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Karo kaštų našta. •
Mūsų medicinos stebuklai.
Turėtų visa šalis nešti.
Ar pagelba, ar pareiga?
Ka gi reiškia tokia malda?
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Kongrese dabar svarstomas 
karo kaštų padengimo klausi
mas. Kur gauti tuos bilijonus 
dolerių ?

Darbininkai neatsisakė ir
No. 122

V
LAISVĖS ANTRATdffont»7 st?«M>3878TREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužes (May) 25, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

neatsisako pasiimti dalį karo 
kaštų naštos. Tačiau šią karo 
naštą turėtų nešti visi propor- 
cijonaliai pagal išgalę.

Bet to principo, matyt, ne
nori laikytis mūsų išrinktieji 
senatoriai ir kongresmanai. 
Jie žada uždėti taksus ir ant 
to darbininko, kuris per savai
tę pasidaro viso labo tik $10!

Darbininkams, uždirbantiem 
daugiau kaip $500 per metus, 
žadama pakelti taksus nuo ke
turių procentų iki šešių. Kiti 
siūlo net įvesti federalę “sales 
tax’’ sistemą.

Vadinasi, ponai bando karo 
kaštų naštą suversti ant tų, 
kurie mažiausia pajėgia ją 
panešti.

Kibai retai mes tepagalvoja- 
me apie stebūklingus medici
nos mokslo atsiekimus. Tokios 
ligos, kaip cholera, raupai, 
karštligė, , difterija, cukrinė, 
bekraujystė, kurios prieš šim
tą metų šluodavo žmones mi
lijonais, šiandien jau gerai pa
žabotos.

Ar žinote, kad, pavyzdžiui, 
mūsų šalyje 1790 metais vi
dutinis žmogaus gyvenimas 
siekė vos 35 metų ? Persiritęs' 
per 35 metus amžiaus, žmo
gus jausdavosi jau gyvenąs 
viršlaikį.

O šiandien 'vidutinis žmo
gaus gyvenimas jau siekia net 
62 metu !

Gazolino vaitojimas apribo
tas tiktai septyniolikoje ryti
nių valstijų. Kitose visose vals-i 
tijose galima gauti tiek gazo-{ 
lino, kiek kas nori.

Visi jaučia neteisingumą to
kios situacijos. Neseniai pats 
prezidentas išsireiškė už pa
skirstymą gazolino lygiai vi
siems po visą šalį.

Klausimas yra transportaci- 
jos. Bet kodėl, pavyzdžiui, tie Į 
trekai, kurie pristato gazoli-' 
ną pietinėms ir vakarinėms 
valstijoms nuo gazolino šalti
nių, negali būti pasukti į ryti
nes valstijas?

Prie to turės būti prieita.

Be to, transportacijos prie
monės gali būti smarkiai padi
dintos. Pavyzdžiui, prieš ke
lius mėnesius Geležinkelių Su
sivienijimo prezidentas prisi-! 
mygęs tvirtino, kad visi gele-j 
žinkeliai tegali į rytus atvežti | 
viso labo tik 200,000 bačkų Į 
gazolino per dieną.

Betgi šiandien tie patys ge
ležinkeliai kasdien pristato po 
600,000 bačkų. Vadinasi, ge
ležinkelių diktatorius nežino
jo, ką jis tauškė.

Dar kiečiau paėmus šį rei
kalą, gal dar kitus 600,000 
bačkų gazolino kasdien galėtų 
pristatyti į rytus tie patys ge
ležinkeliai. '

Iki šiol buvo visur plačiai 
vartojamas išsireiškimas: Duo
kime pagelba Sovietų Sąjun
gai! Duokime pagelba Angli
jai! Duokime pagelba Chini- 
jai!

Dabar šis obalsis nebeatsa
ko tikslui. Dabar klausimas 
ne davimo pagelbos, bet A- 
merikos pačios kariavimas, 
mušimas Hitlerio.

Amerikos armija, laivynas, 
lėktuvai turi įsitraukti tiesiog 
į karo frontus.

Davimas tankų bei lėktuvų 
Sovietų, Anglijos ir Chinijos 
armijoms tai nėra pagelbos 
davimas, bet gynimas savo in
teresų šiame kare.

So. Bostono “Darbininke“ 
(geg. 22 d.) skaitau praneši
mą iš Shenandoah, kad ten 
gegužės 10 dieną Lietuvaitės 
Sodalietės turėjo sąskridį. Tų

TRUMPOJ FRONTO D AL Y J 
RAUDONARMIEČIAI NU

KOVĖ 15,000 NACIŲ

Maskvoj Įvyks Lietu
vos Jaunimo Su

važiavimas

PREZIDENTAS ĮSAKE RE
GISTRUOTIS 18 -20 METŲ 
JAUNUOLIAM BIRŽ. 30 D.

Amerika ir Jungtinės Tautos Laimės Karą, bet Nemanyki
te, kad Perlengvai ar Persunktai; Karas Gal Bus Ilgas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
<

Maskva, geg. 23. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Geg. 22 Sovietų kariuomenė sustiprino savo pozici
jas ir darė užpuolimo žygius. Iziumo-Barvenkovos 
linkmėje mūsų kariuomenė atmetė atgal priešų ata
kas ir padarė jiems stambių nuostolių. Per trijų dienų 
kautynes vien tik šioje fronto dalyje buvo užmušta 
daugiau kaip 15 tūkstančių vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių.

Rytiniame fronte Kerčo pusiausalio sovietinė ka
riuomenė vis priešinosi vokiečiams.

Geg. 21 d. buvo sunaikinta 37 vokiečių orlaiviai. So
vietai neteko 19-kos lėktuvu.

Gegužės 21 d. Sovietų oro jėgos įvairiuose fronto 
sektoriuose sunaikino bei sunkiai sužeidė 85 vokiečiu 
tankus.

Mūsų kariuomenė, veikianti vienoje dalyje šiaurryti
nio fronto, per stajgią ataką išvijo vokiečius iš vienos 
apgyventos vietos.

Sovietų Kariuomenė 
Apleido Kerčą

. Maskva, geg. 24. — So
vietu kariuomenė “su savo 
Amerikos laivai, kurie yra 
išsikraustė iš Kerčo pusiau
salio,” kaip sako oficialis 
Sovietų Žinių Biuro prane
šimas.

Raudonarmiečiai su savo 
pabūklais persikėlė laivais 
iš Kerčo į Kaukazo pusę, 
per keturių mylių .jūros 
siaurumą.

Maskva. — Priruošta di
delis skaičius sovietinių pa- 
rašiutistų veiksmams prieš 
nacius Charkovo fronte.

Sovietų artilerija ir šau
liai su didžiaisiais šautuvais 
ir tankais išdaužė vokiečių 
tankų kontr-atakas abelnai 
visur Charkovo fronte 
apart tūlų punktų pietinia
me Raudonosios Armijos 
sparne, kur vokiečiai turė
jo šiek tiek laimėjimų. Vi
sur kitur Charkovo srityje 
raudonarmiečiai laimėjo bei 
sustiprino savo pozicijas, 
atmušdami visas hitlerinin
kų kontr-atakas.

Į Charkovo frontą hitleri
ninkai ant greitųjų atsiuntė 
tiek pastiprinimų saviš
kiams, kad dabar ten naciai 
turi treja tiek daugiau ka
riuomenės, negu Sovietai.

Raudonoji Armija ištaškė 
dar tuzinus vokiečių tankų 
ties Charkovu ir užmušė 
tiek nacių, kad jie, traukda
miesi atgal, paliko krūvas 
saviškių lavonų.

London. —Anglų orlaiviai 
vėl atakavo nacių punktus 
šiaur. Franci j o j.

tikinčių seselių buvę suvažia
vę penki šimtai.

Kunigėliai, žinoma, joms 
vadovavo. Vargšės nutarė ar
ba pažadėjo savo “kasdieni
nes maldas, mišias ir komuni
jas už pasaulinę taiką.“

Bet kalbos ir maldos šian
dien už taiką yra hitlerinė 
propaganda. Taigi, lietuviški 
kunigai mūsų tikinčias lietu
vaites panaudojo fašistinės 
Ašies interesams.

Gaila vargšių: nesuprato 
jos savo dvasiškų vadovų tiks
lų.

27 Nauji Prekiniai 
Amerikos Laivai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas p e r eitą 
penktadienį išreiškė. gilią 
pagarbą prekiniam Ameri
kos laivynui, prekybos lai
vų statymo pramonei ir jų 
jūrininkams, kariniams did
vyriams be uniformų. Tie 
jūrininkai atlieka daug di
desnius žygius, negu parei
gos iš jų reikalauja. Jie ko
voja prieš užpuolikus, prie
šų submarinus. „Jeigu prie
šas nuskandina mūsų jūri
ninkų aptarnaujamą laivą, 
jie, nepaisydami mirtinų pa
vojų, tuojaus vėl eina j ki
tą laivą — atlikti reikalin
gus Amerikai darbus ir pa- 
.dėt Anglijai ir Sovietų Są
jungai kare prieš fašistų 
Ašį.

Taip kalbėjo prezid. Roo
seveltas tą dieną, kada bu-i 
vo nuleista vandenin 27 
nauji prekiniai Amerikos 
laivai įvairiose laivastatyk- 
lose: New Yorke. Philadel- 
phijoj, Buffaloj, Bostone ir 
kitur.

Prezidentas suminėjo į- 
y airius amatininkus, dir
bančius laivų statymo pra
monėje ir kiekvienam ama
tui atidavė garbę už pui
kias pastangas ir jų vaisius.

Jungtinių Valstijų admi
rolas Howard L. Vickery, 
kalbėdamas New Yorke, 
nurodė, jog šios šalies pro
grama reikalauja 2,300 nau
jų laivų, viso 23 milionų to
nų, iki 1943 metų pabaigos, 
ir 8 milionai tonų tų laivų 
turi būti pastatyta iki 1942 
m. pabaigos; bet admirolas 
Vickery išreiškė pasitikėji
mą, kad bus pabudavota žy
miai daugiau laivų, negu 
programa reikalauja. Juk 
ir prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad tai tiesiog 
“stebuklas,” kaip sparčiai 
dabar statoma prekiniai 
mAerikos laivai, kurie yra 
būtinai reikalingi karo ve
dimui ir laimėjimui prieš 
.fašistų Ašį (žinoma, ypač 
.antram frontui prieš Hitle-

(Radio “Laisvei”)
Maskva, Geg. 22, 1942

Lietuvos antifašistinio jaunimo įvyks suvažiavimas 
Maskvoj, gegužės 31 dieną. Tą pat dieną, 2:30 vai. po 
pietų, Maskvos laiku (New Yorko laiku 7:30 vai ry
to), kalbos bus transliuojamos per trumpas radio ban
gas (Short wave) ant 24, 39, 47, 59į ir 63 metrų. Su
važiavime dalyvaus Lietuvos jaunimo, lietuvių raudon
armiečių ir lietuvių partizanų atstovai ir pareikš savo 
pasiryžimą pravesti gyveniman Apsigynimo Komisa
ro Stalino įsakymą dar 1942 metais sumušti žvėriškus 
hitlerininkus! Prašome Amerikos lietuvius, o ypatin
gai jaunimą pasiklausyti per radio kalbų.

Feliksas Bieliauskas,
Liet. Komunistų Jaunuolių Cent. Komit. Pirminiu.

Mare Bordonaitė,
Liet. Komunistų Jaunimo Cent. Komit. Sekretorė, 

Edvartas Mieželaitis,
“Komjaunimo Tiesos” Redaktorius,

Janina Natkevičiūtė,
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos Narė, 

Vincas Kliukas,
Lietuvos Komjaunuolis Partizanas,

Leitenantas Henrikas Reseliauskas,
Lietuvių Dalinių Raudonojoj Armijoj Kovotojas.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, geg. 23. — Jungtinių Tautų štabas, kurio 

vyriausias čionaitinis komandierius yra generolas Mac- 
Arthur, paskelbė šitokį pranešimą:

New Guinea, Lae. — Mūsų oro jėgos atakavo vieną 
japonų orlaivių stovyklą ir jų laivus, ir sunaikino du 
priešų orlaivius ant žemės. Jungtinių Tautų lakūnai 
taip pat žiauriai sužeidė žibalinį priešų laivą. Aštuoni 
japonų kovos lėktuvai mėgino pasipriešinti. Penki jų 
tapo nušauti žemyn. Visi mūsų orlaiviai sveiki sugrįžo.

New Britain, Rabaul. — Talkininkų orlaiviai sunkiai 
sužeidė šešis japonų bombanešius čionaitinėje orlaivių 
stovykloje ir sužalojo didelį priešų laivą, gabenusį ja
ponų karius ir reikmenis. Japonų lėktuvai bandė pasi
priešint, bet tatai jiem nepasisekė.

CHARLIE CHAPLIN PASAKĖ TIEST
Visa publika pakilo ant 

kojų ir karščiausiai sveiki
no Čhapliną, griausmingai 
kartodama: “Antras fron
tas! Antras frontas... DA
BAR!”

Browderio Padėka 
Sveikintojams

New York. — Komunistu 
Partijos generalis sekreto
rius Earl Browder sekamai 
per “Daily Workerį” padė
kojo tūkstančiams sveikinu
sių jį paliuosavimu iš kalė
jimo:

“Tūkstančiams draugų ir 
juietelių, kurie atsiuntė 
man telegramas ir laiškus 
praeitą savaitę/ ir kitiem 
tūkstančiam, kurie išreiškė 
vienybę, aš nuoširdžiausiai 
dėkoju.#. Pirmyn prie mū
sų didžiųjų darbų! Viskas 

) laimėjimui pergalės prieš 
i Hitlerio Ašį! Viskas sutriu
škinimui Hitlerio 1942 me
tais !”

San Francisco, Calif. — 
Garsusis judžių aktorius 
Charlie ■ Chaplin abelnai 
vengia prakalbų sakymo, 
bet jis entuziastiškai kalbė
jo 12,000 žmonių susirinki
me Civic Auditorium sve
tainėje, šaukdamas Ameri
ką ir Angliją atidaryt an
trą frontą prieš Hitlerį. Su
sirinkimas buvo sušauktas 
Karinės Rusijai Pagalbos 
komiteto. Charlie Caplin 
nuoširdžiausiai sveikino ru
sus, kaip “garbinguosius 
kovotojus” prieš nacius ties 
Charkovu.

Jis sakė:
“Mes turime ką nors dau

giau daryti. Amerika neno
ri, kad kiti žmonės vestų 
jos mūšius. Amerika labai 
nekantriai laukia progos 
mestis į tą mūšį.

“Dabar yra didis ir įverž
tas momentas. Aš esu tik
ras, kad jeigu mes paremtu
me Rusiją dabar, tai karas 
gal būtų užbaigtas pirm ka
lėdų.

“Nors vokiečiai yra Ker
čo pusiausalyje, tačiąu, ir 
tas svarbiau, Timošenko 
yra prie Charkovo...

“Vokiečiai nekenčia ir bi
jo dviejų frontų. Taigi aš 
jsakau, atidarykime dabar 
antrą frontą. Tai ne mano 
paties mintis. Tai mūsų 
žmonių jausmas ir suprati
mas.” •

China Laimėjimai
Chungking, Chinija. — 

Chinų valdžia praneša, kad 
jie atėmę iš japonų Chuan- 
shih salą ties Foochowu ir 
šiek tiek laimėjo parubežy- 
je tarp Burnos ir Chinijos.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas geg. 22 d. įsakė 
užsiregistruoti birželio (Ju
ne) 30 d. šiemet visiems 
tiems Jungtinių Valstijų ir 
jų kolonijų gyventojams, 
kurie pasieks 18 ar 19 me
tų amžiaus pirm š. m. bir
želio 30 d., taip pat tiem, 
kuriem sueis 20 metu am
žiaus nuo 1941 m. gruodžio 
31 d.

Skaičiuojama, jog pagal 
šį įsakymą užsiregistruos 3 
milionai ir 100 tūkstančių 
jaunuolių, ir 600 tūkstančių 
iš to skaičiaus bus tuojau 
šaukiami karinėn tarnybon, 
kaipo sulaukę 20 metų am
žiaus.

Pranešama, jog preziden
tas reikalaus, kad šalies 
kongresas atšauktų pirmes- 
nius savo tarimus, paliuo- 
suojančius 18 iki 19 metų 
jaunuolius nuo verstinos 
kaNnės tarnybos.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog šis, penktas iš eilės, re
gistravimas vyrų, yra “pa
geidaujamas, kad mes galė
tume užsitikrint pergalę, 
galutiną ir visišką, prieš 
Jungtinių Valstijų priešus.”

Keliomis valandomis piręi 
šio Įsakymo prezidentas iš
reiškė pilna pasitikėjimą, 
kad Amerika ir Jungtinės 
Tautos laimės garbinga per- 

! Pabėgo Šimtai Vok. Ka
reivių Vežamų Frontan

Maskva. — Sovietu žinių v , v
agentūra Tass pranešė, jog 
pabėgo 300 vokiečių karei
vių, vežamų į frontą prieš 
Sovietų Sąjungą, kuomet jų 
traukinys sustojo Varšuvoj.

“Kiti kareiviai atsisakė 
keliaut į frontą, ir oficieriai 
tik grūmodami jiem revol
veriais suvarė juos atgal į 
vagonus,” kaip sako Tass: 
“Tai jau ne pirmas atsitiki
mas, kad Vokietijos karei
viai atsisako vykt į karo 
frontą.” v

Protestoną Vyskupija 
Už Lygybę Negram

Garden City, N. Y.—Me- 
tinis suvažiavimas Long Is
lando protestonų episkopa- 
lų vyskupijos priėmė pa
reiškimą, kuriame reikalau- 
ja lygybės negram su bal
taisiais ginkluotose Ameri
kos jėgose. Suvažiavimas 
taipgi ragino parapijonus 
samdyt negrus į darbus ir 
tuomi duot kitiem baltie
siem pavyzdį lygybės tarp 
visų amerikiečių.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
du prekinius Amerikos lai
vus ir sužalojo trečią Mek
sikos Įlankoje. Žuvo 63 jū
reiviai.

galę savo kovoje dėl išliki
mo gyvomis; bet sykiu pre
zid. Rooseveltas įspėjo, kad 
tai bus ilgas karas ir per
sergėjo visuomenę, kad ji
nai nemanytų, jog šis karas 
bus perlengvai laimėtas ir 
kad nenusimintų kas liečia 
jo laimėjimą, pasiremdama 
atskirais mūšiais sausumoje 
ar jūrose.

Nėra jokios ypatingos 
priežasties perdaug dide
liam pasitikėjimui, kuris 
pasireiškė visoj šioj šalyj, 
sakė prezidentas ir jis ap
gailestavo amerikiečių pa
linkimą perdėti dalykus. 
Prez. Rooseveltas sakė, jog 
laikraščiai geriau pasitar
nautų šalies gynimui, jeigu 
jie taip neišbūbnytų antra
eilių karinių susikirtimų.

Prezidentas p a ž y m ė jo, 
kad jis stoja už paskelbimą 
blogų šiai šaliai karinių ži
nių, kaip ir gerų, bet jis 
pripažino, jog blogos žinios 
turi būti suturimos iki tam 
tikro laiko, kad jomis nega
lėtų priešai pasinaudoti sa
viem kariniam veiksmam 
prieš Ameriką ar kitas 
Jungtines Tautas. Nes jei
gu blogos žinios būtų pa
skelbtos pirm tinkamo lai
ko, tai priešai galėtų suda
ryt daugiau blogų žinių 
mums.__________________

Amerikos Kareiviai 
Gaus po $42 į Mėnesį
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senato ir kongreso 
atstovų rūmo įgaliotiniai, 
suėję j bendrą pasitarimą, 
nusprendė pakelt eiliniams 
kareiviams ir jūreiviams al
gą iki $42 per mėnesį ir sar- 
džentams iki $78, $114 ir 
$138.

Amerikos kareiviams, 
tarnaujantiems užsieniuose, 
be to, bus pridėta dar 20 
procentų daugiau algos.

Naciai Sušaudo 550 
Civiliu Minske

k Stockholm, šved. — Pra
nešama iš Berlyno, jog na
ciai nusmerkė mirt 550 civi
liu žmonių Minske ir 150 
jų jau nužudė.

1 Kitur užimtuose kraštuo- 
įse hitlerininkai per savaitę 
sušaudė bei kitaip nužudė 
dar 97 žmones už pasiprie
šinimus vokiečiams.

Meksikos Kongresas 
Paskelbsiąs Karą

Mexico City. — Meksikos 
armijos generalio štabo gal
va generolas Salvador San
chez pareiškė, kad tos šalies 
armija yra priruošta kari
niam krizini. Manoma, jog 
Meksikos kongresas greitu 
laiku paskelbs karą prieš 
fašistų Ašį.
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“Times” Karo “Strategai” 
Vėl Klysta

Kada 1941 metais Hitlerio gaujos už
puolė Sovietų Sąjungą, tai “New York 
Times” ir kitų didlapių “karo strategai” 
pranašavo greitą Hitlerio laimėjimą ir 
Sovietų Sąjungos pražūtį. Tos jų prana
šystės nuėjo vėjais!

Kada Hitleris vedė ofensyvą prieš 
Maskvą, tai Anglijoj spauda jau ruošė 
žmonių mintį prie Maskvos paėmimo, 
prie Raudonosios Armijos pralaimėjimo. 
Tas tik parodė, kaip kapitalistinio pa
saulio valdonai ir karo vadai nesuprato 
ir nesupranta, kokias milžiniškas jėgas 
atstovauja Sovietų Sąjunga.

Dabar vėl eina žiaurios kovos Raudo
nosios Armijos prieš barbarus hitlerinin
kus. Daugelis “karo strategų” laukė Hit
lerio “pavasario ofensyvo.” Vietoj to, su
laukė Raudonosios Armijos ofensyvo 
prieš Charkovą. Bet ir tas daugelio ne
pamokino.

Paimkime “New, York Times.” Jo “ka
ro specialistas” H. Baldwin nuolatos vel
kasi hitlerininkų propagandos uodegoj. 
Redakcija geg. 21 dieną kalba apie Ame
rikos likimą Rusijos kovose. Pabrėžia 
tą, kad Amerikos reikalas —Jikimas la
bai keistai sujungtas su pasekmėmis esa
mų ir būsimų Raudonosios Armijos ko
vų. Rašo tai, kad kiekvienas Amerikos 
lėktuvas, tankas, ginklas, pasiųstas į So
vietų Sąjungą, gins ne tik tos šalies rei
kalus, bet ir Amerikos reikalus.

“Times” sutinka, kad Raudonoji Ar
mija gali sunaikinti hitlerizmą, bet tuo 
pat kartu dasikalba, kad jeigu Hitleris 
sunaikintų Raudonąją Armiją, tai Suvie
nytos Tautos vis vien būtų galingesnės, 
negu buvo po Franci jos pralaimėjimo 
1940 metais. Tokis paminimasis, nesto- 
jimas už antrą frontą, nematymas reika
lo dabar atidaryti antrą frontą, kada 
Raudonoji Armija ne tik sėkmingai gi
nasi, bet net ofensyvą varo, o manyti, 
būk paskui Anglija ir Amerika galėtų 
sėkmingai kovoti, kada Sovietų Sąjun
ga jau būtų parblokšta, yra žalingas A- 
merikai ir visom Suvienytom Tautom.

Jeigu Hitleriui pavyktų sumušti Rau
donąją Armiją, užimti Sovietų Sąjungą, 
tai jis tada apsivienytų su Japonija, už
imtų Indiją, Chiniją ir kitus plotus. Hit
leris, Mussolinis ir Japonija tada turėtų 
visko ir labai lengvai pribaigtų Angliją 
ant jos salų ir perkeltų savo armijas į 
Pietų Ameriką, o iš ten užpultų ir mus 
Jungtinėse Valstijose! To nematyti gali 
arba trumparegiai, arba žmonės, kurie 
vis laikosi senų Chamberlaino pažvalgų 
—Munich^ išdavystės: “Lai Hitleris su
muša Sovietų Sąjungą, o mes paskui su
mušime Hitlerį.” Šios reakcinės pažval- 
gos išaugino hitlerininkų jėgas, leido 
jiems pavergti visą Centralinę ir Vaka
rinę Europą ir jos grūmoja pražudyti 
Angliją, Jungtines Valstijas ir kitas ša
lis! Nuo šių reakcinių pažvalgų reikia 
visu griežtumu atsisakyti.

Pasakos, būk ir tada, kada Hitleris su
muštų Sovietų Sąjungą, Anglija ir Ame
rika būtų geresnėj padėtyj, negu 1940 
metais, tai yra visiškai neteisingos. Kas 
tą pasakoja, tai užmiršta, kad, nepaisant 
blogos Anglijos padėties 1940 metais, jos 
fronte, Hitlerio užnugarėje stovėjo ga
linga Sovietų Sąjunga, jos Raudonoji 
Armija. Tai tas gerino Anglijos pozi
ciją, ją gelbėjo, nes Hitleris nedrįso pulti 
ją, nežinodamas, ką darys Raudonoji 
Armija. Kas tą pražiūri, tas nesupran
ta tikros priežasties, kas Hitleriui nelei
do 1940 metais užpulti Angliją. Kaip 
1914 metais Rusijos armijų kovos. Rytų 
Prūsijoj išgelbėjo Paryžių, Franciją ir 
suteikė ateityj talkininkams prieš kai

zerį pergalę, taip 1940 metais ginkluo
tas Sovietų Sąjungos neutralitetas, jos 
galinga karo jėga neleido Hitleriui mo
bilizuoti visas jo jėgas prieš Angliją.

Jeigu Hitlerio užnugarėje nebūtų bu
vusi Sovietų Sąjunga su Raudonąja Ar
mija, tai jis būtų radęs galimybę persi
kelti į Angliją. Ir jeigu jis 1942 metais 
galėtų sumušti Raudonąją Armiją, tai jis 
tada surastų būdus persikelti ne vien į 
Angliją, bet į Pietų Ameriką ir užpulti 
mūsų šalį!

Tokia yra pasaulio padėtis. Anglijos, 
Amerikos ir visų kitų Suvienytų Tautų 
karo išlaimėjimo reikalus reikia vesti ne 
plepant apie tai, būk Sovietams pralai
mėjus mes vis tiek būsime galingi, bet 
veikiant dabar, kada Raudonoji Armija 
veikia. Dabar reikia atidaryti antrą 
frontą Hitlerio užnugarėje, kad paleng
vinus Raudonosios Armijos kovoms, kad 
dar šiemet sunaikinus hitlerizmą. .

Kaip lengva suprasti, kaip nelogiški ir 
nesąžiniški yra tie “karo strategai,” ku
rie žinodami, kad Raudonoji Armija 
prieš save turi 90% Hitlerio ir jo tal
kininkų jėgų, kad Hitlerio užnugaris 
silpnai apsaugotas, tačiau kalba, būk ne
galima atidaryti antro fronto, būk An
glija ir Jungtinės Valstijos neturi tam 
jėgų. Gi tuo pat kartu jie raminasi, kad 
jeigu Hitleris sumuštų Raudonąją Ar
miją, pavergtų Sovietų Sąjungą, Chini
ją, Indiją, tai jie tada galėtų kariauti ir 
net Hitlerį nuveikti!

Mums atrodo, kad tokį veikimą Suvie
nytoms Tautoms gali siūlyti tik tie, ku
rie nenori jų laimėjimo, kurie nenori 
vienu ir tuo pat kartu suremti Hitlerį iš 
abiejų pusių, kurie nesąžiniški linkui So
vietų Sąjungos didvyriškų liaudies ir ar
mijos kovų, kurie vis geriau norėtų ma
tyt Hitlerį laimėjusiu karą ir prieš Ame
riką, prieš mūsų šalį, negu pergalįngai 
į Berlyną marguojančią Raudonąją Ar
miją iš vienos pusės, o Anglijos ir Ame
rikos armijas iš kitos pusės.

Suvienytų Tautų interesai diktuoja, 
kad tuojau Anglija ir Jungtinės Valsti
jos turi atidaryti antrą frontą priešui 
iš užnugarės, kad 1942 metais sunaikin
ti hitlerizmą ir paskui pribaigti jo tal
kininkus, idant pasaulis galėtų ramiai ir 
kultūringai gyventi.

Kanada ir Šis Karas
Kanados lietuvių “Liaudies Balsas” 

šiuo klausimu rašo:
Nazių atakos St. Lawrence upėj turėtų 

atidaryti akis visiems, kurie iki šiol dar ne
matė, ir parodyti, kad prie šių dienų tech
nikos nėra saugaus kampelio nei vienoj pa
saulio dalyj. Didžiausi vandenys ar kurios 
kitos gamtinės skerspainės šiandien nėra 
jokia apsauga nuo priešo atakų. Dabar 
gamtos skerspainės žmogui lengvai pereina
mos.

Jeigu priešai nugalėtų kitas šalis, tai Ka
nada negalėtų atsilaikyti, nepaisant to, kad 
jos pakraščiai rubežiuojasi su dideliais van
denynais. Kanada gali apsiginti tik padė
dama apsiginti kitoms šalims. Tas buvo nu
rodyta ir paties ministerio pirmininko Mac
kenzie King, kaip ir daugelio kitų. Nega
lėtų atsilaikyti ir visas Amerikos kontinen
tas, jeigu Europos, Afrikos ir Azijos kon
tinentai liktų fašistinės ašies nugalėti.

Tokių faktų šviesoje yra didžiausia nesą
monė kalbėti apie kokį izoliacionizmą ir tuo 
pačiu sykiu šaukti už demokratijų pergalę. 
Izoliacionizmas arba neutralumas šiandien 
yra pavojingiausias dalykas. Kas šiandien 
apie tai kalba, kas už- tai agituoja, tas vei
kiausiai trokšta, kad ašis laimėtų. Jeigu jis 
to netrokšta, tai jis yra tikrai aklas.

Kvebeko provincija šiandien yra didelė 
problema. Plebiscitas Kvebeko provincijoj 
praėjo labai blogai. Dabar atžagareiviai, 
tuo pasinaudodami, šiaušiasi. Bet būtų klai
da įsivaizduoti, kad Kvebeko žmonės yra 
daugumoj ašies simptikai. Negali būti. Ko 
jiems stokuoja, tai žinojimo, supratimo da
bartinės situacijos. Už tai, be abejonės, 
kaltė puola ant Kvebeko provincijos vadų, 
kurie patys netoli mato ir kitus l^iko tam
sybėje. žymiai pakenkė pirm karo siautusi 
reakcija, kuri uždarinėjo sales, varžė žo
džio ir spaudos laisvę. Fašizmas veikė lais
vai, o dponentams buvo užčiaupta burna. 
To rezultatai šiandien aiškiai matomi.

Norint laimėti Kvebeko provincijos žmo
nes, reikalinga pradėti kampaniją išaiški
nimui tikros situacijos. Ypatingai reiktų iš
aiškinti karo tikslus. Atrodo, kad Kvebeko p
provincijos žmonės ir karo tikslus klaidin
gai supranta. Jie ir dabar šitą karą skaito 
imperialistiniu. Jie mano, kad siuntimas 
karių į Europą yra Britanijos imperializmo 
gynimas. Katalikų dvasiškija, be. abejonės, 

' aiškina, kad yra gelbėjimas bolševizmo, kas 
yra netiesa.

Priminimas Literatūros
Draugijos Nariams

*
Literatūros Draugijos Konstitucija reikalauja, kad na

riai duokles sumokėtų iki liepos 1 dienos. Tokia tvarka/ 
tokis pasižadėjimas visų narių padarytas, kada Konsti
tucija buvo gaminama.

Centro Komitetas daug kartų pratęsė narių duoklių 
pasimokėjimą, ypatingai tas plačiai buvo praktikuojama 
bedarbės laikais. Bet dabar jau kita padėtis, dabar žmo
nės dirba ir gali sumokėti tą mažą mokestį, kuri yra tik 
$1.50 į metus.

Reikia atminti, kad Centro Komitetas leidžia “šviesą,” 
kurios jau antras numeris gatavas ir greitai bus išsiun
tinėtas. Centro Komitetas šiemet ruošia labai svarbią 
knygą “Amerikos Demokratijos Steigėjai.” Tai bus la
bai svarbi knyga apie šalį, kurioj mes gyvename, kuri 
virto mūsų nauja tėvyne.

Visa tai reikalauja pinigų. Karo sąlygose viskas 
brangsta, o nario duoklė ta pati. Todėl visi nariai pra
šomi laiku duokles sumokėti.

A. Bimba, pirm.
D. M. šolomskas, Sekret.

Šaukimas Kanadps Lietuvių
Kongreso

J Visas Kanados Lietuvių Ko
lonijas, Organizacijas ir In

dividualius Lietuvius-ves

Pasaulinis karo gaisras, ku
rį sukūrė Ašies agresinė kli
ka: Vokietijos naciai, Italijos 
fašistai ir Japonijos militaris- 
tai, įsuko į audringas bangas 
pasaulio žmoniją ir tokiu bū
du prieš mus pastatė didelius 
ir neapsakomai sunkius užda
vinius. Demokratinių šalių, 
laisvę ir kultūrą mylinčių 
žmonių priešakyj a t s istojo 
klausimas: Nuleisti rankas ir
pasiduoti fašistinių Hitlerio 
gaujų dominavimui pasaulio, 
grįžtant prie vergijos ir fašis
tinio barbarizmo; ar kovoti ir 
laimėti pergalę prieš juodąjį 
fašizmą, kad apsaugoti kultū
rą, civilizaciją ir demokrati
nes teises dėl savęs ir sek an - 
čiom kartom ? Demokratinės 
valstybės, jų žmonės, pasirin
ko antrąjį kelią, šalia pirmiau 
taip herojiškai kariavusių Chi- 
nijos, Didžiosios Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos žmonių, sau
sio 1 d., 1942 m., Washing
tone, 26-šios valstybės sudarė 
sąjungą pasirašydamos bend
rą sutartį kariauti iki galo, kol 
fašistinės Ašies agresorių karo 
mašinerija bus sutriuškinta, 
pergalė prieš hitlerizmą, taika 
ir žmonių laisvė laimėta!

Šis karas prieš hitlerizmą ir 
Ašies agresorius, yra žmonių 
karas, Kanada, yra sąjungi
ninkė 26 valstybių, prieš Ašies 
agresorius. Todėl, Chinijos, 
Didžiosios Britanijos, Jungti
nių Valstijų, Sovietų Sąjungos 
ir visų santarvininkių, įskai
tant ir Kanadą, žmonių parei
gos yra lygios. Jei fašistiniai 
Ašies agresoriai laimėtų, Ka
nados žmonėms pavojus būtų 
didelis, gręsiantis užpuolimu 
Vokietijos ar Japonijos barba
rų ant Kanados šalies. Aišku, 
visi Kanados žmonės lojalūs 
savo šaliai, yra pasiryžę dary
ti lygų pašiaukavimą karo rei
kalams prieš agresorius, už

bendrus žmonijos reikalus, už 
apgynimą savo mylimos šalies 
Kanados, savo papročių ir tra
dicijų. Mes lietuviai esame da
lis Kanados žmonių; esame 
šios šalies gyventojai. Mes, 
kaip ir visi Kanados žmonės, 
nuoširdūs laisvės mylėtojai, 
turime prisidėti visu kuo, kas 
tik kuo galime, rėmimui Ka
nados karo pastangų. Turime 
gelbėti Kanados vyriausybei 
visais galimais būdais sustip
rinti karines jėgas: kariais, 
ginklų gamyboje, transporta- 
cijoje, civiliniam aptarnavime 
ir visur, kur, tik yra reikalas.

Apart to, mums kaipo lie
tuviams, kilusiems iš Lietuvos 
krašto, negali būti užmirštas 
mūsų brolių-sesių ir lietuvių 
tautiečių likimas Lietuvoje. 
Kažin ar bereikia aiškinti, kaip 
Lietuvos' žmonės karo ir nacių 
priespaudos yra sunkiai nua
linti. Po karo, kuomet hitleriz- 
mas bus sutriuškintas, jiems 
begaliniai bus reikalinga pa
galba. Savaime, mes taip 
glaudžiai palaikę ryšius su Lie
tuvos baudžia, nuoširdžiai rė
mę praeityj, norėsime suteikti 
galimą pagalbą, kiek mums 
sąlygos leis ir ateityj. Tam tu
rime būti pasiruošę iš anksto.

Maksimalinis rėmimas Ka
nados karo pastangų ir Lietu
vos žmonėms teikimas galimos 
pagalbos po karo, iššaukia gy
vą reikalą kaip galima apvie- 
nyti visus Kanados lietuvius, 
sucentralizuoti į vieną bendrą 
branduolį. Montrealo Lietuvių 
Komitetas Prieš Hitlerio Ag
resiją, matydamas Kanados 
lietuvių iš įvairių miestų ir 
nuo įvairių organizacijų užgy
nimą per spaudą pirmiau pa
keltą klausimą apie kongresą, 
kooperuojant buvusiam Kana
dos Lietuviu Komitetui Lietu
vos Liaudžiai Ginti, laikytam 
abiejų komitetų, bendram susi
rinkime, nutarė šaukti visų 
Kanados Lietuvių Kongresą, 
šeštadieni ir sekmadieni, bir

Žymusis Sovietų rašytojas Uja Erenburg kalbasi su 
grupe raudonarmiečių, traukiančių i frontą.

želio (Jane) 27 ir 28 d.d., 
1942 m., Montrealo mieste.

Abudu komitetai sudarė 
bendrą vieną Kongreso šauki
mo Komitetą iš penkių asme
nų, būtent: J. Žukauskas, J. 
Vilkelis, J. Urbanavičius, K. 
Kerbelis ir J. Lesevičius. To
dėl šis Kongreso Šaukimo Ko
mitetas kreipiamės į tas Ka
nados kultūrines organizaci
jas, pašalpines draugijas, į vi
sas lietuvių kolonijas ir pavie
nius lietuvius ir lietuves, duo
ti nuoširdų atsakymą į bendrą 
mūsų visų reikalą. Mes kvie
čiame visas organizacijas iš
rinkti atatinkamą skaičių de
legatų ir atsiųsti į kongresą. 
Kur nėra jokių organizacijų, 
bet randasi būrys lietuvių ir 
sutiktų prisidėti prie kongreso 
virš pakeltais klausimais, kvie

čiame atsiųsti savo atstovus. 
Taipgi mes kviečiame indivi
dualius lietuvius, kurie turėtų 
noro dalyvauti kongrese ir pa
dėti jo kilniems tikslams, at
vykti ir užsiregistruoti delega
tu su patariamu balsu.

Visais K a n ados Lietuvių 
Kongreso reikalais, ar norin
tieji gauti daugiau kokių nors 
informacijų, rašykite Kongre
so šaukimo Komiteto sekreto
riui: P. O. Sta. “D”, Box 44, 
Montreal, Que.

Tikimės iš visų lietuvių ir 
organizacijų n u oširdžiausios 
kooperacijos ir skaitlingo skai
čiaus delegatų Kanados Lietu
vių Kongrese.

Kanados Lietuvių Kongreso 
Šaukimo Komitetas:

J. Žukauskas, pirm.,
J. Lesevičius, Sekr.

Skaitytoj i| Balsai
Gerbiamas Redaktoriau:
, Nelabai seniai teko “Lais
vėje” skaityti, kad Brazili
joj federalė policija sučiu
po tūkstančius laiškų, gata
vai užadresuotų, kuriuos 
atvežė iš Lisbono laivas 
Serpa Pinto. To laivo dar
bininkai buvo labai apklau
sinėti ir kada buvo rasta 
net $15,000 pas vieną jų, 
trys tapo areštuoti. Planas 
su laiškais buvo tokis: Tuo
se laiškuose buvo nacių pro
paganda. Jie atėjo iš Ašies 
arba Ašies okupuotų kraš
tų. Brazilijoj ant laiškų 
reikėjo tiktai prilipdyti 
krasos ženklelius, ir įmesti 
į pašto dėžutę, kad ateitų 
“iš nekaltos vietos” į Jung
tines Valstijas. Tas areštuo
tas, kuris turėjo $15,000, sa
kėsi, kad kokis tai agentas 
jam tą sumą įdavęs pirkti 
plati numo. Laivo Serpa 
Pinto įgulos visas štabas ir 
darbininkai nužiūrimi, kai
po galinti būti su naciais 
susirišę.

Bet kas yra visiems lie

tuviams labai įdomu, tai, 
kad kaip tik tuo pačiu lai
vu, Serpa Pinto, buvęs Lie
tuvos diktatorius Antanas 
Smetona su savo šeima at
vyko Brazilijon, irgi, kaip 
tie laiškai, iš Berlyno per 
Lisboną! Jis ten atvyko va
sario 14 d., pereitais metais.

F. S.

Philadelphia, Pa.
LDS 5 Kp. Piknikas Pavyko

LDS 5 kuopa geg. 3 d. lai
kė savo pikniką. Tai buvo Mi- 
kolaičio sode. Visi ir visos gė
rėjosi kaip vietos gražumu, 
taip ir pačia nuotaika. Mūsų 
gerieji svečiai iš Eastono tiek 
buvo patenkinti, kad jie net 
pareiškė: “Draugai, jūsų pik
nikas buvo Numbbr One! Tu
rėjome malonų laiką: Gėrėn), 
valgėm, su savo mylimais 
draugais p r i s išnekučiavom. 
Tik gaila, kad Jūs ir jūsų žmo
na turite sunkiai padirbėti 
čionai.” Taip kalbėjo Vincas 
ir jo žmonelė — Stankai. Sve
čių buvo iš Elizabetho, iš 
Brunswick, N. J. ir kitur. Visi

i
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lai Amerikoj darytas lėktuvas, Consolidated Catahrta bomberis, kurių yra gana 
daug priė Gibraltaro tvirtumos ir saugoja Suvienytų Tautų konvojus Atlanto Van
denyne ir Viduržemio Jūroje.

jie linksmai praleido laiką. 
Malonu buvo ir mums, kad 
mūs draugai nepatingėjo at
vykti į mūs pirmąjį šių metų 
pikniką. Ačiū jiems! Gaila, 
kad aš turėjau dirbti, tai netu
rėjau laiko paimti mūs myli
mų svečių vardus - pavardes. 
Tenka man jų atsiprašyti!

LDS 5 kuopai nuo šio pikni
ko liks gražaus pelno.

Pas Draugus Latvius
Gegužės 9 d. latviai gražiai 

atžymėjo 50 metų sukaktį sa
vo pašelpinio kliubo. Broliai 
latviai savo ton iškilmėn už- 
sikvietė ir kitų tautų kliubus. 
Man teko dalyvauti pas juos 
nuo Liet. Muz. Namo b-vės. 
Lietuvių reprezentacija buvo 
didesnė, negu kitų tautų — 
dalyvavo net 5 kliubai, kurie 
net savo namus turi, šios iš
kilmės pirmininkas savo kal
boje atžymėjo, kad lietuviai

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Už Didesnę, Duosnesnę Pagalbą 
Sovietų Sąjungos Kovotojams
(Iš R. Mizaros kalbos, sakytos gegužės 1 7 dieną, Brooklyne, Lietuvių Komiteto 

Sovietų Sąjungai Gelbėti masiniame mitinge)

Pereitais metais šituo laiku pasaulyje 
sklido baisūs gandai, gandai, kad Hitle
ris užpuls Sovietų Sąjungą. Pilni laik
raščiai buvo spėliojimų. Atsirado viso
kių “pranašų,” visokių “militarinių eks
pertų,” savaip aiškinančių, ką Hitleris 
padarys, įsiveržęs į tarybų šalį. Vieni 
“įtikinančiai” aiškino, būk Ukrainą jis 
pasiimsiąs per 30 dienų, Maskvą per 40 
dienų, o visą Sovietų Sąjungą — per du 
mėnesius, — ilgiausiai per tris. Hitlerio 
kariuomenė, Hitlerio blickrygas perei
siąs Sovietų Sąjungos plotus, kaip peilis 
per sviestą.

Visas tas dalykas, visos tos pranašys
tės buvo taip supintos, kad jos niekaip 

KALBĖTOJAI BROOKLYNO LIETUVIŲ MASINIAME MITINGE GEGUŽĖS 17 DIENĄ

Iš kairės į dešinę: Dr. Thomas L. Harris, Russian War Relief Komiteto vice-pirminin- 
kas; K. Petrikienė; Sovietu Sąjungos generalinio konsulato atstovas, Povilas Rotoms- 
kis su savo žmona; Dr. J. J. Kaškiaučius, pirmininkas; Aida Ormaniene, Lietuvių Ko
miteto Sovietų Sąjungai Gelbėti sekretorė; Rojus Mizara; Lilija Kavaliauskaite komi
teto iždininkė. - |

neleido mums būti įtikinamais. Nepai
sant, kaip blogai mes manėme apie Hit
lerį ir jo šaiką, jo generolus ir ministe- 
rius, mes vis dar tikėjomės, kad jis ne
bus tokis idijotas, kad jis nepuls Sovietų 
Sąjungą. Kas gi, rodosi, norėtų tiksliai 
įkišti savo galvą į kilpą?!

Bet Vokietijos gengsteris tą padarė. 
Jis įkišo savo galvą į kilpą, iš kurios jam, 
atrodo, nelemta bus išlysti. Jis užpuolė 
Lietuvą ir visą Sovietų Sąjungą. Tai bu
vo birželio 22 d. Pereitą sekmadienį kal
bėdamas į pasaulį,- Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillas pasakė, kad 
Hitleris, pasalingai užpuldamas Sovietų 
Sąjungą, su kuria buvo padaręs nepuo
limo sutartį, garantuojančią, jog tarp 
tų dviejų šalių nebus karo per dešimts 
metų, padarė didžiausią savo gyvenime 
klaidą. Ir šiandien kiekvienas žmogus su 
tuo sutiks.

Kai Hitlerio govėdos įsiveržė į tai
kios ir naują gyvenimą kuriančios tary
bų žemės plotus, tūli Amerikoje anti- 
sovietiškai nusistatę žmonės kuone ply
šo džiaugsmu. Tokių buvo nemažai ir 
lietuviuose. Tik galvoją, tik mąstą žmo
nės suprato to visko reikšmę. Jie atvirai 
sakė: Jeigu Hitleriui pavyktų Sovietų 
Sąjungą nugalėti, tuomet ir mūsų kraš
tui pavojus būti užpultam — neišvengia
mas!

Prezidentas Rooseveltas buvo vienas 
tų, kurie suprato tikrąjį dalyką. Ir jis 
tuč-tuojau pareiškė, kad Jungtinės Vals
tijos teiks užpultajam tarybų kraštui vi
sokiausią pagalbą, kad jis galėtų atsilai
kyti, kad jis galėtų mušti visos žmonijos 
priešą.

Šiandien, kai mūsų kraštas kariauja— 
jis buvo užpultas,—su japonišku plėšiku, 
kai jam karą podraug paskelbė ir Vokie
tija ir Italija, kiekvienam aišku, kad 
mes, kurie taip manėme, buvome teisin
gi. Tik įsivaizduokime, kas šiandien bū
tų, jei Hitleriui pavyktų sunaikinti So
vietų Sąjungą? Ryt-po-ryt mums tektų 
lieti kraujas, kariaujant su bestijomis 
fašistais ne kur nors Europoje, ne Azi
joje, ne Afrikoje, bet čia pat, Jungtinėse 
Valstijose!

Jie kovoja ir už mus.
Taigi šiandien kiekvienam padoriam 

ir mąstančiam žmogui yra aišku: Sovie
tų Sąjungos žmonės, kariaują su Hitle
rio bestijomis, mušasi ne tik už savo 
krašto laisvę, bet ir už mūsų krašto sau
gumą ir laisvę! Kova, karas patapo ne

dalomas. Jungtinės Valstijos, Anglija, 
Sovietų Sąjunga, Chinija ir dar kitos 22 
šalys, sudaro vieną frontą prieš vieną 
bendrą priešą. Pralaimėjimas kurios 
nors vienos Jungtinių Tautų yra pralai
mėjimas visų. Laimėjimas vienos — lai
mėjimas visų.

Didžiausiu mūsų krašto talkininku 
šiandien yra Sovietų Sąjunga. Jinai neša 
ant savo pečių pačią\jšunkiausią karo 
naštą, nes ji muša patį didžiausį, patį 
stipriausi Ašies valstybių partnerį. Tik 
visai neseniai prezidentas Rooseveltas 
pasakė, kad viena Raudonoji Armija 
šiandien išmuša priešų daugiau, negu vi

su kitų Jungtinių Tautų kariuomenes, 
sudėjus sykiu!

Daugelis tų žmonių, kurie prieš metus 
laiko skelbė, būk Hitlerio govėdos per- 
maršuosiančios per Sovietų Sąjungą, 
kaip peilis per sviestą, nūnai tyli arba 
griežtai pakeitė savo nuomones. Buvo 
net tokių karo ekspertų, kurie sakė: jei 
Sovietų Sąjunga atsilaikys prieš Hitlerį, 
tai pasaulyje įvyks tokis stebuklas, ko
kio dar nėra įvykę nuo biblijos pasiro
dymo laikų. Mes tiems žmonėms šian
dien sakome: žiūrėkit, tasai stebuklas 
įvyksta!... Buvo žmonių ir dargi “labai 
mokytų,” kurie skelbė, kad Raudonoji 
Armija negalėsianti kariauti, nes ji ne
turinti geros vadovybės, geros koman
dos. Stalinas, girdi, visus “geriausius ge
nerolus” iššaudė, palikdamas tik tuos, 
kurie nieko nežino. Kas gi tas Timošen- 
ko? — jie sakydavo. Tai paprastas ser- 
žentas, mokąs ant arklio jodinėti. Šian
dien daugelis tų pačių mokytų vyrų jau 
gieda kitą giesmę. Andai girdėjau per 
radiją vieną tokių. Jis jau lygino marša
lą Timošenko prie Aleksandro Didžiojo, 
prie Cezario ir Napoleono... Šiandien 
jau pripažįsta, kad iššaudyti buvo niek
šai, o ne “geriausi generolai.”

Buvo tokių “žinovų,” kurie prieš me
tus sakė: jei tik Hitleris ant SSSR už
pultų, tai Stalino per kelias savaites ar
ba mėnesius nebeliktų. Šiandien tie pa
tys “žinovai,” turbūt, gėdinasi ir prisi
minti tuos savo žodžius, nes šiandien 
Stalino vyriausybė yra stipresnė, turin
ti daugiau įtakos, negu bent kuri kita 
vyriausybė pasaulyje. Tą andai pabrėžė 
ir Anglijos ministeris pirmininkas Chur
chillas.

Kitais žodžiais, gerbiamieji, visos ta
rybų Sąjungos priešų pranašystės, pa
darytos prieš metus, prieš vienuoliką 
mėnesių laiko, sutirpo kaip pereitos žie
mos sniegas.

Štai vėliausios iš Rytų Fronto žinios:
Maršalo Timošenko vadovaujama Rau

donoji Armija triuškina nacius Ukrai
nos fronte; Verda mūšiai aplink Charko
vą ir ties Leningradu. Tūkstančiai na
cių užmušta; tūkstančiai niekšų, kurių 
kruvinos kojos daugiau nemindžios mū
sų žemės. Milžiniški kiekiai karo reikme
nų pateko raudonarmiečiams, nes na
ciški barbarai nesuspėja jų pasiimti.

Tarybinis rašytojas Uja Erenburgas, 
kuris stebi mūšius, šiandien praneša, jog 
tai tik pradžia. Raudonosios Armijos

ofensyvas vis plėsis ir stiprės su kiekvie
na diena. Jokia naciška karo mašina ne
galės atsilaikyti prieš Sovietų liaudies 
galią. * ’

Gegužės Pirmąją Stalinas įsakė Rau
donajai Armijai: išmušti iš tarybų res
publikų vokiečius dar šiemet. Kuris vo
kietis karys nepasiduos į nelaisvę, — su
naikinti jį, sunaikinti kiekvieną. Ir šitie 
Stalino įsakymai yra pravedami!

Aną dieną Čechoslovakijos prezidentas 
Benešąs paskelbė, kad jis yra tikras, jog 
šiemet per Kalėdas jo kraštas, čechoslo- 
vakija, jau bus laisva. Vadinasi, Bene
šąs tikras, kad Hitlerio govėdos bus su
naikintos !

Kodėl Mes Turime Aukoti?
Mūsų kraštas ir Anglija teikia Sovietų 

Sąjungai karinės paramos: tankų, orlai
vių, kanuolių. Suprantame, kad toji pa
rama Sovietų kraštui labai reikalinga. 
Bet mes taipgi suprantame, kad Sovietų 
Sąjungos žmonėms reikalinga ir kitokia 
parama: broliška pagalba iš Amerikos 
žmonių. Mes puikiai suprantame tos 
pagalbos svarbą. Kai tarybinės Sąjungos 
kovotojas ar kovotoja gauna tiesiai iš 
Amerikos ar mezginį, ar medikalei pa
galbai reikalingą įrankį, ar kitą svarbų 
ir labai reikalingą dalyką, koks pas jį lu
pas ją kyla entuziazmas! Jis supranta, 
jis žino, jog tai yra nupirkta Amerikos 
žmonių aukomis, jog Amerikos liaudis 
stovi su jais, kovotojais prieš viso pa
saulio neprietelių, rudąjį žvėrį, fašizmą!

Tuo tikslu Amerikoje buvo įkurtas 
Russian War Relief Komitetas, kurį su
daro visuomeninkai, intelektualai, darbd- 
unijų vadai ir kitokį žymūs žmonės. Šis 
komitetas, renka aukas per visą Ameri
ką, už jas perka visokius svarbius reik
menis ir siunčia Sovietų Sąjungos ko
votojams.

Lietuviai neatsiliko. Jie tuojau, per
nai, įkūrė Lietuvių Komitetą Sovietų Są
jungai Gelbėti. Šis komitetas renka au
kas ir perduoda Russian War Relief Ko
mitetui. Iki šiol per lietuvių komitetą 
jau yra surinkta virš $13,000. Aišku, ne
mažai lietuvių aukų nuėjo į Russian 
War Relief Komitetą tiesiai. Permažai 
dar esame tam didžiai svarbiam reikalui 
surinkę. Mes galime pasididžiuoti mūsų 
draugių moterų darbais, — kurios tiek 
daug primezgė raudonarmiečiams mez
ginių.

Kodėl gi mes turime duosniai ir uoliai 
remti Sovietų Sąjungos kovotojus? Vy
riausiai todėl, kad tai yra mūsų pareiga, 
nes remdami juos, mes giname savo šalį. 
Antra, patsai žmoniškumas mus verčia 
tą daryti. Trečia, mes niekaip kitaip 
šiandien negalime padėti kovojančiai 
prieš ruduosius žvėris okupuotai Lietu
vos liaudžiai, kaip tik remiant Raudoną
ją Armiją, kurios eilėse yra tūkstančiai 
lietuvių kovotojų, kurioje yra lietuviška 
divizija ir mažesnių lietuviškų dalinių.

Atsiminkime žodžius, pasakytus ame
rikinio didvyrio, generolo MacArthuro: 
Pasaulio viltys ir lūkesčiai šiandien re
miasi drąsiąja Raudonąja Armija.

Jokis kitas kraštas žmonijos istorijoj- 
je niekad nėra parodęs tokio pasiryžimo, 
tokios drąsos, tokio herojiškumo, kaip 
Tarybų kraštas, kaip jo žmonės. Kiek
vienas pilietis, didelis ar mažas, senas ar 
jaunas, vyras ar moteris yra įsitraukęs 
milžiniškon ir šventon kovon prieš savo 
krašto ir visos laisvę mylinčios žmonijos 
priešą, fašizmą.

Didvyrių Balsai x
Leningradas—apsuptas* apgultas prie

šo nuo pereitų metų rugpjūčio mėnesio. 
40 parinktinių divizijų vokiečiai metė 
prieš Leningradą, bet paimti negalėjo ir 
negalės!

Šis paveikslas parodo dalį masinio lietuvių susirinkimo, kuris įvyko gegužės 17 d., Brook
lyne suteikimui medikalčs pagelbos Sovietų Sąjungos kovotojams. Aukų SSSR kovoto
jams surinkta $470.66.

Rašytojas Tichonovas apibūdina nese
niai įvykusį Leningrade masinį žmonių 
mitingą, štai, išstoja stachanovietė Po- 
lijakora ir sako: “Naciai barbarai nai
kina mūsų namus, bet mes atstatysime 
juos. Jie bando sudeginti mūsų miestą, 
bet mes užslopinsime liepsnas. Jie žei
džia mūsų gyventojus, bet mes užgydy- 
sime jų žaizdas. Jie žudo mūsų vyrus, 
bet mūsų sūnūs ir mes, žuvusiųjų žmo
nos, stosime į jų vietas...” Po jos atsi
stoja kita darbininkė Krugliakova ir sa
ko: “Mums ne mirtis yra baisi, bet bai
sus gyvenimas fašizmo nelaisvėje!”

Kai Leningradas buvo apsuptas, du 
broliai partizanai ėjo mušti vokiečių. Ir 
štai, ką jie kalba: “Nepasiduokime prie
šo gązdinimams ir puolimams. Jei aš iš 
kovos traukčiausi, nušauk mane, bro
lau. O jei tu bėgsi, — aš nušausiu ta
ve!.. .”

Partizanė Tania tampa sugauta ir ve
dama ant kartuvių. Koki jos žodžiai: 
“Kaip smagu mirti už savo krašto lais
vę!”

Vokiečiai sučiupo partizaną Lizą čai- 
kiną. Iškankinę ją, budeliai veda ant 
kartuvių. Čaikina sako: “Pakarsite ma
ne, bet jūs negalėsite pakarti mūs visų. 
Sovietai gyvuoja; mes sugrįšime!...”

Pagaliau, ar jūs rasite kur nors gra
žesnį, žmoniškesnį ir didvyriškesnį pa
veikslą, kaip tos Sovietų Sąjungos mo
ters, kuri, lydėdama vyrą į karo fron
tą jam sako: “Muškie priešą drąsiai, 
brangusis! Man geriau Ūkti didvyrio 
našle, negu būti bailio žmona!”

Šitokių pavyzdžių būtų galima paimti 
šimtus tūkstančių iš Sovietų žemės, kur 
milijonų žmonių vienintelė mintis tebė
ra tik viena: sumušti rudąjį žvėrį, lai
mėti kara dar šiais metais!

Patsai seniausias ir žymiausias lietu
vių tautos poetas Liudas Gira nuo pat 
pradžios karo gyvena Sovietų Sąjungoj. 
Jam, kaip ir daugeliui kitų Lietuvos in
telektualų ir valstiečių ir darbininkų, 
pavyko pasišalinti iš Lietuvos drauge su 
Justo Paleckio vyriausybe. Liudas Gira 
stebi tarybų tautų gyvenimą ir žino jų 
pasiryžimą. Pagaliau pats Liudas Gira 
dėvi raudonarmiečio uniformą, nepai
sant amžiaus, ir dalyvauja lietuviškoje 
divizijoje. Jis parašė puikių eilėraščių, 
kurie mus pasiekė. Štai keletas punktų 
iš vieno jo eilėraščio:

Neaprėpiamos šalys Tarybų!
Neapžergt tau, fašiste, jų tankais!
Jųjų plotuos pasieksi tą ribą, 
Kur pajusi, kad jėgos tau senka.

Kur pajusi, kad žemė tau slysta 
Iš po klimpstančių, linkstančių kojų;
Kur pajusi tu savo menkystą,
Prieš mum skirtąjį didį rytojų .. .

Sudrebės tavo autokolonos,
Ims blaškytis siaube messeršmitai, 
Ir divizijos mūsų raudonos 
į Berlyną įžengs vieną rytą .. .

Neilgai jūs besiausit toj žemėj,
Kur net akmenys keikia jūs vardą.
Nors skaudu mum, bet širdys mūs ramios, 
Mūsų kraštas sutriuškins jūs kardą!

Ir visa jūs galia kruvinoji,
Kur grandim nūn rakina mūs šalį,— 
Didžiai pergalei mūs išdienojus, 
Keikiama, amžinai pasišalins.

Ją pašalins valia milijonų.
Prarajoj dings ji amžių bedugnėj.
Alkani gaus vėl darbo ir duonos, 
Ir aukštai suliepsnos šventės ugnys.

LoweD, Mass.
Iš Mūsų Veikimo Raudona

jam Kryžiui

Prieš kiek laiko čionai buvo 
parengimas naudai Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. Rengė 
bendrai susidėjusios šios orga
nizacijos: D.L.K.V. Kliubas, 
SLA 173 kp. ir šv. Juozapo 
Draugija. Visi eiliniai nariai 
virš minėtų organizacijų sten
gėsi kuodaugiausiai išplatinti 
tikietų.

Kiek patyriau, pelno liko 
apie šimtinė. Turiu pastebėti, 
kad rengėjai pamiršo (o gal 
nematė reikalo) paaiškint, dėl 
kokio tikslo buvo tas parengi
mas. Reiškia, buvo daroma be 
jokio ūpo (va, ir mes rengia
me . . .).

Aš maniau, kad tos draugi
jos kiek paaukos tam reikalui, 
nes visos jos turi pusėtinas ka
sas. Rodos, lengvai galėjo ke
lis šimtus sukelti.

Bet visgi geriau, negu nie
ko.

Buvo daug kalbėta, bet ma
žai nuveikta.

Gegužės 16 d. SLA 173 kp. 
apvaikščiojo 20-ties metų su
kaktį savo gyvavimo. Gana 
daug energijos išeikvota, ga
na buvo garsinta, bet labai 
mažai žmonių susirinko. Buvo 
garsinta, kad vakarienė prasi
dės 7:30 vai. vakare, bet pra
sidėjo 9 vai. Kuopa turi 80 . 
narių, o dalyvavo tik 2 tuzi
nai. Kame dalykas? Kodėl 
tiek mažai susirinko? Gal to
dėl, kad garsino jog bus kal
bėtojų, tai kiti nedalyvavo. . . 
O gal nupuolė ūpe. Programa
— Samulionis padainavo ke
lias dainas. Dainavo gana ge
rai.

Buvo kalbų, bet visos buvo 
be jokio ūpo, — nusiminimas. 
Kame dalykas? Seniau, bū
davo kalba ponai ir ponios la
bai išdidžiai, pilni energijos... 
Buvo keli veikėjai iš Law
rence, Mass. Seniau tie tau
tiški veikėjai gana būdavo 
pasipūtę, vieni kitus ponais ti
tuluodavo, o dabar savo kal
bose vartojo žodį “draugai— 
draugės.” Gal jie pamatė savo 
klaidas . . . Vos metai, kaip tie 
patys asmenys progresyvius 
purvais drabstė, Lietuvos Ta
rybų valdžią niekino, o dabar
— nė žodelį prieš! Dalyvavo 
ir apskričio pirmininkas. Jis 
sakė, kad 6 nuošimtis SLA na
rių jau kariuomenėj, o po 
kiek laiko, sako, daugelis iš 
mūs ten būsime.

Vietinis pirmininkas sakė, 
kad priežastis mažai atsilan
kymo publikos — daugelis 
dirba naktimis. Gal ir tiesa. 
Bet kur buvo tie, kurie nedir
ba naktimis — ką jie veikė?

Gyvenkime vienybėj, tada 
turėsime geras pasekmes. Mes, 
būdavo, tik ir jie.škom prieka
bių vieni prie kitų, o tas ir 
kenkė organizacijai.

Narys.

Šitaip žymusis poetas apibūdina mili
jonų kovotojų mintis ir jausmus,—visą 
nuotaiką, atkreiptą prieš barbarą.

Š. m. balandžio 26 dieną Maskvoje į- 
vyko lietuvių tautos atstovų konferenci- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

35,000 Australui Drei
fuojami Darbams

Melbourne, Australija. — 
Australijos vyriausybė nu
sprendė per kelis mėnesius 
sumobilizuot apie 35 tūks- 

i tančius vyrų verstiniems 
statybos darbams. Tam bus 
.draftuojami vyrai nuo 45, 
iki 55 metų amžiaus. Jie 
statys orlaivių stovyklas, 
geležinkelius, prieplaukas, 
tvenkinius, patalpas karei
viams, sandėlius, amunici
jos fabrikus, ties vieškelius 
ir dirbs kitokius darbus, 
reikalingus priruošt Austra
liją atmušt gręsiantį jai už
puolimą iš japonų pusės.

Tie darbai taipgi tarnaus 
Jungtinėms Tautoms suda
ryt Australijoj galingą ka
ro bazę ofensyvos veiks
mams prieš Japoniją.

Paimti į tokius statybos 
darbus australai gaus po 20 
dolerių algos per savaitę.



Ketvirtas Puslapis

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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(Tąsa)
Taip Vokietijoj buvo sudaryti fašizmo 

janičarai. Hitleriška spauda juos garbi
na, kaip ricierius naujos Vokietijos... 
Per mėnesius karo mes jau pergerai pa
žinome tuos “ricierius.” Mūsų spaudoj 
jiems yra tikras vardas — gyvuliai...

/ Štai rašo tokis vienas hitleriškas gy
vulys laišką savo merginai, jo tikras var
das efrei toris Johannes Gerder: “Mes 
metame rankines granatas į paprastus 
gyventojų namus... Liepsna persimetė 
linkui kitų namų. Kokis gražumas! Ru
sai verkia, o mes juokiamės iš jų,” rašė 
jis:

“Viename sodžiuje mes sugriebėme 
pirmiausiai pakliuvusių 12 civilių ir nu
sivarėme ant kapų. Ten privertėme juos 
išsikasti gilią ir plačią duobę. Slavams 
nėra ir negali būti jokio pasigailėjimo. 
Prakeiktas žmoniškumas mums yra sve
timas.”

Jiems svetimas ne tik žmoniškumas, 
jiems svetima kultūra, mokslas, sąžinė. 
Jie pasisavino niekšišką žiaurumą, tam
sumą, laukiniškumą nuo savo mokytojų. 
Jų atsinešimas linkui moterų bjaurus ir 
niekiškas. Visas pasaulis jų vaidentuvė
je, tai kareivinė ar prostitučių namas.

Tie fašizmo janičarai sudaryti plėši
kiškam karui. Jie iš tikro yra plėšikai ir 
atatinka savo vadui Hitleriui. Visi jie 
tyčiojasi i mokslo ir gieda laukinių žvė
rių himną. Jų pasaulėžvalga biedna, 
siaura, tamsi ir žiauri. Niekšiškumas 
sumaišytas su žiaurumu, tai nėra drąsa. 
Jauni fašistai drąsūs tik už plieno sie
nų, tik tada, kada jie turi nepalygina
mą didžiumą jėgų. Jie nusiminę, išbalę, 
kada jie atsiduria mažumoj, kada juos 
išvelka iš plieno tankų. Jie bijosi atvi
ros kovos durtuvais. Ore jie tik tada 
smarkūs, kai keli užpuola vieną lėktu
vą. Jie paprato prie lengvų pergalių Va
karų Europoj. Raudonoji Armija sun
kiose kovose jau išdulkino jiems gaidžių 
pasipuošimo plunksnas. Žiaurūs fašistų 
snukiai nieką nenugązdins mūsų šalyje. 
Nutvertas į tvirtas rankas fašistinis jau
nuolis pasirodo gailestingas mėmė su 
tuščia siela.

Hitleris sužeidė ir iškoneveikė Vokie
tijos jaunimo gentkartę. Jis jį paauka
vo nepripenamam Vokietijos imperializ
mui. Milionais jis naikina Vokietijos 
jaunimą plėšikiškame kare. Vienok tas 
neišgelbės Hitlerį. Fašizmas bus sunai
kintas. Vokietijos liaudis jau dabar mo
ka skaudžiai už Hitlerio prasikaltimus, 
ne vien mirtimi savo sūnų, bet ir jų žiau
rumu, jų niekšiškumu. Fašistiniai jani
čarai baisūs ir svetimi pačiai Vokietijos 
liaudžiai ir visam pasauliui.

DŪDAVO IR MELAVO
Hitlerio razbaininkų šaika, užpuolus 

Sovietų Sąjungą, nerado pateisinimo to 
žygio. Hitleris ir jo užsienio ministeris 
Ribbentrop tauškė, būk Sovietų Sąjunga 
planavo užpulti Vokietiją, būk tam tiks
lui sutraukė armiją, kad Smetonos val
džia prašė Hitlerį užimti Lietuvą, bet jis 
tą nedarė, o Raudonoji Armija užėmė.

Tuo kartu visas pasaulis matė, kad 
Hitleris, Mussolinis, Finliandijos, Rumu
nijos ir Vengrijos fašistai per eilę metų 
suokalbiavo užpuolimui ant Sovietų Są
jungos.

Hitlerio armijos veržėsi giliau į Lietu
vą, Latviją, Baltarusiją, Ukrainą ir Mol
daviją. Raudonoji Armija, liaudis, Sovie
tų lakūnai ore ir drąsūs jūreiviai Balti
jos ir Juodosiose Jūrose taip drąsiai ir 
karžygiškai kovojo, kad Hitleris niekaip 
negalėjo paskelbti jo lauktą pergalę, kad 
užėmė Kijevą, Smolenską, Leningradą, 
ką Hitleris planavo atlikti į kelias die
nas su pagalba mechanizuotų jėgų. Nuo 
birželio 22 dienos Hitlerio banditiškas 
štabas diena dienon sakė: ‘Rytoj paskelb
sime pasaulį nustebinančias žinias!” Se
kančią dieną vėl sekė tas patsai. Tuo 
kartu nacių propagandos skyrius siuntė 
į pasaulį žinias ir paveikslus, rodančius 
nacių pergalę. Dalis tų paveikslų taip 
nevykusiai buvo padaryti, kad net tur
čių spauda, kuri simpatijų neturėjo So
vietų Sąjungai, tą pastebėjo. Taip, naciai 
prisiuntė į Ameriką paveikslą, kuriame 
vaizdavo, kaip Hitlerio kareiviai laiko 
raudoną vėliavą. Jų “žinia” sakė, kad 
tai būk vėliava, atimta iš Raudonosios 

Armijos pulko, bet tikrumoje, tai buvo 
kur nors kliube suimta pionierių (vaikų) 
vėliava su užrašu: “Mes Visada Pasi
rengę!”

Nacių spaudoje pasirodė “žinios,” lau
kiančios sukilimų Sovietų Sąjungoj. Tai 
buvo ta pati “filosofija,” kurią Jungtim 
Valstijose per 24-ris metus skelbė “Ke
leivis,” “Naujienos” ir panaši spauda, 
kuri manė, kad kaip tik galingas priešas 
užpuls Sovietų Sąjungą, tai ten tuojau 
prasidės liaudies sukilimai.

Birželio 27 dieną nacių žinios skelbė, 
būk “visas pasaulis jungiasi prieš Sovie
tų Sąjungą,” nors jie nieko savo pusėj 
neturėjo, kaip tik iš kalno su jais suo- 
kalbiavusias Finliandiją, Rumuniją, Ven
griją. Ir Albanija paskelbė So
vietams karą. Albanija yra mažytė Bal
kanų valstybėlė pora metų prieš tai pa
vergta Mussolinio gaujų.

Nacių žinių agentūra “DNB” kasdien 
ir kas valanda skelbė melagingus prane
šimus, tai apie užėmimą miestų, tai apie 
nacių bombanešius, būk be jokių kliūčių 
skraidančius po visą europinę Sovietų 
Sąjungą ir bombarduojančius miestus, 
geležinkelius, neleidžiančius Sovietams 
mobilizuotis.

Tiesa, Hitlerio armija ėjo pirmyn. Ji 
iš pasalų, netikėtai užpuolė Sovietų Są
jungą. Ji turėjo vietomis dešimts, kitur 
daugiau kareivių prieš -vieną Sovietų ka
reivį. Bet ji nėjo taip, kaip Hitleris ma
nė, ko jis nuo jos laukė. Ji pirmu kartu 
susitiko armiją^ne tik neprastesnę už ją, 
bet dar geresnę.

Pagaliau birželio 29 dieną, tai yra, po 
8-nių dienų nuo budeliško užpuolimo, 
Hitleris paskelbė vienu kartu net dvyli
ką pranešimų apie karo bėgį. Nacių pro
pagandos ministerija organizavo tą pa
skelbimą su didžiausiu triukšmu ir pasi
gyrimu. Dūdavo benai, griežė muzika, 
kėlė triukšmą, sakė naciškas kalbas prieš 
darbo žmonių valstybę ir skelbė vieną po 
kitam dvyliką Hitlerio pranešimų. Pa
skelbia vieną, dūduoja, triukšmauja ir 
po to “koncerto” skelbia kitą.

Hitlerio pranešimai sakė, kad birželio 
23 d. paėmė, po žiaurių mūšių, Grodną, 
kad sekančią dieną paėmė Brest Litovs- 
ką, kad nacių armija pasiekė Vilnių ir 
Kauną, kad 26 d. birželio paėmė Dvins- 
ką, kad Baltijos Jūroj nuskandino So
vietų naikintoją ir sužeidė kruizerį 
“Maksimą Gorkį.” Hitleris gyrėsi, kad 
jo armija yra apsupus nuo 300,000 iki 
500,000 Raudonosios Armijos dalinių, 
būk naciai sunaikino 4,107 Sovietų orlai
vius į aštuonias dienas, o naciai neteko 
tiktai 150 savo orlaivių.
“LAISVĖ” DĖL NACIŲ UŽPUOLIMO

Dienraštis “Laisvė,” kuri nuo pat na
cizmo atsiradimo prieš jį kovojo ir nuro
dinėjo lietuviams, kad fašizmas ruošia 
baisų pasaulinį karą, kad jis baisiausias 
žmonijos neprietelis, birželio 24 dieną re
dakciniame po antrašte “Kriminališkas 
Fašistų Užpuolimas ant Sovietų Sąjun
gos,” rašė:

“Barbariškas Vokietijos ir Italijos fa
šizmas padarė kriminališką užpuolimą 
ant darbo žmonių tvarkomos ir taiką 
mylinčios Sovietų Sąjungos ir pirmieji 
fašistų smūgiai teko Lietuvai. Vokieti
jos fašistai, susitarę su Rumunijos, Fin
liandijos ir kitų Vokietijos fašizmo pa
vergtų kraštų pro-naciškomis klikomis, 
iš pasalų, kaip kokie tigrai, puolė Sovie
tų Sąjungą, kad sugriovus josios gyven
tojų ramų, taikų gyvenimą ir naujosios 
sistemos kūrybą...

“Visos Sovietų priešų pasakos, būk 
Sovietai rėmė Vokietijos fašistus, buvo 
melas!... Vokietijos fašizmui pavyko 
šiame kare pavergti visą eilę mažesnių 
tautų. Tas Vokietijos fašistams apsuko 
galvą. Jie mano, kad dabar atėjo laikas 
pavergti visą pasaulį. Jie padarė bjaurų 
iš pasalų užpuolimą ant Sovietų Sąjun
gos, kad sumušus Raudonosios Armijos 
jėgas atskiromis grupėmis.

(Daugiau bus)
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nemaža — kožną dieną plauk, 
prosyk, grindis ant kelių atsi
klaupus šiuravok; kambarių 
galybės, daug; neprisėsi nė 
minutės, nes gaspadinės dvi 
didelės akys daboja nuolatos 
ir vis užduoda naujus darbus. 
O ta jau alga — išgelbėk 
viešpatie... sarmata ir pasakyt 
—gaunu dar mažiau, kaip de
šimts dolerių per visą savaitę.

Tūkstančiai moterų ir mer
ginų tarnaičių dirba už gana 
mažas vergiškas algas. Prieš 
porą metų važinėjau po Flo
ridos valstybę, patyriau, kad 
ten moterys negrės valo baltų
jų stubas po 2 centus į valan
dą. Taigi, už 12 valandų dar
bo, gauna kvoterį be vieno 
cento.

Ar yra tokia organizacija ar 
unija, kuri galėtų pagerinti jų 
darbo sąlygas mūsų-mieste,— 
aš negirdėjau. Pačios moterys, 
stubų valymo tarnaitės, turė
tų susidomėt tais reikalais.

Lafayette Kolegija
Gegužės 16 dieną Lafayette 

Kolegijoj buvo didelės iškil

mės, nes 172 jaunuoliai užbai
gė aukštus mokslus ir gavo di
plomus, kurių tarpe ir mūsų 
tautietis Stasys (Stanley) žan- 
sitis. Jis gražiai vartoja lietu
vių kalbą. Baigė jis metalur
gijos inžinerijos mokslą ir ga
vo diplomą su pasižymėjimu, 
kaip gabus studentas. Tėvam 
buvo neišpasakytas džiaugs
mas, lųatant savo sūnų aukš
tus mokslus pasiekusį. Iškil
mėse dalyvavo visi profesoriai 
ir valstybės gubernatorius A. 
H. James ir radijo žinių skel
bėjas Lowell Thomas. Buvo 
daug senų studentų ir daugy
bė svečių.

V. J. Stankus

Montello, Mass.
Mūsų Veikla

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo narės labai sutartinai 
veikia. Velykų dieną turėjom 
pramogą. Kliubo narės su sa
vo šeimynomis ir pašaliniais, 
kartu pasivaišino. Matyt, mon-

Easton, Pa. 
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Vergiškos Moterų Darbo Sąly
gos Valant Stubas.

Pažįstu daug lietuvių vedu
sių moterų, kurios uždarbiau
ja po dolerį kitą valydamos 
kitiems stubas. Tas darbas, va
lyt kitam stubą ir rakandus, 
numazgot langus, yra sunkus, 
įkyrus ir dulkinas. Kartais pa
sitaiko ligonių, tai ir nesvei
kas, nes su dulkėm darbininkė 
moterėlė prisikvėpuoja tūks
tančius pragaištingų bakterijų, 
vėliaus suserga, nesusivokda
ma pati, kur užsikrėtė. Kai nu
eina pas gydytoją, -tai tas už 
kelių minutų patarnavimą at
lupa’ kelių dienų moterėlės už
darbį.

Vieną rytą pastebėjau pažį
stamą moterį, sakau: “Labas 
rytas! Kur taip tekina skubi
niesi? Palauk, pasikalbėsime.”

— Nėra laiko, — atkirto 
moteris, — pavėlavau į darbą.

— O kur tas tavo darbas 
yra ?

— Nagi, pas tuos biznierius 
(ir suminėjo pavardę) valyt 
stubą.

— Gerai, — sakau, — aš 
tamstą palydėsiu, tai kompa
nijoj bus smagiau eit. O kiek 
ten uždirbi? Aš jį pažįstu; a- 
nais metais jis buvo milijonie
rius, tai, tur būt, gerai užmo
ka ?

—Ale kas tau, mister Stan
kau, moka tiktai po vieną do
lerį į dieną ir vakarienei duo
da silkių su cibuliais.

— Tai šitaip, — sakau, — 
tavę kriminališkai išnaudoja? 
Nedirbk, reikalauk daugiau 
užmokesčio arba eik kitur, ir 
iš anksto susiderėk mokestį už 
savo sunkų darbą. Atsako: 
“Kad geresnius darbus kitos 
moterys turi užėmusios, tai 
tunu pasitenkinti tuom, ką 
gaunu.” -

Antra diena sueinu kita mo
terį, kuri dirba prie valymo 
stubų. Toji pasisakė gaunanti 
po 25 centus į valandą; iš
dirba po 30 valandų į savai
tę. Aš sakau : “Tai bus tiktai 
$7.50, permažai.” Ji atsako, 
kad daugiausiai priseina valyt 
stubas biznięrių šeimynom, ku
rie -labai gudriai moką išnau- 
dot; esą, jų žmonos išsipucavu- 
sios, išsipudravusios, nuolatos 
paskui sekioja ir vis ragina 
greičiau dirbt. O priedui, dar 
ir baugina, kad kitos moterys 
siūlina savo spėkas už pigesnę 
kainą.

Tą patį vakarą nueinu dar 
pas vieną moterį, su tikslu ar 
negausiu “Laisvei” skaityto
ją. Kiek pasikalbėjus, užklau
siau: “Ar tamistelė dirbate?” 
Atsakė, kad nedirba. Mat, 
darbą turėjo prie valymo stu
bų, bet kuomet paprašė nuo 
visų savo ponų po 30 centų į 
valandą, tai neteko ir tų pa
čių. Reiškia, gavo “vilko bi
lietą?’

Pas mano kaimyną biznie
rių, pas kurį tarnaitės išdirba 
tiktai po mėnesį kitą, pasta
ruoju laiku pastebėjau dirban
čią jauną merginą slavokų 
tautos. Užkalbinau ją. Sakau, 
gavai gerą darbą pas mano 
kaimyną. Mergužėlė atsakė: 
“Tegul jį velniai, tą ‘gerą 
darbą!’ Valandų visai nėra; 
šeimininkai būtų patenkinti, 
jeigu dirbčiau po 24 valandas 
į parą. Darbas sunkus, šeima

UŽ DIDESNĘ, DUOSNESNĘ PAGALBĄ 
SOVIETU SĄJUNGOS KOVOTOJAMS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ja. Dalyvavo tarybines Lietuvos respub
likos vyriausybes nariai, su Justu Palec- 
kiu priešakyj, lietuviai raudonarmiečiai 
su gen. Vincu Vitkausku priešakyj, ra
šytojai, darbininkai, valstiečiai. Savo il
gokoj kalboj Justas Paleckis davė vaizdą 
dabartines Lietuvos žmonių padėties. Jis 
baisus, kiekvieną lietuvį patrijotą supur
tantis. Vokiški okupantai, tie amžinieji 
lietuvių tautos priešai, pasirįžo sunaikin
ti lietuvių tautą, sunaikini jos kultūrą, 
josios kalbą, — visus lietuvius padaryti 
savo vergais. Jie žudo, kalina ir tremia 
Vokietijos gilumon mūsų brolius ir sese
ris.

Nuo to laiko, kai vokiečiai įsiveržė 
Lietuvon, hitlerininkai išžudė daugiau 
kaip 30,000 geriausių lietuvių tautos sū
nų ir dukterų; daugiau, kaip 120,000 
žmonių sukišo į kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas! Baisu ir pamąstyti, kas 
ten šiuo tarpu dedasi! Tačiau Lietuvos 
liaudis kovoja. Partizanų eilės auga. Sa
botažas visur pasireiškia. Neapykanta 
vokiečiams didelė ir ji vis didėja. Žmo
nės artavojasi drąsa, nes jie žino, kad 
neužilgo tos dienos, kai jie ir vėl bus 
laisvi, kai vokiečiai, mūsų tautos neprie
teliai, bus išvyti. Lietuvos žmonės su
pranta, kad šiandien maršalas Timošen- 
ko, didysis ukrainiečių tautos sūnus, yra 
Charkove, o gal už savaitės-kitos, mėne- 
sio-kito lietuvių tautos sūnus, generolas 
Vincas Vitkauskas bus Vilniuje ar Kau
ne! Dėlto jie drąsiai kovoja. Kai oku
pantai apsupo lietuvį partizaną Albiną, 
jis nepasidavė, bet sviedė po priešų ko
jų rankines granatas ir trys jų buvo 
ant syk užmušti, o keliolika sužeista!

Lietuvių tautos atstovų konferencija iš
leido bendrą atsišaukimą į visą Lietuvą, 
į visus lietuvius, raginant dar smarkiau 
kovoti su priešu. Konferencija priėmė at
sišaukimą ir į Amerikos lietuvius, dėka- 
vojantį už paramą, kurią mes siuntėme, 
ir prašantį ateityje darbuotis dar smar
kiau. Konferencija sako, kad busimoji 
laisva Lietuva spręs kiekvieną savo sū
nų ir dukterį pagal tą, kaip jis dirba da
bar, kai mūsų tėvų žeme yra baisioje 
vokiško okupanto priespaudoje.

Mes, Amerikos lietuviai, privalome iš- 
- klausyti mūsų brolių balso: vienykimės, 
pamiršdami praeitį. Gelbėkime jiems,
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teliečiams patinka retkarčiais 
susirinkti, draugiškai laiką 
praleisti. Pelno liko $20.

Ačiū narėms, kurios atsine
šė valgius.

Taipgi įvyko Moterų Sąry
šio suvažiavimas. Buvo labai 
pasekmingas. Kliubo narės 
daug aukavo valgių dėl pietų 
delegatėms.

Buvo surengta vakarienė 
medikalei pagelbai Sovietų 
raudonarmiečiams. Mūsų kliu
bo narės labai daug pasidar
bavo prie to; bet daugiausiai 
dirbo, tai draugai Kukaičiai, 
nes viskas buvo daroma pas 
juos namuose — kepėm ir vi- 
rėm visus valgius. Tie draugai 
nesigailėjo nieko. Už tai ir 
pelno liko.

Tos pačios kliubietės ir dar
kitų prisidėjo prie surengimo 
vakarienės ir dėl Raudonojo 
Kryžiaus.

Teatrališkas Ratelis “Viesu
lą” sulošė labai puikų veikalą 
“Motinos širdis.”- Vaidinimas 
pasisekė labai gerai. Tiktai 
publikos buvo nedaug.

Gaila, kad mūsų- žmonės, 
kurie seniau ateidavo į paren
gimus, dabar tai kliubuose 
praleidžia savo laiką. Jiems 
parengimai “nesvarbu.”

Mūsų kliubas turėjo gegu
žinį pasivaikščiojimą (May 
walk). Tai buvo gegužės 17 
dieną. Oras biskį buvo lietuo- 
tas, bet vistiek vaikščiojom 
apie 50 ypatų.

Mūsų senas biznierius Wil
liam Zinkevičia tai dienai 
Lietuvių Moterų A p š vietos 
Kliubui aukavo kumpį (ham), 
už kurį jam kliubietės taria 
širdingai ačiū! Žemaitė.

Istanbul, Turkija. Ne
žinia, keno submarinai nu
skandino motorinį turkų 
laivuką, 300 tonų.

kuo tik išgalime ir kaip išgalime!
Broliai ir seserys! Baigdamas, aš noriu 

pabrėžti, kad šis kards yra skirtingas nuo 
daugelio kitų karų. Jis yra žmonių ka
ras. Žmonės kariauja prieš nuožmybę, 
prieš fašizmą, už naują gyvenimą, už 
žmonių taiką. Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Wallace andai pareiškė, kad 
šis karas yra tęsinys revoliucijos, kurią 
Amerikos žmonės pradėjo 1776 metais, 
kurią paskui papildė Didžioji Francūzų 
Revoliucija, paskui Centralinės Europos 
revoliucija, paskui Amerikos Civilinis 
Karas, paskui Didžioji Spalio Revoliucija 
Rusijoje. Mes šį karą dėl to turime rem
ti visokiais būdais, visokiomis priemonė
mis.

Aukokime į Russian War Relief Komi
tetą didvyriškiems tarybų respublikų ko
votojams paremti!

Tieskime visokią pagalbos ranką mūsų 
tėvų žemės, Lietuvos, kovojančiai prieš 
barbarišką okupantą liaudžiai!

Vienykimes į tautinį frontą, būrkimės 
į tautinę vienybę, pamiršdami praeities 
nesusipratimus.

Remkime savo krašto, Amerikos, ka
rines pastangas, — pirkime karinius bo
nus ir štampas!

Raginkime Jungtines Tautas atidaryti 
antrąjį frontą Europoje, kad Hitlerio 
govėdos dar šiais metais būtų sunaikin
tos, kad pasaulis būtų laisvas, kad mūsų 
tėvų žemė Lietuva būtų ir vėl laisva; kad 
mūsų tėvynė Ameriką būtų laisva ir sau
gi, kad laisvės prošvaistė nušviestų visą 
pasaulį; kad visos pavergtosios tautos 
būtų laisvos!

Tik vakar prezidentas Rooseveltas 
išleido iš kalėjimo patį žymiausį ameri
kietį anti-fašistą, Earl Browderį; jo pir
mi žodžiai laisvėje buvo šie: kurie kovo
jote už mano išlaisvinimą, dabar visi iš
vien dirbkime už tautinę vienybę, už tai, 
kad greičiau karą laimėtume prieš bar
bariškąjį fašizmą!

Šiandien yra svarbi amerikiečiams die
na — Esu Amerikietis Diena. Pareikšda- 
mi savo lojalumą mūsų krašto vėliavai, 
mūsų prezidentui, mes iškilmingai taria
me, kad Brooklyno ir Amerikos lietuviai 
tvirtai stovi su Amerikos, jos talkinin
kės, Sovietų Sąjungos, ir viso pasaulio 
kovotojais už sutrėškimą fašizmo, už 
ląisvę ir laimingą naują gyvenimą!
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“Kiaulių Vadai”
(Feljetonas)

“Susimušė, susipešė na
ginė su autu...” Šitą dainu
šką dar būdamas Lietuvoj 
tankiai girdėjau. Tuomet 
mano 12-13 metų smegeny- 
nėj tos dainuškos pirmieji 
žodžiai sudarydavo paveik
slą baisiojo “faito” tarpe 
naginės ir auto. Man buvo 
gaila abiejų. Jų savininkas 
— piemuo buvo neutralus 
tame “kare,” arba “isoliacio- 
nistas,” kaip dabar priimta 
vadinti....

Gi šiuo tarpu ir jau A- 
merikoj iškilo “karas” pačių 
piemenų arba kiaulių vadų 
tarpe. Ir, matyti, gerai pa
tyrusių, nes argumentai ir 
faktai vartojami tame “ka
re” tą pilnai patvirtina. 
Kad taip yra, patvirtina 
mūsų ekspertas piemenų 
‘filologijos,” Grigaitis, sa
kydamas: “Smetonukas nori 
pasirodyti, kad ir jis Lietu
voje kiaules ganė, nes jisai 
moka vartoti piemenų kal
bą,” o Michelsonas jį dar 
siunčia kiaules ganyti, nes 
dar nemokąs piemeniškai 
elgtis. Taigi, kaip matome, 
sulig žinovų piemeniškos 
kalbos ir elgesio, eina pie
menų “karas.” Sutinku ant 
99 44-100%.

Priežastis tos vainos?
Ne sulig įstatymų gimu

si “Lietuvių Tautinė Tary
ba,” net iš Čielo tuzino “tė
vų.” Tarybos motina, amži
na atilsį, “Lietuvos Piliečių 
Sąjunga,” atidavė Dievui 
dūšią laike cezaHnės opera
cijos. Ir ve, susidarė padė
tis tokia, kad be “karo”klau- 
simas negalėjo būti išrištas. 
Tam tuzinui “tėvų” besi
džiaugiant savo “beibe,” kito 
kaimo piemenys pradėjo į- 
rodinėti svietui, kad “bei- 
bė” jiems priklauso. “Moti
na” jau paspyrė viedrą, ar
ba, kaip jankiai sako, 
“kicked the bucket”; o ji 
viena galėtų išrišt klausimą: 
kas “tėvas.” Jos nėra. Da
bar priseina “tėvams”—pie
menims dviejų skirtingų 
kaimų, išlyginti tą reikalą.

Na, ir prasidėjo batalija.. 
Pirmiausia, vienas ir kitas 
kyšt liežuvį, toliau sekė špy
gos, vėliau “argumentai,” 
ir generalė piemenų vaina, 
taip, kad net ir priežastis 
“faito” įgavo visai skirtin
gą pobūdį: dabar jau eina 
klausimas — kas ganė kiau
les ir kas dar ne, ir kaip 
pasirodo gerai pataikyta į 
tašką. Kuomet “dokumen
tais” įrodys tą “identifi
kaciją”, kurie ganė kiaules 
ir kurie dar ne, tuomet au
tomatiškai klausimas išsiri
ta — tie, kurie ganė deglą
sias, įgauna titulą kiaulių 
vado, arba “piemens”; gau
na diplomą nuo Grigaičio ir 
Michelsono, ir tampa teisė
tais “papemis” “Lietuvių 
Tautinės Tarybos”; o kurie 
dar neganė, privalo eiti ga
nyti ir išmokti “piemeniš
kai kalbėti ir elgtis.”

Ši “tezė”, moksliškai iš
guldyta “Naujienose” ir 
“Keleivyje”, tik dabar išry
škino viską. Iki šiol man, o 
gal ir daugeliui, buvo ne
aišku, kokių kvalifikacijų 
reikėjo, kad tapti “tautos 
vadais,” sakysime, tokiais, 
kaip Hitleris, Mussolinis, bei 
Smetona.

Reiškia, neganei kiaulių 
arba nemoki piemeniškai 
kalbėti ir elgtis — marš 
kiaulių ganyti; jei moki pie
meniškai plūstis ir elgtis, o 
priedui dar botagu kam nors 
nugaras raižyti — prašom, 
prašom į “Lietuvių Tautinę 
Tarybą.”

Apart to, paaiškėjo ir tas, 
kad per eilę metų “Naujie

Springfield, Illinois
Apie Darbus

Mažesnės angliakasyklos kai 
kurios čionai užsidarė iki ru
dens. Mat, tos kasyklos gele
žinkelio neturi, tai anglį ve
žiodavo sunkvežimiais (tro- 
kais). O kaip oras atšilo, tai 
ir anglies jau netiek daug rei
kia apylinkėj.

Čeverykų išdirbystė tai dir
ba gerai šiuom laiku. Uždar
bis nevienodas; vieni gali ir 
gerokai uždirbti, — kas moka 
ir gerai patyręs prie visokių 
darbų su mašinomis. Ypač, ku
rie dirba nuo kavalkų. Nau
jokas darbininkas turi dirbti 
nuo dienų. Tokiems kompani
ja daug nemoka. Į darbus da
bar daug ima jaunų merginų 
ir vaikinų į tų vietas, kurie y- 
ra paimti į kariuomenę.

Kitos išdirbystės dabartiniu 
laiku ir gi dirba gerai. Mat, 
karo laiko ratas viską suka.

WPA. darbininkų skaičių 
gerokai apmažino, bet jų dar 
daug ir tebedirba. Jie taiso 
gatves, šaligatvius, vieškelius 
ir kitokius darbus dirba. O 
kurie gavo geresnius darbus ir 
geresnę užmokestį, tai tie WP 
A darbus pametė. Pasiliko tik 
tie, kurie jau senyvi ir turi 
menkesnę sveikatą.

Miestas čionai įtaisė vieto
ves automobiliams pasistatyti. 
Tokiose miesto vietose yra į- 
taisyti , tam tikri automatiški 
registrai (myteriai), kurie re
gistruoja,kiek kuris automobi
lis ilgai išstovi. Mokesčio ima
ma 5c į valandą Už automo
bilį. A. Čekanauskas.

“L.” Redakcijai. Draugai, 
‘tamstos klaidą padarėt su ma
no korespondencija, kuri til
po “Laisvės” n-ry 113, Klaida 
padaryta antgalvyje. Turėjo 
būt “Springfield, Illinois,” o 
išspausdinta “S p r i n g f ield, 
Mass.” A. Č.

Nuo Redakcijos. Atsiprašo
me draugo, kad toji nemaloni

nos” ir “Keleivis,” etc., 
praktikavo tą “mokslą” — 

'kalbą ir elgesį diplomuoto 
piemens. Dabar žinome, ko
dėl.

Taigi, šių žodžių pisorius, 
susipažinęs su tomis “taisy
klėmis,” labai nudžiugo, 
smegeninėj užsižiebė lempa 
vilties, patekti į “Tarybą,” 
į parinktųjų tarpą. Žaibiš
kai atsidūrė po lovą, išsi
traukė kufrą su dokumen
tais ir ėmė pertikrinėti, ar 
neturėjo kokių reikalų su 
kiaulėm. Atsargiai peržiūri
nėjo kiekvieną popiergalį. 
Surado, kad turėta reikalo 
su kumpiu, šolderiu, “pork
chops” ii’ košeliena, bet ga
nyti jas čielas ir gyvas — 
nėra dokumento. Labai nu
siminiau, bet žvilgt į vieną 
kufro kampą, į nušvitusias 
akis atsimušė žodis “ganė.” 
Greit pačiupęs “dokumen
tą” atsiskleidžiau: “ganė an
čiukus... be botago; su pie
menimis jokių kalbų ir karo 
neturėjo, nes jų arti nesira
do.” Tai ir visas rekordas. 
Viltis užgeso. Ančiukai šia
me reikale nesiskaito. Rei
kalingos būtinai kiaulės. Be 
jų į “Tautinę Tarybą” neį
leis. Piemeniškos kalbos ir 
elgesio nemoku — visi ma
no šansai tapo su kufru at
gal pastumti po lova ant vi
sados.

Kaip ir kada tas “pieme
nų karas” užsibaigs, mūsų 
“referees” Pijus su Stasiu 
paskelbs, o kol kas vienas 
dalykas aišku: jei nori būti 
valdonu bei ponu ir grąžinti 
Lietuvon 'smetonizmą, pri
valai turėti virš minėtas 
“kvalifikacijas” — “pieme
niškai elgtis ir kalbėti.”

Barbintas.

Belgas 10 Sykių Statytas 
Prie Sienos, o Vienuolik

tą Sušaudytas

London. — Slaptas belgų 
laikraštis, pasiekęs Londo
ną, aprašo, kaip naciai per 
18 mėnesių kankino belgą 
patriotą George Deckersą, 
61-nų metų amžiaus, vers
dami jį pasakyt apie slaptus 
judėjimus Belgijoj prieš vo
kiečius. Dešimt kartų jis 
buvo pastatytas prie sienos 
sušaudymui su “paskutiniu” 
reikalavimu išduot jo tau
tiečių žingsnius bei planus 
prieš hitlerininkus. Kiek
vieną kartą buvo įsakyta 
kariams nutaikyt šautuvus, 
bet vis dar neliepta šaut. 
Pagaliaus, vienuoliktą kar
tą jis tapo sušaudytas.

Belgų vyriausybė Londo
ne įtraukė to žmogaus var
dą į tautinių didvyrių są
rašą.

Amerikiečiai neužilgo ka
riaus prieš vokiečius, kaip 
pareiškė anglų generolas 
Alan Brooke šiaurinėje Ai
rijoje.

Shenandoah, Pa.
Kalbėjo Joi^as Siurba

Gegužės 17 d. Mainierių Sa
lėj, įvyko masinis mitingas. 
Kalbėjo J. Siurba iš Brooklyn, 
N. Y. Mitingą buvo surengus 
LDS 34 kuopa.

Sovietų medikalei pagelbai 
surinkta aukų $32.60. Aukoto
jų vardai bus paskelbti vė
liau.

Šiame mitinge priimta seka
ma rezoliucija:

Rezoliucija
Mes, Shenandoah’o lietuviai, 

susirinkę į masinį mitingą, ge
gužės 17 d., Mainierių Salėje, 
pareiškiame:

Visi daviniai rodo, kad Su
vienytos Tautos dabar yra už
tektinai galingos, kad sumuš
ti barbarišką hitlerizmą šiais 
metais.

Kuomet Sovietų Raudonoji 
Armija dabar veda didžiausią 
ofensyvą Charkovo srity, vi
sam plačiam Rytų Fronte 
kasdien naikina nacių gaujas, 
tai kaip tik šiuo tarpu Hitlerio 
karo mašinai būtų užduotas 
didžiausias smūgis, jeigu A- 
merikos ir Anglijos spėkos 
tuojaus pradėtų antrą frontą 
Vakarų Europoj. Tuo būdu 
būtų pagreitintas hitlerizmo 
sunaikinimas, ir taipgi greitu 
laiku būtų sudaužytas ir Japo
nijos fašistinis imperializmas.

Trokšdami užbaigti karą 
kuogreičiausia, mes raginam 
mūsų krašto vyriausybę dėti 
visas pastangas tuojaus pra
dėti ofensyvą prieš Hitlerį 
vakarų Europoj.

Mes pasižadam visais bū
dais remti tas pastangas. Mes 
pasižadam didesniu pasiryži
mu dirbti, kad pagaminti 
kuodaugiausia reikmenų karo 
tikslams. Mes pasižadam pirk
ti karo bonų ir štampų.

Mes sveikinam prezidentą 
Roosevelta už i š 1 aisvinima 
Earl Browderio, kuris yra vieJ 
nas iš žymiausių Amerikos ko
votojų prieš fašizmą-hitleriz- 
mą. šis prezidento Roose velto 
žingsnis parodo, jog mūsų 
krašto prezidentas trokšta vi
sų Amerikos žmonių didžiau
sios vienybės ir stengiasi A- 
merikos žmones suvienyti di
džiausiam tikslui — sumuši
mui fašizmo-hitlerizmo ir iš
gelbėjimui civilizacijos nuo 
barbarizmo.

K. Naravas,
Mitingo Pirmininkas.

klaida pasitaikė. Ją padare 
spaustuvės technikas, kuris 
pridėsto antgalvius. Abiefns 
Springfieldams yra gatavai iš
lieti antgalviai, tai per klaidą 
draugo korespondencijai pri- 
sektas Springfield, Mass. Atsi
prašome už padarytą jums ne
smagumą. f

Smūgiai, Kuriuos Rau
donieji Lakūnai Kerta

Hitlerininkams
Maskva. — Sovietų orlai

viai xvien pirmadienį Sunai
kino bei sunkiai sužeidė 74 
nacių tankus, 31-ną kanuo- 
lę, 15 mortirų, penkis arti
lerijos traktorius, 272 tre
kus su kariuomene ir reik
menimis, 55 amunicijos va
gonus ir sandėlius; nuskan
dino šešis ginkluotus upių 
laivukus ir užmušė bei pa
vojingai sužeidė apie 2,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
riu. c

PAGERBĖ ANGLUS FAR- 
MERIUS Už DRĄSĄ

London. — Anglų vyriau
sybė apdovanojo medaliais 
farmerį G. W. Mitchellį, jo 
žmoną ir jų samdytą darbi
ninkę Grace Harrison už 
tai, kad jie dirbo lauko dar- 

I bus, nepaisydami vokiečių 
oro bombų, t

’Roma, geg. 22. — Fašis
tų radijas skelbė, kad jų 
submarinas trečiadienį, gir
di, nuskandinęs Amerikos 
karo laivą “Maryland” rū
šies ties Brazilija.

(Niekas nepatvirtina šio 
fašistų pranešimo.)
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Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

F.W.Shalins
(Shalinskas) ;

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold fcxtra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

.KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

šią jų iškilmę širdingai atjau
tė už tai, kad jie latviams la
bai artimi.

Vakarienė buvo puiki. Sve- 
čių-viešnių buvo apie 300, ne
žiūrint, kad įžangos buvo ima
ma $3 nuo asmens.

Buvo įdomių p r a k albėlių, 
kurias sakė atstovai nuo įvai
rių kitų kliubų.

Buvo ir dailės programa. 
Dainavo E. Rockaway School 
Choras, lietuvių choras “Dai
na” ir rusų balalaikų orkestrą, 
su kuria sykiu dainavo gra
žiabalsė mergina. Visi buvo 
tautiškuose kostiumuose.

Tai tiek apie latvių šį 50 
metų jubiliejų.

Menkas Susirinkimas
LDS 5 kuopa laikė savo su

sirinkimą geg. 12 dieną. Narių 
mitingan suėjo vos tik 20, kai 
kuopa turi jų viso net 200. 
šiame susirinkime buvo LDS 
Centro viršininkų rinkimai, 
tai, berods, turėjo sueiti jeigu 
jau ne visi kuopos nariai, tai 
bent pusė jų. Šis susirinkimas 
buvo garsintas per organą 
“Tiesą,” raginta kreipti dėme
sį. Bet... 180 narių tupėjo 
namie, kai 20 narių turėjo už 
juos viską atlikti. Labai blo
gai, draugai!

Toli Nevažiuosi. . .
Gegužės 13 d. nuėjau užsi

registruoti, kad gauti kiek 
skystojo kuro savo automobi
liui. Nuvykau į artimiausią 
publiską mokyklą, žmonių di-

Lietuviu Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prietcliai! 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. Kavaliauskaitė.
B-------------------------------------------------E

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-0191 

džiausios eilės stovi ir laukia 
kol atsidarys raštinės durys. 
“Bus velniava,” pamaniau sau. 
Duos 3 galionėlius, — kur tu 
bevažiuosi ? . . .

Besirūpinant, ateina ir ma
no eilė.

Graži panelė paprašė, kad 
sčsčiaus. Nusėdau. Pradėjo ji 
manęs klausinėti:

— Tamsta turi automobilį 
dėl pasilinksminimo ir dėl biz
nio?

— Taip, —• sakau jai.
Ji dar kiek paklausinėjusi, 

sako: “Aš duosiu tamstai B3.”
Pad ūkavo jau jai ir einu na

mo nudžiugęs, kad gavau 
“B3”. Bet vėliau sužinojau, 
kad “B” pakankamas tik dėl 
biznio, o ne dėl “pležiurio.” 
Biznieriai dabar nusiminę, nes 
jie turi pasirinkti vieną iš 
dviejų — gezoliną vartoti gy
venimui ar išdykavimui. Pa
sirodo, kad business turės būti 
before pleasure . . .

Po pietų, atlikęs biznio rei
kalus, sustojau atlankyti LDS 
5 kp. narę drg. P. Baranaus
kienę. Mat, aš esu paskirtas li
gonių lankytoj um.

Draugė P. B. turėjo sunkią 
operaciją. Radau ją sėdinčią 
krėsle. Džiaugiasi ligonė, kad 
jai pavyko išsisukti nuo mir
ties. Palinkėjęs jai greito pa
sveikimo, traukiau tolinus.

Pakeliui sustojau pas vieną 
stubą ir ten gavau vieną narę 
į LDS 5 kp. Patariau kandida

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS 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.

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 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais. 

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

tei tuojaus važiuoti pas Dr. 
Sugentą patikrinti sveikatą. 
Kai nuvažiavome, tai daktaro 
iškabos jau nebuvo. Suprato
me, kad jis jau Dėdės Šamo 
pašauktas.

Patariau kandidatei nueiti į 
daktaro tėvų namus, tai, sa
kau, mažu dar daktarą rasi 
neišvažiavusį.

Ant rytojaus, turėdamas ton 
apylinkėn nuvežti užsakymą, 
grįžtant namo, užsukau pas 
minėto daktaro tėvus, kad pa
siteirauti ar mūsų daktaras ti
krai jau išvažiavo į karužę.

Sutikau jo tėvą. Jis apsi
verkęs. Sako: “Užvakar žmo
ną išvežiau į ligonbutį ir jai 
ten padarė operaciją. Vakar 
sūnų daktarą išleidau į ka
riuomenę, o šiandien antrą sū
nų turiu siųsti į ligonbutį, nes 
labai serga. Prašau, Raini, pa
gelbėk, kai atvažiuos ambu- 
lansas.... Prieš 10 mėnesių jis 
turėjo akcidentą ir neina ge
ryn, bet prastyn. Kojoje yra 
žaizda, nes jo abi kojos per 
blauzdas buvo sutriuškintos.”

Man jo labai pagailo. Nors 
pats savo ašaras braukiau, bet 
tėvą Sugentą bandžiau ramin
ti. Prašiau, kad jis vengtų di
delio nusiminimo, kad perne
štų tuos gyvenamojo momento 
skaudžius smūgius...

Aš ir mano šeima siunčia gi
liausią užuojautą Jums, ger
biamas Sugentai!

J. S. Rainys



keltuvas ir 10 žmonių išbuvo
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Pagalbos Rusijai Savaitė Walter Givis Mirė

Pareiškimui Sovietų Sąjun
gai pagarbos ir padėkos už 
jos didvyrišką atlaikymą na
cių, birželio 22-ra, kuria na
ciai užpuolė Sovietų Sąjungą, 
bus atžymėta kaipo “Pagalbos 
Rusijai Diena,“ kaip pareiškė 
buvęs New Yorko valstijos gu
bernatorius Alfred E. Smith 
ir buvęs J. V. generalis solici- 
torius Thomas D. Thacher.

Smith ir Thacher sudaro 
tam darbui komitetą ir jau 
gavę iš dešimties gubernato
rių ir 31 miesto majorų prane
šimus, kad jie birželio 22 die
ną savo valstijose ir miestuose 
paskelbs Pagalbos Rusijai Die
na.

New Yorko miesto majoras 
LaGuardia visą birželio 21-os 
savaitę paskelbė Pagalbos Ru
sijai Savaite. Tad didžiausis 
skaičius mitingų - pramogų - 
rinkliavų ir j vyks tą savaitę. 
Tačiau norint išvengti supuo
limo su viso miesto skale ren
giamais veiksniais, daugelis 
organizacijų ir nacionalių gru
pių veiks jau pirmesnę ir se
kamą savaitę.

Pavyzdin, Pabaltijo Kultū
rinė Taryba, kurią sudaro ke
turių tautų — lietuvių, latvių, 
estų ir suomių organizacijos,

Miestas Pagerbė Jūrininkus
Pereitą ketvirtadienį, Na

cionalę Jūreivystės Dieną, 
miestas pagerbė kareivius be 
uniformų — jūrininkus, kurie 
diena dienon plaukioja ant 
mūsų prekinių ir keleivinių 
laivų ant jūrų, kur mirties pa
vojai gręsia ne mažiau, kaip 
atvirame karo lauke ar ant 
šarvuotlaivių.

Laike iškilmingų ceremoni
jų, kurios įvyko Miesto Salės 
aikštėje, pietų laiku, dalyvau
jant daugeliui jūreivių ir šiąip 
publikos 13-kai iš labiausia 
pasižymėjusių majoras La 
Guardia prisegė medalius, o 
112 kitų apdovanoti sidabrinė
mis torpedos sagomis. Pagerb
tieji, Jūrininkų Unijos Nariai, 
nuėjo maršuoti savo unijos pa
rade.

Tarpe specialiai atžymėtųjų 
buvo negrė stewardese Car
men Maria Quinones, taipgi 
du negrai jūrininkai, Alfred 
A. Smith ir Eric Williams. Pir
moji kredituojama savo grei
ta veikla išgelbėjus gyvastį 
moters ir trijų kūdikių, kuo
met laivas Jacinto, ant kurio 
ji dirbo, buvo torpeduotas jū
rose. Taipgi suteikus pirmąją 
pagalbą trims keleiviams jau 
susodinus į gelbėjimosi valtį. 
Gi Smith ir Williams buvo lai
vo Prusa įguloj, kurį paskan
dinus, jie gelbėjimosi valtyje, 
su 4 kitais, atplaukė į Gilberts 
Salas po pergyvenimo 31 die
ną atvirose jūrose.

Tarpe atžymėtų buvo jūri
ninkas Earl D. Wolfe, kuris 
plaukiant p r e k iniu laivu į 
Murmanską pastebėjo priešų 
submariną ir iš kanuolės jį su
šaudė, paskandino.

John Caldas, parinktas -at- 
žymėjimui, nedalyvavo atsiė

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 
PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ .

Jo naujas antrašas.

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

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:

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

tam tikslui ruošia didžiulį pik
niką birželio 14-tą, sekmadie
ni, Rusų Karpatų giraitėj, 556 
Yonkers Ave., Yonkers, N. Y.

Pikniko Visas pelnas skiria
mas Sovietų Sąjungai parem
ti, kad j yiso miesto skale 
ruošiamus saskridžius mūs at
stovai jau galėtų nueiti su ge
roka gatava kasa. Visi lietu
viai yra prašomi tą dieną jau 
dabai* pasižymėti, kaipo vieną 
iš didžiausiu artimos ateities 
veiksmuose.

Paskelbdamas Pagalbos Ru
sijai Dieną, komitetas savo pa
reiškime sako:

“Priežastys, dėl k o mes ti
kimės, kad Amerikos žmonės 
norės sudaryti nacionalę de
monstraciją dėkingumo Rusi
jos žmonėms birželio 22-rą, 
yra išaiškinamos kiekvienoje 
laidoje mūsų dienraščių. Visi 
mes, kurie mylime laisvę ir 
kovojame už laisvę ir teisę 
žmonėms valdytis save be bai
mės užpuolimo, esame skolin
gi Sovietų Sąjungos armijai ir 
žmonėms. Mes manome, jog 
yra tinkama, kad birželio 22 
mes, amerikiečiai, turėtume 
atiduoti pagarbą mūsų di
džiam talkininkui Rusijai.“ 

mime medalio, jis jau buvo 
vėl išplaukęs su laivu ant jū
rų. Jis kredituojamas už sau
giai išvairavimą perpildytos 
gelbėjimosi valties per degan
čius laivo griuvėsius į krantą, 
kuris radosi už šimto mylių. 
Paskui jis nuvedė laivą nai
kintuvą atgal ton vieton, kur 
atrasta dar 5 kitos gelbėjimo
si valtys su žmonėmis ir išgel
bėta.

W. W. Caves atėjo atsiimti 
savo medalio pasiramsčiuoda
mas lazdele. Jis dirbo ant 
tankerio, kuris buvo torpeduo
tas. Būdamas apdegintu, jis 
tačiau nuleido gelbėjimosi val
tį ir vikriai atitraukė nuo lai
vo pirm spėjimo laivui pavirs
ti 75 pėdų aukščio liepsnos 
vulkanu.

Panašiai atsižymėję ir daug 
kitų. Daugelis patys skaudžiai 
nukentėję gelbėdami kitus, 
bet jie vėl ir vėl plaukia į jū
ras, kad pristatyti reikmenis 
po platų pasaulį keliaujan
čioms mūsų, armijoms ir did
vyriškiems Amerikos - talkinin
kams, Sovietų Sąjungai ir Chi- 
nijai.

SVEIKSTA
Onytė Repševičiūtė, Aido 

Choro narė, pereitą trečiadie
nį turėjo gerklės operaciją 
Manhattan ligoninėj, išpjovė 
tonsilius. Operacija gerai nu
sisekus, penktadienį iš ligoni
nės paleido namo. Linkime 
greit sugyti ir vėl dainuoti.

Po generalės registracijos 
cukrui gauti mieste jau išduo
ta dar 4,000 knygelių.

Gegužės 22-rą, ligoninėj, 
mirė Walter Givis, vos sulau
kęs’ 33 metų amžiaus. Pašar
votas namie, 69 Middleton St., 
Brooklyne.

Šiuos žodžius rašant laido
tuvių laikas ir vieta dar ne
buvo žinoma.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Radzevičius.

Walter Givis priklausė prie 
LDS ir šiaip buvo draugiškas 
žmogus, svarbiųjų lietuviškų 
pramogų dalyvis. Pastaraisiais 
keliais metais buvo savininku 
lietuviško kabareto, Green 
Štai- Bar & Grill, 459 Grand 
Street, Brooklyne.

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

štai gegužės 21 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kūras, 
J. Klaščius, savininkas, 
496 Grand Street.
V. Kazlauskas, 
Laikrodininkas "(jewelry), 
55-30 Myrtle Ave.
Dr. Jacob Kauderer, 
Optician, akių daktaras, 
536 Broadway.

NEW YORKE:
Woloschuk & Son Co., 

. Kailinių (furs) Krautuvė, 
v3^3 Seventh Ave. arti

29th Street.
Prašome Laisvės .radijo prog

ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinosi per mūsų, 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Veikiausia, visi jau žinote, 
kad ši buvo mūsų paskutinė 
programa šį sezoną. Noriu tar
ti ačiū visiems garsintojams 
už suteikimą garsinimų, kas 
pagelbėjo mums išlaikyti šią 
programą. Po vasaros poilsio, 
kada ir vėl manome pradėti 
Laisvės Radio programą, ti
kimės kad galėsime jums pa
tarnauti kaip ir iki šiol garsin
dami jūsų biznius.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

Miesto Taryba Priėmė 
Budžetą

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siame Miesto Tarybos posėdy
je priimta 1942—1943 metų 
budžetas miestui. Jo bendra 
suma siekia $777,911,106.70.

Gal dėl įtemptos padėties 
ar šiaip jau nesveikatai užė
jus, tarybininkas Louis Cohen, 
Bronx demokratas, krito as- 
lon posėdžių salėj. Gydytojui 
apžiūrėjus, jį išvežė Bellevue 
ligoninės ambulansu.

Budžetas priimtas maždaug 
tokiu, kokiu pasiūlė budžeto 
taryba ir su majoro siūlytais 
apkarpymais, kas reiškia su
mažinimą visuomenei svarbių 
patarnavimų.

Už budžetą balsavo 23, su
silaikė 3 — brooklynietis de
mokratas Halt, Queens demo
kratas James A. Phillips ir 
New Yorko‘darinėtis A. Clay
ton Powell.

Dikčiai diskusuota ir aštriai 
susikirsta dėl Hart biliaus, ku
ris priverčia bildingų savinin
kus duot medžiagas ir įrankius 
gesinimui gaisrų ir pataisoms 
bildingų, dėl atakų iš oro. Bi- 
lius priimtas.

Tarybininkas Isaacs sako, 
jog tas bilius faktinai buvo jo, 

Ikad didžiumą turinti taryboje 
demokratai pavogė jo origina- 
lį bilių, užmetė kelis priedus- 
pataisas ir pravedė, kaip savo, 
kad pasigrobti kreditą už tą, 
ką jis seniai buvo pasiūlęs ir 
už ką agitavo.

Majoras Atmetė Hears- 
to įkvėptą Biliu

Majoras LaGuardia sugrą
žino Miesto Tarybai jos pir
miau priimtą rezoliuciją, kn
ita pasiūlyta East River Drive 
pavadinti MacArthur Drive.

Savo pastabose dėl atmeti
mo to biliaus sako, kad jam 
“suprantama tarybos entuziaz
mas pagerbti generolą Doug
las MacArthur,” ii1 kad jo 
jausmas tame pilnai supuola 
su tarybos. Tačiau, sako ma
joras, tam “peranksti.” Jis sa
kė, jog Filipinų kovose daug 
oficierių ii’ karių, kurių vai
dai tebėra nežinomi, atidavė 
savo gyvastis.

“Generolas MacArthur,” sa
kė majoras, “būtų pirmuoju 
pageidauti, kad pasiaukojimas 
ir užsitarnavimai jo draugų 
gynime Filipinų būtų atžymėti 
pirmiausia. Tas nei momentui 
nemažina . garbės, kokią gene
rolas MacArthur jau yra sau 
užsipelnęs.”

llearsto ii* jai artimo tono 
spauda, kuri aršiausia kenkia 
nacionaliam vieningumui, pa
sigavo MacArthuro laimėjimą 
ir jo vardą pasipuošimui savęs 
p atri j oti z m o p 1 u n ksn om is.

Manhattan Turėjo Pir
mą Užtemdymą

Manhattan Sala, paprastai 
vadinamoji New Yorko miesto 
centru, 22 ketvirtainių mylių 
plotas buvo visiškai užtemdy
tas pereito penktadienio va
karą. Tamsa tęsėsi per 20 mi
nučių — nuo 9:30 iki 9:50. 
Tokią tamsą miestas pergyve
no pirmu kartu savo gyvavi
mo istorijoj.

Užtemdymo pravedime ir 
miesto sargyboje veikė virš 
3,000 policijos ir 38,000 war- 
denų. Gyventojų toje srityje 
randasi apie 1,800,000. Tvar
ka buvo pavyzdinga, jokių 
tikslių blogumų nepadaryta, 
nors netikslių prietikių pasitai
kė. Vienas wardenas, Samuel 
Fields, 45 m., nukrito 10 pė
dų į kiemą savo namų, 90 Ri
verside Drive, ir sunkiai susi
žeidė.

Bildinge prie 139 E. 35th 
St., laike užtemdymo sugedo

Lot 
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ff ...... =
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės" Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami EuropiŠko 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo klibasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe Ir SUN AI
<♦>

<t>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą <♦>

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

<♦>

<!> <♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>Štai

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

B

Mrs. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa
komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 
figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

tamsoje pakabę tarp 8 ir 9-to 
aukštų. Iššaukta nepaprastos 
padėties policijos grupė, bet ir 
tie su visais įrankiais užsiraki
no antrame keltuve. Pagaliau 
pribuvo 5 radio karai ir kitas 
gelbėtojų būrys. Visi išgelbėta 
be jokios kitos nelaimės apart 
susitru kdymo.

Marcantonio Užgirtas 
Iš Naujo Išrinkimui
Didžiojo New Yorko Indus

trinių Unijų Taryba, CIO, sa
vo posėdyje pereito ketvirta
dienio vakarą užgyrė kongres- 
maną Vito Marcantonio, dar- 
bietį, iš naujo išrinkimui kong- 
resmanu šio rudens rinkimuo
se.

Marcantonio kongrese išsi
dirbo puikų rekordą, kaipo 
žymus karo laimėjimo šalinin
kas kongrese ir kaipo vienas 
iš geriausių gynėjų darbo 
žmonių reikalų.

Gal Ten Geriau Mirti?
Pereitą ketvirtadienį du as

menys pasirinko savo mirties 
vieta RCA Bildingą. Vienu iš 
dviejų buvo Mrs. Jean Has
kell, pasiturinčio brokerio 
žmona, apie 30 m. Ji nušokus 
nuo 65-to aukšto. Kūną rado 
nukritus ant 11-to aukšto.

Už keletos valandų rasta 
užsimušęs William Litzrodt, 
29 m., Mutual Life Insurance 
Co., agentų instruktorius. 
Kompanija turi ofisą to bil- 
dingo 31-me aukšte.

Majoras Susiginčijo 
Su Landis

Majoras LaGuardia pereitą 
ketvirtadienį kaltino Civilinių 
Apsigynimo centralinės įstai
gos direktorių James M. Lan
dis, kad jis “padaręs neatatin- 
kamų tiesai pareiškimų ir pra
vardžiavimų,” kurie, sako ma
joras, “nepadės mūsų karo 
pastangoms.”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Pirmad., Gegužės 25, 1942

Jisai išmetinėjo, kad Landis 
sakęs, jog jis (majoras) esąs 
kaltu “neatsakominguose išsi
reiškimuose,” kurie karo sąly
gose laikomi sekamais po tie
sioginio “davimo informacijų 
priešui.”

LaGuardia atkartotinai yra 
kaltinęs Civilinių Apsiginimo 
centrą nepristatyme New Yor
ko miestui 22,000 plieninių 
kepurių, taipgi kitų reikmenų, 
nors paskyros tam duota.

BROOKLYN, N. Y.
ilgiausia atmintinos dovanos

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., 

Džiuleriai yra gražiausios ir

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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.
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