
New York o didžiuliam susi
rinkime pereitą pirmadienį 
Lietuvių Komitetas Medikalės 
Pagelbos Sovietams įteikė dar 
du tūkstančiu dolerių.

Ar žinote, kad šiam veik
liam komitetui vadovauja dvi 
čia gimusios ir augusios lietu
vaitės — Lilija Kavaliauskaitė 
ir Aldona Ormanienė?

Jos labai daug darbo įdeda, 
o už tai jokio finansinio atly
ginimo negauna.

Ormanienė yra komiteto 
sekretorė, o- Kavaliauskaitė — 
iždininkė.

Ypatingai daug techniško 
darbo turi draugė Kavaliaus
kaitė. Aš dažnai pamanau, kad 
ta draugė šiandien daugiausia 
ir sunkiausia darbuojasi šio 
karo laimėjimui iš visų Ameri
kos lietuvių.

Abi šios veikėjos yra darbi
ninkės. Aldona dirba privati
nės firmos ofise, o Lilija dien
raščio “Laisvės” administraci
joje.

Vilkinimas arba kovojimas 
už laiką nebetarnauja Jungti
nėms Tautoms. Tą turėtų pri
pažinti šio karo vadai.

Labai teisingai šitą klausi
mą pabrėžė Sovietų ambasa
dorius Litvinovas savo prakal
boje Madison Square Garde- 
no susirinkime. Laikas dabar 
lošia į Hitlerio rankas.

Kiek daug būtų buvę laimė
ta, kaip kitaip karo situacija 
atrodytų šiandien — teigė Lit
vinovas, — jeigu Anglija ir 
Jungtinės Valstijos būtų pada
riusios užpuolimą ant Hitlerio 
pereitą žiemą!

Tada Raudonoji Armija 
pliekė Hitlerio gaujas, grūdo 
jas atgal. Nacių armijos mora
las smarkiai braškėjo.

Nuo to laiko, su laukimu, 
netekta daug s t r a t e giškų 
punktų — Filipinų, Burmos, 
Singapore, pagaliau Tobruko!

Tam pačiam susirinkime už 
nebeatidėl iojimą antro fron
to griežtai pasisakė ir William 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas.

Beje, Green iškėlė labai pui
kų šūkį. Kalbėdamas į Sovie
tų Sąjungos liaudį ir į Hitlerio 
okupuotų kraštų žmones, 
Green šaukė: “Jankiai atei
na!”

Susidarė muzikų ir aktorių 
grupė ir pradėjo rinkti senas 
plokšteles. Tikslas yra toks: 
Surinks 37,000,000 senų, ne
benaudojamų plokštelių, sutir
pins jas ir padarys naujas.

Lai mūsų kareiviai turės mu
zikos !

Sumanymas labai puikus. 
Kai pas jus ateis legijonierius 
ir paklaus senų plokštelių, ne- 
delsę atiduokite.

Amerikos Legiono nariai su
tiko eiti į stubas ir plokšteles 
surinkti.

Sevastopolio karžygiai tebe
silaiko ir priešui tebekepta mir
ties smūgius.

Šimtas tūkstančių barbarų 
nacių jau krito. O Sevastopo
lis tebėra raudonarmiečių ran
kose!

“New York Times” (birž.
24 d.) sako:

“Jeigu kiekviena Jungtinių 
Tautų pozicija būtų ginama 
taip, kaip yra ginama ši pozi
cija, ne dvasia apsigynimo, bet 
ryžtingiausio užpuolimo, tai 
mums nereikėtų bijoti Šios ko
vos pasekmių.”

Taip, bet iki šiol šitaip Jung
tinių Tautų pozicijas atlaiko 
ir gina tiktai Raudonoji Armi
ja.

Laikas ir kitoms Jungtinių 
Tautų armijoms parodyti toly
gų pasiryžimą prieš hitlerines 
gaujas Europos laukuose.
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Libijoj-Egipte
Fašistai iš Libijos Įsiveržė Jau 60 Myliu j Egiptą

Cairo, Egiptas, birž. 25. 
— Anglai praneša, kad, 
traukdamiesi atgal nuo vo
kiečių, jie apleido kelis sti
prius punktus Egipte. Da
bar anglai kertasi su fašis
tais Egipte už 60 mylių nuo 
Libijos rubežiaus.

Anglų komanda pripažįs
ta, kad vokiečiai ir italai 
praėjo pro Sidi Barrani 
miestą Egipto pajūryj, 50 
mylių į rytus nuo Libijos 
sienos. Anglai nesako, ar 
priešai užėmė šį miestą.

Fašistai užėmė Fortą Ca-

Argentina Užprotestavo 
Naciam Dėl Jos Laivo 

Nuskandinimo
Buenos Aires, Argentina. 

— Argentinos valdžia pa
siuntė Vokietijai aštrų pro
testą už tai, kad fašistų 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino prekinį Argen
tinos laivą “Rio Tercero” 
netoli New Yorko. Argen
tina reikalauja, kad Vokie
tija atsiprašytų ir atlygin
tų nuostolius.

Argentinos kongresas pa
reikalavo, kad jos užsienių 
reikalų ministeris Enrique 
de Ruiz Guinazu ateitų 
kongresan ir smulkmeniš
kai paaiškintų, ką valdžia 
daro dėl to laivo nuskandi
nimo.
GRŲSIA SUTRAUKYMAS 

RYŠIŲ SU AŠIM
Argentiniečių d e m ons- 

trantų minia išdaužė lan
gus Vokietijos ambasados.

Argentinos k o n g r e sas 
priėmė protesto rezoliuci
ją, kur, tarp kitko, klausia 
užsienių reikalų ministerį, 
ar, jo supratimu, dar neat
ėjo laikas priimt visus Rio 
de Janeiro konferencijos 
patarimus ir nutarimus. O 
jų priėmimas reikštų, kad 
Argentina taipgi sutrauko 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, Japonija ir Italija.

Chungking. — Chinai at
kariavo nuo japonų miestą 
Kweiki prie geležinkelio.
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mo Afrikoje, obalsis sunaikin
ti hitlerizmą dar 1942 metais 
pasilieka aktualus ir galimas.

Lai tik keturi milijonai ka
reivių, kurie daugiau kaip me
tai laiko sėdi Anglijoj ir nei 
piršto nepajudina, metasi už 
Kanalo ant priešo!

Rizikos yra, tiesa. Nemažai 
gyvybių prisieis paaukoti. 
Taipgi tiesa.

Bet irgi tiesa, kad kasdien 
dešimtimis tūkstančių Raudo
noji Armija aukoja savo gyvy
bes prieš mūsų visų bendrą 
priešą.

Ar kitų tautų gyvybės ge
resnės ir brangesnės?
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puzzo ir Sidi Omar prie ru
bežiaus tarp Libijos ir E- 
gipto.

NACIŲ PRANEŠIMAS
Berlin, birž. 25. — Vokie

čiai sako, kad jie ir italai 
užėmė Sidi Barrani, Egip
te, ir, girdi, toliau vejasi 
anglus į pietų rytus nuo to 
miesto. Kiek pirmiau na
ciai su italais užėmę Solu- 
mą ir Halfaya E'gipte.

(Fašistai stengsis pasiekt 
anglų Suezo Kanalą Egip
te.)

Charkovo Fronte Sovie
tai Atmetė Įnirtusias 
Nacių Atakas Atgal
Maskva, birž. 25. — So

vietų kariuomenė šiandien 
atmušė visas vokiečiu ata
kas Charkovo fronte.

Vakar raudonarmiečiai 
Charkovo srityje kai kur 
buvo pasitraukę į naujas 
pozicijas, bet paskui, veik
dami iš šių pozicijų, nugrū
do atgal atakavusius na
cius pėstininkus ir jų tan
kus.

1,500 vokiečių tapo už
mušta, kuomet šoviniai iš 
sovietinių mortirų susprog
dino priešų amunicijos san
dėlį vienoje fronto dalyje.
ATKARIAVO PUNKTĄ 

NUO VOKIEČIŲ
Charkovo fronte raudon- 

: armiečiai, kontr-atakuoda
mi, atėmė iš vokiečių vieną 
apgyventą vietą.

Naciai Sunaikino Antrą 
Cechą Miestelį

London, birž. 25. — Ven
grijos radijas pranešė, kad 
vokiečiai visiškai sunaikino 
dar vieną Čechijos miestelį 
ar kaimą Lesaki. Tai, girdi, 
todėl, kad jo gyventojai 
slėpę cechus parašiutistus, 
nuleistus iš anglų orlaivių 
į Čechiją.

Naciai sakė, kad, esą, to
kie parašiutistai nužudę R. 
Heydrichą, Hitlerio paskir
tą “globėją” Čechijai-Mora- 
vijai, komandierių slapto
sios nacių policijos tenai.

Pirmiau hitlerininkai už 
tai visiškai sunaikino cechų 
mainierių miestelį Lidice, 
sušaudė visus jo vyrus gy
ventojus, suvarė į koncen-^ 
t racijos stovyklas visas to 
miestelio moteris ir paėmė 
visus jo vaikus į nacių “au- 
klėtuves.”

London. — Anglų orlai
viai bombardavo kai ku
riuos nacių punktus šiauri
nėj Franci jo j, Belgijoj ir 
Holandijoj.
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VISA KAUNO GELŽKEUIO 
STOTIS IR APYLINKĖ 
BUVO UŽVERSTA LIE

TUVIU LAVONAIS
Pabėgo Daugelis Lietuvių Jaunuolių, Kuriuos Vokiečiai Su-
varė į Traukinius Vežt j Karo Frontą; Partizanai Užkū

rė Didelius Gaisrus Kauno Stotyje ir Veliuonoje
Rašo JONAS ŠIMKUS

Maskva, birž. 23, Intercont. News.
Mėnuo atgal, gegužės 22 d. Kauno geležinkelio stotis 

buvo regykla kraujo liejimo dėl to, kad vokiečiai pra
dėjo mobilizuot lietuves jaunuolius į nacių armiją vi
soje šalyje.

Tie jauni lietuviai buvo sugrūsti i Kauną ir laikomi 
sargyboje vokiečių kareivių su šautuvais.

Gegužės 22 d. iš ryto lietuviai rekrūtai buvo nuva
ryti i Kauno geležinkelio stoti. Ten jau laukė trys pre
kiniai traukiniai juos išvežti.

Apie 11 valandą dieną, kada daugelis tų jaunuolių 
jau buvo suvaryta Į traukinius, pasirodė grupė žmo
nių iš Aukštųjų Šančių pusės, arti tunelio. Jie, matyt, 
buvo iš anksto perėję per spygliuotų vielų tvoras ir 
skerspaines, kuriomis apvesta geležinkelio stotis.

Suskambėjo šauksmai netoli tu prekinių traukinių:
“Broliai! Nevažiuokite mirt už Hitlerį! Išvykite įsi

veržėlius iš Lietuvos! Mirtis hitlerininkams!”
Sumobilizuoti jaunuoliai šoko iš vagonų ir bėgo į 

Aukštuosius Šančius. Vokiečiai pradėjo šaudyti, bet 
vagonai buvo pastoję kelią jų šūviams.

Penketas šimtų lietuvių pačioje stotyje netikėtai už
puolė sargus ir nuginklavo daugelį jų.

Buvę ant platformos hitlerininkai ėmė šaudyti į sto
vinčius ant jos lietuvius. Kai kurie lietuviai peršoko 
per tvorą į gretimus kiemus ir pabėgo.

Grėitai atvyko į stoti daugiau vokiečių kariuomenės 
iš Šančių kareivinių ir pradėjo baisią žudynę. Net pir
mose dienose vokiečių Įsiveržimo Kaunas nebuvo ma
tęs tokių skerdynių.

Visa stotis ir sritis aplink ją tapo nuklota užmuštų 
lietuvių kūnais.

Tą patį vakarą buvo paskelbtas karo stovis Kaune 
ir miestas apsuptas vokiečių kariuomenės.

Nacių kareiviai per ištisą naktį darė kratas lietu
vių namuose, j ieškodami pabėgusių rekrūtų.

Vokiečiai stengiasi paslėpt patį faktą nuo lietuvių 
visuomenės, kad Įvyko tos riaušės. Bet jie Kauno gat
vėse išstatė iškabas vokiečių ir lietuvių kalbomis, grū
modami mirčia kiekvienam, kuris duos prieglaudą pa
bėgusieji! rekrūtam, naujokam.

Hitlerininkai laikinai atidėjo išvežimą sumobilizuo
tų lietuvių jaunuolių.

GAISRAI
Gegužes 23 d. antrą valandą po vidunakčio didelis 

gaisras išsiveržė Kauno geležinkelio stotyje. Vokiečiai 
uždraudė lietuviams net prisiartint prie stoties.

Tą pačią naktį kilo kitas didelis gaisras Vieliuonoje, 
arti Nemuno. Gaisras sunaikino vokiečių sandelius 
avižų, sėlenų ir medžių, kurie buvo sukrauti gabeni
mui Klaipėdon.

štai, kaip lietuvių partizanai atsakė į nacių terorą.

Gen. Eisenhower Bus Galva 
Karinių Amerikos Jėgų, 

Veikiančių Europoje
Washington, birž. 25. — 

Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas formaliai įstei
gė savo karinių veiksmų 
centrą Europoj ir paskyrė 
generolą D. D. Eisenhowe- 
rį kaipo vyriausią koman
dierių Amerikos karo jėgų 
tenai.

Generolas Eisenhower ne
seniai veikė kaipo pavaduo
tojas generalio štabo gal
vos, gen. Marshallo, Wash
ingtone. Dabar generolas 
Eisenhower su savo štabu 
bus Londone.

*

New Yorko Times radi
jas teigė, kad generolui Ei- 
senhoweriui esą pavesta 
priruošt Amerikos kariuo
menę Anglijoj,' atidarymui 
naujo karinio fronto prieš 
Hitlerį Europoje.

NACIAI ŠNEKA APIE 
MŪŠIUS GATVĖSE

Berlin, birž. 25. — Na
ciai skelbia, kad jie, girdi, 
dar pasivarę pirmyn Sevas
topolio fronte ir dabar esą 
vedami mūšiai gatvėse, na
mas nuo namo.

Sovietų Laivai Įgabe
no Būrius Marininkų 
Talkon Sevastopoliui

Raudonieji Marininkai Atakuoja Nacius Užnugarčn
Berne, birž. 25. — Čio

nai tinis New Yorko Times 
korespondentas D. T. Brig
ham telefonavo savo laik
raščiui sekamas žinias, gau
tas iš Sevastopolio-Krimo 
fronto:

Sovietų laivai iškėlė stam
bius būrius savo marininkų 
į Jaltą, Livadiją ir gal į 
Aluštą, Krime, ir tie mari
ninkai, komanduojami ge
nerolo D. T. Kozlovo, vei
kia užnugarėje vokiečių, 
atakuojančių Sevastopolį.— 
Jalta ir Livadija yra į ry
tų pietus nuo Sevastopolio, 
o Alušta — į rytus.

Sprendžiama, kad dabar 
sovietiniai laivai įgabeno 
tiek savo marininkų į pie
tinę Krimo dalį, netoli Se
vastopolio, kaip pernai 
gruodžio mėnesį buvo įga
benta laivais Sovietų ka
riuomenės, kuri tada atė
mė iš vokiečių Kerčą, ryti
niame smailgalyje Krimo 
pusiausalio.

Teigiama, kad raudonieji 
marininkai, atakuodami už- 
nugarėn nacius, stato pavo- 
jun jų kariuomenę, štur
muojančią Sevastopolį.
ŽIAURŪS MŪŠIAI TARP 
SOVIETŲ MARININKŲ 

IR NACIŲ
Vokiečių pranešimai pri

pažįsta, kad siaučia įnirtę 
mūšiai į pietų rytus nuo 
Sevastopolio. Vienas nacių 
pranešėjas per radiją skel
bė, kad vokiečiai atmušę 
įgabentus rusų marininkus 
r, girdi, padarę jiem dide

lių nuostolių.

Du Pulkai Raudonar
miečių Iškelti Lai

vais į Krimą
London, birž. 25. — Mas

kvos pranešimas sako, kad 
Sovietų laivai iškėlė du 
pulkus savo kariuomenės į 
pietinę dalį Krimo pusiau- 
salio, nors vokiečių orlai
viai ir pakrančių kanuolės 
desperatiškai bombardavo 
juos.

Tie raudonarmiečių pul
kai, atgabenti iš Kaukazo, 
dabar atakuoja nacius už- 
nugarėn Sevastopolio srity
je.

Naciai Šturmuoja per 
Saviškių Lavomis

Maskva, birželio 25. — 
“Pravda,” Sovietų komunis
tų laikraštis, sako, kad šiau
rinėje dalyje Sevastopolio 
fronto sovietinė kariuome
nė buvo priversta pasi
traukt kiek atgal, bet pa
darė baisių nuostolių hitle
rininkams. Tačiau, nežiū-

Paskui vokiečių radijas 
teigė, kad verda žiaurios 
kautynės ir toliau, mena
ma, linkui Inkermano, sto
vinčio prie geležinkelio, į 
šiaurius nuo Sevastopolio. 
Jeigu taip, tad sovietiniai 
marininkai grūmoja per
kirst apgulantiem Sevasto
polį naciam susisiekimą su 
Simferopoliu, o tas susisie
kimas jau ir dabar sunkus.

Nors vokiečiai vis dar 
žiauriai atakuoja Sevasto
polį, bet jo gynėjams “ne 
blogiausiai sekasi,” kaip ro
do naujausi pranešimai.
NACIAI SAKO: SEVAS
TOPOLIS DAR STIPRUS

Berlyno radijas pabrėžė, 
kad kova dėl Sevastopolio 
dar anaiptol neužbaigta.

Karinis Berlyno atstovas 
nurodinėjo sunkenybes vo
kiečiams įsiveržt į šiauri
niai rytinius Sevastopolio 
apsigynimus, o mieste, gir
di, “faktinai kiekvienas na
mas užtaisytas minomis ir, 
galimas daiktas, kad visas 
miestas bile minutę gali 
būti išneštas padangėn.”

Kitas Berlyno radijo kal
bėtojas abejojo, ar vertėtų 
vokiečiams mėgint palai
kyt Sevastopolį savo ran
kose, jeigu net jie užimtų 
jį. Jis priminė, jog kada 
naciai užėmė Odesą, tai mi
nos po namais padarė vo
kiečiams daug netikėtų 
nuostolių. Tos minos spro
ginėjo Odesoje per ištisas 
savaites po miesto užėmi
mo.

1,200 Nacių Orlaivių Ir 
Šimtai Tankų Nepra
mušė Sovietų linijų
Maskva. — Vienu tarpu 

1,000 vokiečių orlaivių smi- 
gikų šturmavo sovietines 
pozicijas Sevastopolio fron
te ir 200 tokių orlaivių ata
kavo raudonai’ miecius 
Charkovo fronte.

Charkovo srityje 200 na
cių tankų atakavo Sovietų 
liniją, veikdami būriais po
20 iki 30 tankų.

Kai kurie Raudonosios 
Armijos būriai turėjo kiel 
pasitraukt į naujas pozici 
jas, kurias jau atlaikė, i 
kontr-atakuodami priešus 
jų-

SEVASTOPOL. — Sc 
vietinis Juodosios Jūros lai 
vynas žymia dalim sunaiki 
no šešias fašistų divizijas, 
150 tankų ir šimtus or 
vių.
rint visų savo nuostolių, na 
ciai vis šturmuoja Sevai' 
polio gynėjų pozicijas.
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Apie Lietuvos Ateitį
Po to, kai Washingtone apsilankė Mo

lotovas, tai lietuvių pro-nacių spauda 
daug alasavojo, būk Molotovas “išsiža
dėjo Lietuvos, Latvijos, Estonijos.” Kam 
išsižadėjo? Ar jis sutiko tuos plotus pa
likti Hitleriui? Žinoma, tie pro-naciai 
to tik ir norėtų. Juk ne veltui, kada Rau
donoji Armija uždavė naciams smūgį 
prie Maskvos, užėmė Smolensko srityj 
Dorogobuš, priartėjo prie Velikyje-Luki, 
tai “Draugas” šaukė, kad “Lietuvai pa
vojus.” Reiškia, kada Lietuvą pavergęs 
Hitleris, tai pavojaus “nėra,” bet kada 
Raudonoji Armija artėja link Lietuvos, 
kad ją išlaisvinti iš po Hitlerio jungo, 
tai “Draugas,” kurio redakcijoj sėdi iš 
Berlyno atvykęs žmogus, mato “pavojų.” 
Tokio nusistatymo laikosi ir kiti pro-na
ciai.

Lietuva buvo Tarybų Respublika pirm 
Hitlerio užpuolimo, Lietuva buvo dalis 
Sovietų Sąjungos ir tokia skaitosi. Ir, 
aišku, kad nėra reikalo tuos klausimus 
rišti vienam ar kitam asmeniui Londo
ne ar Washingtone. Taip ir rašo “Daily 
Workeryj” James S. Allen, kad tie, kas 
alasavoja apie Pabaltiją, tai nesupranta 
tikros tiesos. Jis rašo:

“Pabaltija... buvo Sovietų Sąjungos 
teritorija, kada Hitleris pradėjo užpuo
limą ant Sovietų Sąjungos ir ji pasiliks 
Sovietų teritorija, kada Hitleris bus su
muštas, tai nėra kokis atviras diskusijų 
klausimas.”

Žinoma, niekas Lietuvos liaudžiai ne
atims teisės jos tvarkymosi reikaluose. 
Žinoma, kad Lietuvos 3,000,000 žmonių 
likimą neišspręs kur kanceliarijoje Mo
lotovas ar kas kitas Londone ar kitur. 
Lietuvos likimą jau išsprendė pati liau
dis 1940 metais. Lietuvos likimą ji dar 
kartą išris, kada hitlerizmas ir visi fa
šistai bus nugalėti ir išris ne taip, kaip 
fašistai nori, bet kaip ji pati nori.

Maskvoj įvyko Lietuvos liaudies atsto
vų suvažiavimas. Jis aiškiai parodė, kur 
Lietuvos liaudis stovi. Maskvoj įvyko 
Aukščiausio Sovieto suvažiavimas, ku
riame dalyvavo Lietuvos liaudies atsto
vai ir ten aiškiai buvo nurodyta, kur 
Lietuva stovi. Kas dar neįsitikino, tas 
gali persiskaityti Lietuyos prezidento 
Justo Paleckio pareiškimą ir matys. Ne 
mes ir ne Hitlerio bėgliai, gyvenanti 
Amerikoje, nusakys Lietuvai likimą, bet 
pati Lietuvos anti-hitleriška ir kovinga 
liaudis.

Priešas gali ir lėktuvais mus užpulti. 
Orlaivių vežikai arba tam paruošti lai
vai gali atvežti kur nors kelis desėtkus 
bombininkų. Toki orlaivių vežikai gali 
apsistoti bent 100 mylių nuo krašto ir 
nuo jų pakilę lėktuvai į pusę valandos su 
bombomis jau bus ant mūsų pakraščio 
miesto. Priešas nedarys to žygio, jeigu 
jis žinos, kad mūsų jūrinė ir oro ap
sauga pasiruošus ir žmonės pasirengę 
tinkamai pasitikti priešą ir kooperuoti 
su prieš-orlaiviniu apsigynimu.

Mūsų komanda prileidžia, kad Hitle
ris gali pasikėsinti bombarduoti New 
Yorką, arba kitus miestus, ir pagalba 
didelių bombininkų, kurie gali tiesiai iš 
Vokietijos arba Franci jos pasiekti mū
sų šalį. Dienraštis “PM” įdėjo paveiks
lus trijų tokių lėktuvų ir jų aprašy
mus. Štai jie:

“Latecore-631,” tai Francijoj išbuda- 
votas bombininkas, kuris turi šešis mo
torus po 2,000 arklių jėgos, gali atlikti 
iki 8,000 mylių kelionę be apsistojimo ir 
vežti kelis desėtkus tonų bombų (krovi
nį), nes su kroviniu sveria iki 73 tonų.

“Heinkel—177,” tai dviejų motorų 
bombininkas, kuris gali atlikti be apsi
stojimo iki 7,000 ar ir daugiau ameri
koniškų mylių.

“Dornier—217,” tai jūrinis, su ketu
riais motorais bombininkas, kuris sveria 
10 tonų, gali vežti 9 tonus bombų ir ku
ro ir be sustojimo atlikti’ per 4,500 my
lių.

Jų skridimo atstą gali padidinti tuo, 
kad gali pasiimti į kenus kuro. Arba 
įtaisyti laivus, nuo kurių tie milžinai 
gali kur nors jūroj pakilti. Taigi, mes 
nesame saugūs nuo priešo atakų. Kad 
apsisaugoti, tai reikia didinti mūsų ka
ro gamybą ir gerinti civilių apsigynimą.

Ar Japonija Užpuls Sovietus?

“NAUJIENOS” IR VĖL SUSMUKO SU 
HITLERIO “PAVASARIO OFENSYVU”
“Naujienos” diena iš die

nos talpina pro-nacių pro
pagandą ir trokšta Hitlerio 
pergalių. 1941 metais, kaip 
Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą jos džiaugėsi, pra
našavo greitą Hitlerio “žai
bo” karo pergalę; pasakojo, 
kad gal už “kelių savaičių” 
Hitleris jau valdys visą So
vietų šalį, išdidžiai tvirti
no, kad būk “Hitlerio armi
ja pereis per Raudonąją Ar
miją, kaip peilis per svies
tą,” talpino Prano Ancevi- 
čiaus nacių telegramas, Go- 
ebbelio melagingus prane
šimus, iš jų darė išvadas, 
rašė redakcinius.

Prie Leningrado, Rosto
vo, Maskvos, Tūlos, Tichvi- 
no ir kitų miestų Raudono
ji Armija ištaškė nacių pro
pagandos pasakas apie “ne- 
sumušama Hitlerio armi
ją,” nuklojo Sovietų žemės 
laukus nacių lavonais, su
ėmė tūkstančius tankų, ka- 
nuolių, kitų ginklų ir Hit
lerio govedas vietomis net 
300 mylių nuvarė atgal. 
Užduotas mirtinas smūgis 
Hitlerio razbaininkų, žmog

žudžių ir vagių armijai!
Hitleris atsidūrė keblioj 

padėtyj. Jo “stratego žvai
gždė” užgeso. Jo išgarbinti 
generolai mirė nuo “apo
pleksijos,” “širdies ligos” ir 
kitų galų. Jam reikėjo me
luoti ir teisintis, kad būk 
jį rusų žiema sulaiko, kad 
lai ateis pavasaris, tai Hit
lerio armijos vėl eis pirmyn 
ir dar greičiau, dar pikčiau 
naikins rusus.

Hitlerio propagandos a- 
paratas veikė, pasakojo a- 
pie “rusų utėles,” pasakojo 
apie “generolą žiemą,” “ge
nerolą dumblą.” Naciai nu
ima kur baloj vežimo pa
veikslą ir sako: “Štai koki 
keliai Sovietuose,” tartum 
Raudonoji Armija neturi 
mašinų, dar didesnių tankų, 
kaip naciai, tartum jai nė
ra gamtinių kliūčių ir ba
lų.

Ir toji nacių propaganda 
uoliai buvo platinama A- 
merikoje. “Darbininkas” 
pasididžiuodamas rašė a- 
pie “rusų utėles,” kurios 
būk pjauna Hitlerio armi
ją. “Keleivis” plepėjo apie

gabius Hitlerio generolus. 
“Naujienos” spėliojo Hitle
rio pavasario ofensyvą.

Mes neturime vietos ir 
noro tos pro-nacių spaudos 
visus Hitlerio propagandos 
melus atžymėti. Užteks tik 
keleto. Štai “Naujienos” 
No. 118, nuo gegužės 19 
dienos, redakciniame “Mū
šiai Sovietų Fronte” ap
verkė, kad neteko gerų ži
nių šaltinio, tai yra, Hit
lerio ambasadoriaus Wa
shingtone ir jo attache, ku
rie būk pateikdavo “teisin
gų žinių.” Tuo kartu Chai\ 
kovo fronte ėjo baisūs mū
šiai, Raudonoji Armija ve
dė ofensyvą ir Hitlerio jė
goms uždavė tokį smūgį, 
kad į pusantro mėnesio dar 
jos neatsigavo. “Naujienos” 
rašė:

mija šimtus jų sugurino. 
Hitleris buvo metęs iki 1,- 
500 orlaivių, bet mažai jų. 
savo sveikus kaulus išnešė 
iš kovos lauko. Hitleris da
rė ofensyvą, bet jo ofensy- 
vas susmuko, kaip ir “žai
bo” karas susmuko, kaip ir 
jo armijos “nenugalimu
mas” susmuko, -ir “N-nų” 
visos karinės ir politinės iš
vados, nukreiptos prieš So
vietų Sąjungą jau per 23 
metus, diena iš dienos, su
smuko! Susmuks ir ateity, 
nes ponas Grigaitis ir jo 
štabas jas daro vaduojantis 
tuo, ko jis nori, ko jo “so
cialistinė” širdis trokšta.

Vai. Sūnus.
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Ar Hitleris Gali Ameriką 
Bombarduoti?

Jau Japonijos submarinai apšaudė 
Oregono, Californijos ir Kanados pa
kraščius. Japonų dideli submarinai turi 
net .po 6-šis colius gerklėmis kanuoles, 
kurios siekia virš 10 mylių atstumo. Nuo 
submarinų apšaudymų veik negalima ap
siginti. Mat, jie išlenda iš po vandens 
kokio miesto ar pakraščio srityj, palei
džia kelis desėtkus šūvių, o tam laiko 
reikia mažai, vėl pasineria* ir dingsta. 
Tiesa, jie negali nuolatiniai bombarduo
ti, bet žalos gali padaryti, ypatingai, jei
gu nebūsime pasirengę, jeigu jiems pa
jūryj cieliai bus apšviesti.

Pastaruoju laiku vis dažniau, ypač iš 
Chinijos, ateina žinių, kad Japonijos im
perialistai ruošiasi užpulti Sovietų Są
jungą iš Sibiro pusės.

Tos žinios gali turėti dvejopą prasmę.
(1) Chinija, kuri kariauna prieš Japo

nijos užpuolikus, kuriai taip labai sunku 
gintis, trokšta, kad kas nors atitrauktų 
dalį Japonijos jėgų. Aišku, kad Japoni
jos karas-prieš Sovietų Sąjungą paleng
vintų Chinijos padėtį. Todėl, yra žmonių, 
kurie vien to trokšdami jau kelinti me
tai pranašauja So vie tų-Japonijos karą.

(2) Chinija gali daugiau nujausti apie 
pergrupavimą Japonijos jėgų, kaip mes, 
Amerikoj. Ji yra kare, nuolatiniame 
kontakte su Japonijos jėgomis, ji gali 
jausti ar tos jėgos didėja prieš Chiniją, 
ar jos mažėja. Chinijos politikai sako, 
kad Japonija vis daugiau jėgų koncen
truoja prieš Sovietus į Mandžūriją, kad 
dabar Japonija jau ten turi iki 1,000,000 
armiją, tūkstančius tankų, orlaivių, ka- 
nuolių ir toji jėga tik laukia signalo.

Kaip mums atrodo, tai Japonijos im
perialistai perdaug apžioję, kad jie ga
lėtų pulti Sovietų Sąjungą. Japonija, 
pavergdama Malajų, Javą, Sumatrą, 
Borneo, atkišo savo imperialistinius na
gus ant 3,000 mylių į pietus. Nuo vaka
rinio galo Sumatros iki New Britain sa
lų vėl yra apie 4,000 mylių plotas. Ji 
priversta ten laikyti daug armijos ir pa
skaidyti karo laivyną, kad ginti tas sa
las nuo Jungtinių Valstijų ir Anglijos 
atakų. Tuo pačiu kartu ji veda karą 
prieš Chiniją. Pastaruoju laiku pradėjo 
veržtis linkui Alaskos. Taip, kad jos lai
vynas ir armija labai užimti. Amerikos 
laivynas uždavė du skaudžius smūgius 
Japonijos laivynui, vieną Karolinėse Jū
rose, kitą Midway salų srityj. Prie tokių 
sąlygų, neatrodo, kad Japonijos impe
rialistai galo jieškotų puldami Sovietus.

Bet iš Japonijos imperialistų galima 
visko laukti. Jeigu jie mato, kad Hitle
rio galas netolimas, o Hitlerio jėgas la
bai išeikvojo Raudonoji Armija, tai jie 
baimės apimti, kad žlugus Hitleriui, ne
išvengiamai turės žlugti ir Japonijos im
perialistai, gali padaryti ant Sovietų už
puolimą, kad gelbėti Hitlerį. Dar dau
giau, prie to juos gali padrąsinti Angli
jos ir Amerikos lūkuriavimas su atida
rymu antro fronto.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Nariams ir Kuopoms

Dėlei Mokėjimo Narinių Duoklių
Birželio 21 dieną LLD Centralinis Komitetas laikė su

sirinkimą, specialiai pašvęstą apkalbėjimui mūsų Drau
gijos organizacinės padėties. Mūsų Konstitucija aiškiai 
pasako, kad “Nariai, neužsimokeję iki liepos 1-mai die
nai, tampa išbraukti iš Draugijos.” Atsargiai peržiūrėję 
Draugijos narių stovį, mes suradome, kad griežtas pri
silaikymas šio konstitucijos punkto šiuo tarpu pakenk
tų mūsų organizacijai, nes dar labai daug narių, dėl 
vienos ar kitos priežasties, tebėra nemokėję narinių duo
klių už 1942 metus ir turėtų išsibraukti iš Draugijos. O 
mes gi trokštame, kad ne tik nenustoti nei vieno seno 
nario, bet kad dar laimėti organizacijai šimtus naujų 
narių. ,

Todėl mes nutarėme narinių duoklių mokėjimo laiką 
pratęsti iki spalių 1 dienos, tai yra, visiems trims mėne
siams. Mes manome, kad su kooperacija ir pasidarbavi
mu visų veikėjų ir kuopų iki to laiko bus galima išrinkti 
duokles iš višų narių. Jeigu labai rimtos priežastys ne
sutrukdys, tai su špalių 1 diena jau bus gatava knyga 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai.” Ji jau atiduota 
spaustuvei. Aiškus dalykas, kad knygą galės gauti tik 
tie nariai, kurie bus pasimokėję duokles už 1942 metus.

Draugės ir draugai! Centralinis Komitetas stengiasi 
tvarkyti ir vesti Draugijos reikalus taip, jog neišsibrauk- 
tų nei vienas narys. Deja, praeityje mūsų organizacijoje 
labai mažai buvo kreipiama dėmesio į Konstituciją kas 
liečia mokėjimą narinių duoklių. Įsigyveno tokia mada, 
kad pradžioje metų mažai kas tesirūpina mokėjimu duo
klių arba rinkimu duoklių. Būdavo laukiama pačios pa
baigos metų. O tada jau esti sunku visus narius pasiekti 
ir iškolektuoti duokles. Rezultatas pernai buvo toks, 
kad, pavyzdžiui, pradžioje šių, 1942 metų, dar buvo apie 
pustrečio tūkstančio narių, nemokėjusių duoklių už 1941 
metus! Dar ir dabar yra keletas šimtų narių, kurie ne
mokėję duoklių už pernykščius metus. Gi mokėti už du 
metu jau pasidaro geroka suma pinigų ir todėl būna 
dvigubai sunkiau duokles iškolektuoti. Šitaip kasmet iš- 
sibraukia labai daug narių — išsibraukia tiktai dėl apsi
leidimo !

Tokios padėties ateityje negalime toleruoti. Jinai ken
kia organizacijos ir narių gerovei, trukdo Centrui pra
vesti gyveniman organizacinius pasimojimus — išleidi
mui žurnalo “Šviesos,” knygų ir brošiūrų.

Tad šiuomi mes atsišaukiame į visus narius, į visas 
kuopas, į visus veikėjus! Nebelaukite nei vienos savai
tės. Mokėkite ir rinkite narines duokles tuojau, be atidė
liojimo. Lai jūsų kuopa patenka į garbingų, kuopų su
rašą — į surašą tų kuopų, kurios jau turi visus savo 
narius geram stovyj. O tokių kuopų mes jau turime net 
39. Mes turime apie 120 kuopų, kurios jau yra mokėju
sios duoklių už šiuos metus, bet dar ne už visus narius. 
Joms visai nesunku išrinkti duokles iš likusių narių ir 
užsidėti ant to garbingo surašo. Bet tuo tarpu mes dar 
turime apie 40 kuopų, kurios visai nėra mokėjusios duo
klių už šiuos metus. Ką darote tų kuopų viršininkai ir 
nariai? Kodėl taip apleidote tą savo svarbią organizaci
nę pareigą? Nors dabar stbkite prie darbo!

Centralinis Komitetas pilnai pasitiki, kad šis tarimas 
ir atsišaukimas nepasiliks girioje balsu, bet susilauks 
nuoširdaus atsiliepimo iš visų narių ir veikėjų.

Lai iki spalių 1 dienos nebeliks nei vieno nario, nepa- 
smokėjusio metinių duoklių!

LLD Centralinis Komitetas:
A. Bimba, pirm
D. M. Šolomskas, sekr.
Jieva Mizarienė, iždin.

“Atrodo, kad kautynės 
eina labai smarkios... Ar 
tai jau yra tas didysis ‘pa
vasario ofensyvas,’ kurį vo
kiečiai taip ilgai reklama
vo, ar ne?” Ir išreiškę min
tį, kad tai bus veikiausiai 
prisirengimo mūšiai prie 
nacių ofensyvo, pareiškę, 
kad dar Rusijoj “daug 
dumblo,” prisiminę, kad ir 
Napoleonas Rusiją puolęs 
tik birželyj, jos rašė:

“Matyt, gamtos sąlygos 
Rusijoj yra tokios, kad 
anksčiau birželio mėnesio 
antros pusės didelius karo 
žygius daryti nepraktiška. 
Šiais laikais, kuomet armi
jos vartoja daug sunkios 
mašinerijos, orai ir metų 
sezonai, gal būt, vaidina 
svarbesnį vaidmenį, negu 
pirmesniuose karuose.” Ir 
toliau “Naujienos” teisino 
Hitlerį, kad “žemė dar nėra 
sausa ir vokiečiai kol kas 
dar negali sėkmingai varto
ti savo šarvuotų divizijų ir 
visokių mechaniškų karo 
pabūklų.”

O Charkovo fronte Hit
leris buvo metęs vien 15- 
kos amerikoniškų mylių 
fronte iki 1,800 tankų. Jis 
metė tankus po 150 ir net 
200 grupėmis, trimis ban
gomis, bet Raudonoji Ar-

JAU NORI IMTI GAZĄ
Hitleris jau nori gazo— 
Reikalingas jam aliejus, 
Tad jis veržias link 

Kaukazo,
Ir ten kraujas šiandien 

liejas.
Jis norėjo Leningrado, 
Ir Maskvos labai norėjo, 
Bet ten naciai galą rado, 
Daugel gyvasčių padėjo.
Ukrainoj užpuolikai 
Keikia savo blogą dalią, 
Kad pliki laukai ten likę, 
Kad ten duonos gaut 

negali.
Partizanai Lietuvoje 
Nacių bestijų negaili — 
Iš miškų juos persekioja— 
Lupa jų prakeiktą kailį.
Anglų RAF’as bombarduoja 
Cologne, Esseną, Berlyną;
Hitleris tikrai bėdoje, 
Ir ko griebtis—nebežino.
Aišku, kodėl naciai lenda 
Taip į Rusijos Kaukazą: 
Kur tik eina — smūgį 

randa,
Ir todėl jau nori gazo...

Prof. Krienas.
Jinai: — Ar mano lūpos 

yra vienintelės, kurias tu 
esi bučiavęs?

Jisai: — Taip. Ir sal
džiausios už visas kitas.
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Hundreds of Lithuanian Pai
tisans Give the Nazis No Rest
Destroy Fascist Arms, Men

Behind the German lines are small compact groups of de
termined young men and women who hold the dagger poised 
for its plunge into isolated Fascist camps, communications 
lines, troop trains and everything that can be of use to the 
hated enemy. They are called The Avengers — the Lithua
nian guerilla fighters who are fighting bare handed against 
troops supplied with Europe’s military might. On their side 
they have the dead bodies of brothers and sisters and their 
desolated fields and villages that cry out for vengeance 
against the fascist horror. So long as these heroic young men 
and women gnaw away at the vitals of the German war ma
chine behind the lines, so long is victory for the democracies 
assured.
; We are proud to publish the story of V. U. Klukas, a Lith
uanian partisan, fighting the Nazis. This account was given 
at the Lithuanian Conference in Moscow.

by wireless to Inter-Continent News.
/>?/ V. V. KLUKAS

Dear comrades, brave Lithuanian partisans, youth of Lith
uania !

I never thought of being a partisan. I was a simple village 
lad/ but on the first day of the war the Hitlerites deprived me 
of my home, killed my father. Inspired with the thought of 
vengeance I enrolled in a par-0 
tisan detachment commanded. your houses, kill them all to
by S. Rošelauskas.

We marched hundreds of ki
lometres in the rear of the 
Germans. We saw the corpses 
of our people murdered and 
tortured to death. We saw the 
bodies of violated girls, 
saw orphans digging 
in garbage cans.

We 
for bones

the Ger- 
hate. The

Our people hate 
mans with a terrible 
Hitlerites have hanged some of 
our partisan leaders but hund
reds of men, fighters for free
dom, arose to take their place. 
We give the Hitlerites no 
quarter. I personally sent thir
ty five German soldiers and 
two officers to their doom.

We also destroyed a good 
deal of German equipment. 
The Germans built a landing 
field not far from village. Un
der the cover of darkness we 
approached the airdrome and 
killed two sentries. We set 
fire to two planes and truck. 
At another time we destroyed 
a German staff car, killed two 
officers and 
documents.

We raided 
column and 
peasants 
them.

People call us The Avengers. 
They help us hide from 
German soldiers and give 
food while the girls care 
our wounded. We follow in
footsteps of the glorious Rus
sian partisans. A famous Rus
sian partisan who is lovingly 
ealled “Father” and this de
tachment have freed whole 
districts from the German in
vaders.

The Fritzes are
show their noses in this 
tisan Land.”

Glorious Lithuanian 
sans! Let’s start a fire
whose flames no Hitlerite will 
escape. Destroy the railway 
lines. Blow up bridges and Ger
man troop trains. Don’t permit 
a single German regiment, a 
single train carrying food or 
ammunition to pass through 
Lithuania to the front.

In every wood deadly dan
ger must lurk for the Ger
mans. Free from the fascists 
our youths whom the Hitler
ites are taking to the front by 
force. The more Germans you 
destroy the more arms 
get and the more arms 
get the bigger will our 
san movement grow.

Youths of Lithuania, 
the partisans!

Partisan scouts are the
and ears of partisan detach
ments. Don’t permit a single 
crime of the 
unrevenged. Don’t wait until
the enemy strikes, catch him 
unawares. If in the morning 
the Hitlerites have drive off 
your cattle, attack them in the 
evening and get it back.

If tomorrow the German | the defense of democracy, the way 
bandits are going to take away which a11 those Present

0011CV6Q
your bread and bum down Dancing and a musical program

captured valuable

a German supply 
returned to the 

food taken from

the 
us 

for 
the

afraid to
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Germans to go

GLAMOUR GROWS TALLER

that's what Bobby Connolly, dance director on Metro-Goldwyn-Mayer's 
"Ship Ahoy" says. He can prove it too. A decade ago, the "pon/' 
chorus of musicals boasted a five foot two average. Today, the height 
of the twenty-seven dancing beauties who appear with Eleanor Powell 
in the production numbers average five foot seven. Here, Sylvia Opert, 
Madge Dana, and Wqnda Stevens prove that '/glamc»•,•• up/*

į c xjM

clay.
Long live our glorious Lith

uanian partisans! On to victo
ry over our mortal enemies! 
Long live great Stalin who 
leads us on to victory.

Banquet in Honor 
Of Henry Juška

BROOKLYN, N. Y. — Having 
completed several years of intense 
study in the field of Chemistry L a 
party was held this week 
Henry Yushka, prominent 
uanian American youth.

Held by his parents at 
Hall, the party celebrated 
receiving of the degree of 
of Philosophy in Chemistry, 
closest friends, both young and old, 
were present to congratulate him 
upon his well-earned success and 
to wish him the best of luck in his 
future work.

for Dr.
Lith-

Laisve 
Henry’s 
Doctor 

His

graduated from C. C. N. Y. 
with a Bachelor of Science 
and from Brooklyn Poly
Institute in 1939 with a

a Ph. D. degree in

in New York for a 
then go to New

of him and 
Lillian Zata-

by all
of the

those
ban

Henry Yushka
Born in 1914, Henry has spent 

most of his younger years working 
among Lithuanian American youth 
in the Aido Chorus and various 
other Lithuanian young people’s or
ganizations. He was one of the few 
Lith-Americans to receive a scho
larship from the LDS with which 
to continue his important studies.
Henry 

in 1935 
degree 
technic
Master’s degree.

That same fall he undertook gra
duate study at the Illinois Univer
sity and in time won, for his work, 
one of the important stipends of
fered by the college.

In June of this year he ended 
his studies and returned back to 
New York with 
Chemistry.

He will staty 
while and will
Jersey for an important position in 
Edge water.

The party was held Sunday at 
Laisve Hall in honor 
his wife, the former 
veckas.

Toasts were given 
present. At the end
que.t Henry thanked all those pre
sent for the splendid aid and en
couragement they had given him. 
In particular he thanked his pa
rents for the many sacrifices they 
had made to enable him to conti
nue his studies. It was only under 
a democratic systerh of life that 
young people like himself were 
able to progress and achieve a 
niche for themselves.

Being that Sunday also marked 
the first ^anniversary of the Soviet 
Union’s war with fascism, the sug
gestion for a collection to aid the 
Red Army and the United Nations 
was enthusiastically accepted. 
$65.35 was quickly collected for

Battle of the Etherwaves
by Bernard C. Schoenfeld 

Chief, Radio, War Production Board
OTALITARIAN GOVERN
MENTS use the air men

breathe for the enslavement of 
their own people, by telling them 
lies, by giving them words cloaked 
in a heavy mantle of hysteria, in 
order to hide their nakedness.

But, the theory of our govern
ment in the unseen battle-front of 
radio is this: Your government 
will not win this war. You will win 
it. The people will win it. Your go
vernment accepts you as its mas
ter — not its slave, and conse
quently will continue to talk to 
as adult, intelligent, free men 
women.

Washington will continue to 
you, through radio:—

1. What your government is 
ing to win this war.

It has already told you why it 
has done certain things and acted 
in certain ways. It has told you the 
how, where and what for the go
vernmental curtailment of things 
all of us have been used to buy
ing for years, but now must give it 
up. It has given you the back- 

interpreted the reasons 
freezing of prices, and has 
show you what this

you 
and

tell

do-

accept gas rationing and the con
servation of rubber if he is shown 
that the way of life of the enemy 
is a way of life based on the sup
pression of all freedom, even to the 
annihilation of the Church itself.

It is not enough for a nation to 
be told that it is fighting a war 
and must wfn that war. It must 
be told the aims of the enemy and 
the nature of the enemy, and what 
kind of a world will exist should 
that enemy win. Such information 
is not propaganda; such informa
tion, based on authentic sources, 
becomes as necessary and realistic 
as statistics on our shipping lists.

The rest is up to you who listen 
to the radio. There is a battle of 
ether waves, a battle between two 
ways of government. One is using 
the air for 
forming its 
this battle 
hands down
pon, . we are certain of final tri
umph.

deceit; the other is in
people. We will win 

of the ether waves 
With truth as a wea-

action

grounds, 
for the 
tried to 
means.

2. What sacrifices you can 
to win tills war.

Through radio, you have 
told how and why you must 
more Bonds, how and why 
should pool your autos, why 
how you should save gasoline,
and how you should save paper and 
metals, how and why you can en
list 
the 
tion

3.

make

been 
buy 
you 
and 
why

specific informa-

get more planes, 
the battle-fronts.

contact 
the war 
be told 

they

with 
wor- 
how 
have

proven on the actual 
and how men and wo- 
trained for more skill

about

in some particular branch of 
service. Such 
will continue.
How you can

tanks and guns to
Radio is being used by the go

vernment as a direct 
the factories, so that 
kers themselves can 
successful the things 
made have 
battlefronts, 
men can be 
ed work.

4. The relations between this 
country and the United Nations.

Government radio programs will 
continue to explain the partnership 
which this country has with China, 
England, and Russia, and how a 
victory for these nations will mean 
a victory for us. It will inform the 
people how we can further help 
these United Nations.

5. The documented truth 
the nature of our enemy.

The governmnet will continue to 
use the radio to inform you of the 
systems, aims and methods of the 
Nazis and the Japanese so that you 
may know whom you sire fighting 
and what it will mean if you lose.

Unless the people of this country 
realize exactly whom they are 
fighting, and know the systems, 
aims and methods of the enemy — 
all of the planes, guns and tanks 
will be of little avail.

A worker in a factory will work 
longer hours and put more energy 
into his war work, if he under
stands the unbelievable shrewdness 
and cunning of the enemy and the 
plans the enemy has to destroy all 
of the things he holds dear.

The housewife will be more will
ing to make sacrifices if she has 
a clear understanding- of how her 
plans for her child to live in a de
cent world are hated and mocked 
by the enemy.

The motorist will more raedily

immediately followed after the 
talks. Among those on the program 
were Aldona Klimai te, Aldona Ži
linskaitė, Susanna Kazokytė, Bronė 
Šalinaitė, Albina Deps, P. Grabaus
kas and A. Velička.

Daughter Bom to 
Former Editor

organizers 
the L.D.S.
time she 
in Chica-

BROOKLYN, N. Y. — A. daugh
ter was born this Sunday to Mr. 
and Mrs. Ralph Daniels at the 
Brooklyn Hospital. Mother Bertha 
and baby Patricia, are, according 
to all reports, doing well.

Bertha Fulton was formerly the 
editor of the Laisve Youth Section 
and one of the principal 
during the beginnings of 
youth movement. For a 
edited the Vilnis Section
go and has written numerous col
umns and articles for the Lithuan
ian American press.

The girls of the LDS Builders 
Sorority held a “baby shower” for 
her last week, but as luck would 
have it seems that everyone knew 
about it except the guest of honor.

On the day before the birth of 
his daughter Ralph was inducted 
into the U. S. Army but immedia
tely received a furlough. He is on 
leave now for two weeks.

Save Your Woolens
Clean and Neatly Put Away 
Woolens Live Another Day

Wool is precious. Better take spe
cial pains to safeguard it over the 
summer. Here are a few helpful 
pointers on storing woolens which 
CBS player Charita (“David Ha- 
rum”) Bauer learned from the 
Forstmann Woolen Company. Wo
ven woolen cloth garments should 
not be washed with soap and wa
ter. Have them dry cleaned and re
turned to you in moth-proof bags. 
If you lack space to hang gar
ments, cut wrapping paper the 
exact size of your storage drawer, 
and give it to your cleaner so 
that he may return the garments 
folded expertly to these dimensions. 
When cleaning and storing gar
ments yourself, it is best to air 
them all day and brush thoroughly 
to remove all the lint and dust 
from the creases and folds. If you 
are hanging them in bags, be cer
tain to pad the hangers well with 
tissue paper and stuff sleeves of 
frocks and jackets with tissue so 
that they won’t become crushed. 
Storage bags of Cellophane, oilskin 
or paper are all satisfactory if 
seams and closures are absolutely 
dust-proof. The closets in which 
these bags are hung should be cool 
and treated beforehand with moth 
repellents.
away in a chest or drawer, drop 
in several moth repellent tablets. 
Never use cardboard suit boxes or odor of moth preventives.

If clothes are packed

LDS Youth Confab, July 21 and 
22, to Tackle Problem of All-Out 
Aid to War Effort; To Study Plans
Lithuanians See

■0

Victory in the 
Anglo-Soviet Pact

MOSCOW, June 22.—The Chair
man of the Supreme Soviet of Li
thuania, J. Paleckis, in addressing 
the Supreme Soviet of the USSR 
June 19 declared that the Lithua
nian people hailed the Anglo-Soviet 
treaty as a great step in the march 
towards victory.

Paleckis, a deputy to the Su
preme Soviet, made his address fol
lowing the report of Soviet Foreign 
Commissar V. M. Molotov. The 
text of

M. Molotov.
Paleckis address follows.

Paleckis’ Report
Lithuanian people join with 
peoples of the Soviet Union

Britain as a new and 
on the German invad-

of the fraternal family

“The 
all the 
in greeting the conclusion of the 
treaty between the Soviet Union 
and Great 
heavy blow 
ers.

“As part
of peoples of the Soviet Union, the 
Lithuanian people, in their own So
viet Republic acquired indepen
dence, were afforded great oppor
tunity to develop their national cul
ture. They became the true mas
ters of their land, their riches and 
the fruits of their labor. Not a 
single year in the history of Lith
uania can register achievements in 
improving the conditions of the 
working people equal to those of 
less than a year of Soviet Power.

“The German Fascists have de
prived the Lithuanian people of 
everything they had attained under 
Soviet Power. The German invad
ers have failed to bring to their 
knees the Lithuanian people who 
never bowed to the invader. From 
the very first day of the war the 
sons of the Lithuanian people have 
been participating in the heroic 
fight of the Red Army against the 
German invaders. Guerrilla war
fare continues unabated in German- 
occupied but not vanquished Lith
uania, sabotage and resistance to 
the measures of the Fascist occupa- 
tionists is spreading and strength
ening. The Lithuanian people know 
that victory is not far off.

"The Great Soviet Union which 
embodies in its foundations the 
most progressive principles of free
dom, fraternity and equality of 
peoples has been the staunchest 
champion of peace.

will spare no efforts 
complete destruction 
and will 
blows on

Lithuanian

increase 
the Fas- 
guerrillas 
the Ger-

wiping

“Lithuanians 
to hasten the 
of tbe enemy 
their hammer 
cist bandits,
are harassing the rear of 
man occupationists, 
their forces everywhere.

“Lithuanians in the ranks of the 
Red Army will carry out Stalin’s 
order sq as to clear Soviet soil of 
the German invaders in 1942 and 
hoist the red banner of Soviet 
Lithuania in ancient Vilnius on 
Mount Gedimen.”

out

LIBERTY LIMEPICKS

There was a young farmer 
named John,

Who said to himself—
"Well, I swan!

Defense Bonds get bigger
In value I figger

While helping our Victory 
on.”

Get a bumper yield on your 
~ earing* by inventing them 

in I). S. Defense Bonds and 
Štampe for Victory. Get one 
today!

HE SHOULD
Customer: “The 

across the street 
tough competition.”

Butcher: “That’s
time for me to worry is when he 
starts giving me tender competi
tion!”

KNOW 
new ■ butcher 
is giving you

all right. The

hat boxes for storing woolens, for 
they are neither dust nor moth
proof. Cedar chests, of course, are 
best. Incidentally, a bit of lavender 
or cloves will help to dispel the

Drama Tourney Among H’ghlites to be Featured 
During the Sixth Biennial Convention of LDS
CHICAGO, Ill. — The Sixth Biennial Convention of the LDS 

meets this year to come face to face with its most important 
organizational problem: HOW TO HELP WIN THE WAR? 
Socials and parties will supply the good cheer, but the sessions 
themselves will do much work. Of particular importance will be 
the Youth Conference to 
held Wednesday, July 22, 
which time the problems caused 
the, war will be discussed.

be®
at 
by

How the LDS as an organization 
can help will be one of the princi
pal topics of discussion. The pro
blems caused by the fact that ma
ny of our most active drive workers 
and members are now drafted 
unable to participate in LDS 
ivity will be discussed.

The convention headquarters
Morrison, while the 
general convention 
Lithuanian Audito- 
from various LDS

and 
act-

Wil)
be at the Hotel 
sessions of the 
will be in the 
rium. Delegates
branches are now sending in their 
reservations.

The convention will be as enthu
siastic and as lively in all respects 
as any previous convention held by 
the LDS. Chicago is certainly pre
paring for it. Some regular conven
tion attendees will be missing this 
year due to the fact that many 
members are today serving in the 
armed forces of this country, help
ing to defeat the fascist axis.

Other members, engaged in vital 
defense industries, and unable to 
get away because of the urgency of 
their jobs will also not attend. 
However, wherever possible, mem
bers will come in large numbers.

The early arrivals will be greeted 
by a Social-Dance at the Vilnis 
Hall, 3116 South Halsted Street on 
Saturday evening, July 18th and 
the Sunday program shall 
interesting and varried as 
fers and tennis players as 
softballers are being fitted
program. Some of these sports will 
be held on Sunday and others 
Monday.

Drama Tourney Tuesday.
Tuesday evening will mark

first LDS National Drama Tourney 
for which many branches, including 
Cleveland, Brooklyn, Chicago 
Sparks, Redwings, Monarchs, Rose
land and Rockford are preparing. 
It will be interesting to watch the

also be 
our gol- 
well as 
into the

on

the

18-20 Yr. Olds to 
Register for Service 

Colonel Arthur V. McDermott, 
Selective Service director here, es
timated that between 150,000 and 
175,000 young men between 18 and 
20 year* old would register in New 
York City nex Tuesday in the fifth 

the 
by 
of

are
the number 
and 20 who 
could not easily

registration. He explained 
spread between the two figures 
pointing out that 
youths between 18 
already in srevice 
be estimated.

No directive has been received, 
Colonel McDermott declared, as to 
what dispotition is to be made of 
these latest registrants. Only those 
who have reached their twentieth 
birthday are subject to military 
cervice under present provisions of 
the Selective Service Act. The 
lonel pointed out, however, 
those 18 and 19 years old may 
unteer 
present 
parents

for 
the 
or

service, providing 
written consent of 
guardians.

Co
that 
vol- 
they 
their

Kept Busy
A certain customer always 

asleep in the barber’s chair. That 
wasn’t so bad in a shop in which 
he was well known. But where he 
wasn’t known, well-----

The day came that he marched 
into a strange barber’s shop and 
found himself the only customer in 
the place. He eased himself into a 
chair.

“A light trim,” he ordered. “Not 
much off the top.”

The 
work, 
tomer 
falling

Three hours later he opened his 
eyes. He looked in the mirror, and, 
to his horror, discovered that the 
barber had given him a haircut that 
made him look practically bald.

“I only asked for a light trim!” 
he howled. “Why have you 
all my hair?”

The barber gazed moodily 
window.

“What else could I do?” 
manded. “Business is slow 
I’d go crazy just sitting around 
idle!” ,

fell

barber nodded and went to 
And as he worked, the cus- 
followed his usual habit of 
asleep.

cut off

out the

he de- 
— and

♦ * *
“So the waiter says to 
would you like

Spinster: 
me, ‘How 
rice?'”

Friend: “Yes, dearie, go on.”
Spinster: “So I says, wistfully, 

“Thrown at me, big boy’.”

your

“What’s that bump on your head 
from?”

“Oh, I have water on the brain 
and it just came to a boil.”

first Lithuanian American Drama 
tourney and the efforts of our 
members to venture into a new field 
of national competition.

Tuesday afternoon, as the last 
point on the order of business in 
the genera) sessions, the National 
Youth Committee will present its 
report on youth activities in 
past and suggestions for the 
ture. Thįs will be one of the 
portant discussions of the
youth movement in the entire con
vention and will be presented be
fore the general session of the con
vention which both the delegates 
to the general session and the 
Youth Conference are to attend.

the 
fu- 
im- 

LDS

in Hotel 
a banquet 

Auditorium 
things, the

Morrison, 
at the 

where, 
drama,

awarded at

the Conven- 
Thursday at 

After

Awards At Banquet
Wednesday, after concluding the 

National Youth Conference, which 
will be held 
there will be 
Lithuanian 
among other
sports and merit prizes are to be 
awarded. The Membership drive 
trophy will also be 
this time.

The final sessions of 
tion will be held on
the Lithuanian Auditorium, 
these, there wip be a concert in 
which both visiting and local Chi
cago talent will be able to show 
itself before the delegates and the 
guests 
uanian

and local Chicago 
public.

Decorations 
committee in charge

Lith-

of the 
getting 

decorative 
the

The 
convention arrangements is 
up some extraordinary 
schemes for decorating the hall 
Among these will be the LDS Ho
nor Roll of members who are serv
ing in the U. S. Army, Navy and 
Marines, the flags of each of the 27 
United Nations, and bunting galore.

SOME YEARS BACK WHEN 
the sound of crunching bones upon 
a mat fell upon our ears as brawn 
was pitted against brawn we 
thought that the day would never 
come when 
surrounding 
would dim.

But now, 
halo is somewhat 
“magnificent courage” with which 
Bone Breaker Selinkowitz met the 
"valiant and forceful onslaught” of 
Hammer Lock 
somewhat out 
Courage and 
in themselves, 
placed in the ring. They are needed 
at the front against the enemy.

The other day we discussed this 
problem with Tom Yermal, 
Tiesa’s popular sports writer, who 
bemoaned the fact that things 
changed. Lithuanians who 
made their mark in the ring, are 
now doing so on the battlefield.

Ten years ago, on June 21st, 
1932, Jack Sharkey defeated Max 
Schinelling in a 15 round decision 
to win the Heavyweight Champion
ship of the world. How unimport
ant that seems 
is putting on 
years.

As for Max 
fighting for the Nazis in a greater 
Heavyweight Championship battle. 
Instead of a decision this time, the 
Lithuanians in the U. S. Army and 
the Red 
knockout.

the gold halo of glory 
sports and sportsmen

to say the least, that 
tarnished. The

Jones in the ring is 
of place nowadays, 

strength, admirable 
are so sadly mis-

now. Jack 
weight as

Schmeling,

the

have 
once

Sharkey 
well as

he is

Army are aiming for a

OF WAITING, somewhat 
by the loss of many

TIRED 
dispirited 
friends who are serving with Uncle 
Sam this writer went down to the 
Recruiting Office and was prompt
ly greeted with a firm shaking of 
the head as we took off 
ses.

A friend with us met 
defeat. Another lad from 
peth Cavalcades, happily enough, 
had none of the difficulty and pas
sed through to Governor’s Island.

Fortunate also is John Orman, 
secretary of the LDS National 
Youth Committee, who received his 
1 A classification the other day. 
Also in 1 A is John Siurba, the 
secretary of the National Office.

our

the 
the

glas-

same 
Mas-

PENNY FOR HIS THOUGHTS 
DEPARTMENT:—Wonder if Rus- 
sian-hating Poška is looking for
ward to the setting-up of a Second 
Front to beat Hitler?
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį,
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas) 
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • • • • 4 — 29 — 42   40

(Tąsa)
Juodųjų Jūrų Jūreiviai

— Aš, suprantama, žaizdos nei nepa
jutau, — sako leitenantas Enanovas, 
krymiętis.- — Visai nebuvo baisu.

Leitenantas rugpjūčio 12 dieną, 1941 
metais, skrajojo sausžemyj ir bombavo 
vokiečių jėgas. Antru kartu jis ir jo 
draugai išskrido bombarduoti vokiečių 
tankus, bet dar nedaskridus juos pasi
tiko priešo baisi priešlėktuvinė ugnis ir 
mūšio lėktuvai. Priešo kulka sužeidė lėk
tuvo' valdymo aparatus, o leitenantas 
pašautas į koją atsidūrė ligoninėj.

Iš ligoninės išėjo ir vėl išskrido kovai. 
Sovietų orlaivių grupę vedė didvyris 
Charlamovas. Kelyj užpuolė vokiečių 
mūšio lėktuvai.

— Mušk juos! — šaukė Enanovas kul- 
kasvaidininkui Kolesnikovui.

Priešo lėktuvas pradėjo uždegamomis 
kulkomis šaudyti ir sugadino vieną mo
torą.

— Na, ką, ar davesime lėktuvą iki jū
ros? — klausė Kolesnikovas.

— Žinoma, — atsakė Enanovas.
Grįžtant, bombas numetė ant priešo 

raitarijos. Užsidegė abu motorai. Jis jau 
dairėsi, ar nematyti kur priešai, kad 
paleisti lėktuvą į jų cisternas, kaip pa
darė Sovietų didvyris Gostiello. Priešų 
nebuvo. Lėktuvas nusileido ant jūros.

— Saugoti iš oro! — buvo duota ko
manda Odesos prieplaukoj.

Už keleto minučių pasirodė vokiečių 
bombanešiai “Junkersai.” Sovietų mažas 
karo laivelis ištraukė inkarą ir motoras 
ūžia, kiek galingas. Jo menkas trenks
mas, palyginus su “Junkersų” motorais. 
Trys priešo lėktuvai stačiai leidžiasi, kaip 
koki vanagai. Dideli jų tamsūs šešėliai 
jau tartum spaudžia.

Į laivelio denį sudavė trys kulkų ban- 
bos. Bombos, kurias fašistiniai 'draskū- 
nai dar nesuspėjo numesti ant ramių 
miesto gyventojų, baisiai kaukdamos 
lekia linkui mažo laivelio. Jų sprogimas 
taip didelis, kad sujudintas vanduo vos 
neapvertė laivelį.

Fašistų bombnešiai taip žemai nusi
leidžia, tartum jie nori nutverti ir į pa
danges nešti mažą savo auką. Bet pasvei
kinti taiklia dviejų kulkasvaidžių ugni
mi, draskūnai atšoko. Drg. Skliarovas 
pridengė žaizdą ant pilvo delnu ir sako:

—Uh, niekšai, pažeidė laivelio moto
rą!

Jūreivis Vorobjevas užkimšo laivelio 
šone skylę, vandenį sulaikė, motpras dar 
dirba gerai. Jis pastebi, kad tepamojo 
aliejaus patalpa pramušta. Jis ir ten už
kimšo skylę.

Skliarovas dantis sukandęs iš skaus
mo, bet laikos valdomojo rato ir veda 
laivelį. Sunkus laivelio kelias, bet jis 
siekia į uostą. Viso 8 žmonės jo koman
doj. Tik du iš jų sveiki, kuriuos priešo 
kulkos nelietė, tai Vorobjevas ir Suvoro
vas. Suvorovas perėmė vairavimą.

—Nieko, nieko,—kalba sužeistas Plot
nikovas.—O vis mūsų mažas laivelis at
mušė tris priešo bombnešius. Atlaikėm 
ataką ir dar priešus švino lietumi pa
vaišinome. .

Ritmingai veikia laivelio motoras. Iš
didžiai plevėsuoja Sovietų šalies vėliava. 
Plačiais barais ritasi Juodųjų Jūrų ban
gos. Štai jau netoli ir uostas.

Peržengdamas dėnyj pramuštas skyles 
žengia jūreivis. Jis atsistoja prie kul- 
kasvaidžio, kur neseniai stovėjo jo drau
gas. Nukautas mūšyj jis iškrito už laivb 
i jūrą, tai buvo Nestarenko. Bet jo* taikli 
ugnis privertė pasitraukti galinguosius 
“Junkerius-88.”

Nėra daugiau draugo Nestarenko, kuris 
buvo taip smagus ir taip neapkentė 
priešą. Sužeistas laivelio komandierius 
Plotnikovas, bet nepalieka laivelį. Lai
velį, kuris ginkluotas tik dviem kulka- 
svaidžiais atrėmė tris oro piratus. Gar
bė tau,- sargybos laiveli, kuris išdidžiai 
nešioji Juodųjų Jūrų Sovietų laivyno vė
liavą kovoj prieš pasaulinius banditus.

MARŠALO TIMOŠENKO ATSIŠAU
KIMAS Į KOVINGUS PARTIZANUS

'Trieteliai!
“Raudonoji Armija vis kiečiau ir tvir

čiau priešinasi visuosė frontuose, dieną

ir naktį rodydama didvyriškumo pavyz
dį ir kirsdama barbariškam priešui 
skaudžius smūgius.

“Vietos gyventojai teikia visokią pa- 
gelbą Raudonosios Armijos kovose. Jau 
garbingai atsižymėjo partizanai savo 
kovoje žiauraus priešo užnugaryj. Par
tizanų būriai kerta skaudžius smūgius 
priešui tiesiai į širdį.

“Darbininkai, kolektyviečiai, visi pi
liečiai mūsų brangios ir laisvos tėvynės! 
Stokite į partizanų eiles, atakuokite, 
naikinkite vokiečių užnugarį, ardykite 
jų susisiekimą, kurą, amuniciją, maistą, 
gabenamą priešo armijai ir deginkite 
tiltus, nutraukite telegrafo ir telefono 
susisiekimus, padegkite namus ir miš
kus, kur priešas turi sandėlius, neduo
kite jiems nei svaro maisto!

“Naikinkite viską, keršinkite priešui 
už sudegintus mūsų miestus, už išžudy
tus nekaltus piliečius, už mirtį vaikų, 
moterų ir senelių, už įžeidimą mūsų 
liaudies garbės.

“Vykite hitlerininkus visur iš mūsų 
okupuotos žemės! Atakuokite priešą, 
priverskite jį badauti, muškite jį su ug
nimi, kulkomis ir rankinėmis granato
mis! Padėkite Raudonajai Armijai su- 
kriušinti hitlerizmo gaujas, nesigailint 
jų kraujo ir gyvasties! Kraujas už krau
jų, gyvastis už gyvastį!

“Valanda mūsų pergalių yra naktis! 
Apvienykite visas jėgas kovai prieš įsi
veržėlius! Apjungkite visas jėgas priešo 
sunaikinimui!” * ❖ *

SOVIETŲ PARTIZANO PRISIEKA
Sovietinių partizanų prisieka paskelb

ta per Maskvos radiją. Prisieka yra ši
tokia :

“Aš, didžios Sovietų Sąjungos pilietis 
ir tikras sūnus didvyriškos rusų tautos, 

prisiekiu, jog nepadėsiu ginklo, kol bus 
sunaikintas paskutinis fašistas mūsų že
mėje.

“Aš prisiekiu, kad įvykdysiu visus 
mano komandierių įsakymus be jokio 
klausimo ir griežtai laikysiuos karinės 
disciplinos (drausmės).

“Už žalojimą mūsų kaimų ir šalies, 
už žudymą mūsų vaikų, už terorą ir 
kankinimą mano žmonių, aš prisiekiu 
keršyti priešui karčiai, bėgai les tingai ir 
nesiliaudamas.

“Aš imsiu akį už akį 'ir dantį už dan
tį.

“Aš prisiekiu, jog greičiau mirsiu 
žiaurioje kovoje, negu leisiu, kad aš 
pats , mano šeima ar Sovietų žmonės 
liktų vergais fašistų. ‘Jeigu per savo sil
pnybę ar bailumą ar per nelemtą likimą 
aš sulaužysiu šią prisieką ir išduosiu 
savųjų žmonių reikalus, tAi tegu mano 
draugai nužudo mane kaip išdaviką.”

VISOS LIAUDIES KARAS.
—Kiekviena diena atneša vis daugiau 

žinių apie partizanų veiklą priešo užnu
garyj,—rašė A. Fadi'evas. — Galime 
būti tikri, kad partizaniško1 kario liepsna 
apims visus Lietuvos, Latvijos, Baltaru
sijos ir Ukrainos sovietinius plotus, ku
riuos laikinai priešui pavyko užimti.

Sovietinei liaudžiai gerAi pažįstamas 
tokios rūšies karas, nes ji daug kartų 
jį vedė ir garbingai laimėjo Piliečių Ka
rą prieš visus priešus.

Partizaniškas karas tai ne' vien karas 
ginkluotų žmonių ir būrių. TAi karas 
kiekviename kaime, name, miške ir krū
me, masinis karas, kuriame daly vau j A 
vyrai, moterys ir vaikai, kuriame visi 
jungiasi nugalėjimui ir išvijimui priešo 
iš sovietinės žemės. Šis karas neturi pa
sigailėjimo ir jis naikina viską, kas t tik 
priešui yra reikalinga, kas priešo jėgas 
tvirtintų. Tokis partizaniškas karas jau 
prasidėjo priešo okupuotuose rajonuose. 
Tas karas jau iškėlė viešumon, neįVar- 
dinant juos, savo vadus ir didvyrius.

(Daugiau bus)

Hartford, Conn.

—r

Chorias paširy- 
gražių dainų 
svečių. Komi- 
darbaiš, kuris

WATERBURY, CONN.
Iš Vilijos Choro Pasiryžimo 

Veikti
Birželio 18 d. įvyko Vilijos 

Choro komisijos šūsirinkimas. 
Nutarė rengti pikniką liepos 

i 18 d. už Lakėwood ežero; 
lietuvių parke, 
žo pasimokyti 
palinksminimui 
sija pasiskirstė 
k a turi atlikti.

Taip pat choro mokytoja, 
B. RasimaVičiūtė (LūcAs), pra
nešė, jog jinai rūpinasi atei
nančiam žieminiam sezonui 
chorą sumokinfi perstatyti 
operetę, kad galėtų waterbu- 
riečiams ką nors gerą parody
ti. Dar nepranešė, kokia! ope
retė bus, bet galima tikrai sa
kyti, kad jos prižadas nepra
eis prižadu heįvykintas. Jinai 
tame darbe yra gabi. Linkėti
na jai gerų pasekmių.

Taip pat Vilijos Choras pri
sižadėjo dalyvauti birželio 28 
d. piknike, kurį rengia Conn, 
valstijos LLD 3-čias ir LDS 
5-tas apskričiai, Lietuvių par
ke Už Lakewood ežero'. čia 
dainuos Laisvės Choras iš 
Hartfordo, kalbės D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyn, N. Y. To
dėl yra kviečiami Visi lietu
viai, Waterburio ir apylinkių, 
skaitlingai dalyvauti. Girdėsi
te gražių dainų ir pasiklausy
site gero kalbėtojaus prakal
bos. D. M. šolomskas yra ge
ras kalbėtojas, plačiai susipa
žinęs su šiais pasaulio įvykiais, 
tuo baisiausiu katu, kurį da
bar juodasis fašizmas veda.

Korespo.ndentas.

Maskva.’ — Daug nacių 
tapo užmušta naujojoj jų 
ofensyvoj Charkovo fronte, 
bet fronto linijoj dar nebu
vo jokių svarbių atmainų.

Piknikas palaikymui Lietu
viškos Radijo Programos, ku
ri yra girdima kiekvieną sek
madienį, 10:45 vai. rytais iš 
stoties WNBS, 1410 klc. ant 

! j ūsų radi jo.
Bikniką rengia šv. Jono 

Draugija,- birželio 28 d., Lietu
vių Parke, East Hartford, 
Corin. 24 Stotis ant Glasonbury 
kelio. Prasidės pietų 
Prano Pa'keriio radijo 
fra gros dėl šokių.

Tad gerbiamieji Visi
mi prisidetį prie to gražaus 
,darbo, nes šiandien turime tik 
Vferią lietuvišką• radijo prog
ramą Conn. Valstijoj. Ir dar 
tas yra pAžymėtina, kad ši lie
tuviška1 radijo programa tar- 
įri'auja visiems lietuvių reika
lams be skirtumo.

Rengėjai.

laiku, 
orkes-

prašo-

Lowell Mass.
Kaip Viskas Pas Mus Einasi?

Pereitą sekmadieriį, birželio 
21 d., Liet. Piliečių Kliubas ir 
IWO kuopa — bendrai1 turė
jo surengę pikniką Cobble
stone Parke, Westford, Mass, 
žmonių buvo vidutiniai, ir jei
gu ne lietus, kuris be persto- 
jimo visą laiką krapino, tai 
būt buvęs didelis ir gražus 
piknikas.

Dėlei pastovaus lynojimo 
publika vis lukčiodama rinko
si vėlokai ir pusėtinai anksti 
turėjome visą biznį sustabdy
ti, arba labai mažai — kur ne- 
kur nuo lietaus pasislėpę žmo
nės gludėdami tegalėjo vai
šintis.

prie susirinkimo. Ten pat ant 
vietos abiejų organizacijų pa
sitarta ir nutarta turėti kitą 
pikniką. Ir visiem darbuotis, 
kad kitas piknikas, • kuris į- 
vyks šį sekmadienį, birželio 28 
dieną, tame pačiame parke, 
Cobblestone Park, tarpe No. 
Chelmsford ir Graniteville — 
važiuojant iš No. Chelmsfordo 
reikia imti Groton Road kelią; 
darbuotis taip, kad kitas pik
nikas būtų vienas iš geriausių.

Net jeigu ir lietus lytų, tai 
vistiek bus piknikas, nes bū
sim geriau prisirengę ir nuo 
lietaus pasislėpti. Bet mes ti
kimės gražaus oro.

Su nuvažiavimu irgi nėra 
jokio vargo.

Dalyvaukite visi piknike. 
Tik pribūkite apie 12 vai. į 
Lietuvių Pil. Kliubą, 338 Cent
ral St., ir iš čia gausite progą 
visi nuvažiuoti į pikniką ir be 
vargo sugrįžti. 

• • •
Į mūsų piknikus veik visuo

met kas nors iš toliau atva
žiuoja ir esti priimami, kaipo 
garbingi svečiai, šiame pikni
ke, nežiūrint blogo oro, turė
jome svetį net iš Bridgeport, 
Conn. Tai buvo Petras Svirs- 
kas, kuris tuo laiku leido atos
togas Nashua ir Lowellio apy
linkėj. i

Petras skaito keletą laikraš
čių, jų tarpe ir “Laisvę.” Pet
ras rokuoja “Laisvę” rimčiau
siu lietuvišku laikraščiu. Jis ją 
gauna pasiskaityti pas kaimy-

Penktad., Birželio 26, 1942

ną ir tankiai ant “standų” pa- 
siperka.

Per trumpai buvo laiko 
daugiau apie dienraštį pasi
kalbėti su Petru. Jis turėtu 
“Laisvę” prenumeruoti.

Taipgi šiame mūsų piknike 
lankėsi viena jauna viešnia iš 
Nashua, N. H. Tai buvo Juliai 
Buslavičiūtė, Vincentos Busla- 
vičienės duktė.

Vincenta nuo senų laikų 
skaito “Laisvę.” Ji ne sykį yra 
sakius: “Aš dabar negalėčiau 
be ‘Laisvės’ gyventi, o. jeigu ir 
gyvenčiau, tai be dienraščio 
būčiau kaip kalėjime.” Petras, 
Vincentos dėdė, turėtų irgi pa
tapti “Laisvės” nuolatiniu skai
tytoju.

M. J. Karsonas.

Baltimore, Md.
Rusų - ukrainų suvienytas 

choras išpildys programą per 
radiją per visą Ameriką if Ka
nadą dėl Russian War Relief. 
Dainos ir muzika bus trans
liuojama iš Baltimorės stoties 
WFBR. Iš ten bus transliuoja
ma ir per kitas stotis.

Šitą programą galėsite gir
dėti sekmadienį, birželio’ 28 
d., tarpe 5 ir 5:30 vai. vaka
re. Apart rusų ir ukrainų, ta
me chore dalyvaus ir lietuvių. 
Chorą pakvietė State Depart- 
mentas. S. Raymond.

Nuo piknikavimo pereita

BOSTONO APYLINKE

Platinkime bilietus ir rengkimės

MŠYNARDO 
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 Dienų Liepos
4th of July šventėje

VOSE PAVILION PARK 
MAYNARD, MASS.

PUIKI LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA
Kurią išpildys šie chorai ir grupes

• NORWOODO VYRŲ CHORAS
Diregūdjarit William Petrickui

• VVORCĖŠTĖRIO AlbO CHORAS
Direguojant J. Kafsokieriei

• MONtĖLLO liuosybės choras
Dirėgčtbjant Gi. Steponavičiui

• BOSTON HARMONIJOS GRUPĖ
Dirėguojant H. Žukauskaitei

ROJUS MfZARA, “Laisves” redaktorius, 
sakys prakalbą.

x STEVENS ORKESTRĄ, iš Montello 
Gros šokiam įvairius kavalkus.

Piknike Bus Įvairių Valgių ir Gėrimų

FOR VICTORY
Buy o 

UNITED STATES DEFENSE 

BOHDS* STAMPS 
.-v L

Šauni Orkestrą Gros Šokiams
Bus puikus pasimatymas su daugeliu 

svečių iš kitų miestų.

_ i

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

- ■ ■ ■ — ■■■!« ■ ■ ■■■■— ■■ 11 L ■■■■■! .1.1.1 ■UH    HI

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klos, 
s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.
h-------------------------------------------------------- —m

Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte 
Visais Reikalais Kreipkitės:

59 Dyer Street Montello. Ma’ssv
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston,

- ' _ . . v •• x^.
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

Bloznelių Far moję
R.F.D’. 2, Cauterskill Rd. CatskiH, N. Y.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

f Vakacijų kainos: sualigusiėm $14 i saValtę.
Vaikam iki 12 metų $8 | savaitę.

<!>
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Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsorio 
Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:

Catskill 885-F4
Prašome 13 anksto parašyti, kadk manote atvaftiuoti.



Dr. A. PETRIKĄ

Lietuviu Rakandu Krautuvea
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NOTARY 
PUBLIC

DANTŲ GYDYTOJAS 
\

221 So. 4th St.

šalto 
paremsite ap-
Kviečia Kom.

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

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVcrgreen 7-6868

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

anglių pristatymas į miestus*

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kp. rengia pikniką, 28 
d. birželio, Brandonville giraitėj, vi
siems gerai žinomoj vietoj. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis vėlai vakare. 
Prašome visų atvažiuoti, bus gerų 
užkandžių ir gero šalto gėrimo. 
Tuom pačiu sykiu 
švietos draugija. — 

(147-149)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 26 

d. birželio, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai būki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų. Paremkime 
iškelti obalsį, kad visų narių duok
lės būtų Centre su 1 d. liepos. — 
Walter Simon, Ižd. (147-149)

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.
9

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Penktad., Birželio 26, 1942 LAISVA

Sovietų Oficialiai Pranešimai

prie

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Telefonas: HUmboIdt 2-7964

Lawrence, Mass

* LIETUVIŠKA *

Lawrence St. Iš 
išsiuntinėti, kur 
Sueikite birželio 
vai.

S. Penkauskas.

vieną 
fron-

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

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokią 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH~ŽETOAT, Sav. 
411 Grand St, Brooklyn

WATERBURY, CONN.
Conn, valst. LLD 3-čias ir LDS 

5-tas Apskričiai rengia išvažiavimą. 
Bus prakalbos, dainos ir kitokį pa- 
marginimai. Įvyks sekmadieni, bir
želio 28 d. Lietuvių Parke, už Lake
wood Ežero. Pradžia 12 vai. dineą. 
Įžanga 25c., įskaitant taksus. Dai
nuos Laisves Choras iš Hartfordo, 
diriguojamas Rasimavičiūtes. Taipgi 
kalbės D. M. Šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką. — 
Kom. (148-150)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytų 

Draugijų metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, 28 d. birželio, Olympia 
Parke, Shrewsbury. Bus graži dai
lės programa. Taipgi bus duodamos 
sekamos dovanos: 1-ma $15.00; 2- 
ra $3.00 ir 3-čia $2.00. Kviečiame 
dalyvauti. x (148-149)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

i
Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemoyer 8-1158

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

Rinkėjai aukų sueikite į 
YWCA ant 
ten visi bus 
aukas rinkti. 
27 d. ryte, 8

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas j Norman’s 

Daržą — N. J.
Ateinantį sekmadienį, 28 d. birže

lio (June), Philadelphijos lietuvių

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

SOVIETAI ATREMIA NACIUS 
TIES CHARKOVU IR 

SEVASTOPOLIU

• Maskva, birž. 25. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Mūsų kariuomenė birž. 24 d. vedė mūšius su vokie
čių jėgomis, atakuojančiomis linkui Charkovo.

Sevastopolio srityje sovietinė kariuomenė atmušė 
vokiečių atakas.

Nebuvo permainų kitose fronto dalyse.
Kariniai mūsų laivai Barents Jūroje nuskandino vo

kiečių transporto laivą 4,000 tonų.
Birželio 23 d. sovietiniai lakūnai įvairiuose sekto-' 

riuose sunaikino bei sužeidė 36 vokiečių tankus, 95 
trekus su kariais ir reikmenimis, 10 motorinių dvira
čių, 30 vežimų su amunicija; nutildė penkias iš dešim
ties baterijų lauko kanuolių, susprogdino nacių amuni
cijos sandėlį ir išvaikė, dalinai sunaikindami, penkias 
kuopas priešų pėstininkų ir vieną raitelių būrį.

Vienoje fronto dalyje linkui Charkovo sovietinė ka
riuomenė atmušė vokiečių pėstininkų atakas, kuriose 
veikė ir didokas būrys priešų tankų. Buvo padaryta 
dideli nuostoliai vokiečių kariuomenei ir įrengimams.

Maskva, birž. 24. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
paskelbė tokį pranešimą:

Naktį birž. 23 į 24 d. Sevastopolio fronte buvo tę
siami mūšiai su didesnėmis vokiečių jėgomis.

Vienoje dalyje Charkovo fronto motorizuoti priešų 
pėstininkai ir tankai atakavo vieną apgyventą vietą, 
užimtą mūsų kariuomenės.

Žiauriame susikirtime sovietinės jėgos sunaikino 13 
priešų tankų, tris kanuoles ir kitus pabūklus. Žuvo 
daug vokiečių.

Vienas Raudonosios Armijos dalinys, veikiąs Kalini
no fronte, atmušė vokiečių pėstininkų ataką, ir štur
mavo priešų pozicijas; užmušė daugiau kaip 150 vo
kiečių per kautynes durtuvais ir pagrobė gana daug 

. karinių įrengimų.
Šūviais iš kulkasvaidžių ir šautuvų buvo nukirsta 

žemyn du vokiečių orlaiviai; jų lakūnai paimti nelais
vėn.

Sovietų artilerija vakariniame fronte sunaikino įvai
rias priešų pozicijas ir užmušė daug vokiečių pėstinin- 
kų.

Briansko partizanai suardė kareivinį vokiečių trau
kinį, tuo būdu užmušdami apie 150 priešų karių.

Australija, birž. 25. — Generolo MacArthur’o štabas 
išleido šį pranešimą:

Celebes:
Kendari. — Trys japonų kovos lėktuvai mėgino už- 

klupt dalinį talkininkų žvalgybos orlaivių, bet nepavy
ko japonam.

Šiaurrytinis sektorius. — Laiks nuo laiko skraido 
japonų ir talkininkų žvalgybiniai lėktuvai.

Angly Lakūnai vėl Pleš
kino Naciy Emdeną

Japonai Iškelia Daugiau 
Jėgy j Aleutus

Penkias Puslapis

Sovietą Suneš Sprog
dina Nacių Tankus; 
Gelbėja Saviškius

Maskva. —Neseniai Rau
donosios Armijos šuva var
du Tom susprogdino 
nacių tanką Kalinino 
te.

Keli lavinti šunes
raudonarmiečių būrio, ko
manduojamo 1 e i t e n a nto 
Konkovo, praeitą mėnesį 
ties Iziumu susprogdino de
vynis vokiečių tankus ir du 
šarvuotus a u t o m o b ilius. 
Apie tai rašydamas, sovie
tinis korespondentas Ilya 
Ehrenburg sako:

“Aš mačiau vieną šunį, 
kuris sprogdino vokiečių 
tankus, o pats išliko gyvas.

“Kada nors aš galėsiu 
pranešt, kaip tie šunes yra 
lavinami ir kaip jie naiki
na priešų tankus.”

Dabar tatai yra karinė 
slaptybė.

Ehrenburg teigia, kad 
šunes išgelbėjo “tūkstan
čius ant tūkstančių raudon
armiečių gyvybių,” kaipo 
sargai, kaipo užpuolikai 
ant vokiečių ir kaipo saviš
kių sužeistųjų gelbėtojai.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTONO ir MONTELLO 
PIKNIKAS

Įvyks birželio 27 ir 28 dd., Tau
tiškam Parke, Montčllo. Rengia 
So. Bostono ir Montello LLD kuo
pos. Subatos vakare, 27-tą, bus šo
kiai, o nedėlioj, 28-tą, 1 vai. po pie
tų, prasidės piknikas. Gros Stepo
navičiaus orkestrą. Dainuos Liuosy- 
bės Choras. Bus valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus. Kelrodis iš Bosto
no: Bušai iš Ashmont Station, Dor
chester, eina kas valandą tiesiog į 
Montello. Tikietas į abi pusi apie 
70c.—LLD Mot. Kom. (148-149)

pažangiosios organizacijos rengia 
pikniką Normano darže, N. J., nau
dai Rusijos medikalei pagelbai. Pa
žangieji lietuviai bendrai organi- 
zuokitės ir važiuokite mašinomis 
keliu-Route 38. Važiuokit per Cam- 
deną ir nuo pirmutinio circle pasi
suki! po kairei ir privažiavę pirmą 
gelžkelio tiltą, sukit po dešinei ne
pervažiavus tilto. Bus šokių orkes
trą, skanių užkandžių ir gėrimų.

Bušą imkit persikėlę Ferry — 
Camdcne* No. 6 ir išlipkit Chapel 
Ave. Normano daržas randasi, 84 
Beechwood Ave., So. Merchantville, 
N. J. — Kviečia Komisija.

(148-150)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kil basai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Unijistai Aukos Kraują 
Sužeistiem Kariam

San Francisco, Cal. — 
Federalių Darbininkų Uni
jos (CIO) lokalas 151-mas 
nutarė, kad visi jo nariai 
turi paaukot po puskvortę 
kraujo sužeidžiamiems A- 
merikos kareiviams.

Tėvai Bus Paskiausiai 
Imami Armijon

Washington. — Drafto 
vyriausybė nutarė pirmiau
siai imti armijon pavienius 
vyrus, kuriem nereikia nie
ko užlaikyti.

Vedusių vyrų, kad ir be
vaikių, ėmimas armijon 
atidedamas toliau. O pas
kiausiai bus šaukiami kari
nėn tarnybon vyrai, turin
tieji vaikų.

London. — Keli šimtai 
Anglijos orlaivių vėl bom
bardavo Emdeną, nacių 
submarinų stovyklą ir uos
tą šiaurvakarinėje Vokieti
joje. Tai jau trečią kartą 
per keturias paskutines 
naktis anglai iš oro pleški
no tą svarbų Hitlerio punk-

Kaip Anglai Aiškina Sa
vo Sumušimą Libijoj

Washington. —Mūsų lai
vyno departmentas prane
ša, kad japonai vėl iškėlė 
savo armijos ant Aleutų 
salos Kisko. Jau turi pasi
statę ir namus kareiviams.

Kiška sala randasi už 
šimto mylių nuo Attu salos, 
kurią japonai okupavo bir
želio 12 dieną. Japonai, ma
tyt, bando susidaryti kari
nę bazę ant šių salų, iš ku
rių galėtų paskui pulti 
Alaską.

London, birž. 25. — Na
cių orlaiviai bombardavo 
du miestus vidurinėje An
glijoje ir daug nuostolių 
padarė. Anglai nušovė že
myn penkis priešų orlai
vius.

YOUNGSTOWN, OHIO
LLD 90 kp. piknikas įvyks 28 d. 

Dirželio, 12-30 po pietų, pas Antolik, 
926 S. Meridian Rd. Bus gera mu
zika šokiams. Galėsite sueiti ir su
sipažinti su kolonijų lietuviais. 
Kviečiame akroniečius, clevelandie- 
čius, ūkininkus ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti piknike. Kelrodis: 
Iš Youngstown važiuokite Mahon
ing Ave., iki Miesto Bušų, sukite 
po kairei Meridian Rd. Biskį pava
žiavę, sukite po kairei ir rasite vie
tą. 90 kp. susirinkimas neįvyks 28 
d., birželio, būsime piknike kur pra
nešime sekantį susirinkimo dieną. 
Kom. (147-149)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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. PETRAITIENE ir SŪNAI
MVWmVWWWMVMWWWWWWMVMVMMVMM'MMVJiy

Telephone
STagg 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

London. — Anglų kari
ninkai aiškina savo nepasi
sekimus Libijoje štai kaip: 
Vokiečių orlaiviai, vartoda
mi naujas rakietines bom
bas, nuskandino gana daug 
Anglijos laivų, kurie gabe
no savo kariuomenę ir reik
menis į Libiją; vokiečių 
tankai Libijoj veikė geriau, 
negu anglų; vokiečiai turi 
88-milimetrines kanuoles, 
kurioms negali prilygt an
glų kanuoles.

Sevastopolis Atmušė
Naujas Naciy Atakas

Maskva, birž. 25. — So
vietinis pranešimas sako, 
kad raudonarmiečiai atmu
šė naujausias vokiečių ata
kas ties Sevastopoliu.

Matykite Sovietų Filmą 
“Soviet Frontiers”

Bus rodoma nedėliojo, bir
želio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Oliver School svet, Haverhill 
St. šis paveikslas bus vienas iš 
gražiausių ir naujausių. Neap
leiskite progos jo nepamatę.

Visas pelnas eis Sovietų Me- 
dikalei Pagelbai.

Svetainė didelė, gali sutilp
ti apie trys tūkstančiai žmo
nių.

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus BrooklyneI . Štai 

adresas.-

Amen Lakūnai Nuskan
dino 4 Japonų Laivus
Chungking, Chinija, birž. 

25. — Amerikos orlaiviai 
antradienį bombomis nu
skandino vieną karinį ja
ponų laivą ir tris jų trans
porto laivus Yangtze upėje 
prie Hankow miesto.

PASITRAUKĖ ARGENTI
NOS PREZIDENTAS 
Buenos Aires. — Atsi

statydino Argentinos prezi
dentas R. M. Ortiz, sako, 
dėl regėjimo praradimo. 
Dar nežinia, ar kongresas 
priims jo rezignaciją. Tuo 
tarpu prezidento pareigas 
eina Castillo.

London. — Anglų kari
ninkai stebisi begaline did- 
vyrybe Sevastopolio gynė
jų, bet sako, kad Sevasto
polis, girdi, turbūt, ne ilgai 
atsilaikys.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F, W. Shalins
( Shalinskast(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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



3' i ;tas Puslapis
Penktad., Birželio 26, 1942

Susilaukė Dukters
(Fultoniūtė) ir Ralph 

pereitą sekmadienį su
pi rm agi m ės dukrelės,

NwYorko^^sferZliiios
Linkėsi “Laisvėje”

Trečiadienį lankėsi Laisvės 
įstaigoje mūsų dienraščio skai
tytoja, Rozalija Budraitienė, iš 
Girardville, Pa. 
Brooklyne p^as 
maičius, taipgi 
rėmėjus. Drg.
duktė dirba New Yorko mies
te, tai ta proga aplankė duk
terį, gimines ir mūsų įstaigą. 
Sovietų Sąjungai Gelbėti au
kojo $5.00. L. K.

Ji svečiuojasi 
gimines Ado- 
gerus Laisvės 
Budraitienės

Taipgi praeitą antradienį 
Laisvės įstaigoje lankėsi karei
vis Petras Yuknys.

Petrui buvo padaryta gan 
pavojinga operacija ant apen
dicito. Dabar yra paliuosuo- 
tas tūlam laikui nuo tarnystės, 
kad tinkamiau galėtų pasilsė
ti ir vėl grįžti prie savo šalies 
gynimo. Pilnai pasitaisęs grįš 
prie savo batai i jono Missouri 
valstijoj.

Petras nusiskundė, kad dau
gelis žmonių nesupranta šio 
karo reikšmę ir vertingumą 
kuo greičiau jį užbaigti, 
pirmiau negu tūkstančiai žmo
nių žus bereikalingai.

Linkėtina Petrui kuo grei
čiausiai pasveikti ir laimingai 
ginti savo šalį.

“Raudonųjų Tankų” PasJtuti- 
nė Savaitė

Sovietų judis “Raudonieji 
Tankai” rodomas Stanley Te
atre, New Yorke, paskutinę 
savaitę. Jį pavaduos pirmu 
kartu Amerikoj rodysimas 
naujausis Sovietų judis “Kon- 
tr-ataka.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 Sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakaro. Amalgameitų Svet., 11-27 
Arion PI. Nariai prašomi dalyvauti. 
Bus renkama delegatas ir dalis pil
domosios tarybos. —Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (147-149)

Sovietų Sąjungai Pagalbos 
Kampanija Eina Sėkmingai
Lietuviai savo dalį pareigų 

Sovietų Sąjungos paramai 
pradėjo gana skaitlingu daly- 
vumu Madison Square Garde- 
ne pereito pirmadienio vaka
rą, kur įteikta $2,000 nuo lie
tuvių organizacijų. Ta suma, 
aišku, ne vienų brooklyniečių 
kreditui, čia buvo šūvis iš vi
sos Amerikos miestų ir kaimų. 
Bet tame šūvyje buvo gerokas 
ir brooklyniečių Šeras.

Brooklyniečiai pasiryžę sėk
mingai pravesti specialį rink
liavos vajų. Pereitą antradie
nį turėta pasitarimas, Laisvės 
salėj, ir čia išdalinta desėtkai 
dėžučių aukų rinkimui. Kiek 
pirmiau Moterų Kliubas buvo 
užsisakęs 10 dėžučių ir jos pa
dalinta tarp narių.

Gerokas kiekis dėžučių pa
imta išdalinimui masiniame 
mitinge - prakalbose birželio 
25-tos vakarą, surengtose na
cių užpuolimo ant Lietuvos ir 
visos Sovietų Sąjungos meti
nei sukakčiai minėti.

Veikla Miesto Plotme
Penki tūkstančiai kailiasiu- 

vių susirinko į pietų pertrau
kos mitingą atvirame ore prie 
29th St. ir 7th Ave., New 
Yorke, pereitą pirmadienį. Mi
tingą sušaukė unija. Darbinin-

kai audringai sveikino Sovie
tų Sąjungos konsulą Dmitri 
Zaiken, Miesto Tarybos narį 
A. Clayton Powell, darbietį, 
taipgi savo unijos vadus Po
tash, Winogradsky. Kiekvie
nas su minėj imas antro fronto 
iššaukė ovacijas.

Šis buvo didžiausis iš visų 
atvirame ore laikytų mitingų, 
koki yra įvykę bėgiu keietos 
pastarųjų metų.

Didžioji darbininkų pašal- 
pinė, 1WO, sumobilizavo 7 at
viro oro susirinkimus vienu va
karu birželio 25-tą, pirmą 
rinkliavos dieną. 1WO jau pir
miau buvo sukėlęs $200,000 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai.

šimtai kitų organizacijų per 
šia savaitę rengia mitingus mi
nėti Sovietų Sąjungos didvyriš
kos kovos prieš nacius metinę 
sukaktį ir paremti aukomis.

Po visą šalį yra nusistatyta 
šiame vajuje sukelti $6,000,- 
000. Newyorkieciai tikisi su
kelti apie $3,000,000. Viena
me tik Madison Square Garde- 
no mitinge pereitą pirmadienį 
sukelta $750,000. Iki šiol jo
kiai kampanijai toje salėje 
vienu mitingu nebuvo tiek su
kelta aukų.

Birutė 
Daniels 
si lauk ė 
7 svarų. Ji pavadinta Patricia.
Tikimasi užaugsiant į LDS 
narę, kadangi jos motina per 
laikus dalyvauja LDS jauni
me. Birutė su dukrele randasi 
Brooklyn Hospital.

Linkime laimingai auklėti!
Rep.

Mirė Marcelė Ado
maitienė

Birželio 24-tą, namie, mirė 
Marcelė Adomaitienė, po tė
vais Vidrinskaitė, apie 66 me
tų, gyvenus 64-15 56th Road, 
Maspethe. Pašarvota namie. 
Laidos šeštadienį, birželio 27 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono kapi
nėse, kur palaidotas velionis 
jos vyras Aleksandras Ado
maitis. Laidotuvių reikalus ve
da Valantiejienės įstaiga, 
Maspethe.

Paliko nuliūdime 3 sūnus, 
Juozą, Vincą, Edwardą ir anū
kų, taipgi brolvaikį Juozą 
Weiss, žinomąjį veikėją.

Velionė Amerikoje išgyve
nus apie 40 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Laučkaimio, Naumies
čio par., Suvalkijos.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi atsilankyti į šer
menis ir laidotuves.

New Yorke Užsiregistruos 
Apie 175,000 Jaunimo

Pirmos Pagalbos Kla
sės Wardenams

Jos naujas apsigynirn„ 
darbas daro ją ~(1n~ 
Įdomesnę. Lygiai R 
pridėjimas ko tai 
naujo prie Old Golds 
daro šį garsų 
eigaretaJ

4J)

Kas tai HA UJO 
tapo pridėta*

. ‘SnnkVnts, . bRvas Pa-» -
/ . Naują Old Golds
skonį I

Lorillard Kompanija 
įkurta 1*760 metaia — 
Kutaisytojai puikių 
tabakų nuo George 
Washington’o laikų.

Kongresas šiltai sveikina pir
mą New Yorko komunistą ta- 
rybininką ir jo pastangas už 
triumfą populiarių laisvių ir 
sunaikinimą hitleriz,mo 1942 
metais.”

2-rą, didžiojoj Madison Sq. 
Garden salėj.

tijos geneliai is sekretorius, 
taipgi numatoma kiti žymūs

Vyriausiu vakaro kalbėtoju kalbėtojai ir graži meno prog-
bus Earl Browder, Kom. Par ra m a.

■*

Sekamoj jaunų vyrų regis
tracijoj, birželio 30-tą, tikima
si New Yorke užsiregistruo
siant 175,000 jaunų vyrų, 
kaip skelbia pulk. Arthur V. 
McDermott, miesto Parenka
mosios Tarnybos direktorius.

Registruosis visi nuo 18 iki 
20 metų amžiaus, tačiau ei
nant dabar galiojančiu įstaty
mu galimų pašaukti tarnybon 
surašė bus tik tie, kuriem jau 
suėjo 20 metų.

Jaunesnieji 20 metų galės 
įstoti liuosnoriais, jeigu jie 
gaus nuo tėvų ar globėjų raš
tišką sutikimą.

Registracijai bus tik po vie-

na vietą kiekvienos drafto ta
rybos distrikte. Patariamą tą 
vietą susižinoti iš anksto, kad 
registracijos dieną neturėti 
keblumų.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

Pasižmonėsime Jurgi- 
nės PiknikeSpecialis 12-kos valandų 

kursas įsteigta visose policijos 
stotyse ir liaudies mokyklose 
po visą miestą. Kursas priva
lomas visiems wardenams, kad 
įgytų pamatinį supratimą, 
kaip teikti pirmąją pagalbą. 
Be to, sako komisionierius 
John Morris, negali būti tin
kamais wardenais. Išlaikiusie
ji bandymus g$ųs baigusio liū- 
dymą.

Atsiliepdami į savo komisio- 
nieriaus patvarkymą' apie 5,- 
000 wardenu susirašė pirmai 
klasei. .Naujos klasės 
darytos liepos 6-tą il
sis, kol visi wardenai 
ruošti toje srityje.

Kursus veda WPA 
šią švietimo Projektas 
su švietimo Taryba.

Kaipo tipiška iš 
siu nurodoma viena 
W. 68th St., kurią
mininkės, profesionalai, tarpe 
kurių randasi ir vienas iš di
džiausių miesto muziejų ve
dėjų.

Daugiau informacijų apie 
tuos kursus galima gaut WPA 
Ed. Informacijų Centre,

55-30 MYRTLE AVE.

Dienraščio LAISVES Didysis
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Gera Orkestrą Šokiams

Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps

nacių 
filmų

Suaugu- 
bendrai

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa

teki ų kla
usanti 150 
lanko šei-

bus su- 
taip tę- 
bus pa-

V. Kazlauskas parduoda naujus ir laiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalictus ir daugybes kitų daiktų. 
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 
reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Vieta — 
namuose, 
pilnu už- 

BErgen 
198 Ste

vens Ave., Jersey City. N. J.
(145—150)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

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

KLAŠČ1AUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, L. L, N. Y. 

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

JKMBmSWHKK'MI

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y,

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

■I
J

“Kontr-Ataka” Ateina 
| Stanley Teatrą

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

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

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Dovanos prie įžangos bilietų perkant iš anksto

Naujos rūšies karo filmą, 
pagaminta Sovietų judžių in
dustrijos Leningrade laike ap
gulos, pirmu kartu Amerikoj 
bus rodoma Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., N. Y., 
liepos 3-čią.

Filmoje atvaizduojama ka
ro eiga nuo Vokietijos okupa
vimo Lenkijos iki jugoslavų 
liaudies didvyriškos atsparos 
prieš nacius pavergėjus.

Paveiksluose yra “uber 
alles” (aukščiausiems už vis
ką) Luftwaffe lakūnams ne
malonios pašaipos - satyros. 
Vienur parodoma, koki jie 
ekspertai kūdikių žudyme, o 
kitur sena moteriškė su ber
niuku suima Sovietų teritori- 
jon nusileidusį parašiutištą. 
Dar kitoj vietoje atvaizduoja
ma, kaip grupė jugoslavų už
statų, įsakyta išsikasti savo 
kapo duobes, pirm spėjimo 
naciams juos užmušti pavertėm 
špatus ginklais, užmušė sargy
binius ir nuskriejo į girias pri
sidėti prie četnik’ų (partiza
nų) grupių.

Kitur lenkas, kurio kūdikis 
mirė iš bado okupuotoje teri
torijoje, matosi kovojant greta 
raudonarmiečių prieš nacius. 
Šautuvais duelis tarp dviejų 
sužeistų priešų, sukritusių 
sprogimais išrauston duobėn, 
rodo nusistatymą, jog vienati
nis nacis, kuris laikoma 
yra negyvas nacis.1

Kaip tik žinios apie 
ataką pasiekė Sovietų
studijas, jų aktoriai, techni
kai ir artistai pradėjo gamin
ti karo filmas veik nelaukę 
progos net padiskusuoti apie 
tai su savo viršininkais. Tos 
pastangos neužilgo tapo su
bendrintos Sovietų vyriausy
bės Karo Filmų Studijos, ku
ri paskiria ir diriguoja specia
ls karo darbo sritis kiekvie
nai produkcijos grupei. “Kon- 
tr-ataka” yra vienu iš tokių 
darbų.

Kubos Tarybininkai 
Sveikino Cacchione

Brooklynietis Miesto Tary
bos narys Peter V. Cacchione, 
komunistas, gavo iš Manza- 
nilla, Cuba, nuo Nacionalio 
Tarybininkų Kongreso pasvei
kinimą, pasirašytą Francisco 
Rosales, kongreso prezidento. 
Jame pareiškia:

“Nacionalis T a r y bininkų

šv. Jurgio Draugystė, kaip 
kas metai, taip ir šiemet turės 
savo metinį pikniką, kurin 
kviečia visus lietuvius smagiai 
pabaliavoti su jurgieČiais ir 
su kitais savo draugais ir pa
žįstamais. Jurginės piknikuos, 
kaip žinia, susieini visus — 
vyrus ir moteris, jaunus ir se
nus, kadangi draugijos pikni
kai per arti pusšimtį metų da- 
sigyveno sau lankytojų iš ke
lių gentkarčių ir visų miesto 
dalių ir iš apylinkių.

Piknikas įvyks birželio 27, 
šį šeštadienį, Dexter Parke, 
74-11 Jamaica Ave., Wood
haven, L. L A. Pavidžio or
kestrą gros šokiams. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga (su 
taksais) 45c.

Komunistai Rengia 
Mitingą Gardeue

Amer. Komunistų Partijos 
New Yorko Valstijos Komite
tas skelbia, kad rengiama 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybės minėjimui masinis 
mitingas ketvirtadienį, liepos

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminiioja
AKIS

gerais patyrimais ir su 
akis, išrašome receptus,

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

Pritaiko
AKINIUS

V. KAZLAUSKAS
BROOKLYN, N. Y

701 GRAND ST.,
D i i u 1 e r i a i yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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