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Vasara jau čia pat. Kiek
vienam norisi pasilsėti, pasi- 
žavėti gamta.

Bet šiemet didžio krizio lai
kai. Nei vienas neturime 
trauktis nuo savo pareigų.

Draugai korė spondentai, 
mes nuoširdžiai prašome jūsų 
nepadėti plunksnos rūdijimui. 
Duokite daugiau žinių iš savo 
kolonijų: apie lietuvius, apie 
jų veiklą, apie vietos žmonių 
karines pastangas, apie jau
nus lietuvius, pašauktus armi- 
jon ir 1.1.

“Laisvės” špaltos jums pla
čiai atdaros. Kurie buvote pa
ilsę ir pasilsėjote, vėl imkitės 
už darbo.
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Naciai Sušaudė 400 Lietuvių!
<3- a

Antras Frontas Padaryty Galą 
Hitlerizmui, Sako Unijų Vadai

Lietuvių Literatūros Draugi
jos organo žurnalo “šviesos” 
šių metų No. 2 jau išsiuntinė
tas nariams. Jame rasite gra
žios, ugningos poezijos. Rasi
te apie tris žuvusius Lietuvos 
kovotojus nuo kruvinosios na
cių rankos: Jurginį, Glovac- 
kį, Rūką.

Šis žurnalo numeris išėjo 
laiku. Pasistengėme ir pada
rėme.

Dabar jūs, L.L.D. nariai, 
pasistengkite atlikti savo pa
reigas laiku. Visi pasimokėki- 
te narines duokles ir būkite 
geram stovyje.

Dar du galingi balsai i 
pasisakė už antrą frontą 
prieš Hitlerį. Tuo klausimu 
prabilo A. F. Whitney, pre
zidentas Brotherhood of 
Railroad Trainmen, ir Reid 
Robinson, prezidentas CIO 
Mine, Mill and Smelter! 
Workers unijos.

“Antras frontas,” sako

Whitney, “reikštų mirtiną 
smūgį fašizmui.”

“Atidarymas antro fron
to yra dienos klausimas,” 
sako Robinson. Jis nurodo, 
kad antras frontas tuojau 
priverstų Hitlerį padalinti 
savo karines spėkas. To bi-Į 
jo Hitleris, nes tai reikštų 
pradžią jo militarinės ma
šinos pabaigos.

Vokiečiai Teroru Bando 
Pavergti Lietuvius

Trečiadienio ryte radijas pranešė, kad naciai oku
pantai Lietuvoje sušaudė keturis šimtus žmonių. O 
juos sušaudė už tai, kad kas nors nudėjo du vokiečiu. 
Tik už tai! tie barbarai atėmė gyvybę net keturiems 
šimtams Lietuvos sūnų!

Tokio barbarizmo dar svietas nėra matęs. Naciai 
sako, kad jie teroro pagalba padarys lietuvius sau pa
klusniais. Lietuviški parsidavėliai, kurie tarnauja na
ciams, matyt, nepajėgia Lietuvos žmonių nuraminti ir 
priversti juos priimti nacių jungą be pasipriešinimo. 
Tuo būdu naciai pradėjo visuotiną terorą ir masinį lie
tuvių naikinimą.

NACIAI META FRONTAM 
MILŽINIŠKAS SPĖKAS;
RAUDONOJI ARMIJA SU

STIPRINA POZICIJAS

Charlie Chaplinas Užgina Paliuosavimą 
Earl Browderio iš Kalėjimo

Kai žmogus paskaitai lietu
viškų klerikalų laikraščius — 
“Draugą,” “D a r b i n i nką,” 
“Ameriką,” nenoromis turi gi
liai atsidusti:

Kur link eina tie mūsų lie
tuviški kunigai? Kiekvienas 
jų laikraštis pašvinkęs hitle- 
rizmti.

Prisimena man didžiojo A- 
merikos demokrato Tomo Jef- 
fersono susidūrimas su pana
šiais tų laikų kunigais. Jeffer- 
sonas buvo tikintis žmogus, 
bet prisižiūrėjęs į Amerikos 
kunigų darbus, jis visai nete
ko vilties rasti pas juos teisy
bę ir žmoniškumą.

“Iš dvasiškijos aš nesitikiu 
pasigailėjimo,” vieną kartą 
šaukė Jeffersonas, “kunigai 
nukryžiavojo Išganytoją. Šių 
dienų įstatymai n e 1 e i džia 
jiems rankas susitepti krauju, 
bet melu ir šmeižtu jie tebe-1 
gali pilnai naudotis.”

Tuomi jie ir naudojos: plū
do, niekino, šmeižė Jefferso- 
ną ir kitus kovotojus už žmo
nių teises ir laisvę.

Kitą sykį Jeffersonas vėl 
pasakė: “Kunigai ir pirkliai 
nemyli nei vieno žmogaus. 
Kiekvienoje šalyje ir kiekvie
nam amžiuje kunigas visuo
met buvo laisvės priešas.”

Šis Jeffersono pasmerkimas 
kunigijos labai tinka mūsų 
lietuviškiems kunigams, kurie 
kontroliuoja klerikalinę spau
dą. Atvirai šaukti “tegul gy
vuoja Hitleris,” jie negali, bi
jo įstatymų. Bet savo spaudo
je apšlipavotai jie skleidžia 
hitlerinę propagandą ir nuo
dija Amerikos lietuvių protą 
ir sąžinę.

Los Angeles, Calif. — 
Garsusis aktorius Charlie 
Chaplinas sveikina prezi
dentą Rooseveltą už paliuo
savimą Earl Browderio. Sa
ko Chaplinas: “Teisingi 
žmonės supras jūsų žygį. 
Jie supranta ir jie jums pil
nai pritaria, ponas prezi
dente. Dabar Browderis yra 
laisvas ir jis stoja šimtu 
procentų už karo pastan
gas.”

Toliau Chaplinas pakar
tojo savo pirmiau padarytą 
reikalavimą, kad Jungtinės 
Tautos tuojau atidarytų an
trą frontą Europoje prieš 
Hitlerį. Jis sako, kad Hit
leris bus sumuštas tiktai 
suvienytomis visų tautų pa
stangomis.

Ch. Chaplinas nuoširdžiai 
sveikina Raudonosios Ar
mijos didvyriškas kovas.

STILWELL SAKO, BURMA REIKIA AT
KARIAUTI IR GALIMA ATKARIAUTI
New Delhi, Indija. — Čio

nai pribuvęs amerikietis 
generolas Stilwell padarė 
pareiškimą spaudai apie 
Jungtinių Tautų nepasiseki
mus Burmoje. Mat, Stilwell 
buvo paskirtas vadovauti 
chinų armijai tame fronte 
Jis sako, kad Burmoje 
Jungtinės Tautos apturėjo 
be galo skaudų smūgį ir to 
nereikią slėpti. Jis mano, 
kad Burma yra labai svar
bi šalis šiame kare ir ją rei

kia nuo japonų atkariauti. 
Stilwell mano, kad Buimą 
galima atkariauti, jeigu tik
tai Jungtinės Tautos nu
spręs tatai padaryti.

Didžiausia nelaimė anglu 
armijos Burmoje buvo ta
me, kad jinai neturėjo lėk
tuvų ir simpatijos vietos 
žmonėse. Stilwell vadovavo 
chiniečiams, bet kai chinie- 
čiai pribuvo anglams pagal
bon, jau buvo per vėlu Bur
ma išgelbėti.

Meksika Pasirengus Pa
skelbti Karą Ašiai

MEXICO CITY. — Mek- 
sikos prezidentas Cantacho 
ir visas jo kabinetas stoja 
už paskelbimą karo fašisti
nei Ašiai be tolimesnio ati
dėliojimo. Taipgi Meksikos 
žmonės, ypatingai organi
zuoti darbininkai, reikalau
ja, kad karas būtų paskelb
tas. °
. Pabaigoje savaitės susi
rinks Meksikos parlamen
tas ir prezidentas pasiūlys 
tuojau paskelbti karą Vo
kietijai, Italijai ir Japoni
jai. Manoma, kad parla
mento didelė narių didžiu
ma yra tokios pat nuomo
nės, kaip prezidentas Ca
macho ir kabinetas.

Bijo Užpuolimo ant 
Philadelphijos Miesto

EXTRA
LONDON, geg. 27. - 

Apie sušaudymą Lietuvoje 
400 žmonių žinia atėjo iš 
Stockholm©, Švedijos. Lie
tuvius sušaudė vokiečių mi- 
litarinė vyriausybė. Prane
šimą padarė nacių komisa
ras Lietuvoje gen. Von Rin- 
telen. Jis pasakė, kad buvo 
sušaudyta po du šimtu žmo
nių už kiekvieną nužudytą 
nacį — o buvo nužudyti du 
naciai. Lietuviai buvę su
šaudyti palaikymui “tvar
kos ir ramybės” Lietuvoje. 
Sušaudytus Lietuvos patri- 
jotus Rintelen pavadino “sa- 
hotažninkais.”

LONDON. — Bulgarijos 
valdžia sušaudė 78 karei
vius ir suareštavo 1,000 ci
vilinių žmonių. Jie visi kal
tinami simpatiziavime So
vietų Sąjungai.

Pastebėjau, kad Buivydo 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
šaukia savo “suvažiavimą” 
Pittsburghe birželio 28 d. — 
prieš pat SLA seimą. Matyt, 
Buivydas, Stilsonas, Grigaitis, 
Montvydas ir Michelsonas pa
sitars, kaip nacišką smalą vir
ti Susivienijimo seime.

Ta visa menševikų grupė 
pasidarė parazitiška uodega 
prie SLA.

Rooseveltas Sumažina 
WPA Projektų Išlaidas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas siūlo suma
žinti WPA projektams iš
laidas ant $185,000,000 1948 
metais. Šiais metais bus iš
leista $465,000,000 bet 1943 
metais užteksią $280,000,- 
000. Šiandien prie WPA 
dirba 795,000 darbininkų, o 
1943 metais užteksią apie 
400,000. Prezidentas mano, 
kad šimtai tūkstančių tų 
darbininkų gali gauti dar
bus pramonėje bei ant far-
mų.

Obalsis geras. Tiktai lai jis 
nepasilieka ant popieros.

Gegužės 17 d. įvyko Lite
ratūros Draugijos 12-to Ap
skričio konferencija Wilkes 
Barre, Pa. Buvo iškeltas obal- 
sis: Kiekvienas draugijos na
rys šiame apskrityje turi pa- 
simokėti duokles prieš liepos 
1 . dieną I

Stamford, Conn., LLD kuo
pelė teturėjo tris narius, šie
met visi tie trys nariai jau pa- 
simokėjo duokles ir dar gavo 
keturius naujus narius. Dabar 
kuopa jau turi septynias na
rius.

Matote, galima kai kurių 
kuopų narių skaičių padvigu
binti.

Stamfordo kuopelės pavyz
dį turėtų pasekti kitos kuopos.

Anglai Bombardavo 
Francūziją

London, geg. 25. — Visą 
dieną Anglijos lėktuvai 
daužė Franci jos uostus, ku
riuos naciai naudoja karo 
reikalams. Kiti anglų lėk
tuvai vedė mūšius su nacių 
lėktuvais ant Kanalo. Anglai 
neteko dviejų lėktuvų.

Coughlinas bus Toliau 
Valdžios Tyrinėjamas
Washington. — Čia eina 

kalbos, kad katalikų bažny
čios viršylos siūlo išsiųsti 
kunigą Coughliną į kliošto- 
rių, jeigu valdžia sutiktų 
nutraukti tyrinėjimą jo na
ciško nusistatymo. Bet Tei
singumo Department© žmo
nės sako, kad visa ta cough- 
liniečių šaika ir jų žurna
las “Social Justice” bus to

Philadelphia, Pa., geg. 25 
d. — Miesto majoras Samu
el kalbėjo Pennsylvanijos 
komisi j onierių konvenci j o j e 
ir išreiškė didelę baimę, kad 
naciai gali atlėkti ir bom
barduoti Philadelphiją. To
dėl jis ragino gyventojus 
savanoriai stoti į civilinį ap
sigynimą —reikia wardenu, 
ugniagesių, slaugių ir 1.1. 
Jis sako, kad Philadelphi- 
jab reikia mažiausia 50,000 
savanorių dėl civilinio ap
sigynimo.

Nuskandino Dar 3 
Laivus

New York. — Gautas 
pranešimas, kad Ašies sub- 
marinai nuskandino tris * 
Jungtinių Tautų laivus — 
vienas laivas p r i klausė 
Jungtinėms Valstijoms, ki
tas holandams, o trečias 
norvegams. Su laivais žuvo 
dešimt jūrininkų.

Belgijoj naciai suareštavo 
60 patrijotų. Paryžiuje su
ėmė 80 francūzų. Visuose 
nacių okupuotuose kraštuo
se auga liaudies bruzdėji
mas prieš fašistinius barba
rus.

LONDON. — Gautas pra
nešimas, kad Raudonoji Ar
mija, vadovaujama maršalo 
Timošenko, prasimušė pro 
nacių liniją viename fron
to sektoriuje.

Vartojo Degančias Kul
kas Kerčo Mūšiuose
Maskva. — Raudonosios 

Armijos organas “Raudono
ji žvaigždė” rašo, kad na
ciai ant Kerčo pusiąusalio 
vartojo degančias kulkas. 
Daugelio raudo narmiečių 
drapanos buvo padegtos.

Hitleris Būvio Susišaukęs Ge
nerolus ir Jiem Grūmojo

liau tyrinėjami ir j ieškoma 
jų ryšių su naciais. Bažny
čia gali daryt, ką ji nori su 
savo kunigu, bet valdžia sa-

Hitleris Sveikino Argen
tinos Vice-prezid.

Berlin. — Ir Hitleris pa
siuntė pasveikinimą ir lin
kėjimus Argentinos vice
prezidentui Castillo, kuris 
dabar eina prezidento pa
reigas. Castillo priešingas 
įtraukimui Argentinos į ka
rą prieš Vokietiją.

Maskva. — Gauta prane
šimas, kad Hitleris susišau
kė vadovaujančius genero
lus ir pareiškė jiems, kad 
jis netoleruos jų reikalavi
mo Hitleriui pasitraukti iš 
karo vadovybės. Tuo reika
lu Hitleris buvo sugrįžęs 
Berlvnan iš lytinio fronto. 
Po konferencijos vėl išvy
ko į frontą.

Maskva, geg. 26. — Iši 
Charkovo fronto praneši
mai kalba apie žiauriausius 
mūšius su naciais. Naciu 
generolas Bock sutraukė i 
Izium-Barvenkovo sektorių 
didžiausias mechanizuotas 
spėkas ir bando prasimušti 
pro Raudonosios Armijos 
linijas. Vienoje atakoje na
ciai panaudojo 150 tankų. 
Mūšiai eina diena ir nakti.

Aštriausi susirėmimai ei
na į pietus nuo Charkovo 
Izium-Barvenkovo apylin
kėje.

Matyt, gen. Bock pasimo
vęs yra paaukoti tūkstan
čius nacių bandymui at
stumti Raudonąją Armiją 
pietus nuo Charkovo.

Iš savo pusės, Raudonoji 
Armija atmuša visas nacių 
atakas, sustiprina užimtas 
pozicijas ir palengva stu
mia priešą atgal.

Paimti nacių tankai paro
do, kad jie buvo padalyti 
pereitą žiemą. Taipgi paim
ti nelaisvėn vokiečiai yra : 
šita frontą atsiusti rezer-

V V C-

■ vištai.
Raudonoji Armija atmu

ša visas priešo atakas ir už-i 
ima naujas pozicijas. Viena 
nacių ataka buvo taip sėk
mingai atmušta, kad jie tu
rėjo pasitraukti atgal, pa
likdami mūšio lauke 1,000 
užmuštu. Raudonarmiečiam 
pavyko užimti keletą svar
bių punktų.

Labai svarbu tas, kad Ti
mošenko privertė Hitlerį 
kariauti ten ir tuo laiku, 
kurį Timošenko parinko 
Juo ilgiau kova prie Char
kovo eina, tuo daugiau Hit
leris yra priverstas pakeisti 
savo planus. Vadinasi, ini
ciatyva randasi Sovietų 
rankose.

Susikirtimas Tarpe Murray ir 
Lewis Mainierių Un. Taryboj

Washington. — United 
Mine Workers of America 
Pildomoji Taryba laiko su
sirinkimą. Kadangi Phil 
Murray, CIO, yra mainie
rių unijos vice-prezidentas, 
tai ir jis dalyvauja ( posė
džiuose.

Kaip žinoma, tarpe Mur
ray ir John L. Lewis jau se
niai santikiai yra labai į- 
tempti. Murray neduoda 
Lewisui bosauti CIO judėji
me. Tai viena, antra — Le
wis neremia šio demokrati
jų karo prieš fašizmą, tuo 
tarpu Murray deda visas 
pastangas, kad karas būtų 
laimėtas.

•Manoma, kad Lewis dės

pastangas Murray išmesti 
iš mainierių unijos vice
prezidento vietos, — o gal 
ir iš pačios unijos.

Lewis jau seniai reika
lauja, kad CIO sugrąžintų 
mainierių unijai “paskolą.” 
Reikalauja $1,680,000. O 
tuos pinigus mainierių uni
ja išleido laike organizavi
mo CIO ir neorganizuotų 
darbininkų. Murray teigia 
kad finansiškai prie to or
ganizavimo prisidėjo ir ki
tos unijos, tagiau jos ne
reikalauja jokio atmokėji- 
mo. Tai buvo visų organi
zuotų darbininkų pastangos 
suorganizuoti neorganizuo
tus.

Anglijos Darbiečiai Da
lyvaus Valdžioj, 

Rems Karą
London. — Anglijos Dar

bo Partija laiko suvažiavi
mą. Buvo pasiūlymas, kad 
partija keistų savo poziciją 
atsinešime linkui valdžios. 
Norėta, kad konvencija nu
tartų Darbo Partiją iš
traukti iš koalicinės val
džios ir sudaryti opoziciją. 
Bet konvencija šitą pasiū-1 
lymą griežtai atmetė. Už, 
tai, kad pasilikti valdžioje; 
ir tęsti pirmesnę karo re-1 
mimo politiką, balsavo at
stovai 2,3X9,000 narių, o už 
keitimą politikos balsavo 
atstovai 164,000 narių.

Darbiečių konvencija pasi
sakė už vedimą karo iki 
pilnos pergalės prieš fašis
tinę Ašį.

Amer. Bombnešiai Nu
skandino Nacių Sub

marine
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Gautas pranešimas iš 
Ceara, kad ten, Atlantike, 
Jungtinių Valstijų bombi- 
niai lėktuvai užtiko nacių 
submariną ir jį nuskandino. 
Submarines buvo užpultas, 
kai jis buvo išsikėlęs ant 
vandens ir ilsėjosi. Kai lėk
tuvai užklupo, jis nebepa- 
spėjo nusileisti į vandenį.

Berne, Šveicarija. — Pra
nešimai iš Belgrado sako, 
kad okupantai naciai nuta
rė įvesti naują bausmę 
prieš nepaklusnius jugosla
vus. Visi, kurie naciams 
prasižengs, bus viešai mies
tu aikštėse rykštėmis pla
kami.
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Kas Toliau?
Amerikinis generolas Stilwell, vadova

vęs chiniečių kariuomenei Burmoje, 
šiaip taip pasitraukė į Indiją. Nuvykęs 
Indijon, jis atvirai ir viešai pareiškė: Ja
ponai mus Burmoje pekliškai sumušė. 
Bet toliau šis sugabus ir pilnas energi
jos generolas pabrėžė, kad japonai ka
riai nėra koki tai viršžmogiai, nėra ko
ki tai genijai. Jie yra toki kariai, kokius 
turi Jungtinės Tautos. Jeigu japonams 
pavyko Jungtinių Tautų kariuomenę 
Burmoje sumušti ir visą Burma užval
dyti, tai tik dėlto, kad jie turėjo dau
giau ginklų, daugiau orlaivių, daugiau 
kariuomenės.

Kitais žodžiais, jei Jungtinės Tautos 
būtų turėjusios tiek ginklų ir karių, kiek 
turėjo japonai, tai pastarieji nebūtų gen. 
Stilwello vadovaujamos armijos sumušę 
ir Bumą tebebūtų Jungtinių Tautų ran
kose.

Kodėl gi Jungtinės Tautos turėjo per- 
mažai kariuomenės, permažai orlaivių, 
permažai ginklų, nei vienos anti-orlaivi- 
nės kanuolės? Kas dėl to yra atsakomin- 
gas? Kas kaltas?

Sunku dabar atsakyti. Tas, be abejo, 
išaiškės vėliau. Bet šiandien yra skau
du apie tai mąstyti. Skaudu, nes mes 
jaučiame, mes žinome, kad buvo galima 
išvengti tos katastrofos, jei būtų geriau 
ir laiku susirūpinta.

Generolas Stilwell ir daugiau pasakė. 
Jis, būtent, pasakė, kad Jungtinių Tau
tų jėgos sugrįš į Burma ir japonai iš 
ten bus išmušti.

Tai drąsinąs ir raminąs pareiškimas 
ir mes jaučiamės, kad generolas Stilwell 
žodžių veltui neeikvoja. Ką jis sako, tą 
jis mano. Ką jis mano, tas yra galima.

Pasitikime, kad po šitų skaudžių pa
mokų, Jungtinės Tautos smarkiau imsis 
naujų ir drąsesnių žygių ne tik Ramia
jame Vandenyne, bet ir Europoje.

Negerai, Negerai!
Dienraštis “PM” skelbia, kad Bostono 

miesto taryba nutarė suvaržyti laikraš
čių pardavinėjimą tame mieste. Be jokių 
svarstymų, be jokių apgalvojimų, miesto 
tarybos nariai vienbalsiai praleidę tokį 
tarimą, kuris draudžia specialiams, be 
leidimo laikraščių pardavinėtojams par
davinėti laikraščius, spausdinamus ne 
Mass, valstijoj. Kiekvienas laikraščių 
pardavinėtojas Bostone nuo dabar, jei 
jis norės pardavinėti, sakysime, New 
Yorko dienraščius, jis turės gauti iš 
miesto specialį leidimą ir už .jį užsimo
kėti $10 metams.

“PM” skelbia, kad tas sumanymas ir 
patvarkymas yra sugalvotas Hearsto, 
Hitlerio bičiulio, kurį “PM” smarkiai 
kritikavo, kurio pro-naciškus rašymus 
šis dienraštis yra iškėlęs aikštėn. Tas 
visas dalykas, sako “PM,” yra atsuktas 
griežtai prieš šį dienraštį, kuris buvo 
plačiai pardavinėjamas Bostone. “PM” 
skelbia, kad tokis pasimojimas yra nie
kas daugiau, kaip varžymas spaudos 
laisvės, kad tokis pasimojimas neša dide
lę žalą Amerikos žmonėms.

Mes sutinkame su “PM” nupmone. Mes 
manome, kad tas, ką Bostono miesto ta
ryba padarė, žemina to miesto vardą, 
kad tas užduoda smūgį spaudos laisvei.

Mes pilnai sutinkame su “PM,” kad 
tam viskam smarkiai dirbo Hearsto a- 
gentai, kurie Bostone yra gan stiprūs.

Bostono žmonės, aišku, netylės. Jie 
tars savo žodį prieš tokius žygius, ku
rie žemina miesto vardą Amerikos žmo
nių akyse, kurie yra žalingi mūsų kraš
tui.

Ta-

(Lietuvių Literatūros Draugijos Nariams ir Kuopoms)
1. Birželio mėnesio specialis duoklių mokėjimo vajus; 

Visos Draugijos kuopos turi šaukti ir turėti gerus- 
skaitlingus mitingus birželio mėnesį. Vyriausias klausi
mas: duoklių rinkimo ir mokėjimo klausimas. Lai bus 
specialis šio mėnesio vajus. Mūsų obalsis turi būti: Vi
si nariai gerame stovyje iki liepos pirmos dienos.

Susirinkimuose reikia pasidalinti darbu ir pasileisti 
darban iškolektavimui duoklių iš tų narių, kurie dėl vie
nos ar kitos priežasties nedalyvaus susirinkime ir tebėra 
duoklių nemokėję. Reikia juos aplankyti ir duokles iš- 
kolektuoti.

Narių duokles tuojau, reikia siųsti Centran — nelauk
ti nei savaitės, nei kelių. Pabaigoje birželio mėnesio 
Draugijos Centro Komitetas laikys susirinkimą ir spe
cialiai svarstys visos organizacijos, visų narių, apskri
čių ir kuopų reikalus. Jis turės turėti informacijas apie 

(kiekvienos kuopos stovį.
2. Šiemet Draugijos knyga bus “Amerikos Demokra

tijos Steigėjai.” Tai bus didžiulė knyga ir tai tokia kny- 
■ga, kokios iki šiolei nebuvo visoje lietuvių literatūroje.
i Centro Komitetas nori šią knygą paskleisti ir už Drau
gijos sienų. Mes esame padarę ir bus plačiai paskleista 
specialūs kortos rinkimui šitai knygai prenumeratų. 
Kiekvienas lietuvis, kuris nėra Literatūros Draugijos na
rys, iš anksto užsiprenumeruodamas, gaus knygą už $1.

Todėl prašome visus Draugijos narius pasidarbuoti rin
kime knygai prenumeratų. Draugijos nariai, žinoma, kny
gą gaus veltui.

3. Draugijos iždo padėtis: Viskam smarkiai pabran
gus, kuopos ir nariai turi susirūpinti Draugijos veiklos 
finansavimu. Centro Komitetas yra pasimojęs duoti na
riams už tą mažą metinę duoklę viską, ką ir pirmiau 
duodavo prieš kainų pakilimą. Todėl prašome narių ir 
kuopų pagal išgalę paaukoti Centro iždan. Mes turime 

apie 180 kuopų. Jeigu kiekviena kuopa paaukos tik po 
du ar tris dolerius, jau pasidarys graži suma pinigų ir 
Centro iždas tuojau sustiprės.

Todėl būkite tokie geri Draugijos patri jotai ir nepa
mirškite iš kuopų iždų paaukoti Centrui arba ant vietos 
parinkti tam reikalui aukų.

Matote, mūsų greitos veiklos programa per birželio 
mėnesį nėra didelė, bet labai svarbi mūsų Draugijai. O 
mūsų Draugijos reikalai yra viso lietuvių judėjimo rei
kalai.

Prašome visų kuopų savo susirinkimuose šituos tris 
punktus paskaityti ir apsvarstyti..

A. Bimba,
LLD Pirmininkas.
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Vaizdas ant salos Madagaskar, kurią neseniai okupa
vo angly kariuomene. Ši sala priklausė Vichy Fran- 
cijai. Ji randasi labai strategiškoj vietoj prie Afrikos.

Puikus Atsiliepimai

stambių aukų savo dienraš
čiui. Šią savaitę vėl aukojo 
“Laisvei” $5.00 ir penkius 
dolerius Sovietų medikalei 
pagelbai.

Jonas Ragauskas, iš Shel
ton, Conn., paaukojo $2 ir 
E. V. Navickas, iš Ansonia, 
Conn, aukojo $2.00. K. Zin- 
skienė, iš Medford, Conn., 
užsimokėjo už prenumeratą 
metams ir aukojo $2. M. Sa- 
vukaitiene iš Muse, Pa. au
kojo $1.00 ir A. Philipse, iš 
Stamford, Conn., aukojo 
centus.

George Raulinaitis 
Lost Creek, Pa. aukojo
“Laisvei” ir linki, kad kuo 
greičiausiai Sovietai 
talkininkai sumuštų
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iš

ir ju 
Hitle-"

konfe-

• v reis-Mokytojas: — Ką 
kia žodis našlė?

Mokinys: — Reiškia 
dusią moterį, kuri su 
vyru taip ilgai gyveno, kad 
jis numirė.

vė
savo

Nepaprastai Įdomus, Turiningas 
ir Svarbus “Šviesos” Numeris

Išėjo iš spaudos bertaininio Literatū
ros Draugijos žurnalo “Šviesa” No. 2- 
ras. Tai numeris už balandžio, gegužės 
ir birželio mėnesius.

šis “šviesos” numeris yra nepaprastai 
turiningas, labai žingeidus. Jo puslapius 
margina Europos lietuvių poetų poezija, 
sukurta karui prasidėjus, sukurta po 
birželio 22 dienos, sukurta jiems išvy
kus iš Lietuvos, jiems esant Sovietų Są
jungos gilumoje..

Poetai Liudas Gira, Salomėja Neris, 
Jonas Šimkus, Antanas Venclova ir Kos
tas Korsakas vyrauja šiame “Šviesos” 
numeryje. Be to, telpa eilėraščių ir An
tano Rūko, poeto, kurį naciai barbarai 
nužudė; telpa poezijos ir Vytauto N. 
Montvilos, kuris, karui prasidėjus, buvo 
įkištas į Kauno kalėjimą, o šiuo metu gal 
jau kur nors yra negyvas, — nacių nu
žudytas. Telpa trumpas aprašymas (ir 
atvaizdai) apie kitus du žymius lietuvių 
tautos sūnus, kritusius nuo nacių bude
lių kulipkų — Juozą Jurginį ir Pijų Glo- 
vackį.

Šis “Šviesos” numeris — retenybė ir 
naujanybė Amerikos lietuviams. Iki šiol 
tokio turiningo, tokio įdomaus, tokio ak
tualaus “šviesos” numerio mes dar, tur
būt, nesame turėję.

Ir jis išėjo kaip tik laiku, kai sukan
ka metai nuo prasidėjimo vokiečių-Sovie- 
tų karo.

Skaitydamas šiuos kūrinius, skaityto
jas ne tik pasigrožės, bet jis ir užsiar- 
tavos didesne neapykanta prieš Lietu
vos ir Amerikos didžiausį priešą — ru
dąjį žvėrį, nacišką hitlerizmą.

Slavai ir Mes
I

L. Pruseika “Vilnyje” rašo:
“Amerikos čechoslovakų Tautinė 

ryba paaukojo Rusijos Karo Fondui
(Russian War Relief) penkis tūkstan
čius dolerių.

“Tarybos pirmininkas profesorius J. 
Zmeral sako, kad tai ne paskutinė auka.

“Socialistams artimas Leo Kšycki, 
Amalgameitų Rūbsiuvių unijos vice
pirmininkas, Amerikos Slavų Kongrese 
lošia vadovaujančią rolę.

“O keleiviniai ir naujieniniai pliuškiai 
zaunija, kad Slavų Kongresas yra ‘ko
munistų įrankis’.”

Taip, slavai, ypačiai čekai, labai žmo
niškai, labai nuoširdžiai remia karžygiš
kus Sovietų Sąjungos didvyrius, mušan
čius visos žmonijos priešą, rudąjį žvėrį.

Amerikos lietuviai taip jau nesnau
džia. Jie taipgi duosniai aukoja tam rei
kalui, tik bėda tame, kad ne prie visų 
mes kol kas spėjame prieiti ir paprašyti 
pagalbos.

Nepaisydami pro-naciškų organų (“Ke
leivio,” “Naujienų” ir jiems panašių) 
ambrinimų, mes turime eiti pas žmones 
ir akstinti juos prisidėti prie to svar
baus, prie to didelio darbo — rėmimo 
Russian War Relief Komiteto.

Tam didžiausia proga susidarys birže
lio 22 dieną, kai po visą šalį bus daro
mos rinkliavos SSSR didvyriams pa
remti.

Bulgarijoj
Iš Bulgarijos pranešama, kad Sofijos 

mieste neseniai teismas nusmerkė mirti 
22 darbininkus, jų tarpe buvo Bulgarijos 
darbininkų vadas, A. Stojanovas, komu
nistas.

Bulgarija, kaip žinia, yra nacių val
doma, nors ir neoficialiai. Bulgarijos 
valdovai, su karalium Borisu priešakyje, 
stengiasi ugnimi ir kardu išnaikinti 
kiekvieną, kuri eina prieš nacius. Be 
abejo, ne dešimtimis, bet šimtais ir tūks
tančiais jie žudo bulgarus, kovotojus, už 
laisvę. Bet reakcininkams, nacių talki
ninkams jų pasimojimai nepavyks. Bul
garijos žmones eina su Sovietų Sąjunga 
ir visomis Jungtinėmis Tautomis. Visos 
liaudies fašistai neišnaikins. Anksčiau 
ar vėliau ji atkeršys nevidonams už visus 
jų kruvinus darbus!

Vis plačiau pradedama į- 
matyti reikalą platinimo 
dienraščio “Laisvės” ir pri
metimą jo pasilaikymui 
daugiau aukų. Naujų skai
tytojų pereitą savaitę ga
vome nuo šių asmenų:

Mary Jančiuliene iš Wil
kes-Barre, Pa., prisiuntė 
metinę prenumeratą; A. 
Kraujalis, iš White Plains, 
N. Y., taipgi gavo metinę 
prenumeratą; J. Grybas iš 
Norwood, Mass, gavo pus
metinę prenumeratą; aš 
pats irgi gavau pusmetinę 
naują prenumeratą. V. Kar
tonas iš MaspetK, N. Y. (tū
lam laikui gyvena ir dirba 
Connecticut valstijoj) ir P. 
Kapickas iš Brooklyn gavo 
po vieną naują skaitytoją.

Aukomis irgi turim kuom 
pasidžiaugti, 
brooklynietis,
už prenumeratą metams ir 
aukojo $8.50. V. Vitkus iš
reiškė širdingų linkėjimų 
dienraščiui gyvuoti ir pla
tintis.

Y Vitkus, 
užsimokėjo

Jurgis ir Juze Žilinskai, 
iš Suf field, Conn, užsimo
kėjo savo prenumeratą me
tams ir paaukojo $4.00 dien
raščiui.

Man lankantis Bostono a- 
pylinkėję dienraštį apdova
nojo keletas gerų patriotų. 
P. Andreliūnas, W. Somer
ville, Mass., užsimokėjo 
prenumeratą metams įr pa
aukojo $4.00. Charles Ru- 
kis, Montello, Mass, (apdova
nojo $3.00. Jis taipgi auko
jo du dolerius Sovietų me
dikalei pagelbai. K. Aksimi- 
tauskas, iš Hartford, Conn., 
“Laisvei” paaukojo $2.00 ir 
tris dolerius Sovietų medi
kalei pagelbai. M. Gutaus- 
kienė, iš Montello, Mass., 
Earl Browder išliuosavimo 
proga dienraščiui aukojo 
$1. Louis šalabaitis, iš Mon
tello, Mass, nusiskundė ser
gąs, bet “Laisvei” vistiek 
aukojo $1.00.

Mikolas Liepus, kuris tu
ri taverną 324 Devoe St., 
Brooklyne, dažnai išmeta

LDS. 9-to Apskr. 
rencija, laikyta balandžio 
26 d., nutarė paremti savo 
dienraštį su auka $5. Tai
gi Wm. Mickelaitis, Apskri
čio iždininkas, prisiuntė mi
nėtą dovaną.

Gi Adele ir Povilas Kval- 
kauskai iš Zion Grove, Pa. 
pasipirko “L.” bendrovės 
šėrų už $10.00.

Visai gražus pasirūpini
mas savo dienraščiu. Šeši 
nauji skaitytojai ir gražus 
žiupsniukas piniginės para
mos.

Širdingai dėkojame už 
gražią paramą draugams, 
kurių vardai aukščiau su
minėti ir tikimės, kad kiti 
dienraščio skaitytojai juos 
paseks — pribus į talką 
gauti naujų skaitytojų ir 
išmes doleriuką kitą aukų.

P. Buknys.

GALAS GANDAMS
—Tai tamsta kariuome

nėj dabar tarnauji?
—Nieko panašaus, — at

sakiau penktam kolonistui.
—Kaip tai, juk ir jūsų 

mamytė man taip sakė!
—Nieko panašaus, — vėl 

pakartojau.
—Tai išeina, kad aš me

luoju !
—Nieko panašaus, — at

kirtau jam.
—Ar aš kvailas, ar tams

ta?—klausia nustebęs kolo
nistas.

—Nieko panašaus, — at
šoviau.

—Tai kodėl mes būdami 
protingi negalime susišne
kėti ?

—Nieko panašaus, sakau 
tau, kad nieko panašaus!

—Seniai, a. a. mano tė
vas man sakė, kad su dur
nu du turgu, o su plikiu nėr

HOBO: — Ką čia dabar 
veiki, skaitydamas tą madų 
laikraštį?

JO SĖBRAS: — Nagi, jei 
mes norime pasipelnyti, tu
rime žinoti, kur įsiūtos ki
šenes.

—Nieko panašaus!!! — 
garsiai surikau.

Taip ir išsiskyriau, nepa- 
skleidęs jokio gando.

NERAMUS PILIETIS

A

Dalis Amerikos kovotoją lėktuvą formacijos ant vienos bazės Australijoje. Prieš 
šiuos lėktuvus japonai negali pasirodyti.

: ... ''

Visokiais neramumais į- 
baugintas, jis negali nei ra
miai miegoti: kaip tik kas 
kur subilda, tuoj griebęs 
pištalietą eina vagilio jieš- 
koti, kurį jam teko tiktai 
susapnuoti.

PATRIJOTĖ

Kuomet auksą konfiska
vo, patrijotė vyrui savo lie
pė valdžiai pristatyti net 
auksinę jos žuvytę.

Hitleris jau tūlą laiką 
Muša vokiečius nagaika, 
Bet už tai jie net ant kelių 
Pripažįsta jam tą galią...

Kas šturmuoti dar mėgina, 
Lai jį karas pamokina: 
—Nesiusk, brolau, būk ge

ras,
Matai, kas žemėj daros!

Prof. Krienas.
♦

MB
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ivių Svetainėje, 
tėmyti laiką.

Chinai darbininkai ant pečių nesą karo 
kalnus.

lahai malonu turėti 
drauges mūsų tarpe, 
gali pašvęsti savo lai- 

triūsą dėl radijo prog-

reikmenis per aukštuosius Himalajaus

<Ya n c es K r a k a i č i ū te.

Artinasi "Paprasto 
Žmogaus” Gadynė

Mūsų šalies Vice-Preziden- 
tas Henry Wallace Sako, 
Kad šis Karas Yra Karas 

Laisvės Prieš Vergiją
Gyvename didžiausių są- 

mišių gadynėje. Žmonijos 
gyvenimas bėgamuoju mo
mentu panašus į didįjį oke
aną, kuriame siaučia baisios 
audros, žybčioja žaibai, siū
buoja bangos, grasinančios 
pražūčia gyvenimo laivui.

Taip, žmonijos gyvenimas 
dabar labai panašus į aud
ringąją jūrą!

Toje audroje matome žūt
būtinę kovą Laisvės su Ver
gija.

Fašistinis antplūdis—mir
tinas pavojus žmonijai.

Prieš porą savaičių pasa
kė labai reikšmingą kalbą 
mūsų šalies vice-preziden- 
tas Henrv Wallace. Kalbė
jo jis Laisvojo Pasaulio Ap- 
sivienijimo pokilyje, Com
modore viešbutyje, New 
Yorke.

Kalbėjo jis apie paprastą
jį žmogų, aiškindamas jo 
rolę žmonijos gyvenime.

Kas yra tas “paprastas 
žmogus,” apie kurį taip ma
žai kalbama, taip retai jam 
geras žodis numetamas?

Jis yra tuomi, kuris suka 
žmonijos gyvenimo ratą. Jis 
yra tuomi, be kurio pasau
lis judėti nustotų.

Pavyzdžiui, angliakasys 
— “paprastas žmogus.” Jis 
išgauna anglį iš gilumos že
mės.

Naugės kasėjas — “pa
prastas žmogus,” bet jis iš
gauna naugę (rūdą) iš že
mės.

Plieno tirpinto jas - “pa
prastas žmogus.” Jis paga
mina - išdirba plieną, pasi
naudodamas angliakasio ir 
naugės kasėjo atliktu triū
su.

Laivų statytojas — “pa
prastas žmogus.” Jis stato 
laivus, p a s i n a u d odamas 
darbo vaisiais angliakasio, 
naugės kasėjo, plieno virė
jo ir daugelio kitų “papras
tų žmonių” triūsu.

Čia tik vienas, menkas 
pavyzdėlis apie reikšmę 
“paprastojo žmogaus.”

O ką padarė “paprastas 
žmogus” kovose už laisvę?

Juk tai “paprastas žmo
gus” — liaudis — sudarė 
Jurgio Vašingtono kovingą
ją armiją.

“Paprastieji žmonės” pa
ėmė Bastiliją.

Tie “prasčiokai” Rusijoje 
nusuko sprandą carizmui ir 
sukūrė socialistinę santvar
ką, prie kurios nėra išnau
dojimo žmogaus žmogumi.

“Paprastas žmogus” —di
džiausio herojizmo nešioto
jas.

Mūsų vice-prezidentas, 
Henry Wallace, savo reikš-

mingoje kalboje pažymėjo, 
kad žmonijos istorijoje pa
daryti drąsieji žingsniai į 
progresą ir laisvę, priklau
so “paprastiems žmonėms” 
— liaudžiai. Kaip istori
nius pavyzdžius, jis paima 
Amerikos didžiąją 1775 me
tų revoliuciją, buvusią 1792 
m. Franci jos revoliuciją, 
Lotynų - Amerikos revoliu
cijų gadynę, vokiečių revo
liuciją 1848 m. ir Rusijos 
1917 m. revoliuciją.

Tose revoliucinėse kovo
se už laisvę ir žmoniškesnį 
gyvenimą didžiausio pasiau
kojimo ir heroizmo parodė 
“paprastas žmogus” — liau
dis. Tą neginčijamą tiesą 
visuomet pripažino mark
sistai; taip žiūrėjo į “pa
prastą žmogų” didieji pasau
lio mąstytojai ir kovotojai 
už žmonijos laisvę. Tą ne
dviprasmiai dabar paskelbė 
savo kalboje ir mūsų vice
prezidentas Henry Wallace. 

„ Atžymėjo p. 'Wallace ir tą 
faktą, kad “paprasto žmo
gaus” rolė žmonijos gyve
nime itin vertinga, kai te
kis žmogus yra laisvas, jį 
nevaržo joki vergijos pan
čiai. Suma jo turimų lais
vių, jį padaro didžiu savo 
šalies partijotu, jos gerbė
ju ir heroišku gynėju.

Patvirtinimui savo pa
reikštų minčių, p. Wallace 
paima Sovietų Sąjungą. Tos 
šalies “paprastas žmogus” 
tik prieš virš 20 metų su
traukė caristinės vergijos 
pančius ir tapo laisvu žmo
gumi. Neliko ten vergijos. 
Nėra išnaudojimo žmogaus 
žmogumi. Nėra parazitų, 
kurie minta kitų darbo vai
siais.

Panaikinus vergiją ir tas 
sąlygas,'kurios stelbė “pa
prastą žmogų” žemyn, paly
ginamai į labai trumpą lai
ką Sovietų šalis padarė ste
bėtiną progresą moksle, 
technikoje, dailėje, sporte 
ir pačioje žmonių dvasios 
kultūroje. Iš buvusių užui
tų, beraščių, kultūroje pasi
likusių “paprastų žmonių” 
—virto visapusiai kultūrin

gi žmonės. Už tai dabar jie 
taip patriotingi, taip pasi
aukoję savo šaliai, myli jos 
santvarką ir su didžiausiu 
pasišventimu kovoja prieš 
norinčius juos pavergti bar
bariškus fašistus.

Jie turi laisvę, — jie ją ir 
gina!

“Paprastas žmogus sie
kias! j laisvę,” sako mums 
p. Wallace.

Kalbėdamas bendrai apie 
žmonių sukilimus, p. Wal
lace sako: I

“Laisvės eiga per pasta
ruosius 150 metų buvo il
gai besitęsiantis sukilimas. 
Šioj didžioj žmonių revoliu
cijoj žymėtina Amerikos

Revoliucija 1775 m., Fran- 
cijos Revoliucija 1792 m.,* 
Lotynų - Amerikos revoliu
cijos Bolivaro laikų, Vokie
čių — 1848 ir Rusijos — 
1917 m. Kiekviena revoliu
cija ar sukilimas kalbėjo už 
paprastą žmogų krauju mū
šių lauke. Kai kurios jų per
žengė ribas. Bet reikšmin
gu dalyku yra tas, kad žmo
nės graibstėsi kelių prie 
šviesos. Išmoko iš to dau
giau mąstyti ir vieningai 
veikti.

“Žmonių sukilimas siekia 
į taiką, o ne i jėgos varto
jimą. Bet, jeigu paprasto 
žmogaus teisės yra atakuo
jamos, tada 
žiaurumą, 
meška, nuo 
meškiukas.”

Tu ir aš,
tojau, irgi esame “paprasti 
žmonės.” Tie taip vadinami 
“paprasti žmonės” —liaudis 
— nenori nė karų, nė revo
liucijų, nė kitų kraštų že
mes užgrobti bei kitas tau
tas pavergti. Tie pikti gei
duliai ir siekiai priklauso 
“nepaprastiems,” privilegi
juotiems žmonėms. Kuomet 
nebus “nepaprastųjų,” tai 
pasinaikins ir “paprastieji.” 
Tuomet bus tik ž m o g u s. 
Tam kelias jau praskintas, 
ir jį vis daugiau platina 
“paprastas žmogus!”

“Paprasto žmogaus” ga
dynė ne už kalnų...

P. Balsys.

ir jis parodo 
nelyginant ana 
kurios imamas

mielas skaity-

Sumanymas Naujų Vamz
džių ir Medinių Laivų del 

Gazolino

Washington. — Preziden
to Roosevelto pasiūlymas 
pravest naujus požeminius 
vamzdžius gazolino trauki
mui iš vakarinių valstijų į 
rytines ir statyt medinius ir 

'cementinius laivus gabeni
mui gazolino. Tas pasiūly
mas jau randa pritarimo 
tarp daugelio kongresmanų 
ir senatorių.

Deiroito Kalendorių.*?
‘girtos 30 d. įvyks išva-Įsai nelabai garsus, bet harmo- 

žiavimas ant draugu Smalsčių I ningai sjcamba. Taipgi kas sy- 
farmos. Rengia Lietuvių Liau- kis ateina ir naujų daininin 
dies Teatro Draugija. Smala- j kų į mūsų radijo programas, 
•ių farma randasi ant 10-my- 
!ios ir arti Scheafer Rd. Pra
džia nuo 12 vai. pietų ir tęsis 
iki vėlumos. Bus žaislų ir

sus kviečia 
voltui.

kp. rengia didelį 
pikniką Beechnut Grove dar
žo ant Middlebelt Rd.

Birželio 14 d. Detroito Lie
tuviu Pilietinis Kliubas turės 
susirinkimą nuo 10 vai. ryto. 
Nariai, nepamirškite, kad su
sirinkimai pakeisti ir bus lai
komi per vasarą rytais, Lietu- 

malonėsite įsi-

LDS kuopų su- 
kp. ii* 86 kp., 

tuo patim laiku ir tose svetai
nėse.

sirinkimai, 21

Aidiečių Piknikas

Gegužės 17 d. įvyko Aido 
Choro pirmas piknikas. Diena 
buvo puiki ir mūsų simpatikų 
buvo labai skaitlingai. Atsiėjo 
matyti žmonių net iš tolimes
nių priemiesčių. Taipgi buvo 
žmonių, kuriuos labai retai 
kada galima matyti parengi
muose. Piknike judėjimas irgi 
buvo pavyzdingas; vieni plati
no spaudos pikniko tikietus, 
kiti literatūrą, treti užimti 
draugiškais pasikalbėjimais ir 
kitokiais darbais. Taip, kad 
kur tik pažvelgi, visur matėsi 
judėjimas ir triūsas. Negalima 
pamiršti mūsų gaspadinių, kad 
jos taip apsukriai gamino bul
vinius blynus, kad kas tik pa
ragavo, visi gėrėjosi. Tik man 
atrodė trūkumą, kad aidiečiai 
turėjo pasirodyti su savo dai
nomis ir gražiu skaičium cho-' 
ristų, nes mūsų publika labai 
mėgsta dainas. Iš visko atro
dė, kad piknikas hus pasek
mingas.

pagirtinos, 
ir progra- 

Pirmą syki 
dalyvavo

Apie Mūsų Radijo Programą
Praėjusios poros savaičių 

radijo programos buvo iš pa
vienių ypatų, bet reikia pažy
mėti, kad kiekvieno dueto ar 
solo dainos buvo 
gražiai skambėjo 
mos buvo įvairios, 
mūsų programoj
jaunos mergaitės Aldona Mo
lis ir Angelo Adams-Bubuliu- 
kė. Kaip viena, taip kita pui
kiai dainavo. Jaunai Aldonai 
tenka kreditas, kad tik 11 me
tų mergaitė, o puikiai balsą iš
laiko ir maloniai skamba. An
gelo taipgi negalima praleisti 
nepaminėjus. Puikus balsas ir 
gražias dainas dainuoja.

Prie mūsų radijo progra
mų dikčiai prisideda drg. A. 
Zigmantienė ir jos dukrelė

ir pirmą sykį girdėjau dainuo
jant Oną Krakaitienę. Daina
vo duotą su drg. Zigmantiene. 
Nors dar trūko drąsos, bet la
bai malonu, kad draugės pri
sideda prie mūsų radijo prog
ramų. Pangoniūtė, Tvaskienė, 
Palevičienė • dažnai mus pa
linksmina sir savo solo daino
mis. Tai 
tokias 
kurios 
ka ir 
ramų.

Apie Pažangietes

Kiekvienoj draugijoj randa
si gerų ir blogų įvykių, taipgi 
ir tarpe mūsų pažangiečių irgi 
buvo kilęs nedraugiškumas,1 
kurį galima pavadinti ypatiš- 
kais ginčais. Bet kaip rodosi, 
tai pažangietes 
gabios ir moka 
lingus ginčus 
gyvendinti.

Pažangietes 
pasižymėjusios 
kliubo veikime, 
meniškuose
yra gero nuveikusios, kaip tai 
Rusijos Karo Pagelbai, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus rei
kaluose. Jau yra nuveikta 
daug, gauta aukų ir padaryta 
įvairių 
moterų 
žangos 
choras
gietėmis. Tas rodo, kad Det
roito 
darba, 
k bubą 
Moterų 
auga.

mėnesinius 
pašei pi n ės 
taip skaitlingai neatsilan
kai p Moterų Pažangos

yra gana su- 
visus bereika- 
draugiškai iš-

jau yra daug 
ne tik
bet ir visuo1'- 

rei kainose

savo

daug

mezginių. Įsteigimas 
choro labai daug pa- 
padarė ir jau dabar 
stovi lygiai su chica-

pažangietes dirba tą 
kokį jos tverdamos 

turėjo tikslą ir už tai 
Kliubas labai sparčiai

susirinkimus 
draugijos na-

Žemlapis parodo dabartinį fronto stovį. Raudonoji Ar
mija apsupa Charkovą.

kos partijai. Tos įstaigos į- 
statymai (konstitucija) tą už
tikrina ir ateityje. Ir kapinės 
turi gyvuoti iki Nashua mies
tas gyvuos. Kapinių sklypų 
(lots) savininkai, yra ir kapi
nių likusios žemės savininkais.

Susirinkimai yra laikomi du 
syk į metus. Metinis susirinki
mas būna rugpjūčio mėnesyje, 
o pusmetinis — gegužės mė
nesyje.

Kapinės nupirktos 1928 
Lotus turi nusipirkę apie 
žmonių, kurių vieni pilnai 
simokėję, kiti tik dalinai,
tų dydis: 16 pėdų ilgio ir 16 
pėdų pločio. Tokių sklypų kai
na tik $25. Viduryje ir šonais 
—pigesni.

Kapinių finansų sekretorius 
parduoda sklypus ir žemę dėl 
duobių. Reikalui prisėjus, vi
suomet kreipkitės sekančiu 
antrašu: J. Simutis, 19 Perso
nai Ave., Nashua, N. H. Vi
suomet jums jis širdingai pa
tarnaus, 
doti be 

.rasės.

m. 
70 
už- 
Lo-

net 
riai 
ko, 
Kliubo narės. Tas rodo, kad
pas jas yra gana noro veikti ir 
kad jos moka savo nares užin- 
teresuoti visokiu veikimu.

Man rodosi, kad vienas pik
nikas įvyks spalių 4 d. Tai, su
lig mano supratimo, yra labai 
vėlyvas laikas ir tuo laiku pa
togiau būtų turėti parengimą 
kur svetainėj, negu pikniko 
darže. Bet gal rengėjos geriau 
numato tam išeitį, negu man 
atrodo. Pirmas jų piknikas į- 
vyks rugpjūčio pradžioje, ir 
bus vakarinis. Tad visi ir vi
sos 
bet

mūsų visų pareiga 
yra: ginti mūsų šalį 

gelbėti Sovietų Sąjun-

Kūnai priimami • lai- 
skirtumo tikėjimo ir

S. A. Radzevičius
20 Maple St., 

Nashua, N. H.

Cleveland, Ohio

turėsime ne tik pikniką, 
ir gerą vakarienę.

Alvinas.

Nashua, N. H

Vaizdas parodo raudonarmiečius, kurie tik ką ištaškė 
nacių kulkasvaidžių gūštą.

Apie Visuomeniškas Kapines
Nashua’ės Lietuvių Koope- 

ratyvių kapinių pusmetinis su
sirinkimas įvyko gegužės 10 
d., 10 vai. ryte, 171 Main St.

Nors narių neperdaugiausia
Ruth. Puikiai sudainavo kele- dalyvavo, bet padaryta gerų 
tą duetų Ruth Zigmantaitė ir. nutarimų. Nutarta pirkti karo

• bonų už $300; nutarta šįmet j 
'surengti tris piknikus kapinių 
naudai. Pirmas piknikas įvyks 
gegužės 31 d., visiems gerai 
žinomoj vietoj — Sokolo ū- 
kėje, Dunk Stabel Road.

Todėl yra kviečiami visi 
vietiniai ‘ir apylinkės lietuviai 
dalyvauti piknike ir paremti 
kapinių fondą.

Užtikriname gerą ir smagų 
laiko 
Gros 
d žiu 
d žiu.

praleidimą tą dieną, 
gera orkestrą, bus gar- 

gėrimų ir skaniu užkan-

Biskis Apie Pačias Kapines
Kapinės randasi ant Pine 

Hill Road, prie Air Port, ant 
gero kelio, miesto ribose. Turi 
8 akerius žemės lygumą, ap
tvertą gražia geležine tvora, 
ir patvoriais nusūdyta eglai
tėmis. Kapinės jau išmokėtos, 
ir ižde yra $560. Kapinių ver
tė yra apie $4,000. šios įstai
gos finansai sukelti iš aukų ir 
parengimų, pasidarbuojant 
mažai grupei žmonių. Tai gru
pė laisvę mylinčių žmonių, 
šios kapinės nepriklauso jo
kiai tikėjimo sektai, nė politi-

Rusą Karo Pagalbai Mitingas
Prezidentas Rooseveltas yra 

pasakęs, kad Sovietų liaudis 
narsiausiai kariauja ir parodo 
daugiau pasiaukavimo, negu 
likusios Suvienytos Tautos su
dėjus kartu. Didžiuma iš mū-| 
su ta žinome ir tuomi džiau
giamės. Bet tuomi dar negali
me pasiganėdinti. Nes reikia 
visados turėti šį faktą mintyje, 
kad naciai užkariavę kuone 
visą Europą pavergė sau mi-

lijonines darbo jėgas, pasi
grobė visą amuniciją, fabri
kus, visus gamtos resursus ir 
susiplėšė visą gyventojų tur
tą, Riekiantį apie 36 bilijonų 
dolerių vertės. Net atėmė ge
resnius drabužius ir apsiavimą 
iš pavergtųjų žmonių, kurie 
dabar gyvena pusnuogiai, ba
si ir nedavalgę. Turėdami min
tyje šiuos faktus, suprantame, 
kad Sovietų Sąjunga kariauja 
su labai stipria, barbariška 
nacių gauja ir jeigu naciams 
pavyktų paklupdyti Sovietų 
Sąjungą — žlugtų viso pasau
lio, kartu ir Amerikos, demo
kratija.

Todėl 
šiandien 
ir kartu
gą visais galimais būdais, kai
po geriausią mūsų talkininkę.

Tam tikslui įvyks puikus 
mitingas birželio 3 d., Public 
Auditorijoj. Prasidės 8:15 va
landą vakare. Bus puiki mu
zikali1 programa: gros Simfo
nijos Orkestrą, dainuos keli 
žymūs chorai. Kalbės: buvęs 
Jungtinių Valstijų Ambasado
rius Sovietų Sąjungoj Joseph 
S. Davies, pagarsėjusi rusė 
žurnalistė Nilą Magidoff ir kt. 
Net yra viltis, kad gal atvyks 
USSR ambasadorius Litvino
vas ar jo žmona.

Tikietus įsigyti iš kalno ga
lima pas Dulskį, J. N. Simans 
ir pas Taylor’s, ant Euclid 
Ave. J. N. S.

BUY į
UNITED STATES 

DEFENSE 
BONDS 

AND 

STAMPS

Montello, Mass., Apylinkei

Lietuviy Tautiško Parko 18-tas Metinis
T

TRIJŲ DIENŲ PIKNIKAS

JOSEPH DOWNEY

Penktadienį, Gegužės-May 29
Šokiai nuo 8 vai. vakaro iki 1-mos vai. n^ktf

Šeštadienį, tai yra Memorial Day
Gegužės-May 30

Sporto programa, šokiai nuo 4:30 vai. po pietą 
iki 11:30 vai. vakaro

Sekmadienį, Gegužės-May 31
Parkas atsidarys nuo 1 vai. po pietų.

Graži ir įspūdinga Programa: žymūs kalbėtojai, tarp kurių bus
MAJORAS

Dainuos Liuosybės Choras, vad. Geo. Steponavičiaus; ApSvietos 
Moterų Dainininkių Grupė,

Choro Merginų Grupė Šoks liaudiškus šokius, grojant orkestrai.
STEPHENS’ ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Visom dienom, nuo parko atidarymo iki baigiantis piknikui bus 
gerų valgių ir visokių gėrimų.

-----------------------------ĮŽANGA VELTUI VISIEM. ------------------------------
Visus Naujosios Anglijos lietuvius kviečiame dalyvauti šiame piknike

vad. Geo. Steponavičiaus; Liuosybės
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surjnkp D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------- 22

(Tąsa)
Taip pat žinoma, kad kaip kurie Fran

cijos valdžios nariai buvo susirišę su 
Hitlerio šnipais ir tiksliai darė viską, 
kad francūzų armija ir liaudis karą pra
laimėtų. Francijos valdžia mirtinai bijo
jo savo pačios liaudies ir tai liaudžiai at
ėmė laisves. Ir ta baimė atskyrė Fran
cijos liaudį nuo jos valdžios ir generalio* 
štabo.

Užtektinai žinomi ir tie faktai, kad fa
šistiniai razbaininkai, pavergdami Euro
pą, niekur nesutiko stipraus pasipriešini
mo, o kur sutiko, tai jį įveikė turėdami 
savo pusėj daugiau žmonių ir ginklų.

Taip, pavyzdžiui, rugsėjo 1, 1939 me
tais, prieš 40 Lenkijos divizijų, kiekvie
na po 10,500 žmonių, Vokietija turėjo 45 
savo divizijas po 16,000 žmonių; vokie
čiai du kartus tiek turėjo ir sunkios ar
tilerijos, būtent 1,400 kanuolių prieš 600 
lenkų kanuolių; lengvos artilerijos srity
je jie turėjo 3,100 kanuolių prieš 2,400 
lenkų kanuolių; aštuonis kartus buvo 
galingesni prieštankinių kanuolių srityj, 
būtent 4,790 kanuolių prieš 600 lenkų ka
nuolių, veik keturis kartus buvo skaitlin- 
gesni tankų srityje, — 3,350 tankų prieš 
910 lenkų tankų ir du kartus galingesni 
ore, būtent 2,500 vokiečių orlaivių prieš 
1,200 lenkų orlaivių. Ir net prie šių sąly
gų prie Varšavos galutinai buvo sunai
kinta vokiečių tankų divizija generolo 
Reinhardto.

Gegužės 10 dieną, 1940 metais Vokieti
ja išstatė prieš Holandiją, Belgiją ir 
Franci ją 107-nias pėstininkų ir 10 tankų 
divizijas. Sąjungininkai prieš nacius 
turėjo tik 63 pėstininkų, 4 lengvai me
chanizuotas ir 6 rai tari jos divizijas. Ir 
tas sąjungininkų silpnesnes jėgas dar 
komandavo keturi atskiri štabai — fran
cūzų, anglų, belgų ir holandų, faktinai 
neturintieji bendros komandos. Dar blo
giau, tos talkininkų armijos turėjo prie
šingą strateginę taktiką ir savo tarpe' 
didelį politinį pasidalinimą. Ir jeigu prie 
šių sąjungininkų jėgų dar priskaityti 
anglų-francūzų rezervų 7 pėstininkų ir 3 
tankų divizijas, tai vis vien Vokietijos 
fašistai turėjo milžinišką persvarą jė
gų-

Palyginimui technikoje vokiečių per
svaros galima privesti šiuos faktus: vo
kiečių tankų divizija turėjo nuo 400 iki 
500 tankų, o Francijos tik 180 tankų. 
Fašistų armija veik keturis kartus buvo 
galingesnė ore 5,000 vokiečių lėktuvų 
prieš 1,300 talkininkų karo orlaivių ir di
delę pirmenybę artilerijoje, kurią tei
singai vadina karo “Dievas.” Vienok ir 
prie šios jėgų ir ginklų nelygybės buvo 
atsitikimas, kad Flandrijoj viena nacių 
tankų divizija buvo priversta bėgti.

Vokietijos fašistai privertė pasiduoti 
Holandiją, Belgiją ir dalį Francijos ar
mijos ir vėl sukoncentravo galingas jė
gas. Jie sutraukė 135 pėstininkų, 10 ar 
12 tankų divizijas prieš 95 Francijos pės
tininkų divizijas, kurios faktiškai jau ne
beturėjo mechanizuotų ir tankų jėgų. 
Kada naciai užpuolė Paryžių, tai jų or
laiviai pilniausiai ore viešpatavo.

Graikijoj tas patsai — gyvosios jėgos 
ir techniškos milžiniška persvara buvo 
nacių pusėj. Bet ir ten ant Metachass 
linijos vokiečiai panešė baisiausius nuo
stolius ir jeigu graikai būtų turėję už
tektinai jėgų pereiti į kontr-ataką, tai 
fašistai būtų buvę galutinai sumušti.

Vokietijos fašistų armija priprato prie 
lengvų pergalių ant silpnai ginkluotų 
savo priešininkų armijų ir dar iš vidaus 
ėdamų išdavikų. Todėl “nesumušimas” 
nacių armijos yra tuščia pasaka.

Fašistai, matydami, kaip Raudonoji 
Anni j a sunaikino . Mannerheimo liniją, 
kurią statė baltieji finai su pagalba ga
biausių vokiečių inžinierių, pasidrąsino 
pralaužti Francijoj Maginot liniją, bet 
pralaimėję, jie tą liniją apėjo aplinkui. 
Ant Lenkijos sienos jokių fortifikacijų 
nebuvo.

Fašistai, 1939 metais, pradėdami karą 
manė, kad jie greitai atsieks pergalę ir 
karas baigsis. Bet įvyko priešingai. Fa
šistai, pavergę .Europos šalis, negalėjo 
greitai karą baigti. Ir banditiškai užpul
dami Sovietų Sąjungą, jie gembleriškai 
rizikuoja. Moralinis vokiečių armijos 
stovis toli nėra tas, kaip buvo karo pra

džioj. Jie jau negali nuo nieko paslėpti, 
kad jie karą vedą už pasaulio pavergimą.

Auga rūstybė fašistų pavergtuose 
kraštuose... Visur, priešinasi žmonės. 
Visa progresyvė žmonija su panieka žiū
ri į naują nacių avantiūrą prieš Sovietų 
Sąjungą. : ; : ;

Sovietų Sąjungos valdžia ir liaudis 
stengėsi išvengti karo. Bet jis buvo ban
ditų pradėtas. Raudonoji Armija stojo 
kovon prieš fašistų armiją, kuri iki šiol 
dar neturėjo rimto priešo. Raudonoji Ar
mija apginkluota pirmos rūšies ginklais, 
karštai mylinti savo liaudį, partiją ir 
šalies vadą Staliną; būdama tikra, kad 
jos pusėj tiesa, mūsų armija sunaikins 
fašistinį draskūną. Mes žinome, kad ko
va bus neišpasakytai sunki, reikalaus 
milžiniškų aukų. Bet mes tikri, kad mes 
būsime laimėtojai.

H: ❖ *

AKADEMIKAS E. E. TARLE 
APIE KARĄ

—Antru kartu mūsų istorijoj eina ka
ras už išlaisvinimą rusų liaudies terito
rijos ir, galima pasakyti, visos Europos 
nuo įsiveržėlių, — rašo Sovietų akade
mikas Tarle.

Bet kokis didelis skirtumas dabartinės 
kovos nuo 1812-1814 metų! Tada Rusijoj, 
po to, kaip Napoleonas perėjo Nemuną, 
buvo įvairių nuomonių, kas dėl karo ve
dimo prieš jį ir jo didžiąją armiją. Tuo 
laiku iš kitos pusės Europos žmonės gai
lėjo pakęsti savo valdžių siūlomą Napo
leonui taiką.

Dabartiniu laiku, kas liečia niekšišką 
Napoleono karikatūrą-Hitlerį, dalykas 
yra visiems labai aiškus. Visos Europos 
valstybes yra pavergtos ir prislėgtos, 
apiplėštos ir sukruvintos Vokietijos fa
šistų, kurie siekia išnaikinti tautas, kul
tūrą ir įvesti visur brutališką Vokietijos 
fašizmą. j

Ne vienas Mussolinis užsitarnauja ša
kalo vardo, kurį jam neseniai teisingai 
davė Churchillas. Ne kuo kitu yra tokia 
baltagvardiečių šakališka Rumunija ir 
baltagvardietiška Finliandija, bei niek
šai Francijoj, kurie dalinai už pinigus, 
dalinai iš savo fašistinių įsitikinimų iš
davė tą šalį ir nori paversti į fašistinį 
šakalą.

Todėl mūsų Antras už Tėvynę Karas 
visų pavergtų tautų akyse yra jų išlais
vinimo karas. Ir tas išlaisvinimas palies 
ne vien hitlerininkų pavergtas tautas, 
bet ir tautas, kurias padarė fašizmo au
komis tų šalių išdavikai, kurios veržiasi, 
kad išsitiesus ir suvedus sąskaitas su 
tais fašizmo šnipais, kurie ten pastatyti 
valdovais.

Bet tai dar ne viskas. Greitai artėja 
tas laikas, kada šis karas taip pat virs 
karu ir už Vokietijos liaudies išlaisvini
mą. Istoriniai daviniai mums rodo, kad 
1813 metais visuose Vokietijos miestuo
se, per kuriuos tik žygiavo rusų armija, 
vokiečiai šaukė: “Rusai žygiuoja!... Iš
laisvintojai eina!” O dabartiniame kare 
Vokietijos liaudis bus išlaisvinta nuo 
daug žiauresnio jungo, kaip kad buvo 
1813 metais. Ir ar gi tie balsai apie ru
sus išlaisvintojus jau dabar negirdimi? 
Mes visi skaitėme, kaip vienas iš ge
riausių vokiečių literatų, dabar gyvenąs 
užsienyj, su džiaugsmu pasitiko Stalino 
kalbą. Taip, jis pakartojo, tik kitais žo
džiais, tuos sveikinimus mūsų armijai, 
kuriuos šaukė jo protėviai, kada ji žygia
vo Prūsijoj.

Europa, kovodama už išsilaisvinimą iš 
po Napoleono, kovojo ne vien po obal- 
siais už tautinį išsilaisvinimą, bet ir pa
naikinimą vidujinės priespaudos. Paža
dai, kurių tiek daug davė laike kovos 
liaudžių valdonai, ne visi buvo įvykinti, 
kada buvo atsiekta pergalė. Tikinimo j e, 
Napoleono viešpatavimas pamuštose ša
lyse buvo įvestas ne vien despotiškomis 
priemonėmis, bet ir progresyvėmis re
formomis, kurios didelę reikšmę turėjo 

‘ tais ląikais.
Dabartiniu laiku su dideliu sąjūdžiu 

visos pavergtos tautos jieško žinių apie 
“geležines ir kitas vokiečių fašistų divi
zijas,” kurios randa galą mūsų teritori
joj. Jos žino, kad negalima net įsivaiz
dinti bjauresnę ir žiauresnę priespaudą, 
kaip tą, kurią Vokietijos fašistai įvedė 
pavergtose Europos šalyse.

^(Daugiau bus)

Šis žemlapis parodo poziciją neseniai įvykusio didelio susikirtimo tarpe Ameri
kos ir Japonijos laivynų ant Coral Sea. Japonų laivynas tapo smarkiai apdaužy
tas ir turėjo bėgti iš mūšio lauko.

J. Marcinkevičius, O. Laba- 
šauskienė, B. Bajoras, K. Kuz
mickas, P. Maršonas, J. Si
korskis, A. Maleckis, B. Ta- 
mulaitis, S. Mikionis, A. Ka
zakevičius, P. Kasparas, A. 
Kvedaras, A. Josmantienė ir 
F. Shimkus; po 50c.: M. Ki
sielienė, Sarafinas, J. Kurti
naitis, J. Kazlauskas, Ch. 
Anuškis, J. Jodiška, Pumpo- 
ras, A. Stelmokaitė ir K. Juo- 
diškienė; V. Kašėta 35c.; po 
25c.: žilionienė, Žilionis, Ži
lionis, S. Bubenienė, Jasionie- 
nė, R. Rudėnienė, O. Žilinskie
nė, Lalis, J. Mačys, Ch. Sima
navičius, A. Kunickienė, J. 
Kasparas, Ch. Arlauskas, Pe- 
sekevičius ir J. Degutis.

Komisija ir LLD 136 kp., 
aukavusiems taria širdingą 
ačiū! V. Zelin.

Wilkes-Barre, Pa.

San Quentin, Calif.
Vieša Padėka

Visų pirmiausia širdingai 
dėkavoju draugui John Kalas 
už atsiminimą manęs po tiek 
daug metų nuo mūsų persisky
rimo, ir už surengimą pares, 
balandžio 18 d. del sukėlimo 
pagelbos del manęs. Taipgi 
širdingai ačiū visiems tiems, 
kurie pritarė John Kalas dė
lei surengimo pares. Ir vi
siems, kurie dalyvavo tame 
parengime. Pasilinksmino, iš
simetė po vieną kitą ir sukėlė 
tokią dailią dovaną dėl manęs 
— $45!. Kas yra didelė pagel- 
ba, suraminimas ir pridavimas 
geresnės vilties j ateitį.

Būnant tokioj pat padėtyj, 
kur Thomas Mooney praleido 
savo brangiausias dienas, bū
nant man šalia Tom Mooney, 
pavyko gerai ištirti jo širdį. Ir 
aš sužinojau, kad jam niekas 
nebuvo brangesnis, kaip tik 
matyti prispaustą klasę kvė
puojant lengviau. Už ką jis ir 
atidavė viską brangiausią, ką 
tik jis turėjo.

V. J. Zajankauskas.

Keamy-Harrison, N. J.
Kalbėjo D. M. Šolomskas. 
Graži Sietyniečių Mums Talka.

Prakalbos, kurias surengė 
LLD 136 kuopa, gegužės 15 
d.,. Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, labai puikiai pavy
ko.

Kalbėtojum buvo drg. D. 
M. šolomskas iš Brooklyno.

Drg. šolomskas kalbėjo 
dviem atvejais. Pirma kalba 
buvo pašvęsta, daugiausia apie 
Lietuvą; antru atveju kalbėjo 
apie Ameriką ir viso pasaulio 
padėtį.

Kaip Lietuvos, taip ir viso 
pasaulio dabartinę padėtį kal
bėtojas kuo aiškiausiai išdės
tė ir, rodosi, visi suprato, nes 
niekas nedavė nei klausimų.

Muzikalę programą išpildė 
Sietyno Choras iš Newarko, 
po vadovyste B. šalinaitės-Su- 
kackienės. Nors ir nevisi cho
ristai dalyvavo, bet kadangi 
reikalingi balsai buvo, tai dai
nos labai gražiai bei harmo- 
ningai skambėjo. /

Prakalbų rengimo komisija 
ir LLD 136 kuopa, taria šir

dingą ačiū'kalbėtojui drg. šo- 
lomskui ir Sietyno Chorui; 
ypatingai choro vadovei 13. ša- 
linaitei, kuri taip gražiai ir 
sąžiningai mums patarnavo, 
visai nieko už tai neimdama. 
Dar turiu pridurti, kad B. ša- 
linaitė virš minėto j dienoj la
bai prastai jautėsi, nes koją 
buvo susižeidusi.

Kadangi šiandien svarbiau
sias klausimas yra, — sunai
kinimas hitlerinių ir mussoli- 
ninių barbariškų fašistų, tai 
kalbėtojas atsikreipė į publi
ką, kad paaukotų kiek kas iš
gali dėl Sovietų Sąjungos rau
donarmiečių medikalės pagel
bos, nes jie šiandien kariau
ja sunkiausiose sąlygose.

Pirmininkui drg. M. žolynui 
atsiklausus publikos, padaryta 
aukų rinkimas, ir surinkta 
$36.68, kurie perduota per 
drg. šolomską į lietuvių komi
tetą So v. Sąjungai gelbėti.

Aukotojų vardai seka: po 
$1: M. Vilkauckienė, S. Bur- 
dulienė, S. Vilkas (iš Paterso- 
no), O. Zutkienė, S. Giorgialie- 
nė, G. Kairis, T. Kaškiaučius, 
F. Shimkienė, M. žolynas, V. 
Zelin, M. Pakštienė, A. Kušlis,

LDS 7 Kp. Narių Dėmesiui
LDS 7 k p. susirinkimas į- 

vyks birželio 14 d., valanda 
permainyta, dabar bus 10 vai. 
ryte, Progresyvio Kliubo Sve
tainėj, 325 E. Market St., Wil
kes Barre, Pa.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti — taip, kaip per 
pirmą pusmetį, susirinkimai 
buvo gražūs ir skaitlingi.

Valanda yra permainyta tik 
dėl vasaros sezono. Ateinantį 
susirinkimą renkami delegatai 
į LDS seimą, kuris įvyks lie
pos mėnesį, Chicagoj, 111..

O. Zdanienė, Sekr.

Youngstown, Ohio
Nepaprastas Sovietinis Judis^

Youngstowno lietuviams bus 
nepaprasta proga pamatyti 
sovietinį judį “Girl from Le
ningrad.” Visur, kur tik judis 
pasirodė, padarė labai didelį 
įspūdį.

Judis “Girl from Lenin
grad” bus rodomas Youngs- 
towne gegužės 28, 29 ir 30 
dienomis Center Teatre, kam
pas Wilson Ave. ir Center St.

Raginame kiekvieną lietuvį 
šį judį pamatyti.

Rep.

Youngstown, Ohio
Iš Lit. Draugijos 90-tos Kuo

pos Darbuotės

Šiuo laiku ALDLD 90 kp. 
narių, turi 23; naujų prisirašė 
du — B. Bačkis ir A. Young 
(Janušauskas).

Duokles už šiuos metus visi 
nariai yra užsimokėję.

Bet kuopos iždas šiuom tar
pu yra menkas. Todėl norima 
jį padidinti surengiant pikni
ką.

Tam tikslui ir ruošiamas 
jau piknikas, kuris įvyks bir
želio 14 dieną, š. m.

Kelrodis

CIevelandiečiai ir sharonie- 
čiai, važiuodami į Youngs- 
town’a, paimkite Mechanic 
Ave (Route 18). Porą mylių 
pavažiavę, tėmykit Meridian 
Avenue, kur bus iškaba “Lith
uanian Picnic.” čionai pasuki
te po kairei. Pusę mylios pa
važiavę, matysite vėl iškabą, 
vedančią į pikniko vietą.

Akroniečiai, imkite 18-jį ke-
lią. Privažiavę Youngstovvn’ą, 
tėmykite Meridian Ave., ir iš
kabą “Lithuanian Picnic.” Pa
sukite po dešinei. Pavažiavę 
pusę mylios, -kairėje matysite 
tokią pat iškabą — ten bus 
LLD piknikas.

Daugiau apie pikniką ir 
kelrodį pašnekėsme su drau
gais dar birželio 7 d. pas drg. 
Rūbius, kur įvyks LLD konfe-
rcncija. ..... ...

Prasme*' visi 
pikniką!

Rengėjai

London. — Romos radijas
sakė, kad hitlerininkai nu- 
smerkė. sušaudyt 6 vokie
čius už slaptą mėsos ir au
deklų pardavinėjimų.

• •

į Baltimorės Lietuvių į

PIKNIKAS
Tradicijinė Baltimorės Lietuvių Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
įvyks šį sekmadienį

Gegužės-May 31 d.
Išgirsite ir matysit gražią programą

R. MIZARA, “Laisvės” Redaktorius, sakys prakalbą
J Taipgi bus kalbėtojas nuo Civilian Defense Committee
J DAINUOS VIETINIS LYROS CHORAS IR UNITED RUSSIAN
• UKRAINIAN HOLY TRINITY CHURCH CHORUS

į BUS LIBERTY PARK
• EASTERN and MOFFETT AVES., BALTIMORE
J šokiai prasidės 3 vai. dieną.

Šį pikniką ruošia Lietuvių Litera tūros tyraugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisves”.

• Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
• •••••••••••••••••••••••-• ••••••••••••••••••••••••••
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SUBMARINAS SUŽEIDĖ AME
RIKOS NAIKINTUVĄ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 26. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas šiandien išleido sekamą pranešimą:
Caribbean sritis:
Priešų submarine torpeda Caribbean Jūroje sužeidė 

karinį Jungtinių Valstijų laivą naikintuvą “Blakeley,” 
užsilikusį nuo pereito Pasaulinio Karo laikų.

“Blakeley” pasiekė uostą ir, kaip pranešama, dešimt 
jo įgulos narių yra dingę, o šeši sužeisti. Sužeistieji 
dabar yra ligoninėje; ir artimiausiems sužeistųjų ir 
dingusiųjų giminėms yra duodama žinia apie juos, kai 
tik laivyno departmentas gauna pranešimų apie tai.

TALKININKŲ LAKŪNAI VĖL LAIMĖJO
Australija , geg. 27. — Jungtinių Tautų štabo šian

dieninis pranešimas sako:
New Guinea: Mūsų sargybos orlaiviai susidūrė su 

šešiolika japonų kovos lėktuvų Zero rūšies. Aštriame 
susikirtime tapo sunaikinti trys priešų lėktuvai. Mes 
praradome vieną savo kovos lėktuvą.

Port Moresby: Trys japonų orlaiviai mėtė bombas 
arti čionaitinės lėktuvų stovyklos pirmadienio naktį, 
bet jokių nuostolių nepadarė. Ugnis iš mūsų priešor- 
laivinių kanuolių pataikė į vieną priešų orlaivį ir jis 
pradėjo smukt žemyn. Praeitą naktį du japonų orlai
viai vėl darė ataką, bet be pasekmių.

SOVIETAI~ŠŪDRŪTINO
CHARKOVO SR1TYJ 

SAVO POZICIJAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 26. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė tokį pranešimą:
Naktį gegužės 25 į 26 d. mūsų kariuomenė sudrū- 

tino savo pozicijas Charkovo linkmėje.
Iziumo-Barvenkovos srityje sovietinė kariuomenė ve

dė apsigynimo mūšius su priešų tankais ir pėstinin
kais.

Kitose fronto- dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Mūsų kariuomenė, atmušdama vokiečių fašistų ata

kas linkui Iziumo-Barvenkovos, padarė didelių nuos
tolių tankiniams priešų daliniams.

Mūsų kariuomenė, veikianti Kalinino fronte, atme
tė atgal atakavusius vokiečius. Priešai prarado dau
giau kaip 200 savo karių, užmuštų.

SUNAIKINTA 332 NACIŲ
ORLAIVIAI PER 

SAVAITĘ
Maskva, geg. 27. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Geg. 26 d. Charkovo kryptyje Sovietų kariuomene 

aptvirtino savo užimtas pozicijas.
Iziumo-Barvenkovos linkmėje mūsų kariuomenė at

mušė įnirtusias priešų tankų ir artilerijos atakas.
Kitose fronto kryptyse nebuvo jokių svarbių atmai

nų.
Geg. 25 d. buvo sunaikinta 11 vokiečių orlaivių. 

Mes praradome aštuonis orlaivius.
Praeitą savaitę, nuo geg 17 iki 22 d., buvo sunai

kinta 332 vokiečių orlaiviai. Tuo pat laiku mes nete
kome 127 orlaivių.

Teisia Japonijos Agen
tus Australijoje

Perth, Australija. —Aus
tralijos valdžia pradėjo me
džioti ir bausti penktakolo- 
nistus — Japonijos agentus. 
Jau teisiami trys vyrai ir 
viena moteriškė. Nors jie 
yra australijiečiai, bet par
sidavę japonams. Teisiamie
ji yra vadai organizacijos 
“Australia First.”

Mieste Sidney taipgi su
areštuota devyniolika penk- 
takolonisty. Rasti pas juos 
dokumentai parodo, kad ši
tie japonams parsidavėliai 
turėjo planus sabotažuoti 
pramonę ir nužudyti žy
miausius karo vadus.

Lehman Nepasitrauks 
iš Vietos iki Rudens
Albany, N. Y. — Buvo 

kalbama, kad greitu laiku 
gub. Lehman rezignuos iš 
gubernatoriaus pareigų ir 
stos prie kokio nors svar-

Kaltina San Francisco 
Majorą Fašizme

San Francisco, Calif. — 
Carmelo Zito, anti-fašisti- 
nio laikraščio “11 Carriere 
del Popolo” redaktorius, 
kalbėjo per radiją ir pa
reiškė, kad San Francisco 
majoras Rossi simpatizuoja 
fašistams. Jis sakė, kad jis 
matęs, kaip keliais atvejais 
demonstracijose majoras 
darė fašistines saliutacijas. 
Todėl, sakė Zito, nereikia 
kaltinti, kad daugelis eili
nių italų taipgi pritaria fa
šistams.

Majoras Rossi yra italas.

baus karinio federalio dar
bo Washingtone. Bet pats 
Lehman pareiškė, kad jis 
nesitrauks iš vietos iki pat 
tarnybos pabaigai. O tar
nyba pasibaigs tiktai pabai
goje metų. Šį rudenį bus 
New Yorko valstijoje gu
bernatoriaus rinkimai. Leh
man jau nebekandidatuo- 
siąs.

Nashua, N. H.
Kas Naujo Pas Mus?

Jau kuris laikas, kaip iš 
Nashua “Laisvėje” nesimato 
jokių korespondencijų. Rodos, 
kad jau čia nėr mūs draugų 
gyvų. Bet jie gyvi, kruta, ju
da. Matomai, jie vis laukia 
didesnių įvykių, kad turėtų 
daugiau ką parašyti.

Per visa žiema kas mėnesis 
laikė susirinkimus LDLD 42 
kuopa ir LDS. 128 kuo
pa; turėjo išrinkusios komi
siją, kad surengti kokį paren
gimą, bet negalėjo surengti. 
Priežastis tame, kad čia fabri
kai dirba šeštadieniais ir ant 
dviejų pakaitų, tai žmonės ne
galėtų susirinkti. Sekmadie
niais gi čia negalima laikyti 
balių, nes valdžia yra griežtai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Didelis masinis Lietuvių Parengi

mas, naudai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Sekmadieni, 31 d. geg. 
Šv. Kazimiero Parapijos Svet., 339 
Green Street. Pradžia 3:30 vai. die
ną. Programa bus: “Atvažiavo su 
Kraičiu,” dviejų veiksmų komedija 
ir “Koks Tėvas, Toks ir Vaikas,” 
vieno veiksmo komedija. Dainuos 
Šv. Kazimiero Parapijos Choras. 
Trumpos prakalbos ir gera muika 
šokiams. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime. — Ko
mitetas. (125-126)

N. S. PITTSBURGH, PA.
K. P. Lietuvių Skyrius rengia va

karėli. Visas pelnas bus skiriamas 
apšvietos reikalams. įvyks geg. 31 
d., 7 v. v., 1320 Medley St. Bus 
kalbos, diskusijos. Įžanga veltui. 
Taipgi turėsime kilbasų su kopū
stais ir gerą muziką šokiams. Kvie
čiame dalyvauti. — P. J. Martin, 
org. • (124-126)

PHILADELPHIA, PA.
Bušai į “Laisvės” pikniką Balti- 

morėje. — Visi busų dalyviai susi
rinkite geg. 31 d., į sekančias sto
tis lygiai 9 vai. ryto, 735 Fairmount 
Ave. ir 143 Pierce St. Busų draive- 
riai yra unijistai ir laiko nebus ga
lima gaišinti, tad būkite laiku. Kas 
nori važiuoti į pikniką, būkite šį 
ketvirtadienį susirinkimo, 735 Fair
mount Ave. Čia galėsite įsigyti tikie- 
tus. Daugelis mašinomis negalės 
važiuoti. Busus gavome, todėl, kad 
jie iš seniau nusamdyti, tad nea
bejokite ajiie busus. Būsime visi nu
vežti ir parvežti. Taipgi galima bū- 
sų tikietus nusipirkti pas J. Šmi
tienę, 5809 N. Fairfield St., phone 
Waverly 2538 ir pas Tureikienę, 
143 Pierce St. — J. Šmitiene. '•

(124-126)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvo Kapinyno metinis 

piknikas įvyks geg. 31 d., Liet. Par
ke, už Lakewood Ežero, Chestnut 
Hill Rd. Šokiams gros Merry Ma
kers Orkestrą. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 25c. Turėsime gerų gė
rimų ir skanių užkandžių. Kviečia
me visus dalyvauti, parmesite Lais
vas Kapines ir sykiu laiką smagiai 
praleisite su draugai. — Kom.

(124-126)

BALTIIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ruošia pikniką pa

ramai dineraščio “Laisvės.” Įvyks 
sekmad., geg. 31 d. Liberty Park, 
Eastern & Moffett Avės. Kalbės R. 
Mizara, “L.” redaktorius, taipgi bus 
kalbėtojas nuo Civilian Defense 
Komiteto. Dainuos vietinis Lyros 
Choras ir United Russian-Ukrainian 
Holy Trinity Church Choras. Bus 
duodama 6 piniginės dovanos. 1-ma 
$25; 2-ra $15; 3-čia $10 ir 3 po $5. 
Muzika prasidės 3 vai. dieną, po va
dovyste Vincent Unitis. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom. (124-126)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, geg. 28 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Prašome na
rius dalyvauti, nes turėsime įvairių 
riekalų apkalbėti. — G. Lekas.

(124-125)

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių Tarybos 

(Bostono apylinkės) susirinkimas 
įvyks šeštadienį, geg. 30 d., 376 
Broadway. Prašome visų dalyvauti, 
turėsime daug reikalų nuspręsti: 
Dalyvavimas masiniame susirinkimo 
ruošiamas Russian War Relief Ko
miteto, birželio 14 d. Boston Gar
den; antras ~ užlaikymas Radio ir 
trečias palaikymas So. Bostono sve
tainės. Taipgi bus ir kitų rekialų.— 
M- Kazlauskas, sekr. (124-126)

ELIZABETH, N. J.
“Aušros” Pašalpos Draugija ruo

šia metinį pikniką, šeštadienį, geg. 
30 d. Meadow Grove, Vaičiono 
Darže, Cranford, N. J. Piknikas 
prasidės 12 vai. dieną. Muzika 3 vai. 
dieną. Įžanga 35c su taksais. Širdin
gai kviečiame visus atsilankyti. — 
Rengimo Komitetas. (124-126)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

piknikas įvyks 31 d. geg. Pradžia 
12 vai. dieną Sakolo ūkėje, Donk 
Stable Rd., visiems gerai žinoma 
vieta. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. Gros ge
ra orkestrą. Turėsime skanių valgių

I ir gėrimų. — Kom. (124-126) 

uždraudusi šokius turėti įr 
linksmus gėrimus pardavinėti. 
Koncertai ir prakalbos būt ga
lima turėti, bet koncertam nė
ra savų meno jėgų, o iš kitur 
kviesti brangiai kainuoja, ir 
nesitikima daug publikos, nes 
žmoneliai per savaitę išdirbę, 
tai nori pailsėti. O jeigu eina, 
tai į kliubą, keletą stiklų alaus 
išgerti; tai ir viskas. Prakal
bas surengti pas mumis irgi 
sunku, nes turim kalbėtoją 
parsikviesti iš Centro. O kada 
būna maršrutas prakalbų, tai 
mums paskiria dieną viduryje 
savaitės, tai kad ir prie ge
riausią norų, negalima sureng
ti, ba publika nesusirinktų iš 
priežasties darbo. O kad ir su
sirinktų kokis pora desėtkų, 
tai būtų daugiau negu gėda. 
—Kitų pakraipų žmonės saky
tų, kad jau mūsų judėjimas 
visai sumažėjo.

Tai taip be parengimų ir 
perleidom žiemą ir pavasarį. 
Bet vasarą esame pasimoję 
surengti keletą piknikų ir su
stiprinti savo organizacijų iž
dus. Tiesa, mūs iždai nėra tu
šti, gerai finansiniai stovime. 
Taipgi ir organizatyviai drū
čiai laikomės. Kad ir nedidelė 
mūs grupė, bet petis petin su
spaudę laikom mūsų, judėjimą. 
Mūs šalies dabartiniame kare 
mes pagal išgalę perkame mū
sų šalies karo bonus, ir iš 
mūsų kuopų iždų paakavome 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui 10 dolerių; Rusijos medi- 
kalei pagelbai pereitą rudenį 
šukelėm $134. Bet tai nebuvo 
paskutiniai, sukelsim ir dau
giau.

Darbai čia dabartiniu laiku 
eina gerai; didžiausios išdirby- 
stės, tai medvilnės — verpia

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 G uncijų bonką.

Alexander’s
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 Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Gr&nd 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 

ir audžia audeklus ir blankie- 
tus. žmonės uždirba vidutiniai 
tarpe 20 ir 30 dol. į savaitę. 
Dirba vyrai ir moterys, jauni 
ir seni. Viso audinyčiose dir
ba apie 4,800 darbininkų; ki
tuose fabrikuose uždirba dau
giau, ba daugiau yra parinkti 
darbininkai amžium, sveikata 
ir patyrimu.

Pirmas piknikas šiemet į- 
vyks gegužės 31 d., kurį ren
gia Lietuvių Kooperatyvių Ka
pinių Draugija, Sakalo ūkyje.

ALDLD. 42 kp. ir LDS. 128 
kp. pirmas piknikas įvyks bir
želio 14 d., taipgi Sakalo ū- 
kyje. S. A. R.

New Haven, Conn.
J. Aleksa buvo sumanęs, 

kad Lietuvių Literatūros Drau
gijos 32 kuopa išrinktų, atsto
vus, kurie aplankytų visas 
draugystes ir pakviesti New 
Haven suruošti bendrą paren
gimą Raudojo Kryžiaus nau
dai. Pasekmės pasirodė geros 
ir toks bendras parengimas į- 
vyks gegužės 31 d. Šv. Kazi
miero Parapijos svetainėje, 
339 Green St., pradžia 3:30 
vai. po pietų.

Programa bus sekanti: Bus 
sulošta veikalai “Atvažiavo su 
Kraičiu” ir “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas.’.’ Dainuos Parapijos 
Choras. Po to bus šokiai.

LLD. kuopa nutarė aukoti 
dešimt dolerių. Girdėtis, kad 
ir kitos draugijos duos aukų 
dėl Raudonojo Kryžiaus.

Komitetas kviečia visus da-

Lietuviu Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

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

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
’Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininkė, 

L. Kavaliauskaite.
B ■■■ 1 -.......   -Gi

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158 I

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

JONAS
512 Marion

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 

^.sudarau_
'rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

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

Tel. GLemnore 5-6191 

lyvauti minėtam parengime.
jau senokai buvo parinkta 

aukų dėl Sovietų Sąjungos me- 
dikalės pagelbos ir pinigai pa
siųsti, bet aukotojų vardų pa
skelbta dar nebuvo matyti. 
Aukavo sekami: J. Peleckas 
$10, LLD. 32 kuopa $5, J. ir 
A. Mieliauskai $2, A. Šalunic- 
nė $1, S. Masionienė $1, A. 
Mileris $1 ir J. Didžiūnas $1. 
Viso surinkta $21.

Vilija.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barre Lyros Choro 

pirmas šio pavasario piknikas 
įvyks geg. 30 .dieną. Bus labai 
puikioje vietoje, Hanover, Pa. 
Piknikas įvyks, nežiūrint, ko
kis oras būtų, nes ten yra ge

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

ra pastogė, kur galima dauge
liui sutilpti.

Kurie neturi automobilių, 
tiems galima pasiekt gatveka- 
riais, paimant Nanticoke karą. 
Reikia važiuot ligi Summitt 
stoties, o ten pasiimt Hanover 
karą. Taipgi galima busais pri
važiuoti. Vieta daugeliui ži
noma — Russian Pavillion 
Park.

Choras dalyvaus kapų ap- 
vaikščiojime iš ryto į Forty 
Fort, o iš ten trauks tiesiai į 
pikniką. Norinti su choru sy
kiu važiuot, būkite prie choro 
pamokų svetainės ne vėliaus 
9 :30 vai. ryte.

Kaip vietos draugus-ges, 
taip ir iš toliau kviečiame 
skaitlingai dalyvauti pirmam 
šių metų choro piknike.

Choristas.



Sėstas Fil'd apis LAISVĖ Ketvirtad., Gegužės 28, 1942
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NwYoito^/ž8KŽ2fe7iiiio$
Pasigrožėkite Pavasariu ir 

Paremkite Gerą Darbą
Yra Žmonių, Kurie žaidžia 

Visada, Mes Pažaiskim Tik 
Tą Vieną Vakarą

Peter V. Cacchione Kalbėjo 
Laivakroviams Ant Doką 

6-tą Valandą Ryto

namo po sueik vojimo pusdie
nio ar daugiau laiko. Ten dar
bininkai siunčiami darban iš 
eiles.

Savo prakalboj ir pasikal-

LDS Seiman, Chicago j, de- Prieš ir po programos bus 
legatu pasiuntimo kelionės smagūs šokiai prie Geo. Ka- 
lėšoms sukelti rengiamas pik-Į zakevičiaus orkestros, taipgi 
nikas įvyks šį sekmadienį, geri užkandžiai ir gėrimai — 
gegužės 31-mą, Old Cider j viskas, ko reikia naudingam 
Mill Grove, Burnett Ave. ir ir smagiai praleidimui liuos- 
Vauxhall Rd., Union, N. J. Įlaikio. Įžanga tik 40c.

Old Cider Mill parkas yra' Pikniko pradžia 10 vai. ry- 
vienas iš gražiausių didžiojo A°- Programa (j vai. vakaro. 
New Yorko apylinkėse, o ap- Kelrodis
link parką randasi gražūs lau-1 Hudson Tubes traukiniais 
kai. Auksinė proga pamatyti į važiuojama į Newarka. Iš ten 
pavasarį pačiame gražume ir jmamama Springfield Ave. 
sykiu pasilinksminti, taipgi: busas 25. Važiuot iki Irving- 
paremti svarbų tikslą. j ton Center. Iš čia imt Vau*

žavingą dainų programą iš-į^a^ busą, išlipt ant Burnett 
pildys Pirmyn Choras iš Great Ave. ir Vauxhall Rd. ir eit po 
Neck, vadovaujamas G. Ka-Ikai^i- Už Pusės bloko rasite 
zakevičiaus; Aido Choras, va- i parką. Kelionė kainuoja ma- 
dovybėj Aldonos Žilinskaitės į žiau dolerio “round trip.’’ 
ir Sietyno Choras, iš Newarko, Norint iš Brooklyno važiuo- 
vadovaujamas B. L. šalinaitės. ti grupėje, ateikite prie Lais-

A. Bimba pasakys prakalbą vės salės ne vėliau 11 vai. sek- 
bėgamais svarbiais klausimais. I madienio rytą.

Populiariškų žaismių vaka
ras įvyks šį ketvirtadienį, ge
gužės 28-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Jose dalyvauti, jų 
pasižiūrėti kviečiami visi, kas 
tik įdomauja žaidimais. Paga
liau, jeigu jau nei žiūrėti kas 
nepaisys, čia bus gerų vaišių 
ir gana kompanijos smagiam 
praleidimui vakaro ir be žais
mių. žaidėjams bus įdomių ir 
vertingų dovanų.

Vakaro visas pelnas eis pa
ramai apšvietos ir agitacijos 
už demokratijos pergalę ant 
fašizmo. O kas tos pergalės 
nelaukia? Tik fašistai ir jų 
berneliai. Tad visi, kurie no
rite smagiai praleisti liuoslai- 
kį ir paremti svarbų darbą, 
atsilankykite. Įžanga tik 15c. 
Pradžia 7 :30 v. v.

Komisija.

Jam Netrūksta Kantrumo
Atidarė Paskutinę Dalį 

Naujo Kelio
Pereitą pirmadienį atidary

ta paskutinė dalis East River 
Drive tarp 34th ir 49th Sts., 
New Yorke. Jo visas ilgis yra 
pusaštuntos mylios — prasi
deda nuo Montgomery St. že- 
mutinėj East Side ir tęsiasi 
paupiu lig 125th St., Harleme.

Tai didelė pagalba motoris
tams išvengti viduimiesčio 
trafiko.

šis kelias, sakė majoras La 
Guardia atidarymo ceremoni
jose, dar kartą parodo gali
mybes progresuoti demokrati
joj. Jis buvo suplanuotas prie 
buvusio prieš eilę metų Man
hattan prezidentu Samuel 
Levy, didžiumoj padarytas 
prie paskiausio prezidento 
Stanley M. Isaacs ir užbaigtas 
prie trečio, Edgar J. Nathan, 
Jr.

Dabartinis Manhattan pre
zidentas apgailavo, kad atida
rymas prisiėjo turėti padėty
je, kuomet gazoliną apribota 
ir smagumo jieškantiems mo
toristams kelias mažiausia rei
kalingas. Vienok, sakė jis, tas 
46 milijonus dolerių lėšavęs 
kelias sekamais keliais mėne
siais gali būti labai reikalin
gas karo trafikui.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Williamsburgo sekcijoj, arti 
transportacijų ir valgyklų. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 364 So. 1st Street, 
(Apt. 29), Brooklyn, N. Y.

(125-127)

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Svarbios masinės prakalbos. Ren
gia bendrai Liet. Am. Piliečių Kl. ir 
Namų Savininkų-Taxpay’ėrių Org. 
Penktadienį, gegužės 29 d. A. J. 
Kasmočiaus Salėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia '7:30 vai. vakare. Kal
bės M. Michulis, iš Woodhaven, 
N. Y. Angliškai kalbės F. Fueren- 
stein iš Civic Assoc. Kalbės apie 
namų savininkų reikalus ir apie 
kandidatus j "viladžiaus” valdininkų 
urėdus. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Kom. (125-126)

Koncertas Priedui Prie 
Karo Stampos

New Yorko Miesto WPA 
Simfoniška Orkestrą, koope
ruojant majorui LaGuardijai 
ir Muzikantų Unijos Lokalui 
802, šį sekmadienį ruošia 
penktą iš eilės koncertą J. V. 
Iždinės naudai.

Įžanga šiems koncertams 
skirtinga nuo kitų tuomi, kad 
pirkęsis karo štampą prie
dams gauna veltui bilietą į 
koncertą. Stampos gaunama 
nuo 50c. iki $5, koncertų sa
lės ofise — Cosmopolitan 
Opera House, 133 W. 55th 
St., New Yorke. Koncerto pra
džia 6 vai. vakaro.

Gegužės 31-mos programoj, 
apart simfoniškos orkestros, 
dalyvaus Jascha Horenstein, 
žymus orkestrų vadas Europo
je, vadovavęs programoms žy
miausiuose Europos centruose. 
Jisai gimęs Kijeve ir mokslus 
ėjęs Viennoj. Taipgi dalyvaus 
Robert Casadesus, francūzų 
pianistas.

Pienas Mūšy Didelei 
Šeimynai

New Yorko miestui ir apy
linkei pieno pristatymo admi
nistratorius N. J. Cladakis 
praneša, kad pristatymas 
miestui pieno ir už jį grąžon 
gauti mokesčiai pereitą balan
džio mėnesį sumušė visus re
kordus. Pieno atvežta 604,- 
938,430 svarų. Už jį farmeriai 
gavo, bendroj sumoj, $14,437,- 
520.09.

Pieno pristatyme dalyvavo 
57,363 farmeriai iš šešių arti
miausių valstijų.

Liuosnoriai Rekorderiai
' ' • r

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimo raštinė atsišaukė į vi
suomenę gauti 2,900 liuosno- 
rių priimti ir užrekorduoti 
wardenu raportus 29-se Poli
cijos Rarportų Centruose.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

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

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 25 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

Daugelio žmonių yra priim
ta manyti, kad vyrai neturį 
pakantrumo smulkmeningiems 
darbams. Tačiau rekordas W. 
Millard Morgan’o rodo ką ki
tą. Tarpe 54-rių neseniai ap
dovanotų Raudonojo Kryžiaus 
požymiais liuosnorių radosi ir 
Morgan. Jisai veikęs Raud. 
Kryžiui liuosnoriu be pertrau
kos per 25 metus. Gi nuo 1933 
m. jis kas savaitę pašvenčia 
po tris dienas smulkmenin
giems patarnavimams Brook
lyno Navy Hospital esantiems 
ligoniams, nu vesdamas juos į 
kokią pasilinksminimo ar šiaip 
reikalingą pasiekti vietą, iš- 
keisdamas jiems čekius, atneš
damas iš krautuvių ligonių pa
geidaujamus pirkinius, ir atlik
damas daugybę kitų visoke
riopų jiems patarnavimų.

Pažadėjo Naikinti Dis
kriminaciją

Pasitarime tarp negrų dele
gacijos ir Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyno skyriaus viršininkų. 
Beardsley ir Bigley, viršinin
kai šio skyriaus davę pažadą, 
kad ateinantieji pagelbėti R. 
K. darbe liuosnoriai negrai 
nebus diskriminuojami, suda
romi į atskiras grupes, bet pa
skiriami pareigoms bendrose 
su baltaisiais vienetose.

Unijistai Nori Žinoti, 
Kas Kvietė Curraną?
Pereitą sekmadienį įvyku

siuose miesto Finansų Depart- 
mento darbininkų ir tarnauto
jų komunijos pusryčiuose kie
no nors buvo pakviestas ir 
kalbėjo coughliniško plauko 
kunigas Curran, Krikščionių 
Fronto lyderis. Ta jo prakal
ba, kaip ir visos jo prakalbos, 
buvo skaldytojiška.

Tarnautojai pasipiktino ta 
jo kalba. Jie per savo uniją, 
Valstijos, Apskričių ir Mies
tų Darb. Unijos Lokalą 53, 
pasiuntė miesto valdininkams 
protestą ir reikalavimą ištyri
nėti, kas kvietė tą Amerikos 
žmonių vieningumo ardytoją.

Atminimą Dieną Paštas 
Veiks Tik Dalinai

Gegužės 30-tos rytą Brook
lyne laiškai gyvenamose srity- 
tyse bus išnešioti kartą ir biz
nio srityse du kartu. Ofisai 
taipgi bus atdari iki piet, o 
centraliniame kai kurie patar
navimai bus atliekami ir per 
visą dieną.

• Peter V. Cacchione, Komu
nistų Partijos tikietu išrinktas 
Miesto Tarybon, turėjo svar
bų pranešimą laivakroviams, 
tad nelaukdamas, kad jie atei
tų pas jį, jis 6-tą valandą ry
to pereitą antradienį nuėjo 
pas juos ant dokų.

Cacchione pranešė susirin
kusiems laivakroviams, kad 
jis įnešė Miesto Tarybon re
zoliuciją, kuria reikalauja iš
tirti visą laivakrovių samdy
mo sistemą ir pavojų sabota
žo, kokį gali pravesti priešų 
agentai nesant tvarkaus sam
dymo. Darbininkai pasižadėjo 
remti jo žygį.

Mitingas įvyko prie Colum
bia ir President Sts., kur per 
150 laivakrovių dar prieš 6-tą 
pradėjo rinktis jieškoti darbo, 
nežinodami, bus darbo ai- ne. 
Jiems bemitingaujant atėję 
taip vadinamieji “gengbosiai” 
iš būrio pasirinko kelis. Ma
žiau, negu vienas iš dešimties 
laukusių tą rytą tegavo dar
bą.

Su Cacchione taipgi buvo 
Pete Mazzie, jaunas laivakro
vių eilinių narių vadas.

Cacchione kritikavo tokią 
samdymo sistemą, kurioj šim
tai darbininkų turi dienas pra
leisti stoviniuodami ant dokų 
ir turėdami priklausyti nuo 
bosų “malonės.’’ Jis aštriai 
kritikavo Joseph Ryan, Int. 
Longshoremen’s Ass ociation 
viršininką už leidimą tokios 
padėties. Jią reikalavo, kad 
būtų įsteigta centralinė sam
dymo įstaiga, kokią turi CIO 
unija vakarų pajūryje, su ku
ria kooperuoja valdžia ir 
darbdaviai. Ten darbininkams 
nereikia kas rytas skubėti ant 
dokų ir tankiai" nei ant fėro 
neužsidirbus, pavargus, grįžti

bėjime su t laivakroviais V. 
Cacchione ragino juos pasiųsti 
delegaciją į Washingtoną su 
prašymu padėti pataisyti pas 
juos padėtį. Taipgi kvietė at
silankyti jo raštinėn, 16 Court 
St., Brooklyne, pasitarti, kuo
mi jis galėtų patarnauti pa
gerinimui padėties.

Laivakroviai sako, kad pas 
juos ant dokų dar nebuvo bu
vęs joks tarybininkas.

Civiliniu Apsigynimo 
Ofiso Žinios

Civilinių Apsigynimo cent- 
ralinėj raštinėj ir jo skyriuo
se darbas eina kaip bičių avi
lyje.

Atsiliepiant į federates val
džios atsišaukimą, mieste pra
dėta kampanija įsteigti kam
pelius liaudies mokyklose, te
atruose ir kitose viešose vieto
se pardavinėjimui apsigynimo 
bonų ir štampų.

Ant greitųjų buvo įsteigta 
Brooklyne apie 50 tokių sto
čių ir jose parduota $615,000 
vertės bonų ir štampų.

Brooklyno ofisas taipgi pa
skelbė pajieškojimą 140 liuos
norių telefonistų gaisragesių 
telegrafo ir gaisragesių sto
tims. Kiekvienas iš jų turės 
įdėti tris keturių valandų lai
kotarpius per savaitę. Užsira
šo CDV raštinėj, 131 Livings
ton St.

Kariškiams p a silinksmini- 
mų komitetas atidarė negrams 
kariams ir jūrininkams patal
pas 1587 Fulton St. Jose bus 
rengiama šokiai ir kiloki pasi
linksminimai.

Virš du šimtai brooklynie- 
čių, Raudonojo Kryžiaus Slau
gėms Padėjėjų, įvesdintos į 
Nepaprastos Medikalės Tarny
bos būrius per ligoninių komi- 
sionierių Edward Beimecker 
specialiame mitinge, įvykusia
me Town Hall, New Yorke.

Iki šiol 1,300 brooklyniečių 
moterų stojusios vajun gauti 
3,000 slaugėms padėjėjų iki 
gruodžio mėnesio.

Paskelbta kursai paruošti 
žaismaviečių vedėjams pagel- 
bininkių. Pamokos bus du 
kart per savaitę, po dvi va
landas, viso 18 valandų, YM 
C A patalpose, 510 State St.

Laivyno komandierius šiam 
distriktui Marquart uždraudė 
privatiškiems laivams ar val
tims plaukioti Sandy Hook 
srityje po grasinimu šauti be 
perspėjimo.

Brooklyno Raudonasis Kry- 
‘žius turi 82 veikėjus, kurie tos 
organizacijos veikime išdirbę 
nuo 5 ir iki 20 metų.

Stanley Teatro Štabas 
Prašė Antro Fronto
Darbininkai ir vedėjai Stan

ley Teatro, esančio 7th Avė., 
prie Times Square, kuriame 
rodoma parinktinės ir naujau
sios užrubežinės filmos, per
eita pirmadienį pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui rezoliuci
ją, kurioj sako:

“Mes norime pareikšti savo 
besąlyginę paramą visuose 
jūsų žingsniuose link atidary
mo antrojo fronto Europos 
kontinente dabar, pilnai su
prasdami su tuo surištą pasi
aukojimą, bet būdami įsitiki
nę, kad tas yra būtina greitai 
pergalei.”

Norėsi, ar ne, kada išbridęs 
iš jūrų eisi į restauraną pa
valgyti ar išsigerti, turėsi apsi
rengti. Taip patvarkė policijos 
viršininkas Valentine.

Antradienį išparduota laive 
Normandie rasti gėrimai. Ka
da laivas buvo paimtas J. V. 
valdžios žinion* suimta ir 18,- 
000 bonkų skanumynų.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
~agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET < BROOKLYN, N. Y.

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

'žmogžudystės byloje proku
roras baigė perstatyti įkaitini- 
mus, šią savaitę liudys patys 
įkaitintieji.

Dr. J. J. Kaškiaučius
I ■ .

Telefonas: HUmboldt 2-79G4

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. /

Tel. Evergreen 8-7179 ,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
S3T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga TE&
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

L

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.VALANDOS: 2-4 ir 6-8 

Nėra valandų sekmadieniais.

<I>

<♦>

<♦>

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS____

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
<f>

Štai 
adresas;

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

<f>
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