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KRISLAI
Liepos Mėnuo Jau Čia.

Tai jau ir liepos pirmoji. 
Sevastopolis dar vis laikosi. 
Tiesa, jis yra smarkiai ap-' 
griautas, smarkiai prislėgtas. | 
Tos didžiulės, tos garsiosios 
tvirtumos narsieji gynėjai gy-| 
vena didelį pavojų. Bet jiems 
didžiausi pavojai — nepavo- • 
jai. Jie gina kiekvieną žemės 
colį iki šiol pasaulio istorijoje! 
dar negirdėtu pasirįžimu ir 
nematyta drąsa.

Sevastopolio gynėjai vienai .
žino: kiekviena valanda, kiek- London, birž. 30. — Egip- 
viena diena yra labai brangi.. tan atvyko tūkstančiai 
Sulaikyk priešą vieną valau-; Jungtinių Valstijų kariuo- 
da ir tu jam ardai planus!

Atsiminkime ir tą: Hitleris; 
buvo pasimojęs Sevastopolį 
paimti dar prieš birželio 22 
dieną.

N n T AT^VirQ antrašas: 427 lorimer street
INU. LallOVLC Telefonas STagg 2-3878

Egipte dalykai atrodo pras
tesni. Bet ir ten jie bile kada 
gali pasitaisyti.

Kituose frontuose fašistinės 
Ašies valstybės per birželio 
mėnesį nieko didelio nelaimė
jo.

Tai ir gerai! Būtų smagu, 
jei liepos mėnuo žmonijos 
priešams duotų nedaugiau, 
kaip davė birželio mėnuo.

Beje, liepos mėnesį reikia ti
kėtis didesnių veiksmų. Liepos 
mėnesį reikia laukt, kad Jung
tinės Tautos pradės kirsti ryš
kesnius smūgius Ašies valsty
bėms. Tai bus gal tuomet, kai 
šitie žodžiai skaitytoją pa
sieks, gal rytoj, gal užporyt. 
Bet tas turės būti.

Liepos mėnesį įvyks du mū
sų dienraščio didžiuliai meti
niai piknikai.

Ketvirtąją turėsime pikniką! Iie;
Maynarde, Mass. rni

Penktąją Brooklyne.
Žiūrėkime, kad jie būtų pa- 

sekmingiausi!

Fašistines Suomijos valdo
vas, galvažudis Mannerheimas 
aplankė Hitlerį. Jis ten buvo 
garbingai priimtas. Paskui jis 
vizitavo (‘antrąjį nacį”—Goe- 
ringą.

Goeringas užkabino Man- 
nerheimui aukso medalį, dei
mantais apkaišytą.

Budelis pavaišino budelį ir 
išėjo, kaip toji lietuviška pa
tarlė sako: Tokis tokį pažino 
ir ant alaus pavadino.

Nieko čia nebūtų ypatingo, 
jei šis biznis nepaliestų mūsų 
krašto. Deja, jis paliečia!

Mes dar vis palaikome dip
lomatinius ryšius su Suomija, 
kurios bosu yra galvažudis 
Mannerheimas, Hitlerio 
ras.

Washingtone dar vis tebesė-; 
di Mannerheimo atstovas ir 
jis čia verda fašistinę smalą, 
skleidžia fašistinę propagan
dą. Iš čia jis informuoja Man- 
nerheimą apie padėtį mūsų 
krašte, apie “nuotaikas” Wa
shingtone. O Suomijos bude- 
lis-fašistas, gavęs tas informa
cijas, perduoda savo sėbrui, 
Hitleriui, — mūsų didžiausia- 
jam priešui.

Ar ne laikas gi nutraukti vi
sokius ryšius su fašistine Suo
mija? Ar ne laikas apskelbti 
Suomijai karą?

Apdairesni Amerikos politi
kai sako: “Taip, laikas ir la
bai laikas!”

Amerikos orlaivininkai ma
sėmis pasiekė Anglijos salas. 
Iš ten jie neužilgo pradės ope
racijas Vokietijoje. Tikimasi, 
kad jie greit pradės taškyti 
Vokietijos miestus; gal su lie
pos 4-tąja, gal anksčiau, gal 
kiek vėliau.

Būtų smagu, kad su mūsų 
tautos švente, su liepos 4-tąja, 
amerikiečiai duotų paragauti 
bombų Berlynui,—nacių cent
rui.

Tuo pačiu laiku Sovietai 
įsakė kariniams savo lai
vams žiūrėt, kad neįplauktų 
į Švedijos pakrančių vande
nis.

Juo tas bus padaryta grei
čiau, tuo bus geriau.

O mes žinome, kad kai 
amerikiečiai pradės veikti, tai 
jie veiks ne juokais!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Tiksiančiai Hmeri“ 
kiečiu Atvyko Egip

tan Muši Fašistus^4

menės su didžiais daugiais 
visokių karo pabūklų pa
gelbėt anglams atremt fa
šistų armijas, kurios briau- 
jasi pirmyn linkui Aleksan
drijos, o Aleksandrija yra 
svarbiausia anglų laivyno 
stovykla rytinėje dalyje 
Viduržemio Jūros.

Talkon anglam Egipte 
dabar taip pat atsiųsta nau-

Žiauriausi Mūšiai Verda 
Per Šimtus Mylių 

Egipte
Cairo, Egiptas, birž. 30. 

— Anglai praneša, kad 
siaučia nuožmiausi mūšiai 
tarp jų ir fašistų per šim
tus ketvirtainių mylių tarp 
Matruh ir Fukos ir į pietus 
nuo šių dviejų miestų. Su
naikinta didelis skaičius 
nacių ir italų.

Anglai teigia, kad jų pa
dėtis Egipte dabar geres
nė, negu kelios dienos pir- 

! miau, nors vis dar gręsia 
Egiptui rimtas pavojus. 
Menama, kad anglai apsis
tos tinkamesnėj gintis po
zicijoj ties EI Daba, į rytus 
nuo Fukos, ir iškels griež
tą mūšį fašistams.

BŪKNACIAI ŠNEKA, 
ANGLAI RUOŠIĄS AP
LEIST ALEXANDRIA 
Berlyno radijas pasako

jo, kad, girdi, anglai ruo- 
šiąsi išsikraustyti iš Alek
sandrijos Egipte; būk jie 
ten užtaisą dinamitu uosto 
įrengimus ir kitus svarbius 
pastatus, ir būk 
tūkstančiais bėgą 
sandrijos. Tokia 
santi gauta per
Turkijoj. — Šis nacių pa
sakojimas taip pat yra be 
jokio patvirtinimo.

žmonės 
iš Alek- 
žinia e- 
Ankara, v z

sėb-

- FAŠISTAI SAKOSI PRAĖ
JĘ PRO FUKA; EGIPTE

Roma, birž. 30. — Fašis
tai skelbia, kad vokiečių ir 
italų armijos jau, esą, pra- 
sigrūmę pirmyn į rytus 
nuo Fuka miestelio su ge
ležinkelio stočia, Egipte, 
180 mylių nuo Libijos ru- 
bežiaus. Nesako, ar jie už
ėmę Fuką ar tik užuolanka 
apėję.

Pasak fašistų, tai jie, 
girdi, žygiuoja tolyn į ry
tus linkui Aleksandrijos, 
Egipto didmiesčio su svar
biausia anglų karo laivyno 
stovykla. Pajūrio keliu nuo 
Fukos iki Aleksandrijos y- 
ra apie 130 mylių.

Cairo, Egiptas, birž. 30. 
Būriai Laisvųjų Francūzų 
kariuomenės taip pat atvy
ko talkon anglams Egipte. 

ji būriai Amerikos lakūnų 
ir orlaivių. Jie jau dieną ir 
naktį daužo vokiečių mar
šalo Rommel’io armijas, 
lėktuvų stovyklas, tankus 
ir susisiekimus.

Pagalbon anglam atplau
kė ir Naujosios Zelandijos 
kariuomenė.

Menama, kad ir genero
las MacArthur iš Australi
jos galės atsiust pulkus a- 
merikiečių į Egiptą prieš 
vokiečius ir italus.

Anglai ir Amerikiečiai 
Vyrauja prieš Nacius 

Ore Egipte
Cairo, Egiptas, birž. 30. 

•— Anglijos orlaiviai, gavę 
naujų pastiprinimų iš Ame
rikos, viešpatauja prieš 
nacių oro laivyną Egipte.

Amerikos lakūnai audrin
gai atakavo karinius fašis
tų punktus Tobruke ir ki
tur Libijoj ir Matruh apy
linkėje Egipte.

Pakeitė Anglų Koman- 
dierių Egipte

London, birž. 30. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill pranešė seimui, 
kad vieton generolo N. M. 
Ritchie tapo paskirtas ge
nerolas Claude Auchinleck 
kaipo komandierius Aštun
tosios anglų armijos Egip
te. Auchinleck yra ir vy
riausias anglų komandie
rius Artimuose Rytuose. ■

Churchill buvo kritikuo
jamas kai kurių seimo na
rių už pralaimėjimus Libi
joj ir Egipte. Keliolika sei
mo atstovų reikalaują pa
reikšt nepasitikėjimą Chur- 
chillio ministerių kabine
tui.

Churchill kol kas nieko 
neatsakė kritikams ir dar 
nesutiko duot pranešimą a- 
pie dabartinę karo- eigą 
tarp anglų ir fašistų Egip
te.

Gerėja Anglam Padėtis 
Egipto Fronte

Cairo, birž. 30. — Kari
nis Amerikos tėmytojas E- 
gipte šiandien pareiškė, 
kad anglai kirto didelius 
smūgius fašistų Ašies jėT 
goms Egipte ir apstabdė 
vokiečių ir italų žygiavimą 
tolyn į rytus.

NACIŲ PASAKOJIMAI APIE 
ANGLŲ NUOSTOLIUS

Berlin, birž. 30. — Na
cių radijas pasakojo, kad 
jie ir italai per pastaruo
sius žygius Libijoj ir Egip
te, girdi, paėmę nelaisvėn 
53,000 anglų kariuomenės 
ir pagrobę bei sunaikinę 
1,000 anglų tankų. Visai 
niekas nepatvirtina šio hit
lerininkų skelbimo.

AMERIKOS LAKŪNAI DAVĖ 
Į KAILĮ JAPONAMS 

WAKE SALOJE

Raudonoji Armija 
Laikosi Kaip Uola 

Prieš Vokiečius
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, birž. 29. — Jungtinių Valstijų lai
vynas šiandien išleido tokį pranešimą:

Vidurinis JRamusis Vandenynas:
Amerikos bombanešiai birž. 27 d. atakavo japonų už

imta Wake Sala.
Gerame ir permatomame ore mūsų orlaiviai, skrisdami 

rikiuotėj tvarkoj, mėtė bombas ir sužalojo japonų or
laivių stovyklą ir įvairius pakrančių įrengimus.

Priešorlaivinės japonų kanuolės ir lėktuvai kovoto
jai silpnai gynėsi. Vienas mūsų bombanešis buvo tru
putį sužeistas, bet jis ir visi kiti mūsų orlaiviai sau
giai sugrįžo į savo stovyklą.

(Wake sala guli už poros tūkstančių mylių į vakarus 
nuo Hawaii Perlų Uosto.)

VALDIŠKA TARYBA ATRADO, JOG PLIENO 
KOMPANIJOS GALI PRIDĖT DARBININ
KAMS PO DOLERI ALGOS PER DIENA

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba 
dviem balsais prieš vieną 
užgyrė reikalavimą Plieno 
Darbininkų Unijos (CIO), 
kad keturios vadinamos 
“mažosios” plieno kompani
jos pridėtų darbininkams 
po dolerį algos per dieną.

ANGLU ORLAIVIAI VĖL ARDĖ BREMENĄ
London, birž. 30. — Tre

jetas šimtų Anglijos orlai
vių, tame skaičiuje ir A- 
merikoj statyti bombane- 
šiai, vėl degino ir sprogdi
no kariniai svarbius pasta
tus Bremene,'antrame svar
biausiame Vokietijos uos
te. Anglų bombos pataikė į 
Bremeno' laivastatyklas, 
prieplaukų įrengimus ir į- 
vairius karinius fabrikus,

BUS ĮVESTOS KORTE
LĖS DAR 15-KAI 

REIKMENŲ
Washington. — Valdiš

kas kainų administratorius 
Leon Henderson įspėjo a- 
merikiečius, jog turės būt 
įvestos kortelės, apribojan
čios pirkimą dar penkioli
kos reikmenų, apart gazo
lino. Sako, ypač bus jaučia
ma stoka drabužių ir ava-

Hendersonas iš anksto 
neskelbė, kokių reikmenų 
pirkimas bus kortelėmis ap
rėžtas, kadangi paskelbus, 
daugelis urmu pultųsi pirkt 
tokius reikmenis.

Vokiečiai Mažai Ką Ra
do Matruh Mieste

London, birž. 30. — Na
ciai ne šturmu užėmė Ma
truh miestą su geležinke
lio stočia pajūryje, Egipte, 
130 mylių nuo Libijos ru- 
bežiaus. Anglai iš anksto 
pasitraukė iš to miesto į 
lengviau ginamas pozicijas 
toliau į rytus. Pirm pasi
traukdami jie sunaikino 
geriamojo vandens sistemą, 
prieplaukos įrengimus ir į- 
vairius reikmenis, kūnų 
negalėjo išsivežti.

Taryba atrado, jog tos kom
panijos gauna įvalias pelnų, 
iš kurių gali pakelt darbo 
mokesnį.

Tas valdiškos tarybos 
sprendimas yra tik pradinis 
ir dar bus viešai svarsto
mas, dafyvaujant darbinin
kų ir kompanijų atstovams.

sukeldami didžius gaisrus 
ir smarkius sprogimus.

Kiti anglų orlaiviai ata
kavo kitus karinius taiki
nius šiaurinėje Vokietijoje 
ir geležinkelių centrą Haze- 
broucką ir nacių submari- 
nų stovyklą St. Nazaire, 
šiaurinėje Franci joje.

Tuose žygiuose anglai 
prarado devynis bombinius 
orlaivius.

ŠEŠIŲ MILIONŲ VY
RU ARMIJA AMERI

KAI 1943 M.
Washington. — Karinė 

Amerikos vyriausybė lemia, 
kad ši šalis 1943 metais jau 
turės didžiulę- armiją nuo 
šešių iki septynių milionų 
vyrų. Iki 1942 metų pabai
gos Amerika turės 4,500,- 
000 kariuomenės.

TŪKSTANČIAI LAIVŲ 
ARMIJAI GABENTI

Jungtinių Valstijų vy
riausybė šiemet paims į sa
vo rankas 2,200 iki 2,600 
prekinių laivų gabent jais 
savo kariuomenę ir pabūk
lus į kovos frontus prieš 
fašistų Ašį.

Karinių pergabenimų rei
kalams yra skiriama 1 bi
donas, ir 100 milionų dole
rių.

Didžiuliai Angly Medvilnės 
Sandeliai Alexandrijoj

London. — Anglai turi 
susikrovę didelius sandėlius 
Egipto bovelnos (medvil
nės) Aleksandrijoj, vertus 
80 milionų dolerių. Jeigu 
naciai gręstų užimt Alek
sandriją, tai anglai sude
gintų bovelną, kurios nepa
jėgtų išgabeni.

birž. 30. — Se- 
gynėjai atmušė 
kartotinas vo-

Maskva, 
vastopolio 
įdūkusias, 
kiečių atakas, sunaikino 1,- 
500 nacių smogikų ir nu
šlavė du pulkus jų pėstinin
kų. Tik viename punkte 
raudonarmiečiai buvo pri
versti pasitraukt biskį at-

(Hitlerininkai be jokio 
patvirtinimo iš niekur ki
tur skelbia, kad jie vienoj 
vietoj pralaužę vidujinę 
Sevastopolio gynimo lini-

Naciai meta vis naujus 
pulkus atsarginės savo ka
riuomenės ir didelius būrius 
tankų ir orlaivių j mūšius 
dėl Sevastopolio.

Talkininkų Submarinai 
Baltijos Jūroje Gązdi- 

na Hitlerininkus
Stockholm, šved. — Vie

nas diplomatas, sugrįžęs iš 
Vokietijos į Švediją, pra
nešė, kad talkininkai at
siuntė tiek submarinų į 
Baltijos Jūrą ir taip tan
kiai prisodino minų joje, 
kad vokiečių laivai bijo per 
ją plaukti.

Vokiečiai netiki, kad So
vietai galėtų taip daug sub
marinų paleisti į tą jūrą. 
Naciai spėja, jog anglai iš 
šiaurinių Sovietijos vande
nų, per Stalino Kanalą, 
Ladogos ežerą ir Finliandi- 
jos Įlanką atsiuntę didelį 
skaičių savo submarinų į 
Baltijos Jūrą.

Hitlerininkai tvirtina, 
kad pro Daniją ir Norvegi
ją - Švediją anglai negalė
tų praplukdyt savo subma
rinų į Baltiją, nes šis pra- 
plaukimas esąs perdaug už
tvertas vokiečių minomis 
ir submarinais.

Talkininkų submarinai 
Baltijos Jūroje labai truk
do naciams gabentis gelė- 
žies rūdą iš šiaurinės Šve
dijos ir siųsti kariuomenę į 
Finliandijos frontą.

50,000 Japonų Persi
kraustė iš Filipinų

Chungking.— Chinai pra
neša, kad japonai perkėlė 
50.000 savo kariuomenės iš 
Filipinų į Japonijos salą 
Formosą. Matomai, jie ren
giasi panaudot tą kariuo
menę prieš chinus bei an
glus.

Washington, birž. 30. — 
Menama, kad prezidentas 
Rooseveltas įsakys teist ka
ro teismu aštuonis nacių 
submarinais į g a b e n tus 
sprogdintojus.

Tokio. — Japonai sako, 
kad trys chinų armijos 
traukiasi atgal palei Che
kiang - Kiangsi geležinke-

V

Sovietai Ištaškė Nacių Tanky 
Atakas Kursko Fronte

Maskva, birž. 30. —Rau
donoji Armija ištaškė bū
rius vokiečių tankų, kurie 
bangų bangomis atakavo 
Sovietus Kursko srityje, 
280 mylių Į pietus nuo Ma
skvos.

Mūšiuose šiame fronte 
dalyvauja ir būriai vokiečių 
orlaivių smigikų. Priešai, 
matyt, stengiasi prasiveržt 
linkui Voronežo miesto, ge
ležinkelių centro vakarinė
je Dono upės pakrantėje. 
Voronežas stovi už 120 my
lių į rytus nuo dabartinės 
fronto linijos.

Charkovo fronte aptilo 
atakos iš hitlerininkų pu
sės.

New Yorko Times rašo, 
jog Sovietų frontas laikosi 
kaip akmens uola.

I

Raudonarmiečiai Įvarė 
Į Sląstus Šimtus Vo

kiečių Tankų
Maskva, birž. 30. — So

vietinė kariuomenė Kurs
ko srityje sugavo į sląstus 
šimtus nacių tankų ir dau
gelį jų sunaikino.

• Visos vokiečių atakos 
Kursko fronte tapo atmes
tos atgal su žiauriais jiems 
nuostoliais.

Sevastopolis Nuvijo 
Nacius Smogikus

Maskva, birž. 30. — Se
vastopolio gynėjai viename 
punkte užmušė pusantro 
tūkstančio nacių smogikų, 
o likusius nuvijo tolyn, kaip 
sako Sovietų komanda.

Charkovo fronte šiandien 
pasinaujino mūšiai, kurie 
buvo aptilę per kelias pas
kutines dienas. Nacių tan
kai ir orlaiviai vėl pradėjo 
įnirtusiai atakuot raudon
armiečius šiame fronte.

■4-

SUBMARINAI NUSKAN
DINO JAU 333 LAIVUS 

ARTI AMERIKOS
Washington, birž. 30. — 

Fašistų submarinai nuskan
dino dar keturis Amerikos 
ir kitų Jungtinių Tautų lai
vus artimuose Jungtinėms 
Valstijoms vandenyse. Tai 
per penkis mėnesius jie vi
so sunaikino jau 333 tokius 
laivus arti Amerikos.
Sovietai sako, kad ne jų 
submarinas nuskandino

Švedijos garlaivį
Maskva. — Švedija at

siuntė skundą, kad, girdi, 
Sovietų submarinas nuskan
dinęs švedų garlaivį “Ada 
Gorthon” ties Oeland sala. 
Sovietai atsakė, jog nėra 
jokio patvirtinimo, kad so- 

: vietinis submarinas sunai-



v ■Bv'WIRpSP
Antras Puslapis

lAlSV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Every day except Sunday
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas 
Editor Roy Mizara

EAfSVl

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months _........... $3.50
Foreign countries, per year _______ $8.00
Foreign countries, six months _______  $4.00
Canada and Brazil, per year .......  $6.00
Canada and Brazil, six months _........... $3.25

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Reikalauja Skelbti Suomijai Karą
Žymusis radijo komentatorius Johan

nes Steel, paskelbęs, kad Suomijos liau
dies mėsinėtojas, fašistas Mannerhei- 
mas, apsilankė pas Hitlerį ir Goeringą, 
kur jis buvo vaišintas, ir kur buvo tar
tasi dėl tęsimo karo prieš Sovietų Są
jungą, reikalauja, kad Amerika paskel
btų Suomijai karą.
/ Dienraštis “PM” daro tą patį. Ir jis 
/ ragina Amerikos vyriausybę padaryti 

Suomijai tą, ką padarė Rumunijai ir 
Vengrijai.

Mr. Steel sako, kad jei Amerika pa
skelbtų karą fašistinei Suomijai, tai tas 
nepaprastai giliai atsilieptų į Suomijos 
žmones. Tuomet jie griežčiau reikalautų 
savo valdžios, fašisto Mannerheimo, ir 
jo sėbrų socijal-fašistų, kad jie liautųsi 
kariavę.

Dienraštis “P M” primena tą faktą, 
kad šiandien vokiečiai iš Petsame esan
čiųjų bazių atakuoja Murmanską,—uos
tą, per kurį Amerika siunčia savo karinę 
medžiagą Tarybų Sąjungai. Kitais žo
džiais, fašistai Suomijoj netiesioginiai 
kariauja ir prieš Jungtines Valstijas. 
Šis dienraštis primena ir tai: “Iš tikrų
jų, dabar jau turi būti aišku kiekvie
nam, kad šitame kare visi tie, kurie ne 
su mumis, yra prieš mus. Ypačiai svarbu 
atatinkamai nusistatyti prieš tuos, ku- 

; rie nebūdami su mumis, yra su Ašimi.”
Teisingai pastebėta. Mes jau ne kartą 

tu reikalu panašią mintį pareiškėme.

Su Šnipais Ir Reikia Elgtis 
Kaip Su Šnipais

Smagu, kad FBI žmonėms pavyko su
imti submarinais prisiųstuosius Ameri
kon Hitlerio šnipus. Dabar tenka žiūrė
ti, kad būtų suimti visi jųjų sėbrai, gy
veną Amerikoje. Daugiau. Reikia apva
lyti nuo naciškojo brudo mūsų karines 
pramones.

Iki šiol mes jau skaitėme spaudoje 
tiek ir tiek sykių apie tai, kad naciai ir 
jiems artimi simpatikai yra priimami į 
svarbius apsigynimo darbus, į svarbias 
pramones.

Turi būti pasisaugota nuo jų: jie turi 
būti iš ten išvyti. Karinės pramonės tu
ri būti apvalytos nuo visokio naciškojo- 
fašistiškojo elemento. Nes ten dirbdami, 
toki asmenys, susirišę su iš Vokietijos 
prisiųstais niekšais, gali pridaryti bai
sių mūsų kraštui nuostolių.

Turime atsiminti,' kad Hitleris bandys 
ir ateityje prisiųsti daugiau panašių šni
pų Amerikon.

Gaila, kad mūsų krašto generalinis 
prokuroras, p. Biddle, užuot ėmusis 
griežtų žygių prieš visokius naciškus 
sutvėrimus, veikiančius mūsų krašte, 
pradėjo kampaniją prieš tokį vyrą, kaip 
Harry Bridges, pasiaukojusį, pasirįžusį 
kovotoją prieš fašizmą, už Jungtines 
Tautas.

Gal šitie Hitlerio “žygiai,” šis atiden
gimas jo pastangų naikinti mūsų pra
mones ir susisiekimo priemones, perori- 
jentuos tūlus mūsų krašto valdininkus, 
ypač p. Biddies departmentą.

O kai dėl suimtųjų naciškų šnipų nu
baudimo, tai mes šimtu nuošimčių su
tinkame su senatorium Curran, kuris pa
reiškė:

“Jeigu jie bus atrasti kaltais, tai turi 
būt net mirtimi nubausti greit ir rūs
čiai.”.

Sevastopolyj — Visi Herojai
Nereikia nei sakyti, kad po šito karo 

'daug nemirštamų kurinių bus sukurta 
apie didvyrius, apie Odessą, Leningradą, 
Tobruką, Maskvą, Corregidorą, Sevas
topolį; apie tuos, kurie pasiaukojusiai 

! kovoja prieš užpuolikus.
/ Sevastopolis suteiks žmonijai vieną

gražiausiųjų ir įspūdingiausių jų pavyz
džių, kaip reikia gintis nuo priešo, kaip 
reikia prieš jį kovot.

Štai rusų rašytojas, Eugenijus Petro
vas, trumpai praneša mums apie šių 
dienų Sevastopolio didvyrius. Miestas 
sunaikintas, rašo jis. Viskas, kas neju
da, kas stovi paviršiui, paversta į pele
nus. Tačiau, žymi Petrovas, “yra kitas 
ir daug svarbesnis Sevastopolis — mati
ninkų ir raudonarmiečių miestas, ku
riame negalima padaryti tarp žmonių 
jokio skirtumo, kadangi visi kovotojai 
yra herojai.”

Ir rašytojas toliau nurodo, kad, štai, 
karo laivas atplaukia į Sevastopolio 
uostą, atgabendamas naujų kovotojų ir 
amunicijos. Per dvi valandas laivas bu
vo iškrautas ir jin susodinta sužeistieji, 
taipgi vaikai ir moterys; per tas pačias 
dvi valandas, šis karo laivas didvyriškai 
leido iš kanuolių šovinius į priešą! Kas, 
rodosi, galėtų tikėti, kad per dvi valan
das galima toki stebuklai padaryti? Bet 
taip buvo padaryta!

Tūkstantis vokiečių bomberių išmetė 
ant miesto vienu mostu apie 800 bombų, 
bet kas gali tikėti, sako rašytojas, kad 
tik vienas žmogus tebuvo užmuštas? 
Bet Sevastopolyje taip buvo! Kovotojai, 
matyt, gyvena po žeme.

Sevastopolis nuo sausžemio neturėjo 
jokių tvirtumų, — tosios tvirtumos bu
vo sudarytos po to, kai vokiečiai pradė
jo ofensyvą, kuris šiuo metu tęsiasi arti 
mėnesį laiko. Tvirtumas miesto gyvento
jai sudarė bekariaudami.

Vokiečiai paaukoja mažiausiai penkis 
savo karius už vieną Sevastopolio gynė
ją. Jie aukoja žmones tokiu “liberališ- 
kumu,” kokiu niekad nedrįso aukoti. 
Vokiečių tikslas: aukoti viską, kad tik 
paėmus Sevastopolį. Tarybų Sąjungos 
karžygių gi tikslas: kovoti iki paskuti
nio kraujo lašo, kovoti, ginti miestą iki 
tavyje liepsnoja gyvybės pulsas!

Ir šiuos žodžius rašant, Sevastopolis 
dar laikosi, jo gynėjai jį gina,— gina, 
kad ir iš paviršiaus sugriautą, bet gina, 
gerai suprasdami, kad kiekviena valan
da, kiekviena diena, per kurią priešą 
sulaikai, labai daug reiškia jų tėvynei ir 
visam civilizuotajam pasauliui.

Šitaip Sevastopolio herojai rodo lais
vę ir taiką mylinčiajam pasauliui, kaip 
reikia ginti savo miestas, kąip reikia ko
voti su žvėrimi, pasimojusiu sunaikinti 
ne tik SSSR, bet visą žmonijos kultūrą, 
visą civilizaciją.

Šitaip Sevastopolio didvyriai rašo į 
žmonijos istorijos knygą vieną gražiau
siųjų puslapių!

Kai Mes Dirbome, Jie Šaipėsi
“Vilnis” rašo:
“Iš lietuvių laikraščių, per visus šiuos 

mėnesius, jau nuo pereitų metų, tik 
“Vilnis” ir “Laisvė” griežtai ir nuosek
liai stojo už antro fronto sudarymą. Kiti 
lietuviškai laikraščiai ar juokus iš to 
darė, ar piktai seilėjosi.

Mes ėjome sykiu su ta demokratine ir 
toliaus pramątančia Amerikos ir Angli
jos visuomene, kuri reikalavo pradėti di
džius žygius Vakarų Europoje. Diena 
iš dienos mes įrodinėjom, kad nacius 
reikia sužnybti geležinėmis replėmis 
kaip iš Rytų taip ir iš Vakarų.

“Bet tie mandragalviai, kuriems pro
tavimo aparatas pelėsiais apaugęs, išdi
džiai šaipėsi iš liaudies balso ir sakė, 
kad paprasti žmonės, ne specialistai, nie
ko apie tokius dalykus nesupranta.

“Bet šis karas, kaip pasakė Henry 
Wallace ir daugelis kitų atsakomingų 
vadų, yra paprastų žmonių karas/ yra 
liaudies karas. Liaudies išmintis, darbo 
žmonių išmintis instinktyviai suprato, 
kad šis karas reikalauja griežtų veiks
mų.

“Keno buvo teisybe, dabar jau aišku.
“šiandien antras frontas yra oficialis 

Amerikos ir Anglijos vadovybes lozun
gas. [

“Tokie laikraščiai, kaip “Keleivis”, 
“Naujienos,” “Draugas” ir jiems panašūs 
vėl atsidūrė žioploj padėtyj. Vėl pasiro
dė, kad jie velkasi įvykių uodegoje, kad 
jų protas aptriušęs, kad juos suparaly
žiavo minties konservatizmas.

“ ‘Vilnies’ ir ‘Laisvės’ skaitytojai buvo 
tinkamai išauklėti. Jiems antras frontas 
neiškrito iš netikėtumo padangės. Jie 
savo širdžia ir jausmais žinojo, kad ant
ras frontas yra būtinas. Tuo tarpu, to
kie laikraščiai, kaip ‘Naujienos’, net po 
Molotovo vizito Londone ir Washingto
ne, žodžius antras frontas dėjo į svetim- 
ženklius, tuo būdu reikšdami savo iro
niją ir šiderstvą. \

“Dabar antras frontas, visų pajėgų

Ką SLA Seimas 
Padarys?

Rašau ne į “pašalinę” 
spaudą, bet į visuomenišką
ją. O tai dėl to, kad daly
kas, apie kurį rašau, yra ne 
vieno tik SLA, bet ir vi
suomenės. Daugelio lietu
vių reikalai ir garbė yra 
pavojuje.

Seimo rengėjai sako, kad 
šis seimas bus neskaitlin
gas delegatais: dėl gazo ap- 
ribavimo daugelis negalės 
atvažiuot; kiti gi delegatai 
negalės važiuot į seimą del 
to, kad dirba karo pramo
nėje. Mano išvada: galės 
suvažiuot turtingesni, liuo- 
sesni nuo darbų. Taigi gal 
vėl kils tas senas posakis, 
prasidėjęs apie 1907 metus, 
kad į seimą suvažiuoja tik 
biznieriai. Tas daugelio 
metų nepasitenkinimas įve
dė reformą, kad delegatams 
butų užmokama už sugaiš
tas dienas ir už kelionę.

Šis seimas, anot vadų kar
što noro, turėsiąs nuspręst, 
kad senųjų narių duoklės 
būtų didesnės. Jie sako, 
kad tai “nebus duoklių pa
kėlimas”; sako1 tiktai, kad 
“duoklės bus didesnės!” 
(Žiur. “Tėvynės” No. 24, 
straipsny j “Konversija”).

Yra apgailėtinas neaiš
kumas Susivienijime ir pa
čių narių apsileidimas. Jie, 
rodos, užimti, bijo ką nors 
susirinkime pasakyt. Bet 
jie tikrai sukrus ir netylės, 
kai jų duoklės bus “dides
nės,” o apdrauda pasiliks ta 
pati, ne didesnė. Jie be a- 
bejo nenorės mokėt padidin
tų duoklių, jeigu seimas nu
tars jas padidinti. Kas ta
da bus? Išbraukimas.

Prezidentas Bagočius ir 
“Tėvynės” redaktorius vis 
kartoja, kad senieji nariai 
nebus verčiami mokėt to
kias “didesnes” duokles, 
kad ir seimas nutars. Tai 
klausimas, kam reikia tokio 
nutarimo ? Tokių duoklių 
mokėjimas tik iš pradžios, 
tik per keletą mėnesių bus 
“liuosnoriškas.” O paskui, 
kaip “Laisvė” faktais įro
dė, bus verčiami mokėt.

Insurance Department 
komisijonierius Taggart 
paaiškina: “It is also noted 
that the plan will be volun
tary at its inception, and 
it is indicated that it would 
be made compulsory if vo
luntary transfers do not.

occur in reasonable vo
lume.”

Taigi jeigu seni nariai 
’nenorės persikelt į naują 
apdraudos skyrių, kur duo
klės daug didesnės, o ap
drauda nedidesnė, tai jie 
bus išbraukti iš SLA ir liks 
be jokių teisių.

Susivienijime yra man 
žinomi du atsitikimai, kuo
met jo vadai džiaugėsi, kad 
seni nariai išsibraukia. 
Taip džiaugėsi Damijonai
tis, Kuomet išbraukė 4.090 
narių, o po kiek metų Stri
maitis, po kitam brauki
mui, pasakė “Susivieniji
mui yra sveikiau, kad seni 
nariai išsibraukia, nes jų į- 

>mokėti pinigai lieka SLA.”
Reikia tikėtis, kad dabar 

delegatai nedarys tokio an- 
ti-f rate r nali šk o nu ta r im o.

Pagal konstituciją negali
ma priverst vieną dalį na
rių persikelt iš vieno sky
riaus į kitą, iš seno į nau
ją skyrių, kur mokesčiai 
didesni, o apdrauda nedi
desnė. Susivienijimas gali 
padidinti mokesčius, uždėt 
asesmentus, bet tai visiems 
nariam, o ne vien tik se
niesiems. Jei seimas norės 
daryt SLA suirutę, tai jis 
nutars “gvoltavoti” senuo
sius narius. Tokios suirutės 
buvo daugelyje fraternali- 
nių susivienijimų Ameriko
je del įvairių priežasčių. 
Atsitiko ir tai, kad nariai 
ėjo į teismą priešais sei
mo nutarimus ir laimėjo 
bylą. Rodos, taipgi ir šis se
nų narių gvoltavojimas ga
lėtų būt teismo atmestas. 
Juk senieji nariai turi kon
traktą su savo organizacija, 
pilnai legališką pagal visų 
Amerikos valdžių pripažin
tas fraternalių - broliškų 
organizacijų duoklių ratas.

SLA dabar pagal šitas 
fraternalines ratas nefunk- 
cijonuoja. Nuo 1935 metų 
pradžios įvesta nauji sep
tyni apdraudos skyriai, su 
augštesniais mokesčiais. Tai 
nėra fraternalines apdrau
dos skyriai. Tai yra insu
rance kompanijų skyriai. 
Ar SLA taps kompanija? 
Niekados!
Reikėtų grąžinti fraterna- 

les ratas ir naujiems 
nariams

“Insurance” kompanijos 
nori didelio pelno, tai ima 
didesnius mokesčius; jos

Los Angeles, Cal., vaikai sudarė savo speciales koman
das atliekamam gurnui rinkti.

sukoncentravimas antram frontui, yra 
ne tik svarbiausias strategijos imperaty
vas, bet jau einama prie jo įvykinimo.

“Vakar karo departmentas jau prane
šė, apie “atidarymą europinio veiksmų 
teatro Jungtinių Valstijų pajėgoms.” 
Generolai Dwight Eisenhower paskirtas 
vyriausiu \ęurbpinio veiksmų teatro ko- 
mandieriunl) Jsu hedkvoteriu Londone.
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Penki francūzai patrijotai pastatyti prie sienos ir lau
kia sušaudymo; juos nugalabino barbariškieji hunai, 
vokiečiai, žmonijos neprieteliai.

daro biznį del pelno, del as
meniško lobimo. Fraterna- 
lės organizacijos pirmoj 
vietoj stato ne pelną, bet 
broliškumą - draugiškumą; 
jų biznis yra kooperatyviš
kas, bendras visų narių; čia 
kompanų nėra, niekas as
meniško pelno legaliai da
ryti negali.

SLA įvedė naujus sky
rius. Tas yra legališka. Ko
kius nori, tokius gali įvest. 
Bet naujus narius tiktai į 
tuos skyrius tepriima. Į 
senuosius skyrius nepriima. 
Bet tie senieji skyriai yra 
konstitucijoj, legališki. Ar 
šis seimas bandys padaryt 
juos nelegališkais? Išmes 
juos iš konstitucijos? Aš 
manau, vietoj tokio bandy
mo, reikėtų įvest privilegi
ją ir naujiems nariams į- 
stot į tuos skyrius, jeigu 
kas norės. Yra keturi sky
riai — nuo $150.00 iki 
$1000.00 apdraudos. Nauji I 
skyriai — nuo $1,000.00 iki 
$5,000.00. Kas nori $5000.00 \ 
apdraudos, tai labai gerai 
— įstok, sveikas, čia yra 
toki skyriai, pasirink. Bet 
daugelis nori mažų apdrau- 
dų, todėl tuos mažesnius, 
senuosius,' skyrius reikia 
palikt ir naujai įstojau
tiems.

Anais metais iš SLA vei
kėjų nekartą girdėjau apie 
naujus vajus sakant: “kiek 
įsirašė, tiek ir išsibrau- 
kė.” Dėl to reikia grąžint 
senuosius skyrius ir naujai 
įsto j an tiems.

Ar tą seimas padarys? 
Tas tai SLA vidaus reika
las. Bet senųjų narių per 
prievartą kėlimas į naujus 
skyrius, tai visuomeniškas 
klausimas, nes tai butų di
delė dalis musų žmonių, lie
tuvių, kurie ilgai priklausė 
prie SLA ir daug įmokėjo, 
į jį, staiga pasijustų nus
kriausti, paniekinti, kada 
pagal savo amžiaus metus 
turėtų mokėt keturis ar 
septynis sykius didesnes 
duokles. Pavyzdžiui imkime 
vidutinį amžių. Įstojęs bū
damas 30 metų į IV skyrių 
— $1000.00 apdraudos, mo
ka kas mėnesis po $1.24, 
arba per metus $14.88.

Naujas pirmas skyrius 
(“A”) — $1000 apdraudos, 
reikalauja iš to amžiaus na
rio $1.46 mėnesinės, o per 
metus $16.68.

Senas narys, įsirašęs 30

Šis oficialis pranešimas yra labai reikš
mingas.

“šiuo laiku mūsų vyriausias šūkis: An
tras frontas greičiausiu galimu laiku, 
tuojaus, nevilkinant!

“Lai visi Alijantai mušasi taip, kaip 
mušasi Sevastopolio gynėjai! Lai pra-

metų atgal, šiandien turi 
60 metų, įstojęs į naująjį 
“A” skyrių turėtų mokėti 
kas mėnesis $5.23, arba 
$58.54 per metus.

Kuris senasis narys tai 
galėtų ir norėtų daryti?

Ar SLA seimas Pitts- 
burghe tai padarys?

J. Baltrušaitis.

Šypsenos
BRIDGEPORT!)

LINKSMUMAI

Bridžportas linksmybių miestas 
Dar tiktai dar.

Nors kai]) “precelis” išriestas, 
Dar tiktai dar.
Dar tiktai dar, pamažu, 
Dar toliau, dar bus gražu, 
Dar tiktai dar.

Singelių čia nestokuoja, 
Dar tiktai dar.

Su jais panos neflirtuoja, 
Dar tiktai dar.

Dar tiktai dar, pamažu, etc.

Rengiam piknikus masinius, 
Dar tiktai dar.

Trypiame skiepe suktinius, 
Dar tiktai dar.

Dar tiktai dar, pamažu, etc.

Leidęs brangius drinksus 
maukia,
Dar tiktai dar.

Čalis “mūvin pikčius” traukia, 
Dar tiktai dar.

Dar tiktai dar, pamažu, ctc.

Vyrai linksmai piknikauja, 
Dar tiktai dar.

Leidęs “handbegėm” kariauja, 
Dar tiktai dar.

Dar tiktai dar, pamažu, etc.
Brūklyniečiai singelinkai, 

Dar tiktai dar.
Prie Onytės nuolat suka, 

Dar tiktai dar.
Dar tiktai dar, pamažu, etc.

Bridžportas labai sulinktų, 
Dar tiktai dar.

-Jei dzūkeliai iš čia dingtų, 
Dar tiktai dar.
Dar tiktai dar, pamažu, 
Dar toliau, dar bus gražu, 
Dar tiktai dar.

Dzūkelio Draugas.

— Kuomet aš tave pa
matau, man visuomet pri
simena Paulaitis.

— Eik, jau eik. Aš visai 
nesu toks, kaip Paulaitis.

— O, yes. Jūs abudu 
man esat kalti po dešimti
nę.

Jinai: — Mano tėvelis 
buvo labai patenkintas su-

siverzia dinamiškos spėkos prieš pasiu- kas. 
tusį fašizmą!”

žinoti, kad tu esi poetas.
Jisai: — Malonu girdėt. 

Matomai jis myli poeziją?
Jinai: — Ne, jis poezijos 

nekenčia. Bet paskutinis 
mano meilužis, kurį tėvelis 
bandė išmesti iš namų, bu
vo pugilistas, kumštinin-

Surinko P. K.
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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!
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nz i____ il_iizr^ ei o zzr Į z ....... .. —
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?

kandžiojimo. Tas rodo jos 
didelę įtaką.

Anitai šį antradienį, lie
pos 7, sueis 75 m. amžiaus

flaps),

i

salotą, Valtienė — 
agurką, salotų ir bulvių salo
tą, Totorienė — donacų.

Visiem aukavusiem varde 
mezgėjų širdingiausis ačiū. 
Jeigu kurių vardus praleidau, 
malonėkite pranešti, vėliau 
pagarsinsiu. Pelno liko $39.43.

RAPORTAS MEZGĖJŲ 6 MĖNESIŲ VEIKIMO

Mes numezgėm 207 švede- bulvių 
rius, 183 poras kojinių, 47 po
ras pirštinių, 24 šalikus, 21 ke
purę (helmet with ear 
6 poras rankaukų.’

Pagal Russian War 
Inc., centro prisiųstas 
nes, mes numezgėm

Vilnų

Anita Whitney-Salies
Duktė

— Kas toji moteris, ku- 
riai teko toks garbingas ti
tulas? Kuomi jo užsipelnė? 
Tie ir tolygūs klausimai

Rochesterietės Lenktyniuoja 
Su Brooklyno Mezgėjom

v • . • • • . • * • • i . CLicio i u iii. ctniaiciUO*uzintnguoja minti. Apie ją vienok jinai anaiptol nesi.
kolumnistas Mike Quin at
siliepia:

“Garbūs vyrai ir moterys 
susirinkę po krištolinėmis 
kandeliabromis Kapitoliaus 
Bildinge, Washingtone, vie
ną smagų žiemos vakarą 
1873 metais, buvo sužavėti 
tarp jų buvusios gražuolės 
mergytės iš Kalifornijos.

“Ji buvo giminietė Auk
ščiausio Teismo teisėjo 
Field...

“Garsūs diplomatai ir 
aukšti valdininkai lenkėsi 
paglostyti jos galvutę. Ge
nerolai, pergyvenę ilgus me
tus Civilio Karo žiaurumu, 
prisilenkdinėjo pajuokauti, 
pažaisti su kaspinuose ir 
karbatkose mirgančia mer- • V v • J • 1giscia.

Vienk ne dėlto, kad ji už-! 
gimė šeimoj, kuri i 
duoti jai linksmą vaikystę| tą, Kalifornijoj, 
ir kaspinų su karbatkomis bus gaunama ir knygynuo- 
parėdus ji paveldėjo savo į se Toji knyga, tai paveiks- 
titulą. Pieša, ji gavo moks-Į ]as, kuriame lyg veidrodyje 
lą, kuris jai padėjo siekti atspindi naudingos, skaidrų 
savo idealo. Ji turėjo ištek- | prota ir ilgą amžių pašven- 
liaus, bet juk ta pati ypa- tusios liaudies gerovei Ani- 
tybė daugelį asmenų atito-1 tos Whitney gyvenimas, 
liną nuo gyvenimo, išplėšia M-te.
iš jų krūtinės meilę liau- t 
džiai ir žmonijai, palikda- I 
ma jų gyvenimą beverčiu, vės 
praleistu vien i 
Tad ir glostantieji jos gal
vutę valstybės vyrai, rašo 
Quin:

“Nežinojo, ir negalėjo į- 
sivaizduoti, kad tam kūdi
kiui lemta būti savystoviu 
kariūnu, kovotoja ne taip 
privilegijuotų žmonių eilė
se už geresnę Ameriką. Jie 
nežinojo, kad ji vieną gra- 
žią dieną atsistos teisme, 
kuris bandys ją pasiųsti ka
lė jiman už skelbimą socia
lizmo.

“Toji maža septynių metų 
mergaitė buvo Anita Whit
ney.”

Toji mergaitė augo kas 
kart labiau trokšdama pa
gelbėti vargstantiems žmo
nėms ir kasdien vis labiau 
neapkęsdama skurdo prie
žasties —išnaudojimo žmo
gaus žmogumi. Dirbdama 
New Yorko East Side bied- 
nuomenėj, kaipo socialė 
darbuotoja ji gana prisi
žiūrėjo į liaudies gyveni
mą ir pasiryžo kovoti už 
šviesesnį, geresnį gyvenimą 
visiems.

Anita Whitney dar jau
nystėje įstojo į kovingų 
darbininkų eiles, seniau į 
socialistų, o vėliau į komu
nistinį judėjimą. Juose dar
bavosi gindama darbo žmo
nių teises, kovodama už iš
laisvinimą klasių kovos ka
linių, į tai įdėdama savo 
nemenkus finansinius ištek
lius ir didelį talentą tar
nauti visuomenei, visas sa
vo pajėgas..

Anita Whitney už savo 
didelius nuopelnus liaudžiai 
yra didžiai gerbiama ir my
lima. Pereituose gubernato
riaus rinkimuose Kaliforni
joj ji gavo virš 100,000 bal
sų, nežiūrint tuo laiku siau- 
tusio baisaus raudonųjų

ruošia pasilsiui nuo visuo
meniško darbo. Jinai su 
Močiute Bloor, kuri ap
vaikščios 80 metų sukaktį 
liepos 8-tą, ruošiasi pra
kalbų maršrutui mobilizuo-

šizmo.
Anitos 75-tai sukakčiai 

paminėti Al Richmond pa
rašė knygą “Šalies Duktės, 
Anitos Whitney Istorija,” 
kurioje atžymėta turtingas 
didžiais nuopelnais Ameri
kos liaudžiai Anitos gyve
nimas ir tie didieji Ameri
kos gyvenimo nuotikiai, 
kuriuose ji veikliai dalyva
vo. Kiekvienam skaitančiam 
angliškai vertėtų ją per
skaityti.

Knyga pirmu kartu bus 
platinama Anitai Whitney 

i pagerbti suruoštame gim- 
galejo : tadienio bankiete liepos 11- 

i, o vėliau

Visoki šakniavaisiai — bul- 
t K7 >vJ, svogūnai, morkos ir kiti
tuštybėms, i reikia laikyti tokioj vietoj, kur 

negauna saulės ir vėjo. Nuo 
saulės ir vėjo jie įgauna aitru
mą.

Jaunuolėm ir smulkios bei vi
dutinės figūros moterims teni
so žaisminis kostiumas su at
skiru žaketuku tarnauja dve
jopai: leidžia rankoms laisvai 
judėti ir saulės pasigauti žai
džiant ir duoda 
daugiau šilumos 
po žaismių.

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

priedangą ir 
grįžtant vėlai

l

formą, reikia
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Gražios rateliais čiuoži.nėtojos demonstruoja ant pasku
busios New Yorko Fifth Ave., kaip galima taupyti ga
zoliną ir padangas ir tuo patim sykiu greitai pasiekti 
darbą ar kuria kitą pageidaujamą vietą.

Ilgiausių Metų ir Nenugali 
mos Ištvermės Prieš

Žmogėdžius!
Lija ir lauke nieko negali 

dirbti, turi sėdėti stuboje. 
Sėdėti stuboje be darbo il
gu ir nuobodu. Ant rašomo 
stalo guli laikraščiai ir taip 
spausdiniai. Nuo stalo į 
rankas paimi kelioliktą sy
kį jubilėjinį “Moterų Bal
są” — na ir vartai pusla
pius, skaitai antgalvius, 
žiūrinėji tilpusius paveiks
lėlius — gėiėjiesi ir žin- 
geidauji. Tai mūsų sesutės 
lietuvės, jų kūrybinės - kul
tūros 25 metinė darbuotė. 
Žiūri toliaus. Štai “Progra
mas” — Lietuvių Moterų 
Draugijos “Apšvieta” — 35 
metų sukaktuvių bankietas 
— trumpai aprašyta veik
mė kūrybinės - kultūros 
dirvoje. Na ir “Moterų 
“Dirvos” 25 metinė darbuo
tė, tąja proga išleido spe- 
cialį numerį irgi paveiksluo
tą. Apžiūrėjęs, pavartęs, 
vieną kitą straipsnelį aty- 
džiai perskaitęs, — padedi 
ant rašomo stalo atgal. Ir 
uždaręs akis, atsilošęs kė
dėj, mintyje perbėgi netoli
mą praeitį. Kas buvo mano 
sesutė prieš 50 metų? Ir 
kokia padėtis jos šiandien?

Prieš 50 metų viena - ki
ta sesutė šiek -tiek mokėjo 
maldaknygę p a s k a i t y ti. 
Šiandien netik druko raš
tą skaito liuosai, laisvai, bet 
ir rašo neblogai. Daug jų 
ant tiek aukštai pakilo, kad 
rašo straipsnius į laikraš
čius — veda “Moterų Sky
rius” ir pačios redaguoja; 
o jų rašytus straipsnius 
skaitai ir ne tik gėrėjiesi, 
bet nemažai pasimokini. 
Tųjų sesučių dar taip nese
niai buvusiųjų beraštėmis, 
daugelis negana, kad tapo 
raštiškos, bet reikia stebė
tis, kaip kilniom motinom 
tapusios, auklėja pridera
mai ir garbingai savo myli
mus vaikelius - sūnelius ir 
dukreles. Beveik nerasi šei
mos, kurių vaikai nebūtų 
pabaigę High Schoolę, o ne
reta šeima suteikia progų 
savo vaikams pasiekti aka
deminį mokslo laipsnį.

Kada tą viską matai sa
vo akimis, ir tąjį laikotarpį 
pergyveni, tai išrodo it ne- 
patikėtina, it sapnas, sva- 

jonėsl... Mato ir dreba iš 
baimės darbo žmogaus iš
naudotojai: ponai turtuo
liai ir kun. klebonai, kurie 
per šimtmečius darbo žmo
gų išnaudojo savo naudai. 
Mūs vyrus ir moteris lai
kė: “Something less than a 
h u m an, and something 
more than a beast of bur
den.” Ypač kentėjo ir nešė 
sunkų vergės jungą mano 
sesutės. Ir šiandien, kada 
mato jog darbo žmogus kas 
kart aukštyn kyla apsišvie
time ir sąmoninąs tikrovėj 
dalykų stovio, kad tam už
bėgti už akių, pakėlė bai
siausi, iki šiol pasaulyje ne
girdėtą kraujo praliejimą. 
Milijonai jaunų gyvybių au
kojama karo dievaičiui — 
Hitleris, Mussolinis ir Hiro
hito aršiausi žmogėdžiai.

Darbo žmogus nepasiduos 
— nugalės žmogėdžius ir 
kapitalas tarnaus žmonijai, 
o ne atbulai, kaip dabar 
yra. Tautų Taryba viešpa
taus!

Nors du mano sūnūs Dė
dės Šamo tarnyboj ir nors 
vyresnysis sūnus nežinia, 
ar gyvas ar miręs, tai vis
gi giliai sieloje surandu su
raminimą, matant mano se
seris stropiai ir pasišven
tusiai gelbstint darbo žmo
nėms — greičiau nugalėti 
žmogėdžius. Gelbsti tai 
gyvą pinigą aukodamos, tai 
mezginiais, tai nors ūpo 
pridavimu saviesiems.

Dr. A. L. Graičūnas

MOTERYS KARIŠKOSE 
PAREIGOSE

Kalifornijos Valstijos Gvar
dijoj jaunos moterys veikia ir 
gyvena tose pat sąlygose, kaip 
ir vyrai gvardiečiai. Oaklando 
armorėj, pavyzdin, jos išbūna 
pareigose po 24 valandas ad
ministraciniuose, susisiekimo, 
ligoninių ir dijetistų depart- 
mentuose. Jos taip pat valgo 
ir miega armorėj.

Jeigu pro kojinių galą pirš
tai greit išlenda, tai rodo, kad 
arba jos yra pertrumpos, ar 
pertoli užtraukiate. Koja gali 
taip pat nukentėti, įgauti “bu
nions” nuo tįiip. dėvimų koji
nių, kaip kad ir nuo per trum
pų batų. į

koji-

porų

Relief, 
skaitli- 
vertės 

$1,386. Vilnų pirkom už 
$648.67. Vilnų turim ant ran
kų 40 svarų. Pinigų ižde yra 
$7.07. Atrodo, kad mes atli
kom puikų darbą.

Mes, Rochesterio mezgėjos, 
sveikinam drauges brooklynie- 
tes už jūsų puikų darbą. Jūs 
mus biskį pralenkėte, bet mes 
jums nepasiduosime. Nors mūs 
ir mažiau yra, vienok mes nu
tarėm jus ne tik pasivyti, bet 
ir pralenkti. Taigi, draugės, 
visos pasiraitokim rankoves ir 
dirbkim, kiek tik galime, nes- 
žiema netruks ateiti. Mūs 
brangūs kovotojai, kad būtų 
aprengti ir pabaigtų daužyti 
tuos baisūnus Hitlerio krauge
rius.

Kiek Kuri Draugė Per
6 Mėnesius Numezgė

L. Bekis — 10 svederių, 
dvejas rankaukas, 17 kepurių.

Gricienė — 62 poras koji
niu. 4

Paliepienė — 39 p. kojinių. 
Brooks — 14 p. kojinių. 
Shurkienė — 15 p. kojinių. 
Jokubonienė — 2 p.

nių.
Gužauskienė — 10 

pirštinių, 2 p. kojinių.
Totorienė — 17 p. kojinių.
Morkevičienė — 10 šalikų, 

3 p. kojinių, 3 p. rankaukų.
E. Duobienė—26 svederius. 
Bullienė — 23 svederius.
H. Velykis — 14 svederių.
Evans — 5 svederius, 6 ša

likus.
Petrikienė —-12 svederių.
A. Pulton — 11 svederių, 2 

šalikus.
Galinaitienė — 4 svederius.
Strolienė — 4 svederius, 2 

p. kojinių.
A. Duobienė — 3 p. kojinių.
A. Leck — 3 svederius.
H. Stančikienė — 2 p. pirš

tinių.
A. Vernay — 1 svederį.
McGuire — 3 svederius, 1 

Šaliką.
Barzdaitienė — 1 p. kojinių.
A. Malinauskienė — 1 sve

derį. •
H. Mikitienė 

rius, 2 šalikus.
London — 2 svederių.
Linkevičiūtė — 1 svederį.
Harris — 3 šalikus.
Anderson — 1 (?), 7 sve

derius.
žemaičiuke — 2 svederius.
Schneider — 2 svederius, 2 

p. pirštinių.
Wallek — 3 svederius.
Miller — 4 svederius, 1 ša

liką.
Žukauskienė — 10 p. piršti

nių, 1 p. rankaukų.
Banikat — 1 svederį, 1 p. 

kojinių.
Fabij.anskienė — 7 svede

rius.

2 švede-

Birželio 7-tą turėjom pikni
ką Bekešių kieme. Jis buvo 
rengiamas mezgėjų, sukėlimui 
pinigų vilnoms. Pavyko neblo
giausia. Pikniko surengimui 
aukavo šios draugės ir drau
gai:

Po $1: Galinaitienė, Gricie
nė, Baltakienė, Evans, Ander
son, Barzdaitienė, Černauskas, 
Banikatienė, Geddy Vaitas. 
Po 50c.: Gailiūnas, A. švager. 
Viso $10.

Valgiais aukavo draugės: 
Paliepienė — agurkų kvortą ir 
reliŠ, Bullienė — pyragą ir

Petrikienė, 
Valtienė ir 
50c. Viso

Birželio 21 buvo surengę 
pikniką Rusijos medikalei pa
galbai. Jį rengė tarptautiškas 
komitetas, paminėjimui 1 me
tų Hitlerio užpuolimo Rusijos. 
Vieta — Rifle Range. Apie 
pikniką plačiau parašys kiti.

Mes, mezgėjos, turėjom sa
vo lietuvių mezgėjų stalą, ku
ris puikiai pavyko ir davė gra
žaus pelno. Visos mezgėjos su- 
aukavo valgių, tikrai lietuviš
kų, viskas namie kepta ir vir
ta. Įvairiausių daiktų, net ir 
samovara arbatai virti turė
jom.

Pinigais aukavo — po $1 : 
Barzdaitienė, Shurkienė, Gu- 
žauskienė, Lekavičienė, Žemai
tienė, A. Duobienė, E. Duobie- 
nė, čereškienė, 
Millerienė 78c. 
Kamaitienė po 
$10.78.

Valgiais aukavo: Bonikat, 
Paliepienė, Greibienė, Fabi- 
janskienė, Morkevičienė, Gali
naitienė, Baltakienė, L. Bekis, 
Evans, Totorienė, Schneider, 
A. Pulton, Bullienė, Valtienė. 
Kaip minėta, visko prigamino 
namie.

East Rochesterio A. Mali
nauskienė iškepė 13-kos svarų 
duoną, neapsakomai gardžią, 
ir kėką avinėlio atvaizdo, ste
bėtinai gražų, kurį išleidom 
ant tikietų, gavom pelno 
$7.85. Jį gavęs d. Žukauskas 
atidavė atgal. Leidom ant 
“akšino” ir gavom $2.15. Viso 
avinėlis davė pelno $10. Šir
dingiausiai dėkojam d. A. Ma
linauskienei už brangią auką. 
Ir visoms draugėms, aukavu
sioms pinigais, valgiais ir dar
bu, varde mezgėjų, daugelį 
kartų ačiū.

Pelno nuo stalo liko $49.42. 
Ne vienas raudonarmietis gaus 
šiltus svederius ir džiaugsis, 
kad mes nepamirštame jų — 
tų brangių, nenuilstančių ko
votojų, kurie lieja kraują viso 
pasaulio paliuosavimui nuo 
prakeiktų fašistų. Mes dirbsim 
ir aukosim, kolei tik reikės. 
Mes ginsime savo šalį. Pirkime 
bonus ir štampas, kiek kas iš
galime. Su visų Jungtinių Ša
lių draugais ir draugėmis mes 
stosime petys į petį prieš sma
ką fašizmą, o pergalė bus mū
sų.

Mūsų Mezgėjos Ligonės
J. Bonikatienė turėjo ope

raciją. Jau pasveiko.
P. Vaivodienė taipgi turėjo 

sunkią operaciją. Jau baigia 
pasveikti.

Draugę Andrišiūnienę ir vėl 
patiko nelaimė. Praeitą žiemą 
buvo nusilaužus ranką, o 
bar vėl puolė ir nusilaužė 
ją, visa sudėta į “kęstą.” 
bai gaila draugės. Dabar 
turės gulėti 3 mėnesius, 
vau užėjus pažiūrėti, žmonelė 
apsiverkė ir sako: “Palik vil
nų, gal galėsiu mėgsti.” Mes 
velinam ko greičiausia pa
sveikti ir darbuotis su mumis.
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Turėsime Taupiau 
Pragyventi

Joseph L. Weiner, Karo 
Produkcijos Tarybos virši
ninkas, neseniai įvykusioje 
spaudos konferencijoj, Wa
shingtone, pasakė, kad 
mums gali “prisieiti pakeis
ti kai kuriuos mitybos pa
pročius,” prisieiti taupyti 
kai kuriuos dalykus.
. Jis prašė, kad tie, kam ga
lima, iš anksto pasiruoštų 
pakeisti aliejumi šildymą į 
anglinį, kad tą padarytų 
tuojau. Taipgi gal reikėsią \ 
taupyti šviesą, vilną, batus. 
Tačiau nėra ko baimintis. 
Mūsų trūkumai gali būti 
mažesni už trūkumus kitų 
šalių žmonių pačiais geriau
siais laikais.

Dėl sunkumo atvežti, ga
li prisieiti riboti arbata, 
kava, koko. Taipgi būsią 
mažiau bananų. Žuvis ir la
šiniai gal reikėsią apribo
ti. Daugiau dėvėti medvil
nės. Važinėjimą taipgi gal 
reiks riboti.

Trūkumas butų vieniems, 
ir perviršis tuščių kamba
rių kitiems apsigynimo 
darbų zonose, sakė jis, ne
bus toleruojama. Kur atsi
sakys gražiuoju išduoti tuš
čius kambarius jų reikalin
giems, turės įvesti verstiną 
registraciją ir išdavimą 
kambarių per tam tikrus 
komitetus.
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Anglijos moterys veža senus 
mažus ir neįgalinčius į “sau 
gesnes vietas,” kai naciu bom 
bėriai užpuolė Canterbury.

i
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MOTERYS SKAITO SAVO 
SKYRIUS

Federated Press suknelėms 
formų paveikslų pristatymo 
agentūra skelbia, jog jų for
mų departmentas per vieną 
tik gegužės mėnesį gavęs 1,- 
016 užsakymų formų iš skai
tytojų tų laikraščių, kuriem 
pristato formų paveikslus. Tas 
rodo, kad moterys skaito savo 
skyrius.

GAUSIM SURŪŠIUOTĄ
MĖSĄ

Kainų administracija, Wa
shingtone, paskelbė, kad fede- 
ralė valdžia pagaliau nu
sprendė sužymėti jautieną ir 
veršieną rūšimis, nustatant 
taipgi aukščiausias kainas pa
gal mėsos rūšį. Sekamose lai
dose rasite plačiau apie tai, 
kokios tos rūšys.

Vartotojų organizacijos ir 
eilė unijų, taipgi moterų orga
nizacijų seniai kovojo už mė
sos rūšiavimą.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 -------  44

(Tąsa)
Prabėgo kelios dienos. Liepos 12 d. 

kolchoznikė Soboleva drožė pagaliu fa
šistų oficieriui į krūtinę, kada girtas bū
damas pradėjo priekabiauti prie jos 15-
kos metų dukrelės. Naciai Sobolevą are
štavo, pririšo prie stulpo sodžiaus vidu
ryje, o po dviejų dienų pasityčiojimų ją 
pakorė.

Ir vėl moterys susirinko girioj.
— Draugės, — tarė Mironova, — mū

sų Sobolevą pakorė. Kas mums daryti? 
Sėdėti sudėjus rankas kol visas fašistai 
iškars, ar apsiginklavus šakėmis ir kit
kuo stoti į kovą?

Tą naktį moterys nejučiomis išvežė 
savo vaikus į mišką, o sekančią naktį 
pradėjo jau veikti. Fašistų divizijos šta
bas buvo apsistojęs Sovieto name. Jį 
saugojo du fašistų kariai. Vidunaktyj 
šešios moterys , prisivogė prie sargų. 
Trys užpuolė ant vieno, kuris stovėjo 
prie vartų: jam ant galvos užmetė mai
šą ir paprastomis šakėmis nudūrė. Su 
antru buvo sunkiau, jis pajutęs sustojo 
ir pakėlė šautuvą, bet Mironova iš už
nugario drožė kirviu į galvą. Jis parkri
to ir moterys užėmė jam snukį. Jis sie
kė revolverio, moterys šakėmis greičiau 
jį pribaigė, kaip jis suspėjo tą padaryti. 
Paskui priėjo prie namo, kur buvo fa
šistų centras, apipylė jį kerosimi ir pa
degė iš visų keturių pusių, kitos padegė 
kitus namus, kur buvo fašistų kariai.

Fašistų oficierius be kelnių bėgo iš 
namo ir šaudė į orą. Jis krito nuo šakių 
smūgio. Pasirodė antras oficierius, jis 
taip pat nuvirto gavęs kirvio smūgį.

Išbėgo kareiviai šaudydami.
— Moterys į mišką! — padavė ko

mandą Mironova. Ir tą naktį jos miš-

kaktos buvo didelė mėlynė, jos rankos ir 
kojos kruvinos. Ir vis vien jos vienati
niai atsakymai į fašistų klausimus bu
vo:

— Aš nežinau!... Aš nesakysiu!
Sekantį rytą miestelio aikštėj buvo pa

ruoštos kartuvės. Fašistai įsake visiems 
gyventojams susirinkti, kad jie matytų 
tą, kas laukia kiekvieną partizaną. Tania 
turėjo pasitarnauti “pamoka.”

Fašistai kareiviai atvarė ją išilgai 
gatvės. Nuo jos pečių kabojo dvi bonkos 
ir lentele, ant kurios buvo išrašytas žo
dis: “Partizanė.”

Žudymo vietoj ją privertė užsilipti ant 
dviejų dėžių, pastatytų viena, ant kitos, 
jai ant kaklo užmetė kilpą, tuo laiku, 
kada miestelio gyventojai suvaryti turė
jo žiūrėti. Bet Tania ir dabar netylėjo. 
Ji iki paskutinei minutei laikėsi didvyri
škai ir šaukė:

— Draugai! Nepulkite į nusiminimą! 
Aš nebijau mirties. Jie mane pakars, bet 
juk aš nesu viena. Mūs yra 200,000,000! 
Už mane draugai atkeršins. Pergalė ga
lų gale bus mūsų. Likit sveiki, draugai... 
Priešo nebijokit. Stalinas yra su mumis. 
Stalinas ateis pas jus...”

Štai ką pasakė Tania. Štai ką dabar 
žino visi Sovietų Sąjungos gyventojais. 
Jos gyvybė nutrūko sekunda po to, kaip 
vokiety s dideliu batu išmušė iš po jos 
kojų dėžę. Per ištisą mėnesį laiko fašis
tai neleido ją palaidoti, ji kabojo kitų į- 
bauginimui. Kada priešai pabėgo, tai 
miestelio gyventojai palaidojo ją šalimai 
miestelio po aukštu beržu.

Tanės tėvas buvo Sovietų valdžioj dar
bininkas ir mirė devyni metai atgal. Jos 
motina gyva ir dirba su kitais Sovietų 
piliečiais, kad atkeršinus fašistams.

pasiekuskais leidosi į rytų pusę, kad 
Raudonosios Armijos dalinius.

Kelionė buvo sunki ir tęsėsi 
ir naktų. Kelyj jos sunaikino vieną na
cių sunkvežimį su gazolinu ir tris gelž- 
kelio vagonus su reikmenimis. Jos nu
dėjo nacių motorinio dviračio karį, kuris 
siekė jas areštuoti.

Ir šios didvyrės balt rusių tautos mo
terys nėra išimtis. Visi Sovietų Sąjungos 
žmonės sukilo prieš fašistus, savo šalies 
ir laisvės neprietelius, kad kartą ant vi- 
sados juos išnaikinus. • • •

Didvyrė Partizanka Tania
Amerikinis korespondentas A. T. 

Steel štai kokį pateikė aprašymą:
Kada susirinko minėti Tarptautinę 

Moterų Dieną, kovo 8, tai visur buvo pa
gerbta Sovietų didvyrė Tania. Apie jos 
žygį žino visa šalis. Baisus paveikslas su 
jos sukoneveiktu pakartu kūnu visiems 
nažistamas. Po jos mirties Sovietų val- 

Sovietų Sąjungos Didvyrės 
aukščiausia pagarba Sovietų 

Apie Tanią parašyta daug ei-

11 dienų

teras Tania vau 
anskaja; kada 

tai ji pasirii

vardas yra Zoja Kosmo- 
stojo į partizanų 
“Tania” vardą, 

ir kiti partizanai. Karo 
ji buvo 18-kos metų mergina, 
mokykloj medicinos studentė, 
nusprendė tapti partizanka ir 

> iš Maskvos, kad atsidurti priešo 
uzaiu^aryj. Ten ji susijungė su partiza
nais ir dalyvavo užpuolime ant vokiečių 
Petrišcevo miestelyje, kur jie padegė 
tris stubas pilnas vokiečių kareivių ir

kvos

■i

tvartą su jų arkliais.
Kelios naktys vėliau Tania atliko savo 

didžiausį ir paskutinį žygį. Smulkmenas 
to papasakojo vokiečiai belaisviai ir 
miestelio gyventojai, kada miestelį Rau
donoji Armija išlaisvino, štai jie.

Tania, apsirengus kailiniais, storomis 
kelinėmis, su revolveriu ir bonkomis pil
nomis bepzino, mergina-partizanas vienų 
viena, dasigavo į Petrišcevo ir įsigavo į 
vokiečių karinį sandėlį. Kaip sykis, kada 
ji buvo pasirengus padegti, vokiečių sar
gai surado ją. Po sunkios kovos Tania 
buvo suimta. Tik po to, kada ją atvilko 
į stubą, fašistai surado, kad jų belaisvis 
yra mergina. Jie ilgai ją kvotė, kankino 
norėdami išgauti žinių apie partizanus. 
Bet pasakė tik tą, kad ją vadina Tania 
ir ji yra maskvietė.

Aukšta, sausa, juodaakė mergina bai
siai išrodė, kada fašistai baigė jos kvo
timą, pasakojo vietos gyventojai. Ant

Iš Užrašų
— Priešakyj mūs ėjo žmogus, jis po- 

valiai statė koją po kojos, tartum ap- 
čiupinčdamas žemę, — rašo J. Demičen- 
ko.

— Sužinokite, kas jis! — įsakė koman- 
dierius būrio, kuris tik išvijo priešus iš 
šios vietos.

Ir štai jis prieš mus. Gilios vagos iš
vagojo jo veidą. Žilas, kaip mėnulis, su
linkęs, bet dvasioj tvirtas kovai. Tai Pe
tras Gavrilovičius, 69 metų. Visi jo sū- 
nai, žentai ir anūkai jau yra partizanais. 
O jis parūpina jiems rankines granatas,- 
bonkas su benzinu ir pristato į mišką. 
Ten yra susitarimo punktas. Partizanai 
brangina tuos reikmenis. Jis pasakojo, 
kaip partizanai sunaikino vokiečių bū
rį ^r nemažai tankų.

— Ar toli jums eiti, seneli?
— Kelionė buvo ilga, o dabar jau grį

žtu atgal. — Ir mindžiojusi, nori ką tai 
pasakyti.- • * ' I

— Sakyk, seneli!
— A, pas mane tabakas visai išsibai

gė... Gal...
Raudonarmiečiai apsupo jį iš visų pu

sių ir kiekvienas stengėsi aprūpinti jį 
tabaku. Jau besirengė eiti senelis, kaip 
pamatė ženklą ant komandieriaus krūti
nės.

— Gal matei Staliną? — paklausė jis.
— Mačiau, seneli, mačiau... Tai ką?
— Taip, taip, gerai. Aš noriu, kad 

Stalinas ilgai gyventų. Ilgai, ilgai ir po 
to, kaip mes nugalėsime Hitlerio razbai- 
ninkus. — Tą pasakęs, jis dingo miške.

• • •

Auštant priešas pradėjo artilerijos pa
ruošimą. Sviediniai taškė žemes. Aplin
kui visur juodavo duobės. Jis įsitikinęs, 
kad jau sunaikino apsiginančią raudon
armiečių dalį puolė pirmyn.

Raudonarmiečių dalinys, vadovystėj 
kapitono Šorino buvo pasislėpęs. Ir ka
da priešai puolė į ataką, tai kovotojai 
paleido ugnį. Ir tai buvo ugnis! Per dvi 
valandas girti fašistai šturmavo. Kalnus 
suvertė jų lavonų. Kulkasvaidininkai jau 
skundėsi,' kad priešo lavonai kliudo taik
liai leisti ugnį. Priešas įsiutęs vis metė 
naujas ir naujas jėgas. Ir tuo laiku ka
riai pamatė žemėmis aptaškytą kapitono 
figūrą.

— Laikykitės, draugai, lai priešo lavo
nų kalnas auga. — Ir dar su didesne e- 
nergija tauškėjo šautuvai ir kulkasvai- 
džiai. Ir pačioj sunkiojoj minutėj, kada 
atrodė, nebus daugiau jėgų laikytis, 
kapitonas įsakė:

{Daugiau bus)

r*,- i, ...... .

Paskutinis Žodis Naujosios Anglijos Drau
gams “laisvės” Pikniko Klausime

žinau, kad kuomet skaity
tojai skaitys šiuos žodžius, tai 
jau bus belikę tik keletą die
nų iki “Laisvės” iškilminga
jam piknikui, kuris yra ren
giamas šeštadienį, liepos 4 d., 
Maynard, Mass.

Tai yra mūsų -gausiausias 
šaltinis, iš kurio kas metais 
mes, Naujosios Anglijos pa- 
riausiai finansiniai paremt pa- 
riaųsia, finansiniai paremt pa
žangiąją anti-hitlerinę lietu
višką spaudą.

Niekad pirmiau pažangioji- 
demokratinė spauda nelošė to
kios svarbios rolės, kokią ji 
atlieka dabartiniam pasaulinio 
karo laike. O lietuvių tarpe, 
ypač, kuomet ant didžiausios 
nelaimės veik visa šios šalies 
lietuviška spauda, išskiriant 
pažangiąją: “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Teisą,” “Šviesą” ir jeigu pri- 
skaitant mūsų draugų leidžia
mą “Liaudies Balsą” Kanado
je, visa kita baisiai užsikrėtus 
hitlerizmu! Mūsų pažangioji 
lietuviška spauda deda pa
stangas, kad kiekvieną kruvi
nojo Hitlerio agentą numas- 
kuoti ir jį iškelti viešumon, 
kad tuomi padaryti tokį parsi
davusį gaivalą nebeliek pa
vojingu šiai mūsų naujo gyve
nimo tėvynei, o podraug ir vi
soms Jungtinėms Tautoms.

Taigi, mūsų demokratinė- 
darbininkiška spauda atlieka 
neįkainuojamai svarbią užduo
tį šalies apsaugojimo ir abel- 
nai kovoje prieš fašizmą. Jei
gu taip, tai mums šiandien yra 
vienas iš svarbiausių dalykų

labiausia susirūpinti palaiky
mu lietuviškos pažangiosios 
spaudos. Ir taipgi, kad ją kuo 
plačiausia praplėsti tarpe lie
tuviškų masių, tai yra mūsų 
visų šventa pareiga ir sąžinin
gą užduotis.

Tokie milžiniški piknikai, 
kokius mes kasmet surengiam 
liepos 4-tą, be galo daug pa
gelbsti darbininkiškai spaudai, j 
Tatai užlygina didelę spragą • 
dienraščio “Laisvės” susidariu
sią metinėse išlaidose.

šiais karo metais spaudos! 
kaštai labai pašoko aukštyn— 
viskas labai pabrango. Ot, čia 
ir susidaro išvada; klausimas 
išsiriša tuomi, kad mes visi tu
rime visomis pastangomis, tie
siog su pasiaukavimu, stengtis 
kuos daugiausia žmonių su
traukti į šių metų “Laisvės” ir 
“Vilnies” piknikus.

Mūs Naujosios Anglijos lie
tuviams, ypač plačiosios Bos- 
tonos apylinkės žmonėms rei
kia žiūrėt, kad “Fourth of 
July” dienoje visos galimos 
vartot važiavimui priemones 
būtų sunaudotos nuvežimui 
žmonių į Maynardo didįjį tra- 
dicijinį “Laisvės” pikniką. 
Visiems draugams, kurie turi 
mašinas, gerai pasistengusiems 
šiais laikais bus didelė pagar
ba ir visuomeniškas ačiū.

Nes šiais sunkiais su trans- 
portacija laikais paties pikni
ko pasisekimas priklausys nuo 
draugų, turinčių mašinas. Gi, 
žmonės dabar • gerai dirba i)' 
bus nesunku už patarnavimą 
atsilygint.

Nashua, N. H.
Žinutės Iš Mūsų Miestelio
Birželio 14 dieną mūsų abid

vi kuopos turėjo pikniką. Bet 
piknikas nepavyko, nes tą die
ną labai smarkiai lijo. Taip li
jo, jog' net didelis legijonierių 
Flag day paradas buvo išblaš
kytas. Piknike publikos buvo 
mažai. Kurie buvome, išlaikė
me iki vėlybo vakaro.

Bet nereikia nusiminti dėlei 
nepavykime. Turėsime dau
giau piknikų, kurie turės pa
vykti.

O dabar mūsų visų pareiga 
darbuotis dėlei “Laisvės” pik
niko, kuris įvyks Maynardo, 
liepos 4 dieną, šis piknikas tu
ri būti mums visiems svarbus. 
Jį turime padaryti pasekmin
gu. Reikia atminti, kad nors 
viskas labai pabrango, bet! 
dienraščio “Laisvės” prenume-j 
rata tebėra ta pati.

Todėl mos visi stengkimės 
šiame dienraščio piknike daly
vauti.

Kadangi šiemet busai neis, 
tai stengkimės pikniką pa
siekti su mašinomis. Kurie tu
rite automobilius, nepašykštė- 
kite nuvežti tuos, kurie jų ne-1 
turi. O gaspadinės kepkite 
bapkų, pyragų ir kitokių ska
numynų dėl šio pikniko.

Mes pasistengsime nuvežti I 
visus. Kurie neturite apsirūpi-į 
nę su nuvažiavimu, praneškite | 
man, o aš pribūsiu ir’ paimsiu. i 
Kreipkitės sekamu adresu: V. 
Vilkauskas, 37 Fairmount St., 
arba telefonuokite 3543 J.

V. V.
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yra 
iujo

Newark, N. J
Liepos 4 dieną pas mus į—ems 

vyks nepaprastai svarbus kul-aštis 
tūros vakaras, kurį rengia} vi- 
American Council on Sovietkad 
Relations. Svarbiausia šio pa-lan.- 
rengimo atrakcija tai bus pa-’’ L 
nelė Marianne Lorraine, prieš 
karą labai išgarsėjus Paryžiu
je. Ji yra puiki dainininkė ir 
deklamatorka.

Vyriausiu kalbėtojom bus 
žymus radijo komentatorius 
Cal. Tinney. Jis diskusuos 
svarbą Amerikos artimesnių 
santykių su Sovietų Sąjunga.

Lietuviai kviečiami ruoštis 
skaitlingai dalyvauti. •

Parengimas įvyks New Mos
que Teatre, 1020 Broad St.

Rep.

Garwood, N. J.
Susirgo Lillian Sh erai is, bir

želio 21 d. nuvažiavo į Gene
ral Hospital, Elizabeth, N. J. 
Girdėjau nuo jos draugių, kad 
padaryta operacija ant apen
dikso ir jau eina geryn ir svei- 
kyn, taip kad greit sugrįš į sa
vo namus.

Aš nuo savęs linkiu jai kuo 
greičiau pasveikti ir su visais 
savo draugėm ir draugais 
linksmintis kartu. Linkiu jai 
kuo greičiau pasveikti ir būti 
visada sveikai. J. W.

Tad, visi rūpestingai prie 
pasiryžimo — prie labai svar
baus tikslo. J. M. Karsonas.
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-■ MA IR SUŽEIDŽIAMA SE

VASTOPOLIO FRONTE
I £ .____ .

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Kaip Žiūri Amerikos 
Kariai į Sovietų Parti

zanus ir Partizanes

/ f

EAXHVB

tizanai sunaikino šešis na
cių tankus ir pagrobė ketu
ris, kuriuos tuoj pavartojo 
prieš vokiečius. Mūšyje ta
po nukauta daugiau kaip 
200 hitlerininkų.

Penktas l’umpis

SEVASTOPOLIEČIAI ATRĖMĖ FAŠISTŲ 
ATAKAS; TIK VIENOJ VIETOJ BISKĮ 

PASITRAUKĖ
MASKVA, birž. 29. — Šiandieninis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas sakė:
Vokiečiai atidarė 25 karo lauko ligonines Simfero

polyje, K rime, gydyt didelį skaičių sužeistų saviškių, 
atvežamų iš Sevastopolio fronto.

Sevastopolio gynėjai vis atmuša fašistų atakas, už
mušdami daug priešų.

Vienoje dalyje vakarinio fronto vokiečiai kelis kar
tus stengėsi užimt pozicijas ginamas vieno būrio so
vietinės kariuomenės. Mūsiškiai atmetė priešus, už
mušdami kelis šimtus vokiečių.

Per dviejų dienų veiksmus įvairiose dalyse Lenin
grado fronto sovietinė kariuomenė užmušė bent 250 
vokiečių ir sunaikino daug jų kanuolių.

Sovietiniai tankistai sunkiai sužeidė 11 vokiečių tan
kų ir sunaikino 14 trokų sykiu su buvusiais juose 125 
kariais.

Vidudienio Pranešimas
• Garbingi Sevastopolio gynėjai su didžiausia narsa 
atmuša atakas vokiečių fašistų kariuomenės. Vienoje 
dalyje šio fronto viena mūsų kanuolių baterija, būda
ma apsupta, kelias dienas atkakliai kovojo su priešų 
pėstininkais ir automatiškais šauliais.

ATMUŠTA NACIŲ ATAKA KURSKO SRITYJ
MASKVA, birž. 30. — Sovietų Žinių Biuras išleido 

sekama pranešimą:
Mūsų kariuomenė Kursko linkmėje birž. 29 d. sėk

mingai atmušė dideles atakas, kurias darė vokiečių 
tankai.

Sevastopolio fronte mūsų kariuomenė atmušė tan
kias atakas, darytas daug didesnio skaičiaus priešų. 
Vokiečiai atsiuntė naujus savo atsarginius į mūšį. Jie 
nukentėjo sunkių nuostolių ir šiek tiek pasivarė pir
myn.

Mūšiai yra nepaprastai žiaurūs.
Kitose fronto dalyse neįvyko jokių svarbių atmai

nų.
Vokiečių komanda, besistengdama sulaužyt Sevas

topolio pasipriešinimus, meta į mūšį vis daugiau tan
kų ir orlaiviu.

Sovietiniai lakūnai birželio 29 d. sunaikino bei su
žalojo 42 vokiečių tankus ir 250 trokų, vežusių kariuo
menę ir reikmenis.

PARODOMA, KAIP NACIAI MELUOJA
Birželio 28 d. Hitlerio komanda paskelbė dar vieną 

savo melą. Šį kartą fašistiniai riezninkai “sunaikino” 
ant popieros ne mažiau, kaip tris sovietines armijas 
—Antrąją smarkuolių armiją ir 52-rąją ir 59-tąją ar
mijas — Volchovo fronte, kurias naciai būk apsupę va
kariniame šone Volchov upės.

Hitlerininkai pasiskelbė, būk jie suėmę astronomiš
kai didelį skaičių, 30,000 raudonarmiečių. Jie taipgi 
pasakoja, būk daug kartų daugiau užmušę, negu ne
laisvėn paėmę. Bet tai yra paprasta hitlerininkų klas
ta, kuri nieko bendra neturi su tiesa.

Vasario mėnesį Antroji mūsų smarkuolių armija į- 
sikirto giliu kyliu luokiečių apsigynimo linijas; prieš 
ją išstojo stambios vokiečių jėgos; ir per žiemą ir pa
vasarį ši sovietinė armija vedė atkaklius mūšius prieš 
vokiečius, padarydama jiems didžių nuostolių.

Pradžioj birželio mėnesio vokiečiams buvo pavykę 
pralaužt viename punkte susisiekimus Antrosios sovie
tinės armijos, bet mūsų 52-roji, 59-toji armijos iš rytų 
šono ir 2-roji iš vakarų, sutartinai veikdamos, žymia 
dalim sunaikino vokiečių kariuomenę, o jos likučius 
atmetė atgal į pirmiau buvusias jų pozicijas.

Tuose mūšiuose vokiečiai prarado baisiai daug savo 
karių ir pabūklų. Pagal dar nepilnus skaitmenis, ten 
buvo vien tik užmušta ne mažiau kaip 30 tūkstančių 
vokiečių.

Daliniai Antrosios Sovietų armijos pasitraukė į iš 
anksto prirengtas linijas. Tose kautynėse mes neteko
me apie 10,000 užmuštų ir apie 10,000 dingusių.

Tokie tai yra faktai, stačiai priešingi eiliniams Hit
lerio melams ir klastoms.

NEGANA PRIRINKTA SENOS 
GUMOS (ROBO)

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas nepatenkin
tas, jog per tryliką dienų 
visoj šalyj surinkta tiktai 
218,998 tonai senos gumos 
(robo).

Todėl prezidentas dar’de
šimčia dienų pailgino kam
paniją senos gumos rinki
mui.

nybai trys milionai jaunuo
lių nuo 18 iki 20 metų am
žiaus.

r

18 ir 19 metų vyrukai 
per kiek laiko dar nebus 
šaukiami armijon, bet 20- 
metiniai galės būt tuojau 
imami kariuomenėn.

UŽSIREGISTRAVĘ ARMIJAI 
DAR 3,000,000

Washington, birž. 30. — 
Skaičiuojama, jog šiandien 
užsiregistravo karinei tar

Maskva, birž. 30. — So
vietų kariuomenė kriuši- 
nančiai atmušė visas nacių 
atakas, darytas per pasku
tines 48 valandas Kursko 
fronte.

Stockholm, Šved. — Pra
nešama, kad Sovietų orlai
viai nuleido net moteris pa- 
rašiutistes į užfrontę Fin- 
liandijoje.

Washington. — Sardžen- 
tas Morriss rašo Amerikos 
kariuomenės 1 a i k r a štyje 
“Yank” apie sovietinius 
partizanus kovotojus; sa
ko, kad jie išvystė partiza
nų kovą į tikrą mokslą. 
Apie sovietines moteris 
Morriss šitaip atsiliepia:

“Kai kurie iš didžiausių 
sovietinių mokslininkų yra 
moterys. Jos dirba drauge 
su vyrais laukuose ir dirb
tuvėse; jos ir kariauja sy
kiu su jais. Jos yra geros 
partizanės kovotojos. Stali
nas apdovanojo garbės žen
klais kai kurias iš jų, o jos 
paslėpė savo medalius ir 
sugrįžo atgal į miškus ir 
kaimus kenkt priešams ir 
naikint juos.”

Leningrado Srities Par
tizanai Užmuša Tūks

tančius Nacių
Maskva. —Per vieną mė

nesį sovietiniai partizanai, 
veikdami Leningrado srity
je, užnugaryje vokiečių 
fronto, užmušė 2,600 nacių; 
sunaikino daug priešų tan
ku, aštuonis trokus su karo 
reikmenimis, 25 rūsius-for- 
tukus ir du sandėlius mi
nu ir kanuoliu šovinių.

Viename tik mūšyje, ku
ris tęsėsi ištisą dieną, par-

PRANEŠIMAI 
IŠ-KITUR

PITTSBURGH, PA.
Sckmadienj, 5 d. liepos, 1320 Med

ley St. (N. S.), 7 vai. vak., įvyks 
svarbus susirinkimas, kuriame da
lyvaus ir Jonas Ormanas, Sekreto
rius LDS Jaunuolių Nacionalio Ko
miteto ir redaktorius “Tiesos” an
gliško skyriaus, iš Brooklyn, N. Y. 
Jis aiškins daug svarbių dalykų, lie
čiant šį karą ir taipgi apie da
bartinius darbo žmonių reikalus. 
Kviečiame ir iš Wilmcrdingo, New 
Kensingtono ir iš kitų apylinkių ko
lonijų draugus dalyvauti, išgirsti 
šias prakalbas. Koin.

(153-155)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia pikniką, 4 d. 

liepos, Gedimino Drg. Kieme ir Sve
tainėje. Pradžia 4 vai. dieną ir tęsis 
iki vėlumos. Bus gera orkestrą šo
kiams. Kviečiame narius dalyvau
ti, pakvieskite ir kitus ateiti. Kuo
pa nori sukelti finansų delegatam 
dalyvauti Seime. Kom.

(153-155)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. liepos, 7:30 vai. vak., 15-17 Ann 
St., Harrisone. Draugai, malonėkite 
visi susirinkti, nes turėsime labai 
svarbių reikalų, kurie reikės ap
svarstyti. V. Zelin.

(153-155)

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)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

* LIETUVIŠKA *
UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

WORCESTER, MASS.
Mūšy Naujienos

Pasidarbavus draugams Ja
nuliams, likosi įvykdytas pik
nikas LLD 11 kp. naudai. Pel
no liko $73.53. Piknike padė
jo dirbti: P. Bacevičius, V. 
Jančius, B. Mizara, A. Vilčaus- 
kas, drg. O. Dvareckiene ir 
H. Stankiene, kuri niekada 
mūsų parengimuose neatsisa
ko nuo darbo. Stankiene, labai 
moka gardžiai valgius gamin
ti, užtat mes jos niekad nepa
liekanti ramybėj. Varde LLD 
11 kp., nuoširdus ačiū drau
gėms ir draugams už šį gražu 
dauba, o ūkininkams Grinevi- 
čiams ačiū už sūrį; jie visada 
mūsų parengimams aukoja.

Birželio 14 d. gražiame 
Olympia Parke įvyko pikni
kas Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos. Pelnas ėjo dėl progresy
vių radijo užlaikymo, kurio li
ko $83.21. čia didžiausis ačiū 
draugams S. ir H. Januliams 
ir draugei Stankienei už jų 
nuoširdų darbą, taipgi, padė
jo dirbti D. čeponienė, D. Lu- 
kiene, F. Repšys, P. Butkevi
čius, J. J. Bakšys ir Bagdys. 
Kadangi tą dieną buvo vėlia
vų diena, tai ir mūsų Olympia 
Parke buvo užkelta graži A- 
merikos vėliava ant gražaus 
naujo vėliavos pastato. Čia Ai
do Choras, vadovaujant J. 
Karsokienei, sudainavo Ame
rikos himną, o Worcesterio 
miesto majoras ponas Benett 
pasakė atatinkamą tam kal
bą pagildamas tos įstaigos lie
tuvius už tą garbingą darbą. 
Baigdamas pareiškė šiais žo
džiais: “Mūsų vėliava su kitų 
Suvienytų Tautą vėliavom, ku
rios kariauja prieš fašistinę 
Ašį, padės ir jūsų gimtajam

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.

kraštui Lietuvai pasiliuosuoti 
iš po Hitlerio kruvinojo jun
go.”

Antras kalbėtojas buvo drg. 
J. M. Karsonas iš Lowell, 
Mass. Drg. Karsonas savo kal
boj palietė vėliavos reikšmę ir 
aiškino apie šį karą ir kokiais 
būdais, mes, lietuviai, galim 
prisidėti prie laimėjimo šio 
karo. Karsonas kalbėjo labai 
gerai, jis kvietė visus mus, gy
venančius po Amerikos vėlia
va, pirkti karo bonus ir gelbė
ti mūsų valdžiai, kad pra
keiktas fašizmas būtų nušluo
tas nuo žemės paviršiaus.

Čia noriu pabrėžti keletą 
žodžių iš pereito LLD 11 kp. 
susirinkimo. V. Jančius rapor
tavo, kad išrinko iš Kanados 
“Liaudies Balso” skaitytojų 
prenumeratas ir pasiuntė “L. 
B.”, taipgi, Jančius pridavė 
susirinkimui 100 kopijų “Ko
votojų Balsas dėl Lietuvos 
Laisvės.” Išleistą per apšvie- 
tos fondą. Ant vietos buvo nu
tarta pamokėti $5 už brošiū
ras ir duoti auką apšvietos 
fondui $7. Mūsų knygius drg. 
P. Plokštis darbuojasi gerai.

Dabar, draugai, kviečiu vi
sus dalyvauti LLD 11 kp. susi
rinkime, kuris įvyks liepos 2 
d., tai yra ketverge vakare, 29 
Endicott St., 8 vai. Nors kartą 
įvertinkint mano pakvietimą, 
mano triūsą’ Šiame susirinki
me bus renkami darbininkai į 
“Laisvės” naudai pikniką, lie
pos 4 d., Maynard, Mass. Įver
tinki!, draugai, narystę šios 
garbingos draugijos! Nuošir
džiai prašau dalyvauti: N. Ku- 
darauskas, J. Dovidonis, Pa
lionis, Pačesas, J. ir F. Petkū- 
nai, J. Skliutas, A. Čeponis,, J. 
Žukauskas, P. šušas, J. Domi- 
kis, D. žemeikis ir kiti visi, 
kurie žinot, kad esat nariai. 
Šiemet negalima gauti busų, 
kad vežtų žmones į mūsų my
limo dienraščio pikniką, todėl 
susirūpinkim visi, kad pikni
kas būtų pilnai pasekmingas 
ir kad netrūktų darbininkų. 
Aš manau užtenka per dauge
lį metų tų visokių kritikų, sto-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUinboldt 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 PATYRĖ BARBERIAI

4
ana a ha v

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

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

kime petys petin į gražų, 
draugišką darbą. Įvertinkim 
tas karžygių kovas Sovietų ša
lyj, jog ir mūsų Lietuva yra 
toj šeimoj — toj kovoj prieš 
bestijišką fašizmą! Milijonai 
brangių gyvybių paguldyta už 
laisvę, kurią mes taip brangi-

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

nam, o mūsų darbas tik yra 
lašelis tame didžiame kraujo 
okeane už laisvę ateinantiems 
laikams! Mūsų dienraštis 
“Laisvė” mums suteikia tą vi
są žinojimą — padėkim, kad 
ji visada gyvuotų ir mus lan
kytų. J. M. L.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and GrilF’į 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Štai 
adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

>

t>

)

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. PETKAITIENE ir SCNAI
&

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLennąore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 
STOKES " 
St., Brooklyn

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

' LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės'’ Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių



Šeštas Puslapis LAISVĖ

NewYorko^M^lZinios
Parėmė Darbininkų Ap- 

švietos Veikla
Lietuvių darbininkų apšvie- 

tos reikalams paaukavo seka
mi draugai: A. Švėgžda, kuris 
dabar gyvena Bridgeporte $5; 
Alf. Skirmontas, kuris užlaiko 
užeigą, 1 Brown PI., Maspe- 
the, $2.50; V. Skuodis, kuris 
užlaiko užeigą, 564 Wythe 
Ave., $5; J. Barkus $1.25.

Visiems aukavusiems didelis 
ačiū ! D. M. š.

Reikia Daugiau Liuosnsriy
Miesto Civilinių Apsigynimo 

viršininkai paskelbė' pajieško- 
jimą dar penkių tūkstančių 
liuosnorių vyrų ir moterų dirb
ti policijos stotyse priėmėjais 
ir perdavėjais įvairių praneši
mų sąryšyje su apsigynimu.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

mentas, garu apšildomas ir visi mo
derniniai įrengimai. Renda $36.00 į 
mėnesį. Bet jei randauninkas su
tiktų prižiūrėti šilumą tai būtų pi
giau $3.00 į mėnesį. Darbo dienom 
prašom kreiptis nuo 6 iki 9 vai. 
vakarais, šeštadieniais ir sekmadie
niais bile laiku. K. Sabaliauskis, 
54-44 — 82nd St., Elmhurst, L. I., 
N. Y. (153-155)

SUSIRINKIMAI
E. N. Y___ RICH. HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., Buzelio Svet., Atlantic 
ir Crescent St. Pradžia 8 vai. vak. 
Prašome narių dalyvauti.
Mlsevich, Sekr. (153-154)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį. 2 d. liepos, “Laisvės”’ 
svetainėj, 419 Lorimer St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Nariai, dalyvaukite 
visi, nes bus priešseiminis susirin
kimas, turėsime daug ką aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
LDS J. K., Prot. Sekr.

(152-154)

Trečiadienis, Liepos 1, 194Ž,

Raudonojo Kryžiaus 
Kilnojamos Stotys

Svetimšaliai Nebus Masiniai
Išsiunčiami Iš Rytinio

Pajūrio Sričių

r-.............................m ■ n ............................ i ■■ tw>-

Močiutė Bloor Bus Viena Ii 
Kalbėtojų Gardene Šį

Ketvirtadieni

DRAUGIŠKI CLIFFSAID1EČIAI 
ŽADĖJO BŪTI PIKNIKE

Vaikštome smagūs Jurginės 
piknike, Dexter Parke, perei
tą šeštadienį ir jaučiamės pa
tys vieni užponavoję parką. 
Bet, kur tau. Nagi ateina Ba- 
kūnienė, DerenČius, Stasiukai- 
tis ir dar tūli cliffsaidiečių.

— Ką gi jūs čia veikiate? Ir 
dar šeštadienį! Jūsų pareiga 
šiandien merginas gražinti, — 

Į užkamandavojau Stasiukaitį, 
i gražinimo saliono savininką.

— O ko jūs čia? — atšovė 
jis.

— Pasilinksminti savo pik
nike. Mes — Jurgiai.

— O aš, ar ne Jurgis, nors 
Į Junginėj ir nepriklausau ?

— Tiesa, jūs Jurgis, ai e net 
iš už dviejų upių. O čia mūsų, 
brooklyniečių dalykas.

— Gal ir taip, — pripažino 
svečiai. — Bet mes tikime į 
draugiškumą su visais kaimy
nais, kaip pridera geriems

Unija Aktyvizuos Visus Na
rius už Pergalę

Naujai išrinktas į Maliorių 
9-tos Tarybos finansų sekreto
rius Louis Weinstock pareiš
kė, kad “Taryba atstovaus vi
sas konstruktyves unijos jė
gas.” Pergalė ant fašizmo ir 
išrišimas unijos problemų rei
kalauja visų unijistų atydos, 
tad unija, pareiškė Weinstock, 
dės pastangas apvienyti ir į- 
traukti darban visus unijistus.

Naujai išrinktų viršininkų 
įvesdinimo iškilmingas susirin
kimas sušauktas liepos 1-mos 
vakaro 6 vai., tuojau po dar
bo, unijos patalpose, 290 7th 
Avė., N. Y.

laisviečiams. Jeigu tos dvi 
upės neatneš kokio netikėto 
potvynio, tai pasimatysim ir 
ateinantį sekmadienį, liepos 
5-tą, Laisvės piknike.

— Ištikro, tai malonu. O 
gal norite pikniko bilietų, 
prie . . .

— Turim . . . turim, — atsi
liepė net keli kartu, jau trauk
dami iš kišeniaus bilietą, įro
dymui. Mes ir tas jūsų žadėtas 
prie iš anksto pirktų bilietų 
dovanos nusinešime.

— Laimingai ir iki pasima
tymo !

Atsisveikinęs n u s k ubinau 
pas kitą grupę su pikniko bi
lietais, nuo kuriu netrukau 
pasiliuosuoti. Brooklyniečiai, 
kaip žinia, mielai laukia sve
čių, gražiai juos priima, bet 
niekad skaičiumi neužsileis ki
tiems, nes tai, pirm visko, čia 
bus jų pačių, brooklyniečių 
Laisvės iškilmė. J—s.

Diskriminacija Trukdo 
Pergalei

Atsiųstam sveikinime Sve- 
turgimių Mobilizacijos ūži Per
galę Konferencijai, sušauktai 
viešbutyje Commodore, N. Y., 
pereitą šeštadienį, gubernato
riaus pavaduotojas Poletti pa
reiškė :

“Jeigu reikalingos rankos 
atstumiamos nuo mašinos dėl 
diskriminacijos, tuomet diskri
minacija duoda Amerikai dvi
gubą smūgį. Pirmas, sumažina 
produkciją; antras, įneša tarp 
mūs pasidalinimą, kuriuomi 
Hitleris gyrėsi galėsiąs mus 
sunaikinti.”

Sveikatos Departmen- 
tas Perspėja

Artinantis karštam orui, 
nuo kurio jieškant atgaivos 
žmonės tankiai smunka į bile 
vandenį, Miesto Sveikatos De- 
partmentas perspėjo, kad ne 
kiekvienas mieste ir priemies
čiuose esantis vanduo yra svei
ku maudytis.

Nesveikuose vandenyse be- 
simaudą žmonės, sako depart- 
mentas, rizikuoja prigerti, ap
sirgti tifusu, akių uždegimu ir 
daugeliu kitų pavojingų ligų.

Leidžiama Maudytis
Long Island Sound vandeny

se, Atlantiko Vandenyse nuo 
Norton’s Point prie Sea Gate 
ir visu Coney Island, Brighton 
Beach ir Rockaway pakraščiu; 
Staten Islando pietrytiniam ir 
pietiniam krašte nuo Fort 
Wadsworth Reservation iki 
pietinio galo Totten vii le, Little 
Neck Bay Queens pakraščiuo
se.

Draudžiama Maudytis
Harlemo Laivų Kanale, 

Hudson Upėj, East Upėj, Har
lem Upėj, Gravesand Įlankoj, 
Jamaicoj, Arthur Kills, Kill 
von Kull, Siaurumose — į va
karus nuo Fort Wadsworth re
zervacijos; Newton Upelyje, 
Little Bay, Powell’s Cove, Flu
shing Bay, Bowery Bay, Up
per New York Bay, Gowanus 
Bay.

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyno skyrius pereitą savaitę 
gavo tris naujas keliaujančias 
stotis — mobile canteens. Pir
moji iš jų jau demonstravo sa
vo tarnybinę galią pereito šeš
tadienio rytą, prie drafto tary
bos 217 būstinės, 742 Montgo
mery St., kur ji aprūpino už
kandžiais ir kava 100 naujo
kų, išleidžiamų tarnybon tą 
rytą.

Antroji stotis tokią pat tar
nybą atliko birželio 3,0-tos ry
tą, prie 227-tos drafto tarybos, 
Fulton St. ii- Norwood Ave., 
kur pavaišinta 70 naujokų.

Per keletą mėnesių Raudo
nasis Kryžius buvo iššaukinė- 
jamas ir yra aprūpinęs maistu 
daugelį, kariškų grupių, bet 
maistą turėdavo užsakyti iš 
apylinkėse esamų restauranų. 
Dabar, dėka organizacijoms, 
kurios padėjo įgyti tas keliau
jančias stotis, Raudonasis Kry
žius galės bile kada ir bile kur 
suteikti p atar n avimą.

Lengva persistatyti, kokia 
svarbi rolė tų keliaujančių sto- 

| čių atsitikime atakų iš oro ar 
i kokios kitos nelaimės.

Ar nebūtų g r a ž u, kad 
Brooklyno visu srovių lietuviai 
galėtų susitarti ir bendrai į- 
steigti nors vieną tokią ke
liaujančią stotį , ar ambulan- 
są ? Būtų gražu. Ir būtų gali
ma, jeigu ne pronaciškų ele
mentų sauja kiršintų vienus 
prieš kitus, kad trukdyti rėmi
mą karo pastangų.

Generolas Hugh A. Druni, 
kurio komandoje yra visa Ry
tinė Militariška Sritis, užtikri
no, kad nebus masinio iškraus- 
tymo asmenų, paeinančių iš tų 
tautų ir šalių, kurios dabai’ 
kariauja prieš Ameriką.

Komandieriui buvo praneš
ta, kad Rytinės Militariškos 
Srities gyventojuose italuose 
ir vokiečiuose paskleisti girdai 
ir baimė, būk jie būsią masi
niai išsiųsti iš čia. Tas ir iš
šaukė generolo pareiškimą, 
kad joki “masiniai iškrausty- 
mai neplanuojama.”

Ktiais žodžiais, Amerikos 
valdžia nebaus savo ištikimų 
gyventojų už kilmę. Atsakys 
prieš įstatymus tik tie, kurie 
bus susekti prasikaltime prieš 
mūsų šalį.

Hsarstas Naudoja Karą prieš 
Darbininkus

Laikraštininkų Gildijos kuo
pa, atstovaujanti newyorkie- 
čio Journal-American darbi
ninkus, paskelbė visuomenės 
žiniai, kad Hearstas naudoja 
“karo sąlygas” kaipo priemo
nę išvaryti iš atsakomingų dar
bų unijistus. Jis ką tik prava
rė 12 darbininkų iš Journal- 
American štabo.

Močiutė Ella Reeve Bloor 
darbininkų judėjimo veteranė 
bus viena iš keletos žymių kal
bėtojų Komunistų Partijos 
rengiamame karui laimėti mo
bilizacijos mitinge šį ketvirta
dienį, liepos 2-rą, Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Liepos 8-tą šiai energingai 
“jaunuolei” sueis 80 metų am
žiaus. Kadangi jinai ką tik su
grįžo iš prakalbų tolimose ko
lonijose, o neužilgo po šio mi
tingo jinai vėl iškeliauja su 
prakalbų maršrutu, tad šiame 
mitinge bus atžymėta ir jos 
gimtadienis.

Earl Browderis, partijos gc- 
neralis sekretorius, bus vyriau
siu šio vakaro kalbėtoju. Taip
gi po penkių minutų prakalbą 
pasakys Robert Minor, Wil
liam Z. Foster, James W. 
Ford, Elizabeth Gurley Flynn.

Browderio prakalba bus gir
dima ir per radijo iš stoties 
WQXR, 1550 klcs., nuo 
10:30 vakaro. Mitingas 
dės lygiai 7 ;30. L.

10 iki 
prasi- 
K. N.

pavir-L. Borowich, jūreivis, 
to po gatvekariu Bronxe. Ta
po sunkiai sužeistas.

“Tai Mano Sūnūs”
Einu iš darbo prakaitą 

braukdamas ir rūgoju — iš 
pat pirmadienio taip užkaito. 
Kas bus iki galo savaites? 
Kad taip kur įsprukus atsivė
dinti ?

Ilgai dairytis nereikėjo, čia 
pat užpakalyje manęs, kur 
kasdien laukiu gatvekario 
traukti Greenpointėn, po 472 
Lorimer St., ties pat Grand

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

5 d. Liepos-July 5th
įvyks Dienraščio “Laisves"

PIKNIKAS
Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

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

Programa 6-tą valandą

Įžanga 56c, įskaitant taksus

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

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

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Prašome iŠ anksto įsigyti įžangos bilietus 

Dovanos prie įžangos bilietų 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, valstijos važiuokite per 
Whitestone Bridge. Nuo White
stone tilto važiuokite iki Queens 
Boulevard. Iš Queens 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.

Strytu, buvo nedidelė, bet 
jauki šaltaininė. Įeinu vidun. 
Mane pasitiko viduramžė, 
žvali moteriškė, matomai, šei
mininkė. šios įstaigėlės. Už mi
nutės, kitos jau vėdinaus šal
ta gaivinančia sode su šaltai- 
ne.

— Tamsta tur būt neseniai 
atidarėt šią įstaigą.

— Taip, aš čia neseniai, bet 
biznis ne naujas, Marčiukienė 
jį laikė per kelis metus. Pasi
likus našle vienai buvo per
sunki! visad jį žiūrėti, man 
pervedė.

— A, girdėjau, bet keista, 
kad niekad nebuvau pastebė-, 
jęs, nors kelinta savaitė čia 
kas popietis gatvekario lau
kiu.

— Niekas nepastebėdavo 
šaltaininės apart vaikų, kol 
buvo šalta,—pastebėjo šypso
damosi moteriškė, — tamsta 
turbūt ne rūkorius. Rūkoriai 
mus pastebėdavo ir žiemą.

— Ne, — atsakiau, stebė
damasis iš jos logiškos pasta
bos, kad žmogus iš tiesų gali 
žiūrėti į dalykus ir nematyti 
jų, kol pačiam neprireikia.

Kaltindamas save už neap
dairumą, pasižvalgiau po kam
barį. čia pat priešais mano 
akis ant lentynėlės ties veid
rodžiu stovėjo trijų jaunų, 
uniformuotų vyrų paveikslai, 
o lange kabėjo vėliavukė su 
trim žvaigždėm. — Nejaugi 
tai būtų jos sūnūs? Paklausti 
jos? Bet gal tas ją užgaus? 
O visgi žingeidumas kuteno.

— Kas tie jauni vyrai? Tur 
būt jūsų giminės?

— Tai mano sūnūs, — atsa
kė moteriškė ryžtu tonu. „

— Tie visi?
— Visi trys. Visi mano sū

nūs. Vienas tarnauja jau dve
ji metai, kitas metai, o trečias, 
paskutinis, išėjo prieš ketvertą 
mėnesių. Vienas buvo parva
žiavęs pereitą savaitę. Lig šiol 
gaudavau laiškįs kas savaitė.

Birželio 29 d. mirė Pranė 
Bundonienė, 44 m. amžiaus, 

įgyveno 918 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. Ji buvo St. 
Elizabeth ligoninėje, Eliza- 

j beth, N. J. ir ten mirė. Jos 
į kūnas pašarvotas namuose, 
1918 Glenmore Ave., Brook
lyn, N. Y. Bus palaidota • šv. 
Jono kapinėse, liepos 2 d., 10 
vai. ryte.

Šermenų apeigas eina gra- 
borius Juozas Garšva.

Išduota $550,000 kontraktas 
už praplėtimą Whitestone til
to motoriniams vežimams va
žiuoti, bet darbas gal nebūsiąs 
baigtas iki po karui dėl stokos 
plieno.

Dabar nežinau, kada gausiu...
Tai tarus motina giliai atsi

duso ir po ilgokos tylos dadė- 
jo — bet kitaip negali būti, 
kas nors turi kariauti prieš 
tuos žvėris.

Jinai 
labai 
davu- 
veid-

Peržvelgiau dar kartą ties 
veidrodžiu stovinčius paveiks
lus. čia jos šventykla, viso jos 
gyvenimo viltis, siekis, 
iš tiesų šaliai davusi 
daug. Vienok ji nemano 
si perdaug. Ties viduriu
rodžio, tarsi sargas jos vaikų, 
mėlyno skliauto ir žvaigždyno 
fone stovi atvaizdas ginkluoto 
kario-sargybinio. Tai ženklas, 
jog toji šeima iš visų likusių 
išteklių taip pat perka karo 
bonus, kad jos sūnūs, kad visi 
mūs šalies vaikai, kad visi mūs 
šalies talkininkai būtų ko ge
riausia apginkluoti ir greit 
pergalėtų baisų priešą.

ROBERT LIPTON
Krautuvėje yra dide
lis pasirinkimas laik
rodžių, 1 a i k r o d ėlių, 
deimantinių žiedų, 
auksinių ir sidabrinių 
daiktų ir daiktelių, 

kokių tik jums 
reikalinga.

Daiktais ir kai
nomis būsite 
patenkinti.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRAB0R1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

už prieinamą kainą. 

DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI 

BROOKLYN, N. Y

bus užtikrintas ir

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND STREET

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminnoja 
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
OT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga FFli
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 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė. 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties.

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

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment . . $42.50

YERLTHIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 jewel*. $29.75

VERI-THIN FALCON .. Yel

low gold filled case, 17-jewel 

Precision movement $39:75

ROBERT LIPTON 701 Grand St., Brooklyn
DOVANAS PERKANT IŠ LIPTONO YRA GERIAUSIOS RŪŠIES
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