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VIS GRIAUSMINGESN! ANTRO FRONTO REIKALAVIMAI
ministraciją kambariuose ran
dasi neišsemiamas turtas, 
apdulkėjusios knygos 
šiūros, gulinčios ant 
sukrautos.

Čia gimęs jaunimas 
to, nes jie turi anglą
knygą-brošiūru. Ateivis lietu- Į 
vis tik jas skaito lietuviškoje į 
kalboje išleistas. Lietuvis atei
vis gi sęsta ir miršta. Ir jei 
nepaskubės “Laisvės” ir “Vil
nies 
ma 
tai 
nuo 
tiks

ir kvietimu labai •>
skaitymo knygų vi-
raginimo reikalas

knygų visuomenės domės, 
knygos-brošiūros pagels 

senatvės ir tik į muziejus 
atiduoti.

Apie piknikus - pramogas 
skelbimą 
daug, bet 
suomenės 
pamirštas.

Tai apsileidimas ar neboji
mas. Jei verta buvo išleisti 
brošiūrą, tai tuom labiau pa
skaitymas jos yra svarbesnis.

Knyga patobulina protą ir 
suteikia platesnį akiregį į pa
saulį.

šiame daktaro pamokslėlyj 
yra labai daug karčios tiesos. 
Knygų, brošiūrų, laikraščių 
garsinimas ir platinimas pas 
mus labai apleistas.

Turime pasitaisyti. Turi mū
sų kultūriškos organizacijos 
susirūpinti literatūros platini
mu.

Mūsų spaudoje turime daž
niau kalbėti apie knygų skai
tymą. Lai šis Dr. Graičiūno 
draugiškas paraginimas padil
gina mus visus prie šito apleis
to darbo.

Kai kam atrodo, kad plati 
agitacija už atidarymą antro 
fronto teturi tikslą Sovietams 
pagelbėti.

Klaidingesnės nuomones ne
begalima nei įsivaizdinti.

Antro fronto reikalas yra 
gyvenimo ir mirties reikalas 
pačios Amerikos.

Dabar, mums atrodo, galima 
Hitlerį užpulti iš visų pusių ir 
sunaikinti. Juo daugiau jis 
laimi vakaruose, tuo sunkiau 
bus su juomi apsidirbti rytuo
se.

Agitacija už antrą frontą 
yra agitacija už gelbėjimą 
Amerikos, už šutaupymą Ame
rikos milijonų gyvybių.

Kas to nemato, tai nesu
pranta šio karo pasaulinės 
reikšmės.

Antras frontas nėra reika
las kokios ten kam nors kitam 
malonės.

Kai sekasi, tai ir silpniausi 
sustiprėja. Bet jei kova už
kliūva ir reikia trauktis atgal, 
nanešant didžiausius nuosto
lius, tai visi silpnuoliai įpuola 
į desperaciją.

Tokių žmonių mes dabar 
turime nemažai. Gaila, kad 
jų tarpe randame nemažai pa
žangių darbininkų.

Dėl tų didelių karo fron
tuose nepasisekimų jie atsi
dūrė pavojingoj desperacijoj.

Kritikuoja, smerkia ir kalti
na visus. Nieko gera jie ne
bemato.

Bet, draugai, desperacija ir 
visuotinas viso svieto pasmer
kimas nei kiek nepagelbės pa
dėtį pataisyti.

Tasai baisus nusiminimas 
patarnauja tiktai mūsų prie
šui. Hitlerio strategija reika
lauja pirma visą svietą išgąs
dinti, o paskui jį sunaikinti.

žmogus, kuris neva iš kai
rės prakeikia visus, yra ne
sąmoninga Hitlerio propagan
dos auka.

Reikia patiems kovoti prieš 
desperaciją.

Tikėkime, 
Tautos karą

Tikėkime,

kad Jungtinės 
laimės.
kad bus atidary-

VOKIEČIAI PIETUOSE 
PASIVARĖ PIRMYN, O 

KITUR ATMUŠTI

SEN. CLAUDE PEPPER IR 
CIO ŠAUKIA TUOJ 

ATIDARYT 2-RĄ FRONTU
Maskva, rugp. 4. — So

vietų kariuomenė per kau
tynes Dono upės alkūnėje, 
80 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado, ir Salsko- 
Kuščevkos srityje, vakari
nėje Kaukazijoje, užmušė 
9,500 vokiečių per paskuti
nes 24 valandas. ,

Sovietų orlaiviai ir pa
krančių kanuolės nuskandi
no 15,000 tonu fašistu, lai- 
va, gabenusį hitlerininkų

Anglijos Orlaiviai Pada
rė Baisius Nuostolius 

Naciy Miestam
London. — Anglų lakūnai 

nufotografavo tas Duessel- 
dorfo vietas, kurias Angli
jos orlaiviai bombardavo 
pereito penktadienio naktį. 
Fotografiniai paveikslai ro
do, kad anglų bombanešiai 
tada visai sunaikino apie 
dvyliką akrų Duesseldorfo 
miešto ties prieplaukomis. 
Be kitko, jie supleškino 
Kreiger plieno liejyklą, De 
Limon Fluhme mašinų fab
riką, Rohenwerk plieno 
vamzdžių fabriką, Kamm- 
garn verpyklą, Hermes po- 
pieros fabriką, alkoholio 
dirbyklą, Kallen maisto fab
riką, daug sandėlių, gele
žinkelių stotis ir kitus įren
gimus mieste ir priemies
čiuose.

Kiti fotografiniai paveik
slai liūdi j a, kad anglų or
laiviai trečiadienį sudaužė 
be sudegino Saarbruecken 
mieste Erhardt Schmer ma
šinų fabriką, Burbacher ge
ležies fabriką ir kitus pra
monės pastatus ir sužalojo 
cemento dirbyklas ir gele
žinkelių stotis.

Anglų orlaiviai taip iš
daužė prieplaukų įrengimus 
Hamburge, Bremene ir ki
tuose Vokietijos uostuose, 
kad tuomi 27-niais procen
tais suparalyžiavo nacių 
kariuomenės ir reikmenų 
gabenimus per tuos uos
tus.

Indijos Nepaklusnumo 
Kampanija

Indija, rugp. 4. — Tauti- 
tinis Indų vadas Jawah. 
Nehru sako, kad Visos In
dijos Kongreso partija savo 
suvažiavime šią savaitę nu
tars paskelbt nepaklusnu
mo kampaniją prieš Angli
ją. Anot jo, tai indai tol ne
nurims, kol Anglija duos 
iiem visišką nepriklausomy
bę.

tas ir antras frontas.
Tikėkime, kad Hitlerio gau

joms nepavyks parblokšti Rau
donąją Armiją.

Toks įsitikinimas sustiprins 
mus dvasioje ir paakstins prie 
didesnių karinių pastangų.

kariuomenę ir reikmenis.
Ties Cimliansku raudon

armiečiai atmetė kiek atgal 
vokiečius, perėjusius iš šiau
rinių Dono upės pakrančių 
į pietines, ir sunaikino daug 
kitų priešų, kurie bandė pe
reit per tą upę.

Abelnai sovietinė kariuo
menė atmušė vokiečių ata
kas daugumoje visų svar
biųjų punktų, apart Salsko, 
100 mylių į pietų rytus nuo 
Rostovo. Šioje srityje rau
donarmiečiai buvo priversti 
pasitraukti atgal.

Kuščevkos sektoriuje, į 
pietus nuo Rostovo, svyra
vo mūšių linija tai pirmyn, 
tai atgal, ir vienas punktas 
tris kartus ėjo iš vienų ran
ku i kitas.

Dono ir Kuban’ės kazokai 
raiteliai pasižymėjo atako
mis prieš hitlerininkus Ku
ščevkos srityje ir per naktį 
užmušė pusantro tūkstančio 
priešų.

Sovietinės jėgos sunaiki
no dar kelis tuzinus vokie
čių tankų įvairiose fronto 
dalyse.

“Pravda”, Sovietų komu
nistų laikraštis, rašo, jog 
padėtis pietiniame Kaukaze 
fronte pasidarė pavojinges
nė.

MUSSOLINIO PASAKA
Slovėnijoj, Jugoslavijos 

provincijoj, kalbėdamas Mu- 
ssolinis pasakojo, būk talki
ninkai neatidarysią 2-r o 
fronto, o jei ir atidarysią, 
tai, girdi, fašistai būk vis 
tiek sumušią talkininkus.

Japonai Užėmė Stovyk
lą N. Guinea Saloj

Australija. — Pirm dvie
jų savaičių japonų laivai iš
kėlė savo kariuomenę į Go- 
na-Buna sritį saloje New 
Guinea. Nuo to laiko jie pa
sivarė 62 mylias pirmyn ir 
po kartotinų mūšių užėmė 
Kokoda kaimelį su orlaivių 
aikšte, tiktai 60 mylių nuo 
didžios talkininkų stovyklos 
Porto Moresby. Kokoda ke
lis kartus ėjo iš vienų ran
kų į kitas.

Kokoda stovi prie 13,000 
pėdų aukščio kalnyno, o per 
jį būsią labai sunku japo
nam persigrumti linkui Por
to Moresby. Jeigu priešams 
pavyktų užimt Portą Mo
resby, jie iš ten galėtų rim
tai grąsint Australijai.

Kovoj Žuvo Sovietų 
Lakūnų Generolas

Maskva, rugp. 4. — Oro 
kovoj tapo užmuštas sovie
tinis generolas - majoras 
Leonidas Antonovičius Gor- 
bacevič, 37 metų. Jis buvo 
orlaivių korpuso komandie- 
rius.

Garbingas Lietuvos Sūnus, 
Gen. Baltušis-Žemaitis

Dienraštis “Pravda” iš gegužės 4 dienos paduoda ke
lis desėtkus vardų Raudonosios Armijos komandierių, 
kuriuos Sovietų Sąjungos vyriausybė paaukštino už at- . 
sižymėjimą kovoj prieš barbariškus hitlerininkus. Tar
pe paaukštintų yra ir lietuvis generolas Feliksas Baltu- 
šis-žemaitis.* Jis pakeltas į generolus-majorus.

m*

Generolas Feliksas Baltu
šis - Žemaitis Tarybų Lie
tuvoj buvo Lietuvos tauti
nio korpuso komandierium, 
kuris kartu su kitais Rau
donosios Armijos daliniais 
nuo pat karo pradžios kovo
ja prieš žvėriškus nacius ir 
tol kovos, kol jie bus sumu
šti ir išvaryti iš Lietuvos ir 
kitų užimtų kraštų.

Generolas Baltušis - že
maitis yra užbaigęs karo 
mokslus Sovietų Sąjungoj. 
Jis kartu yra ir rašytojas 
kariniais klausimais. Sovie
tų Sąjungos Karinė leidyk
la 1938 metais išleido Že
maičio parašytą veikalą 

“Konnica” (Raitarija), kuris Sovietų Sąjungoj tarnauja, 
kaipo karinis vadovėlis raiteliams.

GENEROLASMAJORAS
F. BALTUŠIS-ŽEMAITIS

ITALŲ KARO LAIVAI 
BOMBARDUOJA JUGO

SLAVŲ PARTIZANUS
London. — Italų kariuo

menė ir orlaiviai jau nepa
jėgia apsidirbti su partiza
nais kovotojais tose vietose, 
kurias Hitleris pavedė 
“tvarkyt” italų fašistams. 
Tai paskutiniu laiku Italijos 
karo laivai bombarduoja 
Juodkalnijos pajūrio kai
mus ir miestelius. — Juod
kalnija yra Jugoslavijos da
lis.

Vien birželio mėnesį šie
met italai sudegino 42 kai
mus Slovėnijoj, Jugoslav!-, 
jos provincijoj. Viso gi ita
lų ir vokiečių orlaiviai ir 
kariuomenė sūdegino bei 
susprogdino šimtus jugosla
vų kaimų ir miestelių, besi
stengdami nuslopint parti
zanus kovotojus. Kai kurio
se provincijose jie sunaikino 
visus kaimus ir ūkininkų 
triobėsius. Taip praneša Ju
goslavijos vyriausybė, kuri 
yra trėmime Anglijoj.

Kokią Bausmę Preziden
tas Skirs Įgabentiem 
Naciam Sabotažninkam?

Washington, rugp. 4. — 
Karinio teismo komisija į- 
teikė prez. Rooseveltui, ką 
jinai atrado, betardydama 
aštuonis nacius, kuriuos A- 
merikon įgabeno vokiečių 
submarinai. Tie naciai atsi
vežė sprogimų ir bombų 
ardyt karinius Amerikos 
fabrikus, geležinkelius ir ki
tus karui svarbius įrengi
mus.

Prez. Rooseveltas (šiuos 
žodžius berašant) dar nepa
skelbė savo sprendimo, kaip 
baust tuos sabotažninkus. O 
bausmė galėtų būti net pa
korimas ar sušaudymas.

Fašistai išleido naują grū
mojimą, kad be pasigailėji
mo sudegins namus kiekvie
no Jugoslavijos gyventojo, 
kurį nužiūrės, kad jis remia 
savo tautiečius, kariaujan
čius vadovybėje generolo 
Drajo Michailovičo prieš 
vokiečius ir italus įsiveržė
lius.
JUGOSLAVAI UžeMė 

MIESTĄ
Slaptas jugoslavų radijas 

pranešė, kad jie atėmė iš 
fašistų miestą Doberliną ir 
užėmė visus aplinkinius fa
brikus ir angliakasyklas po 
mūšių, kuriuose nukovė, su
žeidė bei suėmė 3,000 vokie
čių ir italų kariuomenės.

Genorolo Michailovičo ra-, 
pertai rodo, kad jugoslavai 
partizanai iki šiol užmušė 
jau 23 tūkstančius fašistų 
kareivių ir oficierių.

Raudonarmiečiai Užmu
šė 2,000 Italy Ties

Kletskaja
Maskva, rugpj. 4. —Klet

skaja srity j, į šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado, sovie
tinė kariuomenė atmetė at
gal kelias atakas, kurias da
rė italų pėstininkai ir tan
kai.

Raudonarmiečiai užmušė 
du tūkstančius italų.

Kai kuriose vietose sovie
tinė kariuomenė nukirto 
susisiekimus vokiečiam, mė- 
ginusiem prasiveržt per Do
no upę.

Chinija. — Chinai su pa
galba Amerikos orlaivių ap
supo vietinį japonų karo 
centrų prie Fu upes.

Washington. — Masinia
me susirinkime čia pirma
dienį kalbėtojai ir klauso- 
vai skardžiai reikalavo ati
daryt antrą frontą prieš 
Vokietiją tuojau, o “ne ki
ta mėnesi, net ne kitą savai
tę.” .

Senatorius Claude Pep
per, . žymusis prez. Roose- 
velto politikos rėmėjas ir iš- 
reiškėjas senate, ragino tuo
jau atakuot Hitlerį Vakari
nėje Europoje ir užreiškė:

“Niekas, ką tik mes veik
tume, nėra taip pavojinga, 
kaip nieko neveikimas.”

Visa 1,200 žmonių publi
ka sustojo, karštai sveikin
dama senatoriaus žodžius.

Už antro fronto atidary
mą be jokio atidėliojimo 
taipgi kalbėjo Henry Rhine, 
pirmininkas Washingtono 
CIO Unijų Tarybos; Reid 
Robinson, pirmininkas ga
lingosios Metalo Kasyklų ir 
Liejyklų Darbininkų Uni
jos, CIO; Earl B. Dicker- 
son, negras Chicagos mies
to tarybos narys, ir kiti.

CIO ANTRO FRONTO 
MITINGAS

Chicago. — 30 tūkstančių 
čikagiečių sugužėjo į CIO 
Unijų Miestinės Tarybos 
suruoštą masinį susirinkimą 
Grant Parke dėlei tuoj auti
nių Amerikos žygių prieš 
Vokietiją. Visa publika 
griausmingu pritarimu už- 
gyrė rezoliuciją; reikalau
jančią atidaryt tuojaus, da
bar antrą frontą prieš na
cius.

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unijos sekretorius 
iždinink. George Addes pa
reiškė :

“Jeigu mes neatidarome 
antro fronto dabar, tai mes 
negalime laimėt šį 
1942 metais. Taip, aš 
sitikinęs, kad tik 
fronto atidarymas 
mums tą pergalę.”

karą 
esu į- 
antro 
atneš jas sako, kad trumpu laiku

jau dideli būriai Amerikos
R. J. Thomas, pirminiu- kariuomenės veiks išvien su 

kas CIO Auto. Darbininkų anglais Egipte prieš nacius 
Unijos, šaukdamas atakuoti • ir italus.
Hitlerį iš vakarų, užreiškė : --------

“Reikia kas nors daryti ir AMERIKIEČIAI MECHA- 
greitai daryt. Amerikos NIKAI EGIPTE 
žmonės nori laimėt pergalę Cairo. —Amerikiečiai me- 
ir jie pasiryžę pasiaukoti i- Panikai darbuojasi Egipte, 
ki galo, kad tik ją laime- taisydami 
tų. . j i.. -.bi

Thomas suminėjo j 
Coughliną, G. L. K. Smithą, | 
Johną L. Lewisą ir panašiu 
kaipo gaivalus, kurie prie
šingi karinėms Amerikos 
pastangoms ir kurie “nepai
so, ar demokratijai lemta 
gyvuoti ar mirti.” Thomas 
pastebėjo, jog tie gaivalai 
trukdo ir tramdo antro 
fronto atidarymą.

Susirinkusieji entuziasti
škai sveikino tokius patrio
tinius kalbėtojų pareiški
mus.

London, rugp. 4. — Na
cių orlaiviai bombardavo du 
miestus'Anglijoj.

AUSTRALIJOS MAINIE- 
RIAI Už 2-RĄ FRONTĄ
Sydney, Australija. — 

Australijos mainierių unijos 
komitetas priėmė rezoliuci
ją, ragindamas prezidentą 
Rooseveltą, Anglijos prem
jerą ir Australijos premjerą 
Johną Curtiną atidaryti an
trą Europos frontą prieš 
nacius.

Hitlerininkai Nužudė
Dar 8 Lenkų Moksli

ninkus ir Artistus
London. — Lenkų Tele

grafo Agentūra pranešė, 
kad vokiečiai nužudė dar 
aštuonis žymius Lenkijos 
mokslininkus ir artistus. 
Tarp nužudytų yra Alek
sandras Patovskis, buvęs 
pirmininkas G e o g r a finės 
Lenkų Draugijos ir narys 
švietimo ministerijos; Ant. 
Nisezorkievičius, viršinin
kas Tautinio Muzejaus Var
šuvoj, ir Marija Gerson 
Dombrovska, garsi lenkų 
rašytoja ir tapytoja - pie
šėja.

Slapta Anglijos Seimo 
Sesija

London, rugp. 4. — Ang
lijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas, Clement Att
lee sušaukė slaptą seimo se
siją ir padarė jai svarbų 
pranešimą, kurio turinys 
neskelbiamas. Sesija tęsėsi 
tik 10 minučių.

i

Daug Amerikiečių 
Atvyksią Egiptan

Berlin. — Vokiečių radi-

1 ■

i amerikinius ir
1 anglų orlaivius. Ypač aršus 

kun. j orlaivių priešas yra besibla
šką ore smėliai, kurie gadi
na motorus.

u

Naciai Deportavo Mi 
lionus Žmoniy

London, rugp. 4.— Hitle
ris deportavo jau tris milio- 
nus holandų, jugoslavų, len
kų, norvegų, belgų, francū- 
zų ir danų iš jų gimtųjų 
kraštų. Tuomi Hitleris sten
giasi nusilpnint tenaitinių 
gyventojų paramą laukia
mam antram frontui prieš 
nacius.

M

■
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Automobiliu Pramonės Darbiniu- 
ką Unijos Suvažiavimas

t Šiuos žodžius rašant, Čikagoje renka
si į suvažiavimą Jungtinės Amerikos 
Automobilių Darbininkų Unijos (CIO) 
atstovų suvažiavimas. Tai septintasis iš 
eilės metinis šitos unijos suvažiavimas. 
Ir jis įvyksta nepaprastai svarbiu laiko
tarpiu — sprendžiamuoju laikotarpiu,— 
kada demokratinio pasaulio likimas yra 
padėtas ant svarstyklių.

Automobilių Darbininkų Unija, paly
ginti, yra jaunutė. Tačiau ji nepaprastai 
greit užaugo. Šiandien jos narių skaičius 
siekia 612,702. Tai biskį jėga.

Bet šiuo atveju ne tik narių skaičius 
sudaro darbininkų unijos svarbumą; la
bai svarbu, kokią pramonę toji unija at
stovauja. O Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija kaip tik ir atstovauja pa
čią svarbiausiąją darbininkų dalį, kuri 

j stato reikalingiausius karui laimėti da
lykus: tankus ir orlaivius. Todėl tokios 
unijos žodis reiškia labai daug. Dėlto į 
ją ir į josios suvažiavimus viso krašto 
darbininkai ir bendrai žmonės žiūri su 
dideliu atsidėjimu.

Be abejo, automobilistų darbininkų 
unijos suvažiavimas svarstys daug daly
kų, grynai organizacinio pobūdžio daly
kų. Be abejo, jis svarstys klausimus al- 

| gų ir bendrai savo narių darbo sąlygų 
fabrikuose. Tai yra būtinas dalykas.

Tačiau patsai vyriausias klausimas, 
svarbiausias klausimas, stovįs prieš kiek
vieną Amerikos pilietį klausimas, kurį ši 
unija, josios septintasis suvažiavimas 
svarstys, bus antrasis frontas Europoje. 
Ir mes, kaipo dideli automobilistų dar
bininkų unijos patrijotai, trokštame, kad 
suvažiavę delegatai griežtai pasisakytų 
tuo klausimu, — kad jie, pagaliau, vien
balsiai pasisakytų tuo klausimu.

Unijos prezidentas R. J. Thomas, kal
bėdamas suvažiavimo išvakarėse, aiškiai 
pasisakė už atidarymą antrojo fronto 
tuojau, nevilkinant. Būtų gražu, jei šis 
prezidento žodis būtų vienbalsiai pa
remtas visų delegatų, kurių tikimasi 
arti pusantro tūkstančio.

Būtų gražu ir svarbu, jei visa Jung
tinė Amerik. Automobilių D. Unija vien
balsiai pasisakytų už antrojo fronto šie
met atidarymą, — panašiai, kaip pasi
sakė milijonai Amerikos ir Anglijos žmo
nių, visokių profesijų, visokių sluogsnių, 
visokių klasių žmonių!

Mes nuoširdžiai linkime automobilių 
darbininkų unijos septintajam suvažia- 

Ivimui gražiai, broliškai ir sklandžiai 
svarstyti visus klausimus, kilusius suva
žiavimo darbų dienotvarkyj.
i _____________

Bičiuliai
Dienraštis “PM” iškelia aikštėn tą 

faktą, kaip mainierių unijos prezidentas 
ILewisas, didelis prezidento Roosevelto 

politikos priešas, — Amerikos karo lai
mėjimo priešas, — susitarė su kunigo 
(aršaus anti-semito-fašisto) Coughlino 
sėbrais ir mojasi organizuoti pieno ga
mintojus New Yorko ir Čikagos apylin
kėje. Vienas tokių kun. Coughlino sėbrų 
yra Edward E. Kennedy, uolus pro-fašis-

Žinoma, niekas nėra priešingas organi
zuoti darbininkus arba farmerius. Bet 

Ičia, atrodo, Lewisas varo savo politiką. 
O jo politika yra tokia: organizuoti jo 
kontrolėje esančias unijas, darbininkus 
ir farmerius, kad juos galėjus vėliau pa
naudoti savo užmačioms.

Tą privalo žinoti kiekvienas farmerys, 
kiekvienas darbininkas. Ponas John L. 
Lewis šiandien eina išvien su žymiau
siais Amerikos pro-hitlerininkais ir su 
savim bando vilkti tą darbininkų judė
jimo dalį, kurios jis stovi priešaky.

Pas Čechus ir Pas Lietuvius
Žurnalistas Art Shields rašo “Daily 

Workeryj” (iš rugpj. 3 dienos) apie 
Amerikoje gyvenančius čechus ir slova
kus. Rašytojas, kuris, matyti, yra gerai 
susipažinęs su tų tautinių grupių spau
da ir vieša opinija, sako, kad 2,000,000 
Amerikoje gyvenančių cechų ir slovakų 
vienbalsiai stoja už tai, kad juo greites
niu laiku būtų atidarytas antrasis fron
tas Europoje. Nėra abejojimo, į juos 
gražiai paveikia Čecho-Slovakijos prezi
dentas Benešąs, didelis antrojo fronto 
šalininkas.

Mr. Shields žymi, jog pas tas tautines 
grupes tiek darbininkai, tiek profesio
nalai, tiek biznieriai stoja už antrąjį 
frontą Europoje, už sunaikinimą Hitlerio 
ir jo naciškų jėgų greičiausiai galimu 
laiku.

Tai smagi, iš tikrųjų, žinia. Deja, ne 
taip yra pas lietuvius. Pas mus už ant
rąjį frontą stoja, palyginti, nedidelis 
skaičius laikraščių — “Laisvė,” “Vilnis”, 
“Tiesa.” Pro-naciška lietuviškoji spau
da gi kitokią giesmę gieda. Tūli tos rū
šies laikraščiai tauškia, būk antrojo fron
to tereikalaują tik “rusai ir komunistai.” 
Kiti pradėjo šaukti, būk antrasis frontas 
esąs reikalingas, bet jis reikalingas ne 
Europoje, ale Sibire, — tegu Tarybų Są
junga pradeda mušti Japoniją! Dar yra 
šarlatanų (Čikagos menševikų tūzas vie
nas jų), ką skelbia, būk antrasis frontas 
jau esąs — jis esąs Afrikoje...

Išvada iš to, kas yra pas čechus ir 
slovakus ir kas pas lietuvius, išeina to
kia: pas čechus ir slovakus žmonės nu
sistatę prieš fašistinę Ašį, jie nori ją 
sumušti. Pas lietuvius, mūsų tautos ne
laimei, yra pro-naciško elemento, kuris 
tebeskleidžia Hitlerio propagandą tarp 
lietuvių ir kuris daro viską, kad tik an
trojo fronto Europoje nebūtų, nes tokiu 
atveju jų inspiratorius ir globėjas Hit
leris ir jo naciški kanibalai būtų greit 

‘ sunaikinti.

Apie Tai, Kokis Turėtą Būti 
Antrasis Frontas

Šiuo metu, kai viso anti-fašistinio pa
saulio dėmesis yra nukreiptas į antrąjį 
frontą Europoje, į jo atidarymą, tai, po
draug kyla visokių spėliojimų ir dėlto, 
kokis tas antrasis frontas turėtų būti, 
kaip platus, kaip didelis jis turėtų būti. 
Tūli defytistai, kurie yra priešingi ant
rajam frontui, skelbia, būk, girdi, antra
sis frontas turėtų būti vedamas iš oro, 
—orinėmis bombomis turėtų būti Vokie
tijos miestai ir geležinkeliai sunaikinti ir 
tai reikš Vokietijos sumušimą. Tas, gir
di, pavaduos tikrąjį antrą frontą — fron
tą, kuriame dalyvautų kareiviai, tankai, 
kanuolės ir orlaiviai išvien.

Ši teorija jau ne kartą buvo sumušta, 
kaipo netikusi, kaipo pavojinga Jungti
nėms Tautoms teorija.

Kitos rūšies defytistai skelbia, būk 
užtektų, jei talkininkai galėtų dažnai pa
siųsti stiprias ekspedicijas į Hitlerio 
okupuotą Europą, žinomas kaipo com
mandos užpuolimus. Commandos —spe
cialūs Didžiosios Britanijos kariuomenės 
daliniai. Jie kai kada, kai kur, iškeliami, 
užpuola tam tikras tvirtumas, jas su
naikina ir paskui vėl grįžta atgal į Bri
taniją.

Šią teoriją griežtai smerkia USA Ko
munistų Partijos pirmininkas Wm. Z. 
Fosteris. Mr. Fosteris (žiūr. “The Wor
ker” iš rupj. 2 d.) jau ne vieną straips
nį parašė dėl antrojo fronto atidarymo. 
Šiuo atveju šis Amerikos darbininkų ju
dėjimo veteranas “ima nagan” tuos, ku
rie tenkintųsi tiktai commandų veiks
mais. Jis aiškiai ir-griežtai pasisako, jog 
tas tegalėtų tik pakenkti, o ne padėti an
trojo fronto idėjai. Komunistų Partijos 
pirmininkas ragina Jungtines Tautas 
atidaryti antrąjį frontą tuojau ir atida
ryti jį taip plačiai, kaip tik geriausiai 
galima. Į antrąjį frontą turėtų būti mes
ta visos turimos jėgos. Antrasis frontas, 
pasak Mr. Fosterio, turėtų būti milžiniš
kas ofensyvas, atsuktas prieš vokiečius, 
į kurį turėtų būti įjungta Anglijos, Ka
nados ir Amerikos kariuomenių milijo
nai, į kurį turėtų būti įjungta tūkstan
čiai tankų, orlaivių ir kitokių karinių 
pabūklų.

Tiek Mr. Foster, tiek kiti antrojo fron
to šalininkai sutinka, kad Jungtinėms 
Tautoms prisieitų panešti nemažai nuo
stolių, ypačiai iš sykio, atidarant antrą
jį frontą. Tačiau tai būtų tikras, pilnas 
žygis, kuriuo būtų galima užduoti Hitle
riui skaudus smūgis. Kai Vakarų Euro
poje7 Hitlerio naciškas jėgas muštų mi

Kaip Sovietų Lėktuvai 
Bombardavo Karaliaučių

Hitlerio žvėriški lakūnai 
degina miestus ir žudo ci
vilius žmones. Jung. Tautų 
lakūnai stengiasi daugiau
siai bombarduoti karines į- 
mones, kurios tarnauja Hit
lerio karo vedimui. Pasta
ruoju laiku anglų lakūnai 
daužo Hitlerio prieplaukas, 
karo fabrikus, submarinų 
bazes iš vakarų pusės, o 
Sovietų Sąjungos lakūnai 
pasiekia Karaliaučių, Dan
cigą ir kitus karinius punk
tus Rytų Prūsijoj. Štai pa
teikti liudijimai pačių So
vietų lakūnų, bombardavu
sių Karaliaučių.

“Vėlesniu laiku Sovietų 
lakūnai atliko kelis sėkmin
gus Karaliaučio bombarda
vimus, — rašo ICN prane
šime. — Vienas iš lakūnų, 
bombardavusių Karaliaučių, 
yra kapitonas Eugenius Bo
risenko, kuris skraido ant 
toli skrendančio bombinin- 
ko nuo pat pirmų karo die
nų ir jau turėjo per 90 oro 
mūšių, dažniausiai giliai 
priešo teritorijoj.

“Vokiečių priešlėktuvinės 
kanuolės pašėlusiai į mus 
šaudė, bet mes negalėjome 
atsisakyti nuo skraidymo 
virš miesto, kad apžvelgti 
mūsų darbo vaisius.

“Antru kartu kada skri
dome bombarduoti Kara
liaučių, tai buvo daug leng
viau, nors oras ir vėl buvo 
prieš mus tiršti rūkai ir de
besiai, taip, kad prisėjo lėk
tuvą vesti pagal prietaisus. 
Priešą bombarduoti tokiam 
ore dar yra sunkiau, negu 
skristi. Ir pasiekę Karaliau
čių mes ilgai skraidėme o- 
re, kol paleidome mūsų 
bombų smūgius.

“Naktį, liepos 25 dieną, 
Soivetų lėktuvai padarė ke
tvirtą užpuolimą ant Kara
liaučiaus į trumpą laiką. 
Mano tai buvo jau trečia 
kelionė. Meteorologistai nu
matė tinkamą orą ir mūsų 
lėktuvai sunkūs nuo bombų 
krovinio pakilo oran. Mė
nulis aiškiai apšvietė eže
rus, miškus ir klonius apa
čioj. Apačioj aiškiai matėsi

Buvęs prezidentas Embalmers Unijos Lokalo 21 (AD 
F), o dabar korporalas Joseph E. Cavanaugh, kerpa 
kareiviams plaukus; uždirbęs ekstra pinigų, jis perka 
karinius bonus.

Per Mažai Tenudirbome
Lai Rugpjūtis bus Vaisingesnis Gerais Darbais 

Mūsų Taip Vertingai Organizacijai
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“Nepaisant, kaip toli ir 
keblu buvo pasiekti Kara
liaučius, jis ir jo draugai pa
siekė jį ir bombardavo ka
riniai strateginius punktus. 
Už pasižymėjimą Tarybų 
vyriausybė apdovanojo ka
pitoną Borisenko garbės or- 
denu.”

Kitas Sovietų kapitonas 
A. Molody, dalyvavęs tuose 
pat žygiuose ir taip pat 
SSSR vyriausybės apdova
notas, rašo:

“Sunkios buvo oro sąly
gos pradžioj skridimo. Mes 
turėjome kovoti prieš aud
ras, lietų, vėjus ir ledo for
mavimąsi ant* lėktuvo spar
nų. Todėl mes iškilome la
bai aukštai. Visiems skristi 
karinėj formoj nebuvo ga
lima, todėl daviau įsakymą1 
skristi kiekvienam nepri
klausomai.

“Su kiekvienu šimtu kilo
metrų oras darėsi vis blo
gesnis. Susitikę su labai tir
štais debesiais mes griežtai 
pasukome į šiaurę, kad juos 
apėjus. Tas mūsų kelionę 
dar prailgino ant 300 kilo
metrų. Sunkumo jau ir per
daug, bet lakūnai nenusto
jo vilties. Navigatorius Ku
likovas, radio operatorius 
Panfilovas ir kanuolininkas 
Vasilievas — visi puikūs į- 
gulos vyrai! Visi mes ben
drai jau atlikome 110 skri
dimų, numėtėme 120 tonų 
bombų ant priešo tiltų, trau
kinių, armijos ir išlaikėme 
nemažai ore kautynių. Kar
tą mūsų lėktuvas buvo užsi
degęs, bet man pavyko jį 
atvesti į orlaukį, išgelbėti jį 
ir mano draugus.'

“Navigatorius patarė vis 
kilti aukščiau. Kada pasie
kėme Karaliaučių, tai jis 
vis buvo uždengtas tirštais 
debesiais. Aš leidau lėktuvą 
žemyn ir per juos prasimu- 
šiau. Pirmi mūsų bombų 
smūgiai buvo į labai svar-
bius karinius įrengimus. Po 
to padarėme antrą ataką 
ant rytinės miesto dalies. 
Apačioj buvo dideli sprogi
mai ir kilo du gaisrai. Ta
tai buvo atkeršinimas prie
šui už Vorošilovgradą, kur 
aš gimiau, ir už kitus Euro
pos miestus.

bombardavimo tikslai. Pir
mos mūsų paleistos bombos 
išaukė gaisrus ir jie apšvie
tė kitus tikslus. Fašistų 
priešlėktuvinių kanuolių į- 
gulos pasirodė prastos, jos 
šaudė dažnai, bet labai pro 
tikslą. Mūsų bombų salvos 
sekė viena po kitai ir de-
šimtys naujų gaisrų kilo.

“Šio mūsų užpuolimo ant 
Karaliaučiaus karinių įmo
nių, prieplaukos pasekmės 
buvo naikinančios. Mes su
skaitėme 38-nis gaisrus, o jų 
vis daugiau kilo. Atlikę sa
vo žygį sėkmingai visi mū
sų lėktuvai pasiekė savo or- 
laukius.” - V. S.

ANTRAS FRONTAS TIK 
Už KAMPO

Kaip anais laikais “ger
būvis buvo tik už kampo,” 
taip dabar yra antras fron
tą, — tik už kampo.

Bet niekas nežino, už kat
ro kampo.

Vieni spėlioja, kad antro 
fronto kampas gali būti 
Rusijos Sibiras, kur japonai 
esą pasiruošę atidaryti ant
rą frontą, — jeigu Jungti
nės Tautos nieko neveiks ir 
duos jiems tą progą.

Jeigu japonai tuojaus ati
darytų antrą frontą Sibire, 
tai negalima būtų už tai 
juos kaltinti. Mūsų kariniai 
ekspertai juk pripažįsta, 
kad šis rugpjūčio ir sekan
tis rugsėjo mėnesiai yra tin
kamiausi karo veiksmams.
Jeigu mes tinkamiausio lai
ko nenaudoj am, tad pasi
naudos kiti. Kas gi.iš tokio 
šunies, kuris “nei pats kau
lą griaužia, ’ nei kitam duo
da” !

• • "* • *"

Sakoma, kad kitas antras 
frontas artinasi prie Alas-

lijonai Amerikos, Kanados ir Anglijos 
karių, tai Rytų Fronte — raudonarmie
čiai pradėtų savo ofensyvą. Tarp dviejų 
ofensyvų įkliuvęs, galvažudis Hitleris ne
galėtų išlikti gyvas. O kai Hitlerio jėgos 
būtų sunaikintos, tuomet būtų nesunku 
apsidirbti su kitais jojo sėbrais, — ja
poniškais banditais.

Vėl tenka kreiptis į visus 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos narius ir veikėjus. Jau 
bus prabėgęs ištisas mėnuo, 
kai Centralinis Komitetas 
laikė susirinkimą ir nutarė 
pratęsti narinių duoklių už
simokėjimo laikotarpį iki 
spalių 1 dienos.
K*

Kiek pasidarbuota ir kas 
nuveikta per šitą liepos 
mėnesį? Ar buvo narių ir 
veikėjų atkreipta gana dė
mesio į Centralinio Komite
to atsišaukimą ir paragini
mą imtis už darbo, rinkti 
ir mokėti duokles, kiekvie
nam nariui tapti nariu ge
ram stovyje?

Šiek tiek pasidarbuota ir 
šiek tiek laimėta. Bet ne
daug, bet per mažai. Gal 
nedaugiau kaip trys šimtai 
narių per šitą mėnesį pasi
mokė j o duokles. Vadinasi, 
dar tūkstančiai narių tebė
ra nemokėję šių metų duok
lių. O iki spalių 1 dienos 
beliko du ne pilni mėnesiai. 
Jeigu norim pasiekt tikslą, o 
pasiekti tikslą mes turime, 
tai turime per rugpjūtį ke
leriopai smarkiau pasidar
buoti.

Mes nesame ir neprivalo
me būti ištižėliai, nepaisą 

kos, per Aleutų salas. Ten 
jau esą a p š č i a i japo
nų, kurie iš miglų atsi
radę. Mes per miglas nema
tom, o jie iš miglų atsiran
da!! Kaip anoj dainoj: “Ži
no Vilnių ir Troškūnus, 
randa kelią ir per krūmus.”

Iš Alaskos tiesus oro ke
lias per Kanadą eina į New 
Yorką, Pennsylvaniją ir II- 
linojų. 

• • •
Mes bijomė.s pralaimėti, 

todėl nerizikuojame. Neri- 
zikuojam ir todėl nelaimim. 
Ašies partneriai rizikuoja ir 
laimi!

Antras frontas prieš Hit
lerį Europoj paskubintų jo 
sutriuškinimą Europos kon
tinente ir paliuosuotų Jung
tinių Tautų spėkas nusuki- 
mui sprando agresoriams 
japonams. Kitaip, mes tik
rai pamatysime, kad antras 
frontas čia pat, tik už kam
po — už kiekvieno kampo, 
kur mes tik gyvename.

Prof. Krienas.

savo taip vertingos organi
zacijos. Mes esam susipratę 
darbo žmonės. Mūsų orga
nizacijos garbė ir tradicijos 
reikalauja, kad jinai šitam 
pasaulinio karo laikotarpy
je stiprėtų, daugiau veiktų 
ir daugiau nuveiktų karo 
laimėjimui.

Pradžioje liepos mėnesio 
turėjome apie 45 kuopas vi
sai nemokėjusias duoklių už 
šiuos metus. Galime pasi
džiaugti, kad iš jų dvide
šimt viena kuopa per liepos 
mėnesį pasimokė j o už vi
sus arba už dalį savo na
rių. Tačiau, matote, dar 
daugiau kaip dvidešimt kuo
pų tebėra nemokėjusios nie
ko. Čia tų kuopų neminėsiu, 
nes Centro sekretorius jas 
^paskelbė ' savo pranešime. 
Mudu su sekretoriumi rašo
me tų kuopų veikėjams lai
škus ir prašome juos pasi
darbuoti. Mes dedame visas 
pastangas, kad šiemet nenu
mirtų nei viena mūsų Drau
gijos kuopa. Mes norime, 
kad mūsų Draugija baigtų 
šiuos metus su visa savo 
armija.

Mes esame patyrę, kad 
mūsų didžiosios kuopos turi 
specialę problemą. Jų virši
ninkams nelengva pasiekti 
visus narius ir paraginti 
duokles pasimokėti. Tokiose 
kuopose reikia pasidalinti 
.darbą tarpe viršininkų ir 
veikliųjų narių. Kiekvienam 
reikia apsiimti aplankyti 
keletą narių ir paraginti 
duokles pasimokėti arba tie
siog iškolektuoti. Rugpjūtis 
mėnuo tam labai tinkamas. 
Piknikai suteikia puikiau
sią progą pamatyti tuos na
rius, kurie retai lanko susi
rinkimus.

Bet reikia darbuotis. Or
ganizacija reikalauja prižiū
rėjimo. Viršininkai ir vei
kėjai turi pasiimti atsako
mybę.

A. Bimba, 
LLD. Pirmininkas

A

Mes pilnai sutinkame su šia nuomone. 
Mes su ja sutinkame, puikiai žinodami, 
kokios sunkios kliūtys stovi prieš mūsų 
akis, atidarant antrąjį frontą. Mes su 
ja sutinkame, nes jaučiame ir supranta
me, j°g tai yra tik vienintelis kelias, ku
riuo einant Jungtinės Tautos gali lai
mėti karą greičiau ir lengviau!

Japonai pristatė amerikie
čius belaisvius prie vieš

kelių darbo
Kunming, Chinija. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
japonai pristatė suimtus Fi
lipinuose amerikiečius ka
rius prie vieškelių tiesimo 
užimtose Chinijos dalyse.

Šimtai anglų belaisvių 
serga dėl perblogo maisto 
japoniškose stovyklose.

Berlin. — Hitlerininkai 
giriasi, kad praeitą mėnesį 
jie nuskandinę 98 Amerikos 
ir Anglijos laivus, viso 632,- 
400 tonų. (Niekas to nepa
tvirtina.)



=

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

i

I

Ilgis ir nerimsta jiji, 
Ir pati kas dieną baimėj;
Vokiečių fašistų bijo, 
Kaip ugnies, visi jų kaime.

Kai staiga mūs žemę puolė 
Vokiečiai aną birželį,— 
Draugas jos su komjaunuoliais 
Gimtąją apleido šalį.
Ai- jis gyvas, ar jis sveikas? 
Kur jisai? Draugai kur jojo?— 
Mintys pinas, mintys draikos, 
0 širdis tyliai vaitoja.
Priešo bomba iš lėktuvo
Gal kely kur jį pavijo?
Gal seniai kur nors jis žuvo?— 
Ilgis ir nerimsta jiji.
Jei jis žuvęs—kaip gyventi?! 
Jei jis grįš—kaip jo sulaukti?! 
Kiek jau baimės jiji kentė, 
Lyg kokia be lizdo paukštė!
Jau jos tykojo žandaras, 
Aną dieną šičia zujęs. 
Gal gi stoti jai, ko gera, 
Partizane? Iš tikrųjų?!
Į miškus jinai nueitų.
Ten draugų ji rastų—žino. 
Šaudyti išmoktų greitai, 
Muštų priešus iš kimsynų.
Kur susekusi fašistą— 
Jį be gailesčio nudėtų! 
Josios kulkos nesuklystų 
Ir nudžiautų šunies vietoj!
O jei būtų jos bernelis
Žuvęs kur nelemtą dieną,— 
Miškuose tuos baigtųs kelias 
Ir fašisto bent ne vieno!
Šitaip mąsto vargšės Anės, 
Su mintim ta apsipranta. 
Šitaip gema partizanės 
Ant mielos Šešupės kranto!...

II.
Prie plačiosios Volgos upės 
Vieniša pušelė auga.
Mergužėlė viena rūpi 
Nublokštajam čia jos draugui.
Prie Šešupės vėtra kilus 
Iš tėvų jį bloškė grįčios. 
Vandenai čia platūs, gilūs— 
Pasvajoti gera šičia!
Prie vandens lietuviui miela, 
Gera prie pušies lietuviui! 
Net ir sielvartam įšėlus— 
Jie širdies čia taip nekruvins!
Ir jis mąsto čia, svajoja, 
Su plačiaisiais skraido vėjais. 
Mokosi tikėt rytojum 
Ir dvasia kasdien stiprėja.
Čia ir ilgis, nerymauja:
Kas su mylimąja jojo?
Kai pamąsto—verda kraujas— 
Kokie gręsia jai pavojai!
Aną gūdų, klaikų rytą 
Nepamatęs jos išėjo— 
Kad ją tąsyk jis matytų— 
Būtų šičia nū jie dvieja!
Kas su ja ir kur ji širdie? 
Gal fašistų nukankinta?— 
Nežinioje visa skendi... 
Eina mėnuo jau kelintas!
Viena žino tik: Onytė, 
Jo pamilus kilnią mintį, • 
Jos verta jau stengsis būti, 
Ir nevengs jo atsiminti!
Jei gyva tik ji, vargšelė, 
Vokiečių nenumarinta,— 
Naudinga dar būti gali

iiMi’tninitoI...

Balade Apie Anę-Partizanę

Prie plačiosios Volgos upės 
Vieniša pušelė auga.
Prie mielosios mūs Šešupės 
Mergužėlė ilgis draugo.
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MA Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož- 
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Lietuvos vyresniosios kartos poetas Liudas Gira—tas pats Gira, kur’ Amerikos lietu
viai pronaciai bandė padaryti fašistu, rašydami, kad jis sad's Vilniaus kalėjime ir 
bandąs keisti kailį,—visų fašizmo priešų džiaugsmui, yra laisvas ir jautriai apdai
nuoja Lietuvos mergelę partizanę, užfrontėje kovojančią prieš fašistus, o taip pat ir 
jos mylimą bernelį, kuris rytų fronte kai liūtas kaujasi, kad greičiau išlaisvinti bran
gią tėviškę ir mergelę.

Didžiai pergalei, kur švinta.

Ir vargai, jos iškentėti, 
Ir jos sielvartai, ir baimė— 
Dar galės apsimokėti, 
Skaistesne sušvist dar laime.

Jis svajoja: jojo Anė, 
Jojo mylima mergytė— 
Gal miškuos kur partizanė, 
Ir padės jam priešus vyti!

Ir jis mato lyg,—svajoja: 
Vejas vokiečius jo tankas, 
Jau matyt tėvynės gojai, 
Jau matyt gimtinės lankos...

Plakas vėliavos raudonos, 
Minios džiaugdamos sutinka! 
—Vėl laisvi! Turėsim duonos! 
—Būsim vėl čia šeimininkai!

Lekia tankai, kaip pasiutę.
Štai jau jo miestelio rinkoj!
Stabtels čia jisai truputį, 
Ten, kur minios susirinko.
Žvalgos, dairos, gal kur Anė?
Ją pažintų ir toliausiai.
Kur jo Anė partizanė?
Jis kiekvieną žvilgsniais klausia ...
Kur jo Anė? Kur gi jiji?
Gal nelaimė ją ištiko? 
Žuvo vokiškoj vergijoj 
Už idėją bolševikų?
Jeigu taip?... Svaja nutrūko.
Kraujas gyslos’ lyg sustingo., 
Žvilgsniai klaidžioja po rūką. 
Spaudžia mintys skaudulingos. . .
Tuoj pravirks jisai jau, rodos.
Ne! Jisai juk—bolševikas!
Jei nebras mielos paguodos— 
Dar jam kerštas pasiliko!
Jei jo Anė partizanė
Nuo fašistų žūtų rankos— 
Taip atkeršys jiem už Anę, 
Kad visi kerštai bus blankūs!
Jos kančių žėdna minutė— 
Bent keliem mirtis fašistam!
Nuo jo kulkų teks jiem žūti 
Už jos pakirstą jaunystę!
Taip svajojo Anės draugas
Ant plačiosios Volgos kranto.
Meilę Anei jis išsaugos
Ir prie keršto ruošis švento!

LIUDAS GIRA.
1941. XII. 29.
Penza.

Pirkite Apsigynimo Bonus
What Ojau Huy With

WAR BONDS
It’s not a pleasant picture to con

template, but War calls for “blood 
and sweat and tears.” And the Army 
Medical Corps, with its efficient 
nurses and its volunteer Red Cross 
“Angels of Mercy,” needs thousands 
of surgical beds for field and base 
hospitals on every front.

These beds cost approximately $22 
each. They are the latest thing in 
modern hospital beds, with elevating 
springs. In some instances surgi
cal cots are used in temporary field 
hospitals and there is a folding bed 
which may be used in ambulances. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps can buy many of these 
beds for the Army. You’ll sleep 
better if you know our boys have 
every hospital comfort. Buy War 
Bonds every pay day. Invest ten 
percent of your income.

U. S. Trtatury Dtpartmtnt

Nina Juranova, pirmosios pagelbos instruktore, kurią Sovietų valdžia apdovano
jo už drąsą, gelbstinti sužeistam raudonarmiečiui mūšio lauke. Tūkstančiai So
vietų jaunų merginų tarnauja slaugėmis Raudonojoj Armijoj ir padeda raudon
armiečiams mūšių laukuose.

Jų Patriotiški Darbai Duoda 
Stebėtinų Atsiekimų

kolonijų draugės moterys, 
vedinos to paties patriotiz
mo, gal neturėdamos drąsos 
ar jėgų imtis taip didelių, 
savystovių žygių, prisideda 
prie bendrų savo kolonijos 
darbų sukėlime aukų Sovie
tų Sąjungos kovotojams, 
Raudonojo Kryžiaus ar 
ŪSO paramai, užrašinėda- 
mos bonus, tuo pat kartu 
r e m d a m os priešfašistinę 
spaudą, įrašinėdamos narius 
į pažangias organizacijas, 
kas taip pat yra labai svar
biu darbu stiprinime prieš- 
fašistinio fronto namie.

Belieka -palinkėti mūsų 
dirbančiom sesėm ir toliau 
dirbti ištvermingai, o visom 
kitom stoti darban tuojau, 
šiandien, nes priešas yra vi
sų ir tik visų jėgomis jį per
galėsime.

Kalifornijos.

Mūsų šalis, pasirinktoji 
tėvynė Amerika randasi ka
re, užpulta žiauraus, stip
raus priešo, o gimtinė Lie
tuva jau antri metai vaito
ja pavergta vokiečių nacių. 
Keno patriotiška krūtinė 
neužvirtų kerštu ir neužsi
degtų energija visomis iš
galėmis padėti savo šaliai ir 
didvyriškiems jos talkinin
kams sumušti priešą?

Patriotės mūsų moterys, 
neimamos karo frontan, vi
sokiausiai būdais darbuoja
si namų fronte, už ką jos 
nesitiki jokių paaukštinimų 
ar mokesčių, garbės požy
mių ar kitokių įkainavimų, 
apart to, kad jos prisidėjo 
karui laimėti.

Nepaprastu, išsiskiriančiu 
iš kitų pasiryžimu, ištver
me pasižymi m e z g ė jos 
Brooklyno su apylinkėm, 
Rochesterio, 
Ypatingai didelio kredito] 
vertos kalifornietės, kurių 
raportą matėme šiame sky
riuje. Jos, gyvendamos ma
žytėje lietuvių kolonijoje, 
savo atsiekimais stebina 
kiekvieną. Jų ištvermė yra 
pavyzdžiu jau pradėjusioms 
tą darbą ir kitoms, kurios 
dar lūkuriuoja.

Detroitietės bene bus pir
mosios iš Amerikos lietuvių 
suorganizavusios kraujo da
vimą Am. Raudonajam Kry
žiui.

Massachusetts moterys 
atlieka milžinišką priešfa- 
šistinė^ spaudos ir abelnai 
apšvietos palaikymo darbą 
savo valgių stalais padary
damos spaudos piknikus 
svetingais ir pelningais, o 
atskirose kolonijose atlieka 
savo dalį Sukėlime aukų ko
votojų paramai.

Chicagietės šiemet suor
ganizavo ir vadovavo pas
kiausią Rusijai Karo Pagal
bos rinkliavą, kuri, mūs ma
nymu, buvo prav.esta labai 
sėkmingai. Lietuvių mote
rų vardu dirbo virš 40 mo
terų ir surinko $325. Komi
tete darbavosi J. Skeherdy- 
tė, E. Arlauskienė, L. Matu- 
zienė, O. Garšinskienė, M. 
Bartnikienė.

Montellietės savystoviai 
palaiko draugiškus ryšius 
su mūsų šalies gynėjais gin
kluotose mūs šalies jėgose. 

- Binghamtonietės ir eilės ki
tų kolonijų lietuvės mote
rys veikliai darbuojasi ben
drai su kitomis organizaci
jomis palaikymui tokių ry
šių susiedijos skale.

Desėtkų kitų lietuvių

i

Ruošia Visuomenišką 
Maitinimą

Oyster Bay, Long Island, 
moterys liuosnorės įrengė ke- 
navimo centra vidurinės mo
kyklos patalpose. Liuosnoriu 
darbu jos sukenuoja per dieną 
iki šimto kenų ankštinių pupe
lių ir kitų daržovių bei vai
sių. Didžiumą tų daržovių ir 
suneša iš savo naujai užvestų 
Pergalės Daržų. Maistą nau
dos bile kur prireikus paval
gydinti būrį žmonių.

Sukenuotam maistui sandė
lius jos padarė apylinkės gy
ventojų skiepuose.

Jūrininkų Žmonos Imasi
2-ro Fronto Problemų

8139
Šis dviejų gabalų kostiumas 

tarnauja daugeriopai: žaismė
je nevaržo rankų, ir saulės 
gauni, o vakarop užsivilkus 
žaketuką pridengia nuo vėsu
mos ir jautiesi pasirengus eiti 
ar važiuoti bile kur. Forma 
gaunama nuo 12 iki 20 ir 40 
dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymšt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New

Jūrininkų darbu yra ri
zikuoti savo gyvastį perve
žant kanuoles ir tankus ir 
orlaivius atidarymui Ant
rojo Fronto — o jūrininko 
žmonos pareiga imti vado
vybę reikalavime, kad An
tras Frontas būtų atidary
tas tuojau, pareiškė Molly 
Grogan, Transporto Darbi
ninkų Unijos Pagalbinės 
veikėja, kalbėdama pirmo
je tos organizacijos nacio- 
nalėj konvencijoj liepos 27- 
tą, New Yorke.

Pasitarime dalyvavo de
legatės iš kitų 8-nių portų 
ir 10 veikėjų iš unijai pa
galbinės organizacijos šia
me — New Yorko porte. 
Tęsėsi tris dienas.

Atidarant posėdžius, 
Mrs. Vivian Warner, new- 
yorkietė organizacijos pir
mininkė, paprašė delegates 
ir svečius sustoti pagarbai 
tų jūrininkų, kurie atidavė 
gyvastį jūrose, kad demo
kratija galėtų gyvuoti.

Joseph Curran, Naciona- 
lės Jūrininkų Unijos prezi
dentas, sveikino konferen
ciją, atžymėdamas svarbu
mą moterų pagalbinių su
stiprinime unijos. Jis sakė, 
kad jos turi svarbią parei
gą vadovauti reikalavimuo
se antro fronto dabar, taip
gi darbuotis išrinkti karo 
laimėjimo kandidatus atei
nančiuose kongresmanų 
rinkimuose ir veikti visose 

| karui remti pastangose sa
vo susiedijose.

Tarpe kalbėjusių buvo 
Mrs. Helen Lawrenson, 
Mrs. Walda, Eleanor Fow
ler, Beatrice Abramson, 
Katherine Earnshaw ir ki
tos jūrininkų ir kitų amatų 
unijų pagalbinių veikėjos.

Eleanor Fowler, Moterų 
P a g a 1 b i h i ų Nacionalio 
Kongreso sekretorė, atida-

Darbininkai Privalą 
Geriau Valgyti

New Yorko valstijos įsta- 
! tymdavystės įsteigtas Mity
bos Komitetas aprokavo, 
kad apie 40 nuošimčių karo 
industrijos darbininkų valgo 
“prastai,” o apie 35 nuošim
čiai — “vidutiniai.” Komi
tetas sako, kad galima būtų 
pakelti produkciją pataisy
mu mitybos. !

“Plonučio sūrio sandvi- 
! čiaus,” pareiškė komitetas, 
“su bonka so dės ar ko pana
šaus karo darbininkui ne 
gana. Karo darbininkai, y- 
patingai turi gauti mažiau
sia puskvortę pieno, dvejo
pų vaisių, dvi mieras žalių 
ar geltonų daržovių, page
rintos baltos ar čielo grūdo 
duonos, ir vieną davinį mė
sos, paukštienos ar žuvies 
kas dieną, priedams 3 ar ke
turis kiaušinius kas savai-’ 
tę.” 1

Nedarni tęs ar nebalan
suotai misdamas darbinin
kas, sako tyrinėtojai, negali 
turėti stiprumo, gyvumo, 
koks reikalingas karo dar
bams.

J

k
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Dėjimas sodos į verda
mas daržoves apsaugo jų 
spalvą, bet sunaikina vita
minus.

ve pagarbą Sovietų Sąjun
gos moterims, didvyriškam 
jų pagalbinių darbui. Ji 
sako, kad Sovietų moterų 
pagalbinės turi kampelį 
kiekvienoj gelžkelio stotyje, 
kur pravažiuojančius ka
rius pavaišina užkandžiais 
ir karšta kava, susiuva iš
kritusius guzikus, sutaiso 
uniformas. Ką gali padary
ti Sovietų moterys, galime 
padaryti ir mes, pareiškė 
kalbėtoja.

Atliekami Riebalai
ypatin- 

taukų, lig šiol 
gyven-

Amerikoje riebalų, 
gai galvijinių 
būdavo daugiau, negu 
tojai galėdavo suvartoti. Ra 
miais laikais per metus išlie
jama į rynas, sunaikinama 
apie du bilionai svarų riebalų.

Dabar, karo laiku, riebalai 
svarbu daugeliui industrijų. Jų 1* ____1 • _ •   ~ 1 ’ •daugiau suvartojama ir mais
tui. Jau pernai Amerikoj su
vartota apie 11 bilionų svarų 
riebalų, 12 nuošimčių daugiau, 
negu 1940 metais.

Riebalų reikės daugiau dar 
ir dėlto, kad praradus tolimų
jų rytų turgavietes, iš kur bū
davo atvežama daug visokių 
aliejų, juos reikės pavaduoti 
savo šalyje turimais riebalais.

Moterys prašomos savo vir
tuvėse šiemet sutaupyti 500 
milijonų svarų riebalų. Kiek
vieną atliekamą lašą riebalų 
supilti į tam tikslui paruoštą 
skardinę ar puodynę ir lai
kyti, kol bus nurodyti rieba
lams pristatyti punktai. Gal 
būt, kad bus padaryti specia- f 
liai vajai, kaip kad buvo gu- / 
mos, blėtinių ir kitų atliekamų 
produktų rinkimui.

Daržovės, vaisiai ir čielo 
grūdo valgiai reikalingi 
mūs maiste kožną dieną.

'*«* *

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••> 4 — 29 — 42   64

(Tąsa)
Bet jiems kelias linkui Kijevo buvo 

kitokis, kaip jie įsivaizdavo. Kiekvieną 
pėdą žemės jie nuklojo savo lavonais. 
Kelyje linkui Kijevo buvo visai išnaikin
tos vokiečių 68-ta, 94-ta, 95-ta ir 99-ta 
pėstininkų divizijos. Mes matėme, kaip 
mūsų tankai treškė juos, o mūsų gabūs 
kanuolininkai užvertė juos karštu ir 
sprogstančiu plienu!

Kapai ir kapai, kur perėjo hitlerinin
kai. Kapai nekaltų aukų, kurias jie iš
žudė ir kapai žmogžudžių. Liaudies did
vyrių kapai paprasti, fašistai ant saviš
kių pastatė kryžius. Štai, mes einame 
Dniepro krantu, kur neseniai buvo žiau
rūs mūšiai. Didelis šviežias pylimas. Ant 
kryžiaus užrašas: “Čia palaidotas oficie- 
rius Pospischiler iš Vienos ir kiti.” Kiek 
čia jų yra po dideliu pylimu?... Artimai 
iktas pylimas, kur palaidota trys ofi- 
cieriai ir trečdalis bataliono, kuriam ko
mandavo Wolter Hoffmanas.

O ten tarpe krūmų ir kviečiuose jau 
smarkiai atsiduoda vokiečiai, kurių jie 
nesuspėjo palaidoti. Varnps sukasi virš 

. lavonų . . . Čia ir vėl šviežias kapas, ant 
kryžiaus užrašyta: “Guli 80 vokiečių 
pėstininkų.” Netolimai nuo šio beržinio 
kryžiaus voliojasi amunicijos dėžės ir 
karių bei ofieierių krepšiai. Pakėlėme 
oficieriaus krepšį, jame tarpe kitko laiš
kas, rašytas oficieriaus Lerbergo j na
mus. Skaitome:

“Brangioji Morta! Antra diena eina 
žiaurus mūšis. Rusai daro daug mums 
nuostolių. Vakar buvo juoda mums die
na, rusai į vieną valandą sumušė mūsų 
batalioną. Gavome padrūtinimų, o da
bar naujas mūšis. Netikiu, kad ilgai 
būsiu gyvas. Bet kas man galima dary
ti? Pameni, Chemnice mums prižadėjo 
visiems geležinius kryžius. Geležinis 
kryžius viliojo ir daug žadėjo. Bet Die
vas žino, kam teks jis gauti ...”

Ir taip, oficierius Lerbergas gavo, vie
ton geležinio, tai beržinį kryžių.

Kijevas Daug Fašistų Pražudė
Nuo pat Hitlerio užpuolimo ant Sovie

tų Sąjungos jis veržėsi prie Kijevo. Jau 
pirmose karo dienose naciai gyrėsi, kad 
jie “prie Kijevo vartų.” Bet jiems ėmė 
tris mėnesius laiko, kol jie pavergė Ki
jevą.

Rugsėjo pradžioj Hitleris grūdo kelis 
šimtus tūkstančių karių su tūkstančiais 
tankų, kad tik paimti Kijevą. Į kelias

dienas jis prarado 15,000 užmuštų. Na
cių 44-ta, 299-ta ir 94-ta divizijos buvo 
labai sumuštos. Jos neteko 110 tankų, 
600. trokų, 42 lėktuvų ir apie 3,000 vien 
ofieierių ir kitų komandierių.

Bet Hitlerio gaujos, nepaisant lėšų, 
veržėsi prie Kijevo. Rugsėjo 11 dieną 
baigėsi Kijevo priemiestyje mūšis. Rau
donoji Armija atmetė atgal ant 12-kos 
mylių fašistų 95-tą ir 99-tą divizijas ir 
veik visai sunaikino. Raudonosios Ar
mijos komandierius generolas J. J. Vi
nokurov apskaitliavo, kad priešo nuo
stoliai viršijo 30,000 žmonių. Naciai ne
teko 78 tankų; 178 kanuolių; 49 minų 
svaidytojų ir daug kitų ginklų.

Bet Hitleriui ir jo fašistams net jo 
pasekėjų kraujas nebrangus. Jis naujas 
ir naujas jėgas grūdo ant Kijevo. Rug
sėjo 20 dieną vien iš vakarų pusės Kije
vą puolė per 150,000 fašistų armijos su 
šimtais tankų ir orlaivių. Kijevas jau 
buvo toli už fronto atsilikęs, jo gynėjus 
siaubė fašistai ir Raudonoji Armija pa
sitraukė.

Kijevą atakavo apie 500,000 fašistų. 
Jie brangiai už jo paėmimą užmokėjo. 
Įsiveržę per kelias dienas iš pasiutimo 
šaudė civilius žmones. Ypatingai nuken
tėjo žydų tautybės gyventojai ir likę 
darbininkai. Vėlesni daviniai skelbė, 
kad Kijeve fašistai į tris dienas skerdy
nių ir du mėnesiu žiaurios okupacijos iš
žudė per 52,000 civilių žmonių!

Nacių gaujos žudė civilius gyvento
jus, o jų propagandos ministeris Goeb- 
belsas skelbė pergales ir skaičiavo, rusų 
belaisvius. Pradžioj sakė būk suėmė 340,- 
000.\. vėliau 400,000, o dar vėliau jau 
net 574,000 belaisvių. Matyti, kad fašis
tai skaitė moteris ir vaikus.

Amerikinis korespondentas Daniel T. 
Brigham, rugsėjo 28 dieną pateikė fak
tus, kad Kijevą gynė nuo 10 iki 15 
Raudonosios Armijos divizijų, kas suda
rė nuo 180,000 iki 270,000 karių. Tai 
kaip Hitleris tada galėjo suimti “574,- 
000 belaisvių?” Ir tos Raudonosios Ar
mijos jėgos pasitraukė. Tik mažos gru
pės buvo apsuptos, kurias fašistai suė
mė į nelaisvę, arba jos susiliejo su gy
ventojais ir vėliau organizavo partiza
nų veikimą.

Sovietų komanda ir Informacijų Biu
ras pareiškė, kad nacių pasigyrimai 
apie 500,000 belaisvių yra jų fantazija 
ir troškimas, bet ne tikrovė.

(Daugiau bus)

gyvuliai užmušti; jų įrankiai 
dingę, jų fabrikai ir kasyklos 
sunaikintos; jų keliai ir trans
portas sugriauta. Nežinomi 
milijonai bus toli nuo namų— 
karo belaisviai, koncentraci
jos stovyklų gyventojai, ver
stino darbo darbininkai sveti
mose žemėse — pabėgėliai 
nUo kovų, nuo žvėriškumo, 
nuo bado. Ligos ir pavojai vi
sur viešpataus. Nekurtose ša
lyse bus betvarkė ir chaosas 
su karo pabaiga. Su pergale 
reikės greitai viską tvarkyti. 
Ir tuo pačiu laiku, visos šalys 
— tos, kurios pašalpos reika
laus, ir laimingesnės — turės 
pereinamojo laikotarpio pro
blemas.

PėL šį pereinamąjį laikotar
pį Jungtinės Tautos turės su
tartinai veikti — kad nauja 
santvarka būtų įsteigta; turės 
ūmai suteikti pagalbą šalims 
ir atstatyti nuteriotus kraštus.

P a s m e rkdamas kraštutinį 
nacionalizmą, Sekretor. sakė, 
kad nacionalizmas ne tik truk
dė žmonišką progresą, bet da
vė progos diktatoriams veistis. 
Visi sutinka, kad nacionaliz
mas ir nacionalizmo dvasia 
yra svarbūs politiniai ir eko
nominiai žmonių gyvybei, bet 
išėjęs iš ribą jis yra pavojin
gas ir mirtingas, jis prašalina 
arba sulaiko tarptautinį koo- 
peravimą.

Ateityje ekonominėj sferoj, 
kiekviena tauta turės prisidėti 
ir remti socialinio ir ekonomi
nio progreso programą su di
desne gamyba visų gerovei; 
spcialiams interesams, priva
čiam ir viešiem, nebus vietos. 
Reiškia, kad kiekviena tauta 
turės pilnai remti pasaulinių 
santikių sistemą, kuri paleng-

vins gamybą ir siuntimą reik
menų pagžtl reikalingumą. Sa
vitarpinis išsivystymas tautų ir 
asmenų pasekmingame ben
dradarbiavime su kitais yra 
sveikas ir logiškas kelias į 
aukštesnius gyvenimo standar- 
dus, kurių mes visi pageidau
jame.

Kiekvienai tautai bus sun
ku. Nei pergale, nei bet kuri 
forma pokarinio sutarimo ne
įsteigs “milleniumo.” Mes tik 
galėsime prašalinti eikvojimus, 
įsteigti tautinius ir tarptauti
nius standardus, įsteigti nau
jus būdus, kuriais pasaulio na
tūraliai resursai ir žmogaus 
rankų ir proto produktai bus 
pasekmingiau vartojami žmo
nijos labui.

Pilnai vesti karą — pasek
mingai vesti — Jungtinės Tau
tos laiks nuo laiko privalo for- 
muliuoti ir skelbti bendras pa
žiūras, kurios žmonijai nusta
tys išmintingą kelią. Reikia 
išvystyti painformuotą viešą 
opiniją. Tai milžiniškas dar
bas, sunkus darbas, kuris rei
kalaus ne tik valdžių kuo rim
čiausio apsvarstymo, bet para
mos kiekvienos tautos visų 
žmonių —■ tėvų, mokytojų, — 
visų.

Svarbiausi pokariniai dar
bai bus — įsteigti tautų tar
pe tvarką, visoms tautoms už
tikrinti taiką, tarp visų tautų 
įvesti laisvą prekybą ir pinigų 
mainybą, padėti nuskriaustoms 
tautoms atsistatyti ir susitvar
kyti. Common Council.

New Yorke ir New Jer
sey suimta dar 87 vokiečiai, 
italai ir japonai kaip įtaria
mi priešų šnipai.

DETROITO ŽINIOS
Piknikas ir Svečiai

Apie pora savaičių atgal 
mes detroitiečiai praleidome 
didelę iškilmę, tai yra, spau
dos pikniką. Mes tą dieną 
skaitome svarbia todėl, kad 
pasidarbavome dėl mūsų dar
bininkiškos spaudos. Suvažiuo
ja didelė minia žmonių, ne tik 
vietinių, bet ir iš tolimų kolo
nijų draugai. Ir, žinoma, tas 
sudaro malonų įspūdį atmin
čiai ir geresnį draugiškumą.

Kiek man yra žinoma apie 
pikniką, tai dikčiai kenkė lie
tus. Nors ne visą dieną lijo, 
bet mieste lijo ne tik papras
tai, bet ir labai šturmais, kad 
daugelis manė, jog ir pikniko 
vietoj taip pat lyja. Bet buvo 
priešingai, nes pikniko darže 
visai mažai lietaus teko, paly
ginus su lietum mieste, žino
ma, sulaikė labai daug žmo
nių nuo pikniko.

Abelnai, piknike viskas man 
patiko. Moterų Pažangos Cho
ras sudainavo, ir drg. Abekas 
pasakė trumpą, bet įspūdingą 
prakalbą. Garsiakalbiai darė 
nemažą įspūdį piknike, nes 
draugai ir pažįstami galėjo 
pasveikinti vieni Ritus per gar
siakalbį ir liuosu laiku grojo 
ir dainavo rekordų dainas. Do
vanų laimėtojai džiaugėsi ga
vę savo laimę. Tik gaila, kad 
pikniko darbininkai dirbo la
bai sušilę ir kaip kurio net 
dirbo be pamainos nuo pietų 
iki vėlumos nakties.

Apie Svečius
Pirmiausia turiu pažymėti, 

kad man nepavyko įsitėmyti 
pravardžių tų svečių, kurie

buvo atvykę į spaudos pikni
ką iš kitų kolonijų. Todėl pri
sieis ir apleisti, pasakius apie 
juos žodį kitą. Bet pamenu 
gerai, kad du automobiliai 
svečių buvo.iš Saginaw, Mich. 
Keletas svečių iš Toledo, Ohio, 
iš Windsor, Kanados ir iš Cle- 
velando Marė Brazaitiene, 
Anna Marsh, mano geros drau
gės ir senos pažįstamos. Taip
gi tuo laiku buvo atvykęs ant 
trumpo laiko atostogų iš ka
riuomenės Juozas Valentą, iš 
Tallahassee, Florida (mano 
sūnus), dalyvavo piknike ir 
porą dienų linksmai praleido 
laiką Detroite. Taipgi mano 
marti Ruth Valentą iš Cleve
land© praleido porą savaičių 
atostogų Detroite ir dalyvavo 
spaudos piknike drauge su 
mumis, ir su savo jaunu sūne
liu Vincuku linksmai praleido 
laiką.

Mes Būsime Pas Jus
Smagu ir malonu, kada 

draugai ir draugės atvyksta 
aplankyti mūsų miestą, ir pas 
savo pažįstamus sustoja pasi
svečiuoti. Mes stengsimės taip 
pat liuosu laiku atvykti ir jus 
aplankyti. Mes, detroitiečiai 
tankiai aplankome Chicagos 
piknikus ir kitokius parengi
mus. Dabar clevelandietės ap
lankė mūsų spaudos pikniką 
ir svečiavosi pas mus, tai mes 
irgi jau esame pasirengę būti 
“Vilnies” piknike Clevelande 
rugpjūčio 9 dieną. Aš visados 
pasiilgstu clevelandiečių, tai 
tikrai atvyksiu su jumis pasi
matyti. Taipgi su savim steng- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

MASSACHUSETTS PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBOS METINIS

Puiki Dainų, Prakalbų ir Muzikališkų Instrumentų Programa

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį, August 8 ir 9,1942
šeštadienį Pradžia 7:30 vai. vakare Q Sekmadienį Pradžia Programos 3-čią vai. dieną

Kalbės Antanas Bimba, “Laisvės” Redaktorius iš Brooktyno
Meno programoje dalyvauja Montello Liuosybes Choras, vadovaujamas G. Steponavičiaus, Norwoodo 
Vyrų Choras, vadovaujamas Wm. Petrikos ir Montello Moterų Grupė, vadovaujama G. Steponavičiaus

JUNGT. VALSTIJŲ VALSTYBES SEKRE
TORIAUS CORDELL HULL KALBA

PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Vice - Prezidentas Henry 
Wallace ir Valstybės Sekreto
riaus padėjėjas Sumner Wel
les, nesenai kalbose smulkme
niškai pabrėžė, kaip pasaulis 
turėtų būti po šio karo su
tvarkytas. Dabar Cordell Hull, 
Valstybės Sekretorius, pasakė 
svarbią kalbą apie pasaulio 
sutvarkymą po karo išdėsty
damas Amerikos siekimus. 
Šiandien svarbiausia užduotis 
yra laimėti šį karą, p. Hull 
sako. Laimėti kuogreičiausia 
ir nulemiančiai. Po karo, Suv. 
Tautos, veikdamos tokioj pa
čioj bendradarbiavimo dva- 
Šioj, kokioj jos dabar varo jų 
karo pastangas, turės užtvir
tinti ir palaikyti geresnę gero
vę. Tas reiškia pripažinimą 
laisvės visiems pasaulio žmo- 

(nėms — asmeninės ir ekono
minės. Reiškia laisvą preky
bą. Reiškia teisingesnį pada
linimą pasaulio reikmenų ir 
patarnavimų.

Čia paduodame ištraukų iš 
Sekretoriaus kalbos.

Šiandien dvidešimts-aštuo- 
nios Suv. Tautos kovoja prieš 
žmonijos užkariautojus ir pa* 
vergėjus. Mes žinome, už ką 
kovojame, šių dienų žvėriški 
užpuolikai nieko nepaiso — 
nei gyvybės, nei moralumo, 
nei garbės, nei prižadų, nei 
įpročių, nei tautinių įstaigų,

nei žmonių tikybos. Jų siekis 
yra sunaikinti žmonių ir tau
tų teisių visus ženklus, o jų 
vietoj, visame pasaulyje įves
ti savo baisią tironiją; jie sie
kia pavergti visą žmoniją; pa
keisti pasaulio du bilijonu gy
ventojų į vergijos aukas • ir 
įrankius savo bjauriems tiks
lams.

Mes jų darbus matėme jų 
užpultose šalyse — žudymą 
beginklių vyrų, moterų ir vai
kų ; žiaurius kankinimus, iš
plėšąs, masinį terorizavimą, 
įkaitų juodąją sistemą, skur
dą ir badą; tokią vergiją, ko
kios pasaulis lig šiol niekad 
nematęs.

Tai taip vadinama “Nauja 
Tvarka” Hitlerio ir japonų 
karo vadų — išėjęs iš visų ri
bų žiaurumas, kuris atgaivino 
istorijos tamsiausio amžiaus 
baisiausias praktikas.

Jeigu yra žmonių, kurie 
tiki nuo Hitlerio arba japonų 
karo-vadų sulaukti didesnę 
dalį laisvės arba progų dėl 
laisvės, negu jie dabar turt, 
jie turi tik matyti didelius 
skaitlius nušautų žmonių, Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Norve
gijoj, Francijoj, Jugoslavijoj, 
koncentracijos stovyklas Vo
kietijoj ir Austrijoj. Tegul jie 
mato paniekinimą verstinai iš
tremtų darbininkų iš kiekvie*

nos užimtos šalies. Jie gali su
žinoti apie apgavingą laisvę 
nuo chinų Nankinge, huo fili- 
pinų Maniloj, nuo gyventojų 
Rytų Indijos, žmonėms pilna 
laisvė bus grąžinta tik, kada 
laisvi žmonės išlaimes.

šioj milžiniškoj kovoj mes, 
amerikiečiai, vieningai stovi
me su tais, kurie lygiai kaip 
mes kovoj-a prezervuoti savo 
laisvę; sū tais, kurie kovoja 
atgauti laisvę, kuri taip bru- 
tališkai nuo jų atimta; sū tais, 
kurie kovoja įvykdyti laisvę.

Mes visada tikėjome — ir 
mės šiandien tikime, — kad 
Idisvė bus grąžinta visiems 
žmonėms, neskiriant rasės, 
spalvos ar religijos, kurie yra 
gatavi ir nori priimti laisvės 
atsakomybes. Buvo mūsų tik
slas praeityje — ir pasiliks 
mūsų tikslu ateityje — naudo
ti visą mūsų įtekmę pasaulio 
sutvarkymui laisvės. Kiekvie
na tauta privalo bendradar
biauti su kitomis tautomis, 
kuomet reikia apsaugoti taiką.

Su pergale turėsime užtik
rinti pasaulio tautoms ne tik 
taiką, bet ir progą ekonomi
niai ir žmoniškai gyventi. Ka
da priešų armijos bus įveik
tos, daug šalių, žmonės netu
rės iŠ ko pramisti; neturės na
mų, nei neturės iš ko pataisy
ti senus arba pastatyti nau
jus; jų žemės išdegintos; jų

Norwoodo Vyrų Choras, vad. Wm. Metrikos, kuris dalyvau ja šioje programoje.

LIET. TAUTIŠKAME PARKE, MONTELLO, MASS.
Kviečiam lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti, nes šis piknikas yra rengiamas, kad pa

gelbėti sumušti hitlerizmą ir paskleisti apšvietą lietuvių visuomenėj... Todėl jauni ir suaugę, mote
rys ir vyrai, visi masiniai važiuokite į šį pergalės pikniką.

Prie įžangos tikieto bus duodama dovana —U.S.A. Apsigynimo Bonas $25 vertes.
Kviečia Pažangiųjų Lietuvių Taryba.
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TALKININKŲ ORO VEIKSMAI 
PRIEŠ JAPONUS

NACIAI BANDO IŠMISLAIS 
SUKIRŠINI TALKININKUS 

SU SOVIETAIS

VOKIETIJOS ORLAIVIS 
ISLANDIJOJ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, rugp. 3. — Generolo MacArthuro 

štabas šiandien išleido sekamą pranešimą:
New Guinea:
Gona. — Didieji ir vidutiniai talkininkų bombane- 

šiai atakavo japonų pozicijas šioje srityje. Penki priešų 
lėktuvai Zero rūšies ir vienas bombanešis tapo nušau
ti žemyn. Dingo du mūsų lėktuvai kovotojai ir vienas 
bombanešis.

Kokoda:
Mūsų kovos lėktuvai ir bombanešiai atakavo japonų 

pozicijas ir sandėlius ir sukėlė daug gaisrų. Mūsų žval
gai ant žemės išvaikė priekines priešų grupes per su
sikirtimus raistuose.

Šiaurrytinis Sektorius:
Banda Jūra. — Talkininkų lėktuvai bombardavo ja

ponų šarvuotlaivį; bet pasėkos nežinomos. Mes neturė
jome jokių nuostolių.

Salamaua:
Žvalgybinė talkininkų lėktuvų grupė nušovė žemyn 

vieną priešų lėktuvą.
I ^ae:
Nakties laiku mūsiškiai bombanešiai tiesiog pataikė 

bombomis į japonų lėktuvų stovyklą ir į priešorlaivines 
pozicijas.

CHUNGKING, Chinija, rugp. 3. — Generolas Stil
well praneša, kas seka:

Gautos smulkmeningesnės žinios apie 36-šių valandų 
kautynes ore virš Hengyango (Chinijoj), liepos 30 d., 
parodo, kad Amerikos lakūnai ten nušovė žemyn 17 
japonų bombanešių ir pagerintų Zero lėktuvų kovoto
ju- ‘

A TREMDAMI^VOKIEČIUS, 
SOVIETAI PADARĖ JIEM 
DIDŽIULIŲ NUOSTOLIŲ

Stockholm, Šved. — Hit
lerininkai stengiasi nustatyt 
Angliją ir Ameriką prieš 
Sovietų Sąjungą. Todėl jie 
per Švedijos spaudą sklei
džia savo išmislus, būk So
vietų premjeras Stalinas no
rįs atskiros taikos su Vokie
tija. Naciam pritariantieji 
švedų laikraščiai dideliais 
antgalviais skleidžia tą pro
vokatorišką Berlyno propa
gandą, o Berlynas sužiniai 
meluoja, būk Sovietai galė
sią daryt “antrą Brest-Li- 
tovsko taiką su vokiečiais.

Vienas melagingas hitle
rininkų girdas, “gautas iš 
Ankaros, Turkijos,” plepėjo, 
būk Anglijos ministeris pir
mininkas Churchill nuskri
dęs Maskvon perkalbėt Sta
liną nuo atskiros taikos su 
Vokietija. Kitas, vėlesnis 
gandas, “taipgi iš Ankaros”, 
jau pasakojo, būk “oficia
liai turkų rateliai gavę ži
nią, kad Churchill turi in
tenciją aplankyt Maskvą la
bai artimoj ateityj.”

Bet atsakingi tėmytojai 
teigia, jog nėra nė mažiau
sios galimybės, kad Sovietų 
Sąjunga eitų į atskiras tai
kos derybas su Vokietija, 
kaip New Yorko Times ko
respondentas rugp. 3 d. te- 
lefonavo savo laikraščiui iš 
Stockholmo, Švedijos.

Reykjavik, Iceland. —Vo
kiečių bombanešis mete 
bombas ir kulkasvaidžiais 
apšaudė vieną įrengimą pie
tinėje dalyje Islandijos sa
los. Menkai nuostolių tepa
darė. Tai buvo penktas na
cių orlaivių pasirodymas 
virš tos salos per dvi pasku
tines savaites. Islandija, a- 
pie 600 mylių nuo Norvegi
jos, dabar daugiausiai yra 
saugoma Amerikos karinių 
jėgų.

New York.. — Suvaržius 
gazolino pirkimą, čia visu 
ketvirtadaliu sumažėjo va
žinėjimas automobiliais.

Mexico, Me.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 4, vidunaktis. — Sovietų praneši

mas sako:
Mūsų kariuomenė rugp. 3 d. vedė mūšius srityse 

Kletskaja, Cimliansk, Salsk ir Kuščevka. Kituose sek
toriuose nebuvo žymių atmainų.

Sovietų laivai Baltijos Jūroje nuskandino vokiečių 
transporto laivą 6,000 tonų.

Keliuose sektoriuose Kletskaja srityje mūsų kariuo
menė atmušė hitlerininkų atakas ir sudavė smūgius 
priešų tankams ir motorizuotiem pėstininkam. Čia per 
dieną mūsų kariuomenės dalinys užmušė daugiau kaip 
300 vokiečių kareivių ir oficierių. Viena iš mūsų šau
lių grupių, veikliai kaudamasi, užmušė per 1,000 vokie
čių kareivių ir oficierių.

Cimliansko srityje sovietinė kariuomenė vedė atkak
lius mūšius prieš vokiečių būrius, einančius per Dono 
upę. Vienoje šio fronto dalyje vokiečiai metė į mūšį ke
lis tuzinus savo tankų. Šiame mūšyje priešai prarado 
iki 650 saviškių kareivių ir oficerių, vien tik užmuštų.

Salsko srityje mūsų kariuomenė vedė didelius apsigy
nimo mūšius prieš vokiečių tankus ir motorizuotą ka
riuomenę. Mūšių lauke hitlerininkai paliko iki 400 už
muštų saviškių.

Kuščevkos srityje įvyko žiaurios kautynės. Viena ap
gyventa vieta per dieną tris kartus perėjo iš vienų ran
kų į kitas ir vėl atgal. Priešai nukentėjo didelių nuos
tolių. Buvo sunaikinta septyni priešų tankai ir Užmuš
ta virš 800 vokiečių kareivių ir oficierių.

Briansko fronte įvyko vietiniai - svarbūs mūšiai.
Rugp. 2 d. sovietiniai orlaiviai įvairiose fronto da

lyse sunaikino bei sužalojo daugiau kaip 50 vokiečių 
tankų, iki 300 automobilių ir trokų su kareiviais ir 
reikmenis ir penkis trokus su gazolinu; susprogdino ke
turis amunicijos sandėlius, nutildė 10 baterijų prieš
lėktuvinių ir lauko kanuolių, sudaužė geležinkelio trau
kinį ir išvaikė, dalinai sunaikindami, du batalionus 
priešų pėstininkų.

MASKVA, rugp. 3. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, paskelbė sekamas žinias:

Kletskaja srityje sovietinė kariuomenė atrėmė kelias 
vokiečių atakas ir atmetė juos atgal į pradines pozici
jas.

Vienas musų kariuomenės dalinys sunaikino 32 prie
šų kanuoles, tris baterijas mortirų ir užmušė apie 2,- 
000 vokiečių kareivių ir oficierių per dieną.

Cimliansko srityje tapo atmušta ataka, kurią darė 
du batalionai priešų pėstininkų. Buvo išmušta iš vei
kimo 11 vokiečių tankų ir nukauta daugiau kaip 3,000 
jų kareivių ir oficierių. Kitame sektoriuje būrys sovie
tinių marininkų išmušė iš veikimo aštuonis priešų tan
kus ir užmušė 700 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kuščevkos ir Salsko srityse mūsų kariuomenė tęsė 
nuožmius apsigynimo mūšius. Dono ir Kubanės kazo
kai, padarydami kelias kontr-atakas, užmušė 1,500 vo
kiečių. Sovietų bombanešiai ir orlaiviai smigikai pada
rė eilę sėkmingų atakų prieš vokiečių tankų ir motori
zuotų pėstininkų eiles; priešai nukentėjo sunkių nuos
tolių.

Ixmingrado fronte sovietinė artilerija sunaikino še
šis didžiuosius vokiečių kulkasvaidžius ir kelias kanuo
les ir sudaužė 18 jų šaudomųjų punktų. Vokiečiai pra
rado daugiau kaip 200 kareivių ir oficierių, užmuštų.

Smūgiai iš Oro Fašis
tams Egipte

Cairo, Egiptas. — Angli
jos ir Amerikos orlaiviai 
kartotinai bombardavo įta- 
lų - vokiečių laivus ir įren
gimus Tobruke, Sotume, Si- 
di Barrani, Matruh ir ki
tuose prieplaukų miestuose 
Libijoj ir Egipte. Per savai
tę jie nuskandino bent ke
turis fašistų laivus, gabenu
sius kariuomenę ir reikme
nis, ir sunaikino keturias 
motorines valtis su tokiais 
pat kroviniais.

Anglų - amerikiečių la
kūnai taipgi padegė priešų 
gazolino sandėlius Tobruke 
ir paskutiniu atveju sudau
žė 18 karinių trokų į pietų 
vakarus nuo EI Alamein, 
Egipte.

Šiuo tarpu aptilo kariuo
menės veiksmai ant žemės 
Egipte, apart žvalgų judėji
mų ir kanuolių persišaudy- 
mu laiks nuo laiko, v

Iš Mūsų Apylinkės

Per du metu Oxford Paper 
Mills fabrikas dirbo gerai. O 
per šešius mėnesius dirbo net 
dieną ir naktį, nesustodavo nei 
sekmadieniais. O dabar dirba 
po penkias dienas į savaitę. 
Kaip atrodo, fabrikas nema
no daugiau dirbti, kaip pen
kias dienas. Atleido tuos dar
bininkus, kurie buvo priimti 
tik tam laikui. Daug šeimynų 
Rumfordą palieka, važiuoja į 
kitus miestus darbo jieškoti.

Oxford Paper kompanijos 
darbininkai turi Amerikos 
Darbo Federacijos uniją. Kom
panija ir unija pasirašo kon
traktą vieniems metams. Kon
traktui baigiantis, šiemet dar
bininkai pareikalavo iš kom
panijos 10 centų daugiau al
gos į valandą. Kompanija da
vė tik 3 centus į valandą ir 
vieną savaitę apmokamų va- 
kacijų. Iš pradžios darbinin
kai kompanijos pasiūlymą at
metė, bet po tam sutiko pri
imti. Nuo liepos 1 dienos gau
name tris centus daugiau ir 
savaitę vakacijų.

Kompanija Pabūgo
Čia netoli Rumfordo yra fa

brikas, kur dirba degtukus ir 
“clothespins.” čia darbininkai 
dirba sunkiai, unijos jokios nė
ra. Dabar Rumfordan yra at
važiavę CIO organizatoriai, 
tai bando to fabriko darbinin-

kus suorganizuoti. Darbas ga
na sunkus. Bet kompanija vis 
tiek pabūgo, nes pakėlė savo 
darbininkams 5 centus į va
landą.

Šios kompanijos darbinin
kams reikėtų susiorganizuoti 
į uniją, nes dabar geriausia 
proga sau būvį pagerinti.

Turtuolis Viską Gali
Oxford Paper kompanijos 

vyriausia galva, ponas Chis
holm, turi Rumforde daug že
mės. Yra ir kitų žmonių., kurie 
turi taip pat žemės, iš senų 
laikų įsigiję. Dabar džiaugtų
si, kad turėtų, kam tą žemę 
parduoti. Bet kas tau pirks. 
Ot, su ponu Chisholm, tai kas 
kita. Jis tos savo žemės par
davė, nes jis žino, kaip ir kam 
parduoti. Valdžia papirko nuo 
jo žemės plotą ir pastatė mū
rinį puikų bildingą, tai yra, 
Armory State of Maine. Tai 
būtų gerai jeigu šis pastatas 
būtų kam nors naudojamas, 
bet dabar stovi tuščias.

Kunigui Viskas Valia
Nors valdžia draudžia vi

siems visokias gemblerystes, 
bet pas mus francūzų katali
kų kunigas bažnytinėje sve
tainėje kožną žiemą sekma
dienių vakarais turi “bingo” 
geimą, žiemai užsibaigus, tą 
biznį uždarydavo.

Matyt, kunigėlis gerai pel
nos iš tos lioterijos. Todėl su
manė šią vasarą tą “bingo” 
biznį laikyti. Tačiau vienas 
francūzas man sakė, kad va
sarą mažai žmonių lanko ir 
gal kunigėlis bus priverstas 
uždaryti. Girdi, į vakarą pa
daro tik biskį daugiau, kaip 
20 dolerių. O aš gi manau, 
kad tai labai geras biznis į 
vieną vakarą tiek pasidaryti.

Mexicos Vaclovas.

čiukaitis, K. Yuskauskas, A. 
Vitkus, J. Deltuva, H. Balsie
nė, P. Paserskis, E. Skadienė,
J. Balsys, A. A. Skadienė, K. 
Lopata, V. Ekewise, O. Deltu
vienė, V. Lopatienė, O. Pa- 
serskienė, E. Stankevičienė, J. 
Smalenskas, S. Mack, P. Ku- 
pris, A. Petrauskas,. F. Deltu
vienė, V. Deltuva, V. Armin, 
A. Janavičia, J. Pivariūnienė,
K. Kupris ir Z. Bartašienė.

Po 50c: J. F. Deltuva ir H. 
Ženk.

Viso surinkta $33.
J. Stanys.

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

siuosi pakalbinti daugiau sve
čių ir sykiu atvykti į pikniką. 
Girdėjau, kad rengiasi atvyk
ti į clevelandiečių pikniką d. 
V. Smalstienė ir jos sūnus, ir, 
manau, bus kas daugiau.

Kada aš atvyksiu į Cleve- 
landą, tai norėsiu matyti ne 
tik vietinius draugus ir drau
ges, bet taipgi svečius iš Ak- 
rono, Bedfordo ir kitų artimų 
kolonijų. Visus noriu matyti 
ir draugiškai pasikalbėti, nes 
man Clevelandas prisimena 
taip, kaip tėviškė ir negaliu 
jūsų pamiršti. Taigi, clevelan- 
diečiai ir apylinkės draugai,

visi ruoškimės į pikniką, ne
žiūrint, ar bus saulėta ar lie
tinga diena.

M. Alvinienė.

Atyda LLD 52 Kp. Nariams
Mes girdime daug nusiskun

dimų nuo 52 kp. narių, kad 
jiems neina žurnalas “šviesa.” 
Kiti sako, kad gauna neregu
liariai, ir taip toliau. Todėl, 
draugai ir draugės, nereikia 
tokius dalykus praleisti tik 
kalbomis, bet reikia surašyti 
ant popieros savo nusiskundi
mą ir kas yra negerai ir pri
duoti kuopos sekretoriui. Tada 
viskas bus bandoma pataisyti. 
Nes kada jūs rašote tiesiai į 
Centrą, tai kuopos sekretorius 
nežino tikro antrašo ir kartais 
būna kitų neaiškumų. Todėl, 
kurie turite kokius negerumus, 
tuojaus surašykite ant atviru
tės ar laiško ir prisiųskite savo 
vardą, pavardę ir antrašą, pa
aiškindami priežastį ir priduo- 
kite man. O aš stengsiuosi pa
tarnauti dėl jūsų ir pataisyti, 
kas negerai.

Visi nariai su visokiais rei
kalais kreipkitės ypatiškai ar 
laiškais prie manęs. Mano an
trašas: J. K. Alvinas, 12136 
Monica Ave., Detroit, Mich. 
Telefonas NOrthlawn 1994.

Alvinas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

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

knys, 3 pakai už .......... $1.50

Baltimore, Md.

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. eleveiterio stoties.

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

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

Indianapolis, Ind., rugp. 
4. — Į teismą prieš “sidab- 
ramarškinių” fašistų vadą 
W. D. Pelley tapo pašauk
tas lakūnas Lindbergh, kai
po liudytojas už Pelley.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 7 d., 7:30 v. 
vak. Prašome narių dalyvauti susi
rinkime, svarstysime svarbius klau
simus ir kaip geriau prisirengti prie 
pikniko, kurį ruošia 8 tautų išrink
tas komitetas, lietuviai ir atstovau
ja. — V. Zelin. (182-184)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 6 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Prašau visų dalyvąuti, bus daug 
naujų reikalų. — J. M. Lukas, Sekr.

(182-183)

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

KNYGOS.
Aukso Altoriukas, Tilžės .....  60c

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, 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 Ali-Baba ir 40 Razbai-
nlnkų ......................................... 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 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
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. ¥.

Buvo surengta parė dienraš
čio “Laisvės” piniko darbinin
kams pas drg. J. F. Deltuvus, 
Arbutus, Md. Dalyvavo gra
žus būrelis draugų. Besidali
nant dabartinio karo žiniomis, 
geromis ir blogomis, draugai 
sumanė parinkti aukų Sovietų 
Sąjungai medikalei pagalbai.

Aukas rinko drg. J Ančiu- 
kaitis ir E. Stankevičienė. Čio- 
nais randasi ir aukotojų var
dai :

J. Stanys $5.
Po dolerį aukavo: J. An-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION ĄVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
, VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499'

f LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Euroįriško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų Ir žalių

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4* •ž* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewYorto^Mifelliiiov
Areštuoti Niekšiški Hitlerio Šnipai

Vis daugiau ir daugiau vy
riausybės slaptoji policija su
ima Hitlerio šnipų tarpe vo
kiečių, italų, japonų, rumunų, 
vengrų ir kitų grupių.

Šiomis dienomis suimtas 
Herbert Karl Friedrich Bahr, 
kuris prisipažino, kad jis susi
rišęs su Hitlerio šnipais “neu- 
trališkose” šalyse, kaip tai Is
panijoj, Šveicarijoj, Brazilijoj, 
Turkijoj, Švedijoj ir Portuga
lijoj. Jis sako, kad per tas 
šalis į Jungtines Valstijas bu
vo siunčiama Vokietijos fašis
tų Gestapo propaganda. Kaip 
žinome ir lietuvių pro- nacių 
spauda, kaip tai: “Keleivis,” 
“Naujienos,” “Draugas” nuo
latos savo skaitytojus maitino 
Hitlerio propaganda “Laiškais 
iŠ Portugalijos.”

Bahr yra inžinierius, ijs bu
vo nuvažiavęs Vokietijon prieš 
kelis metus, kur specialiai lan
kė Gestapo, nacių šnipų moky
klą, o paskui, atvykęs į Jung
tines Valstijas sudarė nacių 
šnipų ir propagandistų tinklą, 
kurie yra susirišę su nacių Vo
kietija ir praveda čia Hitlerio 
planus.

Suimta ir daugiau rumunų, 
vengrų, italų, vokiečių ir kitų

tautų šnipų, kurie susirišę su 
šia gauja. Nachališkai pasiro
do ypatingai vokiečiai, suimtų 
tarpe penkiolika asmenų nėra 
užsiregistravę pagal drafto 
reikalavimą Amerikoj. Pa
klausus jų, kodėl jie ncsire- 
gistravo, tai veik visi kartu 
atšovė:

—Mes užsiregistravome pas 
Vokietijos konsulą, kaip jis 
čia buvo, kad važiuosime į 
Hitlerio armiją ir todėl nesi- 
registravome į Amerikos.

Ir tai jau ne pirmas kartas. 
Kur tik suima Hitlerio agen
tus, tai pasirodo, kad jie ne- 
siregistravo nei į armijos šau
kimą, nei kaipo nepiliečiai, 
neigi atidavė valdžiai kame
ras, binoklius, short wave ra
dio, kas yra draudžiama Ame
rikos priešų valstybių pilie
čiams turėti. Vienas iš areš
tuotų net suriko:

—Jeigu jūs mane paimsite 
į Amerikos armiją, tai kaip tik 
susitiksiu su vokiečių armija, 
tai pabėgsiu pas juos!

Kaip atrodo, tai nacių šni
pai nachališkai laikosi. Vei
kiausiai su jais dar perdaug 
daroma demokratiškų ceremo
nijų.

Visu Automobilistu 
Atydai

New Yorko valstijos trans- 
portacijos komitetas pateikė 
žinių, kad kas mėnesis vienas 
automobilius iš kiekvienų 20- 
ties pasitraukia nuo kelio iš 
priežasties nusinešiojimo taje- 
rių. Kada važiuoji, tai pasi
statyk sau klausimą : ar nebus 
tavo automobilius šį mėnesį, 
kuris jau pasitrauks nuo ke
lio?

Kad tatai neatsitiktų, tai 
sumažink važinėjimą, lėčiau 
važinėk, staigiai nesustok, 
greitai nevažiuok ant užsisu
kimo. Niekados nevažiuok 
greičiau, kaip 40 mylių į va
landą, o geriau Važiuoti tarpe 
25-kių ir 35-kių mylių greitu
mo. Nevažiuoti pavieniam, bet 
susidėti su kitais, kad važinė
jos pasikeičiant automobiliais.

Berniukas Pasikorė

CIO UNIJOS Už MARCANTONIO
Šiemet New Yorko rinki

muose bus vienas labai svar
bus reikalas, tai naujai išrink
ti progresyvį kongresmaną 
Vito Marcantonio. Jis yra 
kongrese nuo 20-to kongresi
nio distrikto. Jo kandidatūrą 
remia Amerikos Darbo Parti
ja, pažangūs demokratai ir re- 
publikonai.

Vito Marcantonio savo vei
kimu pasirodė, kad jis atsto
vauja darbo žmonių ir progre
so reikalus ir jam vėl vieta 
būti išrinktam į kongresą. Jau 
virš 250 lokalų pasisakė New 
Yorke už Vito Marcantonio 
iš naujo išrinkimą. Unijų pa
reiškime, tarpe kitko, pasaky
ta :

“Didžiojo New Yorko In

dustrinė Unijų Taryba, atsto
vaujanti 250 CIO lokalų su 
per 500,000 narių, vienbalsiai 
užgyrė Vito Marcantonio kan
didatūrą. . . Unija remia Mar
cantonio kandidatūrą, kuris 
100 nuošimčių dirba mūsų ša
lies karo laimėjimui... Vito 
Marcantonio būdamas kongre
se pasirodė, kad jis teisingai 
ir be jokių svyravimų atstova
vo darbo žmonių ir unijų rei
kalus. Kiekvienas jo paduotas 
balsas buvo balsas už Ameri
kos darbo žmonių reikalus.”

Mes pasitikime, kad New 
Yorko piliečiai iš 20-to kon
gresinio distrikto iš naujo iš
rinks Vito Marcantonio į kon
gresą.

Bernardas Stoll, gyvenęs 
8704 Queens Blvd., 15-kos 
metų amžiaus berniukas pasi
korė. Jo tėvas smarkiai bar
davo berniuką už tai, kaip jis 
pareidavo vakare po 8-tos va
landos. šeštadienį jis parėjo 
10 valandą vakare. Tėvas jį 
vėl smarkiai išbarė. Berniukas 
verkdamas nuėjo į kambarį ir 
pasikorė. Jis dar turėjo gyvy
bės ženklų, kaip nuvežė į li
goninę, bet pasikankinęs mi
rė.

Bombininkai prieš Uodus Aplankius S. Brusoką
Žemose New Yorko miesto 

vietose kas metai pasireiškia 
uodų, o ypatingai New Jersey 
pusėj, šiemet, kada tajp daug 
turime lietaus, tai tiek uodų 
priviso Passaic Valley ir ki
tur, kad Komisija Naikinimui 
Uodų atsikreipė į armiją pra
šant, kad panaudotų bombi- 
ninkus ir kitus lėktuvus leidi
mui nuodų prieš uodus.

Prašo Daugiau Mezgėjų
Russian War Relief Komi

tetas, kurio raštinė yra 11 E. 
35th St., New Yorke, atsikrei
pė į moteris ir merginas pia- 
šant, kad rugpjūčio mėnesį 
daugiau mėgstu svederių ir ki
tų reikmenų Raudonajai Ar
mijai, kad tie mezginiai galė
tų pirm žiemos pasiekti Sovie
tų Sąjungą. Kartu praneša, 
kad vien New Yorke mezgime 
dalyvauja keli tūkstančiai mo
terų.

Aukavo $61,000 Miestui
Kas metai New Yorko mies

tas turi kampaniją už Grea
ter New York Fund, iš kurio 
padengiami įvairūs labdaringi 
ir kitokį žygiai. Būdavotojai 
suakavo net $61,600 tam tiks
lui.

Aplankiau sergantį draugą 
S. Brusoką. Valandos nelabai 
patogios, sekmadieniais nuo 2 
vai. iki 4 valandos po pietų, 
tomis pat valandomis ir tre
čiadieniais. Vakarais valandos 
panaikintos, kol karas tęsiasi.

Ligonį radau lovoj, paklau
sus, kaip jam sveikata, sakė, 
kaip guli, tai jaučiasi ne
blogai, bet kaip bando eiti, 
tai baisūs skausmai varsto 
strėnas ir kojas. Vaistų dar 
jokių neduoda, tik ima X-ray 
paveikslus ir daktarai jieško 
ligos priežastį. Sakė, kad ateis 
kokis tai specialistas.

Ligoninėj nebūtų labai blo
ga, valgyti duoda, kad nerei
kia badauti, bet blogumas ta
me, kad daktarai, jieškodami 
ligos, ištraukė visus dantis, tai 
nėra su kuom ir valgyti. Bet' 
ligonis sakė viskąs tas būtų 
nieko, kad tik galėtų surasti 
ligos priežastį, ją pagydyti ar 
skausmus palengvinti.

Pasikalbėjau su ligoniu ir 
skubinau į darbą, nes tai buvo 
trečiadienis. Draugas Bruso- 
kas randasi Kings County 
Hospital, Main Bldng., Ward 
A-61, ant 6-to aukšto. Aplan
kykite jį pažįstami, tai ligo
niui bus smagiau.

M. Klimas.

Vaikinas Susiūta Širdim 
Jau Numirė

Liepos 18 naktį jaunuolis 
Stanley Kolbusz, 19-kos metų, 
atvykęs iš Holyoke, Mass., bu
vo skaudžiai subadytas peiliu 
ir perpjauta jam širdis. Jis sa
kė, kad jį užpuolę trys negrai. 
Specialistas Dr. Ed. Finestone 
padarė operaciją ir širdį susiu
vo. Buvo dedama pastangų, 
kad jį išgelbėjus, bet prisime
tė plaučių uždegimas ir jau
nuolis neišlaikė.

Gavo 30 Dienų už Skelbimų 
Paskalų Karo Reikalais
Tūlas Mose Elisberg, nuo 

171th St., išsivedė šunį į par
ką pavedžioti ir ten pradėjo 
ginčytis su kitais žmonėmis 
apie karą ir skleisti paskalus. 
Jis apie prezidentą Roosevel- 
tą neprielankiai kalbėjo ir sa
kė: “Mes jau pralaimėjome 
karą.” Jis buvo suimtas poli
cininko. Teisėjas Lewis nu
baudė jį 30 dienų kalėjimo už 
skleidimą paskalų karo reika
le ir nepamatuotą karo vadų 
“kritikavimą.”

Miesto CIO Nesikiš 
I Statybos Sritį

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba, CIO, pa
reiškė, kad “nėra prie CIO 
New Yorko mieste prisidėjusių 
tokių vietinių unijų, kurios sa
vo nariais imtu dirbančius bil- 
dingų statybos srityse.” ,

Šis CIO Tarybos pareiški
mas laikoma žingsniu suėji
mui į artimesnį draugiškumą 
su AFL, paliekant AFL negin
čijamą autoritetą atstovauti 
statybos darbininkus.

Prieš kiek laiko buvo pa
skelbta, kad Nacionalė CIO 
Taryba panaikino United 
Construction Workers Organi
zing Committee, kurio virši
ninku buvo A. D. Lewis, John 
L. Lewis’o brolis. Po to New 
Yorko miesto CIO Taryba, sa
vo reguliariame susirinkime, 
liepos 16-tą, nutarė, kad ir 
vietiniai konstrukcijos darbi
ninkų unijų lokalai nebepri
klausys prie CIO, paliekant 
jiems atvirą kelią kreiptis prie 
AFL.

Moteris prie Geležinkelio 
Kryžkelės Darbo

Pirmutinė moteris, kuri už
ėmė vyro darbą ant Long Is
land geležinkelio kryžkelės 
yra Mrs. Catherine Stanley 
Collins iš Montauck. Jos vy
ras dirbo ilgus metus už mo- 
tormaną minėtoj kompanijoj, 
vėliau dirbo ant kryžkelės, o 
kada jis mirė, tai moteris už
ėmė jo vietą ir apsaugo auto
mobilistus su ženklu “STOP,” 
kada traukinys ateina. Kom
panija sako, kad moterį pri
ėmė iš priežasties karo.

Puikiu. Kurnakovas Pa
juokė “Oro Antrą

Frontą”
Per Mutual radio tinklus bu

vo diskusijos antro fronto rei
kale. Karo strategas pulkinin
kas Sergėjus Kurnakovas, au
torius knygos “Rusijos Kovo
jančios Jėgos’’ išjuokė tuos 
karo “specialistus,” kurie kal
ba, kad sausžemio armijų ne
reikia prieš Hitlerį, būk An
glija orlaivių atakomis palaiko 
antra frontą. Pulkininkas Kur
nakovas sakė:

“1. Oro atakos negalės su
laikyti nacių veržimąsi į Kau
kazą prie aliejaus. 2.' Oro o- 
ferisyva priklauso nuo oro, o 
Hitlerio armijos nelaukia tin
kamo oro. 3. Kalbos apie oro 1 
antrą frontą yra tik pasakos, 
oro atakos nėra jokis antras 
frontas, tai tik pagalba fron
tui.”

Jau Išmokė 13,000 Darbi
ninkų Karo Darbų

New Yorke tam tikros spe- 
cialės mokyklos jau išmokė 
13,000 naujų darbininkų, ku
rie galės dirbti prie gaminimo 
karo reikalams įvairių pabūk
lų. Jų tarpe yra 1,200 moterų 
ir merginų.

Laukė “Gatvekario,” Kur 
Nėra Jo Bėgių

Policija areštavo jaunuolį 
James F. Rogan, 16-kos metų, 
ant Queens Bulvaro. Pas jį 
kratą darant surasta šešių co
lių peilis. Kada policija jį 
areštavo ir klausė, kodėl jis 
stovi, tai jaunuolis teisinosi, 
kad j’is laukia gatvekario. Ant 
tos gatvės gatvekarių bėgiai 
panaikinta dar 1939 metais.

Nori Karo Darbų
Virš 7,000 nedidelių Brook

lyn© įvairių dirbtuvėlių, jų 
tarpe per 1,100 metalinių, pa
siuntė savo delegaciją į Wash- 
ingtoną reikalaujant, kad ir 
joms duotų karo užsakymų. 
Mat, kol kas, daugiausiai ant 
karo reikmenų užsakymus 
gauna tik didesnės dirbtuvės, 
o mažoms sunku verstis, nes 
kaip kurios negauna žalios 
medžiagos.

Dirbtuvių savininkai sako, 
kad jeigu jiems duos užsaky
mų, tai karo reikmenų gamy
ba bus pakelta ir jų darbinin
kai turės darbo. Sakoma, kad 
Karo Department© vedėjai pa
reikalavo smulkmeniškesnių 
davinių iš Brooklyno Perky- 
bos Buto apie tas dirbtuvėles, 
ką jos gali gaminti ir kaip 
prisidėti prie karo gamybos 
pakėlimo.

Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadįenį “Laisvės” įstai

goj lankėsi K. Maziliauskas 
iš Bayonne. Jis papirko dėl

savo dukrelės Jungtinių Vals
tijų karo bonų už $100. Jo 
dukrelė šiuo laiku užbaigė aš
tuntą mokyklos laipsnį (grei- 
dą), gerai mokosi, tai tėvai 
papirko jai dovaną ir tuo pat 
kartu parėmė mūsų krašto pa
stangas karo išlaimėjimui.

Parvažiuoja Svečiv-osna 
Edvardas Karpavičius

Karpavičienė gavo laišką 
nuo savo sūnaus Edvardo, kad 
trečiadienį jis parvažiuoja iš 
kariuomenės pasisvečiuot. Ed
vardas Karpavičius jau ilgo
kas laikas tarnauja Amerikos 
armijoj.

Džiaugiasi, Kad Dirba Ja
ponijos Nugalėjimui

Jauna chinietė mergina 
Wong Mae Toy, 18-kos metų, 
dirba vienoj dirbtuvėj, kur 
gamina lėktuvams motorus. 
Mergina džiaugiasi, kad ji ga
li įdėti darbo gaminimui gin
klų, kuriais bus nugalėti Ja
ponijos samurajai, Hitleris ir 
kiti mūsų priešai.

iGREEN STAR BAR & GRILL< <♦>

<♦>

<!>

<♦>

<p

* LIETUVIŠKA ★

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkintk

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS. IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givuiis
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<f>

<♦>

<♦>

>

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Rheingoid Extra Ory Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ Į
JOSEPH ZEIDAT, Sav. |

411 Grand St., Brooklyn

SUSIRINKIMAI 
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y. 
LDS 13kp. susirinkimas Jvyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Buzelio sa
lėje, Atlantic Ave., kampas Cres
cent St. Visi nariai dalyvaukite. — 
M. Misevičienė, Sekr. (182-184)

Auto Važiuotė Mažėja
Pereitą sekmadienį pasiro

dė, kad New Yorke ir apylin
kėj automobilių važiuotė žy
miai sumažėjo. Tatai yra iš 
priežasties gazolino apribavi- 
mo.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

''dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

adr^as:

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

l>
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Lietuvių Rakandų Krautuve•3

THE THAT LEAVES MOTH!KG 1118110

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 kro- 
džių, 1 a ikrodė 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie with 

Guildife back. 15 jewel*. $29.71

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled ca«e, 
17-jewel Prechion move
ment .... $33.75

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

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

701 GRAND ST
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanom

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai J

Geriausios Rūšies Rakandų g 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių rįj 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU H

Kaip Petraičių Krautuvėse Fl
M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI I

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoįa
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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
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