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Pastaraisiais laikais mūsų 
įstaigos išleido nemažai nau
dingų brošiūrų. Bet jų platini
mas labai lėtai eina.

Geriausia literatūros plati
nimo organizacija, tai Lietu
vių Literatūros Draugija. Jos 
kuopos kadaise toje srityje la
bai gražiai darbuodavosi.

štai ką rašo vienas draugas: 
“Mūsų mieste lietuviai taip 

aptingo, kad nieko nebenori 
veikti, nei skaityti. Tamstos 
gana daug prisiuntėte visokios 
naudingos literatūros ir sako
te, kad reikia parduoti. Bet 
kad tamstos žinotumėte, jog ir 
už dyką duodant nenori skai
tyti. Jeigu kuriam pasiūlai ko
kią knygelę, tai atsakymą 
gauni, kad nepamato arba 
angliškai skaito.’’

šio draugo nusiskundime, 
be abejo, tiesos yra. Bet ne 
visur taip yra ir ne visi lietu
viai šitaip paseno arba suame- 
rikonėjo. Esu buvęs tokiuose 
parengimuose, kuriuose, gerai 
paagitavus, buvo labai daug 
brošiūrų išparduota be jokio 
vargo.

Reikia darbo, pasiryžimo ir 
talkos.

Kiekviena LLD kuopa pri
valo turėti literatūros platin
tojus.

Skaitau korespondencijoj iš 
Waterburio, jog tenykštė LLD 
25 kuopa išrinko dvi drauges 
literatūros platinimui. Esu tik
ras, kad tos draugės gražiai 
pasidarbuos ir pasekmės bus 
geros.

Beje, vėl gavome didelį 
pluoštą raštų nuo Lietuvos ra
šytojų. Jų daug tilps žurnalo 
“Šviesos” 3-čiam numeryje. 
Dalis tų raštų tilps dienraš
čiuose.

Korsakas parašė ilgą raštą 
apie amžiną vokiečių pasiryži
mą išnaikinti lietuvių tautą. 
Galvojame apie išleidimą bro
šiūros formoje.

Pronaciškų menševikų vieti
nė gazieta (“N. Gadynė”) 
liepos 9 dieną perspausdino 
Kaune nacių leidžiamo dien
raščio “J Laisvę” raštą. Jame 
koks ten Hitlerio pastumdėlis 
išplūsta ir išniekina mane ir 
Mizarą.

šitas nacio raštas “N. Gady
nės” redaktoriams kaip svies
tas ant duonutės.

Mes irgi nepykstame. Jeigu 
naciai mus giltų, tai reikėtų 
apsižiūrėti, gal kur darome 
baisią klaidą. O kai jie plūsta, 
tai aišku, kad mes laikomės 
teisingai.

“Amerikos” ir “Draugo” re
daktoriai prirašė ilgas špaltas 
ponios Bulotienės sapaliojimų 
prieš Sovietų Sąjungą. Betgi 
“Long Island Daily Press” re
porteris turėjo pasikalbėjimą 
su Bulotiene ir paduoda jos 
mintis. Tose mintyse nė vieno 
pikto žodžio nesiranda prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kaip dabar išsiaiškinti šitą 
misteriją? Ar ponia Bulotienė 
lietuviškiems redaktoriams aiš
kino dalykus vienaip, o ameri
koniškiems reporteriams ki
taip ?

O gal angliškas laikraštis 
tos moteriškės plepalus prieš 
Amerikos talkininkę pasiuntė 
į gurbą, o “Amerikos” ir 
“Draugo” pronaciški redakto
riai dar padidino ir su pasigė
rėjimu patalpino?

Ką Amerikos militarinis 
teismas nuspręs prieš nacių 
šnipus ir sabotažninkus, ku
rie dabar teisiami Washingto
ne, pamatysime vėliau. Tiek
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Vichy Francija Protes
tuoja Amerikai

Vichy, Francija, liep. 16.
— Vichy francūzų valdžia 
užprotestavo Jungtinėms 
Valstijoms, kad jos paskyrė 
savo karinius atstovus tar
tis su Laisvųjų Francūzų 
vyriausybe Londone.

EI Alamein Fronte Vie
nur Laimį Fašistai, 

Kitur Anglai
Cairo, Egiptas, liep. 16.

— Anglų komanda pranešė, 
jog vokiečiai ir italai šiek 
tiek laimėjo pajūriniame, 
geležinkelio ruožte ir Tel 
El-Eisa srityje, už desėtko 
mylių į vakarus nuo EI Al
amein, Egipte. Bet pietinia
me to fronto gale anglai at
mušė fašistų atakas ir už
ėmė vieną kalno briauną; 
paėmė kiek fašistų į nelais
vę.

Berlin, liep. 16. — Vokie
čiai skelbia, kad jie atka
riavę kelias aptvirtintas po
zicijas EI Alamein srityje 
ir suėmę oficierių štabą 
vieno anglų bataliono. Vo
kiečių orlaiviai bombarda
vo anglus užfrontėje ties 
Dar El-Rahil ir atakavo 
anglų geležinkelio stotį EI 
Alamein.

London, liep. 16.— Ang
lų orlaiviai veikliai bombar
davo fašistų prieplaukas ir 
orlaivių stovyklas srityse 
Tobruko ir Bengazi, Libi
joj; taipgi atakavo subūri
mus priešų kariuomenės ir 
sunaikino 13 vokiečių trokų 
ir vieną tanką.

Prezidentas Reikalau
siąs Užšaldyt Algas
Washington. — Praneša

ma, jog prezidentas Rbose- 
veltas neužilgo kreipsis į 
kongresą, kad išleistų įsta
tymą, kuriuom būtų užšal
doma bei pastoviai nustato
ma algos darbininkams ir 
darbvedžiams. Tatai esą rei
kalinga, kad galima būtų 
suturėt reikmenų kainas 
nuo iškilimo per aukštai.

Teigiama, kad preziden
tas taipgi reikalaus duoti 
jam teisę finansiniai paremt 
kai kuriuos biznius, jeigu 
uždraudimas kelti kainas 
jiems tikrai kenktų.

London. — Nacių užim
tuose kraštuose miršta 40 
procentų daugiau kūdikių, 
negu pirmiau.

dabar galima pasakyti, kad ši
tie bjaurybės pilnai užsitar
nauja mirties bausmės. Jie čia 
atvyko naikinti Ameriką, lai 
Amerika sunaikina juos be jo
kio pasigailėjimo.

Kas dabar tyli ir nereika
lauja atidarymo antro fronto 
prieš Hitlerį, tas nusideda 
prieš geriausius Jungtinių Tau
tų interesus.

Rytiniame fronte padėtis 
pasidarė visai kritiška. Tiktai 
smūgis Vokietijai vakaruose 
situaciją tuojau pataisytų.

Anglai Vis Stipriau 
Reikalauja Atidaryt 
Antrą Frontą Dabar

Sovietai Apleido Bo- 
gučarą ir Millerovo;

Voronež Vis Pavojuje
London. — Vis daugiau 

anglų šaukia savo valdžią 
tuojau atidaryt antrą fron
tą prieš Hitlerį Europoje. 
Praeitos savaitės pabaigoj 
įvyko dideli masiniai susi
rinkimai Glasgowe, Liver- 
poolyj ir kituose miestuose, 
kur buvo priimtos rezoliu
cijos su raginimais, kad 
Anglija, negaišuodama, ati
darytų naują frontą Euro
pos sausumoje ir duotų So
vietam pilniausią pagalbą.

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Sovietai per 
savo ambasadorių Ivaną 
Maiskį vėl prašė Angliją 
drauge su Amerika tuojau 
siųsti kariuomenę į Vaka
rų Europą.

Maskvoje yra nurodoma, 
kad vokiečiai tapo priversti 
pergabent eilę savo divizijų 
iš Franci jos ir Belgijos į 
Voronežo frontą; tuo būdu 
jie nusilpnino hitlerininkų 
jėgas Vakarinėje Europoje 
ir palengvino talkininkams 
daryti žygį ten prieš na
cius.

PAVOJUI Iš JAPONŲ 
PUSĖS

Anglai, reikalaudami sa
vo valdžios greitu laiku ati
daryt antrą frontą, nurodo, 
kad jeigu vokiečiams pavyk-

Kaip Krantų Sargas Užtiko Sabotažninkus 
Atgabentus Nacių Submarinu

Washington. — Long Is
lando, N. Y., krantų sargy
bos jūreivis Jack Cullen pa
liudijo karo teismo komisi
jai, kaip išėjo krantan ke
turi vokiečiai sprogdinto
jai, kuriuos atgabeno nacių 
submarinas. Tai buvo birže
lio 13 paryčiais, ūkanoje ir 
tamsoje. Iš submarino jie 
daplaukė arčiau kranto gu
minėje, sulankstomoje val
tyje ir išbrido iš vandens; 
pora buvo apsivilkę maudy
mosi kostiumais.

Jūreivis Cullen pasitaikė 
Ten visai netikėtai ir už
klausė, ką jie čia veikia. 
Vokiečiai sakė, kad jie, gir
di, “klemsus gaudę” ir jų 
valtis prisvilus. Jūreivis ži
nojo, jog toj vietoj Amą- 
gansett’o pakraščiuose nėra 
klemsų.

Vienas iš keturių nacių 
grąsino nužudyt Culleną, 
paskui bandė papirkt jį. Sa
ko, “štai tau trys šimtai do
lerių, ir tylėk.”

Cullen priėmė kyšį, bet 
paskui, kai atrodė, kad jau 
nėra jam pavojaus, jis greit

Japonai Užėmė Dvi
Chiny Prieplaukas

Chungking, Chinija. — 
Chinų valdžia pripažino, 
kad japonai užėmė Wen
chow ir Juian prieplaukas, 
225 mylios į pietus nuo 
Shanghajaus.

tų laimėt stambias pergales 
pietiniame Sovietų fronte, 
tai japonai galėtų užpult 
Sovietinį . Sibirą. Japonai, 
sakoma, šiomis' dienomis su
telkė 360 tūkstančiu savo 
kariuomenės M a n c h ukuo 
krašte, kuris rubežiuojasi 
su Sibiru, ir persiuntė į 
Manchukuo daug Japonijos 
orlaiviu.

Primenama, kad rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiai bū
tų tinkamiausias japonam 
laikas atakuot Sibirą.

Tūli anglų karininkai, ta
čiau, sako, kad reikią išsa
miai prisiruošti ir, kartą 
atidarius antrą frontą, pa
stoviai jį išlaikyti, o “ne tik 
suduot priešam smūgį ir 
bėgt.”

AMERIKOS LAIVYNO 
ATSTOVAS ANGLIJOJ 
Londone dabar lankosi 

William C. Bullitt, specialis 
padėjėjas Frank Knox’o, 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretoriaus. Manoma, kad 
jis tariasi su Anglijos lai
vyno ministerija apie ge
riausius būdus kovai prieš 
fašistų submarinus.

(Vakar per klaidą buvo 
pranešta, kad atvyko Lon
donan ir pats Knox, Ame
rikos karo laivyno sekreto
rius.) 

apie tai pranešė krantų sar
gybos stočiai ir įteikė gau
tus pinigus. Suskaičius, pa
sirodė, kad naciai davė jam 
ne 300 dolerių, bet tik *260, 
nusukdami 40 dolerių.

Tuomet Uullen ir keli ki
ti krantų sargai, apsigin
klavę šautuvais, leidosi j ie
škot įsiveržėlių. Bet naciai 
jau buvo pasišalinę. Sargai 
rado užkastas smėlyje dė
žes TNT sprogimų ir pa
degančiųjų bei eksploduo- 
jančiųjų “paišelių” ir 
“plunksnų.”

(Tąsa 5-tam pusi.)

Aukščiausias Californijos Teismas 
Palaiko Komunistų Rinkimų Teises

San Francisco, Calif. — 
Koanunistų Partija Califor- 
nijos valstijoj vėl dalyvaus 
rinkimuose.

Aukščiausias v a 1 s t ijos 
teismas vienbalsiai nuspren
dė, kad Californijos įstaty
mas, išleistas 1940 metais 
prieš Komunistų Partijos 
dalyvavimą rinkimuose, yra 
priešingas Jungtinių Vals
tijų konstitucijai.

Calif, valstijos sekreto
rius Peek buvo atmetęs 
Komunistų Partijos kandi
datus rinkimams. Los Ange
les apskričio teismas tada 
palaikė tą atmetimą. Dabar 
aukščiausias valstijos teis
mas pareiškė, jog Komuni-

Sov. Lakūnai Nuskan
dino 5 Nacių Laivus
Maskva, liep. 16. — So

vietų lakūnai nuskandino 
Baltijos Jūroje tris vokie
čių šarvuotus laivukus, vie-
ną sargybos laivuką ir vie
ną ginkluotą transporto lai
vą.c

Nutarta Pridėt po 44c. 
Per Dieną 157,009 
Plieno Darbininką

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba aš- 
tuoniais balsais prieš ketu
ris nutarė, kad vadinamos 
“mažosios” plieno kompa
nijos turi pridėt po pusšeš
to cento valandinės algos 
savo darbininkams; tai iš
eitų 44 centai priedo per 
dieną. Toms kompanijoms 
dirba 157,000 darbininkų, 
kurie priklauso Jungtinei 
Plieno Darbininkų Unijai, 
CIO. Unija reikalavo pakelt 
jiem algą po doleri dienai.

Karinių Darbų Taryba 
dauguma balsų užgyrė ki
tus unijos reikalavimus — 
užtikrintu kad kompanijos 
vykdys sutartis su unija; 
atskaitys nuo mokamų dar
bininkam algų duokles uni
jai (check-off )ir užtikrint 
kiekvienam darbininkui ne 
mažiau kaip po 72 centus ir 
pusę už darbo valandą.

CIO atstovai Karinių 
Darbų Taryboje nepaten
kinti, kad ji nutarė pridėt 
darbininkam tik po 44 cen
tus algos per dieną. Bus 
leista visiem unijos nariam 
balsuot, ar priimt ar atmest 
tokį priedą.

Hitleris Nužudė 10,000 
Už Heydrichą

Maskvos radijas pranešė, 
I kad hitlerininkai nužudė 
jau 10,000 čechoslovakų už 
tai, jog kokie tai du vyrai 
užmušė R. Heydrichą, slap
tosios nacių policijos ko- 
mandierių Čechijoj - Mora
vijoj.

Chungking. — Shansi 
provincijoj Chinijoj chinai 
užmušė 2,000 japonų.

stų Partįja turi teisę daly- 
vaut rinkimuose.

Aukščiausias teismas, pa
žymėdamas, kad 1940 m. į- 
statymas yra politiniai ne
teisingas, sako:

Tas įstatymas buvo tai
komas prieš tokias parti
jas, kurios stoja už valdžios 
nuvertimą per jėgą ir prie
varta. “Bet nėra jokio įro
dymo, kad Komunistų Par
tija reikalautų nuverst val
džią tokiu būdu.”
( Todėl negalima uždraust 
Komunistų Partijai statyt 
savo kandidatus rinkimuo
se, — nusprendė tas teis
mas. ./

Californijos aukščiausio

Maskva, liep. 16. — So- ’ 
vietų kariuomenė pasitrau
kė iš Bogučaro ir Millero
vo.

Bogučar stovi prie Dono 
upės, apie 190 mylių į šiau
rių vakarus nuo pramonės 
miesto Stalingrado, esančio 
prie Volgos upės. Millerovo 
yra geležinkelio stotis už 
125 mylių į rytus nuo Ros
tovo.

Raudonoji Armija įsitvir
tino prie upės už 15 mylių į 
rytų šiaurius nuo Millero
vo.

Vokiečiai ir vengrai štur
muoja Voronežą iš vakarų, 
šiaurių ir pietų su daugiau 
kaip tūkstančiu tankų ir 
keliomis divizijomis pėsti
ninkų ; mūšiai eina vis žiau- 
ryn.

Vienas priešų būrys buvo 
įsiveržęs kraštan miesto, 
bet raudonarmiečiai išgrū
do jį laukan. Sovietinės jė
gos taip pat sunaikino šta
bą vienos fašistų divizijos.
SOVIETAI ATGRIEBĖ

TŪLAS POZICIJAS
Raudonoji Armiją šiek 

tiek atlaužė atgal galus 
“replių,” kuriomis naciai 
stengėsi suimt Voronežą, ir 
atgriebė kai kurias pozici
jas į vakarus nuo to mies
to.

Kalinino fronte, į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos, so
vietinė kariuomenė atmušė 
vokiečių atakas, paskui pati 
kontr-atakavo ir atėmė iš 
vokiečių vieną kelią ir auk
štuma, iš kurios dabar bom- 
b a r d u o j a prisiartinimus 
prie to kelio.

SMŪGIAI VOKIEČIŲ 
TANKAMS

Įvairiose fronto dalyse 
sovietiniai lakūnai sudaužė 
bei sužalojo daugiau kaip 199 
vokiečių tankų ir 160 trokų 
su kariais ir reikmenimis.

Vienas Sovietų tankų da
linys ir su juom veikusi 
grupė Štormovikų orlaivių 
užmušė virš 1,000 vokiečių 
ir sudaužė dvyliką jų tankų 
per dieną.

teismo sprendimas yra smū
gis tiem, kurie pasinaudoda
mi pareiškimais Jungtinių 
Valstijų generalio prokuro
ro Fr. Biddle’o byloje dėl 
Bridges’o deportavimo, no
rėjo visiškai uždraust Ko
munistų Partijai gyvuoti.

Biddle tada neteisingai 
sakė, kad Bridges, CIO va
das unijų, priklausęs Ko
munistų Partijai ir kad Ko
munistų Partija šaukianti 
nuverst Amerikos valdžią 
per prievartą.

Išsivystė platus judėjimas 
Californijoj ir kitose vaka
rinėse valstijose prieš 
Biddle’o įsakymą deportuot 
Bridgesą atgal į Australiją.

Maskva, — Voronežo pa
dėtis vis dar tebėra labai 
pavojinga. Bet smarkiais 
užpuolimais iš miesto sovie
tiniai kovotojai per dvi pa
skutines dienas privertė vo
kiečius jau tik gintis kelio
se vietose arti Voronežo.

Naciai turi nutiesę tiltus 
per Dono upę į šiaurių va
karus ir pietų vakarus nuo 
Voronežo. Per tuos tiltus 
jie permetė didelį skaičių 
savo kariuomenės iš vaka
rinio upės šono į rytinį.

Siaučia įnirtę mūšiai tarp 
šimtų tankų iš vienos ir an
tros pusės už 15 mylių į 
pietus nuo Voronežo.

Raudonarmiečiai i š v ijo 
fašistus iš vieno didelio kai
mo arti Voronežo ir užėmė 
vieną punktą prie geležin
kelio. .Sovietiniai lakūnai 
sudaužė vieną priešų tiltą.

Vienas raudonarmiečių 
dalinys sunaikino 98 vokie
čių tankus ir užmušė 1,500 
jų kariuomenės vakarinėje 
Dono pakrantėje.

Kalinino srityje sovieti
niai lakūnai sudaužė 110 
vokiečių orlaivių pačioje jų 
stovykloje.

Atviras Sukilimas 
Vengrijoje

London, liep. 16. — Vo
kiečių Trans - Ocean žinių 
agentūra pripažino, kad 
sausio mėnesį šiemet buvo 
išsiveržęs atviras sukilimas 
prieš fašistus pietinėje 
Vengrijoje ir kad dabar 
teisiami to sukilimo kalti
ninkai, tarp kurių, matyt, 
yra ir Vengrijos valdinin- 
kų.

Vengrijos ministeris pir
mininkas von Kallay paskel
bė, kad tapo užmušta 2,- 
550 serbų, kuriuos jis kal
tino atviru sukilimu.

Serbų partizanai buvo už
puolę vengrų žandarus ir 
rubežiaus sargus ir nuko
vę septynis jų. Įvyko tikras 
mūšis tarp vengrų kariuo
menės ir žandarų, iš vienos 
pusės, ir serbų partizanų iš 
antros.

r

Apstabdomas Naciu 
“Žaibiškumas”

Maskva, liep. 16. — So
vietu kariuomenės laikraš
tis “Raudonoji žvaigždė” 
teigia, kad vokiečių “žaibi
škas” karas ties Voronežu 
tapo apstabdytas.

Ang’v Lakūnai Naikina Sta
tomus Nacių Submarinus
London. — Anglų orlai

vių komanda teigia, kad jie 
žymiai silpnina vokiečių 
submarinu jėgas, bombar- 

I duodami naciu submarinu 
statyklas St. Nazaire, Nan- 

| tęs ir Lorient, Francijoj, ir 
Wilhemshavene, Kielyje, 
Rostocke, Luebecke, Em de
ne, Bremene, Danzige ir 
Flensburge, Vokietijoj.
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Kirsti Jam Dabar!
Mes jau ne kartą rašėme; kad dauge

lis Amerikos laikraščių ir milijonai 
žmonių, — visokių klasių ir visokių 
sluogsnių žmonių, — yra griežtai pasi
sakę už tai, kad tuojau būtų atidarytas 
antrasis frontas Europoje. Kai kurie tų 
laikraščių labai ryškiai, labai griežtai 
taria savo žodžius tuo reikalu. Štai, va, 
turime po ranka editorialą dienraščio 
“Courier - Journal” (išeidinėja Louis
ville, Kentucky), iš birželio 30 dienos. 
Laikraštis, be kitko, žymi:

“Vienintelis būdas Hitleriui sunaikinti 
yra tas: smogti jam ten, kur jis yra 
silpniausias, — okupuotuose kraštuos ir 
jo naminiame fronte. Tą Britanijos 
aviacija ir daro (deja, per pastarąsias 
porą savaičių to mes nematome. — “L.” 
Red.) masiniu iš oro bombardavimu. Ta
čiau vien tik išoriniu bombardavimu gal 
būt nebus galima pasiekti tikslas. Išo
rinis bombardavimas savo tikslo nepa
siekė Chinijoj, Ispanijoj ir Britų Salo
se...”

Laikraštis, beje, primena, kad, jeigu 
Jungt. Valst. ir Britanija mano, kad dėl 
nepasisekimų Afrikoje jos negalinčios 
atidaryti antrojo fronto Europoje, tai 
Hitleris kaip tik to ir tenori. Jis tam 
gal būt tik ir pradėjo griežtesnį ofensy- 
vą Afrikoje.

Vadinasi, Jungtinės Tautos neprivalo 
daug paisyti to, kas bus Afrikoje. Žino
ma, negalima apleisti ir to fronto, bet 
podraug privalo būti atidarytas naujasis 
frontas, antrasis frontas ten, kur butų 
galima smarkiausiai Hitleriui smogti. 
Kai jis pajus smūgius Vakarų Europo
je, tuomet jo jėgos susilpnės ir Afrikoje 
ir Rytų Fronte.

A r Japonija Puls Sovietų
Sąjungų?

. Daugelis žmonių šiandien stato klau
simą: “Ar Japonija puls Sovietų Sąjun
gą Tolimuose Rytuos?”

Be abejo, niekas negali į tai atsakyti, 
apart pačių Japonijos plėšikų. O jie gi 
nesakys. Plėšikais, banditais pasitikėti 
niekad negali, gi Japoniją kaip tik toki 
ir valdo.

Žinoma, kad Japonija gali užpulti So
vietų Sąjungą Tolimuose Rytuose. Rei
kia žinoti, kad šiandien Japonija mažai 
kur kitur veikia, apart Chinijos. O Chini- 
joje ji savo jėgų dar nėra išeikvojusi 
perdaug. Todėl gal Tokio imperialistai 
koncentruojasi, gal jie laukia progos 
bandyti pasielgti su Sovietų Sąjunga, 
kaip jie pasielgė su Perlų Uostu arba 
kaip Hitleris pasielgė su Sovietų Sąjun
ga pereitų metų birželio 22 d.

Mūsų nuomone, jeigu tikimasi, kad 
japoniški plėšikai gali užpulti Sovietų 
Sąjungą, Jungtinės Tautos privalo tuo
jau atidaryti antrąjį frontą Europoje. 
Nors kartą Jungtinės Tautos privalėtų 
imti iniciatyvą savo rankosna; jos pri
valo kirsti priešui smūgį, jos privalo 
pradėti ofensyvą. Jei tas bus greit pa
daryta, tuomet japoniški plėšikai gal 
apsigalvos ir nebandys kišti savo purvi
no snapo į Sibirą.

Pavojus Amerikai
Kada Raudonoji Armija didvyriškai 

mušasi prieš pasaulio fašistines jėgas, 
tai tas reiškia, kad ji kraują lieja, jos 
kariai žūva ne vien už Sovietų Sąjungos 
laisvę, bet kartu už Anglijos, Amerikos 
ir visų Jungtinių Tautų laisvę. Jeigu 
Raudonoji Armija laimės, tai ir mes lai
mėsime. Jeigu ji pralaimės, tai tas reiš
kia, kad karas bus ilgas ir milijonai A- 
merikos jaunuolių žus kovoj. Kiekvie
nas sąžiningas žmogus, kiekvienas hitle-

rizmo priešas, kiekvienas, kuris nori 
Amerikos karo laimėjimo, turi viską da
ryti, kad Raudonajai Armijai padėti. O 
padėti gali tik antras frontas prieš Hit
lerį Europoj.

Bet Jungtinėse Valstijose yra žmonių, 
kurie kaip tik džiaugiasi Hitlerio laimė
jimais. Paimkime “Keleivį,” jis džiau
giasi Hitlerio laimėjimais. Jis platina 
visokius Goebbelso prasimanymus. Tą 
pat daro “Naujienos” ir “Draugas.”

Kiekvienam dabar yra aišku, kad, jei
gu Anglija su Jungtinių Valstijų pagel- 
ba, atidarytų prieš Hitlerį antrąjį fron
tą, tokį frontą, kaip jau antri metai lai
ko Raudonoji Armija, tai šiemet hitleriz- 
mui būtų galas! Karas baigtųsi su ma
žiau pražuvusių gyvasčių ir turto. Ar 
tokio ^fronto nori “Keleivis”? Nieko pa
našaus! Jis ir kiti pro-hitlerininkai ken
kia kaip įmanydami antrojo fronto ati
darymui ir niekina Sovietų Sąjungą, tą 
didžiulę Amerikos talkininkę.

Yra ir kitu elementu, kurie sudaro v L 7
Amerikos karo pralaimėjimui pavojų. 
Mr. Kaltenborn pareiškė: “Nėra reikalo 
kalbėti apie antrąjį frontą, kol pergalė 
neatsiekta Libijoj.” Tokis nusistatymas 
tikrai veda Angliją ir Ameriką prie karo 
pralaimėjimo. Tai munichierių, tai 
chamberlainiečių giesmė. Tai reiškia: 
“Lai Hitleris su savo razbaininkais žudo 
Sovietų Sąjungos žmones.” Tai reiškia 
Hitlerio politiką — padalinti Jungtinių 
Tautų jėgas ir jas paskyrium sunaikin
ti, pirma Sovietų, paskui Anglijos, pas
kui Amerikos.

Libijos frontąs yra tik nykštukas. Ir 
Libijos frontui taip pat geriausiai gali
ma padėti, pradedant Hitlerį mušti 
Francijoj, Belgijoj, Holandijoj, Danijoj, 
Norvegijoj ir pačioj Vokietijoj. Ir ant
ras frontas yra lygiai reikalingas, kaip 
Sovietų Sąjungos, taip ir Anglijos ir 
Amerikos karo laimėjimui.

Kitas asmuo, tai Mr. Philip Simms, 
pasirodęs “World-Telegram” laikraštyj, 
kur jis, dėstydamas Hitlerio planus, nu
šnekėjo, kad 1942 metais Hitleris ant 
žut-but nori taikos, būk Hitleris norįs 
tik Sovietų Sąjungą sunaikinti, kad jis 
jau senai “užtikrino” Angliją, kad Ang
lijos imperija paliks čielybėj ir ramy
bėj, kad Amerikon jis nei nemano ateiti, 
priešingai, dar gal pažadės Jungtinėms 
Valstijoms pagelbą kare prieš Japoni
ja.

Kas šiandien gali rašyti taip po to, 
kada Hitleris pavergė visą Centralinę ir 
Vakarų Europa? Kas gali taip rašyti po 
to, kai Hitlerio lėktuvai į pelenus paver
tė visą eilę Anglijos miestų? Kas gali 
rašyti taip, kada Hitlerio šnipai su pek
liškomis mašinomis išlipo Amerikoj, kad 
naikinti mūsų industrijos centrus, o sub- 
marinai skandina laivus? Taip gali rašy
ti tik tas, kuris nori sugriauti Jungtinių 
Tautų vienybę, kuris vis dega neapykan
ta prieš Sovietų Sąjungą, o ne prieš Hit- 
lerį.

Pagaliau “N. Y. Times” pradėjo atvi
rai rašyti, kad Anglija ir Jungtinės Val
stijos neturinčios rūpintis “pagelba.ru- 
sams,” kad antrąjį frontą reikią atidė
ti iki 1943 metų, kad būk Raudonoji Ar
mija turinti užtektinai vietos trauktis, 
manevruoti, o tuo laiku Anglija ir Ame
rika geriau prie karo prisirengsiančios.

Šitoki raštai rodo, kad yra žmonių, 
kurie rūpinasi sugriauti Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Jungtinių Valstijų su
tartį, kalbančią, jog tuojau, dar 1942 
metais, reikia atidaryti antrąjį frontą 
prieš Hitlerį Europoj, šitoki raštai ro
do, kad hitleriški elementai veikia tam, 
kad atvedus Jungtines Tautas prie karo 
parlaimėjimo.

Taip susidaro pavojus Raudonajai Ar
mijai, taip susidaro pavojus, kad nebus 
atidarytas antras frontas prieš Hitlerį 
dabar, kada jo visos jėgos yra prieš So
vietų Sąjungą. Aišku, iš to susidaro pa
vojus Amerikai; aišku, susidaro pavojus, 
kad milijonai Amerikos jaunų vyrų tu
rės žūti kovoj, jeigu Sovietų Sąjunga bus 
parblokšta!

Amerikos liaudis reikalauja tuojau 
atidaryti antrąjį frontą prieš Hitlerį. 
Anglijos liaudis reikalauja to paties. 
Sovietų Sąjunga reikalauja, kad sutartis 
butų vykinta. Ir mūsų karo laimėjimas 
reikalauja to paties. Kas tam kenkia, 
tas kenkia Amerikos karo laimėjimui.
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Neapykanta Musų 
Mirtinam Priešui

Maskvos ’“Pravda” liepos 
11 dieną rašo:

Mūsų šalis gyvena sun
kias dienas. Fašistiniai šu- 
nės savo pasiutusiu įdūki- 
mu bando prasimušti į pa
čius opiausius mūsų šalies 
centrus. Kadangi Hitleris 
turi laimėti pergalę nepai
sant kaštų, tai jis be per
traukos grūda naujas divi
zijas, kaip malkas, į karo 
liepsną. Tos divizijos su
pleška nuo mūsų Raudono
sios Armijos smūgių, bet 
jų vieton hitleriniai politi
ko, vengriško ir rumuniš
ko kanuolių pašaro krūvas.

Visos Sovietų žemės akys 
nukreiptos į Doną, tą bran
gųjį, ramųjį Doną, tą rusų 
laisvės ir didvyriškų tradi
cijų upę. Čionai per šimt
mečius rusų žmonės vedė 
garbingą kovą su savo 
priešais. Čionai mirtinais 
smūgiais buvo sudaužytas 
mongolų jungas ir Dmitri 
Donskoy laimėjo amžiną 
garbę. Čia yra kraštas drą
siųjų kovotojų, kurie iš 
gentkartės į gentkartę per
davė savo tradicijas nemir
tinos ištikimybės savo kraš
tui ir drąsos mūšyje. Mili- 
tarinis gabumas randasi 
Dono žmonių kraujuje. Mo
tinos ugdena savo vaikuose 
pasididžiavimą kovotojais 
ir nepaisymą mirties. Jie 
nepažįsta bailių.

Fašistai Pasėjo Neapykantą
Hitleriniai plėšikai ir ko

rikai dar kartą bando So
vietų žmones išgąsdinti, dar 
kartą grūmoja jiems ver
gijos pančiais. Bet tas, ką 
jie sėja užpakalyje ir prie
kyje, yra ne baimė, bet ne
apykanta, deganti neapy
kanta, kokios pasaulis pir
miau nebuvoi pažinęs, bet 
kurią pažins dabar.

Sovietų žmonės neatiduos 
nei savo žemės, nei savęs 
išniekinimui. Mirtis, baisi 
mirtis laukia hitlerinių 
banditų! Mes mokomės di
džiojoj šventosios neapy
kantos mokykloj. Pasaulis 
su pagarba kalba apie Rau
donosios Armijos karių kie
tumą ir atkaklumą. Kokia 
jėga juos tokiais padaro? 
Ogi neapykanta priešui! 
Kiekvienas nešiojasi savo 
atmintyje negirdėtus žiau
rumus, kuriais yra nukloti 
visi nelabojo priešo keliai 
mūsų žemėje — baisūs, 
kruvini keliai. Mes tai žino
me iš tų žmonių, kurie yra 
pabėgę iš fašistinės peklos, 
iš plaukus ant galvos pa- 
statančių pasakojimų iš
laisvintuose distriktuose a- 
pie hitlerininkų darbus lai
ke okupacijos.

Vokietis kareivis Nuren-

berg, iš 514-to Infanteri- 
jos Regimento, 294-tos In- 
fanterijos Divizijos, nese
niai paimtas nelaisvėn prie 
C h a r k ovo, sakė: “Visa 
mūsų kelione iš Kijevo į 
Charkovą susidėjo iš vogi
mo ir piešimo. Visi tie mie
steliai ir kaimai, per ku
riuos mes perėjome —Dou- 
gach, Bogoduchov ir dau
gelis kitų — visai apiplėš
ti ir sugriauti. Kartuvės 
buvo kiekviename kaime, 
ant visų kelių. Aš mačiau 
visokių pakorimų — vyrų, 
moterų, senelių ir berniu
kų. Stary Saltove, pavyz
džiui, buvo pašautas baž
nyčioje, o paskui pakartas 
ant medžio šakos 14 metų 
berniukas.”

Ir taip visur, kur tik vo
kiečiai pereina, savo žvė
riškais ir kruvinais keršiji
mais jie nori gyventojų 
širdysna sukurti baimę. 
Bet vietoj baimės, jie su
kuria neapykantą ir troški
mą atkeršyti. Patys būda
mi baimėje, jie bando pa- 
gelba naujų žmogžudysčių 
ir žiaurumų priversti So
vietų žmones pasiduoti. Bet 
to nebus! Už vieną mirtį 
bus dvi mirtys; už kraują 
bus du sykiu daugiau prie
šo kraujo pralieta! Tai toks 
yra Sovietų liaudies atsa
kymas.

Sunaikink, Arba Būsi 
Sunaikintas

Raudonoji Armija žino, 
kas laukia jos žmonių ir gi
minių, jeigu fašistinės gau
jos prasimuštų pro frontą. 
Hitleriniai nevidonai nero
do pasigailėjimo niekam ir 
nėra jokio liasigailėjimo 
jiems taipgi. Neapykanta 
priešui yra tokia jėga, kuri 
pasidaro nenugalima, kuo
met ja persiima masės. So
vietų žmonės supranta šian
dien geriau, negu bet kada 
pirmiau, kad arba mes su
naikinsime vokiškus įsiver
žėlius, arba jie sunaikins 
mus. Kito kelio nebėra. 
Mūsų didysis patrijotinis 
karas yra mirties ir gyve
nimo kova. Sovietų žmonės 
teturi vieną kelią palaiky
mui savo laisvės, garbės ir 
savo vaikams ateities: su
naikinti priešą.

Tam reikalingas mūsų 
visiškas pasiaukojimas ir 
pilnas atsidavimas krašto 
gynimui. Reikia gelbėti 
frontui permirkant savo 
kasdieninį darbą neapykan
ta priešui.
Vokiečiai jau pažino, kaip 

atrodo partizanai Ukraino
je, Baltarusijoj, Smolenske, 
Orelo ir Tūlos apylinkėse. 
Dabar lai jie susipažįsta su 
Dono partizanais — gimu
siais kariais ir nepalaužia
mais kovotojais. Lai vokie-
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Grupe raudonarmiečiu puola vokiečius “kur nors” Ry
ty Fronte.

Nepa siduokime 
Karščiams

Karščiai nuvargina žmo
nes, padaro tingesni ais, 
tačiau nereikia karščiams 
pasiduoti. Prisiminkime ka
ro frontus. Karštis ten pra
gariškas ir perkūniškas 
triukšmas, tačiaus žmonės 
turi ten būt ir kautis su 
fašistiniu barbarizmu. Tad 
ir mes nebijokime miestuo
se triukšmo ir karščio, dar
buokimės karo laimėjimui 
kas tik kuom išgalime.

Dienraščiui “Laisvei” ka
ras smarkiai kenkia. Ta- 

’čiaus “Laisvė” energingai 
kovoja prieš fašistinius a- 
puokus lietuvių tarpe ir 
mobilizuoja lietuvius armi
jai ir pramonei už mūsų 
šalies ir jos talkininkų pil
ną laimėjimą šio karo. 
Darbuokimės, kad “Lais
vei” netruktų popieros, kad 
ji galėtų tęsti savo puikų 
darbą. Taipgi ir karščiuose 
turime darbuotis, kad gauti 
savo dienraščiui kuo dau
giausia naujų skaitytojų.

Šiomis dienomis puikus 
“Laisvės” rėmėjas drg. A. 
J. Pranaitis, iš Camden, N. 
J., prisiuntė naują metinę 
prenumeratą. Tegu būna 
drg. Pranaičio gražus pa- 
s i r o d y m a s paakstinimu 

čius laukia mirtis kiekvie
nam upės įlenkime, kiek
viename griovyje, už kiek
vieno krūmo, kiekvienam 
kaime. Mes turime progą 
ne tik sulaikyti priešą, bet 
išmušti jį, nualinti jį, nu
leisti jam kraują ir išgrūsti 
jį iš mūsų žemės.

Priešas skubinasi, kad 
užbėgus už akių antram 
frontui šiemet. Jis veržiasi 
pirmyn, idant pabėgti nuo 
pavojaus. Bet jam nepa
vyks! Sovietų žmonių pasi
ryžimas jau ne sykį suardė 
hitlerinius planus. Mes su- 
ardysime ir dabartinį Hit
lerio planą. O mūsų atkak
lumo šaltinis yra didžiau
siam ir giliausiam neapken- 
time priešo.

mums visiems darbuotis 
gavimui “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Energingas “Laisvė s” 
platintojas drg. A. Klimas, 
iš Hartford, Conn., prisiun
tė $5 į “Laisvės” Popieros 
Fondą.

Antras puikus laisvietis 
Juozas Judžentas, buvęs 
brooklynietis, dabar bridge- 
portietis, prisiuntė $4 į Po
pieros Fondą.

Jonas Baležentis, artimas 
“Laisvės” kaimynas, laiko 
taverną ant kampo prieš 
“Laisvę,” į Popieros Fon
dą paaukojo $3.00.

Mikolas Leipus, dažnus 
aukuotojas “Laisvės” reika
lams, kuris laiko taverną 
324 Devoe St., Brooklyn, 
N. Y., į Popieros Fondą da
vė $1.00.

Jonas Laurinavičius, irgi 
brooklyųietis, į Popieros 
Fondą aukojo $1.

Mikolas Pačėsa ir Mary 
Repinsky, abu brooklynie- 
čiai, j Popieros Fondą auko
jo po $1.00.

Kazys Viltrakis iš New 
York City, užsimokėjo pu
sei metų “Laisvės” prenu
meratą ir aukojo $1 į Po
pieros Fondą. *

Wm. Paulauskas, iš Eli
zabeth, N. J., į Popieros 
Fondą aukojo $1 ir Em. 
Ramanauskienė, iš Edward
sville, Pa., aukojo $1 į Po
pieros Fondą.

Stanley Zajankauskas, iš 
New York City, savo dien
raščio Popieros Fondan pa
aukojo 25c.

Gražus pluoštelis aukų. 
Didelė parama dienraščiui 
taip reikalingu momentu. 
Manom, kad daugelis dien
raščio skaitytojų paseks 
draugus, kurių vardai auk
ščiau telpa ir suteiks savo 
dienraščiui materialės pa
ramos. Reikia aukų, bet la-

I bai svarbu gauti naujų skai
tytojų.

P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai
.......... ..

Klausimas:
Gerbiama Redakcija:
Malonėkite man paaiškin

ti per “Laisvę”, ką žmogus 
turi daryti, kur jis turi 
kreiptis, kuomet pameta 
kortelę, kurią jis gavo, kuo
met buvo registruojami vy
rai tarpe 20 ir 64 metų am
žiaus, rodos, gegužės 7 die
ną? Busiu labai dėkingas.

Su guodone,
“L.” Skaitytojas.

Atsakymas:
Reikia kreiptis prie Lo

cal Selective Service Boar- 
do. Ten gausite patarimą, 
ką turite daryti, kad gavus 
tos kortelės duplikatą.
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Raudonosios Armijos kariai, pasislėpę, laukia prisiartinant priešo, kad ji pavaišin
ti plienu ir ugnimi.

Kodėl Raud. Armija Traukiasi?
Nacių Vokietija, Italija, 

Finliandija, Vengrija, Ru
munija ir jų liuosnoriški 
talkininkai metė visas jė
gas prieš Sovietų Sąjungą. 
Kiekvienas laisvę mylįs 
žmogus, kiekvienas, kuris 
trokšta Jungtinių Tautų 
karo laimėjimo, su dideliu 
sujudimu seka didvyriškas 
Raudonosios Armijos kovas 
ir trokšta, kad būtų atida
rytas antras frontas prieš 
Hitlerį tuojau, kad dar 1942 
metais karą laimėjus, šie 
metai yra sprendžiami me
tai karo laimėjimui. Jeigu 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos neateis Sovietų Sąjun
gai talkon, neatliks savo 
pareigas, neišpildys Londo
no ir Washington© sutar
čių, tai karas bus labai il
gas, labai sunkus ir klausi
mas su jo laimėjimu.

Nereikia būti karo stra
tegams, kiekvienas sąmo
ningas žmogus supranta, 
kad dabar, kada Hitleris 
sutraukė ant 90% savo jė
gas prieš Raudonąją Armi
ją, kada Vengrija, Finlian
dija, Rumunija ir Slovaki
ja visas savo jėgas ten pa
kinkė karui, kada Mussoli- 
nis taip pat geriausią savo 
armijos dalį pasiuntė ka
rui prieš Sovietus, tai da
bar ir tik dabar Anglijai ir 
Amerikai proga kirsti Hit
leriui smūgį, atidaryti an
trą frontą! Jeigu ta proga 
bus praleista, jeigu Hitleris 
ir jo razbaininkai įveiks 
Raudonąją Armiją, užims 
industrinius ir gamtinius 
Sovietų Sąjungos centrus, 
tai tada antro fronto ne
bus. Jeigu Anglija ir Ame
rika galės kariauti, tai jau 
tada mes prieš save turėsi
me Hitlerio ir jo talkinin
kų visas jėgas, tada mes tu
rėsime pirmą ir vienatinį 
frontą.
“Draugas” ir “Naujienos” 

Džiaugiasi
Kada 1941 metais Hitle

ris su savo razbaininkų 
šaika padarė banditišką už
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos, tai “Draugas,” “Nau
jienos,” “Keleivis,” “Sanda
ra,” “Vienybė” ir kita lie
tuvių pro-nacių spauda at
virai džiaugėsi, siuntė pa
sveikinimus Hitlerio Kvis- 
lingams, garbino tuos raz- 
baininkus.

Dabar, kada Hitleris pra
dėjo Ukrainoj ir Dono sri- 
tyj žvėrišką užpuolimą, tų 
laikraščių redakcijos taip 
pat džiaugiasi; juk negalėjo 
pasikeisti Grigaičio širdis, 
kuris pranašavo greitą Hit
lerio pergalę; juk negalėjo 
pasikeisti kunigo Prunskio 
širdis, kurį Berlyno bandi
tai prisiuntė į “Draugo” re
dakciją.

Bet šiuo kartu jie atvirai 
negali džiaugtis, nes Hitle
ris, Mussolinis, Japonija ir 
jų razbaininkai yra užpuo
lę ir Jungtines Valstijas, 

pasimoję pasmaugti mūsų 
krašto laisvę, pavergt mus. 
Bet vis tiek “Draugas” ir 
“Naujienos” diena iš dienos 
rašo redakcinius ir niekina 
Sovietų Sąjungą, kaltina ją. 
Abu tie pro-nacių dienraš
čiai daro vienodas išvadas, 
o paskui juos seka pro-na- 
ciškas “Keleivis” ir kita 
spauda. “Naujienos” stato 
klausimą: “Tai kode! Rau
donoji armija leidžia vokie
čiams eiti vis giliau ir gi
liau į SSSR teritoriją?”

Šis klausimas yra lygus 
tam, kad jeigu kas pastaty
tu klausima: “Tai kodėl 
Grigaitis neperneša Chica- 
gą į Atlantiko pakraštį?” 
Juk protaująs žmogus su
pranta, kad yra dalykai, 
kuriuos negalima atlikti, 
jog didesnė jėga įveikia 
mažesnę jėgą.

Ir toliau “Naujienos” ir 
“Draugas” niekina Sovietų 
Sąjungą šiais punktais: 
Sovietų vyriausybė nepri
rengė šalį karui... Sovie
tai neįsileidžia anglų karo 
specialistų į savo štabą... 
Sovietai turi daugiau armi
jos, už Hitlerį, bet neatsi
laiko ... Sovietai kritikavo 
anglus už atidavimą Singa
pore, o dabar patys atiduo
da savo tvirtumas. Paim
kime tuos klausimus sky
rium.
Hitleris Turi Daugiau Gin

klų ir Armijos
Visi Sovietų Sąjungos ir 

A m e r i kos korespondentų 
pranešimai sako, kad Hit
leris turi daugiau armijos, 
tankų, lėktuvų, kanuolių ir 
kitų ginklų, kaip Sovietų 
Sąjunga. “Naujienos” ir 
“Draugas” tvirtina priešin
gai. Bet tas jų tvirtinimas 
yra paikas ir tuščias! Fak
tai yra:

Sovietų Sąjunga pirm 
Hitlerio užpuolimo turėjo 
arti 200,000,000 gyventojų. 
Kada Hitleris ir jo razbai
ninkai iš pasalų užpuolė ir 
pavergė Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Baltarusiją, Molda
viją ir didelę dalį Sovietų 
Ukrainos, tai iš tų plotų 
žmonės nesuspėjo persikel
ti į Sovietų šalies gilumą. 
(Iš Lietuvos suspėjo mažai 
pasitraukti, tai tuos žmo
nes ir dabar “Naujienos,” 
“Draugas” vis apverkia, 
kad jie nepasiliko po Hitle
rio nagaika.)Iki dabar Hit
leris ir jo šaika yra užėmę 
Sovietų Sąjungos plotą, kur 
gyveno apie 70,000,000 žmo
nių! Kiek iš ten suspėjo pa
sitraukti, sunku spręsti. 
Bet aišku, kad apie pusė, o 
gal ir daugiau vietoj liko. 
Reiškia, Sovietų Sąjunga 
dabar turi apie 125,000,000 
ar gal apie 150,000,000 gy
ventojų.

Iš to skaičiaus ji turi iš
statyti armiją prieš Hitle
rį ir jo šaiką. Ji turi lai
kyti armiją Persijoj, ant 
Turkijos sienos. Ji privers

ta laikyti galingą armiją 
prieš Japoniją. Tūli karo 
žinovai spėja, kad Sovietai 
ten laiko apie 1,000,000 ar
mijos, tiek pat rezervų, 
tūkstančius kanuolių, lėk
tuvų ir tankų, nes Japonija 
bile naktį, bile dieną gali 
Sovietus pulti.

Vokietijos gyventojų kie
kis prieš karą buvo 88,000,- 
000. Italija, Vengrija, Ru
munija, Finliandija, Slova
kija sudaro kitą 80,000,000, 
tai bendrai apie 168,000,000. 
V o k i e tijos fašistai turi 
Franci jos, Ispanijos, Holan- 
dijos, Danijos ir Belgijos 
“liuosnorių.” Dar daugiau, 
Hitleris yra pavergęs Fran
ci ją, Norvegiją, Daniją, 
Holandiją, Lenkiją, Balka
nus, kas bendrai sudaro dar 
apie 110,000,000 gyventojų. 
Šių kraštų gyventojus Hit
leris negali imti į armiją, 
apart fašistų, bet jie jam 
dirba. Prie to, Hitleriui 
dirba “neutrališkų šalių — 
Šveicarijos, Port u gali jos, 
Ispanijos ir Švedijos visi 
darbininkai ir industrija, 
kurių yra dar apie 45,000,- 
000 gyventojų.

Hitleris priverčia jam 
dirbti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Mol
davijos ir Ukrainos žmones. 
Juos šimtais tūkstančiu ve- c 

ža į Vokietijos kasyklas ir 
kitus darbus. Šie Sovietų 
Sąjungos plotai turėjo per 
70 milionų gyventojų. Sa
kysime, kad ant pusės pa
sitraukė, tai vis vien Hit
lerio pavergtame plote yra 
apie 35,000,000 žmonių. 
Bendrai, Vokietijos, jos tal
kininkų ir.pavergtų kraštų 
gyventojai sudaro nemažiau 
350,000,000 gyventojų, kuo
met Sovietų Sąjungoj yra 
nuo 125 iki 150,000,000 gy
ventojų.

Prie tokios padėties tik 
beprotis gali tvirtinti, kad 
Sovietų Sąjunga turi dau
giau armijos, kaip Hitleris! 
Juk karo vedimui reikia ne 
vien kareivių, bet ir darbi
ninkų. Mūsų šalis dar fron
to neturi, o jau tiesiog ka
ro industrijoj dirba apie 
13,000,000 darbininkų. Tūli 
karo specialistai mano, kad 
dabartiniame techniškame 
kare vieno kario aprūpini
mui reikia, kad užfrontėj 
dirbtų 12 darbininkų! Hit 
leris darbo jėgos turi pa
kankamai, kuomet Sovietų 
Sąjungos liaudis turi aprū
pinti frontą kariais ir už
frontėj gaminti.

Visos Europos Industrija
Dar sunkiau Sovietų Są

jungai yra su fronto aprū
pinimu. Jau čia ne vien gy
vosios jėgos — darbininkų 
klausimas, bet fabrikų, ma
šinų ir išsilavinusių darbi
ninkų. Sovietų Sąjunga yra 
jauna industrijoj šalis. Prie 
mašinų daugiausiai buvo iš
silavinę jaunesni žmonės, 
kurie dabar yra fronte.

Hitleris užėmė labai svar
bius industrijos centrus. 
Sovietai dalį fabrikų išvežė, 
bet dar daugiau reikėjo su
naikinti, kaip Dnieprogezo 
elektros stotį — didžiausią 
Europoj stotį.

Tuo kartu Hitleris turi 
visos Europos industriją ir 
lavintus darbininkus. Jam 
dirba Francijos, Belgijos, 
Holandijos, Lenkijos, Dani
jos, Norvegijos ir Balkanų 
fabrikai! Jam dirba Švedi
jos Bufforo karę fabrikai. 
Jam dirba Šveicarijos, Ispa
nijos ir Portugalijos fabri
kai. Ar gali Sovietų Są
junga pagaminti tiek gink
lų, kaip Hitleris? žinoma, 
kad ne!

Tik beprotis, tik didžiau
sias liežuvninkas gal kaltin
ti Sovietus, kad jie nepasi
daro tiek tankų, kanuolių, 
lėktuvų, ginklų ir amunici
jos, kaip Hitleris. Sąmo
ningi žmonės stebisi, iš kur 
Sovietai ir taip turi galimy
bės aprūpinti tokį ilgą 
frontą ginklais ir amunici
ja. Francija, kurią garbi
no “Naujienos,” kur Gri
gaičio tipo žmogus Blumas 
ilgai buvo valdžioj, prieš 
Hitlerio atakas atsilaikė tik 
19-ką dienų, o Sovietai jau 
antri metai veda didvyriš
ka kara. V- l.
Singaporas ir Sevastopolis

Jeigu Sovietų spauda kri
tikavo anglus už pasidavi
mą Singapore, tai tam tu
rėjo pilnai pamato, Singa- 
porą anglai skaitė galin
giausia tvirtuma pasaulyj, 
į kurios . apginklavimą tik 
vėliausiais metais įdėjo 500 
milionu doleriu. Ir, ta tvir
tuma ne tik nei paros ne
atsilaikė, bet anglai paliko 
dešimtis tūkstančių savo 
karių “palaikyti tvarką” 
kol japonų armiją užims. 
Japonai suėmė' ir “palaiky
tojus tvarkos.”

Ne taip Sovietų Sąjun
ga kariauna. Jos tvirtuma 
Sevastopolis net per aštuo
nis menesius kriušino prie
šo jėgas! Odesa atsilaikė 
net 68 paras! Leningradas 
laikosi antri metai! Kaltin
ti Sovietus, kad jie nemoka 
kariauti, neturi drąsos, ga
li tik niekšai, kurie su jo
kiais faktais nesiskaito.

Anglų Karo Specialistai
Kiek mums žinoma, tai 

nei Anglijos, nei Amerikos 
valdžios ir karo komanda 
nesiskundžia, kad rusai ne
įsileidžia savo talkininkų 
karo specialistus. Kiek 
mums žinoma, tai amerikie
čių, anglų karo specialistai 
daug kartų apžiūrėjo Sovie
tų Sąjungos ginklų , fabri
kus, ginklus, buvo fronte, 
gerai atsiliepė, tik tuos at
siliepimus “Naujienos” ir 
“Draugas” paslėpė nuo savo 
skaitytojų.

Pagaliau, dar klausimas, 
kiek gaji padėti Sovietams 
anglų specialistai? Juk jie 
“gelbėjo” Norvegiją, Bel
giją, Holandiją, Franci ją, 
Graikiją, Jugoslaviją, Len
kiją ir ar daug pasižymė- 
jo?

Reikia Antro Fronto
Mes manome, kad labai 

laikas Anglijos karo spe
cialistams veikti ir veikti 
ne Raudonosios Armijos 
fronte, ten ir patys Sovie
tų vadai gaus rodą, bet 
veikti atidarant antrą fron
tą prieš Hitlerį tuojau Eu
ropoj. Mušti priešą, kur jis 
yra arti ir kur priešas la
biausiai bijo — Frakcijoj, 
Belgijoj, Holandijoj ir Nor
vegijoj.

Mes manome, kad dabar 
laikas Anglijos ir Amerikos 
demokratijai pašaukti de
mokratinę liaudį ir armiją 
apginti mūsų laisvę, kada 

taip didvyriškai Raudonoji 
Armija kariauna. Mes ma
nome, kad laikas padėti į 
šalį tą viltį, kad Anglijos ir 
Amerikos demokratijai ka
ra išlaimės rusai ir chinai! *•

Antras frontas yra lygiai 
reikalingas, kaip pagalbai 
Sovieti] Sąjungos, taip ir 
mūsų pačių išsigelbėjimui 
nuo hitlerizmo. Antras 
frontas yra lygiai reikalin
gas, kaip Sovietų Sąjungos 
karo išlaimėjimui, taip ir 
mūsų karo išlaimėjimui su 
mažiau žmonių ir turto 
nuostolių. Ir dabar laikas 
antrą frontą atidaryti!

Mes neturime jokios tei
sės išmetinėti • Sovietų Są
jungos liaudžiai ir garbin
gai Raudonajai Armijai, 
kuri milionus karių gyvas
čių padėjo, kurios žmonės 
plikomis rankomis smaugia 
jų ir mūsų priešus tada, 
kada mes, turėdami galingą 
armiją, laivyną, orlaivyną, 
industriją dar nieko neat
likome karo fronte, ' kad 
Raudonajai Armijai padė
jus !

D. M. šolomskas.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

r’ ŠYPSENOS
“Laisves” Pikniko Svečiai 

Krieną Stebino Stačiai!

Žinote dabar kiekvienas, 
Kaip teisingas buvo Krienas,— 
Kaip gražiai su “Laisvės” frentais, 
Mes praleidom “Laisvės” šventes.

Tai bent buvo piknikai,— 
Džiaugias žmonės ir vaikai!

Klaščiaus parkas pilnas svieto 
Gerbė “Laisvę” numylėtą;
Gražūs žmonės iš aplinkui 
Skaitlingiausiai susirinko;

Gražios viešnios ir svečiai 
Mane stebino stačiai!

Kur žvelgsi—malonus veidas, 
Komplimentai, meilė svaidos, 
Pamylėjimai viens kito, 
Valgiais stalai apstatyta,

Ir prie valgių, pagaliaus, 
Buvo šnapso ir alaus!

Kiek pažįstamų čia matės,
Paminėt juos nusistatęs,
Ypač tuos, kurie tą dieną,
Pavaišino jūsų Krieną,

Ir už rašymą eilių
Nevadino jo kvailiu...

Po medžiu, štai, ant kalnelio,
Pats Kapickas, kaip karalius,
Su draugais prie savo stalo
Iš bačkutės leidžia alų;

Geras, linksmas, mandagus, 
Pavaišino jis draugus.

Netoli nuo čia vaišinos
Sutkaus draugai ir šeimyna;
Ignas sportiškai* atrodo
Ir draugam jis pats paduoda 

Išsigert ir užsikąst,— 
Kur geriau gali tu rast?

O gi, štai, šeima Misiūno,
Ir draugai iš jo saliūno:
Jo žmona—daili Onutė,
Net malonu čia pabūti,—

Pats Stasys ir du sūnai,

“Laisvės” piknike, čionai!
Štai ateina Balaženčiai, 
Pasiruošę “Laisvės” šventei;
Štai Ramoška kelia balių,— 
Sako, ūžkit, po paralių!

Gyvis, Tautkus irgi čia, 
Su draugais ir su pačia.

Čia prie Mizaros sustoję, 
Rimtas būrys šnekučiuoja, 
Ir už dienraštį, už metą, 
Moka jam prenumeratą.

Reik mokėti, reikia duot — 
Turi dienraštis gyvuot!

Čia graži, kaip karalaitė, 
Vaikšto draugė Žilinskaitė, 
Jinai chorui vadovavo, 
Kurs gražiai mums padainavo.

Sako Byronas,—matai, 
Čia ir meno talentai!

Ve, ateina nuo kalniuko, 
Juokdarys, artistas Ku-Ku;
Bet jis geras turi būti, 
Nes kartu su juo pačiutė;

—Ku-Ku, — sakau, — ar žinai, 
Smagu matyt jus čionai!

Iš toliau svečiai atvykę, 
Taipgi džiaugės susitikę; 
Baranauskas ir jo Čalis, 
Mums parodė, ką jie gali,—

Traukiant judomus “pikčius,” 
Sėdinčius mus ir stačius.

Baisiai, baisiai apsigavo, 
Kas čionai nedalyvavo;
Buvo linksma, buvo sveika, 
Taip gražiai praleisti laiką!

Reikia visur pasistengt
Tokias pramogas su rengt.

Gaila, kad čia trūksta vietos, 
Kad būt kožnas paminėtas;
Todėl sveikindams kiekvieną, 
Pasilieka jūsų Krienas,;

Pilnas įspūdžių gilių, 
Parašyt jums daug eilių.

Prof. Krienas.

Pirkit karo bonus ir štampas, stiprinkit mūsų krašto karinę aviaciją; padekit 
Amerikai apsiginkluoti!

Raudonasis Kryžius Ga
vo 16,009 Laišku iš

Europas
Raudonojo Kryžiaus “Inqui

ry Service,” per kurį žinios 
perduodamos nuo asmenų Eu
ropoje ir kitose šalyse jų drau
gams ii' giminėms Amerikoje, 
priėmė net 16,000 įvairių ko
munikacijų per dviejų savai
čių laiką, baigiant gegužės 9 
d. Raudonojo Kryžiaus virši
ninkai pranešė, kad tai aukš
čiausias skaitlius susirašinėji
mų bet kuriam dviejų savaičių 
laikui nuo karo pradžios, 1939 
metų.

Pranešimai buvo rašyti olan
dų, danų, francūzų, italų, vo
kiečių, vengrų, rumunų, serbų, 
kroatų, slovėnų, lenkų ir kito
se kalbose. Savanoriai vertė
jai, prie Raud. Kryžiaus, ir na
riai svetimų pasiuntinybių ir 
atstovybių prisidėjo prie šio 
darbo.

Tarptautin. Raud. Kryžiaus 
Komitetas, Genevoj, kuris yra 
Europinis centras priėmimui 
laiškų nuo civilinių žmonių ka
ro užpultose šalyse, sakė, kad 
kada Suv. Valstijos įstojo į 
karą persiuntimai beveik visai 
sustojo, gal dėl pertraukimo 
transportacijos per Atlantiką. 
Bet praeitais dviejais mėne
siais skaitlius susinėsimų spar
čiai padidėjo. Nuo rugsėjo 
1939 m. Raudonasis Kryžius 
gavo iš viso 274,069 užklausi
mus, pranešimus ir raportus

Nacių bundistų lyderis, G. W. 
Kunze, kuris buvo pabėgęs į 
Meksika, o iš ten manė neš
dintis kur kitur, bet buvo 
Meksikos vyriausybės sučiup
tas ir perduotas J. V. vyriau
sybei. Dabar jis sėdi kalėjime, 
laukdamas teismo.

apie draugus ir gimines ame
rikiečiu, kurie gyvena svetimo
se šalyse.

F.L.I.S.—Common Council.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••> .4 — 29 — 42   52

Chicagos Žinios Nes, rašant šiuos žodžius, kon
ferencijai valandų laikas dar 
nepaskirtas.

GEN.
NA

MACARTHUR SVEIKI-
KARO INDUSTRIJOS
DARBININKUS

(Tąsa)
Po kelių dienų Persija paprašė pertai- 

kos. Raudonosios Armijos ir Anglijos 
jėgos susitiko Persijoj ir tęsė okupaci
ją strateginių punktų. Persija priėmė 
Sovietų Sąjungos reikalavimus. Sovietai 
laikinai užėmė šiaurinę-vakarinę Persi
jos dalį nuo 500 mylių ilgio iki 150 my
lių pločio, į pietus nuo Kaspijos Jūros, 
Semnano, 50 mylių nuo Teherano, per 
Razviną iki Iraqo sienos. Anglija užė
mė 400 mylių ilgio ir 100 mylių pločio 
plotą žibalo šaltinių srityj.

Dalis Hitlerio ir Mussolinio agentų 
buvo suimta ir perduota Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai, kita dalis buvo ištrem
ta į Turkiją.

Vos Persija pasiliuosavo iš po Hitle
rio agentų įtakos, kaip ten naujas žmo
nių gyvenimas prasidėjo. Liaudis iš ša
cho reikalavo naujų ir žmoniškų sąlygų. 
Žemdirbiai ir kiti darbo žmonės leng
viau atsiduso. Anglija ir Sovietų Sąjun
ga pareikalavo iš Afganistano prašalin
ti Hitlerio šnipus ir Afganistanas nelau
kė Persijos pasekmių.

Vasario pradžioj Persija, Sovietų Są
junga ir Anglija pasirašė bendradarbia
vimo ir bendro apsigynimo sutartį. Per
sijoj dalykai pasikeitė prieš Hitlerį ir jo 
gaujas. Žinoma, pavojai dar nepasibai
gė, kol Hitlerio ir jo sėbrų armijos nėra 
galutinai sumuštos.

ANGLIJOS, SOVIETŲ IR AMERIKOS 
VIENYBĖ

Jungtinės Valstijos, siekdamos apgin
ti savo laisvę, priešakyj su prezidentu 
Rooseveltu, sutiko paskolinti Sovietų 
Sąjungai bilioną dolerių, o vėliau ir kitą 
ant dešimts metų be palūkanų, kad So
vietų Sąjunga galėtų Amerikoj pasipirk
ti sau reikalingų reikmenų. Valstybės 
sekretoriaus pagelbininkas Mr. Sumner 
Welles, rugpjūčio pradžioj, įteikė So
vietų Sąjungos atstovui Umanskiui, Wa
shingtone, sekamą pareiškimą:

“Man malonu yra pranešti tamstai, 
kad Jungtinių Valstijų vyriausybė nu
sprendė duoti visokią ekonominę prak
tiškai galimą pagalbą tikslu sustiprinti 
Sovietų Sąjungą josios kovoje prieš gin
kluotąją agresiją, šis nuosprendis buvo 
paakstintas Jungtinių Valstijų vyriausy
bės įsitikinimu, jog sustiprinimas gink
luoto Sovietų Sąjungos pasipriešinimo 
plėšikiškam agresoriaus užpuolimui, ku
ris grąsina saugumui ir nepriklausomy
bei ne tik Sovietų Sąjungos, bet ir visų 
kitų tautų, yra naudingas Jungtinių 
Valstijų saugumui.”

Konstantinas Umanskis įteikė Ame
rikos valdžiai sekamą padėkavonę:

“Mano vyriausybės vardu aš trokštu 
tamstai pabrėžti teisingumą tosios pa- 
žvalgos, kad agresorius, kuris išdavikiš
kai įsiveržė į mano kraštą, grąsina sau
gumui ir nepriklausomybei visų laisvę 
mylinčių tautų, ir kad šis giąsinimas na
tūraliai sudaro bendrą tų tautų troški
mą apsiginti. Mano vyriausybė įsakė 
man pareikšti Jungtinių Valstijų vy
riausybei savo dėkingumą už prietelišką 
Jungtinių Valstijų vyriausybės nuo
sprendį, taipgi mano vyriausybė reiškia 
savo įsitikinimą, kad ekonominė pagal
ba, kurią tamsta minite savo notoje, tu
rės tokios reikšmės ir bus sunaudota 
taip, kad ji atatiktų tam militarinių 
operacijų didumui, kuri Sovietų Sąjun
ga rodo ginkluotame pasipriešinime prieš 
agresorių — pasipriešinime, kuris, kaip 
tamsta teisingai pastebėjote, yra daro
mas taipjau ir Jungtinių Valstijų tau
tinio saugumo naudai.”

Taip Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos tautos trokštančios taikos ir 
laisvės apsivienijo į bendrą kovą prieš 
barbarišką fašizmą.

SOVIETAI IR ANGLIJA KOVOS IŠ
VIEN; NEDARYS ATSKIROS TAIKOS

Liepos 13 d. Anglija padarė sekamą su
tartį su Sovietų Sąjunga:

Sutartis bendram Sovietų Sąjungos 
valdžios veikimui su Anglijos karaliaus 
valdžia kare prieš Vokietiją:

Sovietų Sąjungos vyriausybė ir Angli

jos karališkoji valdžia dabar padarė ši
tokią sutartį ir pareiškia:

1. Abidvi valdžios pasižada duot vie
na kitai visokią paramą ir pagalbą da
bartiniame kare prieš hitlerinę Vokie
tiją.

2. Abiejų šalių valdžios pasižada, kad 
laike šio karo jos neves derybų dėl pa
liaubų' ar taikos ir nedarys nei paliaubų 
nei taikos su priešu kitaip, kaip tik pagal 
abiejų šalių sutikimą.

Ši sutartis padaryta rusų ir anglų kal
bomis. Lygiai galioja sutarties tekstas 
kaip rusų, taip anglų kalba.

Maskva, 1941 m. liepos 12 d.
Pasirašo Sovietu Sąjungos galiojimu: 

MOLOTOVAS, vice-pirmininkas Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos Liau
dies Komisarų Tarybos ir užsienių reika
lų komisaras.

Pasirašo Anglijos karališkosios val
džios galiojimu: STAFFORD CRIPPS, 
Anglijos karaliaus nepaprastas ambasa
dorius ir pilnai galiojantis atstovas So
vietų Sąjungoje.

PROTOKOLAS
Protokolas prie sutarties dėlei bendro 

veikimo Sovietų Sąjungos vyriausybės ir 
Anglijos karališkosios valdžios prieš Vo
kietiją — o sutartis tokia padaryta 1941 
m. liepos 12 d.:

Padarius šią sutartį dėlei bendro vei
kimo Sovietų Sąjungos vyriausybės ir 
Anglijos karališkosios valdžios prieš Vo
kietiją, abidvi susitarusios šalys sutiko, 
kad minima sutartis įeina galion tuo- 
jaus, kaip tik ji yra pasirašyta ir nerei
kalaujant jos patvirtinimo.

Šis protokolas yra parašytas duplika- 
te, rusų ir anglų kalbomis. Sutarties 
tekstas viena ir kita kalba turi lygią 
svarbą.

Maskva, 1941 m. liepos 12 d.
Pasirašo Sovietų Sąjungos galiojimu: 

MOLOTOVAS, vice-pirmininkas Liau
dies Komisarų Tarybos ir Sovietų Socia
listinių Respublikų Sąjungos užsienių 
reikalu komisaras.

Pasirašo Anglijos karališkosios val
džios galiojimu: STAFFORD CRIPPS, 
Anglijos karaliaus nepaprastas ambasa
dorius ir pilnai galiojantis atstovas So
vietų Sąjungoje.

ATLANTO ČARTERIS
Apie tą patį laiką Atlanto Vandenyne 

susitiko Anglijos ministerių pirminin
kas W. Churchill ir Jungtinių* Valstijų 
prezidentas F. D. Rooseveltas, kur jie 
išdirbo taip vadinamą Atlanto čarterį. 
Jo dėsniai yra sekami:

PIRMAS. Jų šalys nesiekia sau jokių 
svetimų žemių ir kitų medžiaginių lai
mėjimų.

ANTRAS. Jie nori, kad nebūtų daro
ma jqkiu permainų žemės rubežiuose, 
kurios nesutiktų su laisvai išreikštais 
troškimais paliečiamų ten tautų.

TREČIAS. Jie gerbia teisę visų tau
tų pasirinkt sau tokios rūšies valdžią, 
po kuria jie norėtų gyventi ir jie nori, 
kad būtų sugrąžintos vyriausios valsty
binės teisės ir savivaldybės tom tautom, 
iš kurių tos teisės liko per prievartą 
atimtos.

KETVIRTAS. Jie stengsis, tinkamai 
gerbdami tebegyvuojančius prižadus, pa- 
sidarbuot, kad visos valstybės, didžios ir 
mažos, pergalingos ar sumuštos, galėtų 
prieiti ir naudotis, lygiomis sąlygomis, 
prekyba ir žaliosiomis pasaulio medžia
gomis, kurios yra reikalingos ekonomi
nei jų gerovei.

PENKTAS. Jie trokšta įvykdyti pil
niausią bendradarbiavimą tarp visų ša
lių ekonominėj srityj, kad užtikrint vi
siem pagerintas darbo sąlygas, ekono
minį pakilimą ir socialę apsaugą.

ŠEŠTAS. Po galutino nacių tironijos 
sunaikinimo, jie turi viltį išvysti tokią 
taiką, kuri suteiks visom šalim galimy
bės saugiai gyventi savo ribose ir kuri 
duos užtikrinimą, kad visi žmonės visuo
se kraštuose galėtų gyventi savus gyve
nimus laisvi nuo baimės ir skurdo.

SEPTINTAS. Tokia taika turėtų duot 
galimybę visiems žmonėms keliaut per 
atviras jūras ir vandenynus be jokio 
kliudymo.

^Daugiau bus)

Iš Tolimų Rytų atėjo tele
grama Jungtinei Automobilįų 
Darbininkų Unijai. Jis sveiki
na darbininkus už puikų dar
bą — gaminimą karo pabūk- i

laikais jūs motorų 
išgarsėjote visame 
Jūs gaminote pųi-

Garsusis generolas sako, 
kad sąjunga tarp fronto ir 
darbininkų karo industrijos 
yra pagrindinis karo laimėji
mui dalykas. Viena dalis mū
sų armijos amuniciją vartoja 
priešo nugalėjimui, o kita da
lis mūsų armijos dirba indus
trijoj ir gamina frontui reika
lingus įrankius.

MacArthur savo telegramą 
taikė UAW unijos konvenci
jai. Jis sekamais žodžiais atsi
liepia :

“Taikos 
gaminimu 
pasaulyje,
kius automobilius, gerus orlai
vius ir žemdirbystės įrankius. 
Tai buvo puiki įnaša patogu
mams ir civilizacijai.

“Dabar jūs savo geniai išku
rną ir prityrimus darbe pasu
kote gaminimui tankų, orlai
vių ir automotorizuotų įran
kių karui. Tų įrankių, su ku
riais mes turime laimėti katrą.

“Kaip jūs užėmėte vado
vaujamą vietą taikos metu, 
taip pasitikime, kad jūs savo 
aukštu išsilavinimu užimsite 
pirmenybę karo metu. Kaip 
darbininkas darbinėse drapa
nose dirbtuvėj, taip namų uni
formoj pildo vieną ir tą patį 
dalyką — nugalėti priešus.

“Kiekvienas sriubas ir kiek
vienas sunitavimas yra darbas 
pergalei. Jūsų plieskianti ma
šina suvirinimui tankų yra ži
bintuvas rytojaus dienai cĮėl 
triumfališkos pergalės. Vyrai 
fronte sveikins jus, kaip gink
lai pasieks juos.

“Generolas
Douglas MacArthur.” 

Tikriau ir aiškiau niekas ne
galėtų pasakyti, kaip šisai is
toriškas laiškas karo industri
jos darbininkams. Nuo indus
trijų veikimo tiek jau daug 
priklauso karo laimėjimas 
prieš fašistinę Ašį, kaip ir ka
rių pasiryžimas ir plieninė iš
tvermė fronte.

Aldona Bulotiene-Rugyte At
važiavo iš Nacių Lietuvos

Šiomis dienomis į Chicagą 
atvažiavo Aldona Bulotiepė- 
Rugytė. Ją nacių valdžia išlei
do išvažiuoti iš Lietuvos. Ji 
tuoj, išlipus iš švedų laivo 
Drottning.holm, kuriame atva
žiavo vienas nacių šnipas ir 
jau yra suareštuotas, paleido 
prašvinkusį niekinimą Tarybų 
Lietuvos valdžios. Ji visaip 
niekina Sovietų Sąjungos pa
reigūnus, būk juos persekio
jo Lietuvoj. Ar Bulotienė gavo 
iš nacių įsakymą, kad nieko 
nesakyti apie ten šėlstantį te
rorą ? Ar ji davė naciams, Lie
tuvos okupantams žodį, kad ji 
nieko nekalbės prieš nacius?

Mes jos misijos nežinome. 
Gal pati Bulotienė-Rugytė ne
turi jokios intencijos slėpti 
nacius bjaurūnus, bet kod-ėl to 
nepareiškia? Kokią turi inten
ciją “Amerikos” redaktorius 
Laučka; kokią turi intenciją 
“Draugo” redakcijos narys 
kun. K. J. Prunskis, kuris yra 
atbėgęs iš Berlyno, visaip nie
kinti Sovietų Sąjungą šianie

momente, kuomet reikia di
džiausios santaikos Jungtinių 
Tautų tarpe ir reikalinga di
džiausios vienybės tarpe žmo
nių.

Mums vienas dalykas aišku’ 
iš Bulotienės pasakojimų yra 
tendencingi tų laikraščių re
daktoriam, kurie senai užsi
ima naciams, naudingos propa
gandos skleidimu. Tuos Bulo- 
tus Lietuvos Tarybų valdžia 
nekliudė. Jais pasitikėjo. Ją ir 
jos vyrą paliko atsakomingose 
vietose eiti pareigas. Pas juos 
tik birželio 13 d., 1941 metais, 
tai 9 dienas prieš nacių įsiver
žimą į Lietuvą, Tarybų Lietu
vos vyriausybės policija apsi
lankė ir pranešė, kad jie turi 
išvažiuoti giliau į Sovietų šalį.

Ar ponia Bulotienė žino, 
kad penktoji kolona veikė ir 
rengėsi padėti naciam eiti pir
myn į Lietuvą? Ji negali ne
žinoti vadinamų aktyvistų ir 
geležinio vilko,
Hitlerio armijai. Įdomu, koki 
santikiai jų buvo su tom 
dviem pronacinėm organizaci
jom ?

Kaip atsitiko, kad atvažia
vus iš naciais okupuotos Lie
tuvos, Bulotienė tuoj ėmė ata
kuoti mūsų šalies talkininkę? 
Jeigu teisybė, kaip kun. Pruns- 
kis rašo, ši ponia juodina So
vietų Sąjungą ir tyli apie na- 

terorą Lietuvoj. Būtų įdo- 
žinoti, kokia jos misija?

N.

kuris padėjo

cių
m u

D.

Lowell, Mass

Per tūlų laiką turėjome ant 
rankų aukoms rinkti dėžutes. 
Tikslas yra gelbėti Sovietų 
vaikučiams karo naštą ken
čiantiems. Tikslas labai geras, 
bet dėžutėmis rinkliava pas 
mus tapo užbaigta. Draugas J. 
Daugirda, LDŠ 110 kp. rašti
ninkas, paragino visus grąžin
ti dėžutes su aukomis. Neteko 
patirti, kiek aukų tapo surink
ta, bet žinau, kad draugė A. 
Paulenkienė pasidarbavo la
bai gerai, daugiausia aukų su
rinkdama. Tai puiku.

J. M. Karsonas.

San Francisco, Calif. — 
“Prisvilo” prie seklumos 
vienas Amerikos pakrančių 
sargybos laivas. Visi jūrei
viai išgelbėti.
Visų susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

Pirmą Kartą Newarke! 

“This is the Enemy” 
Pirmoji Sovietinė Drama Did

vyriško Europos Pasiprie
šinimo Naciam.

Nuolat nuo 12:45 P. M.

H TU f A 562 Broad s<,cU'
lllLH. Newark, N. J.

THAT LEAVES MIK IMIB

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas I a i k ro
ti žiu. I a ikrodč- 
liu, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s id a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IK 
KAINOMIS

VERl-THIN AIRWAY . . . Pink BOSITE 

or yellow gold filled case with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jewels . $29.75

Ką Veikia Mūsų Draugės Mo
terys? Svarbus Pasitarimas, 

Dalyvaukite.

Mūsų draugės moterys daug 
darbuojasi ir dalyvauja visuo
meniškam judėjime. Jos mez
gė svederius raudonarmie
čiams; jos rinko aukas Sovietų 
vaikučiams; jos dirbo ir dirba 
visokį darbą, kas tik galėtų 
būt ant naudos demokratiniam 
frontui prieš bestijišką hitle- 
rizma.

Bet šį kartą mūsų vietinės 
draugės — bendrai lietuvės ir 
rusės moterys, rengia savo ini
ciatyva gražų pikniką šį sek
madienį, liepos 19. Įvyks ži
nomoj Vietoj: Cobblestone 
Parke, Westford, Mass., tarpe 
No. Chelmsford ir Graniteville 
važiuojant Groton Road keliu, 
žmonės bus vežami mašino
mis į pikniką iš Lietuvių Pi
liečių Kliubo, 338 Central St., 
tarpe 11 ir 1 valandų dieną.

Draugės moterys prašo vi
sos apylinkės lietuvių širdingos 
paramos Sovietų medikalei pa- 
gelbai. Tad ir dalyvaukime 
visi.

Svarbus Pasitarimas

Gi antras labai svarbus da
lykas įvyks šį šeštadienį, lie
pos 18 dieną, tai organizacijų 
atstovų pasitarimas, kaslink 
“Tag Day” rinkliavos, kuri, 
kaip dabar žinoma, įvyks lie
pos 25 dieną, o ne rugpjūčio 
pirmą, kaip kada anksčiau bu
vo rašyta “Laisvėje.”

Nors pats pasitarimas — 
atstovų konferencija įvyks In
ternational Institute, Palmer 
St., bet visi lietuvių delegatai 
kviečiami susirinkti į Liet. Pil. 
Kliubą 3 valandą po pietų ir iš 
čia susitvarkę nuvyksime pa
skirtu laiku į konferenciją.

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen ,7-1661

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

MERCEDES ... 14 Itf. 
solid yellow gold case. 
I 7-jewel Precision move
ment .... $42.50

v

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmojc
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiom $11 j savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.
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Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono

Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:
Catskill 885-F4

Prašome 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.
------------------------------ :------ :-------------------- :---------------T“ 9 Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą.

<♦>

EI <3
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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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Biuras šiandienMASKVA, liep. 16. — Sovietų Žinių 

išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė liepos 15 d. tęsė 

prieš vokiečius Voronežo srityje.
Sovietinė kariuomenė, po įnirtusių kautynių, pasi

traukė iš Bogučaro ir Millerovo.
Kitose fronto dalyse nebuvo jokių
Voronežo srityje vis žiauresni mūriai. Tam tikras 

skaičius aptvirtintų pozicijų kelis kartus perėjo iš vie
nų rankų į kitas ir vėl atgal. Mūsų k 
sektorių atmuša prieš atakas, kontr-i 
ir darydama vokiečiams sunkių nuostolių.

žiaurius mūšius

svarbių atmainų

ariuomene eilėje 
takuodama juos

MASKVA, liepos 15. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas šiandien sakė:

Vokiečiai atsigabeno kelias divizijas savo kariuome
nės iš Francijos ir Belgijos, pavaduot tuos hitlerinin
ku dalinius, kuriuos sovietinė kariuomenė išmušė iš v 7

veikimo.
Viename sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė priešų 

ataką ir iš savo pusės kontr-atakavo juos.
Vokiečiai, praradę 11 tankų ir šimtus kareivių ir 

oficierių, buvo priversti pasitraukti.
Kitoje fronto dalyje buvo atmuštos kelios priešų ata

kos. Sovietų artilerija ir prieštankinė^ kanuolės pade
gė šešis vokiečių tankus.

Pietuose nuo Bogučaro sovietinė kariuomenė ir to
liau vedė įkaitusius mūšius prieš besigrumiančius pir
myn vokiečius. Viename sektoriuje rųūsų kariuomenė 
sulaikė pulką vokiečių pėstininkų ir nušlavė daugiau 
kaip 700 priešų.

Įvairiose dalyse Leningrado fronto sovietinė kariuo
menė per trijų dienų kautynes sunaikiho daug vokiečių 
kanuolių, susprogdino jų amunicijos sandėlį ir užmušė 
virš 400 priešų.

Kitoje fronto dalyje mūsų artilerija išmušė tris vo
kiečių tankus iš veikimo ir nušlavė apie 300 priešų.

Kaip Krantų Sargas Už
tiko Sabotažninkus At

gabentus Nacių Sub.
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Po keleto dienų tapo su
imti ne tik šie keturi sabo
tažui nkai, bet ir kiti keturi, 
kuriuos vokiečių submari- 
nas atgabeno į Floridą.

Cullen, 21 metų amžiaus, 
tapo pakeltas iš antros kla
sės jūreivio į puskarininkį.

Visus minimus aštuonis 
nacių įgabentus sprogdin
tojus dabar teisia karinė 
komisija septynių Amerikos 
generolų. Kaltinamieji ga
lėsią būt net sušaudyti.

Jie buvo atsivežę iš Vo
kietijos ir $176,000 papirki
nėti tam tikrus asmenis A- 
merikoje. Hitlerio komanda 
atsiuntė juos sprogdint ka
rinius fabrikus, tiltus ir ki
tus kariniai svarbius įren
gimus.

BOSIĄS ATŠAUKTAS PAKĖ
LIMAS GAZOLINO KAINOS

Baltimore, Mi

Amerika Turėsianti Ga
na Gumos Kitąmet

Naciai Sakosi Žygiuoją 
Plačiu Frontu Pirmyn

Washington. — Jesse 
Jones, Amerikos prekybos 
sekretorius, sakė senatorių 
komisijai, kad ateinančiais 
metais ši šalis jau pasiga
mins įvalias gumos (robo) 
įvairiem karo reikalam ir 
kad bus gana gumos auto
mobiliams darbininkų, ku
rie turi važiuot į karinius 
darbus. '

Berlin, liep. 16. — Vokie
čių radijas pripažino, kad 
raudonarmiečiai, atakuoda
mi nacius ties Voronežu, 
pažengė pirmyn “kai kurio
se vietose.”

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie, girdi, sparčiai žy
giuoją pirmyn visu pietiniu 
frontu prieš Sovietus. Sa
ko, kad jie atmušę stiprias 
raudonarmiečių atakas prie 
vieno tilto ties Voronežu.

Hitlerininkai pasakoja, 
kad jie sunaikinę 125 sovie
tinius tankus ir nušlavę 
raudonarmiečius buvusius 
apsuptus į šiaurių vakarus 
nuo Vorėnežo.

Washington. — Atrodo, 
kad vyriausybė atšauks lei
dimą pakelt gazolino kainą 
pustrečio cento galionui ry
tinėse valstijose.

Prekybos sekretorius Jes
se Jones pranešė, kad val
džia savo kaštais parems 
greitesnį gabenimą gazolino 
į rytines valstijas. Tada ne
bus priežasties palaikyt jo 
kainos pakėlimą.

LLD 25 kp. mėnesinis susi
rinkimas, įvykęs liepos 13 d., 
buvo menkas tarimais ir na
riais, todėl korespondentei 
daug darbo nėra.

Nors ir daug teko dirbti mū
sų “Laisvės” skaitytojams 
dienraščio piknike, gegužės 31 
d., bet ir pelno liko dienraš
čiui $204.96. Be to, ir mes už 
darba asmeniniai pasilinksmin- 
sime liepos 26 d., tik dar vie
ta nesužinota. Kaip greitai ko
misija gaus vietą, taip greitai 
bus paskelbta spaudoje, šis 
parengimas skirta dirbusiems 
piknike ir komisijai. Jeigu ir 
pašaliniai - žingeiduoliai norės 
sužinoti, ką mes tenai veiksim, 
kada žuvų kepti ir bar-cheks 
pardavinėti nereikės, galės at
važiuoti. Daugiau — links
miau.

Pasidarbavus komisijai pra
kalbose, birželio 23 d. kalbė
tojai S. Sasnai, iš Brooklyn, 
N. Y., perduota $86.72 Sovie
tų medikalei pagelbai. Svar
biausia šiame laikotarpyje 
įstaiga, kuriai kas kartą pri
valoma daugiau ir daugiau 
aukoti.

Nors ir lietus gązdino birže
lio 28 d., pikniko komisiją, bet 
visgi pelno davė $29.54. Pik
nikas buvo kartu rengtas su 
LDS 48 kp. žinoma, ir pelnas 
teko skirti pusiau.

Dėl “Laisvės” pikniko, ku
ris atsibus Philadclphijos apy
linkėje, ir mes susiduriame su 
trūkumais. Išrinkta komisija 
darbą vesti pirmyn. Bet kaip 
jai pasiseks, ateitis parodys.

Keletas nors ir neatsilan
kiusių į susirinkimą narių, už
simokėjo metinę duoklę. Drg. 
M. Kučinskas net ir už du me
tu.

Bet visgi, neveizint vasaros 
šilumos, būtų daug sveikiau, 
kad daugiau narių lankytųsi 
sekančiam susirinkime ir visi, 
kaip vienas, jau būtų užsimo
kėję už šiuos metus.

Korespondentė.

Pranešimas Mass. 
Valst. Draugams

“Laisvės” pikniko, May- 
narde, gaspadorių ir komisijų 
susirinkimas įvyks liepos 18 
d., Lietuvių Kliubo Svetainėje, 
Hudson, Mass., 3 vai. po pietų. 
Nes liepos 19 d. įvyksta kiti 
du labai svarbūs susirinkimai:

1. Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybos Centralinio komiteto su
sirinkimas 10 vai. iš ryto, ži- 
nyčios kambaryj, So. Boston, 
Mass. O po pietų yra šaukia
ma CIO unijų labai svarbi 
konferencija dėl nominavimo 
kandidatų ateinantiems Mass, 
valstijos kongresiniams rinki
mams. Taigi, ir “Laisvės” pik
niko kaip kurie komisijų na
riai turės dalyvauti tuose su
sirinkimuose. Dėl to “Laisvės”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Fašistų 

submarinai nuskandino dar 
du prekinius Amerikos lai
vus netoli šios šalies kran
tų.

pikniko atskaitos susirinkimas 
įvyks liepos 18 d.

Todėl visi, kurie tik turite 
reikalo, ypatingai atsiskaityti 
su pinigais, būtinai pribūkite, 
arba prisiųskite raportą drg. 
J. Yeskevičiui, 17 School St., 
Hudson, Mass.

Jonas Grybas,
“Laisvės” Pikniko

Komisijos Pirmininkas.

mykite ir dalyvaukite kito sek
madienio ryte.

M. Alviniene.

DETROITO ŽINIOS

Atyda LLD 52 kp. Nariams
Kaip jau daugeliui yra ži

noma, kad liepos 19 d. įvyks 
darbininkiškosios spaudos pik
nikas Capitol parke, ir tą pa
čią dieną pripuola LLD 52 kp. 
susirinkimas. Todėl šiuo sykiu 
LLD 52 k p. susirinkimas įvyks 
savaitė vėliaus, tai yra, liepos 
26 dieną, 10 vai. ryte, Drau
gijų svetainėj, 4097 Porter'St. 
Visi kuopos nariai gerai įsitė-

Detroito Kalendorius
Liepos 19 d., 12 vai. dieną, 

įvyks Detroito spaudos pikni
kas Capitol parke ant Tele
graph Rd. arti Sibley Rd. Į- 
žanga su taksais 30c.

Liepos 19 d., 9:30 vai. ryte, 
Hamtramcko Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas Veteranų 
svetainėj. Visi nariai privalo 
dalyvauti.

Liepos 26 d., 10 vai. ryte, 
LLD 52 kp. susirinkimas, 4097 
Porter St.

Liepos 26 d., 10 vai. ryte, 
Detroito Lietuvių Vyrų Kliu
bo susirinkimas savo name, 
4114 W. Vernor H’way.

Liepos 26 d., 10 vai. ryte, 
Aido Choro ekskursija į Putin- 
bay salą. Laivas išeina nuo 
prieplaukos First St.

Alvinas.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

4>

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kp. rengia spaudos naudai pikniką. 
Liepos 26 d. Liet. Park, už Lake
wood Ežero. Kalbės Antanas Bim
ba, “Laisvės” redaktorius iš Brook
lyn, N. Y., gros Merry Makers or
kestrą, bus visokių valgių ir gėri
mų. įžanga 25c. Pradžia 12 vai. 
dieną. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike. — 
Kom.

Anot yokiečių, tai jų or
laiviai, naktį bombarduoda
mi Rostovą, prie Azovo Jū
ros, užkūrę didelius gaisrus 
mieste.

Naciai giriasi, kad į šiau
rių vakarus nuo Oriolo jie 
viso sunaikinę jau 445 tan
kus. Jie taipgi pasakoja, 
būk nuo liepos 1 d. iki šiol 
vokiečiai Voronežo srityje 
paėmę helaisvėn jau 118,- 
689 rusūs.

Berlin, liep. 16. — Na
ciai pasakoja, kad jie nus
kandinę du sovietinius sub- 
marinus Finliandijos Įlan
koje.

(Niekas nepatvirtina 
priešų pranešimų.)

Berlin, liep. 16. — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, pie
tiniame fronte sumušę ap
suptų raudonarmiečių ban
dymus ištrūkt į rytų pusę.

Maskva, liep. 16. — Vokie
čiai buvo įsiveržę į vieną 
Voronežo gatvę, bet miesto 
gynėjai išmušė juos lau
kan.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING

TONIC
Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys del 
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.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, 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

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

<♦>
SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

WASHINGTON, PA.
LDS 98 kp. rengia pikniką pas 

dd. Janavičius ant ūkės. UžkvieČia- 
me visus vietinius ir iš apylinkės 
draugus dalyvauti. Turėsime viso
kių įvairumų. įvyks 19 d. liepos — 
Kom. 165-167)

Didėja Pavojus Vorone
žu! ir Stalingradui

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

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. liepos, 8 v. v., 407 Lafayette 
St. Jaunų Vyrų Svet. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų atlikti, taipgi, kurie dar 
neužsimokėję už duokles, prašome 
užsimokėti. — A. Jocis, Fin. Sekr.

(165-166)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

išvažiavimą pas M. Gedaminskienę, 
8117 Karmon Avė. Pradžia 8 v. v. 
Tai bus liepos 18 d. Pelnas bus ski
riamas vilnom, mezgimui svederių 
Sovietų kareiviams. Prašome cleve- 
landiečius ir iš apylinkės dalyvauti. 
— Kom. 165-167)

Maskva, liep. 16. — So
vietų spauda rašo, jog va
landa iš valandos vis didė
ja pavojus Voronežui ir 
stambiam pramonės miestui 
Stalinglradui, stovi nčiam 
prie V
mylių į 
geležinkelio stoties, kurią 
dabar Vokiečiai užėmė.

Cairo, Egiptas. — Anglų 
lakūnai sunaikino keturis 
fašistų orlaivius Egipte i r 
tris oro kovoje virš salos 
Maltos.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

olgos upės, apie 150 
rytus nuo Millerovo

Italai Sako, Suimta Virš
1,000 Anglu

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, liepos (July) 18-tą, 

LLD kuopa rengia “partę” Olyn^pia 
Parke. Pradžia 5-tą vai. po pietų. 
Prašome nares atsilankyti ir atsi
vesti savo drauges. — LLD Mote
rų Kuopa. (165-166)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia naktinį pi

kniką, (Moonlight Dance), šešta
dienio vakare, liepos 18 d., Lietuvių 
Parke, Chesnut Hill Rd., už Lake
wood Ežero. Šokiams gros Merry 
Makers orkestrą. Pradžia 6 vai. 
įžanga 25c. Turėsime gerų gėrimų 
ir skanių valgių. Kviečiame visus 
Waterburio ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti ir paremti šį Vilijos Cho
ro pikniką. — Kom. (164-166)

Roma, liep. 16. — Italų 
komanda sako, kad vokie
čiai ir italai paėmę nelais
vėn daugiau kaip 1,200 an
glų EI Alamein srityje, E- 
gipte. Anot fašistų, tai jie 
atmušę ir sustabdę anglus 
atakavusius vidurinėje to 
fronto dalyje.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT-<—HAvemeyer 8-1188 
——..... ..

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, kad naciai sutelkė 
50,000 kariuomenės užimto
je Graikijos saloje Kretoje, 
matyt, prieš anglus Egipte.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

KNYGOS.
Aukso Altoriukas, Tilžės   60c Į 

Ta pati gražiais celuloido viršais
su gražiais antspaudais ......$1.60

Vainikėlis, maža knygele, mišių
maldos su paveikslėliais ....... 50c

Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

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

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ........................... $1.25

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

Istorija Ąli-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų ...........................   20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė .............................. 25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir Įeitos 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

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins

<♦>
GREEN STAR BAR & GRlll

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!

<!>

<!>

s tut 
adresAs:

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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M. ŽUKAITIS
384 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

j Lietuviui Rakandui Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
Vi
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Neu Yorko^/4M7 Žiniom 
Linkime, Kad Anibulansas Žvaigždės Švies Ispanijos 

Greitai Stoty Darban Sukakties Minėjime

Aidiečiai, Stibruskime!

Šį vakarą (liepos 17-tą) įvyksiančiai lietuviu organizacijų 
atstovų konferencijai linkime vieningo, tad ir sėkmingo dar
bo, kad visi surėmė pečiais norimąjį nupirkti Amer. Raudo
najam Kryžiui ambulansa juo greičiau pastūmėtume į darbą.

Ambulansu dabar reikia daug, reikia visur. Jie siunčiami su 
mūsų armijomis į užjūrius. Jie čia pat, mūsų šalies pajūriuose, 
siunčiami paimti parvežamus laivais užjūriuose sužeistus ka
rius, marinus, jūrininkus. Jie ne kartą ūmai iššaukiami į ke
lias vietas gelbėti priešų submarinų aukoms, atvežamoms lai
vais arba gelbėjimosi valtimis dasigaunančioms į krantus.

Ambulansu reikia turėti ir atsargoj, visose miesto dalyse, 
nes, kasgi gali žinoti, kada žiaurus priešas gali smogti iš oro, 
ar čia pat gatvėj ar šapoj buvęs .nacių agentas-sabotažnin- 
kas gali kokia masine katastrofą padaryti.

Vieningu darbu mes galėtume ambulansą greit išsiųsti tar
nybon ir patys iš to turėti džiaugsmą, kad mes, organizuoti 
lietuviai, taipgi prisidėjome prie mūs Šalies pastangų. Dėlto 
visoms didelėms ir mažoms draugijoms, chorams, nacionalių 
organizacijų kuopoms reikėtų dalyvauti konferencijoj ir pri
dėti peti prie to didelio, svarbaus darbo.

LDS ir LLD pirmosios kuopos Jurginės Draugijos komisijos 
pakvietimą priėmė ir nusitarė dalyvauti. Spaudoj nesimatė, ar 
kitos tų organizacijų kuopos ruošiasi atlikti savo pareigą. Rei
kėtų. Kadangi čion nėra vien vvilliamsburgiečių, bet viso di
džiojo New Yorko lietuvių darbas, tad negalima tikėtis, kad 
tos dvi kuopos atidirbtu už visas.

Konf. įvyks liepos 17-tos vakarą, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., Brooklyne.

Visi buvusios demokratiškos 
Ispanijos respublikos rėmėjai 
ir didvyriškų kovotojų gelbė
tojai širdingiausia velija, kad 
dangiškosios žvaigždės skais
čiai šviestų šį sekmadienį, lie
pos 19-tą, ant Dexter Parko, 
kur įvyks piknikas šeštajai Is
panijos karo metinei sukakčiai 
paminėti.

Vienok žemiškosios meno, 
mokslo ir visuomeniškos veik
los žvaigždės tą dieną švies 
skaisčiausiomis šviesomis ne
žiūrint, koks oras bebūtų.

Mokykloms Apginti Nuo 
Fašizmo Konferencija

Už desėtko dienų New Yor
ke įvyks labai svarbi konferen
cija, kuri turėtų sudominti 
kiekvieną, kas nori matyti de
mokratiją apsaugota svarbiau
siose mūsų šalies įstaigose —

ta kova prieš fašizmą mūsų 
mokyklose turi būti laimėta. O 
laimėta ji galės būti tik tuo
met, kada masės tuo klausimu 
tars savo žodį. Tuo tikslu ir 
šaukiama ši konferencija;

Vito Marcanto.iio

Pikniko kalbėtoju bus Vito 
Marcantonio, kovingasis prieš- 
fašistas kongresmanas. Svei

kinimus piknikui, kaip skelbia 
rengėjai, prisiuntė daugelis 
žymių unijų ir masinių organs 
zacijų, pažadėdamos savo pa
ramą.

Turiningoj dainų, liaudies 
šokių, muzikos, dramos ir ko
medijos programoj dalyvaus 
tokios meno žvaigždės, kaip 
Zero Mostei, Mare Blitzstein, 
Almanac Singers, Radiševo šo
kikų Grupė ir kiti. Parke bus 
pilna ir šiaip visokių triksų.

Dr. Edward K. Barsky, ka
riaujančiai Ispanijai anais me
tais suorganizavęs amerikie
čių medikalės pagalbos būrį ir 
pats jam vadovavęs karo fron
te, dabartinis Priešfašistiniams 
Pabėgėliams Gelbėti Komiteto 
Pirmininkas, sako, kad nors 
Ispanija po dviejų metų didvy
riškos kovos fašistų buvo už
grobta, bet Ispanijos liaudis 
fašizmo niekad nepripažino ir 
prieš jį kovojo ir kovoja, kad 
toji kova dar bus laimėta ir Is
panija išlaisvinta. To darbo 
paramai rengiama ir šis pikni
kas. Visi liaudiškos Ispanijos 
draugai kviečiami dalyvauti.

Pikniko bus pasiūlyta rezo
liucija, prašanti, kad Jungti
nių Valstijų valdžia uždarytų 
Franco, Vichy ir Suomijos am
basadas, kurios buvo ir tebėra 
aršiausiais fašizmui tarnybos 
lizdais. Piknikas prasidės 10 
vai. ryto. Bus valgių ir gėri
mų. L. D.

Tiesa, kad dabar yra vasa
ros karščiai ir vakacijų lai
kas. Gal būt, kad daug yra 
ir Aido Choro narių išvažia
vusių poilsiui — atostogoms. 
Bet tie, kurie pasilikę, turėtu
me rimtai susirūpinti savo 
(choro) parengimu, įvyksian
čiu spalių 1 1 dieną, atžymėji- 
mui 30 metų choro gyvavimo 
su kakties.

Iki šiol dar beveik niekas 
nenuveikta: dainų nesimokin- 
ta, prie jubilėjinio parengimo 
rimtai dar nesirengta, o jau 
laikas trumpas.

Taigi, mūsų pirmininkas 
P. Grabauskas man priminė, 
kad aš paakstinčiau narius šį 
penktadienį, liepos 17-tą (taip 
pat i]- kiekvieną penktadienį 
nuo dabar) choristus kiek ga
lint skaitlingiau lankytis re
peticijose ir rimtai pradėti 
rengtis prie mūsų jubilėjinio 
parengimo. Jeigu dabar biskį 
ir pavargsime — padirbėsime, 
tai paskui pasekmėmis galėsi
me pasidžiaugti, bet, jeigu 
nesistengsime prisirengti, tai 
negalėsime laukti ir pasekmių.

Visi susirinkime į praktikas 
nuo šio penktadienio ir pra
dėkime darbą!

Aido Choro Koresp.

“Saviety-Japany Rubežius” 
Irving Teatre

Pradedant liepos 17-ta, šia
me teatre per savaitę rodys 
Sovietų Sąjungos filmą “Sovie- 
tų-Japonų Rubežius” ir fran- 
cūzų filmą “Claudine.”

Sovietų filmą perstato anais 
metais įvykusį Japonijos klas
tingą užpuolimą ant Sovietų

GREITAS MAISTINGUMAS

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Uždarė Netaisyklingą 
įstaigą

Moterą Niekas Nesmerkė 
Už Nuogumą

Tūla neva labdaringa įstai
ga — Volunteer Rescue Army, 
Inc., turėjusi savo centrą 17 
Hull St. ir skyrius po visą 
miestą, teisėjo Dodd paskelb
ta legaliai negyvuojančia dėl
to, kad ji nevedė savo finan
sinių atskaitų ir aukų rinkimo 
agentams mokėjo 50 nuošimtį.

Teisėjas Goldstein įsakė 
Grand Džiūrei nuodugniai iš
tirti New Utrecht High School 
organizacijos fondą, dėl kurio 
trūkumų yra įveltas buvęs mo
kytojas Max Cohen ir buvęs 
viršininkas Rogelin.

Automobiliui atsimušus į 
vieną iš penkių belikusių EI 
piliorių prie 60th St. ir Ut
recht Ave., 5 asmenys sužeis
ta.

Gaisras Majestic Baths dra
bužių padėjimo kambariuose, 
Coney Islande, išvijo apie 100 
moterų apsirengusias biskelį 
su mažiau, negu įstatymai lei
džia ir gal dar su mažiau, ne
gu kai kurios iš jų pačios no
rėjo. šį kartą be protesto pri
imta jų pasiteisinimąs, kad jos 
nesirengė išvengimui karščio.

Praši Vartoti Mašinas 
Kooperatyviai

Valstijinis Transportacijos 
Komitetas paskelbė obalsį: 
“Nevažiuok auto mobiliumi 
vienas.” Tuomi sugestuojama 
darban, į mitingus, piknikus 
ir kitur susitarti važiuoti gru
pėmis, kad taupyti gazoliną ir 
padangas (tires).

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

mokyklose.
Konferenciją šaukia Nacio- 

nalė Konstitucinių Laisvių Fe
deracija. Jvyks liepos 27-tos 
vakaro 7:30 vai., viešbutyje 
Pennsylvania, New Yorko 
mieste. Mokestis 50c. per de
legatą.

Pažangioji visuomenė dar 
gerai atsimena, kaip New 
Yorko mokyklose per pasta
ruosius kelis metus riaumojo 
pronaciški Krikščionių Fronto, 
kunigo Coughlino ir kiti toly
gūs elementai, kaip jie, vado
vybėje senatoriaus Coudert, 
persekiojo kiekvieną fašizmui 
priešingą žmogų, mėtė juos iš 
darbų mokyklose.

Juo labiau tie elementai 
siaučia dabar, kada Riteriui 
labai svarbu mūsų mokyklas 
paversti nacių propagandos 
centrais. Dėlto demokratiją 
mylintieji švietėjai yra be ga
lo.. susirūpinę ir nurodo, kad

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD ir LDS kuopos ruošia iš
važiavimą tyrame ore. Sekmadieni, 
19 d. liepos, Ally Pond. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi bus 
šokiai prie geros muzikos. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Kelrodis: Važiuokite Flush
ing-Ridgewood gatvekariu iki Main 
St. Nuo ten imkite Bus Q27 iki 
Harding ir Springfield Blvd. — 
Korn. (165-167)

Visos organizacijos privalo 
pasiųsti konferencijon savo 
delegatus ar atstovus. Kurių 
susirinkimai praėjo, valdybos 
turi pasirūpinti, kad jų orga
nizacija būtų atstovauta.

Išrinkus ar paskyrus atsto
vus, jų mandato kopija reikia 
pasiųsti: National Federation 
for Constitutional Liberties, 
1123 Broadway, Room 907, 
New York City.

Vis Tie Arkliukai
Tie arkliukai, kuriais dau

gelis žiopliukų jieško “lai
mės,” tuos jieškotojus suėda 
nei neparagavę.

Liepos 14-tą, Queens teis- 
mabutyje sulaikytas teismui 
Albert Lochmus, 32 m., pieno 
išvežiotojas, pieno firmos kal
tinimu, kad jis per porą mė
nesių nesugrąžinęs $413 iš 
kostumerių sukolektuotų pini
gų. Lochmus, kaip sako poli
cija, prisipažinęs pinigų ne
grąžinęs dėlto, kad praleidęs 
arkliukais jieškodamas “lai
mės.”

S. Ilaenel, 55 m., 624 W. 
176th St., mirė nuo žaizdų, 
kurias jis gavo nuo ginkluotų 
plėšikų šeštadienį savo bučer- 
nėj, 2422 8th Avė.

PAGERBKITE ISPANIJOS ŽMONES VIS DAR 
KOVOJANČIUS PRIEŠ FAŠIZMĄ.

VICTORY FIESTA
(PERGALES PIKNIKAS)

Įvyks Sekmadienį 1 Pradžia 10 vai. ryto
B iki vidurnakčioLIEPOS-JULY 1«J

IŠGIRSKITE VITO MARCANTONIO
Šauksmą atidaryti 2-rą Frontą Europoje Dabar!

Y 7’1 ORKESTROS Ralph Hayes ir jo Kate Smith Orkestrą. 
ĮJ V 1 ŠOKIAMS Esteban Roig Ir Jo Spaniška Orkestrą

Programa susidės iš sekamų artistų,:
ZERO MOSTEL - MARC BLITZSTEIN - JUANITA HALI. CHORAS - ANITA 
SEVILLA - ALMANAC DAINININKAI - AMERIKOS ŽMONIŲ CHORAS 
AMERIKOS JAUNIMO TEATRAS - HAROLD ROME - JOSHUA WHITE 
DoanUki Dainlnin) ai ir Šokikai - 1WO Šokikų ir Dainininkų Giunė
Ixtkalo 65 Dramatiika Grupė - Suvienytu Tautų Artintai - Radischev Šokikų 
Grupė - Auitrijo* Liaudiea šokiai - EI Grupe Chileno ir daug kitų menininkų.

DEXTER PARKE, 74-11 Jamaica Ave., Woodhaven
įžanga iš anksto 65c. Prie vartų 99c. (valdžion taksai įskaityti)

Vaikam žemiau 12 metų įžanga veltui

SEKS FLOOR SHOW, NEPAISANT JEI IR LYTŲ. 
ŽAISLAI — VALGIAI — GĖRIMAI.

Iš anksto bilietai gaunami Workers Bookshop, 50 E. 13 St., New York City 
Rengia Joint Anti-Facist Refugee Committee

Buvusio Konsulo Sūnų 
Suome Apsikrovusį

Orlaivių Planais
Federalės valdžios agentai 

pereitą antradienį raportavo 
suėmę W. G. Spiegelberg, 
turtingos ir žymios amerikie
čių šeimynos narį, kuris buvęs 
gimęs Berlyne jo tėvui einant 
tenai Jungtinių Valstijų kon
sulo pareigas. Dabar jo tėvai 
gyvena Šveicarijoj.

Pas Spiegelbergą rasti pilni 
kišeniai planų, pagal kuriuos 
daroma armijos keturių inži- 
nų B-24 bomberiai. Jį arešta
vę pereitą šeštadienį, Sol Lec- 
kie’s Gay Way užeigoj, Hemp
stead, Long Island. Jį išdavęs 
alkoholio atliuosuotas liežuvis. 
Jam pradėjus visiems rodinė
ti planus, ten buvęs iš Mitchell 
Field korporalas pašaukęs po
liciją.

Spiegelberg esąs studijavęs 
Šveicarijoj ir Vokietijoj pirm 
atvykimo į šią šalį 1925 m. 
Čia jis plačiai pavažinėjęs ir 
pagarsėjęs įdavinėjimu neiš
mokamų čekių, už ką buvęs 
Los Angelėse nuteistas 1927 
m. Gi 1929 m. jis išvažiavęs 
Alaskon ir ten praleidęs apie 
10 metų žuvininku, jūrininku, 
mainieriu ir esąs gerai susipa
žinęs su Aleutian salomis.

Pastaraisiais keliais metais 
jisai esąs dirbęs po kelias die
nas, kitur po kelias savaites 
daugelyje karui gaminimo 
fabrikų, o paskiausia dirbęs 
Donnelly Engineering Corp., 
Detroite, iš kur, menama, jis 
išvogė ir tuos planus. Jisai dir
bęs taipgi Fordo fabrikuose, o 
čionai jau buvo gavęs darbą 
Republic Aircraft Corp.

Dr. A. Petriką Atostogauja

Amerikonų Laikraštis 
Apie Lietuviškus 

Pronacius
Angliško darbininkų dien

raščio Daily Worker kolum- 
nistas Art Shields liepos 16-tos 
laidoj duoda platoką apibūdi
nimą lietuvid pronaciškos 
spaudos, išeinančios Brookly
ne bei New Yorke.

Rašte atžymėta pronaciška 
kryptis “Amerikos,” “Vieny
bės,” “Naujosios Gadynės,” 
“Tėvynės.“ L. K. N.

Teisia už Šmugeliavimą 
Brangaus Metalo

Brooklyno Federaliame, Teis
me pereitą antradienį prasidė
jo byla kelių graikų laivo 
Stavros įgulos narių, sulaikytų 
kaltinimu supirkus čionai $6,- 
000 vertės platinamo, kad jį 
nuvežus į Lisbon, Portugaliją, 
parduoti fašistams su šimtu 
nuošimčių pelno. Platinumas, 
mat, yra labai svarbus gamy
bai tūlų švelnučių įrankių ka
rui. Lisbone, kuris yra labai 
svarbi neoficiali nacių stotis, 
naciai turi agentus, kurie 
supirkinėja iš Amerikos atve
žamą kontrabandą.

Trys jauni vyrukai, įkaitin
ti apiplėšime restaurano, 1780 
Broadway, kuriame jie laimė
jo $32, nuteisti nuo vienų ir 
iki 15 metų kalėti.

Sąjungos rubežių. Ji parodo 
parubežio sargybos ir civilinių 
gyventojų didvyriškas kovas,, 
meile įr pasiaukojimu savo ša
liai ir meile žmonėms išmar
gintą romansą, nuostabiai gra
žius gamtos vaizdus.

“Pilnas kontrastų, bešališ
kas šnipų veiklos vaizdas,” 
pareiškė apie tą judį New 
Yorko Herald-Tribune kriti
kas.

Francūziškoji filmą “Clau
dine” yra meiliška. Dėl tūlų 
šios f ii mos labai jautrių scenų 
vaikai jaunesni 16 metų nebus 
leidžiami teatran per tą: savai
tę. Teatras randasi prie Irving 
Place ir 15th St., New Yorke.

Buvęs assemblymanas Ed
ward S. Moran padavęs pra
šymą jį paleisti iš Sing Sing, 
kur jis jau atbuvo 18 mėne
sių 2 ir pusės iki 5 metų ter
mino už darymą kompanijai 
naudingų įstatymų už kyšius.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ į NAUJĄ VIETĄ

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

7

STENGER & STENGER

Išegzaniiniioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y,

gerais patyrimais ir su 
akis, išrašome receptus,

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Gerai žinomas Brooklyno 
lietuviams dantų gydytojas ir 
rašytojas Dr. A. Petriką šiuo 
metu kažin kur Up-State New 
Yorke leidžia atostogas. Jis 
sugrįš sekmadienį ir vėl stos 
darban pirmadienį.

Mūsų, apskritys (Kings) šie
met apkainuotas turint $3,- 
763,610,595 vertės nejudomo 
turto. Taksų rata yra 95 cen
tai per šimtą.

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalietus ir daugybes kitų daiktų. 
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 

■''i reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE.

(Prieš Ridgewood Teatru, Ridgewoode)

BROOKLYN, N. Y.
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