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Giedra ar Lietus — 

Mes Maršuosim!
Paskelbta “Sensacingu

Dalykų.”
Himnas, Internacijonalas ir 

Malda.
Mūsų Prieteliai Jau 

Ruošiasi.
Rašo R. MIZARA

NEW YORK AT WAR Ko
miteto pirmininkas, Mr. Wha
len, pareiškė, kad šeštadienį, 
birželio 13 dieną, mes mar
guosime, nepaisant, ar tą die
ną bus giedra ar lietus.

Tai bus įspūdingiausia de
monstracija, kokią mūsų mies
tas yra kada nors matęs.

Pas mus jau buvo aiškinta, 
kuriuo tikslu ši demonstraci- 
ja-paradas yra ruošiama. Ji 
ruošiama didesniam išjudini
mui žmonių prieš mūsų kraš
to ir viso civilizuoto pasaulio 
neprietelius. Ji ruošiama pa
kėlimui žmonių ūpo karui lai
mėti. Ji ruošiama prieš fašiz
mą, prieš plėšikus, prieš ru
duosius, juoduosius ir gelto
nuosius žvėris!

Štai, kodėl kiekvienas Di-j 
džiojo New York o anti-fašis- 
tas lietuvis turi demonstracijo
je dalyvauti!

Apie tai, kad Washingtone 
eina labai svarbūs pasitarimai, 
— visi žinojo. Bet mažai žmo
nių žinojo, kad ten dalyvauja 
Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų liaudies komisaras Molo
tovas. Vieni spėjo, būk ten 
esąs Stalinas, kiti būk Moloto
vas, treti — Vorošilovas.

Reikia pasakyti, kad šiuo 
atveju spauda ir radijo labai 
gerai išsilaikė: nepaskelbė vis
ko tol, iki Molotovas jau buvo 
namie.

Visas pasaulis nustebo, kai 
išgirdo tą žinią. Visos Jungti
nės Tautos nusidžiaugė, išgir- 
dusios konferencijos nutari
mus.

Argi nėra kuo džiaugtis?
Antrasis frontas bus atida

rytas dar šiemet.
Amerika, Didžioji Britanija 

ir Sovietų Sąjunga pilniausiai 
susitarė visais svarbiausiais 
pokariniais klausimais.

Tarp Sovietu Sąjungos ir 
Didžiosios Britanijos padaryta 
net 20-čiai metų bendra apsi
gynimo sutartis.

Tai milžiniškos reikšmės į- 
vykiai. Bet apie juos mes pa
rašysime vėliau.

Prieš keletą dienų Biltmore 
viešbutyj, New Yorke, įvyko 
Russian War Relief Komiteto 
suruoštas bankietas. Nuo jo, li
kusia pelnas buvo paskirtas 
Sovietų Sąjungos didvyrių pa
galbai.

Bankiete buvo įdomu tas: 
pirmiausiai dainininkas sugie
dojo Amerikos himną, paskui 
Internacijonalą, o po to dvasi
ninkas sukalbėjo maldą. Per 
tą visą laiką bankieto dalyviai 
stovėjo.

Matot, kaip viskas galima 
suderinti! Visur reikalinga to
lerancija. Kai tolerancija yra 
— viskas galima. O toleranciją 
dažnai pagimdo reikalas, šian
dien vyriausias reikalas: Hit
lerį ir jo naciškus sėbrus su
naikinti, karą laimėti. Na, ir 
visi padori žmonės, nacijona- 
listai, tarptautiečiai ir tikin
tieji, kuriems rūpi bendra ko
va prieš bendrą priešą, suran
da bendra kalba bendram dar
bui.

Kitaip ir negali būti!

Mūsų korė spondentas iš 
Mass, valstijos praneša, kad 
Bostc.no ir apylinkės lietuviai 
dabar taupina gazoliną, kad 
liepos 4 diena galėtų į “Lais
vės” pikniką nuvažiuoti, — 
į pikniką, kuris bus Maynar- 
de.

Gerai daro tie lietuviai! Rei
kia taupyti gazolinas. Reikia 
patiems važiuoti ir kitus nu- 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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ANGLIJA IR SOVIETAI PADARĖ 20 METŲ SUTARTĮ
ANGLIJA TAIP PAT SUSITARĖ SU SOVIETAIS DĖLEI

ANTRO FRONTO KARUI PRIES FAŠISTUS EUROPOJE
Baltojo Rūmo Pareiškimas 1 AMERIKA, ANGLIJA IR SOVIETAI VEIKS IŠVIEN
Apie Prez. Roosevelto Pa

sitarimus su Molotovu
IR PO KARO, PALAIKYT 

SAUGUMĄ IR GEROVĘ
Washington, birž. 11. — Baltasis Rūmas išleido 

sekamą oficialį pareiškimą apie pasitarimus tarp Roose
velto ir Molotovo:

Pakvietus Jungtinių Valstijų prezidentui, atvyko j 
Washingtoną p. V. M. Molotovas, Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos užsieninių reikalų liaudies komi
saras ir buvo prezidento svečias per tūlą laiką.

šis jo atsilankymas Washingtonan suteikė progą 
draugingai pasidalinti nuomonėmis tarp prezidento ir 
jo patarėjų, iš vienos pusės, ir p. V. Molotovo ir jo 
bendrų, iš antros. Tarp asmenų, dalyvavusių pasitari
muose, buvo Sovietų ambasadorius Jungtinėse Valsti
jose, p. Maksimas Litvinovas, p. Harry Hopkins; Jung
tinių Valstijų armijos štabo galva generolas Marshall 
ir vyriausias šios šalies laivyno komandierius, admiro
las Ernest J. King. P-s Cordell Hull, valstybės sekreto
rius, prisidėjo prie paskiau sekusių pasitarimų nekari
niais klausimais.

Pasikalbėjimų eigoje, buvo pasiekta pilno susitarimo 
kas liečia opius ir greitus uždavinius dėlei antro fron
to atidarymo Europoje 1942 m. Be to, buvo apsvarstyta 
žingsniai reikalingi tam, kad galima būtų padidint ir 
pagreitint patiekimą Sovietų Sąjungai orlaivių, tankų 
ir kitokių karo reikmenų iš Jungtinių Valstijų.

Toliau buvo apsvarstyta pamatiniai bendradarbiavi
mo klausimai tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Val
stijų, kad užtikrinus taiką ir saugumą laisvę mylin
čiom tautom po karo.

Viena ir antra pusė su pasitenkinimu pareiškia vie-, 
ningumą jų pažiūrų visais šiais klausimais.

Baigiant tą atsilankymą, prezidentas prašė p. Molo
tovą, kad jis prezidento yardu praneštų p. Stalinui, jog 
prezidentas jaučia, kad šie pasitarimai buvo nepapras
tai naudingi sudarymui pagrindo vaisingiem ir glau- 
desniem santykiam tarp Šių dviejų šalių valdžių, šie- 1 
kiant bendrų Jungtinėm Tautom tikslų.

Molotovas Pabrėžia Didžią 
Svarbą Sutarties su Anglija

Soviety Sąjunga ir Anglija Pasižadėjo per 
20 Mėty bei Ilgiau Duot Viena Kitai Viso

kią Karinę ir Ekonominę Paramą
London. — Anglia ir So

vietų Sąjunga pasirašė 20- 
ties metų sutartį dėlei tarp- 
savinės karinės pagalbos su 
pasižadėjimu nedaryt atski
ros taikos nei paliaubų su 
hitlerine Vokietija ir dėlei 
pokarinio bendradarbiavimo 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos, kad bendromis jė
gomis palaikytų taiką po 
karo ir užtikrintų Europos 
tautoms saugumą ir gero
vę. Ta sutartis taip pat už
tikrina ekonominį - ūkinį 
sandarbininkavimą t a r p '

Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Birželio 11 d. pranešimas 
iš Londono teigia, kad įvy
ko susitarimas tarp Angli
jos ir Sovietų Sąjungos ati
darymui naujo, vakarinio 
fronto prieš Hitlerį.

Baltojo Rūmo pareiški 
mas Washingtone taip pat 
žada antrą frontą, didesnę 
ir spartesnę Amerikos gink
lų pagalbą Sovietų Sąjungai 
ir bendradarbiavimą su ja 
po karo dėlei taikos ir sau
gumo i laisvę mylinčioms 
tautoms Europoje.

L o n do n, birž. 11. — Anglijos valdžia šiandien pa
skelbė savo sutartį su Sovietų Sąjunga.

SUTARTIES TEKSTAS
Jo Didenybė Karalius Didžiosios, Britanijos, Airijos 

ir Britų Dominijų užjūriuose, Indijos Imperatorius ir 
Prezidiumas Sovietų Socialistinių Respublikų Vyriau
sios Tarybos, —

London. — Sovietų Sąjun
gos užsienių reikalų komi
saras, Viačeslavas M. Molo
tovas, pasirašęs sutartį su 
Anglija, pasakė šitokią kal
bą:

“P-s Churchill, gerbia
mieji !

“Aš ką tiK turėjau gar
bės, vardu Sovietų Sąjun
gos Valdžios, pasirašyt su
tartį su Didžiąja Britanija. 
Ši santarvės sutartis tarp 
Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungos ir Didžio
sios Britanijos kare prieš 
hitlerinę Vokietiją ir jos sė
brus 'Europoje, kartu ir 
bendradarbiavimo ir tarp- 
savinės pagalbos sutartis po 
karo, yra svarbi politinė 
gairė santikiuose tarp An
glijos ir Sovietų Sąjungos.

“Sutartis tarp mūsų yra 
pamatiniai svarbus dalykas 
ne tik Sovietų Sąjungos ir 
Didžiosios Brįtanijos tau
toms, bet ir kitom tautom, 
kurios patyrė užpuolimą iš 
vokiečių fašistų - imperia
listu pusės arba kurių lais
vei ir gerovei gręsia ar ga
li gręsti hitlerinė gauja plė

šikų, prispaudėjų, naikinto
jų ip žagintojų. Visos tos 
tautos pareikš pasitenkini
mą, kad tapo padaryta ši 
istorinė sutartis. ,•

“Mūsų talkininkai visame 
pasaulyje dalinsis su mumis 
šilčiausiais pasitenkinimo 
jausmais. Mūsų sutartis yra 
nepavaduojamas dalykas, 
kad galėtume užtikrint 
greitesnį sunaikinimą hit
lerinės Vokietijos ir pa
siekt mūsų trokštamą tik
slą — pergalę.

“Ši sutartis taip pat nu
stato bendrąją veikimo li
niją Sovietų Sąjungos ir 
Didžiosios Britanijos po 
karo. Pats už save kalba tas 
faktas, jog ši sutartis vei
kia per dvidešimties metų 
laikotarpį, yra paremta sa
vitarpine karine ir ekono
mine pagalba prieš galimą 
ateityje užpuolimą iš Vo
kietijos pusės, ir turi tiks
lą užtikrint saugumą ir ge
rovę Eluropos tautoms.

“Hitleris ir jo sėbrai kru
viname jų plėšime Europos 
dabar jaus labiau, negu bet 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Norėdami patvirtint sąlygas sutarties tarp Anglijos 
Karaliaus Valdžios ir Sovietų Sąjungos Valdžios bend
ram veikimui kare prieš Vokietiją, sutarties pasirašy
tos Maskvoje 1941 m. liepos 12 d., ir pavaduot jas for
mate sutarčia;

Norėdami, kai užsibaigs karas, prisidėt prie taikos 
palaikymo ir prie sulaikymo Vokietijos ar su ja susi
dėjusių kraštų nuo tolesnių užpuolimo veiksmų Euro
poje; ;

Norėdami, toliau, pareikšt savo intenciją glaudžiai 
bendradarbiaut vienas su kitu, taip pat ir.su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis taikos daryme ir sekančiame 
atsteigimo laikotarpyje pamatais principų, kuriuos 
1941 m. rugp. 14 d. pareiškė Jungtinių Amerikos Val
stijų Prezidentas ir Didžiosios Britanijos Ministeris 
Pirmininkas ir kuriuos priėmė Sovietų Sąjungos Val
džia ;

Norėdami, pagaliau, užtikrint savitarpinę pagalbą 
čia susitariančių valstybių vienos antrai, jeigu Vokie
tija ar bet kuris iš susidėjusių su ja kraštų agresijos 
veiksmuose Europoje užpultų vieną ar antrą iš da
rančių šią sutartį valstybių, —

Nusprendė padaryt tuo tikslu sutartį ir paskyrė pil
nai įgaliotus savo atstovus:

Jo Didenybė Karalius Didžiosios Britanijos, Airijos 
ir Britų Dominijų užjūriuose, Indijos Imperatorius, 
paskyrė nuo Didžiosios Britanijos Jungtinės Karalijos 
ir šiaurinės Airijos—

Aukštai gėrbiamąjį Anthony Edeną, Parlamento 
Atstovą, Vyriausią Jo Didenybės Užsienių Reikalų 
Sekretorių;

Prezidiunias Sovietų Socialistinių Respublikų Są
jungos Aukščiausios Tarybos paskyrė:
P-ną Viačeslavą Michailovičių Molotovą, Užsieninių 

Reikalų Liaudies Komisarą,
Ir jiedu, įteikę vienas antram pilnus savo įgaliojimus, 

atrado juos geroj, tinkamoj tvarkoj, ir susitarė seka
mai:

PIRMA DALIS
Skyrius I

Remiantis santarve, sudaryta tarp Jungtinės Brita
nijos Karalijos ir Sovietų Socialistinių Respublikų Są

jungos, šičia susitariančios valstybės tarpsaviniai pa-

T AI K Ą IR UŽTIKRINT 
EUROPOS TAUTOMS

sižada teikti viena antrai karinę ir kitokią pagalbą ir 
visokią paramą kare prieš Vokietiją ir prieš visus 
tuos kraštus, kurie yra su ja susidėję užpuolimo veiks
muose Europoje.

Skyrius II
Čia susitariančios valstybės pasižada neiti į derybas 

su hitlerine valdžia nei su jokia kita Vokietijos valdžia, 
kuri aiškiai neatsisako nuo visų užpuolikiškų intencijų, 
ir niekaip kitaip, kaip tik pagal tarpsavinį sutikimą, 
nesiderėti ir nedaryti karo paliaubų ar taikos sutar
ties su Vokietija ar su bet kuriuo kitu kraštu susiju
siu su ja užpuolimo veiksmuose Europoje.

ANTRA DALIS
Skyrius III

1. Čia susitariančios valstybės pareiškia, kad jos 
trokšta susidėti su kitomis panašiai nusiteikusiomis 
valstybėmis priėmime sumanymų bendram veikimui, 
kad išlaikius taiką ir atrėmus užpuolimą pokariniame . 
laikotarpyje.

2. Kol bus priimti tokie sumanymai, šios dvi valsty
bės, karui užsibaigus, darys visus žingsnius, kokius tik 
pajėgia, kad Vokietija ar bite vienas iš susijusių su 
ja kraštų užpuolikiškuose veiksmuose Europoje nega
lėtų pakartot užpuolimo ir taikos ardymo žygių.

Skyrius IV.
Jeigu viena ar antra iš čia susitariančių valstybių 

taptų pokariniame laikotarpyje įtraukta į karą su Vo
kietija ar su bile kraštais minimais Skyriuje III, Para
grafe 2, užpuolus tam kraštui šią valstybę, tad antra iš 
susitariančių valstybių tuojaus duos tai valstybei, to
kiu būdu įtrauktai karan, visokią karinę ir kitokią 
paramą ir pagalbą, kokią tik pajėgs.

Šis skyrius bus galioje tol, kol abidvi susitariančios 
valstybės, per savitarpinį sutikimą, pripažins, kad šis 
skyrius jau-pavaduotas priėmimu sumanymų, numato
mų Skyriuje III, Paragrafe 1. Jei nebus priimti tokie 
sumanymai, tai šis skyrius galios per dvidešimties me
tų laikotarpį ir toliau, kol viena ar antra iš čia susi
tariančių valstybių užbaigs jo galiojimą taip, kaip nu
matoma Skyriuje VIII.

Skyrius V.
Abidvi susitariančios valstybės, žiūrėdamos vienos ir 

antros saugumo reikalų, nutaria veikti kartu glau- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Edeno Pranešimas apie 
Antrą Frontą

London, birž. 11. — Kal
bėdamas seime, Anglijos 
užsienių reikalų sekretorius 
(ministeris) Eden pareiškė, 
be kitko, jog pasikalbėji
muose su Molotovu buvo 
“prieita prie pilno susitari
mo kas liečia antro fronto 
atidarymą Europoje 1942 
metais.”
“Viena ir kita pusė džiau

gėsi, kad jos laikosi tokių 
pat nuomonių šiuom ir vi
sais minimais klausimais,” 
sakė Eden:

“Šių laimingų pasekmių 
mes pasiekėme, sukurdami 
pilną savitarpinį pasitikė
jimą per mūsų susisiekimą 
su p. Stalinu ir p. Moloto
vu. Čia laikas paminėt, kaip 
vertingai jie prisidėjo prie 
susitarimo tarp Anglijos ir 
Rusijos, savo veikla per il
gą eilę metų.”

Nauja Stambi Amerikos 
Paskola Sovietam

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Ma
ksimas Litvinovas ir Ame
rikos valstybės sekretorius 
Cordell Hull pasirašė su
tartį dėl naujos lend-lease 
paskolos Sovietams iš Jung
tinių Valstijų. Su pirmesne 
tokia paskola tai bus jau a- 
pie dviejų bilionų dolerių 
paramos Sovietams. Ame
rika žada ir daugiau pas
pirties Sovietų Sąjungai. 
Dėl to valstybės sekretorius 
Hull pareiškė:
“Nežiūrint, kokios didžios 

pagalbos mes duotume So
vietų Sąjungai, jinai vis 
tiek bus maža, lyginti su 
tuom, kaip puikiai prisidė
jo Sovietų ginkluotos jėgos 
prie karo, kad galėtume su
mušti bendrąjį mūsų prie
šą.”

Bostc.no
ir.su
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luodami atsiduria keblioj padėtyj.
Provokatorius Abdurachmanas tvirti

no, kad jis turėjo ryšius su jugoslavais 
komunistais, vėliau jau išsiaiškino, kad 
ne su komunistais, bet tik su tula Anna 
Chorvat, kuri būk turėjo lytinius, ryšius

Jie Prašo Musų
Širdingos Talkos

Naminis Frontas
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su jugoslavais komunistais. Reiškia, la
bai silpnas ryšys su ^komunistais”!

Dar blogiau išėjo su Suleimano tvirti
nimu, būk jis susipažino su Sovietų pi
liečiu Kornilovu Ankaroj, rugsėjo mė
nesį, 1941 metais, o tikrumoj Kornilo
vas į Ankarą atvažiavo tik 15-16 dd. 
sausio, 1942 metais.

Nevyksta ta Hitlerio ir jo agento Von 
Papeno provokacija, nepaisant, kad jiems 
pataikauja Turkijos teismas!

L. Rohe Walter
Jis pereitame pasau
liniame kare tarnavo 
kaipo antrasis leite
nantas. Dabar jis yra 
pirmininkas š i o va
jaus editorialinio ir 
planavimo komiteto.

L. J. Dimitroff
Jis yra Brook lyno 
Borough pirmininkas, 
N e w Y ork o pažadų 
rinkimo kampanijoje, 
kuri prasidėjo birže
lio 14 d. ir tęsis per 
dešimtį dienų.

Mrs. I. Valentine
Baigusi mokslą ir 
daug veikusi civiliuo
se reikaluose. Ji yra 
vice-pirmininkė šiame 
vajuje. Pereito karo 
metu ji buvo viršinin
kė apsigynimui gasų 
išdirbystės.

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

Act of March 3, 1879

New Yorkas Kariniame Parade
Nereikia aiškinti, kad šiandien New 

Yorke įvyksiančioj i demonstracija arba 
paradas yra ruošiamas ne juokui, ne žai
slui, ne tik “šiaip sau” pasirodymui. Šis 
paradas (New York at War) yra ruo
šiamas visu rimtumu ir dideliu rūpestin
gumu. Jis turi suvaidinti didelį vaidme
nį.

Tik pagalvokime, kokiose sąlygose jis 
įvyksta. Kai Didžiojo New Yorko žmo
nės paroduos, tai visame pasaulyje mūsų 
talkininkai ir net amerikiečiai, kariai, 
lakūnai ir jūrininkai, savo kraują lies, 
savo gyvybes guldys kovoje su mūsų 
priešu.

Rytų fronte, Afrikoj ir Azijoj virs 
baisūs mūšiai, — mūšiai dėl to, kas pa
saulį valdys: barbarizmas ar civilizaci
ja, žvėriškumas ar žmoniškumas, pries
pauda ar laisvė.

Turėkime galvoj, kad mūsų didmies
tis, kaip lygiai ir kiti Jungtinių Valstijų 
miestai, bile dieną, bile valandą gali būti 
užpultas, jo namai griaunami ir žmones 
mušami.

Turėkime galvoje ir tai, kad apie ke
turi milijonai vyrų, mūsų krašto geriau
sių ir puikiausių vyrų, nešioja uniformas 
ir gal neužilgo bus pastatyti įvairiuose 
frontuose muštis.

Neprivalome pamiršti ir to, kad mū
sų visas pramonės aparatas šiuo metu 
yra užkinkytas karinei’ gamybai, — ci
viliniams gyventojams daug ko trūksta 
ir dar daugiau truks ateityje, jei karas 
greit nesibaigs. O karas nesibaigs tol, 
kol priešas nebus sumuštas. To taipgi 
neprivalome pamiršti.

Tik tą turint galvoje, suprasime šitos 
demonstracijos, šito parado prasmę.

Parado tikslas padrąsinti, sukonsoli- 
duoti visus mūsų žmones karui laimėti, 
— sunaikinti japoniškus, vokiškus, ita
liškus fašistus — ir taiką atsteigti.

Dėlto parade reikia dalyvauti, reikia 
jis padaryti kaip galint įspūdingesnis ir 
didesnis!

Keičiasi Vokietijos Žmonių Ir 
Karių Nusistatymas

Raudonoji Armija, eidama pirmyn, su
ima šimtus tūkstančių vokiečių laiškų, 
rašytų iš Vokietijos kareiviams ir ka
reivių namiškiams. Sovietų Sąjungoj tam 
tikros įstaigos atydžiai peržiūri tuos 
laiškus, daug sužino karinių dalykų ir 
pagal juos gali spręsti Vokietijos gyven
tojų ir Hitlerio armijos nusistatymą.

Taip peržiūrėjus 16,000 laiškų iš Vo
kietijos gauta sekami rezultatai: Iš 2,- 
000 laiškų, rašytų pirm Hitlerio užpuoli
mo ant Sovietų Sąjungos .13% buvo 
nusiskundimų dėl karo; 22% buvo pro- 
hitleriškų laiškų ir 65% nelietė karinius 
klausimus.

Samuel D. Fuson
Pereitame kare jis 
tarnavo U. S. laivyne. 
Šiame vajuje jis yra 
vedėjas spaudoj skel
bimų bei atsišaukimų. 
Jis taipgi turi 20 me
tų patyrimo editoria-

Mrs. Courtlandt
D. Barnes

Vice-pirmininkė šiame 
vajuje. Ji pasižymėjo 
laisvės bonų pardavi
nėjime pereitame ka
re. Dabar stojo į dar-

Win F. Arnold
Pirmininkas sutelki
mo pažadų rinkėjų 
Komisijos. Reikia apie 
200,000 Minute Men 
and Women, Dėdės

Iš 4,100 laiškų, rašytų birželio-rugpjū
čio mėnesiais, 1941 metais su nusiskun
dimais dėl karo jau buvo 43% laiškų, 
pro-hitleriškų sumažėjo iki 15% ir karo 
klausimus nelietė tik 13%.

Iš 1,000 laiškų, rašytų sausio mėnesį, 
1942 metais, jau nusiskundimų buvo net 
75%; prohitleriškų laiškų kiekis nupuolė 
iki 8% ir karo neliečiančių iki 17%.

Tai taip laiškai parodo Vokietijoj ci
vilių pasikeitimą nusistatymo linkui na
cių ir karo. Panašiai yra ir su fronto ka
reiviu nusiteikimu.

Birželio-rugpjučio mėnesio iš 500 Hit
lerio kareivių laiškų 27% autorių skun
dėsi del karo; 32% buvo pro-hitleriški ir 
41% nelietė karo klausimų.

Lapkričio - gruodžio mėnesiu iš 500 
kareivių laiškų, jau 54% buvo nu
siskundimų dėl karo; pro-hitleriškų laiš
kų rasta tik 16% ir 30% nelietė karo.

Sausio mėnesį, 1942 metais, iš 500 Hit
lerio kareivių laiškų 66% buvo nusi
skundimai ir nepasitenkinimai karu; 
pro-naciškų rasta jau tik 10% ir nelie
čiančių karo kiekis nupuolė iki 24%.

Taip keičiasi Vokietijoj ir Hitlerio ar
mijoj nusistatymas linkui Hitlerio karo 
ir jo režimo. Tas daug atsiliepia ir karo 
veiksmuose.

Ir Jis “Aiškina“ Dalykus
“Vilnis” rašo:
“Visi pranešimai iš Washingtono 

ko, kad mūsų vyriausybė tariasi su
vietų ambasadorium, taipgi ir su Ang
lijos atstovais dėl bendro nusistatymo 
pokariniam Europos sutvarkymui.

“Bet Gabaliauskas, kuris čia atvyko 
per Berlyną, ir kuris redaguoja klerika
lų laikraštuką “Lietuvių Žinios”, štai 
kaip posmauja:

“Washingtono Vyriausybė nori didės- įsiems žmonėms ir Ameri-

sa-
So-

Turkijos Teismas Pataikauja 
Provokatoriams

Vasario 24 dieną, Ankaroj, Turkijos 
sostinėj, Hitlerio provokatoriai metė 
bombą. Ji buvo mesta tuo laiku, kai bul
varu ėjo nacių pasiuntinys Turkijoj, bu
vęs Amerikoj kaizerio šnipas Von Papen. 
Bomba buvo mesta taip toli, kad ji nie
kaip negalėjo pakenkti Von Papenui. 
Bet bombos metikas žuvo. Matyt, patys 
naciai paruošę bombos metimą provoka
cijos tikslais ir patys bombos metiką nu
žudė, kad geriau paslėpus provokacijos 
žygi-

Kaip tik bomba sprogo, tuojau Berly
ne ir nacių pavergtose šalyse sukėlė 
skandalą, būk pasikėsinimą organizavo 
Sovietų Sąjunga. Kad tai provokacijai 
pridavus daugiau panašumo į tiesą, tai 
tuojau buvo suimta du nacių provokato
riai Abdurachman Seiman ir Suleiman 
Sauf, kurie sakosi, būk jie yra susirišę 
su Jugoslavijos “komunistais,” nors pa
sirodo, kad jie nėra jugoslavais, o papra
sti Turkijos piliečiai.

Jų parodymais buvo areštuota du So
vietų Sąjungos piliečiai Gregoris Pavlo
vas ir Leonidas Kornilovas.

Balandžio 1 dieną prasidėjo Ankaroj 
teismas. Pačioj jo pradžioj pasirodė, kad 
Turkijos teismas, vieton siekti išaiškinti 
tiesą, atidengti tą, kad nacių provokaci
jos tikslas buvo: duoti Hitleriui progą 
užpulti Turkiją ir ją pavergti, arba pri
versti ją stoti Hitlerio pusėn ir galų gale 
karą pralaimėti, tai pataikauja naciams 
ir jų provokatoriams.

Turkijos teismas visokiais būdais gel
bėja tiems provokatoriams, kada jie me

liniame darbe prie 
laikraščių.

Aukščiau paduodame at
vaizdus žymių asmenų, ku
rie yra įpareigoti sėkmin
gai išvesti vajų už surinki
mą pažadų išpirkti Karo 
Bonų už $1,900,000,000 Di
džiajame New Yorke. Jie 
prašo mus į talką tam di
deliam ir taip svarbiam dar
bui. Vajus prasideda su 14 
d. birželio ir jis tęsis per 
dešimtį dienų. Stokime į tal
ką apginkluoti savo šalį. 
Maloniai pasitikime Minute 
Men ir Women. Pasižadėki
me jiems pirkti Karo Štam
pas ir Bonus už dešimtą 
nuošimtį savo įeigų ir tei
singai pildykime savo paža
dus.

Pirkdami Karo Bonus, 
mes skoliname valdžiai sa
vo pinigus apsiginklavimui. 
Valdžia tikrai mums atmo
kės su geru procentu. Inves- 
tmentas pilnai saugus ir 
pelningas.

Amerikos tankai puikiai 
veikia Libijoje prieš vokie
čių ir italų tankus ir armi
jas. Amerikos tankai jau 
veikia ir Sovietų Sąjungoje 
prieš vokiečius. Amerikos 
orlaiviai sėkmingai daužo ir 
ardo Japonijos laivus, or
laivius ir armijas. Amerik. 
orlaiviai jau naudojami ru
sų ir anglų kovose prieš 
Vokietiją. Mums visiems 
anti-fašistiniai nusistačiu-

bą rinkti pažadų šia
me vajuje.

nio aiškumo Amerikos ir Sovietų santi- 
kiuose.”

“Kokis ‘gudrumas.’
“Gali dalykai būti vienaip ar kitaip, p. 

Gabaliauskas aiškina, kaip jam norisi, 
kaip jam patinka.

“Priprato tas kunigų bernelis Lietuvo
je “mužikams” sakyti ką nori, tai ir čia 
atvykęs jis taip elgiasi.

“Anot tos patarlės: Miške augęs, į mi
šką ir žiūri.” '

Pirkite Apsigynimo Bonus

kos patriotams yra links
ma, kad mūsų šalies paga
minti orlaiviai, tankai ir 
kanuolės daužo, ardo ir de
gina fašistinį barbarizmą. 
Mes visi norime, kad Ame
rika kuodaugiausia paga
mintų ginklų ir kad tie gin
klai kuogreičiausia sunai
kintų Ašies pajėgas. To 
paties nori ir mūsų valdžia. 
To nori ir visi Amerikos 
talkininkai.

Dėdė Samas prašo mūsų
paskolos ginklų gaminimui, 
kuriais bus sunaikintas ja
poniškas, itališkas ir vokiš
kas fašistinis barbarizmas. 
Dėdė Samas prašo mūsų la
bai mažai, tik dešimto pro
cento mūsų algos įdėti į 
Karo Bonus. Už tuos pini
gus yra budavojami laivai, 
orlaiviai, tankai, liejama ka
nuolės ir visokios karo vedi
mui įmonės. Dėde Samu pa
sitikėt mes galime, kaip sū
nus tėvu. Ką būdavo ja tė
vas, tas yra taip lygiai sū
naus, kaip ir tėvo. Ką būda
vo j a mūsų valstybė visuo
menės labui, tas yra taip ly-

Samo Bonų pardavi
nėtojų.

giai mūsų visų, kaip ir pa
čios valstybės. Taigi, kodėl 
dar kas nors turi mūsų pra
šyti pirkti bonus, kuomet 
tie bonai yra mūsų pačių 
gyvas reikalas?

Būkime patys gaspado- 
riai savo šalies reikalų. Pir
kime Karo Bonus — netik 
už 10 procentą savo įeigų, 
bet skupiau pagyvenkime 
karo metu, daugiau sutau
pykime ir už visus sutaupo
mus pinigus pirkime Karo 
Štampas ir Bonus.

Investmentas į Karo Bo
nus yra pilnai saugus. Bo
nai yra priruošti dešimčiai 
metų. Bet jei jums prireik
tų pinigų, bile kada jūs ga
lite išsikeisti tuos bonus į 
pinigus. Nereikia laukti de
šimtį metų.

Tas pats ir su pažadu 
pirkti bonų už 10 nuošimtį 
savo algos ar įplaukų. Jei 
jūs dėl kokios priežasties 
negalėtumėte nuolat pirkti, 
už pasižadėtą sumą, jokios 
bausmės, jokios prievartos' 
nėra, galite atsisakyti pir
kę. Bet jūsų patriotinis ho- 
noras ir branginimas savo 
šalies, laisvės ir demokrati
nių principų privalo jus pa
laikyti nuolatiniu skolintoju 
Dėdei Šamui, nuolatiniu 
ginkluotoju savo šalies, ka
da įplaukos leidžia tai pa
daryti.

Kad išlaimėti šį karą, tai 
kiekvienas šiose Suv. Valstijo
se turi dirbti ten, kur jis dau
giausia reikalingas, ir turi bū
ti prisirengęs atiduoti viską, 
ką turi, jeigu reikėtų, už lais
vę. Tai yra svarbiausia idėja, 
kuri remia USA. vyrų-spėkų 
mobilizacijos programą, irgi 
idėja, kuri stovi už didžiausios 
unijos laisvų tautų prieš tiro
niją — Jungtinės Tautos.

Jung. Tautos sudeda savo 
visus resursus vyrų ir medžia
gos, pagreitinti dieną laimė
jimo. USA gali duoti daugiau 
ginklų, lėktuvų ir tankų, negu 
bi kita tauta, todėl, kad mes 
turime didžiausius resursus. 
Mes siunčiame šią pagelbą sa
vo draugams ir alijantams for
moje “lend-lease” persiunti
mų. Bendros Tarybos sudary
tos Washingtone ir Londone 
nusprendžia, kur šie persiunti
mai daugiausia reikalingi.

Mes jau išsiuntėm daug rei
kmenų ir ginklų mūsų Alijan- 
lams ir mes vis siusime. Prieš 
kelias dienas, “Lend-lease” ad
ministratorius Edward R. Stet- 
tinius, Jr. pareiškė, kad ši ko
operacija dabar veikia abipu
siškai, kad mes dabar gauna
me pagelbą iš jų, kaip ir mes 
teikiame pagelbą.

Tai yra todėl, kad mes da
bar turime daug kariuomenės 
už jūrų, Australijoj ir Rytuo
se ir Britų Salose.

Britai, kuriuos mes valgydi
nome ir apginklavome po Dun
kirk© evakuacijos, dabar val
gydina mūsų pulkus šiaurės 
Airijoj. Čia nėr klausimas pi
nigų, tai yra knygvedystės 
transakcija tarp draugų.

Didžioji Britanija irgi yra 
davusi daug militarinių reik
menų USA. kartu su visiškai 
įrengta šautuvų dirbtuve. Ru
sija davė mums svarbią datą 
apie tankų statybą ir atsiuntė 
mums techniškus eksplioduo- 
jančios medžiagos ekspertus. 
Australija prižiūri mūsų jėgas

Tolimuose Rytuose. Amerikos 
karo laivai yra taisomi britų 
uostuose taip, kaip britų lai
vai taisomi mūsų uostuose. Ir 
Amerikos lėktuvai Australijoj 
aptarnauti jų aerodromuose.

Amerikiečių muzika yra 
žinoma visam pasauliui. Jų 
“ragtime”, jų “jazzas”, jų 
“swing.” Dabar amerikiečiai 
turės mažiau muzikos, idant 
USA lakūnai galėtų dainuoti 
dainą sunaikinimo virš nacių 
Vokietijos ir Japonijos. Tas 
yra pasekmė sprendimo Kari
nės Gamybos Tarybos, kuri 
stabdo gamybą beveik visų * 
muzikos instrumentų ir rezer
vuoja kiek dabar turi Armijos 
ir Laivyno ir Marinų benams. 
Dabar galite būti užtikrinti, 
kad jeigu mažiau instrumentų 
bus vartojama, daugiau “Ga- 
rand” šautuvų bus vartojama, 
štai skaitlinės: apie 15,000 to
nų karo medžiagų buvo varto
jama pianams, saksafonams ir 
kitiems muzikaliniams instru
mentams 1940 m. Ta medžia
ga būtų pristačius geležies dėl 
11,500 šešių tonų armijos, 
sunkvežimių, plieno dėl 83 vi
dutinių tankų, misingio dėl 
49,000,000 šūvių .30 kalibro 
“cartridges,” vario dėl 500 
155 mm. lauke vartojamų dai
ktų, ir aliumino dėl 40,000 
lėktuvų rakietų.

Mes irgi turime apsieiti su 
mažiau didelių peilių, kišeni
nių peilukų ir manikiūro žirk- 
liukių. WPB nusprendė, kad 
jie nereikalingi ir sustabdė jų 
produkciją po birželio 30 d. 
WPB irgi numušė gamybą sta
lo peilių ir šakučių ir kitų 
reikmenų. Pažiūrėkime, kiek 
šis įsakymas sutaupo! 500,000 
tonų geležies ir plieno; 2,000 
tonų neaptraukiamo plieno, 
600 tonų vario priemaišio, ir 
dar nikelio, kromo, gumos ir 
plastikos. Visi metalai ir me
džiagos reikalingi karui už 
laisvę.

Klausimai ir Atsakymai
Nuo Red.: Kadangi dabar 

plačiai yra renkamos aukos 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, tai svarbu visiems 
plačiau susipažinti su organi
zacija Russian War Relief, 
šios organizacijos štabas gau
na įvairių laiškų su užklausi
mais ir duoda jiems atsaky
mus. šitie klausimai ir atsaky
mai telpa žurnale “Soviet Rus
sia Today” birželio mėnesio 
laidoje. Mes juos paduodame 
mūsų skaitytojų informacijai.

išplaukę ir pasiekę Sovietų 
uostus.

Visi persiu tinimai yra 
pavedami Sovietų valdžios 
agentūrai, kuri paskui per
duoda Sovietų Sąjungos 
Raudonajam Kryžiui bei 
Raudonosios P a g e 1 b o s 
Draugijai. Tos gi organi
zacijos pristato į frontus ir 
reikmenis paskaldo.

P. Buknys.

ŠYPSENOS
—Tavo vyras man mirktelė

jo.
—Paskui bandė tave pabu

čiuoti?
—Ne.
—Tai ne mano vyras.

Vėlai parėjus namo, kuo 
greičiausiai apsikabink savo 
moterį, kad ji nepaspėtų pa
griebti kočėlo.

Klausimas:
Kaip Russian War Re

lief organizacija pristatė 
reikmenis į frontus? — H. 
M., Brooklyn, N. Y.

Atsakymas:
Sovietų Sąjungos valdžia 

parūpina be jokio atlygini
mo patarnavimą persiunti
mui reikmenų iš Amerikos. 
Jinai veikia bendrai su 
Jungtinių Valstijų laivų vy
riausybe. Visi persiuntimai 
yra apdrausti. Gauti pakvi
tavimai už visus persiunti
mus. Žinoma, čionai mes ne
galime paskelbti laiką, kada 
laivai su reikmenimis yra

Klausimas:
Ar aukos, duodamos Rus

sian War Relief, yra išro- 
kuojamos iš įplaukų, už ku
rias reikia mokėti taksus? 
— S. G., Philadelphia, Pa.

Atsakymas:
Taip, tos aukos, kaip ir 

visos aukos labdaringiems 
reikalams, yra išrokuojamos 
ir už jas nereikia mokėti 
taksus. Tai yra, pildant tak
sų mokėjimo blankas galima 
pažymėti, kad tiek ir tiek 
aukavai Raudonajam Kry
žiui, tiek ir tiek Russian 
War Relief ir t.t., ir už tas 
sumas nereikės mokėti tak
sus.

Ponia: — Aš tau duosiu šį 
brangų sijoną, nes jisai ant 
manęs nepatinka mano vyrui.

Tarnaitė: — Ačiū, poniute. 
Bet šis sijonas ir ant manęs 
jam nepatinka.

Šį vakarą mes negalėsime 
turėti good time, nes viso labo 
tebeturiu tik 15 centų.

—Tai niekis. Duok mano 
broliukui tuos 15 centų ir jis 
išeis į mūvės.

—Jis niekad nesigriebia už 
plaukų, kuomet kas būna nege
rai.

—Reiškia, neturi piktumo?
—Ne. Neturi plaukų.-

MEILĖ IŠ ANTRO SYKIO.
—Sakai, tu savo vyrą įsimy

lėjai tik iš antro sykio. Kaip 
tai?
‘ —Todėl, kad nežinojau, jog 
jis turtingas, kuomet pirmą sy
kį susitikom.

NORMALIŠKAS
—Tamsta tur būt išsigeri, 

kad tavo širdis muša labai ne- 
normališkai.

—Taip, daktare. Bet aš ge-| 
riu labai normališkai.

—Tu bučiavai burdingierių, 
tu bučiavai burdingierių, tu 
bučiavai burdingierių ...

—All right, tau nereikia tiek 
daug sykių sakyt.

—O tau nereikia tiek daug 
sykių bučiuot.

—Ar tu ne tas pats boijhąs, 
kuriam aš jau daviau nikelį 
valandą atgal?

—Ne, brangus prieteliau. 
Daktaras man sakė, kad aš 
niekados nebūsiu tas pats.

—Mano supratimu, meilė 
yra gražumas, mandagumas, 
ramumas...

—Tai miegas, o ne meilė.

Vyrai myli rūkančias mergi
nas, manydami, kad kur yra 
dūmai, ten ir karštis.

Prof, Krienas.
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M E N AS
Nostalgija, Ryžtingumas ir Viltis Lietuvos 

Poetų Raštuose
Geriausieji šio meto Lietuvos poetai ir nuo

širdžiausi jos liaudies draugai—dabar gyve
na didžiulėj Sovietų Sąjungoj. Kol Lietuva 
buvo SSRS dalis, jie buvo įvairiais Sovietinės į 
vyriausybės pareigūnais, dirbo socialistinės 
kūrybos darbą. Užplūdus Lietuvą rudajam 
fašizmui ir kraujuje paplukdžius visus jaunos 
respublikos darbo rezultatus, jiems, kartu su 
kitais Sovietinės kūrybos draugais, teko bėgti 
j Sov. Sąjungos gilumą ir ten sau prieglaudos 
ieškoti.

Gyvendami Sov. Sąjungoj, lietuviai poetai 
ilgisi savo tėvynės, sielojasi dėl jos kančių, 
rūpinasi jos ateitim ir laukia dienos, kada ga
linga Raudonoji Armija, padedama lietuvių 
partizanų, išgrūs kruvinąjį fašizmo žvėrį iš 
Lietuvos lygumų, kada derlingus jos žemės 
plotus ir vėl dirbs išlaisvintas valstietis, kada 
atneštas Hitlerio jungas bus tik kartus pri
siminimas, kada Vilnius ir Kaunas vėl bus 
garbingi Lietuvos miestai, o ne Ostlando 
“gheto” gardai!

Nepaprastai vaizdžiai Lietuvos poetų nos
talgija, ryžtingumas ir viltis žėri paskuti
niuose jų eilėraščiuos, išspausdintuos “švie
sos” žurnalo paskutiniam num. Kiek aistros, 
kovingumo ir gražių vilčių ateičiai tuose jų 
kūriniuose! Norisi vėl ir vėl juos skaityti, 
kartoti, džiaugtis ir liūdėti kartu su poetais- 
kūrėjais. Skaitytojas dovanos man, jei aš pa
cituosiu vieną kitą jų posmą.

Poetai prisimena tą linksmą 1940 metų pa
vasarį, kai Lietuvos žmonės, raudonarmiečių 
padedami, nusikratę smetonine diktatūra da
rė planus laisvam gyvenimui kurti, kai karo 
siaubas dar nebuvo užtemdęs ramią tos šalies 
padangę:

LIUDAS GIRA
Gražios buvo tos dienos birželio, 
Kilnios—liepos darbingos savaitės! 
Pirmą kartą mes krovėm mūs šaliai 
Sutuoktuvėm su Džiugesiu kraitį. . .

Kaip radastom darželiai mūs žydi, 
Taip pražydo kaimai mūs ir miestai.
Kas, mūs džiugią kūrybą išvydęs, 
Manėm, drįstų grubiai ją paliesti?!.

Per kilometrų tūkstančius gina 
Mūsų bendrą Tarybų Tėvynę 
Narsūs rusai, gudai, Ukrainai, 
Priešui kelią mažiausią užtvinę . . .

Džiugiom liepos dienom atsiminti 
Galit šventę užniaužt ten mūs šviesią. 
Tik ir ten veltui stengsitės mintį 
Tą užgniaužti, į laisvę kur tiesias.
Iš sudegintų grįčių ir pirkių,
Iš mūs miestų griuvėsių nykiųjų, 
Iš kapų, kur tik' dilgėm pravirkę,— 
Ji į pjautuvą stiepias ir kūjį.

Galit džiūgaut mūs miestų griuvėsiuos, 
Kur net akmenys vardą jūs keikia. 
Bet mes žinom: ateis dienos šviesios, 
Ir mes grįšim, ir grįšime veikiai!
Ir koks būtų tas mėnuo, mūs šaliai 
Kurs grąžins laisvę, teisę, ramumą,— 
Mums žiedais pražydės jis birželio, 
Liepos saulėm žėrės jisai mumiem!

Liudas Gira.
Taip buvo tą gražų pavasarį, kai lietuviai 

nesitikėjo žiauraus puolimo. Jie dirbo ir ra
miai žiūrėjo į ateitį. Kiek vilčių jie sudėjo 

pirmaisiais Tarybines Lietuvos metais, kokius 
kelius jie savo darbui tiesė!:

Lietuva rankas ištiesus 
Spindulius rieškučiom renka.— 
Jai pirmieji—toki šviesūs 
Nauji Metai duoda ranką...

SALOMĖJA NERIS

Komunizmas—tavo kelias.—
Juo keliauja vien stiprus.—
Lietuva—brangi žemele,
Tu smarkiau darban sukrusk!

Salomėja Neris, sausis, 1941.
Jie myli savo tėvynę, jie ilgisi jos ir pasi

ryžę už jos laisvę net savo gyvybę aukoti. Ta 
pati poetė dainuoja:

žygiais, ne žodžiais
Mes tėvynę mylim.
Ir širdies ugnim tik
Prakalbam į ją.
Kanonadai griaudžiant, 
Švino lytui lyjant, 
Mes petys į petį 
Stojam mūšyje.
Raudona gėlelė
Ant krūtinės draugo, 
Ant pilkos milinės 
Skaisčiau pražydės.
Tesugers ją žemė,
Te gimtoji saugos 
Tą srovelę kraujo 
Karžygio širdies.

* * *
Tavo kelias—tai tremtinio kelias. 
Ilgesys—tavo duona kasdieninė.
Tiktai saują gimtosios žemelės 
Prie krūtinės nešioji vargdieni.
žemė dega po vokiečių kojom, 
šliukši kraujas po batais fašistų. 
Mes kovosim, neliausim kovoję, 
Kad tėvynei tas jungas nukristų.

JONAS ŠIMKUS

Arba ir vėl kitas poetas:
Atkeršysim už kraują, 
Už didvyrių kapus, 
Kai grįšim į tėvynę, 
Kai grįšim į namus.
Į Lietuvą mes grįšim
Su saule iš rytų,
Kad saulė mūsų žemėj 
Nebenusileistų ...
Krauju atgausim laisvę, 
Atpirksim aukuruos.

Skambės daina laisvoji 
Lietuviškuos laukuos . . .
Draugai laukų lygiųjų 
Ir broliai žemės mūs! 
Mes grįšim į tėvynę, 
Mes grįšim į namus!

* * *

Vokiečių banditą mūs žemelė brangi 
Nuo krūtinės savo, kaip dulkes nuplaus. 
Ne tau švies skaidrioji Lietuvos padangė. 
Lietuva tau niekad, niekad nevergaus.

Jonas Šimkus.

Lietuva jau nebepirmą kartą yra didžių 
kovų arena. Tačiau ji visuomet išliko gyva. 
Net didžiausi konfliktai jos gaivingumo ne
palaužė. Bet-gi už jos laisvę reikia kovoti, 
o ne vien kovos stebėtojais būti:
Tėvyne mano! Per amžius buvo tavo toks 

likimas—
Stovėt prie kelio, kur vėtros grūmės, griovė, 

griaudė.
Iš amžinų kovų sau sultis tavo šaknys ima, 
Ir audrose, kaip ąžuolas, išaugo tavo liaudis.

Ji atlaikys ir šį mirties siautimą.
Pavasarį jos galvą vėl puoš žalumas javo. 
Jau tūkstančiai į ranką taiklų ginklą ima, 
Ir tartum ryto aušrą, matau aš atgimimą 

tavo.
* * *

Ar būsim mes tiktai didžios kovos stebėtojai, 
Pro šalį praeiną su savo raštų žodžiais?
O noriu, kad daina griausmais skambėtų jai, 
Kad būt ji žiburys, kurs kariui kelią rodys.

Kostas Korsakas.
O va, kaip jautriai prisimena savo gimtąjį 

kraštą Antanas Venclova, buvęs Tarybų Lie
tuvos švietimo komisaras:

ANTANAS VENCLOVA
Tėviške! Per tolumą dienų 
Vien tavim sergu ir gyvenu, 
Ilgiuos tavo upių ir kalnų.
Tu—negęstanti rytų aušra,
Tu—giedra, auksinė ir melsva, 
Tu—geroji mano Lietuva.

* * * •

Sutemus vakarui, kada galva nusvyra
Iš ilgesio ir liūdesio sunkaus,
Kada dundėdamos padangės griūva,
Ir krinta bombos iš dangaus.

Y
Tu akyse man, tartum nuotaka, •
Stovėsi, pasipuošus gojais iy miškais,
Po žvaigždėmis liūdnai šypsosies
Su rankom ištiestom ir palaidais plaukais ...
Iš žemės pakeli tu mažą daigą, 
Ramunei vėl žydėti įsakai . . .
Ir vėl jūruoja tamsiai žalios girios, 
Vėl želmenim žaliuoja mūs laukai.
Vėl kyla augalas išdegusioje dirvoj, 
Krūtų tavųjų penimas.
Tu amžina, kaip meilė ir kaip žemė, 
Tu nemirtinga, kaip gyvenimas.

Venclova prisimena savo draugus. Jisai 
skatina juos per kovą ir skausmą dirbti dėl 
Lietuvos išvadavimo:

s
Savo meilę ir ilgesį, savo liūdesį, skausmą 
Mes atidavėm žemei, kuri mus šildo ir sotina. 
O, tėvyne! Tave mes mylėjom, kaip laisvę, 
Kaip sūnus myli gerąją, mieląją motiną.
... Ir kaip paukščiai iš lizdo, išskridom į 

vėtrą.
Audros draskė mus, svaidė, ir blaškė, ir daužė,

Bet nei klaidžios padangės, nei aštrus šaltas I 
vėjas

Dar mūsų jaunystės sparnų nepalaužė.
Mes iškrikom, kaip žvaigždės plačiojoj 

padangėj
Tolimųjų kraštų, svetimų horizontų.
Nuo tavęs neatskirs mūs nei tolis, nei šaltis, 
Nei pasruvęs ugnim ir padūmavęs frontas.
Mes per kovą, per skausmą, per tamsųjį 

kliedėjimą
Prie tavęs plauksim ilgesio karšta srove.
Amžinai mūs mintis skris į tėviškės lygumas, 
Amžinai mūs širdis veršis vien į tave.

Ir jis skelbia žūtbūtinę kovą “plėšikui iš 
Berlyno,” jis žada .kerštu ir pagieža nuplauti 
nuo Lietuvos veido fašistinę dėmę:

Lowell, Mass.

KOSTAS KORSAKAS
Širdis mūs neapykantos pritvino.
Tą neapykantą, pagiežą žemėn jūs paleidot.
Jūs jos nesu valdysite! Jus laisvos tautos 
Sutryps ir spiaus į niekšų veidą!...

Didelis įvykis Bostone
Ateinantį sekmadienį, bir

želio 14 d., daug Lowellio 
žmonių rengiasi važiuoti į Bos
tono didžiausį masinį mitingą 
“Garden Hali”, kur kalbės So
vietų Sąjungos atstovas Mak
simas Litvinovas ir kiti labai 
geri kalbėtojai, kaip Anglijos 
pasiuntinys.

Tai bus nepaprasta, reteny
bė girdėti tokius pasauliniai 
žymius kalbėtojus, kurie da
bar sprendžia pasaulinę atei
ties padėtį.

. “Garden Hali” svetainėj, 
rodos, telpa 20,000 žmonių. 
Atsiprašau, jeigu ne visai taip, 
bet žinau, jog tai yra didžiau
sia svetainė Bostone. Ir kuo
met tokia svetainė prisipildys 
žmonėmis, tai bus nebepap
rastas reginys. O mums lowel- 
liečiams, tai dar niekad pir
miau nematytas įvykis. Jame 
turėtų kiekvienas lietuvis da
lyvauti. Todėl važiuokite ma
siniai į tą kolosalį Naujosios 
Anglijos mitingą.

Tčmykite! Katrie norėtumėt 
įvažiuoti, bet neturite kuomi, 
tai visi sueikite sekmadienio 
rytą 10 valandą į Lietuvių Pi
liečių Kliubą ir čia gausite 
mašinas nuvažiuoti j Bostoną. 
Nei viena mašina neis tuščia 
— paims visus, kiek tik žmo
nių bus norinčių važiuot.

Jūs dingsite, kaip dingsta rauplės, šiltinė, 
Kaip dingsta cholera ir maras!
Jūs jį pagimdėte, ir jis jus pražudys. . .
Sukeltas jūsų—karas!
O va kaip gražiai poetai apdainuoja rau

donarmietį karžygį ir drąsųjį partizaną, ku
riam tenka kasdien grumtis su priešu, .ku
riam ir mirtis nebaisi!*:

Gaisrų liepsnos ir kraujas aplinkui, 
žūtbūtinė kova!
Rudą mirtį ne kartą sutinkam,— 
Ir nusvyra galva.
Kas nežinomą karį palaidos?
Kas vainiką uždės?
Ar nušvies nepažįstamą veidą 
Mylimoji žvaigždė? .. .
Iškilmingai veš mane patranka
Pridengta vėliavos.
Draugo šiltą dar jausiu aš ranką 
Ant širdies negyvos.

S. Neris.

Tėmykite Kitą Dalyka
Jeigu būtų tokių, kurie dėl 

kokios nors priežasties neva
žiuotų į Bostoną, tai vistiek 
nesėdėkite namie, nes jau pa
vasaris baigiasi, reikalinga pa- 
sikvėpuoti vasarinių pajėgų, o 
šiemet bus neperdaugiausia 
piknikų. Taigi, Worcester, 
Mass., Olympijos Parke, Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos 
skyrius rengia labai gražų, 
pikniką. Ten irgi bus prakal
bos ir visokio įvairumo, ką 
worcesterieciai visuomet su- 
gebia duoti.

Aš jau prižadėjau drg. J. 
Lukui būti Worcesterio pikni
ke.

Taigi susitiksime Olympijos 
Parke, kurie ten dalyvausime.

Jonas M. Karsonas.

Užjuostėj granatos, 
šautuvas per petį.

Jau žinosi, kas daryti, 
Vokietį pamatęs ...
Palei .kelią liepa,
Palei kitą uosis.

Katron pusėn, jaunas, suksi?
Kuriuo keliu josi?.. .

Metuchen, N. J.

Kur tiktai bejosi,
Katron suksi pusėn,—

Jei tėvų myli tu žemę—
Partizanu būsi!
Būsi partizanas,
Tikras patriotas,

Ir sulauksi didžio džiaugsmo— 
Laisvės atkovotos!
Kels tuomet tėvynė
Šventę didžią, šviesią.

Tarp garbingų krašto vyrų
Ten tave regėsiu!

L. Gira.
Norėtųsi cituoti ir cituoti šiuos pilnus pa

triotinės ugnies eilėraščius! Tačiau reikia 
baigti, nes straipsnis ir taip užsitęsė. Manau, 
kad kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turi tą 
“Šviesos” numerį, kad jis taupys jį, kaip vie
ną geriausių leidinių, ir kad jis kasdien jame 
ras sau įkvėpimo mušti pasiutusį hitlerizmo 
šunį visais jam galimais būdais, kol jo se
noji tėvynė Lietuva ir vėl bus laisva!

Mislinčius.
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Geg. 30 d. draugo Justino 
žižo draugai susirinko pami
nėti jo varduves. Laike pasi
linksminimo, buvo priminta 
draugams ir kovojantieji kar
žygiai Sovietų Sąjungoje. To
dėl ant vietos buvo surinkta 
$12.20. Aukavo sekamai:

J. žižas $5; H. Kudirkienė 
$1.20. Po $1 : Petronė šilans- 
kienė, Geo. Kudirka, B. Ma- 
kutienienė, J. Šilanskas, J. 
Zaveckas ir A. Stripeika.

Visiems draugams tariame 
širdingai ačiū už gražią para
mą.

Geo. Kudirka.

Mainieriai Smerkia 
Johną L. Lewisa

Pottsville, Pa.— Bendra
sis Panther Creek Klonio 
Mainierių Komitetas, at
stovaująs septynis lokalus 
Jungtinės Mainierių Uni
jos, pasmerkė tos unijos pir
mininką Johną L. Lewisą 
už tai, kad jis pašalino Phi- 
lipą Murray iš vice-pirmi- 
ninko vietos Mainierių uni
joje. Pasmerkimas Lewi- 
sui priimtas 11 balsų prieš 
5. — Philip Murray yra ge- 
neralis CIO unijų pirminin- 

.kas.
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Ketvirtas Pualspia

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

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••< 4 — 29 — 42   30

(Tąsa)
Bet priešas buvo atkaklus, jis vis nau

jas jėgas metė į mūšį, kad atsiekti lai
mėjimo. Mūsų taikli kanuolių ugnis tik 
ištaško jo eiles, išblaško, kaip nauji jų 
pulkai metasi į ataką. Vieną priešo 
kontr-ataką ištaškė Sovietų tankai išlė
kę iš miškelio, vadovystėj Riamizovo. 
Kovos lauke vokiečiai paliko apie 300 
lavonų, 20 kanuolių ir per 30 minosvai
džių. Tuo kartu mūsų kanuolininkai su
naikino 11-tą vokiečių motorizuotą ba
talioną.

Čia kovos buvo žiaurios ir pasekmėje 
trijų dienų vokiečiai neteko 4,000 karei
vių ir oficierių, užmuštų, 15,000 sužeistų, 
per 160 tankų, 86 kanuolių ir daug kitų 
ginklų.

Ir čia suvaidino svarbiausi vaidmenį 
Sovietų artilerija, kurią teisingai vadina 
karo specialistai —“Karo Dievas.” Ir 
ateityje mūsų gabūs ir drąsūs kanuoli
ninkai tol naikins priešą, kol jis bus iš
vytas iš mūsų žemės ir paliks mus ra
mybėje. * *

GALINGA SOVIETŲ ORO JĖGA
Baisios Hitlerio oro jėgos užpuolė So

vietų Sąjungą. Pirmas nacių tikslas bu
vo sunaikinti Sovietų oriai vyną, kad 
paskui naciai galėtų niekeno netrukdo
mi skrajoti virš Sovietų Sąjungos ir nai
kinti miestus, žudyti žmones, terorizuoti, 
neleisti mobilizuotis. Jiems tas nepavy
ko,. Daugiausiai priešui pakenkė Sovie
tų naikintuvai, na ir susipažinkime su 
jais:

—Prieš mus naikintuvas, — rašo J. 
Dovidaitis, — kurio greitis aukštumoje 
siekia tarp 500 ir 600 kilometrų per va
landą. Prie žemės paprastai naujieji lėk
tuvai yra lėtesni, bet pilną sau greitį 
jie išvysto 4,000, 5,000 ar 6,000 mt. aukš
čio erdvėse.

Priešlėktuvinė artilerija priverčia 
bombanešius skristi aukštai. O čia juos 
medžioja naikintojai — lakūnai, ant 
veido užsidėję kvėpavimo kaukes (per 
mažai oro gyvybei tokiuose aukščiuose), 
įsijungę radijo aparatus ir susigūžę 
elektra apšildomuose drabužiuose, ba
tuose ir pirštinėse.

Modemus naikintuvas žemėje atrodo 
tobuliausiai nutekintomis linijomis, sli
dus, kaip žuvis, pasirėmęs ant iš sparno 
išmestų važiuoklės ratų.

Vos tik lėktuvas šoktelėja nuo aero
dromo ploto, mechanizmas paguldo jo 
ratus į sparnus ir tuo sumažina ligi mi
nimumo pasipriešinimą. Dėl to ore nai
kintuvas atrodo, kaip didžiulis paukštis, 
tačiau už šį kelis kartus greitesnis.

Slepiama važiuoklė jautrus mechaniz
mas. Kartais su juo atsitinka kliūčių ir 
ratai neišlenda. Kaip tada tūpti?

Tarybų Sąjungos didvyris lakūnas 
Čkalovas savo atsiminimuose rašo apie 
vieną tokį nuotykį.

Jis tada buvo lakūnas — bandytojas. 
Kiekvieną naujai išleistą Tarybų aviaci
jai lėktuvą reikėjo bandytojams išban
dyti ore.

“Aš jau rengiausi tūpti. Pabandžiau 
išleisti važiuoklę. Atsitiko nelauktas da
lykas. Vienas ratas išlindo iš sparno, 
antras paliko sparne.

Taip tūpti, reiškia palaužti labai bran
gų, naują lėktuvą. O aš bandytojas pri
valėjau jį išsaugoti konstruktoriams ir 
kartu padėti jiems, kad iš lėktuvo iš
gaučiau visa kas geriausia ir panaikin
čiau — kas bloga.

Pradėjau galvoti, skraidydamas ratu 
virš aerodromo, kur gali būti kliūties 
priežastis. Važiuoklės plonas trosas su
sipynė ir dėl to ji neišsiskleidžia.

Reikia pabandyti ratą išmesti iš spar
no. Ir aš pradėjau. Įvarydavau lėktu
vui didelį greitį, dariau-figūrą po figū
ros, kilau aukštyn ir paskui vėl smigau 
žemyn. Ir ką aš neišdarinėjau. Praėjo 
daugiau, kaip pusė valandos. Nuo to be
protiško figūravirąo svaigo galva. Aki
mirkomis išcentrinė jėga mane sugniuž- 
dydavo ir akys užsidengdavo rūku 
ir ugnimi. Tačiau aš laimėjau. Važiuok
lė išlindo iš sparno. Tvarkingai nutū
piau. Ratų mechanizmas buvo pataisy
tas ir lėktuvas puikiai tiko savo paskir
čiai.”

Kartais būna, kad važiuoklė neišsi
skleidžia, o pilotas to nepastebi, nes 
dengia sparnas. Tarybiniai lakūnai mo
ka padėti savo draugams. Tada greit 
pakyla kitas lėktuvas, priskrenda arti 
“invalido” ir parodo, kur kliūtis. Dar 
ore pasiseka važiuoklę po vienos kitos 
miklios figūros sutvarkyti, arba atitin
kamu tūpimo būdu sėsti aerodroman.

Apžiūrėkime toliau modernų greitą 
naikintuvą. Pilotas jame sėdi po stik
line uždanga, tarsi mažučiukame kam
barėlyje. Priešais jį stovi 1,000 ir dau
giau arklių jėgų galingumo variklis. Va
riklis suka propelerį, kuris savo mentė
mis gręžiasi į orą. Norint greitai skristi, 
reikia, kad propelerio mentys stovėtų 
vienokiu kampu, kad greičiau kiltų į 
viršų — kitu kampu.

Pilotas turi prietaisą, kurio dėka pro
peleriui besisukant 2,000 apsisukimų 
pel’ minutę, galima kaitalioti mentis.

Prieš pilotą po sėdyne yra dešimtys 
įvairiausių rodiklių ir rodiklėlių. Jos ro
do skridimo aukštį, greitį, motoro dar
bą, benzino kiekį, iššautų šovinių skai
čių (o tai labai svarbu oro mūšyje), ra
dijo aparato darbą, ir daug kitų. Visas 
naikintuvas atrodo stambi masė ir sve
ria daugiau kaip 2,000 kilogramų.

Dirstelėjus sėdynėn į rodikles — akis 
paklysta. Tačiau lakūnas naikintojas, 
daug valandų išsėdėjęs prieš jas — visa 
žino mintinai ir užtenka tik žvilgterėti
— tuojau sužino kas reikia.

Iš modernaus naikintuvo nosies žiūri 
juodas automatiniai šaudančios patran- 
kėlės vamzdis. Jis paleidžia per minutę 
nuo 200 — 600 granatų 20 milimetrų

• storio ir apie 10 centimetrų ilgio. Už
tenka vienos sprogstančios granatos pa
taikinti į jautresnę lėktuvo vietą, kad 
priešo lėktuvas kristų žemyn.

Iš sparnų briaunų žiūri išrikiuoti 
viens šalia kito kulkosvaidžiai. Visi jie 
šaudo pirmyn, skridimo kryptimi. Per 
minutę kulkosvaidis kerta apie 1,200 šo
vinių, o visi kartu (naikintuve būna ligi 
8 kulkosvaidžių) apie 10,000 šovinių per 
minutę. > ; • 4-

Tokiame ugnies siautė gali gabalais 
sukapoti priešo lėktuvą.

Visa ši žudanti, uždegama, spr<$sta- 
ma ugnies masė, valdoma mažučiuko 
mygtuko, įrengto prie vairolazdės, ant 
kurios guli piloto dešinioji ranka. Su vai- 
rolazde jis veda lėktuvą ir nusitaikęs 
pro taikykles lėktuvo priekiniame lange
lyje spustelėja mygtuką. Tada kalba 
ginklai.

Kaip atrodo šių greitųjų, modernių 
naikintuvų pilotai? Pirmiausia jie yra 
lakūnai—savo amato specialistai. Kiek
vienas iš jų turi būti aukštų fizinių kū
no savumų, nes dideli greičiai reikalau
ja organizmo atsparumo. Greitai skren
di, padarai staigų posūkį ir pajunti, kad 
netenki sąmonės. Išcentrinė jėga savo 
padarė... Arti žemės per greičių pasikei
timą toks sąmonės netekimas visada pa
sibaigia lakūno ir lėktuvo žuvimu.

Greitųjų lėktuvų lakūnai yra jauni. 
Statutai ir praktika sako, kad naikinto
jas — lakūnas, kaip kovotojas yra tinka
mas tik ligi 30 metų amžiaus.

Puikus šaulys ir lėktuvo vairuotojas
— dvi neatskiriamos savybės naikinto
jui.

Prie didelių greičių taikinys ore tėra 
apšaudomas vienos ar poros sekundžių 
laikotarpiu.. Per tokį laiką reikia spė
ti nusitaikinti, iššauti ir atsistoti vėl į 
gerą ugnies poziciją.

Tarybų aviacijos naikintojams yra pa
grindinis kovos įsakymas. Jis trumpai, 
bet viską nusako:

— Ieškok ir surask priešą ore, o sura
dęs — nugalėk jį.

Paskutiniuose ginkluotuose susidūri
muose raudonieji naikintojai visada bu
vo savo aviacijos pirmose eilėse, nes 
naikintojui kova ore yra šaukimas kiek
vienoje jo skridimo minutėje.

Štai naikintojas Čystiakovas. Per ko
vas prie Chalkin-Golo jį užpuolė ore aš- 
tuoni priešo lėktuvai. Kaudamasis bevil
tiškoje kovoje, pats sužeistas ir su sky
lėtu lėktuvu, toje kovoje nebuvo nuga-K 
lėtas ir prasiveržė į savuosius.

(Daugiau bus) .

LAISVI ■’

Bostono ir Apylinkes Žinios
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 

Darbuotojų lAtydai
Pažangiųjų Lietuvių Tary

ba šaukia ^pecialę konferenci
ją, sekmadienį, birželio 21 
dieną, 11 vai. ryte, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Kvie
čiami skyrių atstovai ir dar
buotojai iš visų kolonijų skait
lingai dalyvauti šioj konferen
cijoj, nes čia prisieis nuspręs
ti Mass, pažangiųjų lietuvių 
spėkų kristalizavimo būdus 
bendram padidintam darbui 
karinio laikotarpio. Visi su
prantate, kad momentas yra 
labai svarbus ir reikalaujan
tis glaudaus, vieningo darbo ir 
pilno kooperavimo visų kolo
nijų. Kurios kolonijos raštiškų 
pakvietimų nesate gavusios, 
siųskite atstovus vis tik tiek ir 
kiek daugiausia galite.

Vardo Komiteto, S. Zavis.
P.L.T. centralinio komiteto 

mėnesinis posėdis įvyko birže
lio 6 d., mūsų naujos radijo 
gaspadorkos draugės Niaurie- 
nės namuose. Tai buvo vienas 
iš entuziastiškiausių posėdžių, 
ką mes esame turėję per ilgą 
laiką. (Suprantama, gal drau
gės Niaurienės vaišės daug 
prisidėjo sukėlimui entuziaz
mo.) Nutarta, “Gas or no 
G as,” turėti metinį P.L.T. pik
niką. Draugės Niaurienė ir 
Barčienė žada ką tai tokio 
naujo šių metų piknikui.

šiemet dovanoms piknike 
nutarta duoti vietoj pinigų, 
valdžios Karo Bondsus. Taipgi 
Niaurienė prižadėjo' sidabrinę 
taurę už prizą. Niaurienė ga
vo savo pirmutinį komisą už 
darbą gaspadoriavimo prie 
radijo ir iš to paaukavo ant 
“pledge” į radijo fondą $5. 
“That’s the spirit”!

lėnų, Fitchburg, Mass., 25 me
tų meilės jubilėjaus parėję 
svečiai sudėjo $38 aukų, ku
rias jubilėjantai pageidavo 
perduoti Boston Garden, su
vienytų tautų masiniam susi
rinkime, Sovietų Sąjungos Me
dikais Pagelbos fondan.

Apie jubilėjantams Samulė- 
nams per jų draugus surengtą 
pokylį, smulkmeniškai para
šysiu labai trumpoje ateityje.

Šiais laikais daugelis gerų 
draugų nusiskundžia suvieny
to fašistinio fronto puolimu ir 
kandžiojimu p a ž a n g iųjų. 
Draugai, to elemento zambri- 
jimas padėties nepakeis dėl 
Lietuvos pokarinės valdžios 
formos.

Praeitis nebegrįš ir ateitis 
veikiausia nebus tokia, kokios 
mūsų keršto tulžies suėsti 
Grigaitukai, Michelsonukai ir 
kiti lengvamaniai jų kodar- 
buotojai trokšta. Tad ko gi jų 
paisyti, jų dienos jau suskai
tytos ir jų ateitis nepavydėti
na. Visi jų zyliojimai ir amsė
jimai, tai dvesiančio šuns kon
vulsijos. Demokratinis laisvas 
pažangiųjų žmonių pasaulis 
nors ir sunkią kovą, bet laimės 
ir triumfuos. Fašizmo galybė 
su kiekviena diena smunka ir 
jis su visomis utėlėmis ir vi
sais prilypais žlugs ir paskęs 
jūroje savo kriminalysčių. 
Mes, gi dirbkime, kaip dirbę, 
gal dabartiniu laiku biskį dau
giau, jei spėkos leidžia, o pa
žanga, nors ir lėtais žingsniais, 
eina pirmyn.

Zavis.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS
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Hillside, N. J.
Gegužės 16 d., įvyko drau

gų J. Vasiliauskų 25 m. vedy
binio gyvenimo paminėjimas. 
Svečių dalyvavo suvirš šimtas. 
Laike vakarienės, svečiai lin
kėjo jubilėjantams sulauk
ti 50 metų, auksinio jubilė
jaus. Prisiminta Sovietų Sąjun
gai gelbėti klausimas. Nuo 
svečių surinkta sekamai:

Po $1: B. ir J. Vasiliauskai, 
G. Kudirka, J. Warwick, K. 
Kecnes; po 50c.: A. Stripeika, 
A. Skairius, A. Jankauskienė,
J. Zeleckas; Ed. Arlaus 47c.; 
po 25c.: V. Ambrozaitienė, P. 
Kučinskas, J. Ostinas, M. La
zauskienė, B. Makutienienė,
K. Majauskas, J. Degutis, W. 
Norris, N. Yucienė, Yuknius, 
P. Galka, E. Majauskas, T. 
Gaubienė ir O. Grigalavičienė.

A. Jonaitienė 20c.; A. Da
nauskas 10c. Smulkių 60c. 
Viso $10.62.

širdingai tariame ačiū už 
aukas ir linkime daug laimin
go gyvenimo draugams Vasi
liauskams.

G. Kudirka.

Angly Kariuomenės Nuosto
liai per Dvejus Metus

London. — Anglijos vy
riausybe raportavo seimui, 
kad per dvejus pirmuosius 
karo metus iki 1941 m. rug
sėjo 2 d. karinės anglų jė
gos nukentėjo šitokių nuos
tolių:

48,973 užmušta; 46,363 
sužeista; 58,458 nelaisvėn 
paimta; 29,156 dingo be ži
nios.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, Į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn NJ

Harmonijos Grupė
Mūsų Harmonijos Grupę ap

sėdo vedybinis karštis. Vieno 
mėnesio laiku dvi harmonis- 
tės peršoko per tvorą, tai 
Patsy Shuriliūtė, apie kurios 
vedybas jau “Laisvėje” buvo 
rašyta ir Harmonijos Grupės 
žvaigždė Rožytė Merkeiiūtė. 
Jos abi jau laimingai su savo 
meilužiais med - mėnesiauja. 
Bet Harmonijos Grupė dar ir 
daugiau turi tam stonui kan
didatų, kurie bile laiku gali 
pasekti pirmąsias, tik turim 
maldauti mūzų ir dievo Perkū
no, kad tas karštis nesudegin
tų jų balsų, pinančių žavėjan- 
čias harmonijas, kurias ne tik 
pažangieji lietuviai, bet neku- 
rie ir priešai įvertina, myli ir 
su ilgėsiu klauso.

Harmonijos Grupė turės 
“special party” garsiajam So. 
Bostono Blinstrub Village ka
barete, į kurį grupės pirm. 
Niaura užkvietė dalyvauti visą 
P.L.T. centralinį komitetą. At
rodo, kad “party” bus skait
linga ir triukšminga.

“Laisvės” Piknikas
Bostoniečiai ir visi Massa

chusetts lietuviai rengiasi vi
sais garais: kas važiuoti, kas 
pėsti ir kas visaip kitaip, 
traukti į metinį “Laisvės” pik
niką Maynarde, kuris įvyks 
“on the dot” liepos 4 dieną. 
Gaspadorius J. Jeskevičius jau 
duoda užsakymus dėl maisto ir 
vaišių svečiams, kiek tik jų 
pribus, kad ir dešimt tūkstan
čių.

Cambridge, Mass.
Cambridgiaus Lietuvių Pi

liečių Kliubas jau baigia sta
tyti savo namą ant Main Gat
vės, palei Central Square. 
Cambridgiaus kliubas bus vie
nas iš moderniškiausių lietu
vių piliečių kliubų Mass, vals
tijoj. Visas įrengimas yra da
romas pagal vėliausią madą ir 
techniką. Statymas namo susi- 
trukdė dėl užšaldymo nekuriu 
medžiagų, bet dabar jau tiki
masi, kad už mėnesio kito 
cambridgiečiai galės didžiuotis 
savo netikėtu atsiekimu.

Draugų, Jono ir Onos Samu-.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

Boston, Mass. -- Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkes pažangiųjų lietuvių organizacijos rengia 

dienraščio “Laisves” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvių iškilmė, kur 
dalyvauja virš dešimties tūkstančių publikos

Brooklyn, N. Y. - Liepos-July 5 d.
, Rengia “Laisves” Bendrove

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkes lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
BETTS IR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

Philadelphia, Pa. -■ Rugs.-Sept. 6
Rengia Phila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 

dienraščio “Laisvės.” Visų organizacijų ir asmenų prašome įsi- 
tėmyti aukščiau pažymėtas dienas ir nieko nerengti tose apy
linkėse, kur yra ruošiami piknikai “Laisvės” naudai.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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Amerika, Anglija ir Sovietai Veiks Išvien 
Ir Po Karo, Palaikyt Taiką ir Užtikrint 
Saugumą ir Gerovę Europos Tautoms

| Užmušta dar 15,000 Na 
ciy prie Sevastopolio

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
džiame ir draugingame bendradarbiavime po taikos 
atsteigimo, kad būtų suorganizuota saugumas ir eko
nominė gerovė Europoje.

Jodvi atsižvelgs į Jungtinių Tautų reikalus tuose 
siekimuose ir jodvi veiks sutinkamai su dviem princi
pais — nejieškoti sau žemių didinimo ir nesikišti į vi
dujinius kitų kraštų reikalus.

Skyrius VI.
Čia susitariančios valstybės sutinka teikti viena ant

rai visokią galimą ekonominę pagalbą po karo.
Skyrius VII

Viena ir kita susitariančios valstybės pasižada neda
ryti jokios santarvės su bile kita šalim, atkreiptos 

prieš antrą susitariančią valstybę, ir nedalyvauti jo
kioje kitų šalių sąjungoje, atkreiptoje prieš antrą iš 
čia susitariančių valstybių.

Skyrius VIII
. i Ši sutartis turi būti patvirtinta trumpiausiu galimu 
laiku ir patvirtinimo doTumentais bus apsikeista Mas
kvoj taip greit, kaip tik galima.

Ji įeina galion tuojau, kai tik bus apsikeista patvir
tinimo dokumentais ir tada jinai pavaduos (pirmesnį) 

susitarimą tarp Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos Valdžios ir Jo Didenybės Valdžios Jungtinėje Ka
ralijoje, kuris tai susitarimas buvo pasirašytas Mas
kvoj 1941 m. liepos 12 d.
Pirma Dalis šios sutarties bus galioje, kol taps at- 

steigta taika tarp čia susitariančių valstybių ir Vokie
tijos ir kraštų, susijusių su ja užpuolimo veiksmuose 
Europoje.

Antra Dalis šios sutarties bus galioje per dvidešim
ties metų laikotarpį. Paskui, jeigu viena ar antra iš 
susitariančių valstybių nepraneš dvylika mėnesių iš 
anksto, kad ji nutraukia šią sutartį, užsibaigus mini
mam dvidešimties metų laikotarpiui, tai sutartis ga
lios, kol praeis dvylika mėnesių po to, kai viena ar ki
ta iš susitariančių valstybių praneš raštu antrai, kad 

ji turi intenciją nutraukt šią sutartį .
Tam paliudyt, minimi pilnai įgalioti atstovai pasira

šė šią sutartį ir pridėjo savo antspaudas prie jos.
Tatai padaryta dviejose kopijose Londone 1942 m. 

gegužės 26 d. rusų ir anglų kalbomis, ir abudu tekstai 
yra lygiai tikri ir galioją.

Maskva, birž. 12. — Rau
donarmiečiai iš Sevastopolio 
kontr-atakavo vokiečius ir 
pagerino savo pozicijas. Per 
tris dienas jie užmušė 15,- 
000 nacių. Bet hitlerininkai 
su vis didesnėmis jėgomis 
atakuoja Sevastopolį.

piknikas mums labai gerai ži
nomoj vietoj, Carpatho-Rus- 
sian Gardene.

Tad dalyvaukime visi, kai
riem laikas pavėlina. Pasi
linksminsime ir - paremsime 
svarbų darbą. įžanga tik 45 
centai. Giros lietuvių orkestrą 
iš Brooklyno ir dainuos lietu
vių Pirmyn Choras iš Great 
Necko.

Yonkerso Lietuvis.

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Didžiuliai Kliubai ir kitos 

organizacijos rengia pikniką, nau
dai Raud. Kryžiaus, kuris įvyks 
birželio 14 d. Mikolaičio Sodne. Bus 
graži programa, skanių užkandžių 
ir šalto alučio. Gros gera orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Širdingai užprašome vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius, suaugusius ir 
jaunus dalyvauti šiame piknike. 
Važiuokite iki City Line, o nuo ten 
būsite nuvešti su taxi, kur dabar 
randasi 
parveža 
Rainys.

mui. Gavome naujas knygas, drau
gai turėsite pasiimti. Taipgi yra 2 
svarbūs laiškai. Nepamirškite daly
vauti. — A. Dapšis, sekr.

(136-138)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia didelį 

pikniką, birželio 13-14 dd., Tautiš
kam Parke. Sekmadineį bus graži

programa iš dainų ir muzikos. Bug 
proga laimėti tris pinigines dova
nas — pirma $10.00; antra $3.00 ir 
trečia $2.00. Jūs suprantate iš šių 
kelių žodžių, kad apsimoka daly
vauti šiame piknike, kuriame daly
vaus keli chorai, grupė šokikų ir 
visokių muzikantų. Nepamirškite 
dalyvauti. — Vienas iš visų.

(136-138)

prie City Line, nuveža ir 
be jokių keblumų. — J. S.

Kunigas Dėkoja Dievui 
Už Staliną

Buffalo, N. Y. — Metho- 
distų bažnyčios konferenci
joj kunigas dr. Norman W. 
Rawson kalbėjo, kad “ame
rikiečiai kas naktį turėtų 
parpult ant rankų ir kelių 
ir dėkot Dievui už Sovietų 
Rusiją ir už Juozą Staliną.” 

, Jis pareiškė, kad “Sovie
tuose religija nėra persekio
jama, o senosios Rusijos 
bažnyčia tai buvo tik pajuo
ka iš religijos.”

Ims Nagan Gazolino 
Būtlegerius

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darb. Pašalpinė Draugystė 

Clovelande gyvuoja jau 25 metai, 
tad nariai, kurie skaitote “Laisvę” 
būtinai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus apsvarstyta kaip geriausiai 
prisirengti prie 25 m. jubilėjaus.

Pereitam susirinkime*’ buvo pas
kelbta, kad daug narių susispenda- 
vę, tad ateikite ir užsimokėkite. 
Susirinkimas įvyks birželio 17 d., 
Liet. Darb. Salėje, 8 v. v.—Koresp.

(138-140)

PITTSTON, PA.12 kp. susirinkimas įvyksLLD
16 d. birželio, paprastoj vietoj. Pra
džia 7:30 v. v. Nuo 12 Apskr. kon
ferencijos, delegatai išduos rapor
tus. Prašome dalyvauti. (138-140)

(136-138)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. ruošia pavasarinį va

karėlį ir vakarienę. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vakarienė bus duodama 7 
v. v. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Bus gerų valgių 
ir gerų gėrimų, taipgi geri muzi
kantai. Dalyvaudami, paremsite 
kuopą finansiniai ir tuo pačiu sy
kiu pasilinksminsite. Įvyks birželio 
14 d. — Kviečia Komitetas.

(136-138)

PA.
permainy- 
jvyks bir- 
Progresy-

WILKES-BARRE,
LDS 7 kp. susirinkimo 

ta valanda. Susirinkimas 
želio 14 d., 10 vai. ryto,
vių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Kviečiame dalyvauti, nes tą pa
čią dieną įvyks ir kuopos parengi
mas, toj pačioj vietoj. — O. Zda
nienė, sekr. (136-138)

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

GaspadoriŠkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Molotovas Pabrėžia Didžią 
Svarbą Sutarties su Anglija

Washington. — Amerikos 
kainų vyriausybe žada kie
tai paimt už pakarpos šmu- 
geliuotojams gazolino, 
tiems, kurie savo geriau- 
siem kostumerram pardavi
nėja daugiau gazolino, fie- 
gu yra valdiškai nustatyta. 
Vyriausybė turi įrodymų, 
jog daugelis gazolino stočių 
dažnai nepažymi tokių kos- 
tumerių kortelėse parduo
damo jiem gazolino.

Kainų vyriausybė ketina 
sekamą mėnesį įvest griež
tą knygvedystės kontrolę 
gazolino stotyse ir stropiai 
baust piniginiai, kalėjimu 
bei leidimų atėmimų iš tų 
gazolino “butlegerių.”

WORCESTER, MASS.
Birželio (June) 14 d. įvyksta Pa

žangių Lietuvių Tarybos Piknikas 
Olympia Parke. Čia kalbės d. J. M. 
Karsonas iš Lowell, Mass, apie da
bartinį karą ir Lietuvą, ir lietuvius. 
Kadangi ta diena yra vėliavų die
na, tai Olympia Parke bus iškelta 
graži Amerikos vėliava ant naujo 
gražaus vėliavos pastato su gra
žiom iškilmėm. Čia dainuos ir Aido 
Choras. Visi dalyvaukite. Pelnas 
bus dėl Pažangių Lietuvių Tarybos 
Radio. — Komisija. (136-138)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. birželio, 10 vai. 
ryto, Minor’s Hali. Prašom visų na
rių dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių dalykų ap
tart, taipgi atsiveskite ir naujų na
rių,
baigia mūsų vajus.
kas, Sekr. (136-138)

nes su šiuo susirinkimu pasi- 
S. Kuzmic-

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS į'28 kp. 

pirmas bendras piknikas įvyks sek
madienį, birželio 14 d. Visie|ms ge
rai žinomoj vietoj, Dunk Stable 
Rd., Sokolo ūkėje. Pradžia 12 vai. 
dieną. Gros gera orkestrą, bus 
skanių užkandžių ir gėrimų; Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti. — Rengėjai.

(136-138)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. birželio, 10 
vai. ryto. Pas dd. Latožus, 1035 Ca- 
niff St. Nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptari-

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330 <

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniai* i

,10-12 ryte

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 8-7179

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

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

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
kada, jog suvienytos jų 
priešininkų jėgos tapo su
telktos ir sustiprintos. Tai 
juo geriau mums, mūsų 
tautoms ir bendrajam mūsų 
reikalui.

“Su sutartis kur kas dau
giau reiškia ir daug dau
giau turi savyje, negu An
glijos - Sovietų susitarimas 
padarytas pernai metais.

“Dabartinė 1942 m. gegu
žės 26 d. sutartis pažymi 
naują ir svarbų laipsnį iš
sivystyme santikių tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos pagrindais santarvės ir 
savitarpinės karinės pagal
bos prieš bendrą ir neper
maldomą mūsų priešą, kaip 
šiandieninėje, taip ir atei
ties Europoje. Ji patiekia 
pageidaujamą pagrindą 
bendram veikimui po karo, 
tuo būdu įgydama dar di
desnės svarbos.

“Ji dar labiau reikalinga 
tuo žvilgsniu, jog kas liečia 
šią dieną toje sutartyje, jau 
yra sėkmingai vykdoma ir 
,kūnijama gyvenime.

“Tokią sutartį sveikins su 
didžiu pasitenkinimu masės 
Sovietų Sąjungos, kur, va
dovybėje savo didžio vado 
jr vyriausio komandieriaus, 
J. V. Stalino, Raudonoji Ar
mija veda didvyrišką kovą 

, prieš vokiečius įsiveržėlius, 
-su tvirtu pasitikėjimu, jog 
jau netoli laikas, kada mū
sų reikalas laimės pilną per-

Yonkers, N. Y
Tarpe Yonkerso Lietuvių
Gegužes mėnesį išėjo ka

riuomenėn Maselskis ir Stepo
navičius.

Serga L. Juodeikiene ir L. 
Norbutas. Abudu kankinasi su 
ligomis jau virš metai laiko. 
Linkėtina abiem greitai pa
sveikti.

Tai Yonkerso lietuviai turės 
kur iš*eiti. Birželio 14 dieną į- 
vyks Pabalti jos keturių tautų

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

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

J|

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

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

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

vežti į šį didžiulį pikniką!
Būtų gerai, kad panašiai 

padarytų, ir Brooklyno ir apy
linkės lietuviai, nes liepos 5 
dieną Brooklyno įvyks “Lais
vės” piknikas, — metinis, di
džiulis piknikas.

“Malonėkite priimt, p. 
minister! pirmininke Chur
chill ir p. minister! Eden, 
kurie taip daug prisidėjote 
prie šios sutarties, nuošir
džią mano padėką už veik
lų dalyvavimą visuose laip
sniuose jos priruošimo.

“Aš asmeniškai pareiškiu 
nuoširdžią savo padėką Jo 
Didenybės Valdžiai už sve
tingumą, kurį jinai parodė 
man, Sovietų Sąjungos Val
džios atstovui.

“Baigdamas, aš noriu iš
reikšt savo tvirtą įsitikini
mą, jog sutartis, kuri šian
dien pasirašyta, tarnaus 
mūsų pergalės reikalui, di
džios mūsų abiejų šalių atei
ties reikalui.”

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 762.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPINA CERULLI
546 State St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1.38 Fort Greene Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

138 Fort Greene Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 76.31 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KATHLEEN HARTE
396 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 181 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I .aw at 586 Kings 
Brooklyn, County of 
off the premises.
ALBERT WEINER 

(Culver Wine 
586 Kings Highway,

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus: 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Highway, Borough of 
Kings, to be consumed

& MIRIAM WEINER
& Liquor Store)

Brooklyn, N. Y.

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

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuos© turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašomo kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Prieš porą savaičių šitų žo
džių rašytojas buvo “Laisvės” 
piknike Baltimorėje. žmonių 
buvo daug, — daugelis jų 
buvo atvykę automobiliais. Va
dinasi, ir jie buvo pasitaupę 
gazolino.

Beje, Baltimorėje buvo du 
busai iš Philadelphijos — pil
ni svečių. Tas parodo, kad net 
esant gazolino stokai, mūsų 
piknikai gali būti pasekmingi. 
Tik reikia iš anksto apsigal
voti ir pasiruošti!

CHARKOVO FRONTAS

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė įnirtusiai kovoja 
prieš atakuojančius vokie
čius Charkovo fronte.

(Berlynas skelbia, kad 
naciai kai kur, girdi, “išly
ginę” šukes, kurias Sovie
tai buvo iškirtę vokiečių li
nijose tame fronte.)

★ LIETUVIŠKA *

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

J0SEPHŽE1DAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš senų padarau
paveiks-naujus

K lūs 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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I®

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

!•£

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITIEM ir SENAI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandu
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.



Šeštas Puslapis LAISVE
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Šeštadienis, Birželio 1$, 1942

NwYorko^MfeZlito
Visi į ’’New York City At War” Paradą

Šeštadienį, Birželio 13-tą!
_________________ s

Dalyvaukite Parade Lietuviu Būriuose
Milžiniškasis didžiojo New 

Yorko paradas pareiškimui sa
vo solidarumo už pergalę ant 
fašizmo jau šiandien, šeštadie
nį, birželio 13-tą, nuo 9 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro.

Mes kviečiame visus lietu
vius dalyvauti tuose lietuviš
kuose būriuose, kurie jums pa
rankiausia pribūti laiku į nu
rodytas vietas. Jeigu kas ne
aišku, prašome klausti bile 
kurio iš komiteto nariu, ne pa
šalinių. įstojus eilėn, prašome 
griežtai laikytis eilės kapitono 
patvarkymų.

Taipgi prašome išsikirpti šį 
paskutinį pranešimą savo ži
niai ir informacijai kitų, ku
rie šio pranešimo nebus matę.

Kur Susirinkti
Lietuviai dalyvaus Lietuvių 

Sekcijoj prie Sovietų Sąjungos 
floto. Reikia susirinkti ant 
Prince Street, west of West 
Broadway, New Yorke. Priva
žiuojama BMT traukiniais. 
Reikia išlipti ant Prince sto-; 
ties. Reikia vietoje būti ne vė
liau devintos valandos ryte. 
Kuriems paranku, galite susi
rinkti prie Laisvės salės — 
nuo čia būrys važiuoja į su
sirinkimo punktą lygiai 8 :30 . 
vai. rvte. Mes dalyvausime I 
pradžioj parado, kur, apart j 
Sovietų Sąjungos floto, bus ir 
kitų 26 Suvienytų Tautų flo- i 
tai. Apart lietuvių, prie So
vietų floto, dalyvaus grupės 
nuo latvių, estų, rusų, baltru- 
sų, ukrainų, armėnų ir kitų.

Kaip Apsirengti
Vyrams: Reikia apsirengti 

tamsiomis kelnėmis, baltais 
marškiniais, be švarkų. Mėly
nus kaklaraiščius, kepures ir 
kit ką gausite parado susirin
kimo punkte.

Moterims: Reikia apsirengti 
tamsiais andarokais, baltomis 
blausėmis. Mėlynus kaklaraiš
čius ir kepuraites ir kitką 
gausite parado susirinkimo 
punkte.

Kitos Informacijos
Paradas eis Fifth Avenue 

iki 85-tos gatvės. Viso parado 
tvarka yra Jungtinių Valstijų 
armijos globoje ir organizuo
jama su jos pagelba.

Vakare: Visi, kurie turi 
tautiškus kostiumus, ir tie, ku
rie bus aukščiau nurodytomis 
uniformomis, kviečiami vaka
re 7:15 valandą susirinkti ant 
32nd Street, tarpe Lexington 
ir Fifth Avenue ir maršuoti 
parade prie Sovietų Sąjungos 
tautų grupės, lietuvių sekci
jos. Čia galės dalyvauti visi 
kurie turės kostiumus bei uni
formas, taipgi ir neturintieji 
kostiumu ar uniformų.

Lietuvių grupė dalyvaus “I 
Am An American” dalyje, 
taipgi. Ten bus apie 90 asme
nų. Ta grupė jau suorgani
zuota.

D. M. Šolomskas,
R. Mizara,
J. Ormanas,
K. Petrikienč, 
V. Bovinas ir 
P. Grabauskas.

Įspūdingos Filmos 
Irving Teatre

Birželio 12-tą pradėta ro
dyt ir bus rodomos per savai
tę dvi labai dramatiškos fil
mos: “Revoliucionieriai” ir 
“Jsibriovėliai.” Pirmoji atvaiz
duoja caristinės Rusijos žmo
nių kovas, o antroji Amerikos 
nauja priešnaciška filmą.

Kviečiame I įsilinksminti 
Svarbiam Tikslui 

________l---------------

“New York City At 
War” Parado įdo

mumai
New Yorke tarp 40-tos ir 

42-ros gatvių, priešais miesto 
pastoliai. Tai sėdynės parado 
knygyną, sukalta milžiniški 
tėmytojams ' — garbės sve
čiams ir tiems, kurie išsigalės 
sumokėti $5.50 už sėdynę. Pa
rado pamatymas, tiesa, vertas 
daugiau, bet ir ši suma ne vi
siem išgalima.

Kad mažesnysis negalintis 
stovėti nebūtų nuskriaustas, 
tolyn, iki parado galui, visu 
Fifth Ave. pakraščiu taipgi 
surikiuota eilės sėdynių. Jose 
vieta kainuos $1.10.

Prezidentas Rooseveltas ir
gi maršuos — ne asmeniškai, 
tik jo didelė galva. Tik per
eitą ketvirtadienį atidengta 
Stanley Martinei! iškalta gip
sinio akmens prezidento gal
vos skulptūra, 13 pėdų aukš
čio. Toji galva apdrausta ant 
milijono dolerių.

Tarpe garbės svečių para
de dalyvaus Mrs. Colin Kelly, 
šio karo didvyrio našlė. Jinai 
atskrido orlaiviu iš vakarinių 
valstijų.

Parade, beje, bus ir Hitleris 
.. . su kardu prie gerklės ir 
su daugeliu kitų “patogumų” 
sėkmingai kelionei. . . “drang 
nach peklą.”

• • • N

Sovietų Sąjungos flotas bū
siąs toks milžiniškas, kad ant 
jo matysis visos 16-ka jos res
publikų ir važiuos būrys žmo
nių, po kelis kiekvienos tų res
publikų kilmės tautiečius.

Ir, svarbiausia, pamatysim 
martuojant savo šalies gynė
jus, pilname įrengime armijos, 
laivyno ir oriaivyno dalinius, 
šio karo didvyrius, ko didžiu
ma iš miestiečių nematėme lig 
šiol. G-s.

Apsivedė

Mes visi kada nors turime 
pasilinksminti ir pasilsėti savo 
sveikatos gerovei. Tačiau tas 
pasilinksminimas būna kilnes
nis ir dėlto labiau patenkinan
tis ir sveikesnis, kada links
minamės kokiam svarbiam 
tikslui paremti.

Viena iš tų geriausio pasi
linksminimo progų bus šį sek
madienį, birželio 14-tą, bend
rame keturių tautų piknike 
Carpatho - Russian Gardene, 
556 Yonkers Ave., Yonkers, 
N. Y. Pradžia 10 vai. ryto, 
įžanga 45c.

Pikniko vieta yra labai pa
togi, graži giraitė, su platfor
ma šokiams atvirame ore ir su 
didele, gražia sale, kuri bus 
vartojama atsitikime lietaus, 
nereikės peršlapti ar namo 
skubėti. Skersai kelią nuo gi
raitės yra didelis, gražus Tib- 
bets Brook Parkas su dideliu 
maudymosi prūdu. Pirmu syk 
gavome arti miesto tokią gra
žią pikniko vietą.

Programoj dainuos ir šoks 
liaudiškus šokius Great Necko 
lietuvių Choras Pirmyn, vado
vaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus. Jo orkestrą grieš ir šo
kiams. Taipgi šoks pagarsėjus 
indėnė šokikė. Bus trumpa 
prakalba. Pirmininkaus Walter 
Kubilius, Laisvės angliško sky
riaus redaktorius.

Karšti ir šalti valgiai ir gė
rimai bus gatavi prieš piet. 
Biznio visas pelnas eis tam 
tikslui, kuriam piknikas ren-

giamas — Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai. Kviečia
me visus pasilinksminti, pa
viešėti ir savo atsilankymu pa
dėti tiems, kurie kovoja už 
tai, kad mes galėtume būti ir 
toliau laisvi nuo nacių vergi
jos.

Išsikirpkite Kelrodį
Imt IRT Lexington Ave. — 

White Plains traukinį iki 238 
St. stoties. Iš ten imt busą Get
ty Square arba Getty Ave. Iš
lipt prie 556 Yonkers Ave. ir 
Midland Ave.

Traukinio, taipgi ir buso fė- 
ras tik po 5c.

Nuo Laisvės salės viena 
grupė išvažiuos 11:30, kita 
12:30. Kas nenori važiuoti 
vieni, pribūkite grupėn.

Kviečia Visus
Pabaltijos Kultūrine

Taryba.

Numirė Motiejus Klimas
Mums pranešama, kad šio

mis dienomis numirė Motiejus 
Klimas, brooklynietės Onos 
Klimiūtės (buvusios Kraucevi- 
čienės) tėvas, gyvenęs po 
num. 9 Smith St., Ansonia, 
Conn. Kūnas pašarvotas ten 
pat ir bus laidojamas pirma
dienį.

Motiejus Klimas, beje, yra 
dėdė brooklyniečio M. Klimo, 
Laisvės direktorių tarybos na
rio.

Mirusiojo vaikams ir gimi
nėms reiškiame užuojautą.

Koresp.

Panelė Elena Draugeliūtė, 
duktė Marcelės ir Juozo Drau
gelių, iš Woodhaven, Long- 
Island, ir Juozas Boza, sūnus 
B'ranislavos ir Juozo Bozų, iš 
Brooklyn, N. Y.

Vestuvės įvyko gegužės 30, 
194 2, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj, ant North 5-tos, 
Brooklyn, N. Y. O vestuvių 
puota iškelta Buzelio svetai
nėj, Atlantic Avenue, ir Cres
cent St., Brooklyn, N. Y. Jo
je dalyvavo daugiau šimto 
svečių, Draugelių ir Bozų, gi
mines ir draugai.

Svočia buvo Agnes Bozienė, 
o piršlys — Jonas Boza, jau
nojo brolis ir jo žmona. Pa
merge buvo panelė Ruth Si
mas, o pabroliu Edwardas 
Pinkus, abudu iš Brooklyno.

Panelė Draugeliūtė dirba 
U. S. Treasury Department, 
New Yorko skyriuje, kur žada 
pasilikti ir ant toliau; jauna
sis, Juozas Boza, iki paėmimo 
į kariuomenę, vasario 27, 
1942, dirbo Intertipe Corpora
tion, Brooklyn, N. Y., kaipo 
mašinistas. Dabar Juozas Bo
za yra U. S. Army Signal 
Corps, Forth Monmouth, New 
Jersey. Būdamas arti namų 
turi progos tankiai aplankyt 
namiškius. Jaunieji Bozai, gy
vena pas jaunosios tėvelius, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

Linksmo ir laimingo šeimy
niško gyvenimo jaunavedžiam, 
o jaunam Bozai laimingai su
grįžti iš Dėdės Šamo tarnybos.

Majoras Sveikina Žydų 
Konferenciją

Majoras LaGuardia atsiuntė 
būsimai žydų Liaudies Komi
teto rytinių valstijų konferen
cijai pasveikinimą, kuriame 
pareiškė viltį, kad sumušimu 
Ašies sulauksime “panaikini
mo diskriminacijos tarp žmo
nių dėl rasės, tikybos ar spal
vos.”

Tarpe kitų žymių kalbėto
jų, konferencijoj kalbėti yra 
pakviestas Miesto Tarybos na
rys Peter V. Cacchione, auto
rius biliaus prieš diskriminaci-

Šiandien Piliečių Kliuba 
Piknikas

Piliečių Kliubas kviečia 
Brooklyno ir apylinkių lietu
vius atsilankyti į 34-tą metinį 
pikniką, kuris įvyks birželio 
13-tos popietį ir vakarą, Dex
ter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhavene.

šokiams grieš J. Tamašaus
ko iš šešių kavalkų orkestrą, 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, duos dai
nų programą.

Pikniko pradžia 3 vai. po 
piet, šokiai 5-tą. Dainų prog
rama prasidės 7 vai. vakaro.

Kviečiame visus atsilankyti 
pasilinksminti su kliubiečiais 
ir tuo patimi paremti kliubą.

Įžanga tik 40 centų.
Komisija.

Madison Square Garden 
Bilietai Jau Gatavi

Lietuviai kviečiami masiniai 
dalyvauti skaudžios ir sykiu 
garbingos sukakties minėjime 
birželio 22-rą, didžiajame Ma
dison Square Gardene.

Skaudi toji sukaktis dėlto, 
kad tą dieną tapo naciais už
pultas, kraujuose paskandin
tas ir pavergtas mūsų tėvų 
kraštas Lietuva, užpulta So
vietų Sąjunga, kurios padeda
mi Lietuvos žmonęs buvo atsi
kratę beteisės ir išnaudotojų,. 
Skaudi dėlto, kad tą dieną 
pradėta baisūs, lig šiol pasau
lyje negirdėti mūšiai.

Garbinga toji sukaktis dėl
to, kad Sovietų Sąjunga sulai
kė tą rudąjį žvėrį hitlerizmą 
ir visiems laikams sutriuškino 
to smako besotišką išsižiojimą 
praryti laisvę, pavergti viso 
pasaulio tautas. Dėka Sovie
tų Sąjungos didvyriškiems ko
votojams, ir lietuviams yra vil
ties dar kartą matyti savo gim
tinę Lietuvą išlaisvintą nuo 
barbarų nacių, atsteigtą mūs 
brolių lietuvių gyvenimą ir 
kultūrą.

Birželio 22-ra visoj New 
Yorko valstijoj yra Sovietų 
Sąjungai pagalbos diena, kaip

tai paskelbė gubernatorius 
Lehman savo proklamacijoj. 
To paminėjimui, 22-ros vaka
rą įvyks milžiniškas masinis 
mitingas Madison Square Gar
dene.

Bilietai jau gaunami pas 
Lietuvių Komiteto Sovietų Są
jungai Gelbėti iždininkę L. 
Kavaliauskaitę, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyno.

Keturi banditai įėję bučer- 
nėn 1090 Blake Avė. pašovė 
savininką Ettinger, bet jam 
kritus ant grindų ir pradėjus 
šaukti, plėšikai išsigando ir 
pabėgo.

Maspetho Draugijos 
Turės Išvažiavimą

Maspethiečių lietuvių LDS 
kuopa, sykiu su rusais ir len
kais, turės draugišką išvažia
vimą Alle.y Pond Parke šį sek
madienį, birželio 14-tą. Bus 
valgių ir gėrimų. Rengiamas 
Sovietų Sąjungos kovotojų pa
ramai. Kviečia visus atsilanky
ti, draugiškai pasilinksminti ir 
sykiu paremti svarbų tikslą.

B. K.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ

ARTKINO RODO

RED TANKS"
Matykite Sovietų tankus plaukiant ir lekiant 

į mūšį už Sovietų Sąjungą.

Ir dar: Išimtinai! “KAZAKHSTAN” — dokumentalis judis; “Rusų 
Baletas ir Liaudies šokis” ir Naujausios karo žinios judžiuose: 
“U.S.S.R. on the Screen” (No. 2, 1942$.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. apart šeštad., Sekm. 
ir Šventadienių.

CT A MTI7V TnFATDV New Vork- - Tel- wi-7-9686. olAlNLLl IiIEAIKIj 7th Ave. tarp 41-42 Sts.

(Moksliniai vėdintas oras)

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamarcy—5-9879

Vėlai Rodoma
Kas šeštadienį

DVI DIDELES LIAUDIES FILMOS PRIEŠ TIRONIJĄ

“Revolutionists” The Invaders”
Laurence Olivier, Ix^s'ie Howa d.

Puiki Sovietų filnia su B. Shchukin Raymonrl Massey
Taipgi: Vėliausios žinios iš visų karo frontų.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų,, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842 *

Stanley Teatre Rodoma 
“Raudonieji Tankai”

Naujausis Sovietų Sąjungos 
judis “Raudonieji Tankai” su 
dideliu pasisekimu rodomas 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Filmą 
įspūdingai perštato tas didžią
sias kovas, kurios šiandien ei
na rytiniame fronte ir didvy
riškus Sovietų Sąjungos rau
donarmiečių žygius tose kovo
se. Kiekvienam svarbu pama
tyti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje. Gali atsišaukti senas ar jau
nas, bile netinginys. Karvių nerei
kės melžt. Anksti keltis nereikės, 
valandos neilgos ir darbas nesun
kus. Gaus valgį ir guolį, nemokan
čiam neprasta alga — $20.00 į mė
nesį, įskaitant burdą. Kurie nusi
mano ką nors apie taisymą ar bu- 
davojimą, gaus daugiau. Gera pro
ga jaunuoliui. — W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.
____________ (138-140)____________

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI.

Reikalinga moterų patyrusių dir
bėjų prie siuvamų mašinų (Operat
ors on Singer Sewing Machines). 
Darbas nuolatinis, alga gera, karo 
darbas. Kreipkitės pas: I. Spiewak 
& Sons, 3939 Hudson Blvd., tarpe 
14 ir 15 gatvių, North Bergen, N. J.

(136-138)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės, 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
į kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, kad atsi
kreiptų teisingas vyras, su pinigais.

Mr. J. Betaut, 558 — 9th Avė., 
New York City, N. Y. (136-138)

ją.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTSIšegzammuoįaAKIS PritaikoAKINIUS

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

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

SENATOR 
. 17 jewel*

U3'5

CREWT TERMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.701 GRAND ST.,

Džiuleriai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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