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Metams
v

ninku Susivienijimo Seimo te- 
pasiliko tik vienas mėnuo. Sei
mas prasidės liepos mėnesio 
20 dieną Čikagoje ir tęsis apie 
keturias dienas.

Nereikia nei sakyti, kad šis 
mūsų Seimas bus biskelį kito- 
kesnis, kaip buvusieji. Nes 
mes gyvename karinį laikotar
pį, — laikotarpį, kuris palie
čia ne tik mūsų kraštą, mūsų 
organizacijas, bet ir šeimas ir 
kiekvieną individualą.

RAUDONOJI ARMIJA PRALAUŽĖ VOKIEČIU LINIJAS
a

LIETUVIŲ DAINOS MENO 
IŠKILME MASKVOJE

Pereito antradienio “Laisvė
je” skaitytojas bus pastebėjęs 
LDS Centro Valdybos rinkimų 
pasekmes. Rinkimuose šiemet 
dalyvavo narių mažiau, negu 
prieš du metu. Kodėl? Tai vis 
kalta toji nepaprasta padėtis, 
kurioje mums tenka gyventi.

Turime atsiminti, kad dau
gybė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo veiklių narių jau 
yra Dėdės Šamo armijoje. Vi
sa ’eilė narių laukia pašauki
mo. Net ir LDS Centro Sekre
toriui, Jonui Siurbai, gali pri
sieiti neužilgo vilkėti Dėdės 
Šamo kario uniforma.

Tas viskas, be abejo, atsilie
pia į visą 
mašineriją, 
Tas viskas 
Seimą.

Bet mes
Seimą padaryti pavyzdingiau
siu ir gyviausiu iš visų, nepai
sant kliūčių ir skerspainių.

mūsii organizacinę 
į josios 
atsilieps

funkcijas, 
ir į mūsų

esame pasiruošę

Didžiulė darbininkiška or
ganizacija — International 
Workers Order — šiemet savo 
suvažiavimo nelaikys. Veikian
tysis Komitetas taip nutarė.

Yra ir LDS eilėse narių, ku
rie manė, kad šiemet nereikė
tų LDS Seimo laikyti. Bet 
Centro Valdyba nutarė jį lai
kyti, nes suvažiavę mūsų de
legatai svarstys ne tik savo or
ganizacijos 
reikalus, 
kraštą, — 
kalus.

reikalus, bet ir 
liečiančius mūsų 
karo laimėjimo rei-

Lietuvių 
nijimas jau yra gražiai pasi
darbavęs mūsų krašto kari
nėms pastangoms stiprinti. Jis 
yra pirkęs už $70,000 karinių 
bonų. Jis išleido svarbią bro
šiūrą — “Kas reikia daryti 
atsitikime atakų iš oro, -— Pir
moji Pagalba.”

Dėi šios knygelės išleidimo 
LDS gavo daug laišku nuo 
miestų majorų ir nuo kitokių 
žymių visuomenininkų bei pa
reigūnų. Jie giria LDS ir dė
koja už tokios brošiūros išlei
dimą lietuvių kalboje.

Fraternalizmo klausimais iš
einą anglų kalboje žurnalai 
taipgi gražiai atsiliepė dėl ši
to LDS žygio, štai turiu po 
ranka “The Fraternal Moni
tor,” įtakingiausį fraternaliz
mo dirvoje angltj kalboj žur
nalą. Jis paaukojo ištisą pus
lapį raštui apie paminėtąją 
brošiūrą. Be to, “Monitor” iš
spausdino brošiūros viršelio 
pavidalą.

Darbininku Susivie-

Iš tikrųjų, LDS — vieninte
lė lietuvių organizacija Ame
rikoje, padariusi tokį žygį. Te
gu panašiu kuo pasirodo kuris 
kitas lietuvių Susivienijimas!

Bet tai ne viskas.
Kiek tik lėšos mums leis, mes 

turėsime ir ateityje nuolat gel
bėti mūsų krašto vyriausybei 
karų laimėti, žmones apsaugo
ti, — visokiausiais būdais ir 
priemonėmis dirbti, kad juo 
greičiau fašistinė Ašis būtų su
naikinta ir taika užtikrinta.

Šitokia dvasia persiėmę, aš 
tikiu, tDS kuopu delegatai va
žiuos į šeštąjį Seimą, kuris į- 
vyks garbingoje Čikagoje, mū
sų “antrojoje Lietuvoj”!

Aukštai Pagerbta Lietuvė Operos Dainininkė Staskevičiūtė
Rašo JONAS ŠIMKUS
Bevieline Telegrama

MASKVA, birž. 12, Incont News. — Mep&s ir lite
ratūra tapo sunaikinta vokiečių užimtoje Lietuvoje. 
Bet Sovietų Sąjungoje lietuvių menas auga ir progre
suoja. Lietuviai artistai rado svetingus sau namus did
vyriškoje Maskvoje, kur jiem yra duota visos progos 
tęsti savo darbą.

Fronto linijos yra už šimtų kilometrų ir tūkstančiai 
maskviečių perpildo ne tik teatrus, bet ir jų priemenes 
šiame Sovietų sostamiestyje.

Neseniai čia Įvyko tikra iškilmė dainų meno Lietu
vos žmonių, kai buvo vaidinama nemirštamo j opera 
“Eugenijus Oneginas,” kurios žodžiai parašyti Puškino, 
o muzika Čaikovskio. Šioje operoje svarbųjį Tatjanos 
vaidmenį vaidino lietuvaitė dainininkė Aleksandra Sta- 
škevičiūtė. Tuomi ji minėjo savo dešimties metų su
kaktį kaipo operos aktorė.

Aleksandros Staškevičiūtės gyvenimas buvo nuolati
nė kova su vargu ir skurdu. Ji, duktė beturčio valstie
čio iš grafo Zubovo dvaro arti Šiaulių, turėjo sunkiai 
dirbti nuo pat mažens. Sunkiu darbu ir nepaprasta iš
tverme jinai pasiekė aukštąjį meno čiukurą.

Užsidirbdama pragyvenimą -siuvimu, skalbimu ir pa
tarnavimu valgyklose, Staškevičiūtė su aukšta garbe 
užbaigė mokslą Pragos Konservatorijoje ir įgijo sim
patiją čechoslovakų publikos, nors ta publika daug rei
kalauja iš artistų ir dainininkų. Staškevičiūtė padarė 
lietuvių liaudies dainas mylimas užsienyje.

1932 metais Aleksandra Staškevičiūtė tapo solistė 
Kauno Valstybinės Operos.

Nuo to laiko praėjo dešimt metų, pilnų neatlaidžios 
ir našios jos meno veiklos.

Gerai pažindama sunkų masių likimą, jinai stengėsi 
pasidalint savo menu su Lietuvos žmonėmis, o jie pa
rodė savo įvertinimą jai, išrinkdami tą talentingą dai
nininkę nare Tarybinės Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos.

Įsiveržimas vokiečiams Lietuvos, Aleksandra Staš
kevičiūtė buvo priversta apleist savo namus. Bet jokie 
vargai negalėjo nutildyt jos gabumų kaipo daininin
kės.

ĮKVĖPIMAS RAUDONARMIEČIAMS
Drauge su kitais sovietiniais artistais jinai teikia 

įkvėpimo Raudonosios Armijos kariams, dainuodama 
jiems, dalyvaudama koncertuose ir operose, rengia
muose fronte ir užfrontėje ir dainuodama lietuvių dai
nas per radiją.

Dabar jau ne tik lietuviai, bet rusai, Ukrainai, balt- 
gudžiai, latviai, uzbekai ir totoriai pažįsta ir giliai ger
bia ją. Didžioji šeima sovietinių tautų susipažino su 
Staškevičiūtės menu.

Štai kodėl ne vien lietuviai, bet ir kitų sovietinių 
tautų atstovai suėjo į jungtinį Didįjį Teatrą Maskvoje, 
vaidinant Staškevičiūtei birželio 4 d. Čia kartu su na
riais Tarybų Lietuvos valdžios r— su Paleckiu, Gedvi
lu, Preikšu, Vaišnoru, Gregorausku ir Vasiliausku — 
susirinko atstovai Tarybų Latvijos ir Estijos valdžių, 
Sovietų Sąjungos herojai, Raudonosios Armijos karei
viai ir oficieriai ir Maskvos piliečiai, kad pasiklausyt 
Aleksandros Staškevičiūtės.

Rusų, latvių, ukrainų ir baltgudžių rašytojai sėdėjo 
greta lietuvių rašytojų — Cvirkos, Venclovo, Korsako 
ir Marcinkevičiaus.

Dešimtmetinėje josios kaipo artistės sukaktyje mū
sų valdžia suteikė Aleksandrai Staškevičiūtei titulą 
Lietuvos Respublikos Pagerbtos Artistės.

Ji yra pirmoji gaut tokią aukštą garbę iš mūsų val
džios.

Artėja valanda Lietuvos atvadavimo nuo vokiečių 
įsiveržėlių. Tada bus girdimas visoje Lietuvoje Alek
sandros Staškevičiūtės balsas, dainuojąs džiaugsmin
gas mūsų žmonių dainas.

BAUDŽIA GAZOLINO 
STOTIS Už TAISYKLIŲ

LAUŽYMĄ
Washington.— Kainų ad

ministracija suspendavo 14 
gazolino stočių New Yorke 
ir Philadelphijoj už tai, kad 
jos laužė taisykles dėlei 
gazolino pardavinėjimo ap
ribojimo.

DAUGIAUSIA STATYS 
LĖKTUVLAIVIŲ

Washington. — Kongreso 
komisija laivyno reikalais 
vienbalsiai užgyrė $8,550,- 
000,000 lėšų kariniam A- 
merikos laivynui didinti, y- 
pač statant orlavių išvežio-

! I tOJUS.

Amerikos ir Anglijos Oriai 
viai Kirto Skaudžiausi Smū

gį Italų Laivynui

SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
ATĖMĖ IŠ VOKIEČIU 

TŪUAS POZICIJAS
London, birž. 17. —Ame

rikos iar Anglijos bombiniai 
rikos ir Anglijos bombiniai 
gė bei povojingai sužeidė 
devynis karinius Italijos 
laivus Viduržemio Jūroje 
per mūšį, kuris tęsėsi 48 
valandas. Anglų laivai taip 
pat gana nukentėjo.

Anglai pajuokia fašistų 
pasaką, būk italai nuskan
dinę bei sužeidę 53 ar dau
giau karinių Anglijos lai
vų.

Tas mūšis prasidėjo, kuo
met fašistų orlaiviai puolėsi 
atakuot du būrius Anglijos

laivų, kurie, lydimi savo 
karinių laivų, gabeno karo 
reikmenis į salą Maltą ir į 
Tobruką, Libijoj.

Nežiūrint fašistų atakų, 
tie laivai pristatė reikalin
gus dalykus į Maltą ir To
bruką, kaip sako anglų ko
manda. Jinai vadina mūšį 
gana pavykusiu anglams.

Amerikiečių ir anglų jė
gos nuskandino vieną Itali
jos šarvuotlaivį, ginkluotą 
kanuolėmis su 8-nių colių 
gerklėmis, ir du naikintuvus 
ir sunkiai sužeidė šešis ki
tus karinius italų laivus.

Raudotoji Armija Sudaužė 60 Vokiečių Tanku

JUNGTINIŲ TAUTŲ LAKŪNAI 
KAPOJA JAPONUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, birž. 17. — Jungtinių Tautų štabas 

šiandien išleido sekamą pranešimą:
Šiaurvakarinis Sektorius:
Timor. — Mūsų orlaiviai sėkmingai bombardavo ja

ponų lėktuvų stovyklas Kupange.
Darwin. — Stiprus būrys dvidešimt septynių didžių

jų Japonijos bombanešių, lydimi greitųjų Zero lėktuvų, 
užpuolė šį miestą ir jo prieplaukų sritį. Jie visai mažai 
nuostolių tepadarė. Mūsų kovos lėktuvai sunaikino vie
ną japonų bombanešį ir vieną greitąjį lėktuvą. Mes ne
tekome dviejų lakūnų su jų lėktuvais.

Šiaurrytinis Sektorius:
Lae-Salamaua.— Mūsų orlaiviai dieną ir naktį daug- 

meniškai atakavo japonų orlaivių stovyklas ir užkūrė 
ten gaisrus, numesdami bombas tiesiog į taikinius. 
Grįždami atgal, talkininkų bombanešiai ir jų palydo
vai, greitieji lėktuvai, nukirto žemyn keturis priešų or
laivius. Dingo vienas mūsų lėktuvas.

Port Moresby. — Greitieji mūsų kovos lėktuvai aš
triai susikirto su aštuoniolika Japonijos lėktuvui ir nu
šovė žemyn keturis iš jų. Dingo keturi mūsų lėktuvai. 
Tas mūsų lakūnų žygis prieš didesnį skaičių priešų or
laivių atmušė juos nuo mūsų orlaivių stovyklos.

Maskva, birž. 17. — Su
kniubo vokiečių atakos 
prieš' Sovietus Charkovo ir 
Sevastopolio frontuose. O į 
tas atakas jie buvo metę 
“milžiniškas” savo jėgas ir 
kanuoles didesnes už Di
džiąsias Berthas, kurias vo
kiečiai vartojo praeitame 
pasauliniame kare.

Sovietų kariuomenė Char
kovo srityje ne tik atmušė 
visas nacių atakas. Jinai 
sėkmingai kontr-atakuoja 
priešus ir jau išmušė juos 
iš tūlų punktų šiame fron
te.

Raudonarmiečiai sumušė 
įnirtusias, kartotinas vokie
čių atakas Sevastopolio sri
tyje ir atlaikė visas savo 
pozicijas.

(Naciai giriasi, būk jie pa- 
sistūmę pirmyn keliuose 
punktuose Sevastopolio 
fronto, bet niekas to ne
patvirtina. Jie taip pat sa
ko, kad aptilę mūšiai ap-(traukinį, susprogdino gazo- 
link Sevastopolį. Tai reiš
kia, kad naciai ten nual
sinti.)

Sevastopolio gynėjams 
šauniai padėjo Raudonojo 
Laivyno marininkai.

Charkovo fronte Sovietai 
daugiausiai kanuolėmis su
daužė 60 vokiečių tankų 
per dieną. Paskui metėsi į 
ofensyvą stambūs sovieti
niai tankai ir sulaužė nu
garkaulį nacių atakų.

Vesdami ofensyvos mū
šius eilėje Charkovo fronto 
dalių, raudonarmiečiai pa
žygiavo pirmyn ir užėmė 
patogesnes pozicijas. Be 
kitko, jie atėmė iš priešų 
vieną aptvirtiną kalną.

Sovietiniai orlaiviai nu
skandino vežusį kareivius 
vokiečių laivą 3,000 tonų ir 
du motorinius torpedlai- 
vius. Raudonieji lakūnai 
taip pat sunaikino bei su
žalojo 12 nacių tankų, 100 
trokų su kareiviais ir reik
menimis, sudaužė karinį jų

lino sandėlį ir amunicijos . 
sandėli ir sunaikino 10 
priešlėktuvinių kanuolių.

SOVIETAI IŠDAUŽĖ VO
KIEČIŲ ATAKAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Angly Orlaiviai Bombar
davo Nacių Pramonę
London, birž. 17. — Bū

riai Anglijos orlaivių smar
kiai bombardavo nacių fab
rikus Ruhr Klonyje ir 
Rhein upės srityse, vakari
nėje Vokietijoje.

Tai buvo pirmas stam
bus anglų oro žygis prieš 
Vokietiją eigoje dviejų pa
skutinių savaičių. Anglai 
neteko astuonių orlaivių.

Anglai Atmušė Fašisto 
Tankus Libijoj

Sovietai Prakirto Nacių 
Linijas 2-se Vietose
Maskva, birž. 17. — So

vietų kariuomenė prakirto 
vokiečių linijas dviejose 
fronto dalyse, kaip praneša 
Associated Press, amerikie
čių žinių agentūra.

Charkovo fronte raudon
armiečiai atėmė iš naciu ke
lis aptvirtintus punktus.

Briansko fronte jie išmu
šė vokiečius iš kitos ap- 
tvirtintos pozicijos, nukovė 
daugiau kaip 400 priešų ir 
pagrobė du tankus.

Kitoje fronto dalyje So
vietų kariuomenė sunaikino 
dar 20 nacių tankų ir už
mušė apie 600 priešų.

Maskva, birž. 17. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 
sakė:

Birželio 16 d. mūsų kari uomenė atmušė kelias priešų 
atakas Charkovo linkmėje.

Sevastopolio srityje tęsėsi nuožmūs mūšiai. Visos 
vokiečių atakos tapo atmuštos su dideliais jiems nuo
stoliais.

Kitose fronto dalyse įvyko mūšiai, turį vietinės svar
bos, ir veikė žvalgai.

Birželio 15 d. sovietinės oro jėgos įvairiuose fronto 
sektoriuose sunaikino bei sunkiai sužeidė dvyliką vo
kiečių tankų, 100 trokų ir automobilių ir 10 priešor- 
laivinių kanuolių; susprogdino vieną nacių amunicijos 
sandėlį ir vieną gazolino sandėlį; sudaužė vieną gele
žinkelio traukinį; nuskandino priešų transporto laivą 
3,000 tonų ir du motorinius laivukus; sužeidė keturis 
transportinius vokiečių laivus ir du sargybos laivu
kus; išvaikė ir dalinai sunaikino keturias kuopas vo
kiečių pėstininkų.

Charkovo fronte vienas Sovietų kariuomenės dalinys 
staiga užpuolė vieną vokiečių užimtą kaimą. Priešai 
buvo užklupti visai netikėtai. Trumpame, bet žiauria
me susikirtime tapo sunaikinta ištisa priešų eilė, tame 
skaičiuje ir 30 jų trokų ir automobilių, 12 kanuolių ir 
keturi tankai. Vokiečiai prarado daugiau kaip 200 ka
reivių ir oficierių, užmuštų.

Vienas mūsų kariuomenės dalinys šiaurvakariniame 
fronte užėmė vieną drūčiai aptvirtintą vokiečių pasi
priešinimo “kišenių” ir užmušė daugiau kaip 400 prie
šų.Cairo, Egiptas, birž. 17. 

— Anglai išdaužė vokiečių 
ir italų ataką, darytą tan
kais ir šarvuotais automo
biliais ties Sidi Rezegh, į 
pietų rytus nuo Tobruko, ir 
atmušė fašistus kautynėse 
ties Acroma, 20 mylių į pie
tų vakarus nuo Tobruko, 
Libijoj.

Vokiečiai buvo užtaisę 
anglam sląstus tarp EI Ga
zalos ir Tobruko, pajūrio 
miestų; bet anglai laiku pa-

Mediniai Karo Laivukai
Washington. — Jungtinės 

Valstijos statysis tūkstantį 
mažų laivų kovai prieš fa
šistų submarinus ir žymus 
tų laivų skaičius bus, medi
niai, kaip sako Vinson, pir
mininkas kongreso komisi
jos laivyno reikalais.
sitraukė iš EI Gazalos lin
kui Tobruko iY taip išvengė 
tų siųstų.

Ablava prieš Italus
Jersey City, N. J. —Val

džios agentai suėmė tam ti
krą skaičių italų aštuoniuo- 
se New Jersey valstijos 
miestuose. Tie italai nėra 
Amerikos piliečiai.

Pas juos buvo rasta už
draustų fotografavimo prie
taisų, trumpųjų radijo ban
gų priimtuvų ir šaunamųjų 
ginklų.

Chinai Atėmė Uostą 
Iš Japopų

Chungking, birž. 17. — 
Chinai atgriebė nuo japonų 
Yangtze upės uostą Ho- 
sueh, kurį japonai buvo už
ėmę tik 24 valandas pir
miau. Visa japonų kariuo
menė buvo priversta bėgt 
nuo Hosueh, Hupeh pro
vincijoje.
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Barbariški Lietuviškų Kvislingų 
“Žygiai”

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs va
kar- dienos “Laisvėje” žinią apie žydų 
skerdynes Vilniuje. 60,000 žydų, sako 
New York “Timeso” korespondentas 
Stockholme, Mr. Bernard Valery, lietu
viški Kvislingai, naciškai lietuviška po
licija išskerdė tarp gegužės 7 ir 20 dd. 
Budeliai vežė žydus iš ghetų trokais į 
Panerius ir ten šaudė ir šaudė, o nu
luptus nuo sušaudytųjų kostiumus par
davinėjo!. ..

Tas žinias “Timeso” korespondentui 
suteikęs lenkas pabėgėlis, gyvenęs Vil
niuje iki gegužės 24 dienos.

Galimas daiktas, kad šis lenkas kai ką 
perdeda; galimas daiktas, kad paminė
tosios policijos tarpe galėjo būti daugiau 
vokiškų nacių, kaip lietuvių. Bet faktas 
pasilieka faktu, kad žydai sistematiškai 
buvo žudomi ir kad tą darbą atlikinėjo 
policija, kurios tarpe yra daug lietuviš
kų niekšų, tarnaujančių Hitleriui.

Policmanus stato vokiečiai okupantai, 
amžini lietuvių tautos priešai. Policma- 
nai yra parenkami patys patikimiausi 
sutvėrimai, kurie yra pasiryžę tarnauti 
naciškiems budeliams. Todėl nesvarbu, 
kad tąsias skerdynes atlikinėjo lietuviš
ki Kvislinkai, už jas vyriausiai yra kalti 
vokiečiai okupantai.

Gal atsiras žmonių, kurie paabejos dėl 
tos žinios teisingumo. Ji perdaug baisi, 
perdaug šiurkšti, perdaug barbariška. 
Žudyti nekaltus žmones, juk tai yra 
bjauriausias darbas. Bet mes žinom, kad 
lietuviški fašistukai seniai to “amato” 
buvo mokinami. Smetoniškas režimas 
juos to mokino. Tame pačiame Vilniuje 
smetonininkai buvo suruošę žydų pogro
mus tuojau, kai Vilnius buvo pervestas 
Lietuvai — 1939' metais.

Tik paimkime Amerikoje gyvenančius 
lietuviškus fašistus. Ar jūs manote jie 
nedarytų to paties?! Tik paimkime so- 
cijal-fašistų “mokslą:” kiek “Keleivis” 
prisėjo anti-žydiškos neapykantos savo 
skaitytojuose! Jis rašo visiškai tokiu to
nu, kaip Hitlerio anti-semitiški laikraš
čiai. Netoli mesti yra ir lietuviški ku
nigų leidžiami laikraščiai.

Ir va, fašistų pasėtoji sėkla neša savo 
vaisius. Angliškosios spaudos puslapius 
margina žinios apie lietuviškus žvėris, 
einančius išvien su naciais ir jiems tar
naujančius.

Šiurpas sukrato, skaitant tas žinias.
Bet nieko mes negalime padaryti! Mes 

žinome, kad čia ne visos mūsų tautos 
kaltė. Mes žinome, kad kiekviena tauta 
turi niekšų, — turi Kubiliūnų, turi Sme
tonų, turi Michelsonų, turi žemesnių už 
žemiausios rūšies gyvūnus gyvių!

Ateis laikas, kai tie niekšai mūsų tau
tos vardo neterš. Kai tik Hitleris ir jo 
vokiški žvėrys bus sunaikinti, kai tik jie 
bus iš Lietuvos išvyti, tuomet išlaisvin
toji Lietuvos liaudis pati apsivalys nuo 
žmogžudžių Kvislingų. Tuomet Lietuvo
je tokių dalykų nepasikartos!

Darbuokimės, kiek tik galime, kad juo 
greičiau mūsų tėvų kraštas būtų laisvas, 
kad mūsų tauta atsistotų laisvųjų tautų 
eilėse!

Jau 28-nios Tautos
Iki šiol Jungtines Tautas, kovojančias 

priėš fašistinės Ašies valstybes, sudarė 
26-šios valstybės. Bet su pereitu sekma
dieniu, birželio 14-ta diena, jų šeima pa
didėjo dviem valstybėmis.

Tą dieną Washingtone įvyko nepapras
tas vaizdas, įdomi ceremonija. Į Bal
tąjį Namą susirinko visų 26-šių Jungti
nių Tautų atstovai — daugiausiai amba
sadoriai, — visi su savo krašto vėliavo
mis. Kai jie stovėjo eilėje, prie stalo sė-
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dėjo prezidentas Roose veltas ir valsty
bės sekretorius Hull. Greta jų sėdėjo 
Meksikos ambasadorius Amerikai ir Fi
lipinų respublikos prezidentas Quezon. 
Abiejų šitų valstybių vyrai pasirašė po 
Jungtinių Tautų dokumentu. Ir tas fak
tas padidino kovojančių prieš fašistinę 
Ašį valstybių skaičių.

Kaip žinia, Meksika tik nelabai seniai 
paskelbė karą Ašies valstybėms. Filipi
nų gi salų gyventojai jau prieš šešis mė
nesius pradėjo kovą su japoniškais už
puolikais, pasiryžusiais juos pavergti. 
Filipinų salos šiandien yra japonų oku
puotos, bet filipiniečiai nesiliaus kovoję 
prieš pavergėjus.

Einant Jungtinių Valstijų kongreso 
nutarimu, Filipinų salos turėjo gauti pil
ną nepriklausomybę 1946 metais. Bet 
karas paskubino jiems nepriklausomybės 
suteikimą. Nuo dabar, kai tik iš Filipi
nų salų japoniški plėšikai bus išvyti, tuo
jau tosios salos pasijaus nepriklausomo
mis, galinčiomis savo reikalus tvarkyti 
be jokių šalutinių varžymų. Taip reikia 
suprasti pereito sekmadienio įvykį Bal
tajame Name.

Žinoma, nei Meksikos, nei Filipinų sa
lų oficialus įstojimas į Jungtines Tautas 
fiziškai karo eigos nenusvers. Bet mo
ralė jėga bus didelė. Juo daugiau tautų 
oficialiai pasisako prieš Hitlerį ir jo fa
šistiškus gengsterius, tuo geriau!

Brazilijos Lietuviai Pradėjo Leisti 
Laikraštį — “Tiesą”

Šiomis dienomis mus pasiekė Brazili
joje išeinančiojo lietuvių kalba laikraš
čio pirmas numeris. Tuo laikraščiu yra 
“Tiesa,” kurią leidžia Brazilijos Lietu
vių Darbininkų Draugija. Redaguoja 
Redkolegija. Tai žurnališko formato 16- 
kos puslapių leidinys.

Deja, šis lietuvių laikraštukas leidžia
mas slaptai. “Tiesa” primena, kad “Bra
zilijoje siaučia pašėlusi reakcija prieš 
visą darbo liaudį, todėl mums, lietuviams, 
prisieina savo kalba spaudą išlaikyti gi
lioje palėpėje.”

Tai skaudus dalykas! Skaudus, nes 
šiuo metu, kada reikalinga juo didesnė 
visų anti-fašistų vienybė, reakcinė Bra
zilijos vyriausybė bando to krašto darbo 
žmones slopinti, neleisti jiems pasireikš
ti. Toliau “Tiesa” šitaip rašo:

“Gal atsiras mum primetimų, kad to
kiu užsimojimu mes varome priešvalsty
binį darbą. Taip, lai bus priešvalstybi
nis, t. y., prieš Brazilijos valdžią, kuri 
atsiskyrusi nuo savo liaudies, savo tau- 
tos-daugumos. Mes, lietuviai, niekuomet 
neturėjome vokiškų ar japoniškų siekių, 
užgrobti šią šalį, o priešingai — koja 
kojon žengėme ir žengiame su Brazilijos 
darbo liaudimi. Kartu džiaugiamės lai
mėjimais, kartu liūdime pralaimėjimuo
se ir kartu kovojame dėl geresnių gy
venimo sąlygų, dėl bendro šalies progre
so. Jeigu kam tatai nepatinka—nesvar
bu. Mums svarbu, kad tik patiktų Bra
zilijos darbo liaudžiai.

“ ‘Tiesa’ nesiryžta atstovauti bet kokią 
partiją. Jos svarbiausiu tikslu bus aks- 
tinimas ir organizavimas kovos prieš fa
šizmą Brazilijos lietuvių kolonijoje; aks- 
tinti ir orientuoti kovą prieš penktąją 
koloną, kurių netrūksta ir lietuvių tarpe.

“ ‘Tiesa’ visuomet palaikys teisingąją 
darbo liaudies pusę, nušviesdama sunkią 
darbininko, smulkaus prekybininko ir 
inteligento padėtį ir nurodys kaip gali
ma surasti išeitį.

“BLD D-ja, palyginamai nors dar jau
nutė organizacija, imasi ant savo pečių 
tokį sunkų darbą su pilnu pasitikėjimu 
savo tautiečių didele talka, aktyvia pa
rama. Prie to darbo gali visi be išimties 
prisidėti (ir esam tikri, kad prisidės): 
kas plunksna, kas pinigu, kas platinimu 
arba kitokiu veiksmu. Visi progresyvūs 
lietuviai ras priemones paremt sava kal
ba einantį laikraštį. Ir taip daugelis su
sitelkę, darbą pasidalinę, mes galėsime 
daug naudos duoti ne tik sau (lietuvių 
kolonijai), ne vien tik Brazilijos tautai, 
bet ir visam civilizuotam pasauliui kare 
prieš fašizmą.

“Kai visas pasaulis karo liepsnoje, ir 
aplinkui verda žūtbūtina kova demokra
tijos prieš agresorius, joje ir mes turi
me užimti savo poziciją, demokratiniam 
fronte prieš fašizmą! Į darbą, broliai! 
Pirmyn!”
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Didžiules Meksikos žmonių minios protestuoja prieš Ašies valstybes, kurių subma- 
rinai skandino Meksikos laivus; jos reikalavo skelbti fašistams karą. Karas ir 
buvo paskelbtas.

DABAR PROGA, NEPRA 
LEISKIME JOS!

Prasidėjo vasariniai paren
gimai, tai proga susitikti su 
platesnėmis masėmis žmo
nių. Tą progą juėikia išnau
doti gavimui ‘^Laisvei” nau
jų skaitytojų. Šiom dienom 
naujų skaitytojų gavome 
sekamai: D. M. Šolomskas 
gavo pusmetinę prenumera
tą;, J. Karsonas iš Lowell, 
Mass., gavo prenumeratą 
šešiom savaitėm ir A. Stri- 
peika iš Elizabeth, N. J., ga
vo prenumeratą šešiom sa
vaitėm.

Dėkodami draugams už 
pasidarbavimą, norime, kad 
kiti dienraščio skaitytojai 
pasektų juos, ir kad pasi
rūpintų gauti nors po vie
ną naują skaitytoją.

Piniginių dovanų šiuom 
kartu gavome sekamai: 
Mike Dzyovenas, So. Broo- 
įyn, N. Y., aukojo $5.00; 
Juozas Zaveckas, Perth 
Amboy, N. J., taipgi paau
kojo $5.00.

Po $2.00 aukojo Martin 
Karklus, iš Big Bay, Mich., 
J. Mankus, iš Union City, 
Conn, ir Brukauskai iš Eli

zabeth, N. J.
Po $1.00 aukojo F. Lesin- 

skas, iš Philadelphia, Pa., 
P. Keval, iš Washington, 
D. C., C. Blaizes, Hunting
ton, N. Y. ir Chas. Pakštis, 
Springfield, Mass.

Labai į laiką ir gan stam
biom sumom draugai pa
taikė paaukoti savo dienra
ščiui. Finansinė parama au
komis yra nepaprastai rei
kalinga. Kiti “Laisvės” pa
triotė taipgi turėtų nesi- 
vėlinti primesti dolerį kitą 
dienraščio reikalams.

Dėl trūkumo gazolino ir 
dėl dar didesnio trūkumo 
padangų (tires) mažiau į- 
vyksta piknikų, mažiau 
spaudos darbų ir žymiai su
simažina įplaukos. O išlai
dos didėja, nes viskas labai 
brangu. Todėl finansinė pa
rama aukomis labai yra rei
kalinga.

Gavimas naujų skaitytojų 
ir vienokiu ar kitokiu būdu 
gavimas finansinės para
mos dienraščiui privalo rū
pėti mums visiems.

P. Buknys.

Trumpai ir Storai

Pirmos Svarbos žinios
Ketvirtadienis, birželio 

11 diena, bus istorijoj vie
na svarbiausiųjų datų. Tą 
dieną apie 10 minutų po 
dvylikos, vienas radijo ži
nių pranešėjas pasakė:

“Flash.... Tik ką atėjo ži
nia, kad Anglija ir Sovietų 
Sąjunga pasirašė bendros 
pagelbos (mutual assis
tance) sutartį dvidešimčiai 
metų.”

Apie dešimts minutų vė
liaus kitas pranešėjas sa
ko:

“Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė sutartį su Rusija, 

i kad Amerika atidarys ant
rąjį frontą šiais metais.”

Tokiais būdais žmonijos 
istorija krypsta į gerąją, 
žmoniškąją pusę. Karas bus 
greičiau išlaimėtas ir geriau 
išlaimėtas. Vadinas, kapita* 
lištinės demokratijos da
bar sutiko su socialistine- 
sovietine demokratija, kad 
nereikia bijoti pokarinių 
sunkenybių, jeigu karas 
greitai pasibaigs; jie sutiko 
karą pabaigti kuo greičiau
siu pilnu abiejų demokratijų 
laimėjimu.

Žinoma, dar reikia palau
kti platesnių žinių, kad ga
lėtume tikriau apibudinti tą 
dalyką.
Fašistai — tai teroristai
Aštuoniolika metų atgal 

Italijoj įsigalėję fašistai 
nužudė socialištų vadą Mat

J. B.
teotti. Dabar — australie-
tis kareivis Libijos fronte 
nušovė italą kareivį, rado 
pas jį dokumentus, kad jo 
vardas - pavardė yra Ame
rigo Dūmini, kad jis buvęs 
Chicagos gengsteris ir kad 
nužudęs Matteottį. Taip y- 
ra dabar rašoma. Neaišku, 
ar jis nužudęs tą socialis
tą atvyko pirmą syk į A- 
meriką ir čia tapo gengste- 
riu, ar jau buvo čia pirmiau 
ir nuvykęs Italijon atliko 
Mussoliniui naudingą žudy- 
nę. Tačiau šitos “techniš
kos” žinios nesvarbios. 
Svarbu, kad su tuo rišama 
Idėjinė žinia, būtent, kaip 
rašo mūsų vienas pažangus 
žurnalistas/‘Renegatas Mu
ssolini, atrodo, negalėjo 
gauti žudiko italų tarpe ir 
samdė specialų užkietėjusį 
gengsterį savo partijai.”

Visai šitaip neatrodo. Fa
šistai visi tada buvo mu
šeikos (tą rodo jų pats var
das), visi ir dabar yra to
kiais. Jie pirm visko yra 
teroristai — “baltieji” arba 
valdiškieji teroristai. Rei
kia vengti tokių žinių, ku
rios ima teisinti juos.

Nekeršija...
“Tuo būdu, visi lietuviai, 

nežiūrint jų praeities nu
sistatymo ir pažiūrų, kurie 
brangina savo žmonių at
eitį, privalo stoti į vieną di
delį frontą kovoti prieš Hit
lerį kovoti už Lietuvos lai-

vokatoriui, kaip Pijus G.,— 
būtų negalima...

,svę. Mūsų šalis ateityje 
spręs kiekvieną patrijotą 
sulyg tuo, ką jis yra pada
ręs savo šalies išlaisvinimui 
iš hitlerininkų okupaci
jos.”

Taip pasakė Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius Kazys 
Preikšas atsišaukime į Lie
tuvos liaudį balandžio mėn. 
iš Maskvos per radiją.

Tas atsišaukimas patilpo 
“Laisvėje” geg. 11 d. Kitą 
dieną R. Mizara Krisluose 
paaiškina kitą pusę klausi
mo, sakydamas: “Bet jei 
jis (lietuvis) pagelbsti plė
šikams naciams — tokis 
turės išduoti atskaitomybę 
prieš Lietuvos liaudį! — 
Tas pats, aišku, taikoma ir 
visiems lietuviams, gyve
nantiems užsienyje. Tas 
pats tinka ir mums, Ame
rikos lietuviams.”

Gerai pasakyta. Tik rei
kia įsitėmyt. Komunistai 
nekeršija buvusiam žmo
nių laisvės priešui, bile tik 
jis paliauja buvęs priešu; 
jie dar pagerbia tokį, kuris 
stoja dabar kovon prieš 
žmonių pavergėjus. Bet... 
Aš manau, tokiam, kaip bu
vusiam smetonininkui Juo
zui Tys., būtų galima atleis
ti, jei jis liautų naciams 
tarnavęs, bet tokiam pro-

Čekoslovakijos veikėjų 
susirinkimas Maskvoje at
sišaukė šį pavasrį į čekus:

“Čekai! Nemokėkite na
ciams mokesčių! Kiekvie
nas centas jiems mokamas 
eina jūsų pavergimo pail
ginimui. Priešinkimės vi
sokiais būdais! Prie ginklų! 
Varykime okupantus iš mū
sų mylimos tėvynės, iš se
nos Čekoslovakijos. Mūsų 
pryšakyj stovi kaip švie
čiantis pavyzdis galingoji 
Raudonoji Armija. Mūsų 
pryšakyj, kaip pavyzdis, 
stovi drąsieji Sovietų parti
zanai.

“Vienykitės prieš fašis
tus, ruoškitės lemiamai ko
vai... Sudarykite kovos da
linius, stokite į partizanų 
brigadas!... Kenkime fabri
kuose ir dirbtuvėse, sabota- 
žuokime.... Darbininkai, 
technikai ir inžinieriai! Jū
sų pareiga yra sudaužyti 
mašinas taip, kad jie nega
lėtų gaminti sau ginklų, ku
riais būtų žudomi mūsų 
broliai. Čekai geležinkeli
ninkai ! Ardykite bėgius, 
kad nacių kariniai trans
portai negalėtų praslinkti 
per mūsų šalį. Į kovą, če
kai !”
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London, birž. 16. — Ita
lijos ir Vokietijos kariniai 
laivai ir orlaiviai yra susi- 
rakinę į didžiulį mūšį Vi
duržemio Jūroje.

Italai praneša, ‘kad ir A- 
merijkos laivai dalyvauja ta
me mūšyje prieš fašistus.

Atsišaukimas į L. D. S. 
Kuopas ir Narius

Jau 12 metų sukanka, kaip LDS gyvuoja. Jis gimė 
sunkių kovų eigoje, kuomet pažangesni SLA nariai at
sisakė vergiškai tylėti prieš tuolaikinius “bosus” to su
sivienijimo.

Po 12 metų LDS laikys savo 6-tą Seimą, liepos 20-23 
dienomis, toje pačioje svetainėje, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St., Chicago, Ill. Skaitlingas savo na
riais ir puikiai stovintis finansiniai, tai geriausias pa
vyzdys LDS narių solidarumo.

Chicagiečiai rengiasi kuo puikiausiai pasitikti jį. Kur 
bus puikiai pasirodyta tvirtos ir gabios mūsų meno jė
gos ir broliškai pasitikta visi LDS delegatai.

Kad tą visą atžymėti, nusitarta išleisti istoriškai 
svarbi programų knyga. Kad ji neliktų vienų chicagie- 
čių istorinis faktas, nutarta prašyti visų LDS kuopų, 
narių bei Apskričių draugiškai atsirekomenduoti, ren
kant savo kolonijos kuopų bei narių sveikinimus, taip 
pat biznierių garsinimus, kad ši knyga būtų pilnoje žo
džio prasmėje viso LDS ir jo simpatikų. Sveikinimai 
nuo pavienių narių bus skelbiami, pradedant nuo $1. 
Kuopų sveikinimai bus talpinami nuo $3.00. Garsinimai 
nemažiau $2.00- Visas garsinimų puslapis kainuos $15.

Visi sveikinimai bei garsinimai privalo pasiekti svei
kinimų bei garsinimų komitetą ne vėliau 25 d. birželio. 
Nes turime viską sutvarkę paduoti spaudai, vėliau pri
duoti garsinimai bei sveikinimai nebus galima patalpin
ti kalbamoj knygoj. Tad dar kartą prašome visų koope
racijos ir pasistengti sveikinimus bei garsinimus pasiųs
ti laiku sveikinimų ir garsinimų komiteto sekretorės O. 
Savukaitės vardu. Antrašas: 3116 Šo. Halsted St., Chi
cago, Ill.

Laukiame su pasitikėjimu draugiškos ir taurios ko
operacijos iš visų LDS narių ir simpatikų.

Patikimui LDS 6-to Seimo Veikiantysis Komitetas:
Pirm. S. Juška,
Vice-pirm. J. Sakalas, 
Sekretorė J. Skeberdytč, 
Fin. sekr- J. Gelgaudas, 
Ižd. M, Sakalienė.
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ALASKA IR JOS SVARBA JUNG
TINĖMS VALSTIJOMS

Molotovas Kaipo 
“Mister Brown”

ALEUTŲ SALOS—.KODĖL JAPONAI 
SKVERBIASI I JAS?

Dabar dažnai girdime ir 
skaitome apie Alaska. Vie
ni kariniai rašytotojai tei
gia, kad Jungtinės Valsti
jos galės panaudot Alaska 
kaip karo veiksmų stovyklą 
prieš japonus; kiti įžiūri, 
jog japonai briausis į Alas- 
ką, kad galėtų iš jos ata- 
kuot Kanadą, o per ją ir 
Jungtines Valstijas arba iš 
Alaskos daryt oro žygius 
net prieš Sovietų Sibirą. Vi
sais sumetimais, todėl, A- 
merika stiprinasi Alaskoj.

Ne pro šalį tad būtų pa
sižiūrėt, kas yra ta Alas
ka, nes įvykiai joje galėtų 
rimtai paliesti mus, visus 
amerikiečius.

KAS YRA ALASKA
Alaska yra didžiulis pu- 

siausalis šiauriniai - vaka
riniame kampe Amerikos 
žemyno. Rytinis Alaskos 
rubežius sueina su Kanada 
ir Britų Columbia. Šiaurinė 
Alaskos siena tai Lediniuo- 
tasis Vandenynas. Iš vaka
rų šono Alaska rubežiuoja- 
si su Beringo Jūros sąsiau
riu ir su pačia Beringo Jū
ra, o pietinius Alaskos pa
kraščius plauna Šiaurinis 
Ramusis Vandenynas. Per 
Beringo Sąsiauri tėra tik
tai 56 mylios iki Sovietų Si
biro. Iš to suprasime, koks 
geografiniai artimas Sovie
tų Sąjungai kaimynas yra 
ta Amerikos žeme Alaska.

Nuo Japonijos sostinės 
Tokio yra 2835 mylios iki 
amerikinės Dutch Harbor 
prieplaukos saloje Unalas- 
koje, gulinčioje prie Alas
kos; ir japonų orlaiviai jau 
bombardavo Dutch Harbor 
uostą ir tenaitinę Amerikos 
lėktuvų bazę.
MILŽINIŠKAS ALASKOS 

PLOTAS
Pusiausalis Alaska su jai 

priklausomomis salomis su
daro milžinišką plotą—586 
tūkstančius 400 ketvirtai
nių mylių. Pagal valdišką 
savo santvarką, Alaska yra 
Jungtinių Valstijų terito
rija sykiu su Aleutų salo
mis ir tūlomis kitomis. 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas skiria tai teritorijai 
gubernatorių keturiem me
tam.

“RUSIŠKA AMERIKA”
Alaska seniau buvo vadi

nama Rusiška Amerika, 
nes rusų keliautojai - tyri
nėtojai atrado Alaską ir 
įvairias jos salas dar pir
mame trečdalyje aštuonio
liktojo šimtmečio.
SENOJI RUSIJA BEVEIK 

Už NIEKĄ PARDAVĖ 
ALASKĄ

Carinė Rusijos valdžia 
jau 1855 m. siūlė parduoti 
Alaską Jungtinėms Valsti
joms, bet siūlymas iš karto 
buvo atmestas. Po vienuo
likos metų, vėl derybos dėl 
Alaskos buvo panaujintos 
ir, galų gale, 1867 metais 
Jungtinės Valstijos nupir
ko iš Rusijos Alaską už 7 
milionus 200 tūkstančių do
lerių, nors daugelis Ameri
kos kongreso narių tam 
priešinosi; sakė, kad tai 
“peraukšta” kaina ir vadi
no Alaską “bergždžių” plo
tu.

Nuo to laiko iš Alaskos 
išgabenta ir parduota dau

giau kaip už 1,250 milonų 
dolerių įvairių produktų ir 
dirbinių, daugiausiai į pa
čias Jungtines Valstijas.
METALŲ IR ANGLIES 

KASYKLOS: ŽIBALAS,
MIŠKAI

Alaskoje yra kasyklų 
aukso, sidabro, platinos, 
vario ir anglies, taip pat ži
balo šaltinių. Alaskos pajū
riniai ruožtai apaugę mil
žiniškais miškais, ir vien 
tik valdiškų miškų yra 21 
milionas akrų.

ŽUVYKLOS
Alaskos upėse, ežeruose 

ir jūrose yra pilna visokių 
žuvų; ir per metus ten su- 
kenuojama (į blekines su
dedama) 250 milionų svarų 
vien tik salmonų.

Alaskos jūros, ypač Aku- 
tano srityje, yra turtingos 
bangžuvėmis (whales), ir 
per metus pagaminama 
bangžuvių aliejaus už $158,- 
227, o kitų bangžuvių pro
duktų už $179,600.

1938 metais vien tik žu
vų produktų buvo pagamin
ta Alaskoj už apie 43 milio
nus dolerių.

BRANGŪS KAILIAI
Alaska yra garsi kailiais 

kiaunių, bobrų, mėlynųjų ir 
sidabrinių lapių ir žebenkš
čių. Tie žvėriukai ten dau
giausiai auginami tam tik
rose farmose, ir 1938 m. 
buvo parduota jų kailių už 
milioną ir 958 tūkstančius 
dolerių. Tais pačiais metais, 
be to, parduota virš 116,- 
000 ronių (seals) brangių 
kailių. Alaskos jūrų van
denys yra gausingi roniais, 
ypač ties Pribilof sala.

Alaskos miškuose veisia
si rudosios meškos ir kiti 
medžiojamieji žvėrys.

KLIMATAS IR ŽEMĖ
Vakariu iame Alaskos 

ruožte, įtakoje šiltos jūrų 
sriovės nuo Japonijos, šilu
ma vasaros laiku būna iki 
80 laipsnių, o žiemą šalčiai 
retai kada siekia žemiau 
zėro, pagal Fahrenheit ter
mometrą. Šiame ruožte ii 
tūlose kitose Alaskos srity
se yra tinkamų žemdirbys
tei vietų.

Vidurinėje Alaskoje tem
peratūros skirtumai tarp 
žiemos ir vasaros būna iki 
150 laipsnių. Kai kuriose 
vietose vasarą šiluma paky
la iki 90 laipsnių ir aukš
čiau, o žiemą nupuola iki 
60 laipsnių žemiau zero.

KALNYNAI
Alaskoje yra milžiniškas 

kalnynas, vadinamas Alas
ka Range. Jo Kalnas* Mc
Kinley yra 20,300 pėdų 
aukščio, aukščiausias Šiau
rinėje Amerikoje; bet jis 
pakyla nuo aukštumos esa
mos 2,000 pėdų virš jūros 
lygio. Priskaičiuą tą aukš
tumą, tokiu būdu kalnas 
McKinley būtų aukščiau
sias pasaulyje. Kiti žymie
ji Alaskos kalnynai yra En
dicott ir S. Elias.

Gale Alaskos pusiausalio 
(arti Katmai) randasi Klo
nis Dešimties Tūkstančių 
Dūmų. Taip jis pavadintas 
todėl, kad tame plote nuo
lat veržiasi tiršti garai iš 
vulkaniškų (ugniakalniškų) 
požemių.

“New‘York Times” pra
eitą sekmadienį rašė, kaip 
atrodė ir kaip elgėsi V. K. 
Molotovas, Sovietų užsienių 
reikalų komisaras, kuris 
padarė tokias istoriniai 
svarbias sutartis su Angli
ja ir Jungtinėmis Valstijo
mis.

“Times” vadina tas su
tartis “aukščiausiais pasie
kimais to senu laiku revo
liucinio intelektualo (Molo
tovo), kuris yra Stalino de
šinė ranka.”

“Times” sako, kad Molo
tovas “dailiai, švariai apsi
rengęs ir elgiasi be jokio 
pasipūtimo, kaip kuklus biz
nio žmogus, žiūrįs tikrojo 
reikalo.

“Jis atskrido į Londoną 
ir Washingtoną sovietiniu 
bombanešiu, kuri vairavo 
Sovietų lakūnai.

“Anglijos ir Amerikos 
valdžios šiltai priėmę jį, 
kaipo savo talkininko at
stovą, bet nebuvo stuksima 
batų kulnim į kulnį, nebu
vo barškinama kardais ir 
neplerpė triūbų orkestrai. 
Molotovas vadinosi Mr. 
Brown, kad palaikyt slap
tybėje, kas jis toks yra, kol 
jis sugrįš į savo šalį.

“Tas Mr. Brown atvažia
vo priemiestiniu traukiniu 
iš orlaivių stovyklos į Lon
doną, ir nė vienas keleivis 
jo nepažino. Washingtone 
jis vaikštinėjo Baltojo Rū
mo pievaite; tūkstančiai 
raštinių darbininkų matė jį 
ir nepažino.

“O jis nuveikė tris to
kius didžius darbus, kaip:

“Pasirašymas tarpsavi- 
nės Sovietų pagalbos sutar
ties su Anglija dvidešimčiai 
metų.

“Pasirašymas pamatinės 
sutarties su Jungtinėmis 
Valstijomis dėlei lend-lease 
paskolų (Sovietų Sąjungai).

“Susitarimas su Ameri
kos ir Anglijos valdžių va
dais dėl to, ka Amerikos z u
valstybės departmentas pa
vadino ‘greitaisiais, opiai
siais uždaviniais atidary
mui naujo fronto Europoje 
1942 metais.” N. M.

UPĖS
Svarbiausia Alaskos upė 

yra Yukon, 2,400 mylių il
gio, o į ją įplaukia Tana
na, Porcupine, Koyukuk ir 
kitos upės.

GYVENTOJAI
Nors Alaskos plotas yra 

didesnis negu pusė miliono 
ketvirtainių mylių, bet ja
me tėra tiktai 73 tūkstan
čiai gyventojų,, kurių žymi 
dalis yra eskimai ir kiekis 
indijonų; kiti gi tai daugu
moje baltieji amerikiečiai.
ESKIMAI IR JŲ MAISTAS

Eskimai vakariniame ir 
šiauriniame pajūriuose dau
giausiai maitinasi žuvim ir 
mėsa jūrinių gyvulių — 
bangžuvių, ronių ir moržų 
(jūrų arklių). 15,000 gi es
kimu minta mėsa briedžiu, v v z
kurie žiemą ir vasarą ga
nosi erdviame plote tarp 
Kodiak salos pietuose ir 
Barter salos šiaurėje. Tas 
plotas, beveik tokio dydžio, 
kaip Californijos valstija, 
netinka žemdirbystei, bet 
jis išmaitina apie 600 tūks
tančiu briedžiu. Žiema brie
džiai atsikasa iš po sniego 
augalus panašius į samanas 
ir ėda. B riedžių kailiai 
tarnauja eskimam kaip me
džiaga drabužiam ir ava
lam.

ALASKOS MIESTAI
Žymieji Alaskos miestai 

yra šie: Juneau su 5,748 
gyventojais, Ketchikan — 
4,601; Anchorage — 3,488; 
Fairbanks — 3,304; Sitka 
— 1,945; Petersburg — 1,- 
288; Wrangell — 1,142.

Alaska turi antrąjį di
džiausią nacionalį parką 
Jungtinėse Valstijose; tai 
Mount McKinley Parkas.

MOKYKLOS
Alaskoje veikia pradinės 

ir vidurinės mokyklos ir 
Alaskos Universitetas arti 
Fairbanks.

Juneau mieste yra valdiš
kas oro biuras.

ALASKOS ORLAIVIAI 
IR JŲ STOVYKLOS 

1939 metais Alaska turė
jo 175 orlaivius, kurie nešė 
29,699 keleivius, viso išlaks- 
tydami 3,232,930 mylių per 
metus. Tais metais Alaskoj 
buvo 121-na orlaivių aikštė, 
bet kur kas mažesnis skai
čius tinkamai įrengtų orlai
viam stovyklų. Be to, buvo 
įtaisyta 12 plautų vanden- 
lėktuvam nusileisti.

Pastaraisiais laikais A- 
merika pradėjo statyti sto
vyklas kariniams savo or
laiviams, ruošdama ir kitus 
apsigynimo punktus.

J. C. K.

Anglies Atsarga Amerikoj
Jungtinėse Valstijose da

bar yra prigaminta didesnė 
atsarga anglies, negu bet 
kada šios šalies istorijoje. 
Vien tik gatavos minkšto
sios anglies yra 56 milionai 
tonų, ir jos užtektij visai 
Amerikos pramonei per 48 
dienas.

Keisti Medžiai
Scotia miestelyje, Cali- 

fornijoj, iš didžiulio rau
donmedžio auga liepmedis.

Plumas Nacionalėi Gire
lėj trys atskiri medžiai iš
augo iš vieno kelmo.

Connecticut valstijoj, ne
toli Winchesterio auga lie
pa ant perskelto akmens, o 
netoli jos stovi įdubęs ąžuo
las, kuris po savim slepia 
du senus kapinius akmenis.

Netoli Sea Isle City, New 
Jersey valstijoj yra du di
džiuliai medžiai 65 pėdų 
aukščio, vadinami “Siamo 
Dvynukais.”

Cedar Falls, lowoj, keis
tas medis pats save žudo. 
Jo šaknys, apsupusios medį, 
mažu-pamažu smaugia jį.

C. C.

Chungking. — Chinijos 
valdininkai ragina Ameri
ką ir Angliją pradėt tikrą 
ofensyvą prieš japonus Ra
miajame Vandenyne.

Elektros Naudojimas
Jungtinėse Valstijose da

bar namie suvartojama dve
ja tiek daugiau elektros ne
gu 1929 metais. Elektros 
vartojimas pakilo ne tiek 
dėl šviesos, kiek dėl įvairių 
elektrinių prietaisų.

Jungtinės Valstijos valdo 
Aleutų salas, kaip dalį A- 
laskos teritorijos. Tos salos 
tęsiasi dvylikos šimtų mylių 
ilgio eile (panašia kaip dal
gis ašmenimis aukštyn) nuo 
Alaskos linkui Sovietu Sibi
ro pusiausalio Kamčatkos.

Tai yra mažos salos ir 
tos pačios abelnai — kal
nuotos dykumos. Jos yra 
likučiai ilgo kalnyno, nu- 
grimzdusio jūron labai se
nais laikais. Neabejojama, 
jog per šias salas taipgi to
limais laikais atvyko pir
mykščiai gyventojai iš Si
biro ar kitų Azijos kraštų 
į Alaską, o paskui per ją

Naujas Vaistas Skaus
mam Nutildyt

Atlantic City, N. J. —Ry
tinių valstijų dumblynuose 
Amerikoj yra daug augalų, 
kurie angliškai vadinami 
“pitcher plant.” Bet tame 
paprastame augale yra ypa
tingos amonijos, kuri tūlose 
ligose sustabdo žmogui 
skausmus per ištisas dienas 
bei savaites. Ši amonija, 
primaišius prie? jos kiek sie
ros ar chlorino, įšvirkščia- 
ma ligoniui į nugarkaulio 
smagenis ir panaikina skau
smus vėžio ligos, sciatikos, 
paviršinių nervų uždegimo 
(kaip kad pas alkoholikus), 
ir nugarkaulio nervų vyti
mo. Po kiek dienų ar sa
vaičių tenka vėl išvirkšt to 
vaisto nuramint skausmus 
šiose ligose.

Daktarai William Bates, 
Bernard Judovich ir Winif
red Stewart tyrinėjo šį vai
stą ir dabar pranešė apie jo 
veikimą suvažiavimui Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo.

Amonija gaunama iš mi
nimo augalo neturi savyje 
elektronų ir tuomi skiriasi 
nuo paprastos amonijos.

Plikumas ir Lytis
Kad vyrai po subrendimo 

amžiaus nuplinka, tai yra 
ženklas, jog gerai veikia jų 
lytinės liaukos, kaip rapor
tavo Amerikos Gydytojų 
Susivienijimui daktaras Ja
mes B. Hamilton, Yale U- 
niversiteto profesorius. Jis 
atrado, jog kurių vyrų lyti
nės liaukos nustoja gami
nusios syvus, tai tie neplin- 
ka.

Bet iš to nereikia daryt 
pertolimos išvados. Nes 
klaida būtų manyt, kad 
plaukuoti vyrai abelnai būtų 
lytiniai bejėgiai. Tyrimai 
įrodė tiktai tiek, kad dau
guma lytiškai stiprių vyrų 
turi palinkimą plikti, o tie, 
pas kuriuos nustoja veikti 
lytinės liaukos, turi palin
kimą pasilaikyt plaukus 
ant galvos. N. M.
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pasiekė dabartinius Kana
dos ir Jungtinių Valstijų 
plotus. Tokiu būdu, kaip 
daugelis mokslininkų spėja, 
ir indijonų prabočiai pate
ko Amerikon.

Dauguma Aleutų salų yra 
susidariusios per vulkanų - 
ugniakalnių veikimą. Dar ir 
dabar jose yra veikiančių 
ugniakalnių, ypatingai šiau
riniame tų salų šone.

Aleutų salos dažniausiai 
apsiaustos tirštomis ūkano
mis ir per jas siaučia smar
kūs šiaurūs vėjai. Jose ly
ja vidutiniai 250 dienų per 
metus; yra tik 135 dienos 
metuose tinkamos kai ku
rioms daržovėms auginti.

Apart kur-nekur pasitai
kančių nuskurdusių gluos
nių, nėra jokių medžių Ale
utų salose, bet žolė gerai 
auga.

Salos labai retai apgyven
tos.

Kai praeitą savaitę japo
nai pasigarsino, kad jie už
ėmę Attu ir Kiška salas A- 
leutų virtinėje, apie 800 my
lių nuo šiaurinių Japonijos 
salų, tai Amerikos laivyno 
atstovas pranešė, kad tie 
“svečiai” neatsilankė į jo
kias apgyventas salas. Nes 
tik keli desėtkai žmonių 
tegyveno Attu ir Kiškoj, ir 
tie patys buvo iškraustyti 
pirm pasirodant ten japo
nam.

Kada Jungtinės Valstijos 
1939 metais pradėjo statyt 
uosto ir orlaivių stovyklos 
įrengimus Dutch Harbore, 
Unalaskoje, didžiausioje A- 
leutų saloje, arti Alaskos, 
jame buvo rasta tiktai 17 
gyventojų.

Daugelis Amerikos ofi- 
cieriu nemato didelės kari
nės svarbos Aleutu salose, 
apart Unalaskos su jos 
Dutch Harbor uostu ir or
laivių baze.

Tiesa, saloj Kiškoj yra 
erdvi įlanka - prieplauka, 
kurion galėtų sutilpt viso 
pasaulio kariniai laivai; bet 
ta prieplauka neįrengta.

Nežiūrint Aleutų salų 
biednumo ir bergždumo, 
tačiaus, japonai skverbiasi į 
jas. Birželio 3 d. jų orlai
viai pirmą kartą atakavo 
Dutch Harborą. Paskui jų 
karo laivai puolėsi prie At
tu ir Kiška salų, mėginda
mi iškelt savo kariuomenę į 
jas. Dėl to įvyko ilgas, at
kaklus mūšis tarp Ameri
kos orlaivių, iš vienos pu
sės, ir japonų karo laivų ir 
orlaivių, iš antros. Gauto
mis žiniomis (šiuos žodžius 
berašant), Amerikos lakū
nai jau nuskandino vieną 
japonų šarvuotlaivį ir suža
lojo septynis kitus priešų 
laivus ties Aleutu salomis.

Kokiais sumetimais japo
nai briaujasi į tas skur
džias salas? Jie to, žinoma, 
nepasako. Vieni kariniai 
stebėtojai, todėl, spėja, kad 
japonai stengiasi įsigalėti 
Aleutuose kaipo papėdėje 
karo veiksmų prieš Alaską, 
o gal ir prieš Sovietų Sibi
ro Kamčatką. Kiti stebėto
jai nužiūri, jog japonai bi
jo, kad Amerikos karo lai
vai ir orlaiviai gali panau
dot Aleutų salas kaip sto
vyklas karinių savo žygių 
prieš Japoniją, kuri juk ne- 
pertoli yra nuo vakarinio tų 
salų galo.
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
Už šį žygį Sovietų vyriausybė mane 

apdovanojo didžiausia garbe, suteikiant 
du tau, brangioji mano liaudis, taipgi 
du tau, brongioji mano liaudis, taipgi 
Staline, kad aš negailestingai kausiuosi 
su priešais, kol jie visi bus išnaikinti ir 
išvyti iš mūsų brangios tėvynės.* * *

“ARKLIAI PRIEŠ TANKUS”
“Sovietai meta arklius, raitariją prieš 

vokiečių tankus,” — rašė pro-naciškos 
“Naujienos.” Panašiai rašė ir kita pro- 
hitleriška spauda, kuri karo pradžioj 
negalėjo atsidžiaugti Vokietijos fašistų 
pasisekimais.

Mes žinojome, kad tai yra šmeižtas. 
Raudonosios Armijos komanda yra gud
ri ir ji nemes raitariją ant tankų. So
vietų Sąjungos vadovybė brangiausiu 
turtu skaito, tai žmogų. Ir rugpjūčio 18 
dieną mūsų dienraštis pateikė raitarijos 
klausime straipsnį, kur, tarpe kitko, ra- 
še:

“Sovietų Sąjungoj yra specialės sąly
gos veikti raitarijai, ten gyvena daug 
kazokų, kurie iš mažens pratę prie ark
lio ir turi neišpasakyto vikrumo kautis 
nuo arklio... Ten yra lygumų, kalnų, 
miškų, raistų...

“Jau Piliečių Kare įrodyta, kad jeigu 
Pirmame Pasauliniame Kare kitur rai
ta rija neveikė, tai Rusijoj ji atgavo sa
vo vardą... Maršalų Budionnio ir Voro- 
šilovo raita rija sumušė baltųjų raitari
ją... Lenkijos jėgas supliekė ir priver
tė iš Kijevo, 1920 metais, trauktis Pir
moji Raitarijos Armija, vedama Budion
nio ir Vorošilovo... Ir dabar Sovietų 
raitarija nėra tokia pati, kaip seniau. 
Lietuvio generolo F. žemaičio knyga 
“Konnica” (Raitarija) rašo, kad Sovietų 
raitarija turi savo artileriją, kulkosvai
džius tačankose, turi tauku skyrius ir 
šarvuotų automobilių batalionus. Ji turi 
savo orlaivius ir kitokius ginklus. Ji 
pasirengus apsiginti nuo nuodingų dujij 
ir priešus mušti pagalba tų dujų...”

Raitarijos ypatybės: (1) Greitumas 
keisti poziciją. (2) Gabumas mušti prie
šą nuo arklio ir pėsčiai. (3) Staigus ant 
priešo užpuolimas iš pakalnės, miško, ge
ležinkelio pylimo ar kito pasislėpimo. 
(5) Ji gali ilgai veikti priešo užnugaryj 
ir naikinti priešo jėgas, nes arkliui ne
sunku rasti pašaro, tai ne tankui. (5) 
Ji veikia išvien su tankais ir šarvuotais 
automobiliais. (6) Ji pridengta iš oro sa
vųjų lėktuvų.

Tą mes apibudinę rašėmę: kas juokia
si iš Sovietų raitarijos, tai apsiriks. Ir 
apsiriko. Žiemos kampanijoj raitarija 
daug kovojo.

SOVIETŲ KAZOKAI
—Sovietų liaudies atmintyje gyvos tra

dicijos garbingų raitelių iš Piliečių Ka
ro, — rašo V. Stavskis. — Legendariška 
Pirmoji Raitoji Armija, auklėtinė Stali
no — tais laikais kirto mirtinus smū
gius priešams. Garbingai atsižymėjo rai
tarija kovoj už mūsų laisvę.

Ir dabartiniame kare raitarija yra 
svarbus armijos dalinys. Kaip kurie ka
ro žinovai mano, kad raitarija jau at
gyveno savo laikus, kur jai susilyginti 
su tankais, lėktuvais, artilerija! Bet rai
das komandieriaus Devatoro su raitelių 
pulkais užpakalyje nacių armijos dar 
kartą parodo priešui, kokia raitarijos 
yra jėga, kada ji yra apginkluota dabar
tine karo technika ir tinkamai naudoja
ma.

Pavakariu visą apylinkę uždengė tan
kūs rūkai. Pulkininkas Devatoras ir ko
misaras F. Tulikovas, komandieriai ir 
komisarai išsiskirstę po armijos dali
nius. Tamsoj jie tarėsi su kovotojais, 
matėsi su kiekvienu ir pasitarė apie jų 
pareigas kare už tėvynę.

Kazokų atmintyje prabėgo jų mies
teliai ir sodžiai, Kubanius, Donas ir vi
liojantis Kaukazas, mylimi veidai arti
mų iš šeimų ir draugai. Prieš jų akis 
plaukė pageltonavę kviečių laukai, di
džiuliai saulegryžiai, neapregimi kuku
rūzu laukai, o ganyklose nesuskaitomas 
kiekis galvijų, avių. Kokis grožis, kokis

turtas, o tai visa liaudies turtas! Ir štai 
tam visam, laimingam Sovietų liaudies 
gyvenimui grūmoja baisus fašistinis žvė
ris!

—Nesulauks priešas to per amžių am
žius! Iki pat peklos dugno eisime, bet 
priešą sumušime! Mirtis užpuolikui! — 
tarė Jurgis Krivorotko. Ir pati ranka 
nusileido ant kardo rankenos, ir tartum 
jį karšto plieno jėga susiliejo į daiktą. 
Jaunesnysis leitenantas Krivorotko vaik
ščiojo ir matėsi su savo draugais iš Voz- 
nesenskoje stanicos. Pirmiau visi jie de
vyni žmonės dirbo kartu, arė laukus, sė
jo. Ir visi jie dabar yra kovotojais vie
noje kazokų dalyje.

Krivorotko pakeltas į leitenantus čia 
jau fronte. Jis pirmas su savo skyriumi 
puolė ant fašistų ir pirmas suvarė prie
šui kulką. Jis įjojo į vieną sodžių, pama
tė būrį pėstininkų, manė, kad tai savi ir 
su trimis kazokais priartėjo prie jų. Bū
ta vokiečių, tie puolėsi už namų, tvorų 
ir atidengė iš automatų ugnį. Krivorot
ko atšoko su draugais už vieno namo, da
vė komandą:

—Nulipkite nuo arklių!
Kazokai, nušokę nuo arklių, pradėjo 

šaudyti į priešą. Krivorotko sugabiai 
valdydamas kulkasvaidį nušovė dvyliką 
priešų. Priešai atšoko atgal.

— Sekasi! — tarė jis. — Tiems Hitle
rio kiaulėms, daug geriau voliotis kur 
purve, negu mūsų sodžiuje... Arkliai sto
vėjo už namo. Staigiai pasigirdo automo- 
biliaus balsas. Pasirodė vokiečių mašina. 
Krivorotko paleido kulkasvaidžio lietų. 
Valdytojas ir užnugaryj sėdėję oficieriai 
timptelėjo ir sudribo. Automobilius pa
važiavo dar apie 30 pėdų ir nusivertė į 
pakrantę.

— Sekasi!—ir vėl tarė jis.
Netrukus su dideliu trenksmu į sodžių 

įlėkė vokiečių motorinis dviratis. Krivo
rotko paleido kulkų spiečių. Jau negyvas 
fašistas su dviračiu atsimušė į šulinio 
aptvarą ir apsivertė. Krivorotko pribėgo 
prie jo, bet tuo laiku kazokas prane
šė:

—Priešai apsupa mus. Traukimės at
gal.

— Nutilk! — atkirto komandierius.— 
Lipk ant tvarto ir žvalgauk!

Kazokas staigiai buvo pastogėj. Kri
vorotko su likusiais dviem draugais tęsė 
mūšį. Sugabiai valdydami kulkasvaidį 
jie sunaikino aštuonis fašistų automobi
lius ir šešis motorinius dviračius. Karts 
nuo karto jų žvalgas iš pastogės prane
šinėjo priešų judesį ir bandymą apsupti 
juos. Ir kada iš šalies sutratėjo priešo 
kulkasvaidis, tai Krivorotko nusprendė 
pasitraukti. Kazokai vienas paskui kitą 
sėkmingai ištruko į pamiškę.

Po šio pirmo mūšio Krivorotko ir jo 
draugai darė teisingą išvadą, kad jų bus 
pergalė, kad priešas turės žūti. Ir dabar 
jis ir jo draugai su vilčia žiūrėjo į pul
kininką Dovatorą, neaugštą, bet vikrų 
vyrą. Krivorotko nusišypsojo, jis perve
dė ranką per žandą ir tarė:

— Na, ir kirsiu priešus, kirsiu pra
keiktus fašistus!

Tamsoj pulkininkas Dovatoras prieš 
aušrą nulipdino nuo arklių kazokus. Ar
klių prižiūrėtojai nuvedė gražius arklius 
į krūmus. Jie žvengė.

— Dar vokiečiai išgirs, — mąstė Kri
vorotko. — Tokioj padėtyj reikėtų, kad 
eržilai mažiau žvengtų!

Auštant kazokai prišliaužė prie dvie
jų sodžių ir pradėjo apšaudyti vokiečius. 
O tuo laiku linkui vokiečių centralinių 
jėgų šliaužė svarbiausios kazokų jėgos. 
Šie šliaužė tylomis, be kalbų ir šūvių. 
Rūkai buvo taip tankūs, kad vokiečių 
paleistos raketos vos mirgėjo.

Mūsis prie sodžių didėjo. Sprogo vo
kiečių minos ir kanuolių šoviniai, tratė
jo kulkosvaidžiai, sprogo rankinės grana
tos. Ir štai staigiai :

— Ura!..< Ura!... — pasigirdo galingi 
kazokų balsai priešo užnugaryj. Kazokai 
įsiveržė į sodžių.

— Už gimtinę ir Staliną! — sušukęs 
Krivorotko puolėsi su kariais iš priekio. 
Tuo pat kartu iš krūmų išlėkė, kaip vie
sulą, raiti kazokai ir iš trečios pusės už
klupo vokiečius.

{Daugiau bus)'

Įspūdžiai iš Saginaw 
Konferencijos

Jau antru kartu man prisi
ėjo dalyvauti tarpe Saginaw 
lietuvių ir aš labai džiaugiuo
si, kad gavau progą su sagi- 
niečiais draugiškai pasikalbė
ti ir jų tarpe organizacijų rei
kalus svarstyti, nes tą dieną 
įvyko LDS ir LLD apskričių 
konferencijos, ir saginiečių 
piknikas, gegužės 30 d.

Nuvykus į Saginaw pir
miausia sustojome pas drau
gus Liesins stuboje, ir kolei 
buvo laikas pradėti konferen
ciją svetainėje, dar gavome 
biskį pasikalbėti apie bėgan
čius gyvenimo reikalus. Drau
gai Liesiai labai draugiški 
žmonės ir pas juos kalbos ne
trūksta, tik šį sykį nežinia kas 
do priežastis buvo, kad drg. 
Liesienė buvo nelinksma, gal 
kokia nesveikatos kliūtis ar 
kuo susirūpinus buvo, kad ne
buvo tokio linksmumo, kaip 
kada pirmą syk mačiau.

skričio dovanos. Pirma dovana 
teko Nikodemui Matulaičiui, 
Girand Rapids; antra Vincui 
Karmūzai, Cleveland, Ohio ir 
trečia Matiejaičiui iš Grand 
Rapids. Pinigai išmokėti ten 
pat.

Pelnas buvo skirtas dėl 
LLD Centro literatūros leidi
mui. Pelno buvo $41.30. Pa
likta nusiųsti LLD Centrui per 
drg. Astrauskienę^

Užsibaigus konferencijoms 
ir po draugiškų, pasikalbėjimų 
su visais delegatais, dar mūsų 
draugai vyrai buvo ukvatnūs 
nuvykti į pikniką ir ten su sa- 
giniečiais pasikalbėti. Bet mo
terys savo važiuotojus ragino 
važiuoti atgal į namus, nes 
būna daug smagiau važiuoti 
per laukus ir miestus kolei 
dienos šviesoj viską galima 
matyti. Taip skubiai visi atsi
sveikinę su vietiniais saginie- 
čiais ir Grand Rapids delega
tais, leidomės namų link.

M. Alvinienė.

Besikalbant apie abelnus 
dalykus, net nejutome, kaip 
valanda praslinko ir turėjome 
skubėti į svetainę pradėti LDS 
11 Apskričio konferenciją.

Nuvažiavę į svetainę jau ra
dome keletą saginiečių belau
kiant svečių iš kitur. Kitų sa- 
gihiečių nesužinojau vardų, 
bet Kapušaitienė, Burauskas 
ir Liesis dalyvavo visą laiką 
abiejose konferencijose. Jie 
yra pažymėtini organizacijų 
veikėjai ir plačiai žinomi lie
tuvių tarpe. Todėl su jais pla
čiau prisiėjo susipažinti.

Pradėjus LDS konferenciją, 
Grand Rapids draugai atvyko 
ir sudarė didesnį skaičių, dele
gatų. Man buvo įdomu susipa
žinti su naujos kolonijos lie
tuviais, ypač su draugėm mo
terim: Grigiene, Varniene ir 
Rasikiene. Pas tas drauges 
matėsi daug pasiryžimo veikti 
dėl organizacijų gerovės.-Jos 
pilnos draugiškumo.

Konferencijos eiga buvo 
taiki, rimtai svarstėme įvai
rius organizacijos reikalus, tik 
gaila, kad trys kuopos nepri- 
siuntė savo delegatų, todėl 
konferencijoj trūko gyvumo ir 
nebuvo paduota naujų suma
nymų dėl viso LDS gerovės.

Užsibaigus pirmai konferen
cijai, draugai saginiečiai už
kvietė delegatus atvykti į pik
niką sodnan papietauti ir 
draugiškai pasikalbėti su da
lyviais piknike. Nuvykę į pik
niką apie tris mylias radome 
jau keletą žmonių piknike 
darbuojanties ir rengiant vie
tą dėl svečių. Dėl mūsų dele
gatų specijaliai paruošė stalą 
ir puikiai pavaišino, po žaliuo
jančiais medžiais ir atviram 
ore. Saginietės draugės ska
niai paruošė pietus ir draugiš
kai patarnavo dėl visų, kad 
net nejutome, kaip valanda 
praslinko bepietaujant. Gaila, 
kad dėl stokos laiko nespėjau 
draugių moterų pavardžių, su
žinoti, kurios energingai dar
bavosi dėl svečių priėmimo, 
bet patėmijau, kad Liesienė ir 
Barauskienė, jaunojo Baraus
ko žmona, ir LDS 68 kp. gero 
sekretoriaus draugė, apsukriai 
patarnavo prie pietų ir drau
giškai svečius pašnekino.

Po pietų, nors labai buvo 
malonu kalbėtis ir su saginie- 
čiais linksmai laikas praleisti, 
turėjome antrą apskričio kon
ferenciją laikyti, tai viską pa
metę grįžome į svetainę ir 
greit stojome prie darbo LLD 
10 Apskričio reikalus svarsty
ti. LLD konferencijoje daly
vavo dikčiai daugiau delegatų 
ir pas visus radosi daugiau no
ro išreikšti savo mintis, todėl 
konferencija baigėsi apie 6 
vai. po pietų. Užbaigoj konfe
rencijos buvo pakeltas klausi
mas, kad prisidėtume prie So
vietų karo pagelbos, ir visi 
delegatai abiejų apskričių 
mielai sutiko prisidėti, ir iš 
10 Apskričio iždo paaukavo
me $10. Kitus $10 delegatai 
suaukavo. Viso sykiu dėl So
vietų karo pagelbos pasidarė 
$20. , ..

Prie užbaigos ėjo 10 Ap-

Philadelphia, Pa.
Svarbus ir būtinas darbas 

visų lietuvių klasiniai susipra
tusių ir visų; tų, kurie remia ir 
trokšta, kad Jungtinės Tautos 
laimėtų šį karą prieš barbarus 
agresorius. Visi pasaulio žmo
nės dabar mato, kad Hitlerio- 
Mussolinio žaibiškas karas ne
atsiekė savo tikslo todėl, kad 
Sovietų Sąjungos Raudonoji 
Armija kol kas neprileido prie 
to siekiamo tikslo. Dabar ir 
tos Jungtinės Tautos mato, 
kad jei ne Raudonoji Armija, 
Anglija ir Amerika ir veikiau
siai visas pasaulis būtų pa
vergtas.

Raudonoji Armija kaujasi 
baisiausiose liepsnose ir nema- 
nykim, kad jų dalis išvengia 
mirties, žaizdų ir kitokių ne
laimių. Amerika, Anglija ir 
kitos tautos gabena karinę 
medžiagą į Sovietų žemę, ta
čiau Jungt. Tautų žmonės 
gelbsti Rusijos medikalei pa- 
gelbai.

Šios šalies net 30 valstijų 
gubernatoriai paskyrė ir atsi
šaukė į visą šalį rinkti aukas 
Rusijos karo pagelbai birželio 
(June) 20—21—22 dienomis.

Philadelphijoje bus po visą 
miestą plati rinkliava — virš 
tūkstančio rinkėjų manoma su
organizuoti. Šių, trijų dienų 
obalsis yra: surinkti po visą 
šalį $6,000,000 aukų.

Mes, Philadelphijos lietu
viai, klasiniai susipratę ir są
žiningi, geros valios lietuviai, 
laimėjome pirmoje vietoje 
rinkliavą, kada rinkome aukas 
dėl Ispanijos lojalistų. Surin
kome apie $96; ispanai buvo 
antri.

Philalephijos lietuviai rin
kėjai jau pradėjo ateinančios 
rinkliavos'darbą. Apie dešimts 
rinkėjų su dėžutėmis ir išduo
damų pakvitavimų knygutėmis 
jau renka aukas. Nekurie jau 
raportavo gavę po $5 ir dau
giau. žmonės įkiša į dėžutę po 
$5 ir daugiau.

Ateinantį penktadienį, bir
želio 19 d., lietuvių organiza
cijų ir pavienių įvyks susirin
kimas, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. Tie, kurie manote 
kuo nors pagelbėti, širdingai 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime.

Tie, kurie norėtų paaukoti 
didesnes sumas pinigų, prašo
mi pašaukt ant telefono —7 
Waverly 2538, A. J. Smitą, ar
ba pranešti laišku, 5809 N. 
Fairhill St., Phila. Prašau pa
šaukt po 6-tos vai. po pietų.

Geresnė'ateitis ir laiminges
nis gyvenimas pačios Lietuvos 
žmonių ir viso pasaulio žmo
nių šiandien priklauso nuo 
Jungt. Tautų laimėjimo karo. 
O prie šio laimėjimo karo pa
čią svarbiausią kovą veda Rau
donoji Armija. Antrą frontą 
bus lengviau atidaryti Jungt. 
Tautoms, kuomet Raudonoji 
Armija pakirs Hitlerio sužvė
rėjusią armiją.

Nepaisykit lietuviškų prO- 
hitlerininkų pardavikų. Karą

veda Jungtinės Tautos ir 
Jungtinės Tautos remia Sovie
tų vedamą karą. Garbė yra ir 
ji pasiliks pas kiekvieną sąži
ningą žmogų, kuomet pamaty
sim pergalę. Džiaugsimės Lie
tuvos žmonių išsilaisvinimu.

Lietuvių rinkliavos vieta 
birželio 20, 21 ir 22 bus: 735 
Fairmount Ave., nuo 10 vai. iš 

t

ryto. Bet atėję pasiimti keliu
kus, galėsite važiuoti, kur no
rėsite tomis dienomis pirm 
rinkliavos, kaip aukščiau mi
nėta.

Po visa miestą rinkliavos 
dienomis bus sekančios stotys:

541 N. 6 th St.
4188 Viola St.
735 Fairmount Ave.
3827 Cambridge St.
3024 Diamont St.
5465 Berks St.
331 So. 5th St.
336 Tulpehocken Ave.
1140 So. 60th St.
5055 N. 9th St.
2639 N. 31 St.
5145 Pine St.
2539 So. 13th St.
1344 N. 5th St.
2011 So. 7th St.
1601 Walnut St.
Tie, kurie norės parinkti sa

voj apylinkėje, irgi atliks gra
žų. darbą.. Į šią rinkliavą turė
tų lietuvių tėvai pasiųst savo 
dukteris ir sūnus, nes rinkimas 
bus visur: centro mieste ir vi
sur.

Prašomi sugrąžinti visas dė
žutes ir pakvitavimo knygutes, 
735 Fairmount Ave., birželio 
22 dieną vakare. Visi suneš
kit, ir visi galėsime suskaityti 
savo darbo vaisius.

A. J. Smitas,
Russian War Relief, Inc., 
lietuvių atstovas.

WELCOME
MINUTE MAN

Indijos Kvislingas
Bombay, Indija. — Kvis

lingiškas indų tautininkų 
vadas, Ghandi reikalauja, 
kad Anglijos armija pasi
trauktų iš Indijos ir kad 
būtų išsklaidyta pačių in
dų kariuomenė, kuri veikė 
išvien su ahglais.

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

* ______________

Pricteliai! Prašome įsitėmy- 
ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkės 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

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

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 sukaktuves 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 . . • . ............................................. ...................
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Lawrence, Mass
įvairios Naujienos

Aldermanas James C. Rear
don, Jr., Lawrence Public 
Safety direktorius, gavo du 
metu į pataisos namus už dar
bų pardavinėjimą, šitas ka
mantinėjimas jau eina nuo 
1940 m. Reardon buo 1941 
metais Lawrence School ko
mitete ir norėdamas prabago- 
teti, pardavinėjo darbus mo
kytojams, imdamas po kelius 
šimtus doelrių. Pernai buvo iš
rinktas į adermanus, nes nie
kas nežinojo, kad jis buvo gi- 
šeftininkas.

Tai jau antras ponas aider- 
manas sėdės pataisos namuo
se. Pirmutinis tai Mr. Galvon. 
Antras yra jaunas vyrukas, iš
buvęs aldermanu tik pusę me
tų ir jau turi eiti pasitaisyti. 
Nežiūrint to, jis vis dar per 
pusantrų metų skaitysis valdi
ninku, nes iš vietos nerezig- j 
nuoja. Miesto valdžia paims 
jo Public Safety departmentą 
savo kontrolėm

Yra tyrinėjama Kundhardt 
Mill dirbtuvė, kuri uždaryta 
jau su virš dešimt metų. Tyri
nėjimas eina prieš Edna Stat
ion ir Robert M. Dobbins, ku
rie buvo atpirkę ją nuo mies
to už vieną dolerį ir žadėjo 
sutaisyti ir atidaryti vilnų 
karšimo fabriką. Bet jau per
ėjo tūlas laikas, o vis dar nie
ko neveikia. šitą nuosavybę 
turi paėmęs miestas už taksus.

Abu tos nuosavybės pirki- 
kai yra iš Brooklyn, N. Y. At
rodo, kad jie nenori dirbtuvę 
taisyti, nes tas kainuotų apie 
du šimtu tūkstančių dolerių.

La wren c e 
pasipirkti

Penki tūkstančiai 
automobilistų turi 
štampas po penkius dolerius, 
nes nuo liepos pirmos dienos 
turi jas turėti, jeigu nori au- I 
tomobiliais važinėti.

Wood Mill dirbtuvės audi
kai nubalsavo mainyti pakai
tas, būtent, naktinė pakaita 
turi teisę dirbti dvi savaites 
dienomis, o dieninė pakaita 
turi dirbti dvi savaites nakti
mis.

(Čia plačiai rašote apie ko
kius ten “sabotažninkus,” bet 
neaišku, kas jie per vieni yra. 
Todėl šią vietą turime apleis
ti. — Red.)

valdininkų, 
ir jo sūnus 
pasimokėjo 
miesto dar- 

darbui.

Iš tikrųjų kibą pavietrė užė
jo ant Lawrence 
Aldermanas Roche 
surasti kaltais ir 
po $500 už ėmimą
bininkų privatiškam 
Tėvas būdamas aldermanu nu
vežė miesto darbininkus sta
tyti kempę savo sūnui į New 
Hampshire. Taipgi ex-alderma- 
nas F. Ferris pasimokėjo $500 
bausmės už ėmimą miesto dar
bininkų dirbti savo naudai.

o jinai gyva- 
jiems gyveni-

sūnus išva-Yraskos 
kariuomenėn. Buvo su- 
išleistuvių parė. Daly-

Maple Parko Susiedas J. 
Yraska susituokė su Večkiūte. 
Jis yra našlys, 
našlė. Laimingo 
mo!

Drg. 
žiuoja 
renkta
vavo visi Maple Parko gyven
tojai. Taipgi buvo ir miesčio
nių svečių. Laimingai jaunuo
liui tarnauti Dėdės Šamo ar
mijoje !

Lawrence “Laisvės” patrio
tai jau taupo gazoliną, kad 
nuvažiuoti Maynardan liepos 
4 dieną į pikniką. Labai ge
rai, draugai, darote.

Visi, kurie turite automobi
lius, liepos 4 dienos ryte suva
žiuokite prie L. U. Kliubo ir 
paimkite nuvežti tuos, kurie 
neturi mašinų. Taipgi tie, ku
rie norėsite važiuoti, bet netu
rite savo automobilių, susirin
kite į klįubą. Dar nėra žinios, 
bet veikiausia buso negalėsime 
gauti, tad prisieis visiems ma
šinomis važiuoti.

L. K. Biuras.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TA1 PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Yorko valsti-

CLEVELAND, OHIO

Rochester, N. Y

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

E

4

sa
in i-

Tel- STagg 2-0783 /
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

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

mū- 
bet

i*I?'&

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

vai.
Cle-
lie-
da-

yra pareiga 
maršuoti pas-

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

ir apylinkės 
žinome, kad 
turime iki valios, 
į pikniką pas Rū-

Komitetas.

geras dovanas 
tikieto, taipgi ti- 
skanių valgių ir

flotą. Flotas bus 
gyvai pagamintas, 
vaizduojantis ryti- 
todėl

vienas iš
Kanados 

laiku yra

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

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

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 centą už 6 unciją bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas 
417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Na-

Toronto, Canada
4

d

Hartford, Conn

Brighton, Mass

iš

★ LIETUVIŠKA ★

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
šešis bepusiškus ir talki
ninkų laivus Atlanto Van
denyne netoli Amerikos.

Tarptautinių
Apart kitų 

dalyvaus rusų 
tautiškus šo-

G. 
Kom. 

(142-144)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Juokingiau ir Nereikia
Man labai nesmagu užimti 

brangią vietą laikraštyj. Bet 
kada aš parašiau į “Laisvę” to 
fašistu ojančio žmogelio iš-

—C. And-
Fin. Sckr. (142-144)

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHIeIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Suteikiam garbingas »IaIdotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

SHAFT, PA.
199 kp. metinis piknikas

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
’ • v K > .• 5

84-02 JAMAICA AVE. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Vokiečiai Siunčia Lenkus 
į Fronto Darbus, o 
Lenkes į Kasyklas

Stockholm, šved. —
ciai per dvi savaites suėmė 
dar 170,000 Lenkijos darbi
ninkų ir pasiuntė juos į 
pavojingus karinius darbus 
prieš - sovietiniame fronte. 
Hitlerininkai siunčia lenkes 
į kasyklas vieton išgabentų 
mainierių.

LLD 162 Kuopa Išrinko 
Delegatus j Kongresą

Penktadienį, birželio 5 
160 Claremont svetainėje, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
162* kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą, kuris buvo gana 
skaitlingas ir tapo aptarta ke
letas visuomeninių reikalų. 
Jame svarbiausiu dienotvarkės 
paragrafu buvo Kanados Lie
tuvių Kongresas.

Kadangi jau pereitame kuo
pos susirinkime Kongreso 
klausimas buvo plačiai apkal
bėtas, todėl šiuo kartu be di
delių diskusijų buvo prieita 
prie delegatų rinkimo. Tik rei
kia pažymėti, kad Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopoms 
Kongresas pasidaro dar svar
besnis, nes LLD Kanados Vei
kiantis Komitetas Kongreso 
proga šaukia trumpą pasitari
mą visų Kanados L.L.D. dele
gatų, kuriame bus apkalbėti 
tvarbiausi draugijos reikalai. 
Tad 162 kuopos nariai, daly
vavusieji susirinkime, laikyda
mi Kanados Lietuvių Kongre
so šaukimą didelės svarbos 
klausimu, nuo kurio pasekmin
gu mo prigulės visas Kanados 
lietuvių visuomenės veikimas 
ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos sustiprinimas, išrinko 
darbščiausius kuopos narius:

E. BYRIENĖ, pasižymėjusi 
Liaudies Balso vajuose ir vie
na iš dirbščiausių pereitame 
LLD vajuje už gavimą naujų 
narių.

P. PAJUODIS, kuopos orga
nizatorius.

A. GALINAITIS, kuopos 
protokolų sekretorius.

S. KARVELIS, 
veikliausių Vakarų 
veikėjų. Dabartiniu 
162 kuopos narys.

Taipgi, 162 kuopos nariai, 
suprasdami, kad Kanados Lie
tuvių Kongreso šaukimui susi
daro nemažai išlaidų, nutarė 
Kongresą pasveikinti su $10.
Bangos Choras Išrinko Dele

gatą j Kongresą
Bangos Choras jau kelios sa

vaitės, kaip nutaręs siųsti 'dele
gatą į Kanados Lietuvių Kong
resą, bet aną antradienį, pada
rė galutiną sprendimą išrink
damas delegatą.

Delegatu į Kanados Lietuvių 
Kongresą išrinkta drg. B. Ja- 
nauskienė.

EAISVH Penktai Piulapli

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia išleistuves į 

/LD$į Seimą, A. J. Pudimui, formoje 
draugiško outingo. Sekmadienį, bir
želio 21 d., pas drg. Gladkauskus, 
4 Kittery St., Milford, Conn. Pra
džia 1 vai. dieną. Visi nariai ir sim- 
patikai prašomi dalyvauti. Bus ge
ra muzika šokiams. įžanga nemo
kama. — Rengėjai. (142-144)

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinės Draugystės 

piknikas įvyks birželio 20-21 dd. 
Liet. T. N. Parke. Bus skanių val
gių ir gėrimų.Gros G. Steponavi
čiaus Orkestrą.

CLEVELAND, OHIO
Corletto LLD 57 kp. ir LDS 138 

Moterų kp. rengia pikniką. įvyks 
sekmadienį, birželio 21 d. pas Rū
bus, Middlefield. Bus gera muzika, 
taipgi gausite dovanų prie įžangos 
tikieto. Turėsime skanių užkandžių 
ir gėrimų. Važiuojant iš Clevelan- 
lando imkite Route 322 Maifild iki 
Honsburgh, privažiavę apie 2 my
lias, sukite po dešinei — pirmas 
kelias, ir važiuokite iki pikniko. 
Važiuojantiem Route 87 iki Middle
field, važiuokite 3 mylias po kairei, 
ir sukite į pikniką. Pikniko pradžia 
10 vai. ryto. — Kom. (142-144)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, birželio 21 d., Olym

pia Parke įvyks specialiai priruoš
tas, su puikia programa, piknikas. 
Ruošia 
Draugijų 
numerių, 
šokikai, 
kius.

Suvienytas 
Komitetas, 
programe 

kurie šoks
Rengėjai kviečia vietinius ir 

apylinkės publiką dalyvauti pikni
ke. (142-144)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 21 d., 2 vai. po pietų, 408 
Court St. Visi nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, taipgi, 
kurie dar neužsimokėję, prašome 
užsimokėti už 1942 metus, nes Cen
trui reikalingi pinigai, 
riūnas,

SLA
įvyks birželio 21 d., Brandville Gi
raitėj, visiems gerai žinomoj vietoj, 
pradžia 10 vai. ryto, ir tęsis iki vė
lai vakaro. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame piknike, 
galėsime visi linksmai praleisti lai
ką. — Kom. (142-144)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 19 d., 735 

Fairmount Ave., 8 vai. vak. yra 
šaukiama Philadelphijos organiza
cijų narių ir pavienių platus susi
rinkimas dėlei Rusijos karo pagal
bos rinkliavos, kuri įvyks birželio 
20-21-22. Lietuvių rinkliava įvyks 
ateinantį šeštadienį 20-21 birželio. 
Prasidės 10 vai. iš ryto.

Visų lietuvių pareiga yra pasi- 
darbuot. Philadelphijos visos orga
nizacijos turėtų dalyvaut ir aptart, 
kiek kuri organizacija galėtų ir 
savo iždo paaukaut. — A. J. S.

(141-143)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadineį, 18 d. 
birželio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Dalyvaukite visos narės, ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant, 
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)

vienų 
sukakties Sovietų Sąj. 

su sužvėrėjusiais hitleri- 
fašistais. Slavai atsišau- 
kitas tautas, kaip lietu- 
padėt surengti minėtą

Birželio 21 d., antrą valan
dą po pietų, ant Kols Park yra 
rengiamas slavų tautų didelis 
koncertas paminėjimui 
metų 
karo 
niais 
kia į 
vius,
koncertą.

Kaip girdėt, kitos tautos 
prisidės su savo programa. Tai 
labai gražus darbas. Kalbės 
majoras ir kiti politikai. Prog
rama bus labai graži ir įdomi 
iš muzikos ir dainų. Kai kurie 
ir kunigai sutinka dalyvauti. 
Taipgi ir lietuvių klebonas 
Ambutas pritarė šitam svar
biam darbui.

Todėl visi kviečiami daly
vauti šiame koncerte. Įžanga 
visiems veltui. M.

spjaudytus žodžius susirinkime 
gegužės 6 d., Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų Draugijos, Cam
bridge, Mass., tai jis per tą 
gazietpalaikį “Keleivį” birže
lio 4 d., pasirašęs “Andrews” 
(nors jo tikra pavardė yra 
Andriukaitis), mane išvadino 
melage. Visų pirmiausiai, įsi- 
tėmykim šitą. Rašo, kad šito
kios draugijos Cambridžiuje 
visai nėra, bet ir tame pačia
me momente sako, kad šitos 
draugijos susirinkime, laikyta
me gegužės 6 d. Elena. Berno
tienė apsimelavo. Jau ta drau
gija išdygo!

Paskui, šita draugija jokiam 
Lietuvos Gelbejimo Komitetui 
nepriklauso, bet tik taip dele
gatai buvo nuvažiavę. Tačiau 
jis nepasako, kada draugystė 
buvo juos pasiuntus?

Toliau sako, kad tame susi
rinkime nebuvo Smetona mi
nėtas. Tas nelaimingas žmoge
lis 
sę 
va 
14

skaitlingai ant susirinkimų. 
Tada matysim patys tas jo 
sorkes.

Ir dar jis mane siunčia į 
Maskvą pas Staliną. Aš labai 
būčiau užganėdinta, jeigu aš 
jausčiuos, kad aš žmonėms 
taip atrodau, kad aš einu su 
pasaulio darbininkais pirmyn, 
ne taip, kaip tas fašistėlis,, ku
ris eina atbulas, kai vėžys, ku
ris neturi kaktoj akių.

E. Bernotiene.

Sovietų Sąjungai.
Už prirengimą lietuviško 

stalo kreditas priklauso Mez
gėjų Kliubui. Kviečiami atsi
lankyti visi lietuviai, išskyrus 
keletą Hitlerio pastumdėlių.

Gražus Piknikas
Dviejų kuopų piknikas, kurį 

rengia Corletto LLD 57 kp. ir 
LDS 138 Moterų kp., bus bir
želio (June) 21 d. pas ūkinin
kus Middlefield, Ohio.

Kelrodis: Iš Cleveland© im
kite Route 322 iki Honsburgh; 
po dešinės pavažiavus apie 2 
mylias, bus pirmas kelias iki 
pikniko.

Važiuojantiems Route 87 
iki Middlefield: Važiuokite 
3 mylias po kairės, sukite į 
pikniką.

Kaip žinote, korletiečiai vi-

vo atskirą 
stebėtinai 
realistiškai 
nį frontą;
visų anti-fašistų 
kui tą flotą.

Kadangi New 
jos gyvernatorius paskelbė bir
želio 22 dieną, kaipo pradžią 
Sovietų Sąjungai pagalbos sa
vaitės, tai mes rochesteriečiai, 
pradėdami tą istorinę savaitę, 
turime surengę nepaprastai di
delį tarptautinį pikniką sek
madienį, 21 d. birželio. Vieta: 
Rifle Range, gale Seneca par
ko. Šiame piknike dalyvaus 
žmonės įvairių tautybių ir 
klasių. Yra užkviestas miesto 
majoras ir jis tikrai prižadėjo 
atsilankyti. Bus užtektinai gė
rimų ir valgių. Apart to, bus 
taip vadinamas lietuviškas 
stalas su įvairiais lietuviškais 
valgiais; taipgi bus muzika ir 
patriotiškų žaislų, kokių dar 
niekur nėra buvę. Miesto ma
joras prižadėjo pirmutinis 
pradėti žaidimus. Apart dau
gelio žymių piliečių, bus tūlas 
profesorius. Jis pasakys trum
pą prakalbą, žodžiu sakant, 
piknikas bus nepaprastas. Tą 
pikniką rengia Rochesterio 
Komitetas Teikimui Pagelbos

šiomis dienomis buvo parva
žiavęs apsilankyti Dėdės Šamo 
kareivis, Gediminas Vaitas. 
Prieš grįžimą atgal į tarnystės 
vietą, jo tėvai surengė jam iš
leistuvių vakarėlį, užkvietė ne
mažą būrį draugų. Kadangi 
Gediminas yra malonaus būdo 
jaunikaitis, o jo tėvai visuomet 
aktyviai dalyvauja pažangiųjų 
darbininkų tarpe, tai atvyku
sieji į pažmonėlį, linkėdami 
Gediminui pasisekimo tarnys
tėje ir laimingai sveikam su
grįžti, įteikė dovanėlę — du 
Jungtinių Valstijų karo bonus 
ir didoką žiupsnį cigaretų.

* * *
Trys savaitės atgal draugei 

P Vaivodienei padarė sunkią 
operaciją.

Draugei K. Andrešiūnienei 
vėl atsitiko skaudi nelaimė. Šį 
sykį susižeidė koją, susilaužė 
kaulą.

Abiem draugėm visuomene 
linkėja greitai pasveikti.

J. Bullis.

verkė atsistojęs kokią pu- 
valandos, kad kokia Lietu- 
buvo laisva ir laiminga per 
metų, visko turėjo, bet atė

jo tie “maskoliai,” tie “burlio
kai,” pavergė mūsų brangią 
tėvynę ir viską atėmė, ką tik 
turėjo — valgius ir drabužius 
ir net žmones išvežė, sušau
dė! Na, tik įsivaizduokime 
sau, kas tą Lietuvą valdė per 
tą 14 metų, kada ji buvo tokia 
“laiminga” ? O gi Smetona su 
savo šaika. Bet “Andrews’ 
ko, kad Smetona nebuvo 
nėtas!

Ir šiandien, kada ne tik 
sų brangi tėvynė Lietuva,
ir kiti pavergti kraštai kenčia 
badą ir plusta kraujuose žu
domi, ir kuomet visų akys yra 
atkreiptos į Sovietų Sąjungą, 
kad tik ji greičiau užbaigtų tą 
pasiutusį Hitlerį, kuris nori 
pavergt pasaulį, tai šitokie gai
valai atėję į susirinkimą, kre
čia sorkes ir dar parašo, kad 
tu, Brighton© Elena, geriau 
neik į susirinkimus, būk na
mie! Mat, tas žmogelis išsi
gando, kad aš ir kitą sykį apie 
jo sorkes neaprašyčiau. O aš 
gi mylėčiau, kad jis būtų kiek
viename susirinkime. Visi mes 
draugijos nariai lankykimės

sada duoda 
prie įžangos 
kimės turėti 
gėrimų.

Taipgi turime priminti, kad 
nevėluotumėt, nes pas ūkinin
kus dabar labai dailus ir ma
lonus laikas tyru oru pakvė
puoti ir su draugais pasišne
kėti.

Piknikas tęsis nuo 10 
ryto iki vėlybos nakties, 
velandiečiai 
tuviai, gerai 
bar gezolino 
tai marš visi 
bus.

Ątžymėjimui karo savaitės 
Rochesterio piliečiai rengia 
milžinišką paradą penktadie
nio vakare, 19 d. birželio. Visi 
pažangūs lietuviai kviečiami 
dalyvauti maršavime su Rus
sian War Relief Komiteto gru
pe. RWR Komitetas turės sa-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

BROOKLYN, N409 ir 417 GRAND ST.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavej’ai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Vietos ir importuo
tos degtinės 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.

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

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

—Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

Į 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

t

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

anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Eniber Fuęl Co., Inc
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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Bonkevičiy Du Sūnūs 

Kariuomenėj
Alfonsas Bonkevičins, prieš 

trejetą savaičių išėjęs Jungti
nių Valstijų kariuomenėn, ra
šo savo tėvams, kad juomi ne
sirūpintų. Sakosi praradęs 
penketą svarų savo sunkumo, 
bet jaučiasi labai gerai. 

C
Bonkevičių sūnus Vincas, 

per eilę metų buvęs jūrininku, 
pastaraisiais keliais metais 
tarnauja marinu J. V. laivyne, 
yra leitenantas. Iki šiol retkar
čiais parvykdavo atlankyti tė
vus, žmoną ir dukrelę, kuri gi
mė jam jau tarnaujant Dėdei 
Šamui.

Vincas ir Marijona Bonkevi- 
čiai, karių tėvai, yra Laisvės 
skaitytojai ir seni priešfašisti- 
nio judėjimo rėmėjai. Jinai 
priklauso ir Moterų Apšvietus 
Kliube. Gyvendama tolokai 
nuo susirinkimų vietos, susirin
kimuose tankiai dalyvauti ne-l 
gali, tačiau kuo galėdama pa
deda. Sužinojus, jog- kliubas 
pradėjo rinkti drabužius hru- 
tališkų hitlerininku buvusiems 
užgrobtiems ir nuteriotiems 
Sovietų kraštams, ji atvežė su
rinkus pundą drabužių.

Bonkevičiai yra reguliariai 
J. V. karo bonų pirkėjai. Sū
nūs armijoj, tėvai namie gelbs
ti savo šaliai laimėti pergalę 
ant užpuolikų. Tai pavyzdinga 
patriotų šeima. Rep.

Irving Teatran Grįžta 
“Čepajevas”

Pradedant birželio 19-ta, Ir
ving Tėątre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, per sa
vaitę bus rodoma Sovietų fil- 
mos “čepajevas” ir “čigonai,” 
abi aukštai dramatiškos ir 
taipgi turinčios daug humoro 
filmos. Jas, kaip kad tradici
nes operas, gali vėl ir vėl žiū
rėti su dideliu pasitenkinimu. 
Abiejose yra žavių dainų.

Birželio 18-tą paskutiniu sy
kiu rodoma “Revoliucionie
riai” ir “Įsiveržėliai.”

Traukiniui susidūrus su tre
ku Yonkers traukinys suvėla
vo 20 minučių, bet visi kelei
viai išliko sveiki.

Dešimtas Nuošimtis Bonams 
Šukele Audrelę Taryboj

Prieš tūlą laiką šiose špalto- 
se buvo minėta, kad Brookly- 
no komunistas tarybininkas 
Peter V. Cacchione įnešė 
Miesto Taryboje rezoliuciją, 
kuria siūloma Miesto Tarybai 
oficialiai nusispręsti įvesdinti 
dešimtą nuošimtį savo iš mies
to gaunamos algos pirkimui 
bonų.

Rezoliucija tuomet buvo per
duota komisijai. Nęi įnešėjas, 
nei kas kitas negalėjo įsivaiz
dinti, kąd toks paprastas, nor
mals dalykas Miesto Tarybo
je galėtų iškelti bent atsidusi
mą. Bet. . .

Pereitą antradienį įvykusia
me Miesto Tarybos posėdyje 
tammaniečių didžiuma ėmė 
šaukti, kad “tai raudonasis 
suokalbis,” “komunistų baise
nybė.” Kaip tai, girdi, galima 
būtų iš miesto galvų algos iš
skaityti dešimtą nuošimtį? Ar 
jie priešingi duoti tą dešimtą 
nuošimtį ? O, ne! Kaip tokios 
minties kas galėtų dasileisti? 
Bet liesti jų algą — gink Die-, 
ve!

Brooklynietis tarybininkas 
Walter Hart šaukė, kad tary- 
bininkai esą pirkę net iki 
$100,000 vertė bonų, tad, gir
di Cacchionės rezoliucija būtų 
tik tarybininkų įžeidimu. Kad 
“sustiprinti” savo argumentą, 
jis išvilko posėdin ir “raudo
nąją silkę,” šaukdamas, kad 
“komunizmas kelia savo bjau
rią galvą mūsų susiedijose.” 
Esą, jisai priešingas rezoliuci
jai ir Tarybos didžiuma atsi
sakysianti “mokintis nuo ko
munistų.” Tuo pat sykiu dėka- 
vojo “galingam Dievui, kad 
Rusijos pulkai kovoja fronte, 
atlaiko vokiečių gaujas.”

Cacchione į tuos ant jo už
sipuolimus ramiai atsakė, kad 
jis neturėjo noro bent ką už
gauti. Jis tik norėjo paremti 
prezidento Roosevelto ir Iždi
nės Department© reikalavimus, 
“žinodamas, kad kiekvienas 
tarybininkas yra pirkęsis bo
nų,” sakė Cacchione, “aš jau
čiau, kad būtų gražus žygis iš 
mūsų pusės duoti pavyzdį 
miesto gyventojams liuosnoriai 
paskiriant iš savo algų 10-tą

Dienraščio LAISVES Didysis

PIKNIKAS
Puiki Dainą Programa. Daug Chorų, Daug 

Jaunimo iš Kitą Miestą

Sekmadienį, Liepos 5 July
Prasidės 1 Valandą Dieną

Muzika nuo 3 valandos Programa 6 valandą

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, L. L, N. Y.

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

---------- Programoje Dalyvauja:--------------s
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 

vadovybėje B. šaknaitės
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės
□----------------- -—----------------------------------- —-----į n

Gera Orkestrą Šokiams
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Dovanos, prie įžangos bilietų perkant iš anksto 
1-ma $5, 2-ra $3 ir 3-čia $2

Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps
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nuošimtį pirkimui daugiau bo
nų.”

Tarybos didžiuma, žinoma, 
Cacchionės rezoliuciją atmetė. 
Dėl to atmetimo Cacchione 
pareiškė:

“Tarybos didžiuma šiandien 
padarė sau g’ėdą ir smogė ka
ro pastangoms savo tamsiu pa
laidojimu mano rezoliucijos 
už išėmimą 10-to nuošimčio iš 
.$5,000 per metus tarybininkų 
algų pirkimui karo bonų.

“Tik už dienos po to, kai 
Minute Men pradėjo vaikščio
ti aplink blokus gauti, pasiža
dėjimus, Tarybos didžiuma 
parodė tą blogą pavyzdį. Ait
rus partiškumas, greta su ne
girdėtu raudonųjų kandžioji
mu, buvo pavartotas vieton 
apgalvotų, argumentų.

“Linkiu, kad nei vienas 
newyorkietis nesiduotų išpro
vokuoti begėdišku pasielgimu 
Tarybos didžiumos. Newyor- 
kiečiai privalo toliau pirkti bo
nus ir štampas vis daugėjan
čiuose kiekiuose padėjimui 
laimėti liaudies karą.

“Iš savo pusės, aš ketinu 
pildyti sąlygas savo rezoliuci
jos ir tęsiu kovą už plačiai 
priėmimą Jungtinių Valstijų 
Iždinės pasiūlyto dešimto nuo
šimčio plano.”

Tarybininkas Cacchione ne 
tik kad yra pasižadėjęs kovo
ti už tą' dešimto nuošimčio bo- 
nams planą, bet jau daug ir 
pasidarbavęs. Kalbėdamas ant 
gatvių kampų, tankiausia, 
darbininkų biednuomenės ap
gyventuose distriktuose, jis 
jau yra išpardavęs apie $4,000 
vertės karo štampų. Patsai bū
damas pereito karo veteranu, 
darbo žmonių sūnumi, jis ir 
žino ir jauste atjaučia, kaip 
svarbu yra tvirčiausia apgink
luoti kariuomenę ir kokį dide
lį atsiliepimą į jų dvasią tu
rės faktas, jeigu visos įstaigos 
nuo didžiausios iki mažiausios, 
visi žmonės, nuo senelio iki 
kūdikio, rems valdžią pastan
gose karą laimėti.

L. K. N.

Vėl Išvežė Drabužių 
Sovietų Žmonėms

Neseniai iš Laisvės salės, 
kur mūsų organizacijos laiko 
susirinkimus, išvežta antras 
siuntinys organizacijų narių ir 
šiaip geros valios žmonių su
neštų drabužių, Sovietų Sąjun
gos žmonėms. Viso išsiųsta 41 
gabalas.

Drabužiai imami visoki, bile 
praktiški: dar dėvėtini vilno
niai, marškoniai, bovelniniai, 
rayoniniai. Vilnoniai imami ir 
gerokai apdėvėti. Iš jų iškar
po sveikuosius gabalus, suderi
na storį, varsas ir iš tų iš
karpų daro k.aldras; iš labai 
storų milų siuva šliures ligo
niams, vaikams ir tt. Tuos dar
bus atlieka liuosnorių Sov. Sąj. 
pagalbai veikiančių dar
buotojų kliubai ir jau padary
tus gatavus drabužius siunčia 
tenai. Ima ir dar gerus batus, 
taipgi milines (felt) skrybėles, 
šiaudinių ir šiaip kokių sku
durinių skrybėlių, prašo neduo
ti, nes iš jų nieko naudingo 
padaryti negalima.

Kuriem galima, prašoma 
drabužius patiems atvežt Lais
vės salėn organizacijų susirin
kimų vakarais arba ofiso va
landomis priduoti raštinėn. Jie 
priims ir priduos, kur reikia. 
Dėl sumažėjimo automobilių 
ir gazolinas dabar į namus 
sunku kolektorius pasiųsti. 
Įstaigos vežimo taipgi nesinori 
šaukinėti dėl- mažo kiekio. 
Kaip sunešame daug, tada iš.- 
vežama Vienu kartu.

Mot. Kliubo Komisija.

Unija Priešinga Barry 
Kandidatūrai

Queens gyventojuose didelis 
sujudimas dėl artėjančių no
minacijų kandidatų į kongres- 
manus. Apyseriškų, priešingų 
dabartinei prezidento Roose
velto politikai asmenų siūlomu 
kandidatu yra esamasis kong- 
resmanas Barry. Roosevelto 
politikos šalininkai ir kiti 
priešfašistiniai nusiteikę žmo
nės priešingi jam.

Ginčai kilo net pačiuose de
mokratuose. Eiliniai nariai sa
ko, kad Barry jų neatstovauja.

Pereitą antradienį United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Unijos Lokalas 1227, 
CIO, paskelbė lokalo priimtą 
rezoliuciją, kurioj nurodoma 
kongresmano bendravimas su 
tokiais asmenimis, kaip nacių 
agentė Laura Ingalls, priešin
gumas prezidento politikai ir 
raginama Queens Demokratų 
Partijos pirmininkas daryti 
viską, kad Barry kandidatūra 
nebūti] užgirta.

Ar Ir Aš Turiu Dar 
Pasirašyti Bony?

Tai Minute Men-Women 
tankiausia girdimas klausi
mas. Jį stato tie žmonės, ku
rie savo šapose, per savo uni
jas bei savo asmens iniciatyva 
yra jau pirkęsi karo štampų ir 
bonų. Vieni iš jų jau pasižadė
ję pirkti savo susiedijoj, kiti 
tiesiog išrašę .čekius Valstybės 
Iždinei ir jau gavę bonus.

Taip, visi prašomi pasirašy
ti, išskyrus tuos, kurie šiame 
vajuje jau pasirašę per savo 
susiedijos ar organizacijos ar 
įstaigos oficialius Minute Men 
ir turi jų išduotą kvitą. Vals
tybės Iždinės vietinis skyrius 
nori žinoti susiediją ir apie ją 
raportuoti federalei valdžiai: 
koks nuošimtis gyventojų jau 
dalyvauja rėmime karo? Kiek 
bonų išperka ir išpirks?

Ar tai reikšpirkimą dau
giau bonų, įdėjimą didesnio 
nuošimčio?

Yra prašoma, kuriem gali
ma, padidinti įvesdinamą su
mą, bet jeigu kas negali, ne
reikalaujama. Tik išpildoma 
blankutė, už kiek ir kurioj fir
moj perka stampų-bonų. Blan- 
koj pažymima, koks pasižadė
jimas: senas, padauginimas, 
ar visai naujas.

žodžiu, yra prašoma įves
dinti į bonus reguliariai 10-tą 
nuošimtį įplaukų, ar kiek dau
giausia galima. Pirktis gali, 
kur kas nori. Minute Men bo
nų neparduoda, pinigų neima, 
tik paima pasižadėjimus.

N.

Rengia Išvažiavimą 
Sovietą Paramai

Maspethiečių lietuviui LDS 
kuopa, sykiu su rusais ir len
kais, turės draugišką išvažia
vimą Alley Pond Parke šį sek
madienį, birželio 21-mą. Bus 
valgių ir gėrimų. Rengiamas 
Sovietų Sąjungos kovotojų pa
ramai. Kviečia visus atsilanky
ti, draugiškai pasilinksminti ir 
sykiu paremti svarbų tikslą.

Kom.

-:- MIRĖ
Helen Gabertis, 8 metų am

žiaus, 18 Montrose Avenue, 
Brooklyn, N. Y., mirė birželio 
15-tą, Kings County ligoninėj. 
Pašarvota namie. Bus palaido
ta birželio 18-tą, 10 vai. ryto, 
Šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

“Laisveją’, galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Mūsų Bloke Bus Iškelta 
Tarnybinė Vėliava

Šį sekmadienį, birželio 21, 
2 vai. po pietų, prie Stagg ir 
Lorimer gatvių kampo bus iš
kilmingos ceremonijos iškėli
mo tarybinės vėliavos pagar
bai tarnaujančių J. V. gink
luotose jėgose.

ši vėliava atstovaus išėju
sius iš to keturkampio ploto, 
kuris susidaro tarp Union 
Ave., Maujer St., Manhattan 
Avė. ir Meserole St.

Iš to ploto jau išleista 73. Du 
iš jų, D. Urick ir T. Damoni- 
ca, jau atidavė viską, ką galė
jo. Ties jų vardais aukso 
žvaigždės rodo jų sudėtą auką 
savo šalies ir mūsų apsaugai.

Labai jaudinantį įspūdį da
ro pagrečiui sudėta vardai tri
jų Esposito, dviejų Bianchi, 
trijų Schneider, trijų Bolatta.
— Gal tik pavardės supuola,
— tariau sau. Bet visgi įdomu. 
Susiradau bloko kapitoną Vito 
Stallone, kuris rūpinosi, rinko 
aulias to surašo įrengimui.

Klausiu jo.
— Taip, tai broliai, puikūs 

vaikinai buvo! — atako jis at
sidusęs. Jis ir adresus jų visų 
iš atminties žino.

Šiame surašė randasi ir mūs 
žinomi buvę aidiečiai V. Ka
zakevičius, A. Dobinis, taipgi 
kiti jauni lietuviai F. Demikas, 
M. Varanauskas, G. Simniškis, 
A. Kulikauskas, A. Frankaitis, 
C. Stragis ir gal kai kurie ki
ti ne taip aiškiai lietuviškomis 
pavardėmis. Didžiumą šio su
rašo, tačiau, sudaro italai, ka
dangi čia italais apgyventa 
sekcija. Nemaža žydų kilmės 
amerikonų ir po keletą kitų. 
Čion įrašyta laisviečiams gerai 
žinomų Bergerių sūnus. Bu
vusios jų šaltaininės lange, 
Stagg St., įrengta ir surašąs.

Laukiant iškilmės, visas 
Stagg St. blokas marguoja pa
sidabinęs vėliavukėmis. Tiki
masi vėliavos iškėlimo iškilmė-

Ketvirtad., Birželio 18, 1942
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se, sekmadienį, dalyvausiant 
išėjusiųjų kariuomenėn Šeimas 
ir daug šiaip publikos.

Laisvės Rep.

Neatsargumas Atnešė 
Nelaimę

Tūla mergina-moteris įeida
ma į subvę Fulton & Cumber
land stotyje, New Yorke, ne
šėsi su savim stambių bundu- 
lių ir juos stūmė pirm savęs 
pro sukaliojančiuosius varte
lius (turnstiles). Dėl ankštu
mos ar kaip ten sukliuvo jos 
bunduliai ir varteliuosna įkliu
vo koja taip, kad turėjo ke
lias dešimt minučių laukti, kol 
pribuvus greitoji pagalba išlu
po kai kurias vartelių užrak
to dalis ir ją paliuosavo.

Einant pro tokius vartelius 
visuomet saugiau pundelius 
pernešti iškeltus virš vartelių.

Matęs.

Seno gurno rinkliavoj, sako
ma, daugelis atneša ir atiduo
da guminius daiktus neimda
mi mokesties.

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Dr. Martin Luther Draugystės 
36-tas metinis piknikas jvyks šešta
dieni, birželio 20 d., Dexter Parke, 
74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Gros Adomo Jezavito Orkes
trą. Pradžia 12 vai. dieną. įžanga 
35c, perkant tikietą išanksto, o 
prie durų 45c, su taksais. Komite
tas kviečia vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką.

(142-147)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 apatiniai kamba

riai (basement). Šildomi gesu, 
šviesūs. Renda $15 į mėnesį, taipgi 
pageidaujama, kad padirbtumėt 3 
valandas kiekvieną dieną prie abel- 
nos namų ruošos. Kreipkitės: 467 
E. 54th St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas — DI 6-3445.

(142-147)

Pasirandavoja šviesus, garu šil
domas ir su visais parankumais 
kambarys, vyrui ar merginai. Apy
linkė graži, tik vienas blokas nuo 
Forest Parko. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro, tik paprastomis 
dienomis. Thompson’s Health Food 
Store, 7913 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (142-144)

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys. Gali ateiti pavieniai, vyras, 
mergina ar moteris. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis pas 
M. Bonkevičienę, 182 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y. Galite išlipti ant 
Crescent St., važiuojant traukiniu 
arba Broadway gatvekariu.

(141-143)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo susirin

kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karą, birželio 18-tą, 419 Lorimer 
St. Kviečiamos ir ne narės. — Val
dyba. (140-142)

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvių namų savininkų organi

zacijos labai naudingas susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 19 
d., 8 vai. vakare, grab. Šalinsko pa
talpose, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Adv. Cl. Vokietaitis aiškins nau
jausius valdžios išleistus įstatymus 
ir atsakinės įvairius narių paklau
simus. Gi org. pirm. J. P. Mačiulis 
patieks reikalingas informacijas 
apie apdraudą nuo bombų, nes po 
liepos 1 d. valdžia nebeatsakys už 
bombardavimu sunaikintus namus; 
namų savininkai patys turės apsi
drausti užsimokant tam nustaty
tus mokesčius. Be to, bus ir dau
giau įdomių pranešimų. Visi namų 
savininkai yra kviečiami atsilanky
ti į viršminėtą susirinkimą ir įsi
gyti namų savininkams žinotinus 
patvarkymus, nes vasaros metu 
daugiau susirinkimų nebus. — V.

(141-143)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

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

(140-144)

Vieta — 
namuose, 
pilnu už-

Bergen
198 Ste-

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 2-8842

Dr. Martin Luther Draugystės 
36-tas METINIS 

PIKNIKAS
Įvyks šį šeštadienį, 

BIRŽELIO 20 JUNE 
Prasidės 2-rą vai. po pietų 

BUS DEXTER PARKE 
74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.

ADAM JEZAVITO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Išanksto i>erkant tikietą įžanga 85c. . , A
(Valdžios taksai įskaityta) 

Prie vartų perkant tikietą įžanga 45c,

Dr. Martin Luther Draugijos nariai yra sportai. Jie 
lanko kitų, draugijų parengimus, taigi visi brooklynie- 
čiai privalo būti šiame jų baliuje.

STENGER & STENGER
. *• f   » A » ** ’

OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
" ..................—-—.— ..II. ■■ ■■■■■!■ I I -I . ■ I —.1 ■ ................................................ , „

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyno

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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