
KRISLAI
Su mūsų piknikais šiemet.
Linkėjimai mūsų prezi

dentui.
“Esu amerikietis.”
Vienuolika mėnesių.

Rašo A. BIMBA

Kaip mūsų spaudai, taip or
ganizacijoms piknikai esti 
svarbi vasarinė veikla. Pasi- 
mota buvo ir šiemet turėti 
daug dideliu piknikų.

Eet dabar atėjo gazolino 
apribojimas. Automobiliais ne
begalima lekioti, kur panorė
jai. Todėl prisieina taikytis ir 
su piknikais.

Viena, reikia pasitaupyti 
gazolino, kiek jo dar gauna
me, dėl piknikų. Važiuoti rei
kia pilnomis mašinomis. Ant
ra, reikia jieškoti kitų būdų 
pasiekimui parkų — busų, ge
ležinkelių.

Be to, kai kur galima pa
keisti piknikų vietas. Reikia 
pajieškoti tokių parkų, prie 
kurių prieina reguliariški bu- 
sai arba traukiniai.

Apie tai reikia rimtai pa
galvoti ir paplanuoti. Nerei
kia be jokio bandymo surasti 
išeitį tuojau visai piknikų at
sižadėti. Būtų didelė skriauda 
mūsų spaudai ir organizaci
joms.

Reikia žinoti ir tas, kad pik
nikai vasarą esti svarbi lietu
vių sueiga ir politinei apšvie- 
tai. Ypač karo metu suvažiuos 
daug žmonių. Galima bus 
jiems nuodugniau išryškinti 
karo problemas ir sumobili
zuoti juos karo darbams.

Prezidentas Rooseveltas su
silaukė labai šiltų pasveikini
mų už paliuosavimą Earl 
Browderio. Siunčia jam ge
riausius linkėjimus mokslo vy
rai, visuomenininkai, darbinin
kų vadai, menininkai ir kultū
rininkai. '

Už pavyzdį galime paimti 
Rooseveltui pasiųstą pasveiki
nimą Max Perlow, Rakandų 
Darbininku Unijos manadže- 
rio. Sako Perlow:

“Sveikinu jumis, ponas pre
zidente, už jūsų demokratinį 
žygį palmosuojant Earl Brovv- 
derį. šis jūsų žygis yra dar 
vienas įrodymas jūsų teisingo 
priėjimo prie reikalingumo 
tautinės vienybės. Šis demo
kratijos patvirtinimas ir teisin
gumo aktas bus varomoji jėga 
apvienyti mūsų šalį jūsų išmin
tingoje ir drąsioje vadovybėje 
dėl sutriuškinimo Ašies jėgų.”

“Esu Amerikietis” diena 
praėjo labai iškilmingai. New 
Yorke susirinko ir karinį lo.ia- 
liškumą demonstravo milijonas 
ir du šimtai tūkstančių, žmo
nių.

Brooklyno lietuviai gražiai 
atžymėjo tą dieną skaitlingai 
sueidami į Lietuvių Komiteto 
Medikalės Pagelbos Sovietų 
Sąjungai masinį mitingą-kon- 
certą. Tam prakilniam tikslui 
jie sudėjo puspenkto šimto do
lerių.

“Esu Amerikietis” labai 
gražiai susiriša su šiuo mo
mentu. Tai reiškia, kad kiek
vienas mūsų pasižadame ginti 
šią šalį, dėti visas pastangas, 
idant šį karą laimėtų Suvieny
tos Tautos.

“Esu Amerikietis” nepriva
lo niekam būti tiktai vienos 
dienos pasididžiavimas. šis 
garbingas pasivadinimas turi 
būti transliuotas į kasdieninį 
darbą.

Jau sueina vienuolika mė
nesių nuo nacių kruvino įsiver
žimo į Sovietų Sąjungą, nu- 
siautimo per visą Lietuvą ir 
jos pavergimą. 30 tūkstančių 
lietuvių jau žuvo nuo nacių te
roro, 120 tūkstančių žūsta ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose.

Tai vokiškojo fašizmo dova
na mūsų gimtiniam kraštui!

O kai per vienuoliką mėne
sių prieš tai Lietuvoje gyvavo 
tarybinė santvarka, nei vienas 
nebuvo sušaudytas, nei vienas 
lietuviško kraujo lašas nebuvo 
valdžios pralietas!

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Bus Siunčiama Dau
giau Amerikos Armi

jos į Anglijos Salas

Tūkstančiai Tanky 
Mirtinuose Mūšiuose 

Ties Charkovu
Washington. — Pasikal

bėjime su laikraščių kores
pondentais prezidentas Roo
seveltas išsitarė, kad Ame
rika .siųs ir daugiau savo 
kariuomenės į Anglijos sa
las.

Prezidentas patenkintas, 
jog paskutinėmis dienomis 
taip sėkmingai buvo per

Kongreso Nariai Giria 
Prezidentą, kad Išlais

vino Browderj
WASHINGTON. — Se- 

natorius Claude Pepper iš 
Floridos gyrė prezidentą 
Rooseveltą už išlaisvinimą 
Browderio, Komunistų Par
tijos sekretoriaus, ir pareiš
kė: “Aš esu tikras, jog Mr. 
Browder stengsis visokiais 
būdais padėt karinėms mū
sų pastangoms ir tuomi pa
teisins prezidento pasitikė
jimą juom.”

Senatorius Sheridan Dow
ney iš Californijos sakė: 
Kad prezidentas Roosevel
tas paliuosavo Browderj, 
tai “padarė labai tinkamą ir 
išmintingą žingsnį.”

Kongresmanas John M. 
Coffee iš Washington© vals
tijos pareiškė, jog preziden
tas Rooseveltas, išlaisvin
damas Browderj, pasielgė 
taip, kaip “reikalauja tau
tinė Amerikos vienybė ir 
aukščiausias patriotizmas,” 
ir prezidentas tuomi “užsi
tarnauja visų amerikiečių 
pagyrimo, kuriems rūpi vie
nu frontu veikti dėlei per
galės ; prezidentas atliko 
paprasto teisingumo veiks
mą.”

Darbo unijos, pilietinės 
organizacijos, artistai, ra
šytojai ir šiaip žmonės pa
siuntė tūkstančius telegra
mų ir laiškų prez. Roosevel
tui, dėkodami už Browde
rio išlaisyinimą; pačiam E. 
Browderiui, džiaugdamiesi 
jo paliuosavimu, ir sveikin
dami Piliečių Komitetą, ku
ris darbavosi dėl laisvės E. 
Browderiui.

Vokiečiai Smarkiau 
Atakuoją Angliją

Berlin, geg. 20. — Nacių 
radijas teigia, kad būrys jų 
orlaivių smarkiai bombar
davę Anglijos uosto miestą 
Hulla, o kiti astuoni vokie- 
čių bombanešiai atakavę ki
tus svarbius punktus pieti
nėje Anglijoje.

Anglų Lakūnai Sėkmingai 
Bombarduoja Japonus

New Delhi, Indija. — An
glų orlaiviai sėkmingai bom
bardavo japonų u ž i m tą 
prieplaukos miestą Akyabą, 
vakarinėje Burmoje, taipgi 
atakavo jų punktus palei 
Chindwin upę.

Sovietai Šturmuoja 
S varbų j į V ©kiečių 

Karinį Vieškelį
Naciai Per Ofensyvą Kitur Stengiasi Palengvinti 

Sau Būklę Charkove
siųsta didelis skaičius Ame
rikos kariuomenės i šiauri
nę Airija.

Šiaurinė Airija. — Ame
rikos artileristai veikliai 
mokinasi veikti ir anglų ka- 
nuolėmis. Nes pageidauja
ma, kad reikale amerikie
čiai ir anglai galėtų bendrai 
kovoti prieš fašistus.

Prezidentas Pagerbė 
Oro Didvyrius, Bombar

davusius Japoniją
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas apdovanojo 
orlaivyno generolą Jamesą 
H. Doolittle Kongresiniu 
Garbės Medaliu ir 79-nis sa
vanorius amerikiečius lakū
nus — Pažymėtinos Tarny
bos kryžiais už tai, kad jie 
balandžio 18 d. taip narsiai, 
gabiai ir sėkmingai bombar
davo karinius taikinius Ja
ponijoj ir sugrįžo, nepra
rasdami nei vieno savo or
laivio.

Tie Amerikos lakūnai pa
taikė bombomis į vieną ja
ponų karo laivą, į didžią 
orlaivių stovyklą ties Na
goya ir įvairius kitus kari
niai svarbius pastatus ir 
įrengimus Japonijoj.

Būsiąs Apribotas Gazo
lino Pirkimas ir Kito

se Valstijose
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, besikalbė
damas su laikraščių atsto
vais, išsireiškė, kad teks ap
ribot gazolino pirkimą au
tomobilistam ir kitose vals
tijose, ne vien tik rytinėse. 
Nes nepaspėjama jo prista
tyt. Bet kur gazolinas at
plaukia vamzdžiais, tose 
vietose nereikės jo apriboti. 
Gazolino pirkimo suvaržy
mas tarnautų ir gumos (ro- 
bo) taupymui, kadangi au
tomobiliai negalėtų tiek va
žinėti, kaip pastebėjo pre
zidentas.

Chinija Šaukiasi Grei- 
čiausios Pagalbos

. f l • t

Chungking. — Chinijos 
valdžia atsišaukė į Jungti
nes Tautas greitos pagal
bos. Ji spėja, kad dabar ja
ponai stengsis sukriušint 
Chiniją ir todėl jai “gręsia 
didelis pavojus greitu lai
ku.” Labiausia Chinijai rei
kia orlaivių.

Japonai telkia stambias 
savo jėgas užkariaut Che- 
kiango provinciją, pajūryje, 
į pietus nuo Shanghajaus.

Maskva, geg. 20. — Sovie
tai šiandien sunaikino daug 
nacių tankų ir šimtus jų 
karių ties Charkovu.

MASKVA, geg. 20. —'■ vokiečių tąnkas ir ant jų 
Tūkstančiai tankų ir šimtai griuvėsių nukrito liepsnoda- 
tūkstančiu kariuomenės iš septyni priešų orlaiviai, 
Sovietų ir vokiečių pusės! nujauti sovietinių lakūnų.

Savo t<inkiĮ vadovaujami, 
Sovietų pėstininkai ir kazo
kai raiteliai, žygiuodami po 
priedanga baisios savo arti
lerijos ugnies ir orlaivių, at-

yra susikibę į mirtinus, kru
viniausius mūšius Charkovo 
srityje.

Vienoje šio fronto dalyje! 
nacių tankai grūmėsi taip 
tankiai susibrukę, tartum 
viena plieno siena. Bet So
vietų pėstininkai su didžiai
siais prieš-tankiniais šautu
vais, rankinėmis granato-! 
mis, padegtais gazolino bu
teliais ir skystos ugnies 
švirkštuvais greit prareti
no tą hitlerininkų tankų sie
ną. Tapo sunaikinta 71-nas

SUSIKIRTO FRANCŪZŲ IR ANGLŲ LĖKTUVAI 
IR KARINIAI LAIVAI TIES ALŽYRU

Vichy, Francija. — An-1 orlaivius, o francūzai du 
tradienį įvyko susidūrimas i torpedlaivius ir vieną orlai- 
tarp Anglijos ir Francijos i vį. Mūšyje dalyvavo ir ka- 
orlaivių ir mažesnių karinių riniai anglų laivai-naikintu- 
laivų ties Alžyru, francūzų; vai. 
kolonija šiaurinėje Afriko-! --------
je. Susikirtimas prasidėjo iš Vichy Francūzai Grąsina 
to, kad anglai skridę virš Pradėt šaudyt į Anglus 
pakrantinių Alžyro vande- į Vichy* Franc. — Pro-na- 
nu. -;ciški francūzų laikraščiaiv jeiški francūzų laikraščiai 

rašo, kad toliau francūzai 
Berne, Šveic., geg. 20. — turėsią pirmi pradėt šaudyt 

Pranešama, jog susidūrime:į anglus, nelaukiant, kol an- 
tarp anglų ir francūzų ties glai pradės, kaip kad iki 
Alžyru anglai prarado du šiol.

Šimtai Anglų Orlai
vių Pleškino Nacius

London, geg. 20. — Keli 
šimtai Anglijos orlaivių vėl 
užklupo kariniai svarbius 
vokiečių punktus šiaurinėje 
Francijoje, Holandijoje ir 
vakarinėje Vokietijoje. Jie 
smarkiai bombardavo nacių 
St. Nazaire uostąMaivasta- 
tyklas Francijoje, orlaivių 
stovyklas Holandijoj ir ypač 
įnirtusiai pleškino svarbias 
Mannheimo karines pramo
nes, vakarinėje Vokietijoje. 
Tai jau 54-tą kartą šiame 
kare anglų lakūnai 
degino Mannheimo 
kus.

Šiuose žygiuose 
prarado 14 savo orlaivių ir 
nušovė žemyn vieną vokie
čių orlaivį.

arde ir 
fabri-

anglai

Nušauta 116 Nacių Or
laivių per 2 Dienas

Maskva, geg. 20. — Per 
dvi paskutines dienas naciai 
Charkovo fronte prarado 
116 orlaivių, o Sovietai ne
teko 17 orlaivių.

Berlin, geg. 20. — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, atmu
ša Sovietų atakas Charkovo 
srityje.

New Delhi, Indija. — Ja
ponai atsiuntė dar penkias 
divizijas kariuomenės į Bur- 
mą.

kariavo nuo nacių dar kelis 
miestelius ir kaimus ir su
triuškino bei užėmė naujas 
vokiečių apsigynimo pozici
jas.

(Naciai sako, kad dar 
per kelias dienas nebūsią ži
nomos Charkovo mūšių pa
sėkos. Jie nustebinti, kad 
Sovietai turi tiek daug ir 
tokių gerų pabūklų.)

Raudonoji Armija 
Žygiuoja Pirmyn
Maskvą, geg* 20. — So

vietų kariuomenė Charkovo 
srityje vis grumiasi pirmyn.
UŽGINČIJA KERČO UŽ

ĖMIMĄ
“Pravda,” Sovietų komu

nistų laikraštis, užginčija 
vokiečių skelbimą, būk jie 
užkariavę jau visą Kerčo 
pusiausalį, Krime. Sako, jog 
dar tebesiaučia nuožmūs 
mūšiai tarp raudonarmiečių 
ir nacių arti Kerčo miesto.

Kad hitlerininkai pradėjo 
savo ofensyvą Izium-Bar- 
venkova srityje, tatai rei-, 
kiaflaikyti jų prisipažinimu, 
kad blogai jiems Charkovo 
fronte, kaip rašo Sovietų 
spauda.

Toliau Gal Tūkstančiai Or
laivių Atakuos Vokietiją

London, geg. 20. — Pra
nešama, kad Anglija su tal
kininkais planuoja vis pla
čiau iš oro” bombarduot Vo
kietiją. Esą manoma net po 
tūkstantį orlaivių siųst 
prieš Vokietiją vienu pradė
jimu.

(Per paskutines 11 dienų 
iki geg. 19 d. buvo apsistoję 
anglų lakūnų žygiai prieš

mačius; sako, tai dėl blogo 
oro.)

Roma, geg. 20. — Italija 
prarado dar vieną submari
ne

Maskva, geg. 20. — Vo
kiečiai nepajėgia sustabdyt 
Sovietų žygiavimo pirmyn 
Charkovo apylinkėje, todėl 
jie pradėjo savo ofensyvą 
prieš Raudonąją Armiją pa
lei Izium-Barvenkova liniją, 
apie 75 mylias į pietų ry
tus nuo Charkovo.

Sovietų komanda supran
ta, jog naciai per šią savo 
ofensyvą s t e n g iasi ati- 
traukt dalį sovietinių jėgų 
iš paties Charkovo fronto ir 
tuomi palengvint hitlerinin
kams apsigynimą Charkove.

Sovietai grumiasi vis pir
myn Charkovo kryptim, ne
paisant kieto pasipriešini
mo iš vokiečių pusės, ir pa
siekė vieną strateginį vieš
kelį, kuris jungia du svar
bius miestus. Raudonar
miečiai šturmuoja tą drū
čiai aptvirtintą nacių vieš- veržėsi 
kelį. p—— — — i—

6yq mūšiuose Sovietų la- gabaus, tik po 50 nacių tan- 
kūnai vis turi viršenybę kų puolėsi kontr-atakuoti 
prieš nacius. Vakar sovieti- raudonarmiečius.

Svarbus, Kūrybinis CIO Japonai Svajoja Pasi
Plieno Darbininkų 

Suvažiavimas

Uniją,

Philip 
pareiš-

Cleveland, Ohio. — Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komiteto, CIO, suvažia
vimas pakeitė komitetą Į re- 
gubarę Jungtinę Amerikos 
Plieno Darbininku 
CIO.

CIO pirmininkas 
Murray savo kalboj
kė, jog dabar tėra tik vie
nas pamatinis reikalas —tai v.u*., 

laimėt karą. Jis netiesiogi- siją) 
niai pasmerkė Johną L. Le- 
wisą, kaipo unijinio judėji
mo ardytoją ir kenkėją šiai 
šaliai karą laimėti.

Prezidentas Rooseveltas čių lakūnų 
savo telegramoje nuošir- laivini, žuvo visi keturi ja- 
džiai sveikino suvažiavimą me buvę asmenys, 
ir pabrėžė didžiausią plie-----------------
no darbininkų organizacijos - - -
svarbą. Pasmarkėjo Karas tarp

Cleveland© miesto majo- pi • •• • i
ras, Frank J. Lausche, kai- LhlIllJOS IT JapODl JOS
bedamas suvažiavime, džiau
gėsi, kad rusai “nustūmė 
Hitlerį atgal Charkovo Siaučia smarkūs mūšiai tar- 
froute ir kad prie to žygio pe chinų ir japonų ties Ten- 
prisidėjo Amerikos darbi- gyueh, Čhinijoj, netoli Bur- 
ninkai ir amerikinė pramo- mos rubežiaus, ir į pietus 
ne.” TT™----- --------

Delegatai smarkiais del
nų plojimais

i nuo Keng Tungo, Burmoje. 
Pietinėje Chinijoje japo- 

ir šauksmais naį iš Oro bombardavo mies- 
sveikino šį majoro Frank J. tus Kwebna ir Liuchowa. 
Lausche’s pareiškimą. , Chinai atrėmė japonus 

------ I ties Kinhua, Chekiango pro- 
žADa SUGRĄŽINTI vincijoje.
FRANCIJAI PRIKLAU

SIUSIAS ŽEMES
Vichy, Francija, geg. 20.

— Anglų orlaiviai sėjo ne
užimtoje Francijos dalyje 
lapelius, Amerikoj- spaus
dintus. Lapeliuose yra pa
duotas prezidento Roosevel-, ______ ______ _______
to prižadas, jog po karo bus j kanuolės šaudė į svetimą 
sugrąžinta Franci j ai visos, lėktuvą, skridusį pro Vichy.

kurios jai pirmiau (Manoma, jog tai buvo an
glų lėktuvas.)

zemes, į 
priklausė.

niai orlaiviai sunaikino 54 
priešų tankus ir 50 jų or
laivių.

Vokiečių komanda įsakė 
saviškiams niekur neatsi- 
traukt atgal ir jie atkakliai 
gina kiekvieną savo fortą, 
kurių čia yra labai daug; 
bet Raudonoji Armija užė
mė dar kelis jų fortus.

SPARČIAI NAIKINAMI 
NACIŲ TANKAI

Vokiečiai tebevartoja ga
na daug tankų, kontr-ata- 
kuodami Sovietus, bet štai 
kaip blogai jiems sekasi:

Per pirmąsias dvi-tris die
nas po 150 nacių tankų mes- 
davosi į ataką trumpoje 
fronto dalyje kokių dviejų- 
trijų mylių; Sovietai sunai
kino tiek jų tankų, jog pas
kui po 100 vokiečių tankų 

i i kontr-ataka, dar 
toliau — jau po 80 ir pa

glemžt Sibirą, Indiją, 
Iraną ir Kt. Kraštus
Chungking, Chinija. — 

Chinų valdžia gavo kopiją 
japonų žemlapio, kuris pa
rodo, kad Japonija turi in
tenciją paimt į savo “įtakos 
sritį” visą Sovietinį Sibirą, 
sovietinę pusę Sachalino sa
los, visas salas Pietiniai-va- 
kariniame Ramiajame Van
denyne, šiaurinę dalį Aus
tralijos, Indiją, Iraną (Per- 

J, Afganistaną, Chini
ją, Francūzų Indo-Chiną, 
Thailandą ir Burma.

Mont Job, Canada. —Nu
kritus bombiniam kanadie- 

lavinimosi or-

Chungking, Chinija. —

Tokio. — Japonai prane
ša, kad jie užėmę miestus 
Chukihsieną ir Chenghsie- 
ną, Chekiango provincijoj.

Vichy. Franci j a, geg. 20. 
— Priešlėktuvinės francūzų



Antras Puslapis Ketvirtad., Gegužes 21, 1942

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gaslunas
Editor Roy Mizara

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

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

Act of March 3, 1879

Kratos Pas Rusus Hitleriečius
Jungtinių Valstijų Federates valdžios 

žmones (F.B.I.) padarė kratą rusų fa
šistų vado Anastaso A. Vonsiackio dva
re, Thompson, Conn., kur surado šautu
vų, revolverių, nuodingų dujų, kulkasvai- 
džių ir kitų ginklų arsenalą ir nacių pro
pagandos bei rusų fašistų dokumentus. 
Vonsiackis yra rusas baltagvardietis, 
žiaurus Sovietų Sąjungos liaudies prie
šas. Jis yra organizatorius Rusų Fašistų 
Partijos, kurios skyriai yra Japonijoj, 
Vokietijoj ir kitose fašistinėse šalyse. 
Vonsiackis važinėjo Berlynan, Romon, 
Tokio ir kitur fašistų reikalais.

Vonsiackis leido per daugelį metų na
cišką laikraštį “Fašist” ir jį veltui siun
tinėjo Amerikoj. Tas laikraštis agitavo 
ne vien už Vonsiackio fašistų partiją, bet 
už Hitlerio, Mussolinio ir Japonijos sa
murajų programą. Amerikos vyriausybės 
žmonės suradę tuos dokumentus sako, 
kad jis ne vien kitaip veikė prieš šalies 
įstatymus, bet ir nebuvo užsiregistravęs, 
kaipo svetimos šalies agentas, nors to
kiu yra, nes Vonsiackio Rusų Fašistų 
Partija statė sau už tikslą veikti išvien 
su Vokietijos hitlerininkais ir Japonijos 
samurajais nuvertimui Sovietų Sąjungos 
vyriausybės.

Kratos pas Vonsiackį ir jo šalininkus 
bei būsimas teismas atskleis daug apie 
hitlerininkų agentų veiklą Amerikoj. Čia 
mes turime priminti, kad ir “Vienybės” 
redaktorius Juozas Tysliava, 1937 me
tais, viešėjo pas Vonsiackį, kur jį rusai 
fašistai pasitiko hilteriškai pakėlę ran
kas, kaipo savo bičiulį. “Vienybė” ir 
Juozas Tysliava gyrė Vonsiackio veiki
mą, užtarė jį, gėrėjosi, nepaisant to fak
to, kad A. A. Vonsiackio tėvas buvo žiau
rus žandaras Marijampolėj, Suvalkijoj, 
kankino lietuvius, už ką jį revoliucijonie- 
riai ir nužudė.

Vonsiackis veikė išvien su hitlerininku 
Fritz Kuhn, kuris dabar sėdi Sing-Sing 
kalėjime. Juozas Tysliava “Vienybėj” 
rašė straipsnius garbinančius tą hitleriš
ką lizdą. Taip veikė ir veikia visi naciai 
ir pronaciai išvien prieš demokratiją ir 
Sovietų Sąjungą.

Vengrai Išžudė 100,000 Jugoslavų
Washingtone Jugoslavijos minister. Fo- 

tich iškėlė faktus prieš Vengrijos fašis
tus, Hitlerio ir Mussolinio talkininkus, 
kurie Jugoslavijoj išžudė per 100,000 ci
vilių žmonių.

Barbarai žudo moteris, vaikus, sene
lius. Pirm nužudymo dar visaip kanki
na, šaudo vaikučius mokyklose, atima 
nuo žmonių maistą, drabužius, kas tik 
turi kokią vertę.

Sambor mieste vengrai fašistai nužu
dė per 6,000 civilių. Prie Sambor vienoj 
bažnyčioj vengrai sušaudė 500 žmonių. 
Černaja Topola miestelyj jie išžudė vi
sus serbų tautos žmones. Iš tūkstančio 
žmonių liko tik viena senutė, kuri yra 
liudininkė to barbarizmo. Vengrų karei
viai žagina moteris, merginas ir net 10- 
ties metų mergaites — vaikus.

Vengrai fašistai, sekdami Hitlerio pė
domis, įsteigė koncentracijos stovyklas. 
Ten padėtis baisi. Taip, Parija Park sto
vykloj suvaryta 13,000 žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikų. Jie gyvena dieną ir 
naktį po atviru dangum, be pastogės, 
apvesti aukšta spyglių tvora, kurią sau
go vengrai fašistai. Jie sugrusti, sukim- , 
šti, miega ant žemės. Jų tarpe išsiplati
no ligos, daugelis miršta iš bado. Pir
mieji miršta vaikučiai iš alkio ir stokos 
vandens. Vengrai juos labai muša, kan
kina, šaudo dešimtimis ir šimtais. Kurie 
tik drįsta reikalauti maisto, vandens ar
ba medikalės pagelbos, tie skaitomi pra
sikaltėliais. Vengrai fašistai nustojo bent 
kokio žmoniškumo jausmo. Jiems serbų
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skausmai ir vargai, tai pasitenkinimas.
Taip yra Jugoslavijoj, vengrų okupuo

tame plote. Taip yra vokiečių, italų ir 
bulgarų okupuotose plotuose. Taip yra ir 
kitose fašistų pavergtose šalyse. Taip 
yra ir mūsų tėvų žemėj Lietuvoj, kur 
hitlerininkai jau per 30,000 civilių žmo
nių nužudė ir per 120,000 areštavo, už
darė j kalėjimus, koncentracijos logerius 
arba išvežė į Vokietiją vergijon dirbti 
nacių karo fabrikuose, kasyklose ir prie 
kitų sunkių darbų.

Amerikos liaudies, jos tarpe ir lietu
vių, turi būti atsakymas visomis jėgomis 
gaminti daugiau ginklų, amunicijos, ka
ro reikmenų, pirkti Apsigynimo Bonų, 
remti vyriausybę ir jos talkininkus, kad 
greičiau sumušus hitlerininkus ir jų bu
deliškus talkininkus.

Išvakarėse Baisiausių Musių
Hitlerio banditai pasirinko Kerčo pus- 

salį, kur jie sausžemiu iš Krymo gali 
lengvai pristatyti tankus, kanuoles, ar
miją ir jai reikmenis, atakai prieš Rau
donąją Armiją. Raudonajai Armijai ten 
kovos yra daug sunkesnės, nes į Kerčo 
pussalį padrutinimą reikia pristatyti per 
vandenį — Kerčo Pertaką, penkių mylių 
pločio.*

Hitlerininkai žino, kad Kerčo užėmi
mas neduos jiems jokių strateginių pir
menybių. Jie tą prieplauką jau turėjo 
1941 metais, bet negalėjo pereiti per 
Kerčo Pertaką į Kaukazą. Jie negalėtų 
ir dabar pereiti, jeigu ir užimtų prie
plauką. Bet tas suteiktų Hitlerio propa
gandos aparatui įrankį vėl šaukti apie 
pergalę, apie didžius kiekius suimtų ru
sų, apie daugybę suimtų tankų, kanuo- 
lių ir kitko, kaip paprastai Goebbelis da
ro. Tas padėtų naciams slopinti Vokieti
joj liaudies nepasitenkinimą ir naikinti 
nepasitikėjimą hitlerininkų pasakoms, 
buk jie karą laimės.

Raudonosios Armijos komanda perma
tydama sunkumus kovos Kerčo pussalyj 
išvystė ofensyvą Charkovo srityj ir už
davė labai didelį smūgį naciams. Char
kovo srityj naciai neteko strateginių po
zicijų, apie 500 tankų, labai daug lėktu
vų ir kanuolių. Charkovo mūšiai paro
dė, kad Raudonoji Armija aprūpinta So
vietų išdirbystės labai dideliais tankais, 
galingais “šturmoviki” lėktuvais, kurie 

' skraido žemai, naikina priešo tankus, ka
nuoles, sunkvežimius ir iš kulkasvaidžių 
apšaudo priešo apkasus. Raudonoji Ar
mija aprūpinta prieštankiniais dideliais 
šautuvais ir prieštankinėmis kanuolėmis.

Amerikietis korespondentas Ralph 
Parker rašo, kad vienoj vietoj hitlerinin
kai metė 150 tankų, bet po žiaurios ko
vos jie mūšio lauke paliko pusę tų tankų 
sugurintų ir degančių. Naciai gavo pa- 
drūtinimų ir tik vieną dieną net 14-ką 
kartų darė tankų ir kitokių atakų, kad 
sulaikyti Raudonąją Armiją. Hitlerinin
kai metė iš lėktuvų savo parašiutistus 
užnugario Raudonajai Armijai, bet pirm 
jie pasiekė žemę, buvo išnaikinti. Taip, 
vienoj vietoj raudonarmiečiai nudėjo 50 
hitlerininkų parašiutistų, kitur 30.

Visos šios kovos rodo, kad išilgai So
vietų Sąjungos 2,000 mylių frontą prasi
dės baisiausi mūšiai. Jau pradžia jų pa
rodo, kad naudojami nauji ginklai, kaip 
tai Raudonosios Armijos prieštankiniai 
šautuvai. Sovietų karo specialistai sako, 
kad Charkovo kovoj tie ginklai pasirodė 
labai praktiški.

Hitlerio razbaininkai, Kerčo pussalyj, 
naudojo prieš Raudonąją Armiją nuo
dingas dujas. Žinoma, tą bandė paslėp
ti, kad buk tas dujas sukelią nauji vo
kiečių kanuolių sviediniai. Nesvarbu, 
kaip tie nuodai technikiniai'paruošti, jie 
vis vien yra nuodai. Hitlerininkai ruo
šiasi juos plačiai naudoti, nes jų visi kiti 
skymai ir karo būdai neįveikia Raudo
nosios Armijos. Sovietų Sąjungos vy
riausybė jau daug kartų atžymėjo, kad 
kuo labiau hitlerininkams bus aišku, kad 
jie karą pralaimės, tuo jie darysis žiau
resni, pasiutesni ir niekšiškesni.

Sovietų Sąjungos fronte eina didelės 
kovos ir jos bus labai žiaurios. Raudonoji 
Armija darys viską, kad šiemet sumušus 
hitlerininkus, kad juos išvijus iš savo 
žemės, kad paliuosavus pavergtus kraš
tus. Naciai naudos visas priemones iš 
savo puses.

Dabar momentas veikti Anglijos ir 
Jungt. 'Valstijų armijai kertant priešui 
smūgį iš užnugario. Italijoj liaudis smar
kiai juda prieš fašistus ir ten susidaro 
proga antram frontui. Balkanų žmonės 
veda partizanų karą ir laukia pagelbos. 
Francijos, Belgijos, Holandijos ir Nor
vegijos liaudis laukia pagelbos. Išmušė 
valanda atidaryti antrą frontą, kad su
naikinus hitlerizmą.

Hitleriniai Skundikai
• Neseniai “Naujienos” ir jų 

angliškas leidinėlis “The Lith
uanian-American Week” kaip 
geležėlę radę apsidžiaugė, kad 
aš esu paliuosuotas nuo Civili
nio Apsigynimo oficialaus ver
tėjo pareigų, ir pasigyrė, kad 
jie darė skundus prieš mane. 
Jie taipgi bando savo skaityto
jus įtikint, būk aš veržiausi į 
tą vietą.

Jau esu rašęs, kad kovo 10 
į radijo stotį man buvo atsiųs
tas Civilinio Apsigynimo rašti
nės laiškas su pranešimu, jog 
esu rekomenduotas jiem vertė
ju. Kas rekomendavo, nei šian
dien tikrai nežinau; tik iš nese
niai turėto pasikalbėjimo su ra
dijo stoties vedėju apie nau j le
ninių skundus stočiai supratau, 
jog tuo rekomenduotojo galėjo 
būt stoties vedėjas.

Po šitų “three-cheers-for-Hit- 
ler” naujieninių skundų, ba

landžio 30 gavau Civilinio Ap
sigynimo raštinės pranešimą, 
kad jiem informuota, jog jau 
yra įprasta, šitokiais reikalais 
kai oficialaus vertėjo tartis su 
Lietuvių Komercijos Butu, ir 
kad šis reikalas tampa jam pa
vestas. Tuo pačiu laišku rašti
nės viršininkas labai gražiai 
padėkavojo už teiktą kooperaci
ją.

Iš šio tenka suprast, kad 
naujieniniai, negalėdami nori
mai įkąst patys vieni, tam pa
sikinkė Lietuvių Komercijos 
Butą.

Buvau nusisprendęs tolimes
nius “Naujienų” seilėjimus pra
leist tylėjimu. Bet prie šio at
siliepimo verčia štai kas: Pas
tarasis “Naujienų” angliškas 
leidinėlis “The Lithuanian- 
American Week” sako, būk J. 
Kuodis jau neturi apetito per
duot Civilinio Apsigynimo pra
nešimus. Iš šio skaitytojai galė
jo suprast, būk aš tuos praneši
mus atmetu. Tai yra šlykšti 
naujieninių hitlerininkų pastan
ga. Ir dėl jos turiu’štai ką pa
sakyt: Iki šiol nežinau, kas yra 
naujuoju vertėju, ir per pasta
rąsias dvi savaites man nepri
statyta jokio Civilinio Apsigy
nimo pranešimo. Užpereitą an
tradienį panaudojau vieną dar 
savo vertimo nesunaudotą pra
nešimą, o pereitą antradienį ne
turėjau jokio. Dėl to teks jpasi- 
teiraut pas Civilinio Apsigyni
mo raštinės viršininką. Nejaugi 
naujieniniai įtardami mane ne- 
perdavime Civilinio Apsigyni
mo pranešimų tai daro su nau
jojo vertėjo žinia?

i

Keno Naudai Tie Skundai 
Daromi?

Kaip minėjau, naujieniniai 
skundė mane ne vien Civilinio

Apsigynimo raštinei, bet ir ra
dijo stočiai. Pastarajai skųsta 
už Leono Pruseikos perduotą ži
nią apie pabėgusius nuo hitleri
ninkų į Sovietų Sąjungą Lietu
vos rašytojus — kur jie gyve
na ir ką veikia. Kas čia blo
go? Ogi tas, kad hitlerininkai 
nespėjo suleist nagus į jų kū
ną. Ar neatmenat, .kaip “Nau
jienos” sielojosi dėl išvežimo 
Sovietijos gilumon dalies Lie
tuvos vaikų, kad išgelbėjus 
juos nūo hitlerininkų žiauru
mo? Ąr’nematot, kaip dabar 
“Naujienos” stengiasi sukelt 
žmonių neapykantą prieš Sovie
tus, skelbiant vardus “išvežtų
jų” Lietuvos žmonių? Kam jos 
tuomi padeda? Hitleriui! Gali
me būt tikrais, kad dauguma tų 
“išvežtųjų” patys pasitraukė 
Sovietijos gilumon, kad nebūt 
pačiuptais hitlerinių teroristų. 
Tai, veikiausiai, daugumoj yra 
buvusieji darbininkiškos Lietu
vos pareigūnai. Tai, ot, “Nau
jienom” ir kitiem Hitlerio tar
nam ir yra pikta, kad jie nepa
teko į nacių nagus. Veikiausiai, 
kada nors tie “išvežtieji” tin
kamai “padėkavos” šiem nacių 
tarnam už krokodiliaus ašaras. 
Turėkim kantrybės palaukt.

Kas nežino, kad Sovietų Są
junga yra nugarkauliu Jungti
nių Tautų karo prieš Hitlerį? 
žino tai visi. O kas nežino, kad 
“Naujienos,” jei įstengtų,

Scena iš viešo apklausinėjimo teisingumo departmente 
Washingtone dėl uždarymo kunigo Coughlino žurna
lo “Social Justice.”

šaukšte vandens prigirdytų tą 
stipriausią ir pasitikimiausią 
Amerikos talkininkę? žino tai 
taipgi visi. Tai ar tenka stebė
tis, kad naujieniniai skundžia 
viską, kas tik daroma sustipri
nimui Sovietų Sąjungos karinių 
pastangų prieš hitlerizmą? Tai 
yra visai suprantama. Dėl ko gi 
kito tie žmonės pereitą vasarą 
sušuko “Three cheers for Hit
ter”? J. Kuodis.

prieš-sovietinę propagandą.
Nežinau, kokiais sumeti

mais Tysliava pas Vonsiats
kį lankėsi, bet yra vieša pa
slaptis, kad Tysliava gerai 
žinojo, kad Vonsiatskis yra 
Hitlerio agentas. Man ro
dosi, kad tai būtų labai 
svarbu šitą aplinkybę vie
šumon iškelti.

Su pagarba,
Skaitytojas.

Skaitytojų Balsai
Gerbiamas Redaktoriau:

Skaičiau šios dienos 
“Laisvoje” įdomų Tamstos 
editorialą apie Anastazą 
Vonsiatskį. Tik vieną da
lyką užmiršote paminėti, 
tai faktą, kad jis yra sūnus 
velionio žandarų generolo, 
Kaune, Vonsiatskio, kuris 
lietuviams per daugelį me
tų nedavė ramybės.

Kito svarbaus fakto ne
paminėjote, tai to, kad Juo
zas Tysliava kokiais tai 
mums neaiškiais reikalais 
lankėsi Vonsiatskio žmonos 
dvare, Thompson, Conn. 
Rodos, 1938 metais Tyslia
va talpino “Vienybėje” 
straipsnį apie tai, kad ji
sai atlankė Vonsiatskį ir 
kad rusų hitlerininkų lyde
ris lankėsi Vokietijoje ir 
Tolimuose Rytuose, kur 
įkūrė rusams baltagvardie
čiam s nacių skyrių Harbi
ne.

Nuo savęs aš galiu pri
durti tą faktą, kad Von-

siatskis, rodos, 1934 m. lan
kėsi Vokietijoj ir Berlyne 
matėsi su rusų baltagvar
diečių vadais, kurie aprūpi
nami paties Hitlerio. Von- 
siatskis tada gyrėsi, kad 
jisai matėsi su dr. Alfredu 
Riosenbergu, Rudolfu Hes- 
su, “Putzi” Hanfstaengeliu 
ir kitais nacių vadais, ro
dos, ir su pačiu Hitleriu. Be 
to, jisai tarėsi su genero
lais V. Biskupskiu ir Sko- 
ropadskiu, kurie yra išti
kimi Hitlerio tarnai. Gen. 
Biskupskis yra rusų kava
lerijos generolas ir nuo 1919 
metų gyvena Berlyne. Už
ėmus vietą prie vokiečių už
sienio ministerijos kaipo di
rektorius “emigrantų” sky
riaus, gen. Biskupskis pasi
darė baltagvardiečių rusų 
akyse “šiška.” Taigi, A. 
Vonsiatskis yra rusų nacių 
atstovas šioje šalyje ir jisai 
buvo suimtas, kaipo Hitle
rio agentas, o ne kaipo 
propagandistas. Jo užduo
tis yra skleisti Amerikoje

RIMUOTI TRUPINIAI' • / *

Sąžinė tau kelią rodo, 
Kuomet dirbi ar šneki;
Pats žinai, kada teisingas 
Ir žinai, kada suki.

Kartais galimas pabėgti 
Nuo pačios, skolų, bėdos, 
Bet nuo pats savęs 

tu niekur
Nepabėgsi niekados!

Lai nebūna svetimu
Mūs kultūroje jausmų — 
Būkim skersai-išilgai
Kūmai, svotai ir draugai.

Žmonės geria, gers ir gėrė, 
Pagal savo apetitą,

Amerikos galingas draskū.nas ant sargybos šiauriniam Atlantike.

John L. Lewis
Buvusio C.I.O. prezidento ir dabarti

nio United 'Mine Workers of America 
vado John L. 'Lewis visa dabartinė elg
sena yra nepakenčiama. Pradžioj, kai 
ši šalis buvo Japonijos užpulta, Lewis 
pusiau lupų pasisakė 'ūž rėmimą šalies 
pastangų karą laimėti. Bet tuojau pas
kui pradėjo sukti savo mašiną darbo uni
jose ir demoralizuoti bendrą karinį fron
tą. Kurios unijos yra jo žmonių įtako
je, tos nėra įsitraukusios į karo pastan
gas. 1

Ypatingai Lewis darbuojasi pasėjimui 
suirutės C. I. O. judėjime. Štai jo agen
tai pradėjo griovimo darbą prieš Trans
porto Uniją, kuriai vadovauja Michael 
Quill. Maža klika pradėjo organizuoti 
naują uniją ir ardyti organizuotas tran
sporto darbininkų spėkas.

Per kelius metus, steigiant , C.I.O., 
John L. Lewis darbavosi gerai ir už tai 
jis užsitarnavo didelį kreditą. Bet dabar 
jis tada įgautą įtaką stengiasi sunaudo
ti fašistinės Ašies naudai. Visi nuošir
dūs kovotojai prieš Ašį dabar turi vesti 
kovą prieš Lewiso įtaką darbo unijose.

Bet ką’šnapsas nusitvėrė, 
Tam jau grabas užsakytas.

Ar būry, ar gertum vienas, 
Būk visuomet išmintingas: 
Gerk daug vandenio 

kas dieną, —
Būsi sveikas ir laimingas.

Prof. Krienas.

Bridgewater. Mass
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” No. 112, treciad., 
gcg. 13 d., ketvirtame pusla
pyje, tilpo korespondencija iš 
Bridgewaterio, kur aprašyta 
surengimas vakarienės atžy- 
mėjimui d.d. Kalvelių ženybi- 
nio gyvenimo sukakties. Laike 
vakarienės rinkta aukos me- 
dikalei pagalbai Sov. Sąjun
gos karžygiams. Viso surink
ta $55.16. Korespondentas pa
sirašė d. Vincentas Zmudin.

Per neapsižiūrėjimą, šiai 
korespondencijai liko uždėtas 
antgalvis Bridgeport, Conn., 
vietoj Bridgewater, Mass., ir 
taip bridgewaterieciu pavyz
dingas darbas tapo priskaity- 
tas B ridge p ortu i.

Labai atsiprašom drg. kores
pondentą ir visus minėto pa
rengimo dalyvius už tą ne
lemta klaidą.

“L.” Korekt.
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New Jersey valstijos gubernatorius Edison pasirašo seimelio priimtą bilių, kuris 
griežtai uždraudžia vartoti diskriminaciją kariniuose bei viešuose darbuose dėl 
tikėjimo ir rasinės bei tautinės kilmės.

Bagočiniai Netur Didžiumos 
SLA Narių Pasitikėjimo

Paskelbtos SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimų pase
kmės parodo, jog senieji 
viršininkai (bagočiniai) ne
gavo didžiumos balsuotojų 
balsų. Štai faktai:

F. J. Bagočius gavo 2,613 
balsų, bet opozicijos kandi
datai — Laukaitis ir Klin- 
ga — gavo bendrai 2,723 
balsus, arba 110 balsų dau
giau už Bagočių.

K. P. Gugis gavo 2,595, 
bet opozicijos kandidatai — 
Bachunas ir Žebrys — ga
vo 2,689, arba 94 balsus 
daugiau už Gugi.

Mikužiūtė gavo 2,511 
balsų, bet opozicijos kandi
datai — Btazauskas ir Ja- 
tūlis — gavo 2,584 balsus, 
arba 73 balsais daugiau už 
Mikužiūtę.

Tokiu būdu, tie trys Gri- 
gaičio-Tysliavos remiami 
kandidatai, nors ir skaitosi 
išrinktais, tegavo mažumą 
balsuotojų balsų.

J. K. Mažukna, tiesa, ga
vo daugiau už tautininką 
Kerševičių, bet jis negalima 
skaityti bagočiniu. Jis yra 
bepartyvis.

Vinikas, Mockus ir Bie- 
žis gavo didžiumą balsų, 
bet juos 
kai ir grigaitiniai socialis
tai.

Aišku dabar kiekvienam, 
jog Grigaičio-Bagočiaus-Ty- 
sliavos blokas neturi SLA 
narių didžiumos pasitikėji
mo. Bagočius, Gugis ir Mi
kužiūtė pasilieka Pildomo- 
joj Taryboj tiktai todėl,kad 
opozicija neveikia bendrai, 
kad jinai susidaro iš dviejų 

rėmė ir tautinin- mos

visai skirtingomis idėjomis 
grupių, kurios niekaip ne
gali susitarti bendrai veik
ti. Pažangieji SLA nariai 
negalėjo rinkimuose parem
ti tautininkų kandidatų, 
kadangi pastarieji yra susi
ję su Smetona, kaip ir ba
gočiniai. Tuo klausimu pas 
bagočinius ir tautininkus 
nesimato skirtumo.

Pažangiųjų SLA Narių 
Komitetas rinkimų kampa
nijos metu, todėl, savo plat
formoje atžymėjo, jog “SL 
A prezidento vietai nėra 
tinkamo kandidato. Visi 
trys kandidatai — Bago
čius, Laukaitis ir Klinga— 
yra pro-nacinių palinkimų 
žmonės ... Nei vieno balso 
už fašistus-smetonininkus.”

Dabar rinkiniai jau pra
ėjo. Didžiuma narių juose 
pareiškė nepasitikėjimą ba- 
gočine politika. Didžiuma 
narių nori pamainos SLA 
vadovybėje ir visame veiki
me, kuris yra žalingas eili
niams nariams.

Dabar jau metas rengtis 
prie SLA Seimo, kuris 
įvyks pabaigoj birželio mė
nesio, Pittsburgh, Pa.

Seime kils keletas svar
biu klausimu. C- 4-

Senieji viršininkai prisi
mygę rengiasi pravesti sei
me tarimą pakėlimui mo
kesčių seniems nariams. Jie 
buvo padarę tarimą dar 
prieš seimą pradėti perkė
limą senų narių ant naujų 
mokesčių lentelių. Buvo nu
tarta net tam organizato
rius skirti ir jiems gerus 
atlyginimus mokėti, kad tik 
senus narius urmu perva
rius į naujas mokesčių len
teles. Bet jiems tatai ikišiol 
nepavyko. Perdidelis skai

Faktai Apie Gumą
Amerikos Jungi, 

yra gumos trūkumas. Jeigu bū
sime atsargūs su guma, kurią 
mes dabar turime, mes turėsi
me pakankamai gumos dėl mū
sų militarinių reikalavimų; bet 
visi būtinai turi taupyti gumą, 
kad ratai namie suktųsi, ir kad 
mes turėtume ‘pakankamai gu
mos gaminti mums reikalin
giausius reikmenis.

Taikos laiku, U.S.A, suvarto
jo daugiau negu 750,000 tonų 
gumos per metus, arba pusę pa
saulio gamybos, ir 98% tos gu- 

gavome iš Tolimų. Rytų.
% dalis tos gumos buvo varto
jama padangoms ir vamzde
liams (tubes), ir liekama gu
ma buvo vartojama gaminimui 
kitų 50,000 daiktų, kaip ba
tams, karšto-vandenio bon- 
koms, ir pan. Tos padangos ne
šė 34,000,000 automobilių dau
giau 500,000,000 mylių per me
tus.

Bet kada japonai užėmė bri
tų Malajų ir holandų Tolimus 
Rytus, mūsų svarbiausias gu
mos šaltinis buvo nukirstas. 
Labai mažai gumos gauname iš 
Pietų Amerikos ir Afrikos; mū
sų dirbtinos gumos industrija 
tik prasidėjo, ir kol kas negali
me tikėti gauti gumos iš “gua
yule” augalo.

Netikėkime sulaukti stebuk
lų.

Turime apsieiti su tiek gu
mos, kiek mes dabar turime. 
Turime atsargiai prižiūrėti vi
sus savo guminius daiktus ir 
taupyti kiekvieną unciją senos 
gumos.

Netekome gumos, kada ji 
mums buvo daugiausia reika
linga. šiandienos karai kovoja
mi ant gumos. Guma reikalinga 
mūsų militarinėms mašinoms.
75 tonai gumos gamino 17,143 
padangas, bet tiek gumos rei
kia kiekvienam karo laivui. 
10 tonų “pontono” tiltas suvar
toja 3,200 svarų, “scout” ka
riukas 398 svarus, ir kareivio 
lietaus paltas 2 svaru. Netik tu-1 
rime aprūpinti savo kareivius,1 
bet ir mūsų talkininkus.

Keliais būdais civilis žmogus 
gali šitą gumos programą rem
ti. Jeigu turite automobilių, 
saugokite padangas kaip auksą. 
Kiekvienas automobilius neša 

čius narių priešinasi. į Tai 
dabar jie rengiasi savo pla
nui uždėti seimo antspaudą. 
O tada, nori ar ne, turėsi 
pasiduoti.

Dabar todėl metas už- 
plukdyti seimą rezoliucijo
mis, instruktuoti delegatus, 
kad jie balsuotą prieš mo
le eserą pakėlimą.

Svarbu taipgi visą Susi
vienijimą Lietuvių Ameri
koje apvalyti nuo pro-naci- 
nės propagandos, kad jis 
besąlyginiai ir lojaliai rem
tų prezidento Roosevelto 
programą ir Jungtinių 
Tautų pasibrėžimą sumušti' 
fašizmą. Svarbu organą 
“Tėvynę” padaryti anti-fa- 
šistiniu laikraščiu.

Pažangu^ SLA Nartą 
Komitetas.

Valstijose 70 svarbų gumos padangose ir 
kitą 50 svarų pačioj mašinoj. 
Iš viso visi važiuokliai (karai) 
U.S.A, turi apie 1,180,000 tonų 
gumos. Tai milžiniška suma. 
Visi gali sekamai padėti.

Automobilius vartokite tiktai 
kada būtinai reikalinga.

Keiskite padangas nuo rato 
j kitą, kad jos lygiai išsinešio
tų.

Prižiūrėkite ratų linijas, kad 
guma neišsinešiotų.

Staigiai nepradėkite, arba 
nesustokite, ir nevažiuokite per 
arti prie trotuaro (curb).

Važiuokite pamaži, atsargiai 
ir mandagiai.

Pažiūrėkite, kiek senos gu
mos turite savo namuose ir 
darželiuose. Išvalykite savo at- 
tikas, skiepus ir kitas vietas ir 
surinkite visą atliekamą gumą. 
Ji, visa būtinai reikalinga. Sku- 
durninkas (junkman) nupirks 
tą viską ir jis pristatys ištai
gai, kur atliekama guma bus 
perdirbta, sumaišyta su nauja 
guma ir reikalingi daiktai pa
gaminti.

Guma iš paprasto automo- 
biliaus padarytų 4 pneumatiš
kus troptus bombnešiui; 200 
gorsetų turi gana gumos, kad 

į padaryti vieną gazo maską, ir 
guma vartojama šukoms per- 
mėnesį, uždėtų padangas antį 
daugiau kaip 1,700 dviejų ir 
pusės tonų armijos trokų.

W. P. B., 
Washington, D. C.

Ulster Park, N. Y.
Vieša Padėka

Ačiū vvaterburiečiams, — 
tam šauniam būreliui draugų 
ir draugių, kurie susirinko ati
duoti paskutinę pagarbą mūs 
brangiam tėveliui, senukui 
Stanislovui Sinkevičiui, ir pa
lydėjo jo kūną į kapus.

Širdinga ačiū Bronei Rasi- 
mavičiūtei, kad vargonais pa
grojo gedulingą laidotuvių 
maršą, nešant karstą iš kop
lyčios.

Taipgi ačiū Karoliui Kras- 
nickui už pasakytą prakalbė
ję ant kapinių.

Duktė, du sūnai ir žmona
— Sinkevičiai.

Chicagos Žinios
CIO Prieš Aukštas Rendas

CIO valstijos taryba pasiun
tė laišką Kainų Administraci
jos Biurui, kuriame sakoma, 
jog Chicagos organizuoti dar
bininkai stoja už tai, kad ron
dos būtų tuojaus tvarkomos, 
kad nebūtų laukiama dviejų 
mėnesių iki patvarkymas pra
dės galiuoti.

CIO laikosi nuomonės, kad 
Chicagoje, kaip karinėje zo
noje, vasario mėnesio rendos 
yra taip pat per aukštos. Rei
kėtų kaip rendų maksimumą 
paimti sausio mėnesio stan- 
dardą. Svarbią pastabą CIO 
padarė savo laiške klausda
ma,* ar rendų tvarkymas reiš
kia vien reguliavimą kainų, ar 
į tą srity įeina ir kova su rasi
ne diskriminacija, surišta su 
rendom, kaip neleidimas neg
rams apsigyventi tam tikrose 
vietose ir panašiai?

Kaip jau buvo pranešta, 
Kainų Administracijos Biuras 
pradės tvarkyti Chicagoje ren
das po dviejų menesių, kada 
pagal patvarkymą rondos bus 
numuštos iki vasario mėnesio 
lygio. Bet didieji savininkai 
jau dabar graso, kad jie su 
tuo nesutinka. Jie net graso 
išeit į taksų nemokėjimo, strei
ką, jei į jų reikalavimus, ku
rie neišlaiko jokios kritikos, 
nebus atsižvelgta.

CIO savo laiške pareiškė vi
sų darbininkų, plačiųjų masių, 
nusistatymą tuo reikalu.

$200 Už Aptamsrnimo Regu
liacijų Nesilaikymą

Pagaliau išleistas patvarky
mas, kuris reguliuoja pabau
das už nesilaikymą reguliaci
jų aptamsinimo metu. Tie, ku
rie paliks šviesas namuose, ar 
nepakankamai gerai uždengs 
langus, tie, kurie kitokiu būdu 
laužys reguliacijas, bus bau
džiami $200 pinigine bausme 
ar vienais metais kalėjimo.

Aptamsinimo laiku uždraus
ta rinktis gatvėse į didesnius 
būrelius. Keturi ar penki žmo
nės yra riba — daugiau skai
tosi susirinkimu, kas griežtai 
bus draudžiama.

“Raudonoji Silkė” Mirė, Sako 
“Chicago Times”

“Raudonoji Silkė,” o tai yra 
kišimas visur komunizmo, ir 
kaltinimas kiekvieno pažan
gaus komunizmu, kaip tai da
ro reakcininkai, yra atgyve
nusi savo laiką, editoriale sa
ko “Chicago Times” dienraš
tis.

Tame pačiame editoriale 
dienraštis pamini, kad tokie 
kaip Curran ir Bridges, ku
riais “vaikai buvo gązdinami,” 
pasirodė kaip tikri mūsų ša
lies patriotai.

Chicagos Kontraktai Auga
Industrinis centras Chicago 

vis daugiau gauna karinių už
sakymų. Pagal paskutinius 
pranešimus, įvairiems fabri
kams duotų kontraktų vertė 
yra penkis kartus didesnė už 
per paskutinio pasaulinio ka
ro lygų laiką gautų vertę. Jie 
siekia maždaug $2,220,000,- 
000.

Tąi garsusis Corregidor, kurį po kelių mėnesių kruvinos kovos • japonai užgrobė 
iš amerikiečių ir filipiniečių.

Nors Chicago dabar gavo 
labai daug kontraktų, bet nu
rodoma, kad proporcionaliai 
tai nėra perdaugiausia. Jei 
palyginti su kitais miestais, 
Chicagai dar turėtų tekti dau
giau.

šaukia Kovoti Prieš Penk
tąją Koloną

Aldermanas E. B. Dickerspn 
ir žinomas plieno darbininkų 
vadas Reid Robinson pagyrė 
laišką, kurį pasiuntė generali
niam prokurorui F. Biddle 
kongreso narys Marcantonio.

Tame laiške Marcantonio 
šaukia vesti griežtesnę kovą 
prieš penktąją koloną ir visus 
elementus, kurie jai pasitar
nauja. Kongresmanas Marcan
tonio tame * laiške atstovavo 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą (International Labor 
Defense).

1LD, tame laiške sakoma, 
gina visus, kurie yra neteisin
gai persekiojami, bet mes tuo 
pačiu laiku reikalaujame, kad 
visi, kurie nusikalsta mūsų de
mokratijai, kurie stabdo prisi
rengimą pergalei, būtų val
džios suvaldyti ir pasmerkti 
griežčiausiu būdu.

Nuolatinis Aptamsinimas 
Chicagoj ?

Paaiškėjus, kad New Yorke 
gal visas miesto centras su jo 
galybe šviesų bus aptamsintas 
kiekvieną naktį, girdimos kal
bos, kad tas pats gal bus rei
kalinga ir Chicagoje. Tiek ga
lima pasakyti, kad kaslink 
New Yorko, tai tas yra vien 
projektas, planas, o Chicago, 
aišku, randasi šiek tiek toli
mesniame pavojuje negu New 
Yorkas.

Bet kaip tai nebūtų dabar
tiniu momentu, mes ką nors 
panašaus galime tikėtis ateity
je, greičiau, nelabai tolimoje 
ateityje.

Olszewskis Negalėjo Išpildyti 
Prižado

Antanas Olszewskis perei
tą penktadienį tapo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse su 
bažnytinėm apeigom. Jis buvo 
laisvų pažiūrų žmogus ir neti
kėjo į užgrabinį gyvenimą. 
Tačiau gilioj senatvėj ir sun
kioj ligoj, kada jau buvo be 
sąmonės, prisiskverbė kunigas 
ir atliko savo, prieš žmogaus 
sąžinės laisvės principus.

Vienintelis sūnus, kurį se
nukas turėjo, irgi, matyti, suko 
ta kryptimi, kad viskas eitų, 
ne taip, kaip tėvas savo ilga- 
metinį gyvenimą, savo sąžinės 
gyvenimą vedė.

Čia visų smulkmenų negvil
densime, tik pasakysiu, ką aš 
girdėjau ir ką žinau, apie to 
senuko prižadą, kai mirė jo 
paskutinė žmona — buvusi 
Laukienė. Jis prie jos kapo, 
aštuoni metai atgal, Lietuvių 
Tautiškose kapinėse pareiškė: 
“Neilgai, brangioji, čia viena 
ilsėsiesi. Po kiek laiko ir aš 
ateisiu.”

Jis turėjo mintyje, pasilai
dos Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. Bet gyvi esą taip padarė, 
kad senukas, kuris dėl pažan-

Meriden, Conn.
Darbo Jieškant. St. Michelso- 

nas—Melagius
šis miestas turi apie 40,000 

gyventojų, Amerikonai jį vadi
na Silver town’, taip vadina to
dėl, kad čionai randasi Interna
tional Silver Co. eilė dirbtu
vių. Tose dirbtuvėse buvo iš
dirbama visokį sidabriniai dai
ktai — šakutės, šaukštai, lėkš
tės, puodai ir p. d.

Bet ve, kas atsitiko su tuo 
“sidabro” miestu. Pereito kovo 
mėn. pabaigoj jau prasidėjo iš 
“sidabrinių” dirbtuvių būt at- 
leidinėjami darbininkai. ši 
kompanija čionai turi daug at
skirų pastatų, kurie yra kaip 
ir atskiros dirbtuvės, atžymėtos 
raidėmis pagal alfabetą. Iš visų 
tų skyrių-dirbtuvių darbinin
kus pradėjo paleisdinėti. Iš viso 
jau yra paleista šios kompani
jos darbininkų apie 3000. At
leidinėja ir kitos kompanijos. 
Taigi, pas mus dabar jau daug 
darbininkų vaikšto be darbo.

Kada mane paleido iš darbo, 
tai maniau, kad greitai darbą 
gausiu kur nors .kitur. Bet ma
no buvo klaida . . .

Nuėjau į telefonų kompaniją, 
kur dirbama kariniai reikme
nys. žiūriu, ten stovi eilės dar
bininkų — jaunų ir senų.

—Ar pilietis? — buvau pa
klaustas.

—Taip, — sakau.
Paduoda ban blanką išpildyti 

ir liepia ją jiems grąžinti.
Išpildęs blanką, grąžinau. 

Manau, gausiu darbą. Bet..-, 
liepia ateiti kitą dieną.

Nuėjau į General Motors Co. 
ir ten prašau darbo. Klausia ar 
aš pilietis. Atsakiau, kad taip. 
Gaunu blanką, kurią išpildęs 
nunešu; bet ir čia liepia atei
ti “kitą dieną.”

Nusidaviau į South Meri- 
den’ą, kur išdirbama kariniams 
laivams bei orlaiviams visoki 
dalykai, bet ir čia — “Ar pilie
tis?” “Taip,” sakau. Parodžiau 
pasą. Įleido vidun. Bet darbo 
“nėra šiandien,” vėl liepia at
eiti rytoj. Pranašiai buvo ir ki
tose vietose: žmonių visur pil
na.

Rodosi, nesu dar taip senas; 
pereitą karą dirbau visokius 
darbus fabrikuose Europoje, 
bet dabar 6 savaitės j ieškau 
darbo ir gauti jo negaliu ...

Kada paleido iš darbo, kur 
paskutiniu sykiu 16 metų bu
vau išdirbęs, tai užveizda, atsi
sveikindamas man sakė, kad 
greitai būsiu pašauktas atgal, 
nes aš esu pilietis. Bet...

International Silver kompani
jos centralinė dirbtuvė, kuri 
turi raidę “J,” jau nuo pereito 
meto išdirbinėja karinius reik
menis; o dirbtuvė H, tai perei
to sausio mėn. pradėjo išimti 
mašinas ir dėti jų vieton visai 
skirtingas — kulkoms bei ko
kiems svaidiniams daryti. Bet 
dar vis tų mašinų produkcijai 
nepaleidžia. Išrodo, kad tas vis
kas daroma per daug lėtai, lyg 
ir nenoromis.

:!< :<< *

Skaičiau “Laisvėje” apie Mi- 
chelsono So. Bostone nupieštą...

gos tiek daug darbo įdėjo, ne
galėjo išpildyti savo pažado 
— kiti neleido.

V-s.

špygą. Stebėjaus aš iš jo tokio 
pasielgimo. Juk žmogui, kuris 
dedasi visuomenininku, laikraš
čio redaktorium, o būti tiek be 
savigarbos!

Būnant man dar “grino- 
rium,” teko sykį su Michelsonu 
turėti reikalas, apie kurį čionai 
noriu prisiminti. Aš su savo 
žmona, kuri yra latvių tauty
bės, tuomet apsigyvenau pas 
“gerus” katalikus, kuriems at
eidavo tik jų pakraipos laikraš
čiai. Mums, būdavo, nelabai jų 
laikraščiuose kas žingeidaus ra
šoma; todėl sykį savo šeiminin
ko ir užklausiau apie “Kelei
vį,” primindamas, kad esu 
apie jį girdėjęs dar Europoje 
būdamas. Jis, žinoma, “Keleivį” 
nupeikė kaip “bedievišką gazie- 
tą.” Bet aš vistiek “Keleivį” 
įsigijau ir jį skaičiau.

Bet tai dar ne viskas: mano 
žmona, kaip latvė, užsimanė įsi
gyt latvišką laikraštį. Nežino
damas kur tokį laikraštį gauti, 
kreipiaus informacijų pas 
“draugą” Michelsoną, klausda
mas, ar yra Amerikoje laikraš
tis latvių kalboje. Ponas Mi- 
chelsonas man atsakė, .kad 
Amerikoje latvių laikraščio ne
esą. Vienas, esą, buvęs, bet ka
ro laiku valdžia jį uždariusi.

Tada aš išrašiau iš Rygos 
“Jaunakas Zinias” ir abu su 
žmona buvome užganėdinti.

Po kiek laiko, Waterbury 
kalbėjo “Laisvės” redaktorius 
A. Bimba. Tuom laiku “Laisvė” 
turėjo bylą su kunigu Petkum. 
Po prakalbų aš suėjau A. Bim
bą ir užklausiau jo, ar tikrai 
Amerikoje nėra jokio latviško 
laikraščio. Jis man atsakė, kad 
yra net du. Jų adresą žadėjo 
man prisiųsti taip greit, kaip 
tik sugrįš į Brooklyną. A. Bim-, 
ba prižadą išpildė.

Tai matote, kiek pas tą špy
gos “artistą” buvo padorumo ir 
teisybės! Jis pirmiau melavo, 
meluoja ir dabai’. Jis tokiu, ma
tomai, ir numirs.

Kaip sužinojau, kad Mr. 
špygius man taip susimelavo 
apie latvių laikraštį, tai, kaip 
paštai i jonas man atnešė jo 
“Keleivį,” aš jį “pasiunčiau” į 
išmatas ir paėmiau “divorsą” 
su michelsoniniu “socializmu” 
ant visados. “Keleivį” ir kitus 
jų laikraščius mečiau skaitęs.

W. A.

Lawrence, Mass.
Puikiai Pavyko

Balandžio 26 d. buvo su
ruoštas šaunus bankietas su
kėlimui finansinės paramos A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
ir Rusų Karo Pagalbai.

Publikos dalyvavo apie 400 
asmenų. Valgius prisiėjo iš
duoti net per du sykius, nes 
vienu kartu svečiai prie stalų 
nebuvo galima sutalpinti.

Daugelis atvyko iš kitų 
miestų, kaip tai: Lowell, Ha
verhill, Hudson, Worcester ir 
kitur.

Diena pasitaikė žymėtinai 
puiki, tai tas davė progą sve
čiams suvažiuoti ir smagiai 
praleisti laiką tyrame ore.

Svečiai pasisotinę skaniais 
valgiais, vaikštinėjo ir vedė 
pašnekesius su savo draugais 
ir pažįstamais. Daugelį jų te
ko girdėt išsireiškiant, kad 

i čionai praleisti centai ir dole
riai nenueis veltui, o prisidės 
prie naikinimo hitlerinių ban
ditų ir jų sėbrų — Japonijos 
ir Italijos.

Apart sumokėtos įžangos, 
dar ir aukų likosi sumesta 
$60. Tas liudija, kaip didelis 
yra žmonių prijautimas toms 
jėgoms, kurios deda pastangas 
sunaikinti fašistinius agreso
rius.

Buvo sakytos ir prakalbos. 
Kalbėjo trumpai drg. Gordon, 
Dr. F. J. Borisas iš Bostono ir 
Rusijos Karo Pagelbos sky
riaus sekretorius A. Gross.

Pirmininkavo L. Chulada ir 
S. Penkauskas.

Rengimo komitetas dėkavo- 
ja visiems ir visoms už atsilan
kymą į šį bankietą ir parėmi-
mą taip gražaus tikslo. Ačiū 
ir gaspadinėms už jų puikiai 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 — — 17

Lowell, Mass.

(Tąsa)
Leitenantas Podrijanovas, lakūnas, 

buvo priverstas nusileisti priešo teritori
joj. Pasitaisė lėktuvą ir už 24 valandų 
grįžo į savo orlaukį. Nacių lėktuvas buvo 
pamuštas, jo įgula parašiutais nusileido 
ir norėjo rugiuose pasislėpti, bet moteris 
Sarafenko suorganizavo grupę kolkozni- 
kų, apsupo priešus ir visus penkis nacių 
lakūnus suėmė. Juodųjų Jūrų pakraštyj 
nusileido pažeistas jūrinis nacių lėktu
vas, šeši kolektyviečiai organizavosi ir 
suėmė penkis nacių lakūnus jūroj;* kurie 
norėjo guminiu laiveliu ištrukti.

Birželio 27 dieną trys Sovietų lėktuvai 
vedami leitenanto Ivanovo pakilo atrem
ti priešo bombnešius. Mūšis prasidėjo. 
Vienas nacių lėktuvas užsidegė ir nu
krito. Kitas nusigandęs išmetė bombas 
ant paprasto lauko ir leidosi bėgti. Mušis 
ilgai užsitęsė ir pas Sovietų lakūnus bai
gėsi kuras ir amunicija. Du Sovietų lėk
tuvai apsisuko ir sėkmingai grįžo linkui 
artimiausio orlaukio. Ivanovas ir savo 
lėktuvą jau buvo parvedęs prie orlaukio, 
kaip' tuo kartu pamatė ore nacių bombe- 
rį taikantis prie orlaivių lauko. Ivano
vas su paskutiniais kuro likučiais iški
lo oran. Po kelių šūvių jo amunicija išsi- 
bagė. Tada jis drožė savo lėktuvo svoriu, 
į nacių bomberį, numušė priešą ir patsai 
žuvo.

Leitenantas Žarinovas su savo trimis 
lėktuvais skrido atlikti karo pareigas. 
Visi jo lakūnai drąsūs ir susigyvenę. Jie 
skrido labai aukštai, nes tikslas toli. Pa
siekę priešo orlaivį, apmetė jį bombomis 
ir apšaudė iš kulkasvaidžių. Aiškiai ma
tė, kaip italų išdirbystės “Savoya” ir 
“Marquetti” bombnešiai degė. Supleškė
jo lėktuvai ir jų patalpos, amunicija ir 
gazolinas.

Grįžtant atgal leitenantas Jalovoj pa
stebėjo priešo vijimosi lėktuvus. Jis stai
giai pasisuko ir paleido salvą kulkų. Jis 
aiškiai matė, kaip pažeidė priešo lėktuvą 
ir nusprendė nepaleisti priešą. Jis drožė 
savo lėktuvo ratais į priešo lėktuvą ir jį 
numušė žemyn. Priešo lėktuvas krito že
myn, kaip akmuo. Tuo kartu jo draugai 
sunaikino kitus du priešų lėktuvus.

Sekamą dieną priešo lėktuvai užpuolė 
Žarinovo orlaukį bombarduoti. Jis ir jo 
draugai iškilo oran. Vieną iš priešo bom- 
bnešių pasivijo leitenantas Oborinas ir 
sunaikino. Kitas pabėgo. Grįžtant atgal 
į orlaukį Oborinas sutiko ir antrą priešo 
bombnešį. Jis paleido salvą kulkų iš kul
kasvaidžių, bet amunicija išsibaigė. Ta
da jis drožė savo lėktuvu į priešo lėktu
vą. Priešo lėktuvas užsidegė ir nukrito. 
Oborinas jau pasiruošė pulti su parašiu
tu, nes manė, kad lėktuvas susikūlė. Bet 
greitai jis įsitikino, kad sovietinis lėktu
vas pažeistas, bet veikia ir sėkmingai nu
sileido.

Sovietų armijos pranešimas nuo 26 d. 
birželio sakė: “Mūsų orlaiviai davė pra
žūtingus smūgius vokiečių lėktuvams. 
Suomijoj bombardavo bazes, į šiaurę nuo 
Liepojaus, bombardavo žibalo sandėlius 
Constanzoj ir kitur.” Tą dieną Sovietai 
sunaikino 76 nacių orlaivius.

Oro kautynėse Sovietų viena orlaivių 
grupė nukirto 10 nacių orlaivių. Pulko 
komandierius didvyris Korobkovas nušo
vė 2 nacių orlaivius. Kulkasvaidininkas 
Šiskovičius nukirto 2 nacių “Messer- 
schmittus.” * * *

Ties viena vieta šešios Sovietų kanuo- 
lės su 21 kariu turėjo atlaikyti 23 kilo
metrų ilgio frontą. Naciai vienoj vietoj 
sukencentravo 15 didelių kanuolių. Bąta- 
rėjos komandierius Malyk siuntė iš savo 
kanuolių salvą po salvos į skaitlingas na
cių eiles, gurindamas jų kanuoles ir da
rydamas daug nuostolių. Greitai šešios 
nacių kanuolės ir keli vežimai buvo su
daužyta. Seržantas Gozijakov sužeistas, 
apsirišo žaizdą ir atsisakė į užfrontę pa
sitraukti, bet gelbėjo draugams. Vietos 
valstiečiai organizavo pagelbą ir atėję 
pristatinėjo kanuolėms amuniciją ir at
liko kitokius pagelbinius darbus.* * *

Karys Izmailovas, sugabiai užsimas
kavęs sulaikė grupę baltųjų finų. Tanko 
komandierius seržantas Spičenkovas bu
vo užpultas penkių nacių tankų. Šaltai 
jis atidengė į priešą ugnį. Vienas po ki

tam keturi nacių tankai pamušti. Iš pen
kto tanko kulka sužeidė vieną Sovietų 
tanko narį — antros kanuolės valdytoją. 
Seržantas Spičenkovas paprastu savo 
šaltumu sunaikino ir penktą nacių tan
ka.

* ❖ *
Vienoj vietoj apsuko ratu nacių lėktu

vas, nusileido ir išleido kelis žmones, o 
patsai pakilo. Tą matė trys vaikai. Jie 
skubiai pranešė į apsigynimo punktą. 
Tuo pat kartu netolimai du nacių lėktu
vai dar nutūpę išleido kitus 22 diversan
tus. Jie skubėjo išsprogdinti gelžkelio 
tiltą. Bet vaikų pašaukta raudonarmie
čių grupė priešakyj su leitenantu Tara- 
sovu apsupo priešus tik 50 mastų nuo 
tilto ir sunaikino.

Kapitonas Borodinsky tik su dviem 
kariais vieno miesto srityj suėmė 20. na
cių parašiutistų-diversantų. Priešai buvo 
pasislėpę miške. Kova buvo sunki. Kapi
tonas du kartus sužeistas.

Baltgudijoj suimta šeši naciai para- 
šiutistai, kurie buvo nuleisti ir aprengti 
raudonarmiečių rūbais. Bet ir tas užsi
maskavimas juos neišgelbėjo nuo Sovietų 
piliečių budrios akies.

Birželio 27 d. Sovietų pranešimas sa
kė: “Visi priešų mėginimai nuleisti pa- 
rašiutistus susiduria su grieščiausiu pa
sipriešinimu. Taip antai, tuo pačiu mo
mentu, kai grupė priešų parašiutistų nu
sileido prie vieno Ukrainoj miestelio, mū
sų raitelių dalinys buvęs arti ūmai juos 
užpuolė ir visus sunaikino.”

Sovietai savo gi parašiutistų taip pat 
buvo nuleidę grupes priešui už nugaros. 
Bet Sovietams tas nelabai buvo reikalin
ga, nes užnugaryj paliko politinių veikė
jų ir net atskirų raudonarmiečių dalinių, 
kurie greitai suskubo organizuoti parti
zanų veikimą Rumunijoj, Tulcėjoj, Plo- 
eštyj ir kitur Sovietai metė didelius bū
rius parašiutistų, kurie ten naikino ir 
padeginėjo žibalo šaltinius, o vietomis 
padėjo raudonarmiečiams fronte mušti 
rumunų armiją. Jassy miesto gyventojai 
buvo sukilę prieš Rumunijos fašistus, 
Sovietai ten nuleido pagelbinius kulka- 
svaidininkų būrius.

* >;s *
HITLERIS PAVERTĖ Į ŽVĖRIS 

VOKIETIJOS JAUNIMĄ
Fašistinė antspauda netvirtai laikosi 

ant didžiumos vokiečių karių, — rašo 
D. Zaslavskis. — Patekę į nelaisvę jie 
tuojau nustoja fašistinio niekšiškumo — 
hitleriškos drąsos. Tvirčiausiai hitleriš
kas užartavojimas laikosi ant jaunimo.Jie 
ir mūšyje pasiučiausi, jie belaisvėj daž
nai laikosi užsidarę ir piktai. Veikiau
siai, tie hitleriški jaunuoliai ir daugiau
siai žvėriškumų papildo. Fašistiniai jau
nuoliai išdykę ir išgverę. Savo dienynuo
se ir laiškuose jie su pasidžiavimu rašo, 
kaip žagino mergaites užimtose srityse, 
kaip kankino ramius gyventojus. Tame 
jų “gabumas.” Paimti į nelaisvę jie iš 
paniūrų žiūri, piktai, kaip šuneliai. Jie 
stebina kiekvieną savo tamsumu ir apri
botu žinojimu.

Stebėtina, kad jaunatvė sujungta su 
tokiu dvasiniu supuvimu. Kada neapy
kanta užgęsta jų akyse, tai jie pasidaro 
visiškai bevilčiai. Nėra malonios šypse
nos, nemato jie šviesaus gyvenimo. Fa
šistai išrovė iš tų žmonių viską, apart 
neapykantos ir žvėriškumo į beginklius 
žmones. Avantiūros ir niekšystės, tai vi
sas jų gyvenimas.

Suaugę ir pagyvenę kareiviai rašo sa
vo laiškuose namiškiams, kad jieųi jau 
įkyrėjo karas, kad juos traukia prie ra
maus darbo, prie jų šeimos. Jie su gai
lesčiu žiūri į savo rankas po prievarta 
atitrauktas nuo ramaus darbo. Hitleriš
ką jaunimą, sujungtą į “SS” divizijas, 
baudžiamuosius būrius netraukia ramus 
darbas, mokslas ir šeima. Visa tai jiems 

yra svetima. Jie išauklėti tiktai plėšimui 
ir grobikiškam karui ir gali gyventi tik 
plėšime ir kitų priespaudoj. Tas fašis
tinis jaunimas niekados nežinojo teisingo 
darbo ir neapkenčia jį. Tai auklėtįniai 
vokiško fašizmo, nors daugelis ju kilo iš 
darbininkų ir valstiečių šeimų. Jie netu
ri mylimo namo, mylimos šeimos, net 
mylimos šalies, jų tėvynė — fašistinė ka- 
zermė. | : i ! I ! 1 < ' > : .

(Daugiau bus)

Reikia Kalbėt Atviriau, Arba 
Visai Nekliudyt

’ Man labai patinka, kuomet 
draugai korespondentai rašinė
ja įvairias žinias į spaudą iš 
mūsų kolonijos. Smagu pasiim
ti dienraštį “Laisvę” į rankas 
ir jame matyti visą .atspindį 
mūsų lietuviškos kolonijos, ma
tyti mūsų pažangųjį judėjimą, 
veiklos pabūdį, įvairenybes iš 
vetinių lietuvių ir abelnai žmo
nių gyvenimo ir visokių kovų 
atbalsius.

Be tokio aprašinėjimo mūsų 
kolonija pasidarytų perdaug 
kurčia, tyli ir nuobodi. Laikraš
tis pasidarytų nebetiek žingei
dus pas mus. Už tai “Laisvė” 
lietuviuose dabar yra labai po
puliari : “Laisvę” skaito ne tik 
prenumeruoti skaitytojai, bet 
ją gaudo ir skaito visokie žmo
nės, .kurie tik nori dalykus ma
tyti daug plačiau iš savo kolo
nijų ir šiaip iš plataus pasaulio. 
Taigi rašinėjimas iš kolonijų 
yra nepavaduotinai svarbus da
lykas.

Bet kaip aš įžiūriu dalykus, 
tai man atrodo ne viską reikia 
kliudyti. Aiškiai patyriau, kad 
ne viską, kas gero, galima girt 
ir ne prie visų blogų dalykų 
verta kibti. Manau, labai yra 
verta vengti bereikalingų šiurk
štumų, kurie neturi savyje jo
kios konstruktyvės vertės. Taip 
sakant, jeigu dalykas visai 
menkos reikšmės—-nevertas vi
suomeninio dėmesio, vienok tu
rintis savyje “eksplioduo jau
čių” dujų, tai tokiame atsitiki
me, geriau palikti ramybėje sa- 
vaimiškam nusiaikvojimui.

Tačiaus, jeigu kritikuojamas 
dalykas turi visuomeniškos rei
kšmės ir yra vertas liesti, tai 
reikia kalbėti aiškiai ir atvirai, 
imant dalyką į nuogą kritikos 
ranką.

Pavyzdžiui, draugo Lowellie- 
čio iš Lowell, Mass., “Apie Vis
ką” “Laisvas” 107 numeryje, 
gegužės 7 dienos, š. m. pasaky
ta: “Teko sužinoti, kad kliu- 
bas nutarė ‘uždaryti burnas ko
respondentams,’ nes bijo, kad 
svietas nesužinotų jų darbuo
tės.” Bet visai nepasakyta, ko
kis kliubas tokį nutarimą pada
rė? Ir kokiems koresponden
tams burnas rengiasi uždaryti?

Man rodosi, tokis neaišku
mas neužgirtinas. Juk visa apy
linkė žino, kad Lowellyj gyvuo
ja du lietuviški kliubai. Būtent, 
Lowellio Lietuvių Piliečių Kliu
bas ir kitas, vardu, Didžio Lie
tuvos Kun. Vytauto Kliubas. 
Taigi, katras iš jų darė tą virš- 
minėtą tarimą?

žinau gerai, .kad pažangiųjų 
Lietuvių Piliečių Kliubas nie
kad nedarė tokio užsimojimo, 
nei prieš “savo” koresponden
tus, nei prieš kitus.

Piliečių kliubas visai ir nema
no turėti kokius nors nesusipra
timus su kitomis organizacijo
mis bei su jų korespondentais.

Tiesa, žemiau, atskiram 
straipsnelyj, draugas Lowellie- 
tis pažymi, kad D.L.K.V. Kliu
bas rengia pramogą Raudonojo 
Kryžiaus naudai gegužės 9 d. 
Bet tas kaip tik ir suklaidina 
skaitytojus iš toliau, kurie mū
sų vietinių dalykų nežino. Su
pratimas gali gautis tokis: vie
nas kliubas rengiasi korespon
dentams burnas uždaryti... o 
kitas, tai* yra D.L.K.V.K., ren
giasi prie pagelbos Raudonajam 
Kryžiui. Kodėl nebuvo pasaky
ta aiškiau ?

Aš nežinau, ar Vytauto kliu
bas rengiasi bausti korespon
dentus, ir kokius koresponden
tus? Kas man neaišku. Bet 
būtų gerai, kad sudraustų tuos, 
kurie pęr “Keleivį,” “Sandarą” 
ir kitus pro.-naciškus laikraš
čius' šmeižia progresyvį judėji
mą — Jungtinių Tautų drau
gus. Bet vis tiek, aš užgiriu 
Vytauto kliubą už surengimą 
paramos Raudonajam Kryžiui. 
Nors, kaip girdėt, pats paren
gimas nekažin kaip nusisekęs.

Ar nebūt gražu, kad vietoj 
pasiskirstymo, visos vietinės 
lietuviškos organizacijos bend
rom spėkom surengtų vieną 
milžinišką parengimą, kuris 
galėtų duot puikiausią paramą 

Jungtinėms Tautoms — kovo
jančioms prieš žvėrišką hitle- 
rizmą, nuo kurio barbariškumo 
ir mūsų broliai ir sesės kenčia 
dar nematytą baisią padėtį.
Būkime Atsargūs — Arklys, 

Tai Tau Ne Mašina!

Įvyko baisus akcidentas. 
Mat,, dar vis nepraėjęs pavojus 
būt arkliais sužeistam.

Rodos gyvename jau pilnai 
išsivysčiusioj mašinų gadynėj 
ir bėrių retai kur betenka, ma
tyt; miestuose jau labai retai 
kada bepamatome bėrutį, arba 
širmį traukiant vežimą, nebent 
tūlus skarmalų rinkėjus. Visi 
akcidentai vokuojami tik maši
nų pasekmėje. Ir jų įvyksta vi
sur — baisiai daug. O arklys, 
tai rodos, kaip tas ramus ėriu
kas niekam nebepavojingas pa
sidarė.

Bet, — “look-out.” Čia, ge
gužės 4 dieną, Petras Azaraus- 
kas gelbėjo žmogui arkliu per
si kraustyt iš Elm į South gat
vę gyventi. Kuomet Elm gat
vėje prie stubos arklys stovėjo 
su vežimu, o Azarauskas stovė
jo arklio priešakyje, gi tuom 
laiku kas tai juokaudamas rik
telėjo: “giddy up.” Paduoda
mas arkliui komandą traukt. 
Arklys tuomet visu smarkumu, 
kaip truktelės galingais savo 
pečiais vežimą ir tiesiog pir
myn žmogų parmošdamas po 
savim. Azarauskas to staigaus 
įvykio nesitikėdamas nespėjo 
pasitraukti ir parblokštas tapo 
skaudžiai arklio kojomis sumin
džiotas. žmogus labai sužeistas 
tapo greit ugniagesių ambulan- 
su nuvežtas Šv. Juozapo ligoni
nėn, kur tapo suteikta žmogui 
atatinkama pagalba.

Skaudus ir kartu stebėtinas 
įvykis. Tokių įvykių man nėra 
tekę girdėti ir tuomet, kuomet 
vien tik arkliais viską žmonės 
dirbdavo.

Gal tas taip įvyko todėl, kad 
mes dabar visai atpratę nuo ar
klių, o arkliai dar vis savo ko
mandos nepamiršo. Mat, reikia 
dar vis ir nuo, senos gadynės 
padargų perdaug toli neatsito
linti.

Žmogaus Bjaurus Nesu
sivaldymas

Gegužės 5 d., — čia Joseph 
A. Cote (matyt, francūzas) 30 
metų amžiaus, gyvenąs 108 Sa
lem St., tapo nuteistas šešiems 

BALTIMORES LIETUVIU 
IŠKILMES

Tradicijine Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikale programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AYES., BALTIMORE

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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mėnesiams kalėjimo už bjaurų 
užpuolimą ir išžaginimą 6 metų 
amžiaus mergaitės.

Kuomet Cote« prisipažino kal
tu teisme, tai teisėjas Patrick 
J. Reynolds jį užklausė: “Kodėl 
tu padarei tokį užpuolimą ant 
kūdikio-mergaitės^” tai kalti
ninkas atsakė: “Todėl, kad aš 
jai buvau davęs 10 centų.”

Tai bent išgverimas pasielgi
me religiniai išauklėto ir su- 
brendinto žmogaus su mažame
te mergaite.

J. M. Karsonas.

Baltimore, Md.
Rinkliavų Dienoje — Visi 

Darban

Penktadienis, gegužės 22, 
šeštadienis 23 d., lai nei vie
no nebūna praleisti veltui, ku
rie savo širdyje atjaučia pa
garbą ir meilę karžygiškajai 
Raudonajai Armijai. Kad ne
paliktų neišėjus gatvėn parin
kti kiek galima aukų, kad da
vus daugiau medikalės pagal
bos tiems karžygiams.

Todėl virš minėtose dienose 
visi draugai ir draugės pribū
kite Lietuvių Svetainėn, ten 
rasite komiteto narius, kurie 
atstovauja LLD 25 kp. Jie su
teiks veiklą tolimesniam dar
bui.

Lai šis gražus kuopos užsi
brėžtas darbas neša gerus vai
sius !

Vinco Duktė.

Montello, Mass.
Nusižudė Juozas Bačkauskas. 

Koncertas.
Apie 9 metai atgal, Neliutė 

Bačkauskienė nesutiko šeimy
noje su savo vyru ir nusižudė 
gazu savo namuose. Tuomet 
ji paliko mergaitę apie 3 metų 
amžiaus.

Dabar, gegužės 4 d., ryte, 
Kazim. Vaičiūnas, eidamas 
į darbą, ant kampo Sowtell ir 
North Ave. pamatė ką tai ka
bant. Priėjęs artyn, rado Juo
zą Bačkauską, apie 50 metų, 
nauja virve pasirišusį ant 
ąžuoliuko šakos, ir ant kaklo, 
atsiklaupęs ant kelių ir užsi- 
smaugęs.

Pašaukta policija nuo kil
pos jį paliuosavo.

Dr. Budreckis pribuvęs sakė, 
kad dar neseniai pakaruoklis 
miręs; jeigu biskį pirmiau, būt 
galėta atgaivinti.

J. B. paliko nuliūdime duk
terį apie 12 metų amžiaus; se
serį Chicago j, 111., kuri, sako, 
yra vienuolyne.

Dabar apie jo mirtį žmonės 
visaip prišneka: Vieni sako 
taip, kiti—kitaip. Bet tikroji 
priežastis tai perdidelis gir
tuokliavimas.

Organizacijose J. B. nepri
klausė.

Liuosybės Choras surengė 
koncertą, gegužės 9 d., Liet. 
Taut. Namo Svetainėje. Kon
certą išpildė minėtas choras, 
po vadovyste George Steponą- 
vich, choro šokikių grupė, 
Liet. Moterų Apšvietos Cho
ras, Ant. Steponavičienė (so
listė) ir Vyrų Choras iš Nor
wood, Mass., vadovaujant Pet- 
rukoniui iš Lawrence, Mass.

Dabar choras rengiasi su 
dainomis dėl vasaros piknikų. 
Pirmam piknike dainuos gegu
lės 31 d., kurį rengia Liet. 
Taut. Namo Bendrovė, Mon
tello, Mass. Piknikas prasidės 
gegužės 29, baigsis geguž. 31 
dieną. Žolynas.

New Britain, Conn.
Apsivedė Olga Remeičiūtė

Šiomis dienomis pasklido po 
mūsų miestą žinutė, kad pa
žangios šeimos, Karaliuos ir 
Antano Remeičių dukra, Olga, 
susituokė su Charles Wagner 
iš Bristol, Conn.

Vedybų ceremonijos esą at
sibuvusios New Yorko mieste.

Olga Remeičiūtė savo anks
tybos jaunystės dienomis da
lyvavo pažangiųjų Vilijos 
Chore sykiu su savo broliu 
Pranu, kuris seniau yra vedęs 
ir gyvena prie savo tėvų. 01- 
gos motina dar gerai atrodo ir 
yra darbšti pažangiųjų orga
nizacijose, o labiausiai atsižy
mėjus skanių vakarienių paga
minimuose.

Laimingo Olgai su Kaziu 
šeimyniško gyvenimo, jos tė
vam stiprios sveikatos, ilgiau
sio amžiaus! Y.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”
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SOVIETAI ATMUŠĖ NACIŲ 
KONTR-ATAKAS IR GRU

MIASI PIRMYN

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 19. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Naktį gegužės 18 į 19 d. Sovietų kariuomenė ir to

liau vedė ofensyvos mūšius linkui Charkovo. Įveržtos 
kautynės tęsėsi per naktį Kerčo srityje.

Nieko svarbaus neatsitiko kitose fronto dalyse.
Per savaitę geg. 10 iki 16 d. vokiečiai prarado 339 

orlaivius, o Sovietai — 112 orlaivių.
Viename sektoriuje Charkovo fronto sovietiniai da

liniai užėmė kelias apgyventas vietas. Mūšių lauke 
priešai paliko 1,600 nukautų saviškių. Paimta kiekis 
vokiečių į nelaisvę.

Vienas raudonarmiečių dalinys atmušė priešų kontr
ataka ir užmušė 300 hitlerininku. Sunaikinta keli vo
kiečių tankai. Tarp kitko, pagrobta aštuonios vokiečių 
kanuolės ir 5,000 minų.

Kitame sektoriuje sovietiniai daliniai atmušė kelias 
vokiečių kontr-atakas. Buvo sužalota 11 priešų tankų. 
Vokiečiai prarado per 800 saviškių, užmuštų bei sun
kiai sužeistų.

Per keliu savaičių veiksmus šiaurvakariniame fronte 
vienas Sovietų orlaivių dalinys sunaikino 237 vokiečių 
orlaivius. Tuo pačiu laikotarpiu šio dalinio lakūnai su
naikino 122 vokiečių automobilių ir trokų, 50 kanuolių 
ir du tankus.

Viename sektoriuje vakarinio fronto vokiečiai kartu 
su savo orlaiviais atakavo Sovietų poziciją. Sovietinė 
artilerija atmušė priešų ataką. Didelis skaičius vokie
čiu liko užmušta ir sunkiai sužeista, v

VIENAM PUNKTE NACIAI PERĖJO OFENSYVON
Maskva, geg. 26. — Praeitą naktį Sovietų Žinių Biu

ras paskelbė šitokį pranešimą:
Geg. 19 d. Charkovo kryptim mūsų kariuomenė ve

dė ofensyvos mūšius, atmušė priešų kontr-atakas ir 
žygiavo pirmyn.

Kerčo pusiausalyje buvo tęsiamos kautynės arti Ker
čo miesto.

Iziumo-Barvenkovos linkmėje įvyko kautynių su vo
kiečių kariuomene, kuri ten perėjo į ofensyvą.

Pagal patikrintus faktus, 73 vokiečių orlaiviai buvo 
nušauti žemyn geg. 17 d., o ne 64, kaip kad pirmiau 
pranešta. Gegužės 18 d. buvo sunaikinti 43 vokiečių 
orlaiviai. Sovietai neteko 17 orlaivių.

Quincy, Mass.
Pagerbė Fore River Laivų 

Budavotojus
Gegužės 17 d. Suvienytų 

Valstijų Laivyno ministeris 
Frank Knox asmeniškai buvo 
atvykęs iš Washingtono į šią 
laivų statyklą, B e t h 1 ehem 
Steel Corp, vadinamą Fore 
River skyrių ir kaip pirmuti
nį iš septynių skyrių laivų bu- 
davojime tos kompanijos, pa
gerbė, apdovanodamas raide 
“E,” kas reiškia excellence — 
labai gerai dirbama laivų pa
skubos statyme.

Minėtą dieną ceremonijos 
buvo tokios: 25 minutės prieš 
3 vai. po pietų, tai yra prieš 
pasikeitimą į antrą pakaitą, 
visi darbininkai paliovė dirbę, 
ir susispietė po atviru dangum 
virš 20t000 dviejų pakaitų 
darbininkai, kur buvo paruoš
ta estrada ir jau buvo atvykę 
mūs pagerbėjai, būtent S. V. 
Laivyno ministeris F. Knox, 
Mass, valstijos gubernatorius 
L. Saltonstall, Quincy miesto 
majoras T. S. Burgin, S. V. 
Rear Admiral C. W. Fisher ir 
kai kurie mažesni valdiški ir 
kompanijos perdetiniai.

Pirmininkaujant ge n e rali-

niam užvaizdai (superinten
dent), Knox pasakė prakalbą, 
girdamas mūsų pasižymėjimą 
budavojime laivų šiame nepa
prastame momente ir ragino 
dar su didesniu greitumu bu- 
davoti laivus, nes nepaprastas 
yra reikalas, kad laimėti ka
rą, ir vardan laimėjimo karo, 
visi ir visur turime įnešti savo 
dalį to laimėjimo taip lygiai 
darbe, kaip ir karo frontuose. 
Vardan išgelbėjimo laisvės ir 
demokratijų, bendra koopera
cija turi užviešpatauti visame 
kame.

Ministeris Knox, pradėda
mas kalbėti, net juoko pada
re, pareikšdamas: “Mass, vals
tijos gubernatorius ir aš esam 
republikonai abu.” Mat, šian
dien vienybė svarbiausia!

Užbaigus Knox kalbėti, iš
kilo tamsiai mėlyna vėliava su 
raide “E“ ir inkaru.

Po to, kalbėjo kiti tinkamas 
reikalui prakalbėles, ir visiem 
darbininkam tapo išdalinta 
medaliukai su raide “E.”

Iš kai kurių kalbėtojų buvo 
perdaug pagyrimų ir pasigyri
mų. Tas excellence galėtų būt 
kur kas geresnis. Neblogai to
kios ceremonijos moraliu 
žvilgsniu, — ūpas pas darbi
ninkus ant rytojaus kitokis.

D. J.

Lawrence, Mass.

War Needs Money—YOURS!

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

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

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

Japonija Reikalauja Iš
tikimybės Prisiekos 
Iš Pavergtų Tautų

Melbourne, Australija. — 
Holandų Indijos Žinių Biu
ras pranešė, jog karinė ja
ponų vyriausybė įsakė vi
siem euorpiečiam, chinam ir 
arabam Holandų Indijoje, 
pasiekusiem 17 metų am
žiaus ar daugiau, prisiekt 
ištikimybę Japonijai. Kurie 
neprisieks ištikimybės japo
nam, tiem nebus duodama 
pagalbos ar apsaugos jokia
me atsitikime; jie praras 
visas pilietybės teises.

Japonija taip pat liepė vi
siem jiem susiregistruot iki 
birželio 10 d. ir grūmoja 
baust už nesiregistravimą.

Jau atidaryta dvi japo
niškos mokyklos gyvento
jams Holandų Indijos.

Naciai Giriasi, būk 
Užėmę Visą Kerčą

I

Ųerlin, geg. 20. — Naciai 
pasigarsino, būk jie užėmę 
jau visą Kerčo pusiausalį, 
K rime, ir užvaldę ištisą ry
tinį jo krantą, nuo kurio 
tėra ketvertas-penketas my
lių iki Kaukazo.

Hitlerininkai giriasi, būk 
per 12 dienų Kerčo pusiau
salyje jie paėmę nelaisvėn 
149,256 sovietinius karius, 
sunaikinę 323 orlaivius ir 16 
laivų. Be to, pasak nacių, 
Sovietai ten būk praradę 1,- 
133 kanuolės, 258 tankus, 
3,814 automobilių ir trokų 
ir kt.

Nacių Lakūnai Šiek Tiek 
Bombarduoja Angliją

London, geg. 20. — Vo
kiečių orlaiviai naktį bom
bardavo vieną miestą šiaur
rytiniame Anglijos pajūry
je; apdaužė kiek namų ir 
užmušė 12 civiliu žmonių.

Anglų orlaiviai dieną ata
kavo kai kuriuos nacių 
punktus šiaurinėje Franci- 
joje.

Anglai per dieną sunaiki
no keturis vokiečių orlai
vius; savo taipgi prarado 
keturis.

Berlin. — Vokiečių radi
jas sakė, kad jų orlaiviai 
dienos laiku bombardavo 
miestus Brightoną ir Deal 
pietinėje Anglijoje ir patai
kę į geležinkelius ir kari
nius fabrikus.

NUSKANDINTAS DIDELIS
KANADOS LAIVAS

Montreal, Canada. — Tik 
dabar Kanados valdžia pra
nešė, kad japoiių orlaiviai 
smigikai nuskandino kana- 
diškį laivą “'Elmpress of A- 
sia,” 16,909 tonų, arti Sin- 
gaporo vasario 5 d. Pirmiau 
jis buvo keleivinis laivas, o 
karui prasidėjus tapo pa
verstas į kareivių transpor
tą.

Vichy, Franci ja. Atvyko 
aukšti Vokietijos atstovai ir 
derasi su “nepriklausomos” 
Francijos valdžia apie glau
desnį bendradarbiavimą.

London. — Anglų kari
ninkai sako, kad naciai be 
saiko perdeda savo laimėji
mus * prieš Sovietus Kerčo 
pusiausalyje.

San Francisco, Calif. — 
Garsusis judamųjų paveiks
lų aktorius Charles Chaplin 
užginčijo pasakas, būk So
vietų komunistai esą religi
jos persekiotojai.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bobai

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. piknikas įvyks sek

madienį, geg. 24 d. Olympia Parke. 
Bus skanių valgių ir įvairių gėri
mų. Gros gera orkestrą šokiams. 
Kviečiame visus mūsų rėmėjus daly
vauti gražiame Olympia Parke, pa- 
sisvečiuosim, pasikalbėsim mūsų lai
ku bėgančiais įvykiais. — Rengėjai.

(119-121)

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungai Gelbėti ruošia

ma dainų ir šokių festivalas. Sekma
dienį, geg. 24 d., 8 v. v. Krueger’s 
Svetainėje, 25 Belmont Ave. įžanga 
28c, įskaitant taksus. Programą pil
dys Sietyno, Rusų, Žydų ir Ukrainų 
chorai. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Int. Musical & 
Cultural Orgs. (119-121)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia pirmą pikniką, sekmadie
nį, geg. 24 d. Pradžia 10 vai. ryto. 
Mačiutos Darže, prie Green Rd. 
Kviečiame visus • dalyvauti. Dainuos 
Moterų Choras. Bus namie gamintų 
valgių ir gėrimų įvalias. Gera Or
kestrą šokiams. —■ Kom. (119-121)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. specialis susirin

kimas įvyks reikale ateinančio “Lai
svės” pikniko, kuris bus 4 d. liepos, 
Mavnarde. Visi nariai dalyvaukime. 
Turėsime daug dalykų apkalbėti, 
kad piknikas būtų pasekmingas. — 
Jaskevičius, Sekr. (119-121)

LINDEN, N. J.
Teatras ir Balius. Bendrai ruošia 

visos Lindeno Lietuvių Organizacijos 
naudai Raudonajam Kryžiui. Šešta
dienį, geg. 23 d., 7:30 v. v., Linden 
Hall, 1601 S. Wood Ave. Tikictas 
45c. Šokiams bus gera muzika. 
Kviečiame visus dalyvauti, užtikri
name, kad linksmai praleisite laiką.
— Kom. (119-121)

WORCESTER, MASS.
Sovietų Sąjungai Gelbėti Komite

to susirinkimas įvyks geg. 22 d., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Visi drau
gai dalyvaukite, nes bus sutvarkyta 
atsibuvusios vakarienės (kovo 22 d.) 
atskaita. Taipgi nepamirškite atsi
nešti minėtos vakarienės tikietus.— 
F. J. Repšys, Pirm. (119-120)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 21 d. geg., 
8 v. v., 735 Fairmount Ave. Daly
vaukite visos susirinkime. — Sekr.

(117-119)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 21 d. geg., 8 v. v., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Narės, būti
nai dalyvaukite, o norinčios priklau
syti mūsų kliube, prašome ateiti į 
susirinkimą ir prisirašykite. —M.
G. Sekr. (117-119)

Krutami Paveikslai 
Apie Lietuvą 
Ir šių Dienų Karą

Matysite vėliausio išradimo Pragaro 
mašinas, kurių pasaulis bijosi.

Matysite griūvančius miestus, de
gančius fabrikus ir namus. Matysi
te skęstančius laivus ir nusinešant 
sykiu šimtus gyvybių į jūrų dugną. 
Taip pat matysite krintančius or
laivius.

Matysite šios šalies Vadą, kaipo 
paprastą kareivį ir dabar kaipo Ge
nerolą.

Nepraleiskite šių paveikslų, nes 
gal bus paskutinė proga matyt kru- 
tamus spalvuotus paveikslus apie 
Lietuvą.

Rodys krutumus paveikslus ir aiš
kins gerai žinomas filmininkas 
KAZYS MOTUZĄ.

Ketvirtadienį ir Penktadienį,
Gegužės 21 ir 22 dienomis

Nuo 7:30 vai. vakaro.
Lietuvių Demokratų Kliube

780 E. 150th St., kampas Wells Ave. 
BRONX, N. Y.

Tie patys paveikslai bus rodomi:
Sekmadienį, gegužes 24 d.

LINDEN HALL, 1601 S. Wood Ave., 
, LINDEN, N. J.

Prasidės 6 vai. vakaro.
(119-120)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

atliktą darbą sutaisant taip 
skanius valgius.

Daugelis pažangių biznierių 
prisidėjo su aukomis šio ban- 
kieto suruošimui ir paramai 
Raudonojo Kryžiaus bei So
vietų Sąjungos jos didžiojoje 
kovoje prieš nelabąjį fašizmą. 
Aukojo šie geraširdžiai: B. 
Krasauckas, M. Carny, Sam 
Wo Chon (chiniečio valgyk
la), Essenn Packing Ko., P. 
Aleksoms, No. S. Soc. Politi
cal Club, J. Watushak, J. Kor- 
duzuk, J. Savulanis, Thos. 
Briede, P. Janukonis, Lukas 
& Zilinski, Liet. Tautiška 
duonkepykla, L. Union, Fran
ko, Belgian Club, St. Michael 
Club, M. Dvereckas, B. Neun, 
B. Radzvilavic, S. Juška, W. 
Kondrotas, J. Milvidas, V. 
Balčiūnas, D. Kirmel, J. Sa
kavičius, Adolf’s Market, S. 
Cubacki, J. Palčauskas, B. 
Chulada, M. Gradzewska, Ch. 
Zainis, M. Grinkevičienė, John 
Meett, Hewett Pekeg, Star 
Victory Club, Andrulis. (Rašy
dami žmonių vardu,s-pavardes 
ar įstaigų pavadinimus, rašy
kite juos korektingai, — taip, 
kaip pasivadinama. — “Lais
vės” Red.)

Kaip matote, tai nemaža 
grupė biznierių. O ne visus

juos buvo galima apeiti,' pas 
juos atsilankyti. Kai kurie biz
nieriai net rūgo ja, kam pas 
juos neužeita, šiuom kartu 
tenka jų labai atsiprašyti! šis 
parengimas nėra paskutinis, 
tai prie pirmos progos ir jie 
bus atlankyti. O tokia proga 
bus greitoj ateityje, nes birže
lio 7 d. Maple Parke įvyks 
šaunus piknikas, kurį ruošia 
bendromis jėgomis rusų, lenkų 
ir lietuvių, organizacijos dėl 
medikalės pagelbos Sov. Rau
donajai Armijai. Nuo lietuvių 
atstovai yra išrinkti V. Krali- 
kauskas ir S. Penkauskas.

Varde kovojančių prieš fa
šizmą, mes tariame nuoširdų 
ačiū visiems ir visoms, kurie 
bei kurios kuom nors yra pri
sidėję prie mūs suminėto pa
rengimo !

Rengimo komisija:
S. Penkauskas, 
Ig. Chulada, 
J. Šupetris, 
B. Chulada, 
V. Kralikauskas, 
P. Tamošauskas,
J. Rudis,
M. Grinkevičienė, 
D. Sukackis,
K. Gradeckas.

Mrs. STENGER & STENGER :
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa- . 
; komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 

? figūruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.
394 BROADWAY 331 DIVISION AVE.

TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

g-------- ---------------------------------------- ra

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prieteliai! Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 
money-orderius išrašykite 
iždininkės vardu, ar ko
miteto vardu, bet nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Pasiųskite sekamu antra
šu: 46 Ten Eyck ' Street, 
Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS:
Pirmininkas, 

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininkė,

L. Kavaliauskaite.
ū ■ -...............   E

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
vynų ir Degtinės 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

~ ~    —_

F. B7. Sfcalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

E

•s!

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
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 RAILIENE ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

5

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Malouial 

suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4* 4*
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 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



šeštas Puslapis

NPwWko^zMjzfeliiiios
Laisvės Radijo

Norime visiems priminti,
jog savaitinę Laisvės Radijo 
Programą girdėsite ketvirta
dieni (Šį vakarą), gegužės 21, 
6:30 va!, vak., iš stoties WB- 
YN, 1430 klcs. ant jūsų radijo.

Karys Antanas Vasaris
\ Rašo

LDS Antrasis vice-preziden- 
tas, Antanas Vasaris, rašo iš 
Alabamos R. Mizarai: “Svei
kinu iš saulėtųjų Pietų. Nau
jojoj Anglijoj, tačiau, būtų 
geriau. Pasiilgau lietuvių vi
suomenės, kurioje per metus 
esu veikęs.“

Jau kelintas mėnuo, kai 
Antanas Vasaris yra Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Girdėjo
me, kad toj pačioj stovykloj 
yra ir daugiau lietuvių karių, 
su kuriais Antanas Vasaris ga
lės susieiti ir bent lietuviškai 
pasikalbėti.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

G eg. 14-tą įvykęs susirinki
mas buvo vidutinis. Į kuopą 
įsirašė du nauji nariai. Ap
kalbėta bėganti kuopos reika
lai. Iš kuopos valdybos rapor
tų pasirodė, kad viskas veda
ma tvarkoj.
, Delegatas J. Kuraitis rapor

tavo iš tarptautinės konferen
cijos, įvykusios teikimui pa
galbos Sovietų Sąjungos kovo
tojams prieš fašizmą. Sakė, 
kad dalyvavo arti tūkstantis 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
delegatų, atstovavo virš pus
trečio milijono New Yorko ir 
apylinkės žmonių.

Tūlas iš delegatų savo kal
boj pažymėjęs, kad Amerikos 
žmonės yra labai daug skolin
gi Sovietų Sąjungos žmonėms 
ir nesirūpina greitai atsiteisti. 
Juk RaudonojjxArmija kovoja 
lygiai už Ameriką, Angliją, 
Chiniją ir kitas šalis, kaip ir 
už save. O mes vis laukiame 
kažin ko, sakė jis. Anglijos 
žmonės jau sukėlė Sovietų ko
votojams šešis milijonus dole
rių, o mes, Amerikoj, dar ne
turime sukėlę trijų milijonų. 
Todėl mes šiandien pasmar- 
kinkim savo veikimą ir sukel- 
kim daug didesnę sumą pini
gų, negu Anglijos žmonės su
kėlė. Amerika daug didesnė 
šalis už Angliją ir turi daug 
didesnį skaičių žmonių. Todėl 
mūsų yra užduotis sukelti di
desnę sumą pinigų.

Kuopa nupirko visus Da
riaus-Girėno pikniko tikietus.

Išrinkta komisija prie pir
mos progos suruošti vasarinį 
išvažiavimą į girią. Nutarta 
turėti atstovus Civilinių Apsi
gynime ir ant vietos išrinkta 
du nariai rūpintis tuo darbu.

1 Kuopos Korespondentas.

PATAISA
Vakar paskelbtame aukoju

sių Sovietų Sąjungos medika- 
liškai pagalbai sąraše įvyko 
paklaidų. Tarp aukojusių po 
$5 turėjo būti ne A., bet. Kaz. 
Balčiūnas. O tarp aukojusių po 
$2 turėjo būti ne Ch., bet J. 
Balčiūnas. Kom.

Prie Beach 48th St., Coney 
Islande, jūroj atrastas lavo
nas, kuris pažintas esant Louis 
Jacobson, advokato, real-esta- 
tininko, 14 Washington PI., 
New Yorke. Jis buvo dingęs 
kovo 6-tą.

So. Antroji Gatvė Vieša Padėka

Kurie Valgiai Yra Ge
resni Sveikatai

Visi žinome, kas skanu. Ir

William Petersen, 18 m., 
sugautas apvaginėjime stubų, 
prisipažinęs užmušęs Mrs. 
Watson, kada toji užtiko savo

Ketvirtad., Gegules $1, 1942

kambariuose. Ji buvo užmuš- T 
ta sausio 2, 1941 m., bet
žmogžudžiai tebebuvo neišaiš
kinti.

Einu garsiaja Union Avė., 
kurią kiti mūsiškiai vadina 
Lietuvių Avė. Gal būt jai šis 
antrasis vardas tenka dėlto, 
kad prie jos randasi Lietuvių 

i Piliečių K Ii ubas, Lituanica 
[Aikštelė, na, ir nemažai lietu
viškų biznio įstaigų. Galan 

: aikštelės įsirėmus baigiasi So. 
'Antroj'i Gatvė.

Seniau pažvelgus į šią gat
vę, jos tolumoje, matydavos 

! daug vežimams panašių kuokš
tų ir daug žmonių. Tai buvo 
prieš porą savaičių, pirm atsi- 

j radimo miestavos turgavietės 
prie So. 1-mos, kada ant Ha- 
vemeyer ir ją perkertančių 
gatvių buvo pristota smulkių 
prekėjų, savo “turgų“ atsive- 
žančių savimi stumiamais ra
teliais.

šiandien praeinant šios gat
vės galą pasimatė visai kitoks 
vaizdas, koks tai netikėtas, 
jaudinantis. Gatvės aukštumo
je, tarp bildingų, iškabinta 
milžiniška vėliava su iš toli 
matomu V...— pergalės ženk
lu.

— Kas tai galėtų būti? — 
spėliojau. Reikėtų sužinoti, bet 
apie desėtkas blokų kelio. Pri
siminus, kad mano Fordauskas 
daugiau su manim neina, su
murmėjau ant savo “didelio 
pasiaukojimo“ ir pradėjau 
žirglioti tėvo palikimo “dvira
čiu.“

Ir gerai, kad nuėjau, nepa
likau spėliojimams. Prieš ma
ne stovėjo ne paprastas V, bet 
toks, kuriam nejučiomis pa
junti pagarbą ir pasitikėjimą 
— išsagstytas tikromis, gyvo
mis žvaigždėmis, atstovaujan
čiomis kovotojus, kurie, su 
didvyriškų talkininkų ir su 
mūsų kooperacija, įgyvendins 
pergalę. Net 46-šios žvaigždės, 
atstovaujančios So. Antros 
Gatvės kovotojus.

Iš bildingų langų vėsuoja 
mažytės vėliavukės, tarsi mo
damos pergalės ženklui. Ko 
nepasako vėliavos, tą gali iš
skaityti pro tuos langus pa
žvelgusiųjų akyse — jos pa
žvelgusios į pergalės ženklą 
tartum maldaute maldauja — 
greičiau, greičiau . . . čionai 
gyvena žmonės, kurie nori, 
kad viskas būtų karui, kad 
kiekvienas žmogus pasaulyje, 
nežiūrint jo tautos, rasės ar ti
kybos kovotų prieš hitlerizmą 
ir visą fašistinę Ašį su jos tal
kininkais, kad kovotų sėkmin
gai, kad pergalėtų greit ir kad 
neužilgo pro šią didžiulę vė
liavą parmaršuotų namo per
galingi namiškiai.

O aš tariau pasiaukavęs, kai 
Fordauskas apleido mano tar
nybą. E . . .

Tokioj aplinkoj atsidūrus, 
kada tavo sąžinė pasibeldžia, 
norisi daug žinoti. Ketinau ei
ti kur paklausinėti, kas tie .iš
ėjusieji, gal rasis ir mano bro
lių lietuvių. Vienok užteko tik 
pasidairyti, čia pat, Civilinių 
Apsigynimo būstinėj, lange, 
išstatyta ir garbės sąrašas. 
Skaitau: Goldsteinas, Gold- 
manas, Feld ... ir taip toliau. 
Keletą iš sąrašo panašios ru
sų ir ukrainų, kitos kelios ata- 
tiktų lenkų ar lietuvių pavar- 
dčms, pora italų. Sąrašas jau 
pailgėjęs po pasiuvimo vėlia
vos, vardų čia daug daugiau, 
negu žvaigždžių.

Goldsteinai, Feldai. . . visa 
tai man kai ką primena, kai 
ka iš netolimos praeities . . . 
Ką ? . . .

Taip, dabar atsimenu. Tai 
buvo gegužės 7-tą, SLA 38-tos 
kuopos susirinkime, kada buvo 
perskaitytas kvietimas į Rus
sian War Relief, Inc., konfe-

— žydų išmislas. Tie patys, 
kurie mus norėjo atiduoti ka- 
capams, dabar maldauja, pra
šinėja mūsų, gelbėkit. O kur 
jie buvo, kada 12,000 lietuvių 
maskoliai nukankino ir į Sibi- 
riją išvežė. Dabar visi lietuviš
ki laikraščiai spausdina jų 
vardus (nepasakė, kad tai da
ro tik pronaciški laikraščiai
— A-a.) . . .

Daug jis prirėkė panašios 
nacių propagandos.

Prisimena dabar man ir ta 
nedidelė moteriškaitė, kuri 
klausėsi į jį akis įdėbus, ma
niau, gal paplos jam. Bet jam 
pabaigus pasiprašė balso ir 
pradėjo rėžti atsakymą į tą'jo 
tiradą. Sako:

— Visi jūsų ir jūsų spaudos 
per tuos jūs “kacapus“ neva 
nužudytieji atsigavo, bet na
cių nužudytieji nebeatsigauna.

Ji norėjo žinoti, dėlko po
nas Tiškevičius nepasakė na
riams, kad tuos sąrašus “nu
kankintų ir Sibirijoj badau
jančių“ jo kolegos nacių sim- 
patikai gavo nuo nacių propa
gandos biuro iš Berlyno ? Dėl
ko jis užmiršo tuos 30,000 na
ciais nugalabytų Lietuvos pa
triotų ?

— Kiek liečia dalyvumą 
Russian War Relief, Inc., kon
ferencijoj, galime ir nedaly
vauti, jeigu nenorima. Bet 
kam melagingai perstatot da
lyką, kam narius apgaudinė
jat? Russian War Relief, Inc.,
— sakė ji, — yra susidaręs iš 
įtakingų amerikonų, kurie ne
siklausė Tiškevičiaus nei ma
nęs ar žydų, ką kviesti. Kvie
tė visas organizacijas, kurių 
tik gavo antrašus, tikėdamiesi, 
kad trokštančios pergalės ant 
fašizmo organizacijos parems 
ta d arba.

V *•

Ji toliau pasakojo, kad tarp 
daugelio kitų žymių piliečių ir 
mūsų šalies didvyris MacAr
thur, mūsų prezidentas Roose- 
veltas, mūs miesto majoras La 
Guardia, mūsų valstijos guber
natorius Lehmanas, o taip pat 
ir buvęs gubernatorius Alfred 
Smith pasisakė už rėmimą So
vietų Sąjungos, kaipo stipriau
sios ir svarbiausios mūsų talki
ninkės sumušimui hitlerizmo.

Rodos, buvo visiems aišku. 
Nors Tiškevičius apipurvino tą 
patriotinę įstaigą, bet kitas 
narys tuos purvus nutrenkė. 
Nariai galėjo balsuoti. Bet 
kur čia tau pirmininkas leis. 
Dar nesu matęs, kad mūs kuo
poje ne pronacis būtų gavęs; 
paskutinį žodį svarbiu klausi
mu. Taip ir dabar, reikia iš 
naujo niekinti, reikia ir nariai 
įgrąsinti, kad nedrįstų pasi
reikšti. Pasižvalgius viens į ki
tą pirmininkui su Tiškevičium, 
tas vėl paleido piktą šmeižtų 
tiradą :

— Tai kas, kad žydelis 
Smitas remia.’ Lai žydeliai re
mia kraugerius, barbarus rus- 
kius, Hitleris juos pamokins. 
Kuo greičiau Hitleris ištraiš
kys visus maskolius, tuo mums 

i geriau. Bet mums gėda, kad 
mes laikom kuopoj tokius na
rius, kurie nori, kad maskoliai 
su žydeliais laimėtų, kaip mes 
galime toleruoti . . .

— Netoleruok, f kas tavęs 
prašo. Man būtų gėda, jeigu 
jūsų tipo žmonės mane tole
ruotų . . ., atsišaukė grasina
moji.

—Padedam klausimą ant sta
lo — šūktelėjo linksmiausia 
šypsodamasis pirmininkas ir 
užbaigtuvėms kaukštelėjo kū- 
jaliu. Kas jam darbo, kad žy
dų tauta išniekinta, kad krikš-

Ričardo Degučio vardu tė
vai, Ona ir Vincas, dėkoja 
Moterų A pš v i etos Kliu bu i už 
gražią dovanėlę, kuria Ričar
das labai patenkintas. Labai 
atsiprašome, kad iki šiol, netu
rėjome progos padėkavoti.

Ričardas, Ona ir 
Vincas Degučiai.

no mintyse kilo audra, o kojos 
lyg švino pripiltos svėrė prie 
šaligatvio. Kokia gyvenimo 
ironija . . .

Štai, čia, prieš mano akis, 
mano garbinga gatvė So. Ant
roji. Mano gatvės krūtinė, pri
sidengus liepsnojančia žvaigž
dėta trispalve, šaukia už per
galę. šaukia ne tuščiai, ji ati
davė virš 50 geriausių savo 
vaikų. O štai ten, gale mano 
garbingos gatvės kojų, žliugsi 
pronaciškaš liūnas ir, mano 
gėdai, dangstosi mano tautos, 
mano organizacijos žmonių 
vardu, lindi po padorios, pi
liečio vardą nešiojančios įstai
gos stogu. Iš ten spjaudo į vei
dą žmonėms tos tautos, kurie 
sudaro didelę didžiumą šio 
garbės sąrašo, kurie atidavė 
savo gyvenimo džiaugsmą, sa
vo senatvės viltį, kurių dauge
lis atiduos savo gyvastį apgy
nimui mano naujos tėvynės 
Amerikos. A-a.

visi žinome naudingumą pri
prastų valgių—stoiko, duonos, 
pieno, sviesto, kiaušinių.

Vienok tie dalykai stubojc 
neauga i)’ atsinešus ilgai ne
galima laikyti, sandėlio nega
lima susidėti. O dabar gyve
name karo laiku. Daleiskim 
sau, kad priešas atakomis ar 
sabotažu laikinai nutrauktų 
pristatymą miestui tų maisto 
produktų :

Ar žinome, koki kiti pro
duktai duotų tiek pat naudos 
sveikatai, kurių galima turėti 
stuboje geroką atsargą?

Kuomi galima pagerinti mū
sų mėgstamas, bet ne gana 
maistingas valgis?

Tuos klausimus aiškins New 
Yorko miesto Sveikatos De- 
partmento įgaliotas maisto 
produktų žinovas šį ketvirta
dienį, geg. 21-mą, Laisvės sa
lėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Bus ir sampeliai kai kurių 
pagerintų valgių.

Visi susidomėję tuo klausi
mu — moterys ir vyrai — 
kviečiami atsilankyti. Ypatin
gai tai svarbu moterims, ku
rios kasdien užsiima valgių 
gaminimu, tad ir ši prelekcija 
specialiai taikyta tą vakarą, 
kada moterys sueina į savo 
kliubo susirinkimą. Įžanga ne
mokama.

Moterų Kliubo susirinkimas 
prasidės 7:30 vakare, prelek
cija biskį vėliau, kiek po 8-tos 
valandos. M. K. Valdyba.

TII.IT LEAVES JOTIIIM ITSIIII

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

701 GRAND ST.,

:'A

SENATOR

$3375

CREDrr TERMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanosDžiuleriai yra gražiausios ir

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 
žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 
daiktų.

Norinti įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran-, 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

MMMM

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

GaspadoriŠkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

PRAŠOME ATSIŠAUKTI
Petras Jakavonis, gyvenąs po 212 

So. 1st Street, Brooklyne. Po šiuo 
antrašu randasi jums laiškų. Prašau 
ateiti pasiimti, o jeigu negalite at
eiti, tai prisiųskite antrašą, aš laiš
kus jums nusiųsiu. Ursula Ramonas, 
212 So. 1st Street, Brooklyn, N. Y.

(118-120)

renciją. Ten atsistojęs trocki- čionių vadas Smithas padary- 
nacių užliūliuotas ir smeto-na- ta tos ką tik išniekintos tau- 
cių palaimintas Tiškevičius, tos žmogumi, kad niekinimu 
“visa-galinčio“ (kas liečia tvo- svarbiausios mūs talkininkės
jimą kūjaliu) pirmininko Gla
vecko pritariančiu žvilgiu ir 
galvos lingavimu padrūtintas, 
visą gerkle šaukė:

šalies pakenkta Amerikos ap
sigynimui.

Palyginus aną prisimintą ir 
dabar čia matomą vaizdą, ma-

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. ' BROOKLYN, N. Y.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 
PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

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

<♦>

<f>

<i>

<♦>

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

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

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 Parį Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givutis
Geriausias Alus Brooklyne^tai 

adfosa8.
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