
Pasirodo, kad Churchillo 
apsilankymas Wash ingtone 
pereitą savaitę nebuvo tai joks 
pripuolamas prietikis; tai bu
vo tęsinys tų darbų, kurie bu-
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vo pradėti prezidento Roose-i 
velto ir Molotovo.

Rooseveltas su Molotovu pa- j 
darė metmenis antrajam fron
tui Europoje, o Churchillas su 
Rooseveltu jas ataudė. Atro-' 
do, kad šitiedu statesmenai; 
smulkmeniškai aptarė visus: 
reikalus, susijusius su antrojo 
fronto atidarymu; jiedu apta
rė, kur ir kaip tasai frontas 
bus atidarytas, kur ir kaip bus 
užduotas Hitleriui smūgis, kad 
jis būtų priverstas ištraukti iš 
Rytų Fronto tam tikrus savo 
kariuomenės kiekius.

AMERIKIEČIAI MIDWAY 
MŪŠYJ NUSKANDINO 4 
JAP. LĖKTUVLAIVIUS

Pilnesnis Pranešimas Rodo, kad Tame Mūšyje Nuskandinta 
Dar 2 Japonų Šarvuotlaiviai, 3 Naikintuvai, 275 Orlai

viai ir Sužeista Visa Eilė Priešų Karo Laivų

Oficialiai Amerikos Pranešimai

F ašis tai Atėmę iš Anglų 
Matruh Miestą, Egipte

Jau ne sykį ir ne du buvo 
pabrėžta, kad Hitleris bijosi 
vieno dalyko: dviejų frontų 
Europoje. Jis žino, kad, jei 
jam teks muštis dviejuose 
frontuose, tai neilgai jam teks 
dūkti; jis bus greit sutriuškin
tas.

Dabar tik tenka laukti, kad 
juo greičiau tasai antrasis 
frontas būtų atidarytas.

Bet sensacingiausia ameri
kiečiams žinia pereitos savai
tės gale buvo, be abejo, ta, 
kad mūsų federalinės seklybos 
(FBI) agentai sugavo vokie
čius sabotažninkus, specialiai 
prisiųstus iš Vokietijos žaloji
mui mūsų fabrikų ir susisieki
mo priemonių.

Tik pagalvokime: vokiečių 
submarinas priplaukė prie pat 
Long Island pakraščio ir čion 
išleido būrį sabotažninkų, na
cių, aprūpintų doleriais ir eks- 

* plioduojamąja medžiaga. Sa- 
botažninkams buvo įsakyta, 
koki vyriausiai pabūklai turi 
būti eksplioduoti. Jie turėjo 
pasigaminę visą programą sa
vo bjauriam darbui.

Ir sis įvykis verčia kiekvie
ną mūsų krašto gyventoją bū
ti akylesniu, nes, supraskime, 
naciai bandys ir daugiau pa
našių šposų iškirsti.

Be to, vyriausybė turėtų su
valdyti visokius bundistus ir 
jiems pritariančiuosius, viso
kius Hitleriui tarnaujančius, jo 
propagandą skleidžiančius ti
pus. O tokių, me žinome, yra. 
Nelaimei, yra jų ir tarp lietu-! 
vių!

y Kun. Urbonavičiaus laikraš
tis praneša, kad Bostone aną 
dieną įvyko “maldos po rau
dona vėliava.”

Tatai įvyko “ant Episkopalų 
Šv. Povilo katedros laiptų 
Bostone.”

Raudonajai vėliavai plevė
suojant, buvo atnašaujamos 

I mišios. Susirinkę tikintieji mel
dėsi, kad Dievas padėtų Tary
bų Sąjungos žmonėms sunąi- 
kinti žmonijos priešą, hitleriz- 
mą.

“Darbininkui” nepatinka te
kis biznis. Kaip tai galima, sa
ko jis, kad krikščionys galėtų 
melstis už Tarybų Sąjungą, 
kurią jis, “Darbininkas” keikė 
ir prakeikė!; V' _______

Suprantu, kodėl “Darbinin
kas” taip sielojasi. Mat, neina 
viskas pagal jo planą. Ar se
niai čia tas pats “Darbinin
kas” ragino Amerikos lietu
vius prašyti Hitlerio, kad jis 
užpultų Tarybų Sąjungą?! Ar 
seniai čia tas pats “Darbinin
kas” džiaugėsi, kai Hitleris 
pradėjo karą prieš Tarybų 
respublikų žmones? Tai kur gi 
jis dabar galės pakęsti tokius 
“prajovus” kaip “maldas po 
raudona vėliava”?!

—

Bet keičiasi laikai, kunige 
redaktoriau! Anglijoje jau se
niai krikščionių (visokių sek
tų) bažnyčios prašo Dievo, 
kad jis padėtų Tarybų kraš
tui karą laimėti.

PEARL HARBOR, birž. 28. — Vyriausias koman- 
dierius Jungtiniu Valstijų laivyno Ramiajame Vande
nyne (admirolas Chester W. Nimitz) išleido sekamą 
pranešimą:

Išnagrinėjus visus pranešimus, dabar galima pa
skelbt pilnesnį sąrašą nuostolių, kuriuos amerikiečiai 
padarė japonų laivynui jūrų mūšyje ties Midway sa
la, būtent:

Buvo nuskandinta keturi Japonijos lėktuvlaiviai 
(Akagi, Kaga, Soryu ir Hiryu) su visais ant jų buvu
siais orlaiviais — apie 275. Taipgi žuvo visi tų orlaivių 

- lakūnai, apart keleto, kuriuos, turbūt, išgelbėjo jų pa
čių laivai.

Sužeista du, bet greičiau trys, didieji japonų karo 
laivai; vienas jų labai sužalotas.

Nuskandinta du didieji Japonijos šarvuotlaiviai (tur
būt, Mogami ir Mikuma). Sužeista trys ar daugiau ki
tų didelių priešo šarvuotlaivių.

Sužeista vienas lengvas japonų šarvuotlaivis.
Nuskandinta trys priešo naikintuvai, o galbūt dar 

ir ketvirtas.
Į keturis japonų transportus ar prekinius laivus 

pataikyta bombomis bei torpedomis, ir vienas ar dau
giau šių laivų, turbūt, nuskandinta.

Yra žinoma, jog su nuskandintais laivais žuvo labai 
daug japonų karių bei jūreivių. O į kuriuos Japonijos 
laivus pataikyta- bombomis, tai irgi, turbūt, užmušta 
bei sužeista daug jų jūreivių bei kareivių.

Amerika įnirtusiai Ko
voja prieš Vokiečių 

Submarinus, Sako Jie
Berlin. — Naciai pripa

žįsta, kad Amerikos kari
niai laivai ir orlaiviai jau 
žiauriai priešinasi vokiečių 
submarinams amerikiniuo
se vandenyse.

Bet hitlerininkai pasako
ja, kad, nežiūrint to, jų 
submarinai nuskandinę dar 
16 prekinių laivų, ’ viso 
107,000 tonų, artimose A- 
merikai jūrose.

London. — Anglai sako, 
jog po paskutinio jų orlai
vių žygio prieš Bremeną 
mažai kas teliko iš to Vo
kietijos miesto.

Washington, birž. 29. — 
Teigiama, kad senatas pri
ims prez. Roosevelto su
manymą paskirt $76,529,- 
800 CCC darbų stovykloms 
jaunuoliams.

Cairo, birž. 29. — Ame
rikos inžinieriai stato nau
ją prieplauką Persijos įlan
koj. Ta prieplauka taikoma 
laivams, gabenantiems karo 
reikmenis Sovietam.

Tik visai neseniai New 
Yorke, didžiuliame masiniame 
žmonių mitinge Madison Sq. 
Gardene, vyskupas Manning 
specialę maldą kalbėjo tuo 
pačiu reikalu, čia taipgi, gre
ta mūsų krašto vėliavos, ple
vėsavo ir raudonoji vėliava, su 
kūju ir pjautuvu.

Ar ne laikas ir lietuviams 
katalikų kunigams pakeisti sa
vo frontą ? Ar .ne laikas ir 
jiems griežtai pasisakyti, kad 
jie stovi su Jungtinėmis Tau
tomis?!

Kas Padrąsino Nacius 
Gabent Amerikon 

Sprogdintojus
New York. — Darbinin

kų dienraštis “Daily Wor
ker” pabrėžė, kad visi aš- 
tuoni. naciai sabotažninkai, 
įgabenti submarinais į A- 
meriką, buvo nariai Vokie
čių - Amerikiečių Bundo, o 
Martin Dies, galva kongre
sinės tyrinėjimų komisijos, 
nuglostė įvairius Bundo 
vadus. Ažuot to, jis perse
kiojo darbo unijas ir vadi
namus raudonuosius abel- 
nai.

Federalio Tyrinėjimų 
Biuro galva J. Edgar Hoo
ver varė savo įkyrius “ty
rinėjimus” prieš komunis
tus, nuoširdžius Amerikos 
gynėjus, sako “Daily Wor
ker,” bet jis taipgi pražiū
rėjo penktakoloniečius ir 
Hitlerio mylėtojus Ameri
koje.

Generalis prokuroras 
Francis Biddle įsakė depor- 
tuot darbininkų vadą Har
ry Bridgesą ir tuomi džiau
gėsi Berlyno radijas. Bet 
Biddle nekliudo kun. Cough- 
lino ir jo fašistinės šaikos, 
kaip primena “Daily Wor
ker.”

Toks švelnus nusiteiki
mas tų valdininkų linkui 
fašistų ir. padrąsino ameri
kinius ir Vokietijos nacius 
gabent į šią šalį sprogdin
tojus, sako tas laikraštis.

Berlin. — Čionaitiniai 
vokiečiai šneka, kad, gir
di, pagal susitarimą anglų 
lakūnai nebombarduoja 
Berlyno, o nacių orlaiviai 
nekliudo Londono.

J Hi

Cairo, Egiptas, birž. 29. 
— Siaučia nuožmūs mūšiai 
tarp anglų, iš vienos pusės, 
ir vokiečių-italų, iš antros, 
į rytus nuo Matruh, Egip
te.

Matruh, pajūrio miestas 
su geležinkelio stočia, yra 
už 130 mylių į rytus nuo 
Libijos rubežiaus.

Berlin, birž. 29. — Vo- 
kiečių komanda pranešė, 
kad jie užėmę Matruh ir 
paėmę nelaisvėn 6,000 ang
lų kariuomenės. — Pana
šiai sako ir Roma.

Naciai skelbia, kad jie ir 
italai žygiuoją pirmyn to
liau į rytus nuo Matruh.

Fašistų orlaiviai bombar
davo karinius anglų taiki
nius EI Daba ir Burg el- 
Arab. Pastarasis miestelis 
yra netoli Aleksandrijos 
uosto, kur anglai turi di
džią stovyklą savo karo lai
vyno.

Cairo, Egiptas. — Ame
rikos bombanešiai ir ang
lų orlaiviai smarkiai bom
bardavo fašistus Tobruke, 
Libijoj, ir visu keliu iki 
Matruh, Egipte.

NACIAI PRADĖJO 3-ČIĄ 
OFENSYVA PRIEŠ SO
VIETUS NUO KURSKO

Sevastopolio Gynėjai Atmušė Vokiečių Atakas ir tik Vienoj 
Vietoj Fašistai Pastūmė Raudonarmiečius Šiek Tiek Atgal;

Charkovo Fronte Sovietai Atkariavo Kelis Punktus

Senatorius Reikalauja Sušau
dyt ar Pakart Nacių Įga

bentus Sprogdintojus
SUIMTA DAUGIAU JŲ 

PADĖJĖJŲ
New York. — Agentai 

Federalio Tyrinėjimų Biu
ro suėmė kelis asmenis, į- 
tariamus, kad jie padėjo 
aštuoniems naciams su 
bombomis ir TNT sprogi
mais išsikelt iš vokiečių 
submarinų į Long Islandą, 
N. Y., ir į Floridą. Nuo 
submarinų jie daplaukė 
krantan guminėmis, sulank
stomomis valtelėmis. Bet 
suprantama, jog sutartose 
vietose ant kranto lauke tų 
sabotažninkų jų sėbrai ir 
padėjo jiems išlipti Tr lai
kinai pasislėpti.

Hitlerio submarinai įga
beno tuos aštuonis nenau
dėlius sprogdint karinius 
Amerikos fabrikus, tiltus, 
geležinkelių stotis ir kt. Jie 
atvyko su padirbtomis ka
rinėmis registracijos korte
lėmis ir su amerikinėmis 
socialės apdraudos kortelė
mis.

Valdžios agentai pas juos 
rado dar $20,000; tai viso 
jau 169 tūkstančiai 700 do
lerių, kuriuos tie naciai 
sprogdintojai atsivežė iš 
Vokietijos papirkinėt tam 
tikrus žmones Amerikoj, 
kad išgaut karo sekretus 
bei sprogdint karinius fa
brikus ir kitus svarbius j- 
rengimus.

Visi aštuoni yra gyvenę 
Amerikoje, o du jų, Ernest 
Peter Burger ir Herbert 
Haupt — dar šios šalies pi
liečiai; pirmas gavęs pilie
tybę per natūralizaciją, o 
antras pagal savo tėvo pi
lietines popieras.

Haupt pirma, negu buvo 
areštuotas, paspėjo ir susi- 
žieduot su viena jauna Chi- 
cagos našle.
NIEKŠAI TURI BuT BE 
CEREMONIJŲ PAKARTI 

AR SUŠAUDYTI
Generalis Jungtinių Vals-. 

tijų prokuroras Francis J. 
Biddle pareiškė, kad tie šni
pai sabotažninkai bus tei
siami “greitai ir nuodug
niai,” bet girdi, byla esanti 
apsunkinta tuom, kad du iš 
jų yra Amerikos piliečiai. 
Biddle kalba apie teisimą 
civiliame teisme.

Bet prezidentas Roose
veltas galėtų įsakyt teist 
juos karo teismu; ir jeigu 
jie būtų atrasti kaltais, tai 
galėtų būt sušaudyti arba 
pakarti.

Demokratas Senatorius 
Pat McCarran, buvęs vy
riausias teisėjas Nevados 
valstijos aukščiausio teis
mo, dabar narys senato tei
sminės komisijos, pareiškė:

“Jeigu jie bus atrasti kal
tais, jie turi būt net mirčia 
nubausti greitai ir rūsčiai.”

Maskva, birž. 29. — Vo
kiečiai iš Kursko pradėjo 
ofensyvą prieš Sovietus 
linkui Voronežo, geležinke
lių centro. Kurskas stovi 
už 280 mylių į pietus nuo 
Maskvos.

Dvidešimt penktoje die
noje vokiečių šturmavimų 
prieš Sevastopolį Sovietai 
pranešė, kad to miesto “is
toriniai gynėjai” atmuša į- 
nirtusias fašistų atakas. Tik 
vienoje dalyje Sevastopolio 
fronto naciai šiek tiek pa
stūmė atgal sovietinius ko
votojus. “Visose kitose vie
tose buvo atremtos priešų 
atakos su milžiniškais jiems 
nuostoliais,” kaip sako so
vietinis pranešimas. Vienas 
dalinys Sevastopolio gynė
jų per tris dienas atmetė 
atgal šešioliką fašistų ata
kų.

FAŠISTAI PRARADO 6Q,- 
000 KARIŲ PRIE SE

VASTOPOLIO
Maskva, birž, 29. — A- 

merikiečių žinių agentūra 
United Press teigia, kad na
ciai metėsi į smarkią ofen
syvą prieš Sovietus arti 
Kursko, 120 mylių į šiaurius 
nuo Charkovo. O Sevasto
polio fronte, sako, vokie
čiai -giliau įvarę kylį į to 
miešto aptvirtinimų linijas.

Skaičiuojama, jog per 
24 dienas fašistai prie Se

Vokiečiai Bombardavę 
Leningrado Fabrikus

HITLERININKAI SUŠAUDĖ
62 GRAIKUS

FAŠISTAI NUSKANDINO DU 
TALKININKŲ LAIVUS

vastopolio prarado 60 tūks
tančių karių, užmuštų bei 
sunkiai sužeistų.

Sovietų laivai per audrą 
vokiečių oro bombų ir ka- 
nuolių šovinių palaiko nuo
latinius susisiekimus su Se
vastopoliu, atgabena mais
to ir amunicijos gynėjams 
to miesto ir išgabeno su
žeistus karius, moteris ir 
vaikus.

NACIAI APSTABDYTI 
CHARKOVO FRONTE 
Maskva. — Raudonoji 

Armija žymia dalim ap- 
stabdė vokiečių briovimąsį 
pirmyn Charkovo fronte, 
tarp Doneco ir Oskol upių. 
Jeigu kur naciai ir pasiva
ro kiek priekin, tai labai 
mažai.

Hitlerininkai tris kartus 
mėgino šturmu prasimušt 
per Oskol upę iš vakarinio 
jos šono į rytinį, veržda
miesi prie geležinkelio sto
ties1 anapus upės. Raudon
armiečiai atmušė atgal vi
sas tris atakas ir nukovė 
apie 1,000 nacių.

Maršalo Simo Timošen- 
ko raudonarmiečiai į ry
tus nuo Kupiansko, vienoje 
dalyje Charkovo fronto, 
kontr - atakavo vokiečius, 
audringai atmetė juos at
gal ir atgriebė tam tikrą 
skaičių apgyventų vietų.

Sovietinė artilerija su
daužo daug priešų tankų.

Angly Orlaivių Žygiai 
Prieš Hitlerininkus

London, birž. 29. —Grai
kijos valdžia čionai gavo 
žinią, kad hitlerininkai su
šaudė 62 graikus saloje 
Kretoje už priešingus na
ciams veiksmus. Tarp • su
šaudytų yra miesto Kandi- 
jos majoras, vienas mokyto
jas ir vienas bankininkas.

CHINAI ATGRIEBĖ MIES
TĄ NUO JAPONŲ

Chungking. —- Chinų ka- 
kariuomenė atgriebė nuo 
japonų Linhsien miestą su 
didele orlaivių stovykla 
šiaurinėje Honan provinci
joje.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
vieną prekinį Jugoslavijos 
laivą ir vieną Norvegijos 
amerikiniuose Carribbean 
Jūros vandenyse. Norvegų 
laivas buvo nuskandintas 
tuo laiku, kai jis gelbėjo iš 
vandens jūrininkus jugo
slavų laivo.

Stockholm, Šved. birž. 29. 
— Tūkstantis švedų išvaikė 
nacius norėjusius laikyt sa
vo mitingą.

Švedai ir pereitą,, savaitę 
išblaškė hitlerininkus besi
renkančius į masinį mitin
gu

Berlin, birž. 29. — Na
ciai skelbia, kad didžiosios 
jų. kanuolės,' girdi, sėkmin
gai bombardavo Leningra
do fabrikus.

Pasak hitlerininkų, tai 
jų orlaiviai smarkiai ata
kavo šiaurinį Sovietų uos
tą Murmanską ir, esą, pa
degė sandėlius ir kitus į- 
rengimus.

Naciai garsinasi, kad jie 
užėmę dar vieną aptvirtin- 
tą Sevastopolio poziciją.

Finų Mannerheim Atsi
lankė pas Hitlerį

Berlin. — Feldmaršalas 
Mannerheim, Finliandijos 
karo vadas (diktatorius), 
atsilankė į Hitlerio štabą 
sovietiniame fronte. Su 
Mannerheimu atvyko keli 
aukštieji finų karininkai.

Jie smulkmeniškai kalbė
josi su Hitleriu apie bend
rus karo veiksmus prieš 
Sovietus.

Berne, Šveic. — Hitleris 
Hitleris davė Mannerhei- 
mui auksinį nacių orlaivy- 
no medalį su deimantais.

London, biržei. 29. —Bū
riai Anglijos orlaivių ata
kavo nacių submarinų sto
vyklą St. Nazaire ir kitus 
karinius taikinius šiaurinė
je Franci j oje; prarado vie
ną savo orlaivį.

Praeitą šeštadienį keli 
šimtai anglų orlaivių vėl 
bombardavo Bremeną ir 
sukėlė daug didelių naujų 
gaisrų ir sprogimų fabri
kuose, laivastatyklose ir 
prieplaukų įrengimuose.

Tuo tarpu dar liepsnojo 
ir rūko gaisrai, kuriuos 1,- 
000 Anglijos orlaivių pada
rė, bombarduodami Breme
ną praeitą ketvirtadienį.

Anglai Sužalojo Kari
nę Naciy Pramonę

Berlin. — Vokiečių amu- ■ 
nicijos ministeris Albert 
Speer pripažino spaudoje, 
kad Anglų orlaiviai pada
rė didelių nuostolių kari
niams vokiečių fabrikams 
Cologne ir Bremen mies
tuose.

Tokio. — Japonai sakosi 
užėmę Lungutu, Kiangsi 
provincijoj, Chinijoj.
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Churchillas Sugrįžo Namon
Didžiosios Britanijos ministeris pir

mininkas, Churchillas, sugrįžo iš Wa- 
shingtono namon. Washingtone jis tu
rėjo, reikia pripažinti, didžiulės svarbos 
pasitarimus su prezidentu Rooseveltu. 
Apie sius pasitarimus, kai šitie žodžiai 
rašomi, pasaulis dar beveik nieko neži
no. Tiek žinoma, kad juose dalyvavo ne 
tik Didžiosios Britanijos ir Amerikos 
vyriausybių galvos ir kariniai ekspertai 
bei vadai, bet dalyvavo ir SSSR amba
sadorius Amerikai, Litvinovas, ir SSSR 
Raudonosios Armijos ir laivyno atsto
vai.

Churchillui grįžus Anglijon, jo lau
kia kritikai. Parlamente reiškiama ne
pasitenkinimo tais įvykiais, kurie perei
tą savaitę pasireiškė Libijoje. Yra įne
štas parlamente Churchillo vyriausybe 
nepasitikėjimo punktas. Galimas daik
tas, kad kils karštų ginčų, didelių deba
tų tuo reikalu. Tačiau spėjimai mano, 
kad Churchillo vyriausybė savo oponen
tus nugalėsianti: ji gausianti daugumą 
parlamento narių, kurie stovės su Chur- 
chillu, kaip stovėjo iki šiol.

Galimas daiktas, kad Churchillui la
bai daug padės ir tas faktas, ką jis nu
tarė Washingtone. Jei jis išduos gerą 
raportą, jei bus parlamento nariams 
pranešta nutarimas atidaryti antrąjį 
frontą Europoje ir mušti bendrą priešą 
labiau sukoncentruotomis jėgomis, tai, 
žinoma, jis tuomi įgaus daugiau pasiti
kėjimo.

Didžiojoj Britanijoj šiandien yra la
bai didelis sentimentas dėl atidarymo 
antrojo fronto Europoje. To krašto 
žmonės mano, kad priešas reikia mušti 
ten, kur jis arčiausiai galima pasiekti. 
Ir jie, mūsų nuomone, mano teisingai. 
Panašiai mano ir milijonai Amerikos 
žmonių; panašiai mano visos pavergto
sios tautos; panašiai mano ir Tarybų 

•Sąjungos liaudis ir visi kovotojai.

PASTABA. Virš paminėtieji žodžįai 
buvo parašyti šeštadienio rytą. Po to 
buvo paskelbta Roose velto-Churchillo 
deklaracija, kurioje, netiesioginiai, pa
reiškiama, jog antrasis frontas Europo
je bus atidarytas. Kurie skaitė Roose- 
velto - Molotovo deklaraciją ir R'oose- 
velto - Churchillo deklaraciją, tie .pama
te, jog pastaroji papildo pirmąją. Ma
tyt, kad Molotovas su Rooseveltu aptarė 
bendrus reikalus, susijusius su antrojo 
fronto atidarymu Europoje, o Churchil
las su Rooseveltu detaliai aptarė, kur ir 
kaip, ir kada tasai frontas bus atidary
tas. Bent mums taip atrodo.

Jeigu šitaip, tai, reikia tikėtis, kad 
Churchillui nebus sunku atsistoti par
lamente ir jo nariams pasiaiškinti. At
rodo, kad jis lengvai galės “išgelbėti” 
savo vyriausybę ir dalykus išderinti. 
Tiesa, yra spėjimų, kad Churchillui teks 
pasitraukti iš karo ministerio vietos, bet 
tai nėra didelis dalykas. Tas tegalės si
tuacijai tik pagelbėti.

Dabar pasaulis nekantriai lauks, kada 
bus pradėtos militarinės operacijos, ku
rios nutrauks Hitlerio jėgų iš Rytų 
Fronto.

Finliandijos Nacių Propaganda 
Amerikoj

New Yorke dienraštis “P. M.” iškelia 
viešumon, kad fašistinės Finliandijos 
atstovas Jungtinėse Valstijose platina 
nacių propagandą prieš Sovietų Sąjun
gą, Amerikos talkininkę.

Finliandijos fašistinė valdžia per sa
vo atstovą Hjalmar Procope, susirišo su 
tam tikromis grupėmis Amerikoj ir’ 
siuntinėja šimtais tūkstančių lapelius už 
hitlerišką Vokietiją, nukreiptus prieš' 
Sovietų Sąjungą.

“Lapeliai dešimtimis tūkstančių yra 
platinami iš Hodes-Daniel Co., 176 Va- 
rick St., New Yorke... Vienas lapelis 
savyj turi Finliandijos atsakymą Jung
tinėms Valstijoms į reikalavimą sulai
kyti karą prieš Sovietų Sąjungą.... Ki
tas paduoda finų fašistinius apkaltini
mus Sovietams... Visi tie lapeliai užty
li tą, kad Finliandijoj yra Hitlerio divi
zijos, kad finai-naciai laiko nukirtę 
Murmansko gelžkelį, kuriuomi Amerikos 
ir Anglijos pagelba turi pasiekti Sovietų 
Sąjungą.... Nauji pro-naciški lapeliai 
gaminami” — rašo tas dienraštis.

Sako, kad Finliandijos atstovas H. 
Procope turi su izoliacionistais, Krikš
čioniu Frontu ir America First elemen
tais ryšius, Ir dienraštis baigia:

“Iš kitų šaltinių, “P. M.” sužinojo, 
kad Hjalmar Procope, Finliandijos mi
nisteris Jungtinėse Valstijose, yra as
meniškai parūpinęs ir prisidėjęs prie pa- 
rūpinimo tų lapelių.”

Reiškia, Finliandijos fašistai, naudoda
miesi “neutrališkos” valstybės teisėmis, 
veda nacių propagandą Amerikoj, dirba 
išvien su tais, kurie nori mūsų šalies ka
ro pralaimėjimo.

Dar daugiau, Associated Press perda
vė žinių, kad anglų ir Amerikos laivai, 
plaukiantieji į Murmanską, buvo žiau
riai užpulti iš Finliandijos nacių bombi- 
ninkų ir submarinų. Tame užpuolime 
buvo nuskandintas 10% visų plaukusių 
laivų. Jų tarpe žuvo amerikiečių. Ame
rikos laivo kapitonas G. H. Hudgins iš 
Jersey City, sako, kad jis pametė ir 
skaičių, kiek kartų iš Finliandijos fa
šistų orlaiviai juos puolė. Taip prieš mus 
Finliandija veikia ir kariauna išvien su 
Hitleriu, o jos atstovas laisvai veikia 
Amerikoj.

Dėl Dieso Komiteto “Prabilimo”
Čikagos dienraštis “Vilnis” rašo:
“Tūlą laiką tylėjęs Dies komitetas vėl 

apsijovijo spaudoje. Šiuo kartu Dies’o 
komitetui pasisekė susekt naują “suo
kalbį.” “Suokalbį” suorganizavo liberalai 
ir komunistai, milionierius Marshall 
Field ir jo laikraščiai, taip-pat ir orga
nizacija, pasivadinusi “Union for Demo
cratic Action.”

“Dies’ą ir jo sėbrus apėmė striokas, 
kad tie nauji “suokalbininkai” nori pa
rauti kongreso įtaką ir niekais paversti 
patį kongresą. Žinoma, tai melas nuo 
pradžios iki pabaigos. Niekas nesikėsina 
pažeisti kongreso autoritetą.

“Ko nori ir ko siekia kongreso kriti
kai, tai to, kad kongresą paliuosuoti nuo 
tų sunkiųjų girnų, kurias užkrovė ant 
jo tokie ponai kaip Dies, Smith, Fish, 
Hoffman ir jiems panašūs rėksniai ir 
kenkėjai* į *; i 1 1 * n .ii

“Union for Democratic Action” kaip 
tik ir veda tokią kovą. Tai kova ne prieš 
kongresą, bet kova už jo apšvarinimą.

“Reikia pabrėžti, kad šiuo sykiu Dies’- 
ui nepavyko net savo komitetą apvie- 
nyti. • : ' i ■ ; 1 1

“Faktinai tas komitetas skilo. Mažu
ma komiteto jau nesutinka su Dies’u. 
Taigi, net konservatoriams iki gyvo 
kaulo dasiėdė tas komitetas.

“Prieš Dies’ą pasisakė net tokie kon
servatoriai, kaip Voorhis ir Casey ir 
Dickstein. Gal jis ir juos apšauks komu
nistais?

“Dies’ą pastaruoju laiku smarkiai ata
kuoja liberalų laikraštis “New Repub- 
lis.” Tas-laikraštis, kaip žinoma, nieko 
bendro neturi su komunistais.

“Spekuliavimas raudonąja silke neiš
gelbės Dies’ą nuo galutino susikompro
mitavimo.

“Prieš jį ir jo komitetą išstojo visi 
hacionalės vienybės šalininkai, išstojo 
todėl, kad Dies ir kompanija atstovauja 
griovikiškus elementus, neprieteliškus 
Amerikai elementus. Dies’ui rūpi ne ko
va su priešu, bet kova su tais, kurie 
nuoširdžiai remia Ameriką.”

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper. <»

Jūreiviai taiso sužeistą Jungtinių Valstijų karo laivą “Lexingtona”; bet vėliau, 
kai buvo matyta, jog “Lexingtono” išgelbėti nebus galima, jis buvo nuskandintas

Susmuko Hitlerio "Pavasario
Ofensyvas”

Kada Raudonoji Armija 
davė smūgį Hitlerio razbai- 
ninkams prie Maskvos ir 
kitur, tai naciai ir jų sėb
rai pradėjo skleisti melus, 
būk juos sulaiko “žiema,” 
kad kaip tik ateis pavasa
ris, tai Hitlerio mašina ne
sulaikomai risis iki Uralu 
kalnų ir galutinai sunai
kins Raudonąją Armiją, 
kurią jau ir taip daug kar
tų buvo “sunaikinę.”

Pavasaris pasibaigė su 
birželio 21 diena. Prasidė
jo vasara. Taip Hitlerio 
“pavasario ofensyvo” arba 
nebuvo, arba jis susmuko 
prie Charkovo. Mr. Delbert 
Clark iš Washington rašo 
“N. Y. Timese” apie tą 
Hitlerio pavasario ofensy
vo susmukimą ir primena 
nacių tvirtinimus.
Nacių Melų Kampanija
Hitlerio p j o p a g a n dos 

aparatas diena iš dienos 
skelbia melus, kad Jungti
nių Tautų žmonių nupuL 
džius ūpą. Jie skelbė, būk 
Hitlerio armija yra “nesu- 
mušama,” gi Raudonoji Ar
mija jau dešimtis kartų ją 
skaudžiai mušė. Hitlerio 
propagandistai buvo paskel
bę, būk jie “išnaikino So
vietų orlaivyną,” o Sovietų 
orlaivynas yra dabar dar 
galingesnis, kaip karo pra
džioj. Naciai buvo gal de
šimtis kartų paskelbę, kad 
jie išnaikino “Sovietų lai
vyną,” o Raudonasis Lai
vynas veikia Juodojoj, Bal
tijos ir Šiaurinėj Jūroj. Na
ciai daug kartų buvo pa
skelbę, kad jie sunaikino 
Raudonąją Armiją, o Rau
donoji Armija kasdien da
rosi vis galingesnė, kuri 
jau milionus nacių išnaiki
no. . ■ ; ■

Spalių 9 dieną, 1941 me
tais, Hitlerio asmeninis ži
nių perdavėjas Otto Die
trich susišaukė užsienio ko
respondentus, prisiegavo, 
kad jis visada tiesą jiems 
sakė ir sako, .ir tvirtino: 
“iš militario taško, Sovietų 
Rusija, kaipo jėga jau ne- 
e g z i s t u o j a.” Gi patsai 
gengsteris Hitleris spalių 
3, 1941 metais sakė: “Prie
šas (Sovietai) jau yra ga
lutinai sumuštas ir nieka
dos neatgaus savo jėgas.” 
Ir trys savaitės pirm to, 
kaip Hitlerio armijos buvo 
sumuštos prie Maskvos, tai 
jis sakė: “Maskva bus pa
imta, nepaisant jokios kai
nos greitoj ateityj.” Tą 
Hitleris sakė lapkričio 9 
dieną, o jau gruodžio 6 die

ną Raudonoji Armija grū
do jo go vedas nuo Maskvos.

Signalas Kaltinti Orą
Kada Hitleris neteko prie 

Maskvos geriausių savo jė
gų, apie pusę miliono armi
jos, tūkstančius tankų, ka- 
nuolių, orlaivių, dešimtis 
tūkstančių trokų ir daug ki
tokios mašinerijos, tai gruo
džio 11 dieną, 1941 metais, 
jis paskelbė, kad už taii at
sako “netinkamas oras.”

Tą Hitlerio signalą pasi
gavo jo propagandistai ir 
visi šaukė: “Generolas žie
ma”... “Generolas šal
tis” ... “Generolas oras,” 
būk nacius trukdo.

Tuo kartu Raudonoji Ar
mija, partizanai naikino 
šimtais tūkstančių tuos 
žmonijos neprietelius.
Naciai Raminasi Pavasariu

Žiemą, nepaisant sunkių 
kliūčių, Raudonoji Armija 

varo nacius miestas iš 
miesto, provincija iš pro
vincijos. Smūgis Hitlerio 
“nesumušamai” a r m i j ai! 
Raudonoji Armija, orlaivy
nas, kurie buvo paskelbti 
“sunaikinti” — naikina na
cius.

Hitleris teisinasi “blogu 
oru” ir sausio 31 dieną, 
1942 metais sako: “Už ke
lių savaičių, pietų Rusijoj 
žiemai ateis galas, ir tada 
pavasaris iš pietų eis Į šiau
rės, ir tada išmuš valanda, 
kada žemė vėl bus kieta ir 
sausa, tada nauji ginklai 
plauks iš mūsų faderlando 
ir mes vėl mušime priešą.”

Kelios dienos po to anglų 
kalboj, būtent vasario 4 die
ną, naciai iš Berlyno radio 
stoties šaukė: “Kaip tik pa
vasaris ateis, tai- vokiečių 
ofensyvas prasidės prieš 
Rusiją...”

Ir ta nacių pasaka apie 
“pavasario ofensyvą” už
kariavo Anglijoj ir Ameri
koj spaudą. Vėl per laik
raščius ir radio būbnijo 
apie Hitlerio pavasario o- 
fensyvą, vėl jį ir jo vagių 
ir žmogžudžių armiją gar
sino, kaipo “nesumušamą,” 
galingą, privertė žmones 
drebėti, kurie iš gilumos 
širdies neapkenčia nacius.

Pavasaris Atėjo — Ofen
syvas Susmuko

Kovo 21 dieną prasidėjo 
pavasaris, bet Hitlerio o- 
fensyvo vis nėra, Raudono
ji Armija, kaip naikino 
tūkstančiais hitlerininkus, 
taip naikina. Jau blaivesni 
protai pradėjo tą atžymėti.

Balandžio 22 di.eną vėl 
nacių radio anglų kalboj iš

Berlyno teisinosi: “Pavasa
rio vokiečių ofensyvas pa
vėlavo, bet jis prasidės... 
Kada, tik Hitleris žino... 
Jis niekados iš kalno laiko 
neskelbia.” Ir taip diena iš 
dienos nacių radio garsino 
tą “pavasario ofensyvą,” 
bet jau tuo pat kartu vietoj 
šaukti, kad Raudonoji Ar
mija sunaikinta, tai Angli
jos ir Amerikos demokra
tus gąsdino “Stalino hordo- 
mis.”

Gegužės 1 dieną nacių 
radio vėl šaukė: “Genero
las žiema pasitraukė... 
Viešpatauja generolas pur
vas, kaip tik bus sausa že
mė, tai mes vėl maršuosi- 
me pirmyn.”

“Ofensyvas Prasidėjo”
Gegužės pradžioj Hitle

ris pradėjo puolimą ant 
Kerčo, kurį Raudonajai 
Armijai buvo labai sunku 
ginti. Gegužės 12 dieną 
Berlyno radio anglų ir vo
kiečių kalboj šaukė: “An
glijos premjeras sakė, kad 
nėra vokiečių ofensyvo, tai 
buvo gegužės 10 d., kaip 
sykis tuo laiku, kada vo
kiečių generalis ofensyvas 
jau dvi dienos eina pir
myn.” z

Ir panašiai diena iš die
nos naciai šaukė. Raudo
noji Armija pradėjo ofen
syvą prieš \ hitlerininkus

Charkovo fronte. Raudo
nosios Armijos buvo tiks
las sunaikinti Hitlerio ar
miją ir ji tą atliko. Naciai 
iš karto gyrėsi, būk jie lai- 
mį “didžiausį mūšį Char
kovo fronte,” bet kada mū
šis baigėsi, tai nacių jėgos 
buvo išvytos iš jų pirmes
nių pozicijų, kurių jie ir iki 
šiai dienai dar ncatgriebė. 
Pasakos apie šimtus tūks
tančių belaisvių nerado pa
sitikėjimo, nes kiekvienam 
buvo aišku, kad tai nacių 
propaganda. Taip ir su
smuko Hitlerio pasaka ir 
pavasario ofensyvas 1942 
metais.
Antras Frontas Būtinas
Birželio 22 dieną sukako 

metai nuo pradžios Hitlerio 
ir jo sėbrų karo prieš Sov. 
Sąjungą. Pavasaris baigė
si, prasidėjo vasara ir an
tri metai didžiausių mūšių 
žmonijos istorijoj. -

Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michail J. Kalini
nas sakė kalbą, kurioj nu
rodė, kad Raudonoji Areni-
ja išnaikino Hitlerio ga
biausias karo jėgas, kad 
Hitleris su pagalba savo 
sėbrų — Finliandijos, Ru
munijos, Vengrijos, Itali
jos gali daryti tik atskiro
se fronto vietose ofensyvą, 
kad jis neturi jėgų genera- 
lei ofensyvai išilgai visą 
frontą.

Ir jeigu Jungtinės Vals
tijos ir Anglija dabar ati
darytų antrą frontą E!uro- 
poj, būtent Francijoj, Bei- 
gijoj, Holandijoj, Danijoj, 
Norvegijoj ar Italijoj, tai 
Hitlerio jėgos būtų 1942 
metais sumuštos ir karas 
išlaimėtas su mažiau krau
jo ir finansinių lėšų.

Lietuva Bus Laisva
Lietuvos liaudis atlieka 

savo pareigą kovoj už lais
vę ir nugalėjimą hitleriz- 
mo. Raudonosios Armijos 
dalyse yra lietuvių daliniai 
— lietuvių divizijos, kurios 
veda kovą. Lietuvoj vei
kia tūkstančiai partizanų. 
Minint metų karo sukaktį, 
Maskvoj, Aukščiausio So
vieto posėdyj kalbėjo Ta
rybų Lietuvos prezidentas 
Justas Paleckis, kuris, tar
pe kitko, pareiškė:

“Lietuvos žmonės žino, 
jog Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos sutartis priartina 
dieną, kada Hitleris bus 
supliektas ir raudonoji Ta
rybų vėliava iš naujo ple
vėsuos virš senosios, istori
nės lietuvių sostinės Vil
niaus.” D. M. Š.

Liepos 4-tą ir 5-tą
Tai dvi labai reikšmin

gos dienos pažangiajai A- 
merikos lietuvių visuome
nei ir dienraščiui “Laisvei.”

4 d. liepos įvyks dienraš
čio “Laisvės” naudai pikni
kas, Maynard, Mass., o 5- 
tą dieną liepos įvyks “Lais
vės” piknikas Brooklyne. 1

Laiko jau neperdaugiau- 
sia iki piknikų. Jau laikas 
pasirūpinti būdais, kaip va
žiuot į minimus piknikus. O 
važiuoti reikia.

Šie du piknikai “Laisvei” 
reiškia apie $3,000. Jei jie 
pavyks taip, kaip kitais 
metais, mūsų dienraštis gy
vuos gerai. Jei jie nepavyk
tų, tai turėtume labai rim
tai ir greit stambiai auko
ti dienraščio išsilaikymui.

Todėl Bostono apylinkė
je ir Didžiojo New Yorko 
apylinkėje visi turime rū
pintis, kad šie du piknikai 
pavyktų. Visi iš anksto nu- 
sistatykime būti juose ir 
darbuokimės, kad kuo pla
čiausios masės žinotų apie 
mūsų piknikus ir kad daly
vautų juose.

Bostono apylinkės “Lais
vės” naudai piknikas bus 4 
d. liepos, July, Vose Pavi
lion Park, Maynard, Mass.

Didžiojo New Yorko 
“Laisvės” piknikas bus 5 
d. liepos, July, Klaščiaus— 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Ave., Maspeth, N. Y. f

Tai bus skaitlingos suei- 
gos, platūs pasimatymai su j
senais pažįstamais ir bus 
puiki proga įsigyti naujų 
pažinčių. O, svarbiausia, tai 
gražiai finansiniai sustip
rinsime savo dienraštį.

P. Buknys. į
__________ Į

Japonai Šaudo Filipinus 
Už Lapelius

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, kad japonai 
sušaudė aštuonis filipinus 
Maniloje už tai, kad tie fi- 
lipinai skleidė priešjaponiš- 
kus lapelius gimtadienyje 
Japonijos imperatoriaus Hi
rohito.
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Gražina, Narsioji Lietuvos Kovotoja Prieš 
Amžinus Lietuvių Tautos Priešus,

> Vokiškuosius Bestijas

tATSVft £re£ias xhislapis
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(Pabaiga)
10. VADO ŽUVIMAS

Diena jau aušo. Spindinčios aušrinės kasos 
savo šviesumu apklojo mėlyną dangų. Ūks
minga naktis, ištirpusi šešėliuose, pamažėle 
traukėsi j girių glūdumą. Per nakt lapuose 
Švietusios fosforinės kirmėlytės byrėte byrėjo 
į sąmanas ar daugiapirščių paparčių krūmus. 
Gilūs, aukšta ir tankia žole apaugę, upokšciai 
ramiai tekėjo per girių tankumynes ir laukė 
ateinant briedžių gerti. Tik kovos įkarštis 
dar vis neatvėso. Juodasis raitelis turėjo ge
rokai pasigrumti, kol pateko i lietuvių ka
riuomenės pulką.

Tuo tarpu kryžiuočių komtūras drąsiai šau
kė nusilpusį Liutaurą į kovą. Jis nuožmiai 
pranašavo, kad mūšis pasibaigsiąs Naujapilio 
valdovo mirtimi.

Lietuvių vadas, iškėlęs rankoje kardą, jau 
buvo bešokąs prieš komtūrą. Bet pastarasis 
nepriėmė atviros karžygiškos dvikovos; jis 
nutaikė į lietuvių vado širdį Perkūno ginklą 

l (Seniau lietuviai Perkūno ginklu vadino šau-
jamuosius ginklus) ir iššovė.

Sudrebėjo lietuvių karžygių minia. Jų akys 
įsmigo į narsiojo vado veidą. Dievai! Vadas 
jau nebeišlaikė rankoje ginklo. Atsipalaida
vus iš pirštų žirgo kamanoms, jis nugriuvo 
nuo balno žemėn. Apalpęs nė nebeištraukė 
veido iš po šalmo, bet suglebo prie besispar
dančio žirgo kojų. Ir kai jau pripuolė saviš
kiai į pagelbą, vadas jau buvo visai paslikas. 
(Paslikas—nebesivaldąs, prie mirties slenks
čio.)

Sušuko, sugriaudė juodasis raitelis, tartum 
po kaitros atmurmąs didžiulis, juodas debesys. 
Sutrempęs kojomis žirgą, jis žaibo mirksniu 
nutvėrė raguotinę ir paleido į komtūrą. Ta
sai net nespėjo žiobtelti ir, nė nepasvyravęs, 
taip pat nugriuvo nuo balno. Tai buvo kerš
tas už nužudytąjį naujapiliškių vadą.

šitaipos pasitraukus iš kovos lauko dides
niems vadams, pakriko ir visi kovotojai. Kry
žiuočiai, siaubo pagauti, ėmė bėgti iš kovos 
lauko. Naujapiliškiai — ėmė juos vytis per 
klampias balas ir girių gilumas. Kiti susirū
pino kunigaikščio likimu.

Juodasis raitelis, kaip pašautas liūtas, pri
puolė prie bajorų apstoto sužeistojo vado. 
Skubiai prišokęs, jis atleido diržus ir atsar- 

, giai atskleidė šarvuotas drapanas. žaizda 
buvo labai pavojinga. Sukrekėjęs kraujas 
žymėjo nuodingo šovinio vietą. Krūtinė vos 
vos bealsavo. Imant šarvus, šiek tiek užkre- 
kėjusi žaizda vėl praplyšo ir sujudintas krau
jas dar gausiau ėmė plūsti.

Apsiblaususiose ir gailiai degančiose sužeis
tojo akyse reiškėsi neišpasakytas skausmas. 
Sužeistasis sunkiai pakėlė galvą ir žvilgterėjo 
j juodąjį riterį. Pastarasis galingu rankos 
mostelėjimu pašalino nuo savęs dvariškius ir 
tarnus.

Prie sužeistojo vado beliko Rimvydas ir 
juodasis raitelis. Tada juodasis raitelis pasi
lenkė prie vado, atidengė šalmą ir. .. abudu 
sustingo.

— Gražina! — vos beištardamas žodžius, 
sušuko jis. — Dievai, mano nujautimas iš
sipildė. Gražina, mano brangiausioji Graži
na, ar labai tave sužeidė? Ak... sakyki, ko
dėl tu taip padarei, Gražina? —

— Ar tai tu, Liutaurai? — iš balso pažinu- 
1 si prabilo kunigaikštienė.

Juodasis riteris, tikriau, Liutauras, suklu
po, prisiglaudė prie jos krūtinės ir apkabino 
abiem rankom. Iš jo, narsaus kražygio,. akių, 
lašais pradėjo byrėti ašaros.

— Nebarkite manęs, — kiek patylėjus, ėmė 
šnabždėti kunigaikštienė Gražina. — Mano 
uždavinys baigtas. Jaučiuos, .kaip stingsta 
kraujas gyslose... Ir tu, Liutaurai, atleisk 
už prigavimą. Aš negalėjau pakęsti amžinųjų 
mūsų tautos priešininkų. Dėl to išėjau su jais 
kovoti ... Dabar mane Dievai šaukia į Anapi
lį... (Anapilis — vieta, kur senovės lietu
viai tikėjo nueinant sielas po mirties). Per- 
didelė žaizda krūtinėje, kad ilgiau begalėčiau 
tverti. Tad likite sveiki ir uoliai ginkite sa
vąjį kraštą. O visa tai, ką išgirdote iš mano 

j&jl lūpų, laikykite paslaptyje.
Tai tarusi Gražina nutilo ir užsimerkė. Jos 

alsavimas kas kartą darėsi vis sunkesnis ir 
sopulingesnis.

Išblyškę nuo susijaudinimo kunigaikštis ir 
Rimvydas stovėjo, kaip stabo ištikti.

Ir kai kunigaikštienė, paskutinį kartą atsi
dusus, paprašė:

—Atleisk man, brangusis kunigaikšti!
Liūtauras nusiėmė nuo galvos šalmą ir kuš- 

Sdėjo, kaip beprotis:
— Atleisk man, Gražina! Atleisk! Dėl ma

nęs tu netenki gyvybės.. . Ak, tu man atlei
di? Tu šypsais, krauju atpirkusį vyro kaltę... 
Tu ... dievaitė ...

Pagaliau grįžo kryžiuočius nuveikusi lie
tuvių kariuomenė, šimtai geležinių riterių pa
klojo savo galvas Lietuvos laukuose. Skambų 

' laimėjimo maršą grojo skardžiabalsiai nauja- 
8 jfc piliškių trimitai. Užtekėjusios saulės versmė

je jų aidai plaukė laukais ir girių viršūnė
lė Imis, kaip iškilmingi pergalės paukščiai.

Kartu su trimitų muzika lydėjo į Nauja- 
pilį ir mirusiąją kunigaikštienę Gražiną. Ly
dėjo ją, kaip žuvusį vadą, nes Liūtauras ir 
Rimvydas niekam nepasakė, kas iš tikrųjų 
žuvęs.

11. LIŪDNOS ŠERMENYS
Nors ir nugalėję kryžiuočius, lietuvių kar

žygiai nebuvo tačiau linksmi. Atkeršijimas 
už savo vado mirtį nepasotino jų širdies ir 
džiugia šypsena neapšvietė lūpų. Susirūpinu
siais žvilgsniais žiūrėjo jie į šventyklos au
kurą ir žvalgėsi į dangų. Daug čia avių, žir
gų ir jaučių paaukota. Kiekvieną dieną au
kuro degėsiai buvo apšlakstomi jų krauju. 
Tačiau niekados nebuvo taip liūdna širdyje ir 
graudu, kaip tą vado žuvimo dieną.

Kariai, pilni pagarbos ir meilės žuvusiam 
vadui, krovė didelį, platų laužą. Iš čia, iš tų 
sausų, storų malkų sukrauto kalno turėjo ku
nigaikštis persikelti į dausas. Po ilgų žemės 
kovų, po daugelio laimėjimų ir pralaimėjimų. 
Skaidri liepsna turėjo sudeginti jo kūną ir 
atpalaiduoti kovotojo vėlę.

Laužo viduryje išdidžiai stovėjo dar nenu- 
džiūvęs, žalias ąžuolas. Tarp sukrautų aplin
kui sausų malkų, šis medis atrodė, kaip di
džiausias kovos nugalėtojas.

Didelė pilies vyrų, moterų ir vaikų minia 
sūkuriojo apie kraunamą laužą. Jie dar nie
ko nežinojo apie įvykusios kovos pasėkas. Vi
si jie godžiomis akimis žiūrėjo į kunigaikščio 
rūmus ir laukė naujienų.

Pagaliau, pilies bokšto viršūnėje pasigirdo 
trimitas. Jo garsai sklydo į visas puses. Mi
nia naujapiliškių ėmė grūstis į priešakį. Ne
trukus pasirodė didelis pulkas apsiašarojusių 
karžygių, žemyn nusvarinę blizgančiais šal
mais papuoštas galvas, jie nešė ant rankų nu
kauto kovotojo lavoną. Perėję tiltą, sunkiais 
žingsniais artinosi prie laužo.

—Dievai aukščiausi! — suriko aplink sto
vėję smalsuoliai naujapiliškiai. — Juk tai mū
sų kunigaikštis! Narsusis karžygis Liūtau
ras !. . .

— Taip, taip . . . Antai, žiūrėk, prie jo ko
jų guli kardas ir saidokas.

— Ir rūbai valdovo, ir plačia raudona 
skraiste susuptas.

— Taip, neabejotinai jis.
Siaubo ir nusiminimo apimti naujapiliškiai, 

veržėsi prie nešamo lavono, bet tepažino tik 
iš apdaro, kad tai kunigaikštis. Veidas ir da
bar buvo paslėptas šalme.

Sunku ir aprašyti, kokia nuotaika užvieš
patavo žinyčios kieme, žili, daug kovos lau
kuose kadaise jodinėję, seneliai ėmė pasakoti 
jaunojo valdovo nuopelnus. O moterys ir vai
kai minėjo jo duosnumą.

Taip, žuvo vienas geriausių ir narsiausių 
karžygių. Kasgi gali susilyginti su juo gru- 
miant kryžiuočius arba mušant lenkus? Kas 
gi taip puikiai mokės namuose suvaldyti mi
nią?

Ak, kunigaikšti, kunigaikšti!. . .
Ir susijaudinusi minia, kaip ilga maldinin

kų procesija, sekė paskui velionį. Visi laukė 
prasidedant laidotuvių ceremonijų. Laukė, ka
da paskutinį kartą sužvengs ant laužo ištiki
masis kunigaikščio draugas — žirgas ir sulos 
šuva. Per didžiūnų karžygių laidotuves ir jie 
turėdavo drauge su velioniu sudegti. Uždegus 
laužą, suplevendavo svylančius sparnus pui
kusis sakalas, graudžiai sužvengdavo žirgas, 
sustaugdavo šuva, kurie pirma drauge su po
nu linksmai lakstė medžioklėje ar kovose, ir 
— nutildavo.

Deja, nustebimui aplinkui stovinčiųjų, šį 
kartą velionį visai kitaip ruošėsi laidoti. Ka
reiviai kūną suvilgė medumi ir pienu ir už
dėjo tiesiog ant laužo. Nei sakalo, nei šunies, 
nei žirgo šį kartą neatvedė sudeginti. Taip 
laidodavo tik garbingas kunigaikštienes, bet 
ne išmintinguosius ir drąsiuosius valdovus 
vyrus.

Nepatenkinti naujapiliškiai pradėjo mur
mėti.

—Kunigaikti! Kodėl gi su tavim į dausas 
neina tavo ristasai, kovose numylėtas ir juo
du gedulu apsiaustas žirgas! Kur pasiliko ta
vo sakalas ir šunes!?

Taip kalbėjo prastuoliai, nežinodami apei
gų pasikeitimo priežasties ir tūkstančiais žo
džių liaupsino žuvusiojo kunigaikščio vardą.

Pagaliau, kalbos nutilo. Sunki ir gedulin
ga maldingojo susikaupimo minutė apsiautė 
visą aplinkumą. Kunigai pradėjo giedoti grau
džias giesmes. Ilgi, aukštyn iškelti trimito 
vamzdžiai pritarė galingiems žodžiams ir gar
sais užplūdo visą kiemą. Vyriausiasis kunigas 
pasiėmė žibintą ir prisiartino prie laužo.
12. NARSIAUSIOJI LIETUVOS MOTERIS.

Jau buvo viskas paruošta laidotuvėms. Stai
ga prie aukuro prijojo juodasis raitelis. Tai 
buvo tasai pats raitelis, kuris karžygiškai pa
dėjo lietuviams nugalėti kryžeivių kariuome- ’ 
nę.

—Sustokit! — sušuko jis, nušokdamas nuo 
žirgo ir pasileido prie aukuro. Jo kalavijas ir 
rūbai buvo aptaškyti priešininkų krauju.

—Sustokit! — dar kartą pakartojo ir nusi
movė nuo galvos šalmą. Ūmai prieš saulę pa-

sistiepė jauno vyriškio veidas. Ilgi jo plau
kai dengė auste ir krito ant šarvais pridengtų 
pečių. Rūsčios, kerštu pritvinusios akys žibė
jo, kaip žaibai. Kai jis išsitiesė prieš minią, 
kunigai ir vaidilos, lyg perkūno trenkti, išskė
tė rankas. Didelis nusistebėjimo šiurpulys 
sukratė jų sąnarius. Nemažiau nustebo ir visi 
čia susirinkusieji. Niekaip negalėdami tikėti 
reginiu, jie trynė pirštais akis ir patylomis, 
lyg bijodami, kad kas neišgirstų, tankiai al
savo. Geriau įsižiūrėję, pagaliau, sušuko vie
ningu, pilnu nuostabaus nepasitikėjimo balsu:

—Dievai! Juk tai kunigaikštis Liūtauras! 
Jis tebėra gyvas!

—Gyvas, gyvas!... spiegiančiu balsu prita
rė šalimais stovinčios drebėdamos moterys.— 
Taip, tikriausiai gyvas! Ką gi tad mes ruo
šiamės laidoti?

Tačiau išdidus -ligšiol Naujapilio valdovas 
Liūtauras visai nepaisė minios nustebimo. Jis 
stovėjo dabar, kaip nieko nejaučiąs, nebegir- 
dįs ir nieko nebeturįs nelaimingas žmogus. 
Norėdamas numaldyti žmones, pakėlė ranką 
ir visi tuojau nutilo.

—Broliai karžygiai! — ištarė Liūtauras ir 
sunkiai alsuodamas graudžiai nusišypsojo. 
Tačiau šypsena jį tiek tepadabino, kiek ant 
grabo padėti gėlių pundai dabina tą grabą.

Tuo tarpu žmonės grūste grūdosi artyn ir 
laukė jo žodžių. Tik užkurtas laužas, nieko 
nepaisydamas, vis plačiau glėbė aukas.

—Ar žinote, kieno čia kūnas nuo laužo į 
Anapilį žengia? — tęsė susijaudinęs kuni
gaikštis.

Visi tylėjo.
—Nežinote? Tai didvyriškos moteries — 

jūsų kunigaikštienės Gražinos kūnas. Ji labai 
mylėjo savo kraštą ir gimtąją žemę. Kai aš, 
garbės troškulio ir pavydo apsvaigintas, no
rėjau susidėti su kryžiuočiais ir sukelti tarpu
savio kovą prieš Vytautą, ji, palikusi mane, 
išėjo kariauti prieš tuos pačius kryžiuočius. 
Ir ji apgynė Lietuvos ir Naujapilio garbę. 
Tačiau jai pačiai visa tai labai brangiai atsė
jo. Ji žuvo. . . Aš už jos mirtį atkeršyjau. Bet 
niekas jau nebesugrąžins mano širdžiai ramy
bės. Niekas' nebesugrąžins ir moteries, kurią 
aš pasaulyje už viską labiau mylėjau ir bran
ginau. žuvus jai, žuvus jai dėl mano kaltės— 
nebeturiu daugiau ko veikti.

Ir, nebegalėdamas pernešti sielvarto, kuni
gaikštis šoko į visu smarkumu jau užsilieps
nojusį laužą. Raudoni, platūs ir kaitrūs ug
nies sparnai susisupę tą savanorio auką į sa
vo glėbį. O mėlynieji dūmai nutiesė Liutau
ro ir Gražinos vėlėm į dausas skaistųjį kelią.

Naujapilio kunigaikštis Liūtauras ir jo my
limoji Gražina abudu drauge nukopė į laimin
gąją dausų šalį. Mirtis buvo juodu atskyrusi 
—bet mirtis juodu ir sujungė. Amžina jiem 
garbė ir amžinas atsiminimas.

* * *
Jau daug metų praslinko nuo šito žiauraus 

ir siaubingo Lietuvos istorijos įvykio. Audros 
ii- kirviai iškapojo vos įžengiamus tada ą- 
žuolynus. Nemuno ir kitų upių vandenys per- 
sibėgo į plačias marias. Ežerai nuseko ir juo
se išnyko nuostabiosios žuvys ir žaltvykslės. 
Niekas nebemato ir laumių, rudenio metu be
verpiančių. Sugriuvo ir didingosios Naujapi
lio pilies sienos. Tik garbingojo Gražinos žy
gio atbalsis dar vis neišnyksta iš mūsų žemės.

Ir neturėtų būti nė vieno lietuvio ir lietu
vės, kurie nežinotų, kas tai buvo kungaikštie- 
nė Gražina, narsiojo Naujapilės valdovo žmo
na. Ir mes šiandien iš jos turime pasimokyti 
ištvermės ir tėvynės meilės.

{Pagal Adomą Mickevičių, atpasakojo 
Zaborskas)

Pirkite Apsigynimo Bonus
WIPE THAT SNEER OFF HIS FACE/

-----------------------

WARSAVINGS BONDS ^STAMPS

Jersey City, N. J.

Birželio mėnesio LDS 133 
kuopos susirinkime padarytas 
tarimas neimti bendro darbo 
ruošime pikniko liepos 4-tą su 
ukrainiečiais, rusais ir kitomis 
tarptautinėmis organizacijo
mis, atsižvelgiant į tai, kad 
liepos 5-tą įvyksta dienraščio 
“Laisvės” piknikas, ir nuvykę 
į pikniką, pabaliavoję, liepos 

. 4 dieną, gali kiti patingėti 
Įvykti į “Laisvės” pikniką. Mi
nimos organizacijos organi- 

Į zuoja automobilių karnivalą, 
i vietoj busų vykti į Willcks 
Karmą, Linden, N. J., liepos 
4 d.

Well, iš šios apylinkės ma
žai delegatų vyks į LDS sei
mą, kuris įvyks liepos mėnesį 
Chicago, 111. Mūsų LDS 133 
kuopa irgi neturės savo atsto
vybės, kaimynai bayonniečiai, 
elizabethiečiai, cliffsidiečiai ir 
kitos apylinkės kolonijos, 
dėlei finansų stokos, praleis 
taip svarbų darbą. Newarko 
gi LDS 8 kuopa, nors ir 
neturėdama finansų, siunčia 
vieną delegatą į LDS seimą.

Kalbant apie siuntimą dele
gatų į LDS seimą, tai pereitą 
sekmadienį, birželio 21 d., į- 
vykęs LDS 3-čio Apskričio ko
miteto posėdis, Jersey Cityt 
suteikė gerą finansinę paramą 
tiem delegatam, kurie vyksta 
į LDS seimą Chicagon. Ir 
apart LDS kuopų skirtos su
mos pinigų kelionei ir pragy
venimui, apskritys skiria kiek
vienam delegatui iš 'savo iždo 
po $10 ir didžiausia finansinė

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Birželio 17 dieną Lowellis 
puikiai atsiliepė į Roosevelto 
atsišaukimą dėl rinkimo senos 
gumos. Jie sunešė ir suvertė 
krūvas gumos gazolino stotyse.

Birželio 14 dieną užbaigė 
High School 842 studentai. Jų 
tarpe randasi nemažai lietu
vių.

A. Ado- 
A. Ado- 
“Naujie- 
Lietuvos

Washington. — Nuo šio 
pirmadienio rytinėse valsti
jose pakeliama gazolino 
kaina pustrečio cento ga
lionui.

EXIHK1’

Lowell, Mass

jos

Jo kalba buvo 
entuziastiška 
ir kiekvienas

solistė su- 
Bless Ame- 

jaunūolių 
baigėsi pa-

re-
ne-

ir
sa-

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42   43

DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
“Vasario 6 dieną mūsų skautai sunai

kino vokiečių divizijos štabą ir 13-tojo 
jų mechanizuoto pulko štabą. Mes suė
mėme priešo štabo dokumentus, 75 
sunkvežimius, prikrautus žmonių turto, 
kurį fašistai iš jų išplėšė. Tą pat dieną 
kitas mūsų skyrius išmušė iš M sodžiaus 
vokiečius, suėmė 49 sunkvežimius, 16 
automobilių, 4 lauko radio stotis, 19 mo
torinių dviračių ir kitų karo reikmenų.”

Tai taip partizanai veda kovą. Nieka
dos priešui neįveikti tautą, kuri visa 
stoja kovon.

PARTIZANAI LIAUDIES DIDVYRIAI
Sovietų partizanai fašistų užnugaryje 

virto galinga jėga, kaip rašo D. Za- 
slavskis. — Berlyne fašistai per radio 
pasiutusiai rėkia:

“Partizanai, kurie slapstosi miškuose 
ir puola iš užnugario vokiečių armiją, 
yra patys aršiausi banditai ir plėšikai... 
Kas gelbės partizanams, tie bus be jo
kio pasigailėjimo šaudomi. Atminkite, 
kad partizanai, tai ne kovotojai, bet plė
šikai ir prasikaltėliai.”

Taip fašistai dūksta prieš partizanus... 
Jie užmiršo istoriją, jie užmiršo karinę 
garbę... O juk pačios Vokietijos istorijoj 
yra partizanų garbei pašvęsta daug pus
lapių, daugelyj Vokietijos miestų gatvės 
pavadintos partizanų vardais, net Hit
leris savo karo laivams duoda partizanų 
vardus. Paimkime, kad ir “Gneisenau.” 
Kaip gi feldmaršalas Augustas Gneise
nau vadino partizanus, ar “banditais,” 
ar “prasikaltėliais”? Nieko panašaus! 
Patsai generolas Augustas Gneisenau or
ganizavo partizanų burius Prūsijoj, po 
to, kaip Napoleono armija sumušė vo
kiečius prie Jenos.

Tais laikais, pirmu vokiečių partizanu 
buvo karininkas Schill. Jis Kolberge or
ganizavo partizanų burius ir palaikomas 
žmonių puolė Napoleono užfrontę. Jo 
partizanai daug kartų mušė Napoleono 
dalinius ir net generolą Viktorą suėmė į 
nelaisvę. Kaip vokiečiai tada vadino tuos 
partizanus? Gal “banditais”, gal “raz- 
baininkais?” Nieko panašaus! Jie buvo 
gerbiami, jie įėjo į Vokietijos istorijos 
lapus. Generolas Gneisenau net išdirbo 
partizanų karo taisykles, pasiremiant 
1812 metų rusų partizanų kovos patyri
mais prieš Napoleoną.

Žymiausias vokiečių karo teoretikas 
generolas Kauzewich, kuris buvo Napo
leono armijoj, savo veikiuose ir jų tarpe 
kariniame veikale “1812 metai” niekur 
partizanus nepasmerkia, niekur bjauriai 
nekolioja, bet juos vadina “ginkluota 
liaudjs.”

Hitlerio razbaininkai, žmogžudžiai 
partizanus paskelbė “plėšikais,” “va
giais,” tik todėl, kad prieš fašistus į 
partizanų kovą kyla visos pavergtos tau
tos ir tautelės.

Makarovas žemai nusilenkė.
— Ginklas pas jus ar yra? Klausyk, 

kas tavęs neklausys, tą sušaudyti. Veiki
te drąsiai. Mes neužilgo čionai grįšime.

Vokiečiu automobilius nuvažiavo. Veik 
tuo pat kartu iš gretimo tvarto išėjo 
trys vyrai su šautuvais. Jie buvo papra
stais valstiečių drabužiais apsirengę. 
Makarovas netrukęs pažino, kad tai P. 
Steponas, R. Egoras ir C. Aleksejus. Jis 
puolėsi bėgti gatve, kur nuvažiavo vo
kiečių automobilis, bet Aleksejus pasto
jo jam kelią. Makarovas blaškėsi, kaip į 
spąstus pagauta žvėris, o lankas jį su
pančių vis labiau glaudėsi. Tada jis ap
imtas baimės peršoko tvorą ir slaibėjo 
prie upės. Pribėgęs, krito į vandenį ir 
kaip akmuo dingo. Kiek nejieškojo par
tizanai, bet nerado. Jie jau pasirengė pa
sitraukti, kaip iš užnamio išėjo dvi mo
terys.

— Ei, vyrai, ne ten jūs jo jieškote. Jis 
ant upės krašto turi urvą išsikasęs.

Vargais negalais partizanai surado že
mėj plyšį.

— Išlysk, tu, šunie!—komandavo jie.
Ir štai Makarovas išbalęs, nusigandęs 

išlindo ir pradėjo plepėti:
— Atleiskite, broleliai. Juk jūs mane 

pažįstate... mane be reikalo šmeižia...Aš 
iki galo mano gyvenimo busiu su jumis...

Tylomis partizanai žiūrėjo į tą besi
raitančią gyvatę. Metai praleisti Vokie
tijoj nepraėjo jam veltui. Matyti, kad jis 
darbo žmonių tėvynėj buvo ir tarnavo 
užsienio priešui. Dabar jiems buvo aiš
ku, kas sudegino kolchozą, kas nuodijo 
galvijus ir namų paukščius. Sovietų val
džia dovanojo jam daug prasikaltimų, 
manė, kad pasitaisys. Atbuvęs kelis me
tus pabaudos jis vėl grįžo. Laikėsi nuo
šaliai nuo kolchoznikų visų darbų. Pas
kui įstojo į kolchozą, kad iš vidaus kenk
ti. Taip jie mąstė, žiūrėdami į jį.

— Kalbėk, šunie, už kiek prūsams par
sidavei? — paklausė vyriausias partiza
nas. — Kalbėk tiesą, nes artinasi tavo 
paskutinė minutė.

Makarovas ką tai plepėjo apie pažadė
tą jam žemę.

— Kulkos gaila tokiam šuniui, — tarė. 
— Na, šis tau bus pakankamas,—ir jis 
pakėlė stambų akmenį.

— Nereikia! — tarė seniausias. — Su
rišti jį ir pristatyti į divizijos štabą, lai 
jie suruoš jam liaudies teismą.

Naktį girioj trenkė pavėnis šūvis ir 
išdaviko nebeliko. Bet tuom dalykas ne
sibaigė. Rytą į sodžių atvažiavo trys 
tanketės ir sunkvežimis. Jie apsupo Ma- 
karovo grįčią ir suėmė vokiečių oficierių 
ir kelis jo pagelbininkus. Partizanai jam 
pareiškė, kad jo ištikimas Makarovas 
perėjo pas rusus. Prūsas išvertęs akis 
kriokė ir dantimis griežė.

Paminėjimas Vienų Metų So
vietų Karo Sukakties

Birželio 22 dieną Rusų Ka
ro Pagelbos skyrius Detroite 
surengė paminėjimą vienų me
tų sukakties nuo nacių užpuo- 

- limo ant Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos. Paminėjimas įvyko 
pačiam miesto centre prie 
miesto rotušės (City Hali). 
Kadangi leidim’as buvo gautas 
pačiam viduryj dienos ir trum
pam laikui, ant vienos valan
dos, tai paminėjimo procedūra 
tęsėsi trumpai, bet labai įžy
miai ir gyvai viskas.

Pradžią to paminėjimo su
kakties atžymėjo kunigas F. 
Cremer. Jis pasakė gerą pra
kalbą. Paskui pakvietė jaunų 
kareivių beną ir solistę Det
roito Symfonijos orkestros 
Bertha Tutcher (taip aš nugir
dau jos pavardę), kuri sudai
navo Amerikos himną Star 
Spangled Banner, pritariant 
muzikai. Pirmas kalbėtojas 
buvo miesto majoras Edw. 
Jeffris. Jis savo prakalboje 
pasakė daug aiškių pavyzdžių, 
kodėl karas jau vystosi per 
metus laiko ir kas yra to karo 
priežastis. Taipgi ragino kitus 
ir jis žadėjo remti Sovietus vi
sais galimais būdais, kad lai
mėti šį karą. Taipgi jis skai
tė gautą telegramą nuo Sovie
tų ambasadoriaus Maxim Lit- 
vinovo.

Antras kalbėtojas buvo Mr. 
Marshall, “Detroit News 
daktorius. 
paprastai 
jausminga,
kinys buvo paremtas faktais. 
Plačiai nurodė padėtį Hitlerio 
pavergtų tautų ir karo padė
tį. Aiškiai pasakė, kad jeigu 
visos kariaujančios šalys taip 
pasišventusiai kariautų, kaip 
Raudonoji Armija ir Sovietų 
liaudis, tai fašizmo galia jau 
būtų buvus sunaikinta. Taipgi 
nurodė, kad mes Sovietų liau
dį ir Raudonąją Armiją turi
me gausiai remti finansiniai, 
nes Sovietų liaudis ir armija 
kariauja ne tik dėl savo šalies, 
bet dėl viso pasaulio demokra
tijos apgynimo ir sunaikinimo 
Ašies fašistinės galios.

Už b ai gi o j garsi 
dainavo solo “God 
rica,” pritariant 
benui, ir su tuom 
minėjimas.

Kalbant apie Sovietų karo 
metinį paminėjimą, man, daro
si labai nuostabu, kodėl daug 
mūsų lietuvių taip mažai krei
pė domės į tokį paminėjimą. 
Buvo garsinta ant radijo ir 
laikraščiuose, bet tokiam ma
siniame susirinkime tik keletas 
lietuvių dalyvavo. Jeigu vyrai 
dirba kaip kurie, tai ką vei
kia draugės moterys, kurios 
esti namuose? Juk moterims 
karas turi taip daug rūpėti, 
kaip ir vyrams, o ypač lietu
viams, kada Lietuva visa var
ge ir kraujuose paskendus.

iš d. širvinsko tikietų dėl pla
tinimo, stengkitės juos grąžin
ti, kaip greit galėsite, prieš 
pat pikniką, arba anksti pik
nike.

Kalbėta apie Tag Day dėl 
rusų karo pagelbos birželio 26 
d. Apsiėmė keletas liuosnorių 
dėl to darbo ir surinkta aukų 
susirinkime $22.75, ir iš iždo 
aukota $10 — viso susidaro 
$32.75.

Pastaba nariams: Dėl prie
žasties spaudos pikniko liepos 
19 d. mūsų 52 kp. susirinki
mas įvyks liepos 17 d. 8 vai. 
vakare, tai yra, dvi dienas pir
miau, negu reguliaris susirin
kimo laikas.

Susirinkime buvo išduotas 
geras raportas LLD 10 Apskri
čio ir laiškas skaitytas nuo 
centro sekr. su padėka už au
kas nuo apskričio dėl litera
tūros reikalų. Laiškas ir ra
portas priimti.

M. Alviniene.

Vietinis laikraštis “Lowell 
Sun” uždėjo ant pirmo pusla
pio paveikslą Sovietų Sąjun
gos atstovo Molotovo sykiu su 
paveikslu prezidento Roosevel
to. Puikiai atsiliepė apie pada
rytą sutartį su Sovietų Sąjun
ga. Sakė, kad nacizmas tikrai 
bus sumuštas.

Birželio 17 dieną Boot Mill 
kompanijos dirbtuvėje mašina 
pagrobė plaukus Lillian Silvio 
ir nurovė su galvos skūra. Ta
po nuvežta ligoninėn. Vargšė 
kovoja su mirtimi, ši moteriš
kė yra trijų vaikų motina.

Prie dabartinio skubinimo ir 
dirbant prie daugelio mašinų, 
reikia būti atsargiomis su pa
laidais plaukais. Plaukai turi 
būti surišti arba trumpai nu
kirpti.

gali aukštas randas užsimokė
ti.

Tai tokie patrijotai tie tur
čiai : tik žiūri savo karmono. O 
kad biednų tėvų vaikai galvas 
guldo už demokratiją, tai 
jiems galvą neskauda.

Griaustinis.

Detroit, Mich
Vestuvių Pare 

Ja

Geri progresyviai ir veikėjai 
darbininkiškam judėjime, Pet
ras ir Vera Smalsčiai, buvo su
rengę vestuvių parę dėl savo 
duktės Olgos, nuo dabar jau 
vadina mos Mrs. Richard 
Heldt. Ta pare įvyko birželio 
20 dieną, Smalsčių farmoj.

Smalsčiai buvo užkvietę 
daug savo gerų draugų ir pa
žįstamų. Taigi jų buvo suva
žiavę pusėtinai daug. Tiesa, 
vakaras pasitaikė pusėtinai 
lietingas, ypatingai pradžioj, 
važiuojant į tą parę. Be abe
jonės, daug jų draugų lietus 
sulaikė nuo važiavimo.

Puiki buvo pare! Visi links
mai laiką leido.

Vėlumos sulaukus, daugelis 
pradėjo skirstytis namon. Tū
las geras prietelius priėjęs 
prie manęs pareiškė: “Ar ne
būtų gerai, jei aukų kokiam 
geram tikslui paprašytum?”

“Taip, drauge”, pareiškiau, 
“labai būtų gerai, bet pereitą 
nedeldienį rinkau aukas dėl 
pagelbos Sovietam ir kaipo 
pasveikinimą Raudonosios Ar
mijos. Ir man atrodė, kad čio
nai esanti draugai-gės yra tie 
patys, kurie aukojo pereitą 
nedeldienį.”

Pareiškiau susirinkusiems, 
kurių mažiau kaip pusė buvo 
likę, kad gal būtų ir gerai jei 
atsirastų draugų, kurie ir vėl 
paaukotų. Pritarimas drauguo
se buvo. Aukų surinkta $13.50.

štai aukotojų vardai: Po $2: 
J. Genaitis ir ūkininkai Ter- 
zai; po $1: J. Greblikas, J. 
Butėnas, M. Prekevičius, J. 
Nausėda, P. Jočionis, A. 
Kirlys, P. Smalstis ir 
maitis, pastarasis tas 
maitis, ką Grigaitis 
nose” išdeportavo iš
į Sibirą; po 50c.: J. Gugas, 
Z. Dantienė ir O. Vaitekūnie- 
nė.

Pinigai pasiųsti per Lietuvių 
Komitetą. Visiems aukotojams 
ačiū!

Keletas žodžių apie Olgą. 
Olga yra gabi, jauna moteris. 
Ji mergina būdama laiko vel
tui negaišino. Jei aš neklystu, 
jau 3 metus mokinosi Wayne 
Universitete. Ir jai sekėsi la
bai gerai. Be abejonės, ji 
stengsis užbaigti universiteto 
mokslą, kur ji mokinosi. Olga 
taipgi pasirinko sau už gyve
nimo draugą moksleivį, kuris 
taipgi lanko universitetą. Jos 
vyro tėvas yra daktaras. Be 
abejonės, sūnus paseks tėvo 
pėdomis.

Nuo dabar Olgą vadinsime: 
Mrs. Richard F. Heldt.

Best of luck to you, Mr. &' 
Mrs. Richard F. Heldt!

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 Givwis
Geriausias Alus BrooklyneSfa/ 

adresas.

Mirtis Išdaviko
— Mūšis tik baigėsi, — rašo V. Anto

novas. — Paskutiniai Raudonosios Ar
mijos pridengimo būreliai persikėlė per 
nedidelį upelį. Medinis tiltas su dideliu 
trenksmu išlėkė į orą.

Pirmasis vokiečių tankas įvažiavo į iš
degintą sodžių. Herman Makarovas iš
ėjo į tuščią gatvę, jis buvo vienas iš pa
silikusių. Pamatęs vokiečių tanką jis pa
siliko savo vietoj ramus.

Tuojau didelis vokiečių komandieriaus 
automobilius atvažiavo ir sustojo prie 
Makarovo stubos. Makarovas pasveikino 
“svečius.” Iš automobiliaus išlipo vokie
čių oficierius. Jie susitiko, kaip ponas ir 
tarnas. Makarovas sveikindamas nusiė
mė kepurę, žemai nusilenkė ir dreban
čiais pirštais priėmė pasiūlytą cigaretą.

Paskui jis atsisėdo greta su vežėju į 
automobilių ir ranka kelią nurodė linkui 
upelio. Ilgai jie vaikštinėjo su oficierium 
paupiu, pribuvo ir vokiečių saperai.

— Ar yra sodžiuje pasilikusių žmo
nių? — klausė oficierius.

— Veik visi išbėgiojo. Kaip kurie pa
sislėpė, bet būkite ramūs, tuojau juos 
surasime. — Ir čia Makarovas perdavė 
vokiečių oficieriui kokį tai surašą.

— Jūs būsite starasta! — tarė rūs
čiai prūsas. — Mes esame seni priete- 
liai. Pirmiausiai suvaryk valstiečius, lai 
atsteigia tiltą.

Didvyrės Moterys Partizanės
Vėl ir vėl Sovietų liaudies švyturys 

meta savo spindulius plačiai aplinkui, 
nušviečiant, kur laksto fašistiniai bandi
tai. Tie spinduliai atidengia juos ir nai
kina.

Te spinduliai pasireiškia tūkstančiais 
pavyzdžių. Vokiečiai fašistai užėmė so
džių ir pirmoje dienoje okupacijos jie 
paliejo brangų kraują, žmogaus, kuris 
kovojo už žmoniškumo teises.

Bet tiesos spinduliai negali būti sunai
kinti. Jie nenugalimi. Pasilikę gyvi tę
sia kovą mirusių. Taip atsitiko ir čia. Fa
šistai galėjo užmušti kolchozo pirminin
ką, komjaunuolį, greitadarbį, bet girioj 
neatsimaldaujamos baltrusių liaudies 
dukros jau ruošė atkeršinimą žmogžu
džiams. Gamta žmogaus širdį apsaugojo 
tvirtu kaulų apdengimu, smegenis gal
vos kaušu, o nuo nacių persekiojimo ap
saugoja tanki giria.

Tankioj girioj didvyriškos moterys iš
dirbo planus kovai prieš žvėris fašistus 
ir paskui juos pravedė gyveniman.

Pirmoje dienoje okupacijos fašistai su
šaudė kolchozo pirmininką 56 metų am
žiaus Pavlovą; greitadarbį komjaunuo
lį Fediuką ir knygvedę Tanią Petrovną. 
Sekančią dieną Evdokija Mironova, na
rys kolchozo, sušaukė moteris girioj. Jos 
nutarė dirbti kaip pirma kolchoze ir pa
sipriešinti. El. Mironova 38-nių metų, na
šlė, moterų buvo išrinkta už kolchozo 
pirmininkę.

{Daugiau bus)

Apie LLD 52 Kuopą
Kadangi man esant 52 kp. 

valdyboj prisieina apie 
reikalus rūpintis ir su nariais
susitikti, tad noriu tarti kele
tą žodžių, kaip man dalykai 
atrodo. Nuo pradžios metų 
man atrodė, kad nariai pras
tai su valdyba kooperuos: su
sirinkimai būdavo menkesni ir 
veikimas silpnas. Bet dabarti
niu laiku man labai smagu da
rosi, kad visa valdyba ir na
riai lanko susirinkimus ir vei
kiama kiek kas išgali dėl kuo
pos ir organizacijos gerovės.

Šiam susirinkime gautas vie
nas naujas narys, ir labai 
daug narių užsimokėjo ne tik 
už šiuos metus, bet ir už per
eitus, kurie buvo pasilikę. Jau 
visi nariai baigia atsiteisti. Tai 
labai geras ir pagirtinas daly
kas, kad narius nereikia daug 
raginti lankyti susirinkimus ir 
užsimokėti duokles.

Kuopa išrinko 10 darbinin
kų dėl “Vilnies” spaudos pik
niko liepos 19 d. ir mūsų sekr. 
d. J. širvinskas energingai 
rūpinasi platinti pikniko tikie- 
tus. /

Nariai, kurie esate paėmę

“If I die, so what?” pareiš
kė J. (pavardė neįskaitoma. 
—Red.), išeidamas kariuome
nėn, savo motinai. Yra už ką 
mirti, už brangią tėvynę, už 
Ameriką, už demokratiją. Ir 
jis jau mirė — mirė birželio 
12 d. kovodamas su japonais 
Pacifiko Vandenyne. Ir tokių 
didvyrių yra tūkstančiai. Šis 
miestas davė, jų daug ir dar 
daug duos.

Knygą “Sovietų Galybę” sy
kį jau perskaičiau. Tai kelro
dis į naują gadynę. Skaityda
mas taip ir matai Sovietų neiš
semiamą energiją. Matai, kad 
tik naujas sutvarkymas pasau
lį išgelbės nuo pražūties. Vi
siems verta tą knygą perskai
tyti.

Birželio 14 dieną čia buvo 
suruoštas paradas pagerbimui 
vėliavos. Demonstracija tęsėsi 
dvi valandas. Maršuotojų bu
vo apie dešimt tūkstančių, žiū
rovų gi buvo pilni šaligatviai. 
Tai buvo vienybės demonstra
cija. Demonstracijoj dalyvavo 
visokios organizacijos. Buvo į- 
vairių f lotų. Visų buvo vienas 
obalsis, kad pagelbėt sumušti 
nacizmą.

Maršavime dalyvavo daug 
kariuomenės su visokiais gink
lais. Visi buvo energijos pilni.

Valdžia uždraudžia statyti 
namus. Mat, viskas eina karo 
•reikalams. Bet namų savinin
kai pradėjo kelti randas. Tuo- 
mi susirūpino miesto taryba ir 
kreipėsi prie Washington© 
valdžios, kad būtų padarytas 
galas randų kėlimui.

Mat, čia medvilnės darbi
ninkai mažai uždirba, tai ne-

459 Grand St..
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

L AIŠKIU OT AS GRABOR1US
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.
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SEVASTOPOLIEČIAI ATMU
ŠA ATAKAS IR TIK BIS- 

KĮ PASITRAUKĖ 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.— New Yor- 

ko valstijai yra skirta lie
pos mėnesį išpirkt karo bo- 
nų už $171,00,000, o visai 
šaliai už bilioną dolerių.

VOKIEČIAI PRADĖJO NAUJĄ OFENSYVĄ
MASKVA, birž. 29. — Sovietų Žinių Biuras šian

dien išleido sekamų pranešimą:
Sevastopolio srityje sovietine kariuomene atmušė 

vokiečių atakas.
Birželio 28 d., Kursko linkmėje, prasidėjo mūšiai 

prieš vokiečių kariuomenę, kuri perėjo į ofensyvą.
Kitose fronto dalyse nebuvo reikšmingų atmainų.
Per savaitę, kuri baigėsi su birželio 27 d., mes su

naikinome 384 priešų orlaivius per kautynes ore, pa
čiose vokiečių stovyklose ir ugnim iš mūsų priešlėktu
vinių kanuolių. Mes netekome 171 orlaivio.

Didvyringi Sevastopolio gynėjai atmuša įdūkusias 
priešų atakas. Vienas mūsų kariuomenės dalinys per 
tris dienas atmušė 16 atakų iš priešų pusės. Vakar tik 
vienoje dalyje Sevastopolio fronto pavyko vokiečiams 
šiek tiek pastumt atgal kai kuriuos sevastopoliečių da
linius. Visose kitose fronto dalyse buvo atmuštos prie
šų atakos su milžiniškais jų nuostoliais.

MASKVA, birž. 28. — Šiandieninis Sovietų prane
šimas sakė:

Naktį birž. 27 į 28 d. mūsų kariuomenė Sevastopo
lio srityje vedė mūšius su priešais. Nebuvo jokių svar
bių atmainų kituose sektoriuose.

Vienas iš mūsų dalinių Charkovo fronte atmušė 
vokiečių pėstininkų ir tankų ataką. Priešai paliko mū
šio lauke septynis sužalotus savo tankus ir daugiau 
kaip 300 saviškių užmuštų.

Atakoje prieš vieną mūsų punktą Volchovo fronte 
dalyvavo 58 vokiečių orlaiviai. Sovietiniai kovos lėktu
vai nušovė žemyn penkioli ką priešų orlaivių ir sužeidė 
du kitus. Mes netekome vieno lėktuvo.

Partizanai Vitebsko srityje per šešis mėnesius už
mušė daugiau kaip 1,000 vokiečių įsiveržėlių, sunaiki
no du priešų tankus ir 20 trokų bei automobilių, su
sprogdino šešis vokiečių amunicijos sandėlius ir suar
dė tris priešų geležinkelio traukinius.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Maskva, birž. 29. — Pra
nešama, kad Sovietų jėgos 
jau sustabdė nacių veržimą
si pirmyn Charkovo fronte.

Berlin. — Spaudos pra
nešimai iš Shanghajaus 
(japonų užimtoj Chinijos 
daly j) teigia, jog katalikų 
arkivyskupas Michael O’- 
Doherty Maniloj, Filipinuo
se, atsikreipė su “ganyto
jišku” laišku į katalikų ku
nigus, ragindamas katali
kus bendradarbiaut su ja
ponais, užėmusiais Filipinų 
salas.

AUSTRALIJA, birž. 28. — Generolo MacArthuro 
štabas šiandien išleido tokį pranešimą:'

Lae-Salamaua. — Talkininkų orlaiviai, veikdami ne
didelėmis grupėmis, ilgai bombardavo japonų kariuo
menės apsistosimo punktus nakties laiku.

Tulagi. — Būrys talkininkų orlaivių naktį bombar
davo čionaitinę prieplaukų sritį.

Naciai Giriasi Laimė
jimais Ryty Fronte

t

Berlin. — Hitlerininkų 
radijas pasakojo, kad jię, 
ispanai, holandai ir belgai 
“savanoriai” kariai apsupę 
didelį skaičių sovietinės 
kariuomenės ties Volchov 
upe, į pietus nuo Leningra
do, po kelių mėnesių žiau
rių kautynių; ir, girdi, už
mušę daug rusų ir nelaisvėn 
jiaėmę 32,759 jų.

Naciai taip pat giriasi, 
kad jie ten pagrobę 649 
sovietines kanuoles, 171-ną 
tanką, 2,904 kulkasvaidžius 
ir kt.

Pasak nacių, tai, esą, jie 
ir rumunai užėmę kelias 
stipriai aptvirtintas aukštu
mas ties Sevastopoliu.

NACIAI GESAIS MARINO RU
SUS VALSTIEČIUS

London. — Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė, jog 
baudžiamoji vokiečių ekspe
dicija prieš rusus valstie
čius kaime Ustija, Kalinino 
fronte vartojo nuodingas 
dujas ir taip nužudė bent 
19 gyventojų. Jų kūnų skro
dimai patvirtina, kad jie 
numarinti kariniais gesais.

Naciai Turėjo Daugiau 
Tanky prie Matruh

London, birž. 29. — Ka
rinis anglų kalbėtojas per 
diją daleido, kad anglų ka
riuomenė galėjo pasitraukt 
iš Matruh, Egipte. Nes fa
šistai atakavo anglus su 
daug didesniu skaičium tan
kų ir šarvuotų automobi
lių, negu anglai ten turė
jo.

Anglai stengsis oro bom
bomis sunaikinti perviršį 
nacių tankų; tada, sako, 
bus vilties atsilaikyt prieš 
fašistus.

SUSPENDAVO 64 GAZOLINO 
STOTIS UŽ TAISYKLIŲ 

LAUŽYMĄ

ROBO PELNAGROBIAI API
PLĖŠIA VALDŽIĄ

Washington. — Elliot E. 
Simpson, advokatas kong
resinės komisijos, tyrinė
jančios robo (gumos) rei
kalą, pareiškė, kad tūli se
no robo biznieriai apiplėšia 
valdžią. Jie perka robo lau
žus po $20 už toną, o val
džiai parduoda po $150, 
$250 ir net $400.

Washington. — Valdiška 
kainų administracija su
spendavo 64 gazolino stotis 
ir garažus New Yorke, 
Newarke ir Philadelphijoj 
už tai, kad jos laužė taisy
kles, pagal kurias turi būti 
apribotas gazolino pardavi
nėjimas. Tos stotys suspen
duotos 15-kai iki 30 dienų.

Motinos Laiškas Pavei
kė Naciy Sardžentą Pa

siduoti Sovietams
Maskva. — Vyresnysis 

vokiečių sardžentas Joseph 
K. iš 11-tos divizijos su vi
su būriu savo kareivių per
ėjo į Sovietų pusę ir pasi
davė Raudonajai Armijai. 
Jis taip pat pervedė Sovie
tų pusėn būrį kito vyres
niojo nacių sardžento Z.

Washington, birž. 29. — 
Fašistų submarinai iki šiol 
nuskandino jau 329 preki
nius laivus Amerikos ir tal
kininkų artimose šiai šaliai 
jūrose.

London, birž. 29. — Na- f '
cių orlaiviai per 40 minučių 
bombardavo miestus pieti
niai - vakariniame Anglijos 
pajūryje.

Berlin. — Vokiečiu radi- v

jas grūmoja atkeršyt Bra
zilijai, girdi, už jos “barba
rišką” elgimąsi su vokie
čiais.”

Montello, Mass.

London, birž. 29. — Fa
šistų orlaiviai bombardavo 
Egipto didmiestį - uostą 
Alexandriją, bet mažai nuo
stolių tepadarė.

London. — Anglai sako, 
jog naciai sumušė anglus 
Egipte todėl, kad jie turi 
geresnes kanuoles ir dau
giau tankų, negu anglai.

Sardžentas Joseph K. sa
kė: “Šis karas pasidarė 
man jau visaį nepakenčia
mas. Mano kuopa per vie
nus metus buvo 10 kartų 
dapildyta naujais karei
viais. Tuo laiku 300 šios 
kuopos kareivių buvo už
mušta bei sunkiai sužeista. 
(Vokiečių pėstininkų kuo
pa paprastai turi 185 ka
rius.)

“Liūdnas motinos laiškas 
taipgi paveikė mane pasi
duot.’ Mano motina rašo, 
kad visi likusieji namie yra 
suvargę, išsisėmę ir keikia 
tuos, kurie pradėjo šį ką
rą.” v

Angly Lordas Reikalau
ja Antro Fronto

London. — Lordas Stra- 
bolgi, darbietis, narys An
glijos seimo aukštojo rūmo, 
pareiškė:

“Jeigu mes būtume ati
darę antrą frontą Europoj 
praeitą rudenį, tai vokie
čiai nebūtų turėję tų gin
klų, kuriais jie dabar su
mušė anglus Libijoj. Dabar 
reikia labiau, negu bet ka
da, kirst smūgį Vokietijai 
vakarinėje Europoje.”

Už Heydrichą Naciai
Nužudė 1,000 Čecliy

Stockholm, šved. — Hit
lerininkai sušaudė jau 715 
cechų už tai, jog kokie tai 
du kiti asmenys užmušė 
Reinhardą Heydrichą, na
cių paskirtą “globėją” Če- 
chijai - Moravijai. Be to, 
jie už tai išžudė visus ce
chus vyrus miestelyje Lidi
ce ir visus vyrus ir mote
ris cechų kaime Lezaki. — 
Tai pranešimas, kurį švedų 
laikraščio “Dagbladet” ko
respondentas atsiuntė iš 
Berlyno birž. 26 d.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Liepos 2 d., ketvirtadienio vaka

re, 8 vai., 29 Endicott St., įvyks 
LLD 11 kp. susirinkimas. Čia bus 
renkami darbininkai dirbti “Lais
vės” piknike, 4 d. liepos, Maynarde. 
Visi draugai skaitlingai susirinki
te. J. M. Lukas.

(152-154)

July 4 Įvyks “Laisvės” 
Naudai Piknikas

Maynard, Mass. — Montel- 
los Liuosybės Choras, po vado
vyste George Steponavičiaus, 
dalyvaus piknike su dainomis. 
Choriečiai visi važiuos automo
biliais. Automobilius apsiėmė 
parūpinti George Šimaitis. Vi
si choriečiai susirinks liepos 
(July) 4, 10 valandą iš ryto, 
prie Lietuvių Tautiško Namo. 
Pašaliniai, kurie nori važiuoti, 
o neturi su kuo nuvažiuoti, tu
ri užsiregistruoti iš anksto, 
tuomet žinosime, kiek reikės 
automobilių turėti.

Šiemet manoma, kad piknikas 
mažai ką bus mažesnis už per
nai. Katrie turi automobolius, 
apsirūpins kuru - “gazolinu.”

Todėl, visi j pikniką. Ten su
eisime daug savo pažįstamų, 
draugų ir šiaip prietelių; tuo- 
mi praleisimo linksmai laiką ir 
suteiksimo dienraščiui paramą.

G. Shimailis.

apskričio komitetas, kuris di
džiumoje susideda iš New Jer
sey LDS kuopų būtų reagavęs 
taip į Brooklyno veikėjų atsi- 
nešimą linkui apskričio dar
buotės, tai būtų Brooklynas 
nieko nelaimėjęs, taip, kaip 
apskritys mažai ką laimėjo iš 
brooklyniečių savo darbuotės 
planui. Bet New Jersey drau
gai visada stambiai paremia 
Brooklyną, gi Brooklynas nie
ko neatsimoka New Jersey 
draugams.

šiame apskričio posėdyje 
nepamiršta ir LDS 1-mo Aps
kričio, kuris rengia LDS sei
mą, ruošdami LDS seimo kny
gutės formoje programą. Pa
aukota $5.

Parama
Jau kelintam LDS 133 kuo

pos susirinkime iš eilės paren
kama aukų dėl Rusijos karo 
nukentėjusių. Paskutiniam su
sirinkime rinkta ant blankos. 
Kiek surinko, tai drg. J. B. 
Paserpskis turėtų paskelbti.

Na, ir kalbant apie aukas, 
mes irgi neatsiliekame ir nė
ra to mėnesio, kad vienai ar 
kitai darbininkų judėjimo į-

staigai nepasiųstume finansi
nės paramos. Tas gerai, ir tie, 
kurie aukoja,- nėra nė! kiek 
biednesni už tuos, kurie pa
prašius cento kito, nieko, ne
duoda.

Masinis Mitingas
Birželio 21 d. įvairios slavų 

tautybės organizacijos turėjo 
masinį mitingą-prakalbas at
žymoj imui Detroite įvykusio 
suvažiavimo darbų. Prakalbos 
buvo didelės ir jose dalyvavo 
įvairių nusistatymų organiza
cijos ir buvo įvairių kalbėtojų, 
kurie pasmerkė agresorius, 
įvertindami Rusijos pasiauko
jimą šiame kare. Lietuviai ne
buvo kviesti ir jie neturėjo sa
vos atstovybės šiose prakalbo
se. 

• • •
Nėra Judėjimo

Mūsų vietinės organizacijos

karui užėjus pasidarė neveik
lios. Teisybė, pobažnytiniam 
skiepe žiemos laiku suruošė 
keletą parengimų, bet tie pa
rengimai nebuvo jau toki sėk
mingi. Taip ir leidžiame liūdė- 
sio dienas, laukdami ko, ir pa
tys nežinom. Progresyviai pa
siliko parengimų klausime vi
sai pasyvūs.

štai sutikau savo kaimyną 
iš Newarko, kuris sako, mūsų 
mieste parengimų klausime į- 
vyksta permainų. Valdžia imat 
už pakarpos įvairių privačių 
atžymėjimo parių ruošėjus, 
reikalaudami sumokėti taksus 
už parduotus įžangos tikietus 
ir, sako, gal bus reikalaujama 
leidimą gauti panašioms pa
rems. Tai būtų neblogas daly
kas. Tos parės, tai peilis po 
kaklu mūsų organizacijų pa
rengimam.

K. Biuras.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
ĮU'If Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Jersey City, N. J.
(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 

parama tenka Brooklyno LDS 
kuopos delegatam, būtent, $50.

Taip galima būtų suteikti 
didesnę sumą, bet tikietukų 
platinime šiais metais. LDS 
kuopos šiame apskrityje silp
nai dirbo. Silpnai dirbo ir 
brooklyniškė LDS 1-ma kuo
pa, kuriai suteikta stambiau
sia parama. Brook lynas silp
nai pasirodė ir apskričio pik
nike gegužės 31. d. ir jeigu

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 8-7179

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHIeIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

i

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

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

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzanūnuoja
AKIS

Pritaiko
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.

Lietuvių Rakandų 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. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

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

......... 11 .................... i "■—n

Tet STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemcyer 8-1158

84-02 JAMAICA AVĘ 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y<

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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.
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLėnmore 5-619L

F. IT. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

f/
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių



-

LAIŠtl Antradienis, Birželio 30, 19'.

Jurgines Piknike

Siuvėjų Žinios

50c. Prie iš

lai

m

fil-

Trečią

Ballas

N.

Maspeth, N. Y

jam dar

Sovietų

Rep.

nuvirto

buvo pripil
kai p pirmes-

Rusai ne- 
neklausiu

tų 
su

kuris įvyks 
liepos 5-tą, 
Maspethe. 
keletą vy- 
dėžutėmis

Lyga 
pasiun- 
berniu-

skaičių, 
delega- 

Linkaus

Great
Geo.

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

Choras iš 
vadovaujamas

piknikierių
žmo-

1 vai. dieną, šokiai 
Programa 6 vai. Į- 

anksto

Veikalo “By Jupiter” akto
riai ir dainininkai susirenka 
po perstatymo ir ima pirmo
sios pagalbos teikimo pamo
kas.

Juozas Matulevičius, 55 
amžiaus, 173 Maujer St., mirė 
birželio 27 d., šv. Catherines Į 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas,; 
graboriaus Bieliausko koply-j

apis

New Wko^/ZzWZi nkB
Didžioji Laisvės 

Iškilmė
Aquariumas Bus 

Nugriautas

Lankėsi Laisvėje

Didž ioji broklyniečių ir apy-Į ir Pirmyn 
linkės lietuvių metinė iškilmė Necko, 
— Laisvės piknikas jau čia Kazakevičiaus. Taipgi dainuos 
pat. Jis įvyks šį sekmadienį,1 vietinis choras Aidas, vado- 
liepos 5-tą, Klaščiaus Clinton vaujamas A. Žilinskaitės. 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., , . ,... Dėka tankiems lietums, par-Maspethe. L v. . . . . , , . ,j kas šiemet taipgi labai malo- 

Nežiūrint gazolinus ir busų iriai sužaliavęs, gražus, nedul- 
trūkumo, apdairūs laisviečiai j ketas, šokiams čia yra atviro 
iš anksto pasitaupė, nevažinė- oro platforma ir erdvi salė, 
jo kitur, apsirūpino, kad ga-(tad piknikas įvyks giedra ar 
lėtų atvažiuoti į Laisvės pikni-j audra.
ka. Ir dėlto tikimasi nemažo1
skaičiaus tolimų svečių. Iš 
apylinkių atvažiuoja svečiai 
chorai: Sietynas iš Newarko, 
vadovaujamas B. L. Šalinaitės,

Pradžia 
nuo 3 vai. 
žanga tik 
pirktų bilietų 3 dovanos karo 
stampomis.

Šiandien Jaunuoliu 
Registracija

Browderis Kalbės 
Gardene

Birželio 30-tą visame didžia
jame New Yorke registracija 
jaunuolių nuo 18 iki 20 metų 
bŪS nuo 7 ryto iki 9 vakaro, 
artimiausiose drafto tarybose. 
Brooklyne yra šimtas registra
cijos punktų.

Komunistų rengiamame mi
tinge, kuris vyriausiai būsiąs 
pašvęstas mobilizacijai karui 
laimėti, vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browderis, Komunis
tų Partijos generalis sekreto
rius.

“NEVALIA”
Orchard Beach pasiryžęs 

prašalinti laužymą taisyklių. 
Užpereitą sekmadienį 40 pa
šaukta teisman ir nubausta po 
$2. Jie aiškinosi nežinoję tai
syklių. Pereitą sekmadienį per 
garsiakalbius 40 minučių aiš
kinta taisyklės, bet “nežinoju
sių” dar sulaikė 70.

Aktorių ir teatrų choristų 
unija jau pirkusi už $165,- 
000 karo bonų.

Miesto Budžeto Taryba, 11 
balsų prieš 5, nutarė nugriau- 

, ti Aquariuma, esantį gale Bat
tery Parko. Prieš jo nugriovi
mą, kaipo istorinės vietos, pro
testavo eilė istoriškų, pilietinių 
ir architektūros organizacijų 
atstovų.

Nesutinkant palikti žuviny- 
čia, kaip per daugelį pastarų
jų metų buvo, priešingieji nu
griovimui siūlė jį atsteigti kai
po Fortą Clinton. Bet parkų 
komisionierius Moses sako, 
kad atsteigimas į buvusį fortą 
kainuotų virš $200,000. Moses 
taipgi tikrino, kad iš Forto 
Clinton nebuvę paleista nei 
vieno šūvio ir dėlto neturįs is
torijos, o kaipo apie klaunišką 
buvusį Castle Garden esą nie
kas nenori ir prisiminti, tokia 
ji buvusi prasta prieglauda at
vykstantiems svetimšaliams.

Vienu tarpu dabartinis pa
smerktas mirtin bildingas yra 
buvęs pačia žymiausia pokilių 
vieta. Joje buvusios surengtos 
priimtuvės žymiajam francūzų 
pulkininkui Lafayette, kada 
jis buvo J. V. prezidento pa
kviestas apsilankyti Amerikoj 
šaliai atsibudavojus ir sutvir
tėjus po nepriklausomybės ka
ro, kuriame Lafayette buvo 

j garbingai atsižymėjęs.

Mitingas įvyks šį ketvirta
dienį, liepos 2, vakare, Madi
son Sq. Gardene.

Kadangi numatoma, jog no-j
rintieji pasveikint sugrįžusį 1 
Browderį nesutilpsią Gardene,1 
tad įrengiama garsiakalbių i 
sistema perduoti jo prakalbą ir 
susirinkusiem prie salės.

Ch. Mellor, 17 m., sulaiky
tas po $100 kaucijos už netei
sėtai vilkėjimą jūrininko uni
formos. Jis pakliuvo dėlto, 
kad nemokėjo jūrininkų kal
bos.

“Raudonieji Tankai” 
Išvažiuoja

Dar nemačiusieji Sovietų 
mos “Raudonieji Tankai” vely 
paskubėkite pamatyti, nes jie 
iš Stanley Teatro, 7th Avė. ir 
42nd St., išvažiuoja su pabai
ga liepos 2-ros dienos,
jau bus rodoma naujos Sovie
tų f ii mos.

5 d. Liepos-July Sth
Įvyks Dienraščio "Laisves*

PIKNIKAS
Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues

Piknikas prasidės 1-mą vai 
Muzika nuo 3-čios vai.

Programa 6-tą valandą

Įžanga 50c, įskaitant taksus

Programoje Dalyvauja:
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 

vadovybėje B. šalinaitės
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y. 

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyn© 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
IW. .TMff.gĮ-Į i Hm J ilfcwniij ją r iiI m

Prašome iŠ anksto įsigyti įžangos bilietus
Dovanos prie įžangos biliety perkant iš anksto

1 -ma $5,2-ra $3 ir 3-čia $2
Dovanos bus atmokėtos karo stampomis

Automobiliais važiuojant iš New 
Jersey ir iš New Yorko miesto, va
žiuokite per Williamsburg tiltą. 
Pervažiavę tiltą 2 blokus pavažia
vus Broadway bus Marcy Ave., čia 
sukite po kaire. Pavažiavę 3 blo
kus iki Grand Street, sukite po de
šine į Grand Street ir važiuokite 
apie mylią iki Rust St. Šalia Rust 
St. yra iškeltas geležinkelis (til
tas), tik po tuom tiltu pavažiavus 
reikia sukti po kairei į Rust St. Už 
apie 3 blokų bus Clinton Park.

Iš Conn. 
Whitestone 
stone tilto 
Boulevard,
imkite Grand Ave. ir važiuokite iki 
Rust St. čia sukite po dešine ir už 
3 blokų bus Clinton Park.

Traukiniais iš New Yorko va
žiuokite iki Union Square ir imkite 
BMT Line požeminį traukinį su už
rašu Canarsie. Išlipkite ant Grand 
St. stoties. Iš čia išlipkite į viršų, 
paimkite gatvekarį ant Grand St. 
po užrašu Grand St. — Airport ir 
iš gatvekario išlipkite ant Rust St. 
Čia eikite po kaire Rust Streetu 3 
blokus ir bus Clinton Park.

valstijos važiuokite per 
Bridge. Nuo White- 

važiuokite iki Queens 
Iš Queens Boulevard

Smagiai pabaliavota, gra
žiai pasižmonėta šv. Jurgio 
Draugystės 49-me metiniame 
piknike, Dexter Parke.

Iš ryto buvus lietinga, po
piečiu diena išsigiedrijo, ta
čiau piknikan pribuvus apie 7 
vai. dar nedaugiausia publi
kos buvo. Matomai, dar vis 
sunku buvo įsitikinti, kad 
giedra atėjo pasilikti čia visą 
dieną. Vienok per sekamą va
landą taip gausiai rinkosi pub
likos, kad pilna buvo visur — 
salėj ir parke, prie stalų ir 
tarp stalų.

Atrodo, kad jurgiečiai ir ga- 
zolinos taupėsi savo piknikui 
per ilgą laiką, nes ir mašinoms 
pastatymo vieta 
d y ta ne mažiau, 
niais piknikais.

Tarp linksmų
matėsi visokių pažiūrų 
nių, bet daugiausia katalikų ir 
pažangiečių. Piliečių Kliubas 
čia dalyvavo organizuotai, su 
savo vėliava ir būriu narių. 
Vyresnieji daugiausia prie sta
lų vaišinasi, diskusuoja, o jau
nimas salėj šoka. Jaunime la
bai daug man pažįstamų vei
dų — tai energingi aidiečiai ir 
LDS jaunimas, kurių būna pil
na visur, kur tik lietuvių kas 
veikiama.

Skaitlingoj publikoj matėsi 
grupė laisviečių dalinant lape
lius savo pikniko, 
jau šį sekmadienį, 
Klaščiaus Parke, 
Čia taipgi sukinosi 
ru ir moterų su *- c

rinkti aukų Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai. Publika 
labai gražiai kooperavo. Jau
nimas, kuris geriausia infor
muotas ir supranta, kad savo 
didvyriška kova raudonarmie
čiai lengvina jų būsimą parei
gą karo fronte, skubiai ir 
duosniai atsiliepė į rinkėjų pa
kvietimą aukoti. Uniformuotų 
vaikinų neteko matyti nei vie
no, kuris paprašytas aukų at
sisakytų ar lūkuriuotų — jis 
skubiai siekia kišenių ir iš ten 
jo ranka grįžta su žvilgančiu 
sidabriniu pinigu. Jie geriau
sia numano, ką reiškia metai 
karo fronte. Vienas kitas su 
auka dadeda:

“Gal mūsų čionai jau nebū
tų, jeigu rusai nebūtų sulaikę 
nacius.”

Teko matyti ir pora žinomų 
pronacių. Iš vieno tokio publi
ka turėjo gana juoko, kuomet 
jis, tarsi praskydęs, bandė šo
kinėti už akių kiekvienam pa
matytam aukų rinkėjui ir gąz- 
dinti publiką melu, būk tai esą 
priešvaldiška - priešameriko- 
niška, esą, gali aukotoją už tai 
areštuoti. Sumaniau pastebėti, 
kaip jam seksis. Pasirodo, kad 
nesisekė — publika žino, ką 
daro. Mano matomu laiku tik 
porą savo pažįstamų net už 
rankos kratydamas sulaikė 
nuo aukojimo. Kiti į jį nekrei
pė domės. O tūlas 
atsikirto:

“Ne tavo dalykas, 
klausia mano, o aš 
rusų politikos. Man užtenka, 
kad jie kariauja prieš nacius.”

Visi padorūs lietuviai, ne
žiūrint skirtumo politinių ar 
religinių pažvalgų, nekenčia 
barbarų nacių ir, kaipo ištiki
mi Amerikos gyventojai, re
mia visus Amerikos talkinin
kus, tame skaičiuje ir 
Sąjungos kovotojus. .

I. Feinberg, 54 m., 
po traukiniu Sutter Ave. sto
tyje, bet traukiniui sustojus jį 
ištraukė sveikutėlį* Jis pataikė 
nukrist tarp bėgių.

šiemet tik 11 nuošimtis mo
kėjusių taksus nuo įplaukų 
mokėjo juos dalimis. Pernai 
mokėjusių dalimis buvę apie 
20 nuošimčių.

Pirmadienį, Laisvės įstaigon 
užėjo svečias A. Totorėlis, iš 
Hartford, Conn. Jis čia lankosi 
pas gimines ir pažįstamus. Ta 
proga pridavė Lietuvių Komi
teto Sov. Sąjungai Gelbėti iž
dininkei $25 nuo Laisvės Cho
ro. Tariame širdingai ačiū už 
tokią gražią auką.

K. Kundrotą Naujas Delegatas
Penktadienio vakare, birže

lio 26 d., Arion Place svetai
nėje, įvyko lietuvių kriaučių 
nepaprastas susirinkimas. Ja
me dalyvavo 404 žmonės.

Perskaičius protokolą, išda
vus kelis raportus, eita prie 
laiškų skaitymo, ir davimo au
kų. ŪSO organizacijai, kuri 
šelpia kareivius, duota $25 ir 
Sovietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos medikalei pagelbai 
irgi $25. Prieš šias aukas ne
buvo jokių pasipriešinimų.

Delegato Rinkimas
Į delegatus kandidatavo: 

Kazimieras Kundrotą, Vincas 
Michelsonas ir Antanas Lin
kus, jaunasis. Pirmam balsavi
me Kundrotą gavo 268 balsus, 
Michelsonas 34, o Linkus 102. 
Antram gi balsavime Kundro
tą 283, Linkus 115.

Kundrotą, gaudamas tiek 
balsų, sumušė ir Bubnio 1940 
metų rinkimo balsų 
Bubnys buvo išrinktas 
tu 281 balsu, prieš 
159 balsus.

Kiti Rinkimai
Vice-pirmininku išrinkta J. 

Kairys 205 balsais, prieš S. 
Stagniūno 95.-Prieš sekretorių 
Nečiunską niekas nekandida
tavo. Reiškia, vienbalsiai iš
rinktas. Bubnys išrinktas į di
rektorius, tai Kundroto vieton, 
o Daubara Joint Board, Mi- 
chelsono vieton. Kiti visi pasi
liko tie patys.

Nors dar buvo neišduotų ra
portų, bet pirmininkas Zavec- 
kas uždarė susirinkimą, pa
reikšdamas, kad jau visi pa
vargom. Tada išėjom baliavot. 
Kliube buvo tikra Naujų Me- 

laukimo iškilmė. Tik dešrų 
kopūstais trūko.

Eiliniai Laimėjo 
Rinkimus

Pereitą šeštadienį įvykusiuo
se Maliorių 9-to Distrikto Ta
rybos rinkimuose viršininkų 
laimėjo visas eilinių sleitas su 
Louis Weinstock priešakyje. 
Weinstock išrinktas finansų 
sekretoriaus vietai.

Eilinių narių sleitas ėjo į 
rinkimus su aiškia programa 
laimėti karą ir sykiu budavoti, 
stiprinti savo organizaciją ir 
saugoti namie tas demokrati
nes teises ir prievoles, už ku
rias kariaujame fronte.

Policijos Fondas Siunčia Su- 
siedijų Vaikus Kempėn

Policijos Atletiška 
(P.A.L.) birželio 25-tą 
tėi pirmą iš trijų grupę 
kų į lygos užlaikomą Fox Lair
Kempę netoli North Creek, N. 
Y. Vaikai parenkami iš visi] 
miesto sričių biednuomenės 
distriktų, nuo 10 iki 16 metų. 
Siunčiami po šimtą grupėj. 
Ten išbūna po 22 dienas be 
mokesties.

Fox Lair turi 1,200 akrų že
mės, apsupta Adirondack 
State Parko, žemė buvus do
vanota per Mrs. Winifred K. 
Hudnut įsteigimui miesto bied
nuomenės vaikams kempių, 
o išlaikymo lėšas P.A.L. suke
lia rėmėjų-narių duoklėmis ir 
aukomis.

Kad galėtų išbūti kempėj 
pilną laiką, pirmajai grupei 
lyga turėjo išjieškoti teisę ap
leisti mokyklą pirm uždarymo 
klasių.

Visy susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Jurgis Skirmontas, 51 metų ; 
amžiaus, gyvenęs 1415 Jeffer
son Ave., Brooklyn, N. Y., mi
rė birželio 26 d., vakare,
Kings County ligoninėj, po 
sunkios ligos. Pašarvotas Le
vandos koplyčioje, 337 Union 
Avė. Bus palaidotas birželio 
30 dieną ryte, šv. Jono kapi-

| nėse.

Sūnaus Atminčiai
Užrašė Bonus

Prieš keletą dienų gavęs 
Karo Departmento pranešimą, 
kad jo vienatinis sūnus, leite
nantas J. V. armijoj, tapo už
muštas Australijoj, Brooklyno 
gyventojas Mason Nathanka- 
son leidosi pagal stubas užra- 

| šinėti bonus. Sugrąžinęs savo
Liūdesy lieka velionies my- distriktan 175 pažadus pirkti 

Įima žmona Morta ir dvi dūk-: bonus, tėvas pareiškė: 
terys, Aldona ir Olga. Olga 
vos tiktai užbaigė Brooklyno sūnui. 
Kolegiją, gaudama Bachelor: 
of Science laipsnį. Jos tėve
liui neteko pasidžiaugti duk
relės pasiektu aukšto mokslo
laimėjimu. Ji specializavosi son 
svetimose kalbose, labiausia is- laišką, pasiaiškindamas, 
paniškoj.

Laidojamas priežiūroje 
dotuvių direktoriaus Juozo 
Vandos-Levandausko.

Tai bus paminklas mano

įkaitintas peržengime par- 
kinimo taisyklių karys Harri- 

atsiuntė teisėjui Kross 
kad 

jis teisman stoti negalėsiąs, 
• nes esąs už 1,000 mylių, bet 
j" atsiteisimui jis bandysiąs “pa- 

, čiupti vieną ekstra japoną.” 
Teisėjas baudą panaikino.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, 2 d. liepos. “Laisvės”’ 

čioj, 660 Grand St. Bus palai- svetainėj, 419 Lorimer St. Pradžia 
. , .. . , , 7:30 vai. vak. Nariai, dalyvaukite

dotas liepos 1 d., Šv. Jono ka- ; vjsjt nes bus priešseiminis susirin- 
pinėse. kimas, turėsime daug ką aptarti.

Paliko nuliūdusius moterį Atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
w ■ o - lur i i • iUDS J- K*’ Prot- Sekr.Marijoną, 2 sūnūs, Mykolą ir (152-154)
Vincą, 3 dukteris, Oną, Aneli-____________ _____ ,
ją ir Marijoną ir 3 anūkus.

Laidotuvių apeigas 
nauja Matthew
(Bieliauskas).

: PAJIEŠKOJIMAI
i Aš Aniuka (Ona) Yeskuticza, iš 
I Stakliškių miestelio, pajieškau Mar- 
celkos Ditkiawicziutes (po vyru pa
vardės nežinau), iš Barkiškių vien
sėdžio, Stakliškių parapijos. Prašau 
atsišaukti, arba kas žinote kur ji 

| gyvena praneškite man. Aš būsiu 
labai dėkinga. Paskutini’ syki, gir
dėjau, kad gyvena Cambridge, Mass. 
—Anna Shibilsky, 723 E. 5th St., 
New York City, N. Y. (150-152)

THAT LEAVES MII UNSAID

baigimo - gradua-

»3375

CREDIT TERMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.701 GRAND ST

D žiu!erini yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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