
KRISLAI
Savaitė SSSR Pagalbos 

Teikimui.
Gavome Pluoštą Raštų.
Aleksandra Staskevičiūtė.
“Karas ir Taika” Bus

Opera.
Mūsų Lėktuvai.
Stipriausia Tvirtuma.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

/

Sekama savaitė New Yorko 
mieste bus Tarybų Sąjungos 
savaitė, per kuria mūsų did
miesčio žmonės teiks pagalbą 
to krašto kovotojams.

Turime atsiminti, kad birže
lio 22 dieną sukaks lygiai me
tai, kai rudasis žvėris užpuolė 
mūsų brangųjį tėvų kraštą — 
Lietuvą ir visą Tarybų Sąjun-
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Angltl Ministeris Pir
mininkas Churchill 
Vėl Atlėkė Amerikon
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Lietuvių Jaunuolių Konfe
rencijos Atsišaukimas į 

Lietuvos Jaunimą

Sovietai Užgyrė Su
tartis su Anglija ir 
Jungi. Valstijom

gą.
Per ištisus metus narsieji 

SSSR kovotojai — raudonar
miečiai ir visa liaudis — did-
vyriškai mušėsi su nuožmiuoju 
priešu. Mušdami vokiškų na
cių govėdas, jie gynė ne tik 
savo kraštą, bet ir mūsų, kraš
tą ir visą laisvąjį pasaulį.

Dėl to newyorkieciai priva
lo duosniai aukoti Russian War 
Relief Komitetui, kuris už su
rinktąsias aukas perka daik
tus ir juos siunčia į Tarybų 
Sąjungą.

Šiomis dienomis mes gavo
me tūlas kalbas, pasakytas 
Lietuvos jaunimo atstovų kon
ferencijoje, neseniai įvykusio
je Maskvoje.

Mes gavome ir gražių pa
veikslų. Neužilgo jie bus iš
spausdinti “Laisvėje.”

Įdomi buvo Jono Šimkaus 
telegrama apie dainininkę
Aleksandrą Staskevičiūtę. Tik 
pagalvokime: ji vaidino Di
džiajame Maskvos Teatre Tat
janos rolę garsiojoj “Eugeni
jus Oneginas” operoj!

Arba imkim tą: tarybinė 
Lietuvos vyriausybė jai įteikė 
Lietuvos Respublikos Pagerb
tos Artistės ordiną. Geresnio 
titulo, berods, artistas nei ne
gali norėti.

Kita įdomi žinia mus pasie
kė : garsusis rusų kompozito
rius, Sergiejus Prokofievas, 
praneša, kad jis rašo orkes- 
traciją naujai operai — “Ka
ras ir Taika.”

Veikalą “Karas ir Taika” 
parašė Levas Tolstojus. Dau
gelis su literatūra susipažinu
sių žmonių mano, jog “Karas 
ir Taika” yra patsai didžiau
sias tos rūšies kūrinys visame 
pasaulyje. Iki šiol pasaulis gė
rėjosi juo, kaipo novele, apy
saka. Dabar, pasirodo, ji bus 
galima matyti ir girdėti ope
roje.

“Karas ir Taika” vaizduoja 
Napoleono užpuolimą ant Ru
sijos 1812 metais.

Amerikos lėktuvai, Ameri
kos bombanešiai pradeda iš 
tikrųjų gražiai pasireikšti. Jie 
puikiai atsižymėjo Australijos 
vandenyno mūšyje su japo
nais; jie puikiai pasirodė Ra
miajame Vandenyne, Midway 
srityje mūšiuose su japoniš
kais laivais ir lėktuvais. Jie 
puikiai pasirodė Viduržemio 
jūroje. Jie veikė ir Rumunijoj; 
jie veikia Rytų fronte; jie vei
kia Chinijoje; jie saugo mūsų 
pakraščius nuo naciškų ir ja
poniškų barškančių gyvačių.

žodžiu, vis labiau ir gražiau 
mūsų lėktuvai pasižymi.

Turime atsiminti, kad šiuo 
metu, neoficialiniais daviniais, 
mes pagaminame lėktuvų arti 
5,000 per mėnesį. Ir jų gamy
ba vis didėja. Ir ji didės, augs.

Daugelis “Laisvės” skaityto
jų dirba lėktuvinėje pramonė
je. Mes jiems galime tiek pa
sakyti: Jūsų darbas, broliai, 
neša puikius vaisius! Turite 
kuo pasididžiuoti!

Vokiečiai skelbia, kad Se
vastopolis yra stipriausia tvir
tuma visame pasaulyje. Nei 
Gibraltaras, nei Singaporas, 
nei Hong-Kong, nei jokia kita 
tvirtuma negali Sevastopoliui 
prilygti.

Anglija Susirūpinus Pavojais Jai Artimuose Rytuose; tai, 
Girdi, Ji Nemėgins Atidaryt 2-rą Frontą Europoj Šiemet

Molotovas Pareiškė, kad Sovietai Išvien su Anglija ir 
Jungtinėmis Valstijoms Kirs Priešam Galingus Smūgius

London, birž. 19. — Jau 
antru kartu šiame kare nu
skrido į Jungtines Valstijas 
Winston Churchill, Angli
jos ministeris pirmininkas. 
Vieni politiniai ir kariniai 
tėmytojai spėja, kad Chur
chill peržvelgs su Amerikos 
vyriausybe visus svarbiau
sius karo strategijos klau
simus.

Kiti teigia, kad fašistij 
laimėjimai prieš anglus Li
bijoje ir pavojus Egiptui ir 
Suezo kanalui privertė An
glijos premjerą skristi į 
Jungtines Valstijas ir pra
šyti kuo greičiausios ir di
džiausios paspirties, idant 
anglai galėtų atremt nacius 
ir italus Libijoj ir užkirst 
fašistams kelią į Egiptą.

Sevastopolio Gynėjai Iš
grūdo Vokiečius iš 
Pinnyjų Apkasu

London, birž. 19. — Pra
nešama, kad vokiečiai buvo 
užėmę pirmuosius Sevasto
polio gynimo apkasus. Bet 
sovietinė kariuomenė smar
kiai kontr-atakavo nacius 
ir po dviejų valandų at
griebė tuos apkasus.

Per dieną Sevastopolio 
srityj tapo užmušta dar 
bent pusantro tūkstančio 
fašistų.

(Niekas nepatvirtinu na
cių skelbimo, kad jie užėmę 
vieną iš drūčiausių Sevas
topolio fortų, Maksim Gor- 
kį.)

Kalinino fronte Sovietai 
atkariavo nuo nacių kelias 
pozicijas.

Charkovo srityj Sov. at
mušė nacių bandymus per
sigrūmt per vieną strategi- 

jnę Upę ir atrėmė visas vo
kiečių atakas.

Žymiai Pagerinti Nauji 
Japonų Orlaiviai

Melbourne, Australija, 
birž. — 19.— Paskutinėmis 
dienomis japonai pradėjo 
varto t naujus, labai page
rintus bombanešius ir grei
tuosius kovos lėktuvus. Šie 
jų lėktuvai turi po dvi ka- 
nuoliukes ir keturis kulka- 
svaidžius.

Naujieji japonų bombane
šiai skrenda iki 270 mylių 
per valandą ir turi po vie
ną kanuolę ir daugiau kul- 
kasvaidžių, negu senesnie
ji bombanešiai.

Bendrai, Japonija Pieti
niai - Vakariniame Ramia
jame Vandenyne turi, dau
giau orlaivių, negu Jungti
nės Tautos. Taip praneša 
United Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

Matyt, vokiečiai patyrė tą 
ant savo kailio!

Bet Malta taip jau atlaiko 
savo.

Juk iš Egipto jie galėtų 
briautis ir į Anglijos kont
roliuojamas sritis Viduri
niuose Rytuose, kur anglai 
valdo turtingus žibalo šal
tinius.

Jeigu fašistams pavyktų 
persigrūmt iš Libijos per 
Egiptą j Iraqą ir Iraną 
(Persiją), tada jie galėtų iš 
pietų šono grūmoti Sovietų 
Kaukazui, o iš rytų — In
dijai, svarbiausiai Anglijos 
kolonijai.

New Yorko Times radi
jas, todėl, penktadienį tei
gė, jog Anglija, susirūpinus 
pavojais jai Egipte ir Vidu
riniuose Rytuose, matyt, 
nebandys atidaryt antro 
karinio fronto Europoje i- 
kį 1943 metų.

Paleckis Sako: Lietuva 
Greit Sugrįš į Tarybų 

Respublikų Šeimų
Maskva, birž. 19. — Po 

Molotovo pranešimo Aukš
čiausiai Sovietų Tarybai, 
diskusijose kalbėjo ir Tary
bų Lietuvos prezidentas Ju
stas Paleckis. Jis sveikino 
Sovietų Sąjungos sutarti su 
Anglija ir kitus susitarimus 
tarp Anglijos ir Amerikos, 
iš vienos puses, ir Sovietų, 
iš antros. Paleckis pareiškė 
pasitikėjimą, kad hitlerinin
kai neužilgo taps sumušti, 
ir Tarybų Lietuva sugrįš į 
šeimą Sovietinių Respubli- 
kų.

Paleckis, be kitko, primi
nė, kaip Lietuvoje žydėjo 
ramus, kūrybinis gyvenimas 
prie Tarybinės santvarkos. 
Hitlerio užkartas jungas 
laikinai suardė tą gyveni
mą, bet ne ilgam.

Tarp kalbėtojų Aukščiau
sioje Taryboje buvo ir Lat
vijos Tarybų Respublikos 
atstovas Lacis ir Estijos — 
Varės.

Anglai Gal Turėsią 
Apleist Tobruką

London, birž. 19. — Vie
nas anglų kairinis žinovas 
pareiškė, kad Anglija gal 
bus priversta apleist Tobru
ką, Libijoj, ir stengsis lai
vais išgelbėt savo kariuome
nę iš to miesto, kurį fašis
tai apsupa.
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Anglų Kariuomenė Libi
joj Pasitraukė iki 

Egipto Sienos
Cairo, Egiptas, birž. 19. 

— Vokiečiai ir italai, ma
tyt, jau visomis pusėmis 
apsupo anglus Tobruke, Li
bijos pajūrio mieste. Faši
stai perkirto visus anglų 
susisiekimus žeme su Tob- 
ruku.

MASKVA. — Lietuvių jaunuolių konferencija, nese
niai įvykusi Maskvoj, išleido sekamą atsišaukimą:
Broliai, ir Seserys, Sūnūs ir Dukterys Lietuvos Darbo 
Žmonių!

Metai atgal šiuo laiku mes gyvenome nauju, skaisčiu 
ir laimingu gyvenimu. Tarybinėje santvarkoje Lietuvos 
žmonės įgijo tikrą nepriklausomybę. Tarybų Lietuva 
buvo laisva ir nepriklausoma narė didžios ir laimingos 
šeimos šešiolikos Tarybinių Respublikų.

Tarybų valdžia padėjo tvirtus pamatus pažangiai 
gerovei plačiosioms žmonių masėms.

Trumpu laiku skaičius darbininkų Lietuvoje pakilo 
nuo 30 tūkstančių iki 130 tūkstančių. 70 tūkstančių 
valstiečių gavo žemės nuo Tarybų valdžios. Daugelis 
jaunų vyrų ir moterų sodžiaus apskrityse, išėję trak
torių kursus pradėjo darbą, nutiesdami pamatus nau
jam ir kultūringam kaimui.

Visiškai tapo panaikintas nedarbas, ta darbininkų 
rykštė.

Jauni vyrai ir moterys buvo lygūs piliečiai Tarybi
nėje Lietuvoje. Už lygų darbą jaunuoliai gavo lygų 
mokesnį su suaugusiais. Tarybų valdžia suteikė jum 
balsavimo teisę ir jūs pradėjote dalyvaut savo krašto 
valdžioje.

Mokslas buvo dovanai. Į Kauno ir Vilniaus Univer
sitetus 1940 metais įstojo 1,000 daugiau studentų, ne
gu bet kuriais pirmesniais metais. Buvo daroma pa
siruošimai įsteigt 300 naujų vidurinių mokyklų (gim
nazijų) 1941 metais.

BARBARŲ UŽPLŪDIMAS
Vienuolika mėnesių atgal barbarai Vokietijos fašis

tai įsiveržė į gražiąją mūsų motinų žemę.
Šiandien tarp griuvėsių Vilniaus, Alytaus ir Zarasų 

budeliai, nešioją svastikinio kryžiaus ženklą ir smog
dami kruvinais kirviais, jieško naujų sau aukų.

Iš 30 tūkstančių mūsų brolių, kuriuos nugalabino 
vokiečiai įsiveržėliai, trečdalis buvo jaunuoliai.

Iš 120 tūkstančių mūsų brolių, nykstančių koncentra
cijos stovyklose bei deportuotų Vokietijon, pusė yra 
jaunuoliai.

Vokiečiai įsiveržėliai per prievartą deportuoja tūks
tančius mūsų brolių į Vokietiją, kur jų laukia mirtis 
nuo bado, nuo persidirbimo arba nuo Hitlerio budelių 
kirvio.

Hitlerininkai tūkstančiais varo mūsų brolius į fron
tą, į pavojingiausias pozicijas.

Vokiečiai okupantai viską grobia ir plėšia iš mūsų 
šalies, ir šiandien badas ir skurdas viešpatauja Lietu
voje, kurioje kadaise buvo gausybė maisto. Vokiečiai 
žemvaldžiai užgrobia mūsų žemes. Dirbtuvės ir fabri
kai nustojo veikę, nes fašistai išgabeno sau jų maši
neriją.

Vokiečių okupantų valdžia naudoja visokias prieka
bes uždarinėti lietuviškas mokyklas, o kitas, dar iš
liekančias verčia į reakcijos gūštas ir į lietuvių vo
kietinimo lizdus.

Šaudydami ir kitaip žudydami lietuvius ir siųsda- 
(Tąsa ant 2-ro puslapio)

Kad ir Visiem Žūt, bet 
Nepasiduot,-Pasižadė

jo Sevastopoliečiai
Maskva, birž. 19. — Visi 

Sevastopolio civiliai gyven
tojai, vyrai ir moterys, pa
sirašė prižadą “verčiąu mirt 
visiems iki paskutinio,” bet 
neužleist naciams Sevasto
polio.

Šimtai išsilavinusių var- 
tot ginklus moterų prisidė
jo prie Raudonosios Armi
jos ginančios Sevastopolį.

Sovietų Juodosios Jūros 
laivynas bombarduoja vo
kiečių pozicijas aplink Se
vastopolį ir palaiko atvirą 
vandens kelią pristatyt rei
kmenų to miesto gynėjams.

Siaučia nuožmūs mūšiai 
prie Balaklavos, 10 mylių į 
pietų rytus nuo Sevastopo
lio.

Prez. Rooseveltas ir 
Churchill Svarstą 2-ro 

Fronto Atidarymą
Washington, birž. 19. — 

Be patikrinimo pranešama, 
kad prezidentas Rooseveltas 
planuoja antrą Europos 
frontą su atskridusiu \ Ang
lijos ministeriu pirmininku 
Churchill’iu. — Jųdviejų 
pasitarimai yra slapta ve
dami, todėl kol kas nėra tie
sioginių žinių, kokiais bū
tent reikalais Churchill kal
basi su prezidentu. Net ne
žinoma, kur jiedu tariasi.

Bet prez. Roosevelto sek
retorius Stephen T. Early 
sakė laikraščių atstovams, 
kad svarstymuose preziden
to ir premjero Churchillio 
užims žymią vietą klausi
mas dėlei antro fronto ati
darymo prieš Hitlerį šiemet 
Europoje.

Maskva. — Sovietų Są
jungos Aukščiausioji Ta- 
ryba (parlamentas) birž. 
18 d. su griausmingu prita
rimu užgyrė tarpsavinės 
pagalbos sutartį su Angli
ja dvidešimčiai metų ir pa
tvirtino susitarimus su An
glija ir Amerika, kuriuos 
V. M. Molotovas, Sovietu 
užsienių reikalų komisaras, 
pasirašė Londone ir Wash
ingtone.

Tarpsavinės pagalbos su
tartis, pasirašyta Londone 
gegužės 26 d., aplipa ne tik 
Anglijos bendradarbiavimą 
su Sovietais kare, bet ir po
kariniame laikotarpyje.
TARYBŲ LIETUVOS AT

STOVAI DALYVAVO 
SUTARČIŲ UŽGYRIME
Užgyrime šios sutarties 

ir minimų susipratimų su 
Anglija ir Jungtinėmis Val
stijomis dalyvavo atstovai 

i visų Sovietinių Respublikų, 
tame skaičiuje ir atstovai 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Tarybų Respublikų. 
Tarp svečių tame Sovietų 
Aukščiausios Tarybos susi
rinkime buvo ir Anglijos 
ambasadorius Sir Archi
bald Clark Kerr ir kiti už
sienių diplomatai.

Įeinant Stalinui į didįjį 
Kremliaus rūmą, visi Sovie
tinių Respublikų atstovai ir 
svečiai pakilo ir entuziastiš
kai jį sveikino delnų ploji
mais. Jis, iš savo pusės, 
sveikino juos plodamas.

Tai buvo dar pirma Auk
ščiausios Tarybos sesija 
nuo karo pradžios.

Molotovas, užsienių rei
kalų komisaras, duodamas 
pranešimą apie sutartis 
Londone ir Washingtone, 
pareiškė, kad Anglijos ir 
Amerikos valdžios atkrei
pė “rimtą dėmesį” į antro 
fronto atidarymą Europoje 
šiemet. Jis nurodė, jog bu
vo prieita pilno susipratimo 
ir su Jungtinėmis Valstijo
mis kas liečia karą ir po
karinius klausimus.
DAUGIAU PAGALBOS 

SOVIETAMS
Molotovas atidengė, jog 

pats prezidentas Roosevel
tas kablegrama pakvietė jį 
į Washingtoną. Jis sakė,

Baisūs Nacių Nuostoliai 
Prie Sevastopolio

London. — Anglai karo 
tėmytojai sako, kad vokie
čiai per dviejų savaičių ata
ką prieš Sevastopolį prara
do baisiai daug kariuome
nės ir karo pabūklų.

Sevastopolio gynėjai su
naikino tiek nacių, orlaivių, 
kad dabar jau kelis kartus 
mažiau jų teveikia, negu 
dvi savaitės atgal.

Maskva. — Teigiama, kad 
Sevastopolio padėtis yra 
sunki, bet ji nėra beviltih- 
ga.

kad susitarimas Washingto
ne pagreitins ir padidins 
karo reikmenų pristatymą 
Sovietams iš Amerikos. Mo
lotovas pastebėjo, kad nors 
vokiečiai nuskandino kelis 
talkininkų laivus, plauku
sius su reikmenimis į Sovie
tų Sąjungą, tačiau Anglijos 
ir Amerikos laivai atgabe
na vis daugiau pabūklų ir 
kitu reikmenų Sovietams.
TRIJŲ BILIONŲ DOLE
RIŲ KREDITAS SOVIE

TAMS Iš AMERIKOS
. Molotovas pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos nuo bi- 
liono dolerių padidino dabar 
iki trijų bilionų paskolą So
vietams pirkt karo reikme
nų iš Jungtinių Valstijų.
NUOMONIŲ VIENINGU
MAS DĖL 2-RO FRONTO 

Londone ir Washingtone 
buvo “prieita pilno nuomo
nių vieningumo”, kas liečia 
antro fronto atidarymą Eu
ropoje 1942 metais, sakė 
Molotovas. Toks frontas su
darytų “nenugalimas Vokie
tijai sunkenybės,” pridūrė 
jis:

Londoniškė sutartis ir 
washingtoniskis susitarimas 
“pagreitins sumušimą hitle- 
rizmo ir tarnaus kaip pa
grindas pokariniams san- 
tikiams tarp Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų.”

Molotovas išreiškė asme
nišką padėką prezidentui 
Rooseveltui ir Anglijos mi- 
nisteriui pirmininkui Chur- 
chill’iui už jų “didžiausią 
draugiškumą.”

Vaisiai jo kelionių į An
glija ir į Ameriką buvo 
“pripažinimas Sovietų pa
sisekimų,” pastebėjo Molo
tovas: “Mūsų stiprybė auga 
ir dabar mūsų pasitikėjimas 
laimėti pergalę yra dides
nis, negu bet kada pir- 

Imiau.”
Molotovas pabrėžė reikalą 

atidaryt antrą karo frontą 
Europoj prieš Hitlerį šie- 

■met, jeigu norima,kad Jung
tinės Tautos kuo greičiau
siai sumuštų fašistinių kra
štų Ašį.

Molovas atžymėjo, kad 
jis nedarė jokių slaptų su
tarčių su Anglija.

Naciai Nušovę Heyd- 
richo Užmušėjus

Berne, Šveic. — Hitleri
ninkai paskelbė, kad slapto
ji jų policija užklupo vieno
je Pragos bažnyčioje, Ce
cilijoje, užmušėjus Reinhar- 
do Heydricho, Hitlerio pa
skirto “globėjo” tam kraš
tui. Nacių policija tuojaus 
nušovus juos. Tai, girdi, bu
vę cechai, kuriuos anglų 
orlaiviai parašiutais nuleidę 
žemyn.

Slaptieji nacių policinin
kai taipgi suėmę svarbiuo
sius tų cechų padėjėjus pa
sinio jime ant Heydricho gy
vybės.
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“Atvėsimo Laikotarpis.’’
Pereitą trečiadienį USA valstybės se

kretoriaus padėjėjas, Sumner Welles, 
kalbėjo Baltimorėje. Jo kalba buvo tran
sliuojama per radiją.

Mr. Welles pažymėjo, kad pokariniam 
pasaulio susitvarkymui bus reikalinga 
tarptautinė organizacija. Ją visų pir
miausiai sudarys Jungtinės Tautos, ku
rių šeimon šiandien įeina 28-nios. Bet 
tai ne viskas. Iš tų 28-nių tautų jau yra 
penkios, kurios įeina į tą tarptautinę or
ganizaciją. Jomis yra Jungtinės Valsti
jos, Tarybų Sąjunga, Didžioji Britanija, 
Chinija ir Belgija. Šitos penkios organi
zacijos sudaro branduolį didžiajai tarp
tautinei tautų organizacijai.

Nereikia nei aiškinti, kad Didžiosios 
Britanijos ir Tarybų Sąjungos sutartis, 
padaryta 20-čiai metų, taipgi turi di
džiulės reikšmės visam pokariniam veik
smui. Faktinai, Tarybų Sąjunga ir Di
džioji Britanija turės panešti sunkiausią 
atsakomybę dėl viso pasaulio persitvar
kymo. Molotovo lankymasis Washingto
ne ir čia susitarimas su prezidentu Roo- 
seveltu irgi labai didelis dalykas, prisi- 
dėsiąs prie glaudesnio tautų bendradar
biavimo po karo.

Mr. Welles pabrėžė ir tai, kad tuojau 
po karo nebus karštai stvertasi už tai
kos darymo ir rubežių pertvarkymo. Pir
miau turės būti “atvėsimo laikotarpis/’ 
per kurį kariaujantis pasaulis galės atsi
peikėti. Tik kai viskas šiek tiek atsi
peikės, kai žmonės “atvės”, tuomet bus 
imtasi už darbo: naujų valstybėms sienų 
nuvedžiojimo ir viso po-karinio gyvenimo 
suplanavimo.

Galimas daiktas, kad šis Mr. Welleso 
pareiškimas yra netiesioginis raportas iš 
tų susitarimų, kurių buvo prieita tarp 
Didžiosios Britanijos, Amerikos ir Tary
bų Sąjungos.

Sevastopolio Moterys ir 
Antrasis Frontas

Jau veik 8-ni mėnesiai, kaip Sovietų 
Sąjungos Sevastopolio tvirtumos karžy
giai ginasi nuo daug skaitlingesnių Hit
lerio ir Rumunijos jėgų. Šiuo kartu na
ciai sutraukė ten šimtus tankų, šimtus 
orlaivių, apie 125,000 armiją, galingas 
kanuoles, “Dideles Bertas” ir didžiausiu 
pasiutimu puola Sevastopolį.

Sevastopolio gynėjai — drąsūs raudon
armiečiai, Juodųjų Jūrų laivynas, civi
liai gyventojai, moterys ir vaikai —mir
šta žiaurioj kovoj, gindami miestą! Jie 
gina ne vien Sevastopolį, ne vien Sovietų 
Sąjungos laisvę; veda kova už išnaiki
nimą hitlerininkų ne vien išlaisvinimui 
Ukrainos, Baltrusijos, Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos, Lenkijos, bet tuo pačiu 
kartu gina ir mūsų reikalus — Jungti
nių Valstijų laisvę ir teisę žmoniškai 
mums gyventi!

Korepondentas rašo, kad motina vie
noj rankoj neša savo kūdikį, o kitoj gra
natą. Ji eina į pagalbą kovotojams. Se- 
vastopolyj nėra “nepasirengusių,” nėra 
“nepasiruošusių.” Jo visi kovotojai, visi 
gyventojai, kaip Leningrado, kaip perei
tą žiemą Maskvos, — yra pasirengę ir 
pasiruošę kovai ir mirčiai, jeigu tas rei
kalinga dėl laisvės!

Kokia tai skaudi padėtis, kada Sevas
topolio civiliai gyventojai, vyrai, moterys 
ir net vaikai skaitosi pilnai pasirengę, 
pasiruošę kovai, kada jie be jokio pasi
teisinimo, be jokio išsisukinėjimo stoja 
kovon prieš barbarus, dėl žmonijos lais
ves.

Tuo pačiu laiku Anglijoj jau pora 
metų yra paruošta 4,000,000 armija, ge
rai apginkluota Anglijos ir Amerikos 
ginklais, išmuštruota, išlavinta, bet sė
di, kaip kokis liudininkas baisios Sevas

topolio dramos, nesijudina iš vietos, o 
tūli politikai, “proto vyrai,” “milįtari- 
niai specialistai,” vis pasakoja, būk An
glija ir Amerika nepasirengusios antram 
frontui! Sevastopolio civiliai vyrai, mo
terys ir vaikai yra pasirengę, tūlų Jungt. 
Tautų valstybių armijos “nepasirengu
sios”! Sevastopolio civiliniai žmonės ga
li ir moka kovoti prieš hitleriškus barba
rus, bet anų armijos “negali ir nemo
ka.”

Kaip į tai pažiūrės ateityj istorikai? 
Kaip jie apibūdins mus palygindami su 
Sevastopolio civiliniais gyventojais? Ko
dėl Sevastopolio moterys ir vaikai turi 
ginti mūsų laisvę, o mes vos judinamės 
iš vietos?

Jugoslavų Partizanai ir Mes
Tie “karo strategai”, kurie pasakoja, 

būk Anglija ir Jungtinės Valstijos dar 
vis negali atidaryti antrą frontą, tai 
yra arba nacių paveikti, kurie kalba tą, 
ko nori Hitleris, arba visai nesupranta 
dabartinio gyvenimo ir mūsų pareigų.

Hitleris pavergė didelius plotus So
vietų Sąjungos. Bet ten kova nesibaigė. 
Eina partizanų karas. Partizanai tūks
tančiais naikina nacius. Partizanai lai
ko net tam tikrus rajonus, kur Hitlerio 
šaikos bijo įkišti nosį.

Hitlerio ir Mussolinio gaujos jau ant
ri metai yra pavergę Jugoslaviją, bet ar 
ten kova baigėsi? Nieko panašaus! Hit
leris ir Mussolinis priversti ten laikyti 
apie 30 divizijų, iki 450,000 vyrų armi
ją, šimtus tankų ir orlaivių prieš parti
zanus ir anie negali jų įveikti. Jugosla
vijos partizanai jau atkariavo daug mie
stų, apie ketvirtą dalį savo .šalies.

Matote, Jugoslavijos partizanai arba 
Sovietų Sąjungos partizanai gali karą 
vesti, hitlerininkus pulti, nacius naikinti, 
užmušti, kovoti už savo laisvę. Bet tūlos 
kitos Jungtinės Tautos — ne.

Skelbiama, kad Jungtinės Valstijos pa
daro po 5,000 lėktuvų per mėnesį,. Ang
lija taip pat padaro tūkstančius. Reiškia, 
mūsų oriai vyno jėgos didelės. Kada Mo
lotovas vedė derybas Londone, tai Ang
lija uždavė porą smūgių hitlerininkams, 
bet dabar jau ir vėl ten “oras blogas.”

Jeigu Anglijos orlaivynas negali veikti 
dėl “blogo oro,” tai kaip apvalius metus 
gali veikti Sovietų Sąjungos orlaivynas, 
kur oras nuolatos buvo ir yra daug blo
gesnis negu Anglijos, Franci jos, Belgi
jos ir Vokietijos srityj?

Anglijos ir Jungtinių Valstijų karo 
laimėjimo reikalai, mūsų laisvės ir ne
priklausomybės reikalai verčia mus, kad 
mes kuo greičiau atidarytume antrąjį 
frontą prieš hitlerizmą, kad dar 1942 
metais jį sunaikintume!

Apie Laikraštį, Tarnaujantį Ne 
Demokratijoms, Bet Hitleriui

Čikagos liaudies dienraštis “Vilnis” 
(iš birželio 17 d.) gražiai numaskuoja ta
me pačiame mieste išeinantį lietuvių 
menševikų laikraštį “Naujienas,” kurios 
tarnauja ne demokratijoms, bet Hitle
riui, Mes čia dedame tąjį raštą be jo
kių komentarų. “Vilnis” rašo:

“Visa demokratinė Amerika džiaugiasi 
V. Molotovo vizito pasėkomis. Amerika 
su Sovietų Sąjunga dar labiau susidrau
gavo, o su Anglija pasirašyta 20 metų 
abipusės pagalbos paktas.

“Visa Amerikos demokratija džiau
giasi, kad pagaliaus susitarta ir dėl an
tro fronto sudarymo.

“Bet pažiūrėkite į naujieninių maklio- 
rių šlamštą. Kiek ten tulžies, kiek bjau
riausios neapykantos išlieta Sovietų ad
resu. Išrodo, kad tas laikraštis ne Ame
rikoj leidžiamas, bet hitleriniam fater- 
lande. Tas laikraštis priėjo tašką, kur pa
sibaigia politinės diskusijos, o prasideda 
blūdas ir banditizmas.

“Pasitarimus Washingtone ir Londone 
“Naujienos” perstato taip, tarytum, ten 
buvo ne pasitarimai talkininkų, bet prie
šų.

“Žiūrėkit, ką sako tas menševikų šlam
štas:

“Visi Amerikos laikraščiai yra pilni 
žinių apie tai, kaip Molotovas buvo pri

verstas derybose su anglais atsisakyti 
nuo savo reikalavimų dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos įjungimo....”
“Kurie laikraščiai pilni tokių žinių? 

“Naujienos” tai pilnos pogrominių žinių 
prieš Sovietų Sąjungą, bet ne kiti laik
raščiai.

“Pasėkoje susitarimų Londone ir Wa
shingtone dar labiau sustiprės pasiryži
mas sunaikinti hitlerizmą. Bus antras 
frontas. Bet menševikų šlamštas dar ir

Lietuvių Jaunuolių Konfe
rencijos Atsišaukimas į

Lietuvos Jaunimą
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

mi Lietuvos jaunuolius į karo frontą bei į verstinus 
darbus Vokietijoje, hitleriniai galvažudžiai stengiasi 
išnaikint lietuvių tautą.

MES — ŽALGIRIO AINIAI
Mūsų protėvių Lietuvos jaunuoliai su ginkjais ran

kose gynė savo šalį nuo viduramžinių vokiečių įsiver
žėlių, kryžiuočių. 1410 metais ties Žalgiriu jie, vado
vaujami Vytauto ir drauge su rusais, lenkais ir balt- 
gudžiais, sulaužė galybę tų plėšriųjų šunų — vokiečių 
riterių. Ir šiandien lietuviai yra ištikimi savo istori
niams padavimams-tradicijoms.

NAUJI GARBINGI LIETUVIŲ ŽYGIAI
Lietuvos sūnūs dabar pridėjo daug garbingų lapų į 

istoriją nepalyginamos didvyrybės Tarybinių žmonių 
šiame patriotiniame kare.

Lietuviško Raudonosios Armijos dalinio leitenan
tas Grinevičius tvirtai laikėsi prie savo kanuolių bate
rijos ir žudė vokiečius įsiveržėlius iki kartaus galo. 
Narsuolis tanko vairuotojas Uptas, majoras Raugelė, 
kadetas (kariūnas) Lure; lietuvių pulko komisaras 
Mačiauskas, jaunas raudonarmietis Stalioraitis, kuris 
pasirinko verčiau mirti, negu leisti priešui ginklus pa
imti, ir daugelis kitų Lietuvos sūnų parodė pavyzdin
gą narsą, gindami savo tėvynę.

NEGALĖS JIE MŪSŲ PAVERGTI
Hitlerininkams pavyko laikinai užimt Lietuvą, bet 

jiems niekada nepavyks pavergti mūsų tautą. Hitleriui 
nepavyko ir nepavyks paverst lietuvius į vergus vo
kiečių bankininkų ir baudžiavinių ponų.

Jaunieji darbininkai Kauno fabrikuose sistematiš- 
kai gamina sugadintus dirbinius ir tokiu būdu tramdo 
reikmenų patiekimą vokiečių armijai.

Partizanai, tie keršintojai iš liaudies, žudo ir ka
muoja įsiveržėlius.

Drąsusis partizanų vadas Šimėnas, kuris nuskandi
no bei sudegino daugelį fašistų transporto laivų Ne
mune; šaunusis partizanas Vaitkus, kuris su savo 
draugais sprogdino vokiečių tankus; jaunasis parti
zanas Vincas Kliukas kuris degino vokiečių orlaivius 
stovykloje ir pats asmeniškai užmūšė apie 30 fašistų, 
taipgi ir šimtai kitų narsių Lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų neduoda jokio poilsio fašistiniams grobikams.

Petys petin su didžiąja rusų tauta, kuri padėjo mum 
' supliekt kryžiuočius ir kuri išlaisvino mus iš carų jun

go, ir petys petin su visomis broliškomis Tarybų Są
jungos tautomis, jie kovoja prieš vokiečius įsiveržė
lius.

MES LAIMĖSIME
Mieli Broliai!
Mūsų idėja yra teisinga ir kilni. Mes giname savo 

šalį ir savo nepriklausomybę nuo vokiečių banditų ir 
vokiečių kolonizuotojų. Ir mes laimėsime.

Raudonoji Armija, veikdama pagal draugo Stalino 
įsakymus, sulaikė hitlerinių gaujų grūmimąsi pirmyn 
ir rimtai pažeidė vokiečių karo mašiną. Dabar Raudo
noji Armija veikia pagal draugo Stalino įsakymą, duo
tą Pirmojoj Gegužės — galutinai sumušt vokiečius įsi
veržėlius 1942 metais ir išgrūst juos iš Tarybų, žemės.

Galybė ir resursai galingosios santarvės didžiausių 
pasaulio valstybių—Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų—yra milžiniški.

Jugoslavai ir lenkai, norvegai ir visos hitlerininkų 
pavergtos tautos Europoje didvyriškai kovoja prieš 
Hitlerio jungą.

VISAIS BŪDAIS KENKT PRIEŠAMS IR 
NAIKINT JUOS

' Jaunieji lietuviai ir lietuvaitės, lietuvių tautos sū
nūs ir dukterys, nepaisant skirtingų pažiūrų ar stovio 
visuomenėje! Visi, kurie branginate savo šalies lais
vę ir nepriklausomybę, ir visi, kurie trokštate, kad lie
tuvių, tauta išliktų ir gyvuotų, sukilkite prieš prakeik
tus hitlerinius okupantus!

Nesiduokite siųst Vokietijon į verstinus darbus, 
priešinkitės jūsų mobilizavimui į vokiečių banditų ar
miją!
rius kiekviename aspkrityje, kiekvienoje srityje, kiek- 
rius kiekviename apskrityje, kiekvienoje srityje, kiek
viename miške! Įstokite į Komitetą Kovai prieš Vo
kiečius Okupantus! Naudokite kiekvieną progą, kiek
vieną legaliai leidžiamą organizaciją, kad traukt jau
nuolius kovon prieš Hitlerį!

Mirtis Kubiliūnams, mūsų tėvynės pardavikams!
Jaunieji partizanai, vyrai ir moterys! “Nesigailė

kite kulkų prieš mūsų tėvynės prispaudėjus!” kaip 
kad drg. Stalinas reikalavo savo įsakyme Pirmojoj 
Gegužės. ’

Naikinkite vokiečius įsiveržėlius ir ginkluokitės jų 
ginklais! Nepraleiskite vokiečių kareivių, ginklų ir

amunicijos per Lietuvą į frontą! Sprogdinkite vokiečių 
maisto ir amunicijos sandėlius, jų susisiekimo kelius! 
Laisvinkite mūsų brolius, hitlerininkų sumobilizuotus 
per prievartą!

Pirmyn,šventoje kovoje už mūsų šalies garbę ir lais
vę, jūs, jaunieji partizanai ir keršintojai iš liaudies!

Broliai lietuviai, kamuojami hitlerinėse prievartos 
darbų stovyklose Vokietijoje, sabotažuokite, gadinkite 
gaminamus dirbinius, kuo lėčiausiai dirbkite! Nega
minkite ginklų pavergėjams savo tautos! Grįžkite į 
savo tėvynę! Įstokite į partizanų būrius!

Lietuviai, kurie per hitlerininkų prievartą esate su
mobilizuoti karo frontui, pereikite į Raudonosios Ar
mijos pusę!

Jaunieji Lietuvos darbininkai, daužykite mašininius 
įrankius ir mašinas ir kuo labiausiai gadinkite karinę 
hitlerininkų gamybą!

Kovokite prieš Hitlerio šnipus ir agentus dirbtuvė
se! Eikite į partizanus!

/

Studentai jaunuoliai ir jaunieji mokytojai, kurie vi
suomet didžiavotės tais savo draugais, paguldžiusiais 
savo galvas už Lietuvos laisvę ir atvadavusiais Klai
pėdą! Vykdykite puikius padavimus Lietuvos studen
tų jaunuolių! Priešinkitės vokietinimui mūsų lietuviš
kų mokyklų! Skleiskite tiesą tarp jaunimo ir visų Lie
tuvos žmonių apie Raudonosios Armijos pergales ir 
apie tai, kad hitlerininkų šaika bus neišvengiamai su
mušta.

Kariai lietuviškų Raudonosios Armijos dalinių, at
minkite įsakymą liaudies apsigynimo komisaro Sta
lino—“išstudijuot šautuvą iki tobulumo, tapt specia
listais vartojime savo ginklų, kad pataikyt į priešą, 
neprašaunant pro šalį, lygiai taip, kaip daro mūsiškiai 
narsuoliai užsislėpę šauliai, tie naikintojai vokiečių 
okupantų!” i /

Dėkite visas, kuo didžiausias pastangas, kad garbin
gai įvykdytumėte įsakymus didžiojo mūsų vado! Plie
kite priešus ir grumkitės pirmyn į vakarus, linkui 
mūsų mylimos Lietuvos!

Lietuvos jaunuoliai ir mergaitės, atsiminkite žo
džius tautinio mūsų didvyrio Margio: “Niekada vokie
čiai nesusilaukė, kad Lietuva savanoriai taptų verge.”

Minėkite, jog kiekviena diena fašistinės vergijos da
ro žiaurias žaizdas mažai mūsų tautai.’

Vokiečiai okupantai turi būti sutriuškinti 1942 m.! 
Pirmyn, draugai, į pergalę!

Tegyvuoja lietuviai kovotojai už savo šalį ir gar
bingas jų jaunimas! Tegyvuoja šaunioji Raudonoji 
laisvinimo Armija! Tegyvuoja laisva Lietuva! Tegy
vuoja didžioji Sovietų Sąjunga! Tegyvuoja mūsų va
das ir mokytojas, didysis Stalinas!

LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ SUSIRINKIMAS

Kanuolėmis, Bombom ir Bonais

Kanuolės ir bombos kas dieną 
Ant daugelio frontų netyla; 
Reik parako, kulipkų, plieno, — 
Kas dieną juk viskas tas dyla.

Kasdien tas lėšuoja milionus, 
Tad pirk Karo Štampas ir Bonus!

Štai vėl vokiečių submarinas 
Laivus su žmonėm nuskandino;
Neradę pagalbos aplinkui,
Prigėrę jauni jūrininkai....

Taip, karas čia pat, tik už kampo, — 
Pirkai Karo Boną ,ar Štampą?

Atmink Perlų Uosto likimą, 
Japonų žygius pasalingus;
Sumažink bevertį pirkimą, 
Ir pirk, kas labai, reikalinga.

Lai obalsiu tavo patampa —
Vis pirkt Karo Boną ar Štampą!

Kas būtų, jei karą laimėtų 
To budelio Hitlerio šaika?
Gyventi vergijoj reikėtų, 
Kapotų tau kailį nagaika!

Kad to nesulauktų šėtonas, — 
Vis pirk Karo Štampas ir Bonus!

Kariuomenėj, ore, laivyne, 
Gyvybes aukoja didvyriai,— 
Gyvybėmis kraštą šį gina! —* 
O kiek Karo Bonam tu skyrei?...

Kas neperka Karo Bonų ar Štampų, 
Šiam kraštui nedraugiškas tampa.

Įvertinkim talką Sovietų, 
Narsumą jų raudonamiečių; 
Kad nacių neliktų ant svieto, 
Kasdien privalumas piliečių —

Galabint nacius ir japonus: 
Kanuolėmis, bombomis, bonais!

PROF. KRIENAS.

dabar deda į svetimženklius tuos žodžius 
antras frontas. Ar tai ne apjakimas?

“Ar žinot prieš ką menševikų laikra
štis reikalauja sudaryti naują frontą? 
Ogi prieš tuos lietuvius, kurie generolo 
Vitkausko ir Paleckio vadovybėje kovo
ja prieš naciškus grobikus. Suvarijavo- 
jęs menševikų laikraščio redaktorius va-

dina juos “raudonaisiais.” Savo bandi
tizme “Naujienos” prieina tą tašką, kad 
pranašauja, jog jie bus nužudyti. (Nr. 
140).

“Taigi, anot “Naujienų,” ne nacius rei
kia mušti, bet Paleckį, Vitkauską, Gi
rą!

“Tai yra lygiai tas, ko Hitleris nori.”

Alaska. — Amerikos ka
rininkai tikisi, kad Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 
veikdami iš Alaskos, apvalys 
Aleutų salas nuo japonų, 
kai gana prasiblaivys oras 
tiems bombanešiams.
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Gražina, Narsioji Lietuvos Kovotoja Prieš 

Amžinus Lietuvių Tautos Priešus, 
Vokiškuosius Bestijas

“Atsiminkim Pilėnų kunigaikštį Margį ir ne
pamirštamuosius Gražinos žygius.
minta lietuviams atsišaukime, 
džio 26 d. susirinkę Maskvoje 
išleido į lietuvių tautą.

Kas gi toji Gražina, kas gi 
mieji žygiai? Gražina buvo Naujapilio kunigaikš
tienė. Ji gyveno Vytauto laikais. Kai jos vyras, 
Liutauras, pasirįžo parduoti 
kryžiuočiams, tai Gražina stojo ginti 
kraštą ir mūšyje garbingai žuvo.

Gražiną įamžino vienas 
poetų, Adomas Mickevičius. Be abejo, mažai kas 
iš lietuvių bus jo poemą skaitęs. Todėl mes čia 
dedame Stepo Zobarskio "Gražinos” atpasakojimą, 
- atpasakojimą prozoje, kuri bus lengviau skaity
tojui suprasti. — “Laisvės” Redakcija.

1. NELEMTI PASIUNTINIAI.

” Šitaip pri- 
kurį š. m. balan- 
Lietuvos patrijotai

tie jos nepamiršta-

Lietuvą vokiečių 
savo tėvų

didžiausiųjų pasaulio

nemiegojo. Jo miklus 
karo planus, kokiu bū- 
dažniau ir dažniau be- 
priešą. Jis kiekvieną

jgg^St^N!> *

Amerikos kariai Anglijoje kai kada apsilanko ir “Coney Islanduose.” Paveikslas 
parodo Ivan Bambo, Amerikos karį Anglijoje, besilinksminantį.

COLLINSVILLE, ILL

apdengė pievas.
kartais išlįsda- 

kartais vėl pasi- 
tolyn. Pasaulis

Naktis vis labiau temo, šiaurys vėjas plau
kė viršum snaudžiančių ąžuolynų ir lankstė 
stambias jų viršūnes. Pilkos miglos, tarytum, 
undinių padžiautos skaros, 
Didelis, sidabrinis mėnulis, 
mas iš po debesų kamuolių, 
nerdamas, plaukė dangumi
buvo, tartum, dangumi aptiesta gryčia, žvaig
ždės — mažyčiai, šviesūs, pro langus spindį 
žiburėliai.

Naujapilio rūmai dunksojo pačioje kalno 
viršūnėje, kaip koks pasakiškas milžinas. Py
limas ir aplinkui geltonuojančios auksinės 
smiltys plukdėsi sidabrinėje versmėje. Kar
tais jos nušvisdavo neapsakomu mažyčių ak
menėlių žėrėjimu. Kartais, mėnuliui pasislė
pus, apsidengdavo slėpiningais šešėliais. Ir 
tik skaidriau nusišvietus, tie šešėliai, kaip iš 
neišžengiamųjų girių atklydę plėšikai, susi
gūždavo sename, pelėsiais užplūdusiame, grio
vio vandenyje.

Visas Naujapilio miestas ir pilis seniai jau 
miegojo. Tiktai keletas sargų atydžiai budėjo 
bokšto viršūnėje. Įtemptomis akimis jie žval
gėsi po aplinkę. Kurie sergėjo nuo pylimo, tie 
dar stropiau dairėsi. Į kiekvieną šakos trekš- 
telėjimą sukaupdavo visas savo jėgas.

Staiga, pačiu vidurnakčio metu, bokšto sar
gybinis pastebėjo tolumoje mirgančius ka
žin kokius šešėlius. Arčiau įsižiūrėjus, buvo 
galima pastebėti neaiškūs žmonių pavidalai. 
Jie, tylėdami, slinko pilies link. Juo labiau tie 
neaiškūs šešėliai artinosi, juo buvo jie ryš
kesni. Kai jau buvo visai netoli pilies, sar
gybiniai aiškiai pamatė greit atjojančius šar
vuotus raitelius. Jų rūbai 
mėnesienoje, kaip titnago 
tys.

Tai pamatę sargybiniai 
ir susirinko į vieną vietą.

Tuo tarpu žemės dundesys kaskartą arti
nosi. Jau girdėjai ir žirgų žvengimą. Paga
liau, netoli pilies vartų sustojo trys svetimos 
šalies kariai.

Vienas jų buvo apsidaręs puikiais šarvais, 
prie šono turėjo žibantį kalaviją. Išjojęs į 
priešakį, jis keletą kartų papūtė trimitu ir 
pasveikino pilies sargybinius.

— Tai jau bus vėl kokie nelemti svečiai, — 
sumurmėjo vienas naujapiliškis ir ilgai, aty
džiai žiūrėjo į atvykėlius. Visi trys kariai 
buvo ginkluoti. Ant baltos, šarvus dengusios, 
skraistės švietė išsiūti juodi kryžiai. Prie l$ito 
šono kabojo ragotinės.

Sargybiniai tuoj pažino atsibaldžiusius kry
žiuočių pasiuntinius ir su panieka pradėjo 
juoktis.

— Įdomu, ko tie šunsnukiai valkiojasi čia 
taip vėlai! — piktai sušuko vienas. — Gaila, 
kad esu ne vienas. Parodyčiau aš tiems mūsų 
kraujo siurbėjams kelią. Sutriuškinčiau kardu 
makaulę ir nubrukčiau kur po tiltu.

Tuo tarpu pasiuntiniai nerimavo ir trepsėjo 
vietoje. Bet sargybiniai dar ilgai niršo. Tik 
po. ilgo stovėjimo, perkasų viršumi suvėrę til
tą ir atrakino pilies vartus.

— Ko jūs norite? — paklausė vienas 
gybinis.

— Nueikite ir praneškite kunigaikščiui 
taurui apie mūsų atvykimą, — atsiliepė 
žiuočių vyresnysis.

— Kunigaikštis miega. Mes jo netrukdy
sime! — piktai atkirto sargybinis.

— Ir kas, pagaliau, jūs tokie esate, kad 
drįstate naktimis belstis į svetimos pilies var
tus?

— Mus siuntė didysis mistras su svarbio
mis žiniomis, nuo kurių pareina jūsų kuni- - 
gaikščio likimas.

Tai išgirdę naujapiliškiai pradėjo smarkiai 
kvatotis. Netrukus prisirinko pilnas pilies 
kiemas vyrų ir net moterų; Visus traukė 
smalsumas prie kraugeriškos brolijos pasiun
tinių. Visi juos gėlė, kiek įmanydami.

ir ginklai blizgėjo 
skeliamos kibirkš-

pradėjo nerimauti

sar-

Liū-
kry-

— Jeigu jau nuo tokių šunų pareitų mūsų 
kunigaikščio likimas, tikriausia jūs nestovė
tumėte čia prie durų! — atkirto vienas drą
sus ir energingas pilies vyras.

Išdidūs ir susiraukę kryžiuočiai stovėjo pi
lies kiemo, vidury. Jie vis nesiliovė reikalauti 
įleisti juos pas kunigaikštį. Jų žiauriuose, 
kraujo, turtų ir garbės ištroškusiuose veiduo
se reiškėsi piktumas ir nekantrumas. Paga
liau, nebeapsikentę sargybiniai, nuėjo prikelti 
senelio Rimvydo, nes patys tokiuo metu ku
nigaikščiui pranešti nedrįso.

žilas, sunkiose ir žiauriose kovose išmankš
tintas Rimvydas dar 
protas svarstė ateities 
du geriau atremti vis 
siveržiantį į Lietuvą
naktį, kai pilis paskęsdavo švelniame miege, 
sėdėdavo prie apvalaus ąžuolinio stalo ir gal
vodavo. Rytojaus dieną eidavo pas kunigaikš
tį ir, drauge gerdamas midų, išdėstydavo jam 
visus sumanymus.

Sumaningų ir gudrių Rimvydo planų kuni
gaikštis labai dažnai paklausydavo. Be jo ži
nios Liutauras nepradėdavo ne tik didžiųjų 
karo žygių, bet ir mažesnių užpuolimų. Drau
ge jie lankė gudų žemes. Drauge nekartą 
tramdė tuos pačius kryžiuočius. Todėl ir da
bar sargybiniai pirmiausia pasibeldė į jo me
nės duris, prašydami pakalbėti su kunigaikš
čiu dėl atsilankiusiųjų pasiuntinių.

2. KUNIGAIKŠČIO NEMIGIO GODOS
Slėpininga ir rami tyluma buvo apsėmusi 

visą pilį. Tačiau pro kunigaikščio langus 
veržėsi silpnas žiburio apskritimas. Jis spin
dėjo, tartum, kur toli, tamsiai žalsvame va
saros danguje, plaukiojanti žvaigždė, ; ___

Tik vakar sėkmingai aplankęs gudų kraš
tą, kunigaikštis tebesėdėjo rankomis parėmęs 
galvą. Atėjus kokiai minčiai, jis staiga pa
šokdavo nuo uslano ir neramiai pradėdavo 
vaikščioti. Vos vos teliepsnojančio žiburėlio 
šviesoje jo išblyškę skruostai atrodė lyg ko
kia .klajojanti sentėvių dvasia.

Staiga tarpdury pasirodė išdidaus Rim
vydo liemuo. Liutauras, lyg nujausdamas 
pranešant jį kokią žinią, sutiko jį ramiu ir 
ištvermingu žvilgsniu.

— Atleisk, kunigaikšti! — tarė pagarbiai 
nusilenkdamas Rimvydas. — Su tavim nori 
pasimatyti pilies kieme laukią ordeno pasiun
tiniai. Sako, norį išgirst iš tavo lūpų kažkokį 
svarbų atsakymą.

—Taip? — sušuko nušvitęs Liutauras. — 
Tai labai puiku! Aš žinojau, kad jie atsilan
kys. Kaip tik šiuo metu jų laukiu.

Klausiamasis Rimvydo žvilgsnis įsismeigė 
į kunigaikščio veidą, kuriame spindėjo nepa
prastas susirūpinimas. Sukąstos Liutauro lū
pos ir žaibuojančios akys sakyte sakė, kad 
kunigaikščio viduje verdanti nepaprasta ko
va.

—> Nuostabu! — tarė jis kiek patylėjęs. — 
Anksčiau, valdove, nieko nuo manęs neslėp
davai. O apie šį reikalą niekada man net ne
prasitarei ...

— Ligšiol nebuvo prasmės kalbėti, — su
murmėjo Liutauras, — o dabar uždaryk duris 
ir sėsk šalia manęs.

Rimvydas, lyg kažką negera jausdamas, at
sisėdo priešais kunigaikštį.

—Klausyk, mano drauge,—pradėjo iš lė
to Liutauras. — žygis, kurį dar šįryt manau 
atlikti, yra labai svarbus. Jau seniai ruo
šiausi parodyti Vytautui, kad Lietuvos žemė
je yra dar ir Naujapilio .kunigaikštis. Nebu
vau tik ligšiol radęs tinkamų sau talkininkų. 
Dabar jau susiradau: ordeno pasiuntiniai tuo 
reikalu laukia galutino mano atsakymo.

— Kunigaikšti! — nebeiškentęs pertraukė 
Rimvydas. — Nejau tu susidėsi su ...

— Taip, taip, mielasai Rimvyde! — sušu
ko Liutauras. — Visa padarysiu, kad tik iš
sipildytų mano planai ir laimingai užimčiau 
Lydą. Tad kuo greičiausiai sušauk visą ka
riuomenę ir įsakyk apsiginkluoti. Tarnai te
gu tuojau prisiruošia vienai dienai maisto. 
Vos pradėjus aušti, — turime iškeliauti.

Rimvydas ilgai klausėsi kunigaikščio 
džių. Jo, amžiaus ir .kovų išvagota, kakta 
labiau susiraukšlėjo. Pagaliau, pažvelgė 
dovui į akis ir tarė:

— Ne. Su priešais mes nesibroliausime. 
Didysis Vytautas seniai jau žada tau pado
vanoti geidžiamą žemės plotą. Kam tad reika
linga tau svetimos kariuomenės pagelba? Su- 
kvieskime didikus, kunigus, tarnus. Aš iš

zo- 
dar 
val-

anksto pranešu lydiečiams — ir patys vieni 
iškilmingai užimsime pilį.

— Nesupranti manęs, Rimvydai! — sušuko 
įsikarščiavęs Liutauras. — Vytauto pažadai 
labai neaiškūs. Galimas daiktas, kad jisai tuo 
nori tik išvilioti mane iš pilies ir paimti į ne
laisvę. Gal ir nužudyti. Dėl to aš ir padariau 
prieš jį su kryžiuočių mistru sutartį. Lydos 
įgula, visai nedidelė. Vytauto pulkus galima . 
bus aplenkti. Netikėtai užpuolę, mes galėsime 
ne tik pačią pilį paimti, bet ir jos įgulą iška
poti. '

— Bet juk' tai bjauru ir nesuderinama su 
garbingais senovės papročiais! — sunkiai al
suodamas sušuko Rimvydas. — Dar vakar 
šveitėme savo kalaviją į kryžiuočių sprandus, 
o šiandien jau su jais eisime koja į koją. Ne, 
kunigaikšti, mesk savo blogus sumanymus. 
Kol aš gyvas — nenoriu matyti brolius prieš 
brolį ginkluojantis. Kas/ kad pasitaiko kar
tais susipykti kaimynui su kaimynu. Bet, at
siradus bendriems reikalams, tuoj kits kitam 
pagelbsti. Paskui dar, suėję į krūvą, bro
liškai išsibučiuoja, paeiliui išsidalina midaus 
stiklinę. Net su žalčiais ir tai lietuvis sugy
vena. Praveria jam duris, amžinųjų dievų 
garbei nusilenkdamas nesigaili įpilti pieno. 
Pasidaręs įnamiu, žaltys nebijodamas užsliuo- 
gia .ant rankų, laižo savo gyliu pirštus. Kar
tais ir ant vaiko krūtinės, lyg žiedas, ramiai 
susirango. Kam tad mum pyktis su Vytau
tu?! Jei jis tau, kunigaikšti, yra priešingas, 
padaryk su juo naują sutartį. Bet imtis tokių 
priemonių — tegu mus Dievai apsaugo. . .

— Na, kam tie bereikalingi išvedžiojimai!,
— jau nebesusivaldydamas pratarė Liutauras.
— Aš nežaidžiu žodžiais. Pasakyta — nu
spręsta. Ir turi būti tuojau vykdoma. Su
pratai? Kam aš turiu geruoju tartis su Vy
tautu, kuris verčia jam lenktis ir tarnauti? 
Juk jis visiems kunigaikščiams ir kariams 
neduoda nė nuo žirgų nusėsti. Nepaleidžia 
iš rankų kraujuoto ginklo. Tik ėjom neseniai 
ginti prūsų. Iš ten traukėme deginti puikių 
Lenkijos sodybų. Apsidirbę su lenkais, su- 
triuškinom net plačiosios Rusijos tyruose kla- , 
jojančius totorius. Kiek gi pilių išlaužėm, 
prisiplėšėm gėrybių ir kuone visa tai jam 
vienam atidavėm. O žiūrėk, ką jis dabar da
ro? Nuo suomių krašto ligi Juodųjų marių 
viską paglemžė. Ir kaip įsitaisė, išsipuošė sa
vo pilis, kokiais šarvais dėvi?! Mačiau kry
žiuočių žemėj daug rūmų, nuo kurių apraib- 
davo akys. Bet Vytauto rūmai, Vilniuj ir 
Trakuos pastatytieji, kelis kartus juos prane
ša. O ką gi aš už vargus ir kančias laimėjau? 
Dar mažytis būdamas — jau buvau nuolatos 
su savo žirgu > ir ginklu ir trūsiau kartu su 
didžiaisiais. Tuo tarpu kai mano vienmečiai 
jodinėjo ant lazdų ir balaninių kardų, aš jau 
mušiau lenkus ar vaikiausi po tyrų platumas 
totorius. Bet nuo Erdvilo laikų mano turtai 
net žemės pėda dar nepakilo. Pagaliau, kiek 
jis visus mus praaugo savo garbe! Tartum 
antrąjį Mindaugą liaupsina jį puotų metu 
šimtai vaidilų. Kanklininkai net giesmes apie 
gyvą jį sudeda. O kas mūsų vardą girdėjo 
kokioj giesmėj? Ar girdėjo kas apie mane 
giedant! Bet juk ir aš ne žemės ir aukso 
trokštu, o tik garjoės, garbės! ... Pasakyk 
man tik: ar seniai čia jis išvarė iš Vilniaus 
Algirdo sūnų, (čia turima galvoje Vytauto 
Didžiojo pusbrolis Jogaila, kuris nužudė Kęs
tutį ir patį Vytautą buvo uždaręs Krėvos ka-* 
Įėjime.) Dabar nori pats vienas sostą valdyti! 
Tai juk jau nebepakenčiama! Turiu aš tam 
galą padaryti, kol mano gyslose dar tebeverda 
kraujas! ..Kol mano ristas žirgas...

Staiga jo balsas nutrūko. Veidas ir akys 
užsidegė nepaprastu karščiu. Jis pašokėjo į 
vidurį menės ir, suspaudęs kardą į akmens 
grindis taip kirto, .kad net ugnies ratas ap
link pasipylė.

Rimvydas nusigandęs žiūrėjo į pykčiu ver
dantį jauną, garbės ištroškusį, kunigaikštį. 
Jis žinojo, kad tasai jo* žygis bus pražūtingas 
visai Lietuvai. Bet atkalbėti jo nebuvo jo
kios vilties. Todėl paliko kunigaikštį vieną 
ir, išėjęs, įsakė prikelti ir sušaukti visą ka
riuomenę. Paskui valandėlę padūmojo, pasi
kasė savo žilus plaukus ir pasuko į miegamą
jį kunigaikštienės kambarį.

(Tąsa sekančio šeštadienio num.)

Lietuvių Meno Są 
jungos Veikla

MAINIERIAI Už UN1JU 
VIENYBĘ

Nusistatę Prieš J. L. Lewiso 
Biurokratizmą; Už Murray Vi

sur Girdėsi Gerą Žodi
Per dvi savaites važinėjau 

po Mažąjį Egiptą — Pietinį' 
Illinois. Teko kalbėtis su šim- 
tais mainierių. Niekas nekalba 
prielankiai mainierių unijos 
prezidentui. Daug kas pareiš
kia labai tvirtas prieš jį min
tis. Aną dieną sutikau ameri
kietį mainierį. Užklausiau, ką 
jis mano apie pasitraukimą iš 
CIO:

“Turiu pasakyti, kad aš jau 
eilė metų dirbu mainose. Nuo 
seniai visi nenori Lewiso, bet 
vis kenčia dantis sukandę. 
Mes visi tokios nuomonės; jei
gu duotų nariams tikrą demo
kratiją, tai Lewisas rinkimuo
se negautų nei 10-to nuošim
čio balsų.”

Jis plačiau apibudino:
“čia Freeman Spur apylin

kėj visi mainieriai tokios nuo- 
■ monės, kad mūsų unija turi 
pasilikti CIO centre. Ne Lewis, 
o mes. pinigus mokėjome suor
ganizavimui industrinės uni
jos. Jei reikės, tai nubalsuosi
me, kad mainieriai pasiliktų 
su CIO.”

Tik Lewiso įrankiai, apmo
kami viršininkai, kurie meke
no nerinkti, o tik to 
tinio boso pastatyti, 
ba ir kalba.

Royaltone sutikau 
tį lietuvį, kuris
metų išdirbo kasyklose. Jis se
kamai apibudino nusistatymą 
prieš Lewisa:

“Jeigu mainieriai galėtų jį 
nusikratyti, tai jie taip džiaug
tųsi, kaip 1917 m. džiaugėsi 
Rusijos žmonės caro valdžios 
nusikratę.”

Mainieriai nusistatę prieš 
Lewiso izoliacinę politiką. Jie 
stoja už karo laimėjimo pa
stangas: už prezidento Roose
velto karo politiką.

Mainų unijos 50-tas Distrik- 
tas yra skymas. Į tą distriktą 
Lewis viską organizuoja: gaso 
darbininkus, chemikalų darbi
ninkus, farmerius. Jis bando 
gauti Crab Orchard amunici
jos darbininkus.

Jis taip daro ne tik šiame 
distrikte, bet ir kituose.

12-tame distrikte organiza
torius Ray Edmundsonas nė
ra narių, rinktas. Jį Lewis pa
statė. Edmundsonas nuo savo 
boso priklauso ir tą daro, ką 
anas jam liepia.

Martin Wagner, kuris dar- 
tarp gaso darbininkų 
buvo pasitraukęs nuo 
mainierių unijoj, 

išstoja prieš Lewisą.

biurokra 
už jį dir

amerikie-
jau desėtką
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šiais metais Lietuvių Meno Sąjunga jau 
Jeido 6 dainas. Didžiuma šių dainų yra 
Žuko kompozicijos. Tarpe jų yra dvi, kurios 
tinka moterų chorams. Viena komiška dai
na — “Jonas Vyras.”

Daina “Tai Ne Medžiai” tinka šiam kari
nio krizio momentui, šią dainą specialiai pa
ruošė mūsų menininkai, St. Jasilionis (žod
žius) ir V. Žukas (muziką). Chorai turėtų 
užsisakyti šios dainos ir naudoti ją vasaros 
piknikuose, prakalbose ir koncertuose. Kitų 
dainų vardai: “Daina Apie Volgą,” “Daine
lę Pinsiu,” “Ant Visados” ir “Praeitis.”

Naujas veikalas “Kas Mūs Mamei Pasida
rė” išleista» bendrai su LDS Jaunuolių Centro 
Komitetu. Veikalas vieno veiksmo, tinka vai
dinti jaunimui ir augusiems.

Sykiu su veikalu išsiuntinėta mūsų viene
tams ir “LMS Naujienos” (buletinas), nume
ris antras. Apie tai, kas jau padaryta ir iš
siųsta netenka daug kalbėti, — tuos leidinius 
patys skaitytojai gali matyti.

Šiuo momentu reikia daugiau dėmesio 
kreipti į šių dienų visų bendrą kovą prieš ar
šiausią žmonijos, meno ir kultūros naikinto
ją — vokišką ir japonišką fašizmą, šiam tiks
lui, šiai pergalei turi būt mobilizuota scena, 
dainaxir muzika.

Klasikai, poilsio ir pasyvumo kūriniai gali 
palaukti. Reikia pasirinkti tinkami kūriniai 
šiam momentui, reikia kurti kūriniai, kad pa
dėtų kovą laimėti, kad stiprintų mus mora
liai, kad kovoje duotų drąsos. Chorvedžiai, 
komitetai turi imtis perorganizavimo progra
mų. Tam tikslui mes pirmiau jau davėme pa
vyzdį Pirmyn Choro (iš Great Necko), kuris 
laiku pastebėjo savo naujas pareigas.

šiuo laiku — daugiau veiklos, daugiau 
energijos! Klaidinga ta mintis, nepažangi 
mintis, kuri laikosi senos taktikos, kuri bijo 
pakeitimų mūsų veikloje. Pakeitimai mūsų 
programos, kuomet visas pasaulis keičiasi, yra 
sveikas ir progresyvus žygis.

Prieš savaitę atgal LMS Centro Komitetas 
laikė savo posėdį. Iš pranešimų ir tarimų rei
kia žymėti sekamus. Sujudinimui organiza
cinės ir programinės mūsų veiklos, nutarta 
šaukti New Yorko apylinkės LMS Centro, 
Apskričio ir vienetų veikėjų pasitarimas — 
konferencija. Taip pat raginti, kad ir kiti 
Apskričiai, kaip tai: Conn., Mass., Pa., Illi
nois, šauktų panašias konferencijas.

Mūsų judėjimo meno divizija turi atlikti 
(Tąsa ant 4-to puslapio)
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buojasi 
ir kuris 
veikimo 
griežtai

Wagneris sarkastiškai pra
bilo apie Lewiso kaltinimą 
Murray, būk tas palaiko komu- ' 
nistus apmokamus organizato
rius. -.T

šiandien yra ne komunizmo 
klausimas, bet unijų vienybės 
reikalas. Dar toliau, kova tarp 
Murray ir Lewiso eina ir karo 
klausimu. Murray stoja už ka
ro laimėjimo pastangas, o 
Lewisas veikia su izoliacionis- 
tais prieš tas pastangas. Jis 
prieš Roosevelto politiką. O 
tai reiškia prieš Suvienytų 
Tautų ir svarbiausia prie A- 
merikos, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Chinijos pasiryži
mus atmušti ir sunaikinti Ašies 
jėgas. ■

M. A. Šešupis.

Chungking, Chinija. — 
Amerikietis pulkininkas C. 
y. Haynes tapo paskirtas 
vyriausiu komandierium A- 
merikos bombanešių Chini- 
joje.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42  35

Bostono ir Apylinkes Žinios

(Tąsa)
Kazokai, naikindami priešus kardais, 

durklais, šautuvų buožėmis, rankinėmis 
granatomis, ugnimi iš kulkasvaidžių su
laužė priešo liniją ir prasilaužė į užnu
garį. Aplinkui tik skambėjo galingi bal
sai: “Ura!” Iš visur girdėjosi nusigandu
sių vokiečių balsai. Jų komandierius 
stengėsi surinkti vokiečius į daiktą 
kontr-atakai, bet kazoko taikli kulka 
nuskynė jį.

Rūkai skleidėsi. Kiekviena minutė bu
vo brangi. Spraga priešo fronte, kaip 
vartai, raitarijai atidaryti. Pulkininkas 
Dovatoras davė įsakymą ir visur su
skambėjo:

— Ant arklių!... Ant arklių!
Ir štai jau raiti kazokų pulkai, kaip 

kokia galinga upė leidosi priešo užnuga
riu. Netrukus kazokai užėmė mišką ga
na giliai priešo užnugaryj. Čiai jie pa
laidojo savo draugus, kurie krito ko
voj. Visi kazokai nusiėmė kepures, kada 
draugai buvo užkasti. Čia paliko jie su
žeistus kazokus, kuriuos vėliau Vasilius 
Buslov visus pristatė į Sovietų pusę. Taip 
prasidėjo raidas, veikimas kazokų pulkų, 
vokiečių užnugaryj.

tuos, kurie to buvo verti. Komunistai ro
dė pavyzdį drąsos ir pasiaukavimo. Bo
riseiko buvo ten, kur daugiausiai pavo
jaus.

Kartą pasiekė žinia, kad atūžia trys 
vokiečių tankai. Komandierius Tkačas į- 
sakė užversti medžiais vieškelį miške. 
Tankas visu smarkumu privažiavo prie 
užtvaro, apsistojo ir pradėjo jieškoti ap
ėjimo.

— Į mūšį! — davė komandą Tkačas-
Boriseiko su ryšuliu rankinių grana

tų ir dviem bonkomis su benzinu jau 
buvo tik kelios pėdos nuo kelio. Jis metė 
vieną benzino bonką ant tanko. Tankas 
užsidegė. Priartėjo antras priešo tankas. 
Jis metė ryšulį granatų. Įvyko baisus 
sprogimas. Tankas sutruko, du vokiečiai 
apimti baimės iššoko. Tuo kartu priva
žiavo trečias tankas. Jis pamatęs pir
mesnių dviejų likimą pabėgo. Ir taip šis 
kazokų raidas kirto smūgius priešui iš 
užnugario. Po kiek laiko jis grįžo atgal 
pas saviškius.

Petras Tkačas, vyresnysis leitenantas, 
komandierius kazokų eskadrono, sausas, 
vidutinio ūgio. Jis visada smagus ir 
draugiškas. Ir jo eskadronas, visame pul
ke yra patsai smagiausias, ne vien po- 
ilsyj, bet ir kovos metu.

Jo eskadronas ne vien smagus, bet ir 
giliukingas. Eilėj mūšių iš jo tik du 
buvo užmušta ir du sužeista. O jis atliko 
žygius veik 100 kilometrų gilyn už vo
kiečių. Jis sunaikino kelis tankus, iška
pojo ir iššaudė ne vieną šimtą fašistų ka
reivių. Ir jų komandierius ne vien sma
gus, bet ir kariniu žinojimu gerai apsi
ginklavęs.

Įsakyta Tkačo eskadronui pėsčiam iš
mušti vokiečius iš vienos pamiškės. Jis 
vieną skyrių metė prieš priešus iš prie
kio, o su kitais trimis apėjo priešus iš 
šonų.

— Pirmyn! — davė komandą Tkačas. 
Jis pirmas įpuolė į mišką ir tuojau pasi
slėpė už medžio. Vokiečių puskarininkio 
mesta granata sprogo nuo jo tik už 15 
pėdų. Tkačo paleista granata sunaikino 
vokiečių kulkasvaidininką ir jo aptar
nautojus. Už kelių minučių vokiečiai 
buvo išmušti iš pozicijų.

Po kelių dienų Tkačo eskadronas vei
kė patsai vienas, toli nuo kitų raido jė
gų. Vokiečiai prieš jį turėjo šarvuotus 
automobilius. Nakties laiku Tkačas ati
trukdavo nuo jų, bet dieną jie ir vėl pa
sivydavo. Tkačas metėsi į gudrumą. Ne
toli vieno sodžiaus rado šalimai kelio 
traktorių. Laimei buvo kuro. Vienas iš 
kazokų pradėjo važinėti su traktorium 
išilgai kelio. Vokiečiai pradėjo statyti 
ant kelio minas, manydami, kad prasi
veržė Sovietų tankai. Tuo kartu Tkačas 
savo raitelius pasiuntė į mišką. Rytą at
ūžė kita fašistų šarvuotų automobilių 
grupė ir keli jų susprogo ant pačių vo
kiečių minų.

Aleksandras Boriseiko, 27-nių metų, 
armijoj buvo politiniu veikėju. Jis pirmą 
karinį krikštą gavo dvi savaitės pirm šio 
raitelių raido. (Raidas, tai yra, veikimas 
atskirų armijos dalinių priešo užnuga
ry). Vieną sodžių užėmė kazokai ir iš čia 
pridengė kitų savo dalinių žygį. Vokiečiai 
susekė, kad sodžiuj yra kazokai ir naktį 
atidengė šviečiančiomis kulkomis ugnį. 
Tai buvo baisu ir gražu. Kaukiant ir 
ružava šviesa šviečiant nakties tamsoj 
skraidė jų kulkos visomis pusėmis. Auš
tant vokiečių šarvuoti automobiliai puo
lėsi į ataką. Boriseiko apėjo draugus, 
padrąsino juos. Vokiečių šarvuočiai ugni
mi spjaudydami iš savo kulkasvaidžių 
artėjo. Štai pirmas jų šarvuotas automo
bilius jau susilygiavo su duobe, kurioj 
buvo Boriseiko. Jis metė po mašina su
rištų granatų. Šarvuotis apverstas spro
gimo. Kitą šarvuotį pamuše kanuolių šū
viai. Likusieji vokiečių šarvuočiai atšo
ko atgal.

Kiekvieną dieną, nakties tamsoj, o tai 
ir dienos laiku, eskadronas veikė. Ko
mandierius ir politinis veikėjas gyrė 
draugus už drąsą ir sugabumą. Kritikavo

DIDVYRĖS MOTERYS KOVOTOJOS
Nėra nei vieno Raudonosios Armijos 

dalinio, kuriame nebūtų moterų, ar tai 
“sesučių,” teikiančių sužeistiems pagal
bą, ar tai dirbančių administracijoj ar 
net tiesiai atliekančių kovotojų pareigas.

(Daugiau bus)

Lietuvių Meno Są
jungos Veikla

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
savas pareigas šiame krizyje. Jei menas, sa
koma, kreipiasi į jausmus, į dvasinį gyveni
mą, tai čia mūsų darbas. Kovas, pergalę ga
lima laimėti ne tik plieno ginklais, bet ir geru 
moraliu, dvasiniu ūpu, pasiryžimu. Ir čia 
mūsų meninės organizacijos rolė -— vaidinki
me ją gerai. • ‘ f

" • ” • •
LMS Centro Komiteto posėdyje buvo pra

nešta ir komiteto nutarta, jog sekamuose nu
meriuose “LMS Naujienos” bus duodama ne 
tik organizacinės informacijos, išleistos dai
nos, bet ir meno profesijos patarimai. Numa
toma duoti patarimai bei informacijos, kaip 
sudaryti tinkamos programos, nurodymai bei 
lekcijos apie scenos grimą (make-up), reži
sūrą, vaidybą ir kiti raštai, .kurie grynai yra 
meninio pobūdžio.

“LMS Naujienos” taip pat bus siuntinėja
ma mūsų vienetams po 1 kopiją veltui. Ta- 
čiaus bus daroma buletino daugiau, kad ga
lėtų jį įsigyti ir atskiri asmenys už mažą kai
ną — po 5 ar 10 centų kopiją.

LMS finansiniai nėra gerame stovyje. Šiuo 
klausimu mes kalbame veik kiekvienu atveju, 
bet negalime įkalbėti net patiems meninin
kams, kad jį suprastų. O kuomet silpni mūsų 
finansai, tai mes silpni leidiniais, silpnas mū
sų menas. Jei vienetai, organizacijos duos 
daugiau finansinės paramos LMS Centrui, 
tuomet Centras duos daugiau vienetams, vi
sam judėjimui kultūrinių-meninių leidinių, 
informacijų.

Pavyzdžiui, Lietuvių Liaudies Teatro 
(Brooklyno) vaidinime pereitą rudenį buvo 
kreiptasi paramos Meno Sąjungai ir publika 
sudėjo virš 40 dol. Tai galima padaryti kiek
vienoje kolonijoje viename vaidinime arba 
koncerte vieną .kartą į metus. Tai nedaug, 
galima tai padaryti, tik reikia noro, reikia 
atsiminti mūsų meno reikalus.

LMS konstitucijoj yra pažymėta, jog lik- 
vidavusis vienetui, jo turtas turi pereiti į 
LMS iždą. Tačiaus net meno veikėjai tai 
“pamiršta” ir pinigus paskiria kitiems tiks
lams. žinoma, tie tikslai, gali būti labai 
svarbūs, bet meno veikla taip pat svarbi. Be 
to, meno reikalams tik mažas nuošimtis mūsų 
judėjimo teikia paramos, kuomet į didelius 
vajus įsitraukia visas mūsų judėjimas.

Reikia žinoti ir tai, kad meno vienetai tu
ri daugiau išlaidų. Chorai, teatro grupės turi 
praktikuotis, mokytis, reikia palaikyti kad 
ir su mažu atlyginimu mokytojai; svetainės 
ir ne visur gaunama veltui. Todėl silpni vie
netai ne visuomet gali greitai atsiteisti LMS 
Centrui už dainas, operetes, veikalus. Tuo 
būdu LMS remia, gelbsti tokius vienetus. To
kios mūsų problemos.

Laikas jau duokles mokėti už 1942 metus. 
Mes turime chorų, kurių duokles dar nemokė
tos už pereitus metus. Prašome visų mūsų 
vienetų kreipti į tai domės. Užsimokėjimas 
duoklių, atsiteisimas už veikalus sutaupius 
mūsų laiką ir padės LMS Centrui finansiniai.

V. Bovinas, LMS Sekretorius.

Iš Masinio Mitingo
Birželio 14 d., Boston Gar- 

dene, įvyko masinis mitingas. 
Šio mitingo tikslas buvo pa
gerbti šios šalies ir kartu visų 
kariaujančių valstybių vėliavas 
(bet didžiausias siekis, tai su
rinkti aukų ir sušelpti nuken
tėjusius nuo karo). Mitingas 
pavyko labai gerai, žmonių su
sirinko tarpe 16—18 tūkstan
čių., Iki mitingas baigėsi, aukų 
jau buvo suskaityta $45,000. 
Kadangi šis mitingas buvo 
tarptautinis, tai ir publika bu
vo, mišri — didžiuma ateivių.

Atidarius mitingą, buvo su
giedotas Amerikos himnas ir 
po tam sekė pagerbimas at
skirų tautų vėliavų. Pirmiausia 
buvo pagerbta Anglijos vėlia
va, o po tam sekė jos koloni
jų, kaip tai; Australijos, Ka
nados, Indijos ir Naujos Ze
landijos. Kadangi gerbiant 
kiekvieną vėliavą atskirai ir 
prie jos pirmininkui reikėjo 
apibudinti tos šalies šiame ka
re reikšmę, tai užėmė nemažai 
laiko ir susidarė monotonija. 
Žmonės pradėjo žiovauti ir tū
li net tingėjo atsikelti nuo sė
dynės, rodos, laukė, kad grei
čiau jas baigtų gerbti, Staiga 
reflektoriai metė savo šviesą 
po balkonu ir pasirodė skaid
rioji Sovietų vėliava. Tarsi 
danguj sugriaudė ir trenkė 
perkūnas, žmonės sukilo. 18 
tūkstančių delnų sudarė aplo
dismentų chorą ir įvairūs šū
kiai perpildė milžinišką sve
tainę ir ši milžiniška ovacija 
užsitęsė daugiau kaip penkias 
minutes.

Rodos, žmogus sėdi ir klau
si pats savęs: Kiek gi čia So
vietų vėliava skiriasi nuo ki
tų ? Iš kur gi ji gavo tiek jėgų, 
kad žaibo greitumu pastatyti 
tokią milžinišką minią ant ko-
jų? Kodėl kitos vėliavos ne
galėjo to padaryti? Argi ne
keisti tie žmonės: žiūrėdami 
ant įvairių spalvų ko tik ne
užmigo, o pamatę vienspalvę 
vėliavą, ant kurios simbolis 
kūjis ir pjautuvas, jie atbudo 
ir džiaugiasi? Mat, šiandien 
kiekvienas, kurią tik protauja, 
žino, kad tai yra jo vėliava! 
Vienspalvė s i m b olizuojanti 
kad pasaulyj turi būti tik vie
na klasė. Kūjis ir pjautuvas 
simbolizuoja, kad kas dirba, 
tas ir valgo.. Kad ant jos. nėra 
jokių iliuzijų, mitų ir slapty
bių, o aiškiai atspindi žmoni
jos ateitis. Kiekvienam žiūrint 
į šią vėliavą, kilnojas krūtinė 
iš džiaugsmo, kad po ja gyve
nant išnyks karai, nesilies mū
sų sūnų kraujas upeliais, kad 
žmogus bus lygus žmogui; kad 
išnyks tautų, ir rasių persekio
jimas; kad po šia vėliava Rau
donoji Armija, laivynas ir or- 
laivynas, paklupdė Hitlerio 
govėdas ir savo narsumu nu
stebino pasaulį. Dėlto, kad ji 
laiduoja visiems lygias teises, 
dirbti, mokytis ar duoti pavyz
dį kitiems.

Paskutinė buvo pagerbta 
mūsų Amerikos vėliava, kuri 
irgi jausmingai ir nuoširdžiai 
buvo pagerbtą, čia pirminin
kas perskaitė Lincolno ir 
Roosevelto pareiškimus.

Kas liečia kalbėtojus,- tai jų 
buvo daug. Patys žymiausi: 
laivyno sekr. Knox, Mass, 
valstijos gubernatorius Salt- 
onstall, Bostono majoras To- 
bm ir eilė'kitų. Bet reikia pa
sakyti, kad šitie vyrai nepada
rė jokio entuziazmo į klauso
mus. Beveik visi turėjo pasi
ruošę raštiškas kalbas ir pub
likai jas išskaitė. Keista ir nai
vu, kuomet tūli kalbėtojai, to
kioje milžiniškoj svetainėj, o 
kalba patys sau po, nosia, kad 
negalima suprasti nei vieno 
žodžio, ką jie sako. Kada 
klausais tokių kalbėtojų, tai 
pasidaro «nuobodu ir jauties, 
kad tai ne mūsų mitingas ir ne 
mūsų kalbėtojai.

“Keleivio” Gizelis J. Kruko- 
nis Areštuotas

Birželio 14 d. (sekmadienį) 
vienas draugas atėjo į Piliečių 
Kliubą ir papasakojo ve kokią 
istoriją;

— Kadangi diena buvo la
bai šilta, tai aš pasikėliau 
kambario langą ir žiopsojau. 
Mano langas tiesiai supuola su 
policijos nuovados kambario 
langu, kur sulaikyti laikoma. 
Man bežiopsant, ateina dvi 
lietuvės moterys ir garsiai lie
tuviškai tarpe savęs kalba. 
Kuomet jos priėjo prie lango, 
tai iš nuovados kas tai pradė
jo jas šaukti, bet jos neatkrei
pė atydos ir nuėjo savo keliais. 
Aš dasiprotėjau, kad tai J. 
Krukonio balsas. Aš pradėjau 
į jį šaukti ir jis suprato ma
no balsą; Tuomet jis palypėjo 
prie lango ir mudu pradėjome 
kalbėtis. Paklausiau, už ką 
papuolė, tai nesakė, tik prašė, 
kad nupirkčiau cigaretų ir 
perduočiau jam. Nupirkęs ci- 
garetus, nunešiau į stotį ir pra
šiau, kad perduotų juos J. 
Krukoniui, policistas priėmė. 
Vėliaus per langą, pašaukiau 
Krukonį ir klausiau, ar gavo 
cigaretus. Jis atsiliepė, kad 
gavo; ir man paačiavo už tai.

Čia komentarai nereikalin
gi.

Dr. Borisas Susituokė 
“Slaptai”

Birželio 9 d. “niekam” ne
žinant, susituokė Dr. Borisas 
su Ona Petrikiūte. Kadangi 
“niekas” nematė, tai po cere
monijų, pasiėmė traukinį ir iš
dūmė iš Bostono.

Kur jie nuvažiavo ?( Kur da
bar jie būna? Ar sugrįš atgal 
į Bostoną? Visi šie klausimai 
mums bostoniečiams pasilieka 
tik misterija. Vieną dalyką ga
lima įspėti, kad daktaras ne
važiuos medaus jieškoti į Fili
pinų salas, nes ten siaučia bai
sus karas tarpe Amerikos ir 
Japonijos.

Aš nuo savęs linkiu jauna
vedžiams linksmai praleisti 
medaus mėnesį ir sugrįžus lai
mingai gyventi.

Nėra abejonės, kad drg. Bo
risai, sugrįžę iš vakacijų, bus 
pilni energijos, ne tik tvarkyti 
savo šeimyninį gyvenimą, bet 
daugiau darbuosis politinėj, 
bei kultūrinėj dirvoj.

Jaunutis.

• WEBSTER, N. Y.
Farmerius Orlauskus Išti

ko Nelaime

Birželio 11-tą, Pranui ir 
Julijai Orlauskams išvažiavus 
laistyti sodą, ko tai pasibaidę 
arkliai šoko zovada bėgti 
trankydami vežimą. Gretimais 
buvęs Orlauskas stvėrėsi ark
lius sulaikyti, bet tapo par
blokštas, ‘ gi Orlauskienė su 
trenkiamu griovin vežimu nu

mesta tolyn. Nelaimę matę 
kaimynai atbėgo jų gelbėti ir 
pašaukė gydytoją.

Orlauskas dabar randasi 
Rochester General ligoninėj su 
aplaužyta koja ir sprandu. 
Orlauskienė irgi buvus pri
trenkta iki netekimo sąmonės, 
imta pusdienis atsipeikėti, ta
čiau menama, kad vidujiniai 
gal nesužeista, palikta namie. 
Šiuos žodžius rašant, 16-tą, li
goniai viens su kitu dar nebu
vo matęsi.

Šiuo tarpu Orlauskienė sė
dėdama lovoje globoja savo 
opas ir tris mažas anūkes, o 
duktė su žentu stengiasi pri
žiūrėti jas visas ir kartu savo 
ir tėvų ūkių būtiniausius rei
kalus, kadangi nei vieni, nei 
kiti samdytų darbininkų netu
ri ir ant greitųjų darbymetėj 
negi pasigausi. Kaimynas.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

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

dienraščio “Laisves” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

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

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

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkes lietuvių

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

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

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

Nuoširdžiąi kviečiame visus.dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 19. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas sakė:
Mūsų kariuomenė Sevastopolio sektoriuje birž. 18 

d. atmušė įnirtusias vokiečių atakas ir padarė sunkių 
nuostolių priešams.

Kitose fronto dalyse neįvyko jokių svarbių atmai
nų.

MASKVA, birž. 18.— Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Sovietų kariuomenė vienoje dalyje Charkovo fronto 
atmušė vokiečių pėstininkų ir tankų ataką. Priešai 
kautynių lauke paliko 600 saviškių užmuštų, devynis 
sužalotus tankus ir didelį kiekį ginklų.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto vokiečiai su au
tomatiškais šautuvais mėgino atakuot sovietinius dali
nius. Kada ta jų ataka buvo atmušta, jie pradėjo kitą 
ataką su tankų parama. Sovietinė kariuomenė atkirto 
vokiečių pėstininkus nuo jų tankų ir sunaikino juos.

Sovietų lėktuvai kovotojai, pridengdami mūsų ka
riuomenės veiksmus, nušovė žemyn penkis priešų or
laivius.

SĖKMINGAS AMERIKOS 
ORLA1VIĮJ ŽYGIS PRIEŠ 

ITALU KARO ORLAIVIUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON. — Jungtinių Valstijų karo depart- 

mentas šiandien paskelbė sekamą pranešimą:
Viduržemio Jūra:
Glaudžiai bendradarbiaudamas su Anglijos laivynu 

ir jos orlaivais, būrys Jungtinių Valstijų armijos di
džiųjų orlaivių B-24 rūšies iš pulkininko Halversono 
komandos atakavo didžiuosius Italijos karo laivus Vi
duržemio Jūroje. Ataka prasidėjo birželio 15 d. apie 6 
vai. ryto, kada buvo užtikta didieji Italijos karo lai
vai “Littorio” ir “Cavour/’ lydimi kelių šarvuotlaivių 
ir naikintuvų. Italų laivynas, matyt, plaukė atakuot 
dideli būrį anglų laivų, plaukusių su svarbiais krovi
niais. Mūsų bombanešiai susibūrė atakuot du didžiuo
sius italų karo laivus ir gana daug karų tiesiog patai
kė bombomis į juos.
r Kaipo pasėka Amerikos ir Anglijos orlaivių ata
kos, italų karo laivai buvo priversti bėgt, negavę progos 
užpult anglų laivus. Mūsų orlaiviai susidūrė su gana 
didele ugnim iš italų priešlėktuvinių kanuolių, bet ta 
jų ugnis buvo nesėkminga.

Grįžtant mūsų bombanešiams į savo stovyklą šiauri
nėje Afrikoje, vokiečių lėktuvai kovotojai Messer- 
schmittai pastojo jiem kelią. Vienas vokiečių lėktuvas 
tapo nušautas žemyn ir buvo matyt, kaip jis eksploda- 
vo, tikšdamas į jūrą. Visi mūsų orlaiviai be jokio svar
baus sužeidimo sugrįžo į savo stovyklą. Nė vienas mū
sų lakūnas nebuvo užmuštas nei sužeistas.

AUSTRALIJA, birž. 19. — Jungtinių Tautų štabas 
išleido tokį pranešimą:

Port Moresby. — 18 didžiųjų Japonijos bombanešių, 
lydimi lėktuvų kovotojų, nesėkmingai atakavo čionai- 
tinę uosto sritį, sužeisdami tik vieną mažą laivą, Grei
tieji mūsų lėktuvai sunaikino vieną japonų Zero lėk
tuvą kovotoją ir du bombanešius. Kautynėse mes pra
radome du lėktuvus.

JAPONAI STUMIASI PIR
MYN PRIEŠ CH1NUS

Chungking, Chinija. — 
Dvi stambios japonų armi
jos, viena iš rytų, kita iš va
karų, grumiasi pirmyn pa
lei Hangchow - Nanchang 
geležinkelį, ir susisiekt vie
nai jų armijai su kita telie
ka tik 80 mylių. Tuo būdu 
japonai grūmoja suimt į re
ples chinų kariuomenę Che
kiang ir Kiangsi provinci
jose. Stokuoja chinam gin-

Siaučia smarkūs mūšiai, 
dažnai miestų gatvėse, į 
pietus nuo Kiangshano ir 
priemiesčiuose Kwangfen- 
go. ________

Bogota, Colombia. —Fa
šistų submarinai nuskandi
no du Jungtinių Valstijų 
prekinius laivus ties salo
mis San Andres ir Provi- 
dencia.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų Changshan miestą, 
už 38 mylių nuo Shangyao. 
Toliau į šiaurių rytus chi
nai atgriebė ir kelis kitus 
geležinkelio miestus.

Waterbury, Conn
Iš Mūsų Apylinkes

Birželio 10 atsibuvo LLD 
kuopos susirinkimas. Keletas 
narių pasimokėjo duokles už 
šiuos ir praeitus metus. Po 
tam bediskusuojant apie bėga
mus draugijos reikalus, kaip 
išjudinti didesnį veikimą, nu
tarta surengti pikniką liepos 5 
d. kartu su LDS 49 kp. ir iš
rinkta komisija ir pavestas jai 
darbas.
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Pranešta, jog Vilijos Choras 
eina prie likvidavimosi. Paim
tas plačiam išdiskusavimui da
lykas. Prieita prie išvados, jog 
choro likvidavimas būtų mūsų 
veikimui didžiausias smūgis. 
Choro susirinkimą sušaukti ap
siėmė jaunuolis P. Moroza.

Birželio 12 d. buvo labai 
pasekmingas susirinkimas. Su
sirinko kaip choro narių, taip 
ir simpatikų. Taip pat dalyva
vo ir 'mokytoja B. Rasimavi- 
čiūtė (Lucas). Užklausus visų 
choristų, ar jie apsiima ant 
tdliau tęsti pamokas, visi jau
nuoliai su pasiryžirpu užtikri
no neapleisti choro, su pasiry
žimu varyti darbą tolyn. Taip 
ir mokytoja sutiko mokyt cho
rą.

Buvo pakeltas klausimas

apie garbės narius, kurie nori 
prigulėti prie choro dėl parė
mimo ir pagelbėjimo parengi
mus surengti. Vienbalsiai nu
tarta tokius narius priimti. Su 
metine duokle $2 įstojo 8 na
riai : Ona Marozienė, Petras 
Maroza, M. Svinkūnienė, J. 
Svinkūnas, S. Meison, M. Mei- 
sonienė, O. Maruskauskienė, 
S. Lucas. Išrinkta nauja valdy
ba : į organizatorius jaunuolis 
P. Maroza, iždininku J. Sven- 
kūnas, užrašų raštininku pasi
liko ta pati jaunuolė B. Maro- 
ziūtė, finansų raštininku S. 
Meison.

Nutarta, kad greičiausia bū
tų surengtas piknikas sukėli
mui finansų dėl varymo choro 
darbo pirmyn. Taip pat iš
rinkta ir komisija piknikui 
rengti.

Choro praktikos atsibūna 
kas ketvirtadienį vakare, 8 v., 
103 Green St.

Mėnesinis susirinkimas, kur 
bus aptariami visi choro rei
kalai, įvyk( paskutinės mėnesio 
savaitės ketvirtadienį vakare, 
8 vai., toj pačioj vietoj, kur 
būna choro pamokos.

Korespondentu išrinktas S. 
Meison parašyti į “Laisvę”, o

me.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SHENANDOAH, PA.
Birželio 22 d., bus minima 1

tų sukaktuvės, kaip Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą. Per visą dieną 
bus renkamos aukos visame mies
te, per stubas. Tad prašome visų, 
kai ateis rinkėjai, neatsisakykite. 
O vakare, 7 vai. įvyks prakalbos 
Maher’s Hali. Kalbės vietinis rusų 
kunigas Fideff, adv. F. Tooll ir 
Tom Barrett, General Mine Board 
pirm. 
Prašome dalyvauti. Kviečia Liet. 
Rusų

Bus kalbėtojų ir iš kitur.
ir

Komitetas. (143-145)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia išleistuves 

LDS 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)

i

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. — Kom.

(142-144)

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 
kelias, ir važiuokite 
Važiuojantiem Route 87 iki Middle- 
field, važiuokite 3 mylias po kairei, 
ir sukite į pikniką. Pikniko pradžia 
10 vai. ryto. — Kom. (142-144)

pirmas 
iki pikniko.

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

pia Parke įvyks specialiai priruoš
tas, su puikia programa, piknikas. 
Ruošia Suvienytas Tarptautinių 
Draugijų Komitetas. Apart kitų 
numeriu, programe dalyvaus rusų 
šokikai, kurie šoks tautiškus šo
kius. 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,

—C. And-
Fin. Sekr. (142-144)

SHAFT, PA.
199 kp. metinis piknikasSLA 

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)

...■— .. '.f—H.. I

★ LIETUVIŠKA ★

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

į vietinę anglų spaudų S. Lu
cas.

Susirinkimui pasibaigus cho
ro mokytoja kalbėjo su mote
rimis, jog jinai sutinka moky
ti ir moterų chorą, jei bus ga
lima sutaisyti iš kiek moterų. 
Mitingas 
nuotaikoj, 
pasižadėjo 
chorą.

užsibaigė gražioj 
Visi su pasiryžimu 

veikti ir stiprinti

Korespondentas.

Brooklyn, N. Y. — 95 
procentai visų šeimų Broo- 
klyne pasižadėjo kas savai
tę pąšvęs dalį savo įplaukų 
pirkt karo bonam.

Brockton, Mass
šio miesto majoras Joseph 

II. Downey paskyrė komitetą 
dėl Russian War Relief, ir ma
sines prakalbas, kurios įvyks 
birželio 22 d., YMCA svetai
nėj, 7 :30 vai. vakare. Bus ge
rų kalbėtojų.

Tuomi bus atžymėta meti
nės sukaktuvės didvyriškos 
Sovietų raudonarmiečių, kovos 
su užpuolikais hitleriniais na
ciais.

Visi lietuviai skaitlingai pa- 
sirodykime minėtam susirinki
me, — vietiniai ir iš apylin
kės, nes dar pirmas tokis ma
sinis susirinkimas mūsų istori
joj. Įžangos nebus.

Kviečia Komitetas.
P. S. Į majoro paskirtą ko

mitetą įėjo žymių žmonių, kaip 
tai, Mr. Long, Mr. Kilrick ir 
kiti., Dabar čia susidarys dide
lės spėkos dėl Russian War 
Relief.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and'liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Beard St., iBorougb of Brook
lyn, County of Kingą,, to be consumed on 
the premises.

SAM WALDMAN 
Sam’s Bar & Grill

40 Beard St., Brooklyn, N. Y.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

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

padarauIš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

krajavus 
su ame.

JONAS
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stone* Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

LoweD, Mass
Abu Svarbūs Įvykiai

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 21 d., mums, low’ellieciams, 
pasitaiko du labai svarbūs įvy
kiai, būtent, So. Bostone po 
No. 376 Broadway yra šaukia
ma labai svarbi konferencija 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
Bostono apylinkės.

Konferencija prasidės 11 
vai. ryte. Kadangi yra susida
riusių daug vasaros laike rei
kalų, kaipo plačiai veikiančio j 
organizacijoj, kuri veda ir pa
laiko kas sekmadienį puikiausi 
radijo pusvalandį lietuviškos 
programos visoj Naujoj Ang
lijoj, tai, žinoma, įvairių rei
kalų sutvarkymui ir jų, geres
niam pravedimui būtinai rei
kia laiks nuo laiko suvažiuoti 
kolonijų atstovams.

Taigi, ir mūsų kolonija pri
valo būtinai pasiųsti nors po
rą draugų.

Kitas mums svarbus daly
kas, tai tas: šį sekmadienį bir
želio 21 d., Cobblestone Par
ke (pas švedą), Westford, 
Mass., Groton Road — tarpe 
No. Chelmsford ir Granitville, 
Mass. įvyksta piknikas.

Pikniką rengia Lietuvių Pi
liečių Kliubas ir 1WO kuopa. 
Bendra komisija šį kartą dar
buojasi labai pagirtinai, todėl 
galima pilnai tikėtis, kad pik
nikas bus geras ir visapusiai 
pasekmingas.

žinoma, rengėjai prašo visų 
žmonių geros paramos ir tik 
tuomet jis bus geras ir pasek
mingas.
VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO; 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Nuvažiavimas į pikniką bus 
visiems parūpintas. Tik mes 
raginame ir prašome visų pri
būti į L.P. Kliubą, 338 Central 
St., tarpe 11 ir 12 valandų 
dienos. Tai čia susitvarkysime 
į mašinas važiavimui į pikni
ką.

Na, tai ir rengkimės visi.
J. M. Karsonas.

Nuo Red.: šiuos pranešimus 
gavome tiktai penktadienio

ryte. Tik su dideliu vargu be
galime įdėti šeštadienio lai- 
don. O šeštadienio “Laisvė” 
vargiai pasieks tolimesnes 
Naujosios Anglijos kolonijas 
prieš sekmadienį. Vadinasi, 
laikraštyje vieta bus užimta 
visai veltui. Tai pavyzdys ne
leistino pavėlavimo, kurį mes 
dažnai nurodome, bet į kurį 
draugai, matyt, nekreipia jo
kio dėmesio.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

<F

<♦>

<♦>

<t>
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridgo 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedeliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ , 

(KOPLYČIA) 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveitorio stoties.

Brooklyn, N
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. "Laisvės" Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Nf‘hM>rkO'>z^//A'a7iiii(>\ Ateiviij Gynimas Šaukia 
Konferenciją

Amerikos Ateiviams Ginti

Sukanka (lietai, Kaip Hitleris 
Terioja Lietuvą; Kas Toliau?

To ir kitų pasaulinės svar
bos įvykių aiškinimui yra ren
giamos prakalbos birželio 25 
d. vakarą, ketvirtadienį, Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo salėje, 
Brook lyne.

Kalbės Jonas Siurba ir D. 
M. Šolomskas.

Rengėjai to mitingo savo 
pranešime sako:

“Birželio 22 dieną sukanka 
metai laiko, kaip Hitleris ir jo 
šaika užpuolė Lietuvą ir visą 
Sovietų Sąjungą. Nuo tos die
nos eina baisiausi mūšiai, kuri 
milijonai žmonių dalyvauja. Į 
Nors nacių “žaibo“ karas su-' 
smuko, bet jie yra pavergę j

daug šalių, jų tarpe Lietuvą ir 
tūkstančiais žudo mūsų bro
lius, seseris, tėvus ir gimines.

“Hitlerininkai ir jų sėbrai 
užpuolė ir Ameriką, kad pa
vergus mūsų šalį. Kas reikia 
daryti, kad juos atmušus ir iš
laisvinus pavergtus kraštus? 
Kokios mūsų pareigos? Kaip 
karas baigsis?... Išgirskite 
tiesą apie Londono ir Washing- 
tfono sutartis! Sužinokite tie
są apie Lietuvą!“

Iš tiesų, tai be galo svarbūs 
klausimai ir jie bus prakalbo
se nuodugniai išaiškinti. Pra- 
kalbosna kviečiami Brooklyno 
ir apylinkių lietuviai. įžanga 
nemokama.

Lietuviai Noriai Pasirašo 
Pirkti Karo Bonus

Visi Į Liuteriečiį!
Šaunų Piknikų

Dr. Martin Lutherio Drau
gystės 36-tas metinis piknikas 
įvyks jau šį šeštadienį, birže
lio (June) 20-tą, Dexter Par
ke, 74-11 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Piknike bus prizai valgomais 
ir šiaip gerais daiktais ir pini
gais. Adomo Jezavito orkestrą 
gros lietuviškiems ir ameriko
niškiems šokiams, tad čia bus 
puiki proga linksmai laiką 
praleisti su savo pažįstamais ir 
taipgi įsigyti naujų pažinčių. 
Bilietai iš anksto tik’ 35c., prie 
durų 45c. (su taksais).

Rengimo komisija kviečia 
brooklyniečius ir iš apylinkės 
svečius dalyvauti šiame drau
gijos 36-me piknike. Iki pasi
matymo ! Komisija.

Pasilinksminkite Ge
ram Tikslui

Pasipuošėm Didžiajai 
Iškilmei

Laisvės įstaiga, o taip pat ir 
apylinkė pasipuošė vėliavomis 
prisirengiant tarnybinės vėlia
vos iškėlimo ceremonijoms, 
kurios įvyks šį sekmadienį, bir
želio 21-mą, 2 vai. po pietų, 
prie Stagg ir Lorimer Sts.

Surašė karių, kurių pagar
bai vėliava iškeliama, randa
si ir buvusieji aidiečiai, V. Ka
zakevičius ir A. Dobinis. Pas
tarasis buvo Laisvės spaustu
vės darbininku per keletą me
tu, fa

Valdiška Įstaiga Prispyrė Su
mokėti už Viršlaikį

Komitetas šaukia visų New 
Yorko organizacijų atstovų 
konferenciją šeštadienį, birže
lio 27 d., 1 :30 po piet, Hotel 
Commodore. 42nd St. ir Lex
ington Ave., New Yorke.

Visos organizacijos kviečia
mos atsiųsti delegatus ar at
stovus. Registracija delega
tams, tėmytojams ir svečiams 
50c.

Konferencijos tikslas yra 
sumobilizuoti ateivius už per
galę ant fašistinės Ašies šiais 
metais.

Perveh Pagslbeti

Trys asmenys sulaikyti teis- Paimti kariuomenėn newyor- 
mui už ėmimą $1 per dieną už kiečiai 80 iš šimto ima įstaty- 
$100 paskolą, kas per metus mais duodamą 14 dienų vaka- 
sudaro 365 nuošimčius. ciją prieš išeisiant tarnybon.
------------------------------------------- J Dvidešimtas nuošimtis atsisa- 
Biznieriai, skelbkite savo bizni ką vakacijų, norį tuojau pra- 
dienraštyje “Laisvėje“!-----------dėti tarnybą.

Du Didingiausi Rusų Judžini iŠ Visų—Vienoj Programoj!

“CHAPAYEV”
(Raudonasis Komandierius)

DIDŽIAUSIA SOVIETU RUSIJOS JUDŽIU EPIKA!

“GYPSIES”
Tikros čl-onu dainos ir Šokiai

Daugelis lietuvių, net ne
laukdami į savo namus atei
nant susiedijai paskirtų Min
ute Men, pasirašo pirkti karo 
bonus ir štampas. Jie ateina į 
Laisvės raštinę arba susijieško 
organizacijų — LDS, LLD, 
Moterų Kliubo — išrinktus 
Minute Men ir per juos pasi
rašo pasižadėjimą (pledge) 
pirkti bonus.

Randasi tokių, kurie sako: 
“Niekad nieko neperku ant iš- 
mokesčio, nenoriu taip pirktis 
ir bonų.” Jie nori vienu kartu 
įmokėti pirmyn už metus, už 
pusę metų. Ir įmoka. Viena 
moteris lietuvių Minute Men’ui 
patvarkė užsakyti jai per 
Laisvę vienu kartu net $200 
vertės bonų.

• I '

Gražiai kooperuoja ir kiti. 
Nei vienas iš Minute Men ne
grįžta be pasekmių, nors kai 
kuriems duota biednuomenės 
apgyventos sekcijos, kur ran
da vieną iš šeimos dirbant už 
nedidelę algą ir būrį vaikų 
stuboj. Tūli ir iš tų pasižada 
daugiau, negu savo dalį. Kiti, 
neišgalėdami atiduoti pilną 10 
nuošimtį, duoda sulyg išgalę, 
bet kooperuoja su Minute 
Men’ais, nori prisidėti mūsų 
šalies pergalei ant fašizmo.

Pereitą ketvirtadienį centra-

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Dr. Martin Luther Draugystės 
36-tas metinis piknikąs įvyks šešta
dienį, 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 moderninis apart- 

mentas, su 5 saulėtais kambariais. 
Taipgi yra karštas vanduo, garu 
šildomi ir maudyklė. Renda žema. 
Prašome kreiptis po antrašu: 394 
Broadway, Brooklyn, N. Y. Pasitei
raukite akinių ofise (Optical of
fice). 143-148)

Pasirandavoja 3 apatiniai kamba
riai (basement), 
šviesūs. Renda $15 
pageidaujama, kad 
valandas kiekvieną 
nos namų ruošos.
E. 54th St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas — DI 6-3445.

(142-147)

Šildomi gesu, 
į mėnesį, taipgi 
padirbtumėt 3 

dieną prie abel- 
Kreipkitės: 467

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- 

(142-144)

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)

line Brooklyno kampanijos 
raštinė paskelbė, kad, pagal 
iki tol sugrįžusius davinius, 95 
nuošimčiai Brooklyno gyvento
jų pasirašo valstybei karo pa
skolas — jau perka ar pasiža
da tuojau pradėti reguliariai 
pirkti karo bonus ir štampas.

Lietuvių Minute Man.

J. V. Iždinė Užgyrė 
Cacchionės Planų

Brooklyno t a r y b i ninkas 
Peter V. Cacchione išspausdi
no Daily Workeryje telegra
mą, kurią jis buvo gavęs iš 
Jungtinių Valstijų Iždinės Ka
ro Taupmenų štabo direkto
riaus L W. Coyne. Telegrama 
užgyrė Cacchionės planą. 
Cacchione siūlė, kad pasižadė
jimu iš savo algų 10-to nuo
šimčio pirkimui karo bonų 
Miesto Taryba akstintų kitus 
gyventojus nuoširdžiai ir pil
nai atlikti savo pareigą šaliai.

Tammaniečių valdomos 
Miesto Tarybos didžiuma per
eitą antradienį tą Cacchionės 
pasiūlymą atmetė.

Cacchione dėlto pareiškė, 
kad demokratų vadovybė 
Miesto Taryboj pavartojo- rau
donųjų kandžiojimą “priden
gimui nuo publikos akių savo 
nedavimą paramos iždinės ka
ro bonų pastangoms.“

Jis priminė, kad preziden
tas Rooseveltas prašė forma- 
lio sutikimo visų samdinių, 
kad toks atskaitymas iš algų, 
pinigų pirkimui bonų būtų ga
limu. Cacchione apgailavo tą 
incidentą :

“Nesmagi padėtis, kada gru
pė išrinktų miesto viršininkų 
rėkia apie patriotizmą tikslu 
pridengti sabotažą valdžios 
fondo sukėlimo plano laimėji
mui karo. Mane kaltina viso
kiausiais kaltinimais dėl mano 
pasiūlymo to išskaitymo iš al
gų 10-to nuošimčio, bet tikrą 
tiesą — kad aš esu susiintera- 
savęs laimėti karą — tie tary- 
bininkai bando paslėpti nuo 
visuomenės.“

Speciali Programa Už 
Karo Bonus

Šį šeštadienį Queens turės 
nepaprastą scenos žvaigždžių 
ir specialistų Iždinės Depart- 
mento darbuotojų programą 
akstinimui pirkimo bonų. Prog
rama tęsis per 10 valandų, at
virame ore, prie 163rd St. ,ir 
Jamaica Ave.

Jau buvo minėta, jog Mas- 
petho lietuvių draugijos, kartu 
su rusais ir lenkais, rengia 
draugišką išvažiavimą į Alley 
Pond Parką šį sekmadienį, 
birželio 21-mą, kuriame yra 
pasiruošę svečius priimti su 
gerais užkandžiais ir gėrimais, 
taipgi šokiais ant platformos 
atvirame ore. Kviečia Maspe- 
tho, Brooklyno ir apylinkių 
lietuvius. Savo pasilinksmini
mu čionai paremsite ir svarbų 
tikslą, kadangi visas pelnas 
skiriama Sov. Sąjungos medi- 
kalei pagalbai.

KELRODIS
Imkite Flushing-Ridgewood 

gatvekarį iki Main St. Iš ten 
imkite bus: Q27 iki Harding 
ir Springfield Blvds. (

Kom.

Rado Sužalotą Lavoną
Trečiadienį tuščiam lote ant 

4th Avė., tarp 32 ir 33rd Sts., 
praeivis rado apie 27 m. vyro 
lavoną, kuris ten buvęs atvež
tas medinėj skrynioj ir skrynia 
padegta. Jo pirštai nudegę iki 
kaulo ir jokių žymių ant dra
bužių nerasta. Būsią sun
ku pažinti ir susekti kaltinin
kus. Apylinkės gyventojai ma
tę skrynią degant, bet nekrei
pė atydos, manydami, kad ten 
kokios nereikalingos išmatos 
deginama.

Vėliausios žinios sako, kad 
ant pirštų dar likę tiek nenu
degusio raumens, kad galėsią 
atsteigti pirštų žymių panašu
mą, kurie padės išaiškinti nu
žudytojo asmenybę. Tikimasi 
iš likučių sudegusios skrynios, 
iš kurios išsirito dvilinkas ap
degęs- lavonas, irgi aprokuoti 
buvusios skrynios dydį ir for
mą, kad tas padėtų, susekti 
piktadarius.

Karalius Svečiuose 
Pas Majorą

Majoras LaGuardia pereitą 
trečiadienį oficialiai, Miesto 
Salėj, priėmė Graikijos kara
lių Jurgį 2-rą. Ta proga majo
ras išreiškė pagarbą Graikijos 
žmonėms už “narsą, stiprumą 
ir pasiryžimą padėti demokra
tiškam pasauliui.“

Karalius išreiškė padėką 
majorui ir šaliai už draugišką 
prieglaudą Amerikoj jo ir ki
tų kraštų žmonėms. Paskiau 
įvyko karaliaus pagarbai ban- 
kietas, kuriame dalyvavo eilė 
aukštų, valdininkų.

Vieta — 
namuose, 
pilnu už-

Bergen 
198 Ste-

Queense pravesta išbandy
mas susisiekimų, kaip jie veik
tų atakomis iš oro. Wardenam 
buvo įteikti įsakymai užda
ruose vokuose. Jie atidaryta 7, 
o veikti turėjo 8 vai.

Buvęs muzikos mokytojas J. 
Reid Spencer apsiskundė teisė
jui, kad Ebbets sporto aikštės 
muzika trumpina jo gyveni
mą. Jis gyvena skersai aikštės 
ir garsiakalbiais, išnešiojama 
muzika niekad neduodanti 
jam pasilsio.

Promenade Clothes, Inc., 57 
Thames St., savininkai, Brook
lyno federaliame teisme padė
jo $27,094 vertės čekį, kaipo 
užtikrinimą, kad bus sumokė
ta buvusiems tos šapos darbi
ninkams nemokėtos viršlaikių 
mokestys, kurias buvo norėta 
numuilinti iki dalykas atsidū
rė Darbo Departmento Algų ir 
Valandų Divizijoj.

Howard Hellman, 40 m., 
358 W. 58th St., New Yorke, 
jaunos merginos buvo areštuo- 
dintas už pasikėsinimą žagin- 
ti. Vienok teisme sužinojus, 
kad jis turi žmoną ir vaikų, 
mergina atsisakė jį kaltinti. 
Tačiau pasirodė, kad jos gera
širdystė negelbės, nes detekty
vai radę 4 metų senumo va-, 
rantą jo areštavimui už apga
vimą kitos moters.

į JONŲ PARS į
• RENGIA JONAS BALEŽENTIS •• •
; SAVO SALĖJE, 49 TEN EYCK STREET J
• BROOKLYN, N. Y. •
• •
• Trečiadienį, Birželio 24 June !
• Jonas Baležentis širdingai kviečia visus Jonų draugus •J ir drauges į šią Jonų Parę, švento Jono dienoje, šį tre- * o čiadienį, birželio (June) 24 d. •
• v . . . °• Jonas Baležentis pavaišins visus skaniais valgiais •
• •
00ee00000O0O0000O00oeoee»00000000009

So. Pirmos Gatves Vė
liavos Iškilmė

Nors So. Pirma jau turi sa
vo karo tarnybos vėliavą iškel
tą, tačiau jos atžymėjimui spe
cialūs iškilmės įvyks šį sekma
dienį, birželio 21-mą, 12 vai. 
per pietus, prie 249 So. First 
St. Muziką pildys WPA Ka
ro Tarnybos Benas, vadovau
jant Gerardo lasilli.

Vėl Perspėjo Pasirūpinti 
Žiemai Kuro

Rytinių valstijų, tame skai
čiuje ir Now Yorko gyvento
jai, kurie šildė butus aliejum, 
iš Washington© vėl perspėta 
apsirūpinti kitokiu kuru savo 
butams, nes aliejaus nesitiki 
pristatyti tiek, kiek seniau 
pristatydavo.

George Po p h am, 65 m., 
salesmanas, nušoko mirtin nuo 
Lafayette viešbučio stogo. 
Manoma, kad žudęsis dėl ne
sveikatos.

Dr. Martin Luther Draugystės 
36-tas METINIS 

PIKNIKAS 
Įvyks šį šeštadienį, 

BIRŽELIO 20 JUNE 
Prasidės 2-ra vai. po pietų 

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

ADAM JEZAVITO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Išanksto perkant tikietą. įžanga 35c.
Prie vartų perkant tikietą įžanga 45c.

(Valdžios taksai įskaityta)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios boįįų alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. «

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

| Lietuviu Rakandui Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvu išmokėjimų be jokių nuošimčių
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

t Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
WWWWWWWWWWllftWVlIftVWWMMMllI/MVA

STENGER & STENGER

Išegzamiūiioįa
AKIS

OPTOMETRISTS

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 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

-4

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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