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Oficialiai Amerikos Pranešimai ' k

Australija, birž. 5. — Talkininkų sargybos orlaiviai 
į rytus nuo Australijos tikrai nuskandino du japonų 
subniarinus, taipgi, turbūt, sunaikino ir dar vieną.

tada vadi- 
sušuko:
Hitler!”

Jungtinių 
komandie- 
Vandeny- 
6 d., kad 
ties Mid-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 6. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas

Dar nei vienas nei menševi
kų, nei tautininkų, nei katali
kų laikraštis nėra pasakęs nei 
žodelio už aukojimą Sovietų 
Sąjungos medikalei pagelbai 
O Raudonojoj Armijoj yra de- 
sėtkai tūkstančių lietuvių ka
rių. f

Tai šitaip yra uzsinuortiję 
tų laikraščių redaktoriai anti
sovietizmu.

Ne dėl kitko, kaip dėl šito 
pasveikinimo Hitleriui, tas na
ciškas šlamštas turėjo užsida
ryti. O Tysliava sako: “toks 
geras savaitraštis” buvo!

Juozas Tysliava, kuris nela
bai seniai į padanges kėlė Hit
lerio agentą Vonsiackį, savo 
“Vienybėje” birž. 5 d. sako:

“Gaila, kad toks geras sa
vaitraštis, 
Lithuanian 
turi liautis

O kodėl
geras? Ogi todėl, kad naciams 
užplūdus ir sunaikinus Lietu
vą, “Week” (kuris 
nosi “Jaunimu”) 
“Three cheers for

KRISLAI
Nėra ko džiaugtis.
Gailisi hitlerinės paškustvos.
Apsinuodijimas.
Siūlo L.L.D. pasitarimą.

Rašo A. BIMBA

kokiu buvo The 
American Week, 

ėjęs.”
“Week” buvo toks

“Dar ne visos žinios atė- 
šarvuotlaivius ir tris trans- jo apie mūsų laimėjimus-”

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Lietuviška prohitlerinė spau

da labai džiaugiasi, kad kalė-1 
jiman tapo uždarytas buvęs 
Komunistų Partijos iždininkas 
Robert W. Weiner. Prie jo bu
vo panašiai prikibta, kaip ir 
prie Brow deri o.

Niekas, kas nuoširdžiai ko
voja prieš fašizmą, negali 
džiaugtis persekiojimu komu
nistų.

Hitleris ir Mussolinis atėjo 
galion kaip tik nuslopindami 
komunistinį judėjimą Vokieti
joj ir Italijoje.

Menševikai, kurie iš to la
bai džiaugėsi, paskui patys 
gavo ištaškyti.

Reakcija yra reakcija — 
pradeda slopinimu mažumos, 
paskui smaugia visus.

O pažiūrėkime į Amerikos 
žmones, net į labai aukštus 
valdininkus, į profesionalus, j 
dvasiškius. Jie aktyviai daly
vauja teikime pagelbos Sovie
tui žmonėms ir armijai.

Paminėjimui vienų metų su
kakties nuo Hitlerio užpuoli
mo ant Sovietų Sąjungos, A- 
merikoje birželio 22 d. bus 
specialė diena. Visur bus ren
kamos aukos Sovietų paramai. 
Ištisa savaitė bus pašvęsta tam 
prakilniam darbui.

Ar žinote, kad iki šiol A- 
merikoje sukelta apie šimtas 
milijonų dolerių sušelpimui 
nuo karo nukentėjusių žmonių 
Europoje? Gi iš tos didelės su
mos Sovietų Sąjungos žmo
nėms, kurie daugiausia yra 
nukentėję, tėra tekę vienas 
milijonas!

Kunigų “Draugas” (birž. 
3 d.) begėdiškai agituoja, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
neduotų pagelbos Sovietų, ko
votojams.

siūlo laikyti
Draugijos 

Lietuviu

Chicagojc

Detroitiečiai
Lietuvių Literatūros 
konferenciją laike 
Darbininkų Seimo.

LDS seimas įvyks 
liepos 20 dieną.

Jie sako, kad vistiek daugu
ma seimo delegatų bus LLD 
nariai. Jie galėtų vieną kurį 
vakarą atlaikyti susirinkimą ii 
pasitarti draugijos reikalais.

Jie pataria centro sekreto 
riui paraginti LLD kuopas da
lyvauti LDS seime.

Detroitiečių sumanymas pa
darytas labai pavėluotai. LDS 
seimo delegatai jau beveik vi
si išrinkti. Todėl LLD kuopų 
raginimas nieko nebepagelbės, 
nebent jos tiesiog rinktų ir 
siųstų delegatus į tokią konfe
renciją. O prie tokios konfe
rencijos reikėtų geriau prisi-

No. 133 LAISVES ANTRA^fonM%T?wMS878TREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 8, 1942Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV

AMERIKA LAIMI DIDŽIULĮ JURU MŪŠĮ PRIEŠ JAPONUS
Nuskandinta bei Su 

žeista 13 Karinių 
Japonijos Laivų

E XT R A

AMERIKOS LAKŪNAI VĖL 
DAVĖ KAILIN JAPONAM

Japonų Karo Laivai 
Sumušti, Bėga nuo 

Amerikos Jėgų

Pearl Harbor, Hawaii. — 
Admirolas Chester W. Ni- 
mitz, vyriausias 
Valstijų laivyno 
rius Ramiajame 
ne, pranešė birž. 
amerikinės jėgos 
way sala nuskandino du ar-|

porto laivus su kareiviais 
ir pabūklais.

Dar tęsiasi didis jūrų 
mūšis tarp Amerikos ir Ja
ponijos karinių laivų ir at
rodo, kad amerikiečiai “lai
mes tą milžinišką ir svar
biausią mūšį,” sako admi
rolas Nimitz: “Dabar ame

ba tris Japonijos karo lai- rikiečiai jau dalinai atker- 
vus — lėktuvų išvežiotojus šijo” japonams už viliūgin- 
su visais ant jų buvusiais j gą jų užpuolimą Perlų Uos- 
orlaiviais; sunkiai sužeidė į to, ir “mūsų kerštas nebus 
vieną ar du kitus priešų užbaigtas, kol Japonija bus 
lėktuvlaivius, tris didžiu- padaryta bejėge jūroje, 
liūs karo laivus, keturis;

Washington, birž. 5. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas išleido tokį pranešimą:

Burma:
Generolas majoras Lewis H". Brereton praneša, kad 

didieji Amerikos bombanešiai, vadovaujant kapitonui 
Fr. D. Sharp’ui, atakavo japonų laivus ir prieplaukas 
Rangoon uoste dienos laiku birž. 4. Kadangi buvo tirš
ta ūkana, tai sunku pasakyt, kiek padaryta priešams 
nuostolių.

Dvylika japonų kovos lėktuvų užpuolė būrį ameriki
nių orlaivių; priešų priešlėktuvinės kanuolės taip pat 
smarkiai šaudė į mūsų orlaivius. Amerikiečių lakūnai 
nušovė žemyn du japonų orlaivius; jie, turbūt, sunai
kino ir dar vieną priešų orlaivį. Nesugrįžo vienas 
amerikiečių orlaivis.

nų karo didlaivį, vieną lėk
tų vlaivį ir bendrai padarė 
labai didelių nuostolių jūri
nėms priešų jėgoms.

Amerikos bombanešiai į- 
kandžiai vejasi rūkstančius 
atgal Japonijos karo lai
vus.

Kiti pranešimai sako, kad 
Japonijos karo laivai, kurie dar nepasibaigė didysis A- 
dar gali bėgti. merikos ir Japonijos karo

Patvirtinta, kad Ameri- ' laivų mūšis, didžiausias iš 
kos submarinai ir orlaiviai1 visų, kurie bet kada įvyko 
sunkiai sužalojo vieną japo-i Ramiajame Vandenyne.

Honolulu, Hawaii. —Pra
nešama, kad Jungtinių Val
stijų kariniai laivai ir or-| 
laiviai labai sužalojo kelis 
japonų karo laivus ties 
Midway sala, 1,150 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Ha
waii salų. Teigiama, kad 
visais garais bėga atgal tie

Sovietai Sunaikino 10 
Vokiečių Laivy ir 

40 Orlaivių

laivais 
Hitlerio

Lenin-

Maskva, birž. 7. — Š tur
giniai Sovietų orlaiviai 
smigikai nuskandino Balti
jos Jūroje dešimt' Vokieti
jos laivų su nacių kariais, 
ginklais ir amunicija. Sup
rantama, jog tais 
buvo gabenama 
kariuomenė prieš 
gradą.

šeštadienio pranešimas 
teigė, kad Sovietų oro jė
gos nušovė žemyn 40 vokie
čių orlaivių per dieną.

Vienoje fronto dalyje so
vietinės jėgos sunaikino 16 
nacių tankų ir užmušė 500 
jų kareivių.

Kalinino fronte partiza
nai suardė vokiečių trauki
nį ir tuo būdu užmušė 250 
priešų; sunaikino jų amu
nicijos sandėlį ir 1,300 jar-

London. — Iš oro nu
traukti fotografiniai pavei
kslai rodo, kad tūkstantis 
.anglų orlaivių, bombarduo
dami Cologne, vakarinėje 
Vokietijoje, sunaikino aš- 
tuonias ketvirtaines mylias 
to miesto su fabrikais ir ki
tais svarbiais pastatais.

Chungking, Chiniją. — 
Chinai vėl atmušė įnirtusią 
iaponų ataką prieš Chuh- 
sien miestą, kaip sako ofi- 
nalis Chinijos pranešimas.
rnošti. Ant greitųjų sušaukta 
naudos duotų labai mažai.

Tačiau gal nors dalį detroi
tiečių sumanymo būtų galima 
nabandyti. Tai yra, tie LDS 
^eimo delegatai, kurie yra LLD 
rariai, gal galėtų surasti laiko 
susieiti ir pasitarti draugijos 
•eikalais. Toks pasitarimas, ži
noma, blogo nepadarytų. Gal 
dar prisidėtų prie pakėlimo 
organizacijos reikalu ten, kur 
:ie yra pusėtinai apleisti.

šiuo reikalu galės pakalbėti 
Centralinis Komitetas, 
susirinks pabaigoje šio 
šio.

kuris 
mėne-

Amerikos įspėjimas 
Suomijai

Washington. — Amerikos 
valstybes ministeris Cor
dell Hull pareiškė, jog ši 
šalis labai atydžiai tėmija, 
ar Suomija (Finliandija) 
pradės plačiau bendradar
biaut su Hitleriu prieš So
vietų Sąjungą ir kitas Jun
gtines Tautas.

Washington© diplomatai 
supranta, kad Amerika pa
skelbtų karą Suomijai, jei
gu suomių valdžia darytų 
tolesnius karinius žingsnius 
prieš Sovietus.

(Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad vokiečiai su su
omių pagalba greitu laiku 
šturmuos Leningradą ir 
atakuos Murmansko - Le
ningrado geležinkelį.)

Nepaprastas Sovietą 
Oro Narsuolis

Maskva. — Sovietų lakū
nas Chobicov’as galais savo 
lėktuvo sparnų bei prope
leriu sunaikino tris vokie
čių orlaivius, kol jo paties 
amerikinis lėktuvas nukri
to ir sudužo. Chobicovas la
bai sužeistas, bet pasveiks.

Tokio/—Japonai skelbia, 
kad jie užėmę Chuhsien 
miestą.

Japonija Kaipo Vichy 
Francijos Talkininkė

London. — Japonijos sub- 
marinai atakavo Anglijos 
karinius laivus Diego Sua
rez uoste, Madagaskaro sa
loje, valdytoje Vichy Fran
cijos. Japonai pasakojo, 
būk jie sunkiai sužeidę vie
ną Anglijos karo didlaivį 
ir vieną šarvuotlaivį. Anglai 
sako, kad tai tuščias japonų 
pagyras.

Japonų lindimas į Mada
gaskaro salą parodo, kad jie 
veikia kaip talkininkai 
Francijos Petaino - Lavalio 
valdžios, bendradarbiaujan
čios su Hitleriu.

SOVIETINIAI ORLAIVIAI
SKAUDŽIAI GILIA NACIUS

sako :
Birž. 5 d. buvo vietinių kautynių kai kuriose fronto 

dalyse, kur veikė ir žvalgai.
Birž. 4 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto daly

se sunaikino bei sunkiai sužeidė 20 vokiečių tankų, 75 
trokus su kareiviais ir reikmenimis, tris gazolino san
dėlius, 60 vežimų su karinėmis medžiagomis, 18 prieš- 
orlaivinių ir lauko kanuolių ir penkias mortiras, ir su
sprogdino amunicijos sandėlį, taip pat suaardė vokie
čių orlaivių daržinę, sudaužė 40 jų geležinkelio vago
nų ir dalinai sunaikino iki penkių kuopų vokiečių pės
tininkų.

170 
vei-

sto-

Maskva, birž. 5. — Sovietų kariuomenė vienoje daly
je Kalinino fronto atmušė kelias vokiečių pėstininkų 
atakas. 400 vokiečių buvo užmušta bei sunkiai sužeis
ta.

Kitoje fronto dalyje raudonarmiečiai užmušė 
vokiečių, sunaikino kiekį jų kanuolių ir išmušė iš 
kimo tris vokiečių tankus.

Sovietų lakūnai užklupo didelę vokiečių lėktuvų
vykią ir sunaikino daugiau kaip 20 jų orlaivių, taipgi 
sužeidė daug priešų orlaivių. Sovietiniai lėktuvai svei- 
gi sugrįžo į savo stovyklą.

Vokiečių pėstininkai mėgino įvaryt kylį į Sovietų 
linijas Briansko fronte, j pietų vakarus nuo Maskvos. 
Sovietų artileristai leido priešams prisiartint, o paskui 
paleido naikinančią ugnį iš savo kanuolių. Vokiečiai 
tapo atmesti iki pirmesnės jų pozicijos. Jie prarado 
280 savo karių, užmuštų.

Naciai Sušaudė 208 
Nekaltus Cechus

Daug Amer. ir Angly 
Atplaukė Indijon

įrodyta kad Japonai 
Vartoja Nuody Dujas 

Prieš Chiniją

Sovietų Orlaivynas Šil
tai Sveikina Ang

lijos Lakūnus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskelbė, 
jog valdiški tyrinėjimai į- 
rodė, kad japonai vartoja 
nuodingas dujas kare prieš 
Chiniją, tai Amerika daug- 
meniškai panaudos tokius 
gestis prieš japonus, kaip 
stropiai įspėjo prezidentas.

Tarptautinė 1925 metų 
sutartis uždraudė kariaut 
nuodingomis dujomis. Ta 
sutartis buvo pasirašyta ir 
Japonijos.

Siūloma Amerikos Ka
reiviams po $46 Al

gos per Mėnesį

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad daugmeniški 
Anglijos orlaivių žygiai 
prieš hitlerininkus galės pa
tarnaut kaip žingsnis į An
glijos - Amerikos antrą 
frontą prieš nacius Europo
je.
• Raudonosios Armijos oro 
jėgų komandierius genero- 
las A. Novikovas pasiuntė 
telegramą Anglijos oriai vy
no komandai, šiltai sveikin
damas anglų lakūnus už 
‘'sėkmingus, plačius ir pui
kius žygius prieš bendrąjį 
mūsų priešą — hitlerinę 
Vokietiją.”

Berne, Šveic. — Nacių 
radijas paskelbė, kad hitle
rininkai Čechijoj - Moravi
joj sušaudė jau 208 (nekal
tus) asmenis už tai, jog kas 
tai kitas mirtinai sužeidė 
Reinhardą Heydrichą, Hit
lerio paskirtą Čechijai “glo
bėją” ir slaptosios policijos 
komandierių tame užimta
me krašte, — Hitlerininkai 
palaidojo Heydrich ą su 
“kunigaikštiškomis” cere
monijomis.

Naciai areštuoja vis dau
giau ir daugiau cechų.

London. — Labai didelis 
skaičius amerikiečių ir an
glų kariuomenės su įvai
riais pabūklais atplaukė į 
Indiją,; Anglijos koloniją. 
Juos atgabeno didžiulis bū
rys Ąmerikos ir Anglijos 
laivų; kurie visi sveiki pa
siekė Indiją.

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių atstovai 
susitarė, kad eiliniams ka
reiviams ir jūreiviams būtų 
mokama nuo pat pradžios 
po $46 algos per mėnesį, o 
pirmos klasės kareiviams ir 
jūreiviams po $52.

Dar nežinia, ar pilni po
sėdžiai senato ir kongreso 
atstovų rūmo užgirs tokias 
algas kareiviams ir jūrei
viams.

Senatas pirmiau buvo nu
balsavęs $42 eiliniams ka
reiviams ir jūreiviams per 
mėnesį, o kongreso atstovų 
rūmas — po $50.

Dabar kareiviai ir jūrei
viai tegauna tiktai po $21 
mėnesiui per keturis pir
muosius tarnybos mėnesius, 
o paskui po $30 per mėne
sį.

Japonai už 10 Myl. nuo 
Indijos Rubežiaus

Numato Antrą Frontą 
Prieš Hitlerininkus

■ Washington. — Japonų 
orlaiviai ir karo laivai tik 
mažai nuostolių tepadarė 
amerikinei Midway salai, 
kaip oficialiai pranešama.

Washington. — Politiniai 
tėmytojai pranašauja, kad 
Francijos gyventojai sukils 
prieš nacius, kai bus atida
ryta antras karo frontas 
prieš Hitlerį, vadovaujant 
Amerikos kariuomenei.

Angly Orlaiviai Neat- 
laidžiai Bombarduoja 

Hitlerininkus
London. — šeštadienį 

dienos laiku vėl šimtai An
glijos orlaivių pleškino na
cių pramonės miestus 
Ruhr srityje, vakarinėje 
Vokietijoje.

Per paskutines septynias 
dienas trys tūkstančiai an
glų orlaivių degino ir ardė 
kariniai svarbius punktus 
vakarinėje Vokietijoje, už
imtoj Francijos dalyj, Bel- 
logne mieste.
gijoj, Holandijoj ir Breme
no srityje, šiaurinėje Vo
kietijoje.

Per tuos žygius anglai 
prarado 113 orlaivių.

Fotografiniai paveikslai, 
nutraukti anglų lakūnų, ro
do, kad Anglijos orlaiviai 
sunaikino “Vulcan” ir kitus 
hitlerininkų fabrikus £o-

Anglai Libijoj Sudaužė 
Nacių Ataką

Cairo, Egiptas. — Aųglų 
ir Laisvųjų Francūzų ka- 

rubežiaus. Anglai ir ameri- riuomenė skaudžiai sumušė 
kiečiai pasiruošę aštriai pa- nacius ir italus, ' dariusius 
sitikt japonus, jeigu japo- ataką prieš Bir Hacheim, 
nai mėgintų žengt per In- Libijoj.
dijos sieną. ----------------

London. — Japonų ka
riuomenė atmaršavo į Ho- 
maliną, Burmoj, arčiau ne
gu už 10 mylių nuo Indijos

---------------- Cairo, Egiptas. — Ang-
Maskva, birž. 7. — So- lai įvarė kylį į nacių pozici- 

vietų jėgos per dieną už- jas į vakarus nuo Knights- 
mušė apie 1,000 vokiečių. bridge, Libijoj.
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Trys Metai Karo
Turčių dienraštis “The Wall Street 

Journal” (iš birželio 5 d.) skelbia, kad 
Jungtinių Valstijų prezidentas Roose- 
veltas pranašaująs, jog šis karas tęsis 
dar du metus ir pusę. Laikraštis nuo 
savę prideda daugiau davinių, tvirtinan
čių tąsias pranašystes. Girdi, kongre
sas tik šiomis dienomis autorizavo sta
tyti daugybę laivų, kurie bus naudojami 
Japonijos sumušimui. Bet tie laivai te
galės būti užbaigti tik 1943 metų pabai
goje ir bus galima naudoti karui tik 
1944 metais.

. Toliau šis dienraštis daro tokias pra
našystes: Per sekamus šešis mėnesius 
Vokietija bus puolama tik iš oro; nei jo
kio fronto Europoje šiemet Jungtinės 
Tautos neatidarysiančios. Britų puoli
mai iš oro bus koncentruojami daugiau
siai ne ant Vokietijos, bet ant Franci jos 
pakraščių.

Per sekamus šešius mėnesius Jungti
nės Tautos turėsiančios du didelius už
davinius: Aprūpinti Sovietų Sąjungą ir 
Chiniją reikmenimis, kad jos galėtų 
muštis.

Šitokias pranašystes daro stambiojo 
kapitalo organas. Nereikia nei aiškinti, 
kad tokios pranašystės ne stiprina, bet 
silpnina mūsų karines pastangas.

Mes nesame joki specijalistai milita
riniuose žygiuose, bet manome, kad tos 
pranašystės yra paremtos keistomis teo
rijomis. Mums rodosi, kad šiemet, tuo
jau Jungtinės Tautos turėtų atidaryti 
antrąjį frontą Europoje. Jeigu šiemet 
Hitleris būtų galima sunaikinti Europo
je, tuomet su Japonija problema išsiriš- 
tų lengvai, nelaukiant 1944 metų. Nes 
nugalėjusios Vokietiją, Jungtinės Tau
tos galėtų pasiimti jos laivus, galėtų su
koncentruoti savo laivus, naudojamus 
Atlantike, ir juos panaudoti sumušifnui 
Japonijos, nelaukiant, iki paminėtieji 
laivai bus pastatyti.

Reikia turėti vilties, kad tas, ką sa
ko stambiojo kapitalo organas, bus ne
teisinga. Reikia tikėtis, kad šiemet Hit
leris bus sunaikintas, o sekamų metų 
pradžioje to susilauks jo partnerys Ra
miajame Vandenyne.

talikai ir švaresnieji socijalistai.
Nuo dabar su kiekviena diena komu

nistų įtaka Vokietijos liaudyje vis didės, 
augs. Kas to nežino, tas nieko nežino!

Atsteigtas Tolstojaus Muziejus
Hitlerio go vedos, užėmusios Jasnają 

Polianą, išniekino pasauliniai garsaus 
rusų rašytojo Levo Tolstojo muziejų. 
Jie apiplėšė jį, rakandus sulaužė, namą 
padegė, Tolstojaus kapą apibjauriojo.

Prieš šešis mėnesius Raudonoji Armi
ja ištrenkė barbariškas Hitlerio jėgas iš 
Jasnajos Polianos. Sovietų vyriausybė, 
nepaisant, kad ji dabar labai užimta ki
tais darbais, tuojau įsakė atsteigti Levo 
Tolstojaus muziejų. Ir jis atsteigtas.

Eilė korespondentų, jų tarpe ir Sofija 
Tolstojūtė, Levo anūkė, aplankė Levo 
Tolstojaus muziejų. Jis atsteigtas pa
stangomis raudonarmiečių, darbininkų, 
profesorių, akademikų ir kitų Sovietų 
šalies piliečių.

• Levo Tolstojaus muziejus pasipildė 
vieną sekciją, būtent: “Fašistų Barba
rizmas.” Toj sekcijoj patalpinta paveiks
lų rėmai, iš kurių fašistai pavogė bran
gius piešinius, ir atvaizdai-fotografijos 
—nacių barbarizmo, kokį jie buvo at
likę Tolstojaus muziejuje.

Nepavyko fašistams visiškai sunaikin
ti rusų liaudies rašytojo muziejų. Juo la
biau nepavyks jiems sunaikinti liaudis, 
kuri myli laisvę, kultūrą, žmoniškumą ir 
civilizaciją!

Dėl Jųjų Niautynių
“Vilnis” rašo:
“Smetonininkas Karpius apznaimino 

savo laikraštyje, kad jis pasitraukia iš 
vadinamos ‘Amerikos Lietuvių Tarybos?

“Ta taryba yra mirusi raidė. Prigulė
jimas prie jos ar pasitraukimas visiškai 
nieko nereiškia.

“Jau metai laiko kaip jta taryba ne
egzistuoja.

“Du jo nariai, šimutis ir Grigaitis, 
parodė publikai savo snapus, užgirdami 
neseniai sukurtą ‘Tautinę Lietuvių Ta
rybą,’ kuri susideda iš klerikalų, ‘so
cialistų’ ir pusiau tautininkų.

“Apie Karpiaus pasitraukimą ‘Drau
gas’ atsiliepia pašiepiančiai: ‘Boba iš ra
tų — ratams lengviau.’ Jei tos tarybos 
nariai yra ‘bobos,’ tai vietoj trijų ‘bo
bų’ pasiliko tik dvi.

“Marijonų organas sako, kad Karpius, 
vis viena, neatstovavo jokios organiza
cijos. O ką atstovauja ‘boba’ Grigaitis?

“Chicagos lietuviškas ‘socializmas’ jau 
seniai paleistas su visais keturiais vė
jais. Pasiliko tik devintas vanduo nuo 
kisieliaus.

“Grigaičio ir Šimučio pareiškimas, kad 
jie dar gyvi ir sudaro ‘tarybą’ parodo 
ne ką kitą, kaip tik jų įsisvajojimą, kad 
jie ką nors reiškia.

“Žmonės gardžiai nusikvatos, pamatę 
susiženijimą mirusio ‘socializmo’ su gy
vu klerikalizmu.”

Finliandija Yra Mūsų
Priešas

Komunistai Vokietijoj Tebeveikia
Vienas Amerikos spaudos korespon

dentas, J. Graffis, sugrįžęs šiomis die
nomis iš Vokietijos, pasako įdomių da
lykų apie Vokietijos komunistus. Pasi
rodo, kad jie, pavaryti palėpėn, veikia 
visu smarkumu ir jų visur surasi. Jų 
yra kariuomenėje, jų yra fabrikuose, jų 
yra krautuvėse, jų yra gatvėse. Komu
nistinė propaganda nuolat pasirodo vi
sokiose formose.

Korespondentas mano, kad, tuomet, 
kai ateis Vokietijos žmonių sukilimo 
prieš Hitlerį valanda, komunistai stovės 
to sukilimo galvinyje, jo vadovybėje.

Aišku, mums šis korespondento pa- 
reiškiams nėra jokis naujas atidengi
mas, nes mes visuomet sakėme, jog ko
munistinis judėjimas negali būti išnai
kintas ten, kur jam yra sąlygos; jo iš
naikinti negali jokios priemonės, — net 
ir žiauriausios, kokias naciai naudoja. 0 
Vokietijoje komunistiniam judėjimui są
lygos šiuo tarpu kaip tik bręsta. Jeigu 
užpernai ir pernai, kai Hitleris vis lai
mėjo naujas teritorijas, jam pavyko pa
laikyti daugelį žmonių savo pusėje, tai 
dabar, kai jam pradeda nesisekti, kai 
Vokietija išgyvena baisius laikus, ir dar 
baisesni ateina, tie žmonės j ieško išei
ties, tik jau ne hitlerizme, be savo jėgo
se.

Be abejo, Vokietijos komunistai yra 
sudarę bendrą frontą su kitų demokra
tiniai nusistačiusių sluoksnių bei sriovių 
žmonėmis. Komunistams gelbsti ir ka

Hitleris Dreba Dėl Savo Likimo
Gaunama daugiau žinių, kad tarpe 

Hitlerio ir jo fašistinių generolų eina 
pjovynės. Daug vokiečių generolų mirė 
nuo “apopleksijos,” “širdies ligos” ir pa
našiai. Niekas nežino tikros jų mirties 
priežasties. Pačioje Vokietijoje eina gir
dai, kad parašiutistų generolą Udet, So
vietų fronte, nužudė patys geštapinin- 
kai.

Hitlerio šaika slepia nuo žmonių ži
nias apie užmuštus ir žuvusius karius. 
Bet juk to negalima amžinai paslėpti. 
Kaip fašistai nenorėtų, bet jie jau pa
tys pradeda prasitarti, kad kare prieš 
Sovietų Sąjungą netekę 1,600,000 karių. 
Žinoma, tai yra nacių melas; jie bent 
tris kartus tiek karių neteko.

Kada Anglijos lėktuvai pradeda masi
niai bombarduoti Vokietijos centrus, jei
gu jie tą palaikytų nuolatos, nors per 
mėnesį laiko, tuo pat kartu atidarytų 
frontus prieš hitlerizmą iš Norvegijos, 
Holandijos, Belgijos, Francijos, Italijos, 
tai aišku, kad hitlerizmas dar šiemet tu
rėtų žlugti, po Jungtinių Tautų smū
giais.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE
BONDS
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Jungtinių Valstijų kong
resas ir senatas nutarė pa
skelbti karą Hitlerio talki
ninkėms: Rumunijai, Ven
grijai ir Bulgarijai. Aišku, 
kas šiandien yra priešas 
Sovietų Sąjungos, tas yra 
priešas ir Anglijos, ir Ame
rikos ir kitų talkininkų.

Bet tuo pat kartu apsi
lenkta su karo paskelbimu 
Finliandijai. Kodėl? Argi 
Finliandija nėra bjauriau
sias priešas Sovietų Sąjun
gos, Amerikos talkininkės? 
Argi Finliandijos fašistai 
negrumo j a Leningradui ? 
Argi Finliandijos fašistai 
nelaiko nukirtę Leningrado 
-Murmansko gelžkelį, ku- 
riuomi Amerikos reikmenys 
siunčiami Sovietų Sąjun
gai? Argi Finliandijos fa
šistai nėra nuo senai Hitle
rio talkininkai?. Taip, jie 
tokiais yra!

Faktais įrodyta, kad 
Finliandijos p r o v okacinis 
karas prieš Sovietų Sąjun
gą, 1939-1940 metais, buvo 
pradėtas pagal Hitlerio pla
ną, kad jo pagelba iššau
kus karą tarpe Anglijos, 
Francijos iš vienos pusės ir 
Sovietų Sąjungos iš kitos 
pusės.

Faktas yra, kad Hitleris 
padarydamas iš pasalų už
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos, birželio 22 dieną, 1941 
metais, kartu tokį pat už
puolimą padarė ir iš Fin
liandijos, nes Finliandijos 
valdžia iškalno leido Hitle
riui ten suvežti armiją. Hit
leris viešai paskelbė, kad 
greta su Vokietija, Rumu
nija eina ir Finliandija.

Faktas yra,’ kad Anglija 
reikalavo Finlaindi j os, kad 
ji sulaikytų karą prieš So
vietų Sąjungą, tai Finlian
dijos fašistai atsisakė tą 
padaryti ir Anglija paskel
bė Finliandijai karą.

Faktas yra, kad kada 
Jungtinės Valstijos reikala
vo iš Finliandijos sulaikyti 
karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tai į tą reikalavimą pirma 
atsakymą davė Vokietijos 
naciai Berlyne, o tik paskui 
Finliandijos fašistai pa
kartojo. Ir Finliandijos fa
šistai atmetė SSSR, siūlo
mą jiems taiką.

Faktas yra, kad Finlian
dijos fašistų armija ir jos 
teritorija yra naudojama 
puolimui ant Murmansko, 
Murmansko gelžkelio, So
vietų Karelijos ir Leningra
do, kas prailgina Sovietų 
Sąjungos karo frontą ant 
500 mylių ir tuo būdu su
silpnina Raudonosios Ar
mijos jėgas sunaikinimui 
hitlerizmo, to vyriausio A- 
merikos ir visų Jungtinių 
Tautų priešo. Finliandijos 
teritorija tarnauja ir nacių 
submarinų bazėmis užpuoli
mui ant Amerikos ir Angli- 

, jos laivų, plaukiančių į 
Murmanską. Iš Finliandijos 
teritorijos skandinami Ame
rikos laivai ir žudomi jūrei- 
•viai.

Dar daugiau, tik šiomis 
v dienomis paskelbta, kad 
banditas Hitleris lankėsi 
Finliandijoj pas fašistą ge
nerolą Mannerheim ir darė 
planus naujam puolimui ant 

.Leningrado, Murmansko ir 
.nukirtimui kelio iš Mur
mansko į Sovietų Sąjungą. 
,Su Hitleriu buvo kartu ir 
jo štabo viršininkas gene
rolas Keitei, kas aiškiai pa
rodo, kad tai nebuvo Man- 
merheimo gimtadienio proga 
.vizitas. Fašistas Manner
heim savo kalboj į Hitlerį 
.ir Keitelį kreipėsi juos va
dindamas “ginklo broliais”

ir didžiavosi, kad “Vokie
tijos garbingoji armija ve
da bendrą karą su Finlian
dijos armija.” Ir pasaulio li
kimą mato tik Hitlerio lai
mėjime, tai yra Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Ameri-

Dienraštis “Daily Wor
ker” iškėlė apkaltinimą, kad 
Washingtone sėdįs Finlian
dijos atstovas, besinaudoda
mas “neutralės” valstybės 
teisėmis, visur įlenda, suži
no ir informuoja apie A- 
merikos laivų išplaukimą ir 
nacių submarinai skandina 
tuos laivus.

Jungt. Valstijų karo lai
vyno departmentas prane
šė, kad nuo mūsų karo pra
džios Atlanto Vandenyne 
priešo submarinai jau nus
kandino 250 laivų. Tai bai
sūs nuostoliai!

“Daily Worker” rašo, kad 
Finliandijos atstovas, besi
naudodamas “neutrališkos” 
valstybės teisėmis, turi ga
limybę pastatyti savo šni
pus kiekvienoj prieplaukoj, 
kiekvienoj svarbioj vietoj, 
per juos surinkti žinias apie 
laivų išplaukimą ir atplau
kimą, apie kitus dalykus, tą 
.viską pranešti į Helsinkus, 
o iš Helsinkų praneša į 
Berlyną, iš Berlyno radio 
bangomis nacių submari- 
nams. Nors kelias ilgas iš 
Amerikos į Finliandiją, iš 
Finliandijos į Berlyną ir 
tada submarinams, bet nau
dojantis slaptraščiu per ra
dio bangas tas žinias sub
marinams galima perduoti 
į kelis desėtkus minučių!

Ir kaip ilgai Washingto
ne sėdės Finliandijos atsto
vas, o kituose Amerikos 
miestuose jos konsulai, kaip 
ilgai jie naudosis “neutrali- 
škų” diplomatų teisėmis, 
taip ilgai Amerikos laivams 
bus didžiausias pavojus.

Juk kiekvienam yra aiš
ku, kad Finliandija buvo ir 
yra Hitlerio talkininkė, kad 
jos visas valstybinis ir šni
pų aparatas veikia išvien 
su Hitlerio aparatu. 
Finliandijos atstovai yra 
mūsų kraštui lygiai pavo
jingi, kaip ir Anglijai, ir 
Sovietų Sąjungai. Finliandi
jos “diplomatai” yra Ame
rikai lygiai pavojingi, kaip 
fašistinės Ispanijos arba fa
šistinės Vichy Francijos at
stovai.

Kol jie bus laisvi, kol jie 
naudosis “neutrališkų” ša
lių atstovų teisėmis, kol jie 
sėdės Amerikoje, tol dau
giau ir daugiau bus pavo
jaus Amerikos plaukiojan- 
tiems laivams, Amerikos jū
reiviams, Amerikos žmo
nėms. Kol jie bus pas mus, 
tol daugiau kliūčių mes tu
rėsime karo laimėjimui, tol 
daugiau kainuos Amerikos 
žmonėms pinigų ir gyvasčių 
mūsų teisių, demokratijos, 
laisvės apgynimas ir karo 
laimėjimas prieš “Ašį”.

Kas gi yra “Ašis?” Ašį 
sudaro naciška Vokietija, 
fašistinė Italija, fašistinės 
Finliandija, Rumunija, Ven
grija, Bulgarija ir fiktyviai 
sudarytos Hitlerio pastum- 
dėliškos valdžios nacių pa
vergtose šalyse. Negalima 
sėkmingai v.esti karą prieš 
vienus “Ašies” narius, tuo 
pat kartu paliekant kitiems 
laisvas rankas veikti prieš 
mus. Finliandijos fašistinė 
valdžia priešakyje su Risto 
Riti ir carišku generolu 
Mannerheim yra tokis pat 
mūsų priešas, kaip naciška 
Vokietija, fašistinė Italija, 
samurajišįa Japonija ir ki
tos “Ašies” valstybės.

D. M. š.

Korikas budelis daugiau nebemindžios mūsų žemės! 
Dešinėje: Reinhard Heydrich, vokiečių gestapo virši
ninkas, vadinamas koriku, kurį prieš savaitę laiko Če- 
choslovakijos patrijotas pašovė ir nuo to jis pastipo. 
Bet už tai vokiečiai jau nužudė virš 200 cechų patri- 
jotų.

RAUDONASIS KRYŽIUS TVARKYS PAŠTĄ 
AMERIKOS KARO BELAISVIŲ JAPONIJOJE
Amerikos Raudon. Kry

žius pareiškė, kad laiškai, 
adresuoti Amerikos karo 
belaisviams nuo šeimų ir 
draugų šioje šalyje galės 
būti siunčiami per Interna
tional Red Cross Commit
tee, Geneva, Switzerland. 
Laiškų negalima bus siųsti 
ligi vardai belaisvių nebus 
patikrinti oficialiame pra
nešime.

Marshal General Karo 
Departmento neseniai išlei
do vardus 120 asmenų, ku
rie buvo paimti japonų į 
nelaisvę Wake Saloje.

Ligi bus suteikta plates
nių informacijų, laiškai ka
ro belaisviams turi būti 
adresuojami sekamai:
Vardas, pavardė,
Laipsnis ir kokioje tarny

bos šakoje.
Formerly of (vardas vie

tos iš kur buvo paimtas) 
Amerikietis, Karo Belais

vis Japonijoj
c/o International Red

Cross Committee

Geneva, Switzerland.
Pavyzdin:

John Doe,
Private, Infantry 
Formerly of Wake

(arba Guam, etc.) 
American Prisoner of War 

in Japan
c/o International Red 

Cross Committee, 
Geneva, Switzerland.

Vietoje pašto ženklelio, 
reikia parašyti —“Prisoner 
of War Mail, Postage 
Free.”

•Laiškai karo belaisviams 
siunčiami post-free (dy
kai), pagal parūpinimus 
Red Cross Sponsored Con
vention, 1929 m., ir Cairo 
Postal Convention 1934 m. 
Ligi šiol dar nepadaryta 
sutvarkymai dėl laiškų in
ternuotiem civiliam. Sten
giamasi ir jiems padaryti 
dykai. Kol kas reikia dėti 
ženklelius ant jų laiškų.

Karo belaisviams Japo
nijoj dar negalima siųsti 
jokių pakietų arba pinigų.

GYVENIMO IRONIJA

Matosi jo nuogas kūnas, 
Jis tam seniui su barzda 
Ką tai rodo su lazda.

Kits mizernas jaunikaitis, 
Regli tokis, kaip Valaitis, 
Su kaltūnais ant ausų, 
Ko tai prašo iš visų.

O čionai, ant pilvo gulįs, 
Plikas vyras, kaip Baniulis, 
Ir jo guolis plikas, kietas, 
Gal ir jis yra poetas.

Čia, New Yorke, daug da- 
lykų

Galite matyt už dyką;
Mūrai tokie dideli, 
Kad pasiekt jų negali.

Plačios gatvės išsiraitę, 
Galite važiuot ir eiti;
O per Bowery kai eisi," 
Tokį vaizdą atrasi:—

Tarpduryje, pasišiaušęs, 
Riogso vyras nesiprausęs; 
Tokia išvaizda naiva, 
Ilgas, tartum Tysliava.

Trečias su barzda ir senas, 
Regli Smetona Antanas,— 
Panašus į jį visai,— 
Guli gatvėje, skersai.
Kitas vėl toks nelaimingas, 
Bet ekzakli tipas Klingos, 
Su cigaro galiuku, 
Kaso plikę be plaukų.
Vienas diktas, kaip Bačiū- 

nas, j

O gi šis, kaip Jurgelionis,— 
Myli arklius, myli žmo

nes,—
Suliesėjęs ir baisus, 
Tėmija arklių reisus.

Vienas kelnes pasiraitęs, 
Stovi kreivas, kaip Strimai

tis,
Stovi, stovi taip ilgai,— 
Jam gal rūpi pinigai...

Vienas storas ir mažiukas, 
Lygiai tokis, kaip Karpiu- 

. kas,
Buvęs kitados žmogus, 
Kramto purvinus nagus.
Panašumai šie juokingi, 
Iš esmės yra reikšmingi, 
Turį daug tiesos šventos— 
Tai ironija gamtos.
Kai žmogus neprogresuoja, 
Laikas nuspiria jį koja, 
Ir sumaišo su kitais, 
Taip pat koja paspirtais.

Prof, Krienas.
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Edvardas Volteris ir Lietuvių
German izavimas

“Iš šiaurės kultūros yra ki
lę germanai, o iš Zedmaro

Buvusis lietuvių “atbudi
mo” carinis šnipas. — Vo- 
kiškumo ideologas. — Naci
škas rasistas. — Lietuviai 

kilę iš indogermanų- 
vokiečių.

Laikraščiai praneša, kad 
.buvusioj Lietuvoj, Ostlan-! 
de, numirė Edvardas Vol-'vo rašyta, kad Volteris ar- 
teris. Pirm jo pavardės pri- i cheologiškai tyrinėjęs Lie- 
dedama titulas: Lietuvos tuvą. 
Universiteto profesorius. 
Tai, matoma, jo paskutinis! 
titulas. Jis turėjo daug ti- patarnavo lietuviams 
tūlų. Bent keletas man ži- žinau. Bet ji, tikiu, nepa- 
noma iš senų laikraščių. Jis kenkė., O ką kitą toje gady- 
buvo Peterburge Jo Impera-1 PeJe Jls veikė, tai gal kiek 
toriškos Didenybės Univer- ir pakenkė. . - - v

siteto knygyne kokiu virši- aišku, buvo jo pašalinis už
ninku. Jis buvo archeologu siėmimas,, kad geriau priė- 
Lietuvoj, kasinėjo, jieškojo Jus Pr^e lietuvių, įsigerbus 
senovės lietuvių daiktų ir jiems, ypač inteligentams, 
kaulų, spėjo iš jų apie lietu-! ^slu /stirti jų dvasią, ca-

Rašo J. Baltrušaitis
važinėjo po Lietuvą, kasinė
jo senovės pilekalnius ir 
šiaip ką veikęs. Tada ding
telėjo man į galvą, kad tai 
jisai galėjo būt vienas tų 
mokytų šnipukų. Vėliau ir 
liet, legališkoj spaudoje bu-

nuo neatmenamu laiku. Lie
tuviai esą atskilę nuo vo
kiečių tautos, nuo indoger
manų. Jie niekad nekeitę 
tos vietos, kuri esanti jų 
pirmykštė vieta. Tokiu bū
du Vokietijai priklauso ir 
Lietuva, ir Rusijos dalis, ir 
visa Ukraina, ir dar toliau 
į rytus, iki Dono Kazoki- 
jos. Kaip tat gali būt, kad 
čia gyvena slaviškos tau
tos? Juk vokiečiai ir baltai 
— lietuviai nekeitė tos savo 
pirmykštės gyvenamosios 
vietos. Gal tie germanai ir 
baltai išvirto į slavus? Ar 
naciai - vokiečiai stengiasi 
juos atversti į pirmykštę 
tautybę, o ne naikinti juos, 
kaip tai dabar daro savo 
aršiausiais ginklais?

Kaip seniai tame didžiu
liame plote apsigyveno ger
manai ir jų atskala “ais- 
to-baltai”?

(Daugiau bus)

Meksikos prezidentas Camacho sako Meksikos kong
rese kalbą, skelbiančią karą Ašies valstybėms.

—gal būt, baltai.” Taip pat 
ten tvirtinama, kad visos 
srities nuo Pietų Skandina
vijos iki Alpių ir nuo Reino 
.iki Dono gyventojai savo 
pirmykštės gyvenamosios 
vietos nėra keitę. Tik slavai 
yra pasistūmę į pietus. Ger
manai ir baltai (aistb-lietu- 
viai, latviai, sudavąi, jot
vingiai, galindai) savo pir
mykštę gyvenamąją vietą 
išlaikę iki šiol.”

Tai dabar turime supras
ti, dėl ko vokiečiai smelkia
si į Rusiją, ypač į Ukrainą, 
ir dėl ko jie per taip ilgą 
laiką skelbė, kad jiems rei
kia briautis į Rytus — 
“Drang nach Osten”. Tai 
dėl to, kad tas visas plotas 
— nuo Reino iki Dono, nuo 
Švedijos ir Norvegijos pie
tinių ribų iki Šveicarijos 
buvęs tai vokiečių žemė'

ir tapo išspausdinta visa ta 
Lietuvos Istorija. Tai geras 
Volterio patarnavimas.

Jisai išleido Lietuviškąją 
Chrestomatiją. .

Jisai būtinai turėjo gauti 
kiekviena lietuviška laikra- 
.štį, kad ir kažin kaip toli 
pasaulyje leidžiamą. Jis 
man kartą parašė atvirą 
laiškelį prašydamas siunti
nėti “Dilgėles” mainais su 
jo Chrestomatija.

Išrodo, kad Volteris tu
rėjo pažintį su gimine žino- 

____ mo lietuviško detektyvo, 
Archeologija, i Pilėno, rodos, Juozo, jaune

snio detektyvo brolio, kuris 
agentavo po Ameriką su 
knygomis ir kokiais vais
tais. Pittsburghe jis keletą 
kartų mano spaustuvėje at
silankė, ilgokai pasišnekė- 
davom. Jis toks mandagus, 
atviras, sykį pasipasako
jo, kad ir jis mokinęsis 
spaudos darbo. Sako, Vol
teris prirodinęs jį, jaunuolį, 
į carišką spaustuvę Peter
burge mokytis. Spaustuvės 
viršininku buvęs vokietys, 
toks bjaurus, kad apkrau
davęs mokinį tik paprastais 
darbais, o nieko nemokinęs 
ir net neprileisdavęs prie 
tų įtaisų ir mašinų, kur ga
lima būtų nors žiūrėjimu 

aiškios mokytis spaudos darbo. Mo
kinęs tik jaunus vokiečius, 
o ne jį, lietuvį. Penketą me
tų ten dirbęs, nieko neiš
mokęs, pametęs tą impera
torišką spautuvę, pykdamas 
ant dviejų vokiečių, kad su
gadino gyvenimo pradžią.

Po šito pasiskundimo Pi
lėnas, knygų agentas, išva
žiavo ir, praėjus dviem- 
trims mėnesiams, Philadel- 
phijoj gazu nusimarino.

Kiek ta jo archeologija
ne-

aišku, buvo jo pašalinis už-

rui ištikimybę ir t.t.
Praėjo daug laiko, 

riko j sužinojau, kad 
ka grafo Lėly vos 
(“Položenije 
Naroda...”)

vių papročius, kultūrą ir tt. 
ir rašė apie tai msų litera
tūroj, taip pat ir vokiečių. 
Jis vokietys. Seniau buvo 
neva surusėjęs, bet rodėsi 
lietuvių draugu. O lietu
viams reakcionieriams vai- I Volterio parašyta. Skaičiau 
dant “nepriklausomą” Lie- 1 1 ’
tuvą, jisai tenai rodėsi esąs 
sulietuvėjęs; bet kiek vokie
čių nacionalistų - socialistų 
(nacių) visų amžių reakci
ja sistematizavosi, tiek ir 
tokiais laipsniais Lietuvos 
fašistai pro-naciai sykiu su! syti slaptoje knygoje? 
Volteriu skaitė lietuvius ki-ĮKodėl nepasakyt ;_____
lusiais iš germanų. Tą “ra- tiesos? Matomai ta knyga 
sizmo” klausimą tarp lietu-' buvo taip pat rtieškerė: įsi- 
vių rūpinosi geriausiai sis- gerbti lietuviams ir nepa- 
tematizuoti prof. Volteris ; kenkti carizmui. Visiems 
savo straipsniais Lietuvos žinoma, kad mokyti šnipai 
žurnaluose. Ir skandinavų, i panašiai ir daro. Bemokra- 
ir anglų mokslininkų tarpe, 
kaip toliaus pamatysime, 
vokiečiai ir pats Volteris 
skleidė tą idėją, kuri tinka 
patrakėliams naciams.

Pradėsime šią peržvalgą 
nuo pradžios.

Apie 1893-4 metus vieną 
sekmadienį Griškabūdyje 
gavau pluoštą senų “Var
po” numerių. Buvo apdris
kę, šiek-tiek pelių apgrauž
ti ar šiaip nutrupėję, ko
kių dvejų trejų metų senu
mo, bet mane džiugino; 
mat būdamas da nekoks 
vyrelis, negalėjau įsigyti vi
sus man patinkamus laikra
ščius iš Tilžės (prenumera- 
vausi tik “Ūkininką”, per 
paštą; gavau porą nume- į 
riu, paskui redakcija para-; 
še laišką, mane nusiuntė pas I 
Pilviškių Kačergių). Iš tų 
parudusių “Varpų” pasiliko 
geriausiai atmintyje tas, 
kad ten ilgam straipsnyj a- E. Volteris visgi matė 
pie cariškus persekiojimus reikalą nuolatos pasirodyti 
lietuvių tautos buvo paša-. lietuviams savo gerais dar
kyta: “tie mokyti šnipukai” bais, ne tik caro valdžiai 
šnipinėjo, šnipinėjo po Lie-• tarnauti.
luvą ir nieko nesušnipinė- : Jisai iš Peterburg0 Impe- 
J°* j ratoriškojo knygyno ar-

Po kiek metų Vilniuj tarp chyvo, paimdamas po pluoš- 
mokytų lietuvių girdėjau, telį Daukanto istorijos ran- 
kad apie tą laiką, gal tarpe kraščių, pasiųsdavo “Vie- 
1880 ir 1890 m., E. Volteris nybei Lietuvninkų;” taip

Ame- 
rusiš- 
knyga 

Litovskavo
tai Edvardo

tą knygą, pabrau kine jau 
paišeliu svarbesnius žodžius 
ir stebėjausi, kad nieko 
svarbaus ir rimto nėra, vi
sur tik frazės ir frazės, lyg 
koks ilgakojis voras kėbli- 
nėja. Kam gi šitaip ra-

i tiškų šalių šnipai tai turi 
j teisę savo šalį dar ir “pakri
tikuoti,” “aštrų” žodį pasa
kyti. Apie caro valdžią jos 
šnipas to nepasakys. Tiesa, 
čia taipgi gali būt išėmimai. 
Juk buvo Azefas, kuris tar
navo ir caro šnipų viršūnė
se ir Socialistų Revoliucio- 
rių Partijos teroristų gru
pėje, ir pačiam centro ko
mitete. Čia suokalbius darė 
užmušimui augštų valdinin
kų ir kelis kartus tat išpil
dė, o caro slaptajai polici
jai .įdavinėjo žymiuosius 
partijos veikėjus ir ištisas 
grupes. Bet šitoks didelis 
“darbas” caro valdžiai bu
vo galimas tik dėl to, kad 

'jau matė kylantį jai tikrą 
' revoliucinį pavojų. Lietuvių 
judėjimas buvo toli ne toks, 

!tai ir šnipas - provokato
rius turėjo būt abypusiai 
švelnus.

Lietuviai, latviai kalbėję 
indo-germanų kalba...

Jie ir germanai nekeitę 
savo pirmykštės gyvenamo
sios vietos — “nuo Reino 
iki Dono”!

Taip teigia prof. E. Vol
teris.

Skaitykite atydžiai šią 
ištrauką, kurią paduosiu iš 
jo straipsnio “Aisčių Kilmės 
ir protėvynės klausimas,” 
tūpusio žurnale “Akademi
kas” (1936 m. rugs. 15 d., 
No. 13-14).

Ypatingos domės dėkite 
į žodžius: “prašydamas”... 
“nuo Reino iki Dono...”

Volterio straipsnio 
džia tokia:

“Gavęs pasiūlymą daly
vauti š. m. rugpjūčio mėn. 
3-9 d. Oslo archeologų kon
grese, kreipiausi į kongresą 
prašydamas indoeuropiečių 
kilmės ir protėvynės klausi
mą aiškinti taip, kaip. jį y- 
ra aiškinęs 1932 m. Londo
ne prof. Herbert Kuhn’as 
(Proceedings psi. 237-242). 
241 psi. 5 str. pasakyta:

pra-

Raudonarmiečiai pėstininkai puola vokiečius Charkovo fronte; pačiame prieša
kyje: slaugė Olga Usupova gelbsti sužeistajam kariui. Ši garbinga slaugė yra iš
nešusi iš pavojingų vietų 43 sužeistus Raudonosios Armijos karius.

Laisvoji Sakykla
Lietuviams Katalikams

Kanados Lietuvių Kongresas 
ir Kokios Jo Užduotys

apie šaukiamą 
visų Kanados Lie-

Kalbant 
Montreal e

i tuvių Kongresą ir sprendžiant 
apie jo užduotis ir siekius, 
mes visų pirma turime atsi
minti, kokius bendrus pagrin
dinius klausimus šių laikų si
tuacija iškelia prieš mus ir ko 
toji situacija iš mūsų reikalau
ja, kad mes pasitarnautumėm 
žmonijos kilniesiems siekiams. 
Ar būsimas kongresas atsako 
į šiuos klausimus? Ar jo sie
kiai siauri, ar platūs, kurie 
liečia plačią visuomenės dalį. 
Tie klausimai, kaip teisingai 
kongreso šaukimo komitetas 
iškelia, yra svarbiausi šie: ka
ras ii- mūsų gimtinė Lietuva.

Kongresas yra šaukiamas, 
kaip šaukimo komitetas atsi
šaukime nušviečia, ne diskusa- 
vimui, ar mes* Kanados lietu
viai turime šį demokratijų ka
rą prieš Hitlerio fašistinę Ašį 
remti, ar ne. Kongresas yra 
šaukiamas tų lietuvių., kurie 
stovi už rėmimą šio karo iki 
pergalės ant fašistinių agreso
rių. Kongreso šaukimo komi
tetas siūlo aptarti ir išdirbti 
planus, kaip visi Kanados lie
tuviai galėtų geriau pasitar
nauti priešų sumušimui, kaip 
pagelbėti Kanados vyriausy
bei pravesti gyvenimai! karo 
pastangas. O apart to, kaip 
veikti, kokiais pagrindais 
veikti, kad prie rėmimo karo 
galima būtų įtraukti ir tuos 
Kanados lietuvius, kurie lig 
šiol šio apsigynimo karo dar 
neremia, kurie hitlerinės agi
tacijos yra suklaidinti ir tar
nauja žmonijos priešams, bei 
tuos, kurie dar nesupranta 
svarbos ir reikalingumo gelbė
ti mūsų vyriausybės žygiams 
už karo laimėjimą.

Antru pagrindiniu klausimu, 
kongreso šaukimo komitetas 
stato: Padėti Lietuvos liau
džiai pasiliuosuoti iš po hitle
rinės 
teikti Lietuvos liaudžiai viso- 
kiariopą pagalbą, kai ji bus iš 
pO‘ hitlerinės priespaudos pasi- 
liuosavus.

Kaip visiems matosi, Kana
dos Lietuvių Kongresui, kuris 
įvyks birželio 27 ir 28 d. Mont- 
reale, pagrindai duoti tokie 
aiškūs, tokie visiems laisvę 
mylintiems žmonėms, viaiems 
lietuviams bendri, kad ant jų 
kiekvienas lietuvis gali sutikti 
ir nežiūrint nuomonių bei įsi
tikinimų skirtumu atrasti ben
drą kalbą, 
Tai platūs, 
klausimai, 
iškelti.

žinoma, 
to priešai 
rie netrokšta Lietuvos 
nėms laisvės, kurie neatjaučia 
ir nesirengia Lietuvos liau
džiai pagelbėti, kurie nenori 
matyti, kad fašistinės Ašies 
jėgos būtų sumuštos, kurie ne
nori pagelbėti Kanados vy
riausybei jos karo pastangose, 
— tie išeis ir išeina prieš tą

vergijos ir pasiruošti

bendra veikimą.
visuomeniniai

šių dienų tikrovės

demokratinio fron- 
ir hitlerininkai, ku- 

žmo-

Kanados Lietuvių Kongresą. 
Jie stengsis jam pakenkti, jie 
jau tą daro; jie trukdys toms 
draugijoms ir organizacijoms, 
kurios rengiasi savo atstovus 
į kongresą siųsti, kad jų nepa
siųstų ; jie ves ir jau veda 
prieš kongresą propagandą. 
Savo propagandoje jie steng
sis ir stengiasi tam kongresui 
primesti kurios nors partijos 
liniją ar spalvą, kad tą kong
resą perstačius, kaip siaurą 
grupinį suvažiavimą, o ne pla
čiosios Kanados lietuvių visuo
menės.

Plačiai ir aiškiai yra pagar
sėjusi hitlerinė propaganda 
savo metodais ir priemonėmis. 
Visokį veikimą, kuris tik yra 
nukreiptas prieš hitlerizmą, 
fašizmo atstovai ar agentai, 
tokį veikimą visų pirma apšau
kia komunistiniu, arba žydiš
ku. Toji hitlerininkų taktika 
yra tiek visiems aiški, tiek nu
dėvėta, kad gudresni propa
gandistai jau jieško kitokių 
priemonių.

Daugiau čia tuo klausimu 
nepolemizuojant, pažvelkime, 
argi ištikrųjų šis Kanados 
Lietuvių Kongresas šaukiamas 
siaurais, mažą grupę žmonių 
liečiančiais klausimais?

Ar rėmimas demokratinio 
bloko karo prieš hitlerinę už
puolikų Ašį yra siauras, tik 
mažos, kurios nors visuomenės 
dalies, ar platus, masinis rei
kalas? žinoma, kad šis karas 
prieš fašistinę Ašį yra visos 
žmonijos reikalas, ne vienos 
kurjos grupelės. Tai masinis, 
plačiai apimantis reikalas ir tą 
reikalą remia visa už laisvę ir 
civilizaciją stovinti žmonijos 
dalis.

Ar gelbėjimas Kanados vy
riausybės karo pastangoms 
yra siauras, grupinis reikalas, 
kaip kongreso 
“komunistinis,” ; 
nados liaudies? 
aiškus. Tas reikalas 
vien “komunistinis.” 
kalas visos Kanados 
nės, kurios dalimi 
mes lietuviai.

Ar pagelbėjimas 
liaudžiai pasiliuosuoti iš po 
hitlerinės priespaudos ir jos 
visakiariopas parėmimas yra 
vien siauras, grupinis reikalas, 
ar platus, visos lietuvių išei/i- 
jos?

Kiekvienas lietuvis, kur jis 
bebūtų, kaip 
jeigu tik jis 
liaudies priešas, jeigu jis tik 
gerbia ir myli savo gimtinę, 
savo tenai gyvenančius bro
lius, seseris, tautiečius; jeigu 
jis gerbia savo tėvų kapus; 
jeigu jis nėra ištautėjęs ar 
parsidavęs Lietuvos priešas,— 
jis jaučia reikalą remti Lietu
vos liaudies kovas, jis atjau
čia savo tautiečius ir yra pa
siryžęs jiehis pagelbėti.

O tuos visus Kanados lietu
vius kongresas šaukia krūvon. 
Tokiems lietuviams kongrese

priešai sako, 
ar visos Ka-

Atsakymas
nėra tik

visuome- 
esame ir

Lietuvos

jis begalvotu, 
nėra Lietuvos

Broliai ir seserys lietuviai 
katalikai! Niekados pirmiau 
lietuviu tautos istorijoj nebu
vo tokio didelio pavojaus dė
lei išnaikinimo lietuviu, jų kal
bos, papročių, kultūros, paga
liau ir tos pačios tikybos, kaip 
kad dabai* iš pusės sužvėrė
jusių vokiškų nacional socia
listų. Jiems vokiškumas virš 
visko, virš žmoniškumo, virš 
Dievo, virš krikščionybės. Jie 
kalba, kad tik jie turi teise 
gyventi, tik jiems pasaulis pri
klauso. Visi kiti žmonės turi 
liktis jų. vergais, paklusniais 
darbo gyvuliais, o jei ne. tai 
turi būti išnaikinti, išterioti. 
Naciai taip elgiasi su kultūrin
gais norvegais, holandais, bel
gais, francūzais. šimtais kas 
savaitę, o gal kasdien, juos 
žudo, šaudo, kalina, badu ma
rina.

Jie ne kitaip elgiasi Lietu
voj, mūsų tėvų, mūsų brolių 
žemėj. Kaip pranešimai kal
ba, tai dar žiauriau jie elgiasi 
Lietuvoj, Lenkijoj, Latvijoj ir 
Estijoj.

Atminkime, kad jau vardas 
Lietuvos panaikintas, visos 
aukštosios mokyklos uždary
tos. Jeigu jie ten pasiliktų, tai 
uždarytų ir bažnyčias, kurios 
atsisakytų garbinti Hitlerį, 
kaip Dievą, vietoj Kristaus. 
Taip Lenkijoj jau uždarė 600 
bažnyčių ir 400 koplyčių. Jos 
visos buvo Romos Katalikų.

Atminkime, kad Vokietija 
yra paskelbus karą ir mūsų 
naujai tėvynei, tai yra, J.A.V. 
Jie siekia užvaldyti ir šį de
mokratijos lopšį, šį laisvos 
žmonijos arsenalą, pavergti ir 
įvesti savo naują prakeiktą 
vergijos tvarką, — tokią, ko
kią įvedė pavergtoj Europoj.

Tiesa, mūsų, kunigai savo 
laikraščiuose slepia nuo mūsų 
tas dvikojų vokiškų žvėrių 
baisenybes. Jie tik rodo mums 
jų pačių išgalvotas baiseny
bes Sovietų Sąjungos pareigū- 

yra vieta. Tas taipgi rodo, 
kad pagelbėjimas Lietuvos 
liaudžiai yra bendras, platus, 
visos doros lietuvių išeivijos 
reikalas.

Kongreso šaukimo komite
tas, šiam kongresui padėjo pa
matus ne siaurus, ne grupi
nius, ne kokius partijinius, bet 
bendrus, visuomeninius, lie
čiančius visus lietuvius, kurie 
stovi už rėmimą demokratijų 
karo, už rėmimą Kanados vy
riausybės karo žygių; kurie 
stovi už Lietuvos liaudies lais
vę, už jos rėmimą. Šio nusista
tymo esanti lietuviai, kongrese 
dalyvaus, šį nusistatymą tu
rinti Kanados lietuviai kong
resą rems, šio nusistatymo lie
tuvius kongreso šaukėjai kvie
čia kongrese dalyvauti. Juos 
kongresas ir atstovaus.

O tie, kurie išeina prieš 
kongresą, kurie kenkia apvie- 
nijimui Kanados lietuvių vei
kimui prieš hitlerizmą, tie iš
eina prieš kilnius žmonijos sie
kius ir jie kongrese nedaly
vaus. Bet jų tenai niekas ir ne
pageidauja. Z. J.

nų. Tie jų išmistai yra grynas 
melas.

Jeigu Jungtinių Valstijų 
valdžia pripažįsta ir skelbia, 
kad Hitleris ir jo nacių parti
ja yra didžiausias pavojus ir 
priešas, naikintojas demokra
tijos ir tikybos teisių, tai ar 
galime mes abejoti? Ne! ži
noma, kad ne!

Tai ką mes turime daryti? 
Mūsų visų griežta pareiga pa
gelbėt savo valdžiai, savo 
krašto talkininkams, kurie la
biausiai muša, daužo mūsų 
priešą, mūsų neprietelių. Kas 
daužo vokiškus fašistus, japo
niškus samurajus, tas gina 
mus ir visą žmoniją, nepai
sant, kur jie gyventų ir koki 
jie būtų — balti, geltoni, rudi 
ar juodi. Tas gina ir Lietuvos 
laisvę, jos vardą, jos kultūrą, 
mūsų gražią kalbą. Kas yra 
stipriausi talkininkai mūsų ša
lies, taip pat ir mūsų tautos, 
kaipo laisvę mylinčių žmonių?

Mūsų šalis pasitiki kaipo 
gerais savo draugais, kaipo iš
tikimais talkininkais: Anglija, 
Sovietų Sąjunga, Chinija ir 22 
kitomis tautomis. Sovietų Są
junga, kurion įeina ir mūsų 
senoji tėvynė, labiausiai, at
kakliausiai kariauja su di
džiausiu priešu. Todėl ta ša
lis, jos armija, jos liaudis, jos 
didvyriai partizanai, yra mū
sų ir mūsų šalies geriausi 
draugai, geriausi talkininkai 
šioj didžioj karo mirtinoj ko
voj.

O betgi tarp lietuvių atsira
do, ar gal nuo seniai buvo, 
mūsų senai tėvynei, mūsų pa
čių tautai mirtinų priešų, pra
keikimo vertų išsigimėlių, ku
rie tarnauja naciams. Juos do
ri lietuviai, tikri lietuvybės 
patri jotai keiks, kaipo neprie
telius mūsų ir mūsų tėvų kraš
to. Kas plūsta Sovietų Sąjun
gą, niekina jos kovotojus, tas 
tarnauja Hitlerio banditams. 
Kas niekina mūsų šalies tal
kininkę, tas kenkia mūsų ša
lies pastangoms laimėti karą 
—karą mūsų visų, kurie tik 
mylime laisvai gyventi, laisvai 
išpažinti, garbinti Dievą taip, 
kaip kam patinka. Broliai ir 
seserys lietuviai katalikai! Jei
gu jums brangi tikybos laisvė, 
jeigu nenorite išmainyti Jė
zaus Kristaus ant Adolfo Hit
lerio, tai kovokite prieš priešą 
visur ir visaip. Remkime vi-. 
saip mūsų šalies valdžią, viso
kiais būdais, finansais, dar
bu, patarnavimais ir rimtumu. 
Taip pat remkime jos ir mūsų 
talkininkus savo centais, savo 
darbu, pagarba, draugiškumu. 
Kovokime prieš lietuvius par
sidavėlius, . vokiečių agentus, 
arba jų batlaižius. Meskime iš 
savo namų jų pro-vokišką 
spaudą, jų dienraščius, savait
raščius, ar mėn. žurnalus, ne
paisant, kas juos išleistų ar 
redaguotų. Meskime jUds lau
kan, kaip sušvinkusią žiurkę.

V. V. Turauskas.

Berlin. — Nacių spauda 
pripažįsta, jog Anglijos or
laiviai baisiai suardė ir su
degino vokiečių pramonės 
miestą Cologne.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • • • • 4 — 29 — 42  27

Svajones, Sapnai Aplinku
mos Išblaškyta

(Tąsa) -
Taip begėdiškai jie baugina vokiečius 
kareivius. Tikrumoj, Sovietų Sąjungoj 
su belaisviais vokiečiais taip žmoniškai 
apseina, kaip niekados fašistų oficieriai 
neapsėjo su eiliniais kareiviais.

Ir štai mano užnugaryj palikta gimti
nė dejuojanti ir badaujanti po fašistų 
jungu ir karo sąlygose, į kurį ją įtrau
kė Hitleris ir jo razbaininkai. Liaudis 
badauja ir skursta, bet visi kenčia bi
jodami vienas kitam pasiskusti, nes tar
pe civilių viešpatauja tokis teroras, kaip 
ir armijoj.

Vokietijos liaudis trokšta taikos. Die
na prieš niekšišką fašistų užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos niekas tam nenorėjo 
tikėti. Lengva suprasti, kaip įtraukta 
Vokietijos liaudis į šią avantiūrą. Ka
ras prieš Sovietų Sąjungą, kurį pradėjo 
pasiutęs Hitleris, negali rasti pritarimo 
tarpe žmonių.

Šiame kare fašizmas susilauks savo 
galo.

Tarpe vokiečių kareivių, kurių tarpe 
aš dar taip neseniai buvau, viešpatauja 
ūpo nupuolimas. Bet kiekvienas bijo iš
reikšti savo mintį kitam. Tarpe kareivių 
pasėta nepasitikėjimas viens kitam. 
Kiekvienas giliai slepia savo mintį. 
Kiekvienas kareivis atstovauja dvi esy
bes — vieną, tą, kuri matoma iš pavir
šiaus; antrą tą, — kur slepiasi jo viduj, 
jo širdyj. Savo mintimis jis bijosi pasi
dalinti su kitais, nes armijoj viešpatauja 
Gestapo ir jį laukia mirtis.

Oficieriaus nagaika ir mirties pavo
jus priverčia jį kariauti, bet jis to karo 
nekenčia, jis trokšta taikos, kaip jos 
trokšta visa Vokietijos liaudis. Yra tik 
iš jaunuolių, fašistų sugadintų, kurie 
tiki Hitleriui, kaip Dievui ir aklai pildo 
visus fašistų įsakymus.

Ir štai būnant man jau Sovietų Sąjun
goj norisi atsikreipti į buvusius ginklo 
draugus:

“—Vokietijos kareiviai, darbininkai ir 
valstiečiai, vyrai ir moterys! Ką davė 
jums fašizmas? Ką davė jums Hitleris? 
Jie davė gyvenimą baimėj, nežmoniškas 
kančias, badą, skurdą ir mirtį. Kur dingo 
jūsų ramus darbas, kur jūsų vyrai, bro
liai ir sūnai? Kruvinasis Hitleris tą at
ėmė nuo jūs! Kaip ilgai jūs tą kentėsi- 
te? Hitleris užkorė jums karą prieš So
vietų Sąjungą. Šiame kare fašizmas tu
ri rasti savo kapus.

“Čia, Sovietu Sąjungoj, aš matau, kaip 
du šimtai milionų žmonių apsijungė, 

#kaip vienas, fašizmo sunaikinimui.
“Vokiečiai kareiviai! Jūsų pareiga pa

dėti greičiau padaryti galą fašizmui. 
Atsukite durtuvus ir ginklus prieš Hit
lerį ir jo viešpataujančią kliką Vokieti
joj. Tuo jūs atliksite šventą darbą. Ir 
bus atsiekta taika, kurios taip trokšta 
Vokietijos liaudis ir bus sunaikintas 
žvėriškas fašizmas.

“Alfred Liskof.”

JUOZO STALINO PRAKALBA 
Į LIAUDĮ

Draugai Piliečiai! Broliai ir Seserys! 
Mūsų Armijos ir Laivyno Vyrai!

Aš kalbu į jus, mano draugai!
Hitlerio Vokietija, niekšiškai karu iš 

pasalų užpuolus mūsų tėvynę birželio 22 
d., tebetęsia tą užpuolimą.

Nežiūrint, kad Raudonoji Armija did
vyriškai priešinasi, ir nors puikiausios 
priešų divizijos ir puikiausi jų oro jėgų 
daliniai jau sukriušinti ir žuvo karo 
lauke, vis tiek priešai ir toliau grumiasi 
pirmyn, mesdami naujas savo jėgas į 
atakas.

Hitlerio kariuomenei pavyko užimt 
Lietuvą, žymią dalį Latvijos, vakarinę 
dalį Baltgudijos ir dalį Vakarinės Ukra
inos. •

Fašistų orlaiviai platina savo bombi- 
ninkų .veiksmus ir bombarduoja Mur
manską, Oršą, Mogilevą, Smolenską, 
Kijevą, Odesą ir Sevastopolį.

Rimtas pavojus kabo ant mūsų ša
lies.

Kaip tai galėjo atsitikti, kad mūsų 
garbinga Raudonoji Armija užleido fa
šistų armijoms tam tikrą skaičių mūsų 
miestų ir apskričių?

Ar tai iš tikrųjų tiesa, kad vokiečių

fašistų kariuomenė esanti nesumušama, 
kaip be paliovos bubnija pagyrūnai fa
šistų propagandistai? Žinoma, kad ne!

Istorija rodo, jog nėra nesumušamų 
armijų ir niekada nebuvo. Napoleono ar
mija buvo,laikoma nesumušama, ,bet ru
sų, anglų ir vokiečių armijos sėkmingai 
ją sumušė. Vokiečių kaizerio Wilhelmo 
armija laikotarpyje pirmojo imperialis
tinio karo taipgi buvo laikoma nesumu
šama, bet ją kelis kartus sumušė rasų ir 
anglų-francūzų jėgos ir galutinai su
triuškino anglų-francuzų jėgos.

Tą patį reikia pasakyti apie Hitlerio 
vokiečių fašistų armiją šiandien. Ši ar
mija dar nebuvo sutikus rimto pasiprie
šinimo Europos žemyne. Tik mūsų kra
šte jinai susidūrė su rimtu pasipriešini
mu, o kad per mūsų pasipriešinimą liko 
sumuštos puikiausios divizijos Hitlerio 
vokiečių fašistinės armijos, tai reiškia, 
jog ši armija taip pat gali būt sukriu- 
šinta ir bus sukriušinta, kaip kad atsi
tiko Napoleono ir Wilhelmo armijoms;

Kas liečia to, jog vokiečių fašistų ka
riuomenė vis tiek užėmė dalį mūsų že
mės, tai įvyko daugiausia todėl, kad fa
šistinė Vokietija pradėjo karą prieš So
vietų Sąjungą tokiomis sąlygomis, ku
rios buvo palankios vokiečių jėgoms, o 
nepalankios Sovietų jėgoms.

Faktas yra, jog kariuomenė Vokieti
jos, kaipo kariaujančios šalies, buvo jau 
pilnai sumobilizuota, ir Vokietija ūmai 
metė 170 savo divizijų prieš Sovietų Są
jungą; ši Vokietijos kariuomenė buvo 
sugabenta į Sovietų pasienius, pilnai pri
ruošta ir tiktai laukė signalo pradėt 
veiksmus, o Sovietų kariuomenė mažai 
teturėjo laiko, kad galėtų susimobilizuot 
ir persikelt į pasienius.

Šiuo atžvilgiu turi nemažai svarbos ir 
faktas, jog fašistinė Vokietija ūmai iš 
pasalų sulaužė nepuolimo sutartį, kurią 
jinai buvo padarius su Sovietų Sąjunga 
1939 metais; čia fašistinė Vokietija ne
paisė, jog dėl to visas pasaulis laikys 
ją užpuolike. Taiką mylinti mūsų šalis, 
nenorėdama pirma laužyt sutartį, su
prantama, negalėjo taip niekšiškai lau
žyt savo žodžio.

Kai kas gali užklausti: Kaip gi Sovie
tų valdžia galėjo sutikti daryt nepuoli
mo sutartį su tokiais išdavikiškais ne
vidonais, kaip Hitleris ir Ribbentropas? 
Ar tai nebuvo klaida iš Sovietų vyriau
sybės pusės? Žinoma, kad ne!

Nepuolimo sutartys yra taikos sutar
tys tarp dviejų valstybių. Tai tokią su
tartį Vokietija mum pasiūlė 1939 metais. 
Ar Sovietų vyriausybė galėjo atmest to
kį pasiūlymą? Aš manau, kad nei jokia 
taiką mylinti valstybė negalėtų atmest 
taikos sutarties su kaimyniška valstybe, 
nors pastarosios galvomis būtų ir tokie 
kipšai ir žmogėdros, kaip Hitleris ir 
Ribbentropas.

Bet tai, žinoma, tik su viena būtiniau
sia sąlyga — atsieit, kad tokia taikos su
tartis nekliudo tiesioginiai ar netiesiogi
niai žemių čielybes, nepriklausomybės ir 
garbės taiką mylinčios valstybės.

Kaip gerai žinoma, nepuolimo sutar
tis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
būtent ir yra šitokia sutartis.

Ką mes laimėjome, padarydami ne
puolimo sutartį su Vokietija? Mes gavo
me sayo šaliai taiką per pusantrų metų 
ir progą paruošt savo jėgas atmušt fa
šistinę Vokietiją, jeigu jinai drįstų už
pult mūsų šalį, nepaisant sutarties.

Tas tikrai išėjo mūsų naudai, o fašis
tinės Vokietijos nenaudai.

Ką fašistinė Vokietija laimėjo ir ką ji 
prarado tuomi, jog išdavikiškai sudras
kė tą sutartį ir užpuolė Sovietų Sąjun- 
gą?

Ji laimėjo tam tikrą patogią poziciją 
savo kariuomenei trumpam laikotarpiui, 
bet jinai pralaimėjo politiniai, nes pa
sirodė viso pasaulio akyse kaip krauge- 
rė užpuolike.

Negali būti abejonės, jog šis trumpa
laikis Vokietijos laimėjimas yra tik at
skiras nuotikis, o Sovietų Sąjungos mil
žiniškas politinis laimėjimas yra rimtas 
ir pastovus veiksnys, kuris turės suda
ryt pagrindą išvystymui karinių Rau
donosios Armijos pasisekimų kare su fa
šistine Vokietija.

(Daugiau bus)

Žmonės, kurie mane atlan
ko, tai mano tikri draugai. 
Stebisi, kad aš vienas pats, it 
vienuolis, gyvenu miške. Ap
žiūrėję mano sūnaus dvarą ir 
neradę pėdsako nei žalčio, nei 
Jievos — išsigėrę vieną kitą 
juodelį kavos — išvažiuoja! 
Ir štai jau vakaras, užžiebi 
elektros šviesą ir sėdu prie ra
šomo stalo. Skaitau laiškus, 
gautus nuo draugų ir pažįsta
mų, skaitau lietuviškus laik
raščius. Skaudu, nejauku pasi
daro širdyj, kada skaitai laik
raščių skiltyse žinią: Juozas 
Jurginis sušaudytas. Tas pats 
Jurginis, kuris, rodos, dar taip 
neseniai buvo atsilankęs pas 
mane, pilnas gerų norų ir 
veiklus kūrybinės kultūros 
dirvoje : sušaudytas! .. .

Dėdė Samas man abu sū
nus atėmė. Vyresnysis jau su 
virš metai kaip dingo — neži
nau kur randasi ir nežinau: 
miręs ar gyvas! Jaunesnysis 
daboja darbininkų sveikatą 
Dėdės Šamo amunicijos dide

lėj dirbtuvėj. Dirba, prakai
tuoja kasdien, kartais atsiei
na ir 10 ar 12 valandų padir
bėti. Bet jis nesiskundžia nuo
vargiu. Rašo jis man laišką: 
Pa, nesirūpink! Pasilsėsiu 
kaip Hitlerį nugalesim, o Hit
leris turi būti nugalėtas!...

Skaitau sūnaus laiška, o 
akys prisipildo ašaromis. Aša
ros — nei tai liūdesio, nei tai 
džiaugsmo!... Milijonai jau
nuolių, kilnios, skaisčios sielos 
jaunuolių Dėdės Šamo tarny
boj ir visi jie nenugalimo pa- 
sirįžimo žmogėdžius mirtinai 
nugalėti. Tarp tųjų, jaunuolių 
ir mano sūnus randasi! Nors 
sunki atsakbmybė uždėta ant 
sūnaus pečių, bet jis atsiraitęs 
rankoves ir atlapa krūtine dir
ba, prakaituoja, kupinas vil
ties, kad greitu laiku žmog- 
edžiai: Hitleris, Mussolinis ir 
Mikado bus nugalėti.

Tai štai tau tikras nuogas 
žmogaus gyvenimas! . . . Sva
jonės, sapnai aplinkumos iš
blaškyta.

Dr. A. L. Graičiū.nas.

Shenandoah, Pa.
Žineles

Apie šenadorį beveik visos 
anglies kasyklos tapo sustab
dytos keliom dienom, o tą špo
są iškrėtė gamta. Kaip pradė
jo lyti, tai lijo visą savaitę, be
veik be sustojimo, ši apylinkė 
yra kalnuota, o kasyklos ran
dasi klonyse, tai.visas vanduo 
ir suėjo į kasyklas, apsemda- 
mos jas. Iš tos priežasties jau 
beveik savaitė, kaip nedirba 
apie trys tūkstančiai mainie- 
rių.

O viena iš didžiausių šios 
apylinkės kasyklų, Maple 
Hill, kurioje dirba apie sep
tyniolika šimtų mainierių, ta
po valstijos inspektorių užda
ryta neribotam laikui. Priežas
tis yra ši: Keli metai atgal ta 
pati anglies kompanija užda
rė kelias savo kasyklas, ku
rios rubežiuojasi su Maple 
Hill. Tos kasyklos, kur nedir
ba ir apleistos per ilgą laiką, 
tampa beveik visai užsemtos 
vandeniu ir jei iš jų nėra pum
puojamas vanduo laukan, tai 
daro labai didelį) pavojų, gre
timai ir žemiau esamom kasyk
lom. Tad po šių lietų, tos ne
dirbamos kasyklos tapo pripil
dytos, nes vanduo iš jų nėra 
pumpuojamas. Valstijos mai
nų inspektoriai apžiūrėjo ir 
greta esančią kasyklą uždarė, 
bijodami, kad aukščiau esan
tis kasyklose vanduo neišstum
tų paliktus anglies klodus, ku
rie skiria tas dvi kasyklas ir 
sykiu apsaugoja nuo didelio 
žemės ir vandens spaudimo.

Jei ši kasykla visai taps už
daryta, tai šenadorio miestas 
ir apylinkė pasiliks labai kri
tiškam padėjime, nes kitokios 
industrijos čia nėra. Kompani
jos ir unijos viršininkai svars
to, kokiu būdu galima būtų 
paliuosuoti tą vandens spaudi
mą. Vienintelis būdas, kaip 
jie pareiškė, tai yra gręžti 
skyles per klodus akmens ir 
tuo būdu pamažu išleisti van
denį. Bet tas daug kainuoja ir 
nežinia ar kompanija tą da
rys. O kitokio būdo nėra, nes 
senų kasyklų visi įrengimai 
seniai nuimti ir jokių pumpų 
nėra vandeniui ištraukti.

Tie lietūs ne tik kasyklom, 
bet ir gyvenamiem namam ir 
keliam 'pridarė milžiniškų 
nuostolių. Maži upeliai ir rė
vai tapo kriokiančiom upėm. 
Vanduo bėgdamas nuo kalnų 
vertė ir laužė, kas jam pa
puolė po kojų, žmonės dar ir 
dabar pumpuoja vendenį iš 
savo skiepų. Nuostoliai dideli, 
žmonės pyksta, kad gamta 
buvo rūsti.

WATERBURY, CONN.
Iš Unijų Veikimo

Gegužės 28 dieną įvyko 
Chase Brass Copper Co. dar
bininkų balsavimas patvarky
mu Darbo Tarybos—N.L.R.B., 
kokią darbininkai sau nori pa
sirinkti uniją, ar būti be uni
jos, nes kompanija nenorėjo 
su unija tartis. Dabar turės 
skaitytis, nes iš 2,047 darbi
ninkų turėjusių teisę balsuoti, 
pasisakė šitaip: už uniją Mine, 
Mill and Smelter Workers, 
CIO, 1,591, prieš 456 balsai.

Darbo Taryba paskelbė, kad

Nuo Red. — Kadangi ko
respondencija dėl techniškų 
priežasčių neįtilpo pereitą sa
vaitę, tai skelbimą apie LDS 
pikniką teko išimt, nes pavė
luotas. Labai atsiprašome.

būtų kuogreičiausiai dirbtu
vėj suorganizuota darbininkų 
ir kompanijos komitetas dėl 
produkcijos. Taip pat ir kom
panija turi pradėti tartis su 
unija dėl kontrakto ir algų. 
Tai yra didžiausias darbinin
kų laimėjimas šioj dirbtuvėj.

Šitas įvykis pakelia ūpą ir 
Scovill Mfgr. Co. darbininkai, 
kur taip pat yra paduotas rei
kalavimas Darbo Tarybai, kad 
patvarkytų rinkimus. Kaip 
unijos advokatas praneša, tai 
apie 10 ar 15 birželio įvyks 
perklausinėjimas abiejų pu
sių, kaip kompanijos, taip ir 
unijos. Jei pasirodys, jog yra 
pakankamai įrodymų, kad 
darbininkų reikalavimas tei
singas, bus taip pat paskirta 
diena balsavimui apie pabai
gą birželio.

Kaip man dabar prisieina 
kalbėtis su dirbtuvės darbinin
kais, tai jie jaučiasi labai už
ganėdinti Chase Co. darbinin
kų laimėjimu. Sako, ir mes 
esam tikri, jog atėjus dienai 
balsavimo, būsime laimėtojais.

Scovill unijos darbininkai 
savo susirinkime, gegužės 21 
d., priėmė vienbalsiai rezo
liuciją, reikalaudami, kad 
Suvienytos Tautos atidarytų 
Europoj antrą frontą prieš ag
resorius fašistus, kad šiais 
1942 metais būtų sunaikintas 
fašizmas, nes Sovietų Raudo
noji Armija jau kerta mirtiną 
smūgį Hitlerio gaujom. Todėl 
yra didžiausis reikalas nelau
kus nieko šiandien ir mums 
stoti į pagelbą tai kovingai 
Sovietų armijai, kad sukriuši- 
nus fašizmą.

U.nijistas.

London, birž. 4. — Pas
kutiniuose žygiuose prieš 
vokiečius anglai prarado 10 
orlaivių, bet sunaikino ke
turis nacių orlaivius.

Angly Valdžia Perėmė 
Anglį į Savo Žinybą
London. — Anglijos vy

riausybė perėmė anglies 
pramonę į savo žinybų ir 
paskyrė Gwilymą Lloydą 
George nauju ministeriu 
kuro, šviesos ir elektros.

Sudaryta visašališka ta
ryba iš darbininkų, savi
ninkų, vedėjų ir vartotojų 
atstovų. Jinai veiks kaip to 
ministerio patarėja.

Nustatoma, kad gyven
tojai tegalės pirkt tiktai 
po 750 svarų anglies per 
metus paprastiem namų 
reikalam.

Rudenį Sustabdys Taip- 
raiteriy Dirbimą

Washington. — Valdiška 
Karo Gamybos Taryba nu
sprendė sustabdyt rašomų
jų mašinėlių (taipraiterių) 
gaminimą po liepos mėne
sio šiemet. Po to mėnesio 
visa rašomųjų mašinėlių 
pramonė bus pervesta dir
bimui šautuvų, kulkasvai- 
džių ir kitų karinių reik
menų.

Manoma, kad iki ateinan
čio rudens bus prigaminta 
gana tų mašinėlių, kad jų 
užtektų būtiniems reika
lams iki 1944 m. vasaros.

New Delhi, Indija. — Iš 
Burmos atvyko į Indiją di
delė dauguma ten buvusios 
chinų kariuomenės, su ame
rikiečiu komandierium gen. 
Stilwell’iu.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama
»

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

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

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

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

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

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvių

KLASHtJS CLINTON PARK
BETTS IR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

★ ★ Ik-

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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Nacių Oficierio Užrašai
Prie užmušto nacių oficie- 

riaus Gustav Markwart rau
donarmiečiai rado dieninius 
užrašus. Vieną dieną jis užsi
rašęs: “Mes puolame despera
cijom Argi^Rcbus galo šiam 
viskam ?”

Toliau ištraukos iš užrašų 
skamba :

“Rusai puola mus. Mes ne
šame baisius nuostolius. Prieš 
pasitrauksiant iš kaimo, mes 
kaimą sudeginome ir sušaudč- 
me visus gyventojuš, jų tarpe 
moteris ir vaikus . . .

“Dieną ir naktį mes turime 
kovoti prieš rusus ir partiza
nus. Nėra nė kalbos apie mie
gą. Nė minutės neturime ra
mybės . . .

“Mūsų kompanijos koman
dierius tapo sužeistas. Daugu
ma platunų ir sekcijų koman- 
dierių užmušta arba sužeista. 
Naktį mes turėjome apleisti 
strategišką punktą, nes mano 
kareiviai nebegalėjo atlaikyti 
rusų užpuolimo . . .

“Rusų tankai prasimušė ir 
mes turime pasitraukti po 
priedanga sunkiosios artileri
jos ir kulkasvaidžių ugnies. 
Mano visi kareiviai žuvo . . .

“Dieną dabartinis kompani
jos komandierius Griunert ta
po sužeistas. Helmbrecht pa
ėmė komandą, bet neilgam. 
Už pusės valandos ir jis kri
to ...

“Visi labai nusiminę. Nak
tis vėl paėmė daug aukų . ..

“Permainant sargybą fron
te mes netekome 50 vyrų. Du 
tankai tapo sugadinti . . . Dau
gelis kareivių verkia kaip kū
dikiai iš nuovargio . . .

“Tuzinai 
čių, miršta 
tempti iki 
nuostoliai
1,400 sužeistų. Mūsų spėkos 
pradeda išsisemti. Regimentai 
ir batalijonai plonėja kas
dien. Mūsų batalijone bepali
ko 16 karių . . .”

gali augti nariais. Tik reikia 
daugiau draugiškumo ir inteli
gentiškumo link mūsų jaunuo
lių choristų iš suaugusių cho
ro narių
Draugų

pusės.
Brazauskų Šeimynoj 

Nelaimė
K. Brazauskų sūnelį 
patiko baisi nelaimė:

WORCESTER, MASS
Užsibaigė Pirmos Pagalbos 

(First Aid) Teikimo 
Pamokos

Įsitraukus mūsų šaliai į ka
rą padidėjo ir abelnas karo 
pavojus šaliai ir gyventojams.

sužeistų ir sergan- 
kasdien. Nervai į- 
trūkimo. Divizijos 
1,000 užmuštų ir

prie gražiai paruošto su ska
niais užkandžiais stalo, įtei
kė mokytojai M. Aniušauskai- 
tei gražų, brangų rašomąjį se
tą. Taipgi visi gavę užbaigos 
liūdymus-certifikatus pareiškė 
pageidavimą sudaryti ir lan
kyti aukštesnę (advanced) 
klasę. Šį reikalą stengsis su-

Kiekvienas miestas stojo į pri- "tvarkyti buvusios klasės komi- 
sirengimą sutikti gręsiantį pa- sija, 
vojų, ypatingai oro atakų. 
Tam tikslui šiuo tarpu įsteig
ta įvairios pamokos per Ame-j 
rikos Raudonąjį Kryžių ir Ci
vilinių Apsaugos vadovybę. 
Daugybė gyventojų naudoja
si šia proga, lanko pamokas, 
nes pasilikusiom namie atsa
komybė taip pat didelė, kaip 
ir išvykusiem į kariuomenės 
eiles.

Mūsų kolonijos lietuviai ne
atsilieka nuo kitų tautų. Dau
guma lanko mišrias klases 
drauge su įvairių tautų moki
niais.

Gegužės 21-mą pasibaigė 
pirmos pagalbos klasė Lietu
vių Svetainėj, 29 Endicott St. 
Šią klasę išimtinai lankė lie
tuviai mokiniai - mokinės. Su
teikta klasei vadovė - mokyto
ja per Amer. Raudonąjį Kry
žių buvo irgi lietuvaitė, Mary
tė Aniušauskaitė. Greit susipa
žino ir pamylo mokiniai šią> 
jauną, gabią, simpatingą lie
tuvaitę mokytoją, kuri nešykš
tavo laiko ir energijos supa
žindinimui mokinių su klasei 
skirtais klausimais, kad išsi
neštų jos mokiniai ko dau
giausia naudos ir žinojimo iš 
lankomos jos vadovybėj mo
kyklos.

Įkainuodami tą viską, už
baigdami pamokas, mokiniai,

Padėka
Širdinga padėka Suvieny- 

I tom Draugijom priklauso už 
suteikimą kambarių dėl mo
kyklos veltui. Ačiū jum, drau
gai, varde visos mokyklos.

Komisijos Narė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BAYONNE, N. J.
LAU Kliubo pusmetinis susirinki

mas jvyks antradienį, birželio 9 d., 
7:30 vai. vak. Liberty Salėje, 329 
Broadway. Prašome dalyvauti.

S. Radušis, Sekr. (133-134)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

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

(131-133)

svar-

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)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, birželio 10 dx 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court Sc Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirin
kime, bus rinkimas delegatų i LDS 
Seimą, kuris jvyks liepos mėnesi, 
Chicagoje.

V. K. Sheralis, Sekr. (133-135)

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

mas jvyks antradienį, birželio 
(June) 9 d., 8 v. vakare, 376 Broad
way. Šiame susirinkime turėsime 
aptarti daug svarbių dalykų, kaip 
tai "Laisvės” pikniko moterų sta
las ir kiti .svarbūs klausimai. Todėl 
visos draugės dalyvaukite.

H. T. (133-34)

O. ir 
Robertą 
Robertukas buvo suvažinėtas 
automobilium ant Park gatvės, 
balandžio 29 dieną.

Robertui tapo nulaužta de
šinė koja aukščiau kelio. Dak
tarai turėjo daryti operaciją, 
kad sutaisius gerai koją. Ro
bertukas dar tik 5-kių metų ir 
tai tik tas vienas, ką Brazaus
kai, turi.

Robertukas dar vis tebebū- 
na Hartfordo ligoninėje, jau 
suvirs keturios savaitės. Kada 
galės 
ma.

Aš 
kams 
nelio
linkiu greito ir laimingo pa
sveikimo. V. B.

eiti namo, dar nežino-

reiškiu drg. Brazaus- 
gilios užuojautos jų sū- 
nelaimėje, o Robertukui

Hartford, Conn.
Gegužės 28 d., Laisvės Cho

ras laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Buvo plačiai apkal
bėta apie praeitos žiemos cho
ro veikimą dailės srityje. Tu
rėta pagyrimų ir papeikimų 
dėl parengimų komisijų ir 
operetės lošėjų. Abelnai sa
kant, turėta geros ir sveikos 
kritikos. O kritika visuomet 
reikalinga, jei nori, kad pasi- 
brėžtas darbas būtų pasekmin
gas.

Aš tik noriu pasakyti, kad 
pas mumis yra labai daug tų 
patyrusių kritikų, o tai dau
giausiai senų choro narių tar
pe. šie nariai labai moka pui
kiai kritikuoti veikiančius as
mens, ar tai būtų komisijos ar
ba lošėjai. O daugiausiai tai 
kai parengimas įvyksta. Prieš 
parengimą šie kritikai visai 
nepasirodo su savo patarimais 
arba kritika. Būtų gerai, kad 
tokie kritikai duotų veikian
čiai komisijai gerų patarimų 
prieš parengimą. O jeigu su
lig jų patarimu komisija dar
bo nevarys ir tas parengimas 
bus nepasekmingas, tai tuo
met jau galima bus ir kriti
kuoti. Antras dalykas, tai kad 
šie kritikai myli kitą mokyti, 
bet kai būna perstatyti į ko
misiją, kad ką veiktų, tai kra
to rankas, kad jokiu būdu ne
gali apsiimti. Dėl kokios prie
žasties, tai nežinia.

Linksma pranešti, kad mūsų 
choras dabar gražiai gyvuoja. 
Naujų narių prisirašo kiekvie
ną mitingą ir tai beveik visi 
jaunuoliai, šitame mitinge ta
po prirašyti du jauni vyrai, tai 
yra Jonas Kiškiūnas ir Edvar
das Grigaliūnas. Pereitą mitin
gą irgi buvo prirašyta dvi jau
nos merginos. Gaila, kad jų 
vardų dabar neatsimenu. Pasi
rodo, kad choras ir karo metu

Sprogimų Fabrikantai 
Kaipo Pelnagrobiai 
Philadelphia, Pa. — Fe- 

deralis prisiekdintųjų teis
mas įkaitino kaipo prieštru- 
stinių įstatymų laužytojus 
E. I. du Pontų de Nemours 
kompaniją ir penkias kitas 
parako ir kitų sprogimų 
kompanijas už tai, kad jos, 
pagal susimokinimą, lupo 
perdaug aukštas, sauvališ- 
kas kainas iš valdžios už 
sproginius.

Žymėtina, jog tos kompa
nijos kontroliuoja 75 pro
centus visų sprogimų paga
minamų Jungtinėse Valsti
jose.

skubumą. Viso suaukavo $100 
geram tikslui.

Pažangieji labai gerai pasi
rodė su savo duosnumu. Tik 
man gaila, kad lietuviškiems 
fašistams nepavyko vakarie
nė, kurią jie rengė dėl Raudo
nojo Kryžiaus. Yra rimtų gan
dų,, kad jie įėjo “į skylę“ su 
savo vakariene. Mums labai 
gaila gero profesijonalo, kuris 
(abai daug dirbo dėl tos va
karienės, bet fašistai jam ne
padėjo. Dr. Pilka buvo labai 
susivylęs su jais. Mes pataria
me Dr. Pilkai nieko bendro 
neturėti su fašistais, ir jam 
seksis gerai. Dr. Pilka turėtų 
žinoti, kad fašistai nerems 
Raudonojo Kryžiaus. Ir kam 
jam reikėjo taip sunkiai dirb
ti ir save ant gėdos pastatyti?

Birželio 14 d. įvyksta labai 
daug svarbių parengimų : vie
nas iš tų svarbių parengimų 
įvyks Boston Garden, 3 vai. 
po pietų. Rengia Suvienytų 
Tautų Fondo Komitetas. Prog
rama bus labai svarbi, nes vi
si tarptautiniai prezidentai ir 
ambasadoriai kalbės. Visas 
pelnas ir aukos eis nuo karo 
nukentėjusiems: Rusijai, Chi- 
nijai ir kitoms tautoms.

Tą pačią dieną, birželio 14, 
6:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Metodistų žinyčioj, 2 Atlantic 
St., So. Boston, įvyks Tėvų 
Bankietas, pašvęstas dėl tų tė
vų, kurių sūnūs yra kariuome
nėje. Pramogą išpildys Har
monijos Grupė ir žinyčios jau
nuoliai. Taipgi kalbės žymūs 
kalbėtojai. Prašome visų daly
vauti šiame bankiete. Nuošir
džiai kviečiame jus.

So. Bostono Reporteris.

Pranešimas
Birželio 21 d. įvyks PLT vi

suotina konferencija, Lietuvių 
Kliube, 372 Broadway, South 
Bostone. Prašome visų organi
zacijų ir PLT skyrių pasiųst; 
savo delegatus. Konferencija 
bus begaliniai svarbiu ir mes 
turėsime nemažai ką svarsty
ti, liečiant mūsų visus veiki
mus ir ypatingai mūsų radijo 
klausimą. Yra visų privalumas 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti šioje konferencijoje iš visų 
M ass a c h u s c tts k o 1 o n i j ų. PLT 
skyriai privalo daugiau ne
siųsti savo delegatų kaip tris, 
ir visos pažangios organizaci
jos nedaugiau kaip po du de
legatu. Konferencijoj be man
datų niekas negalės būti. To
dėl visi būkite kaip 11 vai. 
sekmadienio ryte.

B. F. Kubilius, 
PLT Sekretorius.

Westville, 111
WESTVILLĖS LIETUVIŲ 

VEIKLA KARO LAI
MĖJIMUI

Daug Nupirko Bonų; Aukoja 
Raudonajam Kryžiui; Rūpina

si Vienybės Cementavimu. 
šis angliakasių miestelis tu

ri 3,400 gyventojų. Jis gražiai 
atsirekomendavo karo laimė
jimo pastangose. Lietuvis ma
joras Kazimieras Bajorinas su 
žmona, kurie turi dvi dukre
les, Marceliną 14 metų ir Bet
ty 7 metų, pažymėjo:

“Mes jau sukėlėme Raudo
najam Kryžiui virš $1,700, 
daugiau tnegu buvo nustatyta 
kvota. Iš mūs miesto daugiau 
yra vyrų armijoj (206), negu 
iš Danville, Ill., dviejų boardų. 
Mes dar neužbaigėme rinkti 
senas geležis, seną gumą, po- 
pieras ir viską, kas tik reika
linga karo laimėjimui. Kaip 
užbaigsime, tikiuosi, kad bus 
geriau darbas atlikta, kaip ki
tur.”

Plačiau išsikalbėjus su ma
joru jis pabrėžė, jog neturi 
daug laiko civilio apsigynimo 
veikloj, nes dirba garadžiuj 
prie automobilių taisymo ir tas 
daug laiko užima — reikia 
pelnyti duoną.

Mr. K. Bajorinas sakė tik
rai nežino, kiek lietuvių jaunų 
vyrų yra armijoje, bet jeigu 
čia pusė miesto gyventojai 
lietuviai, tai iš 206 karių pu
sė bus lietuviai.

Karo Taupymo Bonai
Sunku būtų pasakyti, kiek 

lietuviai turi pirkę bonų, bet 
bus galima spręsti iš čia pa
duotų LDS 42 kp. kelių narių, 
kiek jie pirko bonų: Adomi- 
nai — $150; K. Jokūbaitis — 
$100; Lengvinai — $100; 
Shimulis — $25; Kvietinskai 
— $350; jų sūnus Chester — 
$300.

Tad jeigu apie 10 LDS 42 
kp. narių nupirko jau už 
$1,000 Karo Taupymo Bonų, 
tai tos kuopos 60 narių bus 
nupirkę arti už $6,000 bonų. 
Niekas negali sakyti, jog tai

nėra puikus prisidėjimas prie 
mūsų valdžios karo laimėji
mo pastangų.

Raudonasis Kryžius
Be to, kad lietuviai daug 

bonų nupirko, daug pavieniais 
aukavo Raudonajam Kryžiui; 
o LDS 42 kuopa aukavo $10; 
Moterų Apšvietos Draugija 
$25; Rusų. Karo Pagelbai 
(mūsų šalies veikliai talkinin
kei) aukavo1 $18.

Lietuvės moterys —. Mrs. L. 
Matonis, slaugė, yra vadovau- 
jamoj vietoj. Mrs. A. Balsis 
irgi gražiai darbuojasi dėl 
Raudonojo Kryžiaus.

Kiek teko išsikalbėti su 
LDS 42 kp. valdyba, tai nu
mato surengti didelį pikniką 
ir paskui dar aukauti nuo pel
no dėl Raudonojo Kryžiaus.

LDS 42 Kuopa
LDS 42 kp. gražiai auga, 

vis gauna -naujų narių. Dėka 
K. Jokūbaičio pastangoms, 
kuopa puikiai paaugo — jis 
pernai gavo daug naujų na
rių.

šiemet Kostantas užimtas 
namo taisymu, bet manau, 
kad gavęs liuoso laiko jis vėl 
gerai pasidarbuos.

Šios kuopos narys L. Mos- 
teika sergą. Jis buvo dikčiai 
susirgęs balandžio pradžioj, 
bet dabar jaučiasi geriau.

Kuopa rengiasi pasiųsti tin
kamą skaičių delegatų į LDS 
6-tą Seimą, Chicagon. Seimas 
įvyks liepos 20—23 d.d., Lie
tuvių Auditorijoj.

Pakeleivis.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BUY
UNITED 

, STATES
DEFENSE 

k/bonds 
9 AND 
\ STAMPS

So. Boston, Mass.
Raudonojo Kryžiaus Pramoga 

Pavyko
Gegužės 17 d., South Bos

tono Municipalėj Svetainėj, 
buvo suruošta pramoga dėl 
Raudonojo Kryžiaus naudos. 
Vakaras pavyko labai sėkmin
gai, nes viską apmokėjus, liko 
$100 Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

Kas ką veikė programoj, 
labai gerai savo darbą atliko: 
Harmonijos Grupė po vado
vyste Helen Žukauskaitės la
bai gerai sudainavo keturias 
dainas ir buvo gausingai ap
dovanoti aplodismentais. Tik
rai gerai kalbėjo P. Buknys, 
nes jis nuosekliai apibrėžė ka
ro eiseną, ir tikrino visiems, 
kad karas bus laimėtas iš pu
sės aliantų. Ragino visus dirb
ti kuodaugiausiai ir aukoti 
kuodaugiausiai visoms labda
ringoms draugijoms, kurios 
gelbsti sunaikinimui fašistinių 
jėgų. Gan gerai ir prof. B. F. 
Kubilius kalbėjo klausime 
Raudonojo Kryžiaus, išaiškin
damas Raudonojo Kryžiaus 
vertę karo laikuosė. Taipgi 
priminė, kad Amerikoje kas
dien apsireiškia didesnis soli- 
dariškumas, kuomet J. V. val
džia išliuosavo Earl Browderi 
iš kalėjimo. Jo kalba buvo 
jausminga ir taktiška visais 
būdais, ir jis klausytojams la
bai gerai patiko.

Judomieji paveikslai ir vi
siems patiko gerai, nes tikrai 
pamatė, kaip Amerikos ir So
vietų kareivija nugali priešus.

Kas kiek aukavo dėl Rau
donojo Kryžiaus: po $5 : Dr. 
J. Repšys, J. Likas, A. Bar- 
čius ir R. Niauriai; po $2: M. ; 
Kazlauskas, A. Buividas, prof. 
B. F. Kubilius, Usevičiai; A. 
J. Kupstis $2.28; S. Paura 
$2.50; ALDLD Moterų Sky
rius $17; po $1: Andruliai, J. 
Stonis, Jusius, Motuzą, Bar- 
.kauskienė, Juškienė, Sidaras, 
Helen Simonavičienė, J. žako- 
nis, O. Norbutas, Frances Bo- 
miliūtė, W. Diamond, O. Vens- 
kus, Mrs. Hilman, J. Kainis, 
J. Golden, J. Masteika, H. Ta
mašauskienė, T. Viršila, G. 
Gražinskas, S. Dambrauskas, 
J. Mickevičius, J. šūkis, J. 
Sinkevičius, J. Matulevičius ir 
kiti, kurių gal nesurašėme per

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už G uncijų bonką.

Alexander’sdK!'S&
HAIR LM

REFRESHING WufJ

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame j visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

* LIETUVIŠKA ★

Rhelngold Extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų tr Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783 
NIGHT—-IIAvenaeyer 8-1158

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

naujus paveiks
lus 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 Lino 
! Tel. GLenmore 5-6191

LietuviŲ Komitetas
Sovietu Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome 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,1 J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretorė;
L. Kavaliauskaitė. 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: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

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 Graųd Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai 
Geriausios Rūšies Rakandų 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

■L 3

O 

■'i.1 ;į 
41



įeitas Puslapis L A IS V ft

“PRAŠAU PAAIŠKINTI PER LAISVĘ”
Paskilbus, kad New Yorke 

bus specialis karo bonų parda
vimo va-jus, pas žmones kilo 
visokių minčių ir dėlto aną 
dieną šapoj per pietus susiėję 
gerokai pasiginčinom. Prašau 
paaiškinti per Laisvės vietines 
žinias:

Ar tuos bonus turės pirkti 
visi? Po kiek?

Kas juos pardavinės? Ar 
vajumi pasinaudodami šmu- 
gelninkai neįbruks kokius ne
tikrus bonus?

Kokį nuošimti gauna parda
vinėtojai? Aš maniau, kad 
platintojams nemokama, bet 
kiti ginčijo, kad tur būt gau
na mokesties, nes, girdi, bonus 
nori parduoti ir toki žmonės, 
kurie nenori Hitlerio pralaimė
jimo. Vienas sakė, kad toj ša
poj, kur jo žmona dirba, bo
sas visuomet būnąs daug links
mesnis tą dieną, kada Hitle
riui kiek pavyksta ir būnąs 
nosį nukoręs, piktas, kada 
Hitleriui nesiseka. Vienok su 
bonais jis net perdaug lendąs 
darbininkams į akis. Jo darbi
ninkai mano, kad jis bonus 
siūlo ne iš gero ir nenori iš jo 
pirktis, nes piktinasi jo dvi- 
veidžiavimu.

Ar toki darbininkai galėtų 
kitur pirktis bonus?

Kaip bus su tais, kurie jau 
seniai pasižadėję ir nuolat 
perka? Ar jie turės pirkti po 
daugiau? Pavyzdin, aš pats 
perku savo šapoje. Mes savo 
bosą laikom geru žmogum, 
tikru antifašistu, tad nusita- 
rėm visi pirkti per jį po tam 
tikrą skaičių štampų kas sa
vaitė ir jau senokai perkam. 
Kai kurie išgalėtume pirkti 
dar po daugiau, bet ne visi.

Kur galima gauti, iš kur ge
riausia pirktis bonus? Y.

Atsakome: Gerai, kad dis- 
kusuojate. Visą ką geriau pa
darome, kada pirm pradėjimo 
darbo jį gerai apsvarstome.

Bonų pirkimas nebus vers
tinas. Tačiau visame didžiaja
me New Yorke tarp 14 ir 24 
birželio (June) bus aplankyta 
kiekviena šeimyna jos pačios 
namuose ir prašoma būti da
lininke karo sumušimui Hitle
rio. Prašys skirti 10 nuošimtį 
(10 centų nuo dolerio) viso 
savo uždarbio kas savaitė pir
kimui štampų. Aišku, kad 
kiekvienas tikras patriotas 
stengsis įsigyti stampų-bonų 
sulyg geriausia savo išgale, 
nes kožnas žino, kad mūs ka
riuomenė negali nuogu kumš
čiu kariauti prieš Ašies plie
ną. Prie to, bonai yra pats ge- 
riausis, saugiausis taupinimo 
būdas, taip sakant, pasidėji- 
mas taupmenų “lietingai die
nai.”

Bonus užrašinės Jungtimi) 
Valstijų Iždinės vietinio sky
riaus įgalioti žmonės, išrinkti 
iš specialiai tam darbui pra
šytų organizacijų. LDS, LLD 
kuopos, taipgi Moterų Kliubas 
irgi yra išrinkę tam darbui 
liuosnorius, taip vadinamus 
“Minute Men.” Jie vietinio iž
dinės skyriaus būna patikrinti 
ir jiems duodama įgaliojimas, 
viešai, aiškiai matomas ženk
las.

Bet kad geriausia užtikrinti 
apsaugą bonų pirkėjui ir taip

pat tiems liuosnoriams, atei
nantieji į jūs namus žmonės 
nepardavinės, tik užrašinės 
bonus. Užrašinėtojams juk ir
gi būtų rizikinga su bonais ir 
pinigais vaikščioti po gatves. 

■Jie tik gaus iš jūsų pasižadė
jimą, išpildys tam tikrą blan
ką ir išduos garbingą šalies 
gynėjo žymę, kurią jūs galėsi
te įsilipinti lange ar šiaip pa
sidėti, kaipo liūdymą, kad esa
te nuolatiniu karo pastangų 
rėmėju. Taipgi nurodys įstai
gas, kur galite gauti štampas.

Už bonų užrašinėj imą nei 
i tie vajaus liuosnoriai, neigi 
nuolatos juos pardavinėjan
čios įstaigos iš to neturi sau 
finansinės naudos, negauna jo- 

; kio nuošimčio. Didelė didžiu- 
i ma darbuojasi iš noro laimėti 
| pergalę ant fašizmo, nors šian 
i ten ir randasi žmonių, kaip 
kad jūs minėtas bosas, kurį 
aplinkybės prispirta dvivei- 
džiauti. J šapų savininkus val
džia kreipiasi dėt pastangas į- 

j traukt darbininkus į rėmimą 
' karo pirkimu bonų, tad nei 
vienas nenori atsilikti nuo ki

rti), nežiūrint, kokios jo asme- 
, niškos pažiūros bebūtų. Vienas 
I kitas gal dirba dėl garbės, nes 
tai yra garbingas darbas. Ne- 

i žiūrint, kokiais sumetimais dir- 
| ba, bile tik parduoda, karui 
i prieš fašizmą būna iš to para- 
i ma.

Jeigu kur darbininkai yra 
įsitikinę, kad jų bosas nenuo- 

iširdžiai dirba, jeigu tas įsiti
kinimas sulaikinėja juos nuo 
pirkimo bonų, geriau pirktis 
kitur, bet ne susilaikyti nuo 
pirkimo.

Abelnai, bonus-stampas ge- 
riausia-saugiausia pirktis pati- 

i kimose ir vertingose įstaigose. 
Be to, kiekvienoje miesto da
lyje yra pašto skyriai ir jie vi
si parduoda štampas ir bonus.

Seniau pasižadėjusieji ir 
jau nuolat perkantieji štam
pas nebus reikalaujami iš nau
jo pasižadėti, tik bus prašomi 
suteikti informacijas, kiek ir 
kaip perka. Tos informacijos 
atsilankiusių liuosnorių bus už
rašytos iždinės informacijai. 
Tačiau, jeigu jūsų pasiskirtas 
nuošimtis mažesnis dešimto ir 
jeigu jūs turite ištekliaus, bū
site prašomi užsidėti daugiau. 
Norima, kad mūsų karo pa
stangose kiekvienas prisidėtų 
pagal išgalę geriausia. Tad 
net mažiausia uždirbantieji, o 
taip pat ir vaikai bus prašomi 
pirkti nuolatos nors dešimtu- 
kinę stamp.utę, kas užtikrina 
kiekvienam šiokias tokias su- 

■ taupas ir gyventoji) domesį ša
lies reikalais, taipgi duoda val
džiai nuolatines įplaukas lai
mėjimui karo.

Per Radijo Informavo 
Apie Bridges

New Yorko CIO savo regu- 
liarėj penktadienio vakaro 
programoj suteikė savo klau
sytojams daug informacijų 
apie Harry Bridges, vakarinio 
pajūrio laivakrovių vadą, ku
rį generalis prokuroras Bid
dle pasimojo išdeportuoti.

Informacijos imta iš oficia
lių Bridges kamatintinėjimų 
raportų.

“Vienybė” Bjauriai Apsimelavo “New 
York At War” Svarbaus Parado Klausimu

“New York at War” para
do klausimu pronaciška Brook
lyn© tautininkų “Vienybė” 
23-me numeryje rašo:

“ ‘New York at War’ para
de, kuris bus birželio 13 d., 
pakviesti dalyvauti ir lietuviai. 
Tai labai nepatiko laisvie- 
čiams. Jie tuojau nubėgo pas 
rusų konsulą, prašydami viską 
daryti, kad tik lietuviai nega
lėtų dalyvauti tame parade, 
šis reikalas, sakoma, atsidūręs 
net Valstybės Departmente, 
Washingtone. Bet* Washingto- 
nas, kaip žinoma, niekados 
nepripažino rusų okupacijos 
Lietuvoje. Tuo tarpu laisvie- 
čiams labai rūpi, kad Lietuva 
nebūtų atstovaujama tame pa
rade. Kas iš to visko išeis, dar 
nežinia.”

Ir tas viskas “Vienybėje” 
jau parašyta po to, kada Lais
vė kartkartėmis buvo aprašius 
paradą, kaipo visiems svarbų. 
Po to, kada per tas pačias 
Laisvės špaltas jau buvo Lie
tuvių Laikinas Komitetas su
šaukęs parado reikalais mitin
gą birželio 3-čią, Laisvės salėj, 
kur susirinkę virš poros desėt- 
kų draugijų atstovai ir veikė
jai, išklausę majoro komiteto 
nario Laisvės r e daktoriaus

Mizaros raporto, entuziastiš
kiausiai, vienbalsiai pakvieti
mą priėmė ir nusitarė daly
vauti parade. Po to, kai Lais
vės reporteris palankiausia tą 
veikėjų susirinkimą aprašė.

“Vienybė,” žinoma, niekad 
nesilaikė teisybės, to iš “Vie
nybės” nesitikime ir dabar. 
Su ja net ginčytis nevertėtų, 
jeigu savo melais nekenktų, to
kiam svarbiam darbui, kaip 
“New York at War” paradui, 
kuriam dienraštis Laisvė šir
dingiausia pritaria, kuriame 
dalyvauti ragina visus savo 
skaitytojus ir rėmėjus.

Įdomu, kaip ponas Tysliava 
atranda dienraštį Laisvę tokia 
galinga, kad jinai jau galinti 
padiktuoti Sovietų Sąjungos 
konsului ar Valstybės Depart- 
mentui, Washingtone?

Reikia prisipažinti, kad mes 
tokios galios nesijaučiame tu
rį, net jeigu ir labiausia jos 
norėtume, šiuo atveju, deja, 
mes ir nenorime. Mums svar
bu, kad šis “New Yorkas Ka
re” paradas būtų didžiausis, 
nes tai bus smūgis Hitleriui. 
Mes raginome ir raginame 
kiekvieną lietuvį dalyvauti pa
rade birželio 13-tą, New Yor
ke.

Pirmasis Netikėtas
Miesto Užtemdymas

Pereitą penktadienį įvyko 
netikėtas viso didžiojo New 
Yorko užtemdymas dviem de
šimtim minutų. Netikėtas dėl
to, kad iš anksto apie jį nebu
vo skelbta. Tačiau pasidairius 
aplink galėjai pastebėti, kad 
čia ko laukiama. Visur matė
si warden ai.

Visuotiname ūžte mdyme 
miesto sargybai buvo sumobi
lizuota 239,000 ,liuosnorių,
wardenu ir kitų nepaprastos 
padėties veikėjų, neskaitant 
reguliari© miesto sargybos 
aparato.

Majoras LaGuardia šį kartą 
nevažinėjo po gatves, bet te
ini jo užtemdymą nuo Empire 
State bildingo balkono. Jis pa
reiškė, kad užtemdymas “pra
ėjo patenkinančiai.” Sako, at
rodo netikėtina, kad beveik 
momentaliai, 9:30 vakaro, 
toks milžinas miestas, kaip 
New Yorkas, galėtų užtemti.

Kartu su majoru, užtemdy
mą tėmijo miesto dalių prezi
dentai — Nathan, Lyons, 
Qashmore, taipgi policijos ko- 
misionierius Valentine ir vy
ri ausis inspektorius Costuma.

Viršininkus ypatingai džiu
gino tas, kad taip greit praves
ta liuosnorių mobilizacija. 
Apie užtemdymą įstaigoms 
pranešta tik 8 valandom prieš 
jo vykdymą.

Irving Teatre

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. eleveiterio stoties.

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

Brooklyn, N. Y.
i /

Tel. EVergreen 4-9508

Paveikslas iš Sovietu judžio “Raudonieji Tankai,” da
bar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd Street, 
New Yorke.

KAS MYLITE MAUDYTIS -
Tie važiuodami į Pabaltijo 

Kultūrinės Tarybos pikniką, 
birželio 14-tą, Yonkers, pasi
imkite ir maudymosi kostiumą, 
nes ten visai netoli randasi 
Tibbets Brook Parko gražus 
maudymosi prūdas.

Šokėjam čia irgi bus sma
gu, nes yra puiki salė, o šo
kiams grieš ritminga Geo. Ka
zakevičiaus orkestrą.

Programų mėgėjai taipgi 
nebus nuskriausti. Trumpa, bet 
įspūdingą programą, dainų ir 
šokių, duos jau gerai žinomas 
savo įdomiomis programomis 
Great Necko lietuvių choras 
Pirmyn, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus. Taipgi daly
vaus finų choras ir paskilbus 
šokėja Sushita. Trumpą pra
kalbą pasakys Vladimir D. 
Kazakevich, žymus rusas vi
suomenininkas. Pirmininkaus 
Walteris Kubilius.

Kita nemažai svarbi pikni
ko dalis bus ta, kad bus karš
tų ir šaltų valgių ir gėrimų, 
jau nuo 10 vai. ryto ir kad tų 
visų vaišių pelnas eis ne par
ko savininkams, bet tam tiks-
lui, kuriam rengiama, tai yra 
— Sovietų Sąjungos medįkalei 
pagalbai.

Taigi, prašome, turėkite pa
tys mintyje ir kitiem pasaky
kite, kad tas šaunus piknikas 
įvyks jau ateinantį sekmadie
nį, birželio 14-tą, Carpatho- 
Russian Gardene, 556 Yonk-

Du Mitchel Field kariai su
sižeidė jų mašinos “tajeriui” 
trūkus ir mašinai apvirtus prie 
Albany ir Snyder Avės.

Biznieriai, skelbkite savo biznj 
dienraštyje “Laisvėje”!

Per savaitę, pradedant bir
želio 5-ta, Irving- Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorke, rodoma filmos, paga
mintos pagal Tolstojaus ir

PARDAVIMAI
Pasirandavoja po 5 ir 6 šviesūs 

kambariai, kampinis namas. Renda 
prieinama. Dėl antrašo prašome 
kreiptis “Laisvės” ofise, 427 Lori
mer Street, Brooklyn, N. Y.

(133-135)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 10 d., 7:30 'v. v. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front Street. Visi nariai 
būkite laiku. ; Valdyba.

(133-135)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

ers Ave., Yonkers, N. Y. Įžan
ga tik 45c.

Nežinančių kelio patogumui, 
vienas vadas su grupe išva
žiuos nuo Laisvės salės 11:30 
ryto, o kitas — 12 :30 per piet.

Komisija.

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangie 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

atir«sas:

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

r-

STENGER & STENGER

Išegzamimioja
AKIS'

OPTOMETRISTS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia. '

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.
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Curran, Nacionalės 
Unijos prezidentas, 
newyorkiečių pažįs-

Priedams prie šių dviejų 
doma rusų liaudies šokiai.

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

čechovo kūrinius — “Kreutze 
rio Sonata” ir “Meška.”

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

“Kreutzerio Sonata 
francūzų filmą, perstatanti i
pirm-revpliucinės Rusijos gy-! 
venimą, kaip jis aprašyta Leo
no Tolstojaus raštuose. Muzi-| 
ka šiam veikalui imta iš Beeth- - 
oveno. “Meška” yra Sovietų į 
Sąjungos satyriška filmą, ku
riai tema imta iš Čechovo raš-

Pirmadienis, Birželio 8, 194Ž --  - -- < ■ ■'■.4l-rnįrfrt >

| Atstovaus CIO Pasaulio 
Unijų Mitinge

bokalas Laimėjo Teisme 
Prieš Lewis

United Mine Wokrers 5 0-tas 
distriktas, kaipo atstovas new- 
yorkiečių lokalo 12165 narių 
didžiumos, laimėjo teisme ap
saugą nuo Lewis© atakos. Atė
mimą nuo lokalo čarterio teis
mas pripažino 
veiksniu.

NOTARY
PUBLIC

Joseph 
Maritime

į daugeliui
tarnas iš jo prakalbų žymesnė
se darbo unijų konferencijose 
ir masiniuose mitinguose, už 

1 keletos dienų išvyksta į Lon
doną. Ten įvyksiančioj Inter- 

i national Labor Office konfe
rencijoj jis atstovaus CIO uni- 

i jas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų (staiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Telephone 
STagg 2-5043

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. "Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
rnų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Džiuieri ai yra gražiausios Ir ilgiausia atmintinos dovanos
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