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Rašo R. MIZARA

Jau ketvirta Jungtinių Vals
tijų ginkluotų jėgų ekspedici
ja saugiai pasiekė šiaurūs Ai
riją. Ji buvo gerai aprūpinta 
ofensyvinio pobūdžio ginklais. 
Daug tankų, daug zenitinių 
kanuolių, daug kitokių karinių 
medžiagų podraug nugabenta.

Kiek iš viso šiuo metu Ame
rikos karių yra šiaurės Airijo
je, težino tik vyriausieji ka
riuomenės vadai ir mūsų vy
riausybė. Mums nėra reikalo 
žinoti, nes tai yra militarinė 
paslaptis. Mes tik galime spė
ti. O spėlioti galima visaip. 
Šitų žodžių rašytojas mano, 
kad šiuo metu šiaurės Airijo
je Amerikos karių yra apie 
pusė milijono.

Aišku, tos mūsų ginkluotos 
jėgos nuvyko Europon ne pik
nikui, ne poilsiui, ne juokui. 
Jos nuvyko priešą mušti. Jos 
nuvyko antrajam frontui Eu
ropoje atidaryti, — gal Fran- 
cijoj, gal kur nors Iberijos 
pussalyj, gal Skandinavijoj.

Kitas didžiulės reikšmės da
lykas yra tas, kad mūsų lakū
nai, mūsų bombanešiai pradė
jo veiksmus Rumunijoj. Šiuos 
žodžius rašant, dar tikrai ne
žinome, kokius objektus jie 
ten bombardavo, bet žinome 
tiek, kad jie ten veikė, — vei
kė iš Artimųjų Rytų militari- 
nių bazių ir keli bombanešiai, 
grįžtant, buvo priversti nusi
leisti neutralėje Turkijoje.

Vadinasi, tuojau po to, kai 
Amerika paskelbė Rumunijai, 
Bulgarijai ir Vengrijai karą, 
mūsų karinės jėgos pradėjo 
ten veiksmus.

Tas viskas gražiai supuola 
su tais nutarimais, kurie buvo 
padaryti Washingtone, kai čia 
lankėsi Molotovas.
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Oficialis pavasaris skubiai 
artinasi prie galo. Birželio 21 
— 22 d. prasidės vasara. Bir
želio 22 dieną sukaks lygiai 
metai, kai rudasis žvėris už
puolė Lietuvą ir visą Tarybų 
Sąjungą.

Dabar pasaulis gyvena 
sprendžiamas dienas. Kiekvie
na praeinanti diena yra nepa-i 
prastai svarbi. Nes jei tą die
ną fašistinių Ašies valstybių 
karo jėgos nepadaro jokių di
desnių laimėjimų karo fron
tuose, tai reiškia Jungtinėms 
Tautoms laimėjimą. Iki šiol 
šiemet fašistinės valstybės 
(neskaitant Japonijos) nepa
darė jokių stambesnių laimė
jimų, — tai reiškia, kad per 
tą laiką mes laimėjome, nes 
mes turėjome progos geriau 
pasiruošti būsimiems, lemian- 
tiems mūšiams, mūsų pergalei.

Kai bus atidarytas antrasis 
frontas — fašizmui bus pada
rytas galas dar šiemet.

New York City at War pa
radas praėjo. Nereikia nei aiš
kinti, kad jis buvo įspūdingas, 
didelis, gražus. Lietuviai para
de pasirodė gerai. Jie turėjo 
gražią koloną tarp tautų, at
stovaujančių Tarybų Sąjungos 
respublikas — jie ten atstova
vo Lietuvą; jie gan gražiai pa
sirodė “I Am An American” 
skyriuje, ir finale.

Net ir didžiulis “New York 
Timesas” pažymėjo, kad pa
rade daugiausiai aplodismen
tų iš žiūrovų susilaukė Tarybų 
Sąjungos tautų kontingentas 
ir chiniečiai. O SSSR flotą, ant 
kurio buvo užrašyta vardai vi
sų 16-kos tarybinių respublikų, 
minios pasitiko entuziastiš
kiausiai. Ant to floto, beje, 
Lietuva oficialiai atstovavo 
A.nely te Ventienė ir Jurgis 
Kazakevičius — tautiškais 
kostiumais vilkj jaunuoliai.

Smagu pažymėti, kad para
de dalyvavo kai kurie ir iš ka
talikų ir tautininkų žmonių. 
Smagu dėlto, nes vadai tų sro
vių per ilgą laiką buvo beveik 
atviri hitlerininkai, skleidę jo

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SEVASTOPOLIO PILIEČIU 
ARMIJA VEDA KONTR
ATAKAS PRIEŠ NACIUS

Jungtinių Tautų Diena Buvo 
Iškilmingai Minima 

Sovietų Sąjungoj
Sovietai Atrėmė Nacių Ofensyvą ties Charkovu; Verda 

Žiauriausi Mūšiai Sevastopolio Apkasuose
Maskva, birž. 15. — So

vietų kariuomene, ginanti 
Sevastopolį, kontr-atakuoja 
vokiečius, apgulančius tą 
miestą. Raudonarmiečiai ve
da atakas iš tų pačių senų
jų savo pozicijų prieš na
cius.

Raudonoji Armija sulaikė 
nacius, kurie buvo pradėję 
įnirtusią ofensyvą prieš So
vietus Charkovo fronte.

Pranešimai iš fronto tei
gia, kad vokiečiai, šturmuo
dami Sevastopolio apsigyni
mus, per 10 dienų prarado 
20 tūkstančių savo karių, 
užmuštų ir daugiau kaip 
100 orlaivių ir tuzinus tan
kų. Tik viename punkte jie 
buvo įsikirtę Į sovietinę ap
sigynimo liniją, bet rau
donarmiečiai išmušė juos 
atgal ir sugrįžo į tą pačią 
poziciją.

VYRAI, MOTERYS IR 
VAIKAI GINA SEVA

STOPOLĮ
Maskva. — Ne tik regu- 

liarė Sovietiį kariuomenė 
Sevastopolyje ugningai gi
na tą miestą ir uostą. Jį 
gina ir didžiulė piliečių ar
mija — visi vyrai, moterys 
ir vaikai, kurie tik pajėgia

Sprogimas Pary
žiaus Rotušėje

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, jog kas tai 
išsprogdino bombą Pary
žiaus rotušėje (City Hali). 
Rotušė buvo centras Pary
žiaus gubernatoriaus “val
džios” nuo to laiko, kai vo
kiečiai užėmė jį. Paryžiaus 
gubernatorius yra francū- 
zas Magny, pilnai bendra
darbiaująs su naciais

Sprogimas sužeidė du as
menis ir padarė medžiagi
nių nuostolių. Visa miesto 
dalis aplink rotušę tapo ap
supta policijos ir atitverta 
nuo kitų paryžiečių.

Areštavo Krikščionių 
Fronto Fašistą

Chicago. — Tapo areš
tuotas Joe McWilliams, fa
šistų Krikščionių Fronto 
veikėjas, kitų žmonių pju
dyto j as prieš žydus. Jis su
imtas už tai, kad išsisuki
nėjo nuo stojimo į Ameri
kos armiją.

Roma, birž. 15. — Fašis
tų radijas sakė, būk jų or
laiviai nuskandinę Vidruže- 
mio Jūroj du anglų šarvuo
tlaivius, vieną naikintuvą ir 
keturis kitus laivus.

propagandą. Bet čia, štai, ir 
jie buvo priversti dalyvauti 
demonstracijoje prieš Hitlerį! 
Apie tai teks, tačiau, parašyti 
paskui daugiau.

vai tot ginklą. Tai ši piliečių 
armija drauge su reguliare 
kariuomene ir atmuša at
gal vokiečius, kurie bangų 
bangomis atakuoja miesto 
gynimo linijas.

Charkovo fronte jau at
remta ir apstabdyta nacių 
ofensyvą, kaip praneša 
United Pretss, amerikiečių 
žinių agentūra.
SUŠAUDO NACIŲ PARA- 

ŠIUTISTUS DAR ORE
Vokiečiai parašiutais nu- 

leidinėja iš orlaivių savo ka
rius užnugarėn sovietinių 
linijų ir visais garais siun
čia daugiau savo kariuome
nės į Charkovo frontą; des
peratiškai stengiasi panau- 
jint savo ofensyvą, kad nuo 
Charkovo galėtų žygiuot į 
pietų rytus, linkui Kaukazo 
žibalo šaltinių. Bet Raudo
noji Armija stipriai kontr
atakuoja hitlerininkus, o 
sovietiniai šauliai sunaikina 
daugumą vokiečių parašiu- 
tistų pirma, negu jie pasie
kia žemę.

Maršalo Simo Timošenko 
raudonarmiečiai užmuša 
tūkstančius nacių ir tuzinais 
naikina jų tankus ir šar
vuotus automobilius.

Sevastopoliečiai kovoja 
pagal patvarkymą — “Nė 
vieno žingsnio atgal!” ir 
visi yra pilni pasiryžimo 
žūtbūtiniai ginti miestą.

Valanda iš valandos eina 
vis žiauryn kautynės dėl 
Sevastopolio. Apkasuose ap
link miestą verda mūšiai 
durtuvais. Bet visi priešų 
bandymai prasilaužt per 
apkasų linijas tapo atmušti 
atgal.

Numirė Jaunasis Juozas 
Gudeliauskas

“Laisvei” telefonu prane
šta iš Minersville, Pa., 
kad ten, betaisant automo
bilį, užsidegus gazolinui, 
buvo mirtinai apdegintas J. 
Gudeliauskas, Juozo Gude- 
liausko sūnus. Jis mirė li
goninėje. Su juom apdegė 
dar du kiti vyrai, kurie kar
tu dirbo. Jaunasis Juozas 
Gudeliauskas palaidotas pir
madienį, birželio 15 d.

Tikimės greit gaut plate
snių žinių apie šią nelaimę.

Laisviečiai reiškia gilią 
užuojautą Gudeliauskų šei
mai. Rep.

NAUJI LAIVAI ATSVE
RIA SUBMARINŲ PA
DAROMUS NUOSTOLIUS

Baltimore. — Jungtinės 
.Tautos jau tiek pasistato 
naujų prekinių laivų, kad 
jie beveik išlygina nuosto
lius, kuriuos padaro fašistų 
submarinai, skandindami 
talkininkų laivus. Taip sakė 
Amerikos admirolas Vicke
ry.

Maskva. — Sovietų Są
junga iškilmingai minėjo 
Jungtinių Tautų Dieną bir
želio 14.

Maskvoje plevėsavo A- 
merikos ir Anglijos vėliavos 
greta sovietin. Raudonosios 
Vėliavos. Penkiolikoje Mas
kvos teatrų buvo rodoma 
angliški įvykių judžiai, taip 
pat buvo išstatyta parodon 
anglų ir amerikiečių para
šytos knygoos, išverstos 
rusų kalbom Įvyko paskai
tos apie Amerikos karines 
pastangas. Buvo deklamuo
jama amerikiečių poezija ir 
grojama anglų ir amerikie
čių muzika koncertuose.

Sovietų žmonės giliai ir 
plačiai įvertina pastarąsias 
Amerikos ir Anglijos su
tartis su Sovietų Sąjunga.

Admirolas Miles, galva 
karinės anglų misijos Mas
kvoj, suruošė bankietą di
delei grupei vyresniųjų so
vietinių oficierių, pagarbai

HITLERIS GREIT PAJUS ANTRA FRONTĄ, 
KAIP RAŠO MASKVOS “IZVIESTIJA"

Maskva. — Sovietų san
tarvinė sutartis su Angli
ja yra “kertinis akmuo at
eities pasaulio,” kaip rašo 
“Izviestija,” Sovietų vyriau

Japonai Negali Paslėpti 
Savo Nuostoliu c*

Tokio. — Japonų radijas 
pripažino, kad amerikiečiai 
padarė “gana žymių nuos
tolių Japonijos laivynui” 
mūšiuose ties Midway sala 
ir prie Aleutų salų.

Gal Turkai Paliuosuos 
Amerikos Lakūnus

Ankara, Turkija.— Spė
jama, kad Turkija gal pa
liuosuos 21-ną Amerikos la
kūną, kurie su pustuziniu 
amerikinių orlaivių buvo 
priversti nusileisti Turkijoj 
po to, kai stambus būrys 
Amerikos orlaivių bombar
davo Rumunijos žibalo į- 
mones ir nacių užimtas 
prieplaukas Juodojoj Jū
roj.

Visa Anglija Minėjo 
Jungt. Tautu Dieną
London.,— Anglijos mie

stuose, miesteliuose ir kai
muose buvo entuziastiškai 
minima Jungtinių Tautų 
Diena. Žmonės maršavo su 
vėliavomis Anglijos, Ame
rikos, Sovietų Sąjungos ir 
kitų Jungtinių Tautų.

Didįjį Jungtinių. Tautų 
Dienos paradą Londone 
žvelgė ir pats Anglijos ka
ralius su karaliene.

London, birž. 15. — Ame
rikiniai orlaiviai nuskandi
no tris nacių laivus ties 
Ho landi j a.

sutarties tarp Sovietų ir 
Anglijos.

Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izviestija” rašė:

“Jungtinės Tautos pasi
rinko birželio 14 d. kaipo 
savo tarptautinės vienybės 
dieną todėl, jog per daugelį 
metų birželio 14 d. buvo 
minima kaipo Jungtinių 
Valstijų vėliavos diena, vė
liavos įšvęstos tradicijom ir 
kova Amerikos žmonių dėl 
nepriklausomybės ir lais
vės.”

'“Izviestija” priminė, kad 
Jungtinių Tautų Diena da
bar sutapo su šiais “tikrai 
istoriniais įvykiais, atve
riančiais naują lapą istorijoj 
šio karo dėl išlaisvinimo, 
prieš fašistų gaujas” — o 
tie įvykiai, tai pasirašymas 
sutarties tarp Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos, kaip sako As
sociated PVess, amerikiečių 
žinių agentūra.

sybės Idikraštis. Sako: 
“Hitleris greitai pajus ant
rą frontą... 1942 m. karo 
laukuose bus išspręsta liki
mas ir ateities visų pasau
lio tautų.”

500,000 Nacio prieš So
vietus Charkovo Srity

Maskva, birž. 15. — Na
cių komanda metė pusę mi- 
liono savo kariumenės prieš 
Sovietus Charkovo fronte; 
desperatiškai stengiasi pra
mušt kietas raudonarmie
čių linijas. Pranešama, kad 
hitlerininkai atsiunčia dar 
pusę miliono karių į tą 
frontą.

Sovietų jėgos atmuša vi
sus nacių šturmus Charko
vo srityj ir per dvi pasku
tines dienas užmušė 2,850 
priešų vien tik šiame fron
te.

Vokiečių orlaiviai, tankai, 
artilerija ir pėstininkai vėl 
įsiutusiai atakavo sovieti
nes linija ginančias Sevas
topolį. Sovietų kovotojai at
mušė visas hitlerininkų at
akas. Raudonasis Laivynas 
smarkiai bombardavo vo
kiečius prie Sevastopolio ir 
užmušė didelį skaičių prie
šų.
Per Dvi Dienas prie Seva
stopolio žuvo 5,500 fašistų

(Berlin, birž. 15 — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, įsi
veržę į kelias Sevastopolio 
gynimo pozicijas ir pasa
koja, būk jie paėmę nelais
vėn “25,000 rusų.” Niekas 
nepatvirtina šių hitlerinių 
pasakų.)

Stockholm, Šved., birž. 15 
— Suomiai sako, kad vo
kiečiai ir italų pėstininkai, 
artilerija ir orlaiviai jau 
antra diena atakuoja Lenin
gradą.

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas praeitą 
sekmadienį pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos jau turi 
gana galios, kad sunaikinti 
fašistų Ašies tironus. Tai 
buvo Amerikos Vėliavos 
Diena ir Jungtinių Tautų 
Diena.

Savo kalboj prezidentas 
sveikino Meksiką ir Filipi
nus kaipo 27-tą ir 28-tą kra
štus prisidėjusius prie Jun
gtinių Tautų kovai prieš 
fašistus pavergėjus ir gal
važudžius.

Prez. Rooseveltas, tarp 
kitko, atsišaukė į Europos 
ir Azijos pavergtas tautas 
sukilt prieš fašistų tironi
ja.

Minint Amerikos Vėlia
vos Dieną, susirinko į Bal
tąjį Rūmą atstovai 26-šių 
Jungtinių Tautų su savo 
vėliavomis. Atsiliepdami į 
prezidento kalbą ir jai pri
tardami, kalbėjo Anglijos 
ambasadorius lordas Hali
fax, Sovietų ambasadorius 
Maksimas Litvinovas, sto
vėdamas prie sovietinės vė
liavos; Chinijos ambasado
rius ir kiti Jungtinių Tau
tų atstovai.

PREZIDENTO KALBA
“Mes iškilmingai mini

me pareiškimą Jungtinių 
Tautų — tos didžios tautų 
sąjungos, pasiŠventusios su- 
mušt mūsų priešus ir į- 
steigti tikrą taiką, ryman
čią ant žmogaus laisvės.

“Keturios laisvės visiem 
žmonėm abelnai yra taip 
reikalingos žmogui, kaip o- 
ras ir saulės šviesa, duona 
ir druska. Jeigu atimsi iš jo 
visas šias laisves, žmogus 
mirs; jeigu atimsi iš jo da
lį šių laisvių, tai nuvysta 
žmogaus dalis.

“Tos laisvės yra teisė 
kiekvienos tikybos ir kiek
vienos tautos žmonių, vis 
tiek kur jis gyventų. Tai y- 
ra jų įgimta teisė, ilgai su
laikyta. Mes Jungtinės Tau
tos, pagalinus, turime jėgos 
ir žmonių ir pasiryžimo už- 
tikrint tą žmogaus teisę.
'“Mes žinome, jog yra dar 

kiti milionai žmonių, kurie, 
būdami tylioje vergijoje, tu
ri tokius įsitikinimus, kaip 
ir mes.

“Mes klausiame Vokieti
jos žmonių, ant kurių tebe
viešpatauja jų valdovai — 
plakikai, ar tie žmonės ge
riau pasirinktų mechanizuo
tą pragarą Hitlerio ‘Naujo
sios Santvarkos,’ ar — vie
toj to — laisvę žodžio ir 
religijos, laisvę nuo skurdo 
ir baimės. x

“Mes klausiame Japonijos 
žmonių, kuriuos trempia jų 
viešpačiai - skerdikai, ar 
tie žmonės verčiau pasirin
ktų ir toliau gyventi vergi
joj ir nardytis kraujuose,ar, 
vietoj to, norėtu turėti lai
svę žodžio ir religijos, lais
vę nuo skurdu ir baimės.

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

JAU TURIME JEGU SU
TRIUŠKINT FAŠISTU

AŠJ, SAKO ROOSEVELT
____  __ ______ *

Prezidentas Atsišaukė Į Fašistų Pavergtas Tautas ir 
Į Vokiečius ir Japonus Sukilt prieš Tironus

“Mes žinome jų atsaky
mą. Jie žino atsakymą. 
Žmogus, gimęs laisvėj, ne
pakęs prispaudėjo kardo 
amžinai. Jungtinių Tautų 
žmonės traukia tą kardą iš 
prispaudėjų rankų. Juomi 
jie sunaikins tuos tironus. 
Nachališkos tironijos išnyk
sta. Žmogus maršuoja pir
myn linkui šviesos.”

LITVINOVO KALBA ą
Sovietų ambasadorius Li| 

tvinovas sekamai kalbėjo: »
“Jungtinių Valstijų pre

zidentas kuo tinkamiausiai 
išreiškė šios šalies vienybę 
su reikalais visų kitų Jung
tinių Tautų jų kovoj prieš 
užpuolikų jėgas, paskelbda
mas Diena Amerikos Vėlia
vos — to per ilgus laikus 
garbingo ženklo amerikiečių 
tautos vienybės ir nepalen
kiamo jos pasišventimo 
principams, kuriais jinai 
įkvėpta visoje savo istori
joje — paskelbadamas, jog 
tai sykiu yra ir Jungtinių 
Tautu Diena.

“Jungtinės Tautos, iš sa
vo pusės, prisideda prie šios 
dienos iškilmingo minėji
mo, duoda garbę Amerikos 
vėliavai ir rodo bendrą sa
vo vienybę ir pasiryžimą 
mestis su visomis priemo
nėmis ir visomis jėgomis į 
kovą prieš bendruosius sa
vo priešus, prieš žmonijos 
priešus.”

Anglai Sulaikė Fa
šistus Libijoje

Cairo, Egiptas. —Antro
je dienoje vokiečių ofensy- 
vos anglai sulaikė juos tarp 
Knightsbridge ir Acroma, 
Libijoj. Bet tebesiaučia kar
šti mūšiai tarp fašistų ir 
anglų tankų ir kitų šarvuo
tų jėgų už desėtko mylių į 
pietų vakarus nuo Tobruko, 
prieplaukos miesto prie Vi
duržemio Jūros.

Fašistai stengiasi per
kirst anglam vieškelį tarp 
Tobruko ir kito pajūrinio 
miesto, EI Gazalos.

Meksika Pakvietė Kari
nę Sovietu Misiją

Mexico City. — Genero
las Salvador Sanchez, gal
va Meksikos karo štabo, pa
kvietė karinę Sovietų misi
ją atsilankyt Meksikon. 
Teigiama, kad Sovietai no
rėtų padaryt prekybos su
tartį su Meksika, ypač ga
vimui kai kurių karinių me
džiagų. Bet pirm to reikėtų 
panaujint diplomatinius ry
šius tarp Meksikos ir So
vietų Sąjungos.

Sakoma, kad Meksikos 
prezidentas Avila Camacho 
pritaria sumezgimui tokių 
ryšių su Sovietais.



Antras" Puslapis LAISVA Antradienis, Birželio 16, 1942

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911 

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878 

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

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ............. $3.50
Foreign countries, per year ............... $8,00
Foreign countries, six months ............... $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

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

Act of March 3, 1879

Čiepai Prieš Karštligę
Pereitą žiemą nuo karštligės mirė 

dešimtys tūkstančių kareivių. Tuo pat 
kartu visai nebuvo tos ligos pavojaus 
Raudonosios Armijos eilėse.

Tatai įvyko dėl daugelio priežasčių. 
Viena, Raudonosios Armijos kovotojai 
gerai aprengti, užlaikomi švariai, fronte 
yra vagoninės pirtys, gerai maitinami 
ir todėl sveiki. Antra, Sovietų Sąjungoj 
profesorė Marija Krontovskaja išrado 
vaistus, kuriais įčiepijami kareiviai ir 
civiliai žmonės ir tokiu būdu apsaugo
dami nuo karštligės.

Tai labai didelės reikšmės išradimas, 
kurį karo sąlygose Sovietų Sąjunga už
laiko slaptybėj. Kada karas baigsis, ka
da hitlerizmas bus sunaikintas, tai čiepų 
formula bus perduota ir kitų šalių me
dicinai ir tas pasitarnaus milijonams ir 
šimtams milijonų žmonių.

Dideli Mussolini o Nuostoliai
Balkanuose

Mussolinis vėl paskelbė Italijos už
muštų, sužeistų ir žuvusių nuostolius. 
Suprantama, jis tuos nuostolius skelbia 
taip pasakiškai mažus, kad iš to aišku, 
kad jie labai sumažinti. Pavyzdžiui, jis 
sako, kad Sovietų Sąjungos fronte per 
tą laiką buvo 79 italai fašistai užmušti 
ir 215 sužeisti, kuomet yra žinoma, kad 
vien partizanai ištaškė kelis Mussolinio 
pulkus, kur fašistai neteko tūkstančių. 
Libijoj, skelbia, netekęs 109 užmuštų ir 
117 sužeistų, o Balkanuose 475 užmuštų 
ir 783 sužeistų.

Įdomu tas, kad Balkanuose — Jugo
slavijoj ir Graikijoj, kurias jau virš me
tai atgal fašistai užkariavo, jų nuosto
liai didesnį, kaip Libijoj ir Sovietų Są
jungoj. Tai pačių fašistų pripažinimas, 
kad jugoslavai, graikai, juodkalniečiai, 
albanai, kroatai fašistus ir hitlerininkus 
masiniai naikina. Ir Mussolinis ten ne
tenka ne šimtais, bet tūkstančiais už
muštų ir sužeistų kareivių.

Sovietų Ukraina Jiems Nėra 
Duonos Aruodas

Per metų metus hitlerininkai šaukė, 
kad, jeigu jie turėtų turtingą Ukrainą, 
tą Sovietų Sąjungos duonos aruodą, tai 
būk jie taip dalykus vestų, naciškai su
tvarkytų, kad Ukraina išmaitintų visą 
Europą.

Hitlerio razbaininkų gaujos veik visą 
Ukrainą pavergė. Bet kaip jie nusivylė. 
Nacių laikraščiai, jų tarpe “Frankfurter 
Zeitunį” rašo,, kad Ukraina labai retai 
apgyventa. “Retai”, juk ten gyveno 45,- 
000,000 žmonių! Bet Ukrainos gyvento
jai pasitraukė išveždami fabrikus, dirb
tuves, žemės ūkio mašinas, traktorius, 
išsivarydami galvijus, arklius, kiaules ir 
kitką. Jie nenori būti fašistų vergais ir 
vergais fašistams parsidavusių generolų 
Skoropadskių! Jie daug turto sunaikino, 
kurio negalėjo išvežti. O kas nesuspėjo

išvykti, tai tie ne tik nepadeda naciams 
žemę apdirbti, bet veda drąsų partizanų 
karą.

Štai kodėl Hitlerio rabaininkų šaika 
šaukia: “1942 metais nieko negausime iš 
Ukrainos.” Jie skundžiasi, kad Ukraina 
jau nėra tokia turtinga šalis, kad ji 
nesanti “nei pieno, nei medaus, nei duo
nos šalis.” Kad komunikacija labai sun
ki, kad transportas suiręs, kad žmonės 
nekooperuoja.

Taip, Sovietų Ukraina gražiai atrodė, 
kai ten laisvai kolėktyviečiai apsėdavo 
didžiuosius laukus javais ir juos valė dai
nuodami skambias dainas. Taip, Sovietų 
Ukraina gražiai atrodė, kada jos sodai 
buvo pilni vaisių, gražiausių obuolių, 
grūšių, slyvų ir kitokių. Ukraina skam
bėjo dainomis. Iš jos daug duonos siun
tė į Vokietiją ir kitas šalis. Bet tai buvo 
liaudies — tarybinė Ukraina, ji buvo tur
tinga metalais, javais, vaisiais, pienu 
kiaušiniais, mėsa ir kitokiomis gėrybė
mis.

Bet dabar patys naciai pripažįsta, 
kad Ukrainoj yra badas. Matote, ką rei
škia kitokia tvarka. Kol ten buvo liaudies 
tarybinė tvarka, tai Ukraina ne vien pati 
išsimaitino, bet jos ‘duoną valgė ir vo
kiečiai, o kada dabar ten yra Hitlerio 
“nauja tvarka,” tai neliko nei duonos, 
nei pieno, nei galvijų, nei medaus — nie
ko! Ir kada Ukrainos liaudis išsilaisvins 
iš po hitlerininkų jungo, tai ji vėl bus 
ir turtinga ir graži.

Hitleriška Finliandija — 
Mūsų Priešas

Tūla spauda dar vis teisina fašistų 
Finliandiją, tą Hitlerio akliausį sėbrą 
kare prieš Sovietus. Finliandija yra pa
vojinga ir visoms Jungtinėms Tautoms, 
nes iš jo teritorijos naciai ir finai fašis
tai skandina Amerikos ir Anglijos lai
vus, plaukiančius į Sovietų šalį. Finlian
dija ir Hitleris bendrai turi nukirtę že
mutinę Murmansko - Leningrado gelžke- 
lio liniją, kuria iš Amerikos reikmenys 
siunčiamos Sovietams.

Bet tūli kolumnistai, kaip Mr. Wm. 
Philip Simms, visomis jėgomis teisina 
finų fašistus, kalba, būk Finliandija yra 
“demokratinė,” būk ji nėra Hitlerio tal
kininkė. j

Tuo kartu Bernard Val'ey ir kiti iš
kėlė faktą, kad Hitleris į Finliandiją pri
statė dar penkias .savo divizijas, apie 
100,000 armijos, puolimui ant Murmans
ko. Iš Sovietų atėjo žinių, kad finai ir 
hitlerininkai pradėjo naujus karo žygius 
Leningrado, Kandalaška ir Murmansko 
srity j.

Mr. Kennet C. Crawford rašo dienraš- 
tyj “P. M.,” kad Finliandija yra ne vien 
fašistinė, Hitlerio talkininkė, bjaurus 
Jungtinių Tautų priešas, bet jos atstovas 
Procope, kuris yra Washingtone, klastin
gai žinias perduoda iš Amerikos į Fin
liandiją. Tas ponas paneigia net Roose- 
veltą, pasakodamas, kad, jeigu Roose- 
veltas ir norėtų paskelbti Finliandijai ka
rą, tai kongresas ir senatas atsisakytų, 
būk tais sumetimais Rooseveltas, prašy
damas kongresą ir senatą paskelbti karą 
Bulgarijai, Vengrijai ir Rumunijai, visai 
neminėjo Finliandijos.

Dienraštyj “Daily Worker” jau keliais 
atvejais įrodyta, kad Finliandijos faši
stai yra toki mūsų priešai, kaip Japonijos 
samurajai, Vokietijos hitlerininkai, Ita
lijos fašistai ir kiti jų talkininkai. Kol 
Amerikoj sėdės ponas Procope, naudosis 
teisėmis atstovo, visur landžios, siuntinės 
savo agentus, tol Hitleris ir jo sėbrai 
daug žinos slaptybių apie Amerikos karo 
reikalus, tol Jungtinės Tautos negalės 
sėkmingai kariauti prieš savo nepriete
lius.

Fašistinė Finliandija yra priešas So
vietų Sąjungos, mūsų galingiausios tal
kininkės, tuo pat kartu ji yra priešas ir 
mūsų šalies.

Tūkstančiai amerikiečių jaunuolių savanoriai įstojo į kariuomenę ir laivyną bir
želio 7 dieną; jie įstojo, kad atkeršyti japoniškiems žvėrims už užpuolimą ant 
Perlų Uosto. Paveikslas parodo tokius savanorius Washingtone priimančius pri- 
siegą.

Washingtonas Ir 
Rooseveltas 
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Prezidentas
apie šį karą yra pasakęs:

...Kova bus sunki; reikes 
amerikiečiam daug pasiau- 
kot, ir netik patiems apsi-

Rooseveltas; me teikt ginklą ir fašistų

Franklin Delano Roosevelt
rūpint ginklais, bet prista
tyt karo pabūklų visom ša
lim, kovojančiom prieš fa
šistus visur, kur tik labiau
siai reikes ginklų. Turčsi-

pa j tingiom tautom išstojan- 
čiom prieš pavergėjus...

Mes kiekvienas turime 
dirbt kasdien. Mes turime 
atsisakyti nuo įvairių pato
gumų ir net savo gyvybę 
aukot, jeigu to reikalaus 
mūsų šalis...

Šie prezidento žodžiai tu
rėjo įsmigti į protą ir šir
dį kiekvienam iš mūs. Pre
zidentas nurodo, kur eis 
ginklai. Mes galime supra
sti kiek daug jų reikės, kiek 
pinigų reikia valdžiai pa
gaminimui tiek ginklų. To
dėl valdžia kreipiasi į visus 
piliečius, prašydama pirkti 
Karo Bonus sukėlimui pini
gų gaminimui ginklų. To
dėl valdžia prašo mūsų 
pirkti Karo Bonus, tuo 
būdu teikti valdžiai pasko
la.

Po pergalmgo mūšio su 
anglais 1776 m., prie Tren
ton, N. J., Washington© ar-

mijos moralo pakėlimui ir 
bendram sustiprinimui pa
jėgų tęsti karą, reikėjo pi
nigų. Jis kreipėsi į turtin
gą verslininką Philadelphi- 
joje, Robert Morris, reika
laudamas tuojau sukelti ar
mijai $50,000. Morris gavęs 
Washington© prašymą tuo
jau metėsi į darbą. Nakčia 
lakstė iš stubos į stubą, pas

George Washington
pasiturinčius savo draugus 
ir ryte jau turėjo Washing- 
tonui reikalingą sumą — 
$50,000. Tas labai sustiprino 
Washington© armiją mate
rialiai ir moraliai.

NAMINIS FRONTAS
’ Prezidento Committee on 
Fair Practice vėl nori užtik
rinti, kad negrai galėtų prisi
dėti prie karo darbų,. Komi
tetas per mėnesius turėjo klau
sytis skundų, kad negrai ne
buvo mokinami laivų statybos 
darbų pietryčių valstijose, kur 
labai trūksta Šių darbininkų. 
Praeitą savaitę komitetas su
šaukė apšvietus autoritetus 
Tennessee, Mississippi, Alaba
ma, Georgia, South Carolina 
ir Florida, kad įsteigtų treini- 
ravimo kursus negrams visų 
laivų statybos svarbių užsiėmi

mų. Komitetas pabrėžia, kad 
tai yra žingsnis į gerąją pusę.

OPA primena, kad jeigu 
reikalinga karo paskirstymo 
knygutė arba cukraus pirkimui 
certifikatas namų prezervavi- 
mui, galite nueiti į vietinę ka
ro kainų ir Paskirstymo Tary
bą... OPA ragina motoristus 
rytinėse valstijose nesuvartoti 
savo pilnas gazolino kvotas, 
bet laikytis žemiau, jeigu ga
lima. Ir namų savininkai At- 
lantiko pakraščiuose ir Pacifi- 
ko šiaurvakariuose patariami 
perdirbti namų šildymo siste
mą iš aliejaus į anglis, jeigu 
galima... WPA įsakė, kad ne

galima gauti naujų telefono 
aptarnavimų, tik jeigu esate 
karo ir svarbiuose civilių dar
buose ir galite ■ įrodyti, kad 
aptarnavimas yra reikalingas 
jūsų darbui... Pardavimas gu
minių gyvybės išgelbėjimo kos
tiumų yra sumažintas, išskyrus 
krovinių laivam ir tankeriam. 
Prezervuoti vaisiai ir vaisių 
sunka buvo pašalinta iš lubi- 
nių kainų, bet kačių ir šunų 
maistas buvo pridėtas.

London. — Kanada iš 
naujo sumezgė diplomati
nius ryšius su Sovietais.

Naujoji LDS. Centro
Valdyba

Lietuvių Darb. Susivienijimo organas “Tiesa” skel
bia, kad į naująją Centro Valdybą kandidatai gavo se
kamai balsų:

Ant Prezidento
R. MIZARA, Brooklyn, N. Y.................... 1341
P. JOČIONIS, Detroit, Mich., .................... 333
B. ČERNIAUSKAS, Rochester, N. Y. ... 199

Ant Pirmo Vice Prezidento
S. K. MAŽANSKAS, Cleveland, Ohio, .. 1750, prieš 57

Ant Antro Vice Prezidento
J. BIMBA, Paterson, N. J., ...........  1016
I). LEKAVIČIUS, Pittsburgh, Pa., ......... 418
GEO. KWAIN-Kvainauskas Chicago, Ill. 415

Ant Sekretoriaus
J. SIURBA, Brooklyn, N. Y., ................  1738, prieš 82

Ant Iždininko
Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS, Newark, N. J. 1629
J. ŽEBRYS, Cleveland, Ohio .................... 230

Ant Daktaro Kvotėjo
Dr. M. D. PALEVIČIUS, Detroit, Mich., 1748, prieš 62

1119
1097
534 .
706
781

.394. ...
849

Jei Washingtonas nebū
tų gavęs paskolų, revoliuci
ja būtų buvus pralaimėta, 
nebūtų laisvos Amerikos. 
Mes, jei nebūtume žuvę pe
reitame kare, tai dabar bū
tume Lietuvoje — būtume 
baisioje Hitlerio vergijoje. 
Sunku įsivaizduoti, kaip
baisiai skaudus būtų mūsų 
gyvenimas dabar Lietuvoje! 
Kaip ten kenčia ir tūkstan
čiai žmonių miršta nuo ligii 
ir bado, atneštų hitlerinio 
fašizmo!

Džiaugkimės, kad esame 
laisvoje Amerikoje. Atsi
minkime, jog ta laisvė buvo 
iškovota per ilgą karą, ku
riam paaukota daug gyva
sčių ir įdėta daug turto. 
Dabar Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos fašistiniai impe
rializmai nori sunaikinti 
laisvą Ameriką, kur mes 
gavome prieglaudą paspru
kę iš caristinės Rusijos 
priespaudos. Ar mes galime 
daleisti sunaikinti Wash
ington© - Jeffersono - Lin
coln© iškovotas laisves? 
Ne! — Niekados!!

Dabartinis mūsų šalies 
prezidentas Rooseveltas, vy
riausias komandierius ša-
lies karo jėgų, prašo mūsų 
paskolos apgynimui mūsų 
laisvos šalies, taip, kaip pra
šė generolas Washingtonas 
laimėjimui r e v o 1 iucijos. 
Duokime iki cento atlieka
mus pinigus tam ideališkam

^’t'ikslūH Pirkimo'-KaTO Bo-

Ant iždo Globėjų
ST. KUZMICKAS, Shenandoah, Pa., .
J. GRUBIS, Brooklyn, N. Y............ .
F. J. REPŠYS, Milford, Mass. .........
J. RAINYS, Philadelphia, Pa. ...... 
MARY BARKUS, Brooklyn, N. Y. ..
J. SMITHIENĖ, Philadelphia, Pą.
E. GASIŪNIENĖ,-.Brooklyn, N. Y. ..

Daugiausia balsų yra gavę ir tokiu būdu liekasi 
rinkti į Centro Valdybą sekami:

Prez. R. Mizara, pirmas vice prez. S. K. Mažanskas, 
antras vice prez. J. Bimba, sekr. J. Siurba, ižd. Dr. J. 
J. Kaškiaučius, daktaras kvotėjas Dr. M. D. Palevičius, 
iždo globėjai: St. Kuzmickas, J. Grubis ir E. Gasiūriienė.

Balsus suskaitė Adelė Pakalniškienė, Emily Klimai-

is

tė ir Juozas Dainius/

nūs. Pirkime tuojau^e ati
dėliojimo!

Washingtonas vedė karą 
už laisvę Amerikos žmo
nėms, Rooseveltas veda ka
rą už laisvę viso pasaulio 
tautoms ir žmonėms.-

Rusijos žmonėms ėmė il-
gus metus sunkios kovos pa-

siliuosuoti iš caristinės ver
gijos ir įsteigti. So vie tų val
džią. Vice prezidentas Hen
ry Wallace savo istoriniai 
svarbioje kalboje šį pavasa
rį pareiškė, jog rusų revo
liucija yra tęsinys Jungti
nių Valstijų revoliucijos už 
laisvę ir geresnį žmonijai 
gyvenimą. Hitlerinis barba- 
rimas užsimojo sunaikinti ir 
Rusijos liaudies laimėjimus 
— Sovietų Sąjungoje. Pirk
dami Karo Bonus, mes gi
name Ameriką ir kartu pa
dedame apginti Sovietų Są
jungą. Nes pinigais, gau
namais už bonus, yra daro
mi ginklai ir duodami Ang
lijai, Sovietų Sąjungai ir ki
toms prieš Ašį kariaujan
čioms šalims, kaip aukščiau 
pasakyta prezidento Roose- 
velto.

Būkime patriotais savo 
šalies, klausykime preziden
to prašymų, ginkluokimės 
ir kovokime prieš fašistinį 
barbarizmą — Pirkime Bo
nus, muškime fašizmą! 
Muškime gręsiančią civili
zacijai pražūtį!

Didžiajame New Yorke 
dabar eina vajus už surin
kimą parašų, pasižadančių 
pirkti Karo Bonų nors už 
dešimtą nuošimtį savo į- 
plaukų bei algos. Norima 
surinkti pažadų išpirkti 
$1,900,000,000 Karo Bonų 
Didžiajame New Yorke.

Su birželio 14 d. pradėjo 
vaikščioti po stubas Minute 
Men ir Women. Jie renka 
parašus bei pažadus pirkti 
Karo Bonus; jie dirba ne
mokamai. Savo laiką ir sa
vo energiją jie aukoja ap
ginklavimui savo šalies. Pa
sitikime juos gražiai, įsilei- 
skime į stubas ir pasirašy
kime pažadą pirkti Karo 
Bonų už dešimtą procentą 
gaunamos algos.

P. Buknys

Kvislingiški Indų 
Vadai

Bombay, Indija. — Vadas 
Visos Indijos Kongreso Par
tijos, Punditas J. Nehru jau 
pilnai parėmė kito tautinio 
indų vado Gandhi’o reikala
vimą, kad anglai tuojau vi
sai pasitrauktų iš Indijos. 
Nehru pareiškė:

“Fašistų Ašies kraštai y- 
ar Indijos priešai. Bet Ang
lijos valdžia taip pat yra 
mūsų priešas. Mes kovosi
me prieš anglų valdžią, iki 
Indija taps išlaisvinta, ir 
mes priešinsimės, jeigu mū
sų priešai įsiverš Indijon. 
Amerikiečiai yra mūsų 
draugai, bet mes nenorėtu
me, kad Amerikos armija 
užplūstų Indiją.”

(Tokie Indijos tautininkų 
vadų pareiškimai šiuo laiku 
tikrai patiks japonams. Ja
ponija supranta, kiek tie 
indų vadai galėtų priešintis 
be karinių Anglijos ir Ame
rikos jėgų.)

Amerikos admirolas Chester 
W. Nimitz, komanduotojas 
Jungt. Valstijų laivyno Ra
miajame Vandenyne, — laivy
no, kuris uždavė didelį smūgį 
japoniškiems laivams, ban
džiusiems užpulti Havajų sa
las.



Antradienis,, Birželio 16,. 1942

Latvijos Liaudies Atstovų
Suvažiavimas Maskvoje

Latvijos liaudis metus 
laiko laimingai gyveno ta
rybinėj tvarkoj. Latvija at
sidūrė tokioj pačioj nelai
mėj, kada ją pavergė naciai, 
kaip Lietuva ir kitos tary
binės respublikos. Gal būti 
Latvijos liaudis tiek lai
mingesnė už Lietuvos liau
dį, kad iš Latvijos daugiau 
suspėjo žmonių pasitraukti 
ir net dalį turto išvežti, 
kaip iš Lietuvos, nes nacių 
govėdos ją pasiekė tik Lie
tuvą pavergę.

Kaip Tarybinės Lietuvos, 
taip ir Tarybinės Latvijos 
liaudies vyriausybė yra So
vietų Sąjungoj, latvių pul
kai kaunasi prieš budeliš
kus hitlerininkus, kad juos 
išnaikinus ir savo šalį išlai
svinus.

Kovo 1 dieną, 1942 me
tais, Maskvoj įvyko Latvi
jos liaudies atstovų ir vy
riausybės suvažiavimas. Jį 
atidarė profesorius Kir- 
chenšteinas, pirmininkas 
Tarybinės Latvijos vyriau
sybės. Tarpe kitko jis sa
kė:

“Fašistiniai budeliai ap
imti žvėriška žmonių nea
pykanta siekia išnaikinti 
geriausias mūsų liaudies 
jėgas. Tam tikslui jie nau
doja žvėriškiausius kanki
nimus, pasityčiojimus, prie
vartą, tūkstančiais suima 
mūsų žmonių ir verstinai 
išveža j Vokietiją sunkiems 
darbams, išvaro jaunimą į 
fašistų logerius, atima nuo 
latvių žemes ir jas atiduo
da fašistams, tai jų “gere
snei rasei.” Buvę vokiečiai 
baronai grįžta iš Vokietijos, 
jie paverčia latvius valstie
čius į jų nuosavybę, grąži
na baudžiavą ir jos laikus.”

Toliaus jis nurodė, kad to 
pasekmėj Latvijoj veikia 
galingi partizanu būriai, jų 
pilni miškai, kurie puola fa
šistus ir naikina.

Suvažiavime išstojo Lat
vijos Komunistų Partijos 
sekretorius Snure ir jo pa
vaduotojas Pelšie. Jie gyvais 
faktais iškėlė nacių barba
rizmą. Suvažiavime nuo ra
šytojų kalbėjo žvmus lat
vių literatas Andrius Upit, 
nuo fronto slaugių Lutter, 
nuo latvių armijos dalinių 
kovojančių Raudonosios Ar
mijos dalyse Ceilavs, nuo 
latviu jaunuoliu Buše, nuo 
partizanu būrių rašytojas 
Karlas Fimber, nuo valstie
čių Tarybų Latvijos žemės 
komisaras Vanags, kuris 

Netoli Charkovo, kai Tarybų Raudonoji Armija atsiėmė iš vokiečių banditų vie
ną miestelį, ji rado išgriautus namus ir griuvėsiuose šiuos tris vaikučius. Sovie
tų Sąjungos žmonės pasiima auginti tokius vaikučius, kai sužino, kad jų tėvai 
jau žuvę karo liepsnose arba vokiečių u žmušti.

sakė, kad hitlerininkai jau 
atėmė nuo 75,000 latviu že- 
mes ir jas perdavė vokie
čiams fašistams, kurių Hit
leris siekia perkelti į Lat
viją keturis milionus. Nuo 
Latvijos moterų . kalbėjo 
Viksna ir daug, daug kitų 
kalbėtojų. Kiekvienas iš jų 
faktais įrodė, kaip laimin
ga Latvija buvo prie tary
binės santvarkos, ir kaip ją 
baisiai nuteriojo žvėrys hit
lerininkai. Kiekvienas iš jų 
reiškė didžiausio pasiryži
mo kovoti už savo šalies iš
laisvinimą.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją ir pasiuntė Juozui 
Stalinui, Sovietų Sąjungos 
komisarų pirmininkui ir ap
sigynimo komisarui, pasi
žadėdamas pravesti Stalino 
įsakymą ir dar 1942 metais 
sumušti hitlerininkus ir 
Latviją išlaisvinti.

Suvažiavimas priėmė at
sišaukimą į brolius ir sese
ris, valstiečius, darbininkus 
ir Latvijos inteligentus, ku
riame pabriežia tą nelai
mingą jų padėtį, šaukia juos 
dar prie smarkesnės par
tizanų kovos prieš hitleri
ninkus ir tarpe kitko sako:

“Raudonoji Armija jau 
išteriojo Hitlerio galingas 
jėgas... Ji pati perėjo į o- 
fensyvą, kad išlaisvinti sa
vo kraštus... Netoli ta die
na, kada Sovietų Sąjungos 
žmonės, išvien su visa pro- 
gresyve žmonija, laisvę my
linčiais žmonėmis, privers 
niekšiškus užpuolikus atsi
mokėti už deginimą miestų 
ir kaimų, už apiplėštas že
mes, už nekaltai nukankin
tus žmones — vaikus ir se
nelius, už visus tuos paže
minimus, kuriuos ištisos 
tautos kentėjo nuo vokiečių 
fašistų. Toj dienoj ir latvių 
tauta privers fašistus atsi
teisti už viską, ką jai teko 
nukentėti hitlerininkų oku
pacijoj.

“Draugai! Metai tarybi
nės tvarkos Latvijoj — tai 
metai didelio progreso viso
se šalies šakose, kaip ekono
minėse, taip kultūrinėse. 
Vokiečių banditų pastangos 
išnaikinti tą tik dar dau- i 
giau apvienijo latvius kovai 
už tą santvarką....

“Liepsna šventos neapy
kantos ir troškimo naciams 
atkeršinti dega kiekvieno 
sąžiniško latvio širdyje. 
Liepsna partizanų kovos 
plečiasi per visus miestus, 
miestelius ir sodžius. Lat

vijos liaudy j gyvuoja dar 
dvasia drąsaus Lačplesiso. 
Drąsus ir kovingas latvy s 
nevergaus hitleriškiems šu
nims — kryžiočiams!

“Raudonosios Armijos ei
lėse, petis petin su kitais 
Sovietų Sąjungos kovotojais 
didvyriškai mušasi latvių 
pulkai, geriausi sūnūs ir 
dukros mūsų tautos. Ir 
greitai jie ateis, kaipo jūsų 
išgelbėtojai. Būkite pasiruo
šę tai dienai! Gelbėkite ir 
greitinkite tą dieną savo 
veikla priešo užnugaryj!”

Atsišaukimas baigiasi 
šaukimu Latvijos liaudies 
prie energingesnės kovos, 
pasveikinimu Raudonajai 
Armijai ir pasižadėjimu dar 
šiemet sunaikinti hitlerinin
kus ir išlaisvint Latviją.

Taip Latvijos ištikimi sū
nūs ir dukros kovoja už savo 
šalies laisvę, už išlaisvinimą 
savo tautos. Taip kovoja ir 
kitų tarybinių kraštų pa
vergti žmonės ir jų dalis, 
pasitraukus laikinai giliau į 
Sovietų Sąjungą. Nėra abe
jonės, kad galų gale visos 
Sovietų Sąjungos tautos ir 
tautelės, kaip ir kitos pa
vergtos šalys, bus išlaisvin
tos didvyriškomis Raudono
sios Armijos pastangomis 
išvien su Anglijos ir Ame
rikos karo jėgų veiksmų.

Ir kuo greičiau Anglijos 
ir Amerikos karo mašina 
bus paleista darban, kuo 
greičiau bus atidarytas ant
ras frontas prieš Hitlerį ir 
jo budeliškus talkininkus, 
tuo greičiau bus atsiektas 
tas išlaisvinimas, tuo grei
čiau bus baigtas karas 
su mažiau aukų iš žmo
nių ir turto pusės.

D. M. š.

Graikai Užmuša Daug 
Italų Karių

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad Graikijos patrijotai 
paskutinėmis savaitėmis vis 
dažniau užpuldinėja italų 
karius.

Rotuos valdžia sakė, jog 
praeitą mėnesį daugiausia 
italų buvo užmušta bei su
žeista Balkanuose, atsieit, 
Jugoslavijoj ir Graikijoj.

Maskva. — Molotovas pa
siuntė prez. Rooseveltui šil
tą padėkos kablegramą už 
palankumą ir pagalbą So
vietams.

LAIŠVfi

Vaizdas iš Dutch Uosto, .netoli Alaskos (Unalaska saloje), kurį japonai buvo už
puolę iš oro, bet nuostolių padarė labai mažai.

SLA Nariai Bus Verčiami
Mokėti Augštas I Juokies

Kai mes pamatėm, kokį 
blyną SLA Pildomoji Tary
ba iškepė SLA visiems na
riams, tai net šiurpulys mus 
paėmė. Turime mintyje Pil
domosios Tarybos pasiūly
mą SLA 42-ram Seimui 
“liuosanoriškam” pakėlimui 
senų SLA narių ant naujų 
lentelių, kuris tilpo “Tėvy
nės” No. 22. Mes manėme, 
kad tas planas sukels dide
les diskusijas visuose lietu
vių laikraščiuose, visuose 
kuopų mitinguose. Apsiri
kome. Apsirikome ne todėl, 
kad SLA nariai yra apsnū
dę, nebudrus, ir nieko ne
paiso — viską atsideda ant 
Pildomosios Tarybos. Ne. 
Jokio diskusinio straipsnio 
tame klausime nebuvo to
dėl, kad SLA nariai jo ne
supranta! Jis tiksliai buvo 
“Tėvynėje” patalpintas an
glų kalboje, sunkiai supran
tamoj techniškoj “insur
ance” kalboje — taip kad 
ir paprastai susipažinęs a- 
merikonas su anglų kalba 
vargiai suprastų, kas ten 
pasakyta. Todėl mes patei
kiame daugiau informacijų 
apie šį planą. Norime, kad 
bent SLA Seimo delegatai, 
kurie irgi nėra tokie “eks
pertai”, kaip Bagočius ir 
Vinikas, žinotų apie ką kal
bos eis, jeigu jų bus lei
džiama, ir taip pat, kad jie 
žinotų, ką jie balsuoja.

Pirmiausiai, kokie argu
mentai statomi už naują 
planą?

1. Kad jis būsiąs liuosa- 
noris dalykas. Niekas nebū
siąs verčiamas į jį įstoti.

2. Insurance Departmen
tal verste verčia SLA tą 
planą priimti.

3. SLA nariai, persikėlę į 
tą skyrių, turės tokių len
gvatų, kokių jie dabar ne
turį.

4. Nariai turės pasirin
kimus, net tris, kaip pa
keisti savo apdraudą.

5. Kad SLA turės sauge
snę apdraudą, jeigu jie per
sikels į naujas lenteles.
Bet argi ištikiu jų taip yra 

sulyg naujo plano?
Tik nepersenai, mes skai

tėme “aukščiausio prezi
dento” straipsnius, kaip vi
skas yra tvarkoje SLA. 
“Leiskit man, SLA nariai, 
už tikrint jus, kad mūsų Su
sivienijime yra viskas tvar
koj. Betvarkė tik kerštuo- 
čių galvose.”

Arba:
“Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje yra didžiau
sia ir turtingiausia lietuvių 
organizacija ant žemės pa
viršiaus.”

P. T. vadina šį planą 
“liuosanoriu planu.” Bet a- 
pibūdinti planą, anglų kal
boje sako: “For the time 

being, transfers shall be 
made upon a voluntary ba
sis.” (Laikinai, persikėlimai 
bus padaryti liuosanoriš- 
kai). '

Insurance Department 
komisijonierius Taggart 
taipgi, komentuodamas a- 
pie šį planą, sako: “It is al
so noted that the plan 
will be voluntary at its in
ception, and it is indicated 
that it would be made com
pulsory if voluntary trans
fers do not occur in reason
able volume.”

Taipgi pa^ym^tina, kad 
planas bus' liuosanoris pa-' 
čioj pradžioj, ir nurodyta, 
kad jis bus verstinas, jeigu 
užtektinai SLA narių liuo- 
sanoriškai neprisiims mo
kėti kelis kartus augštesnes 
duokles.

Reiškia, tas sakymas, jog 
planas būsiąs liuosanoriškas 
— apgavystė SLA narių ir 
Seimo. Seimo delegatai tą 
turi žinoti!

Sakoma, kad Insurance 
departmentas verčia SLA 
šį planą priimti. Apie tai 
rašydamas laišką Pild. Ta
rybai, Insurance komisio- 
nierius Taggart štai ką pa
sako :

“There is no evidence that 
the plan has the sanction 

,of the members of the So
ciety.” (Nėra įrodymų, kad 
šis planas turi Susivienijimo 
narių pritarimo.)

Vėliau:
“Under the circumstan

ces, I, hereby, grant tenta
tive approval of the plan, 
final approval to be given 
upon receipt of evidence of 
the plan’s adoption in the 
manner constituted in the 
Bv-Laws of your Alliance.” 
Čia p. Taggart pasako, kad 

jis duodąs laikiną užgynimą 
tam planui, bet galutiną už
gynimą duos tiktai po to, 
kai P. T. galės įrodyti, kad 
jis buvo priimtas taip, kaip 
nurodo SLA. konstitucija.

Ar čia išrodo, kad Insu
rance Departmentas reika
lauja, kad šis planas būtų 
priimtas? Ne! Aiškiai pa
vesta Susivienijimo, na
riams — jeigu jie nori auk
štesnes duokles mokėti, taip

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome įsitėmy^ 

d: — visus čekius ar money- 
>rderius išrašykite iždininkes 
^ardu, ar komiteto vardu, bet 
terašykite kitų asmenų var
iais. Antrašuokite . vokus se

kamai : Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

B

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretorė;
L. Kavaliauskaitė, Iždininkė. 

kaip planas nurodo — jų 
dalykas ir jie gali priimti. 
Ponas Taggart net atsisako 
pilnai užgirti planą, pakol 
nariai jo nepriima konstitu
cijoj nurodytu keliu.

Iš to matome, kad nėra 
būtinas reikalas šį planą 
priimti!

Galima surasti ir kitų pla
nų, kurie nebus taip skau
dūs SLA nariams.

Argumentuojama, kad 
nariai turės kitų lengvatų, 
kokių dabar neturi. Bet vi
sos tos lengvatos bus už
mokėtos SLA narių, o di
džiumoj atsitikimų, jomis 
bus galima pasinaudoti tik
tai pametant organizaciją 
arba žymiai sumažinant sa
vo apdraudą. Jeigu kokią 
lengvatą tas planas duoda 
nariams, tai tik ta, kad bus 
lengviau išsibraukti iš SLA
— išsibraukus, bus galima 
arba dalį įmokėtų (tikreny
bėj permokėtų) pinigų at
gauti, arba žymiai suma
žinti savo apdraudą. Apie 
paskolas nariams ant policy
— tai sulyg to plano, narys 
galės pasiskolinti tiktai sa
vo permokėtus pinigus, mo
kėti nuošimtį už juos ir jei
gu neatmokės, tai “pasko
la” bus atrokuota iš pomir
tinės.

Tie keli pasirinkimai, apie 
kuriuos kalbama, aiškūs. 
Jeigu daugiau mokėsi duo
klių, tai galėsi pasirinkti. 
Pasiliekant ant tos pačios 
apdraudos, turėsi mokėti 
daugiau pinigų — jeigu tiek 
pat mokėsi, tavo apdrauda 
bus sumažinta.

Sveikinkit Sovietų Sąjungą 
Su Auka!

Birželio 22 dieną sukaks lygiai vieni metai, kai besti- 
jiški Hitlerio banditai pasalingai užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Jie manė sunaikinsią Sovietų Sąjungą per kelias sa
vaites arba du tris mėnesius.

Tačiau, didvyriška Raudonoji Armija ir visa Sovietų 
Sąjungos liaudis atlaikė plėšikus per ištisus metus. Ne 
tik atlaikė, bet ir pradėjo savo ofensyvą. “Nepergalimo
ji” nacių armija tapo pergalima.

Visas pasaulis džiaugiasi Sovietų Sąjungos kovotojų 
žygiais, nes jie išgelbėjo visą pasaulį nuo bestijiškų na
cių, nes jie davė laiko kitoms Jungtinėms Tautoms pa
siruošti.

Taigi šios metinės sukaktuvės bus atžymėtos masiniais 
mitingais ir koncertais Sovietų Sąjungos kovotojų nau
dai.
Birželio 22 dieną New Yorko Madison Sq. Gardene į- 

vyks didžiulis žmonių susibūrimas sveikinimui Sovietų 
Sąjungos ir sukėlimui jos kovotojams paramos.

Jūs, kurie negalėsite būti tame didžiuliame mitinge, 
sveikinkite Sovietų Sąjungą laiškais, pridėdami jos did
vyriams auką. Žemiau telpa blanka, kurią išpildę, pri
dėję auką, siųskite:

LIETUVIŲ KOMITETUI SOVIETŲ SĄJUNGAI GELBĖT 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

šičia įdedu $............... Russian War Relief Komite
tui, kaipo sveikinimą Sovietų Sąjungos didvyriškai liau
džiai ir Raudonajai Armijai proga vienų metų Sovietų— 
Vokiečių karo sukakties.

Vardas ir pavardė......................................... ....................

Adresas ......................................................... ....................

brėžias Puslapis

Ar bus saugesnė apdrau
da sulyg naujo plano? 
Taip, čia tai teisybė pasa
kyta. Bet reikia delegatams 
žinoti, kad insurance kom
panijose ir kituose susivie
nijimuose bus galima daug 
pigiau gauti tą pačią ap
draudą. Todėl nemažai na
rių apleis Susivienijimą ir 
iš to bus smūgis organiza
cijai.

Kitą syk panagrinėsime 
tuos planus plačiau. Betgi 
mes raginame SLA narius 
— perduokite savo delega
tams šį straipsnį pasiskai
tyti, pastudijuoti. Jeigu ne, 
planas bus priimtas, ir 
mums visiems nariams bus 
skriauda.

Frater Nalistas.

Lawrence, Mass.
Mūsų Žinelės

Birželio 21 dieną įvyks di
delis išvažiavimas Maple Par
ke. Rengia rusai, lenkai ir lie
tuviai dėl pagelbos Raudona
jai Armijai. Tai bus vienas iš ♦ 
didžiausių piknikų. Daug žmo
nių dalyvaus iš kitų kolonijų. 
Taigi, vietiniai ir apylinkės 
kaimynai nepamirškite atva
žiuoti.

Kaip greitai duosime dides
nę pagelbą Raudonajai Armi
jai, taip greitai bus sutriuškin
tas hitlerizmas ir visa nacių 
klika, kuri šimtais žudo nekal
tus žmones Lietuvoje ir kituo
se kraštuose. Jeigu mes nori
me laimėti karą, tai turime 
remti Raudonąją Armiją ir vi
sus alijantus, katrie tik da
lyvauja kare už demokratiją 
ir civilizaciją ir laisvę.

Suvažiuokime visi ir išgirs
kime kalbėtojų kalbas apie 
fašistinius kraugerius ir kaip 
juos sunaikinti. Taipgi pikni
ke bus graži pasilinksminimo 
programa. Bus užtenkamai 
valgių ir gėrimų.

Birželio 27 dieną bus rink
liavos diena dėl Sovietų Są
jungos. Tam dideliam darbui 
mūsų mieste reikalinga apie 
150 darbininkų. Draugai ir 
draugės, ateikite po num. 287 
Erving Ave., Russian Hall, 
anksti ryte, nes iš tenai bus 
siunčiami kolektoriai su dėžu
tėmis į paskirtas vietas. Apsi- 
imkite savanoriai ir pagelbė- 
kite atlikti tas svarbias parei
gas. Juk lengviau eiti su dė
žutėmis ir parinkti aukų, negu 
būti karo lauke ir kautis su 
pasiutusiais žvėrimis hitleri
ninkais. Tieskime savo pagel- 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Chicagos Žinios

(Tąsa)
Staigiai priešo lėktuvai dingo debesyj. 

Bet netrukus vanaagis vėl išlindo ir puo
lė visų kulkasvaidžių ugnimi. Šiuo kartu 
šaudė sliedą paliekančiomis kulkomis. 
Plonos raudonos juostelės vedė vis arčiau 
ir arčiau bombininko. Sovietų lėktuvas 
atsikirto. Priešo lėktuvai vėl įlindo į de
besį, kad iš ten padalyti naują ataką. 
Bet už kiek laiko išlindo jau tik vienas. 
Kur du kiti? Numušti? Ar jų išsibaigė 
kuras ar amunicija? Šį Sovietų lėktuvas 
pavaišino ugnimi. Priešo lėktuvas apsi
vertė susisuko ir dingo.

— Na, ir atlikome uždavinį, — tarė 
Buražkinas, tūpdamas savo orlaukyj.

— Taip, — atsakė Ryžakovas.
Naujos Kovos

Ilsėtis jiems ilgai neteko, priešų daug, 
reikia ginti savo šalies laisvę. Vėl skra
jojo, vėl kovos padebesiuose ir virš jų. 
Ryžakovas ištiesė ranką prie kojos, pa
kėlė, visa ranka buvo kruvina. Reiškia, 
— sužeistas. Jiems prisėjo išlaikyti mū
šis su priešo naikintuvais ir karštai bu
vo apšaudyti priešlėktuvinių kanuolių.

Ryžakovas apsižvalgė, matė skyles lėk
tuvo šone. Jų buvo keturios, o gal ir 
daugiau. Vienas iš šūvių sugadino me
chanišką lėktuvo vairavimą... Yra para
šiutai, galima nusileisti, bet lėktuvas nu
kris priešo užimtame plote. Ne, nieka
dos! Kaip nors su pagelba rankinio vai
ravimo... Kaip nors pasieksime namus.... 
Partraukė, bet vairuotojo net galva svai
go.

Drąsūs Sovietų Lakūnai
— Trečia diena jūroj siautė audra,— 

rašo leitenantas P. Simonovas. — Lijo, 
kaip sykis ant vokiečių - rumunų sovie
tų fronto, bet bazėj Sovietų jūrinių lėk
tuvų buvo giedra.

— Linkui bazės skrenda 7 priešo bom- 
bininkai “Junkers” rūšies, — buvo pra
nešimas.

— Nieko, pasitiksime, — sakė lakū
nai. — Ir niekšai tie žmonės, fašistai,— 
sakė jaunas lakūnas Martynenko. — Jie 
ir savo talkininkus rumunus apgauna, 
patys skrajoja ant naujų “Junkersų,” o 
tiems duoda senus.

Martynenko skundėsi, kad jam “nesi
seka.” Jis numušė tris priešo bombinin- 
kus, bet vis kokių tai senų rūšių.... Jam 
norėjosi turėti reikalą su naujais iš 
“Junkersų” ar “Henkelių” rūšies, 1941 
metų, ant kurių skrajojo Hitlerio lakū
nai, “užkariavę visą Europą.”

— Nerūstauk, drauge, — tarė jam 
leitenantas Maksimovas. — Tavo ats
kaita gera: trys prieš nieko.

— Gera, bet ne tokia, kokios norė
jau.

Į starto punktą išeiliavo naikintuvus. 
Nuo štabo greitais žingsniais ėjo leite
nantas Adrievas... Pagal jo eiseną buvo 
aišku, kad reikės skubiai iškilti.

— Draugai, čionai! — sušuko koman- 
dierius dar atstoj. Jis greitai paaiškino 
uždavinį ir davė komandą: — Prie lėk
tuvų! Paskui mane kilti!

— Lauksiu jus grįžtant su pergale ant 
naujausio “Junkerso” — palinkėjo Mar- 
tynenkui technikos Ignatovas.

Naikintuvai švelniai pakilo ir paėmė 
kryptį į vakarus. Gabiai dangstantis tar
pe nedidelių baltų debesėlių Andrievas 
pradėjo apsukti patruliuojamą rajoną. 
Padarė kelis lankus, bet priešų niekur 
nesimatė.

— Ne kitaip, kaip paėmė jie kitą kryp
tį, — mąstė Andrejevas ir jau darė ket
virtą lanką. Ir štai pro vieną iš debesų, 
jūros pusėj išlindo “Junkersai-88.” Jų 
buvo tik penki, du arba kur tai pakly
do, ar buvo mūsų priešlėktuvinių pa
trankų numušti.

— Gerai, kad jie nauji, — mąstė Mar
tynenko.

— Į ataką! — davė signalą komandie- 
rius. Ir pirmas puolėsi ant vedamojo 
“Junkerso”. Sovietų lėktuvai užpuolė 
priešą iš saulės pusės. Būdami greiti ir 
vikrūs visi trys lakūnai pasirinko sau 
cielius ir atidengė ugnį. Bet pirmoj ata
koj nepavyko nukirsti nei vieno priešo. 
Tik “Junkersas” atakuotas per Marty
nenko buvo pažeistas, sustojo jo dešinys 
motoras ir palengvinimui saves jis išmetė 
bombų krovinį. Jis jį dar pavaišino kul

kų lietum ir matė, kaip priešo bombne- 
šys smunka žemyn.

Kiti keturi priešo bombininkai kur pa
kliuvo išmetė bombas ir išlakstė į’ visas 
puses. Artimiausį iš jų nusivijo Marty
nenko, jis gabiai manevruodamas taip 
arti* priėjo prie vokiečių lėktuvo, kad 
matė, kaip nusigandę vokiečių lakūnai 
blaškėsi. '

— Ne, neištruksi! — tarė Martynen
ko ir paleido spiečių kulkų.

Priešo bombininkas pradžioj krito že
myn, bet paskui išsilygiavo ir padidino 
spartą. Maksimovas vėl priartėjęs palei
do į bombininką spiečių kulkų. “Junker
sas” skubėjo visomis jėgomis linkui fron
to linijos. Buvo matyti, kad jis pašau
tas, bet nori nusileisti savo pusėj už 
fronto. Martynenko užskrido viršun 
“Junkerso,” išleido iš sparnų ratus ir 
drožė ratais į priešo lėktuvo dešinį 
sparną. Visi Sovietų lakūnai matė, kaip 
nuo šio smūgio “Junkersas” nukrito že
myn, apsivertė ir užsidegė.

— Visgi dabaigė priešą, — mąstė ko- 
mandierius apie drąsų savo sandraugą.

Martynenko padarė ratą ir perskrido 
vietoj, kur priešas nukrito. Lėktuvas de
gė, netolimai jo pleškėjo ir kitas, matyti 
Andrejevo ir Storčakovo numuštas.

— Atsakita nebloga! — mąstė Marty
nenko ir prisijungė prie draugų. Ore 
nesimatė nei vieno priešo lėktuvo. Tik 
dabar jis pastebėjo, kad su draugu ne 
viskas tvarkoj, jis ir Storčakovas atsis
tojo iš abiejų pusių ir taip sėkmingai vi
si grįžo į savo orlaukį.

— Uždavinys atlikta. Trys priešo lėk
tuvai numušta, vieną Martynenko patsai 
vienas, kitą mudu, — raportavo koman- 
dierius.

Lakūnų Gyvenimas Pafrontėj.
Bombininkai skrido ramiai ir tvarkiai, 

— rašo L. Lincas. — Aplinkui oras pil
nas vienodo ūžesio. Jie skrenda į vaka
rus. Pulkininkas Chorebovas stovėjo or
laukyj ir per žiūronus sekė bombininkus.

— Raketa! — tarė jis.
Greta jo stovėjęs pulkininkas laikė 

pakeltoj rankoj revolverį su raketa. Šū
vis— ir ore iškilo baltu debesėliu rake
ta. Tuojau naikintuvai suūžė ir atitruko 
nuo žemes, padarė lanką, pasivijo ir pri
sijungė prie bombininkų.

Šis oro žygis buvo gerai aptartas pul
kininko Chorebovo ir majoro Gončarovo 
pereitą naktį prie mažos lemputės... Nak
tį paruoštas oro žygis prasidėjo dabar. 
Gal būti už kokio pusvalandžio ant faši
stų karių galvų, jų tankų, nukris dešim
tys tonų bombų. Mūsų naikintuvai lydi 
bombininkus, kad apsaugojus juos nuo 
priešo naikintuvų. 1

Vakare lakūnai, mechanikai, šturma
nai susirenka į slėptuves, apvalo savo 
batus, drabužius, pasilsi, aptaria dienos 
žygius ir pasirengia sekančiai dienos ko
vai. Juokai, kalbos, kas tai uždėjo plok
štelę ant patefono.

— Pasveikinimas nuo Timofejevo, — 
sako draugams daktaras. — Buvau pas 
jį. Pasiuntėme jį giliau į užfronte sani- 
tariškame lėktuve. " . , .

Timofejevo lėktuvas nukentėjo mu- 
šyj... Jo lėktuvas nuvirto priešo užimtoj 
teritorijoj. Kada jis kiek atsigavo, iš
girdo vaikišką balsą:

— Dieduli, kas tu?
— Sovietų lakūnas.
— Palauk, mes tave tuojau pasiųsime 

per raistus į Sovietų pusę. Ir kolchoz- 
nikai balomis-ir raistais pristatė jį į So
vietų- pusę...

— Kelkitės! — ryte 4-tą valandą da- 
vą komandą leitenantas.

Lakūnai pašoko iš guolio, greitai prau
sėsi ir pusryčiavo. Orlaukyj jų jau laukė 
lėktuvai su ūžiančiais motorais, naujais 
bombų ir kulkų kroviniais. Kovos diena 

’ prasidėjo.
Sovietų Oro Didvyriai

Štai kur dešimts didvyrių lakūnų. Jais 
yra kapitonas G. Petrovas, gabus lakū
nas, atlikęs virš 120 skridimų, vadovavęs 
daugelyje mūšių. Petrovas anksčiau bu
vo apdovanotas du kartus Raudonosios 
žvaigždės oridenu, vieną iš jų gavo už 
kovą prieš Vokiečius.“

{Daugiau bus)

Mezgėjos Neims Vakacijų
Gegužės 29 d. Chicagos 

mezgėjos, per paskutinius 6 
mėnesius numezgusioš labai, 
daug svederių ir kojinių Rusi
jos kareiviams, specialiai pa- 
kvietusios motinas, kurių sū
nūs kariauja Amerikos kariuo
menėj, nusiėmė paveikslus. 
Mezgėjų sekretorė d. Russell 
išdavė turtingą raportą iš 
mezgėjų darbo. Mariau, kad 
greitu laiku ji spaudoj pa
skelbs, kiek iš viso iki šiol mez
gėjos nuveikė, pažymėdama 
tas, kurios stojusios prie mez
gėjų grupės iki šiol mezga ir 
į kiekvieną susirinkimą atne
ša af tai kojinių ar svederių.

Kilo klausimas ar nereiktų 
per vasaros karštus mėnesius 
pertraukti susirinkimus ir tik 
pasiėmus vilnų, mėgsti ir ko
mitetui priduoti savo darbą. 
Tuoj pasigirdo mintis, kad 
mūsų sūnūs fronte ir vasaros 
metu kariauja, tad ir mes ne
galime imti vakacijų. Pakol 
Ašis nebus sumušta, mes ne
galime nustoti dirbusios, kad 
ir per karščius; negalime gy
venti kaip paprastai. Visos 
kaip viena sutiko, kad vieną 
kartą į mėnesį ateiti į susirin
kimą tai labai mažas pasiau- 
kavimas palyginus su tuom, 
ką šioj kovoj atiduoda šalies 
kareiviai. Jie aukauja savo gy
vastį. Nutarta laikyti susirin
kimus, kaip paprastai — kas 
ketvirtą penktadienį.

Mezgėjos pilnai sutinka su 
Mrs. Rooseveltienės pasaky
mu, kad“Mes šiandien esa
me tiek daug skolingi Rusijai 
ir Chinijai, kad mes galime 
pareikšti dėkingumą pasiunti
mu jiems visko, kiek mes iš
galime savo fondais.” Jos pa- 
siryžusios dar daugiau mėgsti 
ir dar daugiau į tą darbą į-

sijos kareiviams ir priduoti 
Russian War Relief komitetui.

Birželio 26 d. mezgėjos vėl 
susirinks į “Vilnies” svetainę. 
Būtų malonu matyti daug nau
jų, veidų tame susirinkime. '

Dalyvė.

SSSR Generalio Konsulato At
stovas Lietuvių Mitinge

Birželio 19 Dieną

Chicagos lietuviai rengia 
savo mitingą pareiškimui sa
vo paramos Sovietų Sąjungai 
šio mėnesio 19 d. Mitingą ren
gia Sovietų Karo Pagalbai Lie
tuvių Komitetas. Tai bus masi
nis mitingas tikra to žodžio 
prasme, ries nėra mažiausios 
abejonės, kad Chicagoš lietu
viai susirinks dideliai^ būriais.

Kad perduot oficialiai mūsų 
sveikinimus Sovietų Sąjungai 
— tai šaliai, kuri dabar stovi 
Susivienijusių Tautų pirmose 
kovos eilėse, į mitingą buvo 
pakviestas SSSR atstovybės at
stovas. Kadangi SSSR genera- 
liame konsulate, New Yorke, 
vienas pareigūnų yra lietuvis, 
konsulatas rado tinkama siųs
ti jį savo atstovu į mūsų mi
tingą. Tas atstovas, Povilas 
Rotomskis, kalbės mitinge lie
tuviškai, perduos savo sveiki
nimus ir pareikš savo padėką 
už jo atstovaujamai šaliai tei
kiamą paramą.

Chicagos lietuviams bus įdo
mu užgirsti, ką pasakys tas 
diplomatas. Mes žinome, kad 
rytiniam fronte, Sovietų fron
te, dabar yra rišamas pasaulio 
likimas. Išgirsti žodį oficialaus 
atstovo tos šalies dabar yra 
nepaprastai svarbu.

Be to, mitinge kalbės sve
tys iš Chicagos Rusų Karo Pa
galbos (RWR) Komiteto ir ži
nomas Chicagos lietuvių visuo

menės veikėjas. Meniška prog
rama bus tokia, ‘ kokią retai 
tenka turėti mitinge. Dainuos 
savi ir kviesti chorai, solistai, 
grieš garsus smuikininkas.

Mitingu jaučiamas nepa
prastas susidomėjimas tarp 
visų lietuvių. Chicagos lietu
viai visuomet nuoširdžiai rė
mė finansiniai karinę ir medi
cinišką pagalbą Sovietų Sąjun
gai. Tame mitinge lietuviai 
pareikš ir savo moralę pagal
bą, savo padrąsinančius karš
tus sveikinimus sovietinėms 
tautoms, jų tarpe ir lietuvių, 
nacių užpuolimo ant jų šalies 
metinių proga.

Sovietų Karo Pagalbos 
Lietuvių Komitetas.

Norwood, Mass.
■ » 

Komedija “Netikėtai” ir Nor
wood© yyrų Choras Vadovy

bėj W. Petrick

Vyrų Choras, padedant mo
terims iš Apšvietos Moterą 
Kliubo, susimokino gražią ko
mediją. Prie komedijos dar 
pridėjo du dialogus: “Gudrus 
Kareivis,” kurį sutaisė Victo- 
ras žilaitis, Jr. iš atsiminimų 
ir “Nedaperėta Porelė,” kurį 
sutaisė jaunas senis-Pakarklis. 
O Vyrų Choras, vad. W. Pet
rick, puikiai padainuoja dau
gelį skambių dainelių.

Norwoodieciai tokią progra
mą pildė Norwoode, West 
Lynn ir Hudson, Mass., ir vi
sur publiką pilnai patenkino.

Ateinantį rudenį, jei tik pa
sitaisys sąlygos su gazolinu, 
norwoodiečiai galėtų aplanky
ti visas didžiąsias kolonijas ir 
duoti puikias programas su 
nedideliais iškaščiais.

Vyrų Choras plačiai daly
vauja pažangiųjų lietuvių ju
dėjime ne tik ant vietos, bet 
ir plačioj apylinkėj. Dabar 
nusitarė dalyvauti Laisvės pik

nike, liepos 4 d., Maynard, 
Mass. Už tai lietuviški hitleri
ninkai jau antrą sykį Vyrų 
Choro pianą sužalojo, kad ne
galima būtų juo naudotis. Hit
lerininkų tokis chuliganiškas 
elgesys dar labiau vyrus su
bendrina veikimui pažangia
jam judėjime.

Lietuvių. Darbininkų Susivie
nijimo 3 kp. remia Sovietų Są
jungos nuo karo nukentėju
sius. Priėmė dėžutes parinki
mui aukų ir jau turi surinkę 
keliasdešimts dolerių. Birželio 
3 d. susirinkime apie pora de- 
sėtkų narių pasiėmė “Laisvės” 
pikniko tikietukų platinimui, 
šiemet bus sunkiau pasiekti 
pikniką dėl gazolino stokos. 
Bet geri “Laisvės” patrijotai- 
rėmėjai jau dabar planuoja, 
kaip sučėdinti gazolino, kad 
galėjus nuvažiuoti ir kitus nu
vežti į pikniką. Komisija pra
deda organizuoti automobilius 
ir žmones važiavimui.

Vėliau paskelbsim pasek
mes, kiek automobilių surink
sim važiavimui į “Laisvės” 
pikniką.

LLD 9 kp. Koresp.

Žada Išnaikint Žydus už 
Anglų Oro Bombas 

Naciam
Berlin. — Vokiečių pro

pagandos ministeris Goeb
bels grūmoja išnaikint žy
dus už tai, kad Anglijos or
laiviai daugmeniškai bom
barduoja Vokietijos mies
tus.

Pasak Goebbelso, tie an
glų oro žygiai esą “sukur
styti žydų.” Jis pripažįsta, 
kad Anglijos orlaiviai pada
rė didelių nuostolių naciam.

traukti moterų. Ir ištikro, pa- 
mislijus, kiek daug yra Chica
go j e lietuvių moterų supran
tančių tą taip teisingą pasaky
mą, tai mezgėjų grupė tikrai 
per maža. Rodos “Vilnies” 
svetainė turėtų būti permaža, 
jei visos dalyvautų. Kviečia
me, sesutes, ateiti į kitą susi
rinkimą ir atlikti savo parei
gą, prisidedant prie to svar
baus darbo.' Mezgėjų, kad ir 
netokia didelė grupė, kokia 
galėtų būti, jau yra atlikusios 
puikaus darbo mezgimu ir au
kų sukėlimu.

Mezgėjų, komitetas pavaiši
no visas skaniais namie kep
tais keiksais ir arbata. Bai
giant susirinkimą komitetas 
atsikreipė dėlei aukų. Surink
ta virš vienuolikos dolerių. 
Pasvarsčius, kam tas aukas 
skirti, ar į mezgėjų fondą ar 
kitam kam, nutarta nupirkti 
ką nors šios šalies kareiviams 
ir pasiųsti per ŪSO (United 
Service Organization). Mezgė
jų fonde, kaip girdėjosi iš sek
retorės rapbrto, dar yra virš 
septyniolikos dolerių.

Susirinkime dalyvavo vieš
nia iš San Francisco, Cal., 
Barbara Dansot. Tuom laiku 
ji viešėjo Chicagoj pas savo 
gimines. Pakviesta pakalbėti, 
viešnia pareiškė didelį pasigė
rėjimą chicagiečių moterų vei
kimų abelnai ir mezgėjų ypa
tingai. Ji priminė, kad San 
Friancisco labai mažai lietu
vių gyvena ir ten mezgėjų 
grupė susideda iš lietuvių, lat
vių, ir estų. Visos dirba su
tartinai. Jų darbas, kaip pri
minė viena iš chicagiečių, ir 
mums žinomas, nes laikas nuo 
laiko matosi spaudoj aprašy
tas.

Man rodosi, kad kitame su
sirinkime reikėtų pakelti klau
simą aukų rinkimo tarp pla
čios visuomenės. Iki šiol dar 
renkama tik tarp tų, kurios 
mezga, išskyrus tada, kada 
būna" mezgėjų surengtas pa
rengimas. Jeigu būtų nutarta 
ir komitetas atsikreiptų bile 
kuriame susirinkime bei suei
goj, daugelis sutiktų paaukoti 
tam svarbiam darbui. ' Vilnų 
fondas visai mažas. Jį reikia 
dapildyti ir įtraukti daugiau 
mezgėjų. Tada ’ dar daugiau 
mezgėjos galės nurhegsti “ Rū-

DIDIEJI LIETUVIŲ 
 ' L1 UI ____’ PIKNIKAI 
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Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

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

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką 
, \ « « » j

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS. 
'..'if*'

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

y- v t/* * I*? ’• yC• .s < *« • t •.< * ■«

ftwWIyn,N- ¥• ■■ Liepos-July 5 d
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
j įįpyjinkes lietuvių

KĮASIIUS CLINTON PARK
BETTS IR MĄSPETH AygNUES, MASPETH, N. Y.

Pi* - R|‘gs-ScP<- 6
Ęengia PJiila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 

dienraščio “Laisvės.” Visą organizacijų ir asmenų prašome įsi- 
temyti aukščiau pažymėtas dienas ir nieko nerengti tose apy- 
linlcės/ę,Jcųr yra ruošiami ęįkhikai “Laisvės” naudai.

‘ ’ Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.'
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TALKININKAI SUMUŠA 
JAPONU ORLAIVIUS 
AUSTRALIJOS SRITY

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, birž. 14. — Generolo Douglas Mac- 

Arthur’o štabas šiandien išleido tokį pranešimą:
Šiaurvakarinė sritis:
Darwin. — Dvidešimt septyni dideli japonų bom

banešiai, lydimi penkiolikos greitųjų Zero kovos lėk
tuvų, atakavo čionaitinę talkininkų orlaivių stovyklą 
ir padarė truputį nuostolių. Mūsų kovos lėktuvai nu
šovė žemyn vieną priešų lėktuvą ir mes praradome 
vieną savo lėktuvą.

Šiaurrytinė sritis:
New Britain, Rabaul. — Nedidelė grupė talkininkų 

orlaivių pataikė bombomis į čionaitinę japonų stovyk
lą ir į prieplaukų ruožtą.

New Ireland, Simberi Sala. — Talkininkų lėktuvų 
grupė sėkmingai atakavo japonų laivus.

mušė apie 300 vokiečių, susprogdino jų amunicijos 
sandėlį ir sunaikino kitų reikmenų sandėlius ir priešų 
susibūrimus.

Viename sektoriuje vakarinio fronto Sovietų arti
lerija susprogdino vokiečių amunicijos sandėlius, nutil
dė jų kanuolių baterijas ir išblaškė kelias grupes vo
kiečių pėstininkų.

Sovietų lakūnai pietiniame fronte, dviem atvejais 
atakuodami priešų orlaivių stovyklas, sunaikino 22 vo
kiečių orlaivius.

metų amžiaus, J. Bložinski 
yra kamantinėjamas už blogą 
pasielgimą su merginomis po 
num. 11 Golf Ave. Gali pa
kliūti į bėdą. Jaunuoliai turė
tų gražiai apsieiti su mergino
mis, tai nereikės po teismus 
tąsytis.

Galinga Karinė Chica- 
gos Demonstracija

Graikijos Karalius pas 
Prezid. Rooseveltą

Australija, birž. 15. — Šiandieninis Jungtinių Tautų 
štabo pranešimas sako:

Darwin. — Talkininkų lėktuvai užpuolė aštuonioliką 
iki dvidešimt penkių Japonijos Zero lėktuvų ir kauty
nėse Sunaikino keturis priešų lėktuvus. Mes netekome 
vieno lėktuvo, bet jo lakūnas tapo išgelbėtas.

Jungtinių Tautų oro žvalgyba nužiūrėjo, kad japonų 
. bombanešiai skrenda netoli Darwino; ir, turbūt, todėl 

priešų bombanešiai pasijuto priversti lėkt šalin, nepa
siekus taikinio ir nenumetus jokios bombos.

Solomon Salos:
Sohana. — Talkininkų orlaivių grupė bombardavo 

čionaitinius priešų įrengimus nakties laiku.
Rytinė sritis:
Newcastle. — Pakrančių kanuolės šaudė į nužiūri

mą japonų submariną.

Chicago. —Milionas chi- 
cagiečių birž. 14 d. marga
vo galingoje demonstracijo
je už pergalės laimėjimą 
1942 m. Tai buvo įspūdin
giausia demonstracija vie
nybės — visų tautybių, ti
kybų, negrų ir baltųjų, pro
fesionalų, darbininkų, bro
liškų ir kultūrinių organiza
cijų ir kt.

Dar Teks Pasiaukoti
Chicago. — Karines ga

mybos tarybos pirmininkas 
Donald M. Nelson gyrė A- 
merikos darbininkus už to
kį spartų ir gabų dirbimą 
karinių pabūklų savo šaliai 
ir jos sąjungininkams. Kar
tu jis įspėjo, jog dar teks 
daug pasiaukot, kol bus lai
mėta pergalė.

Washington. — Atskrido 
Graikijos karalius Jurgis 
II su savo ministeriū pir
mininku Eūianueliu Tsude- 
rosu, iš Egipto, 
tas Rooseveltas 
juos priėmė.

Karalius nori 
merikos ginklų paramos 
graikams, kariaujantiems 
išvien su anglais prieš na
cius ir italus.

Tsuderos pareiškė, kad 
dauguma karinių Graikijos 
jėgų pabėgo su anglais, ka
da hitlerininkai baigė už
imti tą kraštą.

Saliūnų bartenderiai gerai 
apsižiūrėkite, kad neduotumė
te jauniems svaiginančių gė
rimų. Vienas jau gavo $50 pa
baudos. Tai bartenderis iš 
Pauls Cafe, 127 Jackson St. 
Įstaigos savininkas, pastatyda
mas jį darban, informavo, kad 
neparduotų svaigalų nepilna
mečiams ir sakė, kad jeigu 
kas atsitiks, tai jis pats bus 
kaltas.

Preziden- 
nuoširdžiai

Lawrence, Mass

šeimynos gaus kenavimui 
cukraus po svarą ant keturių 
kvortų.
įsakymo,
aplikacijas 
ta, kokius 
kiek.

Kurios nepildys šito 
bus baudžiamos. Į 
turi būti pažymė- 
fruktus kenuos ir

Lawrence jaunuo-Nemažai
lių yra išvažiavusių į Jungti
nių Valstijų, armiją. Vėliau 
bus pasistengta surinkti var
dus ir paskelbti spaudoje.

Siaučia Žiaurūs Mūšiai Sevastopolio 
Srityje; Sovietai Padare Dideliu 
Nuostolių Naciams ties Charkovu

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 15. — Sovietų Žinių .Biuras išleido 

sekamą vidunaktinį pranešimą:
Sovietų kariuomenė linkui Charkovo vedė mūšius 

prieš vokiečių tankus ir pėstininkus.
Sevastopolio srityje tęsėsi nuožmūs mūšiai, per ku

riuos mes atmušėme priešų atakas.
Kitose froųto dalyse buvo mūšių, turėjusių vietinės 

svarbos.
SUNAIKINTA 377 NACIŲ ORLAIVIAI

Praeitą savaitę, nuo birželio 7 iki 13 d. įimtinai, 
sovietiniai lakūnai per kautynes ore ir užpuolimus ant 
priešų orlaivių stovyklų ir, priešlėktuvinės Sovietų 
kanuolės sunaikino 377 vokiečių orlaivius. Sovietai tuo 
pačiu laiku neteko 135 lėktuvų.

NUSKANDINTA DU VOKIEČIŲ TRANSPORTAI
Barents Jūroje vienas sovietinis laivas nuskandino 

du vokiečių transporto laivus, viso 15,000 tonų.
Birželio 13 d. Sovietų oro jėgos sunaikino bei sun

kiai sužeidė 90 vokiečių tankų, 280 motorinių trokų 
su kariais ir reikmenim ir du gazolino bakus; nutildė 
30 priešų kanuolių ir mortirų; susprogdino tris amu
nicijos sandėlius ir išvaikė, dalinai sunaikino, keturis 
batalionus priešų pėstininkų.

Charkovo linkmėje mūsų kariuomenė padarė vo
kiečiam didelių nuostolių. Viena Sovietų tankų grupė 
sunaikino iki trijų batalionų priešų pėstininkų ir dvi 
baterijas kanuolių.

Raudonosios Armijos daliniai viename sektoriuje 
šiaurinio fronto išmušė priešus iš punkto “D.” Vokie
čiai prarado 400 savo karių, užmuštų, ir daug įren
gimų.

Vienoj dalyj Kalinino fronto vokiečiai, pradėdami 
bombardavimu iš kanuolių, paskui padarė ataką. So
vietinė kariuomenė leido priešams prisiartint ir tada 
atidarė ugnį į juos. Hitlerininkai kiekvieną kartą bu
vo priversti pasitraukt atgal.

Kitoje fronto dalyje mūsų artilerija, komanduojama 
Volkovo, sunaikino bateriją priešo kanuolių ir išvaikė 
būrį jų raitelių.

Astuoni vokiečių orlaiviai buvo nušauti žemyn per 
penkias jų darytas atakas prieš Murmanską birž. 13 
d. Keletas priešų orlaivių buvo perlėkę per Murmans
ko apsigynimus, bet nepadarė jokių nuostolių kari
niams įrengimams.

REGISTRACIJA GAZO
LINO GAUTI

Washington. — Valdiška 
kainų administracija pat
varkė, kad automobilistai 
septyniolikoje rytinių vals
tijų turi užsiregistruot vie
šose mokyklose liepos 1 iki 
3 d. gavimui naujų knyge
lių gazolinui pirkti.

Washington. — Mūšyje 
su Japonijos laivynu ties 
Midway sala žuvo amerikie
čių generolas Cl. L. Tinker, 
armijos orlaivių komandie- 
rius.

Tokio. — Japonai, be jo
kio patvirtinimo, pasakoja, 
kad jūrų mūšyje ties Mid
way sala jie nuskandinę 
ir vieną Amerikos šarvuot
laivį.

Pearl Harbor, birž. 15. — 
Neoficialiai pranešama, 
kad siaučia naujas didelis 
jūrų mūšis tarp Amerikos 
ir Japonijos laivynų ties 
Aleutų salomis.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
įnirtusiai kontr - atakuoja 
vokiečius už 15 mylių nuo 
Tobruko, Libijoj, kaip pra
nešta vakar.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
bos ranką drąsuoliams, kurie 
be persto j imo lieja savo krau
ją už mus visus. Būkite pasi
rengę stoti darban su pilna 
energija.

Šitą birželio 27 dieną pada
rykime istorine diena!

Mr. James Ewart pasakė 
gerą prakalbą L a w r e nce 
Chamber of Commerce ban- 
kiete, kuris įvyko YWCA au
ditorijoje. Jis kalbėjo apie So
vietų Sąjungos drūtumą ir 
narsumą ir prisirengimą. Jis 
sakė, kad nebus nė vienos ki
tos šalies, kuri taip narsingai 
kovotu už savo tautą 
vę. Jis nurodė, kaip 
agentai mėgina koją 
Sakė, kad trockistai

ir lais- 
visokie 
pakišti, 
ir pats

A. J. Felix prisipažino, kad 
jis pardavinėjo pieną kvorto
mis. Mat, jis turi mažą ūkę 
ir norėjo pasidaryti daugiau 
pinigų. Už tai tapo nuteistas 
30 dienų kalėjimai!.

Tūlas jaunuolis, 24 metų

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Te!. TRiangle 5-3622

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

MASKVA, birž. 14. — Sovietų Žinių Biuras šian
dien sakė:

Naktį birž. 13 į 14 d. buvo tęsiami mūšiai Charkovo 
ir Sevastopolio sektoriuose.

Neįvyko jokių reikšmingų atmainų kitose fronto 
dalyse.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto per dviejų 
dienų kautynes Sovietų kariuomenė sunaikino .600 
hitlerininkų.

Kitoje fronto dalyje mūsų kariai įsiveržė į vieną 
apgyventą vietą, užimtą priešų. Hitlerininkai ten pra
rado 200 kareivių ir oficierių.

Sovietiniai daliniai, veikią Leningrado fronte, už-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadineį, 18 d. 
birželio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Dalyvaukite visos nares, 
narių atsiveskite, 
org. (140-142)

DETROIT, MICH.
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 18 d., 7 v. v., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Narės esate 
prašomos nesivėluoti, nes po susi
rinkimui bus lošimas ir užkandžių. 
— M. G. Sekr. (140-142)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darb. Pašalpinė Draugystė 

Clevelande 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, (ad ateikite ir užsimokėkite. 
Susirinkimas įvyks birželio 17 d., 
Liet. Darb. Salėje, 8 v. v.—Koresp.

(138-140)

ir naujų 
P. Walant,

PITTSTON, PA.
LLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

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

Trockis su savo špiegais dirbo 
Hitlerio naudai.
chuliganai buvo nugalėti. Sta
lino vadovybėje buvo nugalė
tas beraštiškumas. Kuomet 
Sovietų valdžia paėmė krašto 
vadeles į savo rankas, tai bu
vo tik 45 nuoš. žmonių, kurie 
galėjo skaityti ir rašyti. O 
šiandien jau visi gali skaityti 
ir rašyti ir moka nuo prie
šų atsiginti. Nors Hitleris ma
nė, kad jis įeis Rusijon ir per
eis per ją, bet išėjo atbulai. 
Hitleris bus sumuštas. Ewart 
sakė, kaci “Raudonoji Armija 
bus įrašyta istorijon, kuri taip 
prisirengusiai triuškiną barš
kančią gyvatę. Rusija dabar 
yra mūsų alijantas ir mes tu
rime duoti jai visokią pagelbą, 
kiek tik galime.”

Šitam bankiete dalyvavo 
daktarų, advokatų ir stambių 
biznierių.

Bet visokie

Šiomis dienomis tapo sužeis
ti du žmonės. Abudu randasi 
General ligoninėje. Vienas iš 
jų lietuvis, Jonas Karaliūnas. 
Karaliūnas yra 70 metų am
žiaus. Vėlinu jam greitai pa
sveikti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 37 kuopa laikė susirinki
mą. Apkalbėta daug dalykų. 
Pasirodo, kad ateityje bus

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

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 bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

veikiama daugiau. Daugiausia 
buvo kalbėta, kaip nuvažiuoti 
į “Laisvės” pikniką liepos 4 
dieną. Katrie turi automobi
lius, pasižadėjo per tūlą laiką 
niekur nevažinėti, idant sūsi- 
taupyti gazolino, kad galėtų 
nuvažiuoti į pikniką. Taipgi 
visi draugai apsiėmė piknike 
dirbti.

Gerai, draugai, dabar tik 
platinkite tikictus, kad nerei
kėtų grąžinti neparduotus. J. 
Slavėnienė savo užduotį jau 
atliko ir visą knygutę išparda
vė. Kas bus sekamas?

Ta pat draugė Slavėnienė 
renka pinigus dėl “Laisvės” 
pikniko.

Visi darbuokimės, kad pik
nikas būtų pasekmingas.

* LIETUVIŠKA ★:

Rhelngold Extra Dry Alus 2 
Didelis pasirinkimas visokių (
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. ■
411 Grand St., Brooklyn .

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
O’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

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.
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar } 
naktį, greit suteiksime i 
modernišką patarnavimą. į 
Patogiai ir gražiai mo- J 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar- , 
nayimu ir kainomis bū- r. 

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

1 
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NewYork(K<ž8K02felliiloi
Paradas Pasakė Daugiau, 
Negu Pasakytų Žodžiai

Smagios Išleistuvės 
Į Kariuomenę

Birželio 7 d. jvyko Petro 
Velykio išleistuvės j kariuome
nę, kur ir man teko dalyvauti. 
Nors Petras man buvo dar ne
seniai pažįstamas, bet jis bu
vo mano vyro bendradarbis ir 
geras draugas. Amerikoj gi
męs, Lietuvoj užaugęs ir dar 
neseniai atvažiavęs į šią savo 
gimtąją šalį, nors dar jaunas 
amžium, bet jau pusėtinai ge
rai vartoja anglų kalbą ir tu
rėjo gerą darbą prie dirbimo 
daktarų įrankių. Ne tik pats 
buvo geras darbininkas, bet 
jau ir kitiems parodydavo, 
kaip darbas turi būti atliktas, 
pirma darbas pereina per jo 
rankas. Tai yra garbė turėti 
tokį gerą darbą Lietuvoj au
gusiam jaunuoliui.

Susirinkus visiems svečiams, 
kurie atėjo jį pagerbti, Petras 
visus maloniai paprašė prie 
stalo pietauti ir pats atsisėdo 
sykiu su savo sužieduotine, 
ant kurios rankos žvilgėjo gra
žus deimantinis žiedas. Bet 
pažvelgus į jos akis, jos taip 
pat žvilgėjo nepraleisdamos 
ašarų pro blakstienas. Petrui 
taip pat gaila buvo palikti sa
vo sužieduotinę, bet jis rami
nančiais žvilgsniais ir linksma 
šypsena meiliai kalbėjo į jąją. 
Papietavus, svečiams besišne
kučiuojant, Petras ir jo sesutė 
su vyru maloniai vaišino sve
čius skaniais gėrimais.

Kiek vėliau, apie 10-tą vai. 
vak., atvažiavo p. K. Leveckis, 
tos pačios dirbtuvės, kur Pet
ras dirbo, vyresnis prižiūrėto
jas, ir p. Karpus, atsivežė re
kordines mašinas, pasidėjo ant 
stalo, prijungė prie elektros, 
pastatė garsiakalbį viduryje 
kambario ir pagrajino keletą 
gražių dainelių. K. LevČbkis 
sakė, kad jie nori padaryti 
Petro žodžius neišdylančiais: 
ką jis pasakys šiandien per šį 
garsiakalbį, tai pasiliks su mu
mis ant visados. Ar jis grįš, ar 
negrįš, o mes jo žodžių klau
sydami visada jį atsiminsime. 
Vienok ne tik vieną Petrą Ve- 
lykį pakvietė prie garsiakal
bio, kaipo išeinantį į kariuome
nę, bet ir visiems buvusiems jo 
išleistuvėse davė progos tarti 
savo žodį, kurie liko neišdy
lanti. Visi linkėjo Petrui lai
mingai nugalėti priešą ir links
mam sugrįžti.

Pirmą sykį man teko daly
vauti tokioj smagioj parė j. 
Jqs įspūdžiai pasiliks ant visa
dos.

Linkiu Petrui narsiai kovoti, 
nugalėti priešus užpuolikus ir 
laimingai sugrįžti.

J. Stanke.

Taip pareiškė didžiojo New 
Yorko majoras LaGuardia po 
milžiniškojo “New York at 
War’’ parado.

“Koks parodymas vieningu
mo ir kooperacijos,” pareiškė 
jis savaitinėje savo prakalbo
je į gyventojus per miestavą 
radijo stotį WNYC pereitą 
sekmadienį. Paradas, sakė jis, 
“buvo pranešimu pasauliui, 
kad mes esame pasiryžę pada
ryti galą naikinimui ir mirčiai, 
kurie tapo užmesti pasauliui 
per Hitlerį ir Mussolinį ir Mi
kado.”

Džiaugsmingai majoras at
siliepė apie darbininkų divi
zijas parade, sakydamas, jog 
tai buvo “didingas pavyzdis 
vieningumo. Nebuvo AFL ar 
CIO konflikto. Visi užėmė sa
vo vietas parade. Jie visi buvo 
amerikonai — visi amerikonai 
dabar. Milžiniška demonstra
cija vieningumo.”

Apie norėjusius kenkti pa-

radui penkta ir šešta kolonis
tus majoras atsiliepė:

“Visos pastangos piktų 
penktakolonistų ir jų pastum
dėlių, šeštakolonistų, tapo va
kar ištaškytos.

“Kaip jie turėjo gėdytis sa
vo pastangų įnešt nevieningu
mą ir pakirst ūpą to puikaus 
ištikimo amerikinio kūno, tų 
puikių newyorkieciu, tų vyrų 
ir moterų.

“Gal ims ilgai, gal bus sun
kumų, bet pergalė bus mū
sų,” pareiškė majoras. “Mes 
vedame kelią į geresnę, sma
gesnę, daug pastovesnę taiką 
naujame pasaulyje.”

Iš tiesų, kaip gėdingai turė
jo jaustis tie visoki nykštukai, 
kurie bandė skundais, melais, 
insinuacijomis ardyti tą vie
ningumą ir didumą šio para
do, stengdamiesi pastoti kelią 
patriotinių grupių dalyvumui 
parade ir tuomi pasitarnauti 
hitlerininkams.

Lietuviai Parade Maršavo 
Trijose Vietose

Milžiniškajame viso miesto 
“New York at War” parade, 
birželio 13-tą, lietuviai taipgi 
užėmė savo vietą. Viena gru
pė maršavo su Tarybų Sąjun
gos respublikas atstovaujan
čiais būriais, kita su “I Am An 
American” divizija, o trečia 
finale-pabaigoj.

Pirmosios dvi grupės mar- 
šavo iš ryto, pat pradžioj pa
rado. šiom dviem grupėm 
maršuotojų skaičius buvo leis
ta ribotas, kad neužtrukdytų 
militariškiem būriam išstojimą 
laiku. Pirmajam būriui, mar
šuoti su Tarybų Sąjungos res
publikų būriais, susirinko ga
na daug, tad tik dalis iš anks
to nesiregistravusių galėjo 
maršuoti. Taipgi su apgaila 
komitetas atsakė maršavimą 
moterims su mažais vaikais, 
kadangi parado komiteto buvo 
nustatyta, jog pirmuosiuose 
būriuose vaikučiams būtų per 
tolimas, perdaug varginantis 
ėjimas.

Kelis desėtkus blokų, spirgi
nančiame karštyje, džiaugėsi 
ištesėję ir stipruoliai.

Paskiausiame būryje, priete
moj, irgi maršavo nemažas 
būrys lietuvių, kurie dėl dar
bo ar kitų priežasčių nebuvo 
galėję maršuoti su rytiniais 
būriais ir kurie nebuvo galuti
nai privargę tėmijant paradą. 
Didžiuma, tačiau neištesėjo 
laukti parado pabaigos, dar

kiti nuskubino į Pil. Kliubo 
pikniką.

Lietuva ir lietuviai buvo at
stovauti Sovietų Sąjungos mil
žiniškam, vienam iš viso para
do gražiausių flotų, ant ku
rio šonų virš 16-kps didžiulių 
V buvo užrašyta visų 16-kos 
respublikų, tame skaičiuje ir 
Lietuvos vardas. Ant floto va
žiavo pora jaunųjų lietuvių 
tautiniuose drabužiuose, kaip 
kad važiavo ir kitų 15-kos tau
tų atstovai. Ant floto atstovau
jančio Sovietų Sąjungos dar
bo, meno, ir kitus simbolius 
taipgi buvo lietuvių jaunimo.

Flotas buvo gražiai apibū
dintas ir per radijo, kuris per- 
davinėjo svarbiausius parado 
požymius negalėjusiems daly
vauti parade.

Lietuviai pirmiausiame bū
ryje, maršavusieji su tarybinių 
respublikų tautomis, buvo pa
sipuošę tamsiomis kelnėmis ir 
sijonais, baltais marškiniais- 
bliuzėmis, mėlynomis kepurė
mis su baltais apvadais ir mė
lynais kaklaraiščiais, nešini 
Amerikos vėliavos kardais. 
Pirmą eilę sudarė jaunos mer
ginos moterys ir tas, be abejo, 
prisidėjo prie padauginimo 
aplodismentų, kurie ir taip 
buvo gausūs kaipo grupei, ku
ri atstovauja vieną iš 16-kos 
didvyriškos Sovietų Sąjungos 
respublikų. Rep.

Smaidjas, “Bobbie” ir “Ricky” 
Vizdunas, Olga Lukauskas, 
Mary Filą, Tony Yakštis, Tony 
Navickas, Zene Bechis, Vala- 
rie Petruska.

Programoj turėta įspūdin
gas momentas, kada choro ve
dėjas Kazakevičius, po sma
gaus ir publikos įvertinto gru
pės šokio, perstatė Tony Yakš- 
tį, pažymėdamas, jog tai dė
ka jam ši grupė sumokinta ir 
kad :j.į; paskutiniu sykiu mato
me programoj prieš jam išei
siant J. V. Armijon, kad išei
na jau šį penktadienį. Publi
ka audringais aplodismentais 
palydėjo Antaną, įvertindama 
jo darbą ir palinkėdama lai
mingos kloties armijoj.

Po programos Geo. Klimas 
traukė šokėjų judžius jiems 
šokant ant lauke esamos plat
formos, o kiti piknikautojai 
linksminosi ir salėje ir sode. 
Dar kiti išvaikščiojo apžiūrėti 
gretimais esamą gražų Tibbets 
Brook Parką ir jo prūdą. Iš 
tikro čia labai graži aplinku
ma. Brooklyniečiai džiaugėsi 
čia atvykę.

Piknike matėsi svečių ir iš 
kitų miestų.: Burbai, Liaudans- 
kienė ir, regis, tūli kiti iš 
Stamfordo, Geo. Stasiukaitis 
su drauge iš Cliffside, taipgi 
dalyvavo Bronxo ir Yonkers 
lietuvių, nors pastarieji ir ne
didelėj grupėj, kadangi tą 
dieną įvyko jų miesto karinis 
paradas. Rep.

Pakvietimas
Aš, Jonas S. Ragelis, širdin

gai kviečiu savo gimines ir 
draugus-pažįstamus iš Brook
lyn© ir apylinkės dalyvauti 
Lietuvių Piliečių Kliube, 60-39 
56 Dr., Maspeth, N. Y., pami
nėti Jonines. Tai bus šeštadie
nį, 27 d. birželio, 7:30 v. v.

Svečius mielai priimsiu su 
skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Tad prašome nepamiršti 
dienos — malonėkite dalyvau
ti. Linksmai praleisime laiką. 
Ačiū.

Jonas S. Ragelis,
Maspeth, N. Y.

Džiaugsmas Bukšniy 
Šeimoje

Pranas ir Vera Bukšniai, 
“Laisvės” geri draugai ir prie- 
teliai, pereitą šeštadienį, bir
želio 13 d., š. m., susilaukė 
sau didžio malonumo — gimė 
jų džiaugsmui buinus ir svei
kas sūnelis. Tatai įvyko Vic
tory Memorial ligoninėje.

Vera Bukšnienė dar randa
si minėtoje ligoninėje ir ten 
pat jos tumusis naujagimis. 
Pranas džiaugiasi kaip savo 
sūneliu, taip ir Verute, kuri 
skubiai sveiksta, kad galėtų 
auginti naują pribuvėlį.

Šių žodžių rašytojas Imki 
Pranui ir Verai Bukšniams 
laimingai išauginti savo sūne
lį taip, kad jis būtų taip pa
vyzdingas, kaip ir jo tėvai — 
Pranas ir V ei a.

Linkiu, kad naujagimis bū
tų džiaugsmu savo tėvams, ir 
išaugtų naudingu visuomenės 
nariu!

Visų Draugas.

Mezgėjų Atydai
Mezgėjos, kurios turite baig

tus dirbinius, yra prašomos tai 
atnešti į Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimą, kuris įvyks 
ketvirtadienio vakare, birželio 
18 d., Laisvės svetainėje.

Kadangi mezgėjų kontestas 
baigiasi su 22 d. birželio, tai 
norime baigtus mezginius iki 
paskirtam laikui priduoti.

Ssuri.nkime taip pat bus ga
lima gauti Sovietams Karui 
gelbėti skiriamai aukų rinklia
vos dienai skryneles, tad, ku
rios esat užsirašiusios aukas 
rinkti, būtinai ateikite į susi
rinkimą. Susirinkimas prasidės 
lygiai astuoniose.

Valdyba.

Jieškos Fondo Sunykimo 
Kaltininkų

Max L. Cohen, buvęs New 
Utrecht High School mokyto
jas, įkaitintas pražudyme iš 
studentų fondo $16,000, teis
me liudijo, kad jis tai daręs 
pagal buvusio mokyklos vir
šininko Rogalin nurodymus.

Teisėjas Goldstein sako, 
kad tyrinės ir Rogaliną.

Berniukas Pasikoręs
Norfnah Reimann, 15 metų, 

to vardo šeimos auklėtinis, 88 
81st St., rastas pasikoręs. Kū
ną atradus tarnaitė. Raštelyje,
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rašytame vokiečių kalba, būk 
nusiskundęs, kad nesiseka mo
kintis. Bet patyrinėjus suras
ta, kad jo mokslo rekordai lai
bai geri, taipgi buvęs gabus 
muzikas, gerai vartojęs kelis 
instrumentus ir kūręs muziką.

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDU KRAUTUVE

•SI•E

•S409 ir 417 GRAND ST.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandą
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

B

BROOKLYN, N. Y.
£

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAl
bS

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Irt

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
’ AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Policijos Pensijų Tarybai 
pereitą pirmadienį įteikta 485 
prašymai paliuosuoti iš tarny
bos ant pencijos.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK & RICH. HILL

Šį trečiadienį, birželio 17 d., 8 
V. v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
LLD 185 kp. susirinkimąs- Kurie 
nariai dar nesate už šiuos metus 
užsimokėję, malonėkite ateiti ir už
simokėti, nes Draugijos Konstituci
ja ‘ reikalauja, kad iki 1 d. liepos 
visi nariai užsimokėtų. — V. Pauk
štys. (140-141)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

žiaus, dirbti virtuvėje ir prie stalų 
patarnauti. Virti nereikės. Vieta — 
Žydų (Hebrew) senelių namuose. 
Alga $70.00 į mėnesį su pilnu už
laikymu. Telefonuokite: Bergen 
4-2728, arba kreipkitės, 198 Ste
vens Ave., Jersey City, N. Y.

(140-142)

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.

x (138-140)

Pabalti jos Kultūrine Taryba
Turėjo Gražy Pikniką

Keturių tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — bend
ras piknikas pereitą sekmadie
nį įvyko gana sėkmingas, ne
žiūrint, kad diena buvo labai 
nepatogi. Pačiu piknikan va
žiavimo laiku vietomis smar
kiai palijo ir visą popietį, at
rodė, kad bile minutę papliups 
smarkus lietus. Tas atbaugino 
daugelį žmonių nuo atvykimo 
į pikniką, bet atvykusioms ne
kenkė gražiai ir smagiai pasi
linksminti, daugiau nelijo.

Piknike turėta trumpa, bet 
graži programa. Ją išpildė in
dėnė žymi šokikė Sushila, 
akompanuojant tautiška bub- 
nelių muzika. Prakalbą pasa
kė Vladimir D. Kazakevich, 
žymus rusas visuomenininkas, 
apie Sovietų Sąjungos dabar
tinę padėtį ir dėlko ? tai šaliai 
reikalinga parama, kviesdamas 
susirinkusius paaukoti medi- 
kališkai pagalbai. Suaukota 
virš $80.

Dainų ir liaudies šokių prog
ramą įspūdingai išpildė žino
mas greatneckiečių lietuvių 
Choras Pirmyn, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus. Choras 
programai labai gerai pasiruo
šęs, harmoningai, žaviai sudai
navo “Amerika,” “Tykus bu
vo vakarėlis,” “Laukelis lau
kas,” užbaigai sugiedant “The 
Star Spangled Banner,” kartu 
su visa publika. Choro jauni
mas pasipuošęs tautiniais rū
bais, merginos su gyvų gėlių 
vainikais pasidabinusios. Pir
mai dainai sudarė įspūdingą 
V, paskiau sustojo paprastu 
būriu.

Protarpyje dainų, chorui pa
siliekant ant estrados, choro 
šokikų grupė ir solistė pašoko 
liaudies šokius, kurie, kaip ir 

‘dainos, publikos buvo entu
ziastiškai sutikti stipriomis 
ovacijomis. Solo šoko Anne 
Hurlena. Kiti šokėjai: Lena 
Hurlena, “Frappy” ir Albie

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,
žluleriai yra gražiausios ir

BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanos

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

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

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.

a t—t

i’\ GREEN STAR BAR & GRILL
i LIETUVIŠKAS KABARETAS
1★★★★★★★★★★★★★★★★★
t Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir
l pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”,
j nes žino, kad visados bus patenkinti.
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TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givuris

Geriausias Alus Brooklyn© 
j adresas •

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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