- 
deriai yra naudingesni ir 
kuri tik gali, — mezga su 
rankovėmis.

Iki šioliai, mezgėjos savo 
triusu yra pasižymėjusios 
sekamai:

1. K. Petlitzkienė, 90 porų 
kojinių.

2. A. Kalvaitienė, 28 be 
rankovių ir 10 su rankovėmis 
svederius.

3. R. Laukaitienė, 24 svede
rius be rankovių.

4. K. Rėklienė, 28 poras ko
jinių.

5. Mrs. D. Levenson, 12 sve- 
derių su rankovėmis, 3 be ran
kovių ir 2 poras kojinių.

6. N. Lipskienė, 8 su ran
kovėmis ir 3 be rankovių sve
derius.

7. E. Sungailienė, 5 be ran
kovių, vieną su rankovėmis 
svederį, 4 poras pirštinių ir 7 
poras kojinių.

8. A. Gilmanienė, 2 svede
rius ir 13 porų kojinių.

9. O. Čepulienė, 4 su ran
kovėmis ir 4 be rankovių sve
derius.

10. V. Adeikienė, 6 su ran
kovėmis svederius.

11. M. Rurkauskienė, 14 po
rų kojinių.

12. Mrs. Jean Clark 4 su 
rankovėmis, 2 be rankovių 
svederius ir šaliką.

13. K. šolomskienė, 4 su 
rankovėmis, 1 be rankovių 
svederius.

14. Nagulevičiūtė, 4 be ran
kovių ir 1 su rankovėmis sve- 
derj.

15. II. Andriuškevičienė, 4 
svederius.

16. A. Zablackienė, 3 su 
rankovėmis svederius ir 2 po
ras kojinių.

17. Mrs. Rosenbaum — 1 su 
rankovėmis svederį ir 5 šali- 
k us.

18. Draugė iš New Jersey, 3 
be rankovių svederius ir 17 
porų kojinių.

19. E. Finenko, 4 su ranko
vėmis svederius ir 5 poras ko
jinių.

20. II. Petkus, 7 svederius.
21. B. E. Senkevičienė, 3 

su rankovėmis svederius.
22. K. Rušinskienė, 2 sve

derius.
23. Mrs. Basoff, 1 svederį ir 

4 poras kojinių.
24. Mrs. A. Haley, 1 svederį 

ir I porą kbjinių.
25. B. Milčienė, 1 svederį ir 

1 porą kojinių.
26. E.,. Kasmočienė, 1 svede

rį ir 3 poras kojinių.
27. Mrs. Karas, 4 svederius.
28. M. Kupčinskienė, 5 po

ras kojinių.
29. O. Malinauskienė, 3 sve

derius, 2 poras kojinių ir 1 
kepurę.

30. E. Marcinkevičienė, 1 
su rankovėmis, 1 be rankovių 
svederį ir 1 porą kojinių.

31. Mrs. N. Nolan, 2 su 
rankovėmis svederius.

32. P. Naktinienė, 2 svede
rius.

33. M. Bovinienė, 2 svede
rius.

34. A. Gustaitienė, svederį 
ir 2 poras kojinių.

35. O. Pilvienė, 2 svederius.
36. S. Kleizienė, 8 poras ko

jinių ir kepurę.
37. O. Depsienė, svederį ir 

porą kojinių.
38. Mrs. Hober, ilgom ran

kovėm svederį.
39. A. Bečienė, ilgom ran

kovėm svederį.
40. Galia Babovich Owse- 

nek — ilgom rankovėm sve
derį.

41. F. Kazokienė, svederį.
42. S. Kazokytė, svederį.
43. K. Petrikienė, svederį.
44. V. Bukšnienė, svederį.
45. O. Kvietkienė, svederį.
46. A. Dobilienė, svederį.
37. A. Pakalniškienė, sve

derį.
48. Helen Zablackas, svede

rį.
49. Petrick, svederį.
50. Janulevičienė, 2 svede

rius.
51. M. Misevičienė, svederį 

su rankovėmis.
52. Alda Orman, svederį.
53. Helen Incas, svederį.
54. H. Jeskevičiūtė, svede

rį.
55. Mary Sinkus, svederį.
56. B. Navalinskienė, 2 sve

derius.
57. A. Lideikienė, svederį.
58. H. Rinkevičiūtė, 2 po

ras kojinių.
59. Motina, 2 poras kojinių.
60. M. R. Radchuk, šaliką.
61. A. šolomskaitė 1 svederį 

su rankovėm, 1 be rankovių.
62. Lukauskienė 2 poras ko

jinių.
63. Lopato, porą kojinių.
64. B. Kutkus, 3 poras ko

jinių.
65. Briedienė, porą kojinių.
66. Mrs. Mary Bloxsom, sve

derį su rankovėmis.
67. Albina Smaidjas — sve

derį su rankovėmis.
68. Stella Petrovski su drau

gėm, 5 svederius.
69. Olga Bukauskas, šaliką.
70. M. Valiulionienė, 2 su 

rankovėmis svederius.
71. Jurevičienė, 2 su ranko

vėmis svederius.
Draugių, būrys iš Easton, 

Pa. pridavė 10 svederių, 10 
porų kojinių ir porą pirštinių.

Iš Lowell, Mass, per draugę

Vera Figner Pragyveno Savo 
Teisėjus ir Seną Sistemą

Birželio 15-tą, Maskvoj, 
mirė Vera Figner, pereito 
šimtmečio revoliucionierė, 
kuri prasilenkė carizmo jai 
priteistos mirties bausmės, 
pergyveno 20 metų Šlissel- 
burgo tvirtumos kalėjimo 
urve, paskiau ištrėmimą ir, 
pagaliau, pragyveno . savo 
teisėjus ir pačią caristinę 
sistemą, už kuriai priešini
mąsi ji buvo nuteista my
riop.

Pergyventi sunkumai, ne
laisvė nepastojo jai kelio 
sulaukti ilgo amžiaus ir 
nuvertimo carizmo, nors jis 
ir ne tais būdais nuversta, 
kuriuos jos grupė nesėk
mingai išbandė. Jie tuomet 
tikėjosi, kad caristinė sis
tema bus galima prašalinti 
nužudymu carų ir tas buvo 
padaryta su Aleksandru 2- 
ju, 1881 m. Už dalyvavimą 
tame suokalbyje ji buvo a- 
reštuota 1883 m. ir nuteis
ta 1884 m. ir spalių 12-tą 
tapo užrakinta Šlisselbur- 
go tvirtumoje, iš kur išėjo 
tik 1904 metais ir po to bu
vo ištremta.

Iš karto ji buvo nuteista 
mirtin, paskiau mirties 
bausmė pakeista iki gyvos 
galvos kalėjimu, dar vė
liau — ištrėmimu.

Vera Figner paėjo iš 
aukštosios ponijos, buvo ge
rai pramokinta, v^rgo ne-

Chuladienę buvo prisiųsta 11 
| svederių.

Iš Paterson, N. J., per drg. 
Bimbienę prisiųsta 14 svede- 
rių.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius yra nustatęs kožno 
mezginio pagaminimui lai
ką. Dėl poros kojinių yra 
skiriama 15 darbo valandų; 
svederiui 26 darbo valan
dos. Ar ganėtinai yra apro- 
kuota įdėto darbo laikas, 
mes čion nespręsime, tik 
tiek galima pasakyt, kad 
numezgimui 90 porų koji
nių tegu bus sueikvota 1,- 
340 darbo valandų. Dirbant 
po 7 valandas į dieną, tai 
tokiai mezgėjų čampionei, 
kaip maspethietė K. Pet
litzkienė, išeis 190 darbo 
dienų.

Sunku yra įsivaizduoti, 
kad viena moteris galėtų 
numegsti desėtkus kojinių, 
kita vėl desėtkus svederių, 
o tokių yra gana daug. Nu- 
mezgimas tik vieno svede
rio jau skaitoma dideliu 
darbu, gi ką pamislyt apie 
desėtkus tokių megstinių.

Vilnoms brooklynietės 
sukėlė $481.97. Pačios, pa
vieniai mezgėjos yra pirkę 
gan daug vilnų; viena drau
gė yra pirkusi už suvirš 
$20, kita už $10, kelios už 
mažiaus. Pavieniai pirktos 
vilnos neįeina į bendrą su
trauką vilnų fondan, gi pa
gaminti mezginiai įeina. 
Paskutiniame Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkime, 
mezgėjos išsidalijo visas, 
vilnas ir patyrę, kad vilnų 
iždas vėl tuščias, nuspren
dė visokiais būdais dapil- 
dyti idant mezgimas būtų 
galima tęsti toliau.

Brooklyno Mezgėjų 
Komitetas:

J. Augutienė,
O. Depsienė, 
S. Kazokytė, *
K. Petrikienė. 

matė, tačiau ji neapkentė 
carizmo ir pačioje jaunystė
je stojo į eiles kovotojų 
prieš jį. Patekus kalėjiman 
ji išsilaikė viltyje, jog ka
da nors žmonija dagyvens 
“tikros lygybės ir laisves.” 
Galbūt toji dvasia ją ir iš
laikė per tuos ilgus kalė
jimo metus. Tiesa, jos svei
kata buvo pakirsta, išėjus 
jinai jau nepajėgė veikliai 
dalyvauti politinėje srityje. 
Tačiau net pastaraisiais ke
liais metais ji nekartą pa
kėlė savo balsą prieš fašiz
mo žiaurumus. Mirė baig
dama 90-tus metus, liepos 
7-tą būtų buvus 90 metų.

Veros Figner parašyta 
knyga “Revoliucionierės 
Atsiminimai” vaizdžiai api
būdina tą ankstybąjį prieš- 
caristinį judėjimą Rusijoj 
ir jos išgyvenimus Šlissel- 
burgo tvirtumoj. Amerikoje 
jos knyga buvo išleista 
1927 metais, anglų kalboj, 
ir yra laikoma kaipo viena 
iš žymiausių tos rūšies 
knygų.

Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos apdovanota 
artistė, solistė Kauno Valstybinės Operos, Aleksandra Stas
kevičiūtė, Tatjanos rolėj veikale “Eugenijus Oneginas,” 
Didžiajame Teatre Sovietų. Sąjungos, Maskvoj, birželio 
4-tą, 1942 metų. Paveikslas gautas per radiją.

So. Boston, Mass.
Didysis ALDLD dviejų ko

lonijų piknikas įvyks birželio 
(June) 27 ir 28 dienomis, 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Tai bus LLD 2-ros kuo
pos, So. Boston ir LLD kuopos, 
Montello, metine iškilme.

Subatos vakare, birželio 27- 
tą, gros gera orkestrą, prie 
kurios jaunimas galės smagiai 
pasišokti iki vėlybos nakties.

Nedėlioj, birželio 28-tą, 1 
vai. po pietų prasidės pikni
kas. Bus gera orkestrą, ska
nūs valgiai ir gėrimai. So Bo
stono LLD moterys rengiasi iš 
kalno, jos jau kepa pyragus ir 
pyragaičius. O draugai vyrai 
žada nepasiduoti moterims, jie 
žada gražiai pasirodyti su sa
vo dalia. Taipgi žada parū
pinti mašinų,1 kad nuvežus ko

Dienraščio Laisvės Pikni 
ko Moterų Stalo Reikalu

Piknikas įvyks liepos 4 
dieną, Vose Pavilion Parke, 
Maynard, Mass.

Kadangi Laisvės pikniko 
komisija paskyrė mums, 
ALDLD. 2-ros kuopos mo
terims, So. Boston, Mass., 
tvarkyti bendrą moterų sta
lą Laisvės piknike, liepos 4- 
tą. Tad, draugės ir drau
gai, jeigu kurios kolonijos 
neturėsite Laisvės piknike 
savo atskiro valgių stalo, 
tai prašome prisidėti kas 
kuom išgalite prie, bendro 
moterų stalo, kuriuomi rū
pinsis LLD So. Bostono 
moterų kuopa.

Galite stalui aukoti nuo 
organizacijų ir pavieniai. 
Galite aukoti pinigais ir vi
sokius valgomus dalykus, 
kaip tai: kumpius, kilba- 
sas, kopūstus, sūrius, kiau
šinius, pyragus, pyragai
čius, daržoves ir vaisius, vi
skas pageidaujama.

Valgius galėsite priduoti 
atvežę tiesiog į pikniką 
prie bendro stalo, kur ma
tysite iškabą: So. Boston ir

daugiausia publikos į pikniką.
Bet į Tautišką Parką labai 

lengva nuvažiuoti busais. Bu
šai iš Ashmont Station (Dor
chester) eina kas valandą tie
siog į Montello. O tikietas į 
abi puses kaštuoja tik apie 70 
centų.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Ten puikus pušynas ir švie
žias oras, puiki pasilsio vieta. 
Ten dalyvaudami turėsim pro
gos nors valandžiukei pamirš
ti kasdienines bėdas ir vargus 
ir linksmai praleisti laiką. 
Nuoširdžiai kviečiame visus.

LLD Moterų Komitetas

Pirm skalbiant ar duo
dant valyti drabužį, išimki
te galimus nublukti ar su
laužyti diržus, sagas, perli
nio stiklo ar šiaip trapius 
guzikus.

Kolonijų Bendras Moterų 
Stalas.

Nuoširdžiai prašome visų 
prisidėti ir paremti mūs 
darbininkišką švyturį — 
dienraštį Laisvę. Varde 
Laisvės pikniko bendro mo
terų stalo komisijos.

H. Thomas.

Pora Žinučių Iš San 
Francisco, Calif.

Birželio 14-tą antrą syk ap
lankiau drg. M. Paukštienę. 
Ryt jau ji apleidžia ligoninę ir 
išvažiuoja pas savo dukrelę 
ant kelintos savaičių, atgauti 
sveikatą. Per keturius metus 
drg. Paukštienė nesijauta ge
rai, bet vis manė, kad tos kan
kynės pereis, bet paskutinei 
laiku daktarai pasakė, kad ji 
turi eiti ant operacijos. Pasi
davus operacijai, išėmė jai tu
ma, kuris ją kankino per ilgą 
laiką, ir apendiką. Ji net jau 
turėjo silpną kraują. Net du 
sykiu jai leido kraujo, kad at
laikytų operaciją. Kraują su
teikė jos dukrelės vyras. Vis
kas pavyko labai gerai ir drg. 
Paukštienei nereikėjo ilgiau 
gulėti ligoninėje, kaip dvi sa
vaites. Ji dabar mano, kad ga
lės daug daugiau veikti, nors 
ir paskutiniais laikais, nesi- 
jausdama gerai, bet vistiek 
neatsiliko nuo kitų veikėjų, vi
sur prisidėjo, kiek ji galėjo.

Birželio 13-tą, pas drg. Kob- 
liną susirinko būrelis draugų 
ir draugių atsisveikinti drg. 
Bronę Zologiūtę, kuri išvažiuo
ja į New Yorką.

Su ja sykiu važiuoja J. Ka- 
rosiūtė į Philadelphiją. Prie 
užkandžių ir gėrimų, drg. Ka- 
rosienė pasakė trumpą su
graudinančią prakalbėlę. Vie
na drg. estonų tautos įteikė 
didelį iš mažų skūriukių susiu- 
vinėtą krepšį ir įsakė, kad va
žiuodama neeikvotų laiko, bet 
prisidėtų pilną krepšį siūlų ir 
mėgstu kareiviams kojines, nes 
tai yra dovana ir pageidavi
mas nuo mezgėjų kliubo, ku
ris susideda iš trijų tautų — 
lietuvių., latvių ir estų — ir 
drg. Zologiūtė buvo narė to 
kliubo.

Drg. Zologiūtė, padėkavo- 
dama už dovaną, pareiškė, 
kad jos su Karosiūte jau ta
rės tą padaryti kelionėje.

San Francisco nustos vienos 
iš smarkių veikėjų, bet Brook- 
lynas, tai džiaugsis sulaukęs.

E. Wilkes.

Jos Gimtadienis 
Atnešė Dolerių

Gražuolė Brenda Frazier, 
dabar Mrs. Kelly, pereitą an
tradienį sulaukė gimtadienio, 
kuris jai atnešė nei mažiau, 
nęi daugiau, kaip $3,900,000 
gatavo turto. Jai suėjo 21 
metai, pilnai suaugusios am
žius, ir ta proga ji paveldėjo 
minėtą sumą savo senutės ir 
tėvo palikimais.

ši mergina ir prieš tai ne
buvo biedniokė, ji turėdavo 
$140,000 metinių įplaukų pra
gyvenimui. Tačiau, sakoma, 
ji, apart gražaus apsirengimo, 
taipgi atatinkamo jos finan
sinei padėčiai ir amžiui pasi
linksminimo, perdaug pinigų 
nešvaistydavus, • taupindavus 
nemažai iš tų pragyvenimui 
skirtų lėšų ir dabar gyvenan
ti patogiai, bet neperdėtai.

Washington. — Praeitą 
savaitę fašistai nuskandino 
dar 25-kis Jungtinių Tautų

Kūdikis nėra žaislas. Jis 
—žmogus, su pilnai organi
zuotu kūnu, ir tokiom pat 
teisėm, kaip ir augęs žmo
gus. Motina turi visuomet 
savo kūdikio tas teises 
gerbti, neprivalo niekad 
prie jokių aplinkybių tas 
teises paniekinti, kad tik 
palinksminus gimines arba 
draugus. Per didelis žaidi
mas su kūdikiu jį erzina ir 
net gali kliudyti normalį 
augimą.

Supimas, kratymas, arba 
mėčiojimas tik ką papenėto 
kūdikio yra blogas paprati
mas. Yra tokių, kurie ma
no, kad tuomi maisto virš
kinimas pagreitinamas, bet 
jeigu pats perkentėtum to-* 
kį pasielgimą, su pilnu pil
vu, tai sutiksi, kad greičiau 
ateina noras išvemti mais
tą, negu laikyti jį viduriuo
se/

Tėvas turi tam tikrą vie
tą kūdikio lavinimo pro
gramoje. Jis turi padėti 
motinai, nes kitaip visos 
pastangos tinkamai lavinti 
kūdikį bus bergždžios. Daž
nai kūdikis puikiausia elg
sis prie motinos, bet tuoj 
persimainys pasirodžius tė
vui. Iš tėvų ir senelių pu
sės ypatingai yra palinki
mas lepinti kūdikį ir paga
dinti jį. Tai yra lavinimo 
priešas. Prie to visko kū
dikis tuoj pripranta ir tik 
to nori. Jis verkia ramin
tojo, jis verkia, kad ant 
rankų imti, jis verkia, kad 
supti. Paprotys įauga, nes 
nėra lengvesnio būdo ji au
ginti, kaip pavelyti kūdi
kiui gauti viską, ko jis no
ri. Niekas nenori verksnio.

‘ Svarbiausias dalykas kū
dikio lavinimo pamato yra 
reguliariškumas. K ū dikio 
papročiai greitai susifor
muoja. Ankstybas lavini
mas daug padarys, kad pa
lengvinus motinos naštą, 
nes duos jai daugiau liuo- 
so laiko prie namų. Prisi
laikant valandų prie miego
jimo, penėjimo ir maudy
mo, kūdikis tuoj pramoksta 
gyventi su “laikrodžiu.” 
Bet, kas svarbiausia už vis
ką, — kūdikio tinkamas la
vinimas kūdikystėj paleng
vina mokinimą vėliau.

Linksmas, sveikas kūdi
kis yra visų džiaugsmu. Jo 
linksmumas visus padaro 
linksmais. Nustatyti pa
pročiai ir tinkama priežiū
ra yra būtinai reikalinga 
kūdikio sveikatai.

FLIS.

ODOS PINIGINĖ

Norint gerai užlaikyti odinę 
piniginę (ridikiulį) reikia ją 
po kiekvieno vartojimo ap- 
šluostyti biskį drėgnu skuduru 
ir tuojau sausu nublizginti. Ta
čiau, jeigu labai susitepus, 
taip nuvalyti nesiduoda, tada 
jau reikia vartoti speciali, 
krautuvėj gaunamą odiniams 
daiktams valytuvą ar biskelį 
batų “dressing’o.”

Krautuvių s m u 1 k menų 
(notion) d e p artmentuose 
gaunami gatavi kalnieriai 
palengvina sutaupinimą - 
sulopymą padėvėtų marški
nių, kartais galima padėvė
ti arti tiek laiko, kaip su 
pirmu kalnieriumi._______
VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO

BONUS
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!
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Kanados Lietuvių Kongreso 
Svarba ir Priešai

(Tąsa)
Sovietų laivų pasirodymas prieš Kon- 

stanzos prieplauką buvo netikėtas na
ciams žygis, nes naciai manė, kad jie yra 
pilni padėties bosai. Sugriovė Sovietų 
laivų kanuolės. Taiklūs sprogimai pade
gė žibalo šaltinius ir kitus svarbius por- 
to įrengimus. Jūreiviai energingai dirbo, 
kad atmonyti priešui už dukartinį bom
bardavimą jų bazės Sevastopolyje. Prie
šo kanuolės iš pakrančių atidengė ugnį į 
Sovietų laivus, bet jos greitai buvo nu
tildytos. Šimtai tonų naikinančio plieno 
ir sprogstančios medžiagos buvo pasiųsta 
iš Sovietų laivų į prieplauką. Prieplauka 
degė, liepsna vis labiau plėtėsi.

Pakraštyj pasirodė priešo karo laivai 
—naikintojai ir iš tolimos atstumos pra
dėjo šaudyti; išplaukė torpedinis laivas 
ir ore pasirodė nacių ir rumunų lėktu
vai.

Laivo komandierius Bezpalko sėkmin
ga ugnimi atmušė priešo lėktuvus. At
skrido antra priešo bombnešių grupė. 
Kelios bombos nukrito netoli laivo į van
denį. Nuo laivo priešlėktuvinė ugnis vei
kė labai energingai ir pasekmingai. Du 
priešo orlaiviai užsidegė ir nukrito į jū
ras.

Bet priešas ryžosi sunaikinti Sovietų 
laivą arba nors sugadinti. Naujos ir 
naujos bombnešių bangos leidosi atakon. 
Atmuša juos iš priešakio, jie atakuoja 
iš šalių.

Tuo pat kartu jūroj pasirodė ir priešo 
submarinai. Priešai buvo pakrantėj, ku
rių naujos baterijos atidengė ugnį, ant 
jūros, kur susirinko jų naikintojai ir 
torpediniai laivai, ore ir po vandeniu. Ko
va buvo viena iš žiauriausių. Dar vienas 
nacių lėktuvas nukrito į jūrą. Dvi bom
bos pataikė į Sovietų laivą, bet nepadarė 
laivui ir žmonėms nuostolių.

Sovietų laivas atsitolino nuo pakran
tės priešo baterijų. Priešo submarinai iš
leido torpedas, bet Sovietų laivas išsi
suko iš po jų smūgių. Bet laivas nesi
leido bėgti, priešingai, visa sparta pasu
ko ant atakavusio submarino. Gilumos 
bombos buvo išmestos taip sėkmingai, 
kad po kelių didelių sprogimų vandens 
gilumoj į paviršių išsiveržė submarino 
liekanos — plaukianti dalykai, kas aiš
kia rodė, kad priešo submarinas sunai
kintas.

Tuo kartu pasidrąsinę priešo laivai 
priartėjo prie Sovietų laivo. Kelios sėk
mingos salvos iš Sovietų laivo sužeidė 
vieną priešo naikintoją ir uždegė torpe
dinį laivą. Priešų laivai paskuboj trau
kėsi atgal prie krašto, kad juos pridengtų 
pakrančių baterijos.

Sovietų laivai atlikę savo misiją grįžo 
atgal į bazę. Jūroj dar kelis kartus juos 
bandė atakuoti priešo orlaiviai, bet kiek
vienu kartu jie buvo atmušti iš prieš
lėktuvinių kanuolių bei pribuvusių So
vietų jūrinių mūšio lėktuvų. • • •

Mūšis Rygos Užlajoj.
Liepos 7 d., 1941 metais Rygos Užla

joj buvo karštas mūšis tarpe dalies So
vietų ir nacių laivų. Apie 2 valandą So
vietų naikintojas pastebėjo Rygos Užla
joj 2 nacių naikintojus, 1 kruzerį ir ap
sčiai kitų karo laivų.

Sovietų naikintojai puolėsi pirmyn ir 
ątidengė ugnį. Vienas nacių naikintojas 
užsidegė ir greitai nuskendo. Kitas vo
kiečių naikintojas buvo sugadintas. Mū
šis ėjo. Kovoje buvo sužeistas nacių kru- 
zeris, kuris užsidengė dūmais ir leidosi 
bėgti iš kovos lauko. Bet juos neišgelbėjo 
dūmų uždanga. Pribuvę Sovietų lėktuvai 
atakavo nacių laivus ir nuskandino pa
žeistą naikintoją.

Dieną prieš tai Sovietų orlaiviai nu
skandino Baltijos Jūroj du nacių tran
sportus su kanuolėmis, orlaiviais, tan
kais, plaukusius į Finliandiją ir sužeidė 
vieną karinį laivą. Į kėlės dienas liepos 
pradžioj vien Baltijos Jūroj Sovietų or
laiviai sunaikino 8 nacių submarinus.

Skandina Nacių Transportus
Liepos 12 dieną Sovietų karo laivai ir 

orlaiviai užpuolė didelį kiekį nacių karo 
laivų ir transportų, kurie plaukė į Fin- 
liąndiją su ginklais, amunicija ir vežė 
nacių karius.

Mūšis buvo žiaurus ir baigėsi visišku 
hitlerininkų pralaimėjimu. Sovietų lėk
tuvai ir karo laivai nuskandino du vo
kiečių karo laivus — nakintojus; 13 tran
sportų ir 17 sudegino. Tai buvo labai di
delis smūgis vokiečiams ir kartu finams.

Liepos 17 dieną Sovietų naikintojai ir 
orlaiviai užpuolė antrą nacių karavaną, 
plaukusį į Finliandiją, ir vėl sunaikino 30 
laivų, vežusių tankus, kanuolės ir kitas 
reikmenis.

• • •• • •

Išvien su Anglų Laivais
Nuo pat karo pradžios Sovietų laivy

nas Šiaurinėse Jūrose sėkmingai apsau
gojo Murmansko, Archangelsko ir kitas 
prieplaukas, į kurias Sovietai parsivež
davo reikmenų iš užsienio, ir pastojo na
cių laivams pristatymą reikmenų į Pet- 
samo — Finliandijai.

Kovo pabaigoj, 1942 metais, Šiaurinėse 
Jūrose įvyko karo laivų mūšis, kuriame 
iš vienos pusės dalyvavo Sovietų ir Ang
lijos laivai, o iš kitos nacių laivai.

Mūšis įvyko sekmadienį, kovo 29 d. 
Snigo, oras buvo prastas, netoli matėsi 
ir naciai, pasinaudodami tokiu oru, pa
sikėsino atakuoti transportus, kuriuos 
lydėjo Sovietų ir Anglijos karo laivai.

Nepaisant blogo oro, — rašo R. Da
niell, — rusų signalininkai pranešė, kad 
nacių naikintojai ir submarinai artinasi 
prie transportų. Iš anglų karo laivų buvo 
kruzeris “Trinidad”, 8,000 tonų įtalpos; 
naikintojai “Esclipse” rūšies, po 1,375 
tonų. Sovietų buvo naikintojai “Stremi- 
telnyj” rūšies po 1,800 tonų, kurie yra 
galingi ir specialiai budavoti Šiaurinių 
Jūrų apsaugai.

Pirmieji ugnį atidengė Sovietų nai
kintojai. Prie jų prisidėjo anglų karo 
laivai. Nacių karo laivai su dideliu pa
siutimu atakavo, nes jie norėjo nuskan
dinti transportus, kurie, jų manymu, ve
žė iš Amerikos tankus Sovietų Sąjun
gom

Tas mūšis baigėsi tuo, kad anglų kru
zeris “Trinidad” buvo pažeistas ir laiki
nai pasitraukė iš mūšio. Bet Sovietų nai
kintojai ir anglų naikintojai sumušė na
cių karo laivus: vieną nacių naikintoją ir 
tris submarinus nuskandino, o visą eilę 
kitų laivų sugadino.

Naciai skelbė, kad būk jie nuskandino 
vieną iš transportų.

• * *

Jūrų Gilumų Didvyriai
Submarino jūreiviai apkaustyti plieno 

sienomis yra žinovais jūrų gilumų, — 
rašo N. Mečov. — Nematpjnai ir nema
tanti jie išvažinėj a tūkstančius mylių po 
jūrų bangomis, miega jūrų dugne, lan
džioja po ledais ir niekas nežino, kur jie 
iškils į jūros viršų, kad nuskandinus 
priešo laivą, kur sustos, kad pastojus ne
prieteliui kelią.

Sovietų submarinas, kuriam. koman
duoja SS didvyris Aleksandras Tripols- 
kis virš mėnesį laikė blokadoj Finliandi- 
jos pakraštį. Veikiant arti finų pakra
ščių jis dažnai valandas išgulėdavo jūros 
dugne, kad neišdavus savęs. Jis įsigau
davo į priešo prieplaukas, apžiūrėdavo, 
skandino tą, kas kenkė mūsų kovingu
mui. Ir jis, sumušdamas visas senas jū
rininkystės teorijas, išbuvo ilgai jūroj.

— Dešinėj yra laivas! — kartą pra
nešė žvalgas. Komandierius davė kovos 
signalą. Visi jūreiviai užėmė savo vietas. 
Į Finliandiją plaukė transportas su gin
klais ir Tripolskis davė komandą:

— Paruošti torpedų vamzdžius!
Submarinas labai atsargiai artėjo prie 

laivo.
— Šūvis! — Ir ilga, panaši į cigarą 

torpeda paleista iš vamzdžio įrėši lin
kui priešo laivo. Sprogimas. Laivas pa- 
kripo į vieną pusę ir greitai nuskendo.

Po sėkmingo žygio Tripolskis nus
prendė duoti komandai pakvėpuoti ty
ru oru. Suūžė cisternose oro spaudžia
mas vanduo. Submarinas išplaukė ant 
jūros paviršiaus is toje minutėj ant jo 
užpuolė du priešo lėktuvai. Jie buvo 
tikri, kad submariną nuskandins. Bet 
ne tas juos lauke. Trys šūviai iš kanuo
lės — vienas iš lėktuvų akmeniu nusi- 
verte į jūrą. Antras nusigando, pakilo 
aukščiau ir leidosi bėgti.

^Daugiau bus)

Keletas savaičių kaip Kana
dos lietuvių pačios didžiausios 
organizacijos žodžiu ir per 
spaudą diskusuoja busimojo 
Kanados Lietuvių Kongreso 
reikalą ir svarbą, žmonijos 
laisvę ir gerovę mylinti pavie
niai ir organizacijos nurodo, 
kad labai svarbų Kanados lie
tuviams turėti tokį pasitarimą, 
kur bus apdiskusuota, kaip 
geriausiai galės Kanados lie
tuviai paremti šio karo pastan
gas iki pergalės ant fašistinių 
agresorių ir kokią pagalbą ga
lės suteikti Lietuvos liaudžiai 
pasiliuosuoti iš po hitlerinės 
vergijos.

Iš tikrųjų labai svarbūs rei
kalai ir kaip tik į laiką. Nes 
dabar apie karo pastangų iš
plėtimą prieš agresorius dis
kusuoja ne tik Jungtinių Tau
tų karo vadai, politikai, gink
lų gamintojai, mokslininkai, 
bet ir visi darbininkai bei dar
bininkės, kurie trokšta žmoni
jai laisvės ir gerovės, šaukia 
konferencijas unijistai, moky
tojai, industrialistai, daro įvai
rių pobūdžių suvažiavimus į- 
vairios tautinės grupės, tad 
kodėl mums lietuviams palikti 
nuošaliai, kada didesnė pusė 
žmonijos kyla prieš fašistinį 
slibiną, už žmonijos laisvę ir 
gerovę ? Tad manau, kad la
bai laiku Kanados Lietuvių 
kongreso šaukėjai paleido šį 
kilnų obalsį.

Kalbant apie paties kongre
so uždavinius tenka pasakyti, 
kad jie yra labai dideli, kaip 
karo pastangų, taip ir Lietu
vos liaudžiai pagelbėjimo 
klausimais. Pirmasis uždavi
nys šaukia mus prie glaudes
nio bendradarbiavimo su Ka
nados žmonėmis, antrasis su 
baisiausią jungą ir priespaudą 
velkančiais Lietuvos žmonė
mis. Abu uždaviniai vienos 
vertės — vieno svorio, tačiau 
manau nepadarysiu klaidos 
aiškindamas, kad pirmasis 
nors ne visiems, bet daugumui 
yra aiškesnis, ryškesnis. Visi 
žinome, kad karo pastangų 
plėtimui vadovauja Kanados 
valdžia, tad kas sutiktų ar ne, 
turi tam tikrą dalį jų pasiimti, 
tad ir šis uždavinys šiek tiek 
aiškesnis.

Tačiau taipgi visiems aiš
ku, kad susiorganizavę žmo
nės šiuo klausimu keletą kartų 
daugiau nuveiktų. Pasekmes 
matoųie kiekvienoj lietuviškoj 
organizacijoj. Tos organizaci
jos, kurios ragino savo narius 
kovoti prieš kruvinąjį hitleriz- 
mą, šalę uždėtų vyriausybės 
mokesčių, įteikė Kanados iRlau- 
donajam Kryžiui gražias su
mas pinigų ir Kanados armijai 
kelioliką ir keletą desėtkų 
jaunų vyrų. O tos organizaci
jos, (jeigu jas galima vadinti 
organizacijomis), kurios žavė
josi Hitlerio žygiais į Lietuvą, 
šalę valdiškų, mokesčių nesu
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Visus ir visas užkviečiam būti išvažiavime.—KOMITETAS.

teikė nieko. Tad ir išdavos ne
reikalaujančios daugiau argu
mentų.

Antras uždavinys, kaip pa
gelbėti Lietuvos liaudžiai pa
siliuosuoti iš po hitlerinės ver
gijos, manau, daugeliui yra 
miglotesnis, tad ir kongresui 
teks ant jo daugiau pasidar
buoti, kad išaiškinus pačią 
prasmę. Kai kas mano, kad 
šalę rėmimo Jungtinių Tautų 
karo pastangų nieko daugiau 
negalima pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai, nes nei aukų nei ko 
kito negalima pasiųsti į nacių 
pavergtą Lietuvą. Taip! Bet 
jeigu atydžiau pažvelgsime į 
padėtį, turėsime sutikti, kad 
dabar Lietuvos liaudis pergy
vena tą patį periodą, kurį per
gyveno 1917 metais, žiūrint ne 
iš teoretinio, bet iš politinio ta- 
škaregio. Anais metais ji vilko 
žiaurų kaizerio jungą, o šiais 
laikais tūkstantį kartų žiaures
nį hitlerinį jungą, tačiau virš 
Lietuvos niaukėsi panašūs po
litiniai debesys. Tais laikais 
vokiečių militarinė mašina bu
vo bene ant'tos pačios kryžke
lės — daug aprėpus ir nepa
jėgianti stumtis pirmyn. Na 
ir kaip tik tuo laiku prasidėjo 
lietuvių politinis judėjimas. 
Lietuviai tremtiniai Rusijoj 
organizavo lietuvių kariuome
nę, valdišką aparatą, o Smeto
na ir jo sėbrai mokino lietu
viškai “tėve mūsų,” Urachą ir 
rengėsi apvainikuoti jį Lietu
vos karalium. Taip ir šian
dien, kada lietuviai veda neat- 
laidžias partizaniškas kovas 
prieš hitlerininkus Lietuvoj, 
kada šimtais žūsta nuo bude
lių kulkų, tada tie patys Sme
tonos šalininkai su Smetona 
priešakyje rengiasi prie kito 
Uracho, o jei ne, tai prie pa
ties Smetonos užsodinimo ant 
Lietuvos žmonių sprando.

Šiuo klausimu Kanados Lie
tuvių Kongresui teks tarti 
svarbų, liniją nurodantį žodį. 
Daug kas paklaus, kaip nusta
tyti tą liniją? Kas ją sufor
muos? Ant šio klausimo Sme
tonos ir Hitlerio lietuviški 
klapčiukai sušuks, būk “ko
munistai nori atiduoti Stali
nui.” Į klausimą manau ge
riausiai atsako Atlanto čarte- 
ris, suformuotas Jungtinių 
Tautų vadų Churchillio ir 
Roosevelto. Jie tuo čarteriu 
paskelbė fašistinių valdžių lik
vidaciją ir įsteigimą tokių val
džių bei ekonominių santvar
kų, kokių pageidauja tų šalių 
žmonės. O mes gana gerai ži
nome, kad fašistinės valdžios 
formos Lietuvos žmonės neno
ri. Paskutiniais rinkimais pa
rodė, kad jie nori Tarybinės 
Lietuvos. Gal jie norės perbal- 
suoti, gal ne, tai antraeilis da
lykas, bet manau, kad kongre
sas turės aiškiai pasisakyti, 
jog Kanados lietuviai remsime 
visomis išgalėmis Lietuvos liau

dį, kada jai prisieis organizuo
ti naują gyvenimą, laiduojamą 
Atlanto čarterio.

Tai ir visas kongreso tikslas, 
kokį galėjau suprasti iš šaukė
jų ir dalyvių diskusijose. Ne
žinau į kurią pusę daugiau pa
svirs diskusijos pačiame kong
rese, bet ir nesvarbu, o svar
bu patys uždaviniai, nes jie 
svarbūs ir kilnūs. Tačiau ne vi
siems kilnūs. Kilnūs tik tiems, 
kurie nori matyti sutriuškintą 
Hitlerio plėšikišką karo maši
ną ir laisvas visas tautas, tarp 
jų ir lietuvių tautą, o “niek
šiški” tiems, kurie nori siųsti 
sveikinimo rezoliucijas Hitle
riui už lietuvių tautos mėsinė- 
jimą. Jie ne tiktai keiks šiuos 
siekius, bet jau ir keikia. Ne
seniai tūlas Kundrotas - per

DETROITO ŽINIOS
Visam Mieste Tarptautine 

Tag-Day

Sekamą penktadienį, birže
lio 26 dieną, įvyks visam mies
te tarptautinė “Tag Day” ar
ba rinkimas aukų dėl Rusų 
Karo Pagelbos Detroite.

Yra gautas leidimas ir tą 
dieną bus pilniausia išnaudo
ta dėl to tikslo. Mes, lietuviai, 
būtinai turime prisidėti prie 
šio darbo, nes žinome, kad So
vietų liaudies ir Raudonosios 
Armijos karas prieš fašizmą, 
yra karas prieš bjauriausi vi
sos žmonijos priešą. Todėl 
mes kiekvienas turime prisidė
ti prie rinkimo aukų ant gat
vių kampų ir kur tik bus pro
ga.

Dėl rinkimo aukų pilnas in
formacijas galima gauti Rus
sian War Relief raštinėj, 1217 
Penobscot name, ant kampo 
Griswold ir Lafayette, mieste.

Dėl sutrumpinimo laiko ga
lite pašaukti telefonu RAn- 
dolph 3925.

Lietuviai, kurie esate pasi
žadėję dalyvauti rinkime au
kų, arba kas liuosnoriai daly
vaus, būkite minėtam name 
arba raštinėj 10 valandą ryte. 
Ten gausite* visas reikalingas 
dėžutes ir rinkėjų, ženklus.

M. Alvinienč.

Detroito Kalendorius
Birželio 28 d., 10 vai. ryte, 

eastsidės LDS ir LLD kuopų 
laivu išvažiavimas į Put in 
Bay salą. Dar pirmas šiemet 
lietuvių išvažiavimas. Visus 
kviečiam dalyvauti.

Birželio 28 d., 10 vai. ryte, 
Detroito Lietuvių Kliubo susi
rinkimas, 4114 West Vernor 
H’way. Visi nariai privalo da
lyvauti.

Kurie dar neturite “Vilnies” 
pikniko tikietų liepos 19 d., 
tuojau klauskite pas organi
zacijų narius. Piknikas įvyks 
Capitol parke ant Telegraph 
Rd.

Apie Pažangietes
L. M. Kliubas pasižadėjo 

spaudos arba “Vilnies” pikni
ke gaminti visokius gardumy
nus ir blynus, ir jos turės sau

“Keleivį” jau prakeikė tą 
kongresą, vadindamas “netik
rų lietuvių jomarku.” Mat jam 
“judošiška,” “n e 1 ietuviška,” 
jeigu bus kalbama ir stengia
masi pagelbėti išplėsti Kana
dos karo pastangos ir užgina
ma Atlanto čarteris. Viskas 
“lietuviška” būtų, jeigu būtų 
ruošiamasi pasveikinti Hitleris 
ir hitlerininkai. Tokių ^tsiras 
ir daugiau. Pravirks visį hitle
rininkai, būrininkų, frenzeli- 
ninkų ir kitokių “ninku” pavi
dale, bet mums tas nesvarbu, 
mes turime eiti tuo keliu, ku
riuo veda Jungtinių Tautų va
dai ir padaryti, kad Kanados 
Lietuvių Kongresas ir po jo 
mūsų darbai atneštų kuoge- 
riausius vaisius. M. G.

“L. B.”

atskirą vietą, kad žmonėms 
būtų galima tuo viskuo pasi
naudoti. Kitą tarimą padarė, 
kad pažangietes dalyvaus ra
dijo programoj per vasarą ne
mažiau kaip sykį į mėnesį. La
bai gerai, draugės, kad taip 
darote, nes Moterų Choro dai
nos būna malonu klausyti.

Alvinas.

Montello, Mass.
Nors suvėluotos žinutės, bet 

vertos pažymėt.
Birželio 2 d. Franklin Kliu- 

be atsibuvo 7 lietuvių jaunuo
lių išleistuvės į kariuomenę, 
žmonių susirinko su virš trys 
šimtai. Buvo miesto majoras ir 
kiti valdininkai. Po kelių die
nų 4 sugrįžo namo, kaipo ne
tinkami. Priėmė tris: Peter 
Meškinį, Albert Sabaitį ir Al
bert Vasarį. Dabar Vasarių 
abudu sūnūs kariuomenėj. Su 
Albertu kalbėjaus per išleistu
ves. Jis manė, kad sugrįš kai
po netinkamas, bet išėjo ki
taip. Išvežtas net Floridon.

Birželio /I d. anksti naktį 
rado nusinuodijusią Evaldą 
Brown (Breivienę), 30 metų 
senumo, John Breivos (Brown) 
moterį. Sako, nelaimė įvyko 
netikėtai, bet žmonės visaip 
prikalba, sako, kad gyvenimo 
aplinkybės ją prie to privedė. 
Darbininkų judėjime buvo ne
žinoma.

Iš 13 į 14 birželio rado ga- 
zu nusinuodijusią Heleną Jo- 
kubavičienę. Paliko nuliūdime 
savo vyrą, sūnų, apie 50 metų 
brolį ir tris seseris, ir daugiau 
giminių čion Montelloj. Prie
žastis žudymosi — sunkios gy
venimo aplinkybės. Gyveno ne
organizuotai. Tas greičiausia 
žmogų priveda prie nusimini
mo. Žolynas.

Cairo, Egiptas, — Ang
lai Libijoj pasitraukę iki 
Egipto sienos.

Maskva. — Svarbiosios 
Sevastopolio linijos atsilai
ko prieš nacius.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai

randasi

I

Philadelphia, Pa

armijom,

-A- LIETUVIŠKA *

persikėlę
6 ir iš-

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

ĮNIRTĘ MŪŠIAI TĘSIASI 
PRIE SEVASTOPOLIO

Maskva, birž. 22. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas šiandien sake:

Leningrado fronte Sovietų kariuomenė per tris die
nas užmušė bent 350 vokiečių, nutildė devynias bate
rijas kanuolių ir sunaikino daug karinių reikmenų.

Mūsų artilerijos ugnis keliose dalyse vakarinio fron
to užmušė kokius 260 vokiečių. Priešlėktuvinės Sovie
tų kanuolės nušovė žemyn aštuonis priešų bombane- 
šius.

Sovietiniai artileristai Kalinino fronte sunaikino 
daug vokiečių kanuolių, ištaškė 26 pavienius jų apka
sų ir užmušė daugiau kaip 150 karių.

Maskva, birž. 23. — Sovietai šiandien išleido tokį 
pranešimą:

Mūsų kariuomene birž. 22 d. Charkovo fronte vedė 
mūšį prieš atakuojančius vokiečius.

Sevastopolio fronte buvo tęsiami įnirtę, nuožmūs 
mūšiai.

Kitose fronto dalyse neįvyko svarbių atmainų.
Birž. 21 d. sovietiniai lakūnai įvairiose fronto daly

se sunaikino bei sužeidė 20 vokiečių tankų, 100 trokų 
ir automobilių su kariais ir reikmeniųiis, 15 vežimų su 
amunicija ir šešias baterijas priešlėktuvinių ir lauko 
kanuolių. Sovietų orlaiviai taipgi išvaikė ir dalinai 
sunaikino iki trijų kuopų priešų pėstininkų.

“Jankiai Ateina,” Sako Raudonarmiečiam 
Wm. Green, Darbo Federacijos Galva
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

ti didoką smūgį svarbiau
siom H i t lerio 
nors jos dar ir nebūtų ga
lutinai sumuštos. >

“Tas momentas buvo pra
leistas. Tikėkimės, kad ši 
pamoka nebus bergždžia.

“Dabar Hitleris pradėjo 
naują ofensyvą Sovietų 
fronte, mesdamas į šį fron
tą visas savo jėgas ir re
sursus. Jis deda paskutinę 
savo kozyrę, ant kurios yra 
viską užstatęs.”

WM. GREE.NO KALBA
“Metai atgal Hitleris pa

sirašė mirties dekretą sau. 
Įsismaginęs lengvomis per
galėmis prieš neprisirengu
sias mažesnes šalis, tas ma
žiukas Napoleonukas pasi
šokėjo ir prieš galingąją 
Rusiją. Dabar jis žino, jog 
tai buvo pragaištinga jo 
klaida.

“Tai buvo pirmasis pasi
sukimo punktas kare. An
trasis punktas pasirodė ta
da, kai Jungtinės Valstijos, 
pasalingai japonų užpultos 
Perlų Uoste, susimobiliza- 
vo visuotinam karui prieš 
žmoniškumo priešus...

“Likimas dabar suvieni
jo Jungtines Tautas kovai 
už bendrąją idėją. Mes ko
vojame, aukojamės ir dir
bame kartu, kad sunaikin
tume tironus ir sumuštume 
jų planus, siekiančius už- 
viešpataut pasaulį.

“Mes šiąnakt duodame 
sekamą pranešimą Hitlerio 
vergams Vokietijoje ir jo 
užkariautoms tautoms: ‘Jau 
neilgai taip bus!’

“Narsiem ir nenugali
miem Rusijos žmonėm mes 
sakome: ‘Laikykitės gero-

joj kovoj, nes yankiai at
eina!’

“Kalbėdamas vardu šešių 
milionų Amerikos darbinin
kų, esančių po vėliava Ame
rikos Darbo Federacijos, aš 
užtikrinu gausingiausią jų 
paramą fondui Karinės 
Pagalbos Rusijai...

“Tai yra tautų karas. 
Amerikos ir Rusijos žmo
nės randasi tame pačiame 
laive. Jie duosniai dalinsis 
savo reikmenimis ir jėgo
mis, kaip kad jie ir bendrai 
džiaugsis garbe triumfuo
jančios pergalės.”

Lavai Šaukia Prancūzus 
Važiuot Naciam Dirbt

Vichy, Francija. — Pier
re Lavai, valdžios vadas 
Franci jos “nepriklausomos” 
dalies, atsišaukė į francū- 
zus darbininkus kuo skait
lingiausiai važiuot Vokieti
jon dirbti fabrikuose. Sako, 
tai esą reikalinga padėt vo
kiečiams “sumušt bolševiz
mą.” Lavai tvirtino, kad 
jeigu naciai prakištų karą, 
tai, girdi, “visur įsikurtų 
bolševizmas.” Jis pasakojo, 
būk pagerėtų francūzams 
gyvenimas, jeigu Hitleris 
laimėtų karą.

Lavai teigė, kad mainais 
už nu vykstančius Vokieti
jon darbininkus naciai pa
leisią namo. kiek francūzų 
belaisvių.

Gal Jaučio Kraujas Tiks 
Gydyt Žmogui

Mainierių Unijoje Verda 
Politinė Kova

Vestaburg, Pa. — čionai 
United Mine Workers uni
jos lokale 762 buvo rinki
mai prezidento. Laimėjo 
Joe Ladesic, griežtas Le- 
wiso politikos priešas.

Panašus politinis pasida
linimas reiškiasi visoj mai- 
nierių unijoj. John L. Le- 
wiso vedama politika prieš 
Amerikos karines pastan
gas susilaukia rimto pasi
priešinimo iš mainierių pu
sės.

Skerdynės Sevastopo- 
lyj, Kaip Skelbia 

Fašistai
Vichy, Francija, birželio 

22. —Čionaitiniai francūzai 
hitlerininkai per radiją 
skelbia, būk šėlstą skerdy
nės durtuvais, kardais ir 
peiliais tarp raudonarmiečių 
ir nacių Sevastopolio gatvė
se.

MALTA. — Anglai Mal
tos salos gynėjai pasveiki
no nuoširdžiai per radio
gramą sovietinius Sevasto
polio gynėjus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

25 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Draugai, mes turime daug darbų, 
ruošiami du piknikai. Reikės darbi
ninkus išrinkt? ii' kitus svarbius da
lykus aptarti. Pirmas piknikas bus 
birželio 27-28 dd. Montello, o an
tras liepos 4 d., Maynard. Prašo
me narių užsimokėti metines duo
kles. — G. L. (147-148)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia pikniką, 28 

d. birželio, Brandonville giraitėj, vi
siems gerai žinomoj vietoj. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis vėlai vakare. 
Prašome visų atvažiuoti, bus gerų 
užkandžių ir gero šalto gėrimo. 
Tuom pačiu sykiu paremsito ap- 
švietos draugija. — Kviečia Kom, 

(147-149)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. rengia pikniką bendrai 

su 2-ra kp. iš So. Bostono. įvyks 
birželio 27 ir 28 dd. L. Taut. Namo 
Parke. Šokiams gros Steponavičiaus 
orkestrą. Liuosybės Choras sudai
nuos keletą dainelių, nori atsimo
kėti publikai, kad negalėjo dainuoti 
savo parengime, birželio 14 d., nes 
visi choro nariai buvo užimti dar
bais, tai 28 d., 3-čią vai. dieną da
lyvaus piknike. Kviečiame būti. 
(147-149)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas jvyks 26 

d. birželio, 7:30 v. v. Jurginėj Svct., 
180 New York Ave. Draugai būki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų. Paremkime 
iškelti obalsį, kad visų narių duok
lės būtų Centre su 1 d. liepos. — 
Walter- Simon, Ižd. (147-149)

HAVERHILL, MASS.
susirinkimas 

24 d. birželio, 7:30 v. v., 324 
St. Kviečiame narius daly- 
valdyba duos raportą, žino- 

kiek narių užsimokėję. Bus

Kodėl Chuchill Prakišo 
Libijoj?

London, birž. 22. — An
glijos seimas šaukia minis- 
terį pirmininką Churchillį 
paaiškint, kodėl jis taip 
blogai prirengė L i b i jos 
frontą prieš fašistus.

London. — Anglų kari
niai laivai kirtosi su nacių 
laivais Dover jūrų siauru
moj;

Washington, birž. 22. — 
Amerikos orlaiviai bombar
duoja japonus Aleutų salo
se Attu ir Kiška, kur japo
nai įsitvirtino apkasuose.

Birželio 19 d. buvo sušauk
tas visuotinas organizacijų su
sirinkimas dėlei rinkliavos Ru
sijos medikalej pagelbai, kuri 
įvyko birželio 20, 21 ir 22 die
nomis po visą Philadelphiją ir 
apylinkę. Net stebėtis reikia,

kaip pastaruoju laiku mūsų 
organizacijų nariai nepaiso 
susirinkimų ir pačio svarbiau
sio veikimo. Tarytum tie drau
gai ir draugės kam keršija ar
ba įpuolė į purtinančią “bai
mę,” kad štai rytoj ateis Hit
leris ir su nagaika baus kiek
vieną už priklausymą tokiam 
judėjimui, kuris veda galutiną 
kovą prieš gręsiančią vergiją 
ir barbariška k a n k i n ima. 
Kaip gi jausis tie draugai, jei 
karas bus laimėtas ir jei pa
matysim laimingesnį pasaulį... 
Argi mes neturim širdies jaus
mų pamislijant apie sužeistus 
raudonarmiečius, civilius žmo
nes, vaikus? Juk pasiutę Vo
kietijos ir Italijos fašistai bar
barai naikina viską, Kas bus, 
jei ateis tas pats pas mus čia 
Amerikoje ?

Galim dar visko prigyvent. 
Nėra užtikrinti tavo pinigai, 
namai ir dabartinis smagus 
gyvenimas, kuriam dar negrę- 
sia jokis pavojus.

Dabar pas mūsų žmones iš
sisukinėjimas: “pavargęs, lai
ko neturiu, visokios bėdos.” j 
Yra žmonių senų, liguistų ir( 
pasiturinčių svetimtaučių, bet 
jie dirba įsitikinusiai laisves-

niam pasauliui ir nenaudoja. 
Rusų organizacijos, parapijos 
bendrai apsivienijo ir išdalino 
387 dėžučių aukų rinkimui ir 
ragina vienas kitą rinkt aukas. 

] Mūsų lietuvių draugų ir drau
gių dalis pasiėmėjiš kalno dė
žutes ir renka aukas Rusijos 
medikalei pagelbai. Entuzias
tiškai atvažiavo draugai Meš
kauskai ir paėmė dėžutę ir vi
są proviziją ir pasiryžę rinkti 
visas tris dienas.

Paaukojo Veikiantis Komite
tas varde' darbininkiškų orga
nizacijų $50 ir nutarė sureng
ti pikniką ateinantį sekmadie
nį, birželio (June) 28 d., Nor-

mando darže, N. J. Stengkimėa 
visi lietuviai padaryti šį pa^ 
rengimą sėkmingu. Bandykim 
liuosnoriai atvežti tiesiai į pik
niką kad ir po biskį kokio 
maisto — keksų ar gėrimų.

Mašinomis važiuokit per 
Camdoną keliu Route 38 ir per 
važiavę pirmutinį gelžkelio 
tiltą ant kelio 38, tuo sukit po 
dešinei. Bušą imkit 
Ferry-Camdone, No. 
lipkit Chapel Ave.,

Normano daržas
784 Beechwood Ave., So. Mer
chantville, N. J. Suneškit visas 
aukas, dėžutes į šį pikniką.

Rep.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

(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

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 Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas;

t

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Antro fronto Europoje negali 
būti, visas spėkas reikia sukon
centruoti Afrikoje!

Kaip tik tokio efekto pada
rymui šitas Hitlerio pasimoji- 
mas Libijoje ir buvo padary
tas. Jis nori išgązdinti Angli
ją ir Ameriką, kad jos bijotų 
pulti jį Europoje.

Bet Jungtinių Tautų atsaky
mas į nepasisekimą Libijoje 
turėtų būti formoje atidarymo 
antro fronto Europoje.

Kai Europoje hitlerinė karo 
mašina bus sudaužyta, o kitur 
jos sudaužyti negalima, tai vi
si Rommeliai išsinešdins iš Af
rikos, kaip pabaidyti žvirbliai 
iš kanapių.

Boston, Mass. — Har
vard Medical School moks
lininkai daro neapsakomai 
svarbų bandymą. Gal jiem 
pavyks surasti, kad iš jau
tienos kraujo išimtas plaz
mas bus taip jau geras 
perleidimui į žmogaus kū
ną, reikalui esant, kaip ir 
žmogaus kraujo plazmas.

Bandymas daromas ant 
2,690 kalinių. Jie savanoriai 
sutiko pasiduoti išbandy
mui. Mokslininkai sako, 
kad į visus tuos kalinius 
tos jautienos plazmos įlei
dimas paveikė prielankiai, 
apart septynių, kurie nieko 
nejautė.

. Literatūros kuopos 
jvyks 
River 
vauti, 
simo
ir kitų svarbių dalykų aptarti. Mū
sų didžiulis piknikas jau čia pat. 
Reikės prisiruošti. — V. K.

YOUNGSTOWN, OHIO
LLD 90 kp. piknikas įvyks 28 d. 

birželio, 12-30 po pietų, pas Antolik, 
926 S. Meridian Rd. Bus gera mu
zika šokiams. Galėsite sueiti ir su
sipažinti su kolonijų lietuviais. 
Kviečiame akroniečius, ęlevelandic- 
čius, ūkininkus ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti piknike. Kelrodis: 
Iš Youngstown važiuokite Mahon
ing Ave., iki Miesto Bušų, sukite 
po kairei Meridian Rd. Biskį pava
žiavę, sukite po kairei ir rasite vie
tą. 90 kp. susirinkimas neįvyks 28 
d., birželio, būsime piknike kur pra
nešime sekantį susirinkimo dieną. 
Kom. (147-149)

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

459 Grand St
Oil

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N.

Tel. EV. 4-8698

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

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. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

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: ITUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

/
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

MATEUSAS SIMONAVICIUS
O’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

alus ir ėlius. 
būsite Brook-

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

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvos" Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuvlSko na
rnų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

GaspadorlSkal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

o

GREE.NO
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Trečiadienis, Birželio 24, 194Ž

NewWko^g^felZinloi
nos iš jų išpučia visokias pur
vinas dulkes, gavo ant krūti
nės sunkumą, pradėjo smar
kiai kosėti ir turėjo šauktis 
daktaro pagelbos. Jau baigia 
taisytis.

Bony Pasirašymui 
Laikas Pratęsta

Pranešama, kad karo bonų- 
stampų pirkimui pasirašyti lai
kas pratęstas. Baigsis ne 24-tą, 
kaip buvo iš karto nustatyta, 
bet 28-tos vakarą.

Iki birželio 22-ros vakaro 
didžiojo New Yorko 200,000 
Minute Man’ų buvo spėję 
apeiti tik 60 iki 65 nuošimčių 
visų New Yorko gyventojų.

Lietuvai, kurie dar nepasi
rašę, turi progos tai padaryti 
atsilankę i Laisvės raštinę, per 
savo organizacijų veikėjus, ar
ba per jūsų susiedijos Minute 
Men. Stampas-bonus gali pirk
tis, kur nori. Gaunama ir Lais
vės raštinėj.

Svarbus Lietuvių Masinis 
Mitingas Įvyks 25-tą

Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai kviečiami šio ketvirta
dienio vakarą, birželio 25-tą, 
susirinkti j Liet. Amer. Pilie
čių Kliubo salę, 280 Union 
Avė., kur įvyks masinis mi
tingas - prakalbos atžymėti 
skaudžią mūs gimtinės Lietu
vos metinę sukaktį hitlerinių 
barbarų vergijoj.

Prakalbas sakys J. Siurba ir 
D. M. Šolomskas. Jie nuodug

niai išaiškins dabartinę padėtį 
pasauline plotme ir kokios 
perspektyvos yra Lietuvai at
gauti laisvę? Kokiu būdu mes, 
lietuviai, galime prisidėti prie 
laimėjimo karo ir Lietuvos iš
laisvinimo ?

Kviečiame visus dalyvauti. 
Prašome Laisves skaitytojus 
būti organizatoriais šio mitin
go tarp neskaitančių Laisvės.

Komisija.

“Mes Duosime Rusijai Pa
galbą Mūšio Lauke”

Padėka
Visiem draugam ir giminėm 

už atžymėjimą mūsų sūnų Pra
nuko ir Antanuko išėjimo į 
tarnybą gint savo šalį.

Labai ačiū Jurgiui Kazake
vičiui, Great Necko Choro ve
dėjui, už gražią prakalbą, pa
sakytą Antanukui.

Labai ačiū Laisvės rašyto
jams už gražius aprašymus.

Mes niekad neužmiršime 
jūs.

Mes patys nuo savęs linki
me savo sūnams sumušt fašiz
mą ir pareit sveikiem ir links
miem.

M. M. Yaksčiai.

Prašome |sitėmyti
Wm. Kasper perkėlė savo 

ofisą nuo 54 Maujer St., j 442 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Naujas telefonas EV. 8-4461. 
Reikale namų dekoravimo ar 
pertaisymo, prašome kreiptis 
po nauju antrašu, 442 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 Sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakaro. Amalgameitų Svet., 11-27 
Arion PI. Nariai prašomi dalyvauti. 
Bus renkama delegatas ir dalis pil
domosios tarybos. —Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (147-149)

~PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
į kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, kad atsi
kreiptų teisingas vyras su pinigais. 
Mr. J. Betaut, 558 9th Ave., New 
York City, N. Y.

(145—148)

Štai Kas Nauja Pas 
Kliubiečius

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. J.

(145—150)

Reikalinga Vaikui Vieta
Richmond Hill arba Brooklyn© 

apylinkėj norėčiau surasti šeimą 
kuri sutiktų užlaikyti keturių metų 
vaiką. Kas norėtų paimti vaiką, 
meldžiu atsišaukti, pranešant sąly
gas, sekamai: Helen Feiperis, 101-54 

•110th St., Richmond Hill, N. Y.
(145—147)

Reikalinga suaugusi lietuvė dirb
ti prie lengvo namų darbo, kontruo- 
se. Gera šeimyna, nėra mažų vai
kų. Alga prieinama. Prašome rašyti 
sekamai: Paul Butkus, Box 134, 
Upper Black Eddy, Pa. (146-148)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja moderninis apart- 

mentas, su 5 saulėtais kambariais. 
Taipgi yra karštas vanduo, garu 
Šildomi ir maudyklė. Renda žema. 
Prašome kreiptis po antrašu: 394 
Broadway, Brooklyn, N. Y. Pasitei
raukite akinių ofise (Optical of
fice). 143-148)

Pasirandavoja 3 apatiniai kamba
riai (basement). Šildomi gesu, 
šviesūs. Renda $15 į mėnesį, taipgi 
pageidaujama, kad padirbtumėt 3 
valandas kiekvieną dieną prie abel- 
nos namų ruošos. Kreipkitės: 467 
E. 54th St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas — DI 6-3445.

(142-147)

Taip pareiškė. Harry Hop
kins, federalis Lend-Lease ad
ministratorius, k a 1 b ėdamas 
dviem dešimtim tūkstančių 
audringai jo kalbą sveikinan
čių newyorkiečių, didžiojoj 
Madison Square Garden salėj 
pereitą pirmadienį susirinku
sių minėti Sovietų Sąjungos 
didvyriškos kovos prieš fašiz
mą metinę sukaktį.

Hopkins trumpoje prakal
boje, kuri buvo transliuota ir 
per radijo, WJZ stoties ry
šiais, prisiminė, kad nuvykęs 
Maskvon pereitais metais rado 
svetimšalius save įtikinėjan- 
čius ir kitiems pasakojančius, 
kad Maskva neatsilaikys, bet 
po pamatymo, kaip patys 
maskviečiai vyrai, moterys ir 
vaikai Maskvos apgynimui pa
siryžę atiduoti viską, jis aplei
dęs Maskvą įsitikinęs, kad vo
kiečiai greičiau iššals kur lau
kuose, negu jie pasieks Mas
kvą.

Jis prabėgomis priminė vi
sus frontus, bet pažymėjo, kad 
“Rusijos frontas yra svarbiau- 
sis frontas“ ir kad pasaulio is
torijoj Rusijos armija bus už- 
rekorduota, kaipo armija, ku
ri išgelbėjo pasaulį nuo užplū
dimo barbarais užpuolikais. 
Vienok, sakė jis, mūsų gink
luotų jėgų vadas Maršalas irgi 
lavina savo armijas ne žais
mei, bet antram frontui — 
sumušimui hitlerizmo ir visko, 
ką jis atstovauja.

Išvykdamas iš Washingtono 
Hopkins matęsis su prezidentu 
Rooseveltu (prezidento pami
nėjimas sukėlė audringą ova
ciją) ir klausęs, ką jis nori 
pranešti žmonėms, susirinku
siems į Rusijos pagalbos mi
tingą. Prezidentas atsakęs:

“Taip, mes duosime Rusijai 
pagalbą mūšio lauke. Mes pa
rinksime tam tikrą laiką ir 
vietą.“

Kurtinantis sveikinimas ly
dėjo šį pranešimą.

“Jankės Ateina”
Pirm Hopkins’o kalbėjęs 

William Green, Amer. Dar
bo Federacijos prezidentas 
pareiškė, kad birželio 22-rą, 
1941 m., užpuolimu ant So
vietų Sąjungos Hitleris užpe- 
čėtyjo savęs paties pasmerki
mą pražūčiai. Greeno pareiš
kimas, kad hitlerizmo sunaiki
nimui reikalingas antrasis 
frontas tuojau, buvo palydėtas 
prailgusių, griausmingu prita
rimu.

Sveikindamas Sovietų Sąjun
gą šioje didžioje sukaktyje, 
Greenas pareiškė, kad šeši mi
lijonai jo organizacijos narių 
stovės su juomi.

— Kovokite narsiai ir to
liau, jankės ateina, šaukė 
Green savo sveikinime raudon
armiečiams.

Vakaro vedėjui, J. V. Aukš
čiausio Teismo teisėjui Reed 
perstačius Sovietų Sąjungos 
ambasadorių Jungtinėms Vals
tijoms Maksimą Litvinovą, ki
lo didžiulė demonstracija, ku
rią iš karto sustabdyti nepajė
gė net matomas priminimas, 
kad apribotas radijo laikas 
bėga, taipgi ovacijos tankiai

pertraukinėjo jo kalbą. Pasek
mė publikos jausmų išsiverži
mo buvo ta, kad radijo laikas 
išsibaigė pirm užbaigimo pra
kalbos.

Litvinovas priminė, kad Hit
leris nepasotinamo apetito už
valdyti pasaulį vedinas padarė 
klaidą, kada jis, lengvais lai
mėjimais kitur apsvaigintas, 
davėsi Rosenbergui apmonija- 
mas, kad su pirmu smūgiu So
vietų Sąjunga vidujiniai suby
rėsianti ir jis pigiai gausiąs 
derlią Ukrainą, pietinio krašto 
mineralus ir Kaukazo aliejų.

Gi demokratinės valstybės, 
sakė Litvinovas, darė klaidą 
neapskaičiavimu to, kad Hitle
ris negalės toleruoti egzistavi
mo jokios kitos galingos vals
tybės, nežiūrint ar taja valsty
be buvo Sovietų Sąjunga, ar 
būtų Jungtinės Valstijos ar 
kad ir Japonija. Jie nesisten
gė kolektyviu apsisaugojimu 
pastoti kelią Hitlerio įsigalė
jimui ir atakoms.

i
Litvinovas sakė, kad dary

mu su Sovietų Sąjunga nepuo
limo sutarties Hitleris siekė iš
vengti dviejų frontų vienu 
kartu ir kad antrasis frontas 
tebėra Hitlerio didžiausiu gal- 
voskaudžiu. Jis sake:

“Negali būti abejones, kad 
jeigu vokiečių armijos būtų 
buvusios pasuktos nuo rytinio 
fronto tuo momentu, kada ini
ciatyva buvo Raudonosios Ar
mijos rankose, kada vokiečių 
pulkai buvo silpni ir demorali
zuoti, visa militariška padėtis 
galėjo būti pakeista.

“Tas momentas leista pra
slysti. Linkime, kad pamoka 
nebūtų buvus veltui.”

Kiti to vakaro kalbėtojai 
buvo miesto majoras Fiorello 
H. LaGuardia, rabinas Stephen 
S. Wise. Vyskupas William T. 
Manning atidarė mitingą su 
malda.

Sukelta Apie Trys Milijonai 
Dolerių

Gatavais pinigais, čekiais ir 
pasižadėjimais mitinge suau
kota Sovietų Sąjungos para
mai apie trys milijonai dole
rių. Skaičiuje aukavusių buvo 
tokios stambios finansų ir in
dustrijos firmos, kaip Rocke- 
fellerio, United States Steel ir 
daug kitų.

IWO, tarptautinė darbinin
kų savišalpos ir apdraudos or
ganizacija, išstojo su $100,000 
auka. Daugelis unijų su $10,- 
000, su $5,000.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti įteikė čekį 
$2,000. Ši auka, žinoma, ne 
pirma, tai tik viena iš dauge
lio. Lietuvių Komitetas jau se
niai prašoko ir toli paliko 
$10,000 skaitlinę. Tačiau atsi
žvelgiant į reikalą, aišku, ko
mitetas jaučiasi darbą tik pra
dėjęs ir tam prašo dabar už 
vis širdingiausios kooperacijos.

Praeitą penktadienį, 19-tą 
Šio mėnesio, įvyko kliubo eks
tra susirinkimas. Ir ar jūs ži
note, ką jis padarė? Nagi iš
rinko Juozą Zakarauską kliu
bo gaspadorium.

Kiti kliubiečiai, kuomet pa
matė ant atvirutės, kad bus 
renkamas gaspadorius, tai 
pradėjo “viens kitą klausinėti:

“Kas čia pasidarė? Ar jis 
pats rezignuoja, ar kas išme
ta? Tik neseniai jį išrinkome 
ir dabar vėl rinkimai.“

Bet kuomet buvo paaiškin
ta, jog to reikalauja konstitu
cija, kad pabaigoje birželio 
mėnesio būtų gaspadoriaus 
rinkimai, tai apsiramino. Susi
rinkime prieš Zakarauską 
niekas nei nekandidatavo. Va
dinasi, vienbalsiai išrinktas iki 
pabaigos birželio kitų metų. 
Gero pasisekimo 1

Pirmesniam mėnesiniam su
sirinkime vice-pirmininku iš
rinkta Juozas šnyras, o direk
torių sekretorium Juozas Le- 
vanauskas. Kiti gi visi seni pa
siliko.

Sergančių kliubiečių turime 
aštuonis. Šių metų seniausias 
ligonis yra Feliksas Osipaus- 
kas, gyvenantis Leonardo, N. 
J. Serga nuo sausio 14 d.; pir- 
miaus buvo ligoninėj, dabar 
nežinau.

Antras, tai Vincas Lukoše- 
vičia. Praeitais metais jis bu
vo susižeidęs ranką ir turėjo 
ant jos net tris operacijas. Po 
paskutinės operacijos dakta
rai leido pergreitai rankai už
gyti, kuomet dar iš jos nebu
vo išėjęs visas brudas, tai šį 
pavasarį ranką išmėtė guzais, 
kuriuos nugydė elektros šilu
ma. Tačiaus vėl darė dvi ope
racijas. Tai jau penkios! Pa
gal jo paties apskaitliavimą, 
tai visas tas darbas atsieitų 
apie tris tūkstančius dolerių. 
Išlaidas padengia kompensaci
ja. Nepaisant tų operacijų, 
kaires rankos mažiukas pirš
tas jau miręs, stovi prie jos 
prilipęs tik dėl pagražinimo 
rankos...

Vincas Paškevičia pranešė 
apie savo ligą pradžioje ba
landžio. Dabar yra išvežtas į 
Saranac Lake, N. Y., kur jis 
bando pataisyt savo silpną 
sveikatą.

Silvestrui Virbukui, dirbant 
ant dokų, šmotas ledo nukrito 
ant kojos ir sutrynė didįjį 
pirštą. Būna namie, bet atro
do, kad dar negreit galės eit 
dirbt.

Juozas Milašauskas, dirbąs 
prie karšimo vilnų, kur maši-

Franas Mikalauskas gerą 
laiką pagulėjo ligoninėj. Da
bar jau namie.

Juozas Kilinskas irgi jau 
tūlas laikas gyvena po dakta
ro priežiūra.

Antanas Nikštaitis, paspor- 
tinis, veik kas pavasarį serga.

Tai maždaug tokios kliubie
čių žinios.

Piknikas buvo sėkmingas. 
Biskį pakenkė toji tautų pa
roda. Kiek liks pelno — ne
žinau.

Busais išvažiavimo nebus, iš 
priežasties taupos gezolino. 
Alus gi inžino nesuka!

J. N.

Vieša Padėka
Širdingai dėkojam visoms ir 

visiems, kurie dalyvavot pra
ėjusį sekmadienį, birželio 21 
dieną, Laisvės svetainėj mūsų 
arba Henrio Juškos užbaigos 
mokslo pakily.

Didelis ačiū priklauso dai
nininkėms: Aldonai Klimaitei, 
Aldonai Žilinskaitei ir Suza- 
nai Kazokytei ir dainininkams 
A. Veličkai ir P. Grabauskui 
už gražų padainavimą ir taip
gi Bronei šalinaitei ir Albinai 
Depsiūtei už akompanavimą.

Taipgi didelis ačiū drau
gams Vidžiūnams ir Semė- 
nams, kurie atvežė didelius 
glėbius gyvų gėlių ir papuošė 
pokilio stalus. Ir ačiū Marytei 
Graunienei, . kurie atvežė gė
lių, nors nedalyvavo pokily.

Labai ačiū gaspadinėms, ku
rios dirbo visą dieną sušilę: 
S. Miltinienci, R. šepetienei, 
P. Semėnienei, A. Zataveckie- 
nei ir taipgi stalų patarnauto
joms: P. Kralikiūtei, F. Semė- 
niūtei, A. Grauniūtei, B. Kru- 
veliūtei, O. Počesiūtei ir K. 
Zataveckiūtei, ir vyriškiams: 
Maželiukui, Zataveckučiui, K. 
Benderiui ir J. žemaičiui, ku
rie dirbo prie alaus ir J. Ma
linauskui, kuris dirbo prie dra
panų padėjimo. Taipgi didelis 
ačiū priklauso draugui Vaz- 
niui i)- Grabauskui, kurie su
statė stalus, ir taipgi Varpo 
kepyklos gaspadoriam, kurie 
iškepė vištas. Ir, žinoma, dide
lis ačiū visiems už dovanas, 
kuriomis Henris tapo apdova
notas. Jonas, Magdė ir Henry

ir Lillian Juškai.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

49-tas Metinis Piknikas
Rengia Šv. Jurgio Lietuviu Draugystė

Šeštadienį, Birželio 27, June
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L
Pradžia 4 vai. dieną

A. Pavidis orkestrą gros šokiams
Įžanga 45c. (su taksais)

Kviečiame Brooklyno ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti šiame piknike. Linksmai praleisite laiką besivai- 
šindami ir besikalbėdami su draugais-pažįstamais.
. -. -............ ---- - --- ---ę

Madeline Webb pradėję sa
vo bausmę Bedford Hills mo
terų kalėjime, kur jai lemta 
būti visą amžių, o Shonbrun 
su Cullen patalpinti į Sing 
Sing. Bylos apeliuojama.,

Tiltas, kaip matome, čia ne koks, bet raudonieji tankis
tai yra pasiryžę jį pervažiuoti ir sumušti priešą. Judis 
“Raudonieji Tankai,” pilnas tokiu stebinančiu vaizdų, 
dabar rodomas Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
N. Y. Priedams šią savaitę rodo “Didvyriškas Sevasto
polis,” kuris taip pat nepaprastai svarbu pamatyti.

SKELBKITES LAISVĖJE

į JONŲ PARE Į
• RENGIA JONAS BALEŽENTIS •• •
; SAVO SALeJE, 49 TEN EYCK STREET J
• BROOKLYN, N. Y. •

; Trečiadienį, Birželio 24 June !
• Jonas Baležentis širdingai kviečia visus Jonų draugus • 
J ir drauges į šią Jonų Parę, švento Jono dienoje, šį tre- *
• čiadienį, birželio (June) 24 d. •

• Jonas Baležentis pavaišins visus skaniais valgiais •
•••••••••••••voeoseoeossseeoecoeeeee

THE Z/^TIIIT LEAVES IOTIIBG MII
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Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON

CREDIT TERMS

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,

D ž i u 1 e r 1 a 1 yra gražiausios ir

BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanos
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t| Lietuviui Rakandu Krautuve |

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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