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Tai mes jau įžengėme į ofi- 
cialę vasarą, šią vasarą gali 
būti puikiausi javų derliai, ta
čiau ne tas ją padarys žmoni
jai atmintina. Ne! 1942 metų 
vasarą istorine padarys įvykiai 
karo frontuose.

Kiekviena šitos vasaros die
na, kiekviena valanda, taigi, 
bus labai brangi, labai svarbi. 
Sekanti trys-keturi mėnesiai 
nulems gal būt šimtmečius. Su 
didžiausiu pasiaukojimu kiek
vienas mūsų krašto patrijotas 
per šį laikotarpį dirbs tam, 
kad sustiprinti karines šalies 
pastangas ir jis nekantriai ste
bės kiekvieną veiksmą karo 
frontuose.

Aukodamiesi darbui ir karo 
laimėjimui, mes galime di
džiuotis, kad gyvename tokį 
laikotarpį, kai rišama žmoni
jos ateitis.

“Hitlerio nugalėjimas priva
lo būti padarytas šiais metais 
dėlto, kad jis, Hitleris, neša 

*■ visai žmonijai nepakenčiamas 
nelaimes. Karas neturi būti 
pratęstas nei vienos bereika
lingos dienos, — tokis tai pri- 

Ivalo būti mūsų lozungas šian
dien.”

> Šitaip rašo Aleksiejus Tols
tojus, žymusis rusų rašytojas, 
giminaitis Levo Tolstojaus. Ir 
toliau Tolstojus šitaip aiškina 

l1 "Raudonojoj žvaigždėj”:
“Tegu Goebbelso propagan

dos kipšas sau velniškai šyp
sosi, bet faktai yra toki: Pa
vasaris praėjo, atėjo vasara, ir 
darosi vis aiškiau, kad hunai 
nėra toki, koki jie buvo. Tie
sa, jie dar mušasi, bet jau mu
šasi labai sunkiai alsuodami. 
Štai, prie Sevastopolio žmogui 

4* sunku net kvapą atgauti dėl 
to, kad visur krūvos pūvančių 
vokiečių ir rumunų lavonų...”

Rašytojas turi viltį, kad ant
rasis frontas bus greit atida
rytas, kad Amerikos bombe- 
riai greit pradės taškyti Vo
kietijos miestus, kad patys vo
kiečiai bus priversti šaukti 
‘‘šalin Hitleris!”

Padrąsinančią kalbą pasakė 
S tarybinės Lietuvos respublikos

prezidentas, Justas Paleckis. 
Paleckis, beje, yra ne tik ta
rybinės Lietuvos prezidentas, 
bet ir visos SSSR vice-prezi- 
dentas, Kalinino padėjėjas.

Paleckis kalbėjo aukščiau- 
1 t šio Tarybų Sąjungos parla

mento arba Sovieto posėdyje. 
Jis kalbėjo tuojau po Moloto
vo. Ir Paleckis pasakė, jog 
“Lietuvos liaudis žino, kad So- 

/ vietų Sąjungos — Didžiosios
1 Britanijos 20 metų bendro ap

sigynimo sutartis priartina tą 
dieną, kurią Hitlerio govėdos 
iš Lietuvos bus išgrūstos ir se- 

I nojoj Lietuvos sostinėje, Vil
niuje, ir vėl plevėsuos raudo
noji vėliava.”

Šis Paleckio pareiškimas pa
tiks lietuviams patrijotams, 
bet jis nepatiks tiems lenkams 
imperijalistams, kurie dar vis 
plepa, būk Vilnius turėsiąs 
priklausyti būsimajai Lenkijai.

J Visame laisvę mylinčiąjame
pasaulyj birželio 22 diena bu
vo paminėta nepaprastai iškil
mingai, labai gražiai. Milijo
nai žmonių, kurie prieš metus 
laiko apie Tarybų Sąjungą ne
turėjo mažiausio supratimo 
arba neigiamai ją suprato, da
bar yra visiškai pakeitę savo 
nuomones ir entuziastiškai tą 
šalį remia.

Toks pasikeitimas pasireiš
kė ne tik darbininkuose ir far- 
meriuose, bet ir intelektuali- 

, joj.
Kiekvienas padorus žmogus, 

klaidingai manęs ir kalbėjęs 
apie Sovietų Sąjungą prieš me- 

i į tus laiko, dabar prisipažįsta 
klydęs. Tik visiški sugedėliai 
“laikosi savo.” Bet kas tokių 
paiso!
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Didelis Smūgis Jungti
nėm Tautom: Pasida
vė Anglai Tobruke

Vok. Neteko 100,000 
Kariuomenės prie

Sevastopolio
Maskva. — Čionai pripa

žįstama, kad vienam sekto
riuje Sevastopolio fronte 
naciams pavyko pasivaryti 
pirmyn ir įvaryt kylį į vie
ną liniją, tačiau tai jiems 
pavyko tiktai per didžiau
sius kaštus. Jau šešiolika 
dienų eina žiauriausias na
cių puolimas ant šio uosto. 
Raudonoji Armija kerta 
priešui be pasigailėjimo. 
Apskaitoma, kad naciai 
bus jau netekę sužeistais ir 
užmuštais apie šimto tūk
stančių savo kareivių.

Hitleris, matyt, norėjo 
paimti Sevastopolį prieš 
birželio 22 dieną, kuomet 
sukako lygiai metai nuo jo 
užpuolimo ant Sovietų Są
jungos. Bet didvyringa 
Raudonoji Armija neleido 
jam pasiekti šitą tikslą ir 
pasauliui pasigirti laimėji
mu. Sevastopolis tebėra So
vietu rankose!

Chinai Užmušė 1,300 Ja
ponų; Atrėmė Kitus
Chungking. — Chinai už

mušė bei pavojingai sužei
dė 1,300 japonų Hon£n pro
vincijoje ir atrėmė didelį jų 
būrį Kiangsi geležinkelio 
fronte.

Chinijos karo ministeris 
gen. Ho Ying-Chin prana
šauja, jog japonai trumpu . 
laiku taip suklimps Chini- 
joj, kad jie negalės su gana 
didelėmis jėgomis užpult 
Sovietų Sąjungą.

(Jau kelintą kartą chi
nai pranašauja, kad Japo
nija rengiasi užpult Sovie
tus. Sako, kad japonai tuo 
tikslu subūrė milioną savo 
kariuomenės M a n c h ukuo 
krašte prie rubežiaus su so
vietiniu Sibiru.)

Stalino Sūnus Pagerbtas
Už Narsą

Maskva. — Lakūnų pul
kininkas Vasilius Juozaitis 
Stalinas, antras sūnus So
vietų premjero J. V. Stali
no, tapo apdovanotas Rau
donosios Vėliavos Ordinu 
už atlikimą paskirtų jam 
pareigų su narsa ir drąsa. 
Kartu su Stalino sūnum 
buvo pagerbti tuo pačiu or
dinu ir 24 kiti sovietiniai 
lakūnai.

Pereitais metais, tuojau kai 
Hitleris užpuolė Tarybų Są
jungą, šitų žodžių rašytojas 
skaitė žymaus vokiečių rašy- , 
tojo Lion Feuchtwangerio ra
šinį. Neturiu to rašinio po ran
ka, bet jo turinys, atsimenu, 
buvo, daug maž tokis: Neži
nau, kuo šis karas baigsis, bet 
žinau vieną dalyką, būtent, 
kad pasaulis turės pakeisti sa
vo nuomo.nę apie Tarybų Są
jungą; Tarybų kraštas įrodys, 
kas yra herojizmas, kaip rei
kia priešą mušti.

Na, ir šiandien Feuchtwan
gerio žodžiai pilnai pasitvirti
no !

Lietuviškojo Dalinio Raudonojoj Armijoj kapitonas Nariūnas, anti-tankinių ka- 
nuolių komandierius mokina lietuvius raudonarmiečius, kaip tą kanuolę operuo
ti. Lietuviai raudonarmiečiai: Juškenas, Zubovas, Runkauskas ir šulkus. Pa

veikslas prisiųstas per radiją.

JAPONAI APŠAUDO 
KANADA

OTTAWA, Kanada. — 
Valdžia paskelbė, kad pir
mu sykiu pribuvo japonų 
submarinas prie Kanados ir 
bombardavo telegrafo sto
tį Estavan Point, ant Van
couver salos. Nuostolių ne
padaryta, bet tas parodo, 
kad priešas jau pradeda 
pasiekti Amerikos sausže- 
mį. ______ __

WASHINGTON, birž. 22. 
— Jungtinių Valstijų lakū
nai nuskandino jau devynis, 
o gal dešimt Japonijos lai
vų ties amerikinėmis Aleu- 
tų salomis.

BAISŪS NACIŲ NUOSTOLIAI
PRIE SEVASTOPOLIO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 22. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė birželio 21 d. atmušė nuolatines 

įnirtusias atakas vokiečių fašistų. Vokiečiai, nepaisy
dami baisių jiem nuostolių, įvarė vieną kylį į sovieti
nius Sevastopolio apsigynimus.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Praeitą savaitę, nuo birželio 14 iki 20 d. Sovietų la

kūnai ir priešlėktuvinės kanuolės sunaikino 264 vokie
čių orlaivius, vienus oro kautynėse, kitus pačiose prie
šų stovyklose. Sovietai neteko 103 lėktuvų.

Sovietiniai lakūnai birž. 20 d. įvairiose fronto daly
se sunaikino ar sunkiai sužeidė 16 vokiečių tankų, 60 
trokų ir automobilių su nacių kariais ir reikmenimis, 
dvi kanuolės, 14 mortirų, 20 priešlėktuvinių kanuo- 
lių, kelis gazolino trokus ir išvaikė, dalinai sunaikin
dami, dvi kuopas priešų pėstininkų.

“Nacių Armija Nebegali Fra- 
vest Visuotiną Ofensyvą,”

Pareiškė
Maskva. — Paminėjimui 

vienų metų herojiškos So
vietų kovos prieš hitlerinę
Vokietiją, Sovietų Sąjun
gos prezidentas Kalininas 
rašo dienraštyje “Izviesti- 
ja” straipsnį. Jis sako, 
kad “mūsų smūgiai sudau
žė pasaką apie vokiečių ar
mijos nenugalimumą.” Ka
lininas sako, kad kalbant 
apie tolimesnę karo eigą, 
galima daryti išvadą, jog 
“vokiečių armija nebėra to-

Fašistai Perdaug Giria
si Tobruku

London, birž. 22. — An
glai pripažįsta, kad fašistai 
drožė jiems didį smūgį Li
bijoj, kur vokiečiai ir ita
lai užėmė uostą Tobruką. 
Bet angiai sako, kad fašis
tai perdaug giriasi, skelb
dami, būk jie suėmę 25 
tūkstančius Anglijos karių 
tame mieste ir apylinkėj.

(Kai kurie kritikai anglų 
Churchill’io valdžios spėja, 
jog Churchill’is tyčia pa
brėžia anglų nelaimę To- 
bruke, Libijoj, kad tik ne- 
atidaryt antro k a r i nio 
fronto prieš Hitlerį Euro
poj šiemet.) 

Kalininas
kia tvirta, kad galėtų pra
vesti visuotiną ofensyvą vi
su frontu.” Tiesa, ji gali 
daryti užpuolimus atskiruo
se sektoriuose, bet už tai ji 
turės užmokėti didžiausius 
kaštus.

Pasak Kalinino, nącių ar
mija dabar silpnesnė, negu 
ji buvo prieš metus laiko. 
Jos ir sudėtis pasikeitusi. 
Tada ji buvo perdėm iš vo
kiečių, o dabar susideda iš 
daugelio tautų, kurias Hit
leris pavergė.

BEAVERBROOK UŽ 
ANTRĄ FRONTĄ

Birmingham, Anglija. — 
Birželio 21 dieną kalbėjo 
masiniame susirinkime lor
das Beaverbrook. Susirin
kimas buvo sušauktas pa
sveikinimui Sovietų Sąjun
gos ir atžymėjimui jos kar
žygiško atsilaikymo prieš 
nacius.

' Lord Beaverbrook pasa
kė: “Mūsų armija pilnai 
aprūpinta antram frontui. 
Ji tik laukia progos ir nori 
pulti priešą. Antras fron
tas turėtų būt kuogreičiau- 
sia atidarytas.”

RAUDONARMIEČIŲ
NARSOS ŠALTINIS

New York. — Johannes 
Steele, žinių aiškintojas 
per radiją, davė pranešimą 
sekmadienį apie savo pasi
kalbėjimą su sovietiniu ka
pitonu Sergijum Kurnako- 
vu, kariniu bendradarbiu 
žurnalo “Soviet Russia To
day.” Kurnakovas neseniai 
parašė knygą apie “Kovo
jančias Rusijos Jėgas,” ku
rią Steele vadina geriausiu 
raštu tuom Plausimu.

Kapitonas Kurnakovas 
sakė tam radijo žmogui:

“Raudonoji Armija tai 
yra armija iš visų žmonių... 
Kiekvienas jaunuolis gali 
tapt Raudonosios Armijos 
oficierium, jeigu tik jis tu
ri reikalingo tam gabumo.

“Jau net ir perdaug bu
vo šnekama apie politinius 
komisarus Raudonojoj Ar
mijoj. Pasakojama, kad po
litinis komisaras esąs šal
tinis narsos ir disciplinos 
raudonarmiečiams. Tikru
moj jis nėra toks šaltinis, 
bet jis perleidžia Raudona
jai Armijai narsą ir draus
mę, kuri pareina iš sveikos 
žmonių gyvenimo santvar
kos.”

Honululu, Hawaii, birž. 
22. — Jungtinių Valstijų 
generolas Delos C. Em
mons ragina civilius Haw
aii salų gyventojus greit iš- 
sikraustyt iš tų salų, nes 
gręsia joms pavojus iš ja
ponų pusės.

London. — Anglijos val
džia pripažino, kad garsu
sis Libijos uostas Tobruk 
pasidavė naciams ir ita
lam. Šis Ašies spėkų laimė
jimas skaitoma neapsako
mai skaudžiu smūgiu vi
soms Jungtinių Tautų kari
nėms pastangoms.

Apart Tobruko, gen. Er
win Rommelio naciškos jė
gos paėmė taipgi uostą 
Bardia, kuris randasi tik 
už septynių mylių ir pusės 
nuo E g i pto rubežiaus. 
Taipgi paėmė tvirtovę Bir 
EI Gobi, kuri randasi už 
40 mylių nuo Tobruko į 
pietus.

Labai rimtas pavojus 
pradeda grūmoti visam E- 
giptui. Londonas neslepia, 
kad visa padėtis dabar la
bai kritiška.

Tobrukas, kuris keliais 
atvejais buvo apsuptas ir 
per daugelį mėnesių atsi
laikė, pagaliau buvo pri
verstas pasiduoti po 24 va
landų kruviniausio mūšio. 
Gen. Rommel sutraukė vi

Cripps Sako: “Įsiveržkim 
Europon” prieš Hitlerį

London. — Birželio 20 
d. Stafford Cripps kalbėjo 
parlamente ir žadėjo, kad 
neužilgo Jungtinių Tautų 
karo spėkos pradės iš an
tro fronto kriušinti Hitle
rio mašiną. Jis sakė: “su 
pasiryžimu maršuosim per 
Berlyną, pakol sustosime.”

Cripps nurodė, kad Hit
leris jaučia šitą Jungtinių 
Tautų žygį, bet tas žygis 
gali būti padarytas pir
miau, negu jis tikisi. Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos suvieny
tos gamybinės spėkos leis

AMERIKOS LAKŪNAI SUŽEI
DĖ JAPONŲ ŠARVUOTŲ 

NUSKANDINO TRANSPORT/

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, birž. 21. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido šitokį pranešimą:
Blogas oras ir dideli toliai vis aprėžia Amerikos ka

ro veiksmus prieš japonus Aleutų salose.
Per kelias paskutines dienas, tačiau, oras buvo bent 

tiek geras, kad J. Valstijų orlaiviai galėjo «daryt ap
ribotus žygius prieš japonus saloj Kiškoj, kur japonai 
pasistatė palapines (šėtras) ir kitus mažus laikinus 
pastatus. Amerikos armijos orlaiviai borbardavo Kiš
kos uostą. Pranešama, kad jie pataikė bombomis į 
vieną japonų šarvuotlaivi ir nuskandino vieną jų trans
porto laivą.

Anglija Vis Tiek Geres
nė už Japoniją

Delhi, Indija. — Tautinis 
Indijos vadas Gandhi sako: 
Vis tiek geriau, kad Angli
ja globoja Indiją, o ne ja
ponai, nors Gandhi reika
lauja, kad anglai ištrauktų 
savo kariuomenę iš Indijos. 

sas jėgas ir padarė užpuoli
mą iš visų pusių. Tobruką 
gynė apie 25 tūkstančiai 
anglų karių. Jie visi pate
ko nelaisvėn. Pabėgti nebe
suspėjo, nes per greitai bu
vo apsupti.

O kas skaitoma didžiau
siu smūgiu, tai kad naciam 
pateko taipgi visi karo pa
būklai ir amunicija, kurią 
tik prieš kelias dienas di
delis anglų laivų konvojus 
buvo pristatęs į Tobruką. 
Dabar šituos karo ginklus 
gem Rommel panaudos to
limesniems žygiams prieš 
anglus Afrikoįe.

Dėl pralaimėjimo Tobru
ko Anglijoje išsiliejo di
džiausias susi jaudinimas, 
kad tenai anglų spėkos 
tvirtos ir kad naciams ne
pavyks tame fronte laimė
ti. Prasideda kritika prieš 
valdžią, kad jinai nemo
kanti išnaudoti karines jė
gas mušimui priešo, nes 
kiekvienam didesniam susi
kirtime naciai laimi mū
šius.

atidaryti antrą frontą va
karuose ir sutriuškinti hit- 
lerizmą.

Klausimas yra laiko, sa
ko Cripps. Kai mes ruošia- f ‘ 
mės užpuolimui, tai Hitle
ris ruošiasi pasitikimui už
puolimo. Mes tą žinome ir 
todėl laiko klausimas pasi
daro svarbu.

Toliau Cripps pabrėžė, 
kad Jungtinėms Tautoms 
dar gali prisieiti turėti pra
laimėjimų ir nepasisekimų, 
nes priešas tebėra labai 
drūtas. Bet kad Jungtinės 
Tautos laimės, tai niekam 
netenka abejoti.

Sovietai Laimi Charkovo 
Fronte prieš Nacius 
MASKVA, birž. 22. — 

Raudonoji Armija permetė 
nacius iš rytinio vienos upes 
(turbūt, Doneco) šono at
gal į vakarinį ir atgriebė 
nuo vokiečių kelias apgy
ventas vietas. /

f.
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Churchillas Amerikoje
Nereikia nei aiškinti, kad Didžiosios 

Britanijos ministerių pirmininko Chur- 
chillo vizitas Amerikoje yra susijęs su 
nepaprastai didelės svarbos reikalais- 
Šiuos žodžius rašant dar vis nėra žinių, 
ką Churchillas su prezidentu Rooseveltu 
taria, kokius klausimu jie riša. Bet vie
nas yra aišku: jų diskusijų programoje 
antrojo fronto Europoje atidarymas 
užims svarbią vietą.

Daug visokių spėliojimų laikraščiai ir 
radijo komentatoriai daro dėl preziden
to ir Churchillo tarimosi. Vieni spėja, 
būk šitiedu vyrai nutarsią antrojo fron
to Europoje šiemet visai neatidaryti, nes 
Libijoj dalykai, esą, pirmesnėje vietoje 
stovį, o Libijoj padėtis prasta. Kiti spė
ja atbulai, skelbdami, kad antrasis fron
tas — vyriausias dalykas ir jis būsiąs 
nutarta atidaryti tuojau.

Palauksime, pamatysime. Šiuo tarpu 
tik*tas galima pasakyti: mūsų nuomone, 
antrasis įrantas turi būti atidarytas 
dar šiemet, tuojau. Nes jei jis nebus ati
darytas, tai įvyks didžiausias nusivili- 
mas Jungtinių Tautų žmonėse ir, jeigu 
Hitleris sužinos, kad antrojo fronto ati
darymas yra atidėtas sekamiems me
tams, tuomet jis ištikrųjų gali didelės 
žalos padaryti Jungt. Tautoms. Žinoda
mas, kad antrojo fronto Europoje šie
met nebus, Hitleris galėtų visas savo jė
gas sukoncentruoti į Rytų Frontą, į Ar
timųjų Rytų Frontą ir kitur.

Bet mes manome, kad prezidentas 
Rooseveltas ir Churchillas vykins gyve- 
niman tuos nutarimus, kurie buvo pada
ryti su Molotovu Londone ir Washing
tone. Mes manome, kad tatai bus įvy
kinta greit. O tas reikštų uždavimą Hit
leriui galutino smūgio 1942 metais.

Vichy--Mūsų Priešas
Aną dieną respublikonų dienraštis 

“Herald Tribune” parašė įvedamąjį, 
aiškinantį, kad Vichy valdžia šiuo metu 
yra Amerikos priešas ir kad ją reikia 
kaipo tokią traktuoti.

Tai teisingai pasakyta. Deja, mes su 
ja dar vis palaikome diplomatinius ry
šius, nepaisant to, kad Petainas, Darla- 
nas ir Lavalas atvirai tarnauja Hitle
riui-

Mūsų užsieninėje diplomatijoje pasi
reiškia ir daugiau, mūsų nuomone, ne
tikslumų. Pav., mes dar vis palaikome 
diplomatinius ryšius su Suomijos fašis
tų valdžia, kuri veikia išvien su Hitle
riu, kuri jau antri metai veda karą 
prieš mūsų geriausią talkininką, Sovie
tų Sąjungą.

Sunku mums suprasti, kodėl taip mū
sų krašto užsieninė politika yra vedama.

“Liaudies Balsas” Apie Vokiečią- 
Sovietą Sąjungos Karą

Rašydamas apie metines Vokiečių- 
Šovietų Karo sukaktuves, Kanados lie
tuvių savaitraštis, “Liaudies Balsas,” iš 
birželio 19 dienos šitaip dėsto:

“Kodėl Sovietų Sąjunga taip ilgai iš
silaikė? Tam yra kelios priežastys. Pir
miausia, reikia atminti, kad Sovietų Są
junga yra visai skirtinga šalis. Tenai 
per dvidešimt metų su viršum buvo kita 
tvarka. Tenai žmonės su savo vyriausy
be rūpinosi ne kaip išnaudoti kitus, o 
kaip pagerinti savo būvį, kaip suorgani
zuoti apsigynimą nuo išlaukinio priešo. 
Sovietų žmonės atsisakė nuo prabangos, 
o viską aukavo dėl sustiprinimo apsigy
nimo. Kai kitų šalių žmonės leido dide
les sumas dėl savo asmeninių interesų, 
tai Sovietų Sąjungos žmonės būdavo jo 
tuos reikalingus įrankius dėl sutriuški
nimo priešų.

“Sovietų Sąjungos žmonės gal neda- 
valgė, neapsirengė tinkamai, kad .tik tu
rėti kuo kovoti prieš juodas fašizmo jė
gas. Jie gal nematė daugelio dalykų, 
kurie buvo plačiai naudojami Britanijoj 
ir kitur. Dabar vėl, jie paaukavo ant 
laisvės aukuro milijonus sveikiausių, 
stipriausių vyrų. Jie sunaikino turto už 
bilijonus dolerių, kad jis nepatarnautų 
priešui. Toks Sovietų Sąjungos žmonių 
pasiaukavimas pirmiau ir dabar yra vy
riausias faktas, kad šiandien laisva pa
saulio dalis gali kalbėti apie numatomą 
pergalę.

“Mes esame daug skolingi Sovietų 
žmonėms. Jie, per savo pasiaukavimą, 
per sunkų darbą ir kovą, veikiausiai iš
gelbėjo demokratiją pasaulyje. Daugelis 
šiandien dar nemato, kas būtų, jeigu fa
šizmas laimėtų, ir kas bus, kai fašizmas 
bus sumuštas. Bet mes galime pažymėti, 
kad sumušimas fašizmo bus toks demo
kratijos ir kartu socializmo laimėjimas, 
kokio pasaulyje iki šio laiko nebuvo.

“Būtų labai didelis nedėkingumas iš 
mūsų pusės, jeigu mes tik pasigėrėtume 
Sovietų pasiaukavimu, atliktais darbais, 
jų kova prieš nazizmą. Jei mes norime 
panešti nors mažą dalį tos naštos, kurią 
reikėjo panešti Sovietų Sąjungos žmo
nėms, kad nulaužti ragus Hitlerio karo 
mašinai, mes turime daugiau pasiauko
ti- Džiugu, kad Amerikos, Britanijos ir 
šios šalies vyriausybės be jokių susivar
žymų teikia Sovietų Sąjungai materialę 
paramą ir rengiasi padėti kovos lauke. 
Britanija jau daug padeda toj srifyj, 
bombarduodama Vokietiją.

“Lietuvių tarpe yra labai1 plačiai va
roma agitacija prieš Sovietų Sąjungą. 
Daugiausia ji puolama už tai, kad ji ne
mažai prisidėjo prie išvijimo iš Lietu
vos A. Smetonos ir jo draugų vyriausy
bės. Nors A. Smetonos vyriausybė buvo 
tokia pat fašistinė, kaip ir Mussolinio 
ar Hitlerio, ir kvietė Hitlerį atsiųsti ar
miją okupavimui Lietuvos, tačiau tas 
jiems nesvarbu. Faktai, tačiau, sako, 
kad Raudonosios Armijos žygiais Lie
tuvos žmonės, išskyrus mažą dalį, džiau
gėsi. Jeigu būtų išsipildę Smetonos tro
škimai, tai Lietuva, kaip ir Suomija, 
veikiausiai būtų siuntusi savo vyrus 
prieš demokratijos gynėjus. Dabar mū
sų broliai ir tautiečiai kovoja Raudono
sios Armijos eilėse už laisvę ir civiliza
ciją.

“Karo metu tenka imtis kartais nepo
puliarių žygių. Britanijai teko kariauti 
Sirijoj, Irake, Irane ir Madagaskare. 
Jeigu Britanija nebūtų tų vietų okupa
vusi, veikiausiai dabar tų šalių resur
sus ir žmones fašistai naudotų prieš de
mokratinį frontą. Jeigu Sovietų Sąjun
ga nebūtų išvaikius fašistų Pabaltijo 
kraštuose, Besarabijoj, Karelijoj; jeigu 
ji būtų leidusi naziams užimti vakarinę 
Ukrainą, — veikiausiai ji būtų labai 
nusižengusi prieš demokratiją. Hitleris 
veikiausiai būtų puolęs ant Britanijos.

“Demokratiniai nusistačiusių lietuvių 
pareiga tuos dalykus įmatyti ir atmesti 
prouaciškų propagandistų kemšamą agi
taciją prieš Sovietų Sąjungą, kaip žalin
ga sąjungininkų siekiams prieš hitleriz- 
mą.”

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months .............. $3.50
Foreign countries, per year ~......... $8.00
Foreign countries, six months .......  $4.00
Canada and Brazil, per year .................$6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

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

Act of March 3, 1879

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Redakcijai: Aš norėčiau 
dažinoti apie Walter Win
chell. Man teko susidurti su 
vienu žmogum, kuris tvir
tina, kad Winchell yra lie
tuvis. Ar tas tiesa?

Taipgi aš norėčiau žinoti 
Apie Ziką, tai yra, apie 
Philadelphijos radijo va
landos vedėją. Kokiu keliu 
jisai eina?

Meldžiu atsakyti per 
“Laisvę.” W. S.
Atsakymas:

Walter Winchell yra žy- 
'dų tautybės laikraščių ko- 
lumnistas.

Kiek mums žinoma, p. 
Zikas yra katalikų srovės 
žmogus.

' London. — Gauta žinių, 
kad hitlerininkai areštavo 
dar tūkstančius žmonių Če- 
chijoj, Lenkijoj ir kituose 
užimtuose kraštuose.

Maskva. —’Kalinino fron
te raudonarmiečiai per ke
turias dienas nukovė 2,200 
Vokiečių.

Berlin. — Naciai giriasi, London. — Amerikos ka
be jokio patvirtinimo, kadjiuomenė jau paskirstyta 
jie sunaikinę bei nelaisvėn po įvairias stovyklas visoj 
paėmę daugumą raudonar- Anglijoj, ne vien tik Šiauri- 
miečių gynusių Sevastopolį, nėj Airijoj.

Jaunojo Lietuvos Valstiečio Prakalba, Pa
sakyta Lietuvos Jaunimo Atstovų Susirin

kime, Neseniai Įvykusiame Maskvoje
Jaunieji Lietuvos žemės 

artojai, broliai ir seserys! 
Aš siunčiu jums širdingiau
sius linkėjimus ir trokštu, 
kad mūsų šalis greitu lai
ku pasiliuosuotų iš po hit
lerinių plėšikų jungo.

Antrą dieną po prasidėji
mo karo aš nuėjau į mišką 
šalia kelio surasti, kur 
randasi vokiečiai. Kuomet 
aš sugrįžau namo vakare, 
aš pamačiau baisų reginį. 
Prie tvarto mano tėvelis ir 
motutė gulėjo kraujo kla
ne- Iš ' kaimynų aš sužino
jau, kas su jais atsitiko. 
Vokiečiai kareiviai, ' kurie 
ėjo per kaimą, pradėjo api- 
plėšinėti valstiečius. Kele
tas vokiečių kareivių pra
dėjo vesti mūsų karvę. Ma
no motina verkdama bėgo 
paskui kareivius. Iš auto
matinio šautuvo hitlerinin
kai ją nušovė. Mano tėvas, 
išgirdęs šūvius, išbėgo iš 
stubos. Vokietis kareivis 
nudėjo jį ant vietos. Mano 
mažutės sesutės Janina ir 
Birutė buvo pasislėpusios 
skiepe. Bet prieš apleisiant 
kaimą, tie bestijos hitleri
ninkai paleido dvi rankines 
granatas į skiepą ir užmu
šė abi sesutes. Ir taip aš 
netekau visos šeimynos, pa
silikau be namiškių. Tada 
aš tariau sau: Negalima 
gyventi su tokiais žvėrimis. 
Aš turiu atkeršyti jiems už 
nužudymą mano tėvelio, 
motutės ir sesučių. Aš ap
leidau namus ir kaimą ir 
prisidėjau prie partizanų. 
Nuo to laiko aš sunaikinau 
daug tų vokiškų šunų. Bet 
aš prisiekiau nepersiskirti 
su šautuvu, pakol nebus su
naikinti visi įsiveržėliai, 
jeigu jie nesutiks pasiduo
ti.

Jaunieji Lietuvos valstie
čiai, gerai atminkite: Hitle
rininkai teturi vieną tikslą 
— išsunkti mūsų žmones 
sausai, atimti iš mūsų že-

ALEKSANDRA STASKEVIČIŪTĖ, 
Kauno operos artistė - dainininkė, šiemet 
šventusi savo dešimties mėty operoje dai
navimo jubilėjy; tą įvykį jinai atžymėjo 
Didžiajame Maskvos teatre vaidindama 
Tatjaną “Eugenijus Oneginas” operoje. 
Ta proga, beje, tarybinė Lietuvos respub
likos vyriausybė apdovanojo dainininkę 
Lietuvos Sovietinės Socijalistinės Respub
likos Pasižymėjusios Artistės ordinu. Pa
veikslas vaizduoja dainininkę kaipo Tat
janą; jis prisiųstas per radiją.

Kalba K. K. Mažeika
mes, kurios yra aplaistytos 
mūsų tėvų prakaitu ir ati
duoti jas vokiečiams, išnai
kinti mūsų žmones- Tai taip 
praeityje pasielgė su Prū
sų lietuviais vokiečių kry
žiokiški šunes. Taip dabar
nori su mumis pasielgti jų 
įpėdiniai, šių dienų hitleri
niai kryžiuočiai šunes.

Apsidairykit aplinkui sa
ve. Pažiūrėkite, kas deda
si Lietuvoje. Ant tos žemės, 
kurią sovietinė Lietuvos 
vyriausybė buvo atidavus 
valstiečiams, hitlerininkai 
apgyvendina vokiečius po
nus. Tūkstančiai fašistinių 
gengsterių pribuvo Lietu
von pasiimti po 125 hekta
rus žemės, su visais padar
gais, kurią jiems prižadėjo 
Hitleris. Kur gi jie tą žemę 
gaus? Aišku, atims iš jūsų 
tėvų. Lietuvoje vokiečiai 
suorganizavo kompaniją iš
naudojimui žemės rytinėje 
Lietuvoje. Keno gi žemę jie 
grobia? Jūsų tėvų žemę. 
Hitleriniai plėšikai ir jų pa
kalikai, tie išdavikai Lietu
vos liaudies, įvedę rekvizici
jų ir verstino pristatymo 
sistemą, kurios pagalba jie 
atima iš valstiečių pasku
tinį grūdą, paskutinę kar
vę ir kiekvieną šiaudą, pa
smerkdami Lietuvos gyven
tojus badui. Įsiveržėliai ir 
jų pakalikai patys pripažįs
ta, kad Lietuvoj siaučia al
kis, tačiau jie tęsia rekviza
vimą maisto produktų. An
tra, jie mobilizuoja stip
riausius ir sveikiausius vy
rus ir siunčia juos kasti ap
kasus fronte. Nelaimė tiem, 
kurie nepasislepia ir papuo
la į jų rankas.

Hitlerininkai s t e ngiasi 
pasmaugti laisvę ihylinčius 
Lietuvos žmones. Bet jiems 
tas niekados nepavyks. Mū
sų protėviai gynė mūsų ša
lį nuo kryžiuočių- Mūsų tė
vai didvyriškai kovojo prieš 
caristinius j uodą šimčius, 

žandarus ir kaizerinius įsi
veržėlius ir korikus. Mes ir
gi pasiliuosuokim iš po hit
lerinių kraugerių. Galinga 
Raudonoji Armija grūda 
hitlerininkus į vakarus. Vo
kiečių užfrontyje baltaru- 
sai, rusai, Ukrainai parti
zanai išvalo ištisus distrik- 
tus nuo tų vokiškų nevido
nų. Anglai bombarduoja vo
kiečių militariškus ir indus
trinius centrus. Ar Hitlerio 
klika galės atsilaikyti da
bar, kuomet visos pažangio
sios žmonijos spėkos susi
vienijo prieš ją? Ne, hitleri
nės gaujos negalės atsilai
kyti. Tačiau mes turime pa
naudoti visas pastangas su
triuškinimui ir sunaikini
mui hitlerinės šaikos taip 
greitai, kaip galima.

Brangūs broliai! Kirskite 
dar skaudesnius smūgius 
hitleriniams banditams ir 
jų lekajams, tiems jude
siams, pardavikams Lietu
vos liaudies. Išnaikinkite

DĖMĖS ANT VEIDO. RIE
ŠĄ SKAUDA. BLOGAS

KVAPAS
Drauge gydytojau, mel

džiu patarimo dėl plėmų 
ant veido. Jau keli metai 
mane vis pykdo tie rudi plė
niai, nes labai negražiai at
rodo. Bet jie nei niežti, nei 
skauda, tik negražu.

Ir da vienas dalykas, tai 
man koją skauda per rie
šą. Kartais nei miegot ne
duoda, bet nevisada. Kar
tais labiau, kartais mažiau, 
kartais visai ne. Esu mote
ris 29’metų amžiaus, 126 
svarų, 5 pėdų ir 5 colių. Ne
geriu, nerūkau. Turiu treje
tą vaikų.

Ir, drauge gydytojau, aš 
noriu da paklaust dėl kitos 
mergaitės. Rodos, nežinia, 
kas jai pasidarė, kad jos 
kvapas negerai kvepia. Jau 
kokie du metai, kaip pra
dėjo atsiduot negeras kva
pas. Ji yra 18 metų, sveria 
138 svarus, 5 pėdų ir 5 co
lių.

Lauksiu atsakymo per 
mūsų dienraštį “Laisvutę”. 
Labai dėkui iš kalno. Beje, 
ir ta mergaitė negeria ir 
nerūko. Ir ji labai švari, ir 
dantys jai sveiki.

Atsakymas:
Kai dėl tų rudų dėmių 

ant veido, tai nesimačius, 
neapžiūrėjus, tikrai pasa
kyt negalima. Bet veikiau
sia ar tiktai nebus pasėka 
nėštumo. Jei jūs, drauge, 
juodbruvė, tai šis daleidi- 
mas da tikresnis. Laike nėš
tumo ( o jūs, per savo trum
putį amžių, jau spėjot net 
tris kartus pilnai išnešiot 
ir išaugint savo trejetą at
žalų) liaukos pagreitintai 
veikia. Ir viena jųjų, virš- 
inkstinių liaukų pora, kuri 
tvarko kraujo dažomąsias 
medžiagas — pigmentą, su
bruka vietomis perdaug tų 
dažų, ir pasidaro dėmės. 
Kodėl greičiau ant veido, o 
ne kitur?- O gi todėl, kad 
ant veido labai daug krau
jagyslių, ir šiaip veido odo
je ir po oda daug kraujo, 
tai ten greičiau ir susikuo- 
pia to pigmento. Pigmentas 
ne viršuj, bet po oda, tai 
jo niekaip nenumazgosi. Ir 
jokie tepalai, plovimai bei 
mostys nieko nepadarys. 
Tam kartui galite dėmes 
apdengti kokiais miltukais 
ar kokia mostele, kad taip 

vokiškus žandarus, kurie 
atėjo atimti iš-jūsų duoną 
ir gyvulius. Apsiginkluoki
te šakėmis, pjautuvais ir 
ginklais, kuriuos jūs pasi
slėpėte nuo vokiečių. Iš- 
grūskite juos iš kaimo, kuo
met jie ateina išvaryti jus 
į frontą. Atminkite, kad 
išlaisvinti žmonės niekados 
nepamirš herojų kovotojų 
už jų laisvę. Neduokite hit
leriniams plėšikams grūdų, 
gyvulių ar ko nors kito.

Lietuvos jaunime, atmin
kite draugo Stalino įsaky
mą, kad 1942 metai turi 
būti metais galutino vokie
čių įsiveržėlių sumušimo ir 
Sovietų žemės išlaisvinimo 
nuo hitlerinių nevidonų.

Lietuvos jaunieji vyrai ir 
merginos, stokit į partizanų 
būrius! Išvalykite kaimas 
po kaimo nuo vokiškų ne
naudėlių- Pirmyn! Pasitiki
te mus, greitai mes sveikin- 
simės!

nesimatytų. O kad dėmės 
visai išnyktų, tai leiskite 
liaukoms pasilsėt ir susi
tvarkyt: išbūkite keletą 
metų nepastojusi' nėščia ir 
negimdžiusi. Nelaikykite 
galvos ir veido saulėj, bet 
šiaip visai būti saulėj labai 
gerai. Imkite vitamino B 
mišinio.

Kad koją skauda per rie
šą, nestovėkite ant vietos, 
nesėdėkite. Vaikščiot gerai, 
bet nestovėt. Palaikykite 
kojas iškėlusi viršun, žagrę 
pastatykite po keletą mi
nučių, keletą kartų kas die
na. Kūliu apsiverskite. Ko
jas galite karštai pamau- 
dyt, pabraukyt, trinamuoju 
alkoholiu patrainiot.

Kad kvapas negerai atsi
duoda, tai visų dažniausia 
paeina nuo vidurių, nuo ne
tikslaus valgymo. Tik ret
karčiais burnos, gerklės ir 
nosų nenormalumai priside
da bent kiek, — tai esti ta
da, kada tonsiliai apkrėsti, 
ištinę, kada gerklęj pilna 
gleivių, kada dantys pūsta 
ir stovi kiauri, o smegenos 
išpurtę, pūliuotos, kada no
sys chroniškai išbrinkę ir 
užburbėję. Šiais atvejais 
reikia prašalinti tie nenor
malumai. O ta mergaitė, 
sakote, sau švarutė, šmikš- 
ti, tvarkinga, nerūko, nege
ria. Tai tokiai mielai no
rėtum padėti. Tai tegul 
katukė labiau žiūri valgy
mo, kad nebūtų viduriuo
se puvimo ir gazų. Te
gul nevartoja riebalų, alie
jų, taukuotų daiktų, nes 
nuo jų žarnose susidaro blo
gų dujų, kurios persisunkia 
į kraują, o kraujas, eida
mas per plaučių laibutes gy
sleles, išleidžia iš savęs dvo
kiančias dujas, ir tada at
siduoda iš burnos. Valyt, 
draskyt viduriai kokiais 
liuosuojamais vaistais nėra 
prasmės ir žalinga yra. Ne
reikia jų nei plauti. Tik 
žiūrėt maisto. Galima liesa 
mėsa, kiaušiniai, javai (ce
reals), vaisiai, daržovės. 
Bet ne riebalai, ne grietinė, 
ne šaldinys.
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Amerikos tankai pasiekia visus pasaulio kampus. Paveikslas parodo eile tankų, 
esančių Libijoje, kur jie veikia prieš nacius ir fašistus.

"Draugas/’ Rooseveltas ir Lietu va
Marijonų “Draugas” ku

ris spausdina iš Lisabono 
naciškas žinias ir Hitlerio 
sudarytą lietuvių “po prie
varta išvežtų” į Sovietų Są
jungą surašą, kuris naciš
kai kursto žmones prieš 
Sovietų Sąjungą, Amerikos 
talkininkę, negražiai veid
mainiauja atsinešdamas lin
kui prezidento Roosevelto.

“Draugas” No. 138, nuo 
birž. 13 d., įdėjo redakci
nį po antrašte: “Lenkiame 
Galvas Prieš Prezidentą 
Rooseveltą.” Tame straips
nyje atpasakoja nieku ne
paremtas pasakas, kurių 
tikslas yra kurstyti Ameri
kos lietuvius prieš Sovietų 
Sąjungą. “Draugas” rašo 
tokius dalykus, būk tarpe 
Sovietų Sąjungos, jos už
sienio komisaro V. Moloto
vo, Anglijos ir Amerikos 
atstovų ėjo baisi kova dėl 
Pabaltijos — Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, būk Sovietų 
Sąjunga reikalavo jas pri
pažinti, o Anglija ir Roose
veltas prieš tą reikalavimą 
vedė baisų karą ir Sovie
tus nugalėjo.

Tai paprasta kūmučių 
pasaka! Molotovo apsilan
kymas Londone davė ge
riausius rezultatus, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos 20- 
ties metų sutartį ir susita
rimą atidaryti antrą fron
tą. Tas patsai buvo jo ap
silankyme ir Washingtone, 
kur susitarta dėl antro 
fronto, dėl glaudesnio So
vietų Sąjungos, Amerikos, 
Anglijos ir kitų talkininkų 
bendardarbiavimo, kad grei
čiau karą išlaimėjus ir su 
mažiau aukų.

Apie tai oficialiai prane
šta iš Washingtono, Londo
no ir Maskvos. Toki tai bu
vo vyriausi nutarimai. Bet 
laikraščiai ir radio aiškin
tojai dėsto tuos dalykus 
kaip jie išmano, dažnai, kaip 
katras nori. Ar ten buvo 
keliamas Pabaltijos klausi
mas, mes nežinome, nežino 
“Draugas” ir “Naujienos,” 
bet pastarieji gaudo tūlų 
korespondentų fantazijas ir 
iš to daro sau patinkamas 
išvadas.

“Draugas,” minėtame 
straipsnyje išliejęs piktą 
tulžį prieš Sovietų Sąjungą 
ir atpasakojęs, būk Roose
veltas atrėmęs Sovietus, ra
šo:

“Mes, lietuviai, iš didelio 
dėkingumo ir pasitikėjimo 
dar kartą lenkiame savo 
galvas prieš garbingąjį Pre
zidentą Rooseveltą...”

Iš to išeina, būk “Drau
go” redakcija visada pasi
tiki prezidentui Roosevel- 
tui ir remia jo planus. Bet 
taip nėra! Štai faktai. Šią 
pataikavimo veidmainišką 
maldelę “Draugas” atpasa
kojo birželio 13 dieną, o pa
žvelgtame, ką tas patsai 

“Draugas” keturios dienos 
anksčiau rašė tuo pat klau
simu, būtent No. 134, bir
želio 9 diena.

Birželio 9 dieną “Drau
gas” tais pat klausimais į- 
talpino redakcinį: “Wash- 
ingtonas, Londonas ir Pa- 
baltė.” Šiame redakciniame 
rašė, kad “Sovietų Rusija 
daro spaudimą į Londoną ir 
Washingtoną pripažinti jai 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Lenkijos dalį, Kareliją, Bu
koviną ir Moldaviją...” Ir 
“Draugas,” m a n y d a mas, 
kad tikrai kokios tai de
rybos vedamos tarpe Sovie
tų Sąjungos, Anglijos ir 
Amerikos, štai kaip rašė:

“Prezidentas gi neturi 
teisės ir nėra įgaliotas už- 
megsti bet kokias slaptas 
sutartis. Jungtinių Valsty
bių valdžios forma reika
lauja, kad sutartis ratifi
kuotų ir paskelbtų senatas. 
Jei bet kuris vyriausybės 
pareigūnas, (reiškia, Roo
seveltas) būtų daręs kokių 
pažadų, jie nėra vykdintini 
ir, del to, yra beverčiai.”

Reiškia, jeigu ką Roose
veltas susitars be senato, tai 
“Draugui” tas nieko nereiš
kia, yra “bevertis,” tariant 
jo žodžiais. “Draugas” ten 
rašė, kad jeigu Londonas ir 
Washingtonas “s kirs tytų 
teritorijas savo draugams,” 
tai tas būtų pavojinga.

Gi keturios dienos vėliau 
jau “Draugo” redakcija 
lenkia galvą prieš preziden
tą Rooseveltą. Tai tokia 
“Draugo” redakcijos politi
ka: jeigu Jungtinių Valsti
jų prezidentas padarys 
žingsnį, kuris “Draugui” 
nepatiks, tai jis šauks, kad 
senatas galva, kad senatas 
turi tokius dalykus disku- 
suoti, kas ne visada galima 
karo padėtyje, o prezidento 
žingsnis yra “bevertis.” Bet 
jeigu prezidentas padarys 
žingsnį, kuris patiks “Drau
gui,” tai jis tada šaukia: 
“lenkiame galvą prieš ger
biamąjį prezidentą Roose
veltą.” Kas gi tai yra, jei
gu ne veidmainystė ?

Sovietų Sąjunga neįjungė 
jėga Lietuvą, Latviją ir Es
tiją į savo tarpą, bet tų 
kraštų žmonių buvo tokia 
valia. Liaudis nusisprendė, 
rado reikalą, prašė jas pri
imti į Sovietų Sąjungą ir 
buvo priimtos. Kaip Sovietų 
Sąjungos Konstitucija, taip 
ir Tarybinės Lietuvos Kons
titucija nusako, kad bile 
sąjunginė valstybė, jeigu ji 
nenori toliau būti dalimi 
Sovietų Sąjungos, tai gali 
pasitraukti ir skyrium gy
venti.

Toki tai faktai. Bet ar 
dabar Lietuvos liaudis, kaip 
ir kitų kraštų liaudis, gali 
spręsti savo likimą, kada ji 
yra pavergta budeliškų na
cių? žinoma, kad ne! Ar 
gali Lietuvos liaudies liki

mą spręsti išmatos, kurie 
nuo tos liaudies pabėgo pas 
Hitlerį, o vėliau su nacių 
pagalba atvyko į Jungtines 
Valstijas? žinoma, kad ne! 
Ar gali Lietuvai nusakyti 
tvarką Amerikos lietuviai, 
Jungtinių Valstijų pilie
čiai? žinoma, kad ne! Ar 
gali Lietuvos liaudžiai 
kas nors iš Londono, Mask
vos ar Washingtono padik
tuoti tą, ką ji ateityje da
rys? žinoma, kad ne!

Tai aišku, kad šios visos 
pasakos apie Sovietų Sąjun
gos kovą su Anglija, Jung
tinėmis Valstijomis dėl Pa
baltijos yra niekas kitas, 
kaip vaidentuvė! Sovietų 
Sąjunga skaito savo terito
rija Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Baltarusiją, Ukrainą 
ir Moldaviją, nes tos terito
rijos pirm Hitlerio užpuoli
mo buvo Sovietų Sąjungos 
dalimis. Hitlerio pavergi
mas tų kraštų padėties ne
pakeitė. Ir todėl Sovietų 
Sąjungai nereikalinga vesti 
“vaina,” nei Londone, nei 
Washingtone dėl to.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė, kaip ir tų kraštų vy
riausybės — pasitraukę į, 
Sovietų Sąjungą, rūpinasi 
dabar vienu klausimu, tai 
tuom — kaip greičiau su
mušti hitlerizmą, kaip grei
čiau išlaisvinti tuos kraš
tus iš nacių budelių, kaip 
greičiau suteikti tų kraštų 
liaudžiai laisvę, kuri gales 
vėl budavoti ir tvarkyti sa
vo gyvenimą pagal jos ge- 
riausį supratimą.

Bet “Draugui,” taip pat 
ir besivadinančioms “socia
listų” “Naujienoms” kova 
prieš hitlerizmą neapeina. 
Jie užtyli baisų hitlerinin
kų žvėriškumą Lietuvoje, 
kur naciai nužudė per 30,- 
000 žmonių! Jie užtyli tą 
faktą, kad naciai suėmė Lie
tuvoj per 120,000 mūsų bro
lių, sesučių, giminių ir iš
trėmė į Vokietiją sunkiems 
darbams vergauti! Jie vis 
skleidia nacių propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą! Jie 
neremia Roosevelto planus 
pagalbai Sovietų Sąjungos.

Mes šimtus kartų rašėme 
ir dar pareiškiame, kad Lie
tuvos santvarkos ir Gerovės 
likimą nespręs nei lietuvių 
tautos išmatos, kurie gyve
na Hitlerio globoj, arba su 
jo pagalba pasiekė kitas 
svieto dalis, neigi Amerikos 
lietuviai, neigi koki kitų ša
lių valdonai, bet spręs pati 
lietuvos liaudis! O kad ji tą 
galėtų padaryti, tai visų lie
tuvių, kurie tik nėra su Hit
leriu, yra pareiga visomis 
jėgomis remti Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir kitų Jungtinių Tautų ka
ro pastangas nugalėti hit
lerizmą, kad suteikus Lietu
vos liaudžiai tą galimybę 
apsispręsti. D. M. š.

A. L. D. L. D. Reikalai
Kritikuoja Paskelbisną 

Kuopsi Surašo
Dėl tūpusio straipsnio “Lais 

vėj,” birželio 1 d., 1942 m.: 
“Visiems Literatūros Draugi
jos Nariams.”

Paskelbtas surašąs kuopų, 
kurios užsimokėjusios metines 
duokles ir kurios nemokėju
sios. Bet man rodos, kad jūs, 
draugai, padarėte klaidą, gar
sindami tas kuopas, kurios ne
mokėjusios mokesčių už 1942 
metus. Man rodos, kad LLD 
organizacijos konstitucijoj pa
sakyta, kad nariai turi užsi- 
mokėt mokestis iki liepos 1 d. 
Tai dėl ko negalėjot palaukt 
iki liepos 1 d. O paskui pa
skelbt, kurios kuopos nėra mo
kėjusios ?

Aš pasiunčiau mūsų kuopos 
metines duokles birželio 4 d., 
gal Brooklyną pasiekė apie 
birželio 9 d. Bet vis tiek mes 
nesam peržengę draugijos 
konstituciją. Tačiau mūsų kuo
pa priskaityta prie tų nemokė
jusių,.

Aš priklausau prie LLD. per 
22 metu ir mes nesame nė vie
ną metą užvilkę duokles.

Tas teisybė, kad nariai pra
deda mokėt nuo sausio 1 d., 
bet kad sutaupius prisiunti- 
mo kaštus, tai duoklės siun
čiamos vienu sykiu. Bet tas 
jums neapeina, nes ne iš jūsų 
kišeniaus, o kuopos turi tą ap
mokėt.

Man rodos, kad turėtumėt 
pirma apsvarstyt, o paskui 
pranešt per spaudą.

Jeigu jūs būtumėt pagarsi
nę po liepos 1 d., aš nieko ne
sakyčiau, nes žinau, kad kuo
pų valdybos nedaro pagal 
draugijos konstituciją. Bet 
kad jūs pagarsinot'mėnesį pir
miau, tai ne mes peržengėme 
draugijos konstituciją, bet jūs 
peržengėt.

Aš nieko nesakyčiau, jeigu 
pas jūs viskas būt kaip ant 
pieno. Tame surašė pasirodo, 
kad Brooklyno 2 kuopos taip
gi nieko nemokėjusios iki bir
želio! d. Tai gal ir jūs prie 
tų kuopų prigulite? Kame da
lykas, kad jūs savo namie stu- 
bas neišsišluojate ?

Tas jūsų surašąs daug pa
piktina, o ypač kuopų virši
ninkus, kurie laukė birželio 
mitingų, nes kožnas narys ir 
kuopos turi pilną teisę nemo- 
kėt iki liepos 1 d.

žinoma, aš nieko nereiškiu, 
bet kaipo narys ir kuopos vir
šininkas, turiu teisę išreikšt 
savo mintį.

Draugiškai,
LLD Narys.

Prierašas
Tasai kuopi] surašo paskel

bimas buvo mano sugalvotas. 
Nenoriu, kad už tai būtų kal
tinami kiti valdybos nariai. 
Kadangi, matyt, yra ir daugiau 
kuopų viršininkų įsižeidusių, 
tai jūsų,, drauge, laišką deda
me “Laisvėn” ir bandysime 
dalykus ištaisyti.

Visa bėda bus tame, kad tie 
viršininkai, kurie pyksta už 

Nacių armijos belaisviai, suimti Charkovo fronte, varomi į SSSR gilumą, kur jie 
bus apgyvendinti specialiuose barakuose.

paskelbimą surašo, nesuprato 
paskelbimo tikslo. Gal kalti 
mes, kad ten pat plačiau ne
paaiškinome.

Tai nebuvo tikslas tuos 
draugus arba tas kuopas pa
smerkti, arba parodyti, kad 
jie jau apsilenkė su draugi
jos konstitucija. Tikslas buvo 
išimtinai tas, kad paraginti 
kuopas ir narius atkreipti sa
vo atydą į duoklių mokėjimo 
reikalą. Paskelbimas surašo 
buvo tiktai viena iš daugelio 
priemonių, kurias dabartine 
LLD Centro Valdyba bando 
panaudoti pataisymui organi
zacinės padėties. Deja, kaip 
kiekvienas, kad ir su geriau
siais tikslais daromas, pasimo- 
jimas užkliudo kam nors visai 
nekaltai, taip ir šis. Užgavo 
veikėjus tų kuopų, kurios, pa
prastai, duokles u ž s i m oka 
prieš liepos 1 d.

Bet ne visos kuopos bei jų 
viršininkai įsižeidė. Kiti virši
ninkai paskelbimą paskaitė tik
tai rimtu paraginimu ir tuojau 
ėmėsi duokles iš narių kolek- 
tuoti. Dalykai žymiai pasitai
sė.

Draugas keliate kitą klausi
mą, būtent, kodėl nesiunčia- 
mos Centran atskirų narių 
duoklės, šis klausimas irgi turi 
dvi puses. Nesakome, kad ga
vai vieno nario duokles ir tuo
jau siųsk Centran, nors žinai, 
kad už dienos kitos gausi kito 
nario arba kelių narių duok
les. Tokiam atsitikime galima 
palaukti. Tačiau nesveika 
laukti kelius mėnesius. Duok
les reikia siųsti Centran kas 
mėnuo. Jeigu, pavyzdžiui, na
rys užsimoka pradžioje sausio 
mėnesio, neleistina kuopos iž
dininkui ar kitam kuriam vir
šininkui laikyti pinigus pas sa
ve iki liepos 1 dienos.

Reikia nepamiršti, kad Cent
ras neturi iždo su tūkstančiais 
dolerių. Per tuos kelius mėne
sius turi išeiti “šviesa,” rei
kia mokėt spaustuvei už kny
gą, reikia atlyginti sekretoriui, 
ir dar kitokios išlaidos pasida
ro. Jeigu kiekviena kuopa lai
kytųsi narių duokles per ke
lius mėnesius, tai kaip ir iš ko 
Centras padengtų tas lėšas? 
Todėl, dar sykį, mano suprati
mu, duoklės Centran turi būti 
siunčiamos kas mėnesis — jei
gu net tą mėnesį būtų tik vie
nas kuopos narys mokėjęs 
duokles.

Tas tiesa, kad kuopai pasi
darys kas mėnesis penki cen
tai daugiau išlaidų. Tas irgi 
tiesa, kad tų išlaidų mes, Cent
ro Valdybos nariai, iš savo ki
šeniaus nepadengsime. Bet 
taip gi-tiesa, kad kuopų virši
ninkai irgi iš savo kišeniaus 
neturi tas išlaidas padengti: 
kuopa iš iždo gali lengvai pa
dengti ir padengia. Todėl šis 
argumentas neturėtų būti sta
tomas prieš siuntimą Centran 
duoklių kas mėnesis.

Vieno dalyko mes prašome 
visų narių ir kuopų.: susimilda
mi, nepykite už paraginimus 
bei pakritikavimus. Mūsų or
ganizacija yra labai didelė. 
Visokių problemų turime. Tu
rime jas spaudoje rišti. Pasi

Hollandas karys-seržantas Kanadoje ima egzaminus 
naudojime moderniškųjų ginklu; tūkstančiai hollandų 
stoja j Hollandų Legijoną, kuris bus pastatytas “kur 
nors fronte” priešą fašizmą mušti.

taiko, kad iš daugelio narių 
bei kuopų vienas kitas dalykas 
kam nors nepatinka. Visada, 
draugai, atminkite, kad mes 
darome kas geriausia dėl or
ganizacijos.

Tikėkite man, kai aš sakau, 
kad mūsų visų praeityje apsi
leidimas su duoklių mokėjimu 
įvedė į mūsų organizaciją la
bai prastą papratimą. Tai yra 
didelė skriauda tiems nariams, 
kurie duokles moka laiku ir 
rūpinasi draugijos reikalais. 
Nes atsiranda narių, kurie ne
moka duoklių visus metus, bet 
gauna žurnalą ir naudojasi vi
somis organizacijos privile
gijomis. Paskui visai atsisako 
mokėti duokles ir išsibraugia 
iš draugijos.

Mes norime šitą apsileidimą 
išgyvendinti. Gal nepavyks 
šiemet. Gal turėsime vėl apsi
lenkti su konstitucija ir pra
tęsti duoklių išrinkimo laiką, 
tačiau palaipsniui reikia eiti 
prie to. Turime eiti prie to, 
kad kada narys neužsimoka 
duoklių iki liepos 1 dienos, 
nebegali skaitytis pilnu drau
gijos nariu. Kai sykį bus taip 
priprasta ir visi nariai žinos, 
jie, mano supratimu, pasi
stengs laiku duokles mokėti.’ 
Jūs gi, draugai, kuopų virši
ninkai ir veikėjai, mums pa
gelbėk ite tose pastangose.

A. Bimba, LLD Pirmininkas.

Montreal, Canada
Ir Kriaučiai Dalyvaus Kanados 

Lietuvių Kongrese
Birželio 3 dieną įvyko Amal

gamated Cloak Workers of 
America 242 skyriaus narių 
visuotinas susirinkimas, kuria
me buvo daug klausimų aptar
ta. Apart skyriaus bėgamųjų 
reikalų, buvo ir bendri visuo
meniniai klausimai apkalbėti.

Turiu pasakyti, kad šiame 
susirinkime dalyvavo labai 
gražus būrys siuvėjų, kurie 
rūpestingai svarstė ne vien or
ganizacinius, bet ir bendrus 
reikalus, liečiančius visą visuo
menę.

Iš organizacinių reikalų ga
lima pažymėti, kad buvo išduo
ti komitetų raportai, kurie nu
švietė unijos padėtį. Buvo pra
nešta, kad buvęs vykdančiojo 
komiteto narys D. Bagdonavi
čius apleido miestą, dėl ko tu

rėjo apleisti ir organizaciją. 
Jo vieton buvo išrinktas kitas 
narys. Apart to, buvo praneš
ta, kad J. Kilmonis, taipgi ko
miteto narys, neatsilankė ant 
posėdžių ir neėmė jokio darbo. 
Jo vieton irgi išrinktas kitas.

Gautas laiškas nuo Kanados 
Lietuvių Kongreso šaukimo 
komiteto. Laiškas buvo priim
tas ir apsvarstytas. Išsiaiški
nus Kanados Lietuvių Kongre
so tikslus, buvo vienbalsiai nu
tarta siųsti delegatus, kurie 
buvo išrinkti iš lietuvių. Be to, 
pasižadėjo dalyvauti skyriaus 
pirmininkas, nors ir ne lietu
vis. Suprasdami didelius 
kongreso uždavinius, susirišu
sius su laimėjimu karo prieš 
hitlerizmą, nariai paskyrė $10 
finansinės paramos.

Tas parodo, kad kriaučiai 
yra pasirįžę remti kovą prieš 
hitlerizmą. Už tai jiems tenka 
didelis kreditas.

Buvo pranešta apie specia
lius mokesčius, kuriais buvo 
apdėti visi nariai. Visi nariai 
buvo aptaksuoti po keturias 
valandas darbo. Pasirodo, kad 
yra sukelta arti penkių tūks
tančių dolerių. Dėl Raudonojo 
Kryžiaus iš to fondo paskirta 
$2,500. Be to, $200 paskirta 
Kanados Lygai, kuri šelpia 
nuo karo nukentėjusius karei
vius veteranus. Likusieji bus 
dar skirstomi, apie ką prane
šiu vėliau.

Unijos manadžeris kalbėjo 
karo reikalu ir palietė keletą 
klausimų. Pirmiausia, jis pa
žymėjo, kad mes remiame šitą 
karą visokiais būdais ir mūsų 
nariai daug pasiaukoja, kiek 
tiktai galima, nors man atrodo, 
kad mes nedirbame perdaug; 
mes galime dar daugiau prisi
dėti, kaip organizuotas kūnas. 
Paskui jis sakė, kad mes turi
me rūpintis ne tik laimėjimu 
karo, o ir kas bus po karo, kad 
vėl nereiktų stovėti suplainėse 
tūkstančiams žmonių.

Nors tai ateities klausimas, 
bet jis labai svarbus. Jei dabar 
dar negalima daryti didelių iš
vadų, bet galima pasakyti, kad • 
ateitis bus išspręsta daug ge
riau, jei darbininkai bus gerai 
organizuoti, jei turės geras 
unijas.
‘ Ant galo buvo nutarta vasa
ros metu neturėti reguliarių 
susirinkimų. Komitetui paves
ta sušaukti tik svarbiems rei
kalams esant. Todėl, kada bus 
šaukiamas mitingas, žinokite, 
kad bus svarbių reikalų ir visi 
būtinai dalyvaukite. Dzūkas.

Jersey City, N. J.
Birželio 14 d. pas drg. Gu- 

mauskienę buvo susirinkęs bū
relis draugių ir draugų pami
nėjimui Antanų pares.

Svečiai bes ilinksmindami
i 

prisiminė apie sunkią padėtį 
raudonarmiečių kovoje su ru
daisiais fašistais ir nutarė pa
aukoti medikalei pagelbai rau
donarmiečiams.

Aukavo šie draugai: J. B. 
Paserpskis $5; A. Kazakevi
čius, P. Kazakevičius, H. Ka- 
linauskiūtė, F. Gumauskienė, 
M. Sabaliauskas, J. Kreivėnas, 
M. Panelis ir C. Panelis po $1; 
A. Lukaitis, H. Ragucki ir O. 
Kazakevičienė po 50c. P. Ma- 
kreckienė 25c. Viso aukų pa
sidarė $14.75. A. Lukaitis.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 — — 37

Konferencijų Rezoliucijos

(Tąsa)
Nacių submarinas, kuris buvo pavirš 

vandens skubėjo nerti giliau pamatęs 
galingą Sovietų naikintoją. Laivas grei
tai buvo toj vietoj, kur priešų submarinas 
dingo po bangomis. Sovietų jūreiviai me
tė vieną po kitos gilumos bombas, kuriii 
sprogimas vandenyj ir už 200 pėdų at- 
stumoj sulaužo arba pažeidžia submari- 
ną. Tuo kartu Sovietų radio operato
rius pagavo nacių submarino komandie- 
riaus signalus. Užkluptas jūrų piratas 
labai nervingai ir mirtinoj baimėj pra
nešinėjo saviškiams apie jo padėtį ir 
prašė orlaivių pagelbos.

Jūroj sprogo viena po kitai gilumos 
bombos. Netolimoj atstumo j nuo laivo 
išsikišo submarino galas ir vėl nusilei
do į jūrhs. Fašistų radio signalai baigė
si. Aišku buvo, kad ir antras nacių sub
marinas sunaikintas. • • •

Baltijos Laivynas Kovoje
Sovietų Baltijos Karo Laivynas nuo 

pirmų fašistų užpuolimo dienų duoda 
jiems smūgius. Birželio 22 dieną nu
skandino nacių submariną Finliandijos 
užlajoj, o jūriniai lėktuvai bombardavo 
Klaipėdoj du vokiečių submarinus. Bir
želio 28 dieną vėl nuskandino vieną vo
kiečių submariną.

Rygos Užlajoj nuskandino nacių sub
mariną. Trys dienos vėliau sunaikino 
Finliandijoj finų ir vokiečių paruoštas 
jėgas iškėlimui raudonarmiečių užnuga- 
ryj. Liepos 15 dieną nacių submarinas 
užėjo ant Sovietų minų, Finų Užlajoj ir 
nuskendo, kitas nuskendo ant minų 
Šiauriniame Didjuryj, netoli Ribači pus- 
salio.

Sovietų Baltijos laivyno jūriniai lėk
tuvai uždavė didelį smūgį vokiečiams 
liepos 12 dieną, kada jie nuskandino fa
šistų transportus su kareiviais, kanuolė- 
mis, tankais, vieną torpedinį laivą, du 
naikintojus, baržą su tankais ir tryliką 
transportų.

Kelios dienos po to Sovietų jūriniai 
lėktuvai ir torpediniai laivai užpuolė ki
tą fašistų laivų karavaną su kanuolėmis, 
kariais, amunicija ir nuskandino 11 lai
vų.

Liepos 20 dieną Sovietų jūriniai lėktu
vai nuskandino nacių karo laivą naikin
toją. Liepos 26 dieną vėl nuskandino du 
nacių naikintojus, vieną submariną, du 
transportus ir vieną laivą su žibalu. Lie
pos 28 dieną nuskandino 1 fašistų laivą 
su amunicija ii’ 1 baržą Finliandijos pa
kraštyj. Tuo kartu Sovietų pakrančių pa
trankos nuskandino 1 naikintoją ir du 
apsaugos fašistų laivus.

Sovietų jūriniai lėktuvai sėkmingai 
bombardavo Vokietijos ir Finliandijos 
pakraščių apsigynimus.

Iki rugpjūčio 10 dienos Vokietijos fa
šistai, kovoje su Sovietų laivynu, nete
ko: 14 submarinų; 10 naikintojų; 3 ap
saugos karo laivus, 2 pakraščių kovos 
laivus ir 3 kitokius karo laivus. Greta to 
30 transportų su kareiviais, amunicija 
ir ginklais.

Rugsėjo 13 dieną prie Oziol salos So
vietai nuskandino 5 fašistų transportus.

Fašistai puolė Oziol salą su šešiais 
transportais, kurių kiekvienas vežė po 
2;500 kareivių; 8 naikintojais; 11 tor
pedinių laivų ir daugybe kitų laivų. Se
kančią dieną dar daugiau fašistų trans
portų su amunicija, kanuolėmis pribuvo. 
Jie veržėsi paimti salą. Prasidėjo arši ko-k 
va. Mūšio pasekmėj šeši transportai. 1 
naikintojas ir apie 80 valčių su kareiviais 
buvo nuskandinta. Fašistų jėgos atmu
štos.

Rugsėjo pabaigoj Finijos Užlajoj įvy
ko Sovietų ir vokiečių karo laivų mūšis. 
Fašistai veržėsi prie Leningrado. Fašis
tai pralaimėjo mūšį. Jie neteko 1 kruize- 
rį, 1 naikintoją ir 2 jų naikintojai suga
dinti.

Nacių komanda lapkričio pradžioj vėl 
paskelbė, kad būk fašistai “sunaikino So
vietų Baltijos Laivyną,” būk nuo karo 
pradžios “nuskandino 100 Sovietų lai
vų,” “sugadino šarvuočius ‘Oktiabrska- 
ja Revoliucija/ ‘Marat’ ir daug kitų.”

Sovietai į tai atsakė geriausiai tuo, 
kad “Oktiabrskaja Revoliucija”, “Ma

rat” ir “Kirov” smarkiai bombardavo fa
šistų pozicijas Estonijoj ir Finliandijoj, 
kas parodė, kad tie laivai visai nėra su
gadinti. Įvykusiame laivų mūšyj Sovietai 
nuskandino: “Koeln” rūšies fašistų krui- 
zerį, 7 naikintojus, 8 transportus su amu
nicija’ 2 submarinus, kelias baržas ir 
apsaugos laivą. Numušė 5 fašistų lėktu
vus ir sugadino 2 naikintojus, 1 torpe
dinį laivą, 2 submarinus ir 3 kitus lai
vus.

Kada užėjo žiema, Baltijos Jūros už
šalo, tai vis vien Kronštado bazė buvo 
palaikoma atvira ir Sovietų karo laivai 
nuolatos padėjo Leningrado garnizonui. 
Taip, vasario 23 dieną Sovietų šarvuo
čiai labai smarkiai bombardavo vokiečių 
pozicijas prie Finliandijos Užlajos.

Veikimas Juodojoj Jūroj
Rugpjūčio 19 d. Vokietijos fašistai 

paskelbė, kad veik visai “išnaikino Sovie
tų Juodųjų Jūrų laivyną... suėmė Nikola
jeve šarvuotį 35,000 tonų; kruizerį 10,- 
000 tonų; 4 naikintojus, 2 submarinus, 2 
kanuolinius laivus.” Kad fašistai rado 
Nikolajevo laivų būdavojimo fabrikuose 
statomus laivus, tai tiesa, bet Sovietai 
tuos laivus nuvertė, susprogdino.

Juodųjų Jūrų Sovietų Laivynas nuo 
pat pirmųjų dienų uždavė smūgį fašis
tams bombarduodamas Rumunijoj Kon- 
stanzą, kitas prieplaukas ir skandinda
mas priešo laivus. Kada priešai apgulė 
Odesą ir Sevastopolį, tai Juodųjų Jūrų 
laivynas aptarnavo tuos garnizonus, o 
paliekant Odesą jis sėkmingai išvežė iš 
ten Sovietų jėgas.

Spalių 6 dieną vienas Sovietų torpe
dinis laivas įsiveržė upe aukštyn, į prie
šo užimtą teritoriją ir sėkmingu bom
bardavimu apie 2,000 fašistų užmušė ir 
sužeidė.

Ir nepaisant fašistų atkartotinų pa
reiškimų, kad jie “sunaikino” Sovietų 
laivus, Juodojoj Jūroj galingiausia jėga 
yra Sovietų laivynas, kas neleido fašis
tams įsigalėti Kryme ir iš ten pulti 
Kaukazą.

šiaurių Laivyno Kovos
Erdviausius ir kartu sunkiausius vei

kimo plotus turi Sovietų Sąjungos šiau
rinis laivynas, kuris bazuojasiMurmans- 
ke, Archangelske ir kitose šiaurinėse ba
zėse.
Ja pareiga buvo apsaugoti vandens ke

lius, kuriais Sovietai iš užsienio gauna 
reikmenų į savo šiaurines prieplaukas ir 
veikti prieš fašistus šiaurinėj Finliandi
joj ir Norvegijoj, šiaurinis Sovietų Lai
vynas puikiausiai tas pareigas atliko.

Rugsėjo pabaigoj jis nuskandino Nor
vegijos pakraštyj didelį transportą, du 
žibalą gabenančius laivus ir tris vokie
čių karinius laivus. Šio Sovietų laivyno 
lakūnai atvejų atvejais bombardavo fa
šistus Norvegijoj ir Petsamo prieplau
koj, Finliandijoj.

Gruodžio 31 dieną Sovietų Sąjunga pa
skelbė, kad jos Šiaurinis Laivynas vado
vystėj admirolo Golovko iki to laiko nu
skandino: 2 priešo naikintojus; 4 subma
rinus; 4 kitus karo laivus ir 42 trans
portus, bendrai 200,000 tonų laivų įtal
pos. Gi jo lakūnai numušė per 200 prie
šo lėktuvų.

Ypatingai naudingais pasirodė šioj jū
roj Sovietų nedideli submarinai, vadina
mi “Maliutka”. Vienas tokis submarinas 
vadovystėj kapitono Jono Kaliušnikoyo. 
nuskandino, net septynis vokiečių trans
portus. Nuo ka,ro pradžios jis su savo 
submarinėliu išbuvo jūroj virš 100 parų, 
tuo kartu landžiodamas pakraščiais, ap- 
šaudydamas priešus iš kanuoliukės ir 
kulkasvaidžių, numušdamas jų lėktuvus 
ir skandindamas laivus. • • •

Degina Konstanzoj Priešo Bazę
„ Hitleris ir jo talkininkai rumunai su
gabeno daugybę žibalo į Konstanzos prie
plauką ir iš ten planavo veikti Juodomis 
Juromis prieš Sovietus.

Sovietų orlaiviai galingomis bangomis 
bombardavo Konstanzą, kad išnaikinus 
vilkų užpuolikų lizdus, kad išnaikinus ži
balo sandėlius ir priemones jo gabeni
mui į nacių frontą. Liepos 2 dieną Sovie
tų Juodųjų Jūrų laivynas padarė ant 
Konstanzos ataką.

^Daugiau bus)

šios rezoliucijos priimtos 
konferencijoj gegužes 30 d., 
1942 m., Saginaw, Mich. Ka
dangi LDS 11 Apskr. ir LLD 
10 Apskričio konferencijos į- 
vyko vieną dieną ir rezoliucijų 
komisija susidėjo iš abiejų ap
skričių, todėl šias rezoliucijas 
paskelbiame sykiu.

Taipgi buvo priimta trys re
zoliucijos anglų kalboje:

1. On Fifth Column Activi
ties.

2. On Economic Policy.
3. For An Offensive Against 

The Axis Powers.
Anglų kalboj rezoliucijos 

pasiųstos į valdžios įstaigas ir 
į Detroito angliškus dienraš
čius.

Rezoliucijų, komisija:
J. Galinskas, 
J. K. Alvinas, 
T. Rasikas.

Rezoliucija LDS Reikaluose
Jau arti 12 metų, kaip Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mas tarnauja savo nariams iš
mokėjimu pomirtinių ir pagel- 
ba ligoj ir nelaimėj. LDS nėra 
vien tik pašelpos draugija, bet 
ji yra ir apšvietos žinyčia ir 
teisybės fraternalė organizaci
ja. Jos nariai naudojasi LDS 
organu “Tiesa” ir leidžiamo
mis brošiūraitėmis. LDS taipgi 
rūpinasi patarimais apie svei
katą ir abelnai kitais visuome
niniais reikalais kas liečia dar
bo žmones.

Todėl mes, varde LDS 11 
Apskričio 400 narių, kviečia
me kiekvieną lietuvį ir lietuvę, 
darbininką ar profesionalą, 
jauną ar augusį, stoti į LDS 
kuopas, ar pavieniai, ir būti 
nariu lietuvių tvirčiausios ir 
pažangiausios fraternal ės or
ganizacijos.

Rezoliucija LLD Reikaluose
Amerikos Lietuvių Literatū

ros Draugija savo egzistavimo 
laikotarpiu išleido tūkstančius 
knygų ir brošiūraičių, ir tas 
suteikė Amerikos ir viso pa
saulio lietuviams nepavaduo
jamą didelį šaltinį mokslo ir

apšvietos ir tą kiekvienas lie
tuvis turime brangiai įkainuo
ti. Taipgi, leidžiamas žurna
las “šviesa” teikia nepapras
tai naudingą literatūrą dėl 
plačios lietuvių visuomenės.

Mes užgirime LLD nusista
tymą kovai už lygias teises 
rasių ir tautų,, ir rėmimą A- 
merikos karo prieš fašistinę 
Ašį, ir pirkimą valdžios Apsi
gynimo Bonų.

Todėl mes, delegatai LLD 
10 Apskričio, varde 300 na
rių, kviečiame Amerikos lietu
vius vyrus ir motęris stoti į 
LLD kuopas, ar pavieniai, ir 
būti nariais šios vienintelės 
lietuvių apšvietos ir kultūros 
draugijos.

Sveikinimas Raudonarmiečiu 
Ir* Mūšy Pareigos

Jau metai laiko, kaip užpuo
lė sužvėrėję hitlerininkai Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. Su
naikino ten žmoniškas teises, 
kas tik pateko po hitlerininkų 
valdžia, išžudė tūkstančius ne- 
kąjtų žmonių ir sunaikino kul
tūrą ir viską, kas tik žmonijai 
buvo geresnio. Su tuomi hitle
rininkai manė nugązdinti ir 
pasigrobti visą pasaulį.

Bet mūsų skaisti viltis yra 
tame, kad Raudonosios Armi
jos nenuilstanti dvasia ir mil
žiniškos karinės jėgos begai- 
lestingai duoda ir duos smūgį 
hitlerininkų gaujoms, ir išvys 
juos iš Sovietų Sąjungos že
mės ir sunaikins jų, galią.

Tas mus Amerikos lietuvius 
labai džiugina ir mes, būdami 
už jūrų, sveikiname Lietuvos 
armijos dalis, įsijungusias į 
Raudonąją Armiją ir abelnai 
visą Raudonąją Armiją, duo
dančią milžinišką smūgį Hitle
rio gaujoms per savo narsią 
kova.

Taipgi sveikiname Lietuvos 
liaudį su narsiais partizanais, 
kurie kovoja prieš pavergimą 
ir žudymą nekaltų žmonių.

Mes, LLD 10 Apskričio de
legatai, varde 300 narių, pasi
žadame remti Raudonąją Ar
miją ir nuo karo nukentėjusią 
liaudį visais galimais būdais.

“Mano sus idomėjimas . . . 
pagerinimas būklės masėms 
žmonių. Atrodo, kad Sovietų 
Sąjunga tą patį daro, nors ki
tokiais metodais . . .”

Berman sakė parašęs 8,000 
laiškų. Negauta nei vieno at
sakymo priešingo Sovietų Są
jungai, bet laiškai rašyti ne 
statistiniam tyrimui atsineši- 
mo link Sovietų Sąjungos. No
rėta patirti, kaip daug yra bi
jančių ar neapkenčiančių So
vietų Sąjungos.

Sovietų Sąjungai heroiškai 
kaujantis su fašistiniais barba
rais ir galinga vokiečių kari
ne mašina, Amerikos žmonių 
nuomonė apie SSSR skubiai 
gerėja. Rep.

Stoughton, Mass.
Bendras Darbas Visados Ge

rus Vaisius Duoda

Čia mes turėjom surengę 
koncertą ir vakarienę, gegu
žės 24 dieną. Viskas labai ge
rai pavyko, taip, kaip ir visa
dos viskas gerai išeina Stough- 
tone. Kaip sakiau, bendrai 
rengė: Lietuvių Moterų. Kliu- 
bas, Lietuvių Draugystė ir 
Stoughtono Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Naudai Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir Rusijos 
Karo Pagelbos. Tokį prakilnų 
darbą publika gausiai rėmė. 
Buvo surinkta dalykėlių nuo 
biznierių. Laike vakarienės 
buvo aukų parinkta, šie daly
viai aukavo:

Po $1: Jonas Karsak, Jo
nas Liskav, Z. Smietona, Z. 
Antulionis, G. Krasauskas, G. 
Grybas, J. Kavolis, J. Rim
tis, J. Žalis, G. Šimaitis, Mrs. 
Budrikienė ir J. Petrukaitis. 
Kiti aukavo po 50c. ir 25 cen
tus. Viso suaukavo $21.35. 
Gražų pelną nuo vakarienės 
dadėjus (žinoma, viską apmo
kėjus), viso labo liko $142.07. 
Tai birželio 9 duota Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $71 nuo 
aukščiau paminėtų draugijų. 
Taipgi manau, kad ir likusieji 
pinigai jau perduoti Rusijos 
Karo Pagelbos Komitetui.

Ačiū rėmėjams ir publikai, 
lygiai garbė sumanytojams šio 
parengimo. Surengimo komi
tetas buvo: M. Stulgaitienė, 
M. Jatulienė ir Mrs. Antulio- 
nienė. Vyrai dalyvavo komite
te : Mr. Urgutis, K. česnulia- 
vičius ir J. Lavas.

Tokiam dideliam pokylyj 
daug ir gaspadinių buvo, bet 
vardų negaliu atminti. Tik tiek 
turiu pasakyti, kad vakarienė 
buvo labai skani. M. J.

Talkininkai Sudaužė 
Japonijos Laivą

San Francisco,. Calif. — 
Talkininkų komanda pra
nešė iš Australijos, kad jų 
orlaiviai sudaužė japonų 
transporto laivą 10,000 to
nu.

Chicagos Žinios
KAIP CHICAGIEČIAI SPREN

DŽIA SSSR

Įdomios Nuomonės Apie So
vietų Sąjungą

Nathan Berman, sekretorius 
Chicago Forum on Russian 
Affairs, išsiuntinėjo daug ląiš- 
kų, klausd,amas chicagiečių 
nuomonių apie Sovietų Sąjun
ga.

Tie atsakymai bus sudėti į 
knygą ir įteikti SSSR ambasa
dos atstovui, kuris bus Chica
go j birželio 21 d.

štai keli tų atsakymų, kaip 
paduoda Chicago Sun repor
teris, Greer Williams.
Čiagimis kareivis kalba:

“Aš branginu, privilegiją ra
šyti savo kaimynams, šaliai, 
kuri yra mūsų jaunesnysis, bet 
didesnis broliukas, Sąjungai 
Sovietų Socialistinių Respubli
kų jaunesnei metais ir dides
nei kaipo viltis pasaulinei de
mokratę ąi.”
Jauna, 17 metų aukštos mo
kyklos studentė sako:

“SSSR parodė jaunimui šio 
svieto, kaip geri yra rusai su- 
inušdami į dulkes mytą apie 
nącįų peįveikiąmumą.”
AutęopoJpgąs kalba:

“Kąipo. antropologas ąš ne
galių tikėti i bent kurių žmo
gių viršenybę ąnt visų kitų. 
Kovodami pavergėjus, skirs
tančius žmones į rases, ląikant 
vieną rasę visų viršiausia, ru
sai tuo vienu jau tapo vertais 
talkininkais Jungtinių Valsti
jų.”
Raštinės darbininkas rašo:

“Sovietų žmonės daugiausia 
prisidedą prie visasvietinės 
kovos sunaikinimui fašizmo ir 
demokratijos išlaikymui.”

Social Worker kalba:

“Negalima nesistebėti iš ša
lies, kuri buvo skelbta atsiliku
sia ir ‘netašyta’.. . ir kuri Veik 
per vieną naktį įsigijo vado
vybę, jėgas ir priemonių ir mo
ralės ne vien sulaikyti, bet — 
veikiausia su pagelba Jungti
nių Valstijų — ir sumušti šalį, 
kurios neįveikiamumas buvo 
skaitomas tik metai laiko at
gal neginčijamu.”
Senas kunigas sako:

“Ar industrinė ekonomija 
visose šalyse eis tuo pačiu ke
liu ir priims tas pačias formas, 
ar ne, SSSR demonstruoja vy
kusią ekonominę sistemą, pa
remtą socialiu teisingumu, kas 
teikia įkvėpimą’ visiems žmo
nėms vėliau ar anksčiau ban
dyti tai — jei nebus galima 
rasti viršesnės — formos eko
nominės lygybės.”
Graikas daktaras kalba:

“Raudonosios Armijos tvir
tos moralės ir partizanų dide
lio pasiaukojimo sekretas be
ne bus tas, kad Sovietų Są
jungoje tarp 120 skirtingų 
tautybių žmonių visi turi ly
gias progas lenktyniuoti bile 
srityje mokslinio pasižymėji
mo.”
Čekas redaktorius sako:

“Sovietų Sąjunga stovi prieš 
mus nesugriaunama žmonijos 
tvirtovė.”
Armijos technikas sako:

“Mes esame drauge kare ir 
nėra jokios priežasties, kodėl 
mes neturėtume būti draugais 
taikos metu, kuomet bendrai 
būsime išlaisvinę Europos ir 
viso svieto žmones.”
Socįąlės gerovės profesorius 
aiškina:

BOSTONO APYLINKE

Platinkime bilietus ir rengkimės

MAYNARDO
PIKNIKUI

Neturi būt šis “Laisvės” piknikas mažesnis už buvu
sius. Kiekvienos kolonijos “Laisvės” patriotai 
turi rūpintis, kad kuo daugiausia žmonių būtų

Dienraščio Laisves Piknike
Laikas jau trumpas. Būkime prisirengę 
kaip nuvažiuoti ir pasirūpinkime, kad 

būtų išplatinti visi bilietai 
kiek esame gavę.

Dienraščio Laisves Piknikas

Bus 4 Dieną Liepos
4th of July Šventėje

VOSE PAVILION PARK 
MAYNARD, MASS.

Piknike Bus įvairią Valgią ir Gėrimą

Šauni Orkestrą Gros Šokiams
Bus puikus pasimatymas su daugeliu 

svečių iš kitų miestų.
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HITLERININKAI GIRIASI 
UŽĖMĘ KAI KURIUOS SE

VASTOPOLIO FORTUS
Berlin. — Nacių radijas 

pasakojo, kad jie girdi, už
ėmę šiaurinius Sevastopolio 
fortus ir pasiekę Šiaurinę 
Įlanką priešais miesto.

Hitlerininkai teigia, būk 
rumunai atėmę iš rusų 
svarbias pozicijas į pietus 
nuo Sevastopolio.

(Niekas nepatvirtina tų 
priešų pasakojimų. Taipgi 
trūksta patvirtinimų jų pa
sigyrimui, kad vokiečiai ii 
rumunai, esą, per 10 dienų 
prie Sevastopolio paėmę 
nelaisvėn 7,585 raudonar
miečius ir pagrobę 20 tan
kų, 68 kanuoles ir 1,288 ap
sigynimo rūsius.

SEVASTOPOLIO PADĖTIS 
LABAI SUNKI

London. — Vienas anglų 
korespondentas pranešė iš 
Maskvos šeštadienį, kad vo
kiečiai užėmę vieną vieškelį 
arti Sevastopolio. Sovietų 
karininkai pripažįsta, kad 
Sevastopolio padėtis yra 
labai sunki.

Philadelphia, Pa.
“Laisvė” talpino mūsų gar

sinimą keturiolikos organizaci
jų pikniko dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus. Aš tikiu, 
kad skaitytojai norės žinoti, 
kokios buvo to pikniko pasek
mės, nes tai yra žingeidus da
lykas. Varde tiek daug orga
nizacijų veikti yra svarbu. 
Mat, per laikraščius jos viena 
kitą atakuoja, kad net dulkės 
rūksta iš sermėgos.

Per ilgą laiką aš vienas sau 
mislijau, ar mes negalėtumė
me rasti progą kada nors ką 
nors bendrai veikti. Ir štai 
man įkrito į galvą mintis su
rengti pikniką dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Ir ėjome prie tiks
lo. Pašaukiau minėtų organi
zacijų sekretorių ant telefono, 
kad sušauktų susirinkimą grei
tu laiku. Į susirinkimą atėjo 
keli delegatai. Aš pranešiau, 
kad Mikolaičio parkas nėra 
užimtas ant birželio 14 dienos 
ir kad mes tą dieną galime 
pikniką laikyti. Visi delegatai 
su tuomi sutiko ir mes pasilei
dome į darbą. Piknikas buvo 
garsinamas net šešiuose laik
raščiuose ir per du radijus per 
savaitę. Neliko tokio kampe
lio, kur tik lietuvis gyvena, 
kad jam nebūtų buvę pranešta 
apie pikniką dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Kliubuose buvo iš
klijuoti dideli garsinimai. Per 
tuos kliubus pereina tūkstan
čiai lietuvių. Vienu žodžiu, 
būbnijome, kiek galėjome, kad 
tik daugiau lietuvių, žinotų ir 
dalyvautų tam mūsų piknike.

Ir štai atėjo birželio 14 die
na. Laukėme ir mislinome, 
kaip čia lietuviai pasirodys. 
Sekmadienio ryte atsikeliu 
kaip 5 valandą iš ryto. Prave
riu duris, didelis lašas užtiško 
man ant nosies. Mane net šiur
pas nupurtė. Mislinu sau, tiek 
darbo įdėjome ir tiek iškaščių 
turime, o čia tas lietus, visą 
biznį sugadins, lysk į organi
zacijas ir prašyk almužnos, 
kad padengtų išlaidas.

Lietus kaip iš viedro pila. 
Devinta, dešimta, vienuolikta 
ir dvylikta valanda, ir pusė po 
dvylikos, o vis dar lyja. Ar 
nepradės šaukti per telefoną 
komisija ir muzikantai, kas 
bus? Su komisija pasitarus, 
atšaukiame trokmaną, muzi
kantus ir kitiems pranešame 
per telefoną, kad pikniko ne
bus iš priežasties lietaus. Bet 
už kokios valandos pradeda 
blaivytis, pagaliau ir saulutė 
pasirodo! Ką čia dabar dary
ti? Trokas atšauktas, kaip čia 
viską susigabenti į pikniką? 
Pasiėmėm gėrimų ir valgių ir 
traukiame į parką. Jau rado
me kelias mašinas. Tuojau

EKIBVa PenEUa Puslapis

pradėjome šaukti, duokite 
alaus! Mes ištroškome belauk
dami. Už kokios valandos, 
ar nepradės mašinos traukti į 
parką, štai visas mūsų lon- 
čius pasibaigia. Dar tik 5 
valanda, o mes nieko nebetu
rime. Dar svečių vis atvažiuo
ja, net iš Eastono pasirodo 
Stankus su savo kompanais. 
Turiu grįžti atgal ,į Philadel- 
phiją ir gauti daugiau maisto. 
Bet reikia važiuoti kokias 20 
mylių, čia reikalinga gazoli
nas taupyti. Bet rūpi, kad 
daugiau pelno padaryti dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Sugrįžtu 
su maistu iš Philadelpijos. 
Randu susirinkusių daug vei
kėjų. Jie geria stiprų, gėrimą 
ir diskusuoja. Diskusijos karš
tos: kas bus po karo ir kas 
valdys pasaulį, ar demokrati
ja? Manau sau: Taip ir reikia 
visiems bendrai suėjus disku- 
suoti ir dirbti del žmonijos la
bo. Tik reikia daugiau vieny
bės ir noro darbuotis dėl lietu
vybės labo.

Aš manau, kad dar rudenį 
reikėtų sukelti fondą dėl lietu
vių kareivių, kurie bus sužeis
ti, kurie pradės grįžti iš ka
ro. O mes lietuviai Philadel- 
phijoje turime juos gražiai su
tikti ir jiems pagelbėti. Jie ka
riavo ir sveikatą aukojo už 
mūsų laisvę ir demokratiją.

O gal rasis kitų sumanymų 
dėl lietuvybės labo?

J. S. Rainys.

štokuoja gydytojų. Jau esą 
reikalinga apie 13,000 gydy
tojų. Gi patys daktarai sava
noriai nenori pasiduoti armi
jos tarnybon. Už nepasirody- 
mą ant pašaukimo drafte bus 
baudžiami 10 metų kalėjimo 
ir $10,000. Todėl gydytojai 
apsižiūrėkite, idant nereikėtų 
nukentėti.

John F. O’Neill, buvęs per
eitais rinkimais oponentu prieš 
Reardon, dabar reikalauja, 
kad Reardon rezignuotų iš 
Public Safety direktoriaus vie
tos. O’Neill sako, kad Reardon 
sėdėdamas kalėjime neturi 
teisės tvarkyti tos svarbios 
įstaigos reikalus.

Callahan, Public Schools 
superintendentas, teisme prisi
pažino, kad paėmė $7,000 nuo 
mokytojų arba šiaip darbinin
kų už darbus. Callahan yra 
60 metų, amžiaus senis.

Miesto politikieriams užėjo 
karštligė. Juos paėmė nuo di
džiausio iki mažiausio ir visus 
atrado kaltais suktybėse. Prili
po liepto galą.

Lawrence, Mass.
Benjamin Kaufman, žydų 

tautybė laurenciškis, vetera
nas, pasiuntė $30,000 dėl sta
tymo lėktuvų, prieš Hitlerį. Pi
nigus pasiuntė Jungtinių Vals
tijų iždininko Henry Morgen- 
thau, Jr., vardu. Pinigai su
rinkti Bostono ir Lawrence 
apylinkėje.

Pinigai valdžiai dabar rei
kalingi.

Lawrence dirbtuvės jau ne
teko 1,400 darbininkų, Jie tar
nauja Jungtinių Valstijų armi
joje. Daugiausia paimta iš Pa
cific Mill dirbtuvės. Iš tos 
dirbtuvės paimta armijon 542 
jaunuoliai, o 858 paimti iš ki
tų vienuolikos dirbtuvių.

O dar ne pabaiga. Bus paim
ta ir daugiau jaunų vyrų į ar
miją. Liepos mėnesį draftuos 
daugiau.

Vietinis advokatas James A. 
Donovan tapo paskirtas Amal
gamated Association Eastern 
Mass. Street Railway kompa
nijos viršininku. Tas geležin
kelis apima Lawrence, Lowell, 
Haverhill ir kitas sekcijas. 
Prie jo dirba 1,500 darbinin
kų. Donovan taipgi bus arbi
tral jos komisijos nariu pasi
tarimuose su darbininkais kas- 
link darbo sąlygų. Tas parei
gas jis pradės eiti nuo liepos 
menesio. Gerai pamislinus, tai 
iš tokių arbitratorių. mažai ko 
gali tikėtis.

Rinkimų taryba davė pasiū
lymą, kad būtų paskirta 350 
žmonių prižiūrėjimui ateinan
čio rudens rinkimų. Iš tų žmo
nių 200 turėtų būti demokra
tų ir 150 republikonų.

Kokį išrokavimą taryba tu
ri, tai nežinia, bet miesto ma
joras tam priešingas. Tačiau 
veikiausia tas bus įvykdyta. 
Skiriami tam darbui žmonės 
bus egzaminuojami miesto raš
tinėje. Katrie pasirodys netin
kami, bus atmesti.

Šnektos ėjo tarp policmonų 
ir ugniagesių, kad bus didelės 
permainos. Bet policijos virši
ninkas apie tai nieko nežinąs, 
nes jokios žinios negavęs nuo 
Public Safety direktoriaus 
James C. Reardon, kuris sėdi 
valstijos pataisos namuose už 
pardavinėjimą darbų. Mano
ma, kad permainų gali būti, 
nes jis užpykęs ant kai kurių 
bandys jiems atkeršyti.

Massachusetts valstijos Me
dical Recruiting B’oard prane
šė, kad iš Lawrence bus paim- 

jta 75 daktarai, nes armijoje

Susirinkime kalbėjo ir gu
bernatorius Saltonstall.

, Rep.

Quincy, Mass.

Birželio 13 dieną pasimirė 
Kazimieras Steponavičius. Bos
tono ligoninėje jam padare 
operaciją birželio 10 dieną. 
Po trijų dienų žmogus pasimi
rė. Paliko nuliūdime moterį ir 
dukterį su žentu.

K. Steponavičius buvo gerai 
žinomas Lawrence žmonėms, 
nes jis užsiimdinėjo namų sta
tymu ir taisymu. Daug kam 
patarnavo.

Dabar laimingai jam ilsėtis 
juodoje žemelėje. O Kazimie
ro šeimynai reiškiame gilią 
užuojautą.

L. K. Biuras.

Pavyzdingas Šeimyniškas 
Baliukas

Juozas ir Valerija Vaškiai 
jau virš 70 metų amžiaus, bet 
abudu dar gerai drūti, seni 
Quincy gyventojai. Taip pat 
Juozas ilgus metus pastoviai 
dirbęs laivų statykloje, kaipo 
mechanikas, mašinų taisyto
jas. Jų sūnus Vytautas taipgi 
ilgas laikas dirba ten pat. Dir- 
bykla, prisilaikydama savo 
tradicijų, darbininkams, kurie 
yra išdirbę virš 15 metų be 
pertraukos, duoda dvi savai
tes su mokesčiu vakacijų. Tad 
Vaškiai, tėvas ir sūnus, turė
dami tą progą, birželio 14 die
ną, pradėdami savo vakacijas, 
pasikvietė savo gimines, bro
lį, pusbrolį, seserį Elzbietą 
Oakvidienę net iš Los Angeles, 
Calif., kuri viešėjasi jau tūlas 
laikas. Taipgi pasikvietė kai- 
mynų-draugų gražiam r priim- 
nam pavaišinimui. Kaip 2 
vai. dieną, papietavus, darant 
įvairius pasikalbėjimus apie 
nepaprastus pasaulio įvykius 
ir kasdieninius užsiėmimus, 
štai bostonietis K. Žukauskas 
iškelia iš kišeniaus “Laisvės” 
pikniko Maynarde visą seriją 
tikietų. Kaip matant ir išsida- 
linom, j ieškodami, kuriam bus 
giliukas geresnis.

čia jau ir 8 vai. vakaro, šei

mininkės darbščioji duktė Ju
lija vėl prašo prie stalo ant va
karienės, ir vėl antrą kalaku
tą niauniojam, dar ir girkšno- 
jam — kam alutis, kam ‘ai- 
boliukė.” Pas ivakarieniavę 
prie juokingų kalbų, prisimi
nėm ir svarbų, rimtą, dalyką, 
tai yra sumesti aukų pasveiki
nimui Sovietų, Sąjungos narsių 
karžygių jų neapsakomoj ko
voj prieš nacizmą.

Štai aukavusių vardai: ba
liuko iškėlėjai Vaškiai aukavo 
$5. Jusiai iš Braintree $2. Vaš
kiai iš Brightono, $2. Žukaus
kai iš Dorchester $1. Karaliai 
iš Brocktono $1. Vytautas Vaš- 
kis $1. E., Oakvidienė 50c. Vi
so sudėjome $12.50. Čekis pa
siųsta L. Kavaliauskaitės var
du, kaipo ižd. L.K.S.S.G.

D. J.

pavienis visą laiką, kiek man 
žinoma. Gyveno pas Strakalai- 
čius ant Hazel St.

Reiškiu gilią užuojautą Sed
leckių šeimai, ypač seselėms— 
Mrs. Helen Neduchal ir Mrs. 
Anne Pufky. Jos yra mūsų 
LDS 6 kp. naujos narės.

Mr. ir Mrs. Dudek, buvusi 
Aldona Čekanauskaitė, susi
laukė naujagimio — mergai
tės. Aldona yra LDS 6 kp. na
rė. Linkiu jums Mr. ir Mrs. 
Dudek gražiai išauginti duk
relę ib įrašyti į LDS.

Ligoniai Mūsų Mieste
Serga jaunuolis Carai Kirei-

lis, J. O. Kireilių vienatinis sū
nus. Serga jau ilgas laikas.

Serga Bronius Vaičekausku- 
tis, J. K. Vaičekauskų mažiu
kas sūnus. Turėjo plaučių už
degimą ir ausies skaudėjimą. 
Du gydytojai jį gydė per tūlą 
laiką. Vaikutis jaučiasi geriau. 
Draugas Vaičekauskas buvo 
sustojęs pas mus ir paaukavo 
$2 Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagelbai.

Serga F. A. Ziborių mažiau
sias sūnus Ed. Yra išvežtas į 
ligoninę.

Linkiu visiems ligoniams 
greito pasveikimo, o tėvams 
reiškiu užuojautą.

J. K. Navalinskienė.

Akron, Ohio
Mes irgi turėjome didelę de

monstraciją birželio 14 dieną, 
Vėliavos Dienoje. Parade mar- 
šavo apie dešimt tūkstančių 
žmonių. Būtų maršavę daug 
daugiau, bet maršuotojų skai
čius buvo aprubežiuotas. Apie 
25,000 žmonių žiūrėjo į mar- 
šuotojus.

Diena pasitaikė1 labai prasta 
— labai smarkiai lijo. Tas ir 
sulaikė daugelį žmonių nuo 
stebėjimo šito patrijotinio pa
rado. Koresp.

Boston, Mass.
Birželio 14 Vėliavos Dienos 

iškilmėse dalyvavo ir kalbėjo 
Jungtinių Valstijų laivyno sek
retorius Frank Knox. Jis prisi
minė apie santykius su Sovietų 
Sąjunga ir apie padarytą su
tartį bei Roosevelto - Molotovo 
pasitarimą, šita sutartis, sakė 
Knox, “yra didis pavyzdis so
lidarumo tarpe laisvų žmonių” 
ir “pasižadėjimas kovoti iki 
mirties prieš tironiją šiandien 
ir pastatyti geresnį pasaulį ry
toj.”

“Pasitarimas tarpe prezi
dento' Roosevelto ir Molotovo,” 
sakė toliau Knox, “parodo au
gantį solidarumą tarpe Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Są
jungos. Priešas jau nebegali 
pasirinkti mūšio lauką ir kon
troliuoti strategiją.”

Knox nurodė, kad kiekvie
na diena Jungtinių Tautų, spė
kos tvirtėja.

Iškilmių susirinkimą buvo 
sušaukęs Jungtinių Tautų Ka
ro Pagelbos Komitetas. Nuo 
prezidento Roosevelto buvo 
atsiųstas pasveikinimas. Buvo 
renkamos aukos ir surinkta 
apie $50,000.

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Binghamton, N. Y.
Mirtis

Mirė Jonas ,'Zinkus staigia 
mirčia, birželio 10 d. Buvo 
virš 50 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime artimus gimines, 
Sedleckių šeimą, 2 dukteris, 
vedusias kitataučius vyrus — 
H. Neduchal ir A. Pufky.

Velionį Joną palaidojom bir
želio 13 d. iš graboriaus Greš- 
kiovskio koplyčios į Florai 
Avė. kapines. Nedidelis būrys 
žmonių tedalyvavo, nors die
na pasitaikė nedarbo ir gra
ži. Priežastis bus, kad velio
nis nepriklausė prie jokios lie
tuviškos organizacijos, buvo

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaniiniioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

ALEXANDER’S CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus ųešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

• 6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
; Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
OT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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 Hewes 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—HAveineyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-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 Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal 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 
■0

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- : 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su amc- 

^B^M^B^Mrikoniškais. Rei- 
kalui esant

HEfflJMBj^Bpadidinii tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°S* atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tek Virginia 7-4499

Lietuviu 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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NewWko^g^^Zimos
DALYVAUKITE MEDIKALEI PAGALBA!

AUKŲ RINKĖJU PASITARIME
Gubernatorius Lehmanas ir 

New Yorko miesto majoras La 
Guardia paskelbė birželio 20 
—27 kaipo savaitę teikimo pa- 
gelbos Sovietų Sąjungos žmo
nėms, kurie taip didvyriškai 
kovoja prieš žvėrišką fašizmą.

Birželio 25, 26 ir 27 bus au
kų rinkimo 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

taipgi daug pagelbėsime ir 
tiems lietuviams, kurie kartu 
su kitais Sovietų Sąjungos 
žmonėmis taip narsiai kovojo 
prieš Hitlerio fašistines gau
jas.

Mes kviečiame Brooklyn© ir 
apylinkės lietuvius į susirinki
mą antradienį, birželio 23-čią 
(šį vakarą), 8 vai., 419 Lorim
er St. čia gausite nurodymus, 
kur ir kaip rinkti aukas, taip
gi dėžutes su valdžios duotu 
leidimu ir rinkėjo liūdymus.

Visi galinti nors kiek padė
ti šiame darbe prašomi atsi
lankyti.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti.

Ruoškitės Patys Ir 
Kvieskite Kitus

Darbininkų Mokyklos
Dieniniai Kursai

Yušbi Surengė Stinni Mokslo Baigtuvių 
Puotą; Paaukota Mdikalei Pagalbai

Birželio 21-mos popietį, 
Laisvės svetainėj, Brook lyne, 
Įvyko šauni puota pasveikinti 
Dr. Henry Yuška jo mokslo 
baigos proga. Ją surengė jo 
tėvai Jonas ir Magdalena Yuš- 
kai.

Birželio 25-tos vakarą, Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo svetai
nėj, 280 Union Avė., Brookly- 
ne, įvyks lietuvių masinis mi
tingas. Jo kalbėtojais bus Jo
nas Siurba, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Centro sekre
torius, ir Domininkas M. Šo- 
lomskas, Liet. Literatūros 
Draugijos Centro sekretorius.

Prakalbos rengiamos pami
nėti metinę sukaktį nuo Hitle
rio užpuolimo Lietuvos ir vi
sos Sovietų Sąjungos. Jose bus 
aiškinama:

Kas reikia daryti, kad hitle
rininkus sumušus ir išlaisvinus 
pavergtus kraštus?

Kokia dabar padėtis Lietu
voje ?

Kokios tos Londono ir Wa- 
shingtono sutartys?

Kaip galima greičiau bdigti 
šis karas?

Tai be galo svarbūs, visiems 
rūpimi klausimai. Ruoškitės 
tose prakalbose dalyvauti pa
tys. Praneškite apie jas ki
tiems, kurie šio pranešimo ne
bus matę.

Įžanga nemokama. Rengia 
pažangios Brooklyn© lietuvių 
organizacijos. Kom.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Darbininkų Mokyklos vaka
riniai kursai, su desėtkais skir
tingų klasių, veikia be per
traukos per ištisus metus. Bet 
dieniniai, pilno laiko kursai, 
būna vasaros atostogų per
traukoj.

Šiuose specialiuose kursuose 
mokins marksizmo - leninizmo.

Mokins žymiausi mokyklos 
instruktoriai ir užkviesta na- 
cionaliai žymūs lektoriai, tam 
tikrų sričių žinovai-specialistai 
vienkartinėms pre lekcijoms. 
Tarpe mokytojų-lektorių skel
biama Gil Green, Francis 
Franklin, Edward Smith, The
odore Bassett, George Morris, 
Elizabeth Lawson.

Studentų tikimasi iš visų 
Jungtinių Valstijų, daugiausia 
organizacijų atsiųstų geriausių 
veikėjų, kurie pašvęs šešetą 
savaičių pasimokinimui būti 
dar geresniais veikėjais.

Kursam registracija jau 
pradėta, mokinimasis prasidės 
liepos 6-tą. Pamokos bus pen
kiomis savaitės dienomis nuo 
9 ryto iki 1 po piet. Mokestis 
už kursą $25. Aplikacijom for
mos gaunama pas direktorę 
Elizabeth Lawson, Summer 
Day School, Room 301, 35 E. 
12th St., New Yorke.

L. K. N.
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Dienraščio LAISVES Didysis

PIKNIKASĮ
Puiki Dainų Programa. Daug Chorų, Daug ;

Jaunimo iš Kitų Miestų

Sekmadienį, Liepos 5 July
Prasidės 1 Valandą Dieną

Muzika nuo 3 valandos Programa 6 valandą

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

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

»---------- Programoje Dalyvauja:----------- b

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
vadovybėje B. šaknaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y. 
vadovybėje J. Kazakevičiaus

AIDO CHORAS iš Brooklyno 
vadovybėje Aldonos Žilinskaitės 

□------------- --------------------------------------------------- 0

Gera Orkestrą Šokiams
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

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

Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps

DR. HENRY YUŠKA

Jaunasis mokslininkas yra 
gimęs Brooklyn© lapkričio 7, 
1914 m. čia jis ėjo pradinį 
mokslą ir bendravo su susiedi- 
jos vaikais, taipgi tėvų vedi
nas dalyvaudavo lietuvių suei
gose bei pramogose, o kiek 
pašokėjęs į didesnį vaikiščią 
jau ir pats vienas atsilankyda
vo į lietuvių jaunimą, dainavo 
Aido Chore.

Atrodo, kad dalyvavimas 
lietuviui jaunime ir siekimasis 
aukšto mokslo viens kitam ne
kenkė, tik viens kitą papildė. 
Henry’s buvo disciplinuotas 
choristas ir geras studentas. 
Nutarė choras kur dalyvauti, 
ar tai pramogoj, ar parade, 
dalyvauja (.kartu ir Henry’s. 
Atbuvęs čia, smagiai, energin
gai mokinasi ir klasėse vis 
gauna gerus požymius, jas 
baigia greičiau., jaunesniu už 
kitus.

Henry’s baigė New Yorko 
Miesto Kolegiją 1935 metais, 
su Bachelor of Science laips
niu. Tačiau kolegija jam buvo 
tik pakusa siektis daugiau 
mokslo, ką jis ir padarė, dalį 
laiko dirbdamas ir kitą dalį 
pašvęsdamas studijoms Brook
lyno Polytechnic Institute, ku
rį baigė 1939 metų birželio 
mėnesį su Master of Science 
laipsniu chemijoj. Tą pat ru
denį jis įstojo į kolegijas bai
gusių mokyklą Illinojaus Uni
versitete. Tą mokyklą pasiekti 
nebuvo lengva. Įstojimui jon 
konkuravo iš visos šalies 80 
parinktinių, su aukščiausiais 
laipsniais studentų, o patekti 
ten galėjo iš tų 80 už vis sėk
mingiausi 20. Henry buvo vie
nu iš tų, laimingųjų. Jis ne tik 
pateko, bet ir su tais 20 taip 
sėkmingai lenktyniavo, kad 
sekamais mokslo metais per 
kelis mėnesius buvo vyriausio 
chemiko padėjėju, o 1941—42 
metų sezonui buvo gavęs tūks
tančio dolerių stipendiją ir šių 
meti] birželio mėnesį mokyklą 
baigė su laipsniu filosofijos 
daktaro c h e m ijos moksle 
(Doctor of Philosophy in Che
mistry).

Jisai, beje, yra gavęs ir LDS 
duodamą gabiems studentams 
stipendiją.

Smagios Mokslo Baigtuvės
Kupini džiaugsmu tėvai no

rėjo savo laime pasidalinti su 
savo giminėmis, draugais ir 
kaimynais, taipgi iš naujo su
pažindinti sūnų ši/ tais žmo
nėmis, su kuriais per kelis sve
tur mokinimosi metus ryšiai 
buvo dalinai nutrūkę. Į šią 
puotą sukviesto senimo ir jau
nimo prisirinko pilnutėlė Lais
vės salė, kur svečiai buvo ge
rai pavaišinti ir palinksminti 
gražia dainų ir sveikinimų 
programa.

Meno programoj žaviai su
dainavo trijetas — Aldona

Klimaitė, Aldona Žilinskaitė ir 
Suzanna Kazokytė, akompa
nuojant Bronei šalinaitei, taip
gi Aldona Klimaitė — solo. O 
užbaigoje Petras Grabauskas 
su Aleku Velička, akompa
nuojant Albinai Depsiūtei, su
dainavo porą komiškų dainų 
ir užbaigė kvietimu į Laisvės 
pikniką.

Vakaro eigoj toastmasteris 
Jonas Yuška, daktaro tėvas, 
iškvietė virš porą desėtkų as
menų pareikšti savo mintis. 
Vieni sveikino jauną, talen
tingą tautietį, linkėjo jam lai
mės profesijoj. Kiti kvietė jį 
laikytis su savuoju lietuvių 
judėjimu, kuriame jis išauklė
tas. Treti kreditavo tėvų pa
stangas.

Tarpe kalbėjusių buvo dė
dė A. Kralikas, krikšto moti
na J. Mockapetrienė, dėdė ir 
teta J. ir P. Šimėnai, J. Pota- 
šius, A. Baltaitis, J. Misiūnas, 
J. Lazauskas, J. Vizdūnas, K. 
Kreivėnas, J. Gužas, Dr. Pet
riką, Dr. Sobol, V. Tauras, B. 
Šaknaitė, N. Kaulinienė, A. 
Jeskevičiūtė, P. Baranauskas, 
uošvė Nelė Zataveckienė, mo
tina Magdalena Yuškienėt 
žmona Lilija Yuškienė.

Pažymėtiną kalbą apie Hen
rio pasekmingą mokinimas! ir 
jo savystovius atsiekimus toje 
srityje pasakė Dr. Sobol, po 
kurio vadovyste besisiekiąs 
chemiko mokslo jaunas Hen
ry’s pradėjo savo karjerą. 
Taipgi įspūdingai ir iškalbiai 
išreiškė savo džiaugsmą moti
na, M. Yuškienė, sakydama, 
kad nuo pat Henrio užgimimo 
jos didžiausiu troškimu buvo 
duoti sūnui mokslą ir neapsa
komai džiaugiasi to atsiekus. 
Motinos kalba buvo palydėta 
ilgais aplodismentais. Labai 
gražiai ir taisyklinga lietuvių 
kalba Henrio žmona Lilija pa
reiškė savo džiaugsmą vyro 
atsiekimu, taipgi padėką tė
vams už jo gražų išauklėjimą 
ir jam duotą mokslą, taipgi 
padėką visiems dirbusiems 
prie suruošimo šios puotos ir 

1 dalyviams.
Pagaliau pakviesta patsai 

Dr. Henry Yuška. Savo atsie
kimus jis kukliai kreditavo 
vien tik tėvams, sakydamas: 
“Mane siuntė mokyklon, aš 
ėjau ir mokinausi. Tame turė
jau ir smagumo, kartais reikė
davo ir sunkiau padirbėti. Tė
vai man visame padėjo. Mano 
motina,” sakė Henry’s “davė 
man daugiau, negu gali duoti 
universitetai — ji išmokino 
mane mylėti žmones ir dėlto 
visada turėjau daug gerų 
draugų.” Tai taręs, pabučiavo 
savo tėvus ir sėdosi pas žmo
ną, o prie stalo sėdėję jo drau
gai užtraukė “He is a jolly 
good fellow.”

Parėmė Kovotojus 
Prieš Fašizmą

Prieš ir po 'programos tęsė
si vaišės, kurių čia buvo gerų 
ir apsčiai. Tačiau dalyviai 
vien tuomi nesitenkino.

Programai įpusėjus, pakvies
tas pareikšti savo mintį, J. Gu
žas priminė, jog mes čia susi
rinkome išvakarėse pasauli
niai svarbios sukakties., Kad 
22-rą šio mėnesio sueina me
tai, kai Hitleris užpuolė Sovie
tų Sąjungą ir kad visoje Ame
rikoje tos sukakties proga ren
kama aukos Sovietų- Sąjungos 
paramai ir norima surinkti 
$6,000,000. Jis sako, jeigu šio 
vakaro rengėjai Juškai nesi
priešintų, mes šią gražią suei
gą irgi galėtume atžymėti au
komis tam tikslui. Yuškai mie
lai leido, ir be agitacijos, mer
ginoms perėjus tarp svečių, su
dėta $65.35.

Aukojusieji:
Po $5: K. Mockus, Dr. A. 

Petriką, J. Šimėnas.

Jonas ir Magdalena Yuškai 
$3.

Po $2: Henry ir Lillian Yuš
kai, M. Liepai, K. Kreivėnai. 
S. Sasna.

Po $1 : J. ir B. Sukackas, J. 
N. Kauliniai, P. Kapickas, V. 
Tauras, G. Kuraitis, J. Viz- 
džiūnas, R. Mikulėnienė, M. 
Schneider, Dr. J. Sobol, Mr. 
& Mrs. Young, J. žemaitis, A. 
Velička, B. Simon, J. Patašius, 
X, A. Baltaitis, J. Kalvaitis, 
Aldona ir Eva Mockapetris, A. 
Walmus, K. Gabaltaitienė, J. 
Soprigo, V. Kriaučiūnas, O. 
Nemunas, N. Later, M. Law
rence, J. žemaitis, P. Burnei- 
ka, A. Bagdonas, M. & W. 
Kulik, J. Weiss, J. Kadunas.

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $65.35.

Tai graži parama kovoto
jams prieš brutališką hitleriz- 
mą, mūsų gimtinės Lietuvos 
pavergėją ir mūs brolių-seserų 
naikintoją.

Po vakarienės tęsėsi smagūs 
šokiai prie orkestros, kuri, be
je, dalyvavo ir programoj, ją 
atidarant su “The Star Spangl
ed Banner,” taipgi Sovietų Są
jungai pašvęstoje programos 
dalyje sugriežė Internaciona
lą. ‘

Sėkmingos kloties jaunam 
Dr. Henry Yuškai tarnauti vi
suomenei, kaip profesijoj, taip 
ir socialiame gyvenime.

Laisvės Rep.

Stanley Teatras Dabar 
Yra Vėsus

Stanley Teatras, 7th Avė. ii’ 
42nd St., New Yorke, kur ro
doma naujausios Sovietų ir 
kitos žymiausios užrubežjnės 
filmos, dabar įvedė vėsinimo

(air conditioning) sistemą, tad 
bile kokiam ore, ten galima 
patogiai pasilsėti žiūrint pa- 

' rinktiniausių, naujausių ju- 
' d žiu.

Teatre dar vis rodo filmą 
(“Raudonieji Tankai” ir trum- 
i pas kitas Sovietų filmas.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Pakvietimas
Jonas Jurevich, savininkas 

Cleveland Palace, 234 Cleve
land Street, arti Fulton Street, 
Brooklyne, 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, kartu su 
draugais, ir linksmai praleisti 
vakarą. Užtikrina atsilankiu
siems gerą pavaišinimą.

Pereitą savaitę ŪSO gavo 
$1,243,196 aukų, iš kurių vie
na auka buvo net $35,000.

' PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
į kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, kad atsi
kreiptų teisingas vyras su pinigais. 
Mr. J. Betaut, 558 9th Ave., Now 
York City, N. Y.

(145—148)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

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

(145—150)

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 
110th St., Richmond Hill, N. Y.

(145—147)

Reikalinga suaugusi lietuvė dirb
ti prie lengvo namų darbo, kontruo- 
se. Gera šeimyna, nėra mažų vai
kų. Alga prieinama. Prašome rašyti 
sekamai: Paul Butkus, 1 Box 134, 
Upper Black Eddy, Pa. (146-148)

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

(142-147)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TR i an gi e 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

JOKIU FARE
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

IlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAVl/AWAWAWAWAWAWAWAWAUl/AWAWAVlfi

B Lietuvių Rakandų Krautuve

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 Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
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