
KRISLAI
Gazolino Suvaržymas.
Tas Pakenks Mūsų 

Piknikams.
Čechai Šaukia Mušti 

Niekšus.
Kazio Preikšo Pareiškimas.

Rašo R. MIZARA

Pereitą savaitę Amerikos 
žmones susiregistravo cukrui 
pirkti, šią savaitę rytinėse 
valstijose susiregistruos tie, 
kurie turi automobilius ir ku
rie nori gauti gazolino. Sako
ma, nedaugiau bus galima 
gauti kaip trys galionai per 
savaitę tiems, kurie turi auto
mobilius šiaip sau pasivažinė
ti, kuriems automobiliai nėra 
labai reikalingi darbui bei biz
niui.

Vadinasi, karo atnešti sun
kumai pradeda vis daugiau ir 
daugiau pasireikšti. Neužilgo 
pajausime juos dar labiau, — 
pajausime kiekviename žings
nyje.

Gazolino racijonalizavimas 
palies ir mūsą laikraštį ir mū
šy organizacijas. Į piknikus 
nebus galima suvažiuoti iš to
liau, kaip būdavo pirmiau.

Liepos mėnesį Čikagoje į- 
vyks šeštasis LDS Seimas. Ry
tinėse valstijose esančios LDS 
kuopos negalės pasiųsti tiek 
delegatų, kiek būtų galima 
pasiųsti normaliu laiku.

Bet nieko nepadarysime. 
Hitlerio “barškančiosios gyva
tės” skandina mūsų laivus ir 
dėlto susidaro stoka laivų ga
zolinui atgabenti, štai, kodėl 
rytinių valstijų žmonėms ten
ka racijonalizuoti gazolinas. 
Tas viskas privalo kiekvieną 
amerikietį paakstinti daugiau 
remti mūsų krašto karo pa
stangas, kad juo greičiau būtų 
sunaikintos “b a r škančiosios 
gyvatės,” kad juo greičiau bū
tų sunaikintas fašizmas ir už
baigtas karas. 

- — -
Savaitė po to, kai Maskvoje 

įvyko lietuvių tautos atstovų 
konferencija, čechoslovakijos 
liaudies atstovai ten pat turė
jo panašų susiėjimą. Kaip lie
tuviai, taip ir Čechai priėmė 
panašias rezoliucijas ir atsi
šaukimus į savo žmones.

— Šaudykit, žudykite, nai- 
kinkit kiekvieną vokišką oku
pantą, — skamba cechų atsi
šaukimas. — Žudykite kiek
vieną jiems parsidavėlį, Kvis- 
li »gą!

Ir vokiški plėšikai bus žu
domi, bus mušami šiemet la
biau, negu kada nors.

Lietuvos Komunistu Partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
Kazys Preikšas savo atsišauki
me į okupuotos Lietuvos liau
dį padarė įdomų pareiškimą, i 
Jis, būtent, pasakė, kad Lie
tuva įvertins kiekvieną savo 
pilietį, kiekvieną savo sūnų ir 
dukterį pagal jo nusistatymą 
šiuo sunkiuoju metu.

Nepaisant jo pirmesnių po
litinių pažiūrų, jei lietuvis 
šiandien kovoja prieš okupan
tus, jei jis visokiais būdais 
jiems kenkia, tai busimoji 
laisva Lietuva jo arba jos nie
kad nepamirš. Bet jei jis pa
gelbsti plėšikams naciams — 
tokis turės išduoti atskaitomy
bę prieš Lietuvos liaudį!

Tas pats, aišku, taikoma ir 
visiems lietuviams, gyvenan
tiems užsienyje. Tas pats tin
ka ir mums, Amerikos lietu
viams.

Kurie Kazio Preikšo kalbos 
dar neperskaitėte, būtinai tą 
padarykite. Ji tilpo pirmadie
nio “Laisvėje.”

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai prašomi įsitė- 
myti, kad sekamą sekmadienį 
Grand Paradise salėje, Brook- 
lyne, įvyks nepaprastai svarbi 
pramoga — koncertas ir pra
kalbos. Tai pramoga, kurios 
visas pelnas bus atiduotas 
Raudonosios Armijos kovoto
jams paremti. Tas faktas ir 
pasako, kodėl kiekvienas lie
tuvis turi pramogoje dalyvau
ti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Amerika Reikalauja Apsaugos nuo Fašis- Naciai Kraunasi Dau- 
hi Martinique ir Kitose Franci jos Ko- “j Du>«
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lonijose Caribbean Jūroje
Fašistai iš Tu Francijos Kolonijų Galėtu Užpult Amerikos 

Panamos Kanalą ir Lotynų Ameriką
Washington. — Jungtinės 

Valstijos per savo pasiun
tinius veda derybas su aukš
tuoju Francijos komisinio- 
nierium admirolu Geo. Ro
bertu saloje Martinique. 
Šios šalies vyriausybė rei
kalauja padaryti tinkamus 
p e r tvarkymus Martinique, 
Guadeloupe ir kitose fran
cūzų valdomose salose Ca
ribbean Jūroje, taip ;pat 
Francūzų Guianoj, kuri-yra 
šiauriniai-rytiniame kampe 
Pietų Amerikos. Jungtinės
Valstijos sako, jog turi būti 
ten padaryta tam tikri ap
saugos žingsniai, kad fašis
tų Ašis negautų paramos iš 
tų Francijos kolonijų.

(Šiuos žodžius berašant, 
Berlyno radijas skelbė, kad 
Jungtinės Valstijos reika
lauja sau teisės nusiųst sa
vo kariuomenės į Martini-

Chinai Apsupo ir Užmušė 
Tūkstančius Japonų

Chungking, Chinija. — 
Chinai šiauriniai - rytinėje 
Burmos dalyje apsupo ir 
sunaikino 3,000 japonų. Jie 
taip pat įviliojo į slastus da
linį japonų kariuomenės, į-

Registruosis Gazolino Mirė Stasys Sinkevičius
Vartotojai

Šį antradienį, trečiadienį 
ir ketvirtadienį rytinėse 
valstijose turi užsiregis- 
truot automobilistai gavi
mui pirkt gazolino. Regis
truojantis, jie pasakys, kiek 
gazolino jiem būtinai rei
kia, ir jų žodis bus priima
mas; tačiaus, jeigu kuris 
pasirodys melavęs, tai galės 
būt baudžiamas iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės pabaudos. Užsiregistra
vusiems bus išduotos tam 
tikros kortelės.

Gazolino skirstymo vy
riausybė New Yorke pa
reiškė, kad automobilialns 
ir trokams, vartojamiems 
užsidirbt gyvenimui, bus 
parduodama kiek reikiant 
gazolino; o taip sau pasiva
žinėjimui, pasismaginimui 
galima bus gauti tik iki tri
jų galionų gazolino per sa
vaitę.

New Yorke bus registruo- 
jamasi pradinėse mokyklose 
antradienį nuo 4 vai. popiet 
iki 8:30 vai. vakare, o tre
čiadienį ir ketvirtadienį nuo 
3:30 vai. popiet iki 8:30 vai. 
vakare.

Maskva. — Sovietų orlai
viai išmušė nacius iš pirmų
jų apsigynimo linijų vienoj 
dalyj Kalinino fronto.

que salą ir kitas minimas 
vietas ir nuginkluot ten esa
mus karinius Francijos lai
vus.

(Nuo Martinique tėra tik 
1,295 mylios iki Panamos 
Kanalo.

(Franci j a turi Martinique 
prieplaukoje didelį karinį 
laivą - lėktuvų išvežioto ją 
“Bearn” ir puikų šarvuot
laivį “Emile Bertin,” kuris 
esąs greičiausias pasaulyje. 
Pabėgdamas iš Francijos, 
tas šarvuotlaivis atgabeno į
Martinique ir 200 milionų 
dolerių valstybės aukso.)

Mėnuo atgal buvo suda
ryta komisija iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų amerikinių 
kraštų atstovų valdyti Mar
tinique bei kitas francūzų 
kolonijas, j e i g u reikėtų 
Jungtinėms Tautoms jas 
laikinai užimti.

siveržusios iš Burmos, ir 
užmušė 4,500 priešų, ties 
Chefangu.

Pačioje Burmoje chinai 
atkariavo nuo japonų May- 
myo miestą, į rytus nuo 
Mandalay.

(Telegrama)
Ulster Park, N. Y., geg. 

9. — Čia mirė gegužės 9 d. 
Stasys Sinkevičius, 84 metų 
amžiaus. Laidotuvės įvyks 
šį antradienį. Velionis bus 
palaidotas Lietuvių “Asso
ciation” Kapinėse.

K. Sinko.
, 9

Susprogdino Paryžiaus 
Nacię Radijo Stotį

Vichy, Franci j a, geg. 11. 
—Priešingi naciams fran- 
cūzai dinamitu susprogdino 
įrengimus galingos Pary
žiaus radijo stoties ir visai 
nutildė jį. Tai buvo garsiau
sia vokiečių propagandos 
stotis užimtoje Francijos 
dalyje. .

Pataria iš Anksto Pasi
rūpint Anglies

Washington. — Karo ga
mybos galva Donald M. 
Nelson įspėjo gyventojus, 
kad iš anksto pasirūpintų 
žiemai anglies. Nes vėliau 
dar pasunkės jos pristaty
mas; o tokiame atsitikime 
gal prisieitų apribot leistiną 
pirkt kiekį anglies.

London, geg. 11. — Čio- 
naitiniai diplomatai, sako
ma, patyrė, kad hitlerinin
kai kraunasi didžius dau
gius nuodingų dujų į sandė
lius Singene ir kitose sle
piamose vietose; ruošiasi
tas nuodų dujas pavartot 
prieš Sovietus, kaipo pasku
tinį desperatišką pabūklą. 
Nes naciai jau nesitiki lai
mėt karą ligšioliniais bū
dais.

Pasakojama, kad hitleri
ninkai turį ir naujas nuodų 
dujas, kurios, girdi, supara
lyžiuoja nervus.

Nuskandinta ir Keli Ja
ponę Transportai

Australija, geg. 11. —Ma
noma, kad Koralų Jūroj 
per mūšį tarp Japonijos ir 
Jungtinių Tautų laivynų 
buvo nuskandinta dar keli 
japonų transporto laivai su 
tūkstančiais kareivių, apart 
tų, kurie žuvo su 21-n.u Ja
ponijos kariniu laivu, nu
skandintu arba pavojingai 
sužeistu.
Iš NAUJO PRASIDEDĄS

LAIVYNŲ MŪŠIS
Nacių kontroliuojamas 

Paryžiaus radijas paskelbė, 
kad japonų karo laivai su 
naujais pastiprinimais su
grįžo į mūšį prieš Jungtinių 
Tautų laivus.

(Likučiai japonų laivų, iš
trūkę po pirmesnio mūšio 
Koralų Jūroj, bėgo visais
garais per kelias dienas.)

Išsiveržė Didysis Japo
nę Ugniakalnis

Tokio. —Griausmingai iš
siveržė didžiausias Japoni
jos ugniakalnis Asama, apie 
100 mylių į šiaurių vaka
ras nuo sostamiečio Tokio. 
Kiek tatai padarė nuostolių, 
dar nepaskelbta (šiuos žo
džius berašant).

London. —Čia girdėti na
cių radijo pranešimai tei
gia, kad Asamos ugniakal- 
nio išsiveržimas “pragaiš
tingas.”

Talkininkai Nuskandinę 
Du JaponęSubmarinu
Australija. — G e n (į rolo 

MacArthuro štabas prane
ša, kad talkininkų orlaiviai 
bombomis nuskandino ar 
pavojingai sužeidė du japo
nų submarinus į šiaurių ry
tus nuo Australijos.

Ankara. Turkija.. — Pra- 
neešama, kad Sovietų orlai
viai prisodino minų Juodo
joj Jūroj palei Rumunijos ir 
Bulgarijos krantus. Tos mi
nos daro daug keblumų jų 
laivams.

Anglų Premjeras Churchill Sako, 
Anglijos ir Amerikos Orlaiviai 
Vis Aršiau Pleškins Vokietiją

Churchill Sveikina Kovingą Anglą Dvasią, Reikalaujančią Antro Fronto prieš Hitlerį; Gė
risi Sovietą Žygiais; Dar Neįžiūri Nacią Pasiruošimą Ofensyvai

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill sekmadienį per radiją 
įspėjo nacius, kad jeigu jie 
vartos nuodingų nuodų du
jas prieš Sovietus, tai An
glijos orlaiviai kuo didžiau
siu plotu atakuos Vokietiją 
nuodingų dujų bombomis.

Taip Churchill pareiškė 
greičiau, negu per 24 valan
dų po to, kai Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešę, kad

Sovietai Atima iš Vokiečių 
Liniją po Linijos

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, veikdama per 
dumblynus, užmušė dar virš 
3,000 vokiečių ir niekais pa
vertė visus nacių bandymus 
atimt iš Raudonosios Armi
jos užpuolančiąją iniciaty
va.

Sovietų žinių agentūra 
Tass paskelbė, jog Kalinino 
fronte, į šiaurių vakaras 
nuo Maskvos “mūsų kariuo
menė užima viena vokiečiu 
liniją po kitos.” 

TAI AMERIKOS LAKŪNAI 
BOMBARDAVO JAPONIJĄ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, gegužės 10. — Jungtinių Valstijų karo 

departmentas išleido šitokį pranešimą:
Lėktuvai, kurie neseniai atakavo Japoniją, tai buvo 

Jungtinių Valstijų armijos bombanešiai. Ataka buvo 
padalyta vidudienį giedriame ore ir orlaiviai lėkė taip 
žemai, kad turėjo saugotis baliūnų baražo-skerspainių. 
Bombininkai pasirinko aiškius taikinius ir tiksliai bom
bardavo juos ardančiomis ir padegančiomis bombomis. 
Jie atakavo japonų armijos ir laivyno įrengimus ir fa
brikus Tokio, Yokohamoj, Nagoyoj ir kitose vietose. 
Buvo užkurta dideli gaisrai ir kai kurie jų tęsėsi bent 
per dvi dienas.

O JAPONIJOS RADIJAS TVIRTINO, KAD 
JAI NEREIKIĄ BIJOT ORO BOMBŲ

Kai Amerikos orlaiviai artinosi prie Japonijos, tuo 
laiku Tokio radijo stotis skleidė propagandą anglų 
kalba. Radijas smulkmeningai dėste malonumus gyve
nimo Japonijoj ir sakė, kad jai nereikia bijot bombarda
vimų iš oro. Ta kalba buvo staiga pertraukta, ir ra
dijas paskelbė įspėjimą, kad didelis skaičius lėktuvų, 
žemai skrisdami baisiu greičiu bombarduoja Tokio.

Radijo pranešėjas teigė, jog tie orlaiviai taip smar
kiai lekia, kad negalima jų pasivyt. Kiek paskiau jis 
pranešė, kad japonai prarado tris greituosius lėktuvus, 
kurie buvo pakilę pasipriešint amerikiniams bombinin- 
kams.

Vėliau, po pietų radijas pranešė, kad tie bombininkai 
užmušė bei sužeidė tarp trijų ir keturių tūkstančių gy
ventojų. Japonai buvo raginami melsti lietaus, kad už
gesintų gaisrus ir sumažintų tolesnių bombardavimų 
pavojų. Po kiek laiko, radijo kalba pasidarė mažiau 
išgąstinga ir buvo pranešta, kad, girdi, buvo bombar
duojama tik ligoninės, mokyklos ir kiti punktai netu
rį karinės svarbos, ir tai tik menkai nuostolių tepada
ryta. Praėjus 48 valandoms, Tokio radijas pranešė, 
kad bombininkų sukelti gaisrai jau sukontroliuoti.

vokiečiai vartoja nuodingų 
dujų minas Krime prieš So
vietus.

Churchill sakė:
“Aš noriu, kad visi aiš

kiai suprastų, jog i vokiečių 
vartojimą nuodingų dujų 
prieš mūsų sąjungininkus 
rusus mes atsakysime ly
giai taip, kaip kad tos du
jos butų vartojamos prieš 
mus pačius; rusai iš savo 
pusės nėra davę jokios prie

PARTIZANŲ ŽYGIAI
Vienoje centralinio fron

to dalyje raudonarmiečiai 
nušlavė visą vokiečių pulką, 

12,500 karių, o Kalinino fron- 
|te užmušė dar 600 priešų. 
'Partizanai kovotojai toj 
pačioj srityj iš užnugarės 
užmušė 90 nacių ir susprog
dino geležinkelio bėgius.

Krime partizanai atmušė 
atgal du stipriai ginkluotus 
vokiečių batalionus ir nuko- 

Ivė 250 jų.

žasties vartoti prieš juos 
nuodų dujas; ir jeigu mes 
atrasime, kad Hitleris pa
darė tą naują bjaurų krimi
nali veiksmą, tai mes pa
naudosime savo didžią ir 
vis augančią viršenybę ore 
vakaruose; savo orlaiviais 
vesime kuo didžiausią gali
mą dujų karą, ir su tuo du
jų karu mes eisime toli ir 
plačiai prieš karinius taiki
nius Vokietijoje.

“Taigi nuo Hitlerio pri
klauso pasirinkti, ar jis no
ri pridėt dar ir šią baiseny
bę prie oro karo.”

Kalbėdamas apie galimy
bę antro fronto atidarymo 
prieš Hitlerį, Churchill pa
reiškė, kad jis sveikina ko
vingą žmonių dvasią, reika
laujančią antro fronto Eu
ropoj, bet, girdi, “aš, su* 
prantama, neatidengsiu, ko
kias intencijas mes turime” 
šiuo klausimu.
SOVIETŲ FRONTE DAU
GIAU UŽMUŠTA VOKIE
ČIŲ, NEGU VISAME 

PRAEITAME KARE
Darydamas karo apžval

gą, ministeris pirmin. Chur
chill teigė, kad Sovietų 
fronte jau tikrai daugiau 
užmušta vokiečių, negu jų 
žuvo visame praeitame pa
sauliniame kare visuose 
frontuose.

(Skaičiuojama, jog praei
tame kare žuvo 1,773,700 
vokiečiu iš viso. Be to, virš 
5,000,000 jų buvo sunkiai 
sužeista, nelaisvėn paimta 
ir dingo be žinios.)

Šiaip ar taip, Anglija ne- 
atlaidžiai ir vis plačiau iš 
oro bombarduos Vokietiją 
ir neužilgo Amerikos bom
bininkai taipgi dalyvaus 
tuose žygiuose, sakė Chur
chill. Anglų lakūnai turi 

; sąrašą vokiečių pramonės 
miestų ir, girdi, “mes juos 
bombarduojame ir bombar- 
duosim.” Civiliai Vokietijos 
gyventojai turį lengvą pa
bėgimą: “Jie turi pasišalint 
ir iš tolo tėmyt savo degan
čius namus ir miestus.”

! SOVIETŲ KOVA — PA
DRĄSINIMAS IR ĮKVĖ

PIMAS
Reikšdamas pagarbą So

vietų Sąjungai, Churchill 
tarė:

“Tai yra mums padrąsini
mas ir įkvėpimas jaučiant 
stiprius širdies tvaksėjimus 
stiprios tautos, kuri, kaip 
smarki banga metasi dar
ban už teisingą dalyką.

“Be jokios priežasties Vo
kietija pernai birželio mė
nesi įsiveržė i Rusiją, kuri,

(Tąsa nuo 5-to puslapio)
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pagelbėti. Bet prie gerų norų ir pastan
gų galima dar daugiau surinkti. Mūsų 
visos organizacijos turėtų susirūpinti 
tuo taip svarbiu darbu.

Sekamą sekmadienį Brooklyne įvyks 
didžiulis koncertas Sovietų Sąjungos ko
votojams paremti. Visi, kuriems rūpi 
padėti karžygiškiems kovotojams, mu
šanti ems žmonijos priešą hitlerizmą, tu
rėtų dalyvauti šiame koncerte.

Jugoslavijos Partizanių Ofensyvą 
ir Reikalas Antro Fronto

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

Act of March 3, 1879

Sukilimai Plečiasi
Vis daugiau ir daugiau ateina žinių, 

kad Hitlerio pavergtoji Europa kyla. Ir 
Balkanuose, ir Francijoj, ir Belgijoj, ir 
Hollandijoj žmonės įgauna daugiau drą
sos ir pasiryžimo kovoti prieš bestijišką 
fašizmą. Net aršiausias teroras žmonių 
bruzdėjimo nesulaiko.

Francijon Hitleris prisiuntė savo bu- 
čerį Heydrichą žmones žudyti. Tik vie
nam kalėjime, tik vieną dieną — šešta
dienį — 50 nekaltų žmonių tapo nužu
dyta. Gestapininkai budeliai skelbia, kad 
nužudytieji buvę “komunistai arba žy
dai.” Na, ir to jiems užtenka.

Dalykų žinovai Francijoje skelbia, kad 
ten visuotinas žmonių sukilimas galėtų 
prasidėti tuč-tuojau, jei Jungtinės Tau
tos atidarytų antrąjį frontą.

Atidarymas antro fronto, vadinasi, 
yra degąs dalykas tiek iš militarinio, tiek 
iš politinio taškaregių. Jeigu tas bus pa
daryta, tai hitlerizmui dar šiemet bus 
iškasta duobė ir jis joje bus palaidotas.

Trys Darbininkų Vadai Stoja 
Sovietams Pagalbon

^.Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas Greenas, CIO prezidentas Murray ir 
geležinkeliečių brolijos prezidentas Whit
ney įstojo į Russian War Relief, Inc., 
Direktorių Tarybą. Tai yra reikšmingas 
žygis, tai gražus žygis.

Russian War Relief, Inc. įstaiga renka 
aukas Sovietų Sąjungos kovotojams gel
bėti. Reikia pasakyti, kad iki šiol Ameri
kos liaudis dar nebuvo įsitraukusi į šį 
didžiulės svarbos darbą. Anglijos žmo
nės, kurie patys kenčia nuo karo dides
nius sunkumus, negu mes, amerikiečiai, 
kur kas daugiau yra surinkę ir pasiuntę 
Sovietų kovotojams pagalbos, negu mes.

Dabar, kai visos didžiosios darbininkų 
organizacijos — unijos — įstojo į šį ko
mitetą, be abejo, visas aukų rinkimo dar
bas bus galima pravesti kur kas sklan
džiau. Komitetas pradėjo kampaniją už 
surinkimą šešių milijonų dolerių. Mūsų 
nuomone, tai nėra per didelė suma. Mes 
lengvai galime ją surinkti per kelis mė
nesius.

Geležinkeliečių brolijos prezidentas 
tuojau pradėjo aktyvų darbą. Jis siunti
nėja visiems lokalams laiškus ir ragini
mus, kad jie savo mitinguose tuojau pra
dėtų rinkti aukas. Kitos darbo unijos tu
rėtų paimti pavyzdį iš geležinkeliečių.

Lietuviai iki šiol jau yra surinkę ne
mažas pinigų sumas Tarybų kovotojams

Hitleris Nelaimės, Sako Rašytojas
Sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos New 

Yorko “Timeso” korespondentas, Cyrus 
L. Sulzbergeris, rašo sekmadieninėje to 
laikraščio laidoje apie Sovietų-vokiečių 
karo perspektyvas. Jis gyveno Sovietų 
žemėje per šešis mėnesius. Jis matė 
daug ir kalbėjosi su daugeliu žmonių.

Mr. Sulzberberis klausia: “Ar Hitle
ris gali nugalėti Sovietų Sąjungą? Ir jis 
atsako, kad ne. Netgi jei Hitleriui ir 
pavyktų pasivaryti pirmyn į rytus, jeigu 
jam pavyktų užgrobti daugiau Sovietų 
žemės, jis visvien Sovietų Sąjungos ne
nugalėtų. Kodėl? Visų pirmiausiai, sa
ko žurnalistas, todėl, kad Sovietų žmo
nės laikosi vieningai, kad jų pasiryži
mas karą laimėti yra didelis, nepalau
žiamas. Sovietų vyriausybė stipri, su ja 
eina visi žmonės. Sovietų pramonė vei
kia puikiai. Patys svarbieji fabrikai yra 
perkelti į gilumą Sovietų Sąjungos, ap
link Uralu kalnus. Hitleris jų pasiekti 
negali. Net tokis milžiniškas fabrikas, 
kaip Kirovo fabrikas Leningrade, buvo 
pasekmingai perkeltas į Uralu sritį ir 
ten tas fabrikas šiuo metu dirba di
džiulius tankus.

Iš kitos pusės, Hitleris užimtose So
vietų žemėse nieko nelaimi. Derlingoji 
Ukraina jam duonos neduos, nes laukai 
nedirbti; žmonės atsisako Hitleriui duo
ną gaminti. Be to, traktoriai buvo iš
vežti Sovietų Sąjungos gilumon, arklių 
nėra, na, ir nėra ' kaip žemę apdirbti. 
Okupuotuose kraštuose Hitleriui niekur 
nepavyko gauti Kvislingų. Žmonių pasi
priešinimas auga. Partizanai tebeveda 
kovas. Vasarą jos dar. labiau padidės.

Šitokios daug maž yra nuomonės Mr. 
Sulzbergeris.

Tenka pastebėti tas, kad Sovietų Są
jungos žmonės ne tik neleis Hitleriui 
nugalėti seno brangaus krašto, bet jie 
yra pasiryžę Hitlerį sunaikinti dar šie
met.

Jei tik Jungtinės Tautos, Anglija ir 
Amerika atidarys antrąjį frontą Euro
poje ir nutrauks kiek nors vokiečių ka
rių iš Rytų Fronto, tai Hitleris ir bus 
dar šiemet “pakeptas.”

Nuodas Prieš Nuodą
Iš Krymo pranešama, kad ten vokiški 

įsiveržėliai pradėję vartoti nuodingus ga- 
zus prieš Raudonąją Armiją. Anglijos 
ministerių pirmininkas Churchillas, kal
bėdamas sekmadienį, pareiškė, kad vo
kiečiai, būdami desperacijoje, griebsis už 
nuodingų gazų.

Churchillas gerai pastebėjo, kad, jeigu 
Hitleris griebsis už nuodingų gazų var
tojimo, tai jis turi žinoti, kad ir anglai 
yra tam pasiruošę. Jungtinės Tautos, sa
ko premjeras, orlaiviais gali lengvai nau
doti gazus prieš vokiečius, jei pastarieji 
pradės juos naudoti prieš Sovietus.

Hitleris turi žinoti ir tą, kad Raudo
noji Armija taipgi nesnaus, kad ji yra 
viskam pasiruošusi. Jeigu hitleriški ban
ditai panorės nuodų, tai jie jų ir gaus.

ofensyvą 
Mussolinio

priverstas 
gvardijos 

sustiprinti

Iš Istanbulo, Turkijos, 
praneša amerikinis kores
pondentas Roy Brock, kad 
ten pasiekė žinios, jog Ser
bija, Kroatija, Juodkalnija 
ir kitos Balkanų šalys ap
imtos revoliucijos, kad par
tizanai ruošia 
prieš Hitlerio ir 
gaujas.

Hitleris buvo 
mesti į Serbiją 
divizijas, kad
tas jėgas, kurios ten jau 
buvo. O Hitlerio ir jo sėbrų 
jėgos ir taip buvo didelės. 
Bulgarija turi Serbijoj net 
septynias divizijas, tai yra, 
apie 140,000 armijos; Mus- 
solinis turi Kroatijoj kelias 
divizijas, Vengrija turi di
viziją armijos ir Kroatijos 
išdavikai priešakyj su Pa- 
velič turi apie 80,000 kroa
tų Hitleriui “paklusnios” 
armijos. Taip, kad Serbijoj 
ir Kroatijoj, Juodkalnijoj ir 
Graikijoj yra nuo 300,000 
iki 500,000 Hitlerio ir jo sė
brų armijos. Netoli Belgra
do zuja ištisas Hitlerio tan
kų pulkas. Iš Vengrijos vis 
daugiau jėgų traukiama. 
Hitleris priverstas laikyti 
prieš Jugoslavijos partiza
nus artileriją ir bombinin- 
kus smigikus.

Jugoslavai partizanai lai
ko užėmę kalnų distriktus 
ir visą eilę miestų. Taip 
Kroatijoj fašistai tvirčiau 
laikosi Zagrebo mieste, o 
Karlovatz, Banjaluka ir ki
tus Bosnijos distriktus val
do “čiatnikai” — partiza
nai. Neseniai važiavo Kro
atijos išdavikas maršalas 
Kvaternik ir Hitlerio gene
rolas Neiberger, tat netoli 
Banjaluko juos užpuolė par
tizanai. Per ištisą valandą 

‘ėjo arši kova iš šautuvų ir 
kulkasvaidžių, taip, kad 
Hitlerio generolas ir Kva- 
ternikas visą laiką gulėjo 
ant traukinio vagono grin- 
dų.

Sabotažas išsiplėtė po vi- 
są Kroatiją ir Serbiją. Sa
koma, kad industrija tik 
10% pagamina to, ką pir
miau pagamino.

Hitlerio budeliai ir Mus
solinio šakalai areštuoja ir 
žudo žmones. Jie neseniai iš 
Kroatijos pasiuntė 25,000 
kroatų armijos karui prieš 
Sovietų Sąjungą, nes kariai 
Kroatijoj bėgo pas partiza
nus. Fašistai mano, kad tie 

prieš

patogesnio laiko Anglijai ir 
Amerikai atidaryti Antrą 
Frontą negali ir būti. Jeigu 
taip sėkmingai gali kovoti 
Jugoslavijos liaudis, tai kas 
Balkanuose pasidarytų, jei
gu ten nors 100,000 būtų iš
kelta Anglijos ir Amerikos 
armijos su tankais, lėktu
vais ir toli šaunančiomis 
kanuolėmis? Juk tai tikras 
karo frontas palaikomas 
vienų partizanų.

Argi ne tas patsai būtų 
Norvegijoj, kur žmones 
šimtais ir tūkstančiais na
ciai žudo? Argi ne tas pat
sai būtų Belgijoj, Holandi- 
joj, Danijoj, Francijoj, ku
rių žmones fašistai, žudo?

Ir į ką tai yra panašu, 
kada Jugoslavijos ir kitų 
kraštų žmonės turi užtekti
nai drąsos ir pasišventimo 
sukilti prieš pavergėjus ir 
kariauti plikomis rankomis, 
atsiimti nuo priešo ginklus, 
o tuo pat kartu Anglijoj, 
ant jos salų yra apie 4,000,- 
000 armijos gerai apgink
luotos Amerikos ginklais, 
kuri sėdi ir kaž ko laukia?

Anglijos liaudis reikalau
ja Antro Fronto. Anglijos 
spauda reikalauja Antro 
Fronto, kaipo geriausio ap
sigynimo. Visi militaristai 
sutinka, kad mes karą neiš-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

AMERIKOS GARSŪS MEDŽIAI
Kiekvienas kraštas, kiekvie

nas klimatas turi savo medžius 
ir kiekvieno amžiaus pasakose 
skaitome apie juos.

Suv. Valstijose pionieriai iš
kirto takus per tankias girias 
—nuo rytų j vakarus, nuo šiau
rių į pietus—ir nekurie medžiai 
buvo paženklinimai Amerikos 
istorijoje.

Šioje šalyje yra apie 200 me
džių, pagarsėjusių savo didu
mu ar amžiumi; nekurie iš jų 
klasifikuoti kaip ilgiausiai gy
venanti daiktai ant svieto.

“Senis” Amerikos augalų pa
saulyje yra “General Sherman 
Bigtree”, kuris randasi Sequoia 
nacionaliame parke, Califor- 
nijoj. Jo plotis J diamet
er) iš 361/2 pėdų arba 
apėmimas (circumference) iš 
beveik 115 pėdų; aukščio 272.4 
pėdų; turi 600,171 pėdų lentų

ir sulaukęs jau 3,000 iki 4,000 
metų.

“Grizzly Giant Bigtree” Yo
semite Nacionaliam Parke turi 
apėmį nuo 87 iki daugiau 97 
pėdų, 200 pėdų aukščio ir apie 
3,800 metų senumo.

Californijos tautiški parkai 
ir girios turi šimtus kitų milži
niškų medžių. Pav., Stanislaus 
girioje' auga aržuolas, kurio ša
kos išsikiša net 131 pėdų; turi 
700 metų. San Benito Apskri
tyje stovi kitas aržuolas, 125 
pėdų aukščio, su apie tonu gilių 
(acorns) gerame sezone. Bet 
aukščiausias šių dienų medis 
randasi Humboldt State Red
wood parke, raudonmedis, 364 
pėdų aukščio.

Bet ir kitose šalies dalyse au
ga milžiniški medžiai, ne tik 
Californijoj.

Didžiausias augantis skirps

tas Suv. Valstijose, dabar stovi 
Wethersfielde, Con necticut. 
Yra daugiau kaip 29 pėdų apė
mimo, 100 pėdų aukščio, ir apie 
180 metų senumo. Pasakos 
mums praneša, kad Charles 
Wesley, įkūrėjas metodistų ti
kybos, sakydavo pamokslus po 
šituo medžiu, v

Girelė senoviškų maudų 
(hemlock) stovi arti New Lon
don, irgi Connecticut valstijoj. 
Kaip ta girelė stovėjo indėnų 
laikuose 17-tame šimtmetyje, 
tai taip ir šiandien stovi.

Aukščiausias medis Illinois 
valst. yra ciprisas (cypress), 
kuris auga Massac apskrityje. 
Jis yra 137 medų aukščio.

Louisianoje ciprisas, kurio 
metai rokuojami iki 1,300, sio- 
vi prie Amite upės klampyno.

F.L.I.S.—Com. Council.

Berne, Šveic. — Vokieti
jos kardinolas von Faulha
ber pasiuntė popiežiui 11 
skundų prieš hitlerininkus, 
kaipo krikščionybės naikin
tojus.

jų kariai kariaus 
Raudonąją Armiją.

Ką gi parodo ši serbų 
kroatų, juodkalniečių ir ki
tų Jugoslavijos gyventojų 
kova? Ji aiškiausiai’ paro
do, kad prieš Hitlerį ir Mu- 
ssolinį kyla pavergtos tau
tos ir tautelės, kad fašistų 
“naujoji tvarka”, eina prie 
susprogimo iš vidaus.

Iš antros pusės, šie fak
tai parodo, kad geresnio^ ir rado.

Ąntrad., Gęgužėą, 12, 1942

Jungtinių Valstijų kariai Hollandų Guinejoj nešioja 
ant galvų ir veidų tinklus, saugojančius nuo piktų uodų, 

kurių ten yra cymos.

laimėsime sėdėdami ir lauk
dami, kad karą reikia išlai
mėt! pereinant į užpuolimą, 
atidarant Antrą Frontą! 
Kas gi sulaiko jėgas nuo 
Antro Fronto? Kas gi su
laiko liaudies bangas, liaudį 
nuo kovos, nuo pergalės? 
Kas pastato pavojun Sovie
tų Sąjungos frontą sėdint 
be užsiėmimo?

Jugoslavijos liaudies ko
vos, lygiai, kaip ir kovos 
Lietuvos partizanų, Norve
gijos liaudies, Čechoslovaki- 
jos ir kitų šalių žmonės 
reikalauja Antro Fronto. 
Antro Fronto atidarymo 
reikalauja karo laimėjimas 
ir jo laimėjimas dar 1942 
metais su mažiau žmonių ir 
turto nuostolių.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

tai, kaip ir visur ir visada, ir 
čia turi sau daug vietos.

Jums džiova pačią; užmazgą 
veikiausia padarė seniai—kū
dikystėj. Kūdikystėj daugybė 
vaikų gaua džiovos apsikrėti
mą. Gerose sąlygose liga laip
sniškai aptyla ir kaip ir iš
nyksta. Bakterijų lizdai tam
pa nuo kitų kūno dalių atskir
ti stora žieve — pertvara iš 
jungiamųjų audinių, kur daž
nai susidaro kalkių drukų, ir 
jos lyg mūry te užmūrija žalin
gus parazitus. Bile kada pas
kiau, ypač per patį jaunystės 
žydėjimą, kada tenka per
daug energijos ir jėgų eikvoti, 
tos nelabosios bakterijos su
gebi ištrūkti iš savo “kalėji
mo” ir vėl ima plisti palei au
dinius. Išsivysto antrinis tu- 
berkuliozas, kurį prisieina jau 
labai atsidėjusiai ganabyti.

Iš “Laisvės” leidyklos, drau
ge, galėtute įsigyt kad ir kny
gą : “Darbininkų Sveikata” ir 
kitokių raštų apie sveikatą ir 
higieną.

T

Chicago, Ill.
JAUNAI DŽIOVININKEI
Gerb. Daktare, prašyčiau ir 

man duoti kokį patarimą per 
“Laisvę.”

Aš esu apskrities sanatori
joj, jau du mėnesiai. Daktarai 
pripažino man tuberkuliozą. 
Aš labai norėčiau gauti žinių 
apie tą tuberkuliozo ligą. Li
goninėj kad ir duoda knygelių 
pasiskaityt, bet angliškai skai
tyt aš nemoku. Ot kad čia 
kaip gavus lietuvišką knygą 
apie tuberkuliozą.

Mano liga prasidėjo po Ka
lėdų : taip suėmė didelė sloga, 
kad tąsė tris savaites. Tai nu
tariau eit ant peršvietimo, ir 
atrado, kad tik pradžia tuber
kuliozo. Rado juodą taškelį 
ant plaučių viršaus kairiame 
šone.

Norėčiau žinoti, ar tai jau 
labai blogai įsigalėjus liga ar 
ne. Skausmų nejaučiu jokių. 
Valgau gerai, miegu gerai. 
Svorio visada eina daugyn. 
Kiekvienas mėnuo užaugu po 
du svaru. Esu 5 pėdų aukštu
mo, 125 
žiaus.

Kosėti 
skreplių, 
vidurių :
per guminę triūbelę. Sakė, vis
kas gerai. Jokių kitų ligų ne

svarų, 24 metų am-

nekosiu ir nespiauju 
Daktaras žiūrėjo ir 
ėmė tokį skystimą

Tai dabar guliu lovoj, du 
mėnesiai. Ir neduoda nei ant 
grindų atsistot. Liepė silsėtis, 
tai aš taip ir darau. Tariu dė
kui iš kalno.

Atsakymas

Tai Jums, drauge, nėr 
perdaug rūpintis. Iš Jūsų 
rašymo galima spręsti, kad 
dalykai Jums eina kuo geriau
siai. Visa Jūsų laimė, kad pa
gavote ir pažinote ligą pačioj 
pradžioj. Greičiau išgysite ir 
pilniau išgysite. Tik pildykite 
visas sanatorijos taisykles ir 
nesiskubinkite keltis ir ener
giją eikvoti.

Sanatorija tam ir yra, kad 
visa kas ten. paranku ligai gy
dyt. Ir ką ten praktiško iš
moksite, tai tą visuomet ir pil
dysite.

Tuberkuliozas yra specifiš
kas apsikrėtimas tuberkuliozo 
bakterijomis. Ne tik kad plau
čiuose, bet ir bile 
tos bakterijos gali 
Joms naikinti nėra 
vaistų. Gamtiškas 
pats geriausias: grynas oras, 
poilsis, maistas, paskiau po 
truputį ir saulė. Vaistų varto
jama tik kai kuriems požy
miams lengvinti: skausmui, 
kosuliui, nemiegui, dideliam 
prakaitui. Vitaminų prepara-

ko 
ap-

kur kitur 
įsigalėti, 

specifiškų 
gydymas

Illinois Mainieriai Reikalauja 
Antro Fronto

Illinois mainieriai (United 
Mine Workers — CIO) pa
siuntė rezoliuciją prezidentui 
Rooseveltui, kurioje reikalau
jama atidaryti vakarinį fron
tą Europos kontinente dabar 
ir imtis griežtesnių priemonių 
prieš penktakoloniečius ir šeš- 
tajkoloniečius — tą visą išda
vikišką grupę, kuri sąmonin
gai ar nesąmoningai priešina
si mūsų karinėms pastangoms.

Kalbamą rezoliuciją pasiun
tė UMW lokalas 5509, tai yra 
tas pats lokalas, kurio pastan
gomis tapo sukurta bendra 
darbininkų ir savininkų tary
ba Bunsenville angliakasyklo- 
se. Tai buvo berods pirma to
kios rūšies taryba anglių in
dustrijoje visoje šalyje. Mini
ma rezoliucija turi didelės 
vertės visiems darbininkams 
imant domėn tą faktą, kad 
John Lewisas ir jo rėmėjas 
mūsų valstijoje Ray Edmund
son veda ardančią veiklą tarp 
mainierių ir stengiasi demora
lizuoti visą unijinį veikimą.

Rezoliucijoj sakoma, tarp kit
ko : “Mes skaitome Hitlerį ir 
jo karišką mašiną esant Ašies 
centru, — Ašies, kuri atakavo 
mūsų šalį, kuri paskelbė mums 
karą. Hitleris 
antro fronto 
padalintų jo 
vestų prie to,
pralaimėtų šiais metais. Ati
darymas antro fronto dabar 
paskubintų karo pabaigą ir 
sutaupytų daugelį gyvybių, 
mūsų kaip ir kitų šalių.

“5509-to lokalo (UMW) na
riai ir pareigūnai pareiškia 
savo pilną paramą mūsų vy
riausiam karinių pajėgų virši
ninkui ir tikimės, kad antras 
frontas Europoje bus atidary
tas šių metų pavasarį ar vasa
rą. Mes taipgi pareiškiame 
mūsų pritarimą žygiams prieš 
vidujinius krašto priešus kaip 
penktakoloniečius ir jiem pa
našius.” Kor.

tikriausiai bijo 
atidarymo, kas 
armijas ir pri- 
kad jis visiškai

r

VaizddS iš Sovietų fronto: vokiški kariai, iškėlę rankas, pasiduoda j nelaisvę.
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Melbourne, Australija.— 
Australu m misteris pirmi
ninkas Curtin įspėjo žmo
nes, kad japonai galį bile 
valandą įsiveržti į Australi- 
•ia i
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K vėsos Apie Lordą 
Beaverbrooką

Prieš kiek laiko New 
Yorke kalbėjo Anglijos at
stovas lordas Beaverbrook, 
Jo kalba buvo pašvęsta iš
imtinai karo reikalams. Jis 
agitavo už atidarymą antro 
fronto prieš hitlerinę Vo
kietiją, atakuojant ją be jo
kios pertraukos, pakol ji 
bus visiškai sunaikinta.

Beaverbrook sako, kad 
priešą reikia atakuoti da
bar, o ne laukti. “Kirskime 
priešui, kad pagelbėti Rusi
jai! Kirskime iš visų pajė
gų!^

Lordas Beaverbrook grie
žtai pasmerkė tuos, kurie 
priešingi teikimui Sovietų 
Sąjungai militarinės pagel- 
bos. Jis pareiškė:

“Aš nesuprantu tų žmo
nių guodimosi. Komuniz
mas Stalino vadovybėje su
kūrė drąsiausią kovojančią 
armiją Europoje. Komuniz
mas Stalino vadovybėje da
vė mums pavyzdžius patri- 
jotizmo, lygaus puikiausiam 
patrijotizmui, koks tik ži
nomas istorijoje. Komuniz
mas Stalino vadovybėje lai
mėjo visų Vakarinių tautų 
pagarbą ir pagyrimą. Ko
munizmas Stalino vadovy
bėje pagimdė geriausius šio 
karo generolus .. .”

Šitokis to valstybės vyro 
pareiškimas labai nepatiko 
visokio plauko penktako- 
jams. Jie prapliupo viso
kiais balsais prieš lordą 
Beaverbrooką. Nepasiliko 
nuo bendro penktakojų cho
ro ir “mūsų” pro-naciški 
kvėšos. Pavyzdžiui, “žino
vas” Stepas Strazdas per 
savo “Nauj. Gad.” šitaip 
Beaverbrooką “sukritikuo
ja”:

“Beaverbrooko valia — 
girt ar peikt Staliną. Bet 
kaip valstybės vyras jis tu
rėtų žinot vieną dalyką: 
drąsumas ir patriotizmas 
turi būt lydimas geros stra
tegijos. Ar jau turima gali
mybių atidaryt tokį ‘antrą 
frontą’?

“Beaverbrook to nepasa
kė, gaila.”

Je, “gaila,” kad lordas 
Beaverbrookas nepasakė to, 
kas būtų laįai naudinga ži
not Hitleriui .. . “Gaila” 
dar ir dėl to, kad Beaver
brookas nepainformavo Ste
pą apie “galimybes.” O dar 
blogiau — jis nepasiklausė 
Stepo apie strategiją, apie 
kurią Stepas nusimano tiek, 
kiek ana pūdyme besiga
nanti “pilietė” apie besiar
tinantį debesį!

Kitas “strategas” — St. 
Michelsonas. Šis net už “ge
nerolą” Maikio Tėvą ge
riau nuporino. Klausykit:

“Kai ateis tinkamas lai
kas, smūgis Vokietijai bus

suduotas. Bet tas laikas da 
neatėjo. Amerika turi d a 
pastatyti bent 50,000 bom- 
banešių. Tuomet ateis Vo
kietijai galas. Ją susprog- 
dys Amerikos orlaiviai, bet 
ne tušti Beaverbrooko ple
palai.”

Matote, kaip “strategas” 
Michelsonas “sukirto” lordą 
Beaverbrooką! Beaverbroo
kas — Anglijos karo tieki
mo emisaras Amerikoje, 
bet nežino, kad “da ne lai
kas” duoti nulemiantį smū
gį Hitleriui ir “plepa,” o 
Michelsonas—“žino”; Bea
verbrookas “nežino” kiek 
Amerika turi bombanešių, 
o Maikio Tėvas — “šiur”! 
Valstybių vyrai, karo vadai 
“nežino” yra ar nėra gali
mybių atidaryti Vakarų 
frontą prieš Vokietiją, o 
Stepas Strazdas, tupėdamas 
ant Leonard St., Brooklyne, 
“žino,” kad galimybių nėra, 
ir kad “didingasis anglų 
lordas davė valią savo jaus
mam !”

Pasirodo, kad kaikuriuos 
žmones hitlerinės propa
gandos nuodai labiau vei
kia, negu durnaropės . . .

P. B.

Kiek Svetur Gimusį 
Yra Šioje Šalyje

Neseniai išleistos skaitlines 
iš Cenzo Biuro parode, kad 
skaitlius svetur gimusių baltų 
gyventojų Su v. Valstijose su
mažėjo 18.4% nuo 1930 m. 
iki 1940 m.

Per tą laiką mažai žmonių 
atvyko j Su v. Valstijas iš kitų 
šalių; nekurios šalys Europo
je sulaikė išvykimą savo tau
tiečių iš šalies; mūsų kvotos 
įstatymai ir karas Europoje 
prisidėjo prie mažesnės imi
gracijos. 47,000 asmenų, dau
giau išvyko iš šios šalies, negu 
čion atvyko. Ir mirties rata 
tarpe svetimtaučių šioje šalyje 
buvo labai aukšta, gal todėl, 
kad nekurios grupės turėjo 
gerą skaičių senųjų gyvento
jų.

Cenzo Biuras užrekordavo 
net 11,419,138 svetur gimusių 
1940 m. 1930 m. skaitlius bu
vo 13,985,405.

Kaslink pilietybės, tai net 
63.5%, arba 7,250,252 svetur- 
gimių tapo naturalizuoti ir 
3,343,814 buvo ateiviai. Cen
zo skaitlinės parodė, kad net 
825,072 asmenys nepristatė 
informacijų apie pilietybę, bet 
manyta, kad tie buvo ateiviai, 
kas sudaro 4,168,886 ateivius 

'šioje šalyje 1940 m.
Spalio 31 d., 1941 m. Tei

singumo Departmentas prane
šė, kad 4,921,439 asmenys už
siregistravo kaip ateiviai po 
Ateivių Registracijos įstatymu 

Jis 1940 m.
New Yorke buvo daugiausia 

ateivių — 1,820,006 :K Illinois

Anglijos lakūnai, pasiruošę skristi j Vokietiją ir taškyti iš oro .nacių fabrikus, ga
minančius karo medžiaga.

ATSIDlJODA HIT! JERIZMU
Yra visokių būdų, kaip 

galima pasitarnauti savo 
šalies priešui, jeigu tik no
ri. Gali surasti ir būdus, 
kaip tas galima atrodyti 
gan legalu ir teisėta, ne 
priešvaldiška, kur įstaty
mai tavęs visai nepaliečia. 
Tūli žmones tuomi ir pasi
naudoja . . .

Apie poras metų atgal, 
New Yorko valstijos reak
ciniai seimelio nariai išrin
ko tūlą komisiją, taip vadi
namą Rapp-Coudert komisi
ją, tyrinėti “raudonąjį pa
vojų New Yorko miesto mo
kyklose.” Tuo laiku reakci
ja New Yorke buvo pritvin
kus prieš taip vadinamus 
raudonuosius - komunistus, 
kas ir daugeliui piliečių at
rodė, būk tokia komisija 
reikalinga, nors ji ir kašt- 
lyva.

Ta komisija tuoj pasilei
do šniukštinėti po visas 
New Yorko miesto mokyk
las, aukštas ir žemas. Ir po 
tūlo laiko šniukštinėjimo, 
paskelbė svietui savo sura
dimus. Nuo to visas svietas 
net išleipo. Raudonieji mo
kytojai skleidžiu visose mie
sto mokyklose marksizmo- 
leninizmo idėjas. Nors jie, 
ištikrųjų, tegalėjo pirštu 
parodyti į apie šešis moky
tojus.

Po trumpos tos audros, 
viskas nutilo. Rodėsi, būk 
jau viskas gerai padaryta, 
būk “raudonieji” mokytojai 
iššluoti iš New Yorko mo
kyklų, kaip kokie tarakonai. 
Rodosi, viskas dabar buvo 
ramu ir gražu be tų “rau
donųjų.”

Bet tai esanti didžiausia 
ir didžiausia tų valdininkų 
klaida. Ta Rapp - Coudert 
komisija išnagrinėjus, iš- 
šniukštinėjus tų raudonųjų 
mokytojų ir dūšią ir kūną, 
ir iš viršaus ir iš apačios, ir 
niekur nesuradus, kad jie 
būt ką nors komunizme

WORCESTER, MASS

ga- 
bei 
tik

699,742 ir
trečioj, su

turėjo aukš- 
naturalizuotų 

sveturgi-

antroj vietoj, su 
P e n n sylvanija, 
646,759.

North Dakota 
čiausią nuošimtį
piliečių; iš 74,272 
mių 58,934 buvo naturalizuoti 
piliečiai.

F.L.I.S.— Common Council.

Norvegai lakūnai Islandijos saloje studijuoja Astro kompasą. Šitie lakūnai yra 
pasiruošę laisvinti savo tėvų žemę Norvegiją, kurią hitlerininkai kryžiavo j a.

Neužilgo prasidėjo, arba 
geriaus sakant, japonai, 
Hitleris ir - Mussolinis pra
dėjo skerdynes prieš mūs 
šalį. Mūs šalies sūnūs grie
bėsi ginti savo šalį ir muš
ti užpuolikus. Kaip ir visos 
mūs žmonių masės, taip ir 
tie “raudonieji”-komunistai 
šoko remti tas mūs šalies 
karines spėkas, kaip išma
nydami. Jie, kaip dabar ži
nome, ir spauda ir žodžiu ir 
finansais rėmė ir remia sa
vo šalį apsigynime ir sumu
šime užpuolikų fašistų ir jų 
pagelbi ninku.

Ir, kaip jau dabar taip
gi gerai žinome, mūs val
džia taipgi padavė ranką 
raudonų r a udoniausiai 
Sovietų Sąjungai, idant su
jungus bendras spėkas ir 
netik atmušus, ale ir sumu
šus fašistinių galvažudžių 
gaujas, kurie pasiryžo su
naikinti demokratinę civili
zaciją visame pasauly. Rei
škia, bendras reikalas su
jungė skirtingų pažvalgų 
žmones prieš bendrą priešą, 
kuris pavieniai būt galėjęs 
sunaikinti bile vieną šalį. 
Taip sakant, tas pavojus 
privertė pamiršti nuomonių 
skirtumus dėl demokratijos 
ir dėl laisvos žmonijos ge
rovės.

Ne tik mūs valdžia, ale ir 
milžiniškos Amerikos masės 
pareiškė tą pat nuomonę, 
jog toks susibendrinimas 
dviejų demokratinių šalių, 
nepaisant socialių skirtu
mų, suteiks tą galią, kuria 

,bus galima ne tik at
mušti priešą, ale jį ir su
mušti. Taip sakant, visur 
matėsi pakasamas skirtu
mų kirvelis ir susijungi- 400 policistų priklausė prie 
mas į vieną galingą kūną 
prieš galingą priešą. Ir visi 
tuomi džiaugėsi. ..

Bet, va, nei iš šio, nei iš 
to, po tokio ilgo laiko, kada 
Hitleriui pasidarė jau karš
ta, ėmė ir vėl pasirodo ta 

' Coudert komisija šiomis die 
nomis su savo kibiru nuo
dų, kėlimui suirutės, erzi
nimui vienų piliečių prieš 
kitus. Ir dar ne taip bile 
kaip, ale prirašė net ketu- 
rius šimtus puslapių šauks
mų, riksmų prieš raudonų 
raudoniausį pavojų New 
Yorko mokykloms.

Netik beda esanti, kad 
tų raudonų jų-komunistų vi
si kampai pilni New Yor
ko mokyklose tarp mokyto
jų, ale bėda esanti ir tame, 
kad ir mokyklų valdininkąi 
nieko nesirūpiną daryti su 
tuo raudonuoju pavojum. Ir 
su tais valdininkais esą bė
da tame, būk jie maną, kad, si, jog tas tos komisijos ra- 
taip sakant, tie raudonieji portas nebuvo priepuolis, 
mokytojai perkeitę savo ale pataikytas tuo 
kailį, net ir pačią tą komu- kada Hitleriui darosi labai 
nistinę idėją išromiję.

Bet ar tikėsime, ar ne, ta 
komisija paskelbė, jog tokio 
dalykėlio, kaip pavojus iš 
fašistų-nacių pusės, tai nei 
su liktarna dienos metu ne
surastum net nei pasiutusio 
fašistėlio per visas New 
Yorko miesto mokyklas!

Ir ką tu sakysi? New 
Yorko piliečiai turėjo sumo
kėti net $140,000, idant ga
vus šitokį raportą šiuo lai
ku, kada kruvina ir galva
žudiška kova eina tarp mūs 
šalies ir Hitlerio, ir kada 
mūs šalies geriausis talki
ninkas yra taip vadinami 
raudonieji rusai, kurie pa
našūs viso pasaulio taip va
dinamiems raudoniesiems, 
įskaitant ir Amerikoj.

Kaip jau mes newyorkie- 
čiai gan senai žinome, tai 
demokratijos n e p r i eteliai 
naciai-fašistai stačiai ryžo
si patį New Yorką pasi
griebti. Argi čia senai, kaip 
valdžios žmonės rado viso
kių naciškų uniformų, a- 
municijos ir visokių šautu
vų, kuriuos tie sutvėrimai 
jau buvo pradėję savose vie
tose net viešai nešioti. Taip 
gi nesenai juk buvo surasta, 
jog tie gaivalai jau buvo 
įsigrūdę į valstijos’naciona- 
lę gvardiją ir vogė karines 
reikmenis iš jos kareivinių. 
Tą irgi atsimename, kur 
buvo pranešta, jog Hitlerio 
agentams jau buvo pasisekę 
dasigauti ir į policiją, nes 
buvo paskelbta, jog apie

“Čigonai Klajūnai” Scenoje
Gegužės 3 d., Lietuvių sve

tainėje, 29 Endicott St., buvo 
suvaidinta trijų aktų operetė 
“čigonai Klajūnai”.

Reiškia, Worcesteryj meno 
spėkų, dar yra, nors nemažai 
jaunuolių jau Dėdei Šamui 
tarnauja, ar šiaip kokius užsi
ėmimus turi.

šio veikalo perstatymas 
na gražiai buvo priruoštas 
susimokintas. Gražaus,
pražydusio jaunimo, yra gau
siai choriečių tarpe, dalyvau
jančių kartu su nenuilstančiais 
vyresniais menininkais. Vi
siems lošėjams rolės buvo ga
na gerai pritaikytos, žymėti
na, kad jaunuoliai vaidinime 
puikiai ir gerai lietuviškai kal
ba-, dainavimas solų, duetų ir 
choro pagirtinai gražiai išėjo. 
Tai didelis kreditas priklauso 
choro mokytojai Josephinai 
Karsokienei. Taipgi dėka esa
miem dainininkam kaip tai: J. 
Latviūtei (panos Kastancijos 
rolėj); J. Sabaliauskui (Kor- 
neliaus rolėj), V. Tumaniui 
(Sinfo rolėj), J. J. Bakšiui, O. 
Dupšiūtei, R. DaUderiūtei, A. 
Dupšai (Kapitono rolėj) ir A. 
Pačėsai (lordo Graven© ro
lėj), galima sakyti, nepava
duojamai buvo tinkami.

Vaikai, kurių a š t u o n i 
dalyvavo scenoje, irgi išlavin
ti tinkamai. Visas vaidinimas 
sudarė malonų vaizdą, meiliš
ką fantaziją.

Pijanu akompanavo D. Sta- 
lulioniūtė; smuikininkė 
Mickevičiūtė.

Kas reikia pastebėti, tai 
koracijų tvarkytojas bei
dangos k i 1 n o toj as betvar
kiai veikė, kas į publiką pada
rė nekokį įspūdį, šviesas irgi 
tinkamiau reikia tvarkyti.

D. J.

dė
ti ž-

Lowell, Mass

Lietuvių Piliečių Kliubą nau
jais nariais labai draugiškai ir 
su skaniu humoru, kurį “su
tvėrė” mūsų naujas narys 
Juozas Puskunigis.

šie Visi trys žmonės tik ne
seniai — pasibaigusiame IJJ) 
vajuje — įstojo ir į Lietuvių 
Literatūros Draugijos 44 kp.

Ar tai negražu? Ar gi tai 
nedaug pasako tūliems “nieko 
nepaisantiems” ž m o n ė ms? 
Virš minėti mūsų nauji nariai, 
nors jau ir gerokai pagyvenę 
ne mūsų eilėse, tačiaus priėjo 
išvados, jog geriausia būti tų 
organizacijų eilėse, kurios ne 
tik kad nesusitepę nacizmu, 
bet visa galia remia Jungtines 
Tautas, kad kuo greičiausia 
sutriuškinus hitlerizmą, kuris 
milijonų nekaltų jaunikaičių 
gyvastis ryja, kaip pikčiausias 
žvėris. J. M. Karbonas.

WATERBURY, CONN.

samdinį-gizelį, kuriuos 
saugo, kad jie nesimei- 
prie jų pradedančių su- 
dukrelių. Išleisti už vyro

Liet. Piliečių Kliubas Pasižymi 
Gražiais Darbais

Gegužės 3 dieną, Lowellio 
Lietuvių Piliečių Kliubas savo 
susirinkime pasirodė gan ge
rais darbais, būtent, draugas 
Rapolas čulada šiame susirin
kime raportavo, jog balandžio 
18 dieną pridavė vietiniam 
Raudonajam Kryžiui $21. Tai 
buvo pelnas vakarėlio, bend
rai rengto kliubo ir LDS 110 
kuopos, paramai Raudonojo 
Kryžiaus. Kitas svarbus žings
nis: kliubas paukojo $10 Rau
donosios Armijos medikalei 
pagelbai. Kitus $16.90 drau
gai ant vietos suaukojo ir kar
tu šiame susirinkime sukėlė 
$26.90 Sovietų Raudonajai Ar
mijai.

Draugas St. Paulenka, pir
mininkaudamas šiam susirinki
mui, jausmingai pareiškė, kad 
mūsų parama bus Apvienytom 
Tautoms, įskaitant ’ir raudon
armiečius, ypač,/kuriems pa- 
gelba būtinai ir ypatingai yra 
reikalinga, idant galėtų smar
kiau mušti žvėriškus hitlerie- 
čius. Tame supratime ir tapo 
sukelta ši parama. Buvo pasi- 
brėžta, kad vėl ir vėl imtis tei
kimo pagelbos kovojantiems 
prieš hitlerizmą.

Mat, iš mūsų kolonijos au
kos buvo laikinai apsistojusios 
plaukti. Bet dabar mes vėl iš- 
naujo tą klausimą pakėlėme ir 
pagelbos teikimą Raudonajai 
Armijai varysim pirmyn su šia 
pradžia. f

Hitlerio kontroliuojamų 
Amerikoj bundu.

Visur Hitlerio agentai 
grūdosi, tik ne į mokyklas, 
pagal Couderto komisiją. 
Nors Vokietijoj Hitleris per 
mokyklas didžiumą savo 
žmonių net fašistiniais 
pročiais padarė, kur tik 
radęs šviesesnę knygelę 
degino, o čia jo agentai 
kojelės mokyklosna neke
lia...

Tai biskį kaštlyvas New 
Yorko piliečiams plovimas 
Hitlerio agentų ir kiršini- 
mas vienų kovojančių savo: „/kims ‘""^“3 nauji 
■nilwniii nripš Irifne arJv.i t_________ • tt..*..

SU-
SU- 
nei

piliečių prieš kitus, ardy
mas piliečių vienybės ir pa
sitikėjimo vieni kitų, kada 
tas taip nesvietiškai reika
linga. Tokiais raportais ir 
tokiomis išlaidomis Hitleris 
ir jo gengė gali tik džiaug
tis ir krykštauti...

Taigi dabar gerai mato-

Kliubas Auga Nariais
Virš minėtam kliubo susi- 

i nariai. 
Būtent, Juozas ir Uršulė Pus- 
kunigiai ir Zuzana Janauskie- 
nė.

Jie visi trys buvo priimti į

laiku.

karšta nuo suvienytų dem6-

juos 
visą

juo-

Operetė “Apsigavo” Scenoje
Gegužės 2 d. pas mus buvo 

suvaidinta trijų veiksmų ko
miška operetė “Apsigavo.” Su
vaidino čionai šią puošnią ope
retę Hartfordo Laisvės Choras 
su savo aktorių grupe, vado
vaujant muz. mokytojai B. 
Rasimavičiūtei-Lacas. Hartfor- 
diečius parkvietė čionai su 
tuom gražiu spektakliu Liet. 
Literatūros 28 kuopa.

Ši operetė skiriasi nuo dau
gelio kitų operečių tuomi, kad 
joje nėra kokių ten tuščių fan
tazijų, bet duodamas tikroviš
kas gyvenimo vaizdas, išgrieb
tas iš pačios liaudies gyveni
mo. Du miestelėnai (mažo 
miestelio gyventojai), abu naš
liai ir turi po pulką dukraičių. 
Vienas jų — malūnininkas, ki
tas — šaltkalvis. Turi jie po 
vieną 
labai 
lintų 
augti
jie savo suaugesnes dukreles 
labai norėtų, bet nori, kad jų 
būsiantieji žentai būtų pasitu
rį, o ne samdiniai, biedniokai. 
Mergaičių jie turi vienas 5, o 
kitas — 7. Taigi, vyresniąsias 
jie jau nori apvezdinti ir su
mažinti šeimos skaičių. Tą 
svarbią problemą rišant 
vaidinime matome per 
veikalą.

Visas veikalas pilnas
kingų triukų, gyvas ir gausus 
dainuškomis, kurios išplaukia 
iš ten esamų situacijų ir veiks
mų.

Hartfordiečiai šią gražią 
operetę suvaidino labai vyku
siai.

Pirmoj pertraukoj (mainant 
‘scenerijas) K. P. vietos orga
nizacijos sekretorius perskai
tė publikai porą rezoliucijų, 
kurios vienbalsiai buvo priim
tos. Vienoje rezoliucijoje pa
reikšta pasižadėjimas visais 
galimais būdais remti mūsų 
šalies valdžią ir visus talkinin
kus, kurie yra kare prieš fa
šistų Ašies agresiją. Antroje 
rezoliucijoje buvo pareikštas 
reikalavimas, kad mūs šalies 
prezidentas Rooseveltas pa
leistų. iš kalėjimo anti-fašisti- 
nį kovotoją Earl Browderj, 
kuris yra laikomas Atlantos 
kalėjime.

Antroje pertraukoje sudai
navo jauna Vilijos Choro dai
nininkė Ulinskaitė. Ji dar jau
na, bet jos balsas yra labai 
malonus.

Vėliau pora vaikinu šauniai 
sugrojo porą šmot ■ akordionu.

Po spektaklio buvo šokiai. 
Vakaras baigėsi gražioj nuo
taikoj. Buvęs.

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie nužygiavę jau 30 
mylių nuo Burmos rube- 
žiaus per Chinijos provinci
ją Yunnaną.

FašistųWashington. 
submarinai nuskandino du 

j prekinius Jungtinių Tautųkratinių spėkų, ir kada jam j prekinius Jungtinių Tautų 
bile pagelba, moralė ar ma- laivus amerikiniuose vande- 
terialė labai reikalinga. Tą'nyse Meksikos Įlankos

London. — Anglai, užė
mę šiaurinį galą francūzų 
salos Madagaskaro, varosi 
dabar toliau pirmyn į pie
tus. Jiem padeda Amerikos 
kariuomenė.

terialė labai reikalinga. Tą 
jau daugelis gerų piliečių 
pastebi ir pradeda išsireikš
ti.

Todėl tas raportas ir at
siduoda hitlerizmu.

A. Gilmanas.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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EXIBV.B

A. L. D. L. D. Reikalai
Antrad., Gegužės 12, 1942

(Tąsa)
“Vokietijos pasikėsinimas prieš Sovie

tų Rusiją mane džiaugsmu nuteikė... 
Aš manau, kad Lietuva, nors per karo 
griuvėsius, galės lengviau atsikvėpti.”

Taip džiaugtis iš Lietuvos nelaimės 
gali tik didžiausi jos neprieteliai!

Socialistų “Naujienos” rašė: “Nuotai
ka Lietuvoj labai gera. Jau vėl visi 
vaikščioja su švariomis apykaklėmis.” 
Reiškia, Hitleris atnešė Lietuvon ir nuo
taiką “gerą” ir “švarias apikakles,”

“Naujienos” birž. 25 d., rašė: “Kauno 
radijo stotis paskelbė, kad Lietuvos ka
riuomenės štabas glaudžiai bendradar
biauja su vokiečių kariuomenės štabu.”

Jokio Lietuvos štabo ten nebuvo. Bu
vo tik niekšų hitlerininkų lietuviškų sme- 
tonininkų gauja, kurie padėjo vokiečiams 
fašistams žudyti Lietuvos žmones.

“Naujienos” virto Hitlerio apmokamo 
agento Dr. Prano Ancevičiaus organu ir 
visaip gyrė Vokietijos nacius, jų tvarką.

Visas svietas žino, kaip Vokietijos fa
šistai smaugia kitas tautas, kaip jie nai
kina kitų žmonių kultūrą ir atsiekimus, 
bet “Naujienose” No. 229, 1941 metais, 
Pranas Ancevičius štai kaip nacių poli
tiką teisino, o “Naujienos” talpino be jo
kių pastabų:

“Naciai nenori nustelbti kitų tautų. 
Vokiečiai... nenori kitoms tautoms pri
mesti savo kultūrą ir nustelbti jų indivi
dualumą. Jie tik siekia prašalint iš Eu
ropos svetimą įtaką, (gal Amerikos?), 
kuri Europos kontinente gyvenančias 
tautas protarpiais stumia į brolžudingą 
karą.”

Čia tas parašyta, ką nuolatos sako 
veidmainis Hitleris. Jis kitus puola, žu
do ir juos kaltina už karą. Tą pat “Nau
jienos” daro.

Socialistų “Kelefivis**^atsižymėjo di
džiausiu pro-nacišku šlykštumu. Jis skel
bė visus Prano Ancevičiaus melus. Jis 
glėbiais persispausdindavo iš nacių spau
dos jų propagandą. Rugsėjo 10 d., 1941 
metais, “Keleivis” net penkis straipsnius 
persispausdino iš hitlerininkų Kaune iš
einančio laikraščio. “Keleivis” visaip 
garbino Hitlerį, gyrė jo generolus, pa
vyzdžiui, gruodžio 17 d., 1941 metais, ra- v — se:

“Rusams nesiseka dėl to, kad jie daug 
tamsesni, menkiau išlavinti ir neturi ge
rų Vadų, Ar gali tokie Vorošilovai bei 
Budionai, kilę iš paprastų fetfeibelių, ly
gintis su tokiais kariais profesionalais, 
baigusiais aukštus mokslus ir visą gy
venimą šią sritį studijavusiais?”

“Keleivis” išspausdinęs žinią, kad Vo
kietijos fašistai reikalauja iš sudegintos, 
nuplėštos Lietuvos: 150,000 tonų javų; 
250,000 tonų bulvių; 70,000 tonų gyvulių; 
14,000 tonų sviesto; 70,000 tonų pašaro!” 
Tai “Keleivis,” vieton pareikšti užuojau
tą Lietuvos liaudžiai, tai jis štai kaip tei
sina nacius plėšikus:

“žinoma, vokiečiai už tuos produktus 
Lietuvos ūkininkams užmokės.” “Kelei
vio” No. 50, 1941 m.

Žinoma, tai yra bjaurus melas!
SSSR LIAUDIES RŪSTYBĖ

Niekšiškas nacių užpuolimas ant So
vietų Sąjungos iššaukė tokią rūstybę 
darbo žmonijos, kokios istorijoj nebuvo. 
Lietuvoj liaudis jau mažai suspėjo lai
kyti susirinkimus, nes ji kaip galėjo, 
taip gelbėjo Raudonajai Armijai kovoti 
ir kraustėsi giliau į Sovietų Sąjungą. 
Latvijoj ir Estijoj, dalyj Baltarusijos, 
Ukrainos ir Moldavijos tas pats buvo. 
Visos jėgos buvo įtemptos — sulaikyti 
priešo įsiveržimą, kaip galima daugiau 
jam pakenkti, kaip galima daugiau žmo
nių, galvijų, mašinerijos perkelti giliau 
į Sovietų Sąjungą.

Giliau Sovietų Sąjungoj miestuose, 
miesteliuose, kaimuose, fabrikuose, dirb
tuvėse, žemės ūkiuose buvo laikomi susi
rinkimai. Šimtai tūkstančių masinių su
sirinkimų buvo atlaikyta, priimta rezo
liucijų ir pareiškimų.

Maskvoj, aviacijos fabrike vardu Men- 
dinskio darbininkų rezoliucija sekė: x

“Nugalėsime fašistinius žmogėdas! 
Mūsų atsakymas: mirtis priešui! Mūsų 
obalsis: “Pergalė!” Mechanikas Aleksan

drovas sakė: “Draugai! Vokiški fašistai 
padarė ant mūs šalies razbaininkišką už
puolimą. Jie numetė bombas ant mūsų 
žemės. Sovietų liaudis — darbininkai, 
kolchoznikai, inteligentija atsako kruvi
nųjų fašistų gaujai: mirtis priešui! Mū
sų liaudis atsakys į priešo smūgį tokiu 
smūgiu, kad jie daugiau neišdrįs savo 
kiaulišką snukį kišti į sovietinį daržą!”

Fabriko vedėjas Sokolovas sakė:
“Prieteliai! Laikas nuo mūs -reikalau

ja labai energingo ir gabaus darbo. Už 
mūsų brolių kraują fašistai atsakys savo 
krauju. Mūsų tėvai ir broliai iškariavo 
laisvę ir mes neleisime fašistams atimti 
ją nuo mūsų!”

Šilko darbininkai sakė: “Fašizmas 
bus sunaikintas!”

“Po priešo ugnimi mūsų traukiniai 
pristatys reikmenis Raudonajai Armi
jai!” — sakė gelžkeliečiai.

“Priešas pasėjo vėją, ir nupjaus aud
rą!” — sakė kita rezoliucija.

“Mūsų pusėj tiesa, priešas bus sumuš
tas, mes laimėsime! — sakė metalo dar
bininkai.

“Karas už mūsų tėvynę!” — metė Le
ningradas obalsį.

Žemės Ūkio Parodoj buvo atstovų, su
važiavusių iš visos Sovietų Sąjungos. 
Lietuvis Jonas Davainis kalbėjo:

“Mūsų liaudis širdingai dėkinga So
vietų Sąjungai ir Raudonajai Armijai 
už išlaisvinimą iš po fašistų ir buržuazi
jos jungo. Mes iki paskutinio kraujo la
šo ginsime mūsų laisvę ir tėvynę.” Ir jis 
ašarodamas nupiešė tą vargą, kuriame 
Lietuvos liaudis gyveno iki tapo dalimi 
Sovietų Sąjungos.

Pranas Baškevicius, kitas lietuvis su
sirinkime sakė:

“Aš buvau daugely j frontų; kovojau 
prieš Kolčaką, kovojau prieš Denikiną, 
Vrangelį. Aš mačiau Leniną. Visa tai 
paliko manyj pasididžiavimą. Aš ir mū
sų liaudis kovos prieš nacius iki paskuti
nio kraujo lašo, kol priešas bus sunai
kintas.”

Rostovo darbininkai prisiuntė valdžiai 
rezoliuciją, kurioj sakė, kad jie įtemps 
visas jėgas priešo sunaikinimui. Iš visų 
šalies kraštų plaukė rezoliucijos, telegra
mos, pasižadėjimai su didesne energija 
dirbti ir gaminti. Moterys pakeitė vyrus 
prie mašinų, kad jie galėtų stoti į fron
tą. Visoj šalyj ėjo 200,000,000 žmonių 
įsitraukimas kovai už sayo laisvę. Darbo 
unijos, kooperatyvai, žemės ūkio darbi
ninkai, profesoriai, mokytojai, artistai, 
studentai, visi gyventojai laikė konferen
cijas, susirinkimus, priėmė rezoliucijas, 
vienijosi visi bendrai kovai už savo lais
vę, už 150 skirtingų tautų ir tautelių 
tėvynę.

MOBILIZACIJA
Jau trečia diena, kaip Vokietijos fa

šistai užpuolė mūsų šalį. Eina generalė 
mobilizacija Raudonosios Armijos. Vyrai 
14-kos skirtingų metų šaukiami vienų 
kartu. Į mobilizacijos punktus renkasi 
vyrai, jų veidai rimti ir pasiryžę. Greta 
šaukiamųjų ateina ir kitų metų atsargi
niai ir klausia:

—Aš ir atėjau, argi manęs dar nešau
kia? Gal užmiršo?

—Ne, drauge, jūs nepamiršo. Jūs dar 
nešaukiami. Gausite raštišką pakvįeti-. 
mą, kada bus jūsų eilė.

Renkasi piliečiai 1914 metų gimimo, 
kurių pirmus balsus gyvenime užtrenkė 
kaizerinės kanuolės, baubdamos prie Ka- 
lišo. • Renkasi piliečiai 1918 metų, kurie 
gimė, kada jaunutė Sovietų respubliką 
gynėsi nuo baltagvardiečių ir kaizerinių 
bei kitų interventų.

Karo trečia diena. Jau antras Sovie
tų Informacijų Biuro pranešimas apie 
žiaurias kovas, masinius vokiečių fašis
tų užpuolimus... Eina ir eina naujos 
eilės. Šaligatviais jie susitinka savo 
draugus, pažįstamus, karštai paspaudžia 
vieni kitiems ranką, kietas pasižadėji
mas, draugingas sumosavimas kepure.

Gelžkelio stoty j jau sunkiai alsuoja 
traukinys. Greta atsarginio majoro jo 
jauna žmona. Majoras neaukštas, tiesus, 
su dviem garbės medaliais ant krūtinės, 
pataisė jūrininko kepųrąįtę sūneliui.

(Daugiau bus)

12-to Apskričio Konferencija 
Čia Pat. Joje Duos Įdomų 

Pranešimą A, Bimba, LLD 
C. K. Pirmininkas.

Gegužės 17 d. įvyks LLD 12 
Apskričio pusmetinė konfe
rencija. Todėl iš visų kuopų, 
rūpinkitės prisiųst reikalingą 
skaičių delegatų.

Konferencija prasidės 11 v. 
dieną. Vieta visiems yra žino
ma — 325 E. Market Street, 
Wilkes Barre, Pa.

Šiomis dienomis visose kuo
pose reikia pasidarbuot — iš
rinkt daugiau mokesčių iš na
rių už šiuos metus, taip pada
rius, bus geresni raportai iš 
kuopų veiklos laike mūsų kon
ferencijos.

šioje konferencijoje daly
vaus LLD C. K. Pirmininkas 
A. Bimba; jis duos labai svar
bų pranešimą. Todėl šioje 
konferencijoje kviečiami ir ra
ginami dalyvauti ne tik kuo
pų atstovai, bet ir visi Litera
tūros Draugijos nariai ir sim- 
patikai.

Konferencijai pas ibaigus, 
bus duota puiki vakarienė. 
Prašome visus mūsų draugus 
bei drauges skaitlingai daly
vauti. čia sueisit su draugais, 
draugėmis iš kitų miestų, ku
rie dalyvaus šioje konferenci
joje, prakišim smagiai laiką 
ir paremsim apskritį finansi
niai.

Vakarienė prasidės 4 vai.
Apskričio Valdyba.

kai, viskas ką galima pasaky
ti, — sarmata.

Kas Bus Veikiama Ateityj?
Gegužės 17 d., Lietuvių Sve

tainėj, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn., bus svar
bios prakalbos ir gražus teat
ras. šis parengimas prasidės 
7:30 vai. vakare. Prakalbas 
sakys D. M. šolomskas ir J. 
Gasiūnas, abu iš Brooklyn, N. 
Y. Kalbės labai svarbiais die
nos klausimais.

Gi teatrą vaidins atsižymėję 
lošėjai iš Brooklyno. Lošimas

rioje išreikšta pageidavimas, 
kad atidarytų antrą frontą 
Europoj ir kad sudarytų vie
ningą militarinę komandą 
Talkininkų šalys Europoj.

Rezoliucija, kurią priėmė 
CIO unijos darbininkai, sako:

“Pirmaeilis ir pagrindinis 
dalykas kiekvieno amerikono, 
tai priešo nugalėjimas ir karo 
laimėjimas. Sėkmingam karo 
vedimui ir užtikrinimui per
galės prieš Ašį būtinai reikia, 
kad Talkininkų šalys įsteigtų 
vieningą komandą ir kad ati
darytų antrą frontą Vakarų 
Europoj.”

Bridgeport, Conn.
Judžiai Ir J. Valaičio 

“Aiškinimai”
Bal. 25 d., Liet. Svetainėj, 

buvo rodomi lietuviški judžiai, 
taipgi buvo rodyta keletą iš 
karo lauko filminių ištraukų. 
Filmas rodė Motuzas, o aiški
no jas J. Valaitis, Aš nieko 
neturiu prieš filmas — buvo 
gana aiškios, bet tų filmų aiš
kinimai, tai jau tikras kiršini- 
mas žmonių vienų prieš kitus. 
Pavyzdžiui, buvo rodomas va
gonas su paimtais vokiečiais 
belaisviais Rusijoj. Aš tuos 
pačius paveikslus jau kelis 
kartus esu matęs amerikoniš
kose “mūvėse,” na, ir tie patys 
paveikslai buvo skirtingai aiš
kinami. Amerikonai aiškina, 
kad rusai labai mandagiai ir 
nuoširdžiai apsieina su paim
tais vokiečiais belaisviais, o 
lietuviai rodo tas pačias fil
mas ir sako, kad, kuomet ru
sai paima vokiečius į nelais
vę, tai taip esą juos beširdiš
kai nukankina, atimdami pa
skutinį sveikatos lašą. Būtų 
žingeidu žinoti,> kad tas pa
veikių komentatorius būtų pa
aiškinęs, kaip “mielaširdingai” 
apsieina naciai ne tik su paim
tais rusų kareiviais, bet ir su 
nekaltais civiliniais žmonėmis 
ir mažais jų vaikučiais. Tur 
būt vokiečių “nevalia palies
ti,” o tik reikia akėti “kaca- 
pus,” kaip jie juos vadina.

Filmų pažiūrėt susirinko 
mažai žmonių, ir publikoje 
girdėjosi nepasitenkinimas.

** • • •
Gegužės 3 d. Obeh Grato 

svetainėje, prie Fairfield Ave., 
įvyko Gegužės Pirmos, kaip 
darbo žmonių šventės, ap- 
vaikščiojimas.

Pirmiausiai kalbėjo. M. Rus
so, po jo Vickie Maze, jaunų
jų komunistų organizatorė. Jai 
publika rodė pritarimą dide
liais plojimais. ,

Paskiau sekė dainavimas. 
Dainavo Mr. Boupian, plačiai 
pagarsėjęs baritonas. Jis dai
navo šiam apvaikščiojimui pri
taikintas kovingas dainas. Jo 
balsas tiesiog žavėjo publiką. 
Publika jį išsaukė net keletą 
kartų.

Vyriausias a p vaikščiojimo 
kalbėtojas buvo Wm. Brow^ 
der, tai brolis dabartiniu lai
ku sėdinčio kalėjime Earl 
Browderio. Prakalba, kurią jis. 
pasakė, buvo labai įdomi. 
Drg. Wm. Browderis trumpo
je formoje perbėgo svarbius 
dienos klausimus; daug pa
šventė laiko atžymėjimui savo 
mylimo brolio Earlo bijogra- 
fijos. Kalbėtojas nurodė, kad 
Earl Browderis kovingą dar
bą jau veikė būdamas vos. de
vynių metų amžiaus vaikutis. 
Kalbėtojas perbėgo jo visą ko
vingą žmonijos labui gyvenk 
mą. Virš 500 susirinkusi pub
liką palydėjo jo kalbą griaus
mingais aplodismentais.

Brangūs lietuviai darbinin
kai Bridgeporte, jums tiesiog 
gėda nedalyvauti tokiame mi
tinge! Kiek lietuvių tame mi
tinge dalyvavo — juos suskai
tyti užtenką vienos rankos 
pirštų.

Pažįstu daugelį lietuvių, ku
rie save stato pirpaos rūšies

progresyviais, bet dabartiniu 
laiku, kuomet kiekviena dirb
tuvė dreba ir jos ratai braška 
iš be pertraukos dirbimo, žino
ma, ir mūsų broliai lietuviai 
progresyviai, nemažą pinigu
čių pasidaro. Ot, čia ir prasi
deda atgalinis progresas .. .
Reikia restoranuose smagu
riauti, linksmintis, o su tokiais 
garbingais susirinkimais, kaip 
viso proletarijato švente, — 
tegu tas eina jon, kuris nieko 
“nežipo-neišmano.”

Gerbiami lietuviai, darbinin-

bus gana įdomus ir juokingas, 
užvardintas “Kontrolis.” Vaiz
duojama buvusių Lietuvos po
nų gyvenimas. Įžanga visiems 
veltui. Todėl, gerbiami Bridge
port© ir apylinkės lietuviai, 
mūsų visų pareiga atsilankyti 
į tą gražų parengimą — iš
girsti gerų prakalbų ir turėti 
sveiko juoko, žiūrint į tą gra
žią komediją.

šis vakaras yra rengiamas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
63 kuopos.

Petras Naujalis.

Toliau CIO unijos rezoliuci
ja pažymi, kad reikia rūpin
tis išrinkti pažangius žmones į 
kongresą, nes tik nesvyruojan
ti asmens, kurie palaikytų 
Roosevelto karo politiką, gali 
privesti prie tikros karo per
galės.

Mašinistas.

Gary, Ind.
Darbininkai Reikalauja

Antro Fronto
Dvidešimts tūkstančių In

diana valstijos automobilių 
darbininkų — General Motor 
Co. -r- priėmė rezoliuciją, ku

London. — Hitleris at
siuntė į Franci ją savo smo
gikų generolą Reinhardtą 
Heydrichą slopint francūzų 
veiksmus prieš nacius.
241c) ispanų fašistai ameri 
koje davinėja nurodymus n 
acių submarinams

Chungking, Chinija. — 
Chinai sunaikino bei baigia 
naikinti 2,000 japonų, viso
mis pusėmis apsuptų Yun
nan provincijoj.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai: 

Baltimore, Md. - Gegužes-May 31 
LIBERTY PARK 

EASTERN IR MOFFETT AVENUES 

Bus graži dailės programa ir prakalbos svarbiais 
šių dienų įvykiais

Boston, Mass. - Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkės pažangiųjų lietuvių organizacijos rengia 

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvių iškilmė, kur 
dalyvauja virš dešimties tūkstančių publikos

Brooklyn, N. Y. ■■ Liepos-July 5 d
Rengia “Laisves” Bendrovė

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
BETTS IR MASPKTH AVĘNUES, MASFCTth N. Y.

Philadelphia, Pa. - Rugs.-Sept. 6
Rengia Phila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 

dienraščio “Laisvės.” Visų organizacijų ir asmenų prašome įsi- 
tėmyti aukščiau pažymėtas dienas ir nieko nerengti tose apy
linkėse, kur yra ruošiami piknikai “Laisvės’ naudai.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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SUNAIKINTA PUSĖ NACIŲ
DIVIZIJOS

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Nelaimė Geležies Liejykloj
Pittsburgh, Pa. — Pasi- 

liejus keliems tonams ištir
pintos geležies Jones and 
Laughlin plieno fabrike, du 
darbininkai tapo sudeginti 
ir 24 sužeisti.

Maskva, geg. 10. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sako:

Naktį gegužės 9 į 10 d. nebuvo jokių svarbių įvykių 
fronte.

Kalinino fronte daliniai Sovietų kariuomenės per dvi 
dienas užmušė daugiau, kaip 600 vokiečių, sužalojo du 
tankus ir sunaikino astuonias apsaugotas šaudymų po
zicijas.

Vienas dalinys raudonosios gvardijos artileristų, vei
kiąs vakariniame fronte, sunaikino penkis vokiečių 
fortukus, vieną artilerijos bateriją ir kelis kulsvaidžius.

Paimtas nelaisvėn kapralas Erich Bock iš Pirmo
sios vokiečių tankų divizijos sakė, jog ta divizija pra
rado labai daug kareivių ir įrengimų ir kad dabar jo
je teliko mažiau, kaip pusė galinčių kovot vyrų. Divi
zija gavo papildymų iš Franci jos.
NAUJAS RUMUNŲ IR HUNGARŲ SUSIKIRTIMAS

Vėl įvyko ginkluotas susikirtimas tarp rumunų ir 
hungarų pasienio sargų pradžioje gegužės. Naktį bū
rys rumunų karių perėjo per sieną ties Bretzku ir stai
ga užpuolė kareivines hungarų sienos sargų. Kruvina
me susidūrime, kuris tęsėsi apie dvi valandas, buvo už
mušta daugiau, kaip 20 hungarų. Pasitraukdami atgal 
į savo žemę, rumunai išsinešė tų hungarų lavonus.

JEI NACIAI VARTOS NUODU DUJAS PRIEŠ 
SOVIETUS, ANGLAI PLAČIAUSIAI VEIKS 

DUJOMIS PRIEŠ NACIUS

Washington. — Iš Ameri
kos karo department© pa
stabos spėjama, kad šio 
krašto orlaiviai vėl bombar
duos Japoniją.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
kaip ir mes, niekad nepasi- 
siduos.

“Mes suėjome į brolybę 
su rusais ir padarėme iškil
mingą sutartį sutriuškint 
nacizmą.”

Pirmoji didi Hitlerio klai
da buvo jo užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos; antroji 
jo klaida, tai užmiršimas 
rusiškos žiemos. O su žie
ma atėjo narsios Sovietų 
kontr-atakos.
SOVIETŲ ARMIJA STIP
RESNĖ, NEGU PERNAI

“Tikrai,” sakė Churchill, 
“rusų armijos dabar yra 
stipresnės,, negu pernai me
tais, ir jos per kietus paty
rimus išmoko, kaip kovot 
su vokiečiais mūšių lauke.”

Vokiečiai silpnai teatsi
liepė į didžią anglų ofensy- 
vą iš oro. Kada Hitleris 
turėjo galybę ore, jis grą- 
sino nušluot Anglijos mies
tus nuo žemės veido.

“Dabar batas jau ant ki
tos kojos.” Tada Anglija 
turėjo kentėt nuo vokiečių 
oro laivyno, o dabar vis 
daugiau nukentės Vokietija 
nuo anglų lakūnų žygių, ku
rie eis vis didyn ir vis tik
riau pataikys į taikinius.”
ANGLIJOS IR AMERIKOS 

LAIVYNŲ GALYBĖ
Churchill pareiškė:
“ Aš neabejoju, kad An

glijos ir Amerikos galybė 
jūroje kietai suspaus ir su
laikys japonus ir kad mil
žiniškai didesnė mūsų galy
bė ore parblokš juos. Tatai 
juo greičiau įvyktų, jei kas 
tokio atsitiktų Hitleriui ir 
Europai.”
KADA HITLERIS PRA

DĖS TĄ SAVO OFEN- 
SYVĄ?

Churchill sakė:
“Mes dabar laukiame, 

kaip tyloje prieš audrą, iki 
pradės šėlti viesulas Rusi
jos fronte visu įdūkimu. 
Mes negalime atspėt, kada 
jis prasidės. Kol kas mes 
dar nematėme jokių ženk
lų, kad būtų daromi tie di
džiuliai vokiečių subūrimai, 
kurie paprastai įvyksta 
pirm didelių ofensyvų. Gal 
jie yra paslėpti arba dar ne
išsijudino linkui rytų. Bet 
štai jau dešimta diena ge
gužės, ir dienos praeina vie
na po kitos.
SVEIKINIMAI IR PARA

MA RUSAMS
“Mes siunčiame savo svei

kinimus Rusijos armijoms 
ir tikimės, jog tūkstančiai 
tankų ir orlaivių, kurie bu
vo pristatyti iš Anglijos ir 
Amerikos toms armijoms 
paremt, bus naudingas prie
das prie jų pačių puikiai iš
vystytų ir perorganizuotų 
ginklų ir amunicijos šalti
nių.

“Tuo tarpu mes pristato
me Rusijai pilną (sulygtą) 
kiekį tankų, orlaivių ir kitų 
pabūklų iš Anglijos ir Jung
tinių Valstijų. Mes turime 
ir pareigą savo kariniais 
laivais lydėti prekinius lai
vus, plaukiančius šiauri
niais vandenimis (į Sovie
tus).”

Kalbėdamas apie karo 
laipsnius, Churchill sake: 
...“trečiame laipsnyje pra
sidėjo Rusijos garbė. Tegy
vuoja jinai!”

Churchill atsikreipė ir į 
Vokietijos žmones, kad vie
nintelė jiem išeitis, tai nu
verst tironą Hitlerį.

Anglai Vėl Smarkiai 
Atakavo Nacius

London. — Anglų orlai
viai bombomis pražūtingai 
degino ir ardė Rostocko or
laivių dirbyklas, įvairius ki
tus fabrikus ir prieplaukos 
įrengimus, Vokietijoj.

Kiti būriai Anglijos or
laivių atakavo k a r i n iai 
svarbius nacių punktus 
šiaurinėje Francijoje ir va
karinėje Vokietijoje.

Tuose žygiuose anglai 
prarado 19 orlaivių, kaip 
pranešta šeštadienį.

Sovietai Nukirto 43 Na- 
cių-Finy Orlaivius

Maskva. — Vokiečių ir fi
nų orlaiviai ' pradėjo daug- 
meniškai atakuot Murmans
ką, šiaurinį Sovietų uostą, 
per kurį Amerika ir Angli
ja įgabena dikčiai karinių 
reikmenų į Sovietų Sąjun
gą

Sovietų lakūnai sunaikino 
43 iš tų priešų orlaivių ir 
bombomis suardė kelias jų 
lėktuvų stovyklas per dvi 
paskutines dienas.

London. — Apsistojo ka
ro veiksmai saloje Mada
gaskare. Anglai laukią pa
stiprinimų prieš francūzus.

Ankara, Turkija. — Vo
kiečiai dalimis veža subma- 
rinus į Rumuniją. Ten juos 
subudavosią ir nuleisią į 
Juodąją Jūrą.

Pittsburgh, Pa.
Darbininkai Smerkia 

Lewisą
Kilo didelis pasipiktinimas 

John L. Lewiso elgesiu plieno 
darbininkų CIO unijos konfe
rencijoj. Darbininkai sako, 
kad Lewisas .yra Quislingas.

Gegužės antrą Philip Mur
ray kalbėjo plieno darbininkų 
konferencijoj. Jis pavadino 
mainierių unijos prezidentą 
“apmokamu melagium.” Jei
gu Lewisas nenori dangstytis, 
jeigu mano, kad jo pozicija 
teisinga, tai lai jis atvirai išei
na, pareiškė Murray.

Dar daugiau jis pridėjo, 
kad pašnibždomis leidžiama 
gandai, būk Murray nesutin
kąs su prezidentu Roose veltu. 
Jis nurodė, kad yra nuomonių 
skirtumas algų klausimu, bet 
tai nėra pagrindinis dalykas. 
Plieno darbininkų unijos atsto
vai buvo įgalioti stovėti, kad 
algų klausimas būtų perdisku- 
suotas Karo Produkcijos Tary
bos atstovų ir unijos atstovų 
konferencijoj. Kor.

Cleveland, Ohio
Įsisteigė Karo Produkcijos 

Komitetas
Balandžio mėnesio pabai

goj plačiai buvo diskusuojama 
karo produkcijos pakėlimo 
problemos. CIO tarybos susi
rinkimuose visapusiai apkal
bėjus, pasiekta rezultatai.

Plieno penkių kompanijų, 
tai Riverside ir Lakeside dirb
tuvės, ir Otis Steel Co. dirb
tuvės sutiko su darbininkais 
tartis dėlei produkcijos pakė
limo. CIO unijos lokalai ir 
kompaniją atstovai sudarė ko
mitetus dirbtuvėse. Tie komi
tetai diskusuos įvairias gamy
bos problemas ir rūpinsis, kad 
pakelti karo gamybą į aukš
čiausią galimą laipsnį prie šių. 
aplinkybių ir prie dabartinės 
technikos.

Otis Steel Co. dirbtuvėse 
dirba 5,000 darbininkų. Vadi
nasi, karo produkcijos pakė
limo komitetai ten gali suvai
dinti reikšmingą rolę.

Taipgi sutiko panašius ko
mitetus įsteigti Republic Steel 
Corp.

Viso miesto plotme karo 
produkcijos komitete-CIO uni
ją atstovaus: W. Park, J. Fer- 
line, C. Napoli, T. German ir 
J. Pearson.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 13 d., 8 v. v. LDP Kliubc, 408 
Court St. Draugai, visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus rinki
mai LDS Centro Valdybos. Taipgi 
rinksime delegatus į LDS 6-tą Sei
mą, kuris įvyks liepos 20, 21, 22 ir 
23 dd. Chicagoje. — V. 'K. Sheralis, 
Sekr. (110-112)

Lisbon, Portug., geg. 11. 
— Iš Italijos atvykę diplo
matai teigia, kad dauguma 
italų laiko karą jau praras
tu.

PHILADELPHIA, PA.
Autobusas į “Laisves” pikniką, 

Baltimorėje, geg. 31 d., išeis iš se
kamų vietų: 8:30 vai. ryto, 735 Fair
mount Ave. ir 9 vai. ryto nuo 143 
Pierce St. Phila. Kelionė $2.35 į abi 
pusi. Norintieji važiuoti į pikniką, 
greit praneškite drg. Šmitienei, 
5809 No. Fairhill St. Arba šaukite 
telefonu Waverly 2538. Šiemet daug 
žmonių ruošiasi važiuoti autobusu, 
todėl, kurie iš anksto užsimokės už 
tikietus, turės vietą. — J. Šmitienė.

<108-111)

Plačiau kalbant apie šiuos 
komitetus, jie turi didžiausios 
reikšmės karo laimėjimui. Y!ra 
svarbu ir valdžiai, nes šie ko
mitetai gali sutaupyti daug- iki 
šiol daromų išlaidų.

Jau buvo įrodyta ir pakar
tota keliose vietose, kad in
dustrijose tai ten, tai čia sto
ka prižiūrėjimo, perdaug ga- 
dinasi medžiagos; darbo ope
racijos sutvarkytos netaip pa
rankiai, kaip prie bendro pa
sitarimo būtų galima pagerin
ti.

Gerai, kad Clevelande pa
daryta ši pradžia. Mūsų mies
tas nepinnutinis. Kiti miestai 
pirmiau panašius komitetus 
įsteigė. Bet mes nesame pa
skutiniai. Karą turime laimėti, 
o jo laimėjimas prasideda su 
produkcijos pakėlimu.

SleSoriūnas.

Binghamton, N. Y.
Vieša Padėka

Niekad netikėjau, kad turiu 
tiek daug draugių ir draugų. 
Balandžio 25 dieną, apie 8 v. 
vak., buvau pakviesta į Lietu
vių Svetainę, ir ten nuėjus, 
buvo man pranešta, kad tai 
mano gimtadienio minėjimas. 
Tikrai nustebau. Jaunų ir su
augusių buvo apie šimtas žmo
nių. Tai buvo pirmas mano 
gyvenime tokis įvykis, tokia 
nuostaba (surprise).

Ačiuoju visiems-visoms už į- 
vairias dovanas, įteiktas man 
įvairiais dalykais ir pinigais. 
Dabar ilgai atminsiu tą gimta
dienį.

Didelis ačiū* sumanytojoms 
ir visiems atsilankiusiems; 
taipgi tiems vyrams ir mote
rims, kurie ir kurios kuomi 
nors prisidėjo prie to surengi
mo.

Draugiškas ačiū visiems!
Ona Mikolajunaitė.

demino Draugystė, LDS 141 
kp., LSA 112 kp. ir Moterų 
Kliubas. Tai yra linksma ma
tyt, kad žmonės visi darbuo
jasi išvien, be skirtumo pažiū
rų. Tas parodo, kad vienybė— 
galybė, jeigu visi dirbtume vi
sada išvien, tai turėtume vi
sada geras pasekmes.

Draugas Jonas Burt daug 
pasidarbavo tame vakare, nes 
jis pardavė daugiausia tikietų 
— apie 70. Kad visi būt po 
tiek pardavę, tai būt buvę 3 

| kartus tiek žmonių,. Tai pa
girtinas darbas!

Draugė Ona Skujienė paau
kavo 2 kavalkus gražių mez
ginių dėl išlaimėjimo ir tas 
išlaimėjimas davė $25.90. Drg. 
Skujienei ėmė apie’ 2 mėnesiai 
tą mezginį numegsti. Tai yra 
graži auka. Ta draugė supran
ta, kad Raudonajam Kryžiui 
reikia pinigų karo laiku, nes ir 
ji turi 2 sūnus, pačioj jaunys
tėj, kurie gali bile dieną būt 
pašaukti į kariuomenę, tai ir 
jiems gali būti reikalinga ta 
pagelba.

Bet tas nėra skirtumo: ka
ro laiku visi mūs sūnūs, kurie 
tik kariauja prieš fašizmą, 
Raudonasis Kryžius šelpia vi
sus, be skirtumo.

Visi užkandžiai tą vakarą 
buvo suaukoti. Visiems auko
tojams ir kurie dirbo tam va
karui, ir visiems rengėjams, 
tariame širdingą ačiū!

Vienas Iš Komiteto.

Treveskyn, Pa.

Seattle, Wash.
Ir Mes Darbuojamės

Balandžio 18 d. Seattle lie
tuviai turėjo surengę šokius 
Washington© svetainėj, nau
dai Amerikos Raudonojo Kry
žiaus.

žmonių susirinko daug, vi
sokių tautų, žodžiu sakant, šo
kiai buvo pasekmingi. Pelno 
liko nuo to vakaro virš $151. 
Tie šokiai buvo surengti visų 
Seatties lietuvių draugijų ben
drai: LLD 161 kp., LDK Ge-

Gražiai Pasidarbuota
Nors mūsų miestelis ir ma

žas, bet mes nenorime pasi
duoti kitiems miestams veiki
me. Bet mums reikia sunkokai 
padirbėti, nes mažai turime 
veikėjų ir visas darbas guli 
ant mažo skaičiaus asmenų. 
Čia augusis jaunimas čionais 
sunku įtraukti veikimam Turi
me tik vieną jaunuolį, Mazei- 
tį, kuris visuomet dirba mūsų 
parengimuose ir atlieka savo 
darbą kuogeriausiai. Jeigu tu
rėtume daugiau tokių vaikinų 
ir mergaičių, tai mes, “se
niai,“ jau galėtume “pasilsė
ti.“

Keli mėnesiai atgal buvo 
sumanyta, kad mūsų SLA 157 
kuopa išleistų laimėjimui šil
kinį lovai uždangalą ir tuomi 
sukeltų pinigų, paramai Sovie
tų Sąjungos kovotojų, kurie 
didvyriškai kovoja už viso pa
saulio laisvę ir civilizaciją, 
mušdami prakeiktąjį fašizmą.

Tam sumanymui visi pritarė, 
išskiriant vieną biznierių, ku
ris visuomet verkia, “kam rei
kia gelbėt ruskius.“ Esą, mum 
reikia šelpti Lietuvą, nore jis 
gerai žino, kad dabar Lietuva 
nacių okupuota ir siuntimas 
ten bent kokios paramos yra 
neįmanomas, nes viską sau pa
sigrobtų naciai. Be to, SLA 157 
kp. gerai žino, kad Lietuvos 
gelbėjimas bei jos šelpimas 
yra labai geras dalykas, bet 
mes nenorime šelpti fašistų, 
kurie Lietuvą nuteriojo ir no
ri visą pasaulį pavergti.

Kaip tik mūs kuopa išlei
do tikietėlius minėtam laimė
jimui, tai visi griebėmės už 
darbo, — išsidalinome tikie
tus platinimui.

Kuopos sekretorės — drg. 
U. Načajienė ir M. S. — pra
nešė, kad jos suruoš nariam 
pramogėlę, kurion visi suėję 
galėsime visų akivaizdoje iš
laimėjimo darbą atlikti. M. S. 
paprašė narių, kad jie kaip 
kuom galėdami prisidėtų prie 
pramogos sudarymo. Ant vie
tos aukojo tam tikslui šie as
menys: M. Gabriūtė aukojo 
$2; po $1: J. Padubonis, V. 
Petronienė ir V. Petroniūtė; 
po 50c.: F. Meškauskas, A. 
Zaleckis. Maistu prisidėjo šie: 
A. Bubalauskas aukojo mė
sos; R. ir Ig. Strelčiūnai gar
džių “ausukių“ iškepė; M. 
Papeikienė aukojo duonos; M. 
Dereškevičienė ir M. žvirblie
nė — gardžių, pyragų; J. Ha- 
geter — pyragą; V. žvirblis 
— kiaušinių, Ig. Mazeitis — 
vyno, Belickai —- vištą, Polkai 
ir Savukaitis — alaus, mėsos 
ir vyno.

Ačiū Jums, draugai ir drau
gės, už taip gražią paramą!

šie draugai bei draugės pa
sidarbavo pardavinėdami ti
kietėlius: G. Telušis, U. Nača
jienė, H. Slorienė, M. Dereš
kevičienė, M. Papeikienė, B. 
Petronienė, R. Strelčiūnienė, 
J. Padubonis, A. ’Zaleckis, Ig. 
Mazeitis, F. Meškauskas ir A. 
Bubalauckas. šie mūsų drau
gai ir draugės pardavė po 1 
knygutę, kuriose buvo 25 ti-

kietai po 25c. Draugas Ig. Ma
zeitis (jaunasis) pardavė 2 
knygutes.

Mūs draugai iš Muse, Pa., 
pralenkė treviškiečius tikietų 
pardavinėjime, štai jų rekor
das: E. Blanco pardavė 4 kny
gutes, J. Hageter — 8 (Ši mo
teris yra kitatautė, bet ji ir 
jos visa šeima mums daug 
kuom gelbsti); draugai Polkai 
ir A. Medeika nupirko po 1 
knygutę. Viena draugė parda
vė 17 knygučių, sumušdama 
visų rekordus. Ji sakė būt ga
lėjusi ir daugiau parduoti, bet 
tikietų pritrūkusi. Matomai, ji 
moka prieiti prie žmonių.

Viso išpardavojome 40 kny
gučių, surinkdami už jas $120. 
Išlaidų turėjome $10, tai liko 
$110.

Vakarienė gerai pavyko. 
Visi buvo patenkinti valgiais 
ir dėkingi gaspadinėms už jų 
rūpestingą pasidarbavimą.

Širdingas ačiū visiems ir vi
soms, kurie prisidėjote auko
mis (pinigais ir daiktais), pla
tinimu tikietų ir visokeriopu 
darbu!

Tuomi įrodėme, kad ir ma
žas būrelis, bet, jeigu visi su
tartinai veikia, tai gali daug 
ką padaryti.

Sekančiam susirinkime vie
na draugė dovanojo gražią 
šilkinę paduškaitę, kuri ant 
vietos paleista buvo laimėji
mui. šiąja proga, piniginiai 
prisidėjo šie: J. Padubinis da
vė $2; M. Savukaitienė $1; po 
50c.: II. Slorienė ir Ig. Mazei
tis; po 25c.: Didrikas, P. Pa
peikus, J. Petronis, Ig. Mazei
tis (jaunasis), A. Zaleckas, 
M. Dereškevičienė, V. Petro
niūtė ir B. Petronienė. Smul
kiais surinkta $2, kas sudarė 
viso $8. Pridėjus tą sumą prie 
pirmiau sukeltų pinigų, pasi
daro viso $118, kurie paskirti 
medikalei pagelbai Sov. Są
jungai. Jūsų Draugė.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

į padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLcnmore 5-6191

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.

j CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

E

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Į c

§

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITI EN E ir SĖNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

•'žC?

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—-virtų ir žalių 
. .-...  ' -t
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NewYorko^^fe^^Zmiiw
Gražiosios “Birutes” 

Tolimi Svečiai
Kad “Birutė” buvo graži, 

kad mes jos iš anksto neper- 
gyrėme, bet nedagyrėme, da
bar jau sutinka visi, kurie bu
vo atsilankę j New National 
Hali pereitą sekmadienį pa
matyti ją suvaidinant per 
newarkieciu Sietyno Chorą.

Buvo nemažas skaičius žmo
nių, ne tik brooklyniečių, bet 
ir gana tolimose nuo Brook- 
lyno kolonijose, kurie iš anks
to tą tiesą įmatė ir nesigailė
dami didelių kelionės išlaidų 
atvyko ją pamatyti, taipgi pa
remti šios pramogos gražų 
tikslą — vilnų fondą.

Gal būt tolimiausi buvo Mr. 
& Mrs. W. Tirvė iš Cleveland, 
Ohio ir M. K. Sukackienė iš 
Worcester, Mass., kuri, vaka
ro vedėjos K. Petri kiču ės iš
kviesta, pertraukoje pasakė 
gražią prakalbėlę apie svarbią 
Motinų Dienos reikšmę mūsų 
šių dienų sąlygose ir apie mū
sų pareigas motinoms ir žmo
nijai.

birutės” vakare taipgi tai
kėsi sueit Mr. Felix Manzars- 
kas iš Minersville, Pa., V. J. 
Stankai ir L. Tilvikas iš Eas
ton, Pa. Drg. Tilvikas, beje, 
dar atvežė ir didelių dovanų 
įstaigoms — po dešimkę dien
raščiui Laisvei ir Sovietų me- 
dikalei pagalbai. Iš Frackville 
dalyvavo Juozas ir Aldona 
Grabauskai. Sakoma, kad ir 
Philadelphia buvusi atstovau
ta, bet šių žodžių rašyt, nete
ko jų sueiti-sužinoti, kurie iš 
jų lankėsi pas mus. Iš Ta
maqua, Pa., buvo O. Kvede- 
rienė ir gal kai kas daugiau. 
Iš Bristol, Conn., lankėsi Della 
Matukaitienė. Girdėta, kad 
buvo ir waterburiečių.

Iš artimųjų apylinkių, apart 
newarkieciu, kurie mums su
vaidino “Birutę,” regis, skait
lingiausi buvo Great Necko 
lietuviai, kurių dėka ir visa 
scena buvo panaši tikrai, už 
vis žavingiausiai Lietuvos so
dybai ir gojaliams — mirgėjo 
įvairiaspalviais gyvais žiedais, 
ir vaidinančios mergelės atėjo 
nešinos gražiausiais bukietais.

Rep.

Registracija Gazolinai 
Gauti

Jeigu dar manote važinėti 
automobiliumi ir ypatingai, 
jeigu jums būtinai reikia juo- 
mi važinėti, įsitėmykite, kad 
registracija gavimui savo Še
ro gazolinos prasideda šian
dien, gegužės 12, baigsis 14.

Valandos: antradienį nuo 4 
po piet iki 8:30 vakaro; tre
čiadienį nuo 3:30 iki 8:30 ir 
ketvirtadienį nuo 3:30 iki 
9:30 vakaro.

Registracija vedama 752 
miestavose pradžios ir viduri
nėse mokyklose. Parapijinės 
ir privatiškos mokyklos regis
tracijai nevartojamos. Visi 
prašomi registruotis artimiau
sioj prie savo namų mokykloj.

Apribotas gazolino pardavi
mas prasidės šį penktadienį.

Ketvirtadienį New Yorke su
rinkta dar 221 tonas blėtinių 
kenų.

REIKALAVIMAI
Reikalingas prosytojas (presser) 

prie vyrų uniformų. Atsikreipkite 
pas Dreizen & Rosenblum, 55 Great 
Jones Street, (ant 7 lubų), New 
York City, N. Y. Telefonas: Gramar. 
cy 7-4471._____________ (111-112)

PAJIEŠKOJIMAI
Neseniai atvykęs iš Argentinos, 

Leonas Zinkevičius pajieško savo te
tos, Onos Kaškonaitės (Aleknevičie- 
nė). Ji paeina iš Alvus valsčiaus, 
Alytaus apskr., kaimo Slabadėlės. 
Pageidaujama, kad ji atsišauktų se
kamais antrašais: (giminaitis) Vac- 
lavas Kaškonis, 25-59 Parquay Avi- 
zonda, Buenos Aires, Argentina, ar
ba Leonas Zinkevičius, 749 Middle 
Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(111-113)

Įspūdingas Spektaklis
Pereito sekmadienio vaka

re, gegužės 10 d., brooklynie- 
čiai ir apylinkės teatralinio 
meno mėgėjai turėjo progą 
pasigėrėti įspūdingu spektak
liu, surengtu Liet. Moterų A.p- 
švietos Kliubo, atžymint Mo
tinų Dieną.

Tai buvo Lenkų Tautiškoj 
Salėje, 267 Driggs Avenue, 
Brooklyne.

Scenoje buvo statyta dvi
veiksmė komp. Miko Petraus
ko operetė “Birutė.”

šią puošnią operetę suvaidi
no Sietyno Choras iš Newark, 
N. J. Muzikos dirigente buvo 
komp. Bronė šalinaitė, režisie
rium — art. Jonas Valentis.

šioje operetėje veikiančių 
asmenų (personažų) yra virš 
30. Juos interpretavo-vaidino 
šios sietyniečių meniškos jė
gos: Kūtelė — Vanda Stočkiū- 
tė, Lelijėlė — Adelė Rūdaitė, 
Mirta — Lilija Janušoniūtė, I 
Mergina — Marė Paukštaitie- 
nė, II Mergina — Marė Mit
kienė, III Mergina — Felicija 
Šimkienė, IV Mergina — Lau
ra Mitkiūtė, Eglytė — Aldona 
Skeistaitienė, Aguonėlė — Al
ma želioniūtė, Birutė — Ona 
Stelmokaitė, S u n d š t e inas 
(kryžuočių vadas) — Juozas 
Sukackas, I Karžygis — Leo
nardas Pakštas, II Karžygis
— F. J. Rogers, Vili — Ed
mundas Kaziukaitis, Klaus — 
Bugenius Šimkus, Tėvūnas 
(Palangos didžiūnas) — Ta
das Kaškiaučius, I Brolis — 
Laurinas Dobinis, II Brolis — 
William A. Koliago, Mergytė
— Eleanora Stočkiūtė, Lizdei
ka (Krivių - Krivaitis) — Jo
nas Valentis, Vaidylutės (ži
nyno pirmos giesmininkės) — 
Ona Kunickienė ir Lilija Ja
nušoniūtė, I Vaidylutė — Al
dona Yuodeškaite, II Vaidylu
tė — Alma želioniūtė, III Vai
dylutė — Vanda Stočkiūtė, IV 
Vaidylutė — Estelė Esterez, 
Senis Vaidyla — Tadas Kaš
kiaučius, Berniukas — Artu
ras Mitkus, Keistutis (žemai
čių kunigaikštis) — Harry 
Mitkus, Krivė — Juozas Su
kackas.

Kai kuriose scenose (pasi
rodymuose) dalyvauja daug- 
meniškai vaidylutės, kaimie-

Prašome Talkos
Didysis lietuvių masinis mi

tingas - koncertas, rengiamas 
Lietuvių Komiteto teikimui 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai, įvyks jau šį sekma
dienį, gegužės 17-tą, Grand 
Paradise salėj. Bus graži me
niška programa ir paškilbę,. 
mums dar negirdėti kalbėto
jai.

Kad parengimas būtų taip 
turtingas dalyviais, kaip svar
bus jis savo tikslu ir būsima 
programa, tam reikia talkos 
visų lietuvių, kurte pritaria 
mūsų šalies ir jos talkininkių 
šalių pergalei ant fašizmo. 
Dėl to apie koncertą-mitingą 
privalo sužinoti visi Brooklyno 
ir priemiesčių lietuviai ir tą 
žinią išnešioti galite tik jūs, 
visi Laisvės skaitytojai. Prašo
me per likusias kelias dienas 
apie tai visur kalbėti, taipgi, 
kam galima, prašome nunešti 
lapelių savo pažįstamiems ša- 
pose ir sūsiedijose.

Liet. Komitetas Sov.
Sąjungai Gelbėti.

SUSIRINKIMAI
CENT. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 13 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. — Kp. Valdyba. (110-112)

PARDAVIMAI
Biznio proga. — Parsiduoda Bar 

ir Grill (aludė). Gera proga tinka
mam asmeniui. Randavimas pagal 
sutikimą. Be meklerių. Prašome ra
šyti sekamu antrašu: Box 46, Sta
tion A, Great Neck, N. Y.

(110-115) 

čiai ir miestelėnai. Tas masi
nes scenas sudarė Sietyno 
Choras.

Tai buvo įspūdingas mūsų 
amatūrinio teatro pasirody
mas, kokio nedažnai tenka be
matyti. Rūpestingai ir tinka
mai sutaisytos scenerijos, tin
kanti aprėdalai ir grimas, 
kiekvieno vaidintojo laiku ir 
vietoje atliktas veiksmas, ro
dos sakyte sakė žiūrovui, kad 
šio veikalo direktūra ir patys 
aktoriai nejuokais dėjo pa
stangas, kad kuo geriausiai 
suvaidinti šį Miko Petrausko 
mums paliktą šedevrą. Miela 
buvo akiai ir krūtinei, kad 
mūsų amatūriniam teatre šį 
sykį žiūrovams neteko kvailu 
juoku nusijuokti rimtose vei
kalo situacijose, kaip dažnai 
pirmiau pas mus vaidinimuose 
pasitaikydavo: visuose akto
riuose matėsi reikalingas rim
tumas ir tinkamas dramatišku
mas.

Nevertinant smulkmeniškai 
aktorių vaidybos, tenka, ta
čiau, pabrėžti tą sugebėjimą ir 
tą meilę, su kuria ši operetė 
buvo vąidinama ir interpretuo
jama ^scenoje. Jeigu dar ir 
buvo čia kas ne visiškai to
bula, bet bendras šio veikalo 
pastatymo įspūdis vis dėl to 
išėjo žavintis, patraukiantis, 
menišku žvilgsniu teigiamas!

Bravo, Sietyno Choras, taip 
gražiai pasirodęs vaidybos 
mene!

Garbė komp. B. šalinaitei ir 
art. Jonui Valenčiui, įdėju- 
siems tiek daug energijos ir 
rūpestingo darbo šio Miko 
Petrausko šedevro suvaidini- 
me!

Publika, galima sakyt, buvo 
rinktinė — vaidybos meno 
mylėtojai. Ir jos buvo nema
žai, kaip iš Brooklyno, taip ir 
iš tolimesnių vietų. Ypač mūsų 
kaimynai greatneckiečiai pasi
rodė su apsčia reprezentacija. 
Svečių buvo net iš Eastono, 
(Pa.), iš Philadelphijos ir ki
tur.

Apie šį sietyniečių taip gra
žų pasirodymą vaidybos me
ne, manau, dar bus pakalbėta 
šio laikraščio vėlesnėse laido
se — Lit. ir Menas skyriuje.

Pr. B.

Laisvės Radijo Turėjo 
Nepaprastą Programą

Pereito ketvirtadienio vaka
rą, kaip paprastai, nusistačiau 
savo radiją ant 1430 klcs., 
kad pasiklausyti savaitinės 
Laisvės Radijo Programos.

Mano biskelis pavėluota, 
programa jau. pradėta. Iš kar
to išgirdau aukštai harmoni
zuotą moterų chorą žaviai dai
nuojant lyg kokį tai pasikal
bėjimą, minint Lietuvos istori
joj žinomus vardus, nuotikius. 
— (Nepaprastos dainos! Kasgi 
čia galėtų būti per programa?

Už valandžiukės, išgirdus 
daugiau, dasiprotėjau, kad tas 
malonus surprizas teko mums 
dėka Newarko Sietyno Chorui, 
vadovaujamam B. L. šalinai- 
tės. Programoje buvo ištrau
kos iš operos “Birutė,” kurią 
choras suvaidino pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį, Newar- 
ke ir Brooklyne.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuvių žinias davė Eva Miza- 
rienė, anaunceris, o pasaulinių 
žinių sutrauką — R. Mizara.

Sakoma, kad šio ketvirta
dienio programoj irgi būsią 
kas nors naujo. Lauksime. 
Laisvės Radijo programos bū
na kas ketvirtadienio vakaro 
6:30 vai. iš stoties WBYN, 
1430 klcs. ant jūsų radijo.

G-s.

Carl 'Zimmerman iš Bronx 
užsimušė įkritęs keltuvo olon 
Cushman kepykloj, 517 W. 
59th St., New Yorke.

Gražiai Pagerbta 
Karių Motinos

Motinų, Dienos minėjimai 
šiemet pasiekė daug platesnės 
ir reikšmingesnės skalės, negu 
bent kada nuo tos dienos įsi
kūrimo. Daugeliui jaunų vyrų 
išėjus kovoti prieš fašizmą, 
ginti mūsų šalies ir viso pa
saulio žmonių teises ir laisves 
nuo sunaikinimo, karių moti
nos buvo centru atydos taip 
miesto Civilinių Apsigynimo 
rengtuose mitinguose, taip ir 
atskirų organizacijų pramo
gose.

Po visą miestą įvyko šimtai 
Motinų Dienos minėjimo mi
tingų ir pramogų.

Laisvės Susiedijoj
Man teko dalyvauti 85-to 

Precinkto Civilinių Apsigyni
mo s u r u o štame minėjime, 
Lindsay Parke, tarp Lorimer 
ir Leonard Sts. Iškilmės pra
dėta lygiai paskirtu laiku, pir
miausia būriu atmaršuojant 
tos apylinkės Civilinių, Apsi
gynimo, ŪSO ir kitų kariams 
ir jų šeimoms pagalbos organi
zacijų atstovams, lydimiems 
jaunimo švilpynių beno.

Nepaprastai jaudinantį įs
pūdį darė buvimas didelio bū
rio garbės motinų. Tai tos mo
tinos, kurių sūnūs jau tarnau
ja Jungtinių Valstijų ginkluo
tose jėgose. Garbės motinos 
buvo susodintos dešiniame šo
ne priešais atvirame ore įreng
tą estradą. Tūlos iš jų jau se
nutės, kitos ir geroko pusam
žio nepasiekusios, bet jau iš
leidusios armijon vyriausius 
sūnus ir vedinos iš šonų jau
niausiais mažiukais kūdikiais. 
Jeigu ne jų užimama šiandien 
vieta, jas galėtum paskaityti 
dar nuotakomis.

Lietuvės Motinos
Iš veidų galėjai pažinti, jog 

čion radosi daugelio tautų, mo
tinos — italės, žydės, rusės, 
rusinės, lenkės, ispanės ir 
tūlų kitų tautų kilmės Jungt. 
Amerikos Valstijų karių moti
nos. Čion dalyvavo mažiausia

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuver

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Te). Virginia 7-4499

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

OSEPH ZE1DAT, Sa»
t)1 Grund Rrnnkhn 

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners 

f Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

keturios lietuvės motinos — 
tiek man taikėsi asmeniškai 
sueiti, nors būryje matėsi ir 
daugiau lietuviškų veidų.

Iš lietuvių garbės motinų 
būryje radosi Ona Kazakevi
čienė, kurios sūnus Vincas jau 
keli mėnesiai tarnauja kariuo
menėj. čia buvo Mrs. Tareila, 
kurios snus Vladislovas (Wal
ter) ir žentas Kazimieras Dau
kantas randasi Amerikos gink
luotose jėgose. Dalyvavo Mrs. 
Pradės, kurios sūnus Albertas 
jau bene antri metai liuosno- 
riu tarnauja laivyne, taipgi 
Mrs. Ditcko, kurios sūnus išė
jo tik pereitą savaitę.

Kaip minėta, matėsi dau
giau lietuvių motinų, tačiau 
laike programos netiko jas 
trukdyti, o po programos din
go skaitlingoj publikoj, nebu
vo progos sueiti ir sužinoti 
daugiau apie jų išėjusius sū
nus. Nemažai lietuvių matėsi 
ir šiaip publikoje. Reikia ma
nyti, kad daug lietuvių daly
vavo ir kitose sūsiedijose su
ruoštuose tokiuose pat Motinų 
Dienos minėjimuose.

Garbės motinoms ŪSO vei
kėjos prisegė po gėlę pertrau
koje iškilmingos ir gražios 
programos.

Programą atidarė WPA be- 
nas, tūlai gerai solistei sugie- 
dant Amerikos himną. Tęsėsi 
kalbos, kuriose pareikšta pa
garba motinoms, taipgi kvie
timas jų ir visų dalyvių į ener
gišką veiklą produkcijos, su- 
siedijos apsigynimo ir kariams 
bei jų šeimoms pagalbos fron
tuose, kad greičiau sunaikinti

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboIdt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
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 AVENUF 
Brooklyn. N Y

Cel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

hitlerizmą ir sugrąžinti taiką. 
Tarpe kalbėjusių buvo aukštų 
valdininkų iš Civilinių Apsigy
nimo, buvo iš šios susiedįjos 
katalikų kunigas, taipgi kal
bėjo garbės motina ir 13-to 
AD atstovas valstijos seimely
je p. Schwartz.

Protarpiais griežė miesto 
WPA benas, taipgi grupė šo
kikių šoko liaudies šokius. Da
lyviai gausiais plojimais reiš
kė pasitenkinimą gražia pra
moga. Minėjimas padėjo suar
tinti susiedjjos gyventojus su 
apsigynimo o r g anizacijomis 
bendram darbui už greitą per
gale ant fašizmo.

Gegužės 10-tos vakarą įvy
ko Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo suruoštas Motinų Die
nos minėjimas su operetiška 
programa. Iš to minėjimo bus 
rašoma atskirai.

Rep.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
&ŠT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "fvli
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

<♦>

<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.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<♦><♦>

Štai 
adfesas:

>>

<f>

i)

New Yurkas Gal Būsiąs Už
temdytas Kas Vakarą

Jeigu kas dar nejsitaisėto 
langams gerus uždangalus, go
riau tai pasirūpinkite įsitaisy
ti, nes girdėti,, jog yra galimy
bių, kad didvsis New Yorkas 
gali būti užtemdytas ne vien 
retkarčiais išbandymui, bet 
kas vakaras, kad apsaugoti 
nuo atakų iš oro.

Užtemdymai bei dalini pa
jūrių pritemdymai daromi ir 
tam, kad apsaugoti mūsų lai
vus nuo priešų. Miestui esant 
skaidriai apšviestam, išplau
kianti ir įplaukianti j New 
Yorko portą laivai gali būti 
labai toli nuo kranto esančių 
su b m ari nu patėmyti.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

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

>

>

<♦>

>

<
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