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Jau penki metai Chinija lai
kosi prieš Japoniją. Nors mi
lijonai chiniečių paklojo gal
vas, tačiau jų. dvasia tebėra 
nepalaužta.

Chinija yra viena iš dvide
šimt astuonių Jungtinių Tautų, 
šiame kare jų visų likimas pa
sidarė vienas. Visos laimės, 
arba visos pralaimės.

Visa pažangioji žmonija šia 
penkių sunkių metų sukakties 
proga siunčia Chinijos žmo
nėms nuoširdžiausius linkėji
mus.

“Mūsų visų pareiga vienas 
kito reputaciją ginti, kitaip 
bus visokių nesmagumų,” pa
reiškė Grigaitis SLA seime 
Pittsburghe.

Reputacija reputacijai ne
lygi. Ne visas jas reikia ginti, 
ne visas jas leistina ir galima 
apginti.

Grigaičio, Bagočiaus ir Ba
joro reputacija yra pronaciš- 
ka. Ją šiandien ginti yra pra
sižengimas.

Niekas tiek daug nuodų ne- 
paskleidė tarpe Amerikos lie
tuvių prieš Jungtines Tautas, 
niekas tiek piktos naciškos 
propagandos neiš šinkavojo 
šios šalies lietuviuose; kaip 
Grigaitis per savo “Naujienas” 
ir Bajoras per “Tėvynę.”

Taigi, tik jie vienas kito 
“reputaciją” ir tegali ginti. 
Joks nuoširdus, švarus, patri- 
jotingas lietuvis jiems nepa
dės.

Karo frontuose padėtis pa
sidarė be galo rimta. Taip 
rimta, kad, pasak “New York 
Herald Tribune,” “visai arti 

j tas momentas, jeigu jis dar 
nėra atėjęs, kuomet niekas ne- 
bepagelbės, apart smūgių, už
tenkamai sunkių, tiesioginių ir 
koncentruotų, pastoti kelią tų 
ginkluotų agresijos pabaisų 
karjerai.”

Tie pabaisos yra naciai, 
šnektų ir pasmerkimų jie ne
bijo. Nebijo jie nė grūmojimų.

Tiktai Amerikos ir Anglijos 
ginklų .paleidimas darban 
prieš juos Europoje padarytų 
galą jų karjerai.

Vienas pabėgėlis iš čechos- 
lovakijos pasakoja, kad ten 
naciai paskerdė dešimt tūks
tančių cechų patrijotų už nu
žudymą koriko Heydrich.

Bet ir tas, girdi, Čechoslo- 
vakijos žmonių nepritrenkė. 
Pasipriešinimas okupantams 
turi įvairiausias formas. Nu
kirtimas vieno kito budelio nė
ra svarbiausia priešinimos for
ma.

Visoje šalyje eina sabotažas 
ir boikotas prieš okupantus.

Iš visų fašistinių budelių, 
Antanas Smetona gal bus lai
mingiausias. Jis gavo šiltą 
prieglaudą demokratinėje A- 
merikoje ir sau prabangiai gy
vena.

Kadangi jis su sąžine ir pa
dorumu yra seniai atsisveiki
nęs, tai jo kruvini darbai jam 
sąžinės, aišku, negraužia. Vei
kiausia jam nė nebeprisimena 
pasirašyti mirties dekretai 
prieš Požėlą, Giedrį, čiornį, 
Greifenbergerį ir šimtus kitų 
Lietuvos kovotojų.

Toks žmogus nebeturi tei
sės vadintis žmogumi.

Aš dar vis manau, kad Sme
tona su visa savo niekšiška 
pakalenija turės atsistoti prieš 
Lietuvos liaudies tribunolą.

Nesinori tikėti, kad po šio 
karo fašistiniai budeliai galės 
kur nors “pasislėpę” sau ra
miai lašinius ant nugaros au
gintis.

Jau skaitėte direktorių nu
tarimą įsteigti Laisvės Popie- 
ros Fondą. Toks fondas jau
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SOVIETŲ SUBMARINAS SUŽALOJO NACIŲ KARO DIDLAIVĮ
Anglijos Orlaiviai Ardė 

Wilhelmshaven?
London. — Stiprūs būriai 

anglų orlaivių bombomis 
daužė ir degino Vokietijos 
uostą Wilhelmshavena, na
cių karo laivų ir submarinų 
stovyklą. Sukėlė smarkius 
sprogimus ir didelius gais
rus prieplaukų įrengimuo
se ir kituose pastatuose. 
Anglai prarado keturis sa
vo orlaivius.

(Hitlerininkai p r a n esė, 
kad anglų orlaiviai užkūrė 
gaisrus Wilhelmshavene ir 
Wesemuende, Vokietijoje.)

Kiti anglų orlaiviai ata
kavo nacių lėktuvų stovyk
las ir šiaip karinius taiki
nius šiaurinėje Francijoje.

Vengry Oficieriai Duo
dą Ginklų Jugoslavam

Istanbul, Turkija. — Čia 
esami Jungtinių Tautų ka
rininkai gavo pranešimą, 
kad Vengrijos armijoje vei
kia platus oficierių sąmoks
las prieš Vokietiją, ir tie 
oficieriai slaptai siunčią 
ginklus ir amuniciją Jugo
slavijos patriotams, kariau
jantiems prieš nacius ir ita
lus. Jie taipgi šmugeliuoją 
ginklus lenkams ir rusams 
partizanams, kovojantiems 
prieš hitlerininkus užfron
tėje.

Tokios žinios iškilo aikš
tėn po to, kai Vengrijos 
karo teismas teisė devynis 
savo oficierius. Tarp tei
siamųjų buvo ir vengrų lei
tenantas Hereach, buvęs 
narys vengrų karo ministe
rijos.

ANGLAI NAIKINA APSUP
TUS FAŠISTUS EGIPTE

Cairo, Egiptas, liep. 9.— 
Anglų komanda teigia, kad 
EI Alamein, Egipte, per 
dieną neįvyko jokių svarbių 
atmainų fronte. Anglai 
veikia taip, kad nuvargusi 
Rommel’io vokiečių ir ita
lų kariuomenė visai negau
tų atsikvėpt.

Bet neoficialis praneši
mas sako, kad anglai apsu
po ir atkirto didelį dalinį 
šarvuotos vokiečių kariuo
menės ir artilerijos į pietų 
vakarus nuo EI Alamein. 
Anglai naikiną apsuptuo
sius.

Anglų orlaiviai padegė 
didelę fašistų lėktuvų sto
vyklą į vakarus nuo EI Ala
mein ir sunaikino bei sun
kiai sužeidė daugiau kaip 
tuziną priešų orlaivių.

Tokio. — Atvyko naujas 
Sovietų ambasadorius Ja
ponijai, Jacob A. Malik.
gyvuoja ir Brooklyn© piknike 
jau buvo renkamos aukos.

Visur tų aukų reikia, bet 
reikia ir dienraščio išlaikymui 
ir stiprinimui. Todėl, draugai, 
nepamirškite Popieros Fondo. 
Gražu būtų, jeigu kiekvienas 
“Laisvės” patrijotas šį fondą 
tuojau paremtų.

Sovietai Atmušė Šimtus Na
cių Tankų, Bandžiusių Pra

siverži per Don Upę
i vo nuo vokiečių vieną pozi-Maskva, liep. 9. — Vo

kiečiai buvo subūrę 800 sa
vo tankų vakariniame šone 
Dono upės ir mėgino persi- 
grumt su jais į rytinę tos 
upės pusę, į šiaurių vaka
rus nuo Voronežo. Sovieti
niai orlaiviai ir artileristai 
sudaužė 60 nacių tankų, o 
kitus sustabdė.

Tik kažkuriose vietose pa
vyko nedideliam skaičiui na
cių pasiekt rytines Dono 
pakrantes, kur jie dar vie- 
nur-kitur laikosi, bet sovie
tinės jėgos sunaikino dau
gumą priešų, kurie buvo 
prasimušę iš vakarinio tos 
upės šono į rytinį.
PASITRAUKĖ Iš STARYI 

OSKOL
Į pietus nuo Voronežo 

Raudonoji Armija atkaria-

LENKIJOJE HITLERININKAI IŠŽUDĖ
PUSĘ MILIONO ŽMONIŲ

London. — Lenkų vyriau
sybė Londone gavo slaptais 
keliais žinių, kad naciai 
Lenkijoje iki šiol nužudė 
200 tūkstančių lenkų ir 300 
tūkstančių žydų, neskaitant 
tų, kuriuos hitlerininkai 
numarino badu bei ligomis 
koncentracijos stovyklose.

Pusė miliono lenkų yra 
deportuota Vokietijon į 
verstinus darbus; 170 tūks
tančių varu paimta į nacių 
armiją.

1 Apie pusantro tūkstančio 
gražių lenkių merginų išga

Suimta dar 72 Naciai Bundistai New Yorke
New York. — Federalės 

valdžios agentai New Yor
ke ir apylinkėj suėmė 72 
gimines ir sėbrus dvidešimt 
devynių vadų hitleriško 
Vokiečių - A m e r i k i e čių 
Bundo (sąryšio), kurie jau 
pirmiau buvo areštuoti ir 
įkaitinti.

Tie 219 bus teisiami už tai, 
kad ragino vengt karines 
tarnybos, apeidinėjant draf- 
to įstatymą, ir už tai, kad 
jie mokino Bundo narius 
bei rėmėjus paslėpt tą fak
tą, kuomet buvo registruo
jami nepiliečiai sveturgi- 
miai.
PRISIPAŽINO IR GALI 
GAUT 7 METUS KALĖT

Vienas iš minimų 29-nių 
bundistų, John A u g u st 
Grill jau prisipažino kaltas. 
Jis gali būti nuteistas iki 
penkių metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos už 
suokalbį prieš drafto įsta
tymą ir dar iki dviejų me
tų kalėjimo ir $10,000 bau
dos už sąmokslą prieš Bun
do narių registravimąsi 
kaipo tokių. Grill yra gi

jciją. Bet hitlerininkai su 
. daug didesnėmis jėgomis 
i atakavo Sovietus Staryi Os- 
I kol mieste, 65 mylios į pie
tų vakarus nuo Voronežo, 
ir privertė raudonarmiečius 
pasitraukt iš to miesto.

(Vokiečiai jau antradienį 
pasiskelbė, būk jie užėmę 
Voronežą, bet patys nacių 
pranešimai trečiadienį ... ir 
ketvirtadienį parodė, kad 
jie neužėmė to miesto. Da
bar naciai sako, kad eina 
mūšiai į šiaurių vakarus 
nuo Voronežo, ir giriasi, 
kad jie ten apsupę bei su
naikinę daug rusų.)

Kalinino fronte sovietinė 
kariuomenė užmušė dar 2,- 
000 vokiečiu, v 

benta Vokietijon, sako, vo
kiečių “veislei gerinti.”

Vien mieste Lvove hitle
rininkai išžudė 30,000 žydų. 
Be to, jie vertė žydų tarybą 
surašyt tokius savo tautie
čius, kuriuos naciai “dar 
turėtų nužudyt.”

1939 metais vokiečiai 
skelbė, kad už kiekvieną 
Lenkijoj užmuštą ar su
žeistą vokietį jie sušaudys 
po 10 lenkų. Bet šiemet ko
vo 20 d. naciai Zgeirze su
šaudė 200 žmonių už tai, 
jog kas tai užmušė du vo
kiečius.

męs Jungtinėse Valstijose.
Dabar suimtieji 72 vokie

čiai yra kaltinami sekamais 
dalykais: Jie, daugumoje 
būdami nariais naciškų 
chorų ir sporto draugijų, 
kalbėjo, kad niekada neka
riaus už šią šalį; kad jie 
linki Vokietijai karą laimė
ti; kad jie finansiniai rėmė 
hitlerines organizacijas ir 
vedė šnabždėjimų propagan
dą prieš Ameriką ir kitas 
Jungtines Tautas.

Tam tikras skaičius pa
našių gaivalų taipgi areš
tuota Minneapolyj, Pitts
burghe, Buffalo j, Newarke 
ir kituose miestuose. Vie
nas jų, Carl Fr. Berg, bu
vęs Minneapolio Bundo va
das ir mokyklos džianito- 
rius, mėgino pasikarti kalė
jime.

Tokio, liep. 9. — Japonai 
sakosi užėmę jau visą Che
kiang - Kiangsi geležinkelį 
Chinijoje.

Smithfield, N. C. — Su
dužus Amerikos bombane- 
šiui, užsimušė 9 lakūnai.

B

Keliose Vietose Naciai 
Prasiveržė per Doną
Maskva, liep. 9. — Kelio? 

se vietose apribotas skai
čius vokiečių persigrūmė 
per Dono upę Voronežo 
fronte.

Sovietai sunaikino bū
rius tų nacių, kurie pirmiau 
buvo prasimušę į rytinę pa
krantę Dono upės ir net 
įsisteigę tiltus.

Vis Dar Pavojinga Ang
ly Padėtis Egipte

New York. — Nors ang
lai paskutiniu laiku atmu
šė fašistus E'gipte, bet vis 
dar gręsia ten rimtas pa
vojus ' anglam, kaip rašo 
New Yorko Times korės- 
pondentas, parlėkęs iš Egip
to praeitą antradienį. Sa
ko, norint išgelbėt ten an
glus, tai reikia jiems kuo 
greičiausiai duot didelį 
skaičių bombinių orlaivių.

Vokiečiai Sakosi Pra
laužę Sovietų Frontą
Berlin, liepos 9. — Hitle

rininkai skelbia, kad jie, 
girdi, vakariniame šone 
Dono upės per 300 mylių 
pralaužę sovietinį frontą į 
pietus nuo Voronežo. Na
ciai pasakoja, būk Sovietų 
kariuomenė bėganti, o vo
kiečių tankai, šarvuoti au
tomobiliai ir orlaiviai, esą, 
juos vejasi ir naikiną ru
sus.

(Niekas nepatvirtina šio 
priešų pranešimo.)

Berlin, liep. 9. — Naciai 
sako, kad jie nuskandinę 6 
prekinius anglų laivus, 19,- 
000 tonų įtalpos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva, liep. 9. — Sovie

tų korespondentas Uja Er- 
enburg, rašo, kad “ištiko 
nelaimė: vokiečių tankai 
įsiveržė į vidurinę Rusiją.”

Cairo, Egiptas, liep. 19.— 
Anglai Egipte per dieną su
naikino 15 fašistų orlaivių, 
o savo prarado šešis.

Maskva, liep. 9. — Pra
nešama, kad vokiečiai visu 
greitumu atsiunčia dar 2,- 
000 savo tankų į Voronežo- 
Dono frontą prieš Sovietus.

London, liep. 9. — Lenkų 
valdininkai teigia, kad Hru- 
bieszow mieste, Lenkijoj, 
naciai išžudė visus 5,000 
ten buvusių. žydų.

Australija. — Amerikos 
ir Australijos orlaiviai šiuo 
tarpu tik apžvalginėj a ja
ponų pozicijas.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
tris Jungtinių Tautų Lai
vus amerikiniuose vande
nyse; tai viso jau 367-nis.

Galingas Nacių Karo Laivas 
“Tirpitz” Sunkiai Sužeistas 
Dviem Sovietų Torpedom
Maskva, liep. 9. — So

vietų submarinas, koman
duojamas kapitono Lunino, 
torpedavo ir pavojingai su
žeidė naują galingąjį vokie
čiu karo laivą “Admiral 
von Tirpitz,” šiaurinėje Ba
rents Jūroje. Jis tapo suža
lotas dviem sovietinėm tor
pedom.

“Tirpitz,” 35,000 tonų ka
rinis didlaivis, bandė užpult 
Amerikos ir Anglijos lai
vus, kurie gabeno Sovietam 
ginklus ir kitus reikmenis 
į šiaurinius uostus Mur
manską bei Archangelską.

Rommel Šaukiasi Grei- 
čiausios Pagalbos

Ankara, Turkija. — An
glai “sugavo” radijo atsi
šaukimą feldmaršalo Rom- 
mel’io, nacių komandieriaus 
Egipte. Jis šaukiasi kuo 
greičiausios pagalbos iš Vo
kietijos; sako, kad aųglų ir 
amerikiečių orlaiviai sunai
kiną daugius fašistų karo 
reikmenų.

Dvikova tarp Vokiečių ir 
Angly Didžiųjų Kanuoliu
London. — Vokiečiai di

džiosiomis kanuolėmis iš 
Franci jos pakrančių bom
bardavo pietinę Angliją, 
per jūrų rankovę, turinčią 
tik biskį daugiau kaip 20 
mylių pločio.

Didžiosios anglų kanuo- 
les, atsiliepdamos, bombar
davo nacius. Griausmingas 
kanuoliu mūšis įvyko anks
ti ryto ir tęsėsi ištisą va
landą.

London. — Nedidelė gru
pė vokiečių orlaivių naktį 
bombardavo šiaur-rytinius 
Anglijos pajūrius. Anglai 
nušovė 4 priešų orlaivius.

EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ
63 VOKIEČIUS

London. — Čia girdėta 
Berlyno radijo pranešimas, 
jog per eksploziją Gelnhau- 
sene, Vokietijoj, tapo už
mušta 63 žmonės. Ekpslo- 
zijos priežastis esanti neži
noma.

Lawrence, Mass. - Mirė 
Dr. K. Mikolaitis

Liepos 7 dieną staiga šir
dies liga pasimirė Dr. Ka
zimieras Mikolaitis. Gyve
no po num. 107 Summer St. 
Paliko nuliūdime žmoną. 
Pašarvotas pas Čiurlionį 
koplyčioje. Bus palaidotas 
šį šeštadienį, liepos 11 die
ną. Pažįstami ir prieteliai 
prašomi suteikti velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Rep.

“Tirpitz” buvo nacių laivy
no pasididžiavimas.

Sovietinės jėgos taip pat 
nuskandino Barents Jūroje 
vieną vokiečių transporto 
laivą, o kitą sužeidė.

Sunkiai sužeistas “Tir
pitz” šlubuodamas pabėgo, 
matyt, į kokią Norvegijos 
prieplauką.

Berlin, liep. 9. — Naciai 
bandė užginčyt, kad sovie
tinis submarinas torpedavo 
ir sužeidė jų karo laivą 
“Admiral von Tirpitz.”

Raud. Armija Laužo Na- 
ciu Liniją ties Oriolu
BERLIN, liep. 9. — Vo

kiečiai pripažino, kad rau
donarmiečiai, atakuodami 
tankais, prasiveržė į svar
biausią nacių apsigynimo li
niją ties Oriolu, 150 mylių 
į šiaurius nuo Voronežo.

FAŠISTAI GIRIASI UŽĖMĘ 
ANGLŲ POZICIJA

Roma, liep. 9. — Fašistai 
skelbia, kad vokiečiai ir ita
lai atmetę anglus atgal va
karuose nuo1 EI Alamein, 
Egipte, ir užėmę svarbią 
poziciją.

Italų radijas pasakoja, 
kad fašistai Egipte suėmę 
daug anglų, o per kelias 
paskutines dienas sunaiki
nę 35 anglų tankus.

Gazolinas Kongresmanam 
Rinkimų Kampanijai

Washington. — Kainų 
administracija nutarė, kad * 
kongresmanai, vėl kandida
tuojanti rinkimams, ir kiti 
“tinkami” kandidatai galės 
gaut daugiau gazolino, ne
gu šiaip piliečiai. Tatai 
esą reikalinga rinkimų kam
panijos tikslam. 

—
Berlynas vėl Perdaug Giria

si Nuskandinimais
London. — Anglų kari

ninkai netiki, kad nacių 
submarinai ir orlaiviai bū
tų nuskandinę 34 iš 38 An
glijos ir Amerikos laivų, 
kurie paskutiniu žygiu ga
beno tankus, orlaivius ir ki
tus karo reikmenis Sovie
tams. Tai irgi išpūstas hit
lerininkų pagyras.

Anglai prisimena, jog 
kartą pirmiau naciai 175 
procentais padidino skaičių, 
talkininkų laivų, kuriuos 
sakėsi nuskandinę.

London. — Lenkų valdžia 
praneša, kad vokiečiai Len
kijoje jau siūlo kai kurias 
valdžios vietas lenkams, bet 
lenkai atmeta tą “malonę.”
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Graikijoj. Vadinasi, liaudis prieš Hitle
rį kyla, liaudis nori priešą sumušti tuo
jau; pavergtosios tautos Europoje lau
kia Anglijos ir Amerikos kareivių, bet 
jie vis karinin veiksman neleidžiami, jie 
vis tebelaikomi Anglijos salose nežinia 
kam.

Nereikia būti jokiu kariniu strategu, 
jokiu militarinių reikalų giliu žinovu, 
kad suprasti, jog antrasis frontas turi 
būti atidarytas tuojau, nes tik jis padės 
greičiau priešą sunaikinti, nes tik jis pa
dės greičiau mums karą laimėti.

Dėkuojame Rėmėjams 
ir Prieteliams

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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Padėtis Labai Rimta—Nies T arime 
Ką Nors Daryti

Nereikia daug aiškinti, jog karo fron
tuose padėtis yra rimta ir reikalinga 
greito žygio. Rytų Frontas, — kaip bu
vo per pereitus metus, taip ir šiandien 
yra svarbiausias frontas. Jeigu Hitleris 
laimi Rytų Fronte, jeigu jam pavyksta 
ten, tai reiškia, kad jis laimi mūšius, 
laimi, iki tam tikro laipsnio, karą. Tie
sa, svarbu atlaikyti frontą Afrikoje, bet 
Afrikos frontas yra, palyginti, mažytis 
dalykėlis. Kiekvienam aišku, kad Afri
koje tekovoja ne milijonai vyrų, bet de
šimtys tūkstančių, — gal pora šimtų 
tūkstančių, suėmus abi puses. Tuo pačiu 
sykiu Rytų Fronte Hitleris yra sutrau
kęs 90 nuoš. visų savo karinių pajėgų. 
Ir jis ten šiomis dienomis padarė laimė
jimų, padarė prasilaužimų. Hitleris ne
paiso, kiek jo žmonių žūs, bet jis žiūri, 
kad tik laimėti. Jis paklojo 300,000 vyrų 
Sevastopolio paėmimui. Jis pasirengęs 
pakloti milijonus vyrų tam, kad Tarybų 
Sąjungos jėgas nustumti toliau į rytus, 
tam, kad pasiimti Kaukazą ir tuomet 
susijungti su japoniškais plėšikais per 
Aziją. O tuomet galima įsivaizduoti, kas 
būtų, — koki pavojai atsistotų prieš 
Amerikos akis. Tuomet milijonai karių, 
esančių Australijoje, būtų izoliuoti nuo 
pasaulio ir visokios jų pastangos kovoti 
su priešu pasiliktų bevertėmis. Tuomet 
patektų Hitleriui ir Afrika ir Azija, — 
įskaitant, žinoma, turtingąją Indiją. •»

Kad neprileisti Hitleriui jo užmačias 
gyveniman pravesti, tarp Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos, tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos buvo padaryti susitarimai dėl 
atidarymo antrojo fronto Europoje. Mo
lotovo atsilankymo Londone ir Washing
tone proga buvo nustatyta planai karo 
strategijai, — strategijai Hitleriui ir jo 
sėbrams sunaikinti. Bet štai, kai šitie 
žodžiai rašomi, liepos 8 dieną, antrojo 
fronto dar vis nėra, nors žmonės, nors 
patys kariai jo reikalauja.

Mes nesame tie žmonės, kurie nuduo- 
tume, kad viską žinome, tačiau mes ne- 
klysime pasakę, kad delsimas atidaryti 
antrąjį frontą — nėra pateisinamas.

Apytikriais, nors neoficialiais prane
šimais remiantis, mes žinome, kad An
glijos salose šiuo metu yra apie penki 
milijonai gerai, moderniškiausiai apgin
kluotų karių — Didžiosios Britanijos ir 
Amerikos karių. Tie kariai nori veikti, 
nori kovoti ir juo greitesniu laiku už
baigti karą, apsidirbti su priešu. Bet jie 
kol kas nieko neveikia, — antrojo fron
to nėra; jie laikomi kažin kodėl be jokio 
aktualaus veiksmo, 'kuomet Hitlerio jė
gos yra paleistos pekliškon veiklon.

Mūsų krašto spaudoje pripažinta, kad 
mes pagaminame daugiau karinių lėktu
vų, kaip priešas. Mūsų karinė mašineri
ja veikia puikiai, — pagaminame daug 
ginklų. Dėl stokos ginklų šiandien nie
kas nei nesisieloja. Jeigu taip, tai kur 
tasai antrasis frontas? Jeigu taip, tai 
kodėl tuč-tuojau nepradėti mušti priešą 
ten, kur jis greičiausiai pasiekiamas? 
Jeigu taip, tai kodėl neatidaryti antrojo 
fronto Europoje? Kam jieškoti kitų 
frontų, kur nors už tūkstančių mylių, 
kuomet priešas stovi po tavo nosim?!

Mums tas dalykas nėra aiškus. Mes 
žinome, kad ir kitiems milijonams žmo
nių — Didžiojoj Britanijoj, Jungtinėse 
Valstijose ir pavergtuose kraštuose, — 
tas dalykas nėra suprantamas.

Iš Francijos pranešama, kad ten pra
sidėjo organizavimasis partizanų, kad 
partizanai pradėjo kovoti prieš okupan
tus, prieš vokiečius, panašiai, kaip Ta
rybų Sąjungoj, kaip Jugoslavijoj, kaip

gy- 
bu-
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Organizacija '‘Išgelbėta”
42-rasis SLA seimas praėjo. Kaip 

skaitytojas jau bus pastebėjęs, jame vy
riausias klausimas buvo tas: pravesti 
“planą,” pagal kurį būtų pakeltos senes
nio amžiaus narių duoklės. “Planas” bu
vo “labai gerai apgalvotas” ir jo sugal
voto jai manė kaip nors jį pravesti 
veniman. Bet jiems nepavyko. Jis 
vo atmestas.

Tačiau buvo nutarta visiems SLA
riams pakelti duokles, — po 15c mėne
siui. Neišdegė vienas “planas,” pravary
tas kitas!

Sekretorius Vinikas patiekė didžiai 
pesimistišką raportą apie organizacijos 
stovį. Pasirodo, kad lėšų fondas yra 
“prastoj padėtyj,” dalykai, bendrai, yra 
nekokį. Na, ir po to raporto delegatai 
nutaria pakelti Vinikui algą nuo $48 sa
vaitei — iki $75! Ponui Bajorui alga pa
keliama nuo $40 iki $50 savaitei! Tas 
parodo, kaip gerai veikė mašinerija.

Jurgelionis savo skundą prieš pild. ta
rybą ištraukė su ta sąlyga, kad jam sei
mas duotų septynius šimtus dolerių “už 
viršlaikius.” Na, ir viršūnės. jau buvo 
susitarusios Jurgelionį patenkinti. De
ja, čia delegatų dauguma laiku apsižiū
rėjo ir tąjį mašinos pasimojimą atmetė. 
Jurgelioniui teko špyga, kurios jis, be 
abejo, ir vertas.

Iš visko atrodo, kad šis SLA seimas 
buvo vienas prasčiausiųjų SLA seimų. 
Nestebėtina,—jam vadovavo toki vyrai, 
kaip Čikagos politinis bankrūtas.

Perdidelis Pasitikėjimas Nėra Jau 
Tokis Geras Dalykas

USA Komunistų Partijos pirmininkas 
i Wm. Z. Fosteris rašo straipsnį anglišką- 
jam dienraštyje “Daily Worker” (iš lie
pos 8 d.). Jis rašo dėl kai kurių žmonių 
nuotaikų; jis rašo dėl tų pavojų, kurie 
stovi prieš Jungtinių Tautų akis.

Mr. Fosteris pažymi tuos Jungtinių 
Tautų nepasisekimus, neseniai pasireiš
kusius Afrikoje, Rytų Fronte, Chinijoj; 
jis primena tąjį faktą, kad Ašies sub- 
marinai nuskandina daug Jungtinių Tau
tų laivų. Vis tai dalykai, rašo Fosteris, 
prieš kuriuos negalima užsimerkti, ku
rie yra labai rimti.

Nepaisant to, yra žmonių, kurie ban
do pasididžiavimais gyventi, kurie yra 
perdideli optimistai. Tie žmonės sako, 
kad Jungtinės Tautos yra kur kas ga
lingesnės už Ašies valstybes ir dėl to jos 
karą išlaimės, — anksčiau ar vėliau. 
Toks nusistatymas yra žalingas, ken
kiąs mums patiems. Pasitikėti savimi 
reikia, tas tiesa, bet prie pasitikėjimo 
turi būti ir veiksmai, o be to — apgal- 
votumas ir gera vadovybė.

Mr. Fosteris trumpai nurodo, kad de
mokratiniai kraštai buvo kur kas galin
gesni už Ašies valstybes prieš dešimts 
metų. Pav., kai Japonai įsiveržė į Man- 
džiūriją, demokratiniai kraštai tuomet 
buvo milžiniška jėga, palyginti su Japo
nija bei Italija. Tačiau jie nebuvo susi
organizavę, jie buvo palaidi, jie neveikė, 
nieko nedarė Japonijai, leido jai įsistip
rinti. Na, ir po to sekė pralaimėjimas 
po pralaimėjimo. Vokietijoje įsigalėjo 
fašizmas, kuriam buvo duodamos viso
kios privilegijos ir pagalba iš demokra
tinių kraštų!

Demokratinių kraštų neapdairumas, 
neturėjimas geros vadovybės privedė 
prie pavojingų mums dienų, prie baisios 
katastrofos, nurodo Mr. Fosteris. Ir jis 
daro tą išvadą, kad bent dabar Jungti
nės Tautos turėtų iš klaidų pasimokyti. 
Kalbomis ir gąsdinimais priešo nenuga
lėsi, — reikia veiksmų. Jis, todėl, pareiš
kia, kad tuojau turi būti atidarytas an
trasis frontas Europoje ir priešas turi 
būti sumuštas kaip galima greičiausiu 
laiku. O visiems veiksmams vadovauti 
Jungtinės Tautos turi pastatyti sugabią 
vadovybę.

Praėjo didieji dienraščio I apylinkėje. Už puikią tvar
ką piknikuos širdingai dė
kuojame piknikų komisi
joms ir darbininkams.

Džiaugdamiesi pasiseki
mu savo dienraščio didžiau
siais vasariniais parengi
mais; dėkuodami pasidarba
vusiems dėl šių piknikų ir 
juose dalyvavusiems, prašo
me organizacijų visur ką 
nors surengti “Laisvės” 
paramai šią vasarą. Dar
buokimės, kad kaip nors 
dapildžius tą skirtumą į- 
plaukų, kuris pasidarė tarp 
pereitų metų ir šių metų 
minimų piknikų.

Mes taipgi turime rūpin
tis ir aukų rinkimu “Lais
vės” naudai, nes tas reika
las yra nemažas rūpestis 
“Laisvės” Bendrovės direk- 
toriatui ir Administracijai. 
Iš priežasties karo, išlaidos 
mūsų dienraščio smarkiai 
pakilo. Tad turime rūpintis, 
kad pakiltų ir įplaukos, 
kad dienraštis nenukentėtų.

Reikia kuo daugiausia 
nors ir smulkių parengimų 
“Laisvės” naudai, reikia 
darbuotis parinkimu aukų į 
“Laisvės” Popieros Fondą 
ir turime pasiryžusiai dar
buotis, kad gauti dienraš
čiui kuodaugiausia naujų 
skaitytojų.

P. Buknys.

“Laisvės” ,piknikai Brook- 
lyne ir Maynarde. Jie gra
žiai . pavyko. Tačiau abu 
piknikai buvo mažesni, ne
gu kitais metais. Nes nebu
vo galima gauti busų ir dėl 
stokos gezolino daugelis 
privatiniais automobiliais 
negalėjo atvažiuot į pikni
kus.

Daugelis širdingų “Lais
vės” patriotų ir patriočių 
puikiai darbavosi iš anksto 
platindami piknikų bilietus. 
Darbavosi, kad tie piknikai 
pavyktų. Ypač Maynardo 
pikniko bilietai plačiai bu
vo paskleisti, gražios para
mos gauta iš visur. Už tai 
reiškiame širdingiausią pa
dėką visiems bilietų platin
tojams ir pranešame, kad 
jūsų gražus triūsas davė 
dienraščiui puikios materia- 
lės naudos.

Taipgi dėkuojame visiems 
atsilankiusiems į minėtus 
piknikus ir tuomi suteiku
siems dienraščiui “Laisvei” 
materialės ir moralės nau
dos.

Nors šie du “Laisvės” 
piknikai šiemet buvo maže
sni negu anksčiau buvusie
ji, .bet jie buvo vistiek di
džiausi lietuvių piknikai, 
kaip Didžiojo New Yorko 
apylinkėje, taip ir Bostono

IŠ S.L.A. SEIMO
Kaip Buvo Atmestas Viniko ir Bagočiaus 

Duoklių Pakėlimo Planas
Rašo Mūsų Korespondentas

Septinta sesija prasidėjo 
su vardošaukiu ir mandatų 
komisijos raportu. Manda
tų komisija pranešė, kad 
daugiau atvažiavo delegatų 
ir visi opozicionieriai. Da
bar viso delegatų yra 147. 
Skaitytas protokolas iš pe
reitų sesijų ir po skaity
mo Grigaitis manė galėsiąs 
išmesti Olio klausimą apie 
$2,000 laimėtus Worceste- 
rio 57 kuopos byloje, kurie, 
Olis sakė, visai nematė iž
do ir kad jie dar ir dabar 
randasi pas Bagočių. Bet 
Grigaičiui nepasisekė pra
varyti įnešimą, — išbraukti 
tą Olio klausimą ir atsaky
mą iš protokolo.

Skaityta Smetonos atsto
vo, Žadeikio, telegrama iš 
Vašingtono, k u r i oje jis 
sako, kad svarbiausia už
duotis SLA seimui, tai “ne
pamiršti Lietuvos kančių.” 
Einama prie įnešimų. P. W. 
Birštonas iš Shenandoah, 
Įstatų komisijos pirminin
kas skaito “liuosanorišką 
konversijos planą,” kurį 
siūlo Pildomoji Taryba ši
tam seimui — net ir grąsi- 
nančiai siūlo, nes, jeigu 
jis nebus pravarytas, tai 
reikės nežmoniškus ases- 
mentus ant narių uždėti, 
reikės organizaciją uždary-

Po perskaitymo įnešimo, 
Vaidyla įneša planą atmes
ti. Vinikas gauna balsą' iš
aiškinimui plano ir jis pa
sako, kad yra būtinas rei
kalas tą duoklių pakėlimo 
planą priimti, (Pats planas 
reiškia kai kuriems na
riams net tris syk augštes- 
nes duokles, ir nors jis yra 
vadinamas liuosanorišku, 
jis būtų verstinas.)

Vinikas sako: Jeigu ne
praeis planas, tai neužilgo 
reikės nežmoniškus ases- 
mentus uždėti. Solvency bu
vo pakilus dėl to, kad jam 
pasisekė pergrupuoti inves
tments, o tokių pergrupa-

vimų daugiau nebegali bū
ti. 1934 metais New Yorko 
valstijos insurance depart- 
mentas buvo pasakęs jiems, 
kad kuo greičiau SLA bus 
uždarytas, tuo geriau. Susi
vienijimo solvency krinta. 
Pirmiaus nieko nesakė val
stijos egzaminieriai, o da
bar net iš dešimties valsti
jų atvažiavo ir jie visi rei
kalauja, kad “mes turime 
ką daryti,” pataisyti daly
kus. Gali, girdi, net orga
nizaciją uždaryti, jeigu pla
nas nebus priimtas. Jeigu 
mes priimsime šį planą, tai 
jau bus paskutinis pakeiti
mas ir daugiau jų neberei
kės daryti. Praeityje, be
darbiai išgelbėjo padėti, ka
da nebuvo duodamos pasko
los dėlei apsimokėjimo duo
klių, pakol bedarbis nenu- 
simažins (savo apdraudą ir 
taip tapo sumažinta SLA 
atsakomybė, o nario su
krauti pinigai likosi per
dalinti. Sulig naujo plano, 
tai bus rezervai perkelti iš 
skolos į “surplus.” Tik da
bar, priimant planą, orga
nizacija apsisaugos nuo a- 
sesmentų. Tie, kurie įneša 
šį planą atmesti, įneša SLA 
uždaryti. Šis planas yra 
grynai liuosanoriškas, o jei 
kas į jį įskaito verstinumą, 
tai nesuprantama, sako Vi
nikas.

Kunigas Valatka irgi sto
ja už plano priėmimą. Jis 
sako, kad mūsų organizaci
ja, priimdama naujus na
rius prie SLA, yra lygi skę
stančio laivo kapitonui, ku
ris dar vis priima naujus 
darbininkus ant jo dirbti. 
Tas kapitonas turi už tai 
imtis atsakomybės.

Sandaros redaktorius 
Vaidyla sako, kad visi de
legatai taip suprato tą pla
ną, kaip mes suprašdavome 
maldas, laikomas lotynų 
kalboje. Čia reikalaujama, 
kad nariai balsuotų “už 
katę maiše”. Sulig plano,

tai nariai būtų dubeltavai 
“aprabyti”. Čia yra “wild 
duck chase.”. Jurgelionis tą 
planą buvo pagaminęs, o 
Vinikas jį biskį pataisė... 
čia tai tiktai dar viena Jur- 
gelionio liekana SLA cent
re. Jeigu yra reikalas, tai 
galima nariams proporcijo- 
naliai mokesčius pakelt, po 
5 ar 10 centų į mėnesį. Jis 
sakė, kad šis planas yra 
highway robbery nariams.

Gegužis pasako, kad to
kiomis kalbomis, būk Susi
vienijimas yra labai blogoj 
padėtyje, yra sulaikomi 
žmonės nuo prisirašymo 
prie SLA.

Tumavičienė, sandarietė 
iš Bostono, kritikavo kun. 
Valatką, kad jis su mumis 
bedalyvaudamas nepradėtų 
rengtis duoti ir paskutinį 
patepimą Susvienijimui.

Popietinė j sesijoj dar te
beėjo diskusijos apie naują 
duoklių pakėlimo planą ir 
eita prie balsavimo. New 
Yorko advokatas Andžiulai- 
tis Andsell gerai planą su
kritikavo. Planas tapo at
mestas 72 balsais prieš 58.

Už duoklių pakėlimo pla
ną balsavo sekami delega
tai:

11 kp. Waterbury, Conn.: 
J. Žemantauskas, T. Matas 
ir A. Matienė.

17 kp. Brockton, Mass.: 
M. Kemzūra.

30 kp. Scranton, Pa.: J. 
Stepanauskas, A. Aukščiu- 
nas, kun. M. Valadka ir 
E. Yawaras.

36 kp. Chicago, Ill.: V. 
Stulpinas.

38 kp. Brooklyn, N. Y.: 
J. Šniras, J. Aimonas ir 
J. V. Stilsonas.

40 kp. Pittsburgh, Pa.: 
V. J. Količienė, M. Zdan- 
kienė, E. Saveikienė, E. A. 
Schultz ir M. Bartkaitė.
(50 kp. Binghamton, N. 

Y.: J. M. Bučinskas ir P. 
B. Balčikonis.

56 kp. Penn, Pa.; V. Vai
na.

63 kp. Chicago, Ill. B. 
Barniskis.

90 kp. Bridgeville, Pa.: 
S. Bakanas.

122 kp. Chicago, Ill.: A.
S. Kuizinas.

126 kp. New York.: S. 
E; Vitaitis, O. Vinikienė ir 
P. Bajoras.

128 kp. E. K. šiurmaitie- 
nė.

152 kp. E. New York.: 
F. Stanko.

158 kp. 'Springfield, Ill.:
J. Kasparavičius. t

172 kp. Duquesne, Pa.
O. Gutauskienė.

192 kp. New Kensington, 
Pa.: I. Ivoškienė.

198 kp. Akron, Ohio: A. 
Papeika.

226 kp. Chicago, Ill.: Dr.
A. Montvidas, O. Aleknie
nė.

236 kp. Toronto, Canada: 
S. Batkienė.

287 kp. Flatbush, N. Y.:
B. J. Schegaus.

301 kp. Cicero, 111.: K.
P. Deveikis ir J. A. Rašin- 
skaitė.

302 kp. Chicago, Ill.: Ga
brėnas. .

313 kp. Chicago, Iii. E. 
Juciutė.

323 kp. Glendale, Pa.: O. 
Baranauskienė.

335 kp. Greenpoint, N. Y.
B. Spudienė.

336 kp. Chicago, Ill. P. 
Grigaitis.

342 kp. Easton, Pa.: O. 
Raškinienė.

352 kp. Detroit, Mich.: M; 
Kemešienė.

353 kp. Pittsburgh, Pa.: 
P. Dargis.
359 kp. Dorchester, Mass.: 

J. Jankauskas.
360 kp. Milton, Mass.: 

Dr. D. Pilka.
362 kp. Collinwood, Ohio:

O. Jarašiunienė.
371 kp. Andrus.
Pildomosios Tarybos Na

riai :
F. J. Bagočius, J. K. Ma- 

žiukna, M. J. Vinikas, K.
P. Gugis, Dr. S. Biežis, S. 
Mockus ir E. Mikužiutė.

Kiti kuopų įnešimai tą 
dieną visi buvo atmesti.

Vieningai Darbuokimės už Išliuosavimą 
Lietuvos iš po Hitlerinės Vergijos

Kanados Lietuvių III Kongreso, Įvykusio Birželio 27-28, 
Rezoliucija Lietuvos Išlaisvinimo Reikalais

Pradedant pirmuoju Kana
dos Lietuvių Kongresu, kuris 
įvyko Montreale 1936 metais, 
didelė didžiuma Kanados lie
tuvių vieningai ir organizuotai 
pradėjo remti Lietuvos liaudį 
jos kovoje už pasiliuosavimą 
iš po A. Smetonos ir jo klikos 
fašistinės diktatūros. Per tą 
laikotarpį Kanados lietuviai 
suteikė didelę, moralę ir mate- 
rialę paramą buvusiems Sme
tonos kalėjimuos anti-fašisti- 
niams kaliniams, bei jų šei
moms. Teikė moralį ir mate
rial! sustiprinimą visiems ko
votojams prieš fašizmą.

Šiandien Lietuvoje siaučia 
hitlerininkai lig šiol dar negir
dėtu žmonijos istorijoje žvė
riškumu. Lietuvos žmonės pa
versti vergais ir nuosavybe 
hitlerininkų. Jie pergyvena di- 
džiausį paniekinimą, priespau
dą. Moterys ir merginos yra 
niekinamos sužvėrėjusių vo
kiečių banditų, žmonės masi
niai žudomi, varomi į koncen
tracijos stovyklas, vežami Vo-, 
kietijon vergiškiems darbams.

Visa Lietuva liko paversta 
Vokietijos kolonija. Lietuvos 
vardas pakeistas voki šku 
“Ostlandu.”

Mūsų širdys dega pasmerki
mu visų hitlerininkų ir jų 
veiksmų. Mūsų širdys verda 
krauju, girdint apie mūsų tė
vų, mūsų brolių ir seserų tau
tiečių pergyvenamus vargus, 
jų praliejamas ašaras ir krau
ją. Mes trokštame ir laukiame 
tos dienos, kada Lietuva ir vi
sos kitos pavergtos tautos liks

iš hitlerinio pavergimo paliuo- 
suotos.

Dėl to išvadavimo kovoja 
visos tautų laisvę pripažįstan
čios didžiosios šalys: Sovietų 
Sąjunga, Didžioji Britanija, 
Jungtinės Valstijos ir kitos, 
sudarę Jungtinių Tautų bloką. 
Per metus laiko, Raudonoji 
Armija, kurios eilėse veikia ir 
Lietuvos daliniai, neišpasakytu 
didvyriškumu, lig šiol negirdė
tu pasiaukavimu ir narsumu 
begailestingai ir be pertraukos 
naikina Hitlerio gaujas.

Garbingai ir narsiai kaunasi 
Lietuvos Raudonosios Armijos 
daliniai, lygiai taip pat gar
bingai ir narsiai kovoja 
Lietuvos partizanai. Savo nar
sa ir herojiškumu jie kelia lie
tuvių tautos garbę, f Mes di
džiuojamės jais, su gilia pa
garba širdyse mes minime jų 
atsiekimus. Iš gilumos širdies 
mes sveikiname tuos garbin
gus kovotojus. Mes sveikiname 
visus lietuvius kovotojus už iš
laisvinimą Lietuvos. Mes svei
kiname Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos narius 
ir visus intelektualus — rašy
tojus ir menininkus — ener
gingai veikiančius ir ryžtingai 
kovojančius už Lietuvos žmo
nių laisvę.

Mes, delegatai, suvažiavę į 
šį kongresą ir atstovaujanti 
Kanados lietuvius, jiems sako
me: Broliai ir seserys! Jūsų 
kovoje už Lietuvos žmonių 
laisvę, jūsų kovoje už sunaiki
nimą plėšikų ir atstatymą Lie-

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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One Year of Fascist Occupation
Has Made Charred Ruins of
Lithuania’s Peaceful Cities

Blood and Destruction Has Been the Mark of the 
Nazi Conqueror Wherever the Swastika was Raised;

Lithuanians Wil! Remember All When Revenge Comes
By M. GEDVILAS.

Chairman, Council of People’s Commissars, Lithuanian SSR.
(Wireless to Inter .Continent News)

MOSCOW, U.S.S.R.—The rain of fire and steel which swept 
the cities and villages of Lithuania that June night was like a 
natural calamity that descended upon the peaceful inhabitants— 
children, woman, and the aged—of Soviet Lithuania.

Taken unawares, awakened in the dead of night by the thun
der of explosions they were subjected to ruthless extermination 
by Hitler bandits. Within one hour the flourishing towns of the 
frontier region, Kretinga, Mariampole, Taurage, Kalvaria, Vil
kaviškis — everything created and accumulated as a result of 
many vears of hard labor of0———
the Lithuanian people — was 
reduced by Hitler gunfire to 
heaps of charred ruins.

In places where but recently life 
held its sway, where demonstra
tions of thousands of working 
people enthusiastically cheered the 
dawn of a new life — the birth of 
the Soviet system — there now 
reigns ghastly night under cover 
of which the dogs of the twentieth 
century are humiliating human 
ethics, polluting conscience, danc
ing their gory cannibal dance.

It is now a year that the Lith
uanian people under the heel of the 
fascist bandit are experiencing the 
most tragic period of their history.

Lithuanian workers, peasants, in
tellectuals!

Men and women, young and old! 
With clenched teeth, listen!

Remember, never forget, and in 
your burning anger avenge your in
juries!

OVER THIRTY THOUSAND 
LITHUANIAN PATRIOTS HAVE 
BEEN EXECUTED DURING THE 
OCCUPATION.

Their guilt being merely that 
they wanted a bright future for 
Lithuania and were preparing for 
great deeds, and led Lithuania f 
along the road of progress.

MORE THAN ONE HUNDRED 
AND TWENTY THOUSAND ARE 
CONFINED IN PRISON CAMPS, 
MOBILIZED AND SHIPPED OUT 
OF THE COUNTRY.

STRIP AND ROB ALL 
THE COUNTRY

Industry which began its develop
ment under Soviet Lithuania is be
ing destroyed. Plants and factories 
are being depleted of machinery 
and equipment. The Hitlerites con
sider that Lithuania has no need 
for factories as the whole of the 
country is to be converted into a 
vast estate to feed the German 
masters.

Great number of cities and small 
tow’ns have been burned and ruin
ed by German fascists who claim 
that Lithuania has too many cities.

Lithuanians are to work in vil
lages for the Hitlerites.

Their lords stop everything of 
any value. Even nickel plated door 
handles are shipped out of the 
country. Thousands of parcels are 
mailed daily to Germany with boot- 
ly plundered from the population.

Lithuanians are deprived of hos
pitals which are used for the ban
dits wounded on the Eastern Front. 
Lithuanians are-deprived of all me
dical and dispensary services.

Peasants granted land under So
viet power have been rendered 
landless. Land has been seized from 
those who dared utter a word 
against the Germans. Any peasant 
who refused to become a mute 
obedient slave will be deprived of 
land. Peasants are deprived of all 
produce and reduced to beasts of 
burden obligated to slave for Ger
man estate owners. They are to 
lose all future harvest and like 
other Lithuanians, subject to food 
rationing.

They are deprived of the right 
to move from one district to an
other. Every district is converted 
into a concentration camp.

The very concept of a Lithuanian 
state has been obliterated and the 
very name of Lithuania stricken 
from the maps. Formerly independ
ent Lithuania has been converted 
into small section of Ostland Pro
vince.

Such is one side of the balance 
sheet — everything that Lithuania 
lost during the year of accursed 
Hitler rule. But “acquisitions” of 
Lithuania for this period are no 
better.

WHAT DID LITHUANIA 
“RECEIVE” ?

Lithuanian was presented with 
Von Rentelen and a couple hund
red hangmen who exert themselves 
to convert Lithuania into “Vater- 
land” as soon as possible. Repa
triated Germans returned to Lith
uania, but they returned as mas
ters to rule the native Lithuanians 
—with a whip.

They brought along no small 

number of German and Dutch fas
cist degenerates who gradually are 
preparing to occupy localities as 
yet inhabited by Lithuanians. Ger
man landowners are returned to 
estates.

The society organized for land 
administration in Ostland is with 
German thoroughness auctioning 
off one peasant household after an
other. evicting Lithuanians from 
land to settle German colonizers.

DISEASE RAVISHES 
LITHUANIA.

Girls are rounded up for broth
els established for the entertain
ment of German soldiers. Wherever 
the teutonic conqueror sets his 
foot. Hitler violence comes into 
sway and venereal diseases spread

“I Rise From The Dead!”
by PETRAS CVIRKA

(by Wireless to Inter-Continent News)
MOSCOW, U.S.S.R. — To be thrown into a fascist dungeon 

with one stroke of the pen and then be present at one’s own fu
neral—this is a hard and even unusual experience. You can 
imagine how excited I was reading about it in the. Chicago 
published “Naujienos” and “Draugas” which stated “Cvirka is 
confined in Vilnius prison,”0------------------------------------------
“Cvirka perished,’’ “Cvirka a 
turncoat!” 

I am sorry to disappoint these 
"gentlemen” of the press. And as 
concerns my oft reported death, 
I believe it to be strongly exag
gerated. Just to satisfy these news
papers may I tell them that I am 
safe in Moscow. Also, that I am 
not a turncoat. I am particularly 
little inclined to change my skin 
for the hides of “Naujienos” and 
“Draugas” which have long become 
chafed and cracked from unpardon
able lying. I am not in prison, but 
residing in Moscow hale and hearty 
and send heartfelt greetings to all 
honest brother Lithuanians over
seas.

Of late I have been devoting 
much time to work of considerable 
volume which accounts for my tem
porarily “literary silence.” More
over I have written a number of 
novelettes and short stories on this 
patriotic war, some of which I am 
sending to "Vilnis” for publication. 
I am been burdened with work to 
such an extent that it has been im
possible for me to move to the ce- 
metary and comply with the wishes 
of “Draugas” and “Naujienos” in
formation mongers. They will have 
to be patient for some time to 
come.

ARE GRAVEDIGGERS.

Reactionaries such as “Draugas” 
and “Naujienos” like graves and 
corpses. They are grave diggers of j 
conscience and honor, gravediggers 
of the Lithuanian people.

Regardless of this element in 
America and their fellow-workers 
who are licking the boots of Hit
lerism in Lithuania, our . country 
will be freed. The swinging bodies 
of our brothers and sisters on fas
cist gallows will be avenged.

The heart of every Lithuanian 
beats for this day. Our enslaved 
brothers and sisters, those who died 
for liberty, will be mute witnesses 
on the day that the spade will be 
wrested from the hands of German 
grave diggers and graves dug for 
them.

BROTHER LITHUANIANS!
The exploits of Lithuanian guer- 

rilas are harbingers of time when 
the whole mass of dur people will 
rise to a man in struggle against 
the oppressors. In Lithuanian units 
of the Red Army fervent patriots 
of our native country are forging 
the liberation of our native land, 
and you too brothers overseas, who 
always followed events in the 
homeland with affection and con
cern must not stay away from this 
enthusiastic patriotic endeavor. You 
hate the vile enemy Nazi beast of 
prey as sons of Lithuanian people 
and as American citizens! You are

among the population.
Lice infested German cannibals 

spread typhus which caused pre
mature death of thousand of Lith
uanians.

Ghettos fenced off with barbed 
wire are established in cities where 
people are left without, food or 
clothing and hundreds die daily in 
most horrible conditions of the pe
riod of inquisition.

As a result of Hitler activities 
there is a growing number of wi
dows and orphans iri Lithuania.

EDUCATION FOR SLAVERY
In a few existing schools there is 

intensive training in ’the German 
language. Lithuanians are taught 
German for the sole purpose of 
making them understand orders 
issued in German.

Youth are being trained in servi
lity and humbleness. They, as other 
people, allegedly exist only to serve 
the Germans.

The Hitlers are fomenting racial 
and national feuds. The Lithuanians 
are incited against the Jews, Rus
sians, Foies. All this is done to pre
vent people from seeing that the 
greatest enemy of the Lithuanian 
people is German imperialism.

The Germans have brought hun
ger. Instead of food they have gi
ven the people ration cards.

LITHUANIANS, WHOSE COUN
TRY HAS NEVER KNOWN HUN
GER BEFORE, ARE NOW DE
PRIVED OF BREAD AND DOOM
ED TO DEATH FROM STARVA
TION.

Such is the other side of the 
gruesome balance sheet.

But soon, this very year, 1942, a 
double account will be presented 
to Hitler and his accomplices.

well aware of the heroic deeds of 
the Red Army which is pounding 
away at German fascist hordes and 
bringing freedom to millions under 
German occupation.

WILL DESTROY GRAVEDIGGERS

Working in plants and factories 
in America, brother Lithuanians, 
forge quickly and in great numbers 
lethal weapons for destroying the 
Nazi reptile! Organize extensive aid 
to the glorious Red Army in whose 
ranks thousands of Lithuanian 
fighters are acquitting themselves 
with honor! May American Lith
uanians take part in the campaign 
for relief as one friendly militant 
family for the sake and salvation 
of our people.

We Lithuanians fighting on this 
side of the waters will be worthy 
of our descendants, of Vitautas and 
the victory of Grunwald. There will 
be another Grunwald. We will win 
happiness and a bright future for 
our valiant noble people whom no 
fascist gravediggers will succeed in 
breaking.

Patriotic Liths 
Plan to Buy 
Ambulance for U. S.

BROOKLYN, N. Y. — Patriotic 
Lithuanians in this city are now 
discussing a plan whereby Lith- 
uanian-Americans in the metropoli
tan area will contribute sums of 
money to the purchase of an Am
bulance for the American Red 
Cross.

Such organizations as the LDS 
Branch 1 and the St. George’s Soc
iety have already signified their in
tent to cooperate fully.

A large meeting of various Lith- 
tuanian societies will meet on July 
17 to discuss the matter in detail.

Canadian Liths Bach 
The War Effort

MONTREAL, Can. — Lithuanian 
Canadians, meeting in a Congress 
in this city last week, went on re
cord as wholeheartedly backing the 
fullest and most complete support 
of and participation in the United 
Nations’ war effort.

Lithuanians from the United 
States were represented at the 
Congress by Anthony Bimba who 
attended the important sessions.

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

Even Editors Must 
Vacation

Who would deny poor 
reading eyes and tired typ-. 
ing fingers a well deserved 
rest? Certainly not the 
readers of the Laisve Eng
lish Section who are them
selves, no doubt, reclining 
on sandy beaches or breath
ing fraggrant mountain air.

All of which is another 
way of announcing the fact 
that due to the shortage of 
the staff because of vaca
tion time, there will be no 
issue of the English Section 
next week on July 17th.

LDS Convention and Youth Conference
To Open Next Week in Chicago

CHICAGO, Ill. — The Convention of the LDS opens in this 
city on Saturday, July 18th, as delegates from all parts of the 
country register at the Hotel Morrison. A social-dance will greet
the early arrivals that evening 
Halsted Street in this city.

Principal aims of the LDS 
convention arc, according to John 
Orman, secretary of the LDS Na
tional Youth Committee:

1. Gear our fraternal organiza
tion to the “win the war” effort in 
its activity and perspective.

2. Honor our boys who are serv
ing in the armed forces.

3. Resolve to continue building 
our organization so we could better 
aid in the war effort of our coun
try, so we could better serve the 
various Lithuanian American com
munities.

The convention officially opens 
Monday, July 20th, at. the Lith
uanian Auditorium, 3133 So. Hal
sted Street, where Roy Mizara, 
President of the organization, will 
address the membership.

Joseph Sacal, of the MidWest 
Youth Committee, writes to say 
that Chicago has prepared an ex
cellent social program for all the 
delegates who come to attend the 
convention. Housing and entertain
ment is already taken care of by 
the committee in charge. Delegates 
who come will find their attend
ance at the sessions not only worth 
while but entertaining as well when 
the Chicago members prepare the 
socials and parties that follow.

Full schedule of the Convention 
week follows:

SATURDAY, JULY 18th:

All Day: Delegates Registration 
at Hotel Morrison, Chicago, Illinois. 
Delegates will receive housing as
signments here, cither to stay at 
hotel or other housing. Softball 
Tourney at McKinley Park.

Evening: Social-Dance for the 
early arrivals at Vilnis Hall, 3116 
South Halsted Street, Chicago, Ill.

SUNDAY, JULY 19th:

All Day: Delegates Registration 
at Hotel Morrison, Chicago, Ill. Golf

Add This Home Pedicure
To Your Date Grooming

NEXT TIME you’re grooming yourself for a big date, 
do so from head to toes—all ten of them—and see how much 
fresher you feel. CBS actress Ann Thomas of “The Jim 
Backus Show” went to Peggy Sage’s salon to learn the essen
tial steps in a pedicure, and here they are:

, 1. After soaking feet, first in 
warm soapy water and then 

’ clear water, file nails straight 
. across, net around corners.

' 3. Rub generous amount of 
cream on ankle, instep and arch, 
massage in well. Bend foot back 
as far as possible several times 
to relieve tension. <

4. After removing cream, pat 
on toilet water and,dusting pow
der. Place a pad between each 
toe and apply polish. Remove 
when dry.

ARE YOU 
putting Ten Per Cent of 
your Income into. U.S. 
War Bonds ^Stamps ?

at the Vilnis Hall, 3116 South
H--------------------------------------------------------

Tourney at Glen Eagles Country 
Club.

MONDAY, JULY 19th:

10:00 A. M. — 12:00 NOON: Op
ening session of LDS General Con
vention. At Lithuanian Auditorium, 
3133 So. Halsted Street.

1:00 P. M. — 4:30 I’. M.: Gene
ral Convention Session. Lithuanian 
Auditorium.

Evening: Lambda Delta Sigma 
Sorority Dinner.

TUESDAY, JULY 21st:
10:00 A. M. — 12:00 NOON: LDS 

General Convention Session. Lith
uanian Auditorium.

1:00 P. M. — 5:00 P. M.: LDS 
General Convention Session. Lith
uanian Auditorium.

4:00 P. M.: Report of LDS Na
tional Youth Committee Secretary. 
All Youth Conference Delegates to 
attend. Lithuanian Auditorium.

Evening: LDS National Drama 
Tournament. Lithuanian Audito
rium.

WEDNESDAY, JULY 22nd: 
9:30 A. M. — 12:00 NOON: LDS

National Youth Conference. Hotel 
Morrison.

1:00 P. M. — 5:00 P. M.: LDS 
National Youth Conference. Hotel 
Morrison.

Evening: Convention Banquet and 
awards. Lithuanian Auditorium.

THURSDAY, JULY 23rd:
10:00 A. M. — 12:00 NOON: LDS 

General Convention Session. Lith
uanian Auditorium.

1:00 P. M. — 5:00 P. ML: Final
Session, LDS General Convention. 
Lithuanian Auditorium.

Evening: LDS Convention Con
cert. Lithuanian Auditorium.

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

Every time you get your pay, buy 
Bonds and Stamps for the U.S.A.

2. Gently work back cuticle 
with cotton tipped orangewood 
stick dipped in cuticle remover.

Announcement for 
Laisve Readers

Over $10,000 is spent 
each year by Laisve for the 
paper upon which this daily 
is printed. Since December 
7th, the war shortage and 
priorities have raised the 
cost considerably. Expenses 
which were only nominal 
are rapidly becoming sky 
high.

Through all this, i.i the 
interest of its readers, Lais
ve has not raised the price 
of its issues. But rising costs 
must be met.

To this end Laisve has 
set apart a ‘‘Paper Fund” 
for the purpose of meeting 
the higher publication costs. 
Readers, writers, subscrib
ers and friends are asked to 
contribute. Every dollar or 
half dollar helps. Give what 
you can. The Daily Laisve 
needs your help now.

ALDLD to Publish 
New Book on U.S.

History
BROOKLYN, N. Y. — D. M. Šo- 

lomskas, Secretary of the ALDLD, 
chief literary book-league among 
Lithuanians in the United States, 
announced this week that “Ameri
kos Demokratijos Steigėjai” wil be 
released for general distribution 
October 1st.

The book, the first of its kind to 
be published by Lithuanians here, 
is composed of biographical ac
counts of American heroes and 
fighters. It will contain document
ed chapters on Washington, Jeffer
son, Lincoln, Adams, Paine and ma
ny other American historical fi
gures.

The book is in keeping with the 
ALDLD’s policy of providing its 
subscribers with the best in litera
ture and the best possible historical 
material which will enable them to 
become better Americans.

Over 200 Lith
LDS Members in 
The Armed Forces

BROOKLYN, N. Y. — The July 
issue of the “Tiesa,” official organ 
of the Association of Lithuanian 
Workers, contains a full page 
HONOR ROLL which lists the as
tonishing fact that over two hund
red youthful members of that or
ganization are now serving in the 
armed forces of the United States.

“This is only a partial list,” stat
ed John Orman, secretary of the 
organization’s Youth Committee, 
“since there are many now serving 
whose names we do not know as 
yet. A considerable number of 
those in the armed forces volun
teered, which is a significant com
ment on the patriotism of Lith
uanian American youth. Branches 
throughout the country are coope
rating with the USO, Red Cross 
and other service organizations to 
help the United States win in this 
war against Axis aggression.”

NYA Reorganized, 
Geared to War

Reorganization of the National 
Youth Administration in New Eng
land and New York was announced 
by Leon J. Kowal, Regional Youth 
Administrator. The reorganization, 
as announced from Washington, is 
made necessary by a reduced Con
gressional appropriation and a de
sire to conform as closely as pos
sible to the Organization of the 
War Manpower Commission.

Objectives of the reorganization 
are to continue and increase the 
training of semi-skilled war work
ers at a lower administrative cost 
than in the past, and the produc
tion of war materials.

Highlinghts of changes in NYA 
in Region I are as follow:

1. Concentration of all adminis
trative services for New England, 
New York State and New /York Ci
ty at the new NYA Regional Head
quarters at 10 Post Office Square, 
Boston, Masachusetts.

2. 'Continuation of all NYA pro
jects found to be essential to the 
war effert by the War Manpower 
Commission.

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

Laisve’s Picnic:—

Some come to see, others to be 
seen. Some come to talk, others to 
be talked to. We had a combina
tion of all last Sunday during our 
visit to Laisve’s Annual Picnic at 
Klashus Park.

The Kaleidoscope gave us: an ad
miring throng encircled around 
Peter Zablackas, Jr... Exchang
ing addresses with Pvt. Al Dobinis, 
not far from whom could always 
be found Mary Sineus ... Discus
sion on the petty politics of ama
teur journalism with Helena Incas...

Emily Klimas and Ann Janiūnas 
as inseparable as ever ... Brook
lyn’s Al Purvenas of the Air Corps 
the object of adoring eyes from 
Newark . . . Anthony Bimba in a 
vain effort to speak louder than 
the din of a talkative audience... 
Kay Michelson and Helen Baltru
šaitis already having that “quite 
married and settled down” look ... 
Lillian Liepas with a clever “Lie 
Detector” that never fails ...

Alda Orman worrying about the 
Builders’ play for the LDS Drama 
Tournament i n Chicago ... Ann 
Wagnis and Ann Gustaitis rushing 
off for a gas mask . . . Mary Brown 
vacationing in, of all places, Brook
lyn ...

Jonas Valentis spending the sum
mer not in directing but in absorb
ing the sun’s rays on Rockaway 
Beach . . . Johnny Shnonavičius in 
a natty uniform ... Pert Aldona 

• Klim worrying about the growing 
shortage of men... Ann Visockis 
and Helen Jeskevich discussing the 
pros and cons of volunteering... 
Anthony Yakštys and Joe Dobrow, 
both in the clean cut white of the 
U. S. Coast Guard ...

Charles Young suggesting the 
Morale Division for this writer... 
Joe Sukaskas explaining the intri
cacies of priorities in war indust
ry... John Siurba of the LDS soon 
to be in Officers’ Training School...
Orchids:—

Congratulations are in order for 
George Kazakevich, the capable 
director of the Great Neck Pirmyn 
Chorus. In his handling of the cho
rus he has shown the greatest ima
gination — welding out of limited 
material a chorus that is able each 
time to present something different 
in a novel, individualistic manner. 
During the program the chorus was 
attired in Lithuanian costume, 
opening their numbers with a Lith
uanian translation of “God Bless 
America.” Arranged in V-for-Vic- 
tory formation with red, white and 
blue motifs, the chorus made a 
striking appearance on the stage.

A dance duet given by Anna 
Hurlena and Aldona Smaidjas drew 
considerable applause as well as 
the major dance group composed 
of Olga Lukauskas, Lena Hurlena, 
Frances Smaidjas, B. and R. Vez- 
dunas, M. Fila, Tony Navikas, Ze
no Bechis, Valerie Petruska and 
Johnny Blass.

The chorus and the director de
serve not only the applause they 
received, but a big bouquet of com
pliments as well ...

I^est We Forget:—

Montello’s Anthony Vasaris, now 
stationed at Fort Hamilton, has 
been vititing fellow LDS members 
in Brooklyn during leave ...

Lillian Sheralis of Garwood, N.J., 
has been in the hospital for an ap
pendicitis operation ... Marion Gro- 
zan of Cranford is vacationing on 
Shelter Island... Sister Anne is 
engaged... Vera Smalčius of De
troit has become Mrs. Richard F. 
Heldt...

From Pittsburgh the following 
have left for service in the U. S. 
Army: Vin. Bagdonas, and A. Stap- 
činskas. Miss Urbon of Hartford, 
Conn, was married last month to 
A. Yeseliunas, now serving Uncle 
Sam. The wedding took place in 
the groom’s hometown, Brockton, 
Mass....

Cleveland’s Frank Geibis visited 
friends in Detroit, Mich, last week. 
He is now attending school at the 
Studebacker factory in Lansing ... 
Nellie Stakevičiūtė, singer from 
Philadelphia, Pa., is now Mrs. John 
fcigaylo ...

Winners of U. S. War Stamps at 
Laisve’s Picnic were: Peter Gra
bauskas, $5, George Zablackas, $3, 
and J. Kalvaitis, $2 ...

Peter Gumauskas of Lawrence, 
formerly of the National Guard, is 
now a first lieutenant in the U. S. 
Army . .. Walter Kubilius.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42   48

Aukos So v. Sąjungai Gelbėti Lowell, Mass.

(Tąsa)
Jie artėjo greitai — vienas prieš 

tris. Ant žemės žmonių sustojo širdis 
plakus. Štai iš Sovietų lėktuvo ir tuo 
pat kartu iš nacių lėktuvų išsiveržė 
liepsnos liežuviai. Vienas nacių lėktuvas 
užsidegė ir baisiai kaukdamas pradėjo 
kristi žemyn. Nacių lėktuvai padarė an
trą lanką ir du prieš vieną leidosi ata
kon. Po to vėl ir vėl lankai. Štai dar 
vienas nacių lėktuvas pakrypo ant šono 
ir pradėjo sukti į šalį. Tuo kartu Tere- 
chino 'išsibaigė amunicija. Nacių lėktu
vas žėrė ugnimi iš kanuolės ir keturių 
kulkasvaidžių. Terechinas iškilo aukš
čiau ir pralėkdamas virš nacių lėktuvo 
drožė ratais į vokiečių lėktuvo dalį, nu- 
lauždamas jam uodegą. Nacių lėktu
vas sukosi ir krito žemyn. Terechino 
lėktuvo dešinys sparnas aplamdytas. Tuo 
kartu pažeistas nacių lėktuvas grįžo ko
von. Terechinas kirto savo lėktuvu ir 
pastarąjį. Visi trys nacių lėktuvai nu
mušti. Terechino lėktuvas sukosi ir kri
to žemyn. Jis sėkmingai nusileido su 
parašiuto pagalba, kartu su dviem nacių 
lakūnais, kurių ant žemės jau laukė 
raudonarmiečiai.

Sovietų civilis orlaivynas stojo darban 
— gabenti iš fronto sunkiai sužeistus 
karius į užfrontę, kur jiems teikiama 
greita pagalba. Nors civilio orlaivyno 
lėktuvai paženklinti raudonu kryžium, 
bet fašistų lakūnai nesusilaikydavo nuo 
atakos.

Liepos 4 dieną du nacių mūšio orlai
viai užpuolė, Ukrainoj, Sovietų Raudo
nojo Kryžiaus lėktuvą vedamą Kuzolie- 
vo, kada jis vežė du sužeistus raudon
armiečius. Taip pat du nacių lėktuvai 
atakavo ir kitą Raudonojo Kryžiaus 
lėktuvą, vedamą Dotčenkos. Vienok So
vietų lakūnai sėkmingai išsisuko iš prie
šo ugnies, nors pastarojo lėktuvas buvo 
pažeistas.

Sovietų lakūnų gabumą ir drąsą įro
dė tūkstančiai didvyriškų žygių. Grupei 
Sovietų lėktuviį buvo įsakyta bombar
duoti nacių strateginius punktus. Jie 
išskrido vadovystėj Karavanovo; lėktu
vus pasitiko baisi priešo patrankų ug
nis. Karavanovo lėktuvas buvo pažeis
tas, bet jis ir jo draugai sugebėjo pa
siekti tikslą, numesti taikingai bombas 
ir sėkmingai grįžo į savo bazę.

LAPELIAI ANT NACIŲ LINIJŲ
Sovietų Sąjunga ne vien ginklu gynėsi 

nuo nacių užpuolikų, bet ir apšvietos pa
galba. Sovietų orlaiviai kasdien nuneš
davo ant vokiečių, rumunų, finų ir ven
grų linijų ir užfrontėn milionus lapelių 
ir paskleisdavo1 juos iškeliant nacių bar
barizmą ir karo plėšimo tikslus.

Vokiečių lakūnai Hermann, Kratz, 
Appel ir Schmidt atskrido su nacių bom- 
beriu ir nusileido Sovietų pusėj." Jie iš
leido atsišaukimą į vokiečius kareivius 
ir lakūnus. Jų atsišaukimas milionais, 
kopijų buvo išbarstytas virš nacių lini
ją-

Buvo nutraukta paveikslai nuo vokie
čių kareivių laiškų, kuriuos raudonar
miečiai rado pas užmuštus vokiečius, ra
šytus jų namiškiams, nunešta ir išbars
tyta Vokietijoj, iš kur tie kareiviai paė
jo.

Vienas iš lapelių sakė:
“Vokiečių kareiviai! Hitleris pažadėjo 

Vokietijos žmonėms taiką, bet vieton to 
jis surengė jums baisiausią skerdynę! 
Padarykite galą šiam negarbingam ka
rui! Atsisakykite kariauti, pereikite į 
mūsų pusę!”

Sovietų Sąjungos užsienio komisaras 
Molotov birželio 22 dieną pasakė kalbą 
iškeldamas Hitlerio plėšikiško karo tiks
lus. Molotovo kalba buvo atspausdinta 
vokiečių, rumunų, vengrų ir finų kal
bose 8,000',000 kopijų lapelyje, nunešta 
ir išbarstyta ant jų linijų.

Sovietų Sąjungoj leidžia vokiečių, ru
munų, vengrų, slovakų, finų kalbose spe
cialius fronto laikraščius ir juos sklei
džia iš orlaivių virš priešo linijų.

Amerikoj hitleriški agentai, jų tarpe 
ir tūla lietuvių spauda skleidė melus 
ir garbino nacizmą. Jie visaip žemino So
vietų Sąjungos tvarką, Raudonąją Armi
ją ir liaudį.

Bet pradėjo ateiti daugiau žinių iš 
Sovietų Sąjungos nuo amerikinių kores
pondentų. Ponas Erskine Caldwell ap
rašė, kad Sovietų orlaiviai pastoja nacių 
orlaiviams kelią ir nepraleidžia juos ša
lies gilyn, kur jie galėtų naikinti mies
tus ir susisiekimo kelius. Jis liepos 17 
dieną aprašė, kaip Maskvos gyventojai 
yra ramūs, pasiryžę kovoms,, krečia juo
kus, nors jie žino, kad karas bus sun
kus. Sekančią dieną jis perdavė žinias, 
kaip Sovietų Sąjungos liaudis energingai 
dirba industrijoj, kad įvairiais reikme
nimis aprūpinus frontą.

Leon Talmy pateikė žinių, kad Mask
vos gyventojai yra pasiryžę apginti sa
vo sostinę, net jeigu reikėtų kiekvieną 
namą paversti į apsigynimo tvirtumą.

Kada nacių orlaiviai puolė Maskvą 
naktį iš liepos 22 d., tai Sovietų orlai
viai, priešlėktuvinės kanuolės ir gyven
tojai sėkmingai priešą atrėmė. Prieš
lėktuvinės baterijos nedarė klaidų. Po 
kiekvienos kanuolių salvos, sukosi nacių 
bombanešiai apimti liepsnos ir krito že
myn.

Baterija, vadovystėj leitenanto Turu- 
kailo nukirto nacių didelį bombanešį iš 
ketvirtos salvos. Sovietų greiti mūšio 
orlaiviai daug nacių lėktuvų nukirto, ne- 
prileisdami prie Maskvos, o kitus nai
kino, vydami tolyn. Maskvos gyventojai 
stojo kovon prieš numestas bombas, taip, 
kad Maskvos bombardavimas nebuvo 
panašus nei į Varšavą, nei į Londoną.* * *

PO MĖNESIO BAISIŲ KOVŲ
Tikras “blitzkriegas” turi būti stai

gus, greitas, apsupantis ir naikinantis. 
“Blitzkriego” tikslas ūmai sunaikinti' 
priešininką. Tokia taktika naturalė vals
tybei, kuri labai apsiginklavus mechani
zuotomis jėgomis, turi gerai išlavintą 
armiją, galingą orlaivyną, bet jos eko
nomiška padėtis neleidžia vesti ilgą ką
rą.

Vokietijos fašistų valstybė tokia ir 
yra. Ji užpuolė Sovietų Sąjungą slaptai, 
naktį į birželio 22 dieną. Sovietų Sąjun
ga buvo taikoj su Vokietija ir norėjo iš
silaikyti toj padėtyj. Todėl ji nebuvo 
karui pasirengus, jos armija nebuvo mo
bilizuota, o esamos dalys nebuvo pa
trauktos į poziciją karui prieš Vokieti
ja.

Su fašistine Vokietija buvo kas kita. 
Ji jau veik du metai buvo kare, jos ar
mija mobilizuota ir dalyvavus mūšiuo
se. Jos armija buvo sutraukta į Rytų 
Prūsiją ir užimtus kraštus — Lenkiją, 
Vengriją, Rumuniją, Balkanų valsty
bes, kaip tik parūdyta puolimui ant So
vietų šalies. Ir jos karas prasidėjo, kaip 
“perkūnas iš giedraus dangaus.” Situa
cija labai tiko “blitzkriegui.”

Sovietų Sąjungos pasienio sargai ir 
pridengianti Raudonosios Armijos da
liniai gavo pirmus smūgius visos nacių 
karo mašinos. Jie priėmė tuos smūgius 
ir didvyriškai' išlaikė. Per tris savaites 
ėjo pasienyj mūšiai, kurių buvo tikslas 
sulaikyti Vokietijos jėgas, suteikiant 
Raudonajai Armijai galimybę pilnai mo
bilizuotis. Vokietijos fašistai negalėjo 
prasilaužti ties Grodnu ir Brest-Litovs- 
ku, ko jie taip labai norėjo, tik Baltsto
gės srityje jie apsupo tam tikrą Raudo
nosios Armijos dalį, kuri tiksliai ten bu
vo palikta.

Per tris savaites vokiečiai veržėsi tri
mis sritimis: nuo Karaliaučiaus per Kau
ną linkui Leningrado; nuo Varšavos per 
Brest-Litovską ir Baltstogę linkui Mas
kvos ir nuo Liublino linkui Kijevo; jų 
pagalbininkai, Rumunija puolė Bessara- 
biją, o Finliandija Leningrado sritį. Vo
kietijos fašistai su dideliu prisirengimu, 
baisiomis jėgomis padarė tik antraeilių 
atsiekimų. Nuo Karaliaučiaus linkui Le
ningrado jie į mėnesį nužygiavo 250 my
lių, tai yra, po 12 mylių į dieną. Nuo 
Varšavos linkui Maskvos, kur jie metė 
vyriausias jėgas — 275 mylias, tai yra 
po 13 mylių į dieną ir link Kijevo 150 
mylių, tai yra po 7 mylias į dieną.

^Daugiau bus)

Per M. Perednis, iš Hudson, 
Mass, (koresp. tilpo), nuo 
Hudsono L. P. Kliubo (ir na
rių), $200.

Per A. Žemaitis, Baltimore, 
Md. (koresp. tilpo), nuo De
fense Knitting“ Club $50 ir pa
vienių $36.72. Viso $86.72.

Per J. Yesadaviče, iš New 
Kensington, Pa., blanką su
rinkta C. Stashinsko sekamai: 
LDS 10 kp. $10. Po $5: Ag. 
ir A. Valaičiai, F. ir A. Bag
donas, P. Kričiūnas, J. ir O. 
Stoniai, J. ir Ag. Jasodovičiai, 
M. ir C. Stashinsky. K. ir J. 
Tamošiūnai $1.50. Po $1: K. 
Žukas, S. Lazurka, K. Aidu- 
kas, S. Bijevičius, J. Kaupas, 
W. Ambrozaitienė, S. Martin- 
kus, A. Sheris, P. Povilaitis, J. 
Virbickienė 75c. Po 5Oc.: A. 
ir M. Wisneuskas, V. Serdin- 
kevičius, J. Jonaitis, A. Bag
donas. Po 25c.: A. Glaudienie- 
nė, A. .Gudinas, H. Daugirdas,
V. Gura, S. Gudavičienė, A. 
Pietraitis, U. Pieteliūnienė 10c. 
Viso $54.85.

Per A. Apšegienę, Auburn, 
Me. (koresp. tilpo), $47.50.

Per S. Puidokas, Rumford, 
Me. (koresp. tilpo , $73.75.

Per C. Marcenkus, Pratum, 
Oregon, sekamai: Po $5: W. 
J. Bishop, C. Marcenkus, S. 
Jankauskas. Po $2: Fred Cor
nu, Albert Mantie, W. Cohen. 
Po $1: Russell MacCallister,
W. J. Butler, Bloch Golden 
Rule, D. P. Harrington, Cap
lans, Rostein & Adolph, Inc. 
Po 5Oc.: Frances Scott, Rock- 
ey’s Shop, F. L. Catton. Delia 
Baillet 25c. Elsie Stewart 15c. 
Viso $28.90. Prašome atleisti, 
jeigu nekurios pavardes netei
singai parašytos, bet geriau 
negalėjome išskaityt kai para
šyta.

Per J. Burbą, So. Boston, 
Mass., blanka surinkta Bar
bara Laziskienės nuo Moterų 
Žinyčios Ratelio, birželio 14 
d., $12.

Per J. Daujotas, E. St. Louis 
Ill. (LDS 92 kp. Scroll) seka
mai: Po $2: Ad. Kupstas, J. 
Daujotas. Po $1: W. Ogar, P. 
Rimkus, Anna Gerzaules, John 
Mikalauskas, M. Petkus, Ad. 
Naujok, John Raeder. Viso 
$11.

Per J. Lavas, Stoughton, 
Mass., nuo įvykusios vakarie
nės surengtos Stoughtono Lie
tuvių Draugijų: Liet. Moterų 
K L, Liet. Draugijos ir Stough
tono Liet. Piliečių KL, $71.

Per J. Grigas, Wilkes-Barre, 
Pa., sekamai: LDS 38 kp. $5. 
J. Grigas $1 ir L. J. Joneikis 
ir Pr. Naujalis po 50c. Viso $7.

Per ALDLD Centrą seka

mai: Po $10: Kazys Aksimi- 
tauskas, Hartforde; Viktoras 
žilvys, Waterbury; Vincas 
Stugaitis, Rocky Hill. Po $5: 
L. ir J. žemaičiai, Hartford; 
Antanas Senkevičius, Water
bury; J. Lisajus, Seymour; 
Geo. Skinzera, Bristol. Po $2: 
K. Kučauskas, 866 Highland 
Ave., Waterbury, užlaiko ga
zolino stotį. Po $1: M. Janson, 
Hartford; Al. Misaitis, Col
linsville; P. Taurinskas, Bris
tol. Viso $55. (Visi iš Connec
ticut valstijos.)

Per A. Dambauskas, Girard
ville, Pa. (vardai tilpo) $34.30.

Per H. Tamašauskienę, W. 
Roxbury, Mass., nuo ALDLD 
Moterų 2 kp.., $25.

Per Geo. Kudirką, Hillside, 
N. J., nuo Jono Baubos pares 
(koresp. tilpo) $12.

Per A. Totorėlį, nuo Lais
vės Choro, Hartford, Conn. 
$25.

John Balsys, Baltimore, Md. 
$25.

Mr. X . . . $100.
Walter Skipitis, Brooklyn, 

Conn., $20.
Pavieniai po $10: K. Chu- 

berkis ir šeima iš Ridgewood, 
N. J.; A. Jakštys (per P. Jo- 
čionį) Dearborn, Mich.; J. V., 
Brooklyn, N. Y.; Morta Bur- 
kauskienė, Elizabeth, N. J. 
(per Dr. J. J. Kaškiaučius).

Kazimieras Valant inas, 
Bowdoinham, Me. $8.

Pavieniai po $5: Valis ir 
Vora Bunkai, Brooklyn, N. Y.; 
Charles Balčiūnas, Brooklyn, 
N. Y.; Barnis Yurkonis, Kulp
mont, Pa.; Viktorija Kisevičie- 
nė, Hillside, N. J., kuri dabar 
vasaros metu ilsisi Shelter 
Island Heights, N. Y., pasitai
syt sveikatą.

Po $2: Tarnas-. Repšys, 
Brooklyn, N. Y.; Nellie ir 
Povilas Ventai, Brooklyn, N.

Po $1: Stasys Aleksa, Kulp
mont, Pa. ir Ona Aleliūnienė, 
Brooklyn, N. Y.

Širdingai tariame ačiū už 
tokias puikias aukas. Bet ir šį 
sykį priminsime, susimildami 
išrašykite čekius ar money 
orderius iždininkės vardu, L. 
Kavaliauskaitė. Kai išrašote 
kitų vardais, tai mums keblu
mo būna, laukti pakol jie iš
keičia tuos čekius ir perduoda 
pinigus mums. Prašome įsitė- 
myti. Už tai iš anksto tariame 
ačiū! Siųskite sekretorei A. 
Orman.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Mes Rengiamės Prie Pla
tesnio Darbo

Nors esame jau daug auka
vę ir parengimų turėję tam 
tikslui, kad pagelbėti kare 
Jungtinėms Tautoms sumušti 
užpuoliką priešą, bet visigi dar 
labai toli nuo to, kiek mes pri
valome gelbėti šiame didžiau
siame žmonijos kare prieš pa
siutusį hitlerizmą.

žinoma, kad mažesnė dalis 
žmonių mažiau ir nuveikti te
gali, nežiūrint, kaip svarbus 
visuomenę liečiantis reikalas 
būtų. Didesniems darbams bū
tinai reikalinga platesnė talka, 
— reikia visuomeniškos para
mos. Dalykas ve kame: Visos 
mūsų miesto pažangios orga
nizacijos, kurios tikrai rūpi
nasi ir nori pagelbėti Jungti
nėms Tautoms kuogreičiausia 
ir su kuomažiausia nuostolių 
laimėt šį baisų karą, rengiasi 
turėti miesto gatvėse aukų 
rinkliavą “Tag Day.” Tam 
darbui pasiskirta šeštadienis, 
rugpjūčio 1 d. Tai yra didelis 
darbas ir jo pasisekimas pri
klausys nuo to, kaip mes ge
rai tam prisirengsim ir kokią 
kooperaciją turėsim nuo vi
suomenės.

Tam svarbiam klausimui ap
dirbti Lietuvių Piliečių Kliubas 
savo patalpose, 338 Central 
St., šį šeštadienį, liepos 11 d., 
7 vai. vakare, šaukia visų na
rių platų susirinkimą. Gali da
lyvauti ir nenariai, jeigu kam

rūpi ši baisi pasaulinė padėtis.
Taigi, visos pažangiosios or

ganizacijos prašo visų talkos ir 
tam, kad ateitų į Piliečių Kliu- 
bą ir užsiregistruotų, kaip au
kų rinkėjai virš m in etoj die
noj. Reikia paduot savo var
dą anksčiau, kad komitetas 
žinotų iš kalno, kiek rinkikų 
yra ir kas rinks. Pagel bėkite 
demokratiniam frontui, kuomi 
kas galite!

J. M. Karsonas.

Vieningai Darbuokimės už Išlaisvinimą Lietuvos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

tuvos, mes Kanados lietuviai 
esame su jumis ir būsime su 
jumis visados! Sulig savo išga
lės mes jums padėsime, savo 
jėgomis prie jūsų garbingos 
kovos vieningai prisidėsime!

Tuo patim sykiu mes su di
džiausių pasipiktinimu smer
kiame visus Hitlerio tarnus, 
kurie gelbsti jam priespaudo
je laikyti Lietuvos žmones, 
juos plėšti ir žudyti. Mes 
smerkiame visus Kubiliūno ti
po Kvislingus(| Mes smerkiame 
visus, kurie Čia Kanadoje sten
giasi ardyti Kanados lietuvių 
vienybę ir skleisti hitlerinę 
propagandą.

Kanados lietuviai yra atlikę 
didelį darbą ir suteikę stiprią 
paramą garbingiems kovoto
jam už išlaisvinimą Lietuvos. 
Gražaus darbo yra atlikta tei
kiant paramą per Kanados 
Raudonąjį Kryžių. Gražaus 
darbo yra atlikta per lietuvių 
komitetus, veikiančius prieš 
hitlerizmą ir darbuojančius ūž 
sukėlimą kovotojams medika- 
lės paramos. Gražaus darbo 
yra atlikta per moterų bei jau
nuolių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius, kurie darbuojasi pa- 
rūpinimu mezginių bei kitų

reikmenų reikalingų mūsų bro
liams kovotojams. Kongresas 
tą visą darbą ir veikimą užgi- 
ria ir atsišaukia į tuos visus 
komitetus, draugijas ir atski
ras lietuvių grupes bei pavie
nius, tęsti tą kilnų darbą to
liau, darbuotis, kad tokių ko
mitetų bei Raudonojo Kry
žiaus skyrių tinklą dar labiau 
praplotus.

Lietuvos ir visos Sovietų Są
jungos žmonių pasiaukavimas 
ir pergyventi sunkumai yra 
neišpasakytai dideli. Mes de
legatai, atjausdami jų pergy
venamas kančias ir prisidėda
mi prie jų kovos už laisvę, šia
me kongrese nutarėm darbuo
tis, kad jų paramai dar šiais 
1942 metais sukelti $3,000.,

Kreipdamiesi į visus Kana
dos lietuvius, mes kviečiame 
visus sulig savo išgalių dar
buotis, aukoti, kad ši nusista
tytoji kvota būtų laiku išpil
dyta.

Nors priešas jau palaužtas, 
bet dar jis stiprus ir galingas. 
Jo galutinam sunaikinimui 
Jungtinės Tautos dar daug 
brangių gyvybių turės paau
koti, dar daug kraujo pralieti 
ir vargo pakelti. Mes kongre
so delegatai suprantame, kad 
Lietuvos žmonių išgelbėjimas

glūdi tiktai visiškame Hitlerio 
jėgų sumušime ir karo laimė
jime. Todėl kreipiamės į visus 
Kanados lietuvius, kuriems 
yra brangi lietuvybė, kurie 
gerbia savo tėvų kapus, kurie 
atjaučia Lietuvos žmonių var
gus, kurie trokšta matyti mū
sų brolius ir seseris tautiečius 
laisvus — kviesdami vienytis 
už sumušimą hitlerinės Ašies 
jėgų, energingiau veikti prieš 
visus Kanados lietuvių vieny
bės ardytojus pronacius ir be 
pertraukos teikti paramą mū
sų broliams kovotojams, kurie 
savo jėgas ir gyvybes aukoja 
už išgelbėjimą Lietuvos ir kitų 
Hitlerio pavergtų tautų.

M*ūsų įdėtas darbas ir pasi
aukavimas nenueis veltui. Mū
sų kova bus laimėta! Lietuva 
bus išgelbėta!

Shenandoah, Pa.
Pažangiosios lietuvių organi

zacijos rengia didelį

PIKNIKU
Naudai dienraščio Laisvės

Įvyks ši sekmadienį

Liepos-July 12
Dienraščio “Laisvės” naudai 

piknikas įvyks

Laudeman Giraitėj
Brandonville, Pa.

Apie 3 mylias nuo 
Shenandoah, Pa.

Bus skanių valgių ir gėrimų

Gera orkestrą šokiams
Taipgi bus kalbėtojas iš

Brooklyn, N. Y.

Kviečiame skaitlingai susi
rinkti pasilinksminti ir išgirs
ti geros prakalbos. Tuom pat 
kartu paremsime dienraštį 
“Laisvę.”

Turėsime gero lietuviško
COLUMBIA ALAUS

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191
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VAKACIJOSr i ' 1 <♦>

Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 
gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiom $14 j savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 į savaitę.
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IŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono

Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:
Catskill 885-F4

Prašomo iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

<♦>

<
< >

>

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte 

Iš stoties WHDH, Iš Bostono, 850 Klcs. 
0------------------------ ------ -------- —-------- -—R]
Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą, 

į----------------------------------------------------- --------------------- a
Prašome visų nusistyti radio ir išgirsti. 

Visais Reikalais Kreipkitės:-
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.
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SOVIETAI SUŽALOJO NACIU KARO LAIVĄ; 
ATMETĖ JŲ ATAKA VORONEŽO FRONTE, 
BET PASITRAUKĖ STARY1 OSKOL SRITVJ

Melavo, kad Esąs Pilietis; 
Gavo 18 Mėnesių Kalėjimo

Lost Creek, Pa.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 8. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Naktį liepos 7 į 8 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius 

prieš vokiečius į vakarus nuo Voronežo ir į pietų va
karus nuo Staryi Oskol. Kitose fronto dalyse nebuvo 
jokių reikšmingų atmainų.

Buvo tęsiamos žiaurios kautynės į vakarus nuo Vo
ronežo. Viename sektoriuje stambi vokiečių jėga mė
gino užimt kalvą, kurią gynė būriai sovietinių tankų. 
Mūsų tankai kietai pasitiko priešų ataką.

Viename sektoriuje į pietų vakarus nuo Staryi Os
kol priešai stengiasi, nepaisant sunkiu jiems nuostolių, 
prasiveržti pirmyn. Priešai meta naujus savo atsargi
nius į veiksmus.

Viename punkte 30 vokiečių tankų ir daugiau kaip 
pulkas pėstininkų pradėjo ataką, remiamą saviškių or
laivių. Sovietų artilerija masiniai bombardavo prieąus 
ir sunaikino 12 vokiečių tankų. Didieji sovietiniai 
tankai ir pėstininkai kontr-atakavo ir atmetė vokiečius 
atgal iki jų pirmesniųjų pozicijų. Priešai paliko dau

giau kaip 700 užmuštų saviškių tame kovos lauke. Kie
kis vokiečių buvo paimta į nelaisvę.

Kitoje šio fronto dalyje vienas mūsų dalinys, smar
kiai spaudžiamas didesnių priešo jėgų, pasitraukė į 
naujas pozicijas. Per šias kautynes devyni vokiečių 
tankai buvo išmušti iš veikimo ir nukauta 400 hitle
rininku. V *

New York. — Vokietys 
dailidė G. C. Mains, norė
damas gaut darbą karinėj 
pramonėj, melavo, kad jis 
esąs Amerikos pilietis. Už 
tai tapo nuteistas pusantrų 
metų kalėti.

Naciai, sako, pramušę apsi
gynimo Liniją į Vakarus 

nuo Voronežo
Maskva, liep. 9. —United 

fress, amerikiečių žinių 
agentūra, teigia, kad vo
kiečiai pralaužę sovietinius 
apsigynimus į vakarus nuo 
Voronežo ir veržiąsi dabar 
linkui Svoboda geležinke
lio stoties, į pietus nuo Vo
ronežo.

New Jersey valstijoj ta
po suimta dar 12 sveturgi- 
mių, kaip įtariami Ameri
kos priešai. Keli jų pri
klausę vokiečių nacių Bun- 
dui.

Maskva, liepos 9. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 
pranešimas sako:

Sovietinė kariuomenė liepos 8 vedė įnirtusius mūšius 
į vakarus nuo Voronežo.

Po atkaklių kautynių, sovietinė kariuomenė pasi
traukė iš miesto Staryi Oskol. Kituose frontuose ne
buvo jokių svarbių atmainų.

Barents Jūroje vienas iš mūsų submarinų atakavo 
naująjį vokiečių (karo) laivą “Admiral von Tirpi tz.” 
Dvi torpedos pataikė į tą laivą ir sunkiai sužeidė jį.

Barents Jūroje taipgi tapo nuskandintas vienas vo
kiečių transporto laivas, o kitas sužeistas.

Vichy, Francija. — Na
cių priešai Paryžiuje pašo
vė dar vieną vokiečių ofi- 
cierių, susėdo*ant dviračių 
ir pabėgo.

London. — Anglai prane
ša, kad Jungtinės Valstijos 
paskirs savo karinius atsto
vus prie Laisvųjų Francu- 
zų valdžios Londone._____

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Labai svarbu žinoti visos 
šios apylinkės lietuviams, kad 
liepos 12 d., ateinantį sekma
dienį, įvyks labai didelis lie
tuviškas piknikas. Jis įvyks 
Brandonville giraitėje ir yra 
rengiamas dienraščio “Lais
vės” naudai. Gi “Laisvė” yra 
labai populiarus laikraštis, ku
ris visuomet paduoda teisin
gas žinias ir kurį vietos lietu
viai labai įvertina.

Todėl Lost Creek lietuviai 
ir rengiasi šimtu procentų šia
me piknike dalyvauti. Daly
vaus visa J. Pacauskų famili- 
ja, taipgi šeimyna draugų Ar
dickų. Kaipo žinomas pinaklio 
ekspertas, Ardickas dalyvaus 
su visu pinaklio tymu ir loš 
pinaklį. Bet Pranas čižauskas 
iš šenadorio sako, kad jo ty
mas gali subytyt Ardicko ty
ma. Pažiūrėsime, v

Vladas Banionis su savo 
žmona apvaikščios savo duk
relės šešių mėnesių amžių da
lyvaudami piknike. Bus taipgi 
Vinklerių šeima. Ji, sako, dar 
atsiveš ir savo dukrelę. Anta
nas Kuchinskas, “Laisvės” 
skaitytojas, jau seniai rengiasi

būti šiame piknike. Dalyvaus 
Skistimas, Pikūnai, Dambraus
kai, Laimonas, Kamarauskai, 
Rlaulinaitis su savo šeima ir 
daugybė kitų draugų ir priete- 
lių.

Visi, kurie piknike daly
vaus, galės labai gražiai ir 
linksmai laiką praleisti.

Todėl dar kartą kviečiu vi
sus lietuvius į Brandonville 
giraitę liepos 12 dieną.

“L.” Rep., J. P.

Newark, N. J.

Baltimore, Md.
Birželio mėnesį daug mūsų 

miesto gyventojų tapo Ame
rikos piliečiais, netoli dviejų 
šimtų, visokių tautybių. Lietu
vių dešimts, — aš ir kiti devy
ni. Malonu girdėt, kad neatsi

lieka ir lietuviai.

Sekmadienį po pietų praėjo 
pro Baltimorę didelis šturmas, 
smarkus lietus su ledais. Ūki
ninkams pridarė n e m a žąi 
nuostolių. Ne ilgai tęsės, bet 
nuostolingas.

M. Janonienė.

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

anglių pristatymas į miestus

AMERIKIEČIAI ALEUTUOSE NUSKANDINO BEI 
SUŽEIDĖ 5 JAPONŲ NAIKINTUVUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, liep. 8. — Jungtinių Valstijų laivynas 

šiandien išleido sekamą pranešimą:
Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Liepos 5 d. popietyje vienas Jungtinių Valstijų sub- 

marinas, veikdamas ties Aleutų salomis, torpedavo ir, 
manoma, nuskandino vieną karinį japonų laivą-naikin- 
tuvą arti Kiskos.

Tai jau penktas priešų naikintuvas, nuskandintas 
bei rimtai sužeistas amerikinių submarinų toje srityje 
per dvi dienas (liepos 4 ir 5).

Chungking, Chinija, liepos 8.— Jungtinių Valstijų 
orlaiviai rytinėje Chinijoje nedarė jokių žygiu liepos 
7 d.

72 Nauji Oficieriai, Buvę 
Eiliniai Marininkai

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 ir ALDLD 17 kuopos 

rengia pikniką “Laisves” naudai. 
Sekmadieni, liepos 12 d. Brandon
ville (Pa.) Giraitėj. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Pra
kalbą sakys drg. P. Buknys iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, tuom 
pačiu sykiu paremsite dienraštj, 
mes visi gerai žinome, kad “Lais
vė” paduoda teisingiausias ir vė
liausias žinias. Taip pat turėsime 
gerų užkandžių ir to gero Lietuviš
ko Columbijos alaus. — Kom.

(159-161)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Skyriaus, Medikalio Gel

bėjimo Komiteto susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Susirinkimo tikslas yra rengiamo
jo pikniko Medikalės pagelbos nau
dai. Todėl visi, kurie atjaučiate 
šiam darbui, dalyvaukite, kad ir ne 
nariai. Padėsite suruošt pikniką.— 
F. J. Repšys, Pirm. (159-161)

MONTELLO, MASS.
Bendras LDS piknikas. Montello 

ir Stoughtono LDS kuopos rengia 
bendrai pikniką, liepos 12 d. Liet. 
Taut. Namo Parke. Visi Naujosios 
Anglijos lietuviai, LDS nariai pri
valote dalyvauti savo organizacijos 
piknike. Taipgi kviečiame žmones

Pirmą Kartą Newarke!
"Suvirpina, sujaudina ir įkvepia!"

— World Telegram

“Guerrilla Brigade”
Rusų Valstiečiai Kovoją 
už Savo Laisvę!

* * * >/y-' — News — Tops. “Nepra
leiskite to" — l’M.

Nuolat nuo

LITRE THEA.
12:45 P. M.

5G2 Broad Street,
Newark, N. J.

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.

Washington. — 72 buvę 
eiliniai marininkai, paskui 
puskarininkiai, tapo dabar 
pakelti į oficierius, antruo
sius leitenantus.

Amerikos armijoj ir lai
vyne yra karininkų mokyk
los, kuriose gabūs ir pasi
ryžę kareiviai ir jūreiviai 
gali išeit į oficierius.

London, liep. 8. — Ang
lai nukirto žemyn keturis 
iš nacių orlaivių, kurie nak
tį bombardavo tūlas vietas 
lytinėje Anglijoje.

Nevalia Imt Japonų j Laukų 
Darbus Californijoj

San Francisco, Calif. — 
Valstijos gubernatorius Ol
son norėjo partraukt į lau
kų darbus tūkstančius ja
ponų, kurie buvo išgabenti 
iš Californijos. Bet genero
las John L. DeWitt, koman- 
dierius vakarinių valstijų 
gynimo, uždraudė teikt ja
ponus į laukų darbus Cali
fornijoj. Nes jie ir čia ga
lėtų varyti sabotažą ir šni
pinėt.

be skirtumo pažiūrų į šį pikniką.
Pradžia 12 vai. dieną. — A. Sauka.

(159-161)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks lie

pos 12 d., 10 vai. ryto. Malonėki
te skaitlingai dalyvauti susirinkime. 
Bus Progr. Kliubo svetainėje, 325 
E. Market St. — Sekr. (159-161)

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

liepos 10d., 7:30 v. v., Liet. Svet. 
Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
naujų atsiveskite. Sovietų Sąjungai 
Gelbėti Komisija išduos raportą. Pi
kniko Komisija taipgi išduos ra
portą iš liepos 4 d. — J. K. Nava- 
linskienė, Sekr. (159-161)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Arbata Ttuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................  85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diab’ctes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c Į 
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ......$1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių 

maldos su paveikslėliais ...  50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, 
' prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

T be Quickest, Surest Way) 
YOU Can Help Win This

Cairo, liep. 9. — Anglų 
orlaiviai išdaužė fašistų 
tankų ir kariuomenės susi
būrimus viename punkte 
Egipte, už 67 mylių į va
karus nuo Aleksandrijos.

Chinija, liep. 9. — Chinų 
ir Amerikos orlaiviai jau 
antrą kartą šią savaitę 
bombardavo japonų karinę 
stovyklą Hankowe.

Maskva. — Kada Sovietų 
submarinas sužeidė didįjį 
vokiečių karo laivą “Tir
pi tzą” Barents Jūroje, tai 
ne tik jis, bet ir 11 kitų na
cių karo laivų pabėgo.

PITTSBURGH, PA.
Liepos 12 d., Haller’io farmoje, 

LDS 8 Apskr. ruošia pikniką. Iš 
North Side, važiuok Ohio River 
Blvd., suk į Camp Horne Rd. iki 
Mount Nebo; čia suk į kairę, priva
žiavęs Bellevue Beer Garden suk 
į dešinę, čia bus Piknikas. — Kom.

(159-161)

RADIO
Klausykite N. J. Radio kas sek

madienio rytas, 8-tą valandą ant 
Stoties WHOM 1480 kilocycles. 
N. J. Radio Raštinė, 309 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. Radio vedėjas, 
Juozas Ratkus. Kalbėtojas, Jonas 
Giraitis. (159-161)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. liepos Liet. Svet., 29 
Endicott St., 7:30 v. v. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų. — A. W. (160-162)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 13 d., Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., 8 v. v. 
Prašome narių dalyvauti.—V. Alyta.

(160-162)

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visękių 
deginimai kūnų, 300 
............................... $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  !

Kantri Alena .............................  :
Pranašavimai Mikaldos ............  :
Marių Duktė .............................  !
Duktė Pūstynėse ...................... '
Savizrolas, juokingi skaitymai ! 
Neužmokamas žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis .................... !
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi...................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ..................   $1.25
Kabalas ..................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ................ 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

20c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c

Vienas iš vėliausių ir pui
kiausių Sovietų judžių “Parti
zanų Brigada” neužilgo bus 
pradėta rodyti Little Teatre, 
562 Broad St., Newarke.

Ši filmą parodo, kaip rusai 
kovoja vokiečių užfrontyje. 
Lev Sverdlin vaidina partiza
nų vado Chubenkos rolėj, su 
paskubusiais artistais ir kito
se rolėse. Judžio perstatymu 
rūpinasi Artkino Pictures ir 
Joseph Burstyn.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N, Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visoldų
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US !
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue '

NEWARK, N. J. !’

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

L-—

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Siūdins
(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

Mes taipgi aprūpiname 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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminafni Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

žį>

<♦) <♦>

<♦>

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 patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

<♦)

<f)

aPresas.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Girinis

Geriausias Alus Brooklyn©

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

<♦>

>

Lietuvių Rakandą Krautuvė

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir ŠONAI
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NewYorko^Afe2intot
Ar Mes Dar Mokėtume 

Dirbti prie Žvakės?
Michelsonam Suruošė 

Jubilėjinę “Parę”
Kokių Liuosnoriii 

Reikia?
Aplankius Igną Senintą

Bendras Vakari} Dykumų Ro
deo ir įvairumų Cirkas—Vieta 

Jieškantiem Sąjūdžio
Pirmas metinis Larry Sun-

Buvo laikai, kada mes dirb
davome prie žvakės menkos 
šviesos, pasišviečiant balana, 
ar prie žirnio didumo lieps
nelės, kurią išduodavo keturių 
siūlų storio knatas, įstatytas 
čerkutės dydžio kerosininėn 
lemputėm

Vienok dabar, pripratus 
prie elektros lempų, kartais 
turint po kelias viename kam
baryje, reikia prisipažinti, 
būti keblu susigraibyti prie 
žvakutės. O ką bekalbėti apie 
tuos, kurie gimė ir užaugo 
elektra apšviestuose butuose.

Tokius ir kitus panašius gy
ventojams galimus užeiti sun
kumus pramato miesto valdžia 
ir tam pasiruošia. Apart viso
kių mokslų, kurie duodami 
WPA Suaugusių švietimo Pro
jekto ir švietimo Tarybos ne
mokamai, liuoslaikiais galimo
se lankyti klasėse, duodama ir 
visoki kasdieniniam gyvenime 
reikalingi patarimai ir prati
mai. Aną dieną WPA Maisto 
Ekonomijos Karo Laikais kla
sėj studentams duota pamoka, 
kaip pagaminti valgį prie žva
kės šviesos. Kaip tas atlikta?

Mokiniai buvo uždaryti 
ankštoje patalpoje, panašioj 
slėptuvei nuo atakų iš oro ir 
jiems įsakyta pagaminti val
gį iš keletos produktų, kurie 
spėta atsinešti bėgant į slėptu
vę. Valgis buvęs skanus, ne
žiūrint stokos jam gaminti pa
rankamų ir Įvairių prismokų.

Paruošimas ligonių marški
nių ir kitų drabužių Raudona
jam Kryžiui yra irgi vienu iŠ 
populiariškų užsiėmimų tarp 
miesto moterų. Mokinės WPA 
Namų Ruošos klasių Drabužių 
Amatų Vidurinėj Mokykloj, 
362 Schermerhorn St., įgavo 
patyrimo darbe ir kelios jau 
gavo siuvėjų darbus Brookly- 
no Navy Yarde.

Suaugesnės moterys, pir
miau neturėjusios patyrimo 
siuvime, taipgi gerai išmoko 
per kelias savaites darbo 
WPA nemokamose klasėse, 
kad paskiau gavo vietas pri- 
vatiškoj industrijoj.

Pilnas informacijas apie vi
sokius nemokamus kursus ga
lima gauti WPA Švietimo 
Centre, 239 E. 11th St., New 
Yorke.

Liepos 4-tą, Keistutis Mi- 
chelsonas su savo sužiedotine 
Helen Baltrušaityte surengė 
savo tėvam V. Michelsonam 
paminėjimą 25 metų sukakties 
jų ženybinio gyvenimo. Su
rengta pačių Michelsonų na
muose, jiem nežinant. Apie 
“parę” jie sužinojo, kada 6:30 
vakaro, parvažiavus iš pajūrio, 
rado namie netikėtų svečių, 
artimus gimines ir keletą 
draugų. Sužinoję “pares” tiks
lą susigraudino.

Pasisveikinus, apsiraminus, 
neužilgo visi svečiai paprašy
ti prie stalo. Laiko vakarienės 
buvo pakviesta svečiai pasakyt 
po keletą žodžių apie jubilė- 
jantus. Kalbėjo K. Kreivėnas, 
Radzevičiai (Michelsonienės 
brolis-brolienė), jaunasis Rad
zevičius ir žmona, Baltrušai
čiai, Žilinskai, Augustai, Keis
tutis Michelsonas, dėkodamas 
savo tėveliams už išleidimą į 
aukštą mokslą ir išauklėjimą 
darbininkiškoj dvasioj. K. Mi
chelsonas šiomis dienomis bai
gė advokato mokslą. Toliau 
Kalbėjo II. Baltrušaitytė. Sve
čiai pasakė gražius linkėjimus 
jubilėjantam, kad sulauktų 
auksinio jubilėjaus — 50 me
tų, ir kiekvienas įteikė po gra
žią dovaną atminčiai. Michel
sonienės brolis Radzevičius su 
žmona įteikė 25 dolerius si
dabriniais.

Prie pabaigos buvo pakvies
ti patys jubilėjantai. Jie šir
dingai dėkojo giminėms ir sve
čiams už atsilankymą, sūnui 
Keistučiu! už surengimą tos 
“pares” ir tiems, kurie prisi
dėjo prie surengimo — Bal
trušaitytei, Žilinskam ir Au
gustui. kurie taip pat pasakė 
linkėjimų laike vakarienės ir 
įteikė gražią dovaną.

šiai programai užsibaigus, 
vėliau atėjo dar keletą svečių, 
kurie linksminos iki vėlumai 
nakties. Svečias.

Union Avenue Puošiasi
Iškilmėms

Atsiliepdama į miesto Li
goninių Department© atsišau
kimą 1,041 liuosnorių ketu
rioms Brooklyno ligoninėms, 
Civilinių Apsigynimo Liuosno
rių Raštinė išleido sąrašą, ko
kių liuosnorių reikia ir ragi
no užsiregistruoti centralinėj 
CDVO (Civilian Defense Vo
lunteer Office) raštinėj, 131 
Livingston St., arba bilo ku
rioj iš distriktuose esamų 28 
raštinių.

Klinikoms raštininku reikia 
375; priėmėjų — 10; socialūs 
tarnybos padėjėjų — 28; kny
gininkų — 10; Raud, Kry
žiaus slaugėms padėjėjų — 
420; gydymo užsiėmimais sky
riuje padėjėjų — 33; balti
niams išduoti padėjėjų — 50; 
siuvamos mašinos operatorių 
— 25; paslų — 55; dietos pa
dėjėjų — 36.

Liuosnoriai prašomi duoti 4 
valandas per dieną, du ar tris 
kartus per savaitę.

Čigonkaitei Nepatikėjo
Chinietis restaurano savinin

kas Shung, 594 Nostrand 
Avė., skundėsi teisme, kad 
graži čigonė, Mary Thompson, 
jį pasigavus apsikabino, pa
bučiavo ir jis tuojau pasiju
tęs, kad su bučkiu iš jo kiše- 
niaus išslinko pinigai, o su jais 
ir čigonė iš jo restaurano. Jis 
ėmęs vytis čigonę. Kada jis 
pasivijo, jinai jam pasakius:

— Ko rėki, tavo pinigai ki
šenių je. — Ir iš tikro jis radęs 
kišeniuje pinigų, bet ne visus. 
— Kiti tavo pinigai randasi 
tavo virtuvėj ant žemės, — 
pasakius čigonė. Jis radęs ir 
tuos, kaip sakyta, bet jis vis- 
tiek įkaitino čigonę, kad jinai 
buvus pinigus pagrobus, o tei
sėjas ją pasiuntė metus kalėti.

v "________________

“Vartotoją Frontas”

Per “Laisvės” pikniką East 
Newyorko žmonės pranešė 
man baisią žinią, kad liepos 
1-mą suparalyžiavo Igną Se
nintą.

Kuomet dabar nedirbu, tai. 
antradienio rytą nuvažiavau 
aplankyti jį. Jis būna namie, 
133 Milford St. Įėjęs stubon 
radau jį gulintį lovoje, ir pa
klausiau: “Tai ką, ar jau ir 
tu vejiesi Maikį?” — Taip, 
dabar abudu būsim draugai, 
atsakė man.

Jo yra visa dešinioji pusė 
užgauta; ranką valdo, kilnoja, 
bet pirštai lyg atgrubę, be
jausmiai. Koja gi be spėkos. 
Pasieniais p a s iramstydamas 
nueina išeituvėn, tai ir viskas. 
Šiaip turi gulėti lovoje, nes ko
ją skauda.

Ir daktaras ii’ jis pats sa
ko, jog eina geryn. O gal bus 
tik drūčiai skersvėjo užgautas. 
Nelaimė įvyko einant darban 
trečiadienio rytą. Sako, ant 
syk kojos susipyko: viena eina 
į šitą pusę, antroji į kitą ir 
kuomet tarpe jų sutartis sukri- 
ko, tai vos užėjau viršun atsi
gulti lovoje.

Ar ilgai jam reiks gulėtis, 
— ateitis pasakys.

J. N.

Dėlto, kad ši lenkaite nuo bar
barų nacių nuslėpė lašelį pie
no sergančiam lenkų kūdikiui, 
jinai už tai atmokėjo savo gy
vastimi. Šis vaizdas matomas 
naujausiame Sovietu judyje 
“Tai Yra Priešas,’* dabar ro
domame Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

brock’s vakarų dykumų rodeo 
ir Hollywood© drebinantis cir
kas atvyksta į New Yorko Po
lo Grounds pradedant šiuo 
sekmadieniu, liepos 12-ta, ir 
išbus visą savaitę, baigiant 19.

Veiksmas prasideda lygiai 
2 :30 po pietų ii’ 7 :30 vakarais. 
Polo Grounds randasi prie 
155th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Jeigu jums nesitaikė būti 
rodeo rūšies cirke, jums bus 
labai pravartu gauti bent ma
žylį paveikslą, kas ten maty
sis.

Pirm visko reikia priminti, 
jog jame dalyvauja 962 akto
riai — laukinių arklių ir gal
vijų gaudytojai - jaukintoj ai 
raiteliai, imtynės su laukiniais 
buliais, indijonai su savo trik- 
sais, virvėmis važinėtoj ai ir 
šokinėtojai, važinėtojai nesvie
tišku greičiu mašinomis, su ku
riomis jie atsimuša į plytų sie
nas, peršoka per didžiulį bu- 
są. pervažiuoja žmones, kurie 
pasikėlę nueina sau ar koks 
kitas stebuklas su jais atsitin
ka.

Bodėjui vadovaus žymus di
rektorius Tom Aumann. Daly
vaus toki triksteriai, kaip 
Lucky Lott, “Geležinis” Perry 
ir kiti.

Paskiausiu aktu parodoma 
labai sumažintas Tokio, Japo
nijos sostinės paveikslas, su 
atakomis iš oro ir ore sudu
žusiu bomberiu. Pelnas, sako 
rengėjai, eis pirkimui karo 
bonų ir štampų.

Mylintiem sąjūdį, triksus ir 
juos sekantį juoką rodeo bū
na mėgiamiausia prašmatnybe.

Arturo Toscanini dovanojo 
100 rekordų išdalinimui laivy
no stotims šioje apylinkėje.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

AT Y D AI!
Brooklyno LDS Kuopų 

Svarbiu Reikalu
Kaip matėte Laisvėj, Rau

donojo Kryžiaus atstovas krei
pėsi į Brooklyno lietuvius nu
pirkimui ambulanso.

Pradžia jau padaryta — šv. 
Jurgio Draugija paskyrė $200, 
taipgi Piliečių Kliubas prisidė
jo ir gal daugiau organizaci
jų tai padarė. #

Tuo reikalu šaukiama kon
ferencija, liepos (July) 17 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 8 vai. vakare. Bus iš
dirbti planai, kokiu būdu 
Brooklyno lietuviai galės su
kelti $1,500.

LDS 1-ma kp. išrinko at
stovus. Visos LDS kuopos tu
rėtų prisidėti, prisiunčiant at
stovus. Jei kurių kuopų susi
rinkimai praėjo, kuopų komi
tetai kviečiami dalyvauti. Visų 
pareiga prisidėti prie šio dar
bo.

LDS 1-mos Kp. Komisija.

Sulaikė Apgaviką
Policija sulaikė tūlą Appel, 

seno kriminalinio rekordo sa
vininką. Kaltina, kad jis ap
sukęs kelias dešimt šeiminin
kių. Jis persistatydavęs namų 
pirkėju ir neva rankpinigiais 
jduodavęs bevertį čekį. Iš če
kio jam visada reikėdavę gau
ti grąžos, kurią iš šeimininkių 
jis paimdavo grynais pinigais.

Lietuviškoji Union Avenue 
ir apylinkės šiomis dienomis 
pradėjo dabintis, tarsi merge
lė į šliūbą. Šian ir ten plauna
ma ir dabinama krautuvių 
langai, ant gaisrinių laiptų iš- 
kabinėjama vėliavukės, sienos- 
na įsukinėjama stambūs kab
liai, kurie turės atlaikyti di
džiąsias vėliavas.

Union Avenue puošiasi pa
gerbti savo ir apylinkės vaiki
nus, kurie išėjo mušti Hitlerį 
ir jo sėbrus. Ties ta vieta, kur 
į Union Avė. susibėga penkios 
gatvės, žinoma, kaipo Lituani- 
ca Aikštelė, ši sekmadienį, lie
pos 12-tą, iškilmingose cere
monijose bus iškelta Tarnybi
nė Vėliava.

Tarpe kalbėsiančių šiose ce
remonijose bus ir dienraščio 
Laisvės redaktorius Rojus Mi- 
zara. U. G.

Išnešioja Krautuvėms 
Kainų Taisykles

New Yorko mieste sumobi
lizuota 1,000 moterų liuosno
rių išnešioti 115,000 maisto ir 
drabužių krautuvininkam in
formacijas, kad jie turės išsta
tyti matomose vietose aukš
čiausias (lubines) produktų 
kainas.

Penkiose valstijose tam dar
bui sumobolizuota 50,000 mo
terų. Jų darbas, kaip sako šios 
apylinkės direktorius Dr. John 
F. Sly, nesieks toliau švietimo 
ir informacijų gavimo ir teiki
mo, taipgi kaimyniško rišimo 
dėl tų kainų iškilsiančių prob
lemų.

Po tuo vardu majoras La 
Guardia atidaro vartotojų pa
rodą šį penktadienį, liepos 10, 
Brooklyno Muziejuje, Eastern 
Parkway ir Washington Ave. 
Ji čia veiks iki rugpjūčio 2-ros, 
kiekvienam iš Civilinių Apsi
gynimo skyrių turint parodoj 
savo “dieną.” Po to paroda 
keliaus po visas miesto sekci
jas.

Parodos tikslas yra infor
muoti visuomenę apie reikalą 
prisilaikyti nuo pirkimo tūlų 
dalykų, taipgi atsargiai varto
ti ir taupyti jau turimus, ta
me skaičiuje maistą, drabu
žius ir namų įrengimą.

Gazolinos Kortos
Pastovioms gazolinos kor

toms gauti registracija prasi
dėjo 9-ta, taipgi dar bus šian
dien, 10-tą, ir 13-tą, liaudies 
mokyklose.

Liepos 10-tą registracija 
prieš piet, nuo 9 iki 12:30.

Liepos 13-tą — po piet, nuo 
3 iki 7 vakaro.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras prosytojas 

(preseris). Turi būt patyręs prosy
tojas ant geros rūšies vyriškų kau
tų.

S. MARKOWITZ,
15-17 E. 16th St, N. Y. C., 9th fl.

(158-1601

Pajieškau darbininko dirbti prie 
Restauranto valymo. Prašome kreip
tis pas A. Barzda, 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (157-162)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja keturi kambariai 
labai ramioje vietoje, garu apšildo
mi. Šiltas vanduo per ištisą vasa
rą. Renda žema. Kastantas Saba
liauskas, 5444—82nd St., Elmhurst, 
L. I. (zvanelį paspauskite basemen- 
te.) (160-161)

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilevves St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTSIšegzaniiuuojaAKIS PritaikoAKINIUS

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.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Įkaitino Ponavime Iš 
Prostitucijos

Iš 37 neseniai areštuotų ab- 
lavose ant įtartinų užkaborių 
Harleme ir aukštojoj West 
Sidėj, šeši įkaitinti ponavime 
iš verstinos prostitucijos ir su

laikyti teismui. Penki vyrai 
padėti po $10,600 kaucijos 
kiekvienas ir 1 moteris po 
$7,500.

Marian Anderson, pasauli
niai gai’si negrė kontralto, dai

giuos Lewisohn Stadiume lie- 
i pos 16-tos vakarą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Krautuvėje yra 
dideli* pasirin
kimas I a i kro- 
džių. I a ikrodė- 
lių, deimantinių 
Žiedų, auksinėj 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IK 

KAINOMIS
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

VERI-THIN AIRWAY . . Pink BOSITE 

or yellow gold filled case with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jewels . $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

J
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