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Nereikia Jieškoti Durnių.
Pronaciškas Kliedėjimas.

Rašo A. BIMBA

Paskutiniuose trijuose “Ke- 1 
leivio” numeriuose tilpo Prof. 
Vytauto Bacevičiaus ’straipsnis 
“Lietuvių Muzikos Kūryba.” 
Jisai yra ištisai paimtas iš j 
žurnalo “šviesos” 1940 metų i 
4-to numerio. “Keleivio” re
daktorius to fakto nepažymė
jo.

Tai yra neleistina literatūri
nė vagystė.

Reikia žinoti, kad už tą 
straipsnį profesoriui buvo už
mokėta.

Didžiajam plieno centre 
(Pittsburghe) įvyksta Lietu
vių Susivienijimo Amerikoje 
seimas. Suvažiuos nemažai de
legatų.

Seimui pirmininkaus ponas 
Bagočius — tai didžioji SLA 
gėda. Bagočius įsiponavojo 
toje organizacijoje todėl, kad 
joje visuomet ėjo dviejų ar 
trijų politinių grupių peštynės. 
Kad jis netinkamas būti tokios 
didelės lietuvių organizacijos 
prezidentu, kad jis jai daro 
didelę gėdą ir pažeminimą, 
tai niekas neabejoja.

Kaip atrodo, Bagočius žada 
nors 
ne

prezidentauti ir toliau, 
paskutiniuose rinkimuose 
gavo daugumos balsų.

or-

Žmonių 
rastis j

Darbo !
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BŪSIĄ ATITRAUKI A 
VOKIEČIŲ STIPRYBĖ 

NUO RUSIJOS FR< INTO

. SLA yra svarbi lietuvių 
ganizacija — didžiausia ma
sinė organizacija. Turėdama 
gerą, pažangią vadovybę, ši
tokia organizacija galėtų vai
dinti svarbiausią rolę visoje 
lietuvių visuomenėje. Gi su 
savo dabartine vadovybe Susi
vienijimas susilaukė labai gi
laus krizio.

Bagočius ir kompanija įieš
ko organizacijoje durnių, ku
rie tikėtų, kad jų siūlomos re
formos patarnaus nariams. O 
tuo tarpu tos reformos labai 
skaudžiai nuskriaus visus se
nesnio amžiaus narius.

Blofais niekas jokios orga
nizacijos nenuvedė geru keliu 
ir nenuves. Jeigu Bagočiui su 
Grigaičiu pavyktų šiame sei
me blofo pagelba delegatus 
apgauti, tai Susivienijimas at
sidurtų dar sunkesnėje padė
tyje.

Washingon, birž. 27. — 
Prezidentas Rooseveltas ir 
Anglijos ministeris pirmi- 

i ninkas W. Churchill išleido 
■ sekamą bendrą pareiškimą, 
paskelbdami pasėkas savo 
pasitarimų Washingtone:

“Prezidentas ir ministe
ris pirmininkas (Churchill), 
besitardami per savaitę, la
bai pilnai palietė visus 
svarbiuosius klausimus ka
ro, kurį Jungtinės Tautos 
veda visuose žemynuose ir 
visose jūrose.

“Mes pilnai pripažinome 
keblumus, su kuriais susi
duriame, bet lygiai pripaži
nome ir pirmenybes, kurių 
mes turime.

“Savo pasitarimus mes 
vedėme, pilnai žinodami 
mūsų priešų galybę ir ap
sukrumą.

“Kas liečia visokiu pabū
klų gamybą, tai peržvelgus 
ją, susidaro džiuginantis 
vaizdas. Dar nepagamina
ma jų visai tiek per mėne
sį, kiek buvo planuojama, 
bet jau sparčiai artinamasi 

I prie planuoto kiekio.
“Kadangi karas plačiai

apėmė visas pasaulio dalis, 
tai pergabenimas kovojan
čių jėgų, o kartu ir pristaty

mas karo pabūklų ir reik
menų vis dar tebėra didy
sis uždavinys Jungitnėms 
Tautoms.

“Ašies submarinai vis 
dar nuskandina daug pre
kinių laivų, bet skaičius to
nų naujai pastatomų laivų 
iš tikro didžiai auga kas 
mėnuo. Tikimasi, jog da
rant vienos ir antros šalies 
karo laivynams žingsnius 
suplanuotus šioje konferen
cijoje. bus dar sumažintas 
skandinimas tų (Jungtinių 
Tautų) prekinių laivų.

“Dar niekada pirmiau 
Jungtinės Tautos taip nuo
širdžiai ir smulkmeniškai 
nesusitarė dėlei planų ka
rui laimėti, kaip kad šian
dien.

“Mes pripažįstame ir del
nais plodami sveikiname 
Rusijos pasipriešinimus 
svarbiausiai atakai, 
daro Vokietija,j ir

■

Lietuviškojo Dalinio Raudonojoj Armijoj karys, lietu
vis Balys Jazdauskas, puikiai pasižymėjo- lavinime ki
tų karių; už tai jis gavo nuo savo komandos oficialį 
pagyrimą. (Paveikslas atėjęs per radiją.)

USA ARMIJOS LAIKRAŠ
TIS REIKALAUJA 2-RO 

FRONTO ŠIEMET
Washington. — Oficialis 

Amerikos armijos laikraš
tis “Yank” paskutinėje lai
doje rašo, kad “sekamas 
žingsnis, tai atidaryt antrą 
frontą” prieš Hitlerį Euro- 

i poje. Du ištisi puslapiai yra 
j pavesti raštams apie antro 
fronto reikalą. “Yank” yra 
savaitraštis leidžiamas ei- 

i liniams kareiviams ir sar- 
džentams.

“Talkininkai, turbūt, šie
met įsiverš Europon, ir 
jankiai bus tenai,” sako į- 
vedamasis “Yank” straips
nis apie antrą frontą.

“Yank” mato sekamus 
! ženklus, lemiančius antro

fronto atidarymą:
Sovietų užsienių reikalų 

komisaro Molotovo ir An
glijos premjero Church i ll’io 
atsilankymas Washingtone; 
skaitlingas siuntimas Ame
rikos kariuomenės į Angli
ją; bombardavimas Vokie
tijos didžiuliais anglų or
laivių būriais; Amerikos 
orlaivių žygis prieš Rumu
nijos žibalo šaltinius; bruz
dėjimai prieš nacius visuo
se jų užimtuose kraštuose.

Amerikos k a riuomenės 
Laikraštis “Yank” rašo:

“Mes esame pasiruošę į 
dešinę... Pasiruošę į kai
rę. Pasiruošę i šaudymo 
liniją.”

Po Kupiansko, Naciai 
Į Nieko Svarbaus Nelai

mi Charkovo Fronte

Penkis Kartus Daugiau 
Žūva Fašistų, negu 
Sevastopolio Gynėjų

Rooseveltas ir Chur
chill Planavo Išvien 

Su M. Litvinovu
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir Anglijos 
ministeris pirmininkas 
Winston Churchill “vedė il
gus ir svarbiausius pasita
rimus” su Sovietų ambasa-

Prie Susivienijimo prilipo dorium M. Litvinovu apie 
visai išsigimus troika — Gri-i 
gaitis, Michelsonas ir Stilso- 
nas. Tai trys politiniai parazi
tai, kurie jokio masinio judėji
mo sudaryti nepajėgia, 
jėgia ir neturi.

Pittsburgho seimas 
surasti būdus ir kelius 
sikratymui.

nepa-

turėtų 
jų at-

Tautų

išdirbimą plačiosios strate
gijos laimėti karą, kaip 
pranešė prezidento sekre
torius Stephen T. Early.

Tuose pasitarimuose tai
pgi dalyvavo armijų, laivy
nų ir orlaivynų oficieriai 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos.

Amerikinė spauda įžiūri, 
kad vyriausias klausimas,

Kiekvieną Jungtinių 
nepasisekimą Grigaitis užtem
pia ant hitlerinio kurpalio ir! kurį jie svarstė, tai buvo,
panaudoja pronaciškai propa
gandai.

Taip, ve, dabar, anglų ne
pasisekimą Afrikoje “Naujie
nose” (birželio 24) jisai pa
naudoja agitacijai prieš ati
darymą antro fronto Europo
je prieš Hitlerį.

Ar bereikia gražesnio ir 
vertesnio patarnavimo Ameri
kos ir visų Jungtinių Tautų 
mirtinam priešui ?

Argi ne faktas, kad 
dien Hitleris labiausiai 
antro fronto Europoje?

galų gale, atidarymas ant
ro fronto Europoj prieš 
Hitlerį.

kurią 
mes 

džiaugiamės puikiu pasi
priešinimu Chinijos armi
jos. Buvo smulkmeniškai 
svarstoma su kariniais mū
sų patarėjais, kokiomis 
priemonėmis veikti prieš 
Japoniją ir kaip pagelbėti 
Chinijai.

“Tikrieji planai, dėl su
prantamų priežasčių, nega
li būti atidengti, tačiaus 
galime pasakyt, jog busi
mieji veiksmai, smulkme
niškai apsvarstyti mūsų 
pasitarimuose Washingto
ne, nukreips vokiečių stip
rybę nuo atakos, jų veda
mos prieš Rusiją.

“Ministeris pirmininkas 
(Churchill) ir prezidentas 
buvo du kartu pirmiau su
sitikę, kartą 1941 m. rug
pjūty j, o paskui 1941 m. 
gruodyj. Jiedu neturi jo
kios abejonės, jog dabarti
nė padėtis yra geresnė 
mums laimėti pergaję, negu 
buvo pereitų metų rugpjū
tyje ar gruodyje.”

Naciai Tik už 5 Myliy 
Nuo Matruh, Egipte

Premjeras Churchill
Išlaikysiąs Kvotimus

šian- 
bijo

Naciai Išžudė Visus 
Žydus Šiauliuose

KUIBIŠEV, SSRS. — Iš- 
trūkęs iš nacių nelaisvės, 
vienas raudonarmiečių ko- 
mandierius pranešė, 
hitlerininkai išžudė 
žydus Šiauliuose.

kad 
visus

Lite-Jūs draugai, Lietuvių 
ratūros Draugijos apskričių 
vadai, susirūpinkite organiza
cijos padėtimi.

Jūs, Chicagos apskričio ve
teranai, ar ir vėl lauksite pa
baigos metų ir nepažiūrėsite, 
kaip stovi kuopos jūsų apskri- 
tyje?

Padėtis jūsų apskrityje pu
sėtinai prasta. Iš apie 650 na
rių Šiemet duokles tėra mokė
ję apie keturi Šimtai.

Chungking. — Japnai 
atėmė iš chinų Lishui su 
orlaivių stovykla ir 
riavo Kweiki.

atka-

orlai-London. — Nacių 
viai smarkiai bombardavo 
Norwichą, Anglijoj.

Taipgi blogai stovi Ohio ap
skritys. Ten iš apie 230 narių 
lėra mokėję šiemet duokles 
ne daugiau kaip šimtas.

London, birž. 28. — Vo
kiečių maršalo Rommelio 
kariuomenė numaršavo jau 
125 mylias per šiaurinį 
Elgin tą ir dabar randasi tik 
už 5-kių mylių nuo Matruh 
miesto, kuris yra geležin
kelio centras ir svarbus an
glų punktas prie Vidurže
mio Jūros. Gal jau prasidė
jo didelis mūšis tarp nacių 
ir anglų dėl Matruh.

Rombiniai Amerikos or
laiviai pleškina nacių tro- 
kus, tankus, jų kariuomenę 
ir lėktuvų stovyklas. Ame
rikiniai torpedlaiviai nus
kandino tris fašistų laivus, 
vežusius kariuomenę ir rei
kmenis į Egiptą.

London, birž. 28. — Pra
nešama, kad Anglijos mini
steris pirmininkas Winston 
Churchill, sugrįžęs iš Wa- 
shingtono, bus šiandien 
kvočiamas anglų seime, ko
dėl Anglijos armija tapo 
sumušta Libijoj, prarado 
Tobruką ir 25,000 kariuo
menės, kurią fašistai paė
mė ten į nelaisvę.

Įnešta sumanymas pa
reikšt Churchill’iui nepasi
tikėjimą; bet suprantama, 
kad gal tik pora desėtkų 
seimo atstovų balsuos už 
tokį sumanymą prieš Chur- 
chillį.

Maskva, birž. 28. — Na
ciai su 400 tanku ir šimtais 

į orlaivių smigikų despera
tiškai stengiasi 
Sovietų liniją Kupiansko 
srity j, 
Sovietinė kariuomenė kai 
kur po truputį traukiasi at
gal, pildama į hitlerininkus 
perkūnišką ugnį ir daryda
ma jiem didžių 
Bet naciai po 
nieko svarbaus 
Jie tik melavo, 
būk užėmę Izium miestą. 
Sovietai visur išlaikė savo 
linijas čielybėje.

Raudonoji Armija atka
riavo kelias svarbias pozi
cijas ties Oskol upe, netoli 
Kupiansko, ir kontr-ata- 
kuoja vokiečius.

prakirst

Charkovo fronte.

nuostolių. 
Kupiansko 

nepaėmė, 
skelbdami,

Amerikiečių Orlaivių 
Stovyklos Anglijoj

London. — Anglijoj jau 
įsteigta stovyklos, iš kur 
Amerikos orlaiviai bombar
duos nacius.

AMERIKOS OFICIERIAI, APLANKĘ S0 VIETŲ FRONTĄ GAVO PUIKŲ ĮSPŪDĮ
Maskva. —Amerikos am

basados kariniai nariai, 
pulkininkas Joseph A. Mi
chela ir majoras Richard 
Park atsilankė į vieną dalį 
Sovietų karo fronto prieš 
vokiečius. Su jais buvo ir 
du Anglijos oficieriai. Juoą 
nuoširdžiai priėmė sovieti
nis generolas Ivan Fediu- 
minski, kurio komandoje 
praeitą žiemą raudonarmie
čiai sumušė nacius Tichvi- 
no srityje.

Sugrįžęs po fronto apžiū
rėjimo, amerikietis pulki
ninkas Michela sakė kores
pondentams:

“ Aš esu tikras, jog ži
nios, kurias mes gavome 
šioje kelionėje, bus naudin
gos mūsų kariuomenei.”

Tie amerikiečių ir anglų 
oficieriai aplankė tokių 
fronto dalį, kur labai sun
ku kariauti: žemė ištižus 
nuo ilgiausio per 26 metus 
lietaus ir vis dar lyja. Pul
kininkas Michela atrado, 
kad Sovietų pabūklai visai 
geri, oficieriai gabūs, ka
reiviai labai tvarkūs ir visi 
draugingi.

Generolas Fediuminskis, 
tik 42 metų amžiaus, yra 
“apsukrus ir gudrus, kaip 
velnias,” sako amerikietis 
pulkininkas Michela:

“Fediuminskio štabo ofi
cieriai dar jaunesni, dau
giausiai tik truputį vyres
ni kaip 30 metų, ir visi ap
sukrūs, gabūs ir, po šimts 
pypkių, draugingi.

dienos. Smar- 
artilerija, bet 
veiksmai šiek 

Vokiečiai ir 
kelis jardus 

pirmyn

Maskva, birž. 28. — Šim
tai naciu orlaiviu vis neat- 
laidžiai bombarduoja Seva
stopolį jau 22 
kiai veikia jų 
jų pėstininkų 
tiek atslūgo, 
rumunai tik
kai kur pasivarė 
prieš Sevastopolio liniją, 
bet jų penkis kartus dau
giau žuvo, negu Sevastopę- 
lio gynėjų.

Tik į vieną dalį šio fron
to vokiečiai numetė 50 
traukinių bombų ir kanuo- 
linių šovinių iš viso, ir tai 
nepramušė sovietinių pozi
cijų.

Prie Sevastopolio fašistai 
per tris savaites prarado 
jau 50,000 kariuomenės ir 
200 tankų.

Suimti Sprogdintojai, 
Įgabenti Nacių Subma 

rinų į Ameriką

“Kareiviai gerai maitina
mi, pilni pasitikėjimo lai
mėt ir jų ūpas puikus, ne
paisant lietaus, kuris tęsia
si jau beveik du mėnesiai.

“Šis atsilankymas fron- 
tan tikrai padarė man gi
laus įspūdžio ir aš sugrįžau 
iš fronto net su geresne 
nuomone apie juos, negu aš 
turėjau vykdamas ten.”

Žemė pavirtus klampynė
mis, lietus pliaupia, bet so
vietiniai žvalgai nuolat ir 
smarkiai veikia, ir artileri
ja laiks nuo laiko apšaudo 
priešų pozicijas. Kareiviai 
smagūs, nežiūrint tokio o- 
ro. Jų ginklai gerai išalie- 
juoti, sako pulkininkas Mi
chela:

“O kada žmogus matai

kareivius, stovinčius dumb
le iki kelių ir aliejuojan- 
čius savo šautuvus, tai reiš
kia, kad tai labai geri ka
reiviai.”

Sovietiniai kareiviai ge
rai susipažinę su karo eiga 
ir politika, pastebėjo pulki
ninkas Michela. Jis matė 
juos susirenkant grupėmis 
po 30 ar 40 anksti iš ryto 
ir klausantis naujausių ži
nių skaitymo.

“Aš mačiau, ką tik norė
jau, ir nė vienas mano klau
simas nebuvo praleistas be 
atsakymo,” pridūrė Ameri
kos pulkininkas Michela. 
Jis aplankė frontą atimtoj 
iš vokiečių vietoj ir matė 
valstiečius dirbant laukus 
iki pat fronto linijos.

New York. — Vokiečių 
submarinai birž. 13-17 d. 
iškėlė aštuonis sabotažuo- 
tojus su sprogimais į Long 
Island, N. Y., ir į Floridą. 
Amerikos valdžios agentai 
suėmė juos birželio 20-25 
d. ir rado jų paslėptas dė
žes smarkiausių TNT spro
gimų; taipgi sučiupo pas 
juos apie 150 
dolerių.

Hitlerininkai 
juos sprogdint Amerikoje 
aliumino ir amunicijos fa
brikus, geležinkelius, elek
tros dirbyklas, didžiuosius r 
tiltus, kanalus ir tt, kaip \ 
kad tie sabotažninkai prisi
pažino.

Visi jie kadaise gyveno 
Amerikoje, o du buvo ir na- 
tųralizuoti Šios Šalies pilie
čiai.

Jiem visiem gręsia mir
ties bausmė, pagal karo lai
ko įstatus.

tūkstančių

atsiuntė
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Lidice ir Lezaky
Vokiškieji bestijos iš pagrindų sunai

kino vieną Čechoslovakijos miestelį, va
dinamą Lidice. Jie atliko šį baisų žygį, 
teisindamiesi, būk Lidicės gyventojai 
slėpę tuos didvyrius, kurie suvarė į ko
riką Heydrichą keletą šūvių, nuo kurių 
jis ir pastipo. Naciai ne tik sunaikino šį 
miestelį, — jie išžudė, ir jo gyventojus. 
Daugiau: jie išbraukė iš visų knygų Li-. 
dicės vardą: jie įsakė gyventojams nie
kur to žodžio nebeminėti.

Kiek vėliau tie patys barbariškieji hu
nai Mmąjlįjįo Jkitą Čechoslovakijos mies
telį, luėžaky. Tai mažas miestelis, su a- 
pie 100 gyventojų, kurie visi buvo išsker
sti ir jų nameliai — paversti į pelenus. 
Lezakio gyventojams buvo primesta tas 
“nusižengimas,” būk jie slėpę parašiutis- 
tus, nusileidusius pas juos kovai prieš 
hitlerininkus, prieš okupantus.

Naciškieji barbarai, vadinasi, jau du 
miesteliu sunaikino sąmoningai ir pla
ningai. Jie pasirįžo išbraukt tų miestelių 
vardus iš visų archyvų. Bet šitie žmo
gėdros, šitie razbaininkai turėtų žinoti 
vieną dalyką: Lidice ir Lezaky vardai 
bus žirtomi žmonijos istorijoje tuomet, 
kai visi budeliai naciai bus supuvę, kai 
apie juos žmonijoje pasiliks tik šlykštus 
prisiminimas. Lidicę ir Lezaky mieste
lius įamžino patys naciai - budeliai.

Generolas D. Eisenhoįveris
Londone

Smagiai Amerikos žmonės pasitiko ži
nią iš Washingtono, kad Londonan tapo 
pasiųstas majoras-generolas Dwight D. 
Eisenhower’is. Jis bus vyriausiuoju va
du “Jungtinių Valstijų karo jėgų, ope
ruojančių europiniame kare.”

Kodėl gi ši žinia yra smagi ? Kodėl dėl 
generolo Eisenhowerio apsistojimo Lon
done žmonės džiaugiasi?

Dėlto, kad tai yra ženklas, jog antra
sis frontas Europoje neužilgo bus atida
rytas. Todėl, kad daromi žingsniai Hit
leriui dar šiais metais sunaikinti!

Kanados Lietuvių Kongresas
Šiuos žodžius rašant, renkasi atstovai 

j Trečiąjį Kanados Lietuvių Kongresą 
(jis įvyko šeštadienį ir sekmadienį Mon- 
trealyj). “Liaudies Balsas”, Kanados 
lietuvių savaitraštis, parašė dėl šito 
Kongreso straipsnį, kuris skamba:

“Iki Trečiojo Kanados Lietuvių Kon
greso jau tik kelios dienos. Dabar jau 
galima matyti, kaip buvo prie jo rengia- 

^masi, kaip Kanados lietuviai užsiintere
savę juomi ir tais kilniais klausimais, 
kurie bus svarstomi Kongrese. Iš to vis
ko, kas buvo pranešta per “Liaudies 
Balsą,” kas buvo jame rašyta Kongreso

reikalu, aiškiai matyti, kad Kanados lie
tuviai susirūpinę Kongresu ir pasiryžę 
nugalėti didelius sunkumus, kad Kongre
sas būtų pasekmingas.

“Vien delegatų išrinkimai rodo, kaip 
Kanados lietuviai įvertina tą Kanados 
lietuvių susiėjimą. Winnipegas, pavyz
džiui, kitais metais turėjo po vieną dele
gatą, o šiemet jis siunčia du delegatus. 
Windsoras pirmuose kongresuose netu
rėjo savo delegato, o šiame turės. Wind- 
soro lietuvių kolonija nedidelė, bet pasi
ryžo siųsti delegatą. Hamiltonas ir šie- 
meta siunčia delegatą. Torontas turės 14 
ar apie tiek delegatų, nepaisant to, kad 
dabar kelionės delegatams kainuos dvi
gubai brangiau. Sudburis stovi už Kon
gresą, bet neišgali pasiųsti delegatą dėl 
darbo sąlygų. Ir gerai jie daro. Nikelis 
dabar labai reikalingas. Kasdami nikelį 
jie atliks savo pareigas. O kas bus Kon
grese nutarta, jie pasirengę pravesti gy
venimam

“Organizacijos, kurios dalyvaus šia
me Kongrese, yra daug pasidarbavusios, 
kaip dėl Sovietų Sąjungos paramos, taip 
ir Kanados kariškose pastangose, bet jos 
puikiai supranta, kad kova prieš akis 
labai didelė ir reikalaujanti daug dides
nių pastangų, negu kad buvo dedama iki 
Šioliai. Jos nori per savo delegatus išdis- 
kusuoti esančią padėtį ir išdirbti sau 
bendrą programą, kaip pakelti tas pa
stangas tarp Kanados lietuvių. Jos taip 
pat numato, kad nazizmas vistiek bus 
sumuštas ir jo aukai Lietuvai bus rei
kalinga pagalba. Dabar, S. Sąjungai ve
dant tokią milžinišką kovą, ir lietuviuose 
kyla nuomonė, kad ji užsitarnauja di
desnės paramos medikaliais ir kitais da
lykais.”

“Naujienos” ir Vėl Apsimelavo
Pro-nacių “Naujienos,” kurios uoliai 

skleidžia nacių propagandą Amerikos 
lietuvių tarpe, be^nelo negali žengti nei 
žingsnio. Jos (numeryj 141) pastato di
delį klausimą: “Kažin, ar dar gyvas?” 
Klausimą stato ar gyvas buvęs Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Washingtone 
Konstantinas Umanskis. Ir paskui plus
ta Sovietų Sąjungą ir patį Umanskį, pa
sakodamos, kad jo niekur “nematyti,” 
kad gal jis jau “likviduotas” arba “iš
vežtas.” Pro-nacių “.Naujienos” niekino 
Sovietų Sąjungos vyriausybę, kad ji su
gavo Hitlerio ir Japonijos.šnipus Tu- 
chačevskį, Uborevičių ir sušaudė. Jos 
dabar vėl plūsta Sovietus, j ieškodamos 
Umanskio.

'Apie Konstantiną Umanskį nebuvo jo
kių slaptybių. Kada jį pakeitė Washing
tone Maksimas Litvinovas, tai Umanskis 
grįžo į Maskvą ir dirba Sovietų Sąjun
gos Informacijų Biure, kuris teikia pa
sauliui žinias. Tą patvirtina ir telegra
ma, gauta “New York Times” iš Mask
vos birželio 22 dieną, tai yra, šešios die
nos po “Naujienų” pajieškojimo.

Sovietų Informacijų Biuro vedėjai, 
priešakyje su Ščerbakovu, davė užsienio 
spaudos atstovams pietus, kur Ščerbako
vas išgėrė stiklą vyno už prezidento Roo- 
sevelto, Anglijos premjero Churchillo ir 
Sovietų Sąjungos premjero Juozo Sta
lino sveikatą.

Ten pat dalyvavo ir Konstantinas U- 
manskis, kurį pro-nacių “Naujienos” jau 
“likvidavo.” Umanskis sveikas, gyvas ir 
sakė, kad kaip Londone, taip ir Washing
tone, kad ten lankėsi SSSR užsienio ko
misaras Molotovas, tai visur jis gavo 
“O. K.” — užgyrimą.

Reiškia, Umanskis sveikas, gyvas, dar
buojasi, kad sėkmingiau- sumušus hitle- 
rizmą, o pro-nacių “Naujienos” jį tebe- 
šmeižia.

Amerikos karys, iŠyykstąs kariniams veiksmams, sako sudie savo mylimajai, o 
greta jo — ištikimasis šuniukas. Tokię vaizdų Amerikoje šiuo metu tiek ir tiek.

Apie Tai, Kokia Bus Lietuva, 
Kada Karas Pasibaigs

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

(Pabaiga)
Bet, kaip minėjau, iš 

smetonininko ko geresnio 
tikėtis negi gali.

Skaitytojas gal būt bus 
girdėjęs, kad Brooklyne iš- 
eidinėja lietuvių kalboje 
trockistiniai-smetoniškai-so- 
cijalistiškas laikraštukas 
“N. Gadynė”. Jis irgi pa
sisako, tik jis, reikia pripa
žinti, pasisako gudriau, ne
gu “Keleivis”, negu kiti tos 
veislės laikraščiai. “N. Ga
dynė” pripažįsta, kad Ru
sija (Sovietų Sąjunga) “ne
atsisako nuo pretenzijų at
statyti savo sienas, kaip jos 
buvo 1941 metų birželio 22 
d.... Amerikos oficialinių 
įstaigų aiškinimu, anglų- 
rusų sutartis, išeidama iš 
Atlanto čarterio, tuo pačiu 
pripažįsta sienų klausimą 
atvirą... Bet ir Amerikos 
spaudoje niekur nesakoma, 
kad rusai atsisakę nuo jų 
reikalavimo, kad 1941 me
tų birželio 22 d. sienos bū
tų nuolatinės Rusijos (So
vietų Sąjungos) sienos...”

Kai skaitytojas palygins 
šį pasisakymą su “Kelei
vio” ir kitų “aiškinimu,” 
tik tuomet jis supras, su 
kokiu Babilionijos bokštu 
jis turi reikalo!

Clevelande išęįdįnėja at
viras fašistinis savaitraštis 
“Dirva”. Tam pačiame Cle
velande gyvena ir “tautos 
vadas” su vūdiene. Ne sykį 
ir ne du žvirbliai čirškė, 
kad gąusi “tautos vado” 
plunksna pamargina gan 
nuobodžius “Dirvos” pus
lapius. Netyįrtinčiau, kad 
žemiau cituojamieji žodžiai 
(“Dirva” iš birž. 19 d.) 
yra nubriežti “tautos va
do”, bet negalėčiau to ir 
užginčyti. O tie žodeliai 
gan įdomūs.

“Rusijai (t. y. Sovietų'Są
jungai. R. M.) turės būti 
grąžinta visos žemės, kurias 
ji turėjo užėmus iki birželio 
22, 1941 metų, kuomet Vo
kiečiai Rusiją užpuolė ...”

4—Apie Pabalti j as ir Rusi 
Ir “Dirva” eina toliau, 

negu Pabalčio valstybės. 
Prašau pasiskaityti:

“Visai Europai pavojus iš 
komunizmo pusės neišveng- 
tinas, jeigu bolševikams bus 
leista sauvaliauti — jeigu ir 
nebus leista, tik tegul jie 
jaučiasi gana stiprus —■ jie 
nušluos Vokietiją, Prancū
ziją ir kitas Europos šalis, 
ir atsuks savo raudonus 
dantis prieš pačią Angliją, 
kuri skaitoma kapitalistiš- 
kiausia (?—R. M.) šalis pa
saulyje ir tokiu būdu komu
nistams nekenčiąmiaųsia. Tą 
Maskvos raudoni carai kėsi
nasi daryti .kaip tik aliantai 
pradės sumušti Vokiečius. 
Po Europos, supraptama, 
Amerikos komunistai pradės 
savo atkaklų šios šalies grio
vimo darbą, nuo ten, kur jie 
paliovė, kai Vokiečiai užpuo
lė Rusiją. . .”
Matai, ponas Bąjorai, ar 

ne pęranksti apsidžiaugei?! 
Ir “Dirva” stato “rimtą 
klausimą”:

“Nejaugi taip jau ir lem
ta visam pasauliui virsti ko
munistiškų, vien dėlto, kad 
pąsitaikė Stalinui patapti 
Amerikos ir Anglijos .karo 
partneriu, ir tos šalys deda 
pastangas gelbėti Rusams 
prieš Vokiečius užpuolė- 
lius?..

Rašo Rojus Mizara
Ir Clevelando fašistų lai

kraštis prideda:
“Mūsų darbas pasidaro 

sunkesnis ir didesnis...”
Koks darbas ? Kovoti 

prieš teikimą Sovietų Są
jungai pagalbos?

Atrodo, kad virš paminė
tieji žodžiai yra parašyti 
ne Karpiaus, ne “tautos va
do”, bet paties Goebbelso. 
Perdėm ir perdėm čia kyšo 
vienas dalykas: Vokietija 
yra Amerikos draugas, o 
Sovietų Sąjunga — josios 
vyriausias priešas. Aiškiai 
ir atvirai pasakyti, kad 
mes turime kariauti ne 
prieš fašistų Ašį, o prieš 
Sovietų Sąjungą, žinoma, 
“Dirva” nepasako, nes bi
josi. Bet kiekvienas skai
tytojas pasidarys tą išva
dą. Kadaise ir Grigaitis ir 
Šimutis darė panašias išva
das, bet pastaruoju laiku 
jie kažin kaip tai susilaiko, 
nedrįsta,— gal bijodamiesi 
skaitytojų, gal ko kito, ne
žinau.

Faktinai, kiekvienas pa
minėtųjų laikraščių slepia 
tą faktą, kad Amerika, Di
džioji Britanija ir Sovietų 
Sąjunga yra talkininkai, 
kad jie sudarė sutartis su
mušimui žmonijos priešo — 
hitlerizmo ir jo talkininkų, 
kad šitos trys šalys susita
rė dėl pokarinio pasaulio 
atsteįgimo. Nei vienas ne
drįsta savo skaitytojams 
pasakyti, kad šis karas yra 
žmonių karas, kad po jo 
bus žmonių taika. Nedrįsta 
jie pasakyti, kad Hitleris 
turi būti pirmiau sumuštas, 
o tik tuomet Lietuva bus 
išlaisvinta!

Kodėl? Kodėl jie taip da
ro? !

Todėl, kad jų simpatijos 
buvo ir tebėra su Hitleriu. 
Todėl, kad jie dar ir šian
dien tebeskelbia šlykščią 
Hitlerio propagandą!

Eisime dar toliau. Nei 
žodelis nebuvo ištartas apie 
“Draugą” ir “Naujienas.” 
Kaip gi tiedu laikraščiai 
įvertino šias svarbias su
tartis, kurios buvo padary
tos Molotovui esant Londo
ne ir Washingtone?

“Draugas” (iš birž. 13 
d.) skelbia, jog “Rusija... 
padarė didelę koncesiją,” 
ir tai esąs “didelis ne tik 
Lietuvos, bet visų mažųjų 
pavergtųjų tautų laimėji
mas!” Vadinasi, Rusijos 
koncesija padėjo mažosiom 
tautom. Nori su Rusija su
tikti ar nenori, ji visvien 
gelbsti mažoj om tautom,— 
vienaip ar kitaip.

Tas pats “Draugas” iš 
birž. 19 d. jau nerašo apie 
“Rusijos koncesijas,” bet 
žymi, kad Jungtinės Valsti
jos pareikalavusios iš So- 
vietij Sąjungos, kad ji “nu
stotų reiškusi savo preten? 
zijąs prie Baltijos valsty
bių...” Pagal šį “D-go” 
posmą išeina, kad viskas 
turį būti palikta Hitleriui, 
—tegu jis smaugia Pabal
čio kraštus, tegu jis turi 
sau pretenzijas juose, bet 
SSSR — ne ’

Dar kitam savo numeryj 
(“D-gas” iš birž. 22 d.) tas 
pats laikraštis rašo, jog kle
rikalai yrą įsitikinę “kad 
nebus leista nei rusams, nei 
kitiems į Lietuvą ateiti ir 
ją pąvergti.”

Ir čia prisimena žymiau?.

šioj o Amerikos generolo 
MacArthuro žodžiai, pa
reikšti birželio 22 dieną. 
Svei kindamas R a udonąj ą 
Armiją, generolas MacAr- 
thuras šitaip užbaigė:

“Šiandien laisvi pasaulio 
žmonės vienijasi sveikinti 
tą didžiąją armiją (Raudo
nąją Armiją) ir didžiąją 
tautą, kuri taip garbingai 
iš vien su mumis kovoja 
dėl pergalės, laisvės ir liuo- 
sybės.”

Šitaip kalba patsai žy
miausias šių dienų Ameri
kos generolas MacArthuras 
apie Sovietų Sąjungą. Bet 
“Draugo” redaktorius įsi
drąsina ir pareiškia, kad 
rusams (“rusais” klerika
lai, socijalfašistai ir fašis
tai vadina visus Sovietų 
Sąjungos žmones) nevalia 
įkišti koją į Lietuvą. Pagal 
“Draugą,” viskas šitąip turi 
būti: Kai Raudonoji Armi
ja pradės savo ofensyvą, 
kai ji pradės stumti vokie
čius atgal, tai, atstumus iki 
Lietuvos sienos, turi ten ir 
sustoti, nes toliau eiti jai 
nevalia, to neįeisiąs kleri- 
kališkai aiškinamas Atlan
to Čarteris!

Ar reikia aiškinti, jog ši- 
tokis “Draugo” pasisaky
mas dar kartą parodo jį 
esant ne Jungtinėms Tau
toms pritariančiu, bet Hit
leriui? Ar reikia, pagaliau, 
aiškinti, kad tai yra dide
lis nonsensas?!

Tačiau, nereikia manyti, 
kad didelius nonsensus ga
li parašyti mažamoksliai 
žmonės, toki, kaip p. Šimu
tis. Oi, ne! Pasitaiko kvai
lybių pakepti ir “didžiai 
mokytiems” vyrams, pasi
taiko jų, na, ir p. Grigai
čiui. Parašęs įvedamąjį 
apie Molotovo vizitus Lon
done ir Washingtone, p. 
Grigaitis šitaip užbaigia:

žodžiu, Maskvos pretenzi
jos tapo atmestos. Demokra
tijos pergalėjo. (“N.” iš bir
želio 12 d.)
Kaip gerai! Demokrati

jos pergalėjo. Jeigu jos 
pergalėjo, tai Molotovas tu
rėjo būti labai nepasitenki
nęs, nes buvo nugalėtas. 
Bet kodėl jis, sugrįžęs 
Maskvon, taip džiaugėsi sa
vo vizitais, savo laimėji
mais? Ir vėl misterija!

Toliau Čikagos galvočius 
brenda giliau:

“Londone pasirašyta bri- 
tų-sovietų sutartis todėl rei
škia skaudų moralinį pralai
mėjimą Stalino rusų imperi
jos ‘žemių rinkimo’ politi
kai ...” (“N.” iš birželio 13 
d.) •
Atsiminkime, visas kul

tūriškas pasaulis skelbė, 
kad Londone pasirašyta 
sutartis reiškia s k a ų dų 
smūgį Hitleriui ir visai fa? 
šistinei Ašiai, na, o Grigai* 
tis skelbia, jog tai smūgis 
Stalinui. Ir reikia Stalinui 
šitaip padaryti: jis pasiun
tė Molotovą Londonan, kad 
šis pasirašytų sutartį, kuri 
reikštų jam, Stalinui, mo
ralinį pralaimėjimą!...

(Beje, kaip Grigaitis iš
aiškins tą faktą, kad Sta
linas dar gyvas, kad jo vy
riausybė dar veikia? Argi 
tai buvo ne “pats” Grigai
tis, kuris prieš metus laike 
skelbė, kad “Stalino dikta
tūra” per kelias savaites
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ar mėnesius bus nuversta, 
o Hitleris Tarybų Sąjungoj 
atsteigs demokratiją?! Nu- 
simeluota čia, ar kas?!)

Praėjus porai dienų, p. 
Grigaitis ir vėl rašo:

“Paleckis su savo drau- 
gaiš dabar turės pasijieško
ti kitokio užsiėmimo, nes 
‘tarybinių’ komisarų port
feliai bus išmesti į sąšlavy
ną ...” (“N.” iš birž. 15 d.) 
Stebiuosi vienu dalyku: 

Argi Paleckis dar gyvas? 
Juk “Naujienos” jį jau se
niai buvo palaidojusios!

Reikia skaityti vistik di
deliu progresu, kad p. Gri
gaitis suteikė teisę Palec
kiui gyventi!

Na, dabar dėl Paleckio 
portfelio.

Ar tarybinės Lietuvos 
respublikos prezidentas ne
šiojasi kokį portfelių ar ne, 
nežinau. Ir tai ne tiek tas 
čia svarbu. Svarbiau, ką 
Justas Paleckis sako ir da
ro.

Štai š. m. birželio 19 d. 
Maskvoje buvo sujauktas 
visos SSSR aukščiausias 
sovietas (parlamentas) į 
specijalę sesiją išklausyti 
Molotovo pranešimo apie 
padarytąją sutartį su Di
džiąja Britanija. Po Molo
tovo pranešimo, atsistoja 
Justas Paleckis, einąs ta
rybinės Lietuvos respubli
kos prezidento pareigas, o 
taipgi pareigas visos SSSR 
vice-prezidento. Ir jis savo 
kalboje pareiškia, kad Lie
tuvos žmones džiaugiasi 
Anglų - Sovietų sutartimi, 
kaipo dideliu žingsniu ke
lyje į pergalę. Toliau Palec
kis nurodinėjo, kas dabar 
darosi nacių okupuotoje 
Lietuvoje, kaip ten žmonės 
kovoja prieš okupantą. Sa
vo kalbą Paleckis baigė 
šiais reikšmingais žodžiais:

“Lietuviai nesigailės pa
stangų priešui sunaikinti ir 
jie padidins savo smūgius 
prieš fašistiškus banditus. 
Lietuviai partizanai naikina 
vokiečių okupantų užnuga
rį, mušdami jųjų jėgas vi
sur.

“Lietuviai, esantieji Rau
donosios Armijos eilėse, vy
kins Stalino įsakymą, kad 
dar 1942 metais vokiški už* 
puolikai būtų išvalyti iš 
Tarybų žemes, ir jie vėl iš
kels raudonąją vėliavą se
nojoj tarybinės Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, ant Ge
dimino kalno.”

Kaip matome, “Naujie
nos” liepė Paleckiui pasi- 
jieškoti “kitokio užsiėmi
mo” birželio 15 d., bet Pa
leckis jų nepaklausė ir bir
želio 19 dieną dar vis tebe
ėjo tas pačias pareigas! 
Kaip čia yra, kad Paleckis 
atsisako klausyti Grigai
čio?!

Nei Molotovo, nei Palec
kio kalbose niekur nėra pa
rodyta jokio nusiminimo 
Londono ir Washingtono 
sutartimis. Ir man norisi 
padaryti sekamos išvados:

1. Tarybinė Lietuvos res
publikos vyriausybė, su 
Justu Paleckiu galvinyj, 
reiškia didelio džiaugsmo 
Londono ir Washingtono 
sutartimis; Amerikoj^ gy
veną lietuviai, kuriems rū
pi matyti laisvą i r laimingą 
savo tėvų žemę, džiaugiasi 
Molotovo sutartimi su An
glija ir susitarimu su pre
zidentu Rooseveltu.

2. Na, ir Lietuvos liau
dies priešai, hitlerininkai, 
kurie dar ir šiandien tebe
skleidžia Goebbelso propa
gandą savo spaudoje, kurie 
dar ir šiandien nuodina tū
los lietuvių visuomenės da
lies protus naciškais nuo
dais, taipgi esą pasitenkinę 
(apart “tautos vado” ir

(Tąsa ant 8-člo e11®1*).
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su priešu. Besiartinant į vietą, kur

metu krito į žemę 
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jtija ar frakcija. Vienok gi visi; 
į labai geri, draugiški žmonės.
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Gražina, Narsioji Lietuvos Kovotoja Prieš 
Amžinus Lietuvių Tautos Priešus, 

Vokiškuosius Bestijas

APIE TAI, KOKIA BUS LIETUVA, KADA KARAS PASIBAIGS
(Tąsa)

Bet Liūtauro karžygiams nebuvo laiko dai
rytis į girios glūdumas. Kur galėjo, lėkė, kaip 
vėjas.
žingsniu 
ti visas 
susitikti 
buvo sustojusi ordeno kariuomenė, prijojo gi
lų ir platų upokšnį. Iš visų pusių lydimas 
kvepiančio miško ir dengiamas šešėlių, upelis 
bėgo, apsukdamas kalnus ir kitas pakilesnes 
vietas. Vietomis, lyg pabūgęs, sprūdo pro 
smiltėtas ar siūbuojančiais ąžuolynais apau
gusias aukštumas ir, lyg norėdamas pasislėp
ti, lindo po giliu 
kenosi jau visai 
nes.

Šitoje vietoje
nės būriai. Toliau joti nebebuvo reikalo. Nuo 
kalnelio jau aiškiai girdėjosi besiartinančių 
priešininkų žingsniai. Kai šalimais prasisky
rė debesys, mėnulio veidas ėmė žerte žerti 
šviesą, šaltas ir sustingęs jo spindėjimas pri
minė vario ar plieno žvilgesį. Liūtauro kar
žygiai jau aiškiai galėjo įžiūrėti ginklais ap- 
sikorusias minias. Jų buvo tiek daug, kad 
kuone visas akiratis atrodė esąs pėsčiųjų ir 
raitelių apgultas.

Toliau dar puikiau mandravos prieš mėnulį 
kalnai ir aplink ošiančios girios. Pūsterėjus 
smarkesniam vėjui, atrodė, kad pleveno kaž
kokie žali visatos rūbai, o ne platūs lapai. 
Kiekvieno sušlamėjimo 
smarkus rasos lietus, 
žėrėjo, lyg tai būtų 
perlai.

Tačiau neilgai teko 
vių vadas, išgirdęs jau visai besiartinančius 
priešininkus, pasišaukė į save Rimvydą. Da
bar jo susijaudinimas buvo jau visai atvėsęs. 
Jis griežtai ir, kaip paprastai, tvirtai skam
bančiais žodžiais, tarė:

— Tvarkyk ir sumaningai vesk kariuome
nę. Žiūrėk, kad mūsų puolimas nebūtų pra
žūtingas. Jei abu įkinkysime savo protą, su
manumą ir prietyrą, kovą turime laimėti. 
Pirmyn!

Ir kaip viesulas, pasileido į priešininkų pu-

Ordeno kareiviai, pažinę žinomo savo nar
sumu ir jėga Naujapilio kunigaikščio šarvus 
ir šalmą, iš karto pabūgo ir pradėjo trauktis. 
Liūtauro narsumas kryžiuočių jau nekartą bu
vo patirtas, nors 
nigaikštis. Deja, 
tiek pat narsus 
rokai silpnesnis.
8. KUNIGAIKŠTIS

Saulė jau pratirpdė švininius debesis ir vi
sa versme liejosi į žemę. Glūdi tyluma, per 
naktį išlaikiusi savo glėbyje pilį, dar ir dabar 
tebeplaukiojo. Pro storus pilies skliautus 
veržėsi sveikatinga šilumos sriovė.

Kunigaikštis Liutauras pravėrė mieguistas 
akis ir nedrąsiai pradėjo žiūrėti į saulę. Taip, 
jau buvo gerokai išaušę. Tik keista, kodėl 
taip tylu ir net negirdėti trimitininko muzi
kos. Tai pirmą kartą jam taip atsitiko, kad 
taip ilgai miegotų ir dar tokiu laiku. Ne, čia 
kažin kas neaišku ir vargiai suvokiama.

Skubiai pašoko iš guolio, užsimetė ant gal
vos šalimais pamestą šalmą ir išbėgo pro 
ris.

Pilies kieme buvo taip pat tylu, kaip ir 
nigaikščio miegamajame. Pavaikščiojęs 
linkui, pamatė, kad ir vartai užrakinti, 
bar Liūtauro protas visai susimaišė. Jis puolė 
j žmonos kambarį, bet nei jame, nei kitose 
menėse nebuvo nė jokios gyvos dvasios.

Staiga jis prisiminė vakarykščius Gražinos 
žodžius. Jinai buvo kalbinusi nesusidėti su 
kryžiuočiais. Ji prašė atsakyti ordeno pasiun
tiniams, kad jie nešdintųsi į savo žemes. Ji
sai žmonos nepaklausęs ir pasilikęs ištikimas 
savo žodžiams. Bet kas čia dabar dedasi, kur 
yra pilies vyrai? Nejaugi Gražina būtų jo ne
paklausius ir ... Bet juk tai baisu, tai neti
kėtina !

, Lyg koks pamišėlis, Liutauras klaidžiai 
žvalgėsi aplinkui, bet ir tai nieko nepadėjo. 
Jį supo paslaptis tamsi, kaip ilgas rudenio 
vidurnaktis. Jis vėl sugrįžo į pilį ir pažvelgė 
į sieną, kur būdavo sudėti jo karo ginklai.

Perkūne! Tų ginklų vietoje bepilkavo gūdi 
siena ir senas, niekam tikęs durtuvas.

Kunigaiktis susiėmė rankom už galvos ir, 
kaip palaužtas ąžuolas, suklupo vidury me
nės. Dabar jis suprato, kad yra apeitas. Jo 
šarvais ir ginklais, greičiausiai, bus pasinau
dojusi jo žmona, Gražina.

— Dievai aukščiausieji! — sušuko didelio 
gailesčio ir pykčio suspaustas Liutauras. — 

leidžiate tyčiotis iš Naujapilio kunigaikš
čio? Kam leidžiate tyčiotis iš kario, kuris taip 

savo kraštą ir.. . savo Gražiną? Argi aš 
aukų nedėjau, ar skobnių midumi ne
jau?
Dievai netarė nė žodžio. Tuo tarpu ku- 

io balsas nutrūko. Į jo širdį pradė- 
rbtis gūdi ir klaiki mintis. Liūtauras 

aiškiai suprato Gražinos išvakarėse sa-

kytųjų žodžių prasmę:
—Jeigu tui neginsi naujapiliškių nuo prie

šų, tai kas nors kitas turės atpirkti tavo kal
tes.

Taip! Tai ji, tai Gražina pasipriešino jo va
liai ir pati išėjo kautis su kryžiuočiais! Kitaip 
ir būti negali!

— Ak, Gražina, Gražina, mano brangioji! 
Ką tu darai, ką tu darai! — sušuko Liutau
ras, net pats nesuprasdamas gerai savo žo
džių. Jame dar ligšiol tebeviręs vakarykštis 
apsvaigimas ištirpo baimėje ir gailestyje.

— Gražina, juk tu kovos lauke gali ir žūti!
Paskutinius žodžius jis ištarė taip klaikiai 

ir tyliai, kad net pats jų išsigando. Juo ilgiau 
grūmėsi jo širdy sąžinės balsas, juo labiau 
ėmė jis gailėtis savo nedovanotinos klaidos 
— sumanymo susidraugauti su amžinaisiais 
Lietuvos priešais. Raudonos ir nepaprastai 
raibios saulėtekio pašvaistės jam priminė ko
vos lauke besiliejantį kraują, kuriame dabar, 
gal mirtiname pavojuje, kaujasi jo mylimoji 
Gražina.

Nieko daugiau nebemąstydamas, apsisiau
tė greitai Liutauras juodu apsiaustu. Išsi
nešė iš ginklų kambario naują šveitrų kardą, 
ir, sėdęs ant juodo žirgo, išjojo slaptuoju 
žemio keliu į vakarus.

Iš ten pavėjui plaukė neaiškūs kovos 
kiai ir žirgų kanopų dundėjimas.

9. PASLAPTINGASIS RAITELIS
Tuo tarpu lietuviai su kryžiuočiais kovėsi 

neišpasakytai baisioje kovoje. Lietuvių vadas 
vis labiau silpo. Kartais, tiesa, užsidegdavo 
jame nepaprasta galybės ugnis. Tada jis 
švaistėsi ir kapojo priešų eiles, kaip tikras 
milžinas. Bet vis dėlto sunkesnėse vietose ne
pajėgė tinkamai pavartoti ginklo. Jau buvo 
bepakliuvąs į kraujo gobšius kryžiuočių nas
rus, tačiau Rimvydo puikiai išmiklinti vyrai 
spėjo jį apginti.

Baisu buvo ir pažvelgti, kaip šiurpulingi ir 
pragaištingi kirčiai lakiojo aplink galvas. Pa
slaptinga dievų burtininkė, Laimė, svarstė 
ištekėjusį kraują, bet ir vienų ir antrų buvo 
po lygiai. Nei vieni, nei kiti vieni kitų neį
veikė. Kryžiuočiai, pamatę, kad vis dėlto lie
tuviai pradeda imti viršų, sutelkė iš visų pa
kraščių savo jėgas ir vėl stojo priešais. Kad 
kitiems būtų drąsiau kovoti, su jais puolė 
kartu ir pats jų vadas. Jų laimei, po kiekvie
no pralaimėjimo plaukė vis nauji ir nauji ko
votojų būriai: su kryžiais apsiaustuose ir žvė
riškomis akimis kaktose.

Pagaliau, nualsinta lietuvių kariuomenė 
pradėjo silpnėti. Kas kartą vis labiau nusto
dami drąsos, mūsų vyrai pradėjo abejoti li
kimu. Laimė pakrypo į ordeno pusę.

Ligšiol paniūrę ir surūgę kryžiuočių veidai 
vėl pradėjo nežmoniškai džiūgauti. Ir jų va
do, kryžiuočių komtūro, akyse sužibėjo džiaug
smo kibirkštis. O pirmiau jo veidas, kaip 
susiraukšlėjusį naginė, drebėjo nuo lietuvių 
kardų žaibavimo. Visi jie šūkavo, kaip įnir
tę giriniai žvėrys, ir žvangino aštriais kar
dais.

— Galas lietuviams! Galas neklaužadų-stab- 
meldžių gaujai! Galas!

Staiga pasigirdo smarkus žirgo kanopų 
dundėjimas ir smarkūs vyriški lietuviški žo
džiai :

— Nepasiduokite! Nepasiduokite!
Mūsiškiai žvilgterėjo į tą 

netikėtai suskambo balsas, 
nustebo.

Nuo kalno, kaip Perkūnas 
sūkurį nepažįstamas raitelis,
kapojo pasagomis žemę ir drebino aplinkui 
stovinčią kariuomenę. Jo juodi rūbai ir pla
ti, pečius dengianti skraistė, plevėsavo, kaip 
milžiniško sakalo sparnai. Aukštas, blizgan
tis šalmas žėrėjo seniai jau užtekėjusios sau
lės spinduliuose, kaip akis veriančiose jiety- 
se. Rankų mostai ir įnirtis, lyg Perkūno strė
lės, gaubėsi klaikumu ir siaubu.

Nespėjo juodasis raitelis įjoti į priešų pu
sę, kaip vėl pasigirdo nežmoniškas klyksmas. 
Deja, dabar ne pergalės šauksmas, o mirtin
gas aimanavimas. Kur tik pasisuko šio pa
slaptingo karžygio žirgas ir mostelėjo ranka, 
ten krito dešimtys geležimis apsikausčiusių 
riterių. Tai buvo smūgiai iš prityrusio ka
rio, nekartą savo dvasią auklėjusio kovos lau
kuose. Tai buvo audra, išsiveržusi iš kovotojo 
širdies ir raumenų. Audra, kuri sumaišo žmo
nes su žirgais ir kruvinus lavonus sutrypia į 
purvinas žemes.

Kartais tas kardų žvangėjimas ir šalmų 
skilimas imdavo bildėti, lyg girioj kertami 
medžiai. Rodos, girdi, kaip audra ar kirviai 
siūbuojantį girių viešpatį — ąžuolą palaužia. 
Matai, kaip pro išretintų eglių ilgą prošvais
tę pasirodo blizgančius ginklus rankose iškėlę 
kirtikai. Taip visai, kaip kirtėjas, per prie
šų eiles skindamas perdėm tiesų kelią, juo
dasis raitelis pasuko į lietuvių kariuomenės 
pusę.

Ak, skubinkis, narsusis riteri! Nešk lietu
vių /abejojančiai dvasiai pagalbą! Lietuviai 
jos laukia, nes kryžiuočiai jau baigia laimėti 
kovą ir siautėja pergalės šūkavimais.

* (Daugiau bus)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) | sūnų yra Raudonojoj Arini 
Karpiuko organo) tomis 
sutartimis!

Tik šie, atsieit, pasiten
kinę “iš kito galo.”

Bet šia proga norisi pa
sakyti keli žodžiai aukščiau 
minėtų laikraščių redakto- ! 
riams. Liaukitės bent da
bar skleidę šlykščią hitle
rišką propagandą. Bandy
kite susivaldyti. Remkite 
mūsų krašto karines pa
stangas. Remkite Tarybų 
Sąjungos kovotojus prieš 
mūsų krašto neprietelius. 
Dirbkime visi, kad Hitleris 
būtų sunaikintas juo grei
čiausiu laiku. Tik savo dar
bais jūs įrodysite, kad jums 
rūpi matyti laisvą Lietuvą

1 ir saugią Ameriką.
Na, o kai dėl Lietuvos 

ateities: palikime Lietuvos 
žmonėms teisę apsispręsti 
savo likimu. Jie tą padarys, 
kai bus laisvi. O kad jie bus 
laisvi, — tą garantuoja vi-1 
sa pasaulinė padėtis, — la-; 
biausia: Tarybų Sąjungos,! 
Amerikos ir Anglijos jėgos.:

darys politiniai padorus 
žmogus.

Nūnai vyriausias uždavi
nys kiekvienam laisvę my
linčiajam žmogui yra šis: 
kuo greičiausiu laiku su
naikinti Hitlerį ir jo japo
niškus ir itališkus gen gate
rius!

joj, didvyriškai mušančioj 
mūsų bendrą priešą. Tie 
didvyriai, tie Keistučio ir 
Vytauto ainiai, irgi turės 
tarti savo ♦ žodi dėl Lietu
vos ateities!

Lietuvos liaudis sykį jau 
tarė savo žodi dėl savo atei
ties. Tai buvo 1940 m., lie
pos mėnesį, — kaip tik be-' 
veik prieš du metus. Ji I 
tuomet nusitarė gyventi ta
rybinėje santvarkoje. Jeigu 
Lietuvos žmonėms tarybinė 
santvarka nepatiks, tai po 
karo, kai Hitlerio govėdos 
bus išguitos iš Lietuvos, 
kai jie bus laisvi, galės pa
sirinkti kitokią santvarką. 
Tai bus jų biznis!

Bet jūs, ponai, redakto-! 
riai, — jūs, kurie tarnau- 
j ate Hitleriui,—n eb an dyki t 
grąžinti Lietuvon “tautos 
vadą,” kad jis ten ir vėl 
žmonėms skūras luptų. Ne
bandykite jūs ten pasiųsti 
savo kokią nors išperėtą 
“valdžią,” nes L i etuvos 

Patys Lietuvos žmonės i žmonės ją pasiųs paskui! i
didvyriškai kovoja pries Hitler; ir jo saiką, o su ja||iia ar vipnnk visi | -
okupantus, naciškus barba-; 
rus. Lietuva pilna partiza
nu.
nusistačiusi prieš von R.en- 
telno budelius, ar jie bus 
vokiečiai, ar lietuviški niek
šai, Amerikoje gyvenančių 
lietuviu hitlerininku sėbrai. 

Tūkstančiai mūsų tautos

dinė& ir gaspadoriai pavaišino 
svečius skania vakariene ir gė
rimais, o svečiai jubilėjantus 
apdovanojo gausybe dovanų, 
kurias sutalpinti Safnulėnai tu
rės pabudavoti porą kambarių 
prie savo stubos. <

Laike linkėjimo prakalbėlių, 
vienas draugas vietoj linkeji- ' 
mo Samulėnams sulaukti gi
lios, žilos senatvės, paprašė 
linksmus svečius ąukų pagel- 
bai karių, sužeistų kovose 
prieš fašistus. Prašymas buvo 
daugelio entuziastiškai ’sutik
tas. Bet buvo ir tokių, kurie po 
biskutį raukėsi.

Aukavo sekami: jubilėjan-

Fitchburge Įvyko pokyliu
kas pagerbimui gerų draugų 
Jono ir Onos Samulėnų jų 25 

i metų vedybinio jubiliejaus 
; proga. Draugai Samu lėnai per 
visą gyvenimo laiką Ameriko- tai Samulėnai $10, P. Alek- 
je stovėjo ir stovi su pažan- Sandra $5, Sebanskiai $2, V. 
giąja lietuvių visuomene, joje ir E. Tamulioniai $2. Po $1 : 
veikia ir gausiai aukoja visuo- M. Andreliūnienė, Vaitkūnas, 
meniškiems reikalams. Nors J. Pilkauskienė, Aukštikalnis, 
jubilėjantai, rodos, visą laiką Sukackienė, M. Zavis, A. Ze- 
pragyveno Fitchburge, vienok, Į konis, Valančauskienė, A. že- 
matyt, kad turi gerų draugų maitis. Po 50c 
gana plačiai, nes j pokylį su
važiavo svečių iš New Yorko, 

.Hartfordo, Bostono, Worceste- 
Į rio, Iludsono, Sudburio, Na
shua, Gardnerio ir daug vie
tinių fitchburgiečių buvo.

Kaip pasirodo, kad Fitch
burge gyvena daug daugiau 
lietuvių, negu kad mes esame 
pripratę manyti. Savo laikais 
fitchburgiečiai yra turėję gan 
veiklias organizacijas, bet da-

ir jums ten lieps eiti!
Jūs geriau bandykite pa- Fitchburgas

Ch. Ališūnas, 
M. Margaitienė, P. Kriščiūnas, 
M. Robins, Aukštikalnis. Su 
smulkiomis aukomis viso su
rinkta $38.10. Pagal jubilėjan- 

i tų norą, aukos paskirta per
duoti Suvienytų Tautų mitinge 
Boston Gardene, Bostone, So- . 
vietų Sąjungos Modikalės Pa- 
gelbos fondam Aukos perduo
tos, kur skirtos.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

kite išsirituliuoti iš fašisti- laiku visi gerai dirba.
nio. kiaušo. Bandykite žiū-j j Samulėnų pokylį atsilan-] 
reti per demokratiškus aki-!kg ir miesto majoras su savo1 
nius. Jei dėsite didelių pa-1 žmona, pasakė prakalbėlę, dė- 
stangų, gal dar ir iš jūs į jo pastangas pataikyt šokti! 
vienas kitas ilgainiui pasi-i lietuvišką polką. Geros gaspa-

Za'vis.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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Aukos Pagalbai
Sovietų Sąjungos

(Tąsa)
—Taip, jūs, naciai, norėjote nupirkti 

senelį Motiejų, — tarė jis. — Jūs paža
dėjote man 2,000 rublių. Nereikia man 
jūsų pinigų, jūs fašistinės kiaulės! So
vietų pilietis neparsiduoda!

Jis nepaisė nacių oficieriaus revolve
rio. Jis žinojo, kad raudonarmiečiai ne
šaudo į' tą pusę iš kulkasvaidžių, nes ne
nori jį nukauti. Vokiečių kariai tą pa
stebėjo ir, jieškodami išsigelbėjimo, puo
lėsi į senelio pusę.

—Draugai, negailėkite senio. Šaudy
kite, kad nei vieno žalčio neliktų gyvo! 
— šaukė senelis, modamas ranka linkui 
raudonarmiečių. Ir tuo kartu jis krito. 
Fašistų oficierius jį nušovė. Bet ir ofi- 
cierius buvo kulkasvaidžių nukirstas.

Raudonarmiečiai puolė ant vokiečių ir 
juos naikino durtuvais ir šautuvų buo
žėmis. Kartu su jais ir Vacius Kuzmi
nas, anūkas senelio. Nei vienas fašistas 
neištrūko. 250 jų lavonų gulėjo pamiš
kėj.

PARTIZANAI LIETUVOJ, LATVIJOJ 
IR ESTIJOJ

Partizanai veikia ir Lietuvoj. Lietu
vos liaudies apmauda didelė prieš fašis
tus budelius, kurie sudegino jos miestus, 
kurie plėšia kraštą, kankina ir žudo žmo 
nes, sugriovė Lietuvos ramų ir gražų 
gyvenimą. Jau rugsėjo 13 dieną, 1941 
metais, žinios sakė:

“Lietuvių partizanai veda narsią ko
vą prieš įsiveržėlius. Rugsėjo 5 dieną, 
partizanų būrys, komandoj Šimėno, už
puolė didžius vokiečių sandėlius 5 kilo
metrai nuo Kauno, prie Nemuno kran
to. Partizanai užmušė sargus ir pade
gė sandėlius...

“Naktį, rugsėjo 5 d., tas būrys ataka
vo du transporto laivus Nemune, pri
krautus užgrobtų grūdų nuo Lietuvos 
valstiečių, kurie plaukė į Vokietiją... 
Šiaulių partizanai sunaikino elektros sto
tį. Arti Ukmergės, kaip vokiečiai varė 
į Jonavą atimtas nuo valstiečių karves 
ir galvijus, partizanai užpuolė vokiečius, 
atėmė galvijus ir juos grąžino atgal vals
tiečiams.”

Apie partizanų veikimą Lietuvoj bu
vo nemažai pranešimų ir vėliau. Vienas 
pranešimas kovo mėnesį, 1942 metais, 
sakė, kad Lietuvoj veikia net iki 20,000 
partizanų.

Balandžio pradžioj gauta daug prane
šimų apie partizanų veiklą Estonijoj. 
Estonijos partizanai turi net priešlėktu
vinių patrankų miškuose ir šaudo žemai 
skrajojančius nacių orlaivius. Eštonijos 
partizanai gauna pagalbos nuo Sovietų 
Baltijos Laivyno, kurio submarinai ir 
kiti laivai jiems pristato reikmenų.

Platus partizanų veikimas išsivystė ir 
Latvijoj. Jau rugsėjo 17 dieną žinia sa
kė: “Rygoj partizanai padegė fabrikus, 
kurie dirbo Hitlerio armijai. Latvijoj 
partizanų būriai veikia plačiai. Aluksna 
miestelio srityj vienas partizanų būrys 
sunaikino 3 garvežius, 21 vežimą, 16 
sunkvežimių ir.užmušė 120 fašistų.”

Lietuvos, Estijos ir Latvijos liaudis 
veik metus pati savo reikalus tvarkė 
prie tarybinės tvarkos. Ji niekados ne
vergaus fašistams. • • •

BAISUS NACIŲ TERORAS
Dvi merginos, A. Talešieva ir V. Sy- 

sova, po 45 dienų išbuvimo priešo užnu
garyje, pasiekė Raudonosios Armijos 
dalinius ir pasakojo:

Visur, kur tik užimta vietos fašistų, 
jie, kaip pasiutę dūksta. Naciai įieško 
komunistų, komjaunuolių, veiklių žmo
nių prie mūsų tvarkos, kad juos visus 
išžudžius. Fašistai naikina šeimas rau
donarmiečių, kurios nesuspėjo pasi
traukti. Fašistai reikalauja išduoti visus 
komunistus, o kas užtylės, tai bus bai
siai baudžiami. Fašistai viską nuo žmo
nių atima ir plėšia.

Fašistiniai žmogėdos visur gaudo žy
dus ir labai kankina. Po žiaurių kanki
nimų priverčia juos pačius išsikasti duo
bes ir ten fašistai ’juos sušaudo arba 
durtuvais subado. Mes pačios matėme, 
kaip jie žudė žmones ir krūvomis vertė 
į duobes...

Fašistai visur platino žinias, būk jie

jau paėmę Maskvą ir Leningradą. Tais 
melais jie nori pakirsti pavergtų kraštų 
žmonių ūpą, sulaužyti jų pasiryžimą 
partizanų kovai.
SOVIETŲ VALDŽIA UŽNUGARYJE 

NACIŲ
Kovo pabaigoj pranešta iš Leningra

do, kad vokiečių užnugaryj virš 6,000 
ketvirtainių mylių valdo partizanai, tai 
yra, 100 mylių ilgio ir 60 mylių pločio 
plotą. Rajoną valdo komandierius parti
zanų brigados ir komitetas iš trijų. Jie 
prisiuntė į Leningradą sekamo turinio 
laiška:

V

“Per ištisus 8-nis mėnesius partiza
nų brigada kaunasi priešo užnugaryje. 
Pasekmėj to, mes įsteigėme partizaniš
ką vyriausybę ant 6,000 ketvirtainiškų 
mylių. Nei baudžiamosios fašistų ekspe
dicijos, nei jų oro užpuolimai jiems nie
ko negelbėja. Sovietiniai plotai yra prie
šo užnugaryj ir partizanų būriai kerta 
jam skaudžių smūgių. Mes užtikrina
me jus, kad partizanai padės ginklą tik 
tada, kada bendromis pastangomis išvy
sime priešą iš mūsų žemės!”

Pasirodė, kad vokiečiai fašistai prieš 
šį partizanų rajoną siuntė baudžiamą
sias ekspedicijas net iki 4,000 kareivių 
su tankais ir orlaiviais, bet nieko nega
lėjo padaryti. Partizanai su pagalba 
liaudies, sėkmingai moka manevruoti, 
išvengti mūšių su didesnėmis priešo jė
gomis, o mažesnes jie patys puola ir nai
kina.
PARTIZANAI PASAKO, KAIP JIE 

VEIKIA
Nuo šio baisaus karo pradžios jau 

buvo daug partizanų dienynų, kurie pa
rodo, kaip jie veikia priešo užnugaryj. 
Štai dviejų ištraukos. Leningrado srityj 
veikęs partizanas rašo:

“Gruodžio 30: Šiandien sunaikinom du 
nacių trokus su kroviniu amunicijos ir 
maisto kelyje į frontą. Užmušėm 9 na
cių kareivius ir vieną karininką.

“Gruodžio 31: Praeitą naktį mūsų 
žvalgai nukirto nacių telefono vielas. 
Kai mėnulis nusileido, mums pasisekė 
tamsoje prieiti visai arti nacių stovyk
los ir užminuoti vieškelį, kuriuom jie 
pristato amuniciją ir maistą į frontą. 
Keliose kitose vietose mes užvertėm 
vieškelį dideliais medžiais, o netoliese 
paslėpėme diktą būrį partizanų.

“Sausio 1. Šiandien mes tikrai pasiun- 
tėm naciam naujų metų ‘dovaną.’ Ke
lyje į miestelį K mes užpuolėm čielą 
gurguolę nacių trokų. Sunaikinome 6 
trokus su karinėm reikmenom ir užmu
šėm 5 nacius draiverius. Be to, mums 
pateko nemaža amunicijos, du automa
tiški šautuvai, 13 paprastų šautuvų, ne
didelė mortyra ir 46 rankinės granatos.

“Sausio 3. Būrys mūsų partizanų už
puolė dienos laiku skadroną nacių trokų 
su šienu, gasolinu ir kitokiom karinėm 
reikmenim. Nei vienas draiverys neišli
ko gyvas. Trokus padegėm. Nakčia 
mums pasisekė prisiartinti iki 200 met
rų prie nacių stovyklos, kur mes pada
rėm jiems nemalonų “surpryzą:” De
šimts nacių daugiaus jau nebekariaus.”

Kitas partizanų būrys susijungė Smo
lensko fronte su Raudonąja Armija ir jo 
vadas pateikė dienyną, kurio štai keletas 
ištraukų:

“Sausio 28 d. mūsų partizanų būrys 
užpuolė vokiečius sodžiuj, sumušė, iš
vijo ir suėmė 2 kanuoles, 27 sunkveži
mius, 15 automatiškų šautuvų. Čia 90 
vokiečių užmušta.

“Sausio 29 dieną fašistai, palaikomi 
mažų tankų, puolė mus sodžiuj. Jų ata
kas atmušėme, vieną tanką padegėme, 
50 fašistų nukovėme,.

“Vasario 3 dieną vėl priešai atakavo 
mus su tankais. Jie neteko kelis tan
kus, šarvuotus automobilius, 93 žmones 
užmuštų ir turėjo pasitraukti.

“Vasario 5 dieną gavome padrūtini
mus iš vietos kolektyvių ūkių. Pasidali
nome į dvi grupes ir vokiečius užataka- 
vome dviejose vietose. Priešas neteko 
150 užmuštų ir 1 kanuolę.

^Daugiau bus)

Per trumpą laiką suplaukė 
gražus pluoštas aukų, tas pa
gelbėjo mums priduoti čekį su
moje $2,000 masiniame Rus
sian War Relief susirinkime, 
kuris įvyko birželio 22 d., Ma
dison Square Garden, New 
Yorke. Prašome pasiskaityti:

Dr. ir Mrs. J. J. Kaškiau- 
čiai, Newark, N. J. $100.

P. Bukšniai ir sūnelis, Brook
lyn, N. Y. $25.

A. Totorėlis, II a r t f o r d, 
Conn., $20.

Per Mike Rodžionis, Eliza
beth, N. J., blanka su $70.50 
(vardai tilps fin. raporte).

Per P. Jočio,n j, Dearborn, 
Mich, (detroitiečių auka, ko
resp. tilpo), $61.

Per J. K. Navalinskienę, 
Binghamton, N. Y. (koresp. 
tilpo), $50.

Per D. Burbą, Stamford, 
Conn., blanka su $37. (Vardai 
tilps fin. raporte.)

Per Frank Kvedaras, Bloom
field, N. J.; po $10: F. Kveda
ras, A. Lukshis. J. Poterala 
$4. A. Poterala $1. Viso $25.

Per D. G. Jussius, Braintree, 
Mass., surinkta J. Vaškių pa
rėję, Quincy, Mass, (koresp. 
tilpo), $12.50.

Per A. Lukaitis, Bayonne, 
N. J. (koresp. tilpo), $14.75.

Per D. Krūtis, Elizabeth, N. 
J., pinigai surinkti LDS 33 kp. 
narių dėžutėse: W. Sheralis 
$2.82; Frank Saulis, Elizabeth, 
N. J. $11.53; D. Krūtis $1.65. 
Viso $16.

Per P. Paserskis, Balti
more, Md., surinkta LLD 25 
kp. susirinkime, $6.20.

Per P. Jočionis, Dearborn, 
Mich, (koresp. tilpo), $13.50.

Sekami pavieniai prisiuntė 
po $10: Juozas ir Elena She- 
meth, West Haven, Conn.; J. 
Sholunas, Somersville, Conn.; 
Bevardė, Boston, Mass.; J. 
Marcinkevičius, Harrison, N. 
J.; Ona Labašauskienė, Har
rison, N. J.; Paulina ir Stasys 
Jasilioniai, Binghamton, N. Y.

Per M. Baltrušaitį, ALDLD 
161 kp., Seattle, Wash.

Po $5: Edward Cerpen, 
Pontiac, Mich.; Stanley Nor
kus, Pontiac, Mich.; Jonas Ra
gauskas, Shelton, Conn.; A. 
S. S., Brooklyn, N. Y.; An
drew Latozas, Waterbury, 
Conn.; Rozalija Budraitienė, 
Girardville, Pa.; Dinnia Grine, 
Endicott, N. Y.; Motiejus žie
delis, Brooklyn, N. Y.; Mrs. L. 
Stokes, Maspeth, N. Y.; Ma- 
teušas Buinauskas, Naugatuck, 
Conn.; Mr. & Mrs. J. Keikus, 
Sparta, N. J.; Anna Boresh, 
Boston, Mass.; Chas. Astrams- 
kas, Waterbury, Conn.; Mrs. 
Eva žvingilas, Jewett City, 
Conn.; M. ir K. Stelmokai, 
Newark, N. J.; Mrs. George 
Savage, Westfield, Mass.; 
Mary Totels, Gardiner, N. Y.

J. Gataveckas, Carnegie, 
Pa., $3.

Po $2: Elizabeth Strasnits- 
kas, Waterbury, Conn.; Ray 
Jarvis, Plymouth, Pa.; Julius 
Trepkus, South Barre, Mass.; 
Vincas Kartonas, Maspeth, N. 
Y.; J. Smith, Philadelphia, 
Pa.; Ona Stelmokaitė, New
ark, N. J.

Po $1: M. Purvėnienė, 
Brooklyn, N. Y.; J. Mickūnas, 
Kelayres, Pa.; T. Latvėnas, 
San Francisco, Calif.; Jonas 
Kruminas, Brooklyn, N. Y.; A. 
ir F. Pikuliai, Connerton, Pa. 
ir Wm. Reklis, Wood Pa.

Tai tiek šį kartą. Mes taria
me labai širdingai ačiū 1

Prašome visų gerų draugų, 
kurie prisius aukų, kad išrašy
tų čekius ar money orderius 
iždininkės vardu, L. Kava
liauskaitė. Mūsų komitetas 
dar vis gauna porą čekių išra
šyta kitų asmenų/ vardais, ir 
tas padaro daug keblumo mū
sų darbe. Užrašykite voką sek
retorės vardu, A. Orman.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

nę. Taipgi davė gražaus pel
no. Kuopa pirko Jungtinių 
Valstijų karo bonų ir paauko
jo penkius dolerius Sovietų 
medikalei pagelbai ir vieną 
dolerį Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Tai yra pagirtinas 
darbas, kad ir mūsų kolonijos 
lietuviai neatsilieka nuo kitų, 
— ne tik neatsilieka, bet dar 
ir pralenkia.

O šląi dabar vėl turėjome 
gražų masinį parengimą visų 
srovių kartu. Parengimas atsi
buvo gegužės 31 dieną. Visas 
pelnas buvo skiriamas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. 
Nors publikos atsilankė ne per 
daugiausia, bet liko gražaus 
pelno. Nežinau, kodėl dar mū
sų lietuviai taip mažai atjau- 
čiam tokiems brangiems tiks
lams.

Pats parengimas nusisekė 
labai puikiai. Susidėjo iš dai
nų, lošimo ir trumpų prakalbė- 
lių ir šokių. Visi savo užduotis 
atliko gerai, šv. Kazimiero 
Choras atidarė programą su
dainuodamas kelias dainas, 
kurios pusėtinai gražiai išėjo, 
Taipgi lošimas gerai .išėjo. Ak
toriai savo roles atliko gerai. 
Nuo parengimo pasiliko pelno 
$73.32. Taipgi aukų surinkta 
$73.55. Tad viso pasidaro 
$146.87.

štai kas aukavo:
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 32 kuopa, kuri pirmutinė 
pakėlė klausimą šio bendro 
parengimo, paaukojo $10.

L.D.K. Vytauto Pašalpinė 
Draugystė aukojo $10.

Martino Liuterio Pašalpinė 
Draugija — $10.

Lieti|vių Namo Bendrovė — 
$10.

Apšvietos Moterų Lietuvai
čių Pašalpinė Draugija — $10,

Lietuvių Demokratų Kliu- 
bas — $10.

Ir per Lietuvių Demokratų 
pokylį birželio 6 dieną surink
ta $13.55.

Bravo, New Haveno lietu
viai! Dirbkime visi bendrai i/ 
pasekmės bus visuomet geros.

> Joseph Aleksa,

East St. Louis, HL
Birželio 17 d. įvyko čia ma

sinis susirinkimas, Lenkų Sve
tainėj, 736 No. 7th St. Šis su
sirinkimas buvo surengtas per 
Darbininkų Komitetą Laimėti 
Karą, žmonių ‘nebuvo daug,' 
bet susirinkimas buvo entu
ziastingas. Kalbėtojas buvo 
Fred G. Bidinkapp ir John 
Godlewski. Pastarasis kalbėjo 
lenkiškai.

Sekanti rezoliucija priimta 
vienbalsiai:
Hon. Franklin D. Roosevelt , 
President of U.S.A., 
Washington, D. C.

We, citizens of East St. 
Louis, 111., in meetirig assembl
ed on 17 day of June, 1942, at 
the Polish Hall, 736 Nor. 7th 
St., E. St. Louis, Ill., do whole
heartedly support your war 
program and your action for 
a Second Front in Europe to 
defeat Axis powers once for 
ever. We urge this to be done 
immediately. Walter Ogar,

Chairman of the Win 
War Committee.

<l>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

Tikra Tiesa
S. Kazulionis, iš Cleve

land, Ohio, rašo:
“Gerbiami Draugai!

Aš čia prisiunčiu jums 
$31. Atsiskaitykite $6 už 
‘Laisves’ prenumeratą me
tams, o $25 aukoju ‘Lais
vei.’

šiandien pažangi spauda 
yra labiau reikalinga, negu 
bent kada, nes dabar yra 
pats įtempimas kovos demo
kratijos su fašizmu. ‘Lais
ve’ puikiai kovoja prieš fa
šistinę priespaudą, reikia 
ją remti .

Su pagarba,
S. Kazulionis.”

Šis trumpas drg. S. Ka- 
zulionio laiškelis labai daug 
pasako. Fašistuojanti lietu
vių spauda Amerikoje pa
skleidžia daug melų, daug 
hitlerinių nuodų mūsų išei
vijoje. “Laisvė” turi at
remti tuos melus ir todėl 
“Laisvės” rolė, kaipo čam- 
pijono kovoje su fašizmu 
dabar yra svarbesnė, negu 
bent kada anksčiau.

Antra stambi auka, $4, 
dienraščiui yra nuo M. Va
lentine, iš Danielson, Conn.

Daugiau aukų gavome: 
Andrew Latozas, $2.

Po $1: P. Bieliauskas, 
Rich. Hill, N. Y., J. Ege- 
ris, Hudson, N. H. ir iš 
Binghamton, N. Y., Helena 
Pagiegalienė, Povilas Gri
nius ir Paulina Jasilionienė.

Po 75c: A. Mazonaš, 
Windsor, Conn., Wm. Rek
lis, Wood, Pa. ir Stanley 
Sarpolis, Wadsworth, Ohio.

Puikus žiupsniukas pini
gų, graži pagalba dienraš
čiui “Laisvei” šiuom nepa

prastai sunkiu momentu. 
Dėkodami už gražų apdo
vanojimą savo dienraščio 
draugams, kurių vardai 
aukščiau pažymėti, linkime 
kitiems “Laisvės” skaityto
jams juos pasekti.

Naują metinę prenume
ratą gavome nuo J. Mi
liausko, iš McKees Rocks, 
Pa., ir šešiom savaitėm nau
ją prenumeratą prisiuntė 
H. Tamošauskiene iš W. 
Roxbury, Mass.

Gavimas naujų skaityto
jų savo dienraščiui yra la
bai svarbus reikalas ir visi 
privalome darbuotis tam 
svarbiam reikalui.

P. Buknys.

New Haven, Conn.
Mūsų Žinios

Kaip tik pareinu iš darbo, 
tuojau skubinuosi paimti “Lais
vę” į rankas ir žiūriu, ar nėr 
aprašytas mūsų miesto veiki
mas. Bet kaip nesimato, taip 
nesimato. Rodosi, kad čia lie
tuvių negyvena ir kad jie nie
ko neveikia. Bet taip nėra, 
kaip manome.

Nors čia lietuvių kolonija 
ne per didžiausia ir nors čia 
lietuviai gyvena gana pakrikę 
po visą miestą, tačiau mes tu
rime gražių parengimų ir su 
geromis pasekmėmis, štai tie 
parengimai, kuriuos turėjome 
su gerbmiš pasekmėmis. Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
42 kuopa buvo surengus teat
rą, nuo kurio liko gražaus 
pelno. Už tuos pinigus kuopa 
papirko Jungtinių Valstijų ka
ro bonų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 32 kuopa surengė vakarie

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.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

adresaS;

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRĘNGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Penkta Puslapis

CHARKOVO MŪŠIUOSE PO
ZICIJOS EINA Iš VIENŲ 

RANKŲ Į KITAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
SOVIETAI ATMUŠA PRIEŠŲ ATAKAS 

SEVASTOPOLIO FRONTE
Maskva, birž. 27. — Sovietų Žinių Biuras vidunaktį 

išleido tokį pranešimą:
Sovietų kariuomenė birž. 26 d. Charkovo linkmėje 

kovėsi su atakuojančiomis vokiečių jėgomis.
Sevastopolio fronte mūsų daliniai atmušė kelias 

priešų atakas.
x Kituose frontuose nebuvo atmainų.
Birž. 25 d. sovietinės oro jėgos įvairiuose fronto sek

toriuose sunaikino bei sužalojo 89 vokiečių tankus ir 
šarvuotus automobilius, 200 trokų su. kariuomene ir 
reikmenimis, 20 vežimų su reikmenimis; nutildė dvy
liką baterijų kanuolių; susprogdino šešis amunicijos 
sandėlius ir vieną prekinį traukinį; išblaškė, dalinai 
sunaikinant, tris batalionus vokiečių pėstininkų.

Vokiečių orlaiviai naktį bįrž. 25 į 26 mėgino ata- 
kuot Maskvos apylinkę. Mūsų priešlėktuvinės kanuo- 
lės atidarė viesulišką ugnį. Mūsų kovos lėktuvai už
puolė priešus. Mes nušovėme žemyn šešis vokiečių 
orlaivius, o kiti pabėgo. Mes neturėjome jokių nuosto
lių.

VOKIEČIAI KENČIA SUNKIUS NUOSTOLIUS
Vokiečiai metė į mūšius didelį skaičių savo tankų ir 

pėstininkų linkui Charkovo. Užsikūrė žiaurios kauty
nės. Apgyventos vietos nuolat eina iš vienų rankų į 
kitas. Mes darome priešam sunkių nuostolių. Penki 
vokiečių tankai prisiartino prie vieno iš mūsų kariuo
menės dalinių. Vienas tankas susprogo, užvažiavęs 
ant minų lauko, o du buvo sunaikinti padegamaisiais 
buteliais.

Priešų pėstininkai atakavo vieną mūsų dalinį Bri- 
ansko fronte. Vokiečiams buvo pavykę įsiveržt į vieną 
iš mūsų fronto linijos pozicijų. Mes atmušėme juos 
atgal, užmušdami 160 hitlerininkų ir padarydami jiem 
didelių nuostolių.

Maskva, birž. 26. — Šiandieninis Sovietų pranešimas 
sakė:

Sevastopolio gynėjai — tame skaičiuje Juodosios 
Jūros laivyno marininkai ir jūreiviai — atmuša ata
kas fašistų kariuomenės. Sovietiniai artileristai per 
kelias paskutines dienas atmetė daugiau kaip 30 ata
kų, kurias darė didesnės priešų jėgos; užmušė apie 
500 vokiečių.

Priešai su skaudžiais sau nuostoliais buvo prasiver
žę iki vienos sovietinės kanuolių baterijos ir apsupę 
ją; tada kitos artimos sovietinės baterijos ėmė pilt 
ugnį į priešus ir sunaikino hitlerininkus, kurie buvo 
ten prasiveržę.

SUDEGINO 22 VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
Sovietų žvalgai sužinojo, kad didelė grupė vokiečių 

bombanešių buvo suburta vienoje lėktuvų stovykloje 
Sevastopolio fronte. Mūsų kovos lėktuvai ir Štormovi- 
kai-bombanešiai pakilo atakuot tą priešų stovyklą. 
Nors vokiečių priešorlaivinės kanuolės smarkiai šau
dė, tačiau mūsų orlaiviai sudegino 22 vokiečių orlai
vius ir sužeidė ne mažiau kaip 20 kitų. Trys vokiečių 
bombanešiai, kurie bandė pakilt, tapo nukirsti žemyn, 
Mes neturėjome jokių nuostolių.
SOVIETAI UŽĖMĖ PUNKTĄ BRIANSKO FRONTE

Vienoje dalyje Briansko fronto musų kariuomenė 
užėmė aptvirtintą aukštumą; pasitraukdami atgal, vo
kiečiai paliko kautynių lauke daugiau kaip 450 užmuš
tų ir sužeistų saviškių.

Vokiečiai atsiuntė baudžiamąją savo ekspediciją 
prieš partizanus Leningrado srityje. Partizanai per 
kelias dienas kovojo prieš tuos vokiečius, užmušdami 
tam tikrą skaičių jų. Kitas partizanų būrys sunaikino 
kareivinį vokiečių traukinį, tuo būdu užmušdamas bei 
sunkiai sužeisdamas bent 250 priešų.

Bostono ir Apylinkės Žinios

rėję Fitchbųrge $38.10; iš 
Hudson, Mass, gauta $25 ir 
nuo M. Kasei $10. Viso $75. 
Ir Šimaitis iš Montellos prida
vė atskirai, tik nežinau, kiek.

Šios aukos buvo surinktos 
per žmones, veikiančius lietu
vių skyriuje Sovietų Sąjungos 
medikalės pagelbos komiteto. 
Bet kiek man yra žįnoma, pas 
mus lietuviai turi keletą skir
tingų komitetų ir fondų, kon
troliuojamų per katalikų, tau
tininkų ir socialistų koaliciją, 
vienok, kaip, matyt, šiame ben
dram amerikiniam darbe jų 
nėra. Jie savo fondais dar vis 
Berlyną, tur būt, tebešelpia.

Išėjus iš Boston Garden, 
pasivaikščiodamas, atėjau iki 
miesto sodo ir jau iš tolo buvo 
matyti, kad palei šv. Povilo 
katedrą didelė minia žmonių. 
Priėjus arti, žiūriu, ant kated
ros laiptų kunigas laiko pa
maldas. Klapčiukas laiko di
delį kryžių, ir iš abiejų pusių 
kryžiaus po dvi vėliavas: 
Jungtinių Valstijų, Britanijos, 
Tarybų Sąjungos ir Chinijos.

Eidamas tolyn per miesto 
sodą, girdžiu garsiakalbį dau
giau triukšmo darantį ant 
Charles Street Mali. Ten taip 
pat minia žmonių ir vėliavų 
demonstracija.

Tos scenos tą dieną pasikar
tojo per visą Ameriką visokio
se formose. Kas galėjo manyti 
prieš metus laiko, kad raudo
noji, su kūju ir pjautuvu 
vėliava plevėsuos prieš išdi
džią konservatizmo tvirtovę, 
Švento Povilo katedrą Bos
ton, Mass., ir bus gerbia
ma? Kas galėjo manyti, kad 
minios žmonių Amerikoje sa
liutuos ją ir kels ovacijas kai
po simboliui žmonijos vilties? 
Vienok gi taip yra.

Kaip Raudonosios Armijos 
didvyriškas apsigynimo karas 
sudaužė mitą nepergalingumo 
Hitlerio armijų, taip Tarybų 
Sąjungos ' liaudies vieningu
mas, pasiaukojimas ir jų val
džios konstruktyvė, realistine 
ir taikos politika laužo ir rau
na iš žmonių minčių per daug 
metų tiksliai įkalbėtą suprati
mą apie raudonąją vėliavą, 
kaipo simbolį ko tai tokio bai
saus, destruktyvaus ir chaoso. 
Nežiūrint visų, sunkumų ir 
kaštų, karas bus laimėtas de
mokratijų naudai. Hitlerizmas 
žlugs ir Tarybų Sąjungos šir
dingas bendradarbiavimas da
bar ir pokariniam peri j ode 
sykį ant visados įrodys žmoni
jai jų troškimą ir nenuilstantį 
pasiryžimą dirbti dėl taikos, 
dėl pažangos ir geroyės visų 
žmonių. Zavis.

Binghamton, N. Y.

Iš Užmirštų Kampų
Auburn, Ill. — Seniau bu

vęs labai veiklus ir tirštai lie
tuviais apgyventas Auburn, 
Ill., miestelis dėl kasyklų ne
veiklumo buvo žymiai sumažė
jęs. Tačiau paskutiniais laikais 
ir čia kiek geriau viskas atro
do. Nekurie mainieriai važiuo
ja toliau į darbus.

Brolis Palton, LDS vietinės 
kuopos prezidentas, pusėtinai 
gerai laikosi sveikatoj. Ir jo 
žmona šiais laikais stipresnė. 
Paltonų duktė, Rupšplaukienė, 
yra LDS 117 kp. sekretorė. 
Kuopa turi 35 narius.

Kita veikli LDS 117 kp. na
rė, tai M. Stirbienė. Kai nebu
vo darbų, tai buvo sunku ir už 
laikraščius užsimokėti. Tačiau 
kaip tik dalykai pagerėjo, vie
nu kartu Stirbiai prisiuntė 
“Vilniai” $22. Tai pavyzdin
gas spaudai atsilyginimas.

Auburn LDS 117 kp. perei
tame susirinkime paaukavo 
Rusų Karo Pagelbai $5. ir dd. 
Stirbienė ir Rupšplaukienė ap
siėmė parinkti aukų ant blan
kų. Geriausio pasisekimo joms.

Bulpitt’e
Ilgametiniai “Vilnies” skai

tytojai Leonai gražiai gyvena. 
Jie užaugino du sūnus. Abudu 
jau ne pas tėvus. Jaunesnysis 
dar tebėra nevedęs. Jis dirba 

dikaitis, K. Blinkevičius, Stp. 
Bergeris, K. Matikonis, Pet. 
Mikolajūnas ir M. Kulbienė.

Po 50c.: E. Saladūnienė, N. 
Simonaitienė, D. Kamsiūkaitė, 
E. Tinkūnienė, A. Tvarijonie- 
nė, Mrs. Belazarienė, O. Mi- 
kolajūnaitė ir P. Bakšienė.

Po 25c.: P. Poška, Al. Ka
minskas, G. Savickas ir F. 
Maldaikis.

Viso $50.
Dėkavojame visiems už au

kas varde LLD 20 kuopos, au
kų rinkėjos:

A. Žemaitiene,
J. K. Navalinskiene.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Buffalo, N. Y., orlaivių indus
trijoj.

Čia gyvena. Mileris-Malesky, 
kuris savo laiku labai smarkiai 
darbavosi darbininkų judėjime 
Newark, N. J. P. Milančius, 
senas šio miesto gyventojas, 
užlaiko taverną.

Leonai nuoširdūs vilniečiai, 
mano pavėžėjo į Nokomis. 
Ačiū jiems už pagclbą spau
dos platinime.

Nokomis
Nuo seniai čia gyvena J. 

Kalvaitis, sasnaviškis, nuo Ma
rijampolės. Jo žmona paeina 
nuo Šunskų. Abudu nuoširdūs 
vilniečiai. Jie užlaiko taver
ną ir užkandžių vietą. Kalvai
čiai augina buinų sūnų. Pati 
Kalvaitienė norėtų įsirašyti į 
LDS. Gal jai geriausia tiktų 
įstoti į Auburn arba į Spring
field© kuopą.

(Arčiausiai jai yra Benldo 
kuopa. — Redakcija.)

Nokomis’e seniau gyveno 
Zigmantai, kurie dabar turi 
taverną Ciceroj ir ten gyvena; 
Zigmantienė yra J. Kalvaičio 
sesutė.

Jis mane savo mašina pavė
žėjo iš Nokomis į Pana.

Pana
Pana ir Nokomis'teko man 

pirmą kartą lankytis. Nuo se
niai žinojau, kad šiame mai- 
nierių miestelyje gyvena mano 
kaimynas iš Lietuvos ir jau
nystės dienų draugas Vincas 
Adomaitis iš žiūriu,-Gudelių.

Buvo labai malonu panau
jinti pažintį ir pasiviešėti Ado
maičio namuose. Mano draugo 
žmona paeina nuo Balbieriš
kio. Jie užaugino du sūnus ir 
vieną dukterį. Visi jau paliko 
tėvų namus ir gyvena savomis 
pastangomis. Duktė yra ište
kėjusi ir gyvena Chicago j. 
Taipgi vienas sūnus yra vedęs.

Beviešint Panoj teko sueit 
energingą ir nuoširdų darbuo
toją J. Rugį, nuo Sintautų.

Visuose šiuose miesteliuose 
gyvena po kelioliką lietuvių 
šeimų. Visa bėda, tai mažai 
darbų. Mažesnės mainos, ku
rios patenkina tik apylinkės 
rinką, vasarą nedirba; kurie 
dirba, tai jie važiuoja toli | 
Peabody Coal Co. kasyklas.

Teko susipažinti su Shatais. 
Malonūs žmonės, seniau gyve
no Chicagoj. Jie taipgi nusi
skundė darbų stoka.

Pakeleivis.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
f&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ‘Yfli
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn j

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil

SHAMPOO

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 2-8842

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N- Y. 

Tel. TRiangl© 5-8622

Vėliavų Dienos įspūdžiai
Didžiausioj Bostono svetai

nėj, Boston Garden, sąryšyj su 
vėliavų diena surengtam ma
siniam suvienytų priešfašisti- 
nių-tautų susirinkime, dalyva
vo arti 20,000 žmonių. Susirin
kimas buvo rengtas bendro 
komiteto visų esamųjų šelpimo 
nuo karo nukentėjusių prieš- 
fąšistinių šalių komitetų. Kal
bėtojų buvo daug ir, supran
tama, visi turėjo pasitenkinti 
trumpomis prakalbėlėmis, bet 
jų visų kalbos jungėsi į vieną 
mazgą, būtent: vienybė, pasi
šventimas, pasiaukojimas ir 
pasiryžimas ir panaudojimas 
visų pastangų galutinam su
naikinimui niekšiškojo fašiz
mo. Prezidentas Rooseveltas 
atsiuntė sveikinimo telegramą 
mitingui, taipgi prezidento mo
teris ir Litvinovo moteris.

Gubernatorius Sal tonstall, 
tarp kitko, pareiškė, kad Eu
ropos tautos per pasiaukavi-

ma, kančias ir kraują davė 
Amerikai laiko prisirengti įsto
jimui į šią kovą už laisvę ir 
žmoniškumą.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
Jungtinių Valstijų laivyno sek
retorius Knox. Jis drūčiai pa
brėžė svarbą padarytos kari
nės sutarties tarp Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos, kuriai 
Jungtinės Valstijos pilnai pri
taria, o taipgi susitarimo ati
daryti antrąjį frontą, kas iš
šaukė griausmingas ovacijas.

Laike perstatymo ir saliuta- 
vimo Suvienytų Tautų vėliavų, 
kurių, jau priskaitoma iki 28, 
raudonoji su kūju ir pjautuvu 
ovacijomis viršijo net ir Ame
rikos žvaigždėtąją. Vienok gi 
šis susirinkimas nebuvo su
šauktas kokių nors “raudonų
jų,” bet eilinių Amerikos pa- 
trijotinių piliečių.

Aukų surinkta virš $45,000. 
Nuo lietuvių šiuo sykiu mažai 
buvo veikta. S. 'Zavis pridavė 
surinktas aukas Samulėnų pa

Stambi Auka Sov. Sąjungos 
Medikalei Pagelbai nuo Gerų

jų Draugių-Draugų 
Binghamtoniečių

Birželio 12 d., 1942, Lietu
vių Literatūros Draugijos 20 
kuopos susirinkime, laikytame 
Lietuvių Svetainėj, buvo pa
keltas klausimas kaslink su
kėlimo finansinės paramos. Vi
si vienbalsiai sutikome ir ant 
vietos draugės-gai suaukavo 
$11.50. Į aukų rinkėjas išrinko 
A. Žemaitienę ir J. K. Nava- 
linskienę, kad jos pereitų per 
stubas ir įstaigas.

žmonės prijaučia Sovietų 
Sąjungos kovotojams prieš 
tuos pabaisas Hitlerio govėdas 
ir aukoja pagal savo išgalę. Į 
vieną savaitę laiko sukelta se
kamai :

I. Liužinas aukojo $5.
Po $2: A. Žemaitienė, A. ir 

J. K. Navalinskai, J. ir K. Vai
cekauskai ir L. ir U. Simoliū- 
nai.

Po $1: O. Girnienė, A. žo
lynas, A. Garnis, O. Mikola- 
jūnienė, N. Mąciųkienė, M. 
Bekerienė, H. Pagėgalienė, 
Joz. Strolis, E. Čekanauskienė, 
J. Undrejūnas, M. žvirblienė, 
Mr. Andriukas, B. Kolisienė, 
M. Liuzinienė, H. žukienė, P. 
Grinius, I. Wizes, John Ka
minskas, P. žalumskas, A. ir 
L. Mainioniai, A. ir T. Bagdo
nai, K. ir V. Kapičiauskai, J. 
Gabuzis, P. Stasiūnas, P. Jo- 
zapaitis, St. Bagdonas, A. Yu-

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 sValstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

^CHARLES
■ UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
B K. Degutis, Savininkas
B Prielankus Patarnavimas
B 306 UNION AVENUE
B Tari) Ten Eyck ir Maujer Sts.
H BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue > 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y«

TeL STagg 2-0783
N|GHT—-HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius įr ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam-
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lųs ir 

įsudarau 
irikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
I padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

? geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

:■ j

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

v-

gerais patyrimais ir su

Lietuvių Rakandų Krautuvė

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

IšegzaimiHioja
AKIS

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

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

Pritaiko
AKINIUS

MOTlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAVIK

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
BVAftVAAVAro/AAVAAUAAVAftUflAVAftVflftVArofAAVAOVAftVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAWUAAS

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

. anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės-- Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbąsal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai
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Pasiekė Visas Miesto 
Dalis ir Klases

K. Kundrotas Išrinktas Mokytojai Sveikino 
Delegatu Švietimo Tarybą

Pereito penktadienio vaka- Prieš tūlą laiką buvo pa
rą įvykusiuose Lietuvių Amai- tvarkyta atleisti iš darbo 125 
gameitų 54-to Skyriaus rinki-1 mokytojus, panaikinti tuos 
muose delegato ir kai kurių darbus taupymo sumetimais, 
kitų viršininkų, delegatu iš- Prieš tai protestavo mokytojų 
rinktas K. Kundrotas. ir kitos organizacijos. Pereitą

Plačiau apie rinkimus bus trečiadieni švietimo Taryba 
sekamose Laisvės laidose. nutarė tą nuosprendį atšauk-

I Viešnagėj Kaimuose Su 
Karo Bonais - Stampomis

K. Kundrotas yra buvęs lygie- 
tis, ištikimai veikęs su ja, iki 
buvo nusitarta ją panaikinti, ir

ti. Šis tarimas mokytojų pa
sveikinta, kaipo “amerikoniš
kas demokratinis požymis.”

abelnai darbuojasi kriaučiuose 
nuo seno, bet delegato tarny
boje šis yra jo pirmas bandy
mas. Geros kloties!

Irving Teatran Ateina 
“Volga-Volga,” “Shors”

Sąryšyje su tuo liko dar vie
na problema. Kilus klausimui 
panaikinti tuos 125 darbus, 
mokyklų super intendantas 
John E. Wade pasiūlė atleisti 
tiek apysenių mokytojų. Prieš 
tai unija taipgi protestuoja. 
Bella Dodd, Mokytojų Unijos

Pradedant birželio 26-ta, 
Irving Teatre, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke, per sa
vaitę bus rodoma Sovietų fil- 
mos “Shors” ir “Volga-Volga.” 

“Shors” įspūdingai perstato 
jauno Ukrainos Raudonosios 
Armijos komandieriaus veiklą 
audringose Civilio Karo dieno
se.

“Volga-Volga” yra muzika-į 
liška komedija, pilna dramos,1 
o taip pat ir juoko iki ašarų.' 
Vyriausioj rolėj vaidina Lubov; 
Orlova.

Per pirmą savaitę rinklia-; 
vos seno gurno buvo sunešta | 
1,202 tonai.

i įstatymdavystei atstovė, sako, 
j kad unija pritaria atleidimui 
I mokytojų, kada jiem sueina 
' 65 metai, turi teisę prie pen
sijos, bet unija yra priešinga 
šiaip sau parinkus bile ką at
leisti.

Marcy Ave. Apylinkė 
Gausianti Projektą

Numatoma, kad didysis 
New Yorkas gausiąs tris pigio
mis rendomis namų projektus. 
Iš jų vienas teksiąs Harlemui, 
kitas bus Bronxe, o trečias 
Marcy srityje, Brooklyne.

Jungtinių Valstijų Iždinės 
vietinio distrikto raštinėj, 169 
Graham Ave., kur sueina su 
raportais ir pasekmėmis savo 
darbo šimtai liuosnorių dar
buotojų, turinčių aplankyti 
20,000 šeimynų, girdisi įdomių 
dalykų.

Viena lietuvė darbuotoja, 
užbaigusi savo bloką, rapor- 

Į tuoj a:
— Tai jau pabaigiau savo 

darbą. Visi labai gražiai mane 
sutiko. Siūlė ir valgyti. Ir net 
patys išsipildė pažadų blan- 
kutes (pledges).

— Vieną pasižadėjimą pirk
ti bonus gavau nuo savo pažįs
tamų, ne savo sekcijoj.

Raportuoja kita:
— Kai kurių pažadas grau- 

l'du imti, nes namuose matosi 
labai ribotas išteklius. Vienoj 
iš daugelio tokių šeimų randa
me būrį jaunų ir mažų vaikų. 
Jie visi susidomėję, klausinė
ja. Sako — reikia pirkti, bet 
mūsų šeimynoje esame 10, o 
dirba tik du.

Ir čia pat du darbininkai, 
tėvas ir sūnus, pradėjo pasita
rimą, kiek įvesdinti į bonus, 
būriui kitų aplink apstojusių 
irgi neskūpint savo patarimų. 
Pagaliau sūnus, kaipo šeimos 
spokesmanas, patvarkė:

— Tėvui užrašykite per sa

vaitę $2.50, o man $3.00.
Patriotiška šeimyna ir gana 

kukliose aplinkybėse būdama, 
surado būdą padėti savo ša
liai.

Ne visur taip ėjosi. Kitas 
savo raporte sako:

— Visur ėjosi gerai iki už
ėjau į gražiausią tame bloke 
stubą, pastatytą ant kelių lo
tų, toli nuo gatvės. Pasiaiški
nau atėjimo tikslą.

— Vyro nėra namie, — at
sakė šeimininkė.

— Tai gal tamsta galėtumėt 
už šeimyną duoti pažadą?

— Ne, negaliu.
— Negali, tai negali. Kul

niuoju pas juos sykį, kitą. 
Ateinu trečiu kartu daug 
ankstybesniu laiku, su nusista
tymu neišeiti neužbaigus. Ne
užilgo prie vartelių privažiavo 
gražutė mašina. Išsėdo buinus, 
gražiai apsirengęs vyras.

— Papa parvažiavo, — rik
telėjo vaikiščias, o motina rūs
čiai delbė vaikui akysna ir tas 
nudulkėjo į kiemą.

— Mano vyras labai užim
tas: šiandien, tamsta ateikit ki
tu kartu, — patvarkė šeimi
ninkė.

— Ne, tamsta geriau papra
šykite jo dabar reikalą baig
ti, nes kampanija baigiasi, 
mes privalome mums paskirtą 
darbą atlikti laiku, — prikal-

5 d. Liepos-July 5th
“Laisvės” Piknikai! Važiuosim!

(Gaida: Gersim, Broliai, Uliavosim).

Laisvės piknikan važiuosim,
Laisvės piknikan važiuosim,

Klaščiaus parke apsistosim.
Klaščiaus parke apsistosim,
Klaščiaus parke apsistosim,

Šoksim, gersim ir dainuosim!
Su draugais ten susieisim,
Su draugais ten susieisim,

Linksmai laiką mes praleisim.
Gražią programą girdėsim,
Gražią programą girdėsim,

Vienas kitą pamylėsim.
Laisvės dienraštis garbingas,
Laisvės dienraštis garbingas,

Visiems labai reikalingas.

Laisvė kasdien mums tarnauja,
Laisvė kasdien mums tarnauja,

Priešam ji nepataikauja.
Laisvė reikalus mūs gina,
Laisvė reikalus mūs gina,

Pataria, ir pamokina.
Ujjtad Laisvei mes padėsim,
Užtad Laisvei mes padėsim,

Pasitarsim, pakalbėsim.
Laisvės piknikan keliausim,
Laisvės piknikan keliausim,

Kas tik kokį būdą gausim.
Liepos 5-tą kai sulaul^iln,
Liepos 5-tą kai sulauksim,

Laisvės piknikan mes trauksim!
Prof. Krienas.

Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

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

Piknikas prasidės 1-mą vai.
Muzika nuo 3-čios vai.

Programa 6-tą valandą

Įžanga 50c, {skaitant taksus

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

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

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus 

Dovanos prie įžangos bilietų perkant iš anksto 

1-ma $5, 2-ra $3 ir 3-čia $2
Dovanos bus atmokėtos karo stampomis

Automobiliais važiuojant iš New 
Jersey ir iš New Yorko miesto, va
žiuokite per Williamsburg tiltą. 
Pervažiavę tiltą 2 blokus pavažia
vus Broadway bus Marcy Ave., čia 
sukite po kaire. Pavažiavę 3 blo
kus iki Grand Street, sukite po de
šine į Grand Street ir važiuokite 
apie mylią iki Rust St. šalia Rust 
St. yra iškeltas geležinkelis (til
tas), tik po tuom tiltu pavažiavus 
reikia sukti po kairei į Rust St. Už 
apie 3 blokų bus Clinton Park.

Iš Conn, valstijos važiuokite per 
Whitestone Bridge. Nuo White-' 
stone tilto važiuokite iki Queens 
Boulevard. Iš Queens Boulevard 
imkite Grand Ave. ir važiuokite iki 
Rust St. čia sukite po dešine ir už 
3 blokų bus Clinton Park.

Traukiniais iš New Yorko va
žiuokite iki Union Square ir imkite 
BMT Line požeminį traukinį su už
rašu Canarsie. Išlipkite ant Grand 
St. stoties. Iš čia išlipkite į viršų, 
paimkite gatvekarį ant Grand St. 
po užrašu Grand St. — Airport ir 
iš gatvekario išlipkite ant Rust St. 
čia eikite po kaire Rust Streetu .3 
blokus ir bus Clinton Park.

binėja bonų užrašinėtojas, ma
tydamas, kad čia jau aiškus 
išsisukinėjimas.

— Pagaliau, — raportuoja 
toliau liuosnoris, — šeiminin
kė nuėjo pas vyrą ir sugrįžus 
pakartojo, kad jos vyras labai 
užimtas, tad ji turėsianti pati 
pasirašyti pažadą.

— Kiek tamsta galėsite į- 
vesdinti i bonus? v

— Ar galima . . . kiek gali
ma mokėti ... ar užteks 10 
centų ? — lyg nepasitikėdama 
savo klausimu mikčiojo šeimi
ninkė.

— Galima, bet tai daugiau
sia pasirašo vaikai, seneliai, iš 
nedarbo ar senatvės apdrąu- 
dos gyvenanti žmonės. Jungti
nių Valstijų Iždinės vedėjai 
prašo visus pasirašyti 10-tą 
nuošimtį visų savo įplaukų. 
Tamsta, jeigu jau neišgalite 
daugiau, galite rašytis 10c.

— Lai bus doleris, — atsa
kė paraudus šeimininkė, ma
tomai dėl užgauto unaro, o 
gal jausdamasi “baisiai pri
spirta” ar iš baimės savo vy
rui pasirodyti lengvai nusilei
dusią.

— Apsidairiau aplink. Vis
kas čia moderniškiausia ir ne 
už kampo pirkta. Iš virtuvės 
pro duris matyt kombinacinis 
radijo-phonografas, gal $500 
ar daugiau dolerių vertas. 
Grindis dengia brangūs kau
rai. Valgomojo šėpose spokso 
paauksuoti, sidabruoti ir bran
gaus metalo indai: Čia pat vir
tuvėj didžiulis puikus šaldytu
vas. Mūsų šalis šiai pastogei 
davė visko. Pažvelgiau pro 
langą. “Labai užimtas” šeimi
ninkas vis dar tebežingsniavo 
tarp palangės ir toli, gražaus 
kiemo gale esančios šuns bū
dos, pagal gėlynus išvedžiotais 
tabeliais.

— Čia buvo pilna visko, 
apart patriotinės dvasios, — 
pabrėžė liuosnoris baigdamas 
savo raportą.

L. Rep.

Pasisukus miesto centre per
eitą ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį galėjai tuojau 
patėmyti, jog miestas įsi
traukęs į ką tai nepaprasto. 
Čia eina flotas su aiškinimu, 
dėl ko jūs turėtumėte paremti 
Sovietų Sąjungos kovotojus. 
Tenai marga margiausia gru
pė kostiumuotų, skaisčių jau
nuolių kokiu nors prašmatnes
niu būdu patraukia praeivių 
atydą ir dolerius, kvoterius, 
dešimtukus, centus.

Rinkliavoj veikia artistų tru
pės, dainos grupės, solistai, 
orkestrėlės, kreidos kalba. Ir 
pavienių rinkėjų, ypatingai 
jaunų merginų, New Yorko 
Broadvės blokai tarsi prisags
tyti.

Priemiesčiuose tas pats są
jūdis, nors jis ne toks ryškus. 
Čia randi aukų rinkėjus prie 
subvių ir aukštųjų gelžkelių 
stočių, einant po parkus, pa
gal stubas, po sales.

Šimtai mitingų surengta sa
lėse ir atvirame ore. Vienas iš 
tokių mitingų įvyko prie iždi
nės bildingo prie Wall ir Nas
sau Sts., pačiame aukso cent
re, su kunigu Harris ir genero
lu Yakhontoff kalbėtojuose.

Garsūs menininkai Paul 
Draper ir Tamara padarė 
“žaibiškas atakas” ant puoš
niųjų naktinių kliubų, kur jie 
bus gavę ir ne penkcentinių 
aukų.

Brooklyno p u o šniausiame 
viešbutyje St. George įvyko 
Gydytojų Komiteto suruoštas 
bankietas. New Yorko viešbu- 
tyje New Yorker įvyko mezgi
mo industrijos fabrikantų ban
kietas. Viešbutyje Astor perei
to šeštadienio vakarą suruošta 
šokis, programoj dalyvaujant 
Amerikos Jaunimo Teatrui su 
operų dainininke Mary Roche 
priešakyje. Panašių pramogų 
įvyko daug, po visą miestą.

Desėtkai, gal šimtai tūkstan
čių newyorkiečių, pergalės ant 
fašizmo trokštančių žmonių iš 
visų luomų, amatų ir profesijų 
išėjo veikliai dalyvauti Sovie
tų Sąjungai pagalbos kampa
nijoj. Milijonai bus prisidėję 
centais, doleriais, desėtkais, o 
tūli ir tūkstantinėmis.

Daugelis unijų nusitarė au
koti dienos uždarbį.

Pirmu kartu Amerika taip 
dramatiškai, masiniai ir duos- 
niai išėjo paremti savo didįjį 
didvyrišką talkininką — So
vietų Sąjungą.

Sirenos Bus Išbandoma 
Kas Dieną

Pradedant birželio 25-ta, 
perspėjimui apie atakas iš oro 
sirenos (birbynės) bus išban
domos kas dieną per pietus. 
Visomis kitomis dienomis ban
dymai bus trumpi, o šeštadienį 
— per penkias minutes, prade
dant trumpais sušvilpimais, 
paskiau su pertrauka ir gale 
su ilgesniu vienu švilpimu, ku
ris reiškia paskelbimą, kad 
“pavojus praėjo.”

t

Policistas Atbuvo Daktaro 
Pareigą

Policistas Samuel Schrier 
galėtų kandidatuoti į akuše
res, o jei ne, tai bent jau į bo
butes. Aną dieną jis priėmė 
Mrs. Fernandez dukrytę jos 
namuose, 153 E. 105th St., o 
paskiau abi nuvežė Harlem li
goninėn. šis policistui buvęs 
jau antras toks prietikis, kad 
paprašytam pašaukti ambu- 
lansą prisieina pašaukti ir 
naujagimį.

Pakaita Bušą Kursavime
New Yorko miesto busai 

stos tik kas ketvirtas, o ne kas 
antras blokas. Taisyklė įėjo 
galion birželio 28-tos pusiau
naktį. Išimtys bus tik tose vie
tose, kur reikia persėsti ant 
kitų linijų.

Davė $25,GOD Rusijos 
Pagalbai

Pardavinėtojų Unijos Loka- 
las 65-tas suruošė bankietą 
viešbutyje Astor. Į jį buvo su
kviesta veikėjai ir urmu par
duotuvių bei sandėlių savinin
kai. Lenktynėse, kurie geriau 
pasirodys, darbininkai ir sam
dytojai bendrai suaukojo virš 
$25,000 Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagalbai.

Klausinėjamas apie mirtinai 
perdūrimą peiliu Antano Mi
ras, buvusio tam pat laive jū
rininko, Manuel Lopez, jūri
ninkas, krito apalpęs policijos 
stotyje.

Nei Bėgti, Nei Rėkti
J. Sherman, 18 metų vaiki- 

nėlis, tapo policisto iš Coney 
Islando nugabentas teisman 
už plaukiojimą be kelnių. Tei
sėjas jo pagailo ir paleido be 
bausmės išsiaiškinus, kad iš
dykaudami jo draugai nutrau
kė nuo jo; kelnaites ir pametė 
jūroj.

Atidarė Arnyty Mokyklą
Birželio 25-tą atidaryta nau

ja amatų mokykla prie 480 
Canal St., New Yorke, atida
rymo iškilmėse dalyvaujant 
majorui LaGuardijai, guber
natoriaus pavaduotojui Polet- 
ti ir sukniasiuvių unijos virši
ninkui Dubinskiui.

Policistas Iškrito Iš Lo
vos ir Užsimušė

Jaunas policistas ir naujave- 
dis, Wm. J. Ahearn, tik už 4 
dienų po sugrįžimo iš savo ve
dybinių atostogų, miegodamas 
persirito prie pat lovos buvu
sią žemą palangę, nuogas nu
krito kieman nuo 5-to aukšto 
96 Perry St., New Yprke, ir 
ant vietos užsimušė. Jį atrado 
namo prižiūrėtojas. Jo nuota
ka, stenografė, tuo laiku bu
vus darbe.

Pasirašė Bonus Ir 
Bombas

Pereitą penktadienį Times 
Square buvo įruošta specialis 
pastolis vedimui kampanijos 
už pasirašymą karo bonų. Nu- 
sipirkusiems ar pasirašiusiems' 
pirkti bonus leido neišdildomu 
rašalu / pasirašyti ant bombų^ 
paruoštų pasiųsti “dovanoms” 
į Berlyną ir Tokio.

Iš Europos Pabėgėliai Sako 
Kad Europa Laukia Antro 

Fronto, Kaip Išganymo
Birželio 25-tą pribuvo Por

tugalijos laivas Serpa Pinto su 
677 keleiviais, tarpe kurių bu
vo 50 vaikų tarp 5 ir 15 metų 
amžiaus. Daugelis tų vaikučių 
yra karo našlaičiai — vokie
čiai, lenkai, ispanai. Juos at
vežė karo vaikų globos įstai
ga.

Tūlas Francijos bankierius 
sakė, kad iš Amerikos atsiųsto 
Francijon maisto tik 20 nuo
šimtis tenka francūzams, o 80 
nuošimčių eina vokiečiams ir 
italams. Jis sakė, kad ir Libi
jos užgrobikas Rommell di
džiumą sau pagalbos gauna 
Francijos laivais iki Tunisijos, 
o iš ten Libijon pristatoma tro
liais.

Israel Kaplan, atvykęs iš 
Francijos, sako, kad Franci
jos žmonės negali gaut kiau
šinių, sviesto. Vaikam tegali 
gaut tik stiklą pieno per die
ną. Tik apie trys uncijos mė
sos gaunama asmeniui per sa
vaitę.

Francijos žmonės, ypač jau
nimas, pasakojo pabėgėliai, 
trokšte trokšta antro fronto ir 
kad jis būtų Francijoj, kad jie 
patys galėtų stoti greta ameri
konų ir kartu su jais išvyti 
pavergėjus nacius, taipgi sa
vuosius Kvislingus.

“Gimtoji Šalis”
Amerikinis judis “Gimtoji 

Šalis” iš darbininkų kovų už 
demokratijos palaikymą rodo- 

zmas jau 7-ta savaitė World 
Teatre, 49th St. ir 7th Avė., 

i New Yorke. 
—____I *,■ y riPirmais keturiais mėnesiais

I šių metų New Yorko valstijoj 
j suspenduota ar atimta 29,697 
auto leidimai.

PAJIEŠKOJIMAI
AŠ Aniuka (Ona) Yeskuticza, iŠ 

i Stakliškių miestelio, pajieškau Mar- 
celkos Ditkiawicziutes (po vyru pa
vardės nežinau), iš Barkiškių vien
sėdžio, Stakliškių parapijos. Prašau 

j atsišaukti, arba kas žinote kur ji 
gyvena praneškite man. Aš būsiu 
labai dėkinga. Paskutinj sykį, gir
dėjau, kad gyvena Cambridge, Mass. 
—Anna Shibilsky, 723 E. 5th St., 
New York City, N. Y. (150-152)
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