
/

KRISLAI

No. 145

Kasdien Užmušama po 3,000 Fašistu prie Sevastopolio

Mes Laimėsime!
Sevastopolis.
Mirtis Bestijoms!
Sunki Padėtis.
Prisieis Persiimti.

Rašo A. BIMBA

Maskva. — 150,000 vo
kiečių ir rumunų įnirtu-

“London Times” Sako, kad Libijoj Esąs “Antras Frontas
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Šiandien prasideda po visą 
Ameriką rinkimas aukų sutei
kimui pagelbos Sovietu Sąjun
gai. Visam darbui vadovauja 
Russian War Relief Komitetas, 
kuris susideda iš žymių ameri
kiečių.

Tikslas: šeši milijonai dole
rių.

Valdžia pilnai remia šitą 
aukų rinkimą.

Lai neliks nei vieno sąmo
ningo lietuvio, kuris neprisidė
tų prie šio prakilnaus darbo. 
Ar tai paaukojimu, ar tai pa
rinkimu aukų, kiekvienas ir 
visi privalo pasirodyti.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SEVASTOPOLIS ATMUŠA 
VIS ŽIAURESNES VO

KIEČIU ATAKAS

Hitlerininkams pavyko lai-1 šiai ir vis smarkiau atakuo
ja Sevastopolį bangų ban
gomis dieną ir naktį. Rau
donarmiečiai, 
ir Sevastopolio 
muša priešus.

Sevastopolio 
dvi paskutine?,

kinai užimt Lietuvą,” sako 
Lietuvių Jaunuolių Konferen
cijos atsišaukimas, “bet jiems 
niekados nepavyks pavergti 
mūsų tautą. Hitleriui nepavy
ko ir nepavyks paversti lietu
vius į vergus vokiečių banki
ninkų ir baudžiavinių ponų.”

Konferencija prieš kelias 
dienas įvyko Maskvoje. Tarp 
kitų, joje kalbėjo jaunuolis 
partizanas K. Mažeika, kurio 
tėvelį, motutę ir dvi sesutes 
— Janiną ir Birutę nužudė 
hitleriniai bestijos.

“Mūsų idėja yra teisinga ir 
kilni,” toliau skaitome tame 
atsišaukime. “Mes giname sa
vo šalį ir savo nepriklausomy
bę nuo vokiečių, banditų ir vo
kiečių kolonizuotojų. Ir mes 
laimėsime!”

Kartu su Lietuvos jaunuo
liais mes, Amerikos lietuviai, 
sakome : Mes laimėsime — lai
mės Jungtinės Tautos!

Mūsų naujoji tėvynė — A- 
merika dar beveik nepradėjo 
kariauti. Bet jos karinės jėgos 
traukia į strategiškas vietas ir 
iš jų pradės kirsti priešui.

Sovietų raudonarmiečiai, tie 
karžygiai, kurių eilėse randa
si tūkstančiai ir lietuvių 
nuolių, neužilgo sužinos 
mūsų jaunimo galingus 
gins kertamus bendram 
y • sui.

Tūkstančiais Amerikos
vių jaunuoliai jau išlavinti ir 
neužilgo pasirodys frontuose.

Lietuva vėl bus laisva. Ji 
vėl pradės laikinai hitlerinin
kų banditų sutrukdymą socia
listinės kūrybos darba. Lietu
vos kaime ir mieste vėl sužy
dės laisvojo darbo kūryba!

jau- 
apie 
smū- 
prie-

lietu-

Karžygiškasis Sevastopolis! 
Į tave nūnai atkreiptos akys 
visos žmonijos.

Moterys, vyrai ir vaikai, Se
vastopolio gyventojai , savo 
krauju rašo visoje žmonijos is
torijoje negirdėto didvyrišku
mo istoriją!

“Kovosime iki paskutinio 
žmogaus, iki paskutinio krau
jo lašo,” sako sevastopoliečių 
pareiškimas visam pasauliui.

Jie savo žodžius paremia 
darbais. Hitleriniai barbarai 
negali praeiti. Tūkstančiais jie 
krinta, kaip kokie baisios and

eres užnešti sąrančiai, prie Se- 
-vastopolio vartų, bet pro var
tus prasimušti nepajėgia!

Prieš kelius mėnesius vokie
čių šeimos, netekusios karo 
lauke savo sūnų, spaudoje pa
skelbdavusios : “pasididžiavi
mo liūdėjime.” Bet dabar sa
ko: “neapsakomam nuliūdi-

Iš Afrikos žinios labai grū-

me.
Arba pirmiau paskelbdavo: 

“mirė už mūsų mylimą vadą.” 
Dabar gi: “mirė už tėvynę.”

Dar keletas smūgių rytiniam 
fronte ir milijonai tų pačių 
vokiečių susipras ir pamatys, 
kad jų sūnūs miršta ne už tė
vynę, *bet už barbarizmą.

Po šio karo per ilgus am
žius žmonija su pasibaisėjimu 
atsimins šitą kruviną vokiečių 
tautos nuodėmę.

T? *■

jūreiviai 
piliečiai at-

per 
už

mušė 30 tūkstančių nacių ir 
rumunų. Dabar per dieną 
vidutiniai užmušama po 3,- 
000 priešų.

Mūšiai dėl Sevastopolio y- 
ra kruviniausi iš visų, ko
kie tik įvyko per ištisus me
tus.

(Londoniškiai tėmy tojai 
sako, kad Sevastopolio apy-

gynėjai 
savaites

linkė yra labiau pasriuvus 
vokiečių krauju, negu bile 
kuris kitas punktas pašau- 
lyje.)

Trūksta patvirtinimo už
sieniniams pranešimams, 
kad Amerikos bombanešiai 
veikia ’ prieš vokiečius Se
vastopolyje.

Sovietinės jėgos prie Se
vastopolio sunaikino dar 
20 vokiečių tankų, kaip bu
vo pranešta šeštadienį.

Kalinino fronte Raudono
ji Armija atėmė iš nacių 
kelias pozicijas.

Charkovo srityje mūšiai 
dalinai atslūgo. Vokiečiai, 
matyt, pertvarko savo jė
gas naujoms atakoms šia
me fronte.

GENER. MACARTHUR 
SVEIKINA SOVIETU 

ARMIJĄ
London. — Anglija ir 

Jungtinės Valstijos pradės 
didžią, sėkmingą ofensyvą 
prieš Hitlerį vakarinėje 
Europoje, kai ateis laikas, 
— pareiškė Sir Stafford 
Cripps, Anglijos vice-prem- 
jeras, kalbėdamas birž. 20 
d. masiniame susirinkime, 
kuris buvo sušauktas pami
nėt metinę sukaktį Sovietų 
kovos prieš užpuolikus na
cius ir pagerbt santarvę 
tarp Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos.
GENEROLO MAC AR-

THURO SVEIKINIMAS
Tam susirinkimui atsiun

tė sveikinimą Raudonajai 
Armijai ir Amerikos gene
rolas Douglas MacArthur, 
vyriausias Jungtinių Tautų 
komandierius Australijoj. 
MacArthur sako:

“šiandien laisvo pasaulio 
laisvosios tautos visos iš
vien sveikina tą didžią ar
miją ir tą didvyrį (Timo- 
šenko), kurie taip kilniai 
stengiasi drauge su mumis 
laimėt pergalę laisvei 
liuosybei.”

Maršalas Timošenko 
siuntė tokį sveikinimą:

“Aš kuo šilčiausiai svei
kinu mūsų sąjungininkus 
anglus ... Raudonoji Armi
ja kovos, kol vokiečiai taps 
visiškai sumušti.”

ir

at-

mojančios. Britai nebegali at
silaikyti prieš Ašies spėkas. 
Ne tik Libija, bet ir Egiptas 
gali atsidurti pavojuje.

Padėtis, matyt, labai kritiš
ka. To nebeslepia nei Londo
nas.

Nepasisekimai Afrikoje yra 
nepasisekimai visų Jungtinių 
Tautų.

Lai niekas nesimaitina iliu
zijomis, kad su Hitleriu bus 
apsidirbta pirma, negu Ameri
kos karinės spėkos pradės kur 
nors veikti.

Mūsų didžiulė armija turės 
persiimti su hitlerininkais ku
riam nors Europos kampe.

Bet taipgi tai bus pradžia 
hitlerininkų pabaigos.

ŽODIS PALECKIO, 
TARYBŲ LIETUVOS 

PREZIDENTO
Maskva. — Tarybų Lie

tuvos . prezidentas Justas 
Paleckis, kalbėdamas . sesi
joje Sovietų Sąjungos Auk
ščiausios Tarybos apie So
vietų sutartį su Anglija, 
pareiškė:

“Lietuvos žmones žino, 
jog ta sutartis priartina 
dieną, kada Hitleris bus su
pliektas ir raudonoji Tary
bų vėliava iš naujo plevė
suos virš senosios, istorinis 
lietuvių sostinės Vilniaus.”

VOKIEČIAI PANAUJI
NA SAVO ATAKAS 

CHARKOVO FRONTE
Maskva, birž. 21. — Ofi- 

cialis Sovietų pranešimas 
sako: “Vienoje dalyje
(Charkovo) fronto mūsų 
kariuomenė vedė mūšius su 
besiveržiančia pirmyn prie
šų kariuomene.”

(Naciai be patvirtinimo 
skelbia, kad jie, girdi, ap
supę ir beveik sunaikinę 
vieną Sovietų diviziją į 
šiaurių rytus nuo Charko
vo.)

Sovietai kontr - atakavo 
vokiečius Briansko fronte, 
į pietų vakarus nuo Mas
kvos, užmušė 600 priešų ir 
pagrobė šešis tankus ir 
kiekį įvairių kitų pabūklų.

Raudonoji Armija atėmė 
iš hitlerininkų vieną svar
bų miestą Smolensko srity
je.

Vokiečių Minos Arti 
Amerikos Pakrančių
Washington. — Naciai 

dėlioja minas į vandenyną 
arti rytinių Amerikos pa
krančių. Jų minos jau nus
kandino vieną laivą ir su
žeidė kitą.

Fašistų submarinai iki 
.šiol nuskandino jau beveik 
300 Amerikos ir talkininkų 
laivų tuose vandenyse.

u. *»■♦***

Kazys Eismontas, lietuvis raudonarmietis, skaito karinę 
priesaiką, — priesaiką ištikimai ir drąsiai mušti amži
nus lietuvių tautos priešus, vokiškuosius barbarus, ci
vilizacijos priešus. — Paveikslas gautas per radiją.

CHURCHILL ABEJOJĄS 
APIE ANTRO FRONTO 
ATIDARYMA ŠIEMET

AMERIKOS LAIVYNAS BUS GALINGESNIS, NE
GU VISO PASAULIO LAIVYNAI SYKIU

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso 
rūmas vienbalsiai 
pasiūlymą paskirt 
nūs 550 milionų 
didint šios šalies karo lai
vyną, ypač kreipiant dėme
sio į lėktuvlaivius, orlaivių 
išvežioto jus.

Už tuos pinigus bus pa
statyta 20 iki 30 naujų lek- 
tuvlaivių, pusė miliono tonų 
šarvuotlaivių ir 900 tūks
tančių tonų mažesnių kari-

atstovu <• 
užgyrė 

8 bilio- 
dolerių

Naciškas Turky 
Teismas

Maskva. — Turkijos teis
mas nuteisė du Sovietų pi
liečius, Gr. Pavlovą ir L. 
Kornilovą, 20 metų kalėti 
už tai, būk jie metę bombą 
į Vokietijos ambasadorių 
von Papeną vasario 24 d. 
Sovietų laikraščiai vadina 
tą nuteisimą sąmokslu sla
ptosios nacių policijos 
naciškų provokatorių.

Von Papenas nebuvo 
žeistas.

ir

su-

Naciai Reikalauja Pre- 
kiniy Francuos Laivų
London. — Pranešama, 

jog hitlerininkai reikalauja,

nių laivų. Bus pabudavota 
400 įvairių karinių laivų ir 
apie 1,000 laivukų, daugelis 
pastarųjų prieš fašistų sub- 
marinus.

Viso bus pastatyta 1 mi- 
lionas 900 tūkstančiu tonu C t,

naujų karinių laivų. Pridė
jus juos prie jau esamų ir 
nuo pirmiau statomų kari
nių laivų, tai Jungtinės 
Valstijos turės didesnį ir 
stipresnį karo laivyną, ne
gu visų pasaulio šalių lai
vynai, sudėjus juos krūvon.

Naciai Nužudė Buvusį 
Čechijos Premjerą

London. — Vokietijos ra
dijas paskelbė, kad naciai 
sušaudė generolą Aloisą E- 
liasą, buvusį Čechijos - Mo
ravijos ministerį pirminin
ką. Jie sako, kad gen. Elias 
“planavo išdavikiškus veik
smus” prieš Vokietiją ir 
buvo rėmėjas kariaujančių 
prieš Hitlerį šalių.

ANGLAI NUSKANDINĘ TRIS 
JAPONŲ LAIVUS

London. — Anglų subma- 
rinai nuskandino tris dide
lius Japonijos laivus ties 
Rytinę Holandų Indiją.

London. — Anglų radijas 
pranešė, kad Libijoj naciai, 
turbūt, jau užėmė Bardią, 
pusaštuntos mylios nuo

kad Vichy Francija perve- Egipto sienos, 
stų jiems prekinius savo _  —----

laivus Viduržemio Jūroje. Washington. — Amerikos 
Skaičiuojama, kad Vichy orlaiviai atakuoja japonus 

Francija turi milioną tonų'.Aleutų salose, kada tik 
, tokių laivų. I oras leidžia.

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad prezi
dentas Rooseveltas su An
glijos ministeriu pirminin
ku Winstomi Churchill’iu 
tariasi apie šitokius daly
kus: apie sunkią, despera
tišką Chinijos padėtį, apie 
Sovietų karą su vokiečiais, 
apie atidarymą naujo fron
to prieš Hitlerį Europoje; 
apie kovą prieš nacių sub- 
marinus, kurie nuskandina 
tiek daug talkininkų laivų, 
ir apie būdus, kaip anglai 
galėtų atremt vokiečius ir 
italus Libijoje.

Pasitarimuose dalyvauja 
ir Anglijos generalio štabo 
galva, generolas Sir Alan 
Brooke ir Jungtinių Valsti
jų generalio štabo galva, 
gen. George C. Marshall.

New Yorko Times kore
spondentas Kluckhohn rašo, 
jog, kiek tik galima buvo 
sužinot, tai Churchill’io pa
sitarimai su prez. Roose- 
veltu nelemia, kad greitu 
laiku bus atidarytas antras 
karo frontas Europoje prieš 
nacius. Reikią, girdi, pir
ma laimėti jau esamas ko
vas, pirm pradedant nau
jas.

“LONDON TIMES” REI
KALAUJA DAUGIAU 

AMERIKOS JĖGŲ.
London. — Anglai supran-

ta, kad jų ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill 
dabar pirmoje vietoje apie 
Libiją tariasi su prez. Roo- 
seveltu.

Kas liečia antro fronto 
atidarymą prieš fašistus ‘ 
Europoje, tai, girdi, anglai, 
pirm pradedant tą žygį, tu
rį gaut daugiau Amerikos 
orlaivių ir lakūnų, daugiau 
Jungtinių Valstijų kariuo
menės ir pabūklų ir dau
giau laivų, kuriais galima 
būtų pergabent karines jė
gas. .

“London Times” dienraš
tis, kuris paprastai išreiš
kia anglų valdžios politiką, 
dabar bara tuos, kurie, gir
di, “be apgalvojimo kalba 
apie atidarymą naujo fron
to.” Sako, kad jie “pražiū
ri Libiją,” kur jau esąs 
“antras frontas.”

“London Times” rašo, 
kad fašistų submarinai nu- 

i skandiną daugiau talkinin
kų laivų, negu šie pasista
to, o naciai pasibudavoją 
daugiau submarinų, negu 
Talkininkai sunaikiną jų. 
Tuo būdu, esą, fašistai kol 
kas laimi Atlanto Vandeny
no mūšį.

Anglų radijas spėja, kad 
antro karo fronto atidary
mas Europoj vekiausiai tu
rėsiąs būti atidėtas iki 1943 
metų.)

Maršuosim per Berly
ną, Sako Angly Vadas

Žuvo 60 Procenty Naciu 
Prie Sevastopolio

mes 
vokiečiams, tai 
skaudžiai ir su 
permaršuot per 
pareiškė Sir 

Anglijos

London. — “Kada 
smogsime 
smogsime 
pasiryžimu 
Berlyną,”
Stafford Cripps, 
vice-premjeras, kalbėdamas 
masiniuose susirinkimuose 
Londone.

Bet Anglija ir Amerika 
iš anksto nepasakys, kada 
tas žygis bus pradėtas, nes 
pasakymas patarnautų Hit
leriui.

Šimtai Angly Orlaivių 
Bombardavo Nacius
London, birž. 21. — Keli 

šimtai Anglijos orlaivių 
dieną ir naktį bombardavo 
uostą Emdeną ir kitus mie
stus šiaurvakarinėje Vokie
tijoje ir nacių užimtas 
Boulogne, Calais ir Dun
kirk sritis šiaurinėj Fran- 
cijoje. Kiti anglų orlaiviai 
ardė priešų geležinkelius ir 
jų lėktuvų stovyklas.

Maskva, birž. 21. — 150 
tūkstančių vokiečių su šim
tais tankų ir orlaivių vis 
šturmuoja Sevastopolį. So
vietų kariai ir jūreiviai did
vyriškai gina kiekvieną co
lį žemės ir atmuša nacių 
atakas.

Sevastopolio gynėjai su
naikino 60 procentų visų 
fašistų atakavusių Sevas
topolį.

Kariniai Sovietų laivai 
per tris dienas sudaužė 23 
hitlerininkų tankus 
Sevastopoliu.

Vien tik sovietiniai 
nai ir priešo rlai vinės
nuolės per 10 dienų sunai
kino 34 nacių tankus ir už
mušė 2,000 vokiečių pėsti
ninkų.

Maskvos pranešimas tei
gia, jog Sevastopolio fron
te naciai nieko svarbaus 
nelaimėjo (nors hitlerinin
kai giriasi, kad jie užėmę 
pozicijas prie Sevastopolio 
laivastatyklos, nuskandinę 
kareivinį Sovietų laivą 3,- 
000 tonų, ties Sevastopoliu, 
o italai pasakoja, būk jų 
torpedlaiviai Juodojoj Jūroj 
nuskandinę vieną sovietinį 
naikintuvą. Niekas nepa
tvirtina tų fašistų pagyrų.)

Anglai Atmušę Vokie
čius Libijoje

Cairo, Egiptas. — Ang
lai teigia, kad jie atmušę • -
atgal dvi eiles fašistų ka-1 Berne, 
riuomenės rytinėje Libijoje, daro daugmeniškas ablavas 
už 35 mylių nuo Egipto šie- prieš 
nos.

nepatikimus jiem 
žmones Austrijoj.

ties

Hitlerininkai
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Metai Milžiniškų Kovą, Metai Iki 
Šiol Dar Nematyto Herojizmo 

i
Prieš virš savaitę laiko Anglijos par

lamente kalbėjo to krašto užsienio reika
lų ministeris Antanas Edenas. Jis ofi
cialiai pranešė parlamento nariams ir 
visam kraštui, kad tarp socijalistinės Ta
rybų Sąjungos ir kapitalistinės Didžio
sios Britanijos yra padaryta bendro ap
sigynimo sutartis net 20-čiai metų.

Prieš uždarysiant parlamento sesiją, 
pasiprašė balso senukas Lloyd George, 
taipgi parlamento narys ir buvęs minis
teris pirmininkas pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Jam balsas buvo suteiktas ir jis 
pareiškė daug'maž šitaip: Per eilę metų 
aš stovėjau už tai, kad tarp Didžiosios 
Britanijos ir SSSR būtų padaryta tokia 
sutartis. Džiaugiuosi, kad nors dabar 
susiprasta ji padaryti. Jei tokia sutartis 
tarp šity, dviejų kraštų būtų buvusi pa
daryta prieš kelis metus, tai nebūtų įvy
kęs nei šis karas.

Dėl tokio jo pareiškimo, parlamento 
nariai Lloyd Georgiui smarkiai plojo.

Ir tame Llayd George’iaus pareiškime 
glūdi didžioji tiesa, dėl kūmos mes per 
ilgus metus prieš šį karą sielojamės ir 
dėl kurios įgyvendinimo kovojome.

Dabar jau visiems aišku, kad šis ka
ras būtų neprasidėjęs, jei tarp didžiųjų 
pasaulio valstybių būtų prieita prie su
sitarimo, panašaus, kokis neseniai pa
daryta Londone ir Washingtone. Bet 
jeigu tarp Didžiosios Britanijos, Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos nesusi tarimas 
davė pagrindo karui prasidėti, tai, ka
rui prasidėjus, visos trys valstybės pa
galiau susitarė, — karo laimėjimo rei
kalai privertė tą padaryti ir tame keri 
žmonijos viltys, kad karo užbaigimas bus 
paskubintas.

Mūsų nuomone, iki šiol didžiausias iš 
šio karo išplaukęs dalykas bus Tarybų 
Sąjungos-Didžiosios Britanijos sutartis 
ir neformalus susitarimas tarp Moloto
vo ir prezidento Roosevelto.

II
1941 metų birželio 22 dieną, kai Hitle

rio govėdos pasalingai puolė Tarybų Są
jungą, Vokietijos valdovai nemanė, kad 
kada nors panašūs susitarimai įvyks. Jei 
jie būtų tą numatę, jie niekad nebūtų 
puolę Tarybų Sąjungos.

Hitleris manė, kad jam ir šiuo atveju, 
kaip praeityje, pavyks gauti Didžiąją 
Britaniją savo*pusėn; jis manė, kad Ta
rybų Sąjunga pasiliks vienų viena, be 
talkininkų. O jis, turėdamas savo kon
trolėje visą Europą, galės socijalizmo 
kraštą sunaikinti, gi vėliau — apsidirb
ti ir su visu pasauliu.

Hitleriui talkon pribuvo demokratijo
se gyveną jo agentai — sąmoningi ir 
nesąmoningi agentai; papirkti ir nepa- 
pirkti jo agentai- Dar prieš birželio 22 
dieną jie skelbė, būk nacių kariuomenė 
per Tarybų Sąjungą pereis, kaip karštas 
peilis per sviestą; būk Hitleris per kelias 
savaites, o jei ne, per kelis mėnesius, pa
imsiąs Ukrainą, Leningradą, Maskvą ir 
pagaliau visą Tarybų Sąjungą. Jie skel
bė, būk stebuklai, girdi, įvyksią, jei Rau
donoji Armija atsilaikysią prieš nacių 
armijas, — stebuklai, kokių pasaulis 
nematė nuo Biblijos pasirodymo laikų.

Ir pas lietuvius buvo idijotiškų “eks
pertų,” kurie pranašavo Sovietams galą. 
Jie skelbė, būk, esą, Stalino vyriausybė 
greit žlugsianti, per kelias savaites bei 
mėnesius, būk Tarybų žmonės sukilsią, 
būk Hitleriui teksią atsteigti demokra
tiją Tarybų žemėje ir dėlto demokrati
joms teksiąs smūgis, kad ne jos, bet Hit
leris demokratiją ten atsteigė!

Kiekvienam protaujančiam žmogui, ta
čiau, buvo aišku, kad tie visi “ekspertai”
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reiškė (ir tebereiškia) ne faktais pa
remtas nuomones, bet piktus savo norus. 
O jų norai: kuoveikiausiai matyti su
naikintą socijalizmo kraštą; kuoveikiau
siai matyti viešpataujantį barbarišką- 
kąjį fašizmą tose vietose, kur žmogaus 
žmogumi išnaudojimas panaikintas, kur 
darbo žmonės kuria naują santvarką, be 
išnaudotojų, be ponų ir fabrikantų san
tvarką.

III
Bet supliuško Hitlerio svajonės, su

pliuško svajonės ir tų, kurie mušė į tą 
patį naciškąjį būbną.

Šiandien, birželio 22 dieną, sukanka 
metai laiko, kai prasidėjo didžiausias 
pasaulio istorijoje karas—karas tarp So
vietų Sąjungos ir naciškosios Vokietijos, 
— kai prasidėjo iki šiol dar nematyti 
nei savo didumu nei aštrumu mūšiai, kai 
buvo atidarytas dviejų tūkstančių mylių 
ilgumo frontas.

Per tuos vienerius metus Raudonoji 
Armija ir visa Tarybų liaudis parodė 
pasauliui stebuklus. Ji atlaikė didžiausią 
ir geriausiai apginkluotą žmonijos isto
rijoje armiją, — “nesumušamą” armiją. 
Glaudžiai veikdama savo genijališko 
premjero Stalino vadovybėje, užsiarta- 
vojusi didžiąja meile savo kraštui, persi
ėmusį baisia neapykanta barbariškam 
fašizmui, Tarybų liaudis ir Raudonoji 
Armija mušė ir muša priešą dar negir
dėtu herojizmu, dar ligi' šiol nematytu 
pasiaukojimu. Ir ji parodė visiems idi- 
jotiškiems “ekspertams” ir visam pasau
liui, kad tokio dalyko, kaip nesumušama 
armija, pasaulyje nėra. Ji parodė, kad 
vokiečių armija yra sumušama ir ji bus 
sumušta, sunaikinta, o su ja bus sumuš
ti, sunaikinti visi naciški bestijos, visi ci
vilizacijos ir kultūros neprieteliai fašis
tai !

IV
Sukako vieneri metai, kai mūsų tėvų 

kraštas, Lietuva, yra amžinų lietuvių 
tautos priešų, vokiečių, okupacijoje. 
Prieš metus laiko, atsimename puikiai, 
lietuviški Hitlerio agentai, tautininkiš- 
komis, katalikiškomis ir socijalistiško- 
mis plunksnomis apsikaišę agentai, 
mums tikrino, kad Lietuva tapusi nepri
klausoma, kad Lietuva būsianti laisva, 
kad Lietuva, pagaliau, gyvenusi Azijoje, 
dabar vėl atsirado Europoje!. . .

Kokia pragaištinga, kokia šlykšti, ko
kia melaginga buvo , toji lietuvių tautos 
priešų propaganda. Per šituos vienerius 
metus lietuvių tauta iškentė baisesnių 
vargų ir kančių, negu per šimtmečius 
gyvendama caristinėje vergijoje- Kelios 
dešimtys tūkstančių geriausių Lietuvos 
patrijotų išžudyta, šimtai tūkstančių su
kišta į koncentracijos stovyklas; šimtai 
tūkstančių sukišta į koncentracijos sto- 
vylas; šimtai tūkstančių išgabenta Vo
kietijon verstiniems darbams. Lietuvių 
tauta pasimota sunaikinti.

Tačiau ir Lietuvoje jokie naciški bar
barų žygiai negali nuslopinti anti-hitle- 
riško judėjimo. Šaudymais, žmonių kan
kinimais, persekiojimais Hitlerio govė
dos nesulaikė anti-fašistinio judėjimo 
Jugoslavijoj, Čechoslovakijoj, Franci jo j, 
Norvegijoj, Lenkijoj, nesulaikys jos jo 
ir Lietuvoj. Lietuvos žmonės kovoja prieš 
hitlerininkus okupantus ir jiems parsi
davėlius, lietuviškus Kvislingus, Kubi
liūnus, Ancevičius ir kitokius niekšus. 
Pilni Lietuvos miškai partizanų. Visa 
Lietuvos liaudis, apart saujalės Michel- 
sonų, Kmitų, Tysliavų, Grigaičių, Šimu
čių sėbrų, nusistačiusi prieš okupantus. 
Lietuvos žmonės žino, kad po šitų kan
čių, po sunkumų, jie ir vėl susilauks švie
saus rytojaus, laisvo gyvenimo. Jie ži
no, kad netoli toji valanda, kai Raudono
ji Armija išgrūs iš Lietuvos hitleriškus 
bestijas ir išlaisvins Lietuvą.

Amerikos lietuviai atjaučia savo bro
liams Lietuvoje, sielojasi jų sielvartais ir 
žino, kad jiems ir vėl laisvės saulė pa
tekės !

V
Prieš metus tūli Hitlerio talkininkai— 

sąmoningi ir nesąmoningi talkininkai— 
skelbė pasauliui, kad Amerika niekad 
nuoširdžiai nerems Tarybų Sąjungos. 
Bet šiandien ir jiems tenka skaudžiai 
nusivilti. Šviesesni Amerikos protai, su 
prezidentu Roose veltu galvinyj, dar per
eitais metais, kai tik vokiečiai įsiveržė 
į Tarybų Sąjungą, suprato to reikšmę 
Amerikai. Jie suprato, kad, jei Hitleriui 
pavyktų sunaikinti Sovietų Sąjungą, 
tuomet jis tą patį padarytų ir su Ameri
ka ir su visu pasauliu. Ir dėlto Amerika 
stojo Sovietams talkon. Šiuos žodžius ra
šant, ateina žinios, skelbiančios, kad A-
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Prezidentas Rooseveltas tariasi su Molotovu dėl antrojo fronto atidarymo Euro
poje ir dėl pokarinio pasaulio sutvarkymo. Paveikslas nuimtas Baltajame Name, 
kai čia lankėsi Tarybų Sąjungos respublikų užsienio reikalų liaudies komisaras.

Sukako Metai Sovietų Kovos 
Prieš Barbarišką. Nacizmą

Hitleris su savo razbai- 
ninku šaika suruošė baisią 
žmonijos skerdynę. Nuo 
1933 metų jis ir jo sėbrai 
ruošė karą. Hitleriška Vo
kietija, fašistinė Italija, 
samurajiška Japonija, faši
stų Finlandiją, Rumunija ir 
Vengrija ruošėsi pasaulio 
pavergimui. Jos, ypatingai 
Vokietija, išvystė galingas 
karo jėgas, prikimšo pasau
lį nacių šnipų ir jų pagelbi- 
ninkų nacių teroristų ir 
propagandistų — penktako- 
lonistų.

Taip pasiruošę hitlerinin-

Leninas, SSSR valstybės įstei
gėjas.

kai ir jų sėbrai pradėjo bar
barišką karą, kad pavergus 
visą pasaulį, kad visas kitas 
tautas padarius jų vergais, 
kad panaikinus kultūrą, lai
svę, žmonijos visus atsieki- 
mus.

Hitlerio paruošta armija, 
gelbstint jo šnipams, penk- 
takolonistams ir savo kra
štų išdavikams išvystė “žai
bo karą.” Ponišką Lenkiją 
naciai pavergė į 17-ką die
nų. Franciją, kur viešpata
vo naciški gaivalai, šalies 
išdavikai, laisvės ir demo

kratijos priešai pavergė į 
19-ką dienų. Holandiją už
kariavo į 4 dienas. Belgiją 
į 10 dienų. Norvegiją ir 
Balkanų valstybes i mėnesį 
laiko.

Kur tik pasisuko Hitle
rio armija, visur ji ėjo pir
myn, nes jos laukė išdavi
kai tų šalių. Franci jos ar
mija neturėjo lėktuvų ir 
tankų, o šimtai lėktuvų ir 
tankų, atvežtų iš Amerikos, 
stovėjo Bresto prieplaukoj 
ir kitur. Franci jos išdavikai 
generolai net tiltus cielumoj 
naciams pavedė. Norvegijos 
armija tiksįiai buvo išvesta 
manevrams į kitą šalies pu
sę, toli nuo nacių invazijos. 
Panašiai buvo ir kitur. O 
kur buvo sukuopta anti-hit- 
leriškų jėgų, kur buvo išti- 

, kimi generolai ir vadai, tai 
i tas jėgas daug galingesnės 
1 ir skaitlingesnės, labiau gin
kluotos Hitlerio jėgos nu
galėjo.

Baubas “Nenugalimo 
Hitlerio.”

Hitleris ir jo sėbrai ap
svaigo iš pasisekimo. Jų 
propagandos ministeris iš
vystė pasaką apie Hitlerio 
“karo genijaus” strategiją, 
apie nacių “nesumušamą 
armiją.” Nacių šnipai, agen
tai ir šalininkai platino tą 
fašistų propagandą.

Hitleris, pavergęs visą 
Centralinę ir Vakarinę Eu
ropą, išvijęs iš Franci jos ir 
Balkanų Anglijos jėgas, ga
vęs savo pusėn užtektinai 
talkininkų, iš pasalų, naktį 
birželio 22 dieną, 1941 me
tais, padarė žvėrišką už
puolimą ant Tarybų Lietu
vos, Baltrusijos, Ukrainos, 
Moldavijos ir visos Sovie
tų Sąjungos. Su juom iš
vien prieš Sovietų Sąjungą 
pradėjo karą fašistų Fin-

liandija, Rumunija, Italija ir 
Vengrija. Hitlerio ir jo sėb
rų buvo tikslas parblokšti 
Sovietų Sąjungą į šešias 
savaites laiko, o ilgiausiai 
į du mėnesius. To siekda
mas jis sutraukė milionus 
kareivių, apie 170 divizijų, 
10,000 tankų, orlaivių 
ir kanuolių ir vienu kartu 
paleido peklišką karo maši
ną žudyti Sovietų Sąjungos 
žmones, deginti miestus, 
naikinti ilgų metų sunkaus 
darbo atsiekimus!

Iš pirmų dienų karo liep-

Kalininas, SSSR prezidentas, 
tautų organizuoto j as kovai 
prieš fašizmą.

snoj atsidūrė mūsų tėvų 
žemė Lietuva. Pirmą už
puolimo naktį Hitlerio or
laiviai degino 47-nis Lietu
vos miestus ir miestelius. 
Pelenais jis pavertė Alytų, 
Kėdainius, Šiaulius ir dau
gelį kitų Lietuvos miestų ir 
miestelių. Tūkstančiais žu
dė mūsų brolius, seseris, 
tėvus, gimines! Kraujas lie
josi upeliais! Lietuvos že
melę nuklojo lavonais! Hit
lerio pekliška karo mašina 
ritosi per Lietuvos žemę 
linkui Maskvos ir Leningra
do.

merika yra pažadėjusi Sovietų Sąjun
gai net už tris bilijonus dolerių karinių 
reikmenų! Nes mūsiį vyriausybė jaučia 
ir tą prezidentas Rooseveltas yra pasakęs, 
jog Tarybų Sąjungos liaudis kariauja 
ne tik už savo laisvę, bet ir už Amerikos 
ir visos laisvę mylinčios žmonijos laisvę. 
Prezidento Roosevelto pasitarimai su 
Molotovu, juose priėjimas prie bendrų iš
vadų visais didžiaisiais kariniais ir po
kariniais klausimais, parodo tąjį glaudu
mą, kuris užsimezgė tarp šitų didžiųjų 
šalių. . Niekad Tarybų Sąjungos istori
joje ji neturėjo tokių draugiškų, tokių 
artimų ryšių su Amerika, kaip dabar!

Liekasi vienas Molotovo-Roosevelto 
nutarimų gyveniman įvykinti: atidary
ti antrąjį frontą Europoje- O tuomet 
hitlerizmui galas bus užtikrintas.

VI
Birželio 22 dieną per visą laisvąjį pa

saulį bus aiškinama tasai herojizmas,

tieji herkuliški darbai, kuriuos Tarybų 
krašto žmonės nuveikė per vienerius me
tus, mušdami civilizacijos priešą. Mes 
čia tik trumpai palietėme svarbiuosius 
dalykus, susijusius su tomis kovomis, su 
jų metinėmis sukaktuvėmis. Kaip prieš 
metus laiko, taip ir šiandien mes tvirtai 
esame įsitikinę, kad hitlerizmas bus su
naikintas, Raudonoji Armija išeis per
galėtoja, kad visos Jungtinės Tautos ka
rą laimės. Ir juo greičiau bus atidarytas 
antrasis frontas Europoje, tuo greičiau 
pergalė bus užtikrinta!

Baigdami, mes skelbiame:
Visokia pagalba Tarybų krašto did

vyriams, mušantiems fašizmą!
Tegyvuoja Raudonoji Armija ir visa 

Tarybų liaudis!
Tegyvuoja Jungtinės Tautos ir jų per

galė !
Pražūtis fašistinei Ašiai!
Laisvė visoms tautoms!

Lietuvių Pro-Nacių 
Džiaugsmas

Kiekvienas Hitlerio už
puolimas ant bent kurios ša
lies, kaip peilis perverdavo 
sąžiniškų žmonių širdį, jau
smus demokratijos ir lais
vės šalininkų. Kiekvienas 
Hitlerio užpuolimas iššaukė 
pasiutusią nacių propagan
dą ir džiaugsmą.

Barbariškas Hitlerio ir 
jo sėbrų užpuolimas ant So
vietų Sąjungos, kaip perkū
nas sutrenkė visus laisvę 
mylinčius žmones. Tuo pat 
kartu jis iššaukė džiaugs
mą reakcijos ir pro-naciškų 
elementų.

Kada Hitlerio razbainin- 
kai naikino Lietuvą, nacių 
orlaiviai bombardavo mies
tus, miestelius, degino net 
atskirus valstiečių namus, 
šaudė iš kulkasvaidžių į mo
teris ir vaikus, plėšė viską, 
kas tik naciams pakliuvo, 
ką ugnies liepsna nesunaiki
no, tai Jungtinėse Valstijo
se pronacių spauda begėdi
škiausiai džiaugėsi.

“Vienybė,” išeinanti Broo- 
klyne išleido specialį “Ext
ra” numerį su didžiausiu 
antgalviu: “Lietuva Ne
priklausoma.” Ji sveikino 
Hitlerio Kvislingus — Ku
biliūnus, Škirpas, jos No. 
27 rašė tūla Lapienė: “Vo
kietijos pasikėsinimas prieš 
Sovietų Rusiją mane 
džiaugsmingai nuteikė...”

“Sandara”, išeinanti Chi
cago j, begėdiškai pasirodė 
su naciais. Ji No. 27, birže
lio 27 dieną, 1941 metais 
rašė: “Kaip tik pasigirdo 
pirmieji vokiečių bombų 
sprogimai Kauno Aerodro
me, lietuvių širdys, be abe
jo, nudžiugo.”

“Naujienos” ir “Draugas” 
atidarė savo špaltas Hitle
rio agentui Pranui Ancevi- 
čiui. Tas nacis diena iš die
nos siuntė savo telegramas, 
Hitlerio propagandą, melus 
prieš Tarybų Lietuvą, prieš 
jos žmones, prieš Sovietų 
Sąjungą, klaidino Amerikos 
lietuvius įkalbinėdams, kaip 
geras yra hitlerizmas. Aky- 
vaizdoje faktų, kad naciai 
dešimtimis tūkstančių žmo
nes šaudė ir žudė Lietuvoj, 
Latvijoj, Lenkijoj, Jugosla
vijoj, Ukrainoj, tai tas geš- 
tapininkas pasakojo nebū
tus dalykus prieš Sovietų 
Sąjungą ir gyrė nacius!

“Draugo” redakcijoj dir
bąs iš Berlyno atvykęs kuni
gas Prunskis dar daugiau 
zalatijo tuos melus. “Drau
gas” žinodamas, kad naciai 
pavergė Lietuvą, šaukė 
birželio 25 dieną: “Tegy
vuoja laisva ir nepriklauso
ma Lietuva...” ,

“Tėvynė,” kuri leidžiama 
už SLA narių pinigus, fra- 
ternalės organizacijos, ku
rios “aukščiausiu” pirminin
ku yra ponas F. Bagočius, 
štai kaip nacių žygiais 
džiaugėsi: savo No. 50, 
1941 metais, tada, kada jau 
Jungtines Valstijas buvo už
puolę naciai, fašistai ir sa
murajai, ji rašė:

“Lietuviai melste melde, 
prašyte prašė karo.... Jie 
pilnai pasitikėjo vokiečių 
ginklu ir numanė, kad susi
rėmus, bolševikai išdulkės 
iš mūsų krašto... Ir kokis 
džiaugsmas buvo, kaip bir
želio 22 d., švintant, su
griaudė parubežyj, pakilo 
dūmai ir ugnis bolševikų 
aerodromuose ir jų—‘velnio 
darželiuose’ — susitvirtini- 
muose.”

Taip begėdiškai pronacių 
lietuvių spauda sveikino 
Hitlerio užpuolimą ant Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos, 
taip jie parodė pronacišką 
savo veidą. Tą jie darė ne
paisydami to, kad jeigu Hit
leriui butų pavykę pavergti

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Lietuviai Raudonarmiečiai mokosi, kaip vartoti prieš priešą tranšėjų mortirą. Iš kairės į
dešinę: Garabelis, Šelnas, Petrauskas ir. Imutis. Paveikslas gautas per radiją.

vus jėgas karui. Jos Rau
donosios Armijos, Orlaivyno 
ir Laivyno daliniai drąsiai 
ir pasišventusiai laikė Hit
lerio ordas. Bet hitlerinin
kai vietomis net dešimts 
kartų buvo galingesni. Rau
don. Armija darydama prie
šui nuostolių traukėsi ir 
organizavo savo jėgas, kad 
vėliau perėjus į kontr-ofen- 
syvą. Tą padėtį sekamai 
apibudino Sovietų Sąjungos 
Komisaru Pirmininkas ir 
Apsigynimo K o m i s a r a s 
Juozas Stalinas, liepos 2 
dieną, pereitų metų. Jis sa
kė:

“...Vokietija ūmai mete 
170 savo divizijų prieš So
vietų Sąjungą; ši Vokieti
jos kariuomenė buvo suga
benta į Sovietų . pasienius,

PIMRYN, LAIMĖTI MŪ
SŲ PERGALĘ!”

Smūgiai Hitlerio Armijai
Vasario 23 dieną, 1942 

metais, Raudonoji Armija 
minėjo 24-rių metų jos gy
vavimo sukaktį. Ją sveiki
no Anglijos premjeras W. 
Churchill ir karo vadai. Ją 
sveikino prezidentas Roose- 
veltas, Amerikos didvyris 
generolas MacArthur, pa
reikšdamas, kad tik ant 
Raudonosios Armijos vėlia
vų rymo visos civilizuotos 
žmonijos viltis, kad ji bus 
laisva, kad hitlerizmas bus 
sumuštas.

Raudonosios Armijos su
kaktyje kalbėjo Sovietų Są
jungos premjeras Juozas 
Stalinas, kuris armijai da-

Sukako Metai Sovietų Kovos 
Prieš Barbarišką Nacizmą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Sovietų Sąjungą, tai jis ta- 
.da tą pat būtų padaręs su 
Anglija ir su Amerika.

Ne vien džiaugėsi, bet su
siliejo į tą nacišką chorą, 
kurio tikslas buvo skleisti 
nacių propagandą, kad Hit
leris yra “nenugalimas karo 
genijus,” kad Hitlerio “ar
mija nenugalima.”
“Karo strategų” bankrotas

Kada Hitleris užpuolė 
Sovietų Sąjungą, tai pro- 
naciškas “Keleivis” iš 25 d. 
birželio, 1941 metu rašė, 
kaip naciai nesulaikomai ei
na ir: “Už 10 dienų gal bus 
jau paimta ir Maskva.” 
Taip jis troško “žaibiškos” 
Hitlerio pergalės. O kada jis 
sužinojo, kad naciai atima 

• nuo Lietuvos žmonių pie
ną, mėsą, grūdus, šieną, tai 
No. 50, 1941 metais, štai 
kaip nacius teisino: “žino
ma, vokiečiai už tuos pro
duktus Lietuvos ūkininkams 
užmokės.”

“Naujienos,” kurios nesi
varžydamos platino ir pla
tina nacių propagandą, bir
želio 24 dieną, 1941 metais, 
tai yra dvi dienos po Hit
lerio užpuolimo, pareiškė:

“Stalino diktatūra vis tiek 
yra pasmerkta žlugimui. 
Klausimas yra tik kelių mė
nesių, o gal būt, savaičių, 
kada ji žlugs.”

Mr. M. Dies, kuris visu 
griežtumu puola Amerikos 
darbininkus, jau 23 d. bir
želio, kalbėdamas Orange, 
Texas, pranašavo, kad Hit
leris Sovietų Sąjungą užka
riaus į 30 dienų. “New 
York Times” vadinami “ka
ro specialistai” ir Anne O’
Hare McCormick matė tik 
būsimus Hitlerio

mus ir “Sovietu saulėleidi.” 
Heąrsto laikraščiuose, bir
želio 27 d., rašė ponas Kent 
Hunter, kad vis vien į po
ra ar tris savaites Hitleris 
užkariaus Sovietų Sąjungą, 
kad “net Jungtinės Valsti
jos negali suspėti pribūti 
Sovietų Sąjungai į pagelbą.” 
Taip bus greita ta Hitlerio 
pergalė. Kitas Hearsto ko- 
lumnistas Kari H. von Wie-

peraciją, paniką ir nusimi
nimą.

Ir kada tie karo “strate
gai” pamatė, kad Raudono
ji Armija nebėga, kad ji 
kiekvieną pėdą savo žemės 
brangiai atiduoda, kad ji 
mušasi, naikina fašistus, tai 
tada Mr. F. Pratt, Baldwin 
ir kiti vėl užtraukė “dainą,” 
'kad “rusai daro klaidą,”

tų vadas, strategas ir vyriausias Raudono
sios Armijos komanduotojas.

Pereitą vasarą prezidentas Rooseveltas su 
premjeru Churchillu susitiko ant jūros ir priė
mė Atlanto Čarterį, skelbiantį visoms tautoms 
teisę laisvai apsispręsti savo reikalus.

...—

Justas Paleckis, Tarybinės Lietuvos Res
publikos prezidentas, kuris pereitą ketvir
tadieni kalbėjo Tarybų Respublikų ats'.ovų 
parlamento posėdyje. Išklausęs Molotovo 
pranešimo apie jo lankymąsi Londone ir 
pas prezidentą Rooseveltą, Paleckis sakė, 
kad naciški barbarai greit būsią išmušti iš 
Tarybinių Respublikų ir tarybinės Lietu
ves žmonės vėl bus laisvi ir laimingai kurs 
naująjį gyvenimą.

vinti nuo vokiečiu įsiveržė
lių.”

Stalinas apibudino, kad 
Raudonoji Armija išnaiki
no svarbiausias Hitlerio jė
gas, kad visiškai palaidota 
ta pasaka, kad Hitlerio ar
mija yra “nesumušatna.” 
Raudonoji Armija sudaužė 
tą legendą, bet priešas dar 
nėra sumuštas, dar jis ga
lingas, nachališkas ir dary
sis vis bjauresnis, ant kiek 
jis gaus daugiau smūgių, 
kad jo galutinam sunaiki
nimui dar bus daug sunkių 
kovų priešakyje.
Reikalingas Antras Frontas

Jau Lapkričio Revoliuci
jos sukaktyj Stalinas iškėlė 
tą vyriausi faktą, kodėl 
Raudonoji Armija turėjo 
taip giliai trauktis. Prie
žastis, tai nebuvimas kito 
fronto prieš Hitlerį ir jo 
šaiką. Hitleris, Italija, 
Vengrija, Finliandija, Ru
munija ir fašistų liuosnorių 
pulkai sutraukia visas jė
gas prieš Sovietų Sąjungą, 
kada nėra kito fronto. Tik 
Hitlerio pavergtuose So- 

(Pabaiga 4-tam pusi.)

sitraukimas, kad priešas 
bus sulaikytas ir tada su
muštas.

“Karo eigoje Raudonoji 
Armija sukaupė naują gy
vybinę tvirtybę ir buvo pa
stiprinta vyrais, įrengimais 
ir šviežiomis atsarginių 
(rezervų) divizijomis. Ir 
tada atėjo laikas, kad Rau
donoji Armija pajėgė per
eiti į ofensyvą svarbiausio
se to milžiniško fronto da
lyse.

“Trumpu laiku Raudono
ji Armija kirto smūgį po 
smūgio fašistinei vokiečių 
kariuomenei Rostove - prie 
- Dono, Tichvine, Krime ir 
ties Maskva. Per įnirtusius 
mūšius apie Maskvą jinai 
sumušė vokiečių fašistų ka
riuomenę, kuri gręsė ap
supti tą Sovietų sostamies- 
fį.

“Raudonoji Armija at
metė priešą atgal nuo Mas
kvos ir vis stumia jį toliau 
linkui vakarų. Maskvos ir 
Tūlos sritys, taip pat tu
zinai miestų ir šimtai kai
mų kitose srityse, kur prie
šas buvo laikinai juos už
grobęs, tapo visiškai išlais

pilnai priruošta 
laukė signalo pradėti veiks
mus, o Sovietų kariuomene 
mažai teturėjo laiko, kad 
galėtų susimobilizuoti ir 
persikelti i pasienius...

“Negali būti abejonės, jog 
šis trumpalaikis Vokietijos 
laimėjimas yra tik atskiras 
nuotikis, o Sovietų Sąjungos 
milžiniškas politinis lameji- 
mas yra rimtas ir pastovus 
veiksnys, kuris turės suda
ryti pagrindą išvystymui 
karinių Raudonosios Armi
jos pasisekimu kare su fa
šistine Vokietija...

“Priešas yra 
neatlaidus. Jis 
užgrobti mūsų 
laistytas mūsų 
užgrobti mūsų grūdus ir že
me įgytą mūsų darbu.”

Ir Stalinas išdėstė visą 
karo sunkumą ir kaip jį ves
ti, ką turi daryti valstiečiai 

| ir darbininkai, ’ raudonar- 
ir partizanai kare 

prieš ežvėris hitlerininkus, 
kurie masiniai, dešimtimis 
tūkstančių žudo civilius 
žmones, kurie žvėriškai 
kankina belaisvius raudon
armiečius, partizanus ir ci
vilius gyventojus, kurie iš
bado akis, nupjauna nosis, 
lūpas,* ausis, paleidžia vidu
rius, išpjauna iš nugaros 
diržus ir išlupa penkiakam
pes žvaigždes!

Ir Stalinas išdėtė, kad 
šiame kare už tautų laisvę, 
už žmonijos laisvę, Sovietų 
Sąjunga nebus viena, kad 
su ja bus Anglija, Jungti
nės Valstijos, pavergtų, 
kraštų žmonės ir baigė savo 
kalbą pareiškimu: “VISOS 
ŽMONIJOS JĖGOS —SU
NAIKINIMUI PRIEŠO!

ir tiktai ve įsakymą 1942 metais su
mušti hitlerizmą ir išvyti iš 
Sovietų Sąjungos plotų. Jis, 
tarpe kitko, pareiškė'.

“Pirmaisiais karo mėne
siais, kada vokiečių fašis
tai užpuolė mus taip neti
kėtai ir taip ūmai, tai Rau
donoji Armija buvo pri
versta trauktis ir apleist 
dalį mūsų žemės. Bet, 
traukdamasi atgal, jinai 
eikvojo priešo jėgas ir smo
gė jam dideliu’s kirčius. Nei 
Raudonoji Armija, nei mū
sų šalies tautos neabejoja, 
jog tai buvo tik laikinas pa-

die- kad “juos naciai apsups, su
muš, sunaikins,” kaip pada
rė su Lenkijos ir Franci jos 
armijomis. Jie pranašavo 
greitą Hitlerio pergalę, kad 
būk į trumpą laiką Hitleris 
paims Kijevą, Sevastopoliu, 
Maskvą, Leningradą, Sta
lingradą, visą europinę So
vietų Sąjungą ir Uralus.

'gal būti Indijos'ir pagaliau Sovietų Sąjunga vis 
Jungtinių Valstijų.” I vien.j;iLI 2UVU.S> kekųJQt

Taip garsino Hitlerio, v:ucl’J ar menesn» klaus1' 
“karo genijaus,’’ pergales, i ’ 
Vieni tiksliai skleidė tą na-' Raudonoji Armija Naikina 
cių propagandą, kad įbaugi-| Hitlerininkus 
nūs pasaulį, kad jau never-: Sovietų Sąjunga, užpulta miečiai

nuo
To-

rašė:

gand tvirtino diena iš 
nos tą pat.

“New York Tribune”, 
liepos 8 dienos, Sonia 
mara tarpe kitko
“Hitlerio pergalės... Po Len
kijos, Norvegijos, Franci jos 
ir Balkanų, dabar Rusijos 
eilė, o rytoj bus Sibiro ir 

1 Centralinės Azijos. Po to,

~-- | - 1-------- ' ,-- . J -- I. v. .
laimėji-'ta nei priešintis, nes nieko j iš netyčių nebuvo mobiliza-

Trys žymieji Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos vadai-maršalai: Timošenko, 
Budionis ir Vorošilovas.

žiaurus ir 
pasimojo 

žemes ap- 
prakaitu,

Molotovas pasitinkamas Washingtone gegužės 29 dieną. Jį pasitiko generolas 
Marshall, kariuomenės štabo viršininkas; valstybės sekretorius Hull; admirolas 
King ir Sov. Sąjungos ambasadorius Amerikai, Litvinovas.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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SUKAKO METAI SOVIETŲ KOVOS Įsu vis didesnėmis jėgomis

PRIEŠ BARBARIŠKA NACIZMĄ

(Tąsa)
Moteris ne vien medicinos darbininkė, 

bet ji padeda visomis jėgomis Raudona
jai Armijai, kaip tai drabužių su taisyme 
ir skalbime. Daugelis moterų dirba prie 
armijos valgyklose, verda kovotojams 
maistą, kitos dirba telefonų ir susisieki
mo stotyse prie radijo aparatų. Didvyriš
kumas visų jų beribis. Plačiai žinomas 
Raudonojoj Armijoj 17-kos metų Tama
ros Kalninos žygis, kaip ji iš degančio 
namo išgelbėjo 15-ką raudonarmiečių. 
Penkioliką kartų bėgo į degantį namą 
ir kiekvienu kartu išvilko sužeistą rau
donarmietį į saugią vietą.

Elena Žavoronkova išgelbėjo 130 rau
donarmiečių gyvastį, kada jų ligoninės 
vagonas atsikabino ir pasiliko priešų ar
mijos apsuptas. Elena po vieną raudon
armiečius išnešė iš vagono ir paslėpė ar
timiausioj girioj, paskui surado pas vie
tos gyventojus jiems maisto, pati pasie
kė Raudonosios Armijos dalinį, pranešė 
apie tai ir visi jie buvo išgelbėti.

Tamara Smirnova, medicinos studen
tė, dalyvavo su jūreiviais išlipime prie
šo užnugaryje ir per 24 valandas ata
koj gelbėjo sužeistiems, kol pati po 4 
žaizdų, nustojo sąmonės.

Taip Sovietų moterys kovoja prieš 
barbariškus fašistus. Daktarė Valenti
na Gorinevskaja, nepaisant, kad turi jau 
60 metų amžiaus, nuo pirmų karo dienų 
yra fronte prieš Finliandiją ir aptarnau
ja sužeistuosius.

Evdokija Šumova, 49 metų amžiaus, 
kada vokiečiai pasiekė jos sodžių Lato- 
šinsko apskrityje, ji ir jos 18-kos metų 
sūnus įstojo į vietos partizanų būrį. Ji 
apskalbė 40 kovotojų būrį. Jos sūnų su
ėmė naciai ir nukankino. Po sūnaus mir
ties ji pasiėmė ginklą į rankas ir jos 
vadovystėje būrys uždavė priešams smū
gį-

Varė Prochorova, yra 22 metų, įsto
jo žvalgu į partizanų būrį. Persirengus 
j valstiečio drabužius, žinodama vokiečių 
kalbą, daug svarbių žinių ji perdavė 
Raudonajai Armijai.

MOTINA
Pas Marę Karpovų Lisenko nakvojo 

trys raudonarmiečiai. Ji visus juos pa
maitino, jiems paklojo ir išmigdino. Ji 
tėmijo kovotoją, kurį kiti vadino Fede. 
Ryte, kada skyrėsi su kovotojais, ji pri
sipažino, kad naktį ji saugojo juos, sto
vėjo kieme, žiūrėjo į rūkais aptrauktus 
kalnus, kalbėjo:

—Sūnau mano, Fede! Fede taip pat 
prieš fašistus kaunasi. Tikrai į jus pa
našus. Eikite, draugai, ginkite nuo prie
šo mūsų laisvą šalį. O mes čia padėsi
me. ,

Raudonarmiečiai paačiavo kolchoz- 
ninkei motinai ir įsijungė į savo dalinį. 
Bet persiskyrė jie neilgam. Vos prasi
blaivė rūkai, kaip kalnuose prasidėjo 
mūšis. Staugė kanuolės, kriokė ore lėk
tuvai, tratėjo kulkasvaidžiai.

Marė girdėjo, kad mūšis vis artėja. Jau 
visai arti, kaimiškoj gatvėj tratėjo kul
kasvaidžiai. Nėra kas slėpti, baimė apė
mė moterį, rankos sudrebėjo, o kada 
kulka išmušė lange stiklą ir atsimušė į 
pečių, tai jau buvo pasiektas čiukuras.

Ji išbėgo į kiemą. Prie jos grįčios į 
jos sūnų panašus stovėjo raudonarmie
tis.

—Štai aš ir vėl atėjau. Pagelbėk man, 
—tarė. jis.

Krūtinė jo paplūdus krauju, galva 
kruvina, veidas išbalęs. Moteris apvedė 
akimis, jai rodėsi, ne kokis svetimas, bet 
tikras jos sūnus atėjo ir pagalbos prašo.

—Taip, tai taip!... Žvėrys prakeiktie
ji mūsų priešai! — piktai tarė ji.

Visa baimė, kaip vėjo nunešta. Ji įgi
jo jėgų ir drąsos. —. Sėsk, sūnau. Aš 
tuojau, tuojau, — greitai kalbėjo ji.

Viedrą vandens ištraukė, atsinešė šva
rų drabužį, nuplovė ant krūtinės žaizdą, 
perrišo. Kareiviui iš rankų iškrito šau
tuvas. Moteris jį pakėlė ir į šiaudus pa
slėpė ir kareivį prieangyje gražiai pagul
dė.

Kada kitas sužeistas kareivis įėjo į 
jos kiemą, tai ji be žodžių perrišo ir jo 
žaizdą. Kas tai stipraus tuo laiku dro
žė į jos koją. Pasipylė kraujas. Bet ne
mąstė apie savo skausmą moteris, ne
jautė jo. Į kiemą vis rinkosi daugiau

ir daugiau sužeistų raudonarmiečių. 
Jiems pagalba reikalinga. Kiekvienam 
gelbėjo, kaip tikra jų motina...

Vėlai naktį ji atsipeikėjo. Kambary
je buvo tamsu, lauko pusėj mėnulis švie
tė. Moteris ilgai gulėjo ir negalėjo su
prasti, kas su ja atsitiko. Bandė atsi
stoti, kad pažvelgti į kalnus.

—Močiute, gulėkite ramiai, — tarė pa
silenkęs vyriškas balsas. — Jūs esate 
ligoninėje.

Moteris apsižvalgė, ji matė dvi eiles 
lovelių, kambaryj švietė mažytė lempu
tė.

—Šautuvą aš paslėpiau į šiaudus, — 
tyliai tarė moteris. — Paimkite!

—Viską paėmėme. Ačiū jums, pilie
te! Gulėkite. Gulėkite ramiai. Jūs esa
te sužeista, bet nieko pavojingo. Jūs 
pasveiksite ir gyvensite.

—Taip, taip, mes gyvensime. Mes lai
mėsime ir gyvensime, o jie turės pražū
ti! — tarė ji.

SSSR LAIVYNAS
Sovietų Sąjungos laivynas karo pra

džioje buvo Baltijos, Juodose, Šiaurinė
se Jūrose ir Ramiajame Vandenyne.Prie 
to atatinkamos flotilės ant Dniepro, A- 
muro ir Dauguvos upių ir Kaspijos Jū
rose. Sovietai laivyno pajėgas ir sąsta
tą slėpė nuo priešų ir “draugų,” todėl 
užsienyje spaudoj buvo rašoma, būk 
SSSR laivynas “menkas,” silpnas.”

Bet ne tą parodė karas. Laivyno prie
šakyj stovi admirolas Nikolai Gerasimo- 
vič Kuzniecov, tik 40 metų, energingas 
ir aukšto išsilavinimo žmogus. Jo pa- 
gelbininkai, kaip ir jis, atsidavę darbo 
žmonių, kultūros ir civilizacijos apgy
nimo reikalams. Sovietų Sąjunga visa
da skaitė brangiausiu kapitalu žmogų, 
todėl stengėsi, kad jūreiviai ir koman- 
dieriai būtų aprūpinti geriausiais, mo- 
derniškiausiais laivais ir ginklais ir jų 
karinis žinojimas pakeltas ant aukšto 
laipsnio. Ir tą parodė nuo pat karo pra
džios Sovietų laivynas.

Jeigu Hitleris galėjo didžiuotis, kad 
jo karo laivai ir orlaiviai dešimtimis nai
kino Anglijos karo laivus prie Dunkir- 
ko, Kretos salos ir Norvegijoj bei kitur, 
tai jis ir jo admirolai bei orlaivynas nu
svilo nagus kovoj prieš Sovietų Sąjun
gos Raudonąjį Laivyną ir jūrinį orlai- 
vyną.
Vokietijos fašistai, apsvaigę didelėmis 
pergalėmis kitur, visu pasiutimu puolė 
ant Sovietų Sąjungos sausžemyj, ore ir 
ant jūrų. Bet greitai jie įsitikino, kad ne 
“viskas eina pagal planą.”

Kaip tik priešas užpuolė Sovietų ša
lį, tai Baltijos ir Juodųjų Jūrų Raudoni 
Laivynai išplaukė į jūras ginti laisvę, 
civilizaciją, ir kultūrą nuo baisių bandi
tų. Kiekvienas Sovietų jūreivis dėjo pa
stangų, kad atlikti pareigas. Sargybinio 
akis nepraleis priešo judesį jūroj, po 
vandeniu ir ore.

— Iš dešinės torpeda! — sušuko sar
gyboj stovįs jūreivis Martinenko, Balti
jos Jūroj pirmose karo dienose. Sovietų 
karo laivas staigiai pasisuko, kad išsi
gelbėjus nuo nacių torpedos. Torpeda 
praūžė pro laivo šalį. Urnai atidengė 
taiklią ugnį ir visu smarkumu leidosi 
pirmyn, ten, kur buvo nacių submarinas, 
kad laivo apačia jį sudaužius. Momentas, 
ir visi pajuto, kaip galingo laivo apačia 
perėjo per ką tai kietą —- submariną. 
Nuo laivo buvo išmesta dar kelios gilu
mos bombos, kad tikrai priešą dabai- 
gus. Jūros gilumoj įvyko didelis spro
gimas. Už minutės, kitos išsiveržė di
delis aliejaus klartas, submarine lieka
nos, kas tikriausiai parodė, kad nacių 
jūrų piratai rado galą.

— Submarino periskopas dešinėj! — 
davė signalą žvalgas Jumovas, neilgai 
trukus po to, kaip buvo pirmas nacių 
submarinas sunaikintas.

— Visa sparta pirmyn prie submarino! 
— davė įsakymą laivo komandierius.

(Daugiau bus)
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vietų Sąjungos plotuose kar
žygiški partizanai ir kovin
gi Jugoslavijos partizanai 
teikia Raudonajai Armijai 
pagelbos.

Kad nugalėti tą žmonijos 
pabaisą — Hitlerį, jo jėgas, 
kurios yra vyriausios Ašies 
jėgos, tai reikalingas An
glijos ir Jungtinių Valsti
jų karo jėgų smūgis iš užnu
gario — Norvegijoj, Dani- 
joj, Holandijoj, Belgijoj, 
Francijoj, Balkanuose ir 
Italijoj.

Antro fronto reikalingu
mą pripažįsta visi, kas tik

Lietuva Bus Laisva 1
Sovietų Sąjungos apsigy

nimo komisaras ir premje
ras J. Stalinas, vasario 24 
dieną, duodamas įsakymą 
Raudonajai' Armijai dar 
1942 metais sumušti hitle- 
rizmą, tarpe kitko, pareiš
kė:

“Raudonosios A r m i j o s 
tikslas yra išvyt vokiečių 
okupantus iš mūsų šalies ir 
išlaisvint Sovietų žemę nuo 
tų įsiveržėlių. Labai gali
mas daiktas, jog karas dėl 
sovietinės žemės paliuosavi- 
mo duos tokią pasėką, kad 
taps nuversta ar sunaikinta

šturmuoja Sevastopolį, bet 
visi jų šturmavimai iki šiol 
buvo bergždi.

Maksimas Litvinovas, SSSR ambasadorius Amerikai, 
uolus kovotojas prieš fašizmą pirm Antrojo Pasaulinio 
Karo, o dabar — didelis šalininkas atidarymo antrojo
fronto Europoje, kad tuo būdu fašistinė Ašis greičiau
būtų sunaikinta.

trokšta laisvės; Sovietų Są
jungos užsienio komisaro V. 
Molotovo apsilankymas An
glijoj ir Amerikoj, SSSR ir 
Anglijos 20-ties metų sutar
tis, susitarimas tarpe Roo- 
sevelto ir Molotovo, sutiki
mas atidaryti antrą frontą 
dar 1942 metais suteikia 
vilčių kiekvienam antifa
šistui, laisvės ir teisės my
lėtojui, kad antras frontas 
bus atidarytas, kad karas 
bus laimėtas.

Antro Fronto atidarymas 
tai nėra kokia .malonė, los- 
ka, dovana Sovietą Sąjun
gai, tai yra būtina sąlyga 
Anglijos ir Jungtinią Vals- 
tijzį, karo laimėjimui.

Hitlerio šaika. Mes sveikin
tume tokį karo išdavą. •.

“Netoli ta diena, kada ga
lingieji. Raudonosios Armi
jos smągiai numuš apgulą 
nuo Leningrado, išvalys vo
kiečius iš miesty ir kaimą 
Baltgudijos ir Ukrainos, 
Lietuvos ir Latvijos, Esti
jos ir Karelijos, ir Raudo
nosios Vėliavos vėl perga
lingai plevėsuos virš visos 
sovietinės žemės N

Reiškia, dar 1942 metais 
turi būti sumuštas hitleriz- 
mas ir išlaisvinta mūsų tė
vų žemė Lietuva. Lietuva 
turi būti išrauta iš baisios 
nelaimės, iš baisaus teroro!

Tarybų Lietuvos prezi

RAUDONARMIEČIAMS
Gamta jau alsavo gegužės bangomis, 
Bet vasaros grožėj mirtis lietų pylė, ’ z 
Nes laisvės karžygiai ne su atvangomis 
Rudų žvėrių gaują ir blaškė ir gylė...
Jie smogė fašizmo barškuolę gyvatę, 
Jos mirtinus nuodus jie jautė ir matė...
Jie smaugė gyvatę ir gylius jos kirto: 
Galybę kryžiokų niekingąją blaškė... 
Nors raižėsi šliaužiai ir šėlsdami nirto, 
Bet kaulus jų laužė ir nuodus jų taškė: 
Kad būt nuo žuvimo išgelbėtas svietas, 
Kad Hitleris bestija būt nugalėtas!....
Didingi Raudonos Armijos karžygiai: 
Širdis ir jausmai mūs į jumis vis kyla....
Pasaulis didžiuojas garbingais jūs žygiais, 
Kad nacių galybė jau krinka ir skyla....
Jūs kraujas vaduoja iš kančių žmoniją — 
Nutrenks nuo jos sprando smakus tironijos.

V. ŽILVITIS

Joseph E. Davies, buvęs Amerikos ambasa
dorius Sovietų Sąjungoj, — pirmas Ameri
kos diplomatas ištikrųjų supratęs tąją ša
lį; jis vėliau parašė įdomią ir labai svarbią 
knygą: “Mission to Moscow.” Ambasado
rius Davies labai stoja už tai, kad Tarybų 
Sąjungai būtų teikiama nuolatinė ir didelė 
pagalba, kad juo greičiau fašizmas būtų
sunaikintas.

dentas J ustas Paleckis, 
Maskvoje, Lietuvių konfe
rencijoj raportavo, kad na
ciai ir lietuviški Kvislingai 
išžudė Lietuvoj per 30,000 
mūsą brolvą, tėvą, motiną, 
s eserą ir giminią! Kad jie 
suėmė per šimtą dvidešimts 
tūkstančvą lietuvią ir su
metė į kalėjimus, koncen
tracijos lagerius, suvarė į 
verstiną darbą; batalionus.

Vis dažniau ateina pasi
baisėtinų žinių apie masi
nes skerdynes žydų ir žy
dais pavadintų lietuvių. Ne
seniai pasiekė kūną supur
tančios žinios, kad naciai ir 
lietuviai penktakolonistai 
vien Vilniuje išžudė per 60 
tūkstančią žydą!

Birželio 17 dieną gauta 
žinia, kad naciai ir lietu
viški Kvislingai suima Lie
tuvoj visus vyrus ir mote
ris tarpe 21 ir 29 metų am
žiaus ir varo į Vokietiją 
verstiniems darbams dirbti 
arba į frontą apkasus kas
ti.

Tuo pat kartu gauname 
daugiau žinių, kad lietuvių 
divizijos Raudonojoje Ar
mijoje energingai kovoja 
prieš hitlerininkus, kad 
Lietuvoj pilni miškai par
tizanų, kurie veda kovą už 
savo tėvynės išlaisvinimą.

Minint metų sukaktį nuo 
Hitlerio barbariško užpuo
limo ant Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos kiekvienas są
žiniškas lietuvis turi būti

Vokiški kariai plėšia okupuotuose SSSR kraštuos gyventojus ir žudo juos. Bet kai 
kur jiems tenka su grobiu galą gauti. Paveikslas parodo, kaip vienoje vietoje 
Tarybą kovotojai sučiupo plėšikus ir juos paklojo.

pasiryžęs padėti visomis 
jėgomis Jungtinią Valstiją 
vyriausybei karą laimėti, 
padėti visomis jėgomis So- 
vietą; Sąjungai, Amerikos 

,geriausiai ir galingiausiai 
karo talkininkei, būti tik
ram, kad jau netoli ta va
landa, kada Jungtinės Tau
tos baigs pergalingai karą, 
kada Hitleris, Mussolinis, 
Mikado, Mannerheimas ir 
kiti fašistą vadai ir ją go- 
vėdos bus nušluoti nuo že
mės paviršiaus. Kovon už 
karo laimėjimą! Kovon 
prieš Kvislingus — penkta- 
kolonistus, Hitlerio agen
tus!

D. M. Šolomskas.
VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

MAKE 
EVERY 

PAY DAY,

BOND DAY
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SOVIETAI ATREMIA'NA
CIŲ STVRMVS TIES 

SEVASTOPOLIU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, birž. 20. — Sovietų pranešimas, išleistas 

vidunaktį, sakė:
Nuožmios kautynės buvo tęsiamos Sevastopolio sri

tyje birž. 19 d. Kitose fronto dalyse neįvyko svarbių at
mainų.

Sovietiniai laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskan
dino vieną priešų transporto laivą 15,000 tonų įtalpos.

Birž. 18 d. sovietiniai orlaiviai įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužeidė 25 vokiečių trokus, vežu
sius kariuomenę ir reikmenis; nutildė šešias priešų 
kanuolių baterijas ir 25-kis kulkasvaidžių punktus, sus
progdino du amunicijos sandėlius ir nuskandino vieną 
priešų torpedlaivį.

Sevastopolio fronte vokiečių fašistų kariuomenė, ne
paisant milžiniškų savo nuostolių, įnirtusiai atakuoja 
mūsų apsigynimo linijas. Mūsų pėstininkai, jūreiviai 
ir artilerija atmuša priešų atakas ir kerta jiems vis 
naujus ir naujus smūgius.

Per vieną tik dieną didvyriški Sevastopolio gynėjai 
sunaikino daugiau kaip pulką vokiečių pėstininkų ir 
20 tankų. Priešlėktuvinės Sovietų kanuolės numušė že
myn 10 oriešų orlaivių.

Sovietinės kariuomenės daliniai, veikdami Kalinino 
fronte, per dviejų dienų mūšius sunaikino apie 1,500 
vokiečių kareivių ir oficierių. Buvo sužeista aštuoni 
vokiečių tankai.

MASKVA, birž. 19. — Septyni Sovietų lėktuvai ko
votojai vienoje fronto dalyje susikirto su didesniu bū
riu vokiečių orlaivių ir per 45 minučių mūšį nušovė 
žemyn 10 priešų orlaivių. Sovietai neteko vieno lėktu
vo.

Charkovo fronte sovietinė kariuomenė per trijų die
nų kautynes atmušė skaitlingas priešų atakas, užmušė 
virš 1,000 vokiečių ir sunaikino devynis jų tankus.

Kalinino fronte vokiečiai buvo išmušti iš kelių po
zicijų. Paimta kiekis vokiečių į nelaisvę ir pagrobta 
kiek jų karo pabūklų ir amunicijos.

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choro dainų pamo

kose išgirdome chorui liūdną 
žinią: choras netenka jau tre
čio savo nario, Antano Yakš- 
čio, vieno iš stambiausių ir 
daugiausiai chorui pasidarba
vusių. Antanas buvo instrukto
rius visų šokių, su kuriais cho
ras įsigijo nemenką populiaru
mą visuomenėje. Mes jaučia
me susilpnėjirųą' savo jėgų 
netenkant drg. A. Yakščio, ku
ria išeina Dėdei Šamui tarnau
ti, grumties su fašistinėmis 
bestijomis už laisvos žmonijos 
gyvenimą.

Užsibaigus pamokoms ant 
greitųjų susigrupavome į paž- 
monį išleistuvių, kuriame buvo 
pareikšta Antanui padėkavo- 
nė už jo širdingą pasidarbavi
mą chorui. Palinkėta pasiseki
mo jojo darbuose kovoje su 
priešu ir laimingai grįžti į mū
sų eiles. A. Yakštys taipgi ta
rė savo žodį, kad buvo paten
kintas choro draugiška nuo
taika, ir kada grįš apgynęs ša
lies laisvę nuo piktųjų priešų, 
stos ir vėl į chorą tęsti kultū
rinį darbą. Chorui silpnėjant, 
ypatingai vyrų jėgoms savo 
kolonijoj, prisiėjo per suma
numą mokytojaus jieškoti iš 
Brooklyn© pagelbos ir gautas 
Antanas Brooklynietis. Mes 
jam dubeltavai dėkingi už jo 
pasišventimą su mumis dar
buotis. Mes turime ir daugiau 
brooklyniečių, kurie su mumis 
nuoširdžiai ir pagirtinai dar-

FA ŠI ŠTAI PAĖMĘ NE-
LAISVĖN DAUG 

ANGLŲ
Roma. — Fašistai skelbia, 

kad jie Tobruko fronte, Li- 
bijoj, paėmę šimtus anglų į 
nelaisvę ir užgrobę didelius 
sandėlius karo reikmenų.

buojasi. Antanas Navikas pui
kus tenoras ir šokėjų grupės 
narys-jaunuolis.

Mūsų grakščioji Valerija 
Petraškaitė, kuri rūpestingai 
pagamina žodžius kiekvienai 
naujai dainai, ■ dainuoja alto, 
dalyvauja šokių grupėje. Tai 
nepavaduojama mergina ir 
užsitarnavus pagarbą choro 
eilėse.

Mūsų Geo. Kazakevičius ne 
tik mokytojas, bet ir puikus 
o r g a n i z ątorius. Jis mūsų 
brooklyniečius narius atsiveža 
ir parveža. Per jo sumanų pa
sidarbavimą b r o o klyniečiai 
atėjo pas mus į talką, kitaip 
tai mes buvome visai nusilp- 
nėję, nes mūsų nekurie “vete
ranai” pavargo ar šiaip kokius 
priepuolius gavo, pasitraukė iš 
choro eiių. Nors pasidarė sun
kiau sumažėjus skaičiui narių, 
bet su padidinta energija, su
kaupus likusias jėgas, prigelbs- 
tint brooklyniečiams, su mūsų 
nenuilstančiu puikiu mokytoju, 
choras stengsis palaikyti savo 
populiarumą ir linksminti dar
bo liaudį mūsų daina ir veiks
mu šiose liūdnose gyvenimo 
valandose. O Antanui Yakščiui 
varde choro korespondentas 
reiškia didžią padėką už nuo
pelnus dėl mūsų. Linkime tau, 
drauge, sėkmingai išmokti val
dyti ginklą ir drąsiai apgalė
jus priešą, sveikam laimingai 
grįžti į namus, grįžti pas sa
vus. J. U.

Easton, Pa.

EAISVB Penktas Puslapta

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

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. Bus kalbėtojų ir iš kitur. 
Prašome dalyvauti. Kviečia Liet, ir 
Rusų Komitetas. (143-145)

Nepaprastas Gaisras
Birželio 11 d., šalia Bush- 

kill upelio ant Bushkill Drive, 
netoli nuo 13-tos gatvės, sude
gė keturių aukštų senas pasta
tas, Iron and Metal Co., pono 
Wm. Weitzman. Sudegė trys 
tūkstančiai senų auto-guminių 
padangų ir šiaip gumos padan
gom apvilkt, vertės 30,000' do
lerių. Sudegė mašinos ir prie
taisai padangom apvilkt. Buvo 
daug eksplozijų, gazolino ir 
šiaip kitoniškų chemikalų. Dū
mai kilo kaip debesys. Per 
karštas liepsnas ugniagesiai 
negalėjo prisiartinti. Nuostolių 
padaryta už 75,000 dolerių.

Lietuviai tą įstaigą vadino 
skrepjardžiu. Dirbo ten apie 15 
darbininkų ir vienas lietuvis, 
Domininkas Zaboras, kuris 
man pasakė, kad gaisras kilo

iš neatsargumo liejant į for
mas ištirpintą geležį, kuri ap
taškė pavojingas vietas.

Lietuviai Jaunuoliai U. S. 
Armijoj Tarnauja

Tarnauja gydytojas leite- 
nantas Juozas Urbonas.

Eiliniai kareiviai, iš kurių 
tarpo yra keli puskarininkiai, 
vis energiški vyrukai, štai jų 
vardai ir pavardės:

Kastantas Striaukas 
Justinas Dumbra 
Kazys Gedvilas 
Vincas Danelius 
Simanas Stonis 
Vytautas Ratinis 
Kazys Kupetis 
Walteris Morkauskas 
Albertas šlapikas 
Jokūbas Yakaitis 
Ričardas Biga 
Stasys žemgalis 
Juozas Jurgaitis 
Juozas Januškis-Johnson 
Antanas ūsas.
Visiem laimingos pergalės 

sumušus Hitlerio ir Japonijos 
banditus sveikiem sugrįžt na
mo.

Išgąstis Kirpykloj
Mano kaimyno kirpyklon 

atėjo senukas, 62 metų, apsi
kirpo, apsiskuto ir iš barzda- 
skutyklos krėslo anei krust. 
Kirpikas Andrius apsižiūrėjo, 
kad jo kostumeris atrodo ne- 
begybas, miręs. Pašaukė ligo
ninės ambulansą, ir laidotuvių 
direktorių. Su policijos žinia 
visus reikalus sutvarkė.

Aplankykite Ligonę
Antri metai serga Antonc- 

ta Kaulienė, kuri priguli prie 
LDS. Per jos vyrą Vincą buvo 
padarytas nusiskundimas, kad 
draugai neaplanko ligonės. Sa
vo laiku drg. A. Kaulienė yra 
pasidarbavusi ir aukavusi vi
suomenės reikalam.

Užmušė Vaiką
Birželio 11 d., 11 metų vai

kutis, Riegel, pabėgo po troku 
ir ratas perėjo per jo krūtinu- 
kę. Mirė už kelių minutų. Vai
kučio tėvas iš gailesčio apal
po.

Piknikas Raudonojo Kryžiaus 
Naudai

Birželio 13 d., Martin Len- 
čius ant savo ūkės, kur yra 
pastatyta piknikam salė, ne
toli nuo Alpha, N. J., buvo su
rengęs pikniką savo vardu, 
naudai Raudonojo Kryžiaus, 
žmonių buvo vidutiniškai, gal 
lietus kiek pakenkė. Lenčius 
yra lietuvis'patrijotas. Ačiū 
jam už pasidarbavimą.

Piknike lankėsi svečias A. 
Švėgžda iš Bridgeport, Conn.

V. J. Stankus.

Toronto, Canada
Bangos Choras Sezoną Baigė 

Gražiu Koncertu
žiemos sezono užbaigimui, 

Bangos Choras surengė birž. 6 
d. Labor Lyceum salėje kon
certą. Koncertas visais atžvil
giais pavyko gerai: publikos 
buvo daug, programa buvo 
įdomi ir graži.

Koncertą pradedant ir už
baigiant choras padainavo po 
keletą dainų. Dainavo daug 
naujai išmoktų gražių lietu
viškų liaudies dainelių ir ke
lias pakartojo išmoktas seniau. 
Dąinos, kaip ir jų sudainavi- 
mas, publikai labai patiko, nes 
ištikrųjų jos buvo puikiai su
dainuotos.

Šiuo koncertu Bangos choras 
įrodė, kad jis savo žvaigždę 
laiko aukštai ir neleidžia jai už-

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 
•> Importuotų ir Vietinių

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

gęsti. Choras per visą sezoną 
darbavosi gražiai ir suruošė 
keletą savo koncertų-operečių, 
bei dalyvavo kitų draugijų pa
rengimuose. Ir visados pasiro
dė kuo geriausiai. Kiekvienas 
jo scenoje pasirodymas teikė 
publikai švelnaus malonumo ir 
pasigėrėjimo. Todėl tai, toron- 
tiečiai taip savo chorą myli ir 
į jo parengimus skaitlingai 
lankosi.

Visas tas Bangos Choro vei
kimas, jo parsilavinimas, jo 
dainos, leidžia torontiečiams 
didžiuotis, kad jie turi tokį 
puikų savo chorą.

Už tuos choro atsiekimus 
didelis kreditas priklauso cho
ro pirmininkui drg. Ch. Degu
čiui ir drg. F. Laurusevičiui, 
kurie daugiausiai dėl choro 
darbuojasi ir visiems choro 
reikalams bei parengimams 
vadovauja.

Šių, kaip ir kitų draugų bei 
draugių choristų pasišventi
mas chorą taip aukštai iškėlė 
ir toje aukštumoje jį garbin
gai išlaiko.

Visi dainos ir grožio mylėto
jai nuoširdžiai linki choris
tam ir jų vadams nenuilsta
mos energijos pasirinktoje me
no srityje.

Išskiriant visus choristus, 
žodis tenka tarti dėl draugės 
H. Degutienės. Draugė Degu
tienė yra tikra choro pažiba, 
daugiausiai pasižymėjusi ir la
biausiai publikos mylima solis
tė. Šiame koncerte, kaip ir ki
tuose draugė sudainavo keletą 
dainelių ir, kaip visados, jos 
publika nuo scenos nenorėjo 
paleisti.

Mūsų Scenoje Naujenybe
Didžiausiu mūsų scenos 

trūkumu per metus buvo tas, 
kad neturėjome savo stygų or
kestro. Prieš keletą, metų bu
vo suorganizuotas jaunuolių 
stygų orkestras, bet jis kelis 
sykius pasirodęs vėl dingo. Ir 
vėl mūsų scena kentėjo lietu
viško stygų orkestro badą. Bet 
dabar jau tas stygų orkestras 
yra. Draugo Strazevičiaus pa
stangomis jis liko prieš porą 
mėnesių suorganizuotas ir jau

antru kartu pasirodo scenoje. 
Tai didelis mūsų meno srityje 
laimėjimas.

LaiKe šio koncerto tas stygų 
orkestras atliko keletą labai 
gražių numerių. Nors orkes
tras dar jaunas, bet jau suge
bėjo duoti labai puikius ir sun
kius numerius, ir kas svar
biausia, juos atliko gerai. Tie
sa, vienas-kitas nežymus sukri
kimas pasitaikė, bet tas, kaip 
naujiems ir jauniems daly
viams dovanotina. Dovanotina 
labai, nes bendrai visi muzi
kos numeriai buvo atlikti labai 
puikiai.

Antra naujenybė — tai šo
kėjai. Su didžiausiu džiaugs
mu mes apie juos galime kal
bėti, nes jie buvo ne tik nauj- 
jenybė, bet iš viso pirmą sykį 
mūsų scenoje pasirodė.

šešios poros tautiškais rū
bais pasipuošę šoko du seno
binius lietuvių tautos šokius. 
Tų šokių neatpasakosi — juos 
reikia matyti. Patys šokėjai ir 
tie tautiški rūbai darė labai 
gražų vaizdą.

Visi vyrai lietuviškomis 
šiaudinėmis skrybėlėmis, bal
tais marškiniais, susijuosę tau
tiškomis juostomis. Moterys 
taipgi tautiškuose rūbuose. Jų 
lietuviškos juostos gražiai 
švyturiuoja joms besisukinė
jant, o platūs ir ilgi andarokai 
suka vėją.

Jie skrieja ratu, kaip tikras 
lietuviškas pievose bešokąs 
jaunimas, trepsi kojomis, plo
ja rankomis, sukasi. O spalvų 
margumas tik mirga, juda.

Tas šokis žiūrovams suteikė 
tikro malonumo ir savo gimto
jo krašto gražiuosius prisimi
nimus.

Viena yda, kurią prisieina

paminėti, tai buvo ta, kad ne 
visos moterys buvo tikrais,tau
tiškais rūbais. Tas kenkė vi
sam vaizdo gražumui ir šokių 
originalumui. Ateityje reikėtų 
to vengti.

Bendrai, šokiai pavyko ge
rai ir publika griausmingu 
rankų plojimu jų pasirodymą 
ir šokius užgyrė. Daugiau to
kių tautiškų šokių mūsų sce
nai !

Šiuos šokius iš Chicagos at

vežė draugai Railai, o šokėjus 
sumokino ir scenai paruošė 
draugė Janauskienė.

Mūsų naujoms šokėjoms ir 
šokėjams kuo ddižiausios ener
gijoj ir pasiryžimo tęsti pradė
tąjį darbą toliau!

Prisiminus šį Bangos choro 
koncertą, tenka pasakyti, kad 
parengimų sezonas liko užbai
gtas vienu iš gražiausių ir 
puikiausių koncertų.

Torontietis.

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., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SAM WALDMAN 
Sam's Bar & Grill

40 Beard St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

GREEN STAR RAR & GRILL f
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

G uncijų bonka 50c.
Užsakyrnus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

r—™——-»

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

_____ ———-_____________ _____

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hcwes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA 
ilraborius-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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir Žalių

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks; 
lūs ir krajavuš 
sudarau su ame
rikoniškais. • Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Siūdins
(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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes j 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

-—



Šeštas Puslapis
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Pirmadienis, Birželio 22, 1942

Paminėkite Karo Sukaktį Su Pagarba Ir 
Parama Didvyriškiem Kovotojam Prieš Na 

cius! Išgirskit Hopkins, Robėson Ir Kitus!
Birželio 22 dieną sueina me

tai laiko, kai Hitleris ir jo šai- 
ka užpuolė Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą. Per 
gus aštriausių mūšių 
kovojant tūkstančių 
frontuose, Sovietų 1 
Raudonoji Armija didvyriškai 
atlaikė ruduosius barbarus na
cius. Tuomi ji iššaukė viso pa
saulio ir visų sluoksnių pado
riuose žmonėse sau pagarbą. 
Ji suteikė visam pasauliui vil
tį pergalės ant žvėriškojo na
cizmo ir jo talkininkų.

Birželio 22-ra tapo 
kratiją mylinčių žmonių 
visame pasaulyje. Tą 
mobilizuojama pagalba didvy
riškiems Sovietų Sąjungos ko
votojams.

Didžiojo New Yorko gyven
tojai tą dieną minės milžiniš
ku masiniu mitingu Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke, šį pir
madienį, birželio 22-ros vaka
rą.

Lietuviai kviečiami dalyvau
ti ir prašomi įsigyti bilietus iš 
anksto. Gaunami pas Lietuvių 
Komiteto iždininkę L. Kava
liauskaitę, Laisvės raštinėj.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus Harry Hopkins, preziden
to Roosevelto artimiausis san- 
darbininkas ir Apsigynimo Pa-

gal bos Programos prižiūrėto
jas. Taipgi kalbės majoras La 
Guardia, vyskupas William T.

tuos il- 
i metus, 
i mylių 
Sąjungos

demo- 
diena 
dieną

Fiorello H. LaGuardia, 
miesto majoras, vienas iš kal
bėtojų Rusijai pagalbos mi
tinge.

Manning, rabinas Stephen S. 
Wise, ir būsiąs atstovas iš So
vietų ambasados, Washingto
ne.

Įspūdingoj meno programoj 
dainuos garsieji solistai Paul 
Robeson, kuris ir kalbės, ir 
Jan Pierce, taipgi dainuos 
Philharmoniškas Liaudies Cho
ras ir skambins žymusis pia-

nistas Arturas Rubinstein, šią 
programą sudarė klasikinių 
koncertų rengėjas S. Hurok.

Mr. Allen Wardwell, Rusi
jai Karo Pagalbos special ės 
kampanijos vedėjas didžiaja
me New Yorke, pareiškė, kad 
mitingas bus vienu iš žymiau
sių punktų “atidavimui nacio- 
nalės pagarbos nuo Jungtinių 
Valstijų žmonių mūsų talkinin
kams, Rusijos žmonėms, už 
vienus metus jų didvyriško at- 
laikymo nacių užpuolimo . . .

“Politika ir filosofijos nekliu
do mūsų pasigrožėjimui ir pa
garbai Rusijos žmonėms, ką 
mes ir norime išreikšti tame 
mitinge. Jo programa yra tai
koma pareikšti mūsų asmeniš
ką pagarbą tiems, kurie gyni
mu savo gimtojo krašto gelbsti 
ir mums apginti savąjį.’’

Tai taip kalba žymūs mūsų 
šalies ir miesto piliečiai. Lie
tuviai, kurių gimtinės Lietuvos 
išlaisvinimas nuo bučeriškų 
nacių priklauso daugiausia 
nuo Sovietų Sąjungos sėkmin
gos kovos prieš hitlerizmą, 
raginami būti dalyviais šio is
torinio mitingo šį vakarą, bir
želio 22-rą, Madison Square

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti.

Iš Miesto Salės Irgi 
Išrito Gumą

Atėjęs Miesto Salėn pereito 
ketvirtadienio rytą majoras 
LaGuardia užkabino koja už 
patiesalo ant grindų. Biskį pa- 
pykęs ant skerspainės, apsi
žiūrėjo, kad būta guminės, tad 
priprastu jam gyvumu riktelė
jo, kad šalies reikalams trūks- 

už
Jis įsakė vi

su-

ta gurno, o čia gi gumas 
kojų kabinėjasi.
sus guminius patiesalus 
rinkti ir atiduoti Į dabar ren
kamą karo reikalams gurno 
sandėli, kad tuomi parodyti 
pavyzdį ir kitiems.

Elm- 
einant

Joseph Fontana, 
hurst, sužeistas buso 
skersai gatvę prie 22nd St. ir 
1st Avė., N. Y.

KAS BUS VEIKIAMA PER RUSIJA! 
PAGALBOS SAVAITĘ?

New Yorko miesto majoras susiedijos skale įvyks per sa- 
Fiorello H. LaGuardia savolvaitę didžiajame New Yorke 
proklamacija paskelbė Rusijai , ir Westchester apskrityje. Tai 
Pagalbos Savaitę nuo birželio tik mitingai amerikine skale, 
20-tos baigiant 27-ta. Jis atsi- ruošiami pačių susiedijų. Dau- 
šaukė į gyventojus pasidarbuo-i geĮis nacionalių grupių taipgi 
ti, kad ta proga suteikti ko- turės tam masinius mitingus 
daugiausia paramos tai šaliai, savo kalboje, 
kuri savo didvyriškomis kovo
mis padeda ir mūsų pergalei tam tikslui įvyks birželio 25 d. 
ant fašistinės Ašies. į vakarą, Pil. Kliubo salėj, 280

Vienu iš žymiausių veiksnių j Union Avė., Brooklyne. Kal
bus birželio 22-ros vakarą, bes Jonas Siurba ir Dominin- 
Madison Square Gardene įvyk- j kas šolomskas.
siantis masinis mitingas. Bet Birželio 25, 26 ir 27-tą įvyks 
tai ne vienintelis newyorkieciu rinkliava su dėžutėmis po visą 
veiksnys Sovietų Sąjungos pa- miestą. Rinkliavai yra miesto 
ramai. j Labdarybės Department© iš-

Apie 50 mažesnių mitingų | duotas leidimas ir jo kopija,

yra ant
Dėžutės
Lietuvių 

Sąjungai 
j. Kava-

pasirašyta komis ionieriaus 
William Hodson’o, 
kiekvienos dėžutės, 
jau gaunamos pas 
Komiteto Sovietų 
Gelbėti iždininkę I
liauskaitę, pas sekretorę Aldą 
Orman ir pas kitus komiteto 
narius ir vietos veikėjus.

Lietuviai, tikimasi, energin
gai pasidarbuos šiam, kaip 
kad pasidarbuoja ir kitiems 
svarbiems tikslams.

masinis mitingas Webb Nuteista Visą Amžių 
Kalėti, Kiti Du Eis 

Elektros Kėdėn

Dalyvaukime Rinkime Auky Del Mediką 
les Pagalbos Soviety Sąjungai

‘ Birželio 22 sueina lygiai 
metai laiko, kai Hitlerio fašis
tinės gaujos pradėjo karą 
prieš Sovietų Sąjungą, pir
miausia paleidžiant peklišką 
karo mašiną ant Lietuvos.

Gubernatorius Lehmanas ir 
New Yorko miesto majoras La 
Guardia paskelbė birželio 20 
—27 kaipo savaitę teikimo pa
ge! bos Sovietų Sąjungos žmo
nėms, kurie taip didvyriškai 
kovoja prieš žvėrišką fašizmą.

Per tą laiką po visą šalį bus 
.suruošta daug masinių
gų ir visokiais būdais bus ren
kamos aukos 
pagelbos raudonarmiečiams ir 
civiliams Sovietų Sąjungos gy
ventojams.

Birželio 25, 26 ir 27 bus au
kų trinkimo dienos (Tag 
Days). Per tas dienas visur 
aukos bus renkamos. Planuo
jama surinkti iki $6,000,000.

Todėl reikalinga kuodau- 
giausia aukų rinkėjų.

Mes, lietuviai, taipgi turime 
žymiai prisidėti prie to darbo.

Mes žinome, kad tūkstančiai 
lietuvių yra Raudonojoj Ar
mijoj. Mes žinome, kad prisi
dėdami prie to darbo mes taip
gi daug pagelbėsime ir tiems 
lietuviams, kurie kartu su ki
tais Sovietų Sąjungos žmonė
mis taip narsiai kovojo prieš 
Hitlerio fašistines gaujas.

Mes kviečiame Brooklyn© ir 
apylinkes lietuvius į susirinki
mą, kuris įvyks rytoj vakarą 
(birželio 23), Laisvės salėje.- 
Šiame susirinkime bus nurody
ta, kur ir kaip rinkti aukas. 
Kiekvienas gali šiek tiek prisi
dėti prie Šio svarbaus darbo. 
Todėl mes prašome visų ateiti 
į šį susirinkimą.

Sąjungai Gelbėti.

Pagerbs Kompazitoriu

m itin-

del medikalės

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
j kariuomenę. Prašome 
šaukti. Pageidaujama, 
kreiptų teisingas vyras 
Mr. J. Betaut, 558 9th 
York City, N. Y.

(145--148)

greit atsi- 
kad atsi- 

su pinigais.
Ave., New

kompozitorius

bus pagerbtas

Elmo Russ, 
populiariškos dainos Amerika 
Visad Laisva, 
specialiai jam suruoštame ban-
kiete birželio 30-tos vakarą, 
viešbutyje Wellington, New 
Yorke. Tarp kitko, programoj 
bus sudainuota ir jo daina.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

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

(145—150)

Vieta — 
namuose, 
pilnu už-

B Erge n 
198 Ste-

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)

Reikalinga Vaikui Vieta
Richmond Hill arba Brooklyno 

apylinkėj norėčiau surasti šeimą 
kuri sutiktų užlaikyti keturių metų 
vaiką. Kas norėtų paimti vaiką, 
meldžiu atsišaukti, pranešant sąly
gas, sekamai: Helen Feiperis, 101-54 
llOth St., Richmond Hill, N. Y.

(145—147)

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, 
j mėnesi, taipgi 
padirbtumėt 3 

dieną prie abel- 
Kreipkitės: 467

Lietuviui Rakandu Krautuvea

IfAWAWAWAWAWAWAWAWA

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

Vaizdas iš judžio “Raudonieji Tankai'’ jau kelinta sa
vaitė rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 4 2nd St., New 
Yorke. Teatras yra vėsus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

I

JONŲ PARE
RENGIA JONAS BALEŽENTIS

SAVO SALĖJE, 49 TEN EYCK STREET
BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, Birželio 24 June
Jonas Baležentis širdingai kviečia visus Jonų draugus 
ir drauges į šią Jonų Parę, švento Jono dienoje, šį tre
čiadienį, birželio (June) 24 d.

Jonas Baležentis pavaišins visus skaniais valgiais

a
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elektros

Dienraščio LAISVES Didysis

PAKVIETIMAS

didele atsakomybe 
sufiguruojąme, pa-

teisėjas 
pereitą

tik 
ty- 
su- 
vi-

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
Puiki Dainų Programa. Daug Chorų, Daug 

Jaunimo iš Kitų Miestų

Sekmadienį, Liepos 5 July
Prasidės 1 Valandų Dienų

Muzika nuo 3 valandos Programa 6 valandą

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

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

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

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

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

H
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Gera Orkestrą Šokiams
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Dovanos prie Įžangos bilietų perkant iš anksto

Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps

Madeline Webb, kuri kadai
se turėjo viltį tapti Broadvės 
žvaigžde, tapo nuteista visą 
amžių kalėti, o jos meilužis, 
Eli Shonbrun, vagišiukas, ir 
John D. Cullen, jų suokalbio 
dalyvis, nuteisti mirti 
kėdėj.

Bausmes paskyrė 
Jonah J. Goldstein
penktadienį. Jie visi buvo džiū- 
rės pripažinti kaltais nužudy
me Mrs. Susie Flora Reich, vi
duramžės, pasiturinčios pabė
gėlės iš Lenkijos. Bet džiūrė 
rekomendavo Madelines pasi
gailėti. Su ta rekomendacija 
ji galėjo būti nuteista 
dviem dešimtim metų, bet 
rinėjimuose jos rekordų 
rasta, kad jinai nebuvus
sai nekalta lelijėlė, aplinkybių 
auka; kad jinai nebuvus nei 
garbės studentė, kaip ji sakė
si, nei labai gabi, tik šiaip sau 
smaguriavimų jieškanti ir la
bai daug apie save mananti 
mergšė.

Madelines rolė pačiame nu
žudyme nebuvo aiškiai nusta
tyta teisme, bet buvo nustaty
ta, kad ji patarnavo atvilioti 
Mrs. Reich į Sutton viešbuti, 
kur ji buvo atrasta apiplėšta 
ir nužudyta.

Jonas Jurevich, savininkas 
Cleveland Palace, 234 Cleve
land St., arti Fulton St., Brook
lyn©, minės savo gimimo ir 
vardo dieną — Jonines, ant
radienį, birželio 23-čią.

Jis užkviečia visus Jonus, ir 
taipgi tuos vyrus ir merginas, 
kurių gimtadienis bus 23-čią 
birželio ateiti pas jį, kaitų su 
draugais, ir linksmai praleisti 
vakarą. Užtikrina atsilankiu
siems gera pavaišinimą.

(145-146)

1/
ROBERT LIPTON

GRAND ST.,
D žl ule rial yra gražiausios

701
ir

BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanos

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

NOTARY 
PUBLIC

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

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

Pritaiko
AKINIUS

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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