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Pereitos savaitės gale Čika
gos lietuviai anti-naciai buvo 
suruošę masinį mitingą Vokie- 
čią-Sovietų karo metinėms su
kaktuvėms paminėti ir Tarybų
Sąjungos kovotojams paremti, j

Kaip “Vilnis” praneša, ta
me mitinge SSSĘ kovotojams 
paremti aukų surinkta virš aš
tuoniolika šimtų dolerių. Tai 
iš tikrųjų didelė suma! Dide
lės pagarbos verti Čikagos lie
tuviai.

Brooklyno lietuviai andai 
turėjo panašų mitingą, kuria
me mes tegalėjome sukelti tik 
virš $400. Tiesa, brooklyniečiai 
daugeliu atvejų aukojo ir au
koja mažesnėmis sumomis. Gi 
birželio 22 d. didžiuliame Ma
dison Sq. Gardene Lietuvių 
Komitetas Sovietų Sąjungai 
Remti įteikė virš $2,000.

“Vilnis” taipgi rašo, kad 
Čikagoje kalbėjęs Generalinio 
SSSR konsulato atstovas, lie
tuvis Povilas Rotomskis. Jis 
sveikino lietuvius vardu SSSR 
vyriausybės, padėkojo už jo 
šaliai teikiamą pagalbą ir 
“išsamiai aiškino, kaip lietu
vių tauta, kartu su visom tary
binėm tautom, veda mirtiną 
kovą prieš naciškus okupan
tus.” Be to, rašo “Vilnis,” P. 
Rotomskis šaukė Čikagos lie
tuvius vienytis fašizmo sumu
šimui, glaudžiau spiestis ap
link savo šalies vyriausybę, 
kuri veda kara prieš bendrąjį 
priešą.”

Kai Povilas Rotomskis kal
bėjo Brooklyno lietuvių masi
niame mitinge, šitų žodžių ra
šytojui teko jį susitikti ir pa
sikalbėti apie Lietuvą. Tai dar 
jaunas amžiumi vyras, bet 
daug patyręs; be to, tai plačios 
erudicijos žmogus. Lietuvos 
liaudies gyvenimas jam kiau
rai žinomas, lietuvių literatū
ra, lietuviškosios kult ūros 
problemos, Lietuvos ekonomi
niai ir politiniai reikalai Ro- 
tomskiui gerai pažįstami. Dirb
damas tarybinėje diplomatijo
je, Rotomskis sielojasi savo 
tautos sielvartais, rūpinasi jo
sios nelaime, rudojo žvėries 
atnešta, ir yra giliai įsitikinęs, 
kad mūsų tėvų kraštas, Lietu
va, kaip ir visos pavergtosios 
tautos, greit bus išlaisvintas.

“Vilnyj” skaitau:
“LDS seimo data jau visai 

arti. Nedaug laiko liko iki to 
didžiausios pažangiosios lietu
viškos organizacijos fratema- 
liniame lauke suvažiavimo. 
Chicago LDS-čiai ruoš iasi 
smarkiausiai.”

Puiku!
Bet rytinių valstijų LDS 

kuopų išrinktieji seiman dele
gatai taipgi privalo rūpintis; 
jie privalo rūpintis, būtent, va- 
žiutės problemomis.

“Vilnies” piknikas, įvykęs 
pereitą sekmadienį Čikagoje, 
buvo didelis, gražus.

Laisviečiai ruošiasi prie sa
vo didžiulių piknikų. Vienas 
jų bus liepos 4-tąją Maynar- 
de, Mass. O kitas — Brook
lyne, liepos 5-tąją.

Kurie turite, draugai, auto
mobilius, pataupykite gazoli
ną piknikuosna važiuoti. Va
žiuodami į juos, žiūrėkite, kad 
automdbiliai būtų kupini, šiuo 
metu reikia būti taupiais ir 
apdairiais, nes gyvename ka
ro metą.

Apie Čikagos vilniečius dar 
galima šis pridėti:

Redaktorius F. Abekas šio
mis dienomis grįžo iš Pietinio 
Illinojaus, kur jis sakė eilę 
prakalbų. Grįžęs, jis pareiškė, 
kad “tarp lietuvių angliakasių 
yra didelis p a s i p iktinimas 
pronaciška spauda.”

Beje, vienas “Vilnies” re- 
dakcijo narys, H. Jagminas, 
praneša, kad jo sveikatos silp-
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Metai Hitlerio
Jungo Lietuvo

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Maskva, birž. 26. — Vo
kiečiai pradėjo didelę ofen- 
syvą visame C h a r k ovo 
fronte, ypač žiauriai ata
kuodami su didesnėmis jė
gomis linkui Kupiansko 
miesto, geležinkelių mazgo, 
60 mylių į rytų pietus nuo 
Charkovo. Tad Raudonoji 
Armija pasitraukė iš Kupi
ansko į drūčiai aptvirtin- 
tas pozicijas rytinėje pa
krantėje Oskol upės.

Tai dar pirmą kartą nuo 
pernykščių metų pabaigos 
naciai pasivarė kiek pir
myn šiame fronte. Sovietai 
siunčia pastiprinimų saviš
kiams Charkovo srityje.

Sevastopolis Atmetė 
Atgal Šešias Fa

šistų Divizijas

Berne, šveic., birž. 26.— 
New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo- 
navo savo laikraščiui pra
nešimą, kad naciai dabar 
stengiasi pramušt aptvir
tintas Sovietų linijas, gi
nančias pramonės miestus 
Slavianską, Konstantinov
ka ir Gorlovką, Charkovo 
fronte.

SOVIETAI ATAKUOJA 
NACIUS PIETUOSE

Jau penkios dienos, kai 
Raudonoji Armija atakuo
ja hitlerininkus Rostovo - 
Mariupolio fronte, Azovo 
Jūros srityje.

Sovietiniai Laivai Vis 
Atgabena Pastiprini

mų Sevastopoliui
Maskva. — Sevastopolio 

gynėjai atmetė atgal į se
nąsias pozicijas šešias vo
kiečių ir rumunų divizijas, 
atakavusias per aštuonias 
valandas. Po to, sakoma, 
šiek tiek atslūgo fašistų 
atakos prieš Sevastopolį. 
Bet pavojus jam tebegrū- 
moja.
NAUJAI KRIMAN ĮGA
BENTA SOVIETŲ KA- 

. RIUOMENĖ ŽYGIUOJA
London. — Pranešimai iš 

Švedijos teigia, kad pulkai 
sovietinių marininkų ir ka
riuomenės, įgabenti laivais 
į Krimą, žygiuoja pirmyn, 
mušdami užnugarėn nacius 
atakuojančius Sevastopolį. 
Jie grūmoja perkirst vokie
čių susisiekimus tarp Sim
feropolio ir Sevastopolio 
fronto.

(Berlyno radijo praneši
mai sako, kad vokiečiai ve
da smarkius mūšius prieš 
tuos Sovietų marininkus ir 
karius arti Inkermano, ku
ris stovi kiek į rytus nuo 
Sevastopolio.)

Sovietai Biskj Traukia
si Charkovo Srity

Maskva, birž. 26. — Na
ciai su dideliais daugiais 
tankų, orlaivių smigikų ir 
pėstininkų įdūkusiai štur
muoja sovietinę kariuome
nę į pietų rytus nuo Char
kovo. Siaučia vienas iš di
džiausio šio karo mūšių. 
Vokiečiai kenčia baisius 
nuostolius.

Bet naciai vartoja tiek 
daug daugiau mechanizuo
tų pabūklų ir tokius pervir
šius kariuomenės, kad rau
donarmiečiai turi šiek tiek 
trauktis atgal ties Kupi- 
ansku. Tačiaus Sovietai iš
laiko savo linijas čielybėje, 
kurios niekur nepralaužtos.
...... -........ —— ■ 1 ........1 T..............

numas verčia jį apleisti redak
cinį darbą ir važiuoti į vaka
rus gydytis.

Vieną, ką mes šiam draugui 
galime dabar pasakyti, tai pa
linkėti greit pasveikt ir vėl 
grįžti prie laikraštinio darbo.

Maskva, birž. 26. — So
vietiniai laivai vis pasiekia 
Sevastopolį, atveždami ka
riuomenės, ginklų ir amu
nicijos; bombarduoja vo
kiečių pozicijas, paima su
žeistuosius saviškius ir no
rinčius išsikraustyt civi
lius gyventojus,' ir po poros 
valandų išplaukia iš Sevas
topolio uosto.

Oficialiai pranešama, kad 
sevastopoliečiai atmušė vi
sas naujas žiaurias vokie
čių atakas.

(Kiti pranešimai skelbia, 
kad fašistai kai kur įlenkė 
Sevastopolio gynimo lini
jas, bet niekur jų nepra
laužė.) ’ -

PER 3 DIENAS SEVASTO- 
POLIEČIAI IŠDAUŽĖ 9 

FAŠISTŲ DIVIZIJAS
Maskva. — Karinė Tary

ba Sovietų Juodosios Jūros 
laivyno išleido tokį pareiš
kimą:

“Priešai per tris dienas 
šturmavo Sevastopolį, bet 
jiem nepavyko. Vokiečių ir 
rumunų kariuomenė, jų or
laiviai, tankai ir smogikai 
nepasiekė tikslo. Didvyriš
ki žmonės Juodosios Jūros 
pakraščio supliekė ir atme
tė atgal” keturias vokiečių 
divizijas ir dvi. rumunų; 
taipgi padarė milžiniškų 
nuostolių dyiem kitom vo
kiečių divizijom ir vienai 
rumunų .

“Vokiečiai prarado 150 
tankų ir šimtus orlaivių. Jų 
lavonais buvo storai užvers
tas trumpas kelias, kuriuo- 
mi jie briovėsi pirmyn.”

Amerikos Lakūnai Pla
čiai Atakavo Priešus
Melbourne, A u s t r alija, 

birž. 26. — Stambūs būriai 
Amerikos ir Australijos or
laivių smarkiai bombarda
vo japonų orlaivių stovyk
las, kareivines, sandėlius ir 
kitus karinius punktus sa
lose New Guinea, New Bri
tain ir Timor.

Rašo M. GEDVILAS
Lietuvos Tarybų Respublikos Komisarų Pirmininkas

Maskva, bir. 20 (Intercont. News)
Ugnies ir plieno audra, kuri nušlavė ramius Lietu

vos miestus ir kaimus tą birželio naktį, buvo kaip gam
tinė nelaimė užklupusi ramius Tarybų Lietuvos gy
ventojus—vyrus, moteris, senelius ir kūdikius.

Netikėtai užpulti, vidunaktyje pabudinti sprogimų 
griausmais, jie buvo begailestingai naikinami hitleri
nių banditų. Žydėjusieji pasienio miestai—Kretinga, 
Marijampolė, Tauragė, Kalvarija, Vilkaviškis—visa, 
kas buvo sukurta ir sutaupyta per ilgus metus sun
kaus lietuvių darbo, visa tai liko paversta Hitlerio 
bombomis ir šoviniais į krūvas degėsių ir griuvėsių.

Kur neseniai klestėjo gyvenimas, kur tūkstančiai 
darbo žmonių demonstruodami entuziastingai sveiki
no naujo gyvenimo aušrą—Tarybų Santvarkos gimi
mą—ten dabar viešpatauja klaiki naktis, kurios prie
dangoje dvidešimtojo amžiaus šuniški kryžiuočiai 
mindžioja žmoniškumą, teršia sąžinę, šokdami savo 
kruviną žmogėdrų šokį.

Už poros dienų bus jau metai, kai lietuvių tauta po 
kulnim fašistinio bandito bato pergyvena tragiškiausią 
laikotarpį visoj savo istorijoj.

Lietuviai, darbininkai, valstiečiai, intelektualai, vy
rai ir moterys, jauni ir seni: klausykite sukandę dan
tis, atminkite, niekados neužmirškite ir degdami rūs
tybe atkeršykite už jums padarytas nuoskaudas!

Vokiečiai okupantai per vienus metus išžudė 30 
tūkstančių Lietuvos patriotų vien už tai, kad šie lie
tuviai norėjo Lietuvai šviesios ateities, ruošėsi didiem 
darbam ir pasiekimam ir vedė Lietuvą pažangos keliu.

Daugiau kaip 120 tūkstančių Lietuvos piliečių su
grūsta į kalėjimus, į koncentracijos stovyklas, sumobi
lizuota į nacių armiją ir išgabenta iš savo šalies.

NACIAI PASIRYŽĘ IŠNAIKINT DIRBTUVES 
LIETUVOJE

Vokiečiai įsiveržėliai naikina pramonę, kuri pradėjo 
plėtotis Tarybinėj Lietuvoj. Jie plėšia mašinas ir įren
gimus iš fabriku ir dirbtuvių. Jie teigia, kad Lietuvai 
nereikią dirbtuvių; jie planuoja paverst visą mūsų 
kraštą Į milžinišką dvarą šert ponus vokiečius.
NACIAI SAKO, PERDAUG LIETUVOJE MIESTŲ;

TAI IR NAIKINA JUOS
Vokiečių fašistai sudegino ir suardė didelį skaičių 

miestų ir miestelių, sakydami, kad Lietuva turi per
daug miestų. Lietuviai, girdi, turį dirbt kaimuose hit
lerininkams, savo ponams.

Visa, kas tik turėjo bent kiek vertės, net nikeliuotos 
durų klemkos, tapo išvežta iš Lietuvos. Tūkstančiai 
pakų sugrobtų daiktų iš gyventojų kasdien yra išsiun
čiama Vokietijon.
NĖRA LIETUVIAMS MEDIKALĖS PAGALBOS
Lietuviai neįleidžiami į ligonines, kurios yra paves

tos banditams sužeistiems .rytų fronte. Lietuviai ne
gauna jokių medikalių ir klinikinių patarnavimų.

Iš valstiečių gavusių žemės prie Tarybų valdžios ta
po atimta visa žemė. Taip pat užgrobta žemė tų, kurie 
išdrįso tart žodį prieš vokiečius. Bile valstietis, kuris 
nesutiks likt nebyliai-klusniu vergu, neteks žemės. 
Valstiečiai turi pristatyt naciams visus savo lauko ūkio 
produktus ir yra paversti į darbo gyvulius, turinčius 
vergauti vokiečiams dvarininkams. Jiem lemta netekt 
visų savo derlių ateityje ir jie, kaip ir kiti lietuviai, 
tegali gaut maisto tiktai pagal korteles.

Iš jų atimta teisė- pereit ar pervažiuot iš vieno aps
kričio į kitą. Kiekvienas apskritys paverstas į koncen
tracijos stovyklą, kurią apleisti uždrausta, ir užginta 
apsigyvent didesniuose miestuose.

Patsai supratimas apie1 Lietuvos valstybę panaikin
tas ir Lietuvos vardas iš žemlapių išbrauktas.

Buvusi nepriklausomoji Lietuva tapo paversta į 
mažą dalį Ostlando provincijos.

Tokia tai yra viena pusė sąskaitos lakšto—viskas, 
ką Lietuva prarado per vienus*metus prakeikto Hit
lerio viešpatavimo. Bet Lietuvos “laimėjimai” per tą 
laikotarpį nėra nė kiek geresni. Lietuva buvo apdova
nota von R'entelnu ir pora šimtų vokiškų budelių, ku
rie stengiasi padaryt iš Lietuvos tikrą “vaterlandą,” 
kaip galint greičiausiai.

VOKIEČIAI SUGRĮŽĖLIAI KOLONIZUOTO J AI
Pirmiau Lietuvoj gyvenusieji vokiečiai, kurie paskui 

persikraustė Vokietijon, jau vėl sugrįžo Lietuvon. Bet 
jie sugrįžo kaip valdo vai---valdyt bizūnu vietinius gy
ventojus lietuvius. Jie parsivedė ir nemažą skaičių vo
kiečių ir holandų fašistų išgamų, kurie rengiasi pa
laipsniui užim.t dar lietuvių gyvenamas vietas. Vokie
čiai dvarininkai sugrįžo į savo dvarus. Hitlerininkų 

(Tąsa 5-me puslapyje)

1,000 ANGLŲ ORLAIVIŲ 
PLEŠKINO BREMENĄ IR 
KITUS NACIŲ MIESTUS
London, birž. 26. — Dau ’ džiulius gaisrus taip, kad 

giau, kaip 1,000 Anglijos per dūmus negalima buvo 
orlaiviu naktį smarkiai matyL kiek jie daugiau 
> i \ d • nuostolių padarė tame mies-bombardavo Bremeną irite
kelis kitus miestus šiauri-Į e'Bremen yra antras po 
nėję Vokietijoje, taipgi ata- > Hamburgo svarbia usias 
kavo nacių lėktuvų stovyk-, prieplaukų miestas Vokieti- 
las Belgijoje ir Holandijo- joje. Jis taip pat yra cen- 
je. Anglai prarado 52 savo I tras submarinų ir laivų 
orlaivius. statymo, plieno fabrikų ir

Bremene jie sukėlė di--geležinkelių. >

Japonijos Submarinas Anglai Pasitraukė Jau 
Nuskandino Prekinį Per 100 Mylią Atgal 

Sovietą Laivą Nuo Libijos Rubežiaus
Maskva, birž. 26. — Tai 

japonų submarinas to išpė
davo ir nuskandino sovieti
nį prekybos laivą “Angars 
troi,” 4,761-no tono, gegu
žės 1 d., už trejeto desėtkų 
mylių nuo Japonijos kran
tų, kaip oficialiai dabar pa
reiškė Sovietų vyriausybė.

Kada laivas nuskendo, du 
japonų submarinai pakilo 
iš po vandens toje vietoje. 
Taip liudija sovietiniai jū
rininkai, kurie iš torpeduo
to laivo susėdo į gelbėjimo
si valtis.

Pirmiau japonų laikraš
čiai mėgino įpasakot, būk 
tai Amerikos submarinas 
nuskandinęs tą laivą.

NACIAI IŠŽUDĖ VISUS SU
AUGUSIUS CECHŲ KAI

MO GYVENTOJUS
Berne, Šveic. — Vokie

čių kariuomenė ir slaptoji 
policija sušaudė visus suau
gusius vyrus ir moteris Če- 
chijos kaime Levzsaky ir 
sudegino visą kaimą. Jis 
turėjo 120 gyventojų. Vai
kus naciai išgabeno į savo 
“auklėjimo centrus.”

Hitlerininkai paša ko jo, 
kad tas kaimas slėpęs pa- 
rašiutistus, nuleistus iš an
glų orlaivių. Tie parašiu- 
tistai, girdi, dalyvavę są
moksle, per kurį buvo nužu
dytas Heydrich”as, nacių 
“globėjas” Čechijai-MoravL 
jai.

Dvi savaites pirmiau na
ciai išžudė visus vyrus ce
chų mainierių miestelyj Li
dice, sugrūdo moteris į 
koncentracijos stovyklas, o 
vaikus suvarė į nacių “au- 
klėtuves.” Patį miestelį jie 
suardė, sudegino ir su že
me sulygino.

Cairo, Egiptas, birž. 26. 
—Anglų kariuomenė pasi
traukė jau 100 mylių atgal 
į rytus nuo Libijos rube
žiaus ir dabar randasi už 
30 mylių į vakarus nuo Ma
truh miesto, Egipte, kaip 
praneša anglų komanda. — 
Tas miestas yra pajūrio ge
ležinkelio centras.

(Berlynas ir Roma tei
gia, kad fašistai grumiasi 
vis artyn Matruh. Naciai 
sako, kad jų orlaiviai bom
bardavo anglų geležinkelį 
tarp Matruh ir Aleksan
drijos, Egipte, ir padegi 
anglų armijos sandėlius.)

Anglų orlaiviai atakuoja 
besibriaujančius pirmyn fa
šistus.

Telkiasi didelės anglų ir 
fašistų jėgos mūšiui dėl 
Matruh.

Ką Naciai Sako apie 
Sovietinį Frontą

Berlin, birž. 26. — Hit
lerininkai giriasi, kad jie 
paėmę nelaisvėn 21,000 rau
donarmiečių į pietų rytus 
nuo Charkovo ir užėmę ke
lias aukštumų pozicijas į 
rytus nuo Sevastopolio.

Nacių laikraščiai be jo-t 
kio patvirtinimo iš kitur 
pasakoja, kad, girdi, vokie
čiai atgriebę Tichviną, 110 
mylių į rytus nuo Lenin
grado ir Cholmą, 260 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Mas
kvos.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskelbė, % jog 
Amerikoj gegužės mėnesį 
pagaminta virš 4,000 orlai
vių, 1,500 tankų, 2,000 arti
lerijos kanuolių ir 50,000 
kulkasvaidžiu. v

Panevėžyje Naciai Išskerdė 16,000 Žydų
Kuibišev, Sov., birž. 24. 

—Žydų Telegrafo Agentū
ra pranešė, jog naciai Pa
nevėžyje, Lietuvoje, per 
trijų dienų skerdynes išžu
dė daugiau, kaip 16 tūks
tančių žydų.

Žinią apie tas žudynes 
pranešė vienas raudonar
miečių komandierius, ku
riam pavyko pabėgt nuo 
nacių, iš belaisvių stovyk
los.

Tas komandierius parsi
nešė ir fotografinius pa

veikslus, rastus kišeniuose 
vieno negyvo vokiečių ofi- 
cieriaus. Paveikslai rodo, 
kaip naciai urmu žudė žy
dus, suvarytus į Šančių ga
ražą. — Šančiai yra Kauno 
priemiestis.

Žymus rusų rašytojas 
Vladimir Lidin a p r a so, 
kaip nacių orlaiviai skrai
dė virš žydų būrių, išvary
tų iš miestų, ir kulkosvai
džiais šaudė visus be skir
tumo — vyrus, moteris ir 
vaikus.
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Sevastopolis
Prieš virš metus laiko, kai Hitleris 

klastingai užpuolė Tarybų respublikas, 
jis pirmiausiai paleido savo bomberius 
ant Sevastopolio. Ir po to, nuolat ir nuo
lat Sevastopolį aplankydavo naciški 
bomberiai, bandydami sutaškyti tą tvir
tumą iš oro.

Bet tas jiems toli gražu nepavyko!
Tuomet, Kai Hitlerio govėdos įsiver

žė į Krimo pusiausalį, pereitais metais, 
jie manė, kad Sevastopolis greit pateks 
į jų nagus.

Bet Sevastopolio gynėjai atsakė: “Pa
laukit, jūs banditai!.,..”

Pereitą žiemą, vieną kartą atrodė, kad 
Sevastopolis jau žlugs, kad naciai jį pa
siims.

Tačiau drąsieji Sevastopolio gynėjai 
atmušė juos nuo miesto keletą mylių at
gal.

Šį mėnesį naciai ir vėl pasimojo Sevas
topolį paimti. Šiuo sykiu jie paleido dau
gybę savo jėgų; šiuo sykiu buvo įsaky
ta vokiečių generolams nesigailėti nei 
karių, nei ginklų, — per savo karių la
vonus paimti Sevastopolį, nes Hitleriui 
reikia žygiuoti į Kaukazą, nes jam rei
kalingas aliejus.

Ir virš 100,000 nacių jau krito šitame 
ofensyve prieš Sevastopolį. Gražiajame 
Krime oras pasidarė švankus nuo pū
vančių nacių lavonų, besivoliojančių mū
šio laukuose.

Bet Sevastopolis dar vis Tarybų ran
kose!

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 
kad Sevastopolio gynėjams atėjo pagal
bon du pulkai raudonarmiečių, išsėdusių 
pietiniame Krimo pakraštyje. Mūšiai 
prie Sevastopolio tebeverda. Vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, kas tik gali pa
kelti ginklą, gina Sevastopolį. Ir ši tvir
tuma vis laikosi, stebindama pasaulį, 
stebindama savo žiaurų priešą.

Žlugo Singaporas. žlugo Hong-Kong. 
Žlugo Tobrukas. Bet Sevastopolis laiko
si!

Arti mėnuo laiko, kai Sevastopolio gy
nėjai muša žiaurųjį užpuoliką; arti mė
nuo laiko, kai naciai siunčia savo karių 
mases mirčiai, bet Sevastopolis laikosi!

Pasaulis dar nėra matęs tokio didvy
riškumo, tokio pasiaukojimo laisvei ir 
savo kraštui, kokį parodė Sevastopolio 
gynėjai.

Sevastopolio gynėjai parodo dar ir tą 
faktą, būtent: kokį naują žmogų išauk
lėjo naujoji santvarka, išgyvavusi tik 
per virš 20 metų!

Niekas negali pasakyti, kaip bus su 
Sevastopoliu rytoj arba poryt. Kiekvie
nam protaujančiams žmogui aišku, kad 
Sevastopolis išgyvena didelį pavojų. Ta
čiau kiekvienas padorus žmogus, kiek
vienas laisvę mylįs žmogus reiškia nuo
širdžiausius norus, kad Sevastopolio gy
nėjai padarytų žmonijos priešams, hu
nams, tą patį, ką jiems padarė Maskvos 
gynėjai pereitų metų gruodžio mėnesį.

“Sekretai” Hitlerio Ginklai—
Tūžčios Munichierių Pasakos

Po to, kai Molotovas susitarė su An
glijos ir Amerikos vyriausybėmis tuo
jau, tai yra 1942 metais, atidaryti antrą 
frontą Europoj prieš Hitlerį, kad šiemet 
išlaimėjus karą su mažiau kraujo ir au
kų, įvyko Tobruko katastrofa.

Tobrukas paimtas, Hitlerio armija įsi
veržė į Egiptą ir sudarė pavojų Aleksan
drijai, Kairui ir Suezo Kanalui. Tie pa
tys elementai, kurie pereitais metais gar- 

' bino Hitlerio “neįveikiamą” armiją, ku
rie pasakojo, kad Hitleris ir jo sėbrai 
pavergs Sovietų Sąjungą per kelias sa
vaites, kurie sakė, lai rusai mušasi, o

kada jie ir Hitleris pavargs, tai būk ta
da jie padarys pasaulyje “tvarką,” da
bar prakiuro ir šaukia, būk antrasis 
frontas 1942 metais negalimas, būk An
glija nesanti tam pasirengus, būk Ame
rika dar nepasiruošusi, būk Hitlerio tan
kai geresni, jis naudojąs 88 milimetrų 
gerklėmis kanuoles ir 1.1. Jie pasakoja, 
kad Anglijos ir Amerikos armijoms rei
kalingas persiorganizavimas, persigin
klavimas ir tik 1943 metais galėsią ati
daryti antrą frontą!

Pasakos, kad Hitlerio 88.. milimetrų 
kanuolės yra kokia tai slaptybė, tai pa
prastas melas! William L. Shirer rašo 
dienraštyje “PM,” kad Hitleris tankus 
su 88 milimetrų kanuolėmis jau naudo
jo Ispanijoj, smaugdamas liaudiečius. 
Taigi, tie ginklai jau seniai yra pasau
liui žinomi. Dar daugiau, Hitlerio ga
biausia armija ir geriausi ginklai nau
dojami nė Libijoj, bet svarbiausiame 
fronte prieš Sovietų Sąjungą. Raudono
ji Armija daug tų ginklų suėmė ir jų 
smulkmenas žino, ką perdavė Anglijos 
ir Amerikos žiniai. Prie to, ir anglai 
pora savaičių, atgal Libijoj suėmė nema
žai Hitlerio ginklų ir tankų ir žinojo, 
ką jis turi prieš juos. Ta pasaka apie 
slaptus ginklus yra išmislas, kad tik ati
dėjus toliau antrą frontą, kad kenkus 
Jungtinių Tautų karo laimėjimui. ,

Antras dalykas, jeigu Hitleris ir tu
rėtų kiek naujų ginklų, tai kas tada už
tikrina, kad 1943 metais jis nieko naujo 
neturės? Dar daugiau, kur tada Anglija 
ir Amerika atidarytų antrą frontą, jei
gu iki 1943 metų Hitleris ir jo talkinin
kai, turėdami kitur laisvas rankas, su
traukę visas jėgas, nugalėtų Raudonąją 
Armiją? Kur tada tie “strategai” atida
rytų antrą frontą? Tada jau nebūtų nei 
kalbos apie atidarymą antro fronto, ta
da Anglijos visos jėgos būtų beviltingoj 
kovoj apgynime pačios savo salos, o 
Amerikai prisieitų gintis nuo Japonijos 
samurajų Alaskoj, Ramiojo Vandenyno 
pakraštyje, Centralinėj ir Pietinėj Ame
rikoj nuo Hitlerio, Mussolinio ir jų tal
kininku.

Kas dabar nemato reikalo atidaryti 
antrą frontą, kada Raudonoji Armija 
taip didvyriškai kovoja, kas tam kenkia, 
tas kenkia Anglijos, Amerikos ir visų 
Jungtinių Tautų karo laimėjimui, tas 
padeda pravesti Hitlerio politiką — pa
dalinti ir pavergti. Hitleris to tik ir no
ri, kad jis su savo sėbrais sumuštų visas 
pasaulyje šalis po vieną. Argi ne taip 
buvo Lenkijoj, Norvegijoj, Holandijoj, 
Belgijoj ir Francijoj? Juk negalima 
skaityti apvienytų Francijos, Belgijos, 
Holandijos ir Anglijos karų, kada jos 
visos skyrium kariavo, kada net bendros 
komandos neturėjo, kada kiekviena pa
kėlė rankas, kada ji norėjo.

Šiandien pasaulyj nereikia įrodinėti 
apie Raudonosios Armijos ir Sovietų 
Sąjungos liaudies didvyriškumą. Antri 
metai triuškina Hitlerio ir jo sėbrų jė
gas. Per metus laiko padarė per 10,009,- 
000 Hitleriui ir jo sėbrams nuostolių, 
apie tris milionus fašistų užmušė. Rau
donoji Armija įrodė, kad Hitlerio armi
ja gali laimėti ir pralaimėti, kad ją gali
ma mušti. Raudonosios Armijos koman
da nedaro pasirinkimų, kokius Hitleris 
turi ginklus — paprastus ar “slaptin
gus,” ji randa būdus naikinti jo jėgas.

Raudonoji Armija išgelbėjo Maskvą, 
kada munichieriams atrodė tas negali
ma, ji išgelbėjo Leningradą, kada jie 
skaitė jį žuvusiu, ji devyni mėnesiai gi
na Sevastopolį, atlieka tą, kas stebina 
pasaulį. Ji atlieka savo pareigą apgyni
me ne vien savo šalies, išlaisvinime' pa
vergtų kraštų, bet apgynime Anglijos ir 
Amerikos laisvės. Dabar, kada ji taip 
didvyriškai kovoja, mūsų pareiga ati
daryti antrą frontą. Antras frontas rei
kalingas ne vien Sovietų Sąjungai padė
ti, bet jis reikalingas mūsų karo laimėji
mui.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps

Apie Tai, Kokia Bus Lietuva, 
Kada Karas Pasibaigs

t

Molotovo vizitai Londone ir Washingtone. Lietuviška pro-naciškoji spauda klai
džioja. Molotovas pralaimėjo, rašo tūli. Fašistų “Dirva” nusigandusi. Grigaitis pri
kėlė iš grabo Paleckį ir atėmė iš jo portfelių. Bet Paleckis Grigaičio neklauso. J. 
Tysliava siunčia Amerikos kariuomenę Lietuvon. Kas spręs Lietuvos ateitį?

Po to, kai Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų komi
saras Viačeslavas Moloto
vas grįžo iš Washingtono 
Maskvon, kai buvo paskelb
ta, kad jis parsivežė svar
bius , susitarimus, padary
tus su Didžiąja Britanija ir 
Amerika, tūloje spaudoje 
iškilo visokiausių nuomo
nių ir gandų. Ir ko ten ne
prirašyta ir neprispėliota!

Čia bus pravartu bent 
trumpai žvilgterėti į tūlą 
lietuviškąją spaudą, kaip ji 
įvertino Molotovo kelionės 
vaisius. 

>

Žmogus, turėjęs kantry
bės perskaityti tuo klausi
mu lietuviškoje pro-naciš- 
koje spaudoje “žinias” ir 
straipsnius, ir susipažinęs 
su tuo, kaip Maskvos spau
da įvertino Molotovo žygį, 
tuojau gauna sekamą:

1. Sovietų vyriausybė ir 
liaudis, Didžiosios Britani
jos vyriausybę, ir liaudis, 
Amerikos vyriausybė ir 
liaudis skaito Molotovo ap
silankymą Londone ir Wa
shingtone vienu svarbiau
siųjų šito karo išdavų. Tai 
didžiausis demokratijų ’ ir 
laisvę mylinčių žmonių lai
mėjimas!

2. Lietuviškoji pro-naciš- 
ka spauda" gi,t iš kitos pu
sės, skaito Molotovo kelio
nę nenusisekusia. (Visiškai 
panašiai, kaip Vokietijos 
Goebbelsas, pareiškęs, jog 
Molotovas vykęs į Londo
ną ir į Washingtoną gelbė
ti “sukrikusią Rusiją,” bet 
jam tas nepavykę padary- 
ti.)

Tegu skaitytojas leis čia 
pacituoti kai kuriuos tų lie
tuviškų pranašų redaguo
jamus laikraščius. Paimsi
me pirmiausiai kun. Urbo
navičiaus “Darbininką,” ku
ris rašė:

Sovietų komisaras atvyko 
į demokratijos šalį prašyti 
didesnes pagalbos Rusijai ir 
taip pat atsisakė nuo reika
lavimo pripažinti Rusijai 
(?—R. M.) Lietuvą, Latviją 
ir Estiją..,. Sovietų Rusija 
padarė didelę koncesiją, su
tikdama nebedaryti spaudi
mo reikalaujant pripažinti 
Pabalti jos valstybes. (“Dar
bininkas” š. m. birž. 16 d.)
Pagal “Darbininką,” Mo

lotovas čia atvyko ne tam, 
kad susitarti su Roosevel- 
tu, kaip greičiau bendrą 
priešą sunaikinti, ne tam, 
kad susitarti dėl antrojo

Rašo Rojus Mizara
fronto Europoje atidarymo 
(apie tai “D.” nei žodeliu 
neprisiminė, nors tatai bu
vo patsai" svarbiausias Mo
lotovo kelionės tikslas). Oi, 
ne! Jis atvyko “prašyti di
desnės pagalbos” ir “pada
rė didelę koncesiją.”

Ar reikia didesnio trum
paregiškumo ?!

Kun. Urbonavičiui, ma
tyti, atrodo, kad, jei žmo
gus kur nors važiuoja, tai 
jis būtinai turi tik ko nors 
prašyti, lyginai taip, kaip 
kunigas bei vargonininkas, 
eidami per parapijomis ka
lėdoti !

Bet kaip redaktorius Ur
bonavičius išaiškins Hop 
kinso kelionę į Maskvą? 
Kaip jis išaiškins lordo 
Beaverbrooko, Antano Ede
no keliones į Maskvą? Ko 
jie važiavo ten “prašyti” 
bei “daryti koncesijas”?...

Na, o ką gi sako pašau-1 
liškiai?

Na, bet tūli pasakys, ku
nigui reikia atleisti. Jis yra 
perdaug užimtas dangiš
kais reikalais; jam žemiš
kos marnastys ne visuo
met yra suprantamos ir re
tai duodasi išaiškinamomis. 
Reikia žiūrėti, ką pasauliš- 
kiai redaktoriai pasakys.

Gerai!
Tam pačiame So. Bosto

ne išeidinėja “Keleivis.” 
Leiskime jam pasisakyti 
svarbiais pasauliniais klau
simais.1

“Keleiviui” tokio dalyko, 
kaip Tarybų Sąjungos 20- 
čiai metų sutartis su Di
džiąja Britanija visiškai 
nėra; nėra jam ir tokio 
“mažos reikšmės” susitari
mo, kokį padarė Molotovas 
su Rooseveltu dėl antrojo 
fronto atidarymo Europo
je. Viskas, ką “Keleivis” 
Molotovo vizite pamatė, tai 
šis: “Rusai buvo priversti 
išsižadėti Pabalčio žemių.” 
Molotovas Londone pasira
šė sutartį, “kuri užtikrina 
mūsų (socijal-fašistų ?— 
R. M.) Lietuvai nepriklau
somybę karui pasibaigus. 
Molotovas buvo priverstas 
išsižadėt Pabalčio žemių...” 
Toliau: “Sakoma, kad tokį 
pat dokumentą Molotovas 
pasirašė ir Washingtone.” 
(“Kel.” iš birželio 17 d.)

Štai, jums, kurie norėjo
te, ką nors iš “Keleivio” 
gauti išmintingesnio, kaip 
iš kun. Urbonavičiaus laik
raščio ! Turėkitės!

Kitame “Keleivio” nume
ry j (iš birželio 24 d.) jau 
prisimenama ir apie antrą
jį frontą, tačiau dominuo
janti Michelsono tema vis 
dar tokia: “Paleckio Val
džia Į Lietuvą Jau Nebe
grįš.” Kodėl ji nebegrįš? 
Turbūt todėl, kad anti-se- 
mitas Michelsonas jai taip 
įsakys? Bet kas gi jo pai
sys?! Tegu p. Michelsonas 
nemano, kad ir po šio karo 
Lietuvoje viešpataus jo bi
čiuliai, fašistai, anti-semi- 
tai, hitlerininkai. Tegu jis 
nemano, kad ten viešaptaus 
“tautos vadas” su Zosėmis 
ir Jadvygomis, bei joms pri- 
silaižinėtojai. Jų ir jų tal
kininkų karjeros užsibaigė 
1940 m. birželio 15 dieną. 
Jų viltys visiškai užsibaigs, 
kai bus sunaikintas Hitle
ris.

Lietuvos ateitį spręs Lie- 
|tuvos liaudis, šiandien ko
vojanti prieš Hitlerį, kurio 
nuodus “Keleivis” skleidžia 
Amerikoje. Lietuvos ateitį 
spręs ne Lietuvos liaudies 
priešai, bet jos draugai, ‘ge
riausi sūnūs ir dukros — 
tūkstančiai partizanų, tūks
tančiai r a u d o n armiečių, 
tūkstančiai kitokių kovoto
jų prieš okupantus. Tai ko
dėl Paleckio valdžia, kuri 
toms kovoms vadovauja, ne
sugrįš į išlaisvintąją Lietu
vą? ! • ; If

Galvokite, kaip kas nori
te, bet čia jūs nesuvesite 
galo su galu!

Kiek tiek išmintingiau už 
“Keleivį” pasisakė Brook- 
lyno “Amerika,” bet ir ji 
“pamiršo” tokį “mažmožį,” 
kaip susitarimas dėl antro
jo fronto atidarymo Euro
poje. Tačiau “Amerika“ 
drovėjosi tokios nesąmonės 
rašyti, kaip “Rusai buvo 
priversti išsižadėti Pabal
čio žemių.” Brooklyno kle
rikalų laikraštis primena, 
jog “Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių 1 i k i mo 
sprendimas atidėtas poka
riniams laikot arpiui...” 
(“Am.” iš birž. 19 d.) Na, 
ir dėlto “Paleckio bendra
minčiams tai didelis smū
gis... jų pikti norai suski
lo į ^šipulėlius.”

Na, ir gerai tiems ne
klaužadoms, Paleckio ben
draminčiams! Jų norai su
skilo į šipulėlius, kuriems 
patapti rąstais lemta ne
bus!

“Tėvynė” n u s i d žiaugia

Molotovo padarytomis su
tartimis Londone ir Wash
ingtone. Ir štai, dėl ko: 
“... Nuo to laiko, kai Rusi
joje įsisteigė komunizmas 
(?—R. M.), rusų kominter- 
nas (sic!—R. M.) visą lai
ką saikstėsi Amerikoje ir 
Anglijoje sukelti revoliuci
ją ir įsteigti ‘naują san
tvarką.’ Bet praeitą savai
tę ši abejonė pasinaikino 
padarytomis sutartimis tar
pe Rusijos, Anglijos ir A- 
merikos.”

Kitais žodžiais, dabar p. 
Bajoras galės bent ramiai 
pamiegoti: komunizmo pa
vojus jo “nesaikstys”. Ir 
“Tėvynės” redaktorius tu
rėtų atiduoti didelį kredi
tą Molotovui, kad jis suval
dė “rusų kominterną”, — 
tą išdykėlį!

Išrišo Molotovas ir kitas 
painiavas, dėl kurių p. Ba
joras “naktelėmis nemiego
davo, o dienelėmis netrivo- 
davo”. Štai, kaip tas vis
kas buvo:

“Sakoma, kad Molotovas 
labai spyrėsi jau dabar gau
ti leidimą Lietuvą ir jos kai

mynes Latviją su Estija 
pasiimti po savo ‘sparnu,’ 
arba kitaip sakant — gaut 
leidimą šias tris mažas vals
tybes pavergti po karo. An
glija, esą, lygi r buvo sutikus 
Molotovo norą patenkinti, 
bet su ta sąlyga, .kad Angli
ja darys taip, kaip patars 
prez. Rooseveltas. O prez. 
Rooseveltas Molotovą nura
mino. Nuramino, patarda
mas dabar rubežių klausimo 
visai nekelti. Su tuo, aišku, 
Molotovas turėjo sutikti ir 
taipgi sutiko Anglija.” (“Tė
vynė” iš birž. 19 d.)
Skaitytojas tegu palygi

na “Tėvynės” pasisakymą 
tuo pačiu klausimu ir aukš
čiau cituotų laikraščių ir 
jis pamatys, kokia išeina 
muzika? ‘ Pasakysiu atvi
rai: muzika nei šiokia nei 
tokia, nors muzikantai ga
li būt nieko sau vyrai. Kiek 
galvelių, tiek protelių ir, 
suėmus viską, išeina devin
tas vanduo nuo kisieliaus!

Kaip į tai žiūri Vonsiac- 
kio garbintojas?

Pasisako tuo klausimu ir 
Japonijos ir Vokietijos šni
po Vonsiackio garbintojas, 
Tysliava. Jis pareiškia, jog 
“iki karo pabaigos Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mas nebus sprendžiamas,” 
bet po karo—kas kita. Po 
karo, sako p. Tysliava, Lie
tuvos ateitis bus išspręsta, 
tik ją, žinoma, spręs ne 
Lietuvos žmonės, bet Ame
rikos kariuomenė! Pasi
skaitykite :

‘^Nesistebėsime, jeigu vie
ną gražią dieną Amerikos 
kariuomenės daliniai pasiro
dys Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje ...” (“Vien.” iš bir
želio 19 d.)

Raudonosios Armijos artilerija lieja ugnį j naciškus užpuolikus Sevastopolio 
fronte. u -
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Kaipo fašistas, kaipo ak
las Smetonos garbintojas, 
Tysliava neturi jokio pasi
tikėjimo Lietuvos liaudimi. 
Jos ateitį, jos reikalus turi 
išspręsti svetima kariuo
menė ! Atsimename, prieš 
metus, kai nacių govėdos, 
kai amžini lietuvių tautos 
priešai, hunai, okupavo 
Lietuvą, Tysliava rašė: 
“Lietuva nepriklausoma”. 
Dabar taip sakyti jau bū
tų perdaug, nes greit gali
ma būtų nueiti paskui Von- 
siackį, todėl Tysliava džiau 
giasi, kad po karo Ameri
kos kariuomenė išspręsian- 
ti Lietuvos ateitį. (O gal 
Tysliavai norėtųsi Lietuvon 
pasiųsti ir sadistą Vonsiac- 
kį?...)

Koks tai “komplimentas” 
Amerikai!

Koks tai pažeminimas 
Lietuvos liaudžiai!

(Bus daugiau)
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Gražina, Narsioji Lietuvos Kovotoja Prieš 
Amžinus Lietuvių Tautos Priešus, 

Vokiškuosius Bestijas
(Tąsa iš pereito Literatūros ir Meno skyr.)

3. KUNIGAIKŠTIENĖS ATSAKAS
Puiki buvo jaunojo valdovo Liutauro žmo

na, Lydos kunigaikščio duktė Gražina. Jos 
grožio ir širdies gerumo garsas skambėjo net 
labai tolimose apylinkėse. Nors jos amžius 
jaunystės aušrinę jau buvo praplaukęs ir 
slinko į gyvenimo vidudienį, tačiau dangiškos 
dovanos dar tebepuošė jos visumą. Merginos 
grakštumas ir gyvumas darniai rišosi su mo
terišku meilumu ir darbštumu. Veido skais
tume spindėjo išminties rimtis, tartum, kas 
būtų pripylęs į jį vasaros ir pavasario didy
bės. .Jį prilygo žiedu, kuris, ir rudeniop bran
dindamas vaisių, nepragaišina savo gražu
mo.

Kai ji, ant žemaitiško žirgo, su sakalu ran
koje, išjodavo į girią medžioti, niekas nega
lėdavo atskirti jos nuo vyro. Ji ir veidu, ir 
ūgiu buvo labai panaši į Liutaurą. Būdama 
galingos vyriškos dvasios, nesiūvinėjo ir ne- 
pliauškė, kaip kitos moterys. Ji tik švaisty
davo ragotines, pūsdavo trimitą, mokydavosi 
lanku šaudyti. Dažnai pats Liutauras nei 
teismo, nei kokių sutarčių, netgi, pagaliau, 
karo be jos nepradėdavo.

Ji turėjo ne tik griežtą valią, moterišką 
meilumą, ištvermę ir drąsą, bet ir šviesų pro
tą. Tačiau savo įtaką vyrui mokėjo ypatingai 
gerai paslėpti. Niekas iš dvariškių apie tai 
nė nežinojo. Tik vienas Rimvydas puikiai nu
jautė kunigaikštienės galią. Dėl to ir pasiryžo 
jai pranešti apie kunigaikščio sumanymą. Iš- 
dėjęs visa, jis ėmė sujaudintu, drebančiu bal
su maldauti kunigaikštienę, kad ji atkalbėtų 
vyrą nuo to beprotiško žygio.

Kunigaikštienė, nieko nesakydama, užsime
tė ant pečių apsiaustą ir išėjo prikelti vyro. 
Rimvydas ilgai girdėjo juodu besiginčijant. 
Nuo kiekvieno smarkesnio kunigaikščio žodžio 
jo širdis smarkiai imdavo plakti. Jis žiūrėjo 
pro langą į tolumoj skęstančias girias ir su 
nerimu laukė aušros. Pagaliau, kunigaikštie
nė sugrįžo nepaprastai sujaudinta. Paėmus 
Rimvydo ranką, draugiškai paspaudė ir tarė:

— Pasakyk pasiuntiniams, tegu jie keliau
ja, iš kur atėję.

Rimvydo net akys nušvito.
— Šviesioji kunigaikštiene! — sušuko jis 

džiaugsmingai. — Vadinas, tamstai pavyko 
perkalbėti valdovas?

Gražina nieko neatsakė. Nusisukusi ji pa
slėpė tik savo veidą apsiauste ir išėjo į kitą 
pilies kambarį.

Koks buvo kryžiuočių ordeno pasiuntinių 
nustebimas, išgirdus tokį Rimvydo atsakymą! 
Jie pradėjo grasinamai keiktis ir baidyti nau- 
japiliškius kerštu. Už tai sargybiniai ir kiti 
čia susirinkusieji pilies vyrai jau buvo beno
rį juos gerokai apkulti. Tik Rimvydas sulai
kė. Keikdamiesi, bet niekeno nepaliesti, kry
žiuočiai, pagaliau, išvyko.

Netrukus po to, kai pasiuntiniai iškeliavo, 
pilies žvalgai pranešė apie besiartinančią vi
są kariuomenę. Buvo tai kryžiuočių kariuome
nė. Ir ėjo ji šį kartą jau ne taikiais pasiun
tinių tikslais. Tiesa, ji buvo dar labai toli 
nuo Naujapilio, bet ar reikia laukti, kol pri
siartins prie pilies vartų? Rimvydas, būda
mas išmintingas karys, gerai žinojo, kad rei
kia pirmiems pastoti priešui kelią. Tai daug 
mažiau pavojinga, negu laukti užpuolant. Dėl 
to, išgirdęs tokį žvalgų pranešimą, Rimvydas 
nusiskubino pas kunigaikštienę. Ji įsakė kuo 
skubiausiai priruošti atramai savų karžygių 
pulkus.

— O aš skubu apie tai pranešti vyrui, — 
tarė ji sunkiai alsuodama ir išleisdama pro 
duris Rimvydą. '

Tuo tarpu pilies vyrai, išgirdę tokią žinią, 
pradėjo ruoštis žygiui. Jų kardai kabojo ant 
sienų visada aštriai išgaląsti ir šveitrūs. Da
bar rišosi juos prie šonų, dengėsi skydais, 
balnoję žirgus. Net moterys padėjo, kuo ga
lėdamos. Jos nebijojo, kad mylimi jų vyrai 
gali nebegrįžti. Jos gerai žinojo iš kunigaikš
tienės Gražinos, kad savas kraštas, savi Die
vai ir tėvynės meilė — už viską brangiausi. 
Jos taip pat žinojo, kad dėl tėvynės žuvęs kar
žygys bus palaimingiausias dausose. O jiems 
ištikimos moterys stos akis į akį prieš Pra
amžiaus veidą be jokio baimės šešėlio. Pa
galiau, karas juk nebuvo naujiena. Iš visų 
kraštų tykojo smurtininkų ir plėšikų gaujos. 
Juos viliojo netik Lietuvos pįlių turtai, ne tik 
puikūs girios žvėrių kailiai, bet ir grakščios, 
jaunos merginos. Ar maža buvo atsitikimų, 
kad iš pasalų užpuolę svetimtaučiai, išdegin
davo gyvenamąsias vietas ir žmones išsivary

davo į vergiją?! Senius nukankindavo, jau
nus vyrus pririšdavo prie girnų ir skaudžiai 
plakdavo. O moteris — pirma išniekindavo, 
paskui padarydavo savo vergėmis. Tad ar 
gali lietuvė moteris ar sužieduotinė mergina 
verkti dėl to, kad jų vyrai ruošiasi tramdyti 
kryžiuočius?!
4. KUNIGAIKŠTIS LIUTAURAS UŽMIGO...

Kaip vagis slinko kunigaikštienė pilies kari- 
doriumi. Balsgani spinduliai dažė paniuru
sias, stiprių ąžuolinių sienojų sienas. Vieto
mis, kur skaidresne versme buvo įtrykšta mė
nulio, aiškiai žėrėjo puikūs Liūtauro giminės 
ženklai ir sukabinti plieniniai Šalmai.

Valandėlę ji pastovėjo prie savo vyro du
rų ir antrą kart vėl pasibeldė.

— Ko tu taip nerimauji, mano brangioji? 
— pakėlęs galvą nuo meškos kailių priegal
vio paklausė kunigaikštis.

— Man kažko baugu dėl tavo žygio, Liu
taurai ! Ar nebūtų geriau, kad atsižadėtumei, 
bent tuo tarpu, nuo savo sumanymo?!

—Ką tu kalbi, ką tu kalbi? — apkabinda
mas Gražinos rankas, sušuko Liutauras. — 
Šisai žygis turės nulemti visą mano ateitį. 
Negi tu nori, kad aš leisčiausi Vytautui pa
vergiamas?!

— Vytautas rūpinasi ne dėl savo garbės, 
bet dėl visos Lietuvos ateities! — ramiai tę
sė Gražina. — Tu gi visa tai darai sava
naudiškų sumetimų vedinas. Visa nelaimė, 
kad mes, pavydėdami jam garbės, nematome 
ar nenorime matyti tos jo didybės — nepa
prasto narsumo, sumanymo ir ištvermės. Tau 
visai nėra reikalo susidėti su priešais vien 
tam, kad parodytumei nepasitenkinimą Vy
tautu.

— Dievai aukščiausi! — sušuko įpykęs ku
nigaikštis. — Tu nori, kad aš atsisakyčiau 
nuo savo sumanymų ir apsijuokčiau prieš or- 
deną!

Gražina kreivai šyptelėjo ir nieko nebeatsa
kė. Tuo tarpu, kai Liutauras pylėsi į taurę 
midaus, ji nepastebimai įpylė į ją migdomų 
vaistų ir, palinkėjusi labanakt, išėjo.

Kunigaikštis, vienas pasilikęs, išgėrė dar 
keletą midaus taurių. Tačiau nerami sąžinė jį 
vis dėlto kankino ir nedavė užmigti. Mylimos 
moteriškės žodžiai kovojo su garbės trošku
liu. Jis, keletą kartų priėjęs prie lango žiū
rėjo ar dar neaušta, ir vėl gulė. Galvą ir pe
čius apsiklojo sunkiai vilnotais meškų kai
liais. Jis ilgai vartėsi, kol pagaliau pagavo 
jį sunkus svaigulys. Galva bejėgiškai pasi
nėrė guolyje.

Kunigaikštis užmigo.
Miegok, lengvabūdiškas kunigaikšti! Kartu 

su tavim užmigo ir kvailas garbės troškimas. 
Kol tu atsibusi, rytmečio saulė jau bus pate
kėjusi visoj didybėj ir ežerų nendrės mau- 
dysis spindulių krikštole. Nežinia, gal išvysi 
aplinkui smilkstančius pilies degėsius ir kru
vinų, po žemę besiraičiojančių, žmonių skun
dus. Gal bus išardyti gyvenamieji namai, o 
žuvusiųjų kūnus plėšys alkani vilkai. Gal tu 
neteksi tai, kas tau buvo brangiausia pasau
lyje. Bet dabar miegok ir sapnuok!...

Tuo tarpu kunigaikštienė skubiai nusikabi
no savo vyro šarvus ir apsirengė. Ilgus plau
kus kietai supynė, kasą suvyniojo ant viršu
galvio. Ant galvos’ užsimovė kunigaikščio šal
mą. Susisegusi diržu ir prisirišusi kalaviją, 
ji atydžiai save apžiūrėjo ir padarė keletą 
vyriškų judesių. Taip, ji visiškai nesiskyrė 
nuo savo vyro Liūtauro.

5. PRASIDEDA NAKTIES ŽYGIS
Rytuose dangus jau truputėlį balo. Tyliame 

milžiniškų girių šlamėjime iš palengvo kilo 
silpnutė muzika. Ji gaudė ir baisėjo kartu 
su lengvučio vėjelio šiurenimu. Visa aplin
kuma buvo tamsi ir gili, kaip vandenyno aki
varas. Kartais tą tamsumą nušviesdavo tai 
vienur, tai kitur pilies bokštuose uždegami 
žiburiai.

Rimvydo sutvarkytas naujapiliškių karių 
būrys atydžiai sekė kiekvieną naujai užsi- 
liepsnojantį laužą. Jie stovėjo pilies kieme 
apsidarę sunkiais, plieniniais šarvais. Iš po 
šalmų matėsi gilūs urveliai, kuriuose žėrėjo 
judrios ir galingos akys.

— Duosime tiems kryžiuočiams! — šaukė 
jie, kaip audringas debesys, nekantriai grū
modami ir sunkiais žingsniais trepsėjo po pi
lies kiemą, lyg nesuvaldoma banga.

Rankose spindėjo kietai sugniaužti ginklai. 
Krūtinėse virė priešų neapykanta. Visi ne
kantraudami laukė pasirodant kunigaikščio.

Pagaliau, į pilies kiemą įžengė ir lauktasis 

valdovas. Matyt, rūpesčio ar piktumo kanki
namas, jis kažkaip nedrąsiai mynė žingsnius. 
Kažkaip nelygiai, geram kariui neįprastai, su- 
keliojosi. Nespėjus išeiti pro pilies vartus, 
kunigaikštį apsupę didelis pulkas jo karžygių 
ir bajorų. Blizgančiais, puikiomis arelio 
plunksnomis papuoštais šalmais, ilgais, meš
kų kailiais apvadžiotais apsiaustais apsivilkę, 
lydėjo jie kunigaikštį kaip kokioj iškilmingoj 
procesijoj. Tačiau kunigaikštis nė su vienu 
nepasisveikino ir nė į vieną nepasižiūrėjo. 
Jis žingsniavo paskendęs mintyse, tartum, ap
linkui nieko nematytų ir būtų visai vienišas.

Netrukus prisiartino tarnai ir, tyliai nusi
lenkę, padavė ginklus. Ir čia nepaprastas 
kunigaikščio susijaudinimas greit atkreipė vi
sų ginklanešių ir aplinkui stovinčių bajorų 
akis. Pašaipingas nusistebėjimo šnabždesys 
nuvilniavo per visų palydovų lūpas. Keista! 
Jaunasis valdovas tiek išvestas iš lygsvaros, 
kad net nebemoka su ginklais apsieiti, štai, 
kardą prisirišę sau prie dešiniojo šono. Saido
ką ir jiešmų pundą užsikišė tiesiog už diržo. 
Tačiau nė vienas nedrįsta prisiartinti prie jo 
ir įspėti.

Tuo tarpu naktis vis labiau vaiskėjo. Įtem
ptas karių ūpas degė nenumaldomu troškimu 
kariauti. Aukštai iškilusi aukštakotė vėlia
va iškilmingai pleveno ore. Šito tylaus vėlia
vos plazdėjimo prisipildė visa apylinkė ir vi
sos kovotojų širdys. Kiekvienas buvo pasi
ryžęs išlieti kraują ir netekti gyvybės, kad tik 
dar aukščiau ir dar tolimesnėse žemėse iškel
tų savo vėliavą. Net žirgai it tie, rodos, gy
viausiai atjautė nuotaikos iškilmingumą ir va
landos svarbumą. Iškėlę savo puikias galvas, 
jie muistėsi, karpė ausimis ir trypė pasago
mis. Ilgi ir stori karčiai, gražiai vergų iššu
kuoti, nepaprastai gražiai krito išriestu kak
lu žemyn. Tai buvo tikri ristieji žirgai, pui

Rašytojas Petras Cvirka Atsako 
Savo Šmeižikams

Apie vieną žymiausiųjų Lietuvos rašyto
jų, Petrą Cvirką, Amerikos lietuviški pro- 
naciai priplepėjo visokių melų. Pasikvietę 
talkon gestapininką Ancevičių, tupintį po 
Goebbelso sparnu Berlyne, “Naujienos,” 
“Draugas” ir kiti tos veislės laikraščiai ra
šė bjauriausių prasimanymų. Tuo pačiu 
sykiu, kai jie skelbė, būk Petras Cvirka 
sėdi Vilniaus kalėjime ir nori tapti fašistu, 
Cvirka buvo Alma-Atoje, Sovietų Sąjungoj, 
ir ruošėsi atvykti Amerikon. Tik prasidė
jęs Japonų-Amerikos karas neleido jo ke
lionei realizuotis. Dabar Cvirka ir vėl gy
vena Maskvoj. Sužinojęs apie ancevičinius 
ant jo melus, rašytojas prisiuntė Amerikos 
lietuviams sekamą pareiškimą.—“L.” Red.
MASKVA, birž. 22 (ICN). — Būti įmestu 

fašistiniame kalėjime vienu plunksnos pabrė
žimu ir būti pats savo laidotuvėse — tai gan 
sunkus • ir veik negalimas dalykas. Galite įsi
vaizduoti kaip susijaudinęs buvau skaityda
mas “Draugą” ir “Naujienas,” jog “Cvirka už
darytas Vilniaus kalėjime,’’ “Cvirka permai
nė kailį,” “Cvirka žuvo.”

Gandai apie mano mirtį buvo nepamatuoti. 
Aš kailio nėmainiau.

Aš ypač esu mažiausia linkęs savo kailį 
mainyti ant “Draugo” ir “Naujienų” redakto
rių kailių, kurie seniai mainyti ir nusidėvėję 
nuo melų.

Nesu kalėjime ir juo mažiau kapuose. Esu 
Maskvoje, gyvas ir sveikas ir siunčiu mano 
Širdingiausius sveikinimus visiem doriem ir 
teisingiem užjūrio lietuviam.

Vėlesniu laiku pašvenčiau laiko didokam 
kūriniui, kuris parodys mano laikinai “litera- 
tinį tylėjimą.” Dar daugiau, parašiau eilę ma
žų kūrinių ir trumpų apysakų apie patrioti
nį karą ir kai kurias jų siunčiu “Vilniai” 
spausdinti. Esu taip užimtas darbu, jog tie
siog neįmanoma eiti į kapus patenkinimui 
“Draugo” ir “Naujienų” melų skleidėjų. Jie 
turės pakentėti dar ilgą lĄiką. Visokios rūšies 
reakcininkai myli matyti kapus ir lavonus. 
Jų asmenyje “Frank Kruk” turi ištikimus se
kėjus. Jie yra duobkasiai sąžinės ir savygar- 
bos, duobkasiai Lietuvos žmonių.

žalios lapuotos karūnos puošia seno Nemu
no .krantus, Lietuvos laukai maudosi saulės 
spinduliuose. Bet klaikus šaltas kapų vėjas 
kaukia ir mūsų šalyj, vaitojančioj po Hitlerio 
okupantų kurka.

Vėjas kaukia per tuščius aruodus, apiplėš
tus valstiečių namus, vėjas Siūbuoja lavonus 
mūsų brolių ir sesučių ant fašistinių kartuvių.

Nepasitenkindami išvežimu čielų traukinių, 
prikrautų grūdais, sviestu ir mėsa, vokiečiai 
gaudo pačius geriausius žiedus Lietuvos jau
nimo, sugrūdę į troškinančius prekinius va
gonus veža juos toli nuo Savo gimtinio kaimo. 

kioji lietuvių karžygių pažiba. Jie nešiojo 
meškenomis susisupusius vyrus ne tik Daugu
vos giriomis ar kryžiuočių žeme. Lakios jų 
kojos ne kartą dundėjo ir Dniepro ir net Vol
gos pakrantėmis.

Iš jų risčiausias ir puikiausias buvo kuni
gaikščio žirgas. Tasai riestasprandis, bliz
gančiais plaukais, ištikimas valdovo draugas 
ne kartą išnešė savo poną iš pavojaus vietos.

Netrukus šalinės eilės iškėlė aukštyn trimi
tus. Jos norėjo pasveikinti į karą pasiruošu
sį savo valdovą. Tačiau kunigaikštis skubiai 
įsėdo į balną ir davė ženklą susivaldyti. Ūmai 
visi kareiviai' nutilo. Jų veiduose reiškėsi dar 
didesnis nusistebėjimas. i

— Išjokime ramiai, — pątylomis įsakė val
dovas ir pentinais paspaudė žirgą.

7. IŠJODAMI IR PILĮ UŽDARĖ
Keli tūkstančiai žirgų ir ketveria tiek kojų 

sutrempė už pilies sienų. Kunigaikštis išdi
džiai jojo kariuomenės priešakyje. Kai jau 
tiltą, kunigaikštis įsakė pilį uždaryti, o tiltą 

visi buvo išjoję pro vartus ir perjoję apkaso 
atimti ir paslėpti. Paskui vienas po kito rai
teliai pasipylė sutikti priešo.

Jie jojo tankia ir įvairiais medžiais užlūžu- 
sia giria. Po žirgų pasagom traškėjo šimta
mečio ąžuolyno šakos. Iš tankumynės gilumų 
bėgo išbaidyti žvėreliai, ar skrido išsigandę 
paukščiai. Vienur kitur girdėjosi pačioje me
džių viršūnėje besisupančių erelių sparnų ū- 
žėsys. Briedžiai ir elniai sprūdo upeliūkščių 
pakraščiais. Tarytum, visai nebijotų susi
trenkti į šešių vyrų rankomis neapkabinamus 
medžių liemenis. Tik meškos ramiai liuoksėjo, 
tačiau visai nebandydamos su kariais risty- 
nių. Prisikopusios drevėse medaus ir bičių 
sugiltos, jos bevelyjo geriau pasisukti žirgams 
iš kelio, nei tampyti savo raumenų gyslas.

(Pabaiga sekančiam num.)

Portland, Oregon

Tie jaunuoliai yra pasmerkti baudžiamam 
darbui ir lėtam marinimui badu Hitlerio Vo
kietijoj.

Metai prabėgo nuo pasalingos Hitlerio in
vazijos. Sekant ekonominį Lietuvos nualini- 
mą, okupantai imasi fizinio Lietuvos žmonių 
išnaikinimo. Lietuviai turi užleisti vietą vo
kiečių kolonizavimui.

Lietuvos visai nėra ant vokiečių žemlapių, 
tik “Ostlandas,” apgyventas vergais ir sun
kaus darbo gyvuliais.

Septynis šimtmečius atgal Kryžiuočiai “nu
šlavė mūsų protėvius nuo žemės kamuolio.” 
O lietuvių kultūros likučiai Klaipėdos srityje 
sunaikinti mūsų akivaizdoj. Dabar vokiečių 
budeliai užsimojo išnaikinti visus mūsų žmo
nes.

Visi, kam tik yra brangi Lietuva, kieno krū
tinėj plaka lietuvio širdis, turi padidinti pa
stangas, minint birželio 22, visų svarbiau
siam, švenčiausiam uždaviniui — išlaisvini
mui pavergtų mūsų brolių ir sesučių.

Lietuvis netylės stebėdamas savo šalies lai
dotuves. Jis paverš špatą iš vokiečių duobka
sių ir iškas duobę jiem patiem.

Liaudies pasipiktinimo banga prieš žmoni
jos padugnes Vokietijos fašistus, korikus Lie
tuvos, korikus vakarinės, centralinės ir piet
vakarinės Europos — kyla rūsčiai ir gręs- 
mingai.

Lietuvos partizanų žygiai rodo artėjančią 
dieną, kuomet Lietuvos žmonės masiniai su
kils iki paskutinio vyro kovon prieš pavergė
jus.

Lietuvių yienetuose Raudonosios Armijos 
mūsų šalies karšti patriotai ruošia išlaisvini
mą Lietuvos žemės.

Ir jūs, užjūrio broliai, kurie visuomet se
kėte įvykius Lietuvoje taip jautriai ir taip do- 
mingai, turite nelikti nuošaliai nuo tos entu
ziastingos patriotinės pastangos.

Jūs neapkenčiate bjauraus priešo, nacių 
plėšraus žvėries, ir kaipo Lietuvos sūnūs, ir 
kaipo Amerikos piliečiai. Jūs gerai žinote 
Raudonosios Armijos svarbą, kuri muša vo
kiečių fašistų gaujas ir neša laisvę milionams 
pavergtųjų nacių okupacijoj.

Dirbdami didžios Amerikos įmonėse ir fa
brikuose, liekite ginklus sunaikinimui nacių 
siaubo.

Organizuokite didžiausią paramą heroiškai 
Raudonajai Armijai, kurios eilėse yra tūks
tančiai lietuvių karių, garbingai pasižyminčių.

Lai lietuviai stoja vieningai, kai viena šei
ma, mūsų žmonių išlaisvinimo labui. Mes bū
sime verti vardo ainių Vytauto, vado Žalgirio 
Pergalės.

Mės laimėsime linksmą ir skaisčią ateitį sa
vo kilniems žmonėms. Fašistų duobkasiai ne
galės laikyti juos pavergę. Petras Cvirka,

Keletas Žinučių

Visų pirmiausia turiu pra
nešti visiems apylinkės lietu
viams, kad mes, Oregon City 
ir Portlando, lietuviai rengia
me spaudos pikniką, kuris į- 
vyks liepos 4 d. ant draugų F. 
V. Ulskių farmos, Oregon City. 
Taip šį pikniką rengia bendrai 
šios kuopos: LDS 106 kuopa, 
Oregon City; LLD 223 kuopa 
Oregon City ir LLD 4 kuopa 
Portland, Ore.

Tad brangūs draugai lietu
viai iš visų apylinkių, prašome 
apsilankyti ant mūsų darbinin
kų spaudos pikniko, šis liepos 
4 dienos piknikas bus spaudos 
piknikas dėlei “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Mes darbo žmonės 
turime savo liaudies spaudą 
šelpti, kiek galėdami. Kuo 
daugiau šelpsime ir ją skai
tysime, tuo greičiau fašizmą 
suvarysime į ožio ragą.

Taipgi, draugai susiedai, 
washingtonieciai, neatsilikite 
neatvažiavę ant svarbaus pik
niko.

Dar turiu pranešti, kad šį 
pavasarį mes, lietuviai, bend
rai turėjome šokius dėl Rau
donojo Kryžiaus pagelbos. Da
vė pelno $78. Tai gerai.

Tuos šokius surengė bendrai 
šios kuopos: LDS 106 kp., 
Oregon City, su SLA kuopa, 
Oregon City. Prie šio darbo 
daugiausia prisidėjo šie drau
gai : F. V. Ulskiai, W. A. Mur- 
fiai, R. Sideriai. Tariame ačiū 
visiems darbininkams.

Turiu pranešti, kad per dy 
miestu, kaip, Portland ir Ore
gon City, jau yra šeši lietu
viai jaunuoliai Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Iš jų šie yra 
LDS 106 kp. nariai — John 
Karbanski, Alfonsas Umbras, 
Joe Jankauskas, Harry Jan
kauskas. Tai laimingai jiems 
sumušti priešą ir vėl sveikiems 
sugrįžti atgal namo į mūsų ju
dėjimą.

Dar viena mūsų jaunuolė, 
Miss Aida Umbras, užbaigė 
aukštą mokslą, ėjusi Oregon 
valstijos kolegijoj. Jinai už-

ALDA UMBRAS

baigė su aukštu laipsniu ant 
Secretarial Science B. A. Ir ši 
jaunuolė, Aida, yra Portlan
do LLD 4 kuopos narė.

Gero pasisekimo jums, Ai
da.

Aida Umbras yra duktė 
draugų S. Umbrasų iš Oregon 
City.

Baigdamas sakau, dirbkime 
visi išvien For Victory.

Vargas.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

* (Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 — — 41

Bostono ir Apylinkes Žinios

(Tąsa)
x Vakarinėj Baltarusijoj partizanų bū
rys skaičiuje 100 žmonių atakavo vokie
čių mechanizuotą dalį, kur užmušė apie 
150 vokiečių kareivių. Kitame rajone 
partizanai' mesdami bonkas pripildytas 
benzino ir gazolino sunaikino 18 vokie
čių tankų. Partizanai pasislepia į krū
mus, arti prileidžia tankus ir tada puola 
priešą. Partizanų karas yra atsakymas 
Sovietų valstiečių, darbininkų ir inteli
gentų į dar negirdėtą nacių žvėriškumą 
ir žįaurumą, plėšimą ir bjaurumą.

Partizanų veikla plečiasi ir anksčiau 
užimtuose vokiečių plotuose Lenkijoj, 
Slovakijoj ir kitur. Ypatingai aštriai 
kovon stojo broliai jugoslavai. Medžioji
mo šautuvai, paslėpti armijos ginklai, 
paprastos šakės, ugnis, gazolinas, benzi
nas vis tai ginklai partizanų rankose, o 
granata įveikia tankus ir priešo artile
riją. Greitai žmogėdos fašistai patirs, ką 
reiškia liaudies karas jų užnugary j.

Partizanų kova pastato į pavojingą 
padėtį Hitlerio armiją. Štai keletas fak
tų. Partizanų grupė vadovystėj Taret- 
čevo nuleido vokiečių traukinį į pakalnę 
prie Mišoboro stoties su 50 vagonų 
amunicijos, kulkasvaidžių ir maisto. 
Ten pat partizanai pačiupo 130 sunkve
žimių su reikmenimis, 70 motorinių dvi
račių, 100 dviračių, daug kulkasvaidžių 
ir jiems amunicijos.

Kondratajevo partizanų grupė priėjo 
prie vokiečių pulko komandieriaus šta
bo, nudėjo sargybinį, įmetė pro langą 
rankinę granatą į namą, užmušė pulki
ninką ir 16 oficieriu.

Partizanų būrys užpuolė girioj ant 119- 
tos vokiečių geležinkeliečių kuopos. Ko
voje užmušė 160 vokiečių ir 65 suėmė j 
nelaisvę. Tai buvo Orelo miesto srityj. 
Partizanų daviniais, į porą mėnesių jie 
užmušė 257 vokiečių oficierius ir 4,070 
eilinius karius; nuo bėgių į pakalnes pa
leido 15 traukinių su karo reikmenimis; 
į šarvuotą traukinį, sudegino 340 auto
mobilinių sunkvežimių; 29 lėktuvus; 33 
tankus ir sunaikino 80 tiltų.
' Gruodžio 25 dieną Raudonosios Ar

mijos eiles pasiekė vienas partizanų bū
rys, kuris vokiečių užnugaryj veikė ke- 
turius mėnesius laiko, atliko 1,250 mylių 
kelionę. Jis veikė Latvijoj, Estijoj ir 
Pskovo srityj, o vėliau Leningrado fron
te. Partizanai sprogdino tiltus, naikino 
susisiekimo priemones, jie turėjo radio 
ir pranešinėjo Sovietų orlaiviams apie 
vokiečių lėktuvų ir tankų bazes. Tik vie
noj vietoj, pagal jų radio pranešimą, So
vietų lėktuvai sudegino 24 vokiečių lėk
tuvus.

Lapkričio 24 dieną, laike įtemptų mū
šių prie Maskvos, kelios partizanų gru
pės užklupo vokiečių korpuso štabą ir po 
žiaurios kovos jį sunaikino. Vokiečiai 
neteko 600 užmuštų. Partizanai sunaiki
no 80 sunkvežimių, 23 automobilius ir 
daug kitų reikmenų.

M. Mikitino daviniais partizanai vien 
Leningrado fronte apie 16,000 vokiečių 
fašistų sunaikino jų užnugaryj. Parti
zanai suima vokiečių fašistų automatiš
kus šautuvus, lengvus kulkasvaidžius, 
jiemš amuniciją ir paskui naudoja prieš 
Vokiečius. Tik viena partizanų grupė, 
bėgyje mėnesio, nuleido į pakalnę 8 prie
šo traukinius su karo reikmenimis, su
naikino 26 lėktuvus, 7 tankus, 9 cilinde- 
rius su kuru tankams, 291 sunkvežimius, 
29 automobilius, 2 šarvuotus automobi
lius ir 33 dviračius. Prie to, jie įvykdė 
12 traukinių susikūlimų, susprogdino 36 
tiltus ir tose kovose užmušė 123 vokiečių 
oficierius ir 1,514 eilinius kareivius.

Kita grupė mėnesio kovų bėgyj turė
jo 12 kovų su vokiečių daliniais užpuo
lant priešą iš pasalų. Vokiečiai neteko 
400 oficieriu ir eilinių užmuštų. Parti
zanai sunaikino 23 sunkvežimius.

Partizano K. grupė į 70 dienų užmu
šė 223 priešų oficierius ir kareivius, su
degino 7 lėktuvus, sunaikino 50 sunkve
žimių su gazolinu ir kitomis reikmeni
mis.

ARMIJOS DAUNIO VEIKLA
Priešai apsupo apie 150 raudonarmie

čių su leitenantu Trostijanski. Apsup
tas armijos dalinys prisitaikė prie sąly
gų ir veikė kaip partizanai. Jie išbuvo 
priešo užnugaryj tris mėnesius laiko. Ir

tik vasario pradžioj, 1942 metais, Kali
nino fronte susijungė su Raudonosios 
Armijos daliniais. Grįžo leitenantas 
Trostijanski ir 93 kovotojai.

Priešo užnugaryje jie veikė, užpulda
mi ant fašistų, paimdami jų ginklus, 
amuniciją, sprogimus ir paskui naudo
jo priešo naikinimui. Vienoj vietoj jie 
užtaisė po tiltu minas. Kada tiltas buvo 
išsprogdintas važiuojant per jį priešo 
sunkvežimiams, tai jie pradėjo ataką ant 
nusigandusio priešo. Fašistai šioj kovoj 
neteko 23 sunkvežimius ir 327 kareivius. 
Kitoj kovoj jie sunaikino 87 priešo ofi
cierius, kareivius ir 13 sunkvežimių. 
Naktį jie užpuolė miegančius priešus, 
kur fašistai neteko per 200 žmonių.

Bendrai, per 3 mėnesius veikimo prie
šo užnugaryj šis dalinys 1,425 priešo ofi
cierius ir kareivius užmušė ir sužeidė, 
išsprogdino 10 tiltų ir sugriovė geležin
kelių bėgius ant 25 mylių ilgio.

Raudonoji Armija, eidama pirmyn 
Smolensko fronte susidūrė su partizanų 
pulkais, kurie buvo išaugę į stiprią di
viziją. Partizanai padarė kelis užpuoli
mus ant vokiečių, išlaisvino 8,000 suimtų 
raudonarmiečių, apginklavo ir pradėjo 
mušti vokiečius iš užnugario. Partiza
nai atkovojo 23 sodžius ir nukovė 4,600 
vokiečių.

PARTIZANŲ PAGALBA 
LENINGRADUI

Kovo 30 dieną, 1942 metais, Raudono
sios Armijos pranešimas sakė, kad Le
ningrado srityj partizanai, veikdami 
priešų užnugaryje, sunaikino: 16,075 ei
linius kareivius, 629 oficierius, 11 pulki
ninkų, 3 generolus ir sušaudė 67 Gesta
po agentus bei 162 išdavikus. Per tą 
laiką jie suėmė į nelaisvę 11 vokiečių 
oficieriu ir 116 eilinių. Nelaisvėn paim
tų skaičius mažas, nes partizanai veda 
žūt-būtiną kovą ir nelaisvėn ima tik ten, 
kur belaisvius gali perduoti Raudonajai 
Armijai.

Per tą laiką partizanai padarė 114 
traukinių susikūlimus, kur buvo sunai
kinta per 700 vagonų su karo reikmeni
mis ir kareiviais. Jie sunaikino 8 vokie
čių štabus, 89 lėktuvus, 98 tankus, 25 
šarvuotus automobilius, 99 cisternas su 
gazolinu, 362 motorinius dviračius, 235 
dviračius, 64 traktorius, 27 kanuoles, 69 
kulkasvaidžius ir 274 arklių vežimus. 
Greta to, jie sudegino ar sunaikino 125 
amunicijos sandėlius, 5 geležinkelių sto
tis, 368 geležinkelių ir kitokius tiltus ir 
77 vietose sunaikino telefonų ir telegrą- 
fų stotis.

Prie to, per 8-nis mėnesius kovų par
tizanai paėmė: 1 orlaivį, 2’ kanuoles, 54 
kulkasvaidžius, 5 minosvaidžius, 75 au
tomatiškus šautuvus, per 200 šautuvų, 
27,600 šautuvų patronų, 30,000 kulka
svaidžių patronų, 300 minų, 2,230 ranki
nių granatų ir kitų reikmenų, ką jie pa
tys galėjo naudoti kovoj.

Aišku, kad tokis partizanų veikimas 
priešo užnugaryje buvo milžiniška pa
galba Leningrado apgynėjams. • • •

ŠIŲ DIENŲ SUSANINAS
Vienas vokiečių fašistų dalinys norėjo 

prasiveržti Raudonosios Armijos užnu- 
garėn. Fašistų pulkininkas pasiūlė 2,- 
000 rublių valstiečiui Motiejui Kuzminui, 
80-ties metų seneliui už pravedimą vo
kiečių miškais. Valstietis sutiko.

Vokiečių armijos dalinys ėjo visą nak
tį šuntakiais per mišką. Nacių oficierius 
dažnai pažvelgdavo į kompasą ir klausė 
senelio, ar greitai jie išeis Raudonajai 
Armijai užnugarėn.

—Turėk kantrybės. Iki ryto būsime 
vietoj, — sakė senelis.

Auštant, jie išėjo iš miško, sustojo 
prie griovio ir nacių pavargę kareiviai 
sugriuvo ant žemės. Ir staigiai tylą nu
kirto kulkasvaidžių ugnis. Senelis vokie
čius vedžiojo po mišką ir tiksliai atve
dė tiesiai prieš Raudonosios Armijos po
ziciją. Kulkasvaidžių ugnis kelis desėt- 
kus vokiečių užmušė. Kiti bandė bėgti 
atgal į mišką, bet ir iš ten juos raudon
armiečiai pasitiko ugnim. Fašistų ofi
cierius pasiutime puolė su revolveriu 
prie senelio, kuris stovėjo ramiai vien
plaukis.

^Daugiau busy

Tėvų bankietas žinyčioje 
labai gerai pavyko, nes jame 
pusėtinai daug svečių atsilan
kė. Buvo pagerbti sekantieji 
tėvai, kurių sūnūs yra Dėdės 
Šamo armijoj: Simanavičių, 
Sabulių., Petruškevičių, Mika
lauskų, įKvietkų, Ruplėnų, 
Niaurų, Krasauskų, B'omilų ir 
jųjų šeimos. Jiems buvo tinka
mos prakalbos pasakytos, ku
rios paskatino tėvus būti pasi
šventusiais šios šalies reika
lams karo laikuose.

Pasakė trumpų prakalbėlių 
per tą vakarą: A. Barčius, M. 
Masteika, J. Petruškevičius, J. 
Jaras, Dr. D. Pilka, kuris ga
na gerai kalbėjo apie tėvų 
svarbą tautos gyvenime. Pa
galios prof. B. F. Kubilius kal
bėjo temoje: tėvų užduotis 
auklėjime savų, vaikų, kad jie 
būtų tinkami pasauliui. Jis nu
rodinėjo, kad vaikų pobūdis 
daug priklauso nuo pačių tėvų 
pasielgimų ir jų pasišventimų. 
Jis sakė: “Tėvai patys turi pa
rodyti vaikams gerus pavyz
džius savo papročiuose ir pasi
elgimuose.” Jis sakė: “Niekad 
nėra sveika bartis ar koliotis 
tarpe žmonos ir vyro prie vai
kų akių, nes vaikai praras pa
garbą tėvams; taipgi tėvai tu
rėtų būti teisingi tarįe savęs 
kas liečia ekonomiją ir pinigi
nes atskaitas šeimos palaiky
mui, ir, pagalios, tėvai turėtų 
būti blaivūs akyse savo vai
kų.”

Taipgi Harmonijos Grupė 
labai gražiai sudainavo keletą 
dainų, kurias publika gražiai 
apdovanojo a p 1 odismentais. 
Neblogai pasirodė ir žinyčios 
jaunuoliai su savo dainavimu.

Visais būdais vakaras buvo 
labai pavykęs, nes vakarienės 
maistas buvo gerai paruoštas, 
skanus ir pakankamai jo visi 
gavo. Kad vakarienės maistas 
buvo skanus ir pilnai visi bu
vo užganėdinti, tai priklauso 
didelė garbė B. Ložickienei, 
A. Grinkaitienei, A. Sabulie- 
nei, A. Kurauskienei ir ki
toms moterims, kurios nema
žai triūso padėjo paruošimui 
jo. Taipgi reikia ištarti ačiū 
tiems, kurie suaukavo pinigų 
supirkimui to maisto dėl ban- 
kieto. žinyčios valdyba taria 
daug, daug ačiū aukotojams. 
Irgi taria ačiū visiems, kurie 
atėjo į bankietą! . ..

P.L.T. Radijo Programos 
Permaina

Kuomet WHDH patapo 
jungtinis su kitomis radijo sto
timis, ir susivienijo su NBC 
net chains, P.L.T. pusvalandis 
turėjo persikelti į kitą laiką 
transliuoti savo programą sek
madienio rytais. Nuo šio laiko 
visi girdėsite P.L.T. programą 
sekmadienio rytais nuo 11:45 
valandos, arba kitaip kalbant 
15-ka minučių iki 12-tai bus 
mūsų programa girdima iš 
tos pačios stoties. Mes mano
me, kad šis laikas bus patoges
nis, ir visiems geresnis!,

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Padekavone

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus valdyba prisiuntė padė- 
kavonės laišką mūsų progresy
vių organizacijų komitetui se
kančio turinio:

June 3, 1942 
“Dear Mr. Barchius : S<s

We want you to know how 
much we appreciate the gene
rosity and thoughtfulness of 
the members of the United 
Lithuanian Organizations for 
their gift of $100.00 which has 
been received by this office 
for our work.

I am sorry that I was unable 
to be present in the office 
when you called with the Rev. 
B. F. Kubilius for I should 
have liked to have thanked 
you both personally.

Very truly yours,
Willima E. Chamberlain

(signed)- "" 
Executive Director.

The American Red Cross 
Boston Metropolitan Chapter 
17 Gloucester St., 
Boston, Mass. \

Klaidos Atitaisymas
Kuomet gegužės 17 d. buvo 

suruoštas vakaras dėl naudos 
Raudonajam Kryžiui, jo ap
rašyme “Laisvėje” buvo ap
leistas vienas) vardas aukotojų, 
būtent Moterų Grožės Draugi
jos, Bostone, kurios aukota 
$10. Moterims tariame labai 
ačiū už tą pagalbą.

B. F. Kubilius.

Detroit, Mich.
Aukos ir Sveikinimas Rau

donosios Armijos
LDS 21 kuopos ir LLD 52

kp. surenktam piknike, birže
lio 14 dieną, Beechnut Grove, 
šie draugai bei draugės svei
kino raudonarmiečius jų kovoj 
su fašizmo armijomis; kaip už 
Sovietų išsilaikymą, taip ir už 
kitų demokratinių šalių išsilai
kymą, kartu ir mūs šalies, A- 
merikos. Sveikinantieji auko
jo:

Po, $5: Juozas Jočionis, Mr. 
& Mrs. V. Prapieščius, J. Gu
gas, J. Bubliauskas ir Pr. Jo
čionis. V. Povilaitis $3.3.5; D. 
ir A. Ruginis-Rye $2; V. 
Smalstienė $1.39. Po $1: Dr. 
Palevičius, Jonas Palukaitis, J. 
M. šmitrevičiai, Mrs. Reison, 
M. Andrulienė, K. Pocevičius, 
J. Mosteikis, A. Gotautas, S. 
Tvarijonas, Mrs. Janulis, X., 
Poul Lybin, Ch. Litvinas, J. 
Kašinskas, V. Andruškevičius, 
Ch. Jaselionis, Pr. Nakas, J. 
Ulinskas ir M. Podolskis. Po 
50c.: J. Nausėda, J. Valiukas, 
M. J. Masys, Mrs. Stankus, 
X., P. Gyvis, X., T. Norvilą,
lg. Janulis, St. Garelis, J. Ka
ralius, X., O. Demskienė, K. 
Kraptavičienė, M. Radžiavičie- 
nė ir J. M. Alvinas. Po 25c.: 
J. Aranauskas, K. Juodaitis, J. 
Galinskas, X., X., T. Stonis, J. 
Zigmontas, A. Demskis ir As
trauskienė.

Viso aukų surinkta $61.
Visiems aukotojams tariu 

ačiū!
Aukas rinko Alvinienė ir Pr. 

Jočionis.
Aukos pasiųsta Liet. Komi

tetui Sovietų Sąjungai Gelbėti.
P. J.

Springfield, Illinois
Birželio 14 d. mūsų mieste 

buvo didis paradas — pager
bimas Amerikos vėliavos. Mar- 
šavo daug kareivių ir galybės 
visokių tautų maišytos publi
kos. Nešė ir vežė iškabas su 
visokiais obalsiais prieš Vokie
tiją ir Japoniją. Benai grojo 
visokias melodijas. Pašalinės 
žiūrėtojų visuomenės irgi bu
vo daug. Diena buvo graži, tik 
biskį vėsoka, bet maršuotojams 
tas labai tiko.

Mes turėjom karštą) orą pir
mose dienose birželio, termo
metras rodė net 94 bei 96 
laipsnius per kelias dienas. 
Dar gerai nepripratus prie va
saros karščių, jautėmės pras
tai.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja, birželio 14 d., surengė pik
niką, Liuosybės (“Victory”) 
vardu Lincoln Parke. Kalbėto
jais buvo “Mother” Ella Reeve 
Bloor, 80 metų amžiaus jau
nuolė. Sakau jaunuolė, kad ji 
savo kalboj ir įsitikinime ne- 
pasenus. Kalba už jauną atei
tį, už darbo žmonių kovą, už 
geresnį gyvenimą po karo, už 
sumušimą Hitlerio ir Japoni
jos, tų, girdi, žemiškų šėtonų. 
Jie pirmieji surengė tą karą- 
skerdynę ir žudo nekaltus 
žmones, ne tik ką karo fronte 
kareiviai turi žūt dėl tų besti
jų fašistų, bet kiek dar civilių, 
nekaltų žmonių išžudė viso
kiais būdais ir visokių tautų! 
O, ką, girdi, yra kaltos tos 
tautos? Mes Amerikoj irgi 
esam visokių tautų suvažiavę 
žmonės po šita žvaigždėta 
liuosybės vėliava, kurią mes 
šiandieną pagerbiame ir tuos 
žmones, kurie kovojo už tą vė
liavą. ir tą mūsų liuosybę, ku
rią mes šįandien turim. Ir mes 
kovokim Už tą pačią liuosybę

4 d. LIEPOS-JULY 4th 

“LAISVES” PIKNIKAS
Bostono Apylinkėje

BUS VOSE PAVILION PARKE
MAYNARD, MASS.

5 d. LIEPOS-JULY 5th 

“LAISVES” PIKNIKAS 
Didžiojo New Yorko apylinkėje

BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARK -
Betts & Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

dabar, nesiskirstant į tautas 
bei pakraipas savo įsitikinimo 
ar religijos. Mat, mūsų didi ir 
maži priešai susivienijo ir už
puolė mus, norėdami mus pa
vergt, sunaikinti mūsų brangią 
laisvę.

Močiutė Ella Reeve Bloor 
iškalbinga ir maloni senutė.

Drg. F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius, irgi gerą kalbą 
pasakė kaslink šio karo ir Lie
tuvos, šiuom kartu pavergtos 
ir po kurka Hitlerio. Už vieną 
prakeiktą fašistą vokietį su
šaudo po du šimtus. Aš esu įsi
tikinęs, kad ateis galas ir 
tiems vokiškiems kraugeriams. 
Galas bus, kada Raudonoji 
Armija įkels koją į Lietuvos 
žemę. A. Čekanauskas.

kvietimą nuo vidaus reikalų 
sekretoriaus pono Herold 
Ickes, kad stotų prie rinkimo 
seno gurno kur tik galima, po 
garadžius ir dirbtuves. Majo
ras Meehan pakvietimą priė
mė. Rinkimas seno gurno tę
sis per dvi savaites. Tad visi, 
kurie tik turite senus guminius 
daiktus, priduokite valdžiai, 
kooperuokite su miesto gaspa- 
doriumi dėl laimėjimo šio ka
ro prieš fašizmą.

Gaspadorius atsišaukė į far- 
merius, nes pas juos galima 
rasti daug seno gurno.

Visi prisidėkite prie šio va
jaus, idant padėt valdžiai lai
mėti karą! '

Lawrence, Mass.
Įvairios Naujienos

Pradinių mokyklų 684 jau
nuoliai ir jaunuolės užbaigė 
mokyklą ir gavo diplomus. 
Ateinantį rudenį daug jų eis 
aukštesnėn mokyklon, bet dau
gelis iš jų negalės. Ateitis pa
rodys.

Teko susitikti su pažįsta
mais jaunuoliais ir pasikalbė
ti. Atrodo, kad jie jau nori 
gauti darbą krautuvėse ir pas 
pienininkus po keletą valandų 
padirbėti. Į dirbtuves eiti jie 
dar per jauni.

bu lietuviai jaunuoliai bro
liai, vienas 26 metų, kitas 23 
m,, yra draftuoti, bet slapsto
si. Iš valdžios žmonės ateina 
pas motiną ir klausinėja apie 
juos.

Man atrodo, kad tie jaunuo
liai daro neišmintingai, kad 
nepareina namo. Kai valdžia 
paims, tąi tada gali smarkiai 
nubausti.

Kiti gi du broliai, jaunes
ni,, patys pasidavė armijon jau 
metai atgal. Jie padarė didvy
riškai, suprasdami, kad reikia 
ginti šalį nuo kruvinojo hitle- 
rizmo.

Pastaba draugams ir drau
gėms : Kurie žinot lietuvius 
jaunuolius, paimtus kariuome
nėn, priduokite jų vardus ir 
pavardes L. K. Biurui, kad 
galėtumėme surinkti ir pa
skelbti spaudoje. Tie jaunuo
liai yra mūsų didvyriai, nes jie 
kovoja už demokratiją ir lais
vę, už sunaikinimą banditų 
Hitleriu ir Mussolinių, japo
nų ir lietuviškų jiems parsida
vėliu. I.

Lawrence policija reikalau
ja bausmės dviračių vagims. 
Reikalauja, kad tie vagys bū
tų baudžiami mažiausia vienų 
metų kalėjimu ir trimis šim
tais dolerių. Tiek išsiplatino 
dviračių vogimas, kad policija 
turi po keturius-penkius kei- 
sus kasdien. Suradę dviračius 
atiduoda jų savininkams, o 
vagys pasilieka laisvi. Kai bus 
pabauda, tai jie prisibijos vog
ti. ' -K

Mary Klimchuk nusitempė 
savo vyrą į policijos stotį ir 
užvedė naują teismą už neiš- 
pildymą pirmutinio teismo 
nuosprendžio. Pagal pirmutinį 
teismą, jis turėjo jai ir kūdi
kiui mokėti po keturius dole
rius kas savaitė. Moteriškė sa
ko, kad ji viso labo gavus tik 
keturius dolerius nuo 1941 
metų lapkričio 1 dienos.

Jaunas vaikinas tapo sugau
tas šaukime ugniagesių per 
kelius kartus. Gaus nubausti.

Vagilius apvogė Mr. ir Mrs. 
Cesare Sciuto 9 :30 vai. vaka
re, paimdamas $2.82. Mote
riškė sėdėjo ant pijazo, kalbė
josi su, savo drauge, o vagilius 
kraustė jos stubą, jieškodamas 
pinigų. Jinai girdėjo bildesį, 
bet nekreipė dėmesio. Vagis 
per langą iššoko ir pabėgo.

Miesto majoras gavo pa

Pirštų antspaudų ėmimas 
pasiekė 1,000 mūsų mieste. 
Tai vis civiliai žmonės, visi.jie 
yra civilio apsigynimo darbi
ninkai. Taipgi jų nuimtos fo
tografijos. Viskas būsią per- 
duoduota FBI Washingtone 
dėl peržiūrėjimo.

Kastantas Čiurlionis gavo 
laišką nuo savo dukrelės iš Ai
rijos. Jinai ten nuvyko su pir
ma Amerikos armijos ekspedi
cija kaipo slaugė. Ji rašo, kad. 
jai gerai sekasi ir esanti links
ma. Liepia tėvams nebėdavoti. 
Taipgi ji rašo, kad ji mano, 
jog būsianti pasiųsta kur nors 
toliau iš Airijos.

Platinkite “Laisvės” pikniko 
įžangos tikietus. Piknikas į- 
vyks liepos 4 dieną, Maynard, 
Mass. Taipgi grąžinkite pini
gus už jau parduotus tikietus. 
Grąžinkite birželio 28 d., nes 
tą dieną bus geriausia susieiti 
ant Maple Parko.

Neparduoti tikietai nebus 
priimami. Bus priimami tiktai 
pinigai. Todėl pasistengkite 
išplatinti visus tikietus prieš 
pikniką.
z “Laisvėje” įvyko klaida. Bu
vo pasakyta “J. Yraska,” o tu
rėjo būti J. Greska. Šiuomi 
klaida yra atitaisoma.

L. K. Biuras.
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Metai Hitlerio 
Jungo Lietuvoj

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
suorganizuota draugija tvarkyti žemę Ostlande su vo
kišku akuratnumu pardavinėja iš varžytinių vieną 
lietuvio valstiečio ūkį po kito, išguja lietuvius nuo jų 
žemės ir apgyvendina ant jos vokiečius kolonizuoto- 
jus.

HITLERININKAI GAUDO LIETUVAITES Į 
PROSTITUCIJOS NAMUS

Lietuvaites merginos yra gaudomos ir siunčiamos 
j prostitucijos namus, įsteigtus vokiečių kareiviam pla- 
sismaginti. Kur tik tas teutonas užkariautojas įkelia 
savo koją, visur ateina hitlerinė prievarta ir smurtas, 
ir lyties ligos skleidžiasi tarp gyventojų. Utelių apsės
ti, tie vokiški žmogėdžiai skleidžia tifo ligą, kuri pirm 

laiko numarino tūkstančius lietuvių. '
Miestuose jie atitvėrė spygliuotų vielų tvoromis 

ghettus, kur suvaro žydus ir palieka juos be maisto 
bei drabužių, ir žemės ten šimtais kasdien miršta bai
siausiose sąlygose inkvizicijos gadynės.

Pasėkoje hitlerinių veiksmų didėja skaičius našlių 
ir našlaičių Lietuvoje.

VOKIETINA MOKYKLAS, MOKINA LIETUVIUS 
VERGIŠKUMO NACIAMS

Mažai teliko Lietuvoje mokyklų, o ir tose pačiose 
yra smarkiai mokinama vokiečių kalbos. Lietuviai mo
kinami vokiškai vien tuo tikslu, kad jie suprastų įsa
kymus, duodamus vokiečių kalba.

Lietuviai jaunuoliai ir suaugę yra mokinami ver
giškumo ir nusižeminimo, nes, pasak nacių, tai kitos 
tautos yra tik tam, kad tarnautų vokiečiams.

KURSTO TAUTINIUS VAIDUS
Hitlerininkai kursto tautinius vaidus. Lietuviai yra 

* kurstomi prieš žydus, rusus ir lenkus. Visa tai daro
ma, kad žmonės nematytų, jog didžiausias lietuvių 
tautos priešas yra vokiečių imperializmas.

Vokiečiai atnešė Lietuvon badą. Vietoj maisto, jie 
duoda žmonėms korteles bandyt su jomis maisto gauti. 
Lietuviai, kurių šalis niekados pirmiau nepažino bado, 
dabar yra palikti be duonos ir nusmerkti bado mirčiai.

Tokia tai yra antroji pusė to šiurpulingo sąskaitos 
lakšto.

Bet greitai, dar šiais 1942 metais bus įteikta dviguba 
sąskaita Hitleriui ir jo sėbrams.

FAŠISTŲ SUBMARINAI 'SU
NAIKINO DU KARINIU 

AMERIKOS LAIVUKU

E KIBYS

Sovietų Žinių Biuras šiandienMaskva, birž. 25. — 
išleido tokį pranešimą:

Sevastopolio gynėjai kovoja su dar negirdėta didvy- 
rybe prieš vokiečių fašistų kariuomenę. Vienas sevas- 
topoliečių dalinys atmušė 18-ką priešų atakų ir nušla
vė 350 nacių. Sovietų pėstininkai, marininkai ir arti
lerija veda pasiaukojančią kovą prieš didesnes priešų 
jėgas.

Vienoje dalyje Kalinino fronto sovietinių gvardiečių 
dalinys atmušė ataką priešų bataliono ir tankų. Vokie
čiai tame mūšyje prarado apie 300 karių.

Kitoje šio fronto dalyje Sovietų artilerija sunaiki
no gana daug vokiečių karinių reikmenų ir užmušė 
virš 100 jų karių.

Nesą Pavojaus Suezo 
Kanalui, Sako Churchill

Washington. — Anglijos 
ministeris pirmininkas W. 
Churchill sakė, kad nors 
naciai įsiveržė į E!giptą, bet 
dar nėra pavojaus anglų 
Suezo Kanalui tenai. Ang
lai primosią užtenkamas 
jėgas atmušt priešus.

DAUGIAU BŪSIĄ GAZOLINO 
AUTOMOBILISTAM

Washington, birž. 25. — 
Valdiška kainų administra
cija paskelbė, kad nuo lie
pos (July) 22 d. vidutinis 
automobilistas galės gaut 
pirkt jau keturis galionus 
gazolino per savaitę ryti
nėse valstijose.

Penktas Puslapi

NuoBerne, šveic.
pirmadienio iki ketvirtadie
nio šią savaitę hitlerinin
kai Čechijoj nužudė dar 87 
žmones už priešingumą 
ciams.

Salem, Ohio

na-

pa-
Po-

Litvinovas Dalyvavo Pasi
tarimuose Roosevelto su 

Churchilliu

Washington. — Prezid. 
Roosevelto sekretorius Ear
ly pranešė, kad Sovietų am
basadorius Litvinovas daž
nai dalyvavo bendruose pa
sitarimuose su prezidentu 
ir Anglijos ministeriu pir
mininku Churchilliu Balta
jame Rūme.

Birželio 16 dieną čionai 
simirė nuo “silicosis” ligos 
vilas Vendelskis, sulaukęs 62 
metą amžiaus. Jis gimė Lietu
voje 1880 metais, vasario 15 
dieną. Amerikon atvažiavo 
1913 metais, o į Salemą 20 
metų tam atgal. Velionis pali
ko nuliūdime žmoną Oną ir sū
nų Juozą. Taipgi paliko brolį, 
kuris gyvena Elm Grove, Va.

Velionis buvo St. Paul’s baž
nyčios narys ir priklausė prie 
Polish National Alliance.

Koresp.

Cleveland, Ohio

ir nepaprastą išvažiavimą į 
Ranch Picnic Grounds liepos 5 
dieną. Tai bus apvaikščiojimas 
Amerikos metinės šventės. Pik
nike kalbės Robert Minor, se
nas kovotojas už darbo žmo
nių reikalus. Jis jau labai pui
kiai žinomas Cleveland© vi
suomenei. Jis aiškins, kaip ga
lima dar šiemet sumušti Hitle
rį ir išlaisvinti pasaulį iš hit- 
lerizmo.

Tarpe kitų įvairumų, šiame 
piknike bus kumštynės tarpe 
Dan Merritt, Golden Gloves 
sunkaus svorio čampiono ir 
Willie Muldoon, Golden Gloves 
lengvo svorio čampijono. Bus 
duodamos ir dovanos. Viena iš 
žymiausių dovanų bus $50 ver
tės karo bondsas. 4

Lietuviai kviečiami šiame 
piknike dalyvauti. Privažiavi
mas yra labai parankus. Ranch 
Picnic Grounds galima pasiek
ti busais arba automobiliais. 
Vieta randasi po num. 14300 
Burney Road. Rep.

* LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alos 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽETOAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6880 

OFISO VALANDOS i 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir iventadieniala i 
10-12 ryte

Kaipo Miestas, Sevastopolis 
Žymia Dalim Sunaikintas 
Maskva. — Vienas rusų 

rašytojas, trejetą dienų at
gal sugrįžęs iš Sevastopo
lio, sako, jog Sevastopolis 
taip išdaužytas ir išdegin
tas, kad sunku ji pažinti. 
Miestas apsiaustas dulkė
mis ir dūmais. Per vieną 
savaitę vokiečiai numetė 
10,000 oro bombų į Sevas
topolį ir dar daugiau į jo; 
gynimo linijas. „ ,

Bet Sevastopolio Žmones Tei. EVergreen 4-8802.
Oficialiai Amerikos Pranešimai turi prieglaudas slėptuvėse,

Washington, birž. 25. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas šiandien išleido sekamą pranešimą:

Atlanto sritis. — Šį mėnesį per priešų submarinų 
atakas žuvo du maži amerikiniai laivai, veikusieji prieš 
submarinus pakrantiniuose Atlanto vandenyse.

Priešų submarinai torpedavo ir nuskandino ameri
kinį laivuką “Gannet’ą,” kuris patarnaudavo sargybi
niams orlaiviams. Su juom žuvo 16 įgulos narių.

Priešų submarinai kanuoliniais šūviais nuskandino 
nedidelį žvejybos laivuką YP-389, kuris buvo apgink
luotas sargybai prieš priešų submarinus. Žuvo keturi 
jo įgulos nariai.

Apie žuvusius pranešta artimiausiem jų giminėm.

Washington, birž. 25. — Amerikos karo departinen- 
tas praneša, kad:

Suteikta Atsižymėjusios Tarnybos Medalis Jungti
nių Valstijų armijos generolui Geo. H. Brett’ui už ne
paprastus nuopelnus tarnyboje, beeinant jam įvairias 
pareigas Anglijoj, Egipte, Burmoj, Chinijoj, Javoj ir 
Australijoj. Jis dabar yra komandierius talkininkų oro 
jėgų Pietiniai-Vakariniame Ramiajame Vandenyne ir 
jo komandos centras yra Australijoje.

RAUDON. ARMIJA APLEIDO 
VIEN/Į MIESTU CHAR

KOVO SRITYJ-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 26. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Mūsų kariuomenė Charkovo linkmėje tęsė kautynes 

prieš besiveržiančią pirmyn vokiečių fašistų kariuome
nę. Po žiaurių mūšių, sovietinė kariuomenė pasitrauk ė 
iš Kupiansko miesto.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių permainų.
Sovietų Lakūnai Nuskandino Du Nacių Laivus; 

Sunaikino Daug Tankų ir Trokų
Sovietų lakūnai birž. 24 d. įvairiose fronto dalyse 

sunaikino bei sužalojo 85 vokiečių tankus, 300 trokų 
ir automobilių su kariais ir reikmenimis, 40 vežimų 
su amunicija ir 18 kulkasvaidžių lizdų; nutildė tryli
ka baterijų priešlėktuvinių/ir lauko kanuolių; nuskan
dino du transporto laivus, susprogdino kai kuriuos 
amunicijos sandėlius; sunaikino kelis geležinkelio san
dėlius ir išvaikė, dalinai sunaikindami, du batalionus

' vokiečių pėstininkų.

iškaltose uolose (skalose), 
ir todėl ne tiek daug jų 
žūva. Taip antai, vienu kar
tu naciai numetė 800 bom
bų į miestą ir tik vieną 
žmogų teužmušė.

CHINAI ATKARIAVO 
DALĮ GELEŽINKELIO
Chungking. — Chinai at

griebė 12 mylių Hangchow- 
Nanchang geležinkelio nuo 
japonų ir sulaikė priešų 
ofensyvą toj srityj.

Chinų orlaiviai įnirtusiai 
bombardavo apsuptus japo
nus Kiangsi.

New York. — Lenkų va
dai ketvirtadienį gavo ži
nių, kad naciai nužudė 1,- 
200 jų tautiečių Lenkijoj ir 
visai išnaikino eilę kaimų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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 Laisvės Choras iš Hartfordo, 
diriguojamas Rasimavičiūtės. Taipgi 
kalbės D. M. Šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką. —■ 
Kom. (148-150)

PHILADELPHIA, PA. 
Išvažiavimas j Norman’s 

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

lietuvių 
rengia

lio (June), Philadelphijos 
pažangiosios organizacijos 
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 gėrųnų.

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

(148-150)

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Telephone 
STagg 2-5043

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs'/ 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkčs, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Nepaprasta Vasarinė Iškilmė
Clevelando Labor Picnic

Komitetas ruošia tikrai didelį

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

NOTARY 
PUBLIC

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.

<i>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

o

j

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

1

<♦>

<!>

&tat 
adronas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne >

»>

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

> lūs ir krajavus 
^sudarau su ame- 
Įrikoniškais. Rci- 
9 kalui esant ir 
P padidinu tokio 
r 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

L%1

F.W.Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 4-9508

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

’ pažinti.

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

IM
SI
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Artinasi Didžioji Laisves 
Metinė Iškilmė

Ka-

IRVING PLACEJurgine Kviečia
H

visus lietu-

moti-

Malioriy Rinkimai

| Lietuvių Rakandų Krautuve

PAJIEŠKOJIMAI
Fil!

Pritaiko
AKINIUS

SKBmmKmmKSmmmmmSmw

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa

kalbės Amerikinio Ko- 
teikiinui pagalbos atei- 
sušauktoj konferencijoj 
pravesti sveturgimių a-

žmonės visiškai 
(psichologiniai) 

ten jiems negrę- 
iš oro, nes gyve-
Valstijų sausže-

A. Pavidžio
4 vai. po 
taksais tik

Vėlai Rodoma
Kas Šeštadieni

ti 
ti

prie 
yra 
$5, 

Tad

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

apylin- 
primin- 
Laisvės 
tik siT- 
sekma-

Klaščiaus 
Maspethe.

Howard L. Jump, 
Island, nuteistas du ir 
metų kalėti už neštoj imą 
riuomenėn.

Mrs. Anna Harrington, 
m., 4 vaikų motina, 
vyrą dėl barnies už $3.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Staten
“ pusę 

ka-

Buvusieji prezidento 
nos Sara Delano Pvoosevelt na
mai ant 65th St., New Yorke, 
nupirkti Hunter Kolegijos stu
denčių centrui už $50,000.

Pr istaty m as ne w y o r k i e č i am 
aliejaus kurui šiemet esąs at
silikęs net trim mėnesiais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

žiaus, dirbti virtuvėje ir prie stalų 
—tarnauti. Virti nereikės. Vieta — 

į namuose.

20 
pašovė

“Volga-Volga
su Lubov Orlova.

Nauja Sovietų muzikalė kom.

Raudonasis tankistas susikaupęs ir plieniai uzsiartavo- 
jęs, kad duoti mirtiną smūgį jo šalies užpuolikams bar
barams naciams. Vaizdas imtas iš judžio “Raudonieji 
Tankai,“ rodomo Stanley Teatre, New Yorke.

sėkmingas, nežiūrint 
nėra gazolinos.“

Su tokiu tai ūpu 
lietuvių pardavinėja
pikniko tikietus ir šimtai per
kasi iš anksto. Turėdamas to
kių savo patriotų 
Laisvė tikisi turėti 
sėkmingiausiu savo
ateinantį sekmadienį, 
5-tą, Klaščiaus Parke.

arti 14 St. & Union Sq.
GRamarcy—5-9879

Šauni Visa-Sovietinė Programa Dramos ir Smagumo

“SHORS”
Giriamas kaip “galingas, suju

dinąs, puikus” veikalas.

NwYorko^/ž^fcrZinloi
Profesorius Krienas
SKELBIA DIDELĘ NAUJIENĄ!
Gerbiamos ir gerbiamieji!
Ar jūs esat jau girdėję 
Tokią didelę naujieną — 
Kas bus liepos 5-tą dieną?

Liepos 5-ta ir ketvirta
“Laisvės” piknikam paskirtai 

Suvažiuos skaitlingos minios, 
Jaunikaičiai ir merginos — 
Jievos, Onos ir Barboros, 
Singeliai ir vedę poros.

Gros geriausi muzikantai, 
Šoks visi laisviečiai frentai.

O kam šokt nebūtų noro, 
Paklausys dainų jie choro, 
Ir išgirs jie daug ką nauja, 
Nes daug chorų dalyvauja.

Chorų dainos - sutartinės
Atgaivins visiem krūtines.

Daug gražių svečių turėsim, 
Susitiksim, pakalbėsim...

Pagalinus — kiekvienas nori 
Pakvėpuoti tyru oru.

Tyras oras stiprin’ plaučius, — 
Sako Daktaras Kaškiaučius.

O kadangi viskas brangsta, 
Pirkit tikietus iš anksto!
Tikietus, kaip pasirodo, 
Daug draugu dabar parduoda.

Pirkęs tikietą, pilieti, 
Dovanų gali laimėti!

Ruoškis pats ir kalbink frentą 
Dalyvauti “Laisvės” šventėj, 
Ir plačiau ten pasitarti, 
Karvės pieno išsigerti.

Šitaip pataria jums Krienas, — 
Lai gyvuoja karvės pienas!

Geras maistas, tyras oras —
Tai gyvybinis motoras;
Sveiką kūną ir idėją
“Laisvės” dienraštis auklėja, 

Ir į pikniką, piliečiai, 
“Laisvės” dienraštis jus kviečia!

Vėl Sudėjo Gražios Paramos 
Sovietų Kovotojams

jė- 
jė- 
n ti
ko-

jie

Pereito ketvirtadienio vaka
rą,'Pil. Kliubo salėj, įvyko 
prakalbos paminėti metinę su
kaktį Lietuvos ir visos Sovietų 
Sąjungos užpuolimo naciais, 
taipgi didvyriškos Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos ir 
visų žmonių kovos prieš ru
duosius barbarus nacius.

Prakalbas sakė J. Siurba ir 
D. M. šolomskas, apibūdinda
mi, dėl ko ir kokiose sąlygose 
įvyko tasai užpuolimas, kokios 
vienoj ir kitoj pusėj buvo 
gos, kokioje padėtyje tos 
gos randasi dabar, taipgi 
rodė reikalą remti Sovietų 
votojus.

Sovietų Sąjunga, sakė
sunaikino Hitlerio “nenugali
mumo“ baubą, suteikė vįltį 
pergalės ant fašizmo. Finansi
nė parama ir antras frontas, 
sakė jie, reikalinga ne vien 
Rusijai, bet ir Amerikai, ka
dangi dabar visi frontai yra 
mūsų frontais. Remdami So
vietų Sąjungą, padedame savo 
šaliai kara laimėti.

Vakaro pirmininkui A. Bal
čiūnui atsišaukus aukų Sovie
tų Sąjungos kovotojų medika- 
lei pagalbai, suaukota graži 
suma, nors tik pereitą pirma
dienį daugelis lietuvių buvo 
davę aukų viso miesto masi
niame mitinge Madison Sq. 
Gardene, kiti buvo tam pat 
tikslui aukoję įvairiose sueigo
se.

AUKOJO:
K. Depsas $25.00. Po $5: 

Broklynietis, Baltrušaičiai, J. 
Urbonas, Sasna.

Po $3: V. Škėma, A. Balčiū
nas.

Po $2: Vaitkus, Kreivėnie
nė, Čepuliai, J. Balčiūnas, J. 
Semėnas, Tarvydis.

Po $1: Rinkevičiūtė, Ru- 
šinskai, Kraujalis, Karčiaus
kas, Jeskevičiūtė, Yakštys, 
Warrisonas, Gužas, J. Siurba,, 
D. M. šolomskas, A. Dagis, V. 
Rudaitis, Sinkevičienė, Kala-

Bony Kampanija Eina 
Prie Pabaigos

Milijonai newyorkiečių jau 
pasirašė karo paskolos bonus. 
Tačiau dar yra ir nepasirašiu
sių. Daugelio dar nespėta at
lankyti arba atlankiusieji ne
rado jų namie. Kampanija 
baigsis pirmadienį.

Tarp tų neatlankytų ir ne
rastų namie, be abejo, randa
si ir lietuvių. Mes raginame vi
sus užsirašyti nuolatiniais pir
kėjais Jungtinių Valstijų karo 
bonų-stampų ir tuomi padėti 
savo šaliai laimėti pergalę ant 
fašistų.

Bonus pasirašyti galite ir 
Laisvės ofise, taipgi pas eilę 
organizacijų išrinktų “Minute 
Man’ų“.

Brooklyniečiai, 
Išvykę Kitur

Antanas Bimba išvyko į 
nadą, kur jį kanadiečiai kvie
tė dalyvauti Kanados Lietuvių 
Kongrese.

Valis Bunkus su žmona taip
gi sykiu su A. Bimba išvyko 
Montrealan pasisvečiuoti, kur 
jie praleis apie savaitę laiko. 
Draugai Bunkai yra buvę Ka
nados gyventojai, Brooklynan 
gyventi atvyko nelabai seniai.

Jonas Ormanas išvyko į Pit
tsburgh ą, kur jis turės eilę pa
sitarimų su veikėjais, o iš ten 
vyks į Čikagą ir bus ten, iki 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Seimo.

D. M. Šolomskas šį sekma
dienį lankysis Waterbury, sa
kys prakalbą piknike.

Brooklyniečiams ir 
kių lietuviams norime 
ti, jog iki dienraščio 
metinio pikniko beliko 
vaite laiko. Jis įvyks 
dienį, liepos 5-tą, 
Clinton Parke,
Įžanga (su taksais ir teise 
prie vienos iš trijų dovanų) tik 
50c.

Prašome įsitėmyti, jog 
iš anksto pirktų bilietų 
duodamos trys dovanos: 
$3 ir $2, karo stampomis.
visiems verta įsigyti bilietus iš 
anksto. Kviesdami savo drau
gus į pikniką priminkite jiems

ir galimybę gauti dovaną.
Pasunkėjus važinėjimui ma

šinomis, apylinkių lietuviai ta
čiau neketina atsisakyti nuo 
Laisvės pikniko. Jie jau kelin
ta savaitė taupo savo gauna
mus kiekius gazolinos, kad 
viską kartu panaudoti atvažia
vimui su šeimyna ir kaimynais 
į Laisvės pikniką. Ir užtikri
na, kad mašinose tuščių vietų 
nepaliks. Tad jeigu mašinų 
bus ir mažiau, tolimų svečių, 
vienok, tikimasi gero skai
čiaus.

Kiti taikosi gauti savo va- 
kaciją tuo laiku ir ją pradėti

ar baigti Laisvės piknike.
Tuo tarpu brooklyniečiai ne

rizikuoja atsidėti vien ant to
limu svečių. Jie sako:

“Šiemet mūsų darbymetė, 
šiemet mūsų pareiga rūpintis, 
kad visi brooklyniečiai apie šį 
pikniką žinotų ir jame daly
vautų. Laisvės tarnavimas lie
tuvių visuomenei šiemet reika
lingesnis, negu bile kada pir
miau, tad ir piknikas turi būti 

yra ar

ri esėtk ai
Laisvės

dienraštis 
vieną iš 
piknikų 

liepos

Šiandien Svarbi 
Konferencija

Jurginės Draugystės pikni
kas, 49-tas metinis, įvyks jau 
šį šeštadienį (šiandien), birže
lio 27-tą, Dexter Parke, 74-11 
Jamaica Ave., Woodhavene.

Šokiams gros 
orkestrą. Pradžia 
pietų. Įžanga su 
4 5c J

Jurgine kviečia
vius, šokius mylintį jaunimą ir 
šiaip pabaliavoti-pasilinksmin- 

mylinčius žmones atsilanky- 
į metinį pikniką. K

kauskienė, J. Pluščiauskas, M. 
Klimas, Ona Repsevičiūtė ir P. 
šolomskas.

Po 50c.: Steponaitis, Ga- 
siūnas, Buknys, S. Griškus, 
Milleris, P. Lileikis, Gražys.

Po 25c.: Budrikas, Andriuš
kevičius, Žilinskas, Andriuške- 
vičienė, Vitartienė, Zablackie- 
nė, Lopato, J. Zablackas.

Su smulkesnėmis aukomis 
viso surinkta $86.22.

Graži 
skutinė. 
nemažai 
Sovietų
mieste rinkliavos dienomis — 
birželio 25, 26 ir 27-tą. Rink
liavai yra miesto valdžios duo
tas leidimas, renkama visur.

Gavusieji dėžutes prašomi 
visomis išgalėmis pasidarbuoti 
ir dėžutes grąžinti ne vėliau 
8 vai. pirmadienio vakaro, bir
želio 29-tos, Laisvės raštinėj, 
su pažymėjimu, per ką gavot 
dėžutę. Rep.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

parama, bet ne pa- 
Susirinkime išdalinta 
dėžučių rinkti aukas 
Sąjungai o f i c ialės

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio ir eilė kitų žymiu as
menų 
miteto 
viams 
tikslu
merikiečių mobilizaciją veik- 
lon už pergalę ant fašizmo.

Konferencija įvyksta jau 
šiandien, šeštadienį, birželio 
27-tą, 1 :30 po piet, viešbuty
je Commodore, 42nd St. ir 
Lexington Ave., New Yorke.

Organizacijos kviečiamos at
siųsti delegatus, o kur jie ne
išrinkta, valdybų nariai prašo
mi pasiųsti atstovus. Taipgi 
kviečiami ir svečiai. Mokestis 
konferencijai 50c. per asmenį.

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virty Ir Žalių

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

anglių pristatymas į miestus

Virš 50 Lietuvių Renka 
Aukas Med. Pagalbai
Aprokuojama, kad rinkime 

Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai aukų birželio 25, 26 
ir 27-tą dalyvaus daugiau 50 
lietuvių didžiajame New Yor
ke. Arti 50 dėžučių išdalinta 
per Lietuvių Komitetą Sovie
tų Sąjungai Gelbėti, taipgi per 
Moterų Apšvietos Kliubą, o 
nemažai kitų lietuvių, ypatin
gai jaunimo, darbuosis paėmę 
dėžutes per savo unijas ir ki
tas bendras su amerikonais or
ganizacijas.

Vien tik CIO unijos didžia
jame New Yorke skelbia suor
ganizavusios apie 10,000 liuos- 
norių aukų rinkėjų. Tose uni
jose priklauso daug lietuvių 
jaunimo ir kai kurie iš jų tu
ri užėmę net vadovaujančias 
vietas.

Ypatingai veikliai dalyvau
ja kampanijoj kailiasiuviai, 
valstijos, apskričių ir miestų 
įstaigų raštinių darbininkai, 
rakandų dirbėjai ir tūlos kitos 
unijos. Elektristų, departmen- 
tinių krautuvių, batsiuvių, jū
rininkų unijos paėmusios po 
500 dėžučių kiekviena.

CIO unijistai taipgi veda 
tarpusavyje specialę kampani
ją aukauti dienos uždarbį So
vietų Sąjungos medikalei pa
galbai. Jie iškėlė obalsį:

“Jie davė mums metus, mes 
duokime jiems vieną dieną.“

Priklausantieji 9tam Dis- 
trikte malioriai rinks finansų 
sekretorių ir 9 biznio agentus 
birželio 27-tą, per visą dieną 
būsiančiuose balsavimuose P.o- 
yal Windsor salėj, Columbus 
Ave. ir 66th St., New Yorke.

Eiliniai vyriausiu savo kan
didatu stato Louis Weinstock.

Lankėsi Viešnia Iš Toli 
mos Kalifornijos

Šiomis dienomis atvyko į 
Brooklyną iš San Francisco, 
Calif., Bronė Zalagiūtė. Vieš
nia žada praleisti New Yorke 
kokią savaitę; ji dalyvaus 
Laisvės piknike Brooklyne. Ta 
proga p-lė Zalagiūtė apsilan
kė Laisvėje. Ji pareiškė, kad 
San Francisco žmonės yra kur 
kas labiau sąmoningesni dėl 
karo negu rytiečiai. Jai teko 
viešėtis vidurvakarinėse vals
tijose, pav., Omahoj, Nebras
ka valstijoj. Ten, sakė viešnia, 
atrodo, kad 
n e p aruošti 
karui. Tiesa, 
šia pavojaus 
na Jungtinių 
mio centre.

San Francisco ir Oaklando 
lietuviai gražiai gyvuoja.

Aš Aniuka (Ona) Yeskuticza, iš 
Stakliškių miestelio, pajieškau Mar- 
celkos Ditkiawiczlutes (po vyru pa
vardės nežinau), iš Barkiškių vien
sėdžio, Stakliškių parapijos. Prašau 
atsišaukti, arba kas žinote kur ji 
gyvena praneškite man. Aš būsiu 
labai dėkinga. Paskutinį sykį, gir
dėjau, kad gyvena Cambridge, Mass. 
—Anna Shibilsky, 723 E. 5th St., 
New York City, N. Y. (150-152)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

New Yorko Gvardija ima 
patyrusius komunikacijų per
davime liuosnorius nuo 18 iki 
55 metų amžiaus. Įstojama 
dvejiem metam.

Už pašovimą atsisakiusios 
su juomi gyventi žmonos Wm. 
Wood, 36 m., turės atbūt 4 me
tus kalėjime.

patarnauti. Virti nereikės 
žydų (Hebrew) senelių
Alga $70.00 į mėnesį su pilnu už
laikymu. Telefonuokite: BErgen
4-2728, arba kreipkitės, 198 Ste
vens Ave., Jersey City, N. J.

(145—150)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

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 ŠONAI

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

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

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

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Džiuleriai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanot
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