
KRISLAI
Kun. Urbonavičius Pasi

sako.
Tik Ne Taip, Kaip Pernai. 
Birželio 22 Diena Arti. 
Naujas Planas Pasauliui 

Sutvarkyti.
Bet Tas Yra Sunkiau Pada

ryti, Negu Žemėlapis 
Atspausdinti.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

“Sovietai gali netekti inici-
No. 130 LAISVeS ANTRA'?dffon4a2.7ST?ggMS78TREKT Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 4, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

jatyvos. Šią vasarą gali susi
laukti dar daugiau pralaimė
jimų, bet jie bus atlikę pati 
stambiausią uždavinį: bus su- 
davę Hitleriui gal ir lemiantį 
smūgį.” (“Darb.” iš birželio 
2 d.)

šitokią išvadą daro kun. 
Urbonavičius (Kmitas) virš- 
paminėtame laikraštyj. Tenka 
atsiminti, kad tas pats Kmi
tas, tuojau kai Hitlerio žvėrys 
užpuolė Sovietu Sąjungą, nuo
lat ir nuolat pranašavo tarybų 
respublikoms mirtį, o Hitleriui 
laimėjimą. Dabar tas pats ku
nigas primena net ir tą, kad 
Sovietu “dvasia gerokai atsi
griebė vien jau dėlto, kad 
jiems tik vieniems pavyko Hit
lerio blitzkriegą sulaikyti ir 
ištisus metus pratęsti karą. 
Dabar Hitlerio ž y g i a vimo 
tvarkraštis visiškai suyra . . .”

Taip, kunige Urbonavičiau, 
Sovietai vieni sulaikė Hitlerio 
blickrygą per ištisus metus! 
Jį sulaikė “alkani,” “basi,” 
“apdriskę,” “virvutėmis šau
tuvus pasirišę” (jūs, kunigėli, 
šitaip skelbėte!) raudonarmie
čiai !

Ir jeigu viena Raudonoji 
Armija vokiškus barbarus su
laikė, jeigu jinai uždavė jiems 
lemiantį smūgį, tai šiandien 
visas civilizuotas pasaulis tu
ri būti jai už tai labai dėkin
gas. Daugiau : didvyriškiems 
kovotojams turi būti teikiama 
pagalba, kokią mes galime 
teikti.

Birželio 22 dieną sukaks ly
giai metai, kai didvyriškoji 
Raudonoji Armija muša rudą
jį žvėrį.

Pradedant su birželio 22 
diena, per visą savaitę bus 
ruošiami masiniai mitingai, 
koncertai ii’ kitokios pramo
gos, — ruošiami per visą šalį, 
visuose didesniuosiuose mies
tuose.

Mes, Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi matyti greičiau iš
laisvintą Lietuvą, turime daly
vauti tose pramogose. Mes pri
valome aukoti didvyriškiems 
Sovietų Sąjungos kovotojams. 
Aukokime per Lietuvių Komi
tetą Sovietų Sąjungai Gelbėti, 
kuris visas mūsų aukas per
duos Russian War Relief Ko
mitetui.

Esant “Laisvės” piknike, 
f ii adei f išk is d. Pranaitis davė 
“Laisvės” redakcijai tik ką iš 
spaudos išėjusį žemėlapį, pa
vadintą “Outline of Post-War 
New World Map.” šį žemėla
pį išleido Maurice Gomberg, 
Philadelphijoj. Tai žemėlapis, 
su lyg kuriuo turėtų būti su
tvarkytas pokarinis pasaulis.

Čia nėra vietos visą tąjį pro
jektą atpasakoti smulkmeniš
kai. Pravartu bus tik bend
rais bruožais pasisakyti.

žemėlapis maž-daug dalina 
pasaulį į tris dalis. Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga ir 
kitos visos valstybių sąjungos.

1. Jungtinėms Valstijoms 
žemėlapio autorius atiduoda 
Kanadą su visomis josios sa
lomis, Greenlandiją, Islandiją, 
Meksiką, Centralinės Ameri
kos respublikas — net iki Co- 
lombijos, na, ir tūkstančius sa
lų ir salukių Ramiajame Van
denyne.

2. Sovietų Sąjungai jis pri
skiria Balkanus iki Albanijos, 
Mandžiūriją, Suomiją, Persiją 
ir Lenkiją.

3. Anglijai paliekama Aus
tralija ir Rytų Indijos, o taip
gi Madagaskaras ir Naujoji 
Zelandija.

It Indijos padaroma Fede- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

BRIDGES LAIKINAI 
PALIUOSUOTAS 

PO UŽSTATU
San Francisco, Calif. — 

Harry Birdges, Californi- 
jos CIO darbo uniįų direk
torius, atėjo ir pasidavė a- 
teivybės vyriausybei pagal 
warranty Jungtinių Valsti
jų generalio prokuroro 
Biddle, kuris įsakė depor- 
tuot Bridgesą į Australiją. 
Bet už kelių valandų jis 
buvo paliuosuotas po už
statu, pagal Bridgeso ad
vokatų prašymą federaliam 
teisėjui A. F. St. Sure. Pra
šymas sakė, kad • Biddle ir 
jo agentai neteisingai areš
tavo Bridgesą.

Dabar Bridges vėl palei
stas laisvėn su tokiu pat 
užstatu (belą) — $3,000, kol 
federaliai teismai padarys 
savo sprendimą. Bridgeso 
advokatai sako, kad, galų 
gale, šalies Vyriausias Tei
smas turės išspręst jo by
lą.

Biddle, įsakydamas de- 
portuot Bridgesą, pareiškė, 
būk Bridges buvęs komuni
stas ir kaipo nepilietis A- 
merikos už tai turįs būt su
grąžintas Australijon.

Bridgeso advokatai nu
rodo, kad generalis proku
roras Biddle rėmėsi mela
gingais pasakojimais, įsa
kydamas deportuot tą dar
bininku vada. V c.

Anglai Užėmė Nacių 
Tvirtumą Libijoj

Cairo, Egiptas, birž. 3. — 
Anglai atėmė iš vokiečių Seg- 
nali tvirtumą, Libijoj.

Anglų kariuomenė atmušė 
fašistų ataką arti Bir Hach- 

:eim, 40 mylių į pietų vakarus 
nuo Tobruk o.

Paspruko dalis nacių armi
jos, kuri buvo anglų apsupa
ma.

Japonai Grumiasi Pir
myn Chinijoje

Chungking, Chinija. — 
Japonai tebeveda ofensyvą 
prieš chinus į pietus ir ly
tus nuo Nanchango ir į 
šiaurius nuo Kantono ir vis 
pasivaro pirmyn Chekiange, 
rytinio pajūrio provincijoj.

Iš 100 tūkstančių buvu
sios japonų kariuomenės 
Chekiange chinai jau už
mušė bei pavojingai sužei
dė 20 tūkstančių.

Tokio. — Japonai sako, 
kad pietinėje Chinijoje jie 
užėmę Tsungfą miestą, 50 
mylių į šiaurių rytus nuo 
didmiesčio Kantono. Japo
nai, girdi, taip pat užkaria
vę Yuhwaną, sostamiestį 
chinų salos Yuhwan.

Maskva. — Vienoje daly
je Kalinino fronto du pul
kai vokiečių pėstininkų, bū
rys jų tankų, orlaiviai ir 
kelios kanuolių baterijos 
padarė smarkią ataką, ir 
Sovietu kariuomenė laikinai 
buvo pasitraukus kiek at
gal. Bet paskui sovietinės 
jėgos kontr-atakavo nacius; 
daugiau kaip tūkstantį jų 
užmušė, pusantro tūkstan
čio sunkiai sužeidė, atmetė 
atgal likučius vokiečių ir 
atgriebė pirmesnę savo po
ziciją.

Kitoje dalyje Kalinino 
fronto raudonarmiečiai at
ėmė iš vokiečių vieną fabri
ką ir per kautynes vieno 
miesto gatvėse pagerino sa

Washington. — Kongresma- 
nas Vinson, pirmininkas kari
nių reikalų komisijos, pranešė, 
jog šiemet bus pastatyta 1OO 

’ naujų karinių laivų Amerikoj.

Columbus, Ohio. — Vals
tijos sekretorius J. E. Swee
ney atmetė Komunistų Par
tijos reikalavimą įregis- 

(truot ją šiemetiniams rinki
mams. • • . ;

Sovietai Nusiteikę, 
Kad Baltijos Kraštai
Grįžtų į Sov. Sąjungą

Visi Raudonarmiečiai Įsitikinę, kad Raudonoji Vėliava Bus 
Vėl Iškelta Kaune, Rašo N. Y. Times Korespondentas

Maskva. — Sovietų laik
raščiai palankiai atsiliepė 
apie Amerikos valstybės 
vice-ministerio Sumnerio 
Welles kalbą, pasakytą Me
morial Dienoje, kaip kad 
praneša New Yorko Times 
korespondentas Ralph Par
ker iš Maskvos. Visi Sovie
tų laikraščiai pabrėžė tuos 
Welles žodžius, kur jis kal
bėjo apie Jungtinių Tautų 
organizaciją dėlei taikos ir 
saugumo užtikrinimo po 
šio karo.

(Sumner Welles sakė, jog 
turės būt nuginkluoti to
kie kraštai, kurie vėl galė
tų gręst kaip užpuolikai ir 
kad po šio karo turės būti 
sudaryta tarpautinė jėga, 
idant “užtikrint taiką my
linčioms tautoms laisvę nuo 
baimės, kol bus sukurta pa
stovi sistema visuotino sau
gumo, žadėta Atlanto Čar- 
teryje.”)

Toliau N. Y. Times ko
respondentas Parker rašo:

“Tai yra Sovietų Rusijos 
pareikštas ir pakartotas 
siekimas sugrąžint į Sovie
tų Sąjungą (tarybines) re
spublikas Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos, Karelijos, 
Moldavijos, Baltgudijos ir 
didelius Ukrainos plotus, 
dabar nacių užimtus.

“Šių respublikų valdžios 
dabar yra Sovietų Sąjungo
je, ir kadangi jos buvo iš* 
rinktos pagal tarybinę san
tvarką, tai Sovietų Sąjun
ga pripažįsta jas kaip at
stoves jų žmonių, kurių 
daugelis kariauja eilėse 
Raudonosios Armijos.

“Tos sritys veikiausiai 
vaidins svarbų vaidmenį 
saugumui Sovietų Sąjun
gos, ir tai būtų nuostabus 
dalykas, jeigu daiktiškai 
protaujantieji • Sovietų Są
jungos likimo vadai sutik
tų apleist bent vieną colį 
tų strategiškai svarbių že
miu.

“Galima gana drąsiai sa
kyt, kad jeigu Tarybų ga
lia nebūtų buvus pirmiau 
įkurta Baltijos respubliko
se arba Karelijoj, tai Le
ningrado padėtis šiandien 
būtų labai skirtinga nuo 

| dabartinės.
“Kas liečia Sovietų Są

jungą, tai negali būti net 
klausimo dėlei Baltijos re
spublikų padėties po karo. 
Kiekvienas Raudonosios 
Armijos' karys, desperatiš
kai kovodamas prieš Vokie
tiją, yra įsitikinęs, kad 
raudonoji vėliava bus vėl 
iškelta Vilniuje, Kaune,

1 Rygoje ir Talline.” 

RAUDONARMIEČIAI IŠTAŠKĖ NACIU 
ATAK4 KALININO FRONTE

vo pozicijas.
Mūšiai Charkovo fronte 

jau trys dienos kaip aptilę. 
Iziumo-Barvenkovos linijoj, 
į pietus nuo Charkovo, na
ciai tapo visai sustabdyti.

Kautynės Charkovo fron
te pavyko Sovietam todėl, 
kad jie ten sunaikino dau
gius vokiečių jėgai ir už
kirto kelią naciams linkui 
Rostovo ir linkui Kaukazo 
žibalo šaltinių.

VOKIEČIAI SUKIRSTI 
ORE TIES LENINGRADU

Maskva. — Vokiečiai per 
dvi dienas darė oro atakas 
Leningrado fronte, bet jie 
visai nieko nelaimėjo, o tik 
prarado 47 savo orlaivius.

Areštavo Du Trockistus 
Meksikoje

Mexico City. — Tapo a- 
reštuoti du trockistai už 
kenkimą Meksikai kariaut 
prieš fašistų Ašį. Jiedu su
rašinėjo žmones kaipo prie
šingus Meksikos karo skel
bimui prieš Ašį, pirmiau
siai agituodami juos prie
šintis tam.

Lortdon. — Praeita savai
tę Anglijos ir Amerikos lai
vai atgabeno daug tankų ir 
orlaivių i Murmanską, 
šiaurinį Sovietų uostą.

Orlaivių Darbininkai 
Išmetė Trockista

Akron, Ohio. — Goood- 
year Orlaivių kompanijos 
darbininkai, CIO unijos lo- 
kalo nariai, per savo susi
rinkimą išmetė Donaldą 
Carperį iš lokalo pirminin
ko vietos kaipo trockista 
ardytoją.

Jis kurstė darbininkus 
prieš vadinamus raudonuo
sius, urzgė prieš Amerikos 
dalyvavimą kare ir prieši
nosi darbininkų veikimui 
išvien su savo šalies valdžia 
prieš fašistų Ašį.

NUŠOVĖ NACIŠKA 
PRANCŪZU REDAK
TORIŲ PARYŽIUJE
Berne, šveic., birž. 3. — 

Nežinomas žmogus trimis 
kulkomis iš revolverio nu
šovė gatvėje Albertą ele
mentą, redaktorių J. Do- 
riot’o laikraščio “Le Cri du 
Peuple.” Šovikas užsėdo ant 
savo dviračio ir pabėgo.

Doriot ir jo laikraštis y- 
ra vergiški Hitlerio pakali
kai. Pastaruoju laiku Do
riot ėmė pirštis į vietą P. 
La valio, Vichy Franci jos 
valdžios “vado,” jeigu La
vai pasirodytų permažai 
bendradarbiaująs su na
ciais.

Doriot su savo laikraščiu 
rekrutavo “Francūzų Le
gioną prieš Bolševizmą,” 
karui prieš Sovietus, ir tą 
legioną rėmė pats Petain, 
(šiaudinis) Vichy Francijos 
valdovas.

Šimtai Angly Orlaivių 
Vėl Naikino Nacių 
Pramonės Centrus

London, birž. 3. — Keli 
šimtai Anglijos orlaivių 
naktį iš antradienio į tre
čiadienį , vėl bombardavo 
Esseną, kur yra didieji vo
kiečių Kruppų amunicijos ir 
ginklų fabrikai ir kitos ka
riniai svarbios pramonės.

Anglų bombanešiai ir 
šiuo žygiu sukėlė didžius 
gaisrus ir sprogimus Esse- 
ne. Jie taipgi bombardavo 
Duisburgą ir kitus pramo- 
nės miestus 'vakarinėje Vo
kietijoje ir atakavo nacių | 
prieplaukas, fabrikus, orlai
vių stovyklas, geležinkelius 
ir kitus punktus šiaurinėje 
Francijoje, Belgijoje ir Ho- 
landijoje. Per šiuos žygius 
anglai prarado 14 orlaivių.

Naciai Numetę 10,000 
Bombų į Canterbury
Berlin, birž. 3. —Praeitą 

naktį vokiečių orlaiviai nu
metė 10,000 padegančių ir 
sprogdinančių bombų į is
torinį Anglijos miestą Can
terbury, kaip kad naciai 
garsinasi.'

Hitlerininkai Areštuoja 
Vokiečius Teisėjus

Berne, Šveic., birž. 3. — 
Naciai pradėjo areštuot vo
kiečius teisėjus Prūsuose, 
Frankforte, Dresdene ir ki
tuose miestuose už tai, kad 
tie teisėjai perlengvai baudė 
žmones, kurie kritikavo na
cių valdžią ir kalbėjo prieš 
Hitlerio karą.

Australija. — J u n gtinių 
Tautu lakūnai vėl sėkmingai 
atakavo japonų orlaivių sto
vyklas ir kareivines New Gui
nea ir New Britain salose.

Stockholm. — Praneša
ma, kad naciai uždraus dai
nuot ar grot Marseljetę.

Amerika Skelbia Karą 
Rumunijai, Bulgarijai

ir Vengrijai
Sovietai Ragino Ameriką Paskelbt Karą ir Finliandijai, 
Svarbesnei Naciu Padėjėjai, negu Rumunija ar Vengrija
Washington, birž. 3. — 

Prezident. Rooseveltas birž. 
2 d. patarė kongresui pa-i 
skelbt karą prieš Rumuni
ją, Vengriją ir Bulgariją. 
Pranešama, kad kongreso 
atstovų rūmas šiandien pa
skelbs kara tiem trim kra
štam, o senatas — ši ket- 
virtadienį.

Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija, nacių pastumdė
lės, jau apie 6 menes, atgal 
paskelbė karą prieš Jungti
nes Valstijas.

Prez. Rooseveltas savo 
pareiškime kongresui, tarp 
kitko, sako:

“Aš suprantu, kad tų tri
jų kraštų valdžios taip pa
darė nė savo iniciatyva ir 
ne pagal savo žmonių norą, 
bet kaipo Hitlerio įrankiai. 
Dabar tų trijų kraštų val
džios dalyvauja karo veiks
muose, atkreiptuose prieš 
Jungtines Tautas, ir pla

Didelė Dauguma Angly Rūsy Evangelikai Šau- 
Laivy Pasiekė Sovietus, | kia Amerikiečius Mels- 
Nežiūrint Nacių Atakų tis dėl Pergalės

London. — Anglijos lai
vyno ministerija pranešė, 
jog ilga eilė anglų laivų nu
gabeno stambius ir svarbius 
pabūklų krovinius į šiauri
nes Sovietų prieplaukas ir 
tuomi “džiaugiasi tų laivų 
oficieriai ir jūrininkai, ži
nodami, kad rimtai padėjo 
Rusijai dabartinėje jos ko
voje.”

Daugiau kaip šimtas na
cių orlaivių smigikų ir jų 
submarinai per penkias die
nas ir naktis atakavo tuos 
laivus ir nuskandino kelis, 
bet didelė dauguma laivų 
pasiekė savo tikslą.

Vokiečiai gyrėsi, būk jie 
sunaikinę aštuoniolika iš 
tų laivų ir sužeidę daugeli 
kitų. Bet “nacių pagyras 
daugiau kaip 175 procen
tais perdeda” anglų laivų 
nuostolius, sako Anglijos 
laivyno ministerija.
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Vokiečiai Žudo Daugiau 
Ir Daugiau Cechų

London, birž. 3. — Naciai 
sušaudė dar 21-ną cechą dėl 
to, kad buvo sužeistas Hey
drich, slaptosios Hitlerio 
policijos galva Čechoslova- 
kijoj. Tai jau 132 cechus jie 
nužudė už tai, jog kas 
tai metė bombą ir peršo
vė Heydrichą savaitė at
gal.

Maskva, birž. 3. — Sovie
tų jėgos sutriuškino nacius, 
kurie darė ataką Kalinino 
fronte, jieškodami silpnesnėj 
vietos sovietinėje linijoje.

Maskva. — Ukrainų par
tizanai užmušė 300 rumunų 
fašistu kariu.

nuoja praplėsti tokius veik
smus.”

Senatorius Tom Connal
ly, pirmininkas senato ko
misijos užsieniniais reika
lais, pareiškė, kad “tie kra
štai kariauja prieš mūsų 
draugus, prieš Rusiją ir 
Jungtines Tautas, tai jie, 
kaipo mūsų draugų prie
šai, yra ir mūsų priešai.”

Senatorius W. F. George, 
buvęs pirmininkas senato 
komisijos užsienių reika
lais, sakė, jog Sovietų Są
junga ir Anglija ragino 
Jungtines Valstijas paskelbt 
karą prieš Rumuniją, Veng
riją ir Bulgariją.

Sovietų Sąąjunga jau ku
ris laikas taipgi prašo A- 
merikos paskelbt karą Fin
liandijai (Suomijai), kuri 
yra svarbesnė kalinė Hit
lerio talkininkė prieš So
vietus. negu Rumunija ar 
Vengrija.

Maskva. —'Vadai keturių 
milionų rusų baptistų ir e- 
vangelikų atsišaukė į Ame
rikos ir Anglijos krikščio
nis prisidėt prie maldų die
nos birž. 14, kad greitai lai
mėtume pergalę “didiesiems 
principams laisvės ir krik
ščionybės prieš juodąsias 
jėgas šlykščioje fašizmo.”

Tas rusų evangeliškų 
krikščioniu atsišaukimas 
sutinka su veikla patriar
cho Sergijaus, vyriausio 
viršininko rusų pravoslavų 
(stačiatikių) bažnyčios. 
Patriarchas jau nuo pernai 
darbuojasi, kad apvienyt 
visų tikybų žmones ir 
įtraukti juos į Sovietų karo 
pastangas.

Atsišaukimas sako:
“Kas tiki Kristaus evan- 

gelijomis, turi imti dėme
sin prezidento Roosevelto 
persergėjimą prieš gerai 
žinomą nacių planą, kurie 
turi tikslą per prievartą vi
same pasaulyje įvesti nau
ją pagoniją — įbrukt (Hit
lerio) knygą ‘Mein Kampf’ 
vietoj -Šventos Biblijos ir 
pristatyt savo svastikinių 
kryžių vietoj Golgothos 
Kryžiaus.
“Kovoje prieš tuos užpuo

likus mūsų tėvynės, mes 
maršuojame drauge su 
dviem didžiom ir kilniom 
šalim, su Anglija ir Jungti
nėmis Valstijomis.”

Vichy, Francija. —Anglai 
užėmė Androvorano miestą 
Madagaskare, francūzų val
dytoje saloje, netoli Afri
kos.

Chungking. — Chinai atė
mė iš japonų Yanghi miestą.



Antras Puslapis LAISVA Kętvirtad., Birželio' 4, 1942

Apie Kanados Problemas
Šis karas įnešė nemažai suirutės ir 

niautynių į Kanados žmones. Kaip žinia, 
ten visoki izoliacionistai susiranda dide
lę dirvą tarp francūzų, kurie sudaro ne
mažą Kanados gyventojų dalį. Mes že
miau paduodame “Liaudies Balso” raši
nį, kuris nušviečia kai kuriuos dalykus, 
liečiančius tą opią Kanadoje padėtį.

Savo laidoj iš gegužės 29 d. “Liaudies 
Balsas” šitaip rašo:

“Globe and Mail, kritikuodamas Kve
beko provincijos nacionalistus, kurie va
ro agitaciją prieš konskripciją ir grū
moja net Kvebeko provincijos atsisky
rimu nuo visos Kanados, vietoj prige
sinti tą francūzų vulkaną, dar daugiau 
malkų meta ant ugnies.

“Globe and Mail tiems francūzams i- 
zoliacionistams sako:

“Kanada yra britiška tauta ir kana
diečiai didžiuojasi tuomi, kaip kad di
delė jų didžiuma džiaugiasi proga sto
vėti su Britanija, kuomet ji yra pavo
juje. Jeigu yra tokių Kanados francūzų, 
kurie užmiršta, jog visos privilegijos, 
kuriomis jie naudojasi, yra Britanijos 
sosto duotos, tai yra daug britiškų ka
nadiečių, kurie atsimena, kad Britanijos 
kapitalas ir pasiryžimas išbūdavo jo šią 
Dominiją, gynė ir išvystė jos preky

bą, parūpino jai didžiausias ir pasto
viausias rinkas pasaulyje del gaminių ir 
apdovanojo ją liberališkais įstatymais ir 
tradicijomis, ant kurių pasilaiko jos su
verenumas ir laisvė šiandien. Yra mili
jonai britiškų kanadiečių, kurie nėra ne
dėkingais bailiais, ir iš kurių paeina ko
vingi vyrai, kurie tiki, kad už britiškus 
idealus verta kovoti ir net mirti, jeigu 
reikalas.

“Kanada niekad nenutrauks ryšių su 
Britanija. Ji neklausys misterio Chaloul- 
to apšvietos kampanijos. Tai ne bailių 
tauta.”

“Tokia ‘kritika’ yra žalinga. Ji nei 
kiek nepadės laimėti francūzus Kvebeko 
provincijoj. Dabar, kada reikalinga visų 
Kanados žmonių vienybė, reikėtų to 
vengti.

“Nepaisant to, kad Kanada yra Brita
nijos dominija, faktas palieka faktu, kad 
Kanadoj yra daug žmonių, kurie paeina 
ne iš Britanijos. Prancūzai sudaro tris 
milijonus. Paskui yra daug vokiečių, uk- 
rainų, italų ir kitų. Yra priskaitoma 
kad Kanadoj yra 70 įvairių tautinių 
grupių (per klaidą vadinamos rasinė
mis grupėmis). Kanadoj yra vartojama 
100 kalbų. Nebritiškos kilmės žmonių 
Kanadoj yra labai daug ir jų vienybės 
pamatu yra Kanada, o ne Britanija, ne
paisant to, kad Kanada yra britiška do
minija.

“Norint Kvebeko provincijos žmones 
'laimėti, reikia jiems nurodyti pavojų 
Kanadai. Reikia jiems nurodyti, kad to
kių žygių, kokių Kanada imasi, reika
lauja pačios Kanados saugumas.

“Reikia pastebėti, kad Kanados auto
ritetai davė didelę laisvę Kvebeko reak
cionieriams vesti agitaciją prieš pažan
gą, prieš demokratiją, bet mažai ką darė, 
kad išaiškinti francūzams dabartinę si
tuaciją. Izoliacionistai ir separatistai 
laiko mitingus, sako prakalbas, o prieš 
tai nevaroma jokia propaganda Kvebe
ko provincijoj.”

Kodėl Jie Čia Gyvena?
Pro-naciška lietuviškoji spauda skel

bia sąrašus “ištremtųjų į Sibirą” Lietu
vos lietuvių. Bet štai, kaip iškelia “Vil
nis,” trys Adomaičiai, kurių vardai su
dėti į tuosius sąrašus, jau . jaštuoneri 
metai gyvena Detroite, Dėdės Šamo že
mėje !

Pasirodo, kad Ancevičius, gaminda
mas tuosius sąrašus, ėmė ir sumaišė 
skelbiamųjų antrašus: užuot pasakyti, 
kad bolševikai tris Adomaičius išgabeno 
į Detroitą, jis pasakė — “į Sibirą.”

Tas pats Ancevičius, atsimenate, nela
bai senai skelbė, būk bolševikai sušaudė 
Salomėją Nėrę, kam ji atsisakiusi bėgti 
nuo rudųjų Hitlerio žvėrių. Vėliau ėmė 
nelaboji nužudytoji poetė ir atsirado 
Penzoje.

Dabar vėl Adomaičiai!...
Bet nepaisant to visko, ancevičinė- 

goebelsinė lietuviškoji spauda tebeskelbia 
tuos nonsensus!

Dielininkaitis ir Tie 400
Kadaise “Keleivis” buvo paskelbęs, 

kad bolševikai sušaudė tūlą klerikalų 
šulą Dielininkaitį. Po to, kai Hitlerio 
govėdos užpuolė Lietuvą, Dielininkaitis, 
pasirodo, atgijo ir stojo hitlerininkams 
talkon.

Bet štai, po tūlo laiko tas pats Die
lininkaitis okupuotoje Lietuvoje numirė. 
Ir kas gi pasirodo?

Klerikalų spauda apie jį kad rašo tai 
rašo ir už tai kaltina ne nacius, bet 
bolševikus!

Tuo pačiu sykiu, toji pati spauda apie 
tuos 400 Lietuvos patrijotų, kuriuos Hit
lerio bestijos sušaudė Lietuvoje, tesura- 
do tik tiek pasakyti: sušaudytieji buvo 
lenkai.

Ar tai ne naciškai pasielgta?
Ar tai ne šlykštu?
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Kodėl Ne Fašistinei Suomijai?
Šiuos žodžius rašant, Jungtinių Valsti

jų kongrese yra prezidento Roosevelto 
pasiūlymas paskelbti Bulgarijai, Veng
rijai ir Rumunijai karą. Spėjama, kad 
šiomis dienomis USA kongresas tą ir 
padarys. Mes pilniausiai sutinkame su 
ta mintimi, kad karas tom šalims reikia 
paskelbti.

Bet mums nesuprantama, kodėl prezi
dentas Rooseveltas tolydžio nepaskelbia 
karo Suomijai? Suomija yra fašistinis 
kraštas, taip lygiai valdomas Hitlerio, 
kaip ir pirmieji trys. Suomija yra įstum
ta į karą prieš Sovietus prieš josios žmo
nių valią, prieš jų norą. Suomijoje stovi 
didelės vokiečių kariumenės jėgos ir iš 
ten puola Sovietų Sąjungą, Jungtinių 
Valstijų talkininką. Iš Suomijos teritori
jos yra puolamas Murmanskas ir Ar
changelskas — du miestai, per kuriuos 
Jungtinės Valstijos siunčia Sovietų Są
jungai karinę pagalbą. Vadinasi, Suomi
ja tiesioginiai paliečia Jungtines Valsti
jas. Fašistinei Suomijai karą yra pa
skelbusi ir Anglija, Amerikos talkinin
kė. Washingtone sėdi Suomijos atstovas 
ir šnipinėja Hitlerio naudai. Sučiupęs 
vieną kitą paslaptį, jis siunčia (“diplo
matiškais keliais”) savo vyriausybei 
Helsinkyje, o pastaroji perduoda Hitle
riui.

Vadinasi, iš kurios pusęs neimsi, su
rasi, kad Amerika turėtų paskelbti fa
šistinei Suomijai karą, o josios visokius 
atstovus reikėtų vyti iš Amerikos kaip 
mūsų krašto priešus.

Priešai Panikoje

Detroit, Mich.
Vieša Padėka Aido Chorui

Brangūs draugai ir draugės 
aidiečiai!

Didelis ir jaukus buvo dėl 
manęs malonumas, kuomet 
aplaikiau nuo jūs taip gražią, 
vertingą, brangią, bei naudin
gą dovaną. Tai bus maloni 
atmintis mano visam gyveni
mui. Tikrai pataikytas į tašką 
įrankėlis, kuris man labai yra 
reikalingas. Todėl nuoširdžiai 
esu jums visiems dėkingas, 
ypatingai choro valdybai bei 

komisijai už sugabų dovanos 
parinkimą.

Prie progos, turiu pasakyti 
kas liečia mane patį. Tariu di
delį padėkos žodį tiems drau
gams ir draugėms, kurie su
prato reikalą mano parašytą 
kūrinį “Išvyta Duktė” suvai
dinti. Nors darbas veikalą tin
kamai priruošti scenai nebuvo 
lengvas, bet pasidėkavojant 
jauniems, energijos pilniems 
choro artistams, vaidinimas 
pravestas tinkamai ir patsai 
veikalas publikai suteikė gerą 
įspūdį. .. I

Niekuomet neatsisakyčiau iri 

ateityj su aidiečiais padirbėti 
kada nors ir ant toliau pri
ruošti ką nors įspūdingo mūsų, 
lietuviškai publikai.

Dar kartą ačiū už dovaną. 
Beje, kyla mintis, o ir noras, 
ir jau kuopiu medžiagą, para
šyti dar kitą kūrinėlį, žinoma, 
mūsų choras turės pirmenybę 
juom naudotis.

Su gilia pagarba,
J. J. Butkus.

Berlin. — Nacių radijas 
pasakoja, kad jie kai kur iš
tiesinę savo linijas Charko
vo fronte.

Stena, švokščia Europos' 
mažųjų ir didesnių valsty
bių išblaškyta buržuazija, 
teisingiau, toji dalis, kuri 
pilnai bendradarbiavo su 
Hitlerio šaika, o karui iš
kilus, patapo “inžinieriais” 
penktos kolonos ir gelbsti 
Hitlerio karo mašinai įves
ti “naują tvarką” visame 
pasaulyje.

To brudo randasi pas 
kiekvieną tautą. Jam gali
ma duoti bendrą vardą — 
“kvizlingizmas,” paeinančio 
nuo pavardės Vidkun Kviz- 
ling, Norvegijos majoro, 
kuriam teko pirmoji “gar
bė” atlikti darbą valymo 
Hitlerio batų. Jį pasekė ki
ti : Mannerheimas Finlian- 
dijoj, Beckas' Lenkijoj, Pa- 
velič Kroatijoj, Nedič Ser
bijoj, Smetona Lietuvoj, 
Betainas Franci jo j ir t.t. 

, Buvo nuvežęs Hessas man
datą ir Anglijos kvizlingui, 
bet kelionei nenusisekus 
misija subliško. Kitur irgi 
jau buvo prirengti kvizlin- 
gai ir pasitikimo “komite
tai,” hitlerinės svastikos. 
Gi Amerikoj buvo nomi
nuotas ir reklamuojamas 
“ekspertas” Lindberghas, 
bet...

Toj Hitlerio kelionėj su- 
lyg plano išdėstyto “Mein 
Kampfe,” norėdamas prisi
pilti benzino savo mašinai 
Kaukaze, idant užtektų pa
siekti ir Ameriką, Hitleris 
susitiko su Timošenko, (So
vietų Sąjunga), kuris ne 
tik kad nedavė benzino, bet 
apkūlė taip, kad jau ne tik 
kad nebepajėgia toliau ke
liauti, bet - vargiai sveikata 
ištesės sugrįžti gyvam na
mo. Hitleris „.balandžio 26 
d. smarki ari suvaitojo. 
Skausmingas Q-o-och! — 
nuaidėjo- per visą kvizlingi- 
nį pasaulį, ir ne be pama
to, nes visų kvizlingų visa 
viltis buvo sudėta ant Hit
lerio karinės mašinos, o čia 
ėmė ir sugedo.

Su suklupimu nacių taip 
vadinamų “blickriegų” So
vietų Sąjungoje, nacių gar
bintojai paliovė šūkavę, su
lindo į urvus arba ėmė kau- 
kuotis, tačiau neatsisakė 
tęsti savo darbą, remiantį 
nacių programą. Kame 
priežastis tokio jų atkak
laus rėmimo Hitlerio prog
ramos? Yra keletas prieža
sčių, tačiaus pamatine jų 
pilnai atsako į šį klausimą. 
O ji y ar sekama:

Trečioj dekadoj šio šimt
mečio, kaip žinome, ekono
minis krizis rimtai supurtė 
visą kapitalistinį pasaulį. 
Reakcingiausią dalis buržu
azijos pajuto pavojų. Ne
darbas, skurdas, ypač Eu
ropoje, vertė dirbančiųjų 
klasę jieškoti išeities griež
tesniu būdu. Pasireiškė žy
mus pakairėjimas masių ir 
nekuriose šalyse Europoj 
situacija buvo veik ant 
kranto perversmo. Tuomet 
buvo didelė problema suda
ryti valdžios kabinetą bile 
Europos valstybėje (apart 
Sovietų Sąjungos, kuri bu
vo liuosa nuo krizio), kabi
netai mainėsi kas savaitę, 
o krizio išrišti nei vienas 
negalėjo ir nenorėjo, nes 
tai lietė pamatinę kapitalis
tinę struktūrą — privatinę 
įmonių nuosavybę.

Reakcionieriai tad liovėsi 
dangstytis bent kokia de
mokratija, visose šalyse 
užviešpatavo reakcija ir 
plikas kumštis suvaldymui 
įsisiūbuojančių masių. Jau 
tuomet pradėjo dygti taip 
vadinami “tautos vadai”: 
Pilsudskis Lenkijoj, Meta
xas Graikijoj, Horthy Ven

grijoj, Smetona Lietuvoj ir 
t.t. Tie “tautos vadai” su 
pagalba visuomenės padug
nių brutališka jėga laikė 
mases karo stovyje. Net ir 
Amerikoj Hooveris bandė 
neatsilikt nuo savo bičiulių 
Europoje, bet jam nepavy
ko. Na, ir ve, iš tų visų 
sukrėtimų atsirado “geni
jus” Hitleris, kuris surinko 
tą visą “medžiagą” iš at
skirų šalių, susistematizavo 
į savotišką “teoriją” pava
dindamas ; “nacional-socializ- 
mu,” ir su pagelba Vokie
tijos stambiųjų kapitalistų 
patapo “fiureriu” Vokieti
joje.

Mums nėra reikalo gi
lintis į visas smulkmenas, 
Hitlerio žiaurumus laike jo 
viešpatavimo Vokietijoje, 
nes šiandien visi jau persi
tikrino. Svarbu pažymėti 
tik tas, kad kai tik Hitleris 
patapo Vokietijos valdonu, 
viso pasaulio reakcionieriai 
rėmė jį įvairiais būdais; jie 
matė jo asmenyje išgany
mą nuo “bolševizmo pavo
jaus.” Suteikė jam geriau
sias progas skleidimui nacių 
propagandos visose šalyse, 
apart Sovietų Sąjungos. 
Kad ir čia Amerikoj, laik
raščiuose, per radio būda
vo Hitlerio kalbos perduo
damos su kokiu tai pamė
gimu, aprašydavo kiekvie
ną jo pasijudinimą. Apart 
to, važiavo Vokietijon re
akcionierių atstovai, studi
javimui nacizmo. Kaip ži
nome, iš Amerikos ten bu
vo nuvykę Hearstas, Ha
milton Fish, Lindbergas, 
Hooveris ir visa eilė panašių 
kietakakčių. Kiekvienas iš 
jų grįžęs atgal išgirinėjo 
Hitlerio sistemą, o kai ku
rie net medalius parsive
žė. Jie ten surado bendrą 
kalbą, bendrą ideologiją, 
bendrą tikslą. Lietuviškoji 
nykštukinė buržuazija irgi 
greitai susiuostė su hitleri- 
zmu.

♦Trumpai, pasaulio reak
cija priėmė tarptautinį po
būdį, bendrą programą ko
vai prieš “bolševizmą,” ki
tais žodžiais, prieš dirban
čiąja liaudį. Hitleris buvo 
jos spokesmanu — organi
zatorium; visur buvo pri- 
rengdinėjama dirva įsteigi
mui “naujos tvarkos”—hit- 
lerizmo. Ir, pagaliaus atėjo 
paskirtas laikas vykinimui 
to bendro plano — karas!

Ir kas pasirodė?
Dabar jau visiems aišku, 

kurioj šalyje reakcionieriai 
turėjo pirmenybę, nacių ar
mijai visai mažai buvo 
“darbo”; į savaitę, į dvi, o 
daugiausia į mėnesį laiko 
užėmė jas ir pavergė su 
pagelba taip vadinamos 
penktos kolumnos. Tačiaus, 
jų planas subliūško užpuo
lus Sovietų Sąjungą ir da
bar, kuomet jau susijungė 
26 tautos kovai prieš hitle- 
rizmą, reakcijos tikslas bus 
neatsiektas — hitlerizmas 
bus sunaikintas visam lai
kui.

Bet kol kas eina žiauri 
kova, priešas dar stiprus. 
Penktoji kolumna su pagel
ba šeštosios, dar veikli ir 
neatsisako nuo bendros hit
lerinės programos. Įvairiais 
būdais, kad ir nebetaip pa
lankiose sąlygose, gelbsti 
nacizmui visomis pajėgo
mis.

Kas ta penktoji kolum
na? Na gi tie patys reakci
jos pilioriai, kurie, dar kuo
met Hitleris nebuvo “fiure
riu,” varžė progresą įvai
riais būdais, skaldė galvas 
darbo vadams ir tūkstan
čiais kimšo į kalėjimus. Ją

Leitenantas N. Kulier’is, nušovęs nacių Messerschmitą
110, stovi prie jo ir didžiuojasi.

sudaro tie patys žmonės: 
Europoje — Lavaliai, Kviz- 
lingai, Bekai, Borisai, Pa- 
veličiai ir Kubiliūnai; A- 
merikoj — Hooveriai, Fišės, 
Diesai, Vonsiatskiai ir pa
galiaus Grigaičiai bei Tys- 
liavos. Man rodos, kad ne
tinka sakyti, kad jie parsi
davę Hitleriui, nors ir gali 
rastis tarpe jų kurie tar
nautų naciams už tam tik
rą atlyginimą. Pamatiniai 
juos riša su Hitleriu — tai 
jų bendra ideologija. Kad 
taip, o ne kitaip, kiekvienas 
gali persitikrinti, paimda
mas pavyzdžiui kad ir 
“Naujienas”, ką rašė 20-10 
metų atgal ir ką jos rašo 
dabar, 1940-1942 metais. Su
rasime skirtumą vien tik 
datose bei varduose, bet 
ideologija ta pati — prieš 
“bolševizmą” ir abelnai dar
bo liaudį. Tą mes randame 
pas žmones, kurie skaito 
save socialistais, tai ką jau 
bekalbėti apie žmones, ku
rie net gimė milionieriais!

Taigi, kaip matome, ši

Klausimai ir Atsakymai
Nuo Red.: Kadangi dabar 

plačiai yra renkamos aukos 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, tai svarbu visiems 
plačiau susipažinti su organi
zacija Russian War Relief, 
šios organizacijos štabas gau
na įvairių laiškų su užklausi
mais ir duoda jiems atsaky
mus. šitie klausimai ir atsaky
mai telpa žurnale “Soviet Rus
sia Today” birželio mėnesio 
laidoje. Mes juos paduodame 
mūsų skaitytojų informacijai.

Klausimas:
Įvairūs žmonės, su ku

riais man teko kalbėtis, siū
lo suorganizuoti vietinį 
Russian War Relief komi
tetą. Kaip reikėtų prie to
kio komiteto steigimo eiti?

—L. F., Chester, Pa.
Atsakymas:

Steigiant vietinį komite
tą, reikia žiūrėti, kad būtų 
atstovaujama visi svarbiau
si socialiniai elementai — 

, pramoniniai, bažnytiniai,
kultūriniai, finansiniai, dar
bininkiški ir t.t. Darbą gali 
pradėti atskiri asmenys. 
Jie susirenka ir nusitaria 
steigti Russian War Relief 
vietinį komitetą. Trys ar 
keturi asmenys gali pada
ryti pradžią. Jie gali išsi
rinkti arba pasiskirti laiki
nus viršininkus — pirmi
ninką, iždininką ir sekreto
rių. Paskui jie turi kreip
tis į Russian War Relief, 11 
East 35th St., New York, 
N. Y., prisiunciant tokio 
laikino komiteto narių var
dus, pavardes ir adresus. 
Tada organizacija išduos 
tam komitetui čarterį ir jis 
galės pradėti plačiau ver
buoti narius į savo eiles ir 
rinkti aukas suteikimui pa- 
gelbos Sovietų Sąjungai.

KLAUSIMAS:
Gal jūs galėtumėte pa

aiškinti, ’ kaip elgiamasi su 

kova, pažangos su reakcija, 
kuri išsivystė į ginkluotą 
kruviną karą, nuspręs pa
saulio ateitį. Karo eiga 
šiandieną jau rodo, kad pa
žanga pradeda imti viršų. 
Persvarą sudarė galingoji 
Raudonoji Armija. Hitleris 
smarkiai sudejavo. Jo gar
bintojai - bendradarbiai at
sidūrė nusiminimo stadijoj, 
pradeda nekurie dairytis— 
jieškoti užuvėjos, bet dar 
nemažai kraujo bus pralie
ta, nemažai ašarų išlieta ir 
vargo panešta iki galutinai 
hitlerizmas bus nušluotas 
nuo žemės paviršiaus.

Priartinti galą hitleriz- 
mui mes galime vien tik 
veikdami vieningai ir bend
rai visos tautos, apsivalant 
nuo penktos kolumnos ir 
nedelsiant atidarant antrąjį 
frontą Europoje, kuris bū
tų nepavaduojama pagalba 
Raudonajai Armijai, kuri 
galutinai ištaškytų nacių 
govėdas ir tuomi išlaisvin
tų pavergtą Europą.

D-tas

armijoje? Aš žinau, kad 
ten randasi katalikiškų ku
nigų, bet kaip su kitomis* 
bažnyčiomis: ar jos visos 
turi ten kunigus? Juk tų 
religijų yra labai daug.

Susirūpinęs Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

Jungtinių Valstijų armi
joj turi savo kunigus ir yra 
pripažintos tik trys religi
jos: katalikų, protestonų ir 
žydų. Kitos religijos neturi 
pripažinimo armijoje. Ka
reiviai gali tas kitas religi
jas išpažinti, niekas jiems 
netrukdo, tačiau jiems val
džia neužlaiko kunigų.

KAR0ST0V1S PRIEŠ 
TERORISTUS HURUS

London. — Anglijos val
džia paskelbė karo stovį 
prieš grupę fanatikų, vadi
namų hurų, kurie per pas
kutinius šešis mėnesius žu
dė savo priešininkus ir da
rė sabotažo bei naikinimo 
veiksmus apskrityje į ry
tus nuo Indus upės. Tuomi 
jie stengėsi priverst valdžią 
išlaisvint įkalintą savo va
dą Pirą Pagaro, tariamą jų 
šventąjį.

Praeitą mėnesį hurai iš
vertė iš bėgių paštinį trau
kinį tarp Karachi ir Laho
re, tuo būdu užmušdami 22 
žmones. Kitu atveju jie nu
žudė indą atstovą Sind sri
ties seimelio.

Anglų valdžia dabar pa
siuntė kariuomenę malšint 
teroristus hurus.
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Britu komandos pratimuose; jie mokinasi, kaip užpulti priešą.

POLITIŠKOS PASTABOS
Washington, D. C.—Penn- 

sylvanija yra antra didžiau
sia gyventojų skaičium val
stija. Ji yra industrinė, la
bai svarbi. Visai natūralu, 
kad čionai buvo daug susi
domėjimo primary balsavi
mais (nominacijomis) 
valstijoj.

Nominacijos praėjo, 
zultatai gan įdomūs.

Vienas prastas reiškinys, 
tai, kad iš 4,000,000 balsuo
tojų tik apie 1,600,000 daly
vavo nominacijose. Tai ga
lima aiškinti nusivilimu, bet 
tas nepateisina piliečių a- 
patijos.

Reikia balsavimą skaityti 
svarbia savo pareiga.

toj

Re-

Republikonų kandidatūrą 
į gubernatorius laimėjo ge
nerolas Edward Martin, ne
senai paleistas ar atsistaty
dinęs iš armijos. Jisai buvo 
kandidatas Pew ir Grundy 
mašinos. Tie du politiniai 
republikonų bosai yra labai 
turtingi, dar labiau reakcin
gi-

Martin sumušė savo opo
nentą James Davis. O tai 
gerai demokratams, nes Da
vis yra senatorius, įgudęs 
politikierius ir įtakingas.

Martin esąs 
ninkas.

ne izoliacio-

kandidatūrą 
vietai lai-

Demokratų 
gubernatoriaus 
mėjo F. Clair Ross, sumuš
damas Ralph Smith. Demo
kratų čia yra dvi frakcijos 
— I>awrence ir Guffy. Ross 
yra pirmosios grupės kan
didatas.

Gal būtų geriau, jei Smi
th as būtų laimėjęs, bet ru
denio rinkimuose demokra
tų frakcijos veikiausia susi
vienys ir gali atsiimti gu

Amerikos Javai Šian 
dien Visur Auginami

Mass. Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Radijo Pusvalandžio Istorija

bernatoriaus vietą iš repub- 
likonu.v

Atrodo, kad demokratai 
turi progą, ypač kad repub
likonų kandidatas yra Pew- 
Grundy žmogus, o prieš 
tuos reakcinius bosus eina 
ir kai kurie republikonai.

Geras reiškinys ir kong- 
resmano Charles I. Faddiso 
pralaimėjimas. Faddis su
muštas Dr. Grant Furlong, 
kuris buvo CIO indorsuo- 
tas.

Faddis senai nepatinka 
progresyvėms ir darbininkų 
organizacijoms. Jos pasirin
ko kitą kandidatą.

išva- 
fašistiniai

skaudžiai 
generolai,

Nominacijų pasekmės ro
do, jog rinkimai Pennsylva- 
nijoj šį rudenį gali sustip- 
rint nacionalę administra
ciją — Roosevelto jėgas.

Valstijos valdžią irgi ga
li laimėti demokratai.

Kiek laimėjo progresyvės 
spėkos, tiek laimėta karų 
pastangų padidinimui. Izo
liacinės politikos palaikyto
jai kliudo karo pastangas.

Washingtone past atys 
merginom, dirbančiom prie 
apsigynimo darbų, namus, 
do imi tori j as, kuriose sutal
pins bent 14,000 merginų, 
daugiausia ofisuose dirban
čiu.

Jau keletas tų namų pra
dėta statyti.

Kiekvienas namas turės 
visus parankumus, bus net 
ir ligonbutis name. Komu- 
nalės maudynės visuose na
muose bus ant pirmo aukš
to.

Washingtone dirbančių 
merginų įeigos yra apie $1,- 
400 į metus arba apie $120 
į mėnesį.

mon pusėn nepakreipė. Prie
žastis visai suprantama. Rau
donarmiečių galingi smūgiai, 
kertami hitlerinėm bestijom, 
laimėjo visų protaujančių žmo
nių simpatijas! Ar tai nėra 
kuomi susirūpinti, mano mieli 
generolai, matant .kaip visų di
džiųjų valstybių vairuotojai, 
mokslinių įstaigų vedėjai, uni
jų didieji vadai, gydytojai, ra- 
šėjai, menininkai, mokslinin
kai (išskyrus fašistinį brudą), 
tartum kokio m agni to traukia
mi, visai nepaisydami mūsų al- 
asavojimo prieš bolševizmą, vi
sais galimais būdais remia rau
donarmiečių pastangas, 
duot žmoniją nnuo 
nacinės pavietrės:

Nebūtume taip 
prakišę, gerbiami
jeigu būtume pakinkę protą 
darbui. Pasirodo, kad kitus 
žiopliais bevadinant, ką taip la
bai yra pamylėjęs generolas 
Grigaitis, savo protinių pajėgų 
nepadidinam! Tik jūs pamisly- 
kite, gerbiamieji, vietoj susiža
vėjus cibuko galybe, jeigu bū
tume dasiprotėję visiem didžių
jų valstybių pareigūnam, o jau 
ypatingai tų garsiųjų punktų 
autoriam ir visiem visuomeni
nės opinijos reiškėjam užpre
numeruoti “Naujienas,” “Drau
gą” ir kitą pro-nacišką mūsų 
spaudą. Tai šiandien nereikėtų 
stebėtis ir aimanuoti, kad visi 
tie žmonės apie mūs straksėji- 
mus visiškai nieko neprisime
na! Pasirodo, kad mūsų liežu
vių plakimo garsai prieš So
vietų Sąjungą ir Raudonąją 
Armiją, visuomenę vadovaujan
čių žmonių aukų visai nepasie
kė !

Prieš Kolumbo atradimą A- 
merikos, Europa ir visas pa
saulis gražiai apsiėjo be įvai
rių maisto produktų, kurie au
go tik čionai Amerikoj, sako 
mūsų Agrikultūros Depąrt- 
mentas.

Komai ir baltos ir saldžios 
bulvės yra geras pavyzdys. 
Aztekai vartojo kakao kaipo 
maistą ir kaipo pinigus. Pyna- 
cai (peanuts) visų pirmiausia 
pasirodė čia Amerikoj. Juos 
randame senoviškuose peruvi- 
jonų kapuose, šiandien svar
biausios pynacų produktąvimo 
vietos yra Britų Indija, Chini- 
ja ir Afrika. Kiti originaliai 
Amerikos produktai yra gu
ma, tomatės, “pecan” riešu
tai, vanilla, kapok, henequen, 
sisal ir manioc šaknys, iš kurių 

| “tapioca” daroma; ir tie visi 
produktai auga kitose šalyse 
šiandien ir mes turime juos 
parsitraukti.

Svarbiausi javai yra bulvės 
ir komai. Bulvė yra vieną iš 
svarbiausių javų šiaurių Euro
poj ; ir kukurūzai arba komai 
yra svarbiausias maistas Itali
joj, Ispanijoj ir pietryti} Eu
ropoje. Saldžioji bulvė perke
liavo Ramųjį Vandenyną ir 
yra svarbus maisto produktas 
svetimose tropiškose ir pusiau 
tropiškose šalyse.

Dabar Agrikultūros Depart- 
mentas stengiasi pargabenti 
atgal į Ameriką daug tų javų, 
kuriuos Amerika davė pasau
liui.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

The Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War...

Buy V
Defense BONDS—STAMPS 

Now!

žurnalistas

Pragaištinga Strategija
(Feljetonas)

Patyrimas parodo, kad pas
kuba, karščiavimasis visuomet 
baigiasi nepasisekimu, 
dėsnis, juo svarbesnis 
prisieina atlikti, tuo 
prisieina įdėti protinio 
mo, jeigu norima gauti pagei-' 
daujamų rezultatų iš savo dar-' 
bo. Nežiūrint, kaip skubus rei-j apsvarstymo, visai nepanaudo- 
kalas būtų, net gi ir namui de-(ję savo taip aukštai išlavinto 
gant, visvien, ir tokiam atsiti-( proto, griebėtės cibukinės poli- 
kime, šaltas protas, nuodugnus tikos, tikėdamiesi peršokti jū- 
apsvarstymas, neišvengiamai ros platybę! Dabar net ir di- 
būtinas. Kokia gi būtų nauda,'džiausi užsispyrėliai genero- 
jeigu žmogus, pamatęs degant lai, kaip Grigaitis, kun. Urbo- 
namą, netekęs sąmonės mestųsi navičius ir kiti, supranta, kad 
į vidų ir supleškėtų sykiu su pasirinkimas buvo padaryta 
namu? Iš to reikia daryt išva- blogiausias iš blogųjų' 
dą, kad tik tas, kuris net ir .ki i- 
tiškiausiame momente sugeba 
nepamesti “galvos, 
mėtoj u.

Kad šitos pamatinės gyveni
mo taisyklės būtų buvę supras
tos ir jų prisilaikoma mūsų lie-'rodė labai garbinga, kaip 
tuviškų baltgva rd iečių genero-, “Three cheers for Hitler, 
]ų veikloje atgriebti prarastas1 dabar pasidarė labai pavojin- 
fašistines pozicijas, tai, gerbia-1 ga.
mi generolai, pasekmės būtų Mūsų sąjungų ir tarybų “Lie- 
kitokios. Vietoj nuodugniai ap-'tuvai Vaduoti” rezoliucijos ir 
svarstyt reikalą, pilnai suprast'memorandumai, žymių žmonių 
kurlink pakryps gyvenimo ei-[ protavimo mum

Juo di- 
reikalas 
daugiau 
pajėgu-

ga, kokią įtaką darys į abelną 
žmonių protavimą ir iš to pasi
rinkti tinkamą strategiją, kaip 
ir kokiom priemonėm kovot 
prieš bolševizmą, kad kiekvie
nu kertamu smūgiu trenkt į 
skaudžiausią vietą, tai jūs, tar
tum širšės įgilti į nosį, be jokio

Kiek čia to laiko prabėgo 
nuo cibukinės epochos, o žiū- 

ko- 
gy- 
pa-< 
at- 

tai, 
tai

išeina lai- rėkite, gerbiami generolai, 
kios milžiniškos atmainos 
venime įvyko, kaip viskas 
sikeitė! Kas visai neseniai

pageidauja-

šiandie būtų visai kitokia pa
dėtis, jeigu būtume turėję už
tektinai proto, visus tuos vi
suomenei svarbius žmones, ap
rūpinti mūsų pro-naciška spau
da. Iš mūsų laikraščių jie būtų 
sužinoję, kad visi tie, kurie 
tik nekeikia Sovietų Sąjungos 
ir nepritaria lietuviškiem balt- 
gvardiečiam, yra žiopliai, ne
mokšos, tamsūnai ir Maskvos 
agentai. Kas gi geriau būtų ga
lėję išgązdinti tuos žmones 
mūsų išgalvotu bolševistiniu ’ 
baubu, kaip mūsų spauda, mie
li generolai? Visos mūs nu
pieštos baisybės apie “bolševis- 
tinį siaubą” būtų atsistoju
sios prieš juos visu savo baisu- 
mu, kaip vanagas prieš žvirb
lius! Skaitydami “Naujienas,

Virš metai laiko jau praė-|do, kiek daug i 
mus energingų ir 
jaučių draugų dėl 
no ir kultūros.

Iš pat pradžios 
vo be galo sunkus. Pats 
mutinis Radijo Tarybos 
padorius buvo prof. B. F. 
bilius, vėliau prof. Kubilius 
atsisakė nuo gaspadoriaus vie
tos, o pasiliko sekretorium, o 
gaspadoriaus vietą užėmė An
tanas J. Kupstys ir po kokio 
laiko tarybos pirmininkas An
tanas Vasaris gaspadoriavo. 
Pirmutinis pirmininkas buvo 
J. Jaškevičius.

Nuo pat pradžios iki šiam 
laikui “finansų ministeris” yra 
ir buvo visą laiką Juozas Lu
kas, iš Worcester, Mass. Kaip 
Antaną Vasaris, taip Petras 
Andrašiūnas dabar randasi 
mūsų šalies kariuomenėje, to
dėl mes turime dvi žvaigždes 
savo taryboje ir radijo korpo
racijoje, kurie su mumis dir
bo.

Per kokį laiką čionai pas 
mus buvo apsigyvenęs daini
ninkas A. Vasiliauskas, kuris 
buvo muzikos skyriaus radijo 
pusvalandžio d i r e k t o rius. 
Progresyvių Taryba giliai įver
tino dainininką A. Vasiliaus
ką ir apgailestauja, kad jis 
apleido mūsų apylinkę. Ta
čiau mes tikimės, kad ateityje 
gal galės kaip nors Izabel 
Kugelienė-Jarmalavičiūtė pri
sidėti prie šio darbo, nes da
bar yra toks laikas, kad drau
gės moterys turi būtinai pava
duoti vyrus įvairiuose darbuo
se. Paimkim už pavyzdį Evą 
Yvonne Niaurą, kuri dabar 
yra gaspadorė mūsų, stoties. 
Ji taip užimta su savo darbu- 
bizniu, bet suranda laiko, no
ro ir moka labai tinkamai pri
eiti prie biznierių, gauti ap
garsinimų, ko vyrai negali ge
riau atlikti. Būt labai gerai, 

.kad mūsų apylinkės kolonijos

jo, kaip iš stoties WHD11 iš 
Bostono praskambėjo progre
syvių lietuvių tuo tarpu lauk
ta programa. Daug energijos 
padėjo įsteigimui radijo sto
ties kooperacijos direktoriai, 
Antanas J. Kupstys, prof. B. 
F. Kubilius, John Grybas, 
John Burba, Juozas Lukas ir 
jo žmona, J. Ješkiavičius, S. 
Zavis, Antanas 
Barčiai, Dr. J. 
Taipgi prisidėjo 
maitis, 
Julia 
meika 
tų dėl 
certo.

Pirmutinė muzikos skyriaus 
direktorė buvo Izabel Kuge- 
lienė-Jarmalavičiūtė, iš Nor
wood, Mass. Ji labai puikiai 
savo darbą atliko, ir prieš ją 
nei vienas iš direktorių netu
rėjo jokio pikto nusistatymo, 
tik bėda buvo, kad ji toliau 
nuo Bostono gyveno, o tuo lai
ku buvo labai reikalinga, kad 
muzikos skyriaus vedėjas gy
ventų ant vietos, tai yra, Bos
tone. Kita, Kugelienė buvo la
bai užimta su savo asmeniš
kais darbais, tai jos vietoje 
buvo pakviestas dainininkas 
Alex Vasiliauskas, iš Brook-

ir Carolina
F. Borisas.

George Shi-
Čeikuvienė, 

Ona Do-
Elizabeth 

Rainardienė, 
su pardavinėjimu tikie- 
pirmutinio tarybos kon-

mai su jūsų Paulium taip bū
tini, kaip ligoniui vaistai!

Kaip išvengtumėm tolimes
nių pralaimėjimų, štai jum pa
tarimai, mieli generolai. Visiem 
asmenim, kurie pakrypo bolše
vizmo pusėn, tuojau užprenu
meruokite mūsų pro-naciškus 
laikraščius. Meluot ir keikti 
šiuom sykiu nei neraginu, ka
dangi įsitikinau, kad jūs tą at
liekate automatiškai, patys to 
nei nežinodami. Aukų pasirin
kti tai neužmirškit. Kad už
kirst kelia tolesniam bolševiz
mo simpatikų besiplėtojimui, 
tuojau paskirkite tėmijimo ko
misiją iš pačių smarkiausių ge
nerolų, kurios pareiga bus tė- 

| myti kiekvieną asmenį, ir kaip 
jie būtų įsitikinę, kad atsišau-įj^ pus patėmyta, kad žmogus 

nekeikia bolševizmo, tuojau to
kį aprūpinti mūsų laikraščiais, 
visuomet pridedant pasargą, 
kad .komunistai labai “pavydi” 
“Naujienom” tų hitlerinių in
formacijų, kurias jos gauna 
nuo Hitlerio agentų.

Apie čia minimas informa
cijas jūsų Paulius turi išsidir
bęs visai kitokį supratimą nuo 
Grigaičio. Nors jūs Paulių už- 
kapotumėt iki mirties, tai jis 
visvien nepripažintų, kad galė
tų rastis sviete tokių nelaimin
gų žmonių (žinoma, išskiriant suomet suredaguodavo su 
fašistinį <brudą), kurie pavyde-1 anaunceriais visą programą, o 
tų Grigaičiui hitlerinės ligos! tas reikalauja daug laiko. Pa-

Linkiu laimingo pasisekimo' 
jūsų žygiuose, mieli generolai. 
O, kad mane kur bala pagautų, 

nesupratimas visai užsimiršau prisegti dakta- 
I rn fituln vvriansinm mfisu <ro-

kimas į hitlerininkų pavergtus 
žmones kovoti už pasiliuosavi- 
mą yra tikras pasitarnavimas 
Hitleriui, kadangi pavergti 
žmonės išgirdę tokį atsišauki
mą baisiai persigąsta bolševiz
mo ir patampa hitlerininkais. 
Skaitydami mūs pro-nacišką 
spaudą, valstybių viršininkai 
būt sužinoję, kad hitlerininkų 
masiniai žudymai pavergtų 
žmonių neskiriant nei 
žiaus, nei lyties, nėra jau 
baisiai žvėriški darbai, 
bolševikai juos perstato, 
tiktai priedas prie abelnos 
gramos sunaikinimui bolševiz
mo.

Kaip matote, mano brangūs 
generolai, pasirinkimas netiku
sios strategijos, i 
mūsų spaudos vertės, davė pro
gą bolševizmui užgriebti prieš 
mus pirmenybę!

Lai tas būna jum lekcija, 
mieli generolai, kad prieš pra
dedant ką nors veikti, pasitari-

am- 
toki 
kaip 

bet
pro-

ro titulą vyriausiam mūsų ge
nerolui! Kada nors progą ga
vęs, tinkamai atsiprašysiu ger
biamą “daktarą.”

Iki laimingo pasimatymo.
! < Paulius.

randasi
gero

I mūsų

darbas

pas 
veli-
me-

bu- 
pir- 
gas- 
K ti

yra kilnus. Visi lietuviai, apart 
parsidavėlių fašistų, giliai 
įvertiname. Mes turėjome 
daug rūpesčių sukurti tarybą 
ir įsteigti radijo pusvalandį, o 
dabar turime rūpintis, kad jis 
gyvuotų. Progresyvių Lietuvių 
Taryba visuomet prašo taipgi 
tėvų, kurie turite savo paau
gusius sūnus ir dukteris talen
tingus, prisidėti ir su išpildy
mu mūsų programų. Lai jie 
lavinasi dar jauni būdami. Su 
drąsa ir pasišventimu jie iš
augs į tobulus vyrus, j gerus 
mūsų šalies piliečius. Muzika 
ir dailė taip mūsų sielai reika
linga, kaip geras maistas. 
Mūsų protas to reikalauja.

Taigi, visi draugai ir drau
gės, stokime į šį kilnų darbą, 
suprasdami,
naudingas. Taipgi prisidėkite 
ir su finansine pagelba, ką 
dabar gali kiekvienas padary
ti.

Baigdamas šią trumpą, meti
nę mūsų Radijo Tarybos isto
riją, aš dar sykį prašau la
biausia mūsų draugių prie šio 
darbo. O vyrai lai dirba ka
riškuose darbuose su viršlai
kiais, kad daugiau pridirbus 
tankų, orlaivių ir visų reikme
nų karui vesti, 
visi 
sius 
tais 
jam

kad jis mums

Stokime mes 
prie visokių darbų, o vai- 
bus tokis, kad 1942 me- 
bus nusukta galva juoda- 
tironui.

Merkinės Draugas.

Su dainavimu tur būt dau
giausiai prisidėjo ir energin
gai visuomet išpildė savo pri
žadus, tai Harmonijos Grupė, 
po vadovybe Helen Žukaus
kaitės. Solistų, kurie ėmė da- 
lyvumą be jokių atlyginimų, 
buvo, rodosi, daugiau negu 50, 
tai yra, maždaug kiekvienas 
nedėldienis vis kas nors buvo 
iš svečių. Čionai aš noriu su
pažindinti kitas kolonijas su 
mūsų, meno spėkomis ir gerais 
energingais lietuviais: Izabel 
Kugelienė, A. Vasiliauskas, 
Aldona Klimaitė (iš Brooklyn, 
N. Y.), St. Paura, Albinas: nau muwo
Juodaitis, Dėdė Petras, Mrs. 'mūsų draugei Evai pagelbėtų 
Robinson, (amerikone), “Trio šiame darbe. Čionai taipgi rei- 
Grupė,” Rožė Merkeliūtė, Jo- kalinga mūsų draugių iš visų 
sephine Latviūtė, Dr. Vitold ' 
Sukackas, Ignas Kubiliūnas 
(iš Waltham jauna mergaitė, 
kurios vardo neatmenu), Lil
lian Levas, Motiejaus M. Bo- 
lio Grupė ir pats drg. M. Bo- 
lys, B. Petruškiavičius, Erns- 
tas čyžiūnas, Jean Brown, 
Eva Sedariūte, M. Mineikiūtė 
ir jos grupė (iš Montello) ir 
drg. Mineikiūtė, solo, Worces
ter Aido Choras, John Saba
liauskas, Bakšiūtė ir Kruko- 
niūtė (abi iš Worcester), Ri
chard Buivydas (gero mūsų 
draugo veikėjo sūnus), Frank 
Stripinis Orkestrą, Stevens Or
kestrą ir pats drg. Stevens, so
lo, Mildrid Anestaitė, solo ir 
duetas su Rože Merkialiūte 
daug kartų, Robert Niūra, 
Frances Rudnickas, Frances 
“Frizi” Bedoean, Jievos Niu- 
rienės duktė, John Grinkaitis, 
“Kalakutas” Davis, Dr. Emi
lia Rodd-Rudokiūtė, Akvilia 
Siauriūtė (bent kelis kartus), 
Josephine Karsokas, Richard 
Borisas, Grace Karzoniūtė, 
George Steponavičius (iš Mon- * « V v V -1 — • • v <•

kolonijų Evai pagelba. Wor- 
cesterio, Hudsono, Norwoodo, 
Lowellio, Lawrencio, Haver- 
illio, Nashua, Montello, Lynno, 
Stoughtono ir Bostono drau
gės, pagalvokite, ir manau su
tiksit, kad draugei Niaurienei 
būtinai reikalinga daug pagel- 
bininkių šiame darbe. Vyrai, 
juk turi eiti Hitleriui ragus 
nusukti, jeigu ne armijoje, tai 
nors kariškuose darbuose. Jū
sų išvaizdos ir sveikata page
rės, jeigu prisidėsit prie Evos 
Niaurienės. žmogaus smage- 
nys surambėja, suvysta, jeigu 
jis arba ji jų nevaitoja. Taip 
pat žmogus pasidaro nervų 
mišinys, jeigu jis nieko nevei
kia. Todėl šis jūsų rašytojas 
kviečia visas drauges į talką, 
kuri labai reikalinga dėl Evos 
Niaurienės.

Be to, mūsų tarybos nenu
ilstantis anaunceris “Dėdė” 
Petras Šimonis ištars jums vi
soms didelį žodį dėkui, jeigu 
daugiau atsiras tokių veiklių, 
kaip Niaurienė.

Mums jau vrn. žinoma vi- 
tello) choro vedėjas, rusiška' siems, kad Progresyvių Lietu- 
jauna mergaitė iš Nashua, N.lvių Tarybos darbas ir tikslas 
H., Heąnzes Orkestrą, Petro ----------------------------------------
Lazicko Orkestrą, Mūriai Ro
binson anauncerio pagelbinin
kas, kuris dabar randasi mū
sų šalies kariuomenėje, Pet
ras Andrašiūnas.

Iš pat pradžios taipgi prisi
dėjo daug su darbu ir patari
mais Olga 
daug darbo 
Kupstys (A. J. Kupsčio dūk-j 
te) be jokio ;

Šukiūte. Labai 
atliko Frances

atlyginimo. Ji vi-

kaipo 
gabus

skutimu laiku pradėjo ir la
bai puikiai atlieka anauncerio 
darbą St. Chuberkis, 
pagelbininkas, labai 
jaunuolis ir malonus visiems
draugas. Draugai' prisidėjo su 
savo darbais be jokių atlygi
nimų, rytais atsikeldami anks
ti ir atvykdami į WHDII sto
tį su savo kaštais, o tas paro-

CLEVELAND, OHIO
Piknikas ir 2 Konferencijos
Dabar bene bus puikiausias 

laikas išvažiuoti toliaus iš 
miesto, ant ūkės, pakol pava
sario gamtos papuošalas dar 
tebėra naujas, kada dar me
džiai ir gėlės tebėra pilname 
klestėjime. Tą progą turėsime 
sekantį sekmadienį, birželio 7 
d., nuvažiuodami į Rūbų ūkę, 
Middlefield, Ohio, kur įvyks 
Literatūros Draugijos 15 Ap
skričio piknikas ir konferen
cija. Tą dieną ten dalyvaus 
draugai iš Bed fordo, Akrono, 
Youngstowno, 
Thompson ir 
kolonijų.

Ta proga 
Ohio Lietuvių
ferencijos Komitetas irgi at- 
ko gražią fotografijų studiją, 
315 Clinton St. Jis prižadėjo 
parodyti judamus kalbinius 
paveikslus iš Sovietų Sąjungos 
moterų veiklos šio baisio karo 
laiku, kaip jos ten gina savo 
šalį nuo tų žvėrių nacių. Taip
gi gal gaus iš Raudonojo Kry
žiaus kokią filmą parodyti. 
Manome, kad jis savo prižadą 
išpildys ir dėl jaunuolių žada 
ką tokio 
mediją.

Šiame 
gamintų 
visokių
bus geri, kurie gros šokiams.

šios organizacijos kviečia 
visą šio miesto ir apylinkės 
publiką dalyvauti 
biame parengime, 
įžanga bus tik 20 
gusiems, vaikams
tų. Tikrai bus puikus pažmo- 
nis. Bus galima ligi vėlumos 
linksmintis, nes ant rytojaus 
nereikės eiti darban, nes šven
tadienis pripuola.

širdingai kviečiame visus ir 
visas. Rengėjos

M i d d lefield, 
kitų apylinkės

pasinaudojant, 
Vienybės Kon-

parodyti, tur būt ko-

parengime bus namie 
valgių. Taipgi bus ir 
gėrimų. Muzikantai

šiame svar- 
Už tą visą 
centų suau- 
tik 10 cen-

Jungtinių Valstijų kariai Australijoje, gavę laiškus nuo 
saviškių iš Amerikos, atydžiai skaito juos.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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(Tąsa)
Ir kada Piliečių ir Intervencijos karas 

baigėsi, tai nei Vorošilovas, nei Budion- 
nas, nei kuris kitas Raudonosios Armi
jos vadas nepasitenkino ordenais, meda
liais, savo praktikos patyrimais, bet jie 
mokėsi Karo Akademijoj metų metus, 
vėl studijavo naujus ginklus ir jų reikš
mę būsimame kare.

Maršalas Vorošilovas yra per 60 me
tų, iš jų jis virš 40 metų atidavė Sovie
tų liaudies gerovei. Jis yra mylimas 
liaudies ir toki vadai išves liaudį prie 
pergalės.

MARŠALAS SIMAS BUDIONNYJ
Maršalas Budionnas yra kazoko sū

nus. Jis jau dalyvavo 1914-1918 metų 
kare. Jam teko pergyventi caro kazokų 
oficierių pažeminimus ir paniekinimus.

Proletarinė Revoliucija jam atidarė 
kelią į naują gyvenimą ir sąlygas, kur 
jis gali parodyti savo gabumus. Interven
cijos Kare rusai baltagvardiečiai man- 
dravojo su generolų Škuro, Orlovo, Ma
montovo ir kitų baltųjų raitarijos kor
pusais. Sovietams buvo sunki kova prieš 
tas priešo jėgas. Bet štai Stalino paaks- 
tinti Budionnas ir Vorošilovas organi
zuoja sovietinės raitarijos pulkus, divizi
jas, korpusus, o ant galo Pirmąją Rau
donosios Raitarijos Armiją.

Budionno ir Vorošilovo, Timošenkos ir 
Parchomenko, Gorodovikovo ir Aposen- 
ko vedami raiteliai muša generolų Škuro, 
Orlovo, Mamontovo, Lenkijos armijas ir 
Raudonoji Armija laimi pergales.

Kada baigėsi tas sunkus karas, Mar
šalas Budionnas, kaip ir kiti Sovietų Są
jungos apsigynimo vadai, daug mokėsi 
ir kas tam dabar netiki, tai vėliau gal 
patikės.

MARŠALAS SIMAS TIMOŠENKO
Maršalo Simo Timošenko kovų keliai 

sujungti su Vorošilovo ir Budionno. Tai 
jis komandavo šeštą Sovietų raitarijos 
diviziją Budionno ir Vorošilovo Pirmoj 
Raitelių Armijoj. Tai jis daug kartų bu
vo susitikęs su mirčia veidas veidan.

Kada jo armijos išvijo Hitlerio gau
jas iš Rostovo, lapkričio pabaigoje, 1941 
metais, tai ne pirmas kartas jis liuosavo 
tą miestą iš neprietelių rankų. 1920 me
tais jis iš ten išvijo baltųjų rusų gene
rolo Denikino armiją.

Timošenko gimė Bessarabijoj 1895 me
tais. Jis 1917 metais išvyko su kitomis 
revoliucijos armijos dalimis į Rusiją. Jis 
nuo paprasto valstiečio sūnaus pakilo iki 
Sovietų Sąjungos maršalo. Ir kada 1940 
metais išlaisvino Bessarabiją iš po Ru
munijos bajorų, tai Timošenko atvyko į 
savo gimtąjį sodžių ir rado savo brolį 
užuitą vargo ir skurdo paprastu vals
tiečiu, nes Rumunijos priespaudos jun
gas neleido jam nei colio kultūroj pa
kilti.
MARŠALAS BORIS ŠAPOŠNIKOVAS

Borisas šapošnikovas caro armijoj bu
vo pulkininku. Proletarinė Revoliucija 
jį sujungė su baudžia ir jis jai ištikimas 
pasiliko. Jis kovėsi piliečių kare, o ka
rui pasibaigus mokėsi karo akademijose, 
kaip ir kiti Sovietų Sąjungos apsigyni
mo vadai. Šiame kare yra viršininku 
Raudonosios Armijos štabo ir vienu iš 
karinių patarėjų karo reikalų komisaro 
Juozo Stalino.

GENEROLAS JURGIS K. ŽUKOVAS
Generolas G. K. Žukovas yra vienas 

iš jaunesnių, nors ir jo gyvenimas yra 
surištas su revoliucijos kovomis, už tei
sę liaudies vesti savo gyvenimą, kaip 
liaudžiai patinka.

Žymiausi iki šio karo generolo Žuko
vo buvo pasitarnavimai, tai. vadovystė 
Raudonosios Arinijos kovai 1939 metais 
per kėlis tnėhešidš Mongolijoj prieš Ja
ponijos impėHalistus. Ir kada Raudono
ji Armija, generolo Žukovo vedama, su
naikina Japonijos jėgas prie Koningolp, 
tai tik tada Japonijos ponai nusiramino, 
nors nežinia, kaip ilgam.
' GitflĖ/kOLAS šMtšKĖVIčIŪŠ

Tai Lietuvoj gimęs drąsuolis. Jis gi
mė 1902 metais Rokiškyje, Lietuvoj, var
gingoj žydų šeimoj. Pasaulinis karas iš- 
bloškė Jokūbą, 11 mėtų berniuką, iš Lie
tuvos.

Jis gyveno pabėgėlių vargingą gyve
nimą. Intervencijos karas įtraukė 16-kos

metų berniuką į kovą už žmonijos lais
vę. Karas pasibaigė. Jis mokėsi karo mo
kykloj. Užbaigė aukštą aviacijos moks
lą. Dirbo instruktorium ir politiniu ko
misaru.

Ir štai 1939 metais Japonijos imperia
listai puola Mongolijos Liaudies Respu
bliką, su kuria Sovietų Sąjunga turi ben
dro apsigynimo sutartį. Jokūbas šmuš- 
kevičius jau ten. Ir štai per keturis mė
nesius kovų Sovietų Sąjungos orlaivynas, 
vadovystėj generolo šmūškevičiaus, su
naikino virš 600 Japonijos lėktuvų, o So
vietai neteko tik 150.

Generolas šmuškevičius tapo pakeltas 
į Raudonosios Armijos orlaivy no koman- 
dierių. Kada 1940 metais Raudonoji Ar
mija pastojo Hitlerio ir Smetonos pla
nams kelią, kada Raudonoji Armija at
žygiavo į Lietuvą, tai generolas šmuške
vičius atskrido su galingomis oro jėgo
mis Lietuvon ir labai nudžiugino savo 
tėvelius Rokiškyj.

ADMIROLAS N. KUZNECOVAS
Sovietų Sąjungos karo laivyno komi

saras yra admirolas Nikalojus Gerasi- 
movičius Kuznecovas. Jis gimė 1902 
metais, netoli Volgos. 1919 metais, būda
mas 17-kos metų vaikinas, jau dalyvavo 
bolševikų šiaurinės Dauguvos karo flo
tilės veiksmuose prieš baltuosius. Pilie
čių karas daug davė jam pamokų.

Bet praktikos mažai gavo, 1921 me
tais jis stoja į Frunzės Laivyno Akade
miją, kurią garbingai užbaigė 1926 me
tais. Vėliau komandavo Juodojoj Jūroj 
“Červona Ukraina” kruizerį, o dar vė
liau “Krasnyji Kavkaz” kruizerį. Gi vė
liau kelis metus vadovavo Sovietų Są
jungos karo laivynui Ramiajame Van
denyne, Vladivostoke, kuris kasdien jo 
vadovystėj augo prieš grūmojančias Ja
ponijos jėgas.

1938 metais išrinktas į Aukščiausį So
vietą laivyno delegatu. Pakeltas į karo 
laivyno komisarus.

Tokie tai yra Sovietų Sąjungos apsi
gynimo vadai. Tokie yra maršalas Kū
likas, toks generolas Gorodovikovas, to
kiais yra dar apie 2,000 Raudonosios Ar
mijos generolų, komandierių, pulkinin
kų. Tokiais yra apie 200 aukštų laivyno 
ir apie 300 aukštų orlaivyno komandie
rių. Tokiais yra šimtai tūkstančių že
mesnių komandierių ir milionai eilinių 
kovotojų.

Reikia atminti, kad Juozas V. Stalinas 
nėra vien politinis liaudies vadas. Juo
zas Stalinas tuo pat kartu yra vienas iš 
geriausių karo žinovų ir strategų. Tas 
jau buvo įrodyta Piliečių Kare. Kur tik 
buvo pavojus, ten buvo mestas Stalinas.

Generolo Judeničio jėgos, 1919 metais, 
grūmojo Leningradui. Ten buvo pasiųs
tas Stalinas ir dalykai pasitaisė. Kolča- 
ko armijas sumušė tik tada, kada Stali
nas atstatė Trockio generolus ir patsai 
pateikė planą. Tas patsai buvo prieš De- 
nikiną, prieš Vrangelį. Ir dabar Stalinas 
dieną ir naktį su kitais Sovietų Sąjun
gos vadais dirba, kad sumušus tą žmo
nijos pabaisą Hitlerį ir jo govėdas.

AMERIKOS LIAUDIES BALSAS
Jungtinių Valstijų Komunistų Parti

ja išleido ilgą atsišaukimą karo reika
le, kuriame tarpe kitko sakė:

“Hitlerio fašizmas begėdiškai užpuo
lė Sovietų Sąjungą, bjauriai sulaužyda
mas nepuolimo sutartį ir nežiūrint to, 
kad Sovietų Sąjunga vedė taikos ir bė- 
pusiškumo politiką. Tatai nėapsakčmai 
labiau padidino Hitlerio ir fašizmo' pa
vojų tautiniam gyvenimui visų tautų, 
socialiam ir tautiniam saugumui Jungti
nių Valstijų žmonių. Sovietų Sąjungos 
įtraukimas į karą pakeitė patį šio karo 
pobūdį. Garbinga ir galinga apsigynimo 
kova, vedama Raudonosios Armijos ir 
Sovietų Sąjungos jungtinių tautų, narsi 
jų kova, kad išvyti ir sukriušinti Užpuo
liką, sudaro progą Jungtinių Valstijų 
žmonėms ir visoms tautoms susivienyti 
ir užsitikrint pilną ir galutiną sunaiki
nimą Hitlerio ir hitlerizmo.”

Ir apibudinus tai, ką reikštų, jeigu 
barbariškas hitlerizmas karą prieš So
vietų Sąjungą laimėtų, kad tada jis ir 
jo šalininkai visiškai sunaikintų Ame
rikos žmonių laisves, siūlė sekamą veiki
mo programą;

^Daugiau bus)

Visų LLD Kuopų ir Nariy 
Žiniai

Gegužes 17 dieną atsibuvo 
šio apskričio pusmetinė kon
ferencija, kurioje ne nuo visų 
kuopų buvo delegatai prisiųs
ti. Kurių kuopų delegatai da
lyvavo konferencijoj, tai žino 
mūsų tarimus, ir nėra abejo
nės, kad darbuosis pilnai iš
pildyt. Bet kurios kuopos ne
turėjo delegatų, tai būtinai su- 
sipažinkit per spaudą nors su 
keliais . svarbesniais nutari
mais.

Pirma, konferencijoj buvo 
nutarta, kad visose kuopose 
mokestis į centrą už šiuos me
tus, arba jeigu būtų kokių už
silikusių, būtų sumokėta lig 
liepos pirmos dienos, kaip kad 
mūsų organizacijos konstituci
ja reikalauja.

Antra, darbuotis visose kuo
pose pakelt narių skaičių, į- 
traukiant naujų spėkų į šią 
apšvietos organizaciją.

Trečia, kuopose turi būti 
daugiau veikiama literatūros 
platinime. Kaip tai, turi būt 
platinamas žurnalas “šviesa” 
ir kitos mažesnės knygelės. 
Nepasitenkinkim tik patys 
perskaitę “šviesą“, arba ko-

Philadelphia, Pa.
Atvirai Kalbant

Kai skaitai priešsovietinius 
laikraščius, tai juokas ima ir 
pikta pasidaro. Jie visaip nie
kina Sovietų Sąjungą ir lieja 
prieš ją savo kartybės tulžį, 
bet po tų visų kartybių para
šo: “Pirkime apsigynimo bo
nus, kad laimėtumėme karą.“ 
Bet juk tie redaktoriai žino, 
kad tų bonų dalis tenka ir 
Sovietams, aiškiau sakant, 
Raudonajai Armijai formoje 
karo ginklų ir amunicijos. Tai 
kam skaitytojus mulkinti, o 
ne agituoti, kad visi bendratį 
muštumeme fašistus ir grei
čiau laimėtumėme karą?

“ • • ** • *"
“Laisvės“ Nr. 121 išvelka

mas iš purvynės Juozas Tyš- 
liava. Į tą purvynę jis buvo 
nuklimpęs A. A. Vonsiackio 
dvare. “Laisvė“ dabar klau
sia, ko jis ten lindo į purvy
nę? O juk Tysliava ne vieną 
kartą iškėlęs galvą aukšty/i 
šaukė ne savo balsu, kad būk 
bolševikai suėdę Lietuvą. Da
bar pasirodo, kad jis pats da
rė planus su caristais suvalgy
ti Lietuvą. 

** • • •
Gegužės 21 dieną vienas 

Republikonų Kliubo narys 
ateina pas mane ir sako: Eik 
rytoj į City Hali pasiklausyti 
mūsų kliubo teismo, nes aš ne
turėsiu laiko, turėsiu dirbti. 
Aš jo klausiu, kas per teis
mas gali būti, nes kliubo na
mas ką tik pastatytas ir vis
kas “keŠ“ užmokėta? Jis man 
šitaip aiškino: Taip, viskas 
užmokėta, bet per neapsižiū^ 
rejimą mūsų advokato, palik
tas plyšis. Dabar ponas archi
tektas kimba prie kliubo.

Aš ant rytojaus nuėjau į 
City Hali, bet teismas neįvy
ko. Teismas tapo atidėtas iki 
rudens. Tai reiškia, kad iš 
abiejų pusių yra rengiamasi 
prie didelės bylos. Kliubiečiai 
kaltina advokatą, kuris buvo 
namo statymo prižiūrėtojas ir 
nepatėmijo to plyšio, per ku
rį tas architektas galėjo pri
kibti prie kliubo. Kliubiečiai 
dabar yra pasamdę geriausį 
advokatą Philadelphijos mies
te.

kią kitą knygelę. Pasiekim 
darbiriinkus-kes ir už kuopos 
rubežių.

Taipgi iš mūsų centro yr£ 
raginama rinkt prenumeratas 
tarp tų darbininkų bei dar
bininkių, kurie nėra nariais 
šios apšvietos organizacijos, 
dėl naujos knygos po vardu 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.“ Kurie iš anksto šią 
taip svarbią knygą užsisakys, 
gaus tik už $1. žihofria, kiiopų 
nariai tą knygą gatts už tą sa
vo mažą1 metinę mokestį.

Tad, draugės ir draugai, 
visose kuopose pradėkim dar
buotis nors šiais suminėtais 
klausimais. Kiekvienoje kuo
poje mūsų pareiga darbuotis 
be jokio atsidėliojimo. Būti
nai turim išpildyt savo parei
gas.

Mes, apskričio valdyba, pa
sitikime, kad jūs, draugės ir 
draugai, išpildysit mūsų prašy
mą, taipgi ir centro ragini
mą, kad mes atliktume savo 
pareigas. Tad visos ir visi prie 
darbo! Pasižadėkim, kad nei 
vienas narys neliktų, nepasi- 
mokėjęs duoklių lig liepos pir
mos !

Apskričio Valdyba.

penkius dolerius. Apie tai ne
buvo laikraštyje parašyta iki 
šiam laikui. Prie to, sako jis, 
aš dar pirkau keturius “Lais
vės“ Šerus per A. Bimbą. Ir 
jis man patraukė, kaip su šla
piu skuduru per veidą, kitų 
parašytą apie tai. O mano ne
buvo parašyta. Aš atsiprašiau, 
kad aš nebuvau jokis komite
tas ir nebuvau skirtas prie au
kų rinkimo, todėl nieko-neži
nau.

Dabar aš visų jūsų, maloniai 
prašysiu, kad visi, kurie auka
vote Raudonajam Kryžiui ir

kitiems reikalams, bet kurių 
vardai nebuvo paskelbti laik
raštyje, priduokite savo var
dus man. Galite prisiųsti atvi
rute. Parašykite vardą ir pa
vardę aiškiai. Aš duodu gar
bės žodį, kad bus paskelbta 
laikraštyje. Tik susimildami 
nepykite ant “Laisvės,“ nes ji 
tame nekalta, kad jūsų vardai 
nebuvo paskelbti. Aš jau turiu 
dvi ypatas, kurios aukojo, bet 
kurių vardai nebuvo paskelb
ti. Aš turiu mintyje tuos, ku
rie aukojo per “Laisvės“ ban- 
kietą. AŠ nenoriu, kad man 
prikaišiotumėte, nes aš nekal
tas už nepaškelbimą spaudoj.

J. S. Rainys.

Wilkes Barre, Pa.
Kliubas, Choras ir ALDLD
Apie Lietuvių Progrėsyvį 

Kliubą aš jums pasakysiu sek
retą (kurį bankieto komisija 
dar niekam neišdavė), tik jūs 
niekam nesakykite.

Aš žinau, kad jūs dar ne
žinote, juk nuo bankieto, ku
ris įvyko balandžio 19 d., 
Sterling Hotel, kliubui liks 
gryno pelno $79. Komisija ir 
valdžiai sumokėjo nemažai 
karo taksų. Na, o jūs, neku- 
rie draugai, priešinotės tam 
parengimui.

Beje, jūs visi matėte minė
to bankieto tuos auksiniais 
kraštais tikietus ir visi pripa
žinote, kad tai gražiausi tikie- 
tai, kokius tik galima įsivaiz
dini. Bet aš žinau, kad jūs 
dar ne visi žinote, jog tie ti- 
kietai buvo “Laisvės“ spaus
tuvėje pagaminti. Kasv norite 
gražaus spaudos darbo, — ži
nokite, kas ir kur jį atlieka.

Aš ir pats nežitiau, kodėl 
iki šiol niekas viešai per “Lais
vę“ nepaačiavo gerbiamoms 
brooklynietėms solistėms p.p. 
Tamkiūtėi ir Rokiūtei už taip 
puikų dainavimą mūsų ban-

kiete. Bet aš žinau, kad visas 
komitetas bus man dėkingas 
už tai, kad aš nors dabar 
jums, panelės, širdingai paa- 
čiuoju už jūsų taip puikų pa
tarnavimą kliubui su taip ža- 
vėjančiomis dainelėmis.

Daug kartų esu girdėjęs 
Vincą Valuką gražiai dainuo
jant, bet kliubo bankiete jo 
dainavimas geriausiai man pa
tiko — ir ne tik man vienam.

Lyros Choras taipgi gerai 
pasirodė bankiete. Bravo, ly- 
riečiai ir jūsų mokytoja V. 
Radišauskaitė.

Kuomet rašau apie kliubą, 
tai dar vieną (ir labai svar
bų) dalyką noriu draugams 
primint: Per susirinkimą teko 
girdėt, kad jau keli mano gė
rį draugai esate suspenduoti 
dėl per ilgai užvilktų mokes
čių. Kame dalykas? Aš neno
riu tikėt, kad jūs norėtumėte 
pamest kliubą. Man rodos, 
kad visi turėtumėm priklau
syt prie Lietuvių Progresyvio 
Kliubo.

ALDLD 43 Kuopa
Nors ir gėda, bet aš jums į 

ausį štai ką pakuždėsiu: Mū
sų kuopos nei vienas narys 
dar nėra užsimokėjęs į centrą 
už šiuos metus. Dar blogiau: 
Jau du mėnesiai, kaip nariai 
nesusirenka ir nelaiko susirin
kimų. Nors patys yra nutarę 
laikyt susirinkimus kiekvieno 
mėnesio, kiekvieną pirmą sek
madienį (nedėldienį), 1:30 
vai. po pietų, Liet. Progresy
vių Kliube. Na, draugai, ne
jaugi jūs nesusirinksite ir bir
želio 7 d. (tai jūsų pačių nu
tarta diena) į susirinkimą? 
Nejaugi jūs, draugai, nežinot, 
kad birželio mėnesis, tai pas
kutinis mėnesis dėl duoklių 
užsimokėjimo? O aš žinau, 
kad mes visi nenorime pamest 
šios kultūriškos ir apšvietą ne
šančios organizacijos.

Svieto Pereiga.

Gegužės 24 dieną traukiu į 
Šv. Jurgio parapijos pikniką, 
Vytauto parke. Privažiuoju 
prie parko, žiūriu, automobi
lių, kaip bičių apie avilį. Nie
kas jiems nekliudo. Įeinu į 
parką, randu daug pažįstamų, 
suėjau daug progresyviškų 
žmonių.

štai prieina prie manęs vie
nas “Laisvės“ skaitytojas ir 
sako man: Tu daug rašai į 
“Laisvę,“ bet tu pamiršai pa
rašyti apie mano aukas. Aš ir 
mano kompanai aukavom apie

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

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

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

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

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

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
BETTS IR MASfETH AVENUĖS, MASPETH, N. Y.

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 2. — šiandieninis pranešimas Sovietų 

Žinių Biuro sako:
Naktį birž. 1 į 2 d. nebuvo jokių reikšmingų atmainų 

fronte.
Vienoje dalyje vakarinio fronto Sovietų kariuomene 

atmušė kontr-ataką, kurią darė vokiečių batalionas 
su savo tankų parama. Tapo sunaikinta keturi priešų 
tankai. Mūšio lauke liko daugiau kaip 200 vokiečių 
lavonų.

Vienas dalinys Sovietų kariuomenės, veikdamas už- 
nugarėje priešų linijų vakariniame (centraliniame) 
fronte, sunaikino apie 600 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių per keturias dienas.

Viename sektoriuje Kalinino fronto dalinys sovie
tinės kariuomenės atakavo vokiečius naktį ir pagerino 

savo poziciją. Priešai p rara do 140 savo karių, užmuš
tu.

VOKIEČIAI VĖL SUMUŠTI ORE
Vokiečių oro jėgos mėgino atakuot kai kuriuos kari

nius taikinius Leningrado fronte, bet Sovietų orlaiviai 
ir ugnis iš priešlėktuvinių kanuolių pavertė niekais 
tuos priešų mėginimus.

Oro kautynėse mūsų kovos lėktuvai ir priešorlaivi
nes kanuolės sunaikino 43 vokiečių orlaivius.

HITLERININKAI UŽTYLI 
ESSENO BOMBARDAVIMĄ
Berlin. — Nacių radijas 

pranešė, kad didelis skai
čius Anglijos bombanešių 
atakavo, girdi, gyvenamą
sias dalis miestų Duisbur- 
go ir Oberhauseno ir tulus 
kitus punktus vakarinėje 
Vokietijoje naktį iš pirma
dienio į antradienį ir su
žeidė tam tikrų skaičių ci
vilių gyventojų. Pasak na
cių, tai jie pirmadienio ir 
antradienio naktimis nušo
vę žemyn 59 anglų orlai
vius.

(Bet vokiečių spauda ir 
radijas užtyli, kad daugiau 
kaip tūkstantis anglų or
laivių baisiai degino ir ar
dė Kruppų amunicijos ir 
ginklų fabrikus ir kitas į- 
mones Essene. Kruppų fab
rikai buvo laikomi didžiau
siomis karo pabūklų dirby- 
klomis pasaulyje.)

Dar Tebeveikia Šnipu 
Lizdai Meksikoj

Mexico City. — Šio aps
kričio policijos viršininkas 
generolas Miguel Z. Marti
nez įsakė areštuoti visus 
penktakoloniečius, kenkėjus 
karinėms Meksikos pastan
goms ir fašistinius gązdin- 
tojus.

Tačiau dar tebėra atda
ros ir veikia hitlerinės mo
kyklos, kurios tarnauja kaip 
penktakoloniečių lizdai.

ARGENTINOS VALDŽIA VIS 
PATAIKAUJA AŠIAI

PROTOKOLAS
L. L. D. 12-to Apskričio Pus
metinės Konferencijos, kuri 
atsibuvo gegužės 17-tą dieną, 

1942, Wilkes-Barre, Pa.
Konferenciją atidarė Aps

kričio organizatorius V. Boty- 
rienė, 11:30 vai. dieną. Į 
mandatų komisiją buvo pas
kirti šie draugai: S. Jasilio- 
nis, P. Šlekaitis ir R. Jervis. 
Pakol mandatai buvo sutvar
kyti, kalbėjo organizacijos 
reikalais L. L. D. pirmininkas 
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi tik 
nuo šių kuopų : 12-tos kuopos
2 delegatai, 20-tos kuopos 2, 
39 kuopos 4, 43 kuopos 3, 97- 
tos kuopos 1-nas. Viso dele
gatų tik 12-ka nuo 5 kuopų. 
Kitos kuopos neprisiuntė de
legatų. Su apskričio komiteto 
nariais, kuriems buvo suteik
ta balsas konferencijoj, buvo 
17 žmonių. Mandatų, komisi
jos raportas priimtas.

Pirmininku išrinktas P. 
Šlekaitis, pagelbininke, V. Bo- 
tyrienė. Rast. J. T. Visockis.

1. Protokolas iš pereitos 
konferencijos skaitytas ir pri
imtas.

2. Apskričio komiteto ben
dras raportas skaitytas ir 
priimtas.

3. Finansų raštininkės ir iž
dininko raportai priimti. Pi
nigų ižde yra $35.44.

Kuopų Raportai.
12-tos kuopos raportas: Su

sirinkimai nebūna skaitlingi; 
buvo suruoštas vienas paren
gimas kuopos reikalams, ku
ris davė pelno 16 dol.; kuopo
je veikla vidutinė; platinama 
literatūra ir kitur yra veikia
ma pagal išgalę; pinigų ižde 
turi $20.60.

20-tos kuopos raportas: Su
sirinkimų .laikyta 5; narių da
lyvauja nuo 15 iki 18; gauta
3 nauji nariai; užsimokėjusių

NACIAI SLEPIA SAVO 
NUOSTOLIUS

Buenos Aires, Argentina. 
— Vokietijos ambasada už
protestavo, kad Argentina 
įsileidžia žurnalą “Mun
dial,” kuris spausdinamas 
Uruguay’u j. Tas žurnalas 
neatlaidžiai kritikuoja fa
šistų Ašį. Todėl Argentinos 
valdžia užgrobė visus 25,- 
000 egzempliorių “Mun- 
dial’o.”

*
Wake Up, Americans!

Wake up, Ameri
cans!

London. — Vokiečių ra
dijas bandė užginčyt, kad 
1,036 anglų orlaiviai bom
bardavo pramonės miestus 
Ruhr srityje, vakarinėje 
Vokietijoje. Pasak nacių 
radijo, tai anglų lakūnai 
naktį iš pereito šeštadie
nio į sekmadienį užmušę tik 
366 asmenis ir sužeidę 419 
Cologne, o pirmadienio nak
tį 109-nis užmušę ir 285 
sužeidę Ruhr ruožte. Bet, 
girdi, anglai tuose veiks
muose praradę 600 patyru
sių lakūnų.

SKIEPAI PRIEŠ INFLU- 
ENZĄ PASEKMINGI 
Canberra, Australija. — 

Tūkstantis australų kariuo
menės leidosi įskiepyt nau
jais skiepais nuo influen- 
zos. Pasirodė, jog tie skie
pai, išrasti daktaro F. M. 
Burnet’o, gerai veikia.

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

ruotosios Indijos Valstijos. Iš 
Chinijos — Jungtinės Chini- 
jos Respublikos. Iš Afrikos — 
Jungtinės Afrikos Respubli
kos.

Vokietija, Italija ir Japoni
ja — karantinuojamos.

Skandinavijos kraštai su
jungiami į savos rūšies jungti
nes valstijas. Kitos kai kurios 
valstybėlės — paliekamos ne
priklausomomis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
EASTON, PA.

LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 7 d. birželio, 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvių. Draugai, malonėkite 
būti laiku, nes svarstysime pikniko 
reikalus, kurį ruošiame bendrai su 
ukrainiečiais, birželio 21 d. Peter’s 
Grove, Georgetown, Pa. — Sekr.

(130-132)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 7 d., 1 vai. die
ną. YMHA Svet., Ferry ir Walnut 
Sts. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, nes bus disku- 
suojama svarbus finansinis klausi
mas. — Evelyn Farion, Fin. Sekr.

(131-132)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų 

ruošos ir prižiūrėti du vaikus. Vai
kai nevisai maži, abu eina į mo
kyklą. Kambarys ir valgis. Su at
lyginimu, pranešiu per laišką.

L. Baronas, 234 E. Filbert St., 
East Rochester, N. Y. (130-132)

rinkimas -įvyks birželio 6 d., 7:30 v. 
v. Kviečiame narius dalyvauti, nes 
šiame susirinkime rinksime darbi
ninkus antram metiniui piknikui, 
kuris įvyks 14 d. birželio. Nuo dar
bininkų gerumo ir darbštumo pri
klauso geros pikniko pasekmės. Su
sirinkimas įvyks toj pačioj vietoj, 
117 Main St., ant antrų lubų. Taip
gi nepamirškite duokles užsimokėti 
1942 metams ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti į organizaciją. — 
Valdyba. (130-132)

narių už šiuos metus 59; bu
vo surengta dvejos prakalbos 
ir vienas parengimas; išau- 
kauta svarbiems reikalams 
$37.20; parduota literatūros 
už $3.80; kuopoje veikla ge
ra; taipgi dirbama ir tarp
tautiniame darbe.

39 kuopos raportas: Susi
rinkimai nebūna skaitlingi; 
pasimokėjusių narių už šiuos 
metus 27, buvo surengta pra
kalbos ir vienas parengimas 
dėl kuopos naudos; dabar 
kuopos ižde pinigų randasi 
$7.90 ir kitokios nuosavybės 
už $50; kuopos nariai daug 
darbavosi surengime koncerto 
dėl V. Bacevičiaus, platina li
teratūrą ir kitur veikiama pa
gal išgalę.

43-čios kuopos raportas:
Susirinkimai reguliariai ne

įvyksta ; buvo surengta vienos 
prakalbos ir du parengimai; 
literatūros daug neišplatinta; 
kuopoje veikla silpna; išau- 
kauta svarbesniems reikalams 
$34; $30 dėl Sovietų medika- 
lės pagelbos ir $4 dėl dienraš
čio “Laisvės” pasveikinimo 
laike dalininku suvažiavimo; 
naujų narių gauta tik 2; pi
nigų ižde $17.11.

97-tos kuopos raportas:
Susirinkimai neįvyksta re

guliariai; veikla kuopoje silp
na; taipgi ir narių skaičius 
mažas; literatūra platinama 
pagal išgalę; pinigų kuopos 
ižde veik nesiranda; nariai vi
si yra pasimokėję už šiuos me
tus.

Visų kuopų raportai priim
ti. Priėmus raportus, kalbėjo 
draugas A. Bimba apie veiklą 
kuopose, nurodydamas, kaip 
turėtų būt veikiama, kad su- 
drūtint šią apšvietos organi
zaciją šiame apskrityj ir apy
linkėje.

Svarbesnių laiškų iš niekur 
nebuvo šioje konferencijoj.

Nauji Reikalai
1. Buvo plačiai kalbėta 

apie piknikus, kuriuos apskri
čio valdyba rengiasi surengtt. 
Po dideliam apkalbėjimui pa
likta apskričio komitetui dar
buotis, gal pavyks kaip nors 
įvykdint.

2. Buvo plačiai kalbėta lite
ratūros klausimu. Daugumos 
pageidavimas buvo, kad “Švie
są” būtų galima išleisti bent 
vieną kartą į mėnesį, vietoj 
kas 3 mėnesiai. Buvo apkal
bėta, kad žurnalas “šviesa” 
būtų platinama tarp tų žmo
nių, kurie dar nėra nariai šios 
organizacijos.

3. Nutarta, kad gyvuojan
čios kuopos šiame apskrityj 
pasimokėtų, duokles į centrą 
už šiuos metus ligi liepos pir
mos dienos.

4. Nutarta surengt prakal
bų maršrutą šiame apskrityj 
orui atvėsus.

5. Priimta 2 rezoliucijos 
svarbiais klausimais, kurios 
bus mūsų spaudoje paskelb
tos.

6. Nutarta pasiųst pasveiki
nimo laiškas prez. Rooseveltui 
už paliuosavimą Earl Browde- 
rioiš kalėjimo.

7. Į apskričio komitetą bu
vo išrinkti du draugai užimt 
buvusių vietas — M. Kalaus- 
kas ir R. Jervis.

8. Nutarta visas bilas išmo
kėti.

9. Metinė konferencija bus 
Scranton, Pa.

Konferencija baigėsi 4 vai. 
po pietų.

J. T. Visockis, Prot. Rrašt.

Easton, Pa.
Pragaištingas Potvinis, Žuvo 

Iki 32 Žmonių
Prieš gegužės 23 dieną ke

lias dienas ir naktis labai lijo. 
Apart to, sutruko ir nugriuvo 
tvenkinys netoli nuo Hones
dale, Pa. Tai dvi upės, Lehigh 
ir Delaware, pakilo iki 28 pė
dų aukščiau normos. Daugiau
siai pašėlo Lehigh upė, kuri 
atplaukia nuo anglių kasyklų. 
Ji persirito per savo krantus 
ir užplukdė didelę amunicijos, 
Bethlehem geležies fabriką, 
West Easton Lehigh liejyklą 
ir Ingersoll Rand fabriką, kur 
išdirba dėl karo pabūklus. Su
stojo rūkę kaminai. Nuostolių 
pridarė už milijonus dolerių.

Vanduo sriauniai bėgdamas 
nušlavė ir išklibino pakraš
čiais 210 stubų ir šimtus ma
žesnių pastatų, kiaulydžių ir 
vištinyčių su vištom. Upė pra
rijo kas tiktai jai pasipainio
jo po josios žiauriomis ban
gomis. Vanduo užnešė ir ap
dengė dumblu fabrikų maši
nerijas ir stubų rakandus per 
kelias pėdas. Reporteriai ap- 
skaitliavo, kad žmonių žuvo 
ar prigėrė iki 32. Potvinis už
klupo netikėtai nakties laiku, 

i Vienas žmogus, mano kir
pykloj, pasakojo šiaip:

Jis parėjo iš darbo naktį 
apie antrą valandą iš ryto. 
Jis pastebėjo vandenį ant jar
do ir manė kad užtektinai tu
rės laiko sunešt rakandus ant 
antrų lubų. Užlipo prirengt 
vietą. Bet kuomet sugrįžo, tai 
ant pirmų lubų jau buvo ke
lios pėdos vandenio. Sugadino

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome įsitėmy- 

ti: — visūs čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkes 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų, asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr, J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretore;
L. Kavaliauskaitė, Iždininkė.

naujus rakandus vertės $400, 
nes juos dumblu apnešė. Ta 
pati katastrofiška nelaimė bu
vo ir kitiem, kas tiktai žemai, 
prie pat upės gyveno.

Dabar vanduo jau nuslūgo, 
i tai prasidėjo dumblo valymo 
darbai. Daugiausiai nukentėjo 
slavokais apgyventas West 
Eastonas.

Iš lietuvių nukentėjo našlė 
Gamulčikienė, gyvenanti ant 
Front gatvės.

Aš tėmijau iš ryto nuo tilto 
Lehigh upę. Vanduo buvo juo
das, gazolinu padengtas, rito
si velnioniškų greitumu ir su 
savim vilko išrautus žaliuojan
čius medžius, geležinius kubi
lus, dėžes ir laiptus, visokius 
balkius ir lentas ir šiaip stu- 
bos rakandus. Tūlas stubas

vanduo nusitraukė su miegan
čiais žmonėmis. Vaizdas buvo 
baisus, istorija nepamena ki
tos tokios katastrofos.

Viena lietuvė moteris stovė
dama prie tilto aimanavo ir 
lementavojo. Nugirdau sakant 
“Sūdna diena jau ateina, apart 
vainos, turime ir patapą.” Aš 
ją suraminau ir patlumočinau, 
kad gal pasibudavosime Arką, 
kaip kad Nojus padarė pata
po laikais.

Nauji Piliečiai
Gegužės 25 dieną teisėjas 

Frank P. McCluskey aprū
pino pilietiškom popierom 31 
ateivį. Iš lietuvių gavo pilnas 
pilietiškas popieras Ona Vau- 
riehė, Antanas Šleinys ir Vin
cas Kaulius.

V. J. Stankus.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS 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.

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

Sr

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

£

Kuriais sumetimais šis že
mėlapis padarytas? Sunku pa
sakyti. Jis yra tik tuo įdomus, 
kad buvo padarytas ir yra 
pardavinėjamas. Gal kada 
nors paaiškės, kas ir kuriais 
tikslais jį padarė. O dabar ga
lima tik tiek pasakyti:

Jei pasaulis būtų galima 
taip lengvai sutvarkyti ir pa
skirstyti, kaip pagaminti jo 
žemėlapis, tai geriau jau be
rods ir nereikėtų!

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia pikniką, 7 d. 

birželio, Brandonville Giraitėj, vi
siems gerai žinomoj vietoj. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vaka
ro. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atvažiuoti į šį pikniką. Bus už
kandžių ir gero Kolumbijos alaus. 
Taip pat išgirsite gerą kalbėtoją, 
mūsų mylimą senukę Mother Bloor.
— Korn. (130-132)

BINGHAMTON, N. Y.
Moterų Skyriaus, 20 kuopos su

sirinkimas įvyks birželio 5 d., Lie
tuvių Salėje, 315 Clinton St., 7:30 
v. v. Prie progos, bandykite atsi
vesti ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. (130-131)

NASHUA, N. H.
LLD 42 ir LLD 128 kuopų susi-

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, birže
lio . 6 d.-, 7:30 vai. vak., 157 Hun
gerford St. Kviečiame visas nares 
dalyvauti, nes turime svarbių daly
kų aptarti. — V. K., Sekr.

(130-132)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas pagal 

nutarimą, perkeltas iš sekmadienių 
į penktadienius. Šis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 5 d., 7:30 
v.«* v., 15-17 Ann St. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes bus svarbių riekalų 
apsvarstymui. Nuo dabar, per vasa
ros sezoną, susirinkimai įvyks kiek
vieno mėnesio pirmą penktadienį, 
7:30 v. v. — V. Zelin. ' (129-131)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 4 d., 29 En
dicott St., 8 v. v. Visi draugai daly
vaukite, yra labai svarbus dalykas, 
visiems reikalinga žinoti, būtinai 
dalyvaukite. — J. M. Lukas, sekr.

(128-130)

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už G uncijų bonką.

Alexander’s!^^
HAIR W LuĮ 

REFRESHING

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsaiwdo automobilius ir ka
rietas vesėlijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite ( kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išrftokėjimų be jokių nuošimčių 

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą ra

CHARLES J. ROMIA
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 4. 4
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai • įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Raudonosios 
rolas Dėkojo

Armijos Gene-
Anierikiečiams

Šalinaitės Mokinių 
Koncertas

Russian War Relief, Inc., 
amerikiečiu įstaiga, per kurią 
eina ir Lietuvių Komiteto su
rinktos aukos, praneša, kad 
lig šiol jau praleista $1,128,- 
919.23 supirkimui Sovietų Są
jungai būtiniausių dalykų ir 
kad siuntiniai kas mėnuo di
dėja.

Siuntiniai didėja dėlto, sa
ko įstaigos prezidentas Ed
ward C. Carter, kad daugėja 
tam tikslui gaunamos aukos.

Medikališkos pagalbos siun
tiniuose radosi vaistų, X-Spin- 
dulių mašinų, operacijoms in
strumentų, įrengtų karo lauko 
ligoninių, kenuoto pieno, sa- 
charinos, sulankstomu kerosi- 
ninių pečiukų ligoninėms ir

pabėgėlių kempėms. Tarpe 
armijai ir civiliniams pasiųstų 
dalykų radosi mezginių ir ki
tų drabužių, cigaretų, daržo
vių sėklų, ir 1.1.

Generolas Smirnovas, Rau
donosios Armijos Medikališko 
Departmento viršininkas, per 
radijo atsiuntė pranešimą, jog 
22 dėžės operacinių instru
mentų priimtos, ir dadė’jo:

“. . . Raudonoji Armija yra 
giliai dėkinga Russian War 
Relief ir visiems Amerikos pi
liečiams, kurie prisidėjo pa
siuntimui tu reikmenų.”

Būrys Medikališko Korpo 
merginų irgi pareiškė savo 
džiaugsmą ir padėką.

ŠEŠTADIENIO VAKARE...

Kaip kas motai, taip ir šie
met, kompozitorė B. L. šali
nkite ruošia savo mokinių kon
certą. Jame bus muzikos ir 
dainų, išpildomų jos mokinių 
solistų, duetistų ir grupių. 
Daugelis iš jų jau gerokai 
prasisiekę jauni menininkai, 
dalyvavę parinktinių talentų 
programose.

Koncertų tikslas: supažin
dinti visuomenę su jaunučiais 
talentais, iš kurių ne vieno 
ateityje gal išsiauklės mūsų 
scenos žvaigždės, mūsų chor
vedžiai, kompozitoriai. Taip
gi siekiama pripratinti jaunus 
menininkus drąsiai atlikti sa
vo pareigą prieš publiką.

Koncertas įvyks šį sekma
dienį, birželio 7-tą, lygiai 7 
v. v., YWCA International 
Institute, 94 Joralemon St., 
Brooklyne. D.

Krutamieji Paveikslai, Užkan
džiai, Kalbos ir Muzika

Nors rašome kiekvieną die
ną primindami šeštadienio 
(birželio 6 d.) vakarą, vistiek 
norime giliai įrėžti į jūsų 
mintį, kad visiškai nepamirš- 
tumėt dalyvauti Laisvės sve
tainėje, 7 :30 vai. vakaro. Sve
čiams duosime užkandžių, 
alaus, muzikos ir prie to ro
dysime įdomius krutamas pa
veikslus, kurie, manome, vi
siems patiks. Apart to, kalbė-

tojai aiškins susirinkusiems 
i svarbius šių dienų klausimus 
ir taipgi plačiau praneš, ko
dėl šis vakaras ruošiamas ap- 
švietos naudai. Įžanga visiems 
veltui. Ar tai ne puikiai bus 
galima vakarą praleisti ?

Prašome pakalbinti savo 
pažįstamus ir kaimynus kartu 
eiti į šį parengimą, kur visi 
bendrai galėsite linksmai pra
leisti vakarą. Ačiū.

Rengimo Komisija.

Nauji Kaimynai

J. Gasiūnas Išėjo 
Ligoninėn

Trečiadienio rytą J. Gasiū
nas, LDS organo Tiesos re
daktorius, išėjo ligoninėn. Gy
dytojai įsakė atsikratyt tonsi- 
lių, kurie pastaraisiais laikais 
jam visokių bėdų darydavo. 
Linkim greit pasveikti.

Ir Vėl Atvažiavo Tas 
Kėny Rinkėjas!

Kai kurios New Yorko šei
mininkės tai pakartoja kas dvi 
savaitės. Tačiau dar tik labai 
maža mažuma. O vienok dėka 
jų atydai ir darbštumui-taupu- 
mųi, mieste jau surinkta bio
tiniais kenais 60,000 svarų 
blėtos ir 3,000 tonų plieno.

Blėta perliejama, plienas 
taip pat. Jie vėl naudojami 
svarbiems tikslams.

Jeigu visos šeimininkės su- 
taupintų kenus, valdžios iždi
nėj pasiliktų milijonai dole
rių, o kas svarbiausia, padėtų 
užtikrinti, kad šaliai nepri
truks tų taip labai reikalingų 
medžiagų. Viskas ko reikia, 
tai apipjauti keno abu galus, 
padėjus ant aslos priminti pa
du ir taip suplojus nuimti jau 
atsiliuosavusią popierą ir su
rinkimo dieną padėti prie na
mų ant šaligatvio, švaros (Sa
nitation) Departmento trokas 
važinėja kas dvi savaitės, tre
čiadieniais, pagal nąmus ir su
renka.

Maspeth, L. L
LDS 14 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirt.%- 
dienį, birželio (June) 4 d., 
Zabielskio svetainėje, Mas- 
pethe, 8 vai. vakare’.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė 

(Candy Store), rsu trim kambariais 
užpakalyje. Pardavimo kaina priei
nama. Antrašas: 223-03 Hempstead 
Ave., Queens Village, (arti Belmont 
Park), L. I., N. Y. (129-132)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina, arba jauna 

moteris dirbti kaipo patarnautoja 
prie stalų (waitress). Prašome 
krieptis pas: James Coffee Shop, 
2528 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

(129-131)

Tas Šaunusis Piknikas 
Tik Už 10 Dieny

Trečias metinis Pabaltijos 
Kultūrinės Tarybos — lietu
vių, latvių, suomių ir estų — 
bendras piknikas suplanuotas 
taip, kad jame kiekvienas ras 
sau ką nors smagaus praleidi
mui liuoslaikio. Tam, be abe
jo, padės šiemet gautas pui
kus parkas, kurio apylinkės 
taipgi priduoda daug patogu
mo.

Piknikas įvyks birželio 14, 
Carpatho - Russian Gardene, 
556 Yonkers Ave., Yonkers. 
Priešais Gardeną randasi gra
žus Tibbets Brook Parkas, su 
maudymosi prūdu. Pačiam 
Gardene yra didelė ir graži 
salė, kas užtikrina pasilinks
minimą visai dienai, nežiūrint, 
kad užeitų ir būrelis lietaus. 
Rengėjai taipgi patys ves visą 
biznį, tad bus skanių, karštų 
ir šaltų valgių ir gėrimų. Sve
čiai galės atvažiuoti iš ryto be 
rūpesties apie valgius.

Bus trumpa meno progra
ma, taipgi žymus kalbėtojas.

Pikniko visas pelnas skiria
mas Sovietų Sąjungos para
mai.

Pastatė Laikraštininkui 
Paminklą

Birželio 7-tą, 12 vai. dieną, 
įvyks iškilmingas atidengimas 
paminklo buvusiam Daily 
Workerio užrubežinių žinių 
redaktoriui Harry Cannes, 
New Montefiore kapinėse. 
Kalbės Louis F. Budenz, vy
riausia D. W. redaktorius, ir 
Alexander Trachtenberg, na
rys K. P. Nacionalio Komiteto.

Eve Curie Kalbės Apie 
Mūšių Frontus

P-lė Eve Curie, autorė ir 
lektorė, paskilbusios moksli
ninkės duktė, pastaruoju laiku 
specialė karo korespondentė, 
duos “raportą iš mūšių lauko” 
masiniame mitinge birželio 15, 
Manhattan Center, 311 W. 
34th St., New Yorke. Vakarą 
rengia francūzų laikraštis 
“Pour La Victoire.”

Už kelių durų nuo Laisvės 
įstaigos, gale to pat bloko, 
atsikraustė nauji kaimynai, 
13-to A. D. Demokratų Kliu- 
bas. Paprastai, bet skoningai 
išdekoruotame naujos patalpos 
lange išstatyta surašąs narių, 
jau esančių militariškoj tar
nyboj. Tarpe jų randasi Geo. 
Simniškis, Stanley Pekoris, 
Johnny Yanush, Al. Gudans- 
ky. K-as.

Cacchionės Kampanija Už 
Karo Štampas ir Bonus 

Jau Turinti Pradžią
Peter V. Cacchione, komu

nistas Miesto Tarybos narys, 
paskelbė, kad jis per savo 
raštinę, 16 Court St., parduos 
$10,000 vertės karo bonų- 
stampų ir sukels $1,000 aukų 
karo pagalbos organizacijai 
— ŪSO.

Nelaukdamas, kad “kalnas 
ateitų pas Mahometą,” patsai 
Cacchione nuėjo su savo prob
lema pas žmones. Kaip pra
nešama spaudoj, pereitą šeš
tadienį įvykusiame atviro oro 
mitinge prie Utica Ave. ir 
Eastern Parkway jo prakalbos 
klausytojai išpirko štampų už 
$270. Kitam, mažesniam mi
tinge, prie Hopkins ir Pitkin 
Ave., išpirko už $125. Taipgi 
surinktą $10 United Service 
Organizacijoms — ŪSO.

Cacchionės kampanijos už 
bonus sekamas mitingas įvyks 
birželio 4-tos vakaro 7 vai., 
Brighton ir Kings Highway.

L. K. N.

Didysis Lokalas Pasiruošia 
“Amerika Kare” Paradui
Int. Ladies Garment Work

ers Unijos — ILGWU — Lo-I 
kalas 22-ras sušaukė savo vir
šininkų ir specialių, komisijų, 
taipgi šapų čermanų mitingą 
Manhattan Center, New Yor
ke, kad prisiruošti “New Yor- 
kas Kare” paradui, ruošia
mam šeštadienį, birželio 13.

Lokalas yra didžiausis ada
tos darbininkų lokalas pasau
lyje. Virš tūkstantis jo narių 
jau veikia wardenais ir apie 
šimtas narių veikia Moterų 
Sveikatos Brigadoj, šios abi 
grupės organizuotai dalyvau
siančios parade.

Dariaus-Girėno Komiteto 
Prašymas

Prašome draugijų, kurios 
dar laiko tikietus pikniko, į- 
vykusio gegužės 30-tą, už juos 
atsiteisti tuojau, nes reikia su
vesti sąskaitą su taksų mokė
jimo įstaiga.

Paminklo Fondo Komisija.

Darbininkų Mokykla Vasaros 
Kurse Turės Klasę Ka

ro Klausimais
New Yorko Darbininkų Mo

kykla skelbia vasaros atosto
gų sezono dieninius kursus, 
kuriuose, tarp daugelio kitų, 
bus ir specialūs pamokos karo 
klausimais.

ši penkta metinė vasaros se
zono mokykla dienomis prasi
dės liepos 6-tą ir tęsis per 6 
savaites. Pamokos būna nuo 9 
>ryto iki 1 po piet penkiomis 
savaitės dienomis. Kurso mo
kestis — $25. Registruojamasi 
jau dabar, asmeniškai ar ad- 
r e s u o j a n t: Summer Day 
School, Room 301, 35 E. 12th 
St., New York City.

šios mokyklos vakariniai 
kursai veikia per visus metus, 
bet dieniniai būna tik studen
tų atostogų metu. L. K. N.

Malioriai Rengiasi 
Rinkimams

New Yorko Maliorių 9-tos 
Tarybos nominacijose kandi
datų į viršininkus, Louis 
Weinstock, veteranas unijis- 
tas, buvęs Browderiui Išlais
vinti Piliečių Komiteto sekre
torius, Lokale 848-me gavo 
266 balsus prieš savo oponen
to 81 b. Jis kandidatuoja fi
nansų sekretoriaus vietai, ku
rioj jis seniau yra dirbęs ke
lis terminus. Rinkimai įvyks 
birželio 27-tą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Liggetts Unijistai Kreipėsi Į 
Karišką Darbo Tarybą

Virš penki šimtai Liggetts 
krautuvių darbininkų, visi na
riai CIO unijos, nubalsavo 
prašyti Kariškos Darbo Tary
bos tarpininkauti susitarimui 
su samdytojais.

Unijistai per virš du mėne
sius dėjo pastangas atnaujin
ti su firma kontrakta, kuriame 
jie nori iš naujo pertvarkyti 
algas sulyg pabrangusio pra
gyvenimo.

Benjamin L. Gudes, Lokalo 
1,199 vedėjas, diskusuojant 
problemą, pareiškė, kad “dau
gelis Liggetts darbininkų yra 
tos minties, jog jų samdyto
jas nori pasinaudoti jų pat
riotizmu.”

Buvęs Kings apskričio pro
kuroras William O’Dwyer bir
želio 1-mą išėjo tarnauti armi
joj.

Queens Gyventojams
Miesto Transportacijos Ta

ryba skelbia, kad, pradedant 
birželio ll(ta, važinėjantieji 
IRT linijomis iš Queens į New 
Yorką ir atgal gaus veltui pa
są (transfer) persėdimui į 
Third Ave. EI linijos trauki
nius 42nd St. stotyje, New 
Yorke. Tą dieną bus sulaiky
tas kursavimas Second Ave. 
aukštojo gelžkelio (EI) ir tas 
patvarkymas padarytas pato
gumui vartojusių tą liniją.

Second Ave. traukiniu kur
savimas bus sulaikytas nuo 
Chatham Square iki 59th St.

Samuel G. Ordway, turtin
gas ir socialiai žymus Int. Te
lephone & Telegraph Co. di
rektorius rastas miręs savo ap- 
artmente, 25 East End Ave., 
įtartinose sąlygose. Tiria prie
žastį.

Nepaprastai įspūdingas So
vietų judis “Partizanų Briga
da” baigia savo eigą Stanley 
Teatro, 7th Avė. ir 42nd St., 
Now Yorko. Pradedant birže
lio 8-ta, tame teatre bus rodo
ma pirmu kartu Amerikoj ki
tas Sovietų judis “Raudonieji 
Tankai.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus l^evandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel- STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Kam Tarnauja Taupumas?
šiemet sulaikyta nuo kursa- 

vimo seniau vartoti pasilinks
minimui laivai. Vien iš to plie
no, kiek per metus suvartoda
vo įvairiem tų laivų įrengi
mams, per metus esą galima 
sutaupyti 400 tonų plieno ir iš 
jo padaryti 400 16-kos colių, 
šovinių.

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 atinaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLeninore 5-6101

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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 2-3842

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal 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

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaiiiimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir 
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.

su didele atsa-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00182.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00183.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00184.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00185.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00186.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00187.pdf (p.6)

