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JAPONŲ ORLAIVIAI UŽPUOLĖ AMERIKINĘ MIDWAY 
SALA; AMERIKIEČIAI SUŽEIDĖ DU JŲ KARO LAIVU' i i

Birželio 7 dieną sukaks pu
sė metu, kai japoniškas impe- 
rijalizmas klastingai užpuolė 
Perlų Uosta, kai jis dūrė jieš- 
mu Dėdei Šamui nugaron.

Vadinasi, pusė metų, kai 
mes esame kare oficialiai.

Per tą laiką Tokijo grobikai 
užėmė daug- teritorijų, daug
salų, daug žmonių — virš šim- i 
ta milijonų jų. Jie siekiasi ap-■

t.';" Vienas Talkininkų Submari- 
ga; jie pradėjo bombarduoti’
iš oro AJaskos salas. JOHS N USKaiKllllO 1 1’IS JlipOllll 

kaip įsiutęs žvėris, japonis- JL

i” „rxsxx*: Laivus su Bent 12,000 Karių 
ką trempdamas, viską naikiu-, ________________

' tirt nereikia manyti, ka<i OHcialud Amerikos Pranešimai 
jam taip ilgai vyks, žus jis la
bai negarbingai, kaip žūsta ei
linis gengsteris, banditas.

Bet pirmiausiai reikia su
naikinti pats vyriausias gengs
teris — Hitleris.

1,000, ANGLŲ ORLAIVIŲ Amerikiečiai Sužalojo Japo- 
BOMBARDAVO NACIUS Įnų Karo Didlaivj, Orlaivių

IŠTISĄ DIENĄ Išvežiotoji} ir Kitus Laivus

birželio 13Už savaitės 
dieną — Niujorko miestas ma
tys tokią demonstracija, ko
kios jis gal nėra matęs savo 
istorijoje.

Tai bus demonstracija ka-1 
rinėms pastangoms sustiprin
ti. Tai bus demonstracija, at
kreipianti kiekvieno žmogaus 
dėmesį į tą, kad mūsų kraštas 
yra kare, kad jis turi mobili
zuotis, kad jis privalo šį ka-, 
ra laimėti greičiausiai galimu 
laiku.

Be kariuomenės, laivyno ir' 
oro laivyno jėgų, demonstruos1 
visos Jungtinės Tautos. Be to, j 
bus “I Am An American” sky
rius, kuriame eis eiliniai pilie
čiai, visokių tautų ir rasių 
žmonės.

DIDELIS SMŪGIS PRIEŠŲ LAIVAM IR KARIAM
Australija, birž. 4. — Jungtinių Tautų štabas išleido 

tokį pranešimą:
Vienas iš mūsų submarinų, atakuodamas japonų lai

vų kelius, nuskandino du ginkluotus priešų laivus, pil
nus prikrautus reikmenų — vieną 6,000 tonų, kitą 
10,000 tonų, sunkiai sužeidė trečią laivą 7,000 tonų ir 
nuskandino vieną ginkluotą transportinį laivą 6,000 
tonų, turbūt, su visais jame buvusiais kariais.

Japonai yra plačiai pagarsėję tuom, kad sausakim
šai prigrūdžia karių į savo transporto laivus. Ir yra 
žinoma, kad jie sukišdavo daugiau kaip po 12,000 savo 
kareivių į tūlus 6,000 tonų laivus.

Tolesnės žinios apie submarinų ataką netoli rytinių 
(Australijos) pakrančių rodo, kad vienas iš trijų (tal
kininkų) laivų buvo nuskandintas, o du kiti sveiki pa
bėgo.

London, birž. 5. — Angli- Hamburgo svarbiausią Vo- 
jos orlaiviai beveik be per- kieti jos uostą.
traukos bombardavo svar-i Tai jau 94-tą sykį anglų la- 
biuosius nacių punktus tre-l kūnai naikino Bremeno sub- 
čiadienio naktį ir ketvirta-; marinų statyklas, orlaivių 
dienį per ištisą dieną. j smigikų fabrikus,, žibalo
Ketvirtadienį daugiau kaip dirbyklas, sandėlius ir gele-j 

tūkstantis anglų orlaivių | žinkelių stotis.
degino ir ardė vokiečių Nuo praeito šeštadienio i- 
prieplaukas, laivastatyklas, ' ki ketvirtadienio trys tūk- 
fabrikus, lėktuvų stovyklas; stančiai Anglijos orlaivių 
ir kitus kariniai svarbius i triuškino nacių 
taikinius srityse Cherbour- centrus, karinius 
go, Pas de Calais, Dunkirk, ir kitus reikšmingus pasta- 
šiaurinėje Francijoje, taip tus vakarinėje Vokietijoje 
pat Belgijoje ir Holandijo-1 (Cologne, Essen ir kt.) ir 
je; o trečiadienio naktį hitlerininkų užimtuose kra- 
šimtai Anglijos orlaivių štuose vakarinėje Europo- 
pleškino Bremeną, antrą po je.

pramonės 
fabrikus

, Būdama Tarybų Sąjungos 
respulikų šeimoje, Lietuva įei
na į Jungtinių Tautų eiles, — 
j tautų, kovojančių prieš bes- 
tijišką hitlerizmą.

lietuviai oficialiai atstovaus 
Lietuvą Sovietų Sąjungos flo- 
te arba platformoje. Rusai, 
ukrainiečiai, gudai, lietuviai, 
latviai, estai, armėnai, bendrai 
reprezentuos savo tėvų kraš
tus, kovojančius prieš pasaulio 
pabaisą, fašizmą.

Bet čia žmonių skaičius bus 
ribotas. Tad kiti lietuviai mar
šuos tame skyriuje, kur eis vi
sokios tautos — “I 
American” skyriuje.

Ruoškimės, broliai 
rys, pasirodyti kaip 
gražiausiai. Dalyvaukime bir
želio 13-tos demonstracijoje 
skaitlingiau negu kada nors. 
Pasirodykime gerais Amerikos 
patrijotais. Be to, pasirodyki
me savo tėvų žemės, Lietuvos, 
mylėtojais ir gerbėjais.

Am A.n

ir sese- 
galime

Prieš kelias dienas New 
Yorke Genevieve Tabouis, žy
mi francūzų žurnalistė, sukvie
tė visą eilę anti-fašistiškų laik
raščių redaktorių arbatėlei. 
Dalyvavo ir New Yorko valsti
jos vice-gubematorius Poletti. 
Buvo pakviesti ir dalyvavo 
“Laisvės” ir “Tiesos” redakto
riai.

Arbatėlės ir to viso pokal
bio tikslas buvo tas: išsiaiškin
ti, kaip mūsų spauda gali pa
dėti surinkti daugiau aukų So
vietų Sąjungai gelbėti.

JAPONŲ ORLAIVIAI ANTRU ATVEJU NEMETĖ 
BOMBŲ Į DUTCH HARBORĄ

Washington, birž. 4. — Amerikos laivyno depart
ment pranešimas šiandien sakė:

Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Padėtis Dutch Harbore (saloje Unalaskoje) dabarti

niu laiku yra rami. Japonų orlaiviai per pirmąją, va
kar padarytą, ten ataką, matomai, stengėsi išbandyt 
mūsų apsigynimus. Jie mėtė smarkius sprogimus ir 
deginančias bombas, bet, kaip jau pirmiau pranešta, 
mažai ką tekliudė iš mūsų žmonių ir nedaug nuosto
lių tepadarė. Keli gaisrai, kuriuos jie sukėlė, tapo grei
tai užgesinti.

Antroji banga japonų orlaivių, apie kuriuos buvo 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Kongresas Galutinai Nubal
savo Paskelbt Karą Vengri-

Washington. — Japonų žeisti ir keli kiti kariniai 
bombanešiai atakavo Ame- Prješų laivai, 
kos salą Midway, 1,300 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Hawaii salų .

Jungtinių Valstijų laivy- bet kada. Šiame užpuolime 
i no departmentas savo pra- ^ar pi™3- kartą dalyvavo 
nešime apie tai birž. 4 d. I didieji JaPonij°s ka>'° la>’ 
sakė, jog dar trūksta pla-, Nažiūrima, kad japonų 
tesnių žinių” kas liečia tą orlaiviai mėgins atakuot 
japonų orlaivių žygį. miestus vakariniame Ame- 

--------  rikos pajūryje, kaip kad į- 
Honohilu, Hawaii. — A-įspėjo Jungtinių Valstijų 

merikos admirolas Chester karo ministeris -Henry L. 
W. Nimitz, vyriausias lai-; Stimson jau savaitė atgal, 
vyno komandierius Ramia-' Dabar .naktimis visai nu- 
jame Vandenyne, pranešė! tildoma radijas ištisame 
birž. 4 d., jog amerikiečiai Į ruožte vakarinio Amerikos 
sunkiai sužeidė vieną di- Į pajūrio, nuo Kanados iki 
džiulį japonų karo laivą ir1 Meksikos, kad japonų lakū- 
vieną lėėktuvlaivį, orlaivių i nai negalėtų pasinaudot ra- 
išvežiotoją ties Midway sa- dijo bangomis kaipo nuro- 
la. Teigiama, kad tapo su-idymais.

Tai jau šeštą sykį nuo 
i karo pradžios japonai už
puolė Midway salą, ir dabar 

'atakavo ją smarkiau, negu

jai, Rumunijai ir Bulgarijai Rau(jonanniečiai Užmu- Talkininkų Lakūnai Nu 
—————- - - - - W w v

Biddle Nenori Girdėt 
Tiesos apie Bridges

Sovietai Ardo Nacių 
Jėgas Užfrontėje

Washington, — Jungtinių 
Valstijų senatas birželio 4 
d. vienbalsiai nutarė pa
skelbt karą Vengrijai, Ru
munijai ir Bulgarijai, Hit-1 
lerio talkininkėms prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitas 
Jungtines Tautas. O kon
greso atstovų rūmas jau 
birželio 3 d. vienbalsiai pri
ėmė prezidento Roosevelto 
paraginimą paskelbt karą 
prieš tas tris Hitlerio padė-

jėjas. •
Prezidentui pasirašius tą 

abiejų kongreso rūmų tari
mą, ši šalis bus oficialiai 
kare prieš Rumuniją, Veng-

I riją ir Bulgariją.
1940 metų pabaigoj tie 

trys kraštai turėjo apie 
$105,000,000 piniginio ir ki
tokio turto Jungtinėse Val
stijose. Pernai prez. Roose
veltas užšaldė tą turtą. Pa
skelbus karą, Amerika už
grobs jį kaip priešų turtą.

še Tūkstančius į skandino dar Du Japo- 
Vokiečiu nu Submarinus

Washington. — Generalis 
? Jungtinių Valstijų prokuro

ras Francis Biddle atmetė 
prašymą Harrio Bridges 
advokatės Mrs. Carol King 
iš naujo pernagrinėt vadi
namus parodymus prieš 
Bridgesą.

Biddle įsakė deportuot 
Australijon Bridgesą, CIO 
unijų vadą vakarinėse val
stijose, todėl, kad Bridges, 
girdi, kadaise buvęs komu
nistas.
Washingtone kai kas klau

sia : Kodėl Biddle,' persekio
damas Bridgesą, nuoširdžiai 
veikiantį prieš fašistų Ašį, 
o nieko nedaro prieš tokius 
hitlerininkus, kaip kunigas 
Coughlin?

, Washington. — Po atakai 
prieš amerikinę salą Mid
way, spėjama, kad japonai 
bandys užpult Hawaii sa
las.

Maskva, birž. 5. — Sovie
tų orlaiviai daužo nacių ke
lius ir jų susibūrimus už
frontėje. Raudonieji lakū
nai per dieną sunaikino 
šimtus vokiečių trokų, au
tomobilių ir vežimų su ka
reiviais ir reikmenimis; nu
kirto žemyn dar 12 Hitle
rio orlaivių ir sudaužė 14 
tankų.

Sovietų oro jėgos antra
dienį nuskandino du fašis
tų torpedlaivius ir du gar
laivius su kareiviais, gink
lais ir amunicija ir sužeidė 
dar vieną kareivinį priešų 
laivą.

Nuo balandžio 5 d. iki 
šiol ties Maskva buvo nu
šauta žemyn daugiau kaip 
1,100 vokiečių orlaivių iš tų, 
kurie mėgino atakuot Mas
kvą.

HITLERIS NUVEŽĖ MEDALĮ MANNERHEIMUI, 
FAŠISTINIAM SUOMIJOS DIKTATORIUI

Maskva, birž. 5. — Sovie
tų kariuomenė užmušė tūk
stančius vokiečiu iš tu, ku- 
rie mėgino ištrūkt iš fakti- 
no apsupimo jų Ržev sri
tyje.

Raudonoji Armija sudau
žė naują vokiečių1 mėgini
mą pradėt ofensyvą Donee 
srityje, Ukrainos fronte. 
Daug hitlerininkų tapo už
mušta ir sužeista. ✓

Australija, birž. 5. — Ge
nerolo MacArthuro štabas 
pranešė, kad Jungtinių Tau
tų orlaiviai nuskandino dar 
du, o gal ir tris japonų sub- 
marinus i rytus nuo Aus
tralijos.

Tokiu būdu Jungtinės 
Tautos sunaikino jau šešis 
iki septynių Japonijos sub
marinų per penkias pasku
tines dienas.

Berlin. — Nacių radijas
Buvo prieita išvados, kad i skelbia, būk jie centralinia-

visa spauda, kuri pritaria 
Jungtinėms Tautoms, kuri į- 
vertina didvyriškus Raudono
sios Armijos žygius, privalo 
nuo dabar raginti savo skaity
tojus, kad jie siųstų sveikini
mus su aukomis milžiniškam 
masiniam mitingui, įvyksian
čiam birželio 22 dieną Madi
son Square Gardene, Niujorke. 
Šį gigantišką mitingą ruošia 
Russian War Relief Komitetas.

Lietuviai yra kviečiami prie 
šito žygio prisidėti.

me fronte atėmę iš Sovie
tų 10 kaimų.

Tai visgi budelis Reinhard 
Heydrich pakratė kojomis. 
Neužilgo pakratys kojomis ir 
visi jo sėbrai, pradedant Hit
leriu ir baigiant jo Kvislin- 
gais, — įskaitant lietuviškus 
bestijas, kurie gelbsti von 
Rintelnui skersti Lietuvos pa
triotus !

Joki žmonių žudymai hitle
rininkų kailio neišgelbės!

Maskva. — Pranešama, 
kad Graikijos partizanai 
užpuolė fašistų traukinį be
vežant jam anglų belais
vius ir paliuosavo 300 tų 
belaisvių.

London. — Anglai nar
suoliai, vadinami “comman- 
,dos”, nuskandino Vieną na
cių karinį sargybos laivu- 
,ką, o kitą sunkiai sužalo
jo- ________

Berne, šveic., 5. — Tele
grafo pranešimas iš Berly
no sako, kad paskutiniais 
žygiais anglų orlaiviai už
mušę 8,000 vokiečių Co
logne ir Essene.

Amerikos Atstovai Taipgi 
Sveikino Mannerheima \ v I

Helsinki, Suomija. — At
vyko į Suomiją (Finliandi- 
ją) Hitleris su feldmaršalu 
W. Keiteliu, savo karo šta
bo galva, ir dviem kitais 
aukštais generolais. Suomi
jos valdžia suruošė Hitle
riui ir jo palydovams iškil
mingas priimtuves, ir Hitle
ris per tas iškilmes įteikė 
Didįjį Kryžių Vokietijos 
Arelio į maršalui Carlui G. 
Mannerheimui, vyriausiam 
Suomijos komandieriui (ir 
fašistiniam diktatoriui).

Hitleris sveikino Manner
heimą 'kaip savo “ginklo 
brolį,” o Mannerheim, atsi
liepdamas, sakė, jog jis tu
rįs vilties, kad “šiemet bū
siąs sumuštas bolševizmas.”

Hitlerio - Mannerheimo 
iškilmėse dalyvavo Suomi
jos prezidentas Risto Ryti 
ir kiti • aukšti valdininkai, 
taip pat ir abudu Suomijos 
seimo pirmininkai.

Naciai skelbia, jog Hitle
ris nuvyko Suomi j on, kad, 
girdi, asmeniškai galėtų pa
sveikint Mannerheim su
kaktyje: jo 75-kių metų am-' 
žiaus.

AMERIKOS ATSTOVYBĖ 
PAGERBĖ MANNER- 

HEIMĄ.
Tą pačią dieną, birž. 4, 

atsilankė pas Mannerheimą 
Amerikos atstovas Arthur 
Shoenfeld ir karinis atsto
vybės narys pulkininkas G. 
E. Huthsteiner, apsirengęs 
pilna paradine uniforma. 
Jiedu taipgi pareiškė pagar
bą ir sveikinimus Manner- 
heimui kaipo jo 75-kių me
tų amžiaus sukaktyje.

(Iš Stockholmo praneša
ma, kad Hitleris stengiasi 
dar plačiau ir giliau įtraukt 
Suomiją į karą prieš Sovie
tus, ypač atakuot Leningra
dą. Kitas Hitlerio atsilan
kymo tikslas tai esąs įbau
ginti tuos suomius, kurie 
bruzda prieš karo tęsimą.)

Keliolika žmonių Žuvo 
Per Amunicijos Fab

riko Eksploziją
Joliet, Ill., birž. 5. —Per 

baisią eksploziją Elwood a- 
municijos fabrike tapo už
mušta apie 16 žmonių ir 
tuzinai sužeista.

Elwood fabrike yra sude
dama sprogimai į šovinius. 
Tai esąs didžiausias tos rū
šies fabrikas pasaulyje. Jo 
pastatymas ir įrengimas ka
štavęs 30 milionų dolerių. 
Jame dirbo 8,000 darbinin
kų.

Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad išnešė krau
tuvių langus Kanakee, už 
22 mylių nuo Jolieto.

Tyrinėjama sprogimo 
priežastis.

įtaria, kad Suomijos At
stovybė tai Šnipas Fa

šistų Submarinam
Washington. — Amerikos 

laivyno departmentas pa
skelbė, kad fašistu subma- 
rinai nuskandino jau 250 
talkininkų laivų ameriki
niuose Atlanto vandenyse. 
Dauguma tų laivų plaukė po 
Jungtinių Valstijų vėliava.

Yra įtarimų, kad Suomi
jos (Finliandijos) atstovai 
Washingtone davinėja nu-' 
rodymus fašistų submari- 
nams apie Jungtinių Tautų 
laivus taip, kad tie subma- 
rinai galėtų juos tiksliai už- 
puldinėt.

Už Nuodus Chinams Ja
ponai Susilauks Nuodų

Washington, birž. 5. — 
Patikimi pranešimai rodo, 
kad japonai vartoja nuodų 
dujas kare prieš Chiniją. 
Prezidentas Rooseveltas dėl 
to pareiškė, kad jeigu japo
nai ir toliau kariaus prieš 
chinus nuodingais gasais, 
tai bus panaudotas tas pats 
įrankis ir prieš japonus.

Naciai Sušaudė jau 267 
Cechus dėl Heydricho400,000 CIO Unijistu 

Reikalauja 2-ro Fronte
New York. — 400,000

darbininkų, per savo CIO 
Elektros, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Uniją, pa
darė tarimą, kuriuom rei
kalauja, kad Amerikos “vai- policijos tenai. Tai naciai vi- 
džia tuojaus atidarytų ant- so nužudė jau 267 nekaltų 
rą karo frontą” Europoj žmonių dėl Heydricho, to 
prieš Hitlerį. i kruviniausio koriko.

London, birž. 5. — Na
ciai Čechijoj sušaudė dar 
24 žmones už tai, jog kas 
kitas mirtinai sužeidė Rein- 
hardą Heydrichą, koman- 
dierių slaptosios Hitlerio
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Buvo Tikėtasi
Japoniški plėšikai iš oro užpuolė Dutch 

Harbor (Duč Uostą), esantį Aleu
tians salose, esančiose prie Alaskos. Šis 
užpuolimas — nėra netikėtas. Per tūlą 
laiką jau buvo nujausta, kad Japonijos 
viešpačiai bandys “atkeršyti” Amerikos 
žmonėms už tai, kam amerikiečiai bom
bardavo Japoniją.

Šis japoniškų plėšikų užpuolimas ant 
Amerikos teritorijos nėra paskutinis. 
Jų, be abejo, bus ir daugiau. Gal būt jie 
bandys pulti Panamos Kanalą, gal jie 
bandys pulti ir Kalifornijos miestus. Vi
sko reikia tikėtis, kuomet esi karo pa
dėtyje.

Iš mūsų pusės, aišku, reikalingas bud
rumas. Turi būti imtasi griežtų žygių 
prieš penktakolonistus ir šeštakolonistus, 
nes išvidiniai priešai dažnai pakenkia 
daugiau, kaip išoriniai. Mūsų militarinės 
bazės privalo būti viskam pasiruošusios.

Tačiau, mūsų nuomone, vienas dalykas 
padės mums ir visam civilizuotam pa
sauliui greičiau priešą sumušti ir karą 
užbaigt, pašalinant visokius pavojus: 
antrasis frontas Europoje. Jei tik ant
rasis frontas bus greit atidarytas, jei 
tik Hitlerio kariškoji mašina pradės 
regimai braškėti, jei tik jinai bus su
naikinta dar šiais metais, tuomet ja
poniškas plėšikas bus lengva suvaldy
ti!

Kaip matome, Sovietų nuostoliai ma
žesni. Tiesa, Hitleris skelbia, kad jis 
Raudonąją Armiją “sunaikino,” vien 
belaisvių suėmęs 240,000. Bet jeigu “su
naikino,” ta? kodėl jis nenuėjo pirmyn? 
Aišku, kad “sunaikino” tik savo pro
pagandoje, bet ne gyvenime. Jeigu Hit
leris būtų, kad ir nesunaikinęs, bet tik 
įveikęs Raudonąją Armiją, ta jis būtų 
nuėjęs pirmyn. To nebuvo! Priešingai, 
Raudonoji Armija priėjo visai arti prie 
Charkovo.

Mums atrodo, kad Charkovo kovos pa
rodė Hitleriui, kad jo galas jau netoli ir 
jis bus 1942 metais neišvengiamas, jeigu 
tik Anglija ir Jungtinės Valstijos atliks 
savo pareigą ir tuojau atidarys antrą 
frontą.

O antro fronto atidarymas reikš ne 
vien sunaikinimą hitlerizmo ir jo artimų 
sėbrų, bet ir karo laimėjimą su mažiau 
žmonių gyvybių ir medžiaginių nuosto
lių.

Naminis Frontas Skaitytoj y Balsai

Pasmerkė
CIO unijų veikėjų—aiškiau, praplės

tasis pild. tarybos suvažiavimas — atvi
rai pasmerkė John L. Lewisa. Tai pir
mu sykiu CIO viešai ir atvirai išstojo 
prieš tą žmogų, kuris bando visais bū
dais kenkti mūsų kraštui karą laimėti, 
kuris bando tarnauti mūsų priešams.

Nereikia nei sakyti, kad šis CIO pild. 
tarybos išstojimas prieš Lewisą pastarą
jį paakstins imtis dar griežtesnių prie
monių ardymui organizuoto darbininkų 
judėjimo. Bet jis, šis išstojimas, šis pa
smerkimas podraug sustiprins visus tuos 
angliakasius, visus tuos organizuotus 
darbininkus, kurie iki šiol nežinojo, ką 
su Lewisu bedaryti.

Šiemet įvyks mainierių unijos suva
žiavimas. Todėl šiemet labai svarbu 
kiekvienam unijistui angliakasiui stovėti 
savo reikalų sargyboje. Svarbu, kad į 
suvažiavimą būtų išrinkti geri delegatai, 
kurie atvirai išstotų prieš John L. Le
wisu kaipo kenkėją mums karą laimėti.

Nujausdamas, kad organizuoti darbi
ninkai prieš jį atsisuks, Lewisas išmetė 
iš vice-prezidentystės Philip Murray, 
CIO pirmininką. Jis bando “apvalyti” 
mainierių uniją nuo visokių sau nepa
geidaujamų žmofiių. Bet tai niekis. Mai
nierių yra daug, o Lewisas tik vienas. 
Tiesa, jam gelbsti jo pasamdytoji “or
ganizatorių” klika, tačiau ir toji klika 
galą gaus, kai mainieriai organizuotai 
pareikš savo žodį.

Po Charkovo Kovų
Hitlerio propagandos aparatas per vi

są žiemą tauškė, kad, kaip tik ateis pa
vasaris, tai jo armija nušluos Raudonąją 
Armiją. Tą propagandą turavojo Jung
tinėse Valstijose pronaciška spauda.

Ir kaip tik Hitleris pradėjo Kerčiaus 
pussalyj puolimą, tai didžiu džiaugsmu 
“Keleivis” suriko, kad “2,000,000 vokie
čių veda ofensyvą.” “Keleivį” pasekė ir 
kiti pro-naciški laikraščiai.

Bet kokis jų nusivylimas, kada Char
kovo kovose Raudonoji Armija sunaiki
no 90,000 Hitlerio parinktos armijos, 540 
tankų, 1,511 kanuolių, 200 orlaivių; o 
Sovietai kovoj neteko 75,000 užmuštų, 
sužeistų ir dingusių, 300 tankų, 832 ka
nuolių ir 124 orlaivių!

Smūgis Hitlerio Orlaivynui
Gegužės mėnesį Sovietų orlaivynas 

kirto Hitlerio oro jėgoms didelį smūgį. 
Sovietų bombininkai nepertraukiančiai 
bombardavo Hitlerio aerodromus. Vie
tomis aerodromų pozicijoj Sovietai su
naikino net po kelis desėtkus nacių lėk
tuvų. Bendrai, per gegužės mėnesį So
vietai ant žemės, oro mūšiuose ir iš 
priešlėktuvinių kanuolių sunaikino 1,- 
366 Hitlerio lėktuvus, o Sovietai neteko 
tik 479 savo lėktuvų.

Žinoma, daugiausiai Hitlerio lėktuvų 
sunaikinta Charkovo, Iziumo, Kerčio, 
Leningrado bei Sevastopolio srityse.

Sovietų oro specialistai sako, kad ne
paisant kiek Hitleris dėjo pastangų, jo 
lėktuvai yra prastesni už Sovietų lėktu
vus. Hitlerininkai didžiavosi savo “Me- 
115” mūšio lėktuvu, bet Sovietų “Yak” 
lėktuvas yra geresnis už nacių. “Hein- 
kell-113” nacių lėktuvas yra vienas iš 
geriausių, bet Sovietų lėktuvai ir jį 
pralenkia.

Gegužės mėnesio kovose Sovietai daug 
nukirto Hitlerio transportinių “Dornier 
-217” ir “Junkers-52” didelių lėktuvų, 
kuriais naciai bandė aprūpinti amunici1 
ja ir kitais reikmenimis apsuptas jų da
lis.

Charkovo fronte fašistai panešė taip 
didelius nuostolius mūšių lėktuvų, kad 
fronto linijoj, artimiems skridimams, 
buvo priversti naudoti tolimo bombar
davimo savo bombininkus.

Taip didvyriškai Sovietų Sąjungos ar
mija ir liaudis naikina žvėriškų fašistų 
karo mašiną. Jeigu tik Anglija ir Jung
tinės Valstijos dabar iš viso peties kirs
tų Hitleriui smūgį, tai žmonija galėtų 
lengviau atsikvėpti, .nes jau būtų tikra, 
kad 1942 metais hitlerizmas bus sunai
kintas.

Liaudies Rūstybė Naikina Priešus
Revolverio šūviais nudėtas pro-nacis 

francūzas, Albert Clement, Paryžiuj, 
redaktorius pro-naciško laikraščio “Le 
Cri du Peuple.” Minėtas laikraštis orga- 
navo renegatui Jacques Doriot ir visaip 
pataikavo Hitleriui, apgaudinėjo Fran
ci jos liaudį, agitavo liuosnorius karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Hitlerio bernas buvo nušautas gatvėj. 
Šovikas pabėgo.

Pastaruoju laiku pasikėsintojus veik 
nesuima, nes Francijos liaudis daro vis
ką, kad juos apsaugojus.

Taip Francijos liaudis kovoja prieš 
savo šalies išsigirfiėlius.

Hitlerininkams Nėra Ribų
Hitlerio razbaininkams nėra jokių ri

bų. Jie šaltai, su pasigėrėjimu pjauna 
žmones, išpjauna raudonarmiečiams 
penkiakampes žvaigždes ant krūtinių, 
nupjauna ausis, nosis, lūpas, paleidžia 
vidurius, žagina moteris ir net mergai
tes. Jų niekšiškumasp pralenkia viską.

Iš Cairo praneša, kad Libijoj naciai 
iškėlė baltą vėliavą ir paprašė anglų lei
sti surinkti vokiečius sužeistuosius. An
glai sutiko. Tada naciai paprašė, kad 
anglai praleistų automobilį sunkvežimį 
būk tai su gyduolėmis. Anglai praleido 
sunkvežimį su Raudonojo Kryžiaus žen
klais. Kada jis pravažiavo, tai anglai pa
matė, kad iš jo iškrauna ne gyduoles, 
bet nacių apsuptoms dalims amuniciją. 
Tada anglai atidarė naikinančią ugnį.

Kaip matome, tai naciai nesusilaiko 
prieš jokią niekšystę. Jie viską daro pa
siekimui savo tikslo, kad tik galėtų pa
vergti pasaulį ir kitus žmones padaryti 
savo vergais. Veltui! Jungtinės Tautos 
sunaikins govėdiškas barbariško hitle
rizmo jėgas!

(Straipsnis antras)
Mes kariaujame trijuose 

frontuose: kovų fronte, fa
brikų fronte ir ūkių fron
te. Sumušti Ašį, mums rei
kalinga armija iš mažiausia 
8,000,000 vyrą. Kita armi
ja iš 20,000,000 turi gaminti 
ginklus mijsų kariaujan- 
tiem vyram<|Mums irgi rei
kalinga dari''trecia armija 
iš 12,000,000 ūkininkų, kurie 
augins maistu kovojantiems 
ir darbininkams. Kiekviena 
iš šių armijų reikalinga iš- 
laimėjimui, ir nei viena ne
gali egzistuoti be kitos.

Kur gausime šiuos darbi
ninkus - kareivius, kurie 
mums taip reikalingi? Paul 
V. McNutt, pirmininkas 
naujosios ' Karinės Vyrų- 
spėkų Komisijos pareiškė, 
kad 7-8 milijonai iš jų bus 
paimti iš civilinių industri
jų, kurios bus sustabdytos 
ligi karo pabaigos, 400,000 
ligi 600,000 su mechaniškais 
gabumais bus paimti iš ū- 
kių ir 400,000 iš profesiona
lų; 1,500,000 iš tų, kurie lai
kinai randasi be darbo ir 2,- 
000,000 iš namų — ištekė
jusių moterų be jaunų ar
ba mažučių vaikų, iš mer
gaičių, jaunų vyrų, kurie 
per jauni stoti armijon, ir 
iš senesnių vyrų.

Jeigu jūs priklausote prie 
vienos iš šių klasifikacijų ir 
norite padėti laimėti šį ka
rą, nueikite į arčiausią U. 
S. Employment Service, ir 
tenai galėsite sužinoti, ar 
jums yra tinkamas darbas. 
Neatsisakykite,, dabartinio 
darbo ligi gausite pašauki
mą stoti į naują vietą. Tu
rite būti įsitikinę, kad turi
te gabumų tiems darbams, 
nes negalima karo metu 
eikvoti jėgų niekais. Karo 
metu viskas turi būti su
naudojama.

Jeigu neturit užtektinai iš
silavinimo, jūs galite pasi
mokinti mokyklose, kurios 
mokina įvairių amatų, ku
rie reikalingi karo industri
joje. Yra 2,400 amatų mo
kyklų, 10,000 dirbtuvių mo
kyklų karo industrijoj. Jei
gu dabar dirbate viename 
iš 3,195 fabrikų, kurie siūlo 
“in plant” lavinimo kursus 
ir kurie jau išmokino 3,- 
750,000 per mažiau kaip 
dvejus metus. Pagal šią si
stemą darbininkai mokosi 
dirbdami — mokosi atlikti 
darbą, kuris reikalauja iš
lavintų gabumų. Taip da
rydami jie vis daugiau pri
sideda prie kovos dėl lais
vės.

Kadangi vis daugiau vyrų 
reikalinga karo pastangom, 
mums reikės kreiptis prie 
“moterų - spėkų” (woman
power). Vienas ir pusė 
milijono moterų jau dabar 
dirba prie karo darbų, ir 
per dvejus metus tikimasi, 
kad jų bus 4 milijonai dau
giau. Moterys parodė gabu
mą atlikti industrijos dar
bus taip gerai, kaip ir vy
rai — kai kuriuos dar ge
riau.

Daug nesusipratimų kyla 
dėl ateivių ir kokią rolę jie 
galės vaidinti karo pastan
gose. Ateiviai gali būti sam
domi prie bile kokių karo 
darbų, išskyrus slaptų dar
bų Armijoje ar Laivyne. 
Net ir tie darbai jiems ga
limi, jeigu gauna sutikimą 
Armijos arba Laivyno. Be
veik visada sutikimas duo
tas kada prašoma. Piliečiai 
svetur gimę, negrai ir ki
tos mažesnėsės grupės ran
da duris atidarytas, kur pir
miau negalima bjąvo prieiti. 
Prezidento Kęmitetas dėl

“Fair Employment Prac
tice” dirba dieną ir naktį, 
kad sunaikinti nusistatymą 
prieš samdymą žmonių dėl 
jų rasės, tikybos, spalvos 
arba auklėjimo. Šie buvu
sieji nesusipratimai neturė
tų sulaikyti jūsų nuo kari
ško darbo.

Visa mobilizacijos mūsų 
vyrų darbo-spėkų problema 
yra pamoka demokratijos. 
Mes žinome, kad laisvieji 
vyrai ir moterys Suv. Vals
tijose gali daugiau gaminti 
ir pragaminti vergus—dar
bininkus Europoje ir Japo
nijoje, jeigu jie yra išmo
kinti ir išlavinti, kaip tuos 
darbus atlikti. Bet tas turi 
būti greitai įvykdinta.

Mes priėmėm kainų kon
trolę, nes žinome, kad tai 
yra bruožas saugumo prieš 
nesuvaldomas aukštas kai
nas. Ofisas Kainu Admini
stracijos praneša, kad kai
nos moterų, mergaičių ir 
vaikų drabužių liks tokios 
pat kaip praeitą rudenį.

“Valgis laimės šį karą.” 
Karo Produkcijos Taryba į- 
sakė konservatoriams val
gių, kad atidėtų visus 1942 
m. žuvų konservus lašišų 
(salmon), sardinkų, silkių 
ir makrelių (mackerel) mū
sų karo jėgoms ir mūsų 
talkininkams. Gal jiems bus 
reikalinga tiktai 50% šių 
konservų, bet nenorima ri
zikuoti pritrukime.

• • •

Karvės irgi randa sau 
vietos karo pastangose. W 
P. B. Bureau of Industrial 
Conservation surado, kad 
piene randasi “casein”, iš 
kurio galima1 gaminti dra
bužių, baldus, dažus,, plas
tiką ir daugelį kitų dalykų. 
Amerikiečiai gal dėvės dra
bužius, pagamintus iš “ca
sein” kompozicijos, ir mie
gos po užklodais, iš “cas
ein” gamintais.

Kainų aukštis dėl ledo yra 
truputį atleistas. Pardavė
jai galės parduoti ledą pa
gal 1941 m. kainų, vieton 
šių metu kovo mėnesio kai- C- 4*
nų ... WPB pakeitė taisyk
les, pagal kurias sirapas 
(molasses) gali būti parda
vinėta ūkininkams, kiek rei
kalinga naikinimui vabalų.

Federal Security Admini
stratorius McNutt praneša, 
kad 2,500 iš 3,070 kaunčių 
šalyje susiorganizavo į 
maitinimo komitetus per
eitais metais. 6 milijonai 
vaikų 93,000 mokyklų 
gauna pietus dykai. Tai yra 
rezultatas šios “federates 
maitinimo programos.”

Karine Gamybos 
Taryba 

Washington, D. C.

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija: Meldžiu duoti vietos 
mano laiškui dienraščio špal- 
tose.

Aš skaičiau “Laisvėje” chi- 
cagiečio Dr. Bložio klausimus 
“Keleiviui.” Daktaras klausia, 
iš kur “Keleivis” gauna* Hit
lerio propagandą.

Pasakysiu, jie gauna iš Ber
lyno per tam tikrus agentus. 
O jeigu neužtenka to, tai pa
tys sufabrikuoja ir purvina 
demokratines šalis, kurios ka
riauja prieš rudąjį žvėrį Hit
lerį.

Hitlerio agentų yra nema
žai tarpe lietuvių Amerikoje, 
kurie čionai pribuvo per Ber
lyną ir dabar varo nacių pro
pagandą.

Štai tas “Tautos Vadas”, 
kuris Lietuvoje šaudė darbi
ninkus ir ūkininkus, garsiau
siais Lietuvos sūnaiš ir didvy
riais buvo užkimšęs kalėjimus 
ir naikino lietuvių tautą, at
važiavęs Amerikon persistatė 
save dideliu demokratu ir ap
gaudinėja Amerikos lietuvius 
su nacių propaganda. Juk bu
vo rašyta laikraščiuose, kad 
jis apleido Berlyną atsisveiki
nęs su Hitlerio gestapu. Jam 
Hitleris davė 125,000 dolerių. 
Juk jam Hitleris nedavė tų 

i pinigų kaipo demokratui, kai- 
| po pensiją. Pinigai buvo duoti 
| dėl garbinimo hitlerizmo ir 
purvinimo demokratinių šalių, 
kurios kariauja prieš rudąjį 
kanibalą.

Ir todėl, kurie lietuviški 
laikraščiai diena iš dienos tal- 

Ipina Hitlerio propagandą, ar 
' vienokiu ar kitokiu būdu, ma
ino supratimu, turi ką nors 
gauti už jų darbą.

Mes, kaipo laisvos Ameri
kos piliečiai ir nuoširdūs rė
mėjai mūsų šalies valdžios su 
prezidentu Rooseveltu pryša- 

|kyje šiame karo kritiškiau- 
|siam momente, mano suprati
mu, turime kreiptis prie val
džios, kad jinai vienokiu ar 
kitokiu būdu pastotų Hitlerio 
propagandai kelią Amerikoje, 
kad neduotų, teršti mūsų lietu
vių vardą. Mes nesame jokie 
Hitlerio agentai ir nebūsime 
jais. Mes kovojame už demo
kratiją. Mes neturėsime nieko 
bendro su Lietuvos Kvislingais.

Skaitau “Laisvėj” iš “Kelei
vio” ir iš tikrųjų juokais ne- 
trivoju. St. Michelsonas maiti
na savo skaitytojus nesąmo
nėmis. Rašo, kad latvių tauta 
myli vokiečius ir džiaugiasi 
su budelio Hitlerio valdžia.

Ponas xMichelsonai, aš tau 
sakau, kad tas, ką rašei, yra 
bjaurus melas. Pilnai tau už
tikrinu, kad latvių tauta pil
nai 100 nuošimčių yra priešin
ga vokiečiams. Per šimtus me
tų jinai kovojo prieš vokiečių 
baronus. Aš manau, kad Mi
chelsonas, kaipo redaktorius, 
turėtų žinoti šiek tiek istori
jos ir parašyti nors b is k į tei
sybės. Taip rašydamas pasiro
dai neišmanėliu. Aš čionai no
riu jus biskį supažindinti su 
latvių istorija ir su jų kovomis 
prieš vokiečius.

1905 metais, kada buvo

Rusijoje žmonių sukilimas 
prieš carą, tai latviai vedė di
delę kovą su baronais. Vokie
čių dvarponiai užtraukė dra
gūnus ant žmonių ir ne šim
tais, bet tūkstančiais latvių ge
riausius sūnus ir dukteris šau
dė ir ištrėmė į Sibirą ir šim
tus jų supūdė Petro-Povilo ka- 
lėjime-tvirtovėje.

1916 metais, per pereitą 
europinį karą, buvo suorgani
zuoti vienų latvių pulkai, ku
rie vedė mirtiną kovą prieš 
vokiečius .Rygos apylinkėje. 
Po karo buvo atimti nuo ba
ronų dvarai ir padalinti dar
bininkams, mažažemiams ir 
bežemiams.

Aš tikrai užtikrinu, kad ir 
šiandien latviai veda mirti
ną kovą prieš Hitlerio barba
rus. čionai tik biskutį jums at
sakiau. Reikalui esant, supa
žindinsiu plačiau.

W. A.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Mes susiginčinome ir suėjo
me į lažybas. Prašau paaiš
kinti, kaip senas yra dabarti
nis karas tarpe Chinijos ir Ja
ponijos? Kokiais metais, mė
nesį ir dieną jis prasidėjo? Aš 
sakiau, kad šių metų liepos 12 
dieną bus penki metai, o kitas 
žmogus sakė, kad sueis de
šimt metų.

Atsakymui įdedu k rasos 
ženklelį. E. C.
Atsakymas

Neturime laiko laiškais į 
panašius klausimus atsakinėti. 
Tam turime laikraštyje sky
rių.

Pirmas ginkluotas susikirti
mas tarpe japonų ir chinų ka
reivių įvyko 1937 metų, liepos 
7 dieną prie Marco Polo tilto, 
šalia miesto Peiping. Vadinasi, 

, šių metų liepos 7 dieną sueis 
lygiai penki metai.

ŠYPSENOS
—Aš mačiau tavo moterį.
—O ką ji sakė?
—Nieko nesakė.
—Tai nebuvo mano moteris.

—Jeigu tu duotum tam ko
lektoriui porą bučkių, gal jis 
liautųsi reikalavęs pinigų, — 
pataria savo jaunai žmonai su- 
bankrutijęs ponelis.

—Tas jau negelbsti, mano 
mielas Jackau, — atsakė jo 
žmonelė.

PAS ČIGONĘ.
—Tavo vyras bus dailus, iš

mintingas ir turtingas, — aiš
kina jaunai moteriai čigone 
burtininkė.

—Tai labai malonu, labai 
malonu! Bet paaiškink man, 
kas atsitiks su mano dabarti
niu vyru?

—Man geriau glamonėtis, 
negu valgyti — sako jaunave- 
dis savo pačiutei.

—Taip ir turėsi daryti, nes 
šį vakarą pamiršau išvirti va
karienę.

P. K.

Lenkai kariai skaito laikraštuką “K1. Wolnej Poslce” (Linkui Laisvos Lenkijos), 
leidžiamą Libijoj tiems kariams, kurie ten kovoja prieš vokiečius ir italus.
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ILIITIEHTipM
ASILAKAS IR SLIBINAS

GUDŲ
IENOJE šalyje nežinia iš kut atsirado 
didžiulis slibinas. Ir ėmė tasai slibinas 

grobti žmones ir juos tempti į savo karalystę, 
kad tie žmonės dirbtu jam žemę.

O žemės to slibino — neapmatomi plotai.
Pristatė slibinas visą savo ištikimų tarnų 

kariuomenę tų mužikų prižiūrėti ir jiems lie
pė akylai juos sekti. O kas nenorėjo dirbti 
ar sunegaluodavo, tą slibino tarnai negyvai 
užplakdavo, be laiko nusiųsdavo į šaltą kapą.

Ir dirbo mužikai slibino žemę, savo kaulais 
tręšė tą žemę.

Gal ir lig šiai dienai būtų taip buvę, bet tuo 
metu girios tankymėje, tarp amžinų pelkių, 
vargingų tėvų lūšnoje gimė Asilakas.

Išaugo jis kaip ąžuolas, aukštas ir galingas. 
Jis sužinojo iš savo tėvo apie nuožmųjį slibiną 
ir apie mužikų kančias slibino žemėse.

Ir sugalvojo Asilakas nubausti tą slibiną 
ir mužikus išgelbėti iš sunkios vergovės. Su
galvojo ir pradėjo ruoštis. Jo tėvas apsiverkė 
ir ėmė atkalbinėti:

—Kur tu eisi, sūneli? Ar tau jau gyventi 
įgriso, kad be laiko nori į šaltą kapą gulti? 
Kam tu pats gyvas tai bjaurybei į nagus 
lendi?

—Aš pasiryžau mužikus iš vergovės išlais
vinti. Negaliu aš girdėti apie jų kančias ir 
žiūrėti, kaip verkia be tėvų maži kūdikiai,— 
atkakliai atsakė Asilakas.

—Bet kur tau vienam jį nugalėti, juk jis 
tūkstančius pavergęs?

O Asilakas neatsileidžia:
—Nebus gyvenimo nei mums, nei mūsų 

vaikams, nei vaikaičiams, kol ta prakeikta 
bjaurybė nebus sunaikinta.

—Na, tavo valia,—tarė tėvas.—Daryk, kaip 
manai, tai tavo šventa teisė. Jaučiu aš pats, 
nebėra mužikams gyvenimo.

Palaimino tėvas Asilaką į didį žygį, ir išė
jo Asilakas jieškoti šiurpiosios pabaisos.

Ėjo jis, ėjo, niekur nėra slibino, tarytum 
jis būtų kiaurai žemės prasmegęs kartu su 
savo karalyste.

Ir sutiko tada Asilakas seną seną senuką.
—Kur tu, sūneli, keliauji? Rasi, galiu kuo 

padėti?—meiliai paklausė diedas.
Pasipasakojo jam Asilakas, kur eina ku

riuo reikalu, ir pasiguodė, kad niekur negali 
to slibino rasti.

—Visai nuo kojų, senuk, nusivariau! Tre
jus batus nuplėšiau, o slibino niekur nema
tyti nė pėdsako.

—Eik,—sako jam senukas, — į rytus. Nei 
maža praeisi, nei daug praeisi, pamatysi di
džiulę akmeninę sieną. Už tos sienos — slibi
no karalystė. Tiktai įsidėmėk, jei tu nugalėsi 
slibiną — nepasigailėk jo. Siūlys jis tau gė
rybių — netikėk juo. Aukso, sidabro duos— 
neimk. Atsimink, kad visa tai mužikų pra
kaitu ir krauju įgyta. O jei tu tą piktąją 
bjaurybę įveiktum — nuvilk ją į rūmus ir iš 
visų keturių pusių padek tuos rūmus. Jie 
pastatyti ant žmonių kaulų. O kad nė dvasios 
slibino neliktų, paleisk jo pelenus vėjais.

Padėkojo Asilakas už gerą patarimą, atsi
sveikino su seneliu ir patraukė tiesiog į ry
tus.

Ėjo jis per didžias girias, .klampias pelkes, 
sraunias upes, gilius ežerus, o slibino kara
lystės kaip nėr, taip nėr!

Pagaliau Asilakas mato — stovi aukšta 
aukšta siena.

Priėjo Asilakas prie tos sienos, pabandė į ją 
užkopti, o siena glūdi, kaip plikas kiaušas, ir 
įsikibti nėra į ką. Ir sugalvojo tada Asila
kas tą sieną apieiti. Ėjo tris dienas ir tris 
naktis, o sienos nematyti nei galo, nei krašto. 
Įniršo dabar Asilakas, pagriebė trijų šimtų 
pūdų akmenį ir kad trenkė juo į sieną!

Sudrebėjo susiūbavo siena ir subiro, tary
tum ne iš akmenų būtų buvus pastatyta, o 
iš smėlio.

Tik spėjo peržengti Asilakas per akmenis, 
atlekia slibinas. Pamatė jis Asilaką ir galvo
ja: “Na, su vienu, gal būt, apsidirbsiu.“

Puolė Asilaką slibinas, kaip vanagas viš
tą, atvėrė savo dantingus nasrus, rengias jį 
visą iš karto praryti.

Mato Asilakas — neišvengs jis mirties. Pa
sisėmė su sauja smulkaus smėlio ir žėrė sli
binui į akis. Sucipo slibinas žvėries balsu, 
pradėjo žiaukčioti, spjaudytis ir iškišo savo 
ilgą liežuvį.

O Asilakas jam grybšt už liežuvio! Apsivi
jo juo ranką.'ir velka paskui save slibiną, 
kaip supuvusį strampą. Atvilko prie ąžuolo, 
primynė koja liežuvį ir suėmė rankomis ąžuo
lą. Įsiręžė ir jį išrovė, tarytum žolelę.

Pamatė šitą slibinas, nusigando;- matyti, 
pajuto, jog atėjo jam galas. Sustaugė tada 
slibinas kaip tūkstantis vilkų. Išleido Asila
kas iš rankų slibino liežuvį ir iškėlė aukštyn

PASAKA
ąžuolą, kad jam sutriuškintų galvą. Ir ėmė 
tada slibinas maldauti žmogaus balsu:

—Nežudyk manęs, Asilakai, palik gyvą! 
Duosiu aš tau visko, ko tik tavo širdis pa
norės. Jei nori, tau atiduosiu pusę savo ka
ralystės ir apibersiu auksu nuo galvos ligi 
kojų!

Nusijuokė Asilakas ir sako:
—Aš atėjau, slibine, pas tave ne aukso, ka

dangi visas tavo turtas mužikų rankomis įgy
tas. O atėjau tų mužikų iš tavo piktos ver
govės išlaisvinti ir tave nubausti už visus ta
vo piktus darbus.

Norėjo pasakyti slibinas, kad jis su mielu 
noru sutinka visus kaimiečius atiduoti Asila- 
kui, tačiau ąžuolas jam sutriuškino kiaušą.

Pailsėjo Asilakas truputį, o paskui pagrie
bė slibiną už kojos ir jį nuvilko į rūmus. Jis 
įtempė negyvą bjaurybę į vidų ir padegė iš 
visų keturių pusių. Susibėgo slibino tarnai ir 
šoko muštis su Asilaku. O Asilakas pagrie
bė iš jų patį didįjį už kojos ir taip ėmė juo 
sukti aplinkui, kad tik dulkės surūko. Apsi
dairė aplinkui Asilakas — o tarnų nė pėd
sako nelikę...

Pasigėrėjo Asilakas, kaip ugnis rijo sli
bino rūmus, ir išėjo į laukus j ieškoti mužikų. 
Mato —susirinkę mužikai į būrį gaisru ste
bisi ir patylomis kalba:

—Na, bus dabar mums darbo, kaip slibi-

Pavyzdžiai iš Mažos Kolonijos - Mažo Choro
Negalima ginčyti, jog planinga veikla, žva

lus ir žvalgus meninis kūrybingumas gal pa
gerinti chorą ir visą meninę jo lygsvarą. Pa
vyzdžiui šiuo tarpu imame mažos kolonijos 
neskaitlingą Pirmyn Chorą iš Great Necko, N. 
Y. šio choro mokytoju yra jaunuolis Jurgis 
Kazakevičius. Mes pastebėjome, kad Great 
Necko Choras dainavimu pasivijo didelių ko
lonijų chorus, o programos įvairumu jis ir 
pralenkė kitus chorus..

Choras Veikia Planingai
Pirmyn Choras dainuoja ne kas papuola, 

bet priešingai — jis, su chorvedžio iniciatyva, 
ruošia dainavimui programą, tinkamą mo
mentui, reikalui, mitingui.

štai Pirmyn Choro, programa, kuri tinka 
bile parengimui ar koncertui šiuo momentu, 
kuomet mūsų šalis kovoja prieš nuožmiausią 
žmonijos priešą:

1. Choras pasirodo estradoje lietuvių tau
tiniuose kostiumuose. Sustojimu choras daro 
simbolį “V“—kas reiškia “victory,” pergalė. 
Jei yra tinkama scena, tinkamas aptamsini- 
mo aparatas, tai simbolį “V“ padaro lempu
tėmis—flash lights naudodami. Greit iškelia
ma dvi J. V. vėliavos, kurios reiškia du choro 
nariu, kurie jau tarnauja J. V. armijoj — M. 
Marcinkevičius ir V. Kazakevičius.

2. Seka daina “Tykus buvo vakarėlis.” Taip 
pat naudojama šiam numeriui daina “Muzi
ka, muzika.“ Reikšmė šių dainų, tai priėmi
mas ir palinksminimas atmaršuojančių karei
vių, kurie sustoja šio jaunimo (choro) mies
telyje.

3. Atmaršuoja dainuodami (vaizduojami) 
kareiviai. Jie dainuoja patriotinę-karinę dai
ną: “Laukas-laukelis.“

4. Dainuoja visas choras su soliste “Kas
iulio dainą.“ Tai meilė ir atjauta kareiviams 
—kėlimui ir stiprinimui jų moralo.

5. Seka lietuvių liaudies šokiai. šokikai 
kostiumuose, jei yra, dalyvauja solistai, due
tai šokikai-šokikės.

6. Daina kovotojams — “Mano Karžygis“ 
(My Hero).

7. Kareivių atsisveikinimui, dainuojama 
“Labą naktį.“ šiuo numeriu programa baigia
si.

Tokia programa tinka šiam laikui, ji tinka 
bile kur, bile laiku.

Dabar parodysime pavyzdį šio paties Pir
myn Choro duotą programą, paruoštą specia
liam tikslui.
Specialiai Paruošta Programa Sovietų 

Paramai
1. Choras taip pat kostiumuose — pasiro

dymu simbolizuoja “V.“ Pirma daina — 
“Laisva Amerika?’

2. Seka daina “Jau karas liepsnoja.“ Dai
na kelia karinį moralą.

3. “Tykus buvo vakarėlis“ — liaudies dai
na, lengvesnio turinio.

4. Seka liaudie^ šokiai. Grupė šokikų, lie
tuvių liaudies kostiumuose, šokikams groja 
dvi armonikos, taip pat pasirodo solistė šo

nas vers naujus rūmus statyti! Ech, kad jis 
pats tuose rūmuose pastiptų, rasi, lengviau 
mums būtų!

Priėjo Asilakas arčiau prie kaimiečių, o 
tie, jį palaikę nauju piktu bjaurybės tarnu, 
nutilo.

—Ko, jūs, mužikai, išsigandote? Aš toks 
pat mužikas, kaip ir jūs. Aš vadinuosi Asi
lakas.

—Na, matyti, teks tau kartu su mumis 
vargą vargti ligi savo dienų galo, — liūd
nai tarė vienas iš kaimiečių.

—Pasibaigė jūsų vargai, mužikai. Nebi
jokite slibino. Slibino daugiau nebėra. Net 
jo pelenai kartu su dūmais išlėkė į dangų ir 
niekuomet nebegrįš. Meskite darbą ir skirs
tykitės po namus. Rasi, laukia nesulaukia 
brangūs vaikeliai, kada pamatys savo tėve
lius!

Nudžiugo mužikai, bučiuoja Asilaką, dai
nuoja, šokinėja iš džiaugsmo, atsitiko toks 
neregėtas stebūklas!

Ir išėjo mužikai į savo gimtuosius sodžius 
dirbti savo žemės, savo ir savo vaikų džiaugs
mui.

O Asilakas išėjo į tą pusę, kur saulutė 
leidžiasi, kadangi žinojo, kad ir ten dar pa
vergti mužikai nuožmių slibinų ir jų, ir jų 
niekšiškų tarnų. Jis išėjo laisvinti visų mu
žikų, savo tikrų brolių. Ir greitai ateis va
landa, kada visi kaimiečiai bus laisvi, ir tada 
jie taip pat laimingai gyvens, kaip gyvena
me mes.

Išvertė Pranas Povilaitis.

5. Dainuoja “Laukas-laukelis,“ tai patrioti- 
nio-karinio moralo stiprinimui.

6. Finalas—visas choras ir audiencija gie
da “Internacionalą“ ir “Star-Spangled Ban
ner.”

Tai labai nuosaiki programa tokiam paren
gimui, kuris tiksliai ruošiamas Sovietų ka
rinei pagalbai, ši programa, arba panašiai su
taisyta programa tinka bile masiniam susirin
kime, kurio tisklas yra karinis. Tokia pro
grama tinka šiam karo momentui, kelia ūpą 
ir kovingumą nugalėti nuožmiausią pasaulio 
kultūros priešą — hitlerinį nacizmą.

šią programą pildė Great Necko Pirmyn 
Choras gegužės 17 d., 1942'm., lietuvių masi
niam suėjime, suruoštame Sovietų karinei pa
galbai, Brooklyne, N. Y.

Pirmyn Choro Mokytojas — Jurgis 
Kazakevičius

žinoma, be chorvedžio pritarimo, sumanu
mo, ir darbštumo tokia programa negalima 
suruošti. Reikia tarti keletas žodžių apie 
Jurgį Kazakevičių, iš kurio gali ir kiti chor
vedžiai imti pavyzdžių.

Tai jaunas, vidutinio ūgio, liesas, gelton
plaukis vaikinas—Amerikoj gimęs ir augęs 
lietuvis. Jis progresyvus, mažai kalbantis, 
bet darbštus jaunuolis. Jurgis vadovauja 
Pirmyn Chorą ir šokiams orkestrą. Taip pat 
jis dar randa laiko dalyvauti ^Aido Chore 
kaipo eilinis narys — dainininkas.

Pirmyn Chorą Kazakevičius ne tik vado
vauja (mokina), bet ir veikia jame. Jis pa- ' 
renka, sudaro chorui programą ir organi
zuoja programos pildytojus. Bet Jurgis vi
suomet tariasi, diskusuoja savo pasiūlymus 
su choro komisijomis ir nariais. Jis veikia 
planingai. Asmeniniai Jurgis veda savo užra
šų knygą. Dažnai Jurgis ir kiti jo padėjėjai 
lanko kitataučių parengimus, kad gauti pa
vyzdžių ir pamokų.

Todėl Jurgio ir kitų sumanymu, Pirmyn 
Choras eina į sociales lenktynes. Muzikoje 
Jurgis Kazakevičius techniško griežtumo ne- 
visuomet laikosi. Jis nesibijo pakeisti žo
džius arba taisykles, jei to reikalauja laikas 
ir choro jėgos. Tai daro kiekvienas meninin
kas, taip darosi įvairesnė programa. Gal
vojimas, planavimas, kad meno kūrinys ge
riau, reikšmingiau išeitų ant scenos, tai kūrė
jo darbas.

Pirmyn Choro Nariai, Grupes, 
Komisijos

Pirmyn Choro nariuose nėra pasidalinimo 
—jie kaip viena šeima. Jų narių amžius pra
sideda nuo 11 metų ir siekia iki 50 m. Tėvai 
ir vaikai chore dalyvauja, gražiai visi sugy
vena. Dažnai jie turi choro vardu socialius 
pasilinksminimus, sueigas. Jie moka pagerb
ti įvairiomis progomis (gimtadienių ir 1.1.) 
savo narius ir veikėjus.

Choro nariai veiklūs. Antanas Jakštys, jau
nas vaikinas, gelbsti Jurgiui vadovauti lie
tuvių liaudies šokius. Jakštys lietuvių liau
dies šokiuose gana dažnai pasirodo. Jis šoko 
lietuvių tautos šokius ir New Yorko Pasau
linėj parodoj. W. Jakupka yra choro armo- 
nistas. F. Kazakevičiūtė, Jurgio sesutė, kuri

Hartford, Conn.
ALDLD 68-tos Kp. Reikalai

Praeitame kuopos susirinki
me plačiai buvo apkalbėta, 
kaip geriausia būtų galima 
pasiekti tuos darius, kurie dar 
nėra pasimokėję už 1942 me
tus. Tai nutarta išsiuntinėti at
virutes kožnam nepasimokėju- 
siam nariui.

Gerbiami draugai, 68 kuo
pos nariai, mano manymu, jūs 
neturėtumėte laukti paragini
mo, o patys ateit ant susirinki
mo, kuris įvyks birželio 8 d. 
Tai bus panedėlio vakaras, 8 
vai., 157 Hungerford St., Lais
vės Choro Svetainėj. Pasimo- 
kėkite savo tas visai menkas 
duokles.

Gerbiami nariai, jau gavo
me du numerius “šviesos” ir 
išeis knyga, kuri bus parašy
ta mūsų žymiausių veikėjų. 
Dabar nėra pasiteisinimo, kad 
neturim pinigų. Būkite geri 
patrijotai savo taip garbingos 
organizacijos — Literatūros 
Draugijos. Pasimokėkite, nes 
jau pusė metų prabėgo. O ki
tas dalykas, tai centrui reika
lingi pinigai dėl pirkimo po- 
pieros, nes gerai žinote, kad 
dabar viskas brangiai kainuo
ja.

Pasimat.ysime prie susirinki
mo stalo, birželio 8 dieną.

B. Muleranka, 
Jūsų Iždininkas.

L. N. Tolstojaus
Namas

XVIII šimtmetyje Maskvos priemiestis Ka- 
movnikai buvo Maskvos aristokratų poilsio 
vieta, kur aristokratai pasistatydavo sau kai
miškas sodybas.

Ilgainiui Kamovnikai tapo Maskvos miesto 
dalimi. 1882 m. Levas Tolstojus ten įsigijo na
mą, apsuptą sodnelio. Mažoje gatvėje, vedan
čioje į tiltą, pertiestą per Moskovą, yra na
mas, kuris turi šimtą trisdešimt metų ir ku
ris matė praeinančias Napoleono kareivių ei
les, kada pastarieji apleido Maskvą.

Apie trisdešimt metų tie namai priklausė 
Tolstojaus šeimai. Pats didysis rašytojas ten 
gyveno su saviškiais devyniolika metų, nuo 
1882 iki 1901, dažniausiai žiemos metu. Jis at
vykdavo lapkričio mėn. iš Jasnaja Poliana, o 
pavasariui atėjus, vėl ten sugrįždavo.

Maždaug toje pusėje, kur tęsėsi judrūs ir 
triukšmingi bulvarai, yra ir Dievičije Pole. Ten 
yra turgus, pilnas palapinių ir karuselių, kurį 
Tolstojus labai mėgdavo lankyti. Kairėje pra
sideda gatvelė, dabar pavadinta rašytojo var
du.

Aukšta, meniškais piešiniais išpuošta me
dinė tvora supa gražiai užlaikomą kiemelį, o 
jo viduryje stovi iš rąstų pastatytas ir rudai 
nudažytas dviejų aukštų namas. Vienos nišos 
kampe spindi baltos skardos žibintas. Lanky
toją pagauna įspūdis kažko senoviško, kažko 
pusiau užmiršto. Vis dėlto, atrodo, kad duiys 
tų namų, kuriuose jau keturiasdešimt metų 
gyvenimas yra sustojęs, staiga prasivers ir 
duos kelią kuriam nors senųjų gyventojų.

Klevai ir topoliai, obelys, trešnių krūmai ir 
alyvos, jos taip pat paseno tame sodne, kurį 
taip mylėjo Tolstojus, žiemą čionai jis čiuži
nėdavo su savo vaikais, pavasariui atėjus, Le
vas įsikurdavo rašyti.

Mes užlipome gonkų laiptais; pastumiame 
duris, štai ir prieškambaris. Dešinėje—dide
lis medinis suolas su atrama. Kada būdavo 
gausu lankytojų ir nepakakdavo pakabų dra
bužiams, juos sukraudavo ant šito suolo. Na
mas, kuriame gyveno dešimtis Tolstojaus šei
mos narių, su dešimčia ar vienuolika tarnų, 
nebuvo didelis. Kairėje takeliu užtiesti laip
tai veda į kitą aukštą. Po laiptais stovi pa
liktas senas šeimininko dviratis. Dešinėje at
sidaro durys į valgomąjį kambarį. Išilgai kai
riosios sienos stovi didelis bufetas. Ten taip pat 
yra senoviškas laikrodis su gegute. Štai ant 
uždengto stalo balti emaliuoti indai su seno
biniais mėlynais piešiniais. Du, šalia vienas ki
to stovį, ąsočiai, vandeniui ir girai. Tolsto
jaus padengimas yra nuolatinėje jo vietoje: 
sulenktas šaukštas, kuris priklausė dar jo tė
vams, plačiais dantimis šakutės ir didelis bal
to metalo kriaunomis peilis.

Iš valgomojo įeinama į Tolstojaus miegamą
jį. Vietą tarp durų ir lango užima rašytojo 
žmonos, Sofijos Tolstojienės, stalas, čia ta 
vieta, kur per ilgus metus ji vedė šeiminin
kavimo apyskaitas’. Sąsiuvinis, kuriame ji įra
šydavo išlaidas ir pajamas, rodo, kaip rūpes
tingai buvo naudojami šeimos finansai. Tarp 
laiškų iš knygų ir popierio pardavėjų, štai pa
kvietimas pas kunigaikštį Dolgorukova į va
karą ir ilgas lapas vegetariškų patiekalų “Le
vui“, rašytas smulkia Sofijos Andrejevnos ra
šysena. Kairėje sustumti vienas šalia kito so
fa, apvalus stalas, raudono medžio fotelis. Pa- 
ravanas skiria dvi lovas, šalia lovų—praus
tuvas, ant kurio išmėtyti plaukų smaigtukai ir 
šukos.

Tolstojus nemėgdavo savo namų Maskvoje. 
Jis rašė žmonai: “Ar aš noriu grįžti į Mask
vą? Kaip norėsiu atvykti ten, kur yra blo
giau? Ten blogiau todėl, kad ten trūksta ra-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

dar tik 11-tus metus eina, taip pat dalyvauja 
kaipo armonistė. R. Simas — choro solistė. 
A. Hurlena — šokių solistė. C. Grigas — šo
ka duetus su A. Hurlena.

Liaudies šokių grupę sudaro sekamos mer
ginos: F. Smaidius, A. Smaidžius, V. Pe
traškas, R. Vezdžiūnas, N. Vezdžiūnas, L. 
Hurlena, O. Lukauskas ir vyrai: A. Jakštys, 
A. Navikas, Z. Beeis.

Muzikos komisijoj veikia Ig. Urbonas, P. 
Beeis, F. Klastauskas. Į choro valdybą įeina 
F. Klastauskas, kaipo pirmininkas, O. Lu- 
kauskaitė — sekretorė, A. Smaidžius — fin. 
sekret., Ig. Urbonas — ižd.

Pirmyn Choras padarė daug progreso — 
pagerino savo muzikalumą, paįvairino pro
gramą ir pritaikė prie šių dienų padėties. Tai 
parodo, kas galima padaryti, kuomet yra pla
ningumas ir darbštumas. Pirmyn Chorą būti
nai turi pasekti didelių kolonijų chorai.

V. Bovinas, LMS Sekret.
i

Detroit, Mich.
Tinkamai Apvaikčiotas 

Gimtadienis
Gegužės 24 d., šeštadienio 

vakare (?—PJed.), teko daly
vauti detroitiečio Miko Masio 
gimtadienio iškilmėj.

Per rūpestingą ir sugabų 
pasidarbavimą Masio gyveni
mo draugės ir jų dukrelės Ste- 
panijos, gražiai buvo prireng
tas bankietas. Svečių sukvies
ta daug, ir jie visi nuoširdžiai 
buvo pavaišinti prie gražiai su
taisytų stalų.

Laike bankieto svečiai daug 
ir tinkamų davonėlių suteikė 
atminčiai draugo M. Masio. 
Svečiams besilinksminant ir 
užkandžiaujant apie stalus, 
buvo pakviesta visa eilė daly
vių šį tą pasakyti proga šio 
apvaikščiojimo. Kalbose sve
čiai apart visuomeninių klau
simų, daug skyrė malonių 
komplimentų ne vien tik Mi
kui Masių i, bet ir visai Masių 
šeimai.

Draugų Masių šeima yra pa
vyzdinga. Pati Masienė darbš
ti, apsukri šeimynoje. Ji ne 
vien išauklėjo tinkamai ir svei
ką, gražią, sugabią dukrelę, 
kuri jau suspėjo užbaigti ad- 
vokatystės mokslą ir užima 
svarbų darbą valdžios įstaigo
je Lansing, Mich., bet taipgi 
nuolatos dirba dirbtuvėj. M. 
Masys jau gerokas laikas pa
sekmingai eina pareigas mūsų 
Radijo Valandos, kaipo tinka
miausias iš vietinių lietuvių 
prąnešėjas-anaunceris. Todėl 
dauguma svečių jį ir sveikino 
gerais linkėjimais jo gimta
dienio sukaktuvėse.

'Svečiai nepamiršo paremti 
ir Raudonąjį Kryžių. Ir, prie 
progos, čia paduodu aukavu
sių vardus: J. Valiukas auka
vo $2.50. Po $1: Dr. M. D. 
Palevičius, W. Gillis, M. Yuš- 
ka, M. Masys, Z. Dantienė, 
drg. Tamošiūnienė, V. Smals- 
tienė, J. J. Butkus, P. Smals
tys, S. Garelis, Z.i Gobis; 
Chas Martin 50c. Viso suau
kota Raudonajam Kryžiui $14.

Nuo savęs visiems svečiams 
už draugiškumą bei aukas dėl 
Raudonojo Kryžiaus ir Masių 
šeimai tariu ačiū.

Vienas iš Svečių.
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Už Laisvę, Už Šviesių Ateitį, 
Už Laimingų Gyvenimų!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42  - 26

(Tąsa)
“Ginkime Ameriką, duodami pilną pa

ramą Sovietų Sąjungai, Anglijai ir vi
soms tautoms, kurios kovoja prieš Hit-

“Bendradarbiavimas visų Amerikos 
tautų prieš Hitlerį. Remti Lotynų Ame
rikos tautų kovą už demokratijos laisvę 
ir tautinę nepriklausomybę!...

“Išlaikyti ir pagerinti ekonominį gy
venimo laipsnį ir praplatinti demokrati
nes laisves Amerikos žmonėms—darbi
ninkams, farmeriams ir vidurinėms kla
sėms! Sustabdyti monopolinę pelnagro- 
bystę iš karo!... Panaikinti bent kokius 

ir komu-persekiojimus negrų, ateivių 
nistu!... v

“Pirmyn į pasaulinį platų 
frontą prieš Hitlerio fašizmą, 
tų Sąjungos apgynimą!”

Įvyko tūkstančiai susirinkimų, kur 
buvo pasmerktas fašizmas ir priimtos 
rezoliucijos už pagalbą Sovietų Sąjun
gai. Toj dvasioj priimta Amerikos Dar
bo Federacijos ir Industrinių Unijų Or
ganizacijos (CIO) suvažiavimų rezoliu
cijos. CIO unijos priėmė pareiškimą, ku
riame, tarpe kitko, sake:

“Dabartiniu laiku žmonės Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos didvyriš
kai kovoja, kad sutriuškintų hitlerizmą. 
Prezidentas Rooseveltas, išreikšdamas 
neabejotiną Amerikos žmonių pageida
vimą, stoja už daugmenišką ir pilną pa
ramą toms šalims žūt-būtinėje jų kovo
je, kuri paliečia ir amerikiečių reikalus.

“CIO pareiškia, jog tai yra begaliniai 
svarbu šios šalies saugumui, kad mes 
tuojaus suteiktume visą galimą pagalbą 
Anglijai, Sovietų Sąjungai ir Chinijai ir 
kad pilnai sandarbininkautume su tomis 
šalimis, kurios dabar veda kovą, idant 
paliuosuot pasaulį nuo nacizmo, to žmo
nijos priešo, ir tuo būdu sunaikint kari
nį Hitlerio režimą.”

Lietuvių pažangi visuomenė nebuvo 
nuošaliai. Kada pro-hitleriški elementai 
džiaugėsi Hitlerio pavergimų Lietuvos, 
siuntė hitlerininkams pasveikinimus, 
kaip Brooklyne “Vienybės” šalininkai, 
tai tuo kartu po visą šalį įvyko lietuvių 
prakalbų. Masės priėmė rezoliucijas 
prieš Hitlerio barbarizmą, kvietė Ameri
kos valdžią padėti Sovietų Sąjungos ko
vai, kad gelbėti pačią Ameriką. Pasmer
kė “Keleivio,” “Vienybės,” “Naujienų,” 
“Draugo” ir tūlų kitų lietuvių laikraščių 
nacišką propagandą.

Literatūros Draugijos Centro Komi
tetas; Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro valdyba; Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komitetas išleido pareiš
kimus į narius, kas veikti, kas daryti ir 
pasiuntė prezidentui Rooseveltui prašy
mus gelbėti Ameriką padedant Sovietų 
Sąjungai, Anglijai, Chinijai ir kitoms 
jėgoms, kovojančioms prieš barbariškus 
hitlerininkus. Dienraščiai “Laisvė,” “Vil
nis,” laikraštis “Tiesa” ir žurnalas “Švie
sa” mobilizavo mases tai

ALDLD, LDS ir Meno 
trai sušaukė savo narių 
įkūrė Lietuvių Komitetą 
galbai Sovietų Sąjungos, 
išleido į lietuvių visuomenę atsišaukimą, 
kur, tarpe kitko, sakė:

“Viso pasaulio akys nukreiptos į So
vietų Sąjungos didvyrišką kovą prieš 
budelišką fašizmą. Faktas, kad jeigu 
Vokietijos fašistai ir jų talkininkai lai
mėtų kovą prieš Sovietus, tai visame 
pasaulyje užviešpatautų baisiausia fa
šizmo reakcija ir darbo žmonių visi lai
mėjimai nueitų niekais. Priešingai, So
vietų Sąjungos laimėjimas karo žada ne 
tik išlaisvinti visas tautas ir tauteles, 
kurias pavergė Vokietijos ir Italijos fa
šistai, bet išlaisvinti Vokietijos ir Itali
jos liaudį iš po fašistų jungo. Tas žada 
grąžinimą tautoms laisvių, darbininkų 
iškovojimų ir pasaulyj normalės tvar
kos.

“Mes, lietuviai, galime padėti Sovietų 
Sąjungai jos sunkioj kovoj prieš bude
liškus fašistus. Mes nuoširdžiai gelbč- 
jonie Ispanijos liaudžiai jos sunkioj ko
voj. Mes nuoširdžiai džiaugėmės, kada 
Raudonoji Armija buvo suteikus pagal
bą Lietuvos liaudžiai nusikratyti fašiz
mo. Mes giliai tikime, kad kada fašiz

liaudies 
už Sovie-

kovai.
Sąjungos cen- 
susirinkimą ir
Medikalei Pa-
Minėti centrai

mas bus sumuštas, tai visos pavergtos 
šalys, jų tarpe ir Lietuva, atgaus savo 
laisvę ir liaudis vėl džiaugsis.

“Todėl, šioj sunkioj valandoj ištieski
me pagalbą Raudonajai Armijai ir kar
tu Lietuvos kovotojams kariams, kurie 
išvien su Raudonąja Armija veda kovą 
prieš budelišką fašizmą.”* *

Iš Vokiečių Komunistų Atsišaukimo
Kada barbariškos Hitlerio jėgos už

puolė Sovietų Sąjungą, tai Vokietijoj 
slaptai gyvuojanti 'Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą pavadindama tą Hit
lerio karą kriminališku žygiu ir tarpe 
kitko sakė:

“Niekuomet praeityje jokia Vokietijos 
valdžia taip beprotiškai nenustumė į 
mirties nasrus ištisą gentkartę vokiečių 
tautos, kaip tai padarė Hitleris. Aky- 
vaizdoj tos kruvinos katastrofos kiek
vienas vokietys paklaus savęs: Kodėl 
pradėtas tas kriminalis karas prieš So
vietų Rusiją? Jūs atsimenate, kaip visus 
mus supurtė žinia, kad Sovietų Rusija 
užpulta. Mes žinome, kad Rusijos liau
dis yra mūsų draugas ir per visą visą 
laiką, nuo 1918 metų, ji buvo ištikimu 
mūsų draugu. Rusija palaikė Vokietijos 
pusę sunkiose Versalės dienose. Sovie
tų Rusija padarė su mumis. Rappalo su
tartį, kuomet Vokietija buvo visų izo
liuota. Mes žinome, kad Vokietija ir So
vietų Rusija buvo pasirašę nepuolimo , 
sutartį. Mes taip pat žinome, kad Rusi
ja tą sutartį pilniausiai pildė.

“Per visą laiką, iki birželio 22 dienos, 
net Hitleris nedarė Sovietų Rusijai jo
kių užmetimų. Visi Hitlerio tvirtinimai, 
kuriuos jis padarė po užpuolimo ant 
Sovietų Rusijos, yra niekas kitas, kaip 
jo melai. Milionai mūsų kareivių gali 
patvirtinti, kad nuo metų pradžios ne 
Sovietų Rusija traukė karines jėgas 
Vokietijos pasienin, bet priešingai Hit
lerio valdžia. Hitleris siuntė savo armi
ją į Finlandiją, Rumuniją ir Bulgariją, 
kad iš visų tų vietų užatakavus Sovietų 
Rusiją. Faktai kalba prieš Hitlerį ir jo 
barbarišką valdžią...

“Vokietijos plutokratai ir nacių va
dai nori prisiplėšti šiame kare. Bet Vo
kietijos liaudis šiame kare nieko nelai
mės... Ar jūs norite lieti savo kraują ir 
negarbingai žūti kaip vergai, kaip įran
kiai reakcijos kare prieš kitas tautas, 
kurios taip didvyriškai gina savo šalis, 
savo laisvę ir savo socialistinę tvarką?.. 
Kareiviai, atsisakykite kariaut už Hit
lerį ir jo razbaininkų gaują... Tiktai pa
mišėlis gali sakyti, kad Hitleris šį karą 
laimės. Hitlerio pralaimėjimas yra neiš
vengiamas... Vokietijos liaudis turi ruoš
tis nušluoti fašistų gaujas ir pati paimti 
savo tautos likimą į savo rankas, kad 
baigus kriminalį karą ir grįžus prie tai
kos.”

Pareiškimas Vokiečio Belaisvio
— Tai aš jau Sovietų Sąjungoj, —rašė 

vokietys belaisvis Alfredas Liskovas.— 
Mano protas ne iš karto priima tą džiu- 
gingą mintį. Bet prieš mano akis atsi
skleidęs naujas pasaulis, aiškiai sako, 
kad tai nėra sapnas, o tikrovė.

Noras pabėgti iš barbariškos Hitlerio 
tvarkos pas mane brendo per ilgą lai
ką. Bet prisėjo laukti tinkamo laiko ir 
ta proga pasitaikė. Aš tarnavau prie 
Sovietų sienos, Tiliaš miestelyj, netoli 
nuo sovietinio Šokai. Dar prieš birželio 
22 dieną mes visi pradėjome ką tai jau
sti, bet ką?

— Nejaugi bus karas prieš Sovietų Są
jungą? — klausiau aš patsai savęs.,-* 
Nejaugi pasiutęs Hitleris mesis į šią 
beprotišką avantiūrą?

Ir aš nusprendžiau bėgti į Sovietų Są
jungą. Aš sulaukiau įsakymo pulti So
vietų Sąjungą ir po to naktį perplaukiau 
upelį. Sovietų pusėj aš tuojau pakliuvau 
į pasienio sargų rankas. Mane pasitiko 
draugiškai, man davė drabužius, apsia
vus ir pamaitino.

Kaip tai visa nepanašu į tai, kuo mus, 
vokiečius kareivius, vis baugino. Kiek
vienam kareiviui fašistai kalė į galvą, 
kad jis neturi pasiduoti, nes belaisvėj 
jį laukia kankinimai, mušimai ir mirtis.

^Daugiau bus)
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L. N. Tolstojaus Namas
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

mybės, todėl, kad trūksta gamtos, ir viso to, 
■kas yra geriau kaime, negu mieste”. Kitame 
laiške ir savo dienyne Tolstojus skundžias, kad 
atvykus į Maskvą, perdaug sutampama su 
jos gyvenimu, su tuo “liūdnu” namu, kur 
“tiek rūpinamasi.”

Tie apsilankymai buvo tiktai nuolatiniai ne
susipratimai.

šalia miegamojo kambario, buvo vaikų kam
barys. žemi staliukai, prikrauti žaislų; ant 
lango—narvelis paukščiams; viename kampe 
vaiko lova, antrame—auklės. Tai yra ta vieta, 
kurioje mirė du Tolstojaus sūnūs, ketverių 
metų Alioša ir, vėliau, eidamas aštuntus me
tus—Vania. Mirtis Vanės, kuris buvo pasku
tinis, išvydęs pasaulį, kada pats Tolstojus jau 
turėjo apie šešiasdešimt metų, nepaprastai Le
vą paveikė: “Pirmą kartą savo gyvenime, sa
kė jis, aš nerandu išeities iš savo skausmo.”

Dar vienu aukštu aukščiau yra didžiausias 
šių namų kambarys. Per langą, .kuris atkreip
tas į sodną, prasiskverbę saulės spinduliai pa
lieka ant parketo šviesos žymes. Čia buvo pri
imami svečiai; kartais čia taip pat ir šokda
vo. Prie įėjimo, dešinėje matomoje vietoje, 
stovi, labai senoviškas pijaninas. Ant lentynos 
guli keletas partitūrų: Beethoveno antroji 
simfonija, Mozarto Don Juanas, Haydno, 
Chopino sonatos. Tarp kitų, ant pijanino yra 
pastatyti žinomi rusų muzikai ir kompozito
riai. Anton Rubinštein, Skriabin, Tanev, Rim
ski-Korsakov, Ipolitov-Ivanov. Čia Tolstojus, 
beklausydamas Beethoveno sonatų, sugalvojo 
sukurti Kreuzerio sonatą, šioje salėje susitik
davo didieji rusų teatro meno atstovai: 
na, Davydov, Stanislavskij, Nemirovič 
čenko.

Gale kambario atsidaro mažos durelės
ridorių, pramintą “katakombomis”, kuris ve
da į Tolstojaus darbo kabinetą. Per čia jis 
ateidavo pas savo svečius. Prie sienų—ranke-

Savi- 
Dan-

į ko-

. šeštadienis, Birželio 6, 1942

katakombas”, 
buvo užė- 
ir mylima

kabinetas,

nos su žvakėmis: tame name nebuvo nei elek
tros, nei vandentiekio, nei kanalizacijos.

Rro atviras duris matyti Sofijos Tolstojie- 
nės salonas, kuris papuoštas turtingiausiai iš 
visų to namo kambarių: kilimu, dengiančiu vi
sas grindis, turkiška sofa, dideliu trimo. Dau
guma portretų puošė jo sienas.

Iš salės maži laiptai veda į
kur yra trys kambariukai. Vieną jų 
muši Marija, Tolstojaus sekretorė 
duktė, mirusi 1906 metais.

Kiek toliau—Tolstojaus darbo
maždaug keturkampis kambarys, žemomis lu
bomis, grynomis sienomis, kurios išbaltintos 
kalkėmis, o grindys dažytos. Tarp lango ir du
rų stovi didelis rašomasis stalas, prie kurio 
jis sukūrė Ivano Iljičiaus mirtį, Prisikėlimą, 
Tėvą Serž, Kreuzerio sonatą, Hadži-Muratą, 
Gyvąjį Lavoną ir daug apysakų.

Ant stalo buvo ėcritoire iš malachito, ke
letas presų, du mediniai plunksnakočiai ir dvi 
žvakydės: Tolstojus dirbdavo prie žvakės 
šviesos, lempa uždegdavo tiktai laukdamas 
svečių. Prie sienos sustatyti, vienas paskui ki
tą, minkšti foteliai ir plati sofa, kurioje rašy
tojas, kartais vėlai grįžęs iš miesto, miego
davo.

Tolstojus keldavosi anksti rytą. Iki pusry
čių jis atlikdavo kai kuriuos bėgamuosius rei
kalus. Papusryčiavęs, sėsdavosi prie savo ra
šomojo stalo. Po kiek laiko eidavo pasivaikš
čioti, paskui pietaudavo, netrukus vėl grįžda
vo į savo kambarį, užsiimdavo batsiuvyste ir 
po to vėl pradėdavo rašyti. Vakarais jis pri
iminėdavo svečius. Jo namus lankė Maksimas 
Gorkis, Čechovas, Ostrovskis, Garsinas, Us- 
penskis, Maikovas, taip pat ir kiti rašytojai 
bei poetai.

1901 metais Tolstojaus šeima išsiskirstė. 
Beveik visi jo vaikai įsikūrė atskirai. Levas 
Tolstojus, palikęs namus Maskvoje, ant visa
dos įsikūrė Jasnaja Poliana.

A. Mariinski.

Graži Parama Darbininku Reikalams
Gegužės 31 d. LDS apskri

čio piknike New Jersey rinko
me aukų parėmimui ameriki
nio darbininkų judėjimo. Bu
vo užrašinėjami vardai tų, ku
rie davė nemažiau 50 centų. 
Štai tų aukotojų surašąs:

Aukos
Šaulys ........
A. Kazlauskas 
K. G ražu lis ..........

Beičienė........ .  .
Žilinskas ...... 
Čepulis ....... 

Braziliauskienė . 
Zizas ................

Kvedarą ..........
Opa Jankauskas ..

Žilinskas .......... •
Klasto n ............
Skiparis ............
Kuslias ............
Rudinas .......... • .
Witkus ............
Titinas ..............
Kusilienė ........

M. Salienienė ........
A. Zavisine ..........
V. O. Zelinskie . . • 
Jonas Pūtis ....... 
Felix Lepševičia . . 
Anthony G lambert .
J. Austin ..........  . .
Joe Griciūnas . . . . 
Chas. Kernis ........
Walter Tolun . . . • . 
St. Yurewitz ........
A. E. Palson ..........
V. K. šerdis ........
K. Yoneliūnas . . . . 
A. Yešmantienė . . . 
Frank Yešmanta . . 
Feliseja Šimkienė .

F.

R.
M.

$5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 

.50 

.50
1.00 

.25 

.25 

.25 

.50 

.25
1.00 

.25 

.50 

.35 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Newark, N. J
Krueger’s Auditorium, 

Belmont Ave., gegužės 24 
įvyko puikus koncertas, kurį 
surengė International Music 
Festival Committee for Rus
sian War Relief.

šito koncerto pildyme da
lyvavo šešių tautų muzikalūs 
grupės, štai jos: vokiečių, žy
dų, lietuvių, lenkų, rusų ir uk- 
rainų. Sietyno Choras atidarė 
susirinkimą su daina “Star 
Spangled Banner,” “Vakarinė 
Daina” ir “Laukas Laukelis.” 
Dainos skambėjo labai gražiai 
ir harmoningai, tik perdaug 
sutrumpintai, taip, kad ypa
tingai daugelis svetimtaučių 
pastebėjo su sekančiais komp7 
limentais: Gražiai pradėjo,

25 
d.

M.

O.

A.
A.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

.50
1.00 

.50
1.00 
1.00 
.65 

1.00

1.00
.50
.50

1.00
5.00 

buvo

Leo Belskis ..................
George Stasiukaitis .... 
Joe Paukštaitis ............

Zaleckas ..................
Rudžionis ........ .
Šimkus .....................
Kayrius ..................

Griciūnas ...................
Sakavičienė ............ ..
Depsas ......................
Dulkis .......................
Panelis ....................
Gudaitis ...................
Benaitis . . .................
žalkauskas ..............

M. Lazauskienė ............
O. Vertelienė ................
W. Veiveris ir

EI. Veiverienė ..........
Barkauskas ...................

Be to, aštuoni doleriai
surinkta prieš programą ir 
tiems aukotojams duotos stam- 
pos, todėl jų pavardės nebuvo 
užrašytos. Vienas draugas au
kojo penkius dolerius^ kiti po 
mažiau. Viso labo aukų buvo 
surinkta $64.70.

Taipgi per mane pridavė sa
vo aukas perduoti Sovietų, Są
jungos medikalei pagelbai se
kami draugai:
M. Burkauskienė ......... $10.00

Jurevičius .............. 5.00
Kazakevičius.......... 1.00
Palson ..................... 1.00
Kreivėnas ............... 1.00

O J. Zaveckas iš Perth Am
boy paaukojo penkius dolerius 
dienraščiui “Laisvei.”

Labai širdingia ačiū visiems 
aukotojams.

P.

A. Bimba.

bet pabaigos nespėjome su
prasti — per trumpai. Tas 
tiesa, nes dainavo tik po vieną 
trumpą punktuką.

Gražiausias ir ilgiausias 
programas davė Ukrainai ir 
žydai. Tai tikrai žavėjo publi
ką.

Aukų surinkta $364. .Galėjo 
būt surinkta daug daugiau, 
nes publikos buvo nemažiau 
1,000. Bet rinkimo aukų pir
mininkas nebuvo tam . tinka
mas. V. Zelin.

New Jersey valstijoje vei
kia United Mine Workers of 
America unijas distriktas 50. 
Jis apima įvairių chemiškų 
pramonių darbininkus. Jo va
dovybė yra reakcinė, John L. 
Lewiso pasekėjų.

Darbininkai tos vadovybės

nebegali pakęsti ir sukilo. 36 
lokalų 76 delegatai nuvažiavo 
Washingtonan ir kreipėsi prie 
CIO Pildomosios Tarybos, kad 
jiems leistų sudaryti nepri
klausomą uniją nuo United 
Mine Workers of America. 
Ką atsakys CIO taryba, šiuos 
žodžius rašant dar nežinia.

Žitie 36 lokalai turi 6,000 
narių. Jų atstovai pasmerkė 
Lewisą, kaipo darbininkų vie
nybės ardytoją. Jie pasmerkė 
Lewisa už išmetimą Phil Mur
ray iš 
unijos 
taipgi 
unijoje

Cheminės pramonės darbi
ninkai turi uniją ir kituose 
miestuose. Manoma, kad Chi- 
cagos, Niagara Falls, Cleve
land© ir kitų didmiesčių loka
lai paseks tuos 36 lokalus ir 
prisidės prie nepriklausomos 
unijos, kuri tiesioginiai pri
klausys prie CIO.

United Mine Workers 
vice-prezidento vietos, 
nebuvimą mainierių 

demokratijos.

Minersville, Pa

Rep.

Gegužes 30 d., kaipo legalėj 
šventėj, tai ir svečių, buvusių 
minersvilliečių, mumis atlan
kė. Buvo iš Newarko, N. J., 
A. Kazakevičius, Al. Raguc- 
kienė, M. žilius ir iš Williams
port, Pa. Weberiai. Tad norė
dami su minersvilliečiais drau
gais tinkamiau pasikalbėti, su
sirengė sau privatinį pikniku- 
tį pasilinksminti ir pasikalbė
ti ant tyro oro, nes diena la-

bai palanki buvo tokiam pasi
linksminimui.

Ačiū svečiam, kad besilinks
mindami nepamiršo svarbiau
sios užduoties, tai paremti au
komis Sovietų Sąjungos, kuri 
gigantiškai kovoja prieš viso 
pasaulio barbarizmą. Garbė 
svečiam už tai, o gėda tūliems 
minersvilliečiams, už sabotažą 
ir apsileidimą.

Aukų sudėjo piknike $10.75. 
Aukavo sekami: P. Weber $5, 
B. Sausanavičius $1, V. Rama
nauskas $1, M. Martynaitis 
$1; po 50c.: Ch. Žukauskas, J. 
Tareškevičius, M. Kleinauskie- 
nė, Al. Raguckienė, M. žilius; 
J. Papečkis 25c. Prie visų au
kų man priduotų persiųsti, 
jaunasis Gedeminas Rama
nauskas, brolio sūnus, pridavė 
$1 aukų tam tikslui nuo savęs. 
Tad viso susidarė $11.75. Tu
riu primint, kad jaunasis G. 
Ramanauskas nėra sveikas ir 
negali jokį industrinį darbą 
dirbti, tik dėl geros širdies sa
ve nuskriausdamas aukavo sa
vo šaliai gelbėt.

Man pridavė aukas pasiųsti 
ir vardus aukavusių paskelbti, 
tad aš, nors nedalyvavęs tame 
piknike, visvien aukavusiems 
tariu širdingai ačiū.

J. Ramanauskas.

Wilkes Barre, Pa
LDS 7 kp. rengia savo pa

vasarinį parengimą, birželio 
14 d. Kadangi išvažiavimas 
toliau nuo miesto, kur į ūkės 
negalimas, nes stoka gazolino, 
tad parengimas ant greitųjų' 
surengtas ir bus . laikytas 
Progresyvių Kliubo svetainėj, 
325 E. Market St. Parengimas 
turėtų būti didelis, nes 7 kp. 
niekuomet neatsilieka su au
kom, kur tik buvo reikalin
ga. Tad dabar kuopos finan
sai nupuolė. Visi draugai yra 
širdingai kviečiami dalyvauti 
ir paremti 7 k p.

Parengimas bus su gera va
kariene, bus muzikantai ir ge
rų gėrimų, kurie atsilankysi
te, nesigraudinsite, nes šis pa
rengimas bus nepaprastas. O 
jūsų, draugai, atsilankymas 
bus pagelba kuopai. Parengi
mas prasidės 6 vai. vak. Va
karienė 7 vai.

Kviečia Komitetas.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.
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Vienas Talkininkų Submari- 
nas Nuskandino Tris Japonų 
Laivus su Bent 12,000 Karių 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
pranešta, kaipo padariusius ataką už šešių valandų 
po pirmosios atakos, nemetė bombų ir, matyt, tiktai 
apžvalginėjo pozicijas.

Iš kur atlėkė atakavusieji japonų orlaiviai, dar nėra 
tikrai patirta, bet manoma, kad jie atskrido nuo lėk- 
tuvlaivio.

Karinis Jungtinių Valstijų sargybos mažas laivukas 
“Cythera” šioje srityje pavėlavo sugrįžt daugiau kaip 
per tris savaites, ir jis laikomas žuvusiu.

Vėlesnis Laivyno Departmento Pranešimas:
Vidurinis Ramusis Vandenynas:
Gauta žinių, kad japonų orlaiviai šiandien atakavo 

(amerikinę) Midway salą apie 9 vai. ryto (2:30 vai. po 
piet pagal karinį laiką rytinių valstijų).

Australija, birž. 5.—Jungtinių Tautų štabas šiandien 
paskelbė šitokį pranešimą:

Timor-Kupang:
Mūsų orlaiviai atakavo japonų lėktuvų stovyklą ir 

susidūrė su smarkia ugnim iš jų priešorlaivinių ka- 
nuolių. Mūsų lakūnai numetė visas bombas į taikomą 
vietą, sunaikino priešorlaivinius įrengimus ir užkūrė 
gaisrus.

New Britain-Rabaul:
Būrys talkininkų orlaivių bombardavo prieplaukas 

ir gretimus ruožtus; bombomis pataikė į Carpenters 
prieplauką sandėlių srityje ir sukėlė daug gaisrų. Pa
degančiosios mūsų bombos nukrito į japonų karinę sto
vyklą. Mes neturėjome jokių nuostolių.

SOVIETŲ KARIUOMENĖ IR 
LAKŪNAI TURĖJO VIE

TINIŲ LAIMĖJIMŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį birž. 3 į 4 d. nebuvo jokių svarbių atmainų 

fronte.
Sovietų kariuomenės daliniai, veikdami užnugarėje 

priešų linijų centraliniame fronte, atmušė vokiečių 
pėstininkų ir tankų ataką. Priešai prarado 300 karei
vių ir oficierių.

Dvylika vokiečių orlaivių, kurie du kartu bandė 
užpult sovietines pozicijas centraliniame fronte, tapo 
nušauti žemyn.

Maskva, birž. 5. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 
sakė:

Birž. 4 d. kai kuriose fronto dalyse buvo vedami 
mūšiai, turį vietinės svarbos, ir sovietiniai orlaiviai 
aktyviai veikė.

Birž. 3 d. mūsų orlaiviai įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sunkiai sužeidė 115 priešų automobilių ir 
trokų su kariais ir karinėmis medžiagomis, 40 vežimų 
su amunicija, taipgi minų laukus ir priešlėktuvines ka
ntines, aštuonis priešlėktuvinių kulkasvaidžių lizdus 
ir keturis švyturius; susprogdino keturis amunicijos 
sandėlius, apardė dvi geležinkelio stotis; išvaikė ir da
linai sunaikino iki šešių kuopų vokiečių pėstininkų.

Bulgarijos Studentai 
Sudegino Hitlerio 

Paveikslus
Istanbul, Turkija. —At- 

keleiviai iš Bulgarijos pra
nešė apie studentų bruzdė
jimą tame krašte prieš Hit
lerį ir bulgariškus jo pa
kalikus.

Vienoje kolegijoje šiauri
nėj Bulgarijoj buvo pada
linta Hitlerio paveikslai 
kaipo dovana studentams, 
sėkmingai išlaikiusiems pa
vasarinius kvotimus. Tuos 
paveikslus jie sudegino pa
čiame kolegijos pečiuje, ant 
kurio paskui viršininkai ra
do užrašą: “Neturi būti 
vietos Hitleriui Bulgarijo
je.”

Slaptos bulgarų grupės 
tris kartus per savaitę iš
leidžia pogrindinį laikraš
tuką, per kurį skleidžia tie
są apie karą tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos. Pa
skleista ir keli šimtai eg
zempliorių Sovietų komisą-' 
ro Molotovo raporto apie 
nacių žvėriškumus.

Keliose mokyklose taip1 
pakilo priešfašistinis judė
jimas, kad valdžia grūmoja 
uždaryt jas.

Kongreso Komisija Vi
sai Neskiria Lėšų CCC 

Šalpos Darbam
Washington. — Kongre

so lėšų komisija atmetė 
prezidento Roosevelto pa
siūlymą paskirt $75,818,- 
000 pašalpinių darbų CCC 
stovykloms per 12 ateinan
čių mėnesių nuo šių metų 
liepos 1 d. Prezidentas tei
gė, kad už tuos pinigus ga
lima būtų palaikyt 350 to
kių darbų stovyklų ir nu
rodė, jog paskutiniu laiku 
jos beveik visos jau dirbo 
karinius darbus.

GINČAI DeL PINIGŲ 
NACIONALEI JAUNUO
LIŲ ADMINISTRACIJAI
Kongreso lėšų komisija 

užgyrė prezidento reika
lavimą paskirt $53,049,000 
Nacionalei Januolių Admi
nistracijai ir dar penkis 
milionus dolerių paramai 
neturtingiems kolegijų stu
dentams. Dėl to dabar eina 
ginčai pačiame kongreso 
rūme. Daugelis kongres- 
manų reikalauja visai nie
ko neskirt Nacionalei Jau
nuolių Administracijai.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Minersville, Pa.
Fafrsas Prie Uždarytų Durų
“ALDLD 14 kp. susirinki

mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 17 d., 7:30 v. v., Piliečių 
Kliubo salėje, 3rd ir South St. 
Kviečiame visus narius daly
vauti susirinkime. Yra daug 
narių, kurie neužsimokėjo už 
šiuos metus duokles. Ateikit į 
susirinkimą ir užsimokėkit 
duokles. — Kom.”

Šitoks pranešimas ėjo “Lais
vėj” net per 3 laidas. Labai

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)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks pirmadienį, birželio 8 
d., Liet. Svet., 29 Endicott St. Pra
džia 7:30 v. v. Visos narės malonė
kite dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —■ A. W.

(131-133)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras ruošia metinį pikni

ką, sekmadienį, birželio 7 d., nau
jai pertaisytam Olympia Parke, 
Shrevvsbury’je. Pradžia 11 vai. ry
to. Bus sporto žaislų ir muzikališ- 
ka programa. Proga laimėti tris 
dovanas karo stampomis — $5; $3 
ir $2. — Kviečia dalyvauti.

(131-132)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 8 d., 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. Prašome narių užsimokėti 
duokles ir knygą pasiimti. Bus 
svarstoma daug svarbių dalykų, tad 
prašome nepatingėti būti susirin
kime. — F. B., Sekr. (131-13)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia metinį pikniką, sekma
dienį, birželio 7 d. Lietuvių Parke, 
Sta. 24, Glastonbury Line, East 
Hartforde. Pradžia 12 vai. dieną. 
Gros puiki orkestrą, turėsime ska
nių užkandžių ir gėrimų. Visi Hart
fordo ir apylinkės lietuviai kviečia
me dalyvauti ir linksmai praleisti 
laiką prie Conn, upės kranto. — 
Kom. (131-132)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadineį, birželio 7 d. Maple 
Parke, 4 vai. dieną. Bus renkama 
“Laisves” piknikui darbininkai ir 
svarstoma nuvažiavimas į pikniką.

(131-132)

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)

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. 
— Kom. (130-132)

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

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)

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)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 7 d. birželio bus ro

doma Sovietų paveikslas, “Volga, 
Volga” ir Sovietų Moteris kare, 
įvyks Rusų salėje, 166 Village St. 
Pradžia 2-rą vai. dieną. Pelnas ski
riamas Russian War Relief. Įžanga 
55c. Kviečiame visus dalyvauti ir 
paremti Raudonąją Armiją sukriu- 
šinti žvėrišką fašizmą. — Hartfor- 
dietls.

gerai skambantis!. . .
Na, manau sau, dabar tai 

mūs kuopa įstos į tikrąsias vė
žes, ir dapildysim visus trū
kumus šių metų, koki buvo už
silikę su perrinkimu naujos val
dybos. O ypatingai organiza
toriui mirus, kuopa liko be 
vadovybės, tad ir visi kuopos 
reikalai prastai eina. Tą visą 
trūkumą dapildžius, daug kas 
pasitaisys šiame svarbiam mo
mente.

Pribuvau prie svetainės du
rų keletą minutų vėliau, bet 
visgi aš buvau pirmutinis!

Svetainės durys užrakytos, 
nieko nėra atėjusių iš drau
gų. Tai ir man nejauku stovė
ti, tad pasibrėžiau pereit gat
ve, gal susitiksiu kokį draugą 
ar pažįstamą.

Draugų nesutikau, grįžau 
prie svetainės. Bet kaip nieko 
nepalikau, taip ir sugrįžęs ne
radau. Bet truputį palūkėjus, 
pasirodė mano brolis, viena 
draugė ir dar kitas draugas; 
jis turėjo ir naujo nario įstoji
mą kišeniuje. Tai jau, sulyg 
įstatymais, penki nariai galėtų 
laikyti susirinkimą. Bet kad 
svetainės ’ durys užrakintos! 
Kur gi tas komitetas, kuris 
šaukė susirinkimą taip platų ir 
ragino narius užsimokėti meti
nes duokles?

Palaukus virs 2 valandas, 
nepasirodė valdyba, svetainės 
durų atidaryti. Prisiėjo mums 
skirstytis. O tas draugas, ku
ris turėjo naują narį kišeniu
je, pareiškė, kad grąžins at
gal jo įstojimo mokestį. Tuo
met aš prižadėjau pasiųsti 
draugo su savo mokesčiu cent
rai!.

šitaip pasibaigė I aktas 
“farso.”

Grįždami prie namų, mudu 
su broliu kalbėjomės: kaip gi 
čia atsitiko, kad pačios valdy
bos toks agitatyvis užkvieti
ni as buvo per organą “Lais
vę”, o dabar nepasirodė pati 
valdyba ir svetainės neatida
rė ?

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir čventadienl&iai 
10-12 ryte

ir LIETUVIŠKA * 

UŽEIGA 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

paveiks-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

O gal jie nuvažiavo į She
nandoah pasiklausyti prakal
bų. Šiandien ten svarbiais 
klausimais prakalbos, kalbės 
drg. J. Siurba iš Brooklyn, N. 
Y. Sužinosim apie tai, nes pas 
mus antradienį, gegužės 19 
dieną vakare, kaip praneša 
“Tiesa” ir “Laisvė” rengiamos 
prakalbos labai svarbiam mo
mente, turėsim ir mudu ateiti 
pasiklausyti. Gerai padarė 
LDS 158 kp. surengdama pra
kalbas. Tas jau seniai reikėjo 
atlikti minersvilliečiams. Tik 
reikėjo atspausdinti užkvieti- 
mo lapelius, ir plačiai pa
skleisti ne tik Minersvillėj, bet 
ir apylinkėj gyvenančių lietu
vių tarpe, šiaip labai mažai 
žinos publika apie šias prakal
bas . . ,

Šitokiu pasikalbėjimu sugrį
žom, nutardami antradienį su
žinot viską, kodėl šį vakarą 
neįvyko susirinkimas?

Antradienio pavakarį, 7 v., 
jau mudu su pilna energija 
traukėme pasiklausyt prakal
bų,. Pasiekėm svetainę kaip 
tik į laiką. Bet kas gi čia? Jo
kio žmogaus ant gatves ties 
svetaine nėra; svetainės du
rys uždarytos, nors jau kelio
lika minučių po paskelbtam 
laikui . . . Ką tas reiškia?

Štai skersai gatvę pereina 
prie mudviejų ir kalbėtojas 
drg. J. Siurba. Na, pasisveiki
nę, kalbamės visi trys, kodėl 
rengimo komitetas neatidaro 
svetainės durų ? Ir kodėl pub-

LietuviŲ Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašomo įsitėmy- 

ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkės 
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, Sekretorė;
L. Kavaliauskaite. Iždininkė.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

------------------------------- --- —--

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuvės

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
, Tel. Virginia 7-4499

likos nesirenka?
Aš pastebiu, kad gal mažai 

kas žino apie šias prakalbas, 
kad nebuvo išplatinta jokie 
užkvietimo lapeliai tarp paša
linės publikos.

Kalbėtojas pastebi, kad la
peliai buvo padaryta Miners
villėj, bet kodėl jų čia nesi
mato ?

Jau pusantros valandos 
prabėgo, kada prakalba turė
jo prasidėti, rengiamės jau 
skirstytis, bet štai pasirodė 
M. žioba pas svetainę su rak
tu. Bet pirmiausia prasitarė, 
kad kas tai jį apvylė, praneš
damas, kad prakalbos įvyks 
trečiadienį, tai ir svetainės ne
atidariau. Bet nėra nė publi
kos susirinkusios. Išėjo klau
simas, ar nebuvo užkvietimo 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ . IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEM^ 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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

g:

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.

•s

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

lapeliais, o tik per “Laisvę” ir 
“Tiesą”?

Atsakymas, kad buvo, — 
bet lapelių niekas nematė.

Dėl kitų LDS kuopos rei
kalų pasikalbėjimo su centro 
sekretorium tapo atidaryta 
svetainė, čia pilnai paaiškė
jo, kad buvo padaryta užkvie
timo į prakalbas lapeliai, nes 
du kabojo ant sienos svetai
nėj prisegti, o vienas gulėjo 
ant skūmės pamestas, bet vie
šosios publikos a-kys jų nega
lėjo įžiūrėti per uždarytas du
ris, o kitur viešumoj jų nesi
matė !

Taip pasibaigė 2-ras aktas 
“farso” prie uždaiytų durų.

Aktoriams pagarba už ge
rą su lošimą . . .

J. Ramanauskas.
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Jaunieji Lietuviai 

Koncertuoja
Birželio 7-tos vakaro 7 vai., 

YWCA International Institute, 
94 Joralemon St., Brooklyne, 
įvyksta jaunukų lietuvių meni
ninkų, kompozitorės B. L. ša
knaitės mokinių koncertas.

Per ištisus metus tie jaunu
čiai, berniukai ir mergaitės, 
studijoj ir namie, pašventė va
landų valandas lavinimui savo 
muzikos ir dainos talentų. Ry
toj vakarą jie pademonstruos

Pasimatysime Šį Vakarą
Visą savaitę buvo rašoma I kalbėtojų, kurie nušvies šio

apie šio vakaro parengimą, to
dėl manoma, kad daugelis at
kreipė atydą j pakvietimą ir 
birželio 6-tos vakarą dalyvaus 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St. 
Prašome būti laiku, 7:30 vai. 
Bus rodoma krutamieji pa
veikslai, gausite užkandžių ir 
alučio. Taipgi išgirsite porą

vakaro tikslą ir plačiau išaiš
kins apie svarbumą apšvietos.

Todėl prašome dalyvauti. 
Linksmai praleisite vakarą, 
mūsų jaunos gaspadinės ruo
šiasi visus maloniai priimti. 
Įžanga visiems veltui. Užkvie- 
čia Williamsburgo Lietuvių 
Parengimo Komitetas.

Iš IDS 1-mos Kuopos Susirinkimo

Raudonojo Kryžiaus 
Veikla

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Brooklyn© Skyriaus veik
la, kaip praneša to skyriaus 
viršininkas p, Clifford R. 
Beardsley, daugeriopai padi
dėjo. Ir senieji liuosnoriai ir 
štabo veikėjai daugiau dirba 
ir vis naujų jėgų įsitraukia 
darban.

Šiuo tarpu, kaip sako pra
nešimas, 225,000 a s m e n ų 
Brooklyne yra įsitraukę Rau-

tės kraujo jo priėmimo cent
re, 57 Willoughby St. Brook
lyn© kvota yra surinkti 75,000 
vienetų. Iki šiol surinkta, 'de
šimtas nuošimtis to kiekio:

Daug veikiama ir kitose sri
tyse, kaip siuvime baltinių, 
daryme bandažų ir 1.1.

Apšvietos Fondui Šuke
le Virš Pusę Kvotos
Didžiojo New Yorko pa

žangieji lietuviai buvo nusista
tę sau kvotą per gegužės mė
nesį sukelti $450 fondą prieš- 
fašistinei apšvietai - agitacijai. 
Kadangi suma nemenka, kam
panijų aukoms daug, o plana
vimas ir veikla pradėta vėlo
kai, tad gegužės mėnesiu ne-

Birželio 13-tos Paradui 
Parduoda Tikietus ,

Pirmu kartu New Yorko, 
miesto istorijoj bus parduoda-1 
mi parado tikietai — žinoma, 
ne maršuotojams, bet norin
tiems turėti sėdynes ant stebė-' 
tojų pastolio prie New Yorko 
Viešojo Knygyno. Būsią par
duota 7,000 tikietų, o pinigai! 
suvartoti padengimui parado' 
lėšų.

Ant knygyno laiptų ir įreng
tuose pastoliuose pagal 5th 
Avė. tarp 60th iki 79th St. bus 
28,000 sėdynių.

Parade tikimasi dalyvau
siant apie 2,000,000 žmonių. j

šeštadienis, Birželio 6, 1941
............... .. ........... - - - - r- 1 ir Wr'A•
Brooklyno Fondas Šiemet 

Gauna Daugiau Aukų
Brooklyno grupės Didžiojo 

New Yorko Fondo vajuje šie
met geriau pasirodančios ne
gu pernai, kaip atžymėta ra
porte už 10-tį pirmų vajaus 
savaičių. Ypatingai industri
nės sekcijos sukeliančios po 
daugiau, negu pernai.

Viso miesto kvota tam fon
dui yra penki milijonai. Fon
das sukeliamas įvairių įstaigų 
ir atskirų asmenų liuosnorė- 
mis aukomis. Iš jo duodama 
paramos įvairių religinių sek
tų užlaikomoms, privatiškai 
vedamoms ir visuomeniškoms 
labdarybės įstaigoms.

visuomenei savo atsiekimus. 
Malonu bus pasidžiaugti tais 
priaugančiais meno žiedais — 
būsimais mūsų k o n c e r t ų 
žvaigždėmis ir ateinančios' 
gentkartės muzikos mokyto-Į 
jais.

“Raudonieji Tankai” 
Bus Rodomi

Stanley Teatre, Times Sq., 
New Yorke, penktadienį, bir
želio 5 d., bus pradėta rodyti 
naujas Sovietų judis vardu 
“Red Tanks’* (Raudoni Tan
kai). šis veikalas yra neišpa
sakytai įdomus.

Jo turinys yra toks: Vokie-Į 
tijos fašistai suplanavo ir už
puolė Sovietų Sąjungą. Jie 
tam tikroj vietoj siekė įvesti 
Sovietų jėgas į spąstus ir ten ■ 
sunaikinti.

Sovietų Sąjunga, kuri karo 
nenorėjo, bet ruošėsi, į priešo1 
užpuolimą tinkamai atsako.! 
Raudonoji Armija šioj vietoj • 
išvysto užpuolimą ir nacius! 
sunaikina. Naciai buvo strate-• 
ginėj pozicijoj, iš vienos pu-į 
sės jų pozicijas dengė balos, 
iš kitos upė ir gilus griovis. Jie I 
buvo tikri, kad Raudonoji Ar
mija iš abiejų tų punktų nega
lės juos užpulti. Kelią, kui‘is 
vedė linkui nacių pozicijos, jie i 
užminavo ir ten pastatė ata- j 
tinkamas jėgas, kad sunaiki
nus Raudonąją Armiją, kuri 
bandytų tuo keliu juos pa
siekti.

Bet Raudonajai Armijai nie
ko nėra neįveikiamo. Leitenan
tas Loginovas surado galimy
bes su tankais įveikti upę ir i 
griovį. Tokiu būdu Sovietų 
tankai išėjo iš tos pusės, iš kur 
priešas nelaukė. Kitos armi
jos dalys įveikė balas. Ir taip 
vienu kartu Raudonoji Armija 
užpuolė nacius ir sunaikino, 
kaip sykis tuo laiku, kada jie 
Hitleriui raportavo apie savo 
“pergalę.” Niekas juos neiš
gelbėjo, nei balos, nei upė, nei 
griovis, nei padegtas miškas.

Judyj matys kiekvienas, 
kaip sugabiai veikia Sovietų 
tankiečiai. Tie paveikslai nu
traukti iš tikrų jų veiksmų. 
Jeigu jiems prisieidavo trauk
tis, tai tik todėl, kad Hitleris, 
kelis kartus daugiau tankų tu-' 
rėjo.

Prie veikalo “Raudoni Tan-1 
kai,” dar yra ir tinkami prie
dai. šio veikalo rodymas pra
sidės, Stanley Teatre, penkta
dienį, birželio 5 d. Matykite.

Laisvės Rep.

Ir Visuomeniškos Veiklos
Susirinkimas įvyko, ketvirta

dienį, birželio 4 d., Laisvės 
svetainėj. Oras buvo neprie
lankus, lijo tuo laiku, kuomet 
reikėjo eiti į susirinkimą. Bet 
narių atsilankė nemažas skai
čius. Valdybos raportas priim
tas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
A. L. Piliečių Kliubo, kvie

čia LDS narius dalyvauti jų 
rengiamam piknike birželio 
(June) 13 d., Dexter Parke. 
Prisiuntė 10 tikietų. Nutarė 
visus nupirkti. Daug narių pa
sižadėjo dalyvauti piknike.

LDS Centro Jaunuolių Ko
miteto: Paaiškina, kas bus 
veikiama jaunuolių laikotar
piu LDS 6-to Seimo, Chicagoj.

Prisiųsta Blanka: Prašo pa
rinkti aukų Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai. J. Grubis 
pasiėmė blanką.

Iš Jungtinių Valstijų Iždi
nės vietinio skyriaus: Kviečia 
LDS 1-mą kuopą išrinkti liuos- 
norius vajininkus (Minute 
Men) užrašinėti karo bonus 
laike specialio vajaus 14—24 
šio mėnesio. Išrinkti: P. Buk- 
nys, grupės kapitonu, o jos 
nariais P. Kapickas, M. Bush
man, J. Dainius, G. Kuraitis..

Kuopa užkviesta į keturių 
Pabaltijos tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — bend
rai rengiamą pikniką birželio 
(June) 14 d., Carpatho-Rus- 
sfan Gardene, 556 Yonkers 
Ave., Yonkers, N. Y. Įžangos 
bilietas 45c.

Patartina lietuviams daly
vauti skaitlingai. Geram tiks
lui skiriamas pelnas — Sovie
tų Sąjungos sužeistų karių me
dikalei pagalbai. J. E. Gužas

padalino nariams tikietų dėl 
platinimo.

Pagelbėti dirbti tame 4 tau
tų piknike išrinkti: Pranaitie
nė, Malinauskienė ir Griškus.

KOMISIJŲ RAPORTAI
A. Velička raportavo iš bir

želio 3 atsibuvusio lietuvių or
ganizacijų atstovų susirinki
mo. Pranešė, kad nutarė da
lyvauti d i d ž iajame “New 
Yorkas Kare” parade ii' turėti 
savo būrį Sovietų Sąjungos 
flote. Paradas įvyks New Yor
ko miesto gatvėse birželio 13 
d. Lietuvių, komisija suteiks 
daugiau paaiškinimų Laisvės 
špaltose.

Karčiauskas išdavė raportą 
iš atsibuvusios konferencijos 
Rusijai teikti medikalę pagal
bą. Buvę daug delegatų, viso
kių tautų. Visi kalbėtojai iš
reiškę gilios simpatijos Sovie
tų Sąjungos Raudonajai Armi
jai. Tų kalbėtojų išsireiškimai, 
sakė jis, pageidavo, kad Ame
rika ir Anglija turėtų tuojau 
atidaryti vakarų frontą.

Buvo perrinktas vienas de
legatas į LDS Seimą, Chicagoj. 
K. Reiniui prašius jį palmo
suoti, jo vieton išrinktas P. 
Buknys.

Kuopos stovis: Ligonis 1, ei
na prie susispendavimo 1. 
Draugas J. Grubis perstatė 
naujais nariais 1 jaunuolį, 12 
metų amžiaus, ir du suaugu
sius. Kaip matote, 1-rha kuo
pa auga nariais. Tokioj gar
bingoj kuopoj garbė priklau
syti kiekvienam lietuviui-lietu- 
vaitei. Norinti prisirašyti, ma
tykite J. Grubį, 64 Ten Eyck 
St., Brooklyne, antram aukš
te.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

donojo Kryžiaus veiklon :
Įsteigta 3,712 pirmosios pa

galbos klasių su 197,747 lan
kytojais. Visi tie liuosnoriai 
bus pašaukti veikti 174-se pa
silsi© centruose ir 142-se ne
laimių ištiktiems stotyse atsi
tikime atakų iš oro, arba veiks 
bile kur savo susiedijose, kur 
bus reikalinga pirmoji pagal
ba.

Sąryšyje su veikimu apsau
goti miesto gyventojus nepra
žiūrėta ir sunkiau sužeistiems 
gydymas. Vietos sandėliuose 
laikoma šimtas kraujo plaz
mos vienetų, jeigu jo prireik
tų civilinių pagalbai.

Didžiuma gaunamo kraujo, 
tačiau, siunčiama į karo fron
tus. Gerokas skaičius Brook
lyno gyventojų, žmonės viso
kių tautybių ir tikybų, jau 
yra davę kraujo; nuo kovo 
9-tos surinkta 7,575 puskvor-

spėta fondas užbaigti. Tačiau 
dėka apšvietą mylinčių brook- 
lyniečių ir apylinkių lietuvių 
gražiai kooperacijai sukelta 
su virš $230, tai yra — didesnė 
pusė.

Likusi, antroji pusė, bus 
sunkesnė, kadangi daugelis 
greičiausia pasiekiamų jau bu
vo iš pradžių prašyti prisidėti. 
Tačiau reikia tikėtis, jog abie- 
ji—ir tie, kurie jau prisidėjo, 
dar prisidės daugiau, taipgi 
tie, kurie neprisidėjo, pasku
bins prisidėti — pasidarbuos, 
kad apšvietos darbas galėtų 
eiti pirmyn ir kad nereikėtų 
rausti dėl sau pasiimtos, bet 
neatliktos prievolės.

L. K. N.

Einant karo taisyklėmis, 
laikraščių reporteriams už
drausta prie kvarantinos pasi
tikti laivus gavimui žinių..

<♦>
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IRVING PLACE arti 14 St. <fc Union Sq.
GRamarcy -5-9879

Vėlai Rodoma
Kas šeštadlen)

NEPAPRASTA TOLSTOJAUS-eECHOVO PROGRAMA!

“Kreutzer Sonata” čcch°v°“Tlie Bear”
Muzikalis Beethoveno Taipgi: Rusų Liaudies

vaizdavimas Šokiai.

ARTKINO RODO

"RED TANKS"
Matykite Sovietų tankus plaukiant ir lekiant 

j mūši už Sovietų Sąjungą.

Ir dar: Išimtinai! “KAZAKHSTAN” — dokumentali* judis; “Rusų 
Baletas ir Liaudies šokis” ir Naujausios karo žinios judžiuose: 
“U.S.S.R. on the Screen” (No. 2, 1912).

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. apart šeštad., Sokm. 
ir šventadienių.

CTAMĮ V V TUCATDC NftW York- - Tel- wi-7-9686. olrlllLliI itltAlnE 7tb Avė. tarp 41-42 Sts.

(Moksliniai vėdintas oras)

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<♦>

(♦>

<♦>

<♦>
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LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

MIRĖ
Walter Juška, 46 m. am

žiaus, 139 Berry St., Brookly
ne, mirė birželio 4 d., Vete
ranų ligoninėje. Pašarvotas J. 
Garšvos šermeninėje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Bus lai
dojamas šeštadienį, birželio 
(June) 6 d., 10 vai. ryto, Long 
Island National kapinėse.

Brook lyno Navy Yard pa
skelbė pajieškojimą lavintų 
auto mechanikų. Turi būt pi
liečiai.

Šiandien J. Moteikos 
Laidotuvės

Juozas Moteika bus laidoja
mas šeštadienį, birželio 6-tą. 
Išlydės iš LeVandos šermeni
nės, 337 Union Avė., 2 vai. po 
pietų. Laidos Cypress Hills ka
pinėse.

Velionio draugai ir pažįsta
mi prašomi atsilankyti į šer
menis ir laidotuves.’ R.« »

WPA Karo Stampy 
Koncertai

Šį sekmadienį, birželio 7-tą, 
Brooklyn© Muziejaus pirmojoj 
programoj, 1:30 po piet, da
lyvaus WPA WNYC Orkestrą, 
v a d ovaujant Plotnikovui, o 
antrojoj, 4 vai., WPA Karo 
Tarnybos Benas, vadovybėj 
Ger. lasilli. Abiejuose koncer
tuose bus parduodama karo 
stampos.

Birželio 6-tos popietį, 3:15 
vai., Brooklyno Muziejuje, 
Eastern Parkway, dainuos pa
skubusieji WPA Negro Melo
dy Singers, vadovaujami Ulys
ses Elam.

“Raudonieji Tankistai” 
Bus Radijo Programoj

Pirmu kartu kalbančiųjų 
judžių istorijoj iš užrubežinių 
judžių paimta daina radijo 
programai, perduodamai visos 
Amerikos plotme. Taja daina' 
yra “Raudonieji Tankistai,” iš 
naujausios Sovietų f i 1 m o s 
“Raudonieji Tankai,” pirmu 
kartu Amerikoj pradėtos ro
dyti birželio 5-tą, Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
NevV Yorke.

Dainą savo programoms pa
sirinko Fred Waring’as. Jis su 
savo Pennsylvanians ją išpil
dys reguliarėj NBC - Chester
field programoj, priruoštoj 
per Harry Simeone.

Sovietų Sąjungoj, sakoma, 
ta daina labai populiari. Ji ai
di fronto linijose nuo Mur
mansko iki Sevastopolio, o 
taip pat ir visoje šalyje.

Charles Kilpatrick Cook, 
New Yorko Stock Exchange 
viršininkas, nusišovė birželio 
2-rą, savo apartmente, 655 
Park Ave., N. Y. Buvęs nusi
minęs dėl bėdų biznyje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė 

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

Du įkaitintus be leidimo 
pardavinėjime gatvėse Ame
rikos vėliavų, teisėjas paleido 
be bausmės abiem pasižadė
jus už įplaukas nusipirkti ka
ro štampas.

New Yorko City Club pa
reikalavo iš naujo atidaryti 
nagrinėjimą skundų, kad Ed-' 
ward J. Flynn naudojęs mies
to medžiagas gražinimui pri- 
vatiškos nuosavybės.

<♦>

Stay

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminnoja 
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

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. eleveiterlo 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

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

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

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Džluleriai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

CREthT TERMS

i
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