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karą taip energingai veda ko
mercinės spaudos kolumnose.

Jie sakė, kad Sovietų Sąjun
ga prieš nacius atsilaikys viso 
labo tik šešias savaites. Bet 
jau ištisi metai, kaip Sovietų 
Sąjunga laikosi.

Jie sakė, kad anglų tvirtovė 
Singaporas nepaimama. Japo
nai jau seniai paėmė.

Jie teigė, kad francūzų Ma
ginot tvirtovės atsilaikys prieš 
viską, o jos pat pradžioj karo 
pateko vokiečiams.

Kiekviena jų didžioji pra
našystė iki šiol buvo tuščia.

Dabar tie patys “strategai“ 
bando svietui įkalbėti, kad ne
galima atidaryti antro fronto 
prieš nacius Europoje.

Su tokiais savo plepalais ši
tie keisti sutvėrimai sabota- 
žuoja karo pastangas.

Gal ne vienas jų apmoka
mai tarnauja Hitleriui.

Atsišaukus į koresponden
tus, keletas jų labai gražiai 
atsiliepė — prisiuntė po ko
respondenciją. Laukiame nuo 
kitų.

Rašymas korespondencijų, 
kaip bet koks visuomeninis 
darbas, yra įsitikinimo daly
kas. Reikia matyti reikalą. O 
kai matysi reikalą, kai būsi 
įsitikinęs, tai surasi ir laiko ir 
energijos.

Apart daugelio kitų kolum- 
' nistų, labai dažnai ir labai 

daug ašarų išlieja “New York 
Times“ špaltose panelė arba i 
ponia Anne O’Hare McCor
mick. šį sykį jai pžfgailo Suo
mijos.

McCormick bando įkalbėti 
svietui, kad Suomija yra ne
kalta šešiolikinė, kurios negali 
atslgailėti visi Amerikos žmo
nės. Todėl ir mūsų valdžia ne
norinti su ja ryšių nutraukti, 
nors ji jau per toli einanti, kai 
Hitleris ją šiomis dienomis ap
lankė.

Šiame kare Suomija lošia 
rolę išdykusios prostitutės. Jos 
vyriausiu kavalieriumi yra 
patsai Hitleris. Ji seniai nebe
gyvena nei savo protu, nei sa
vo kūnu. Viską ji atidavus ir 
pardavus hitlerinei Vokietijai.

Trys šimtai penkiasdešimt 
čechų neteko gyvybės už vie
ną koriko Reinhard Heydrich 
gyvybę. O kerštui galo dar ne
simato. Naciški galvariezai 
gal dar kelius šimtus nekaltų 
žmonių sumėsinės.

Heydrich pilnai užsitarnavo 
tokio likimo.

Aną dieną John Spargo da
vė tokį pasiūlymą: Tegul Ang
lija ir Amerika padaro sutar
tį ir viešai paskelbia, kaipo 
perspėjimą naciams, kad po 
karo lygiai tiek pat vokiečių 
karininkų bus sušaudyta, kiek 
dabar Hitlerio gestapo bude
liai nužudo nekaltų civilių 
žmonių.

Tada, sako Spargo, tie bu
deliai pabijos terorizuoti ne
kaltus žmones.

Šiame pasiūlyme yra daug 
sveiko proto.

Is daugelio gražių eilėraš
čių, telpančių “šviesos“ ant
ram numeryje, labai įspūdin
gos Kosto Korsako eilės apie 
motiną—apie motiną Lietuvo
je, kuomet hitleriniai bestijos 
siautė jos laukuose.

Poetas matė Lietuvos moti
ną “ant karo kelio.“ Ji buvo 
“išblyškusi, nėščia, bejėgė,“ o 
“sunki našta jai lenkė kojas.“

Likimas jos ir liūdnas ir bai
sus. Sako poetas:

Eiliniai Amerikos 
Kareiviai Gaus po 

$50 per Mėnesi
Valdžia Parems Kareiviu Žmonas, Vaikus, Tėvus, Brolius

Angly Įspėjimas Prancūzam 
— Gal Talkininkai Užpuls 

Nacius Francijoj

menkos Laivynas
Toli Nusivijęs Ja
ponų Karo Laivus
Dar Tebeeina Laivynu Mūšis Ties Aleuty Salomis

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas birž. 8 d. 
nutarė 58 balsais prieš 20, 
kad pradiniams kareiviams 
ir jūreiviams turi būti mo
kama po $50 algos per mė
nesį, o pirmos klasės karei
viams ir antros klasės jū
reiviams po $54.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau buvo nubalsa
vęs iki tiek pakelti algas 
kareiviams ir jūreiviams.

Amerikos kareiviams ir 
jūreiviams užsieniuose yra 
pridedama dar penktadalis 
prie reguliarės jų algos.

Šis abiejų kongreso rūmų 
tarimas taps įstatymu, jei
gu prezidentas jį pasirašys.
APRŪPINIMAS ŽMONŲ 

IR VAIKŲ
Senatoriai ir kongresma- 

nai yra nutarę sekamai ap-

39 Bilionai Doleriu Amerikos Lakūnas
Amerikos Armijai 

1943 Metais
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas prašė 
kongreso paskirt $39,417,- 
827,337 armijos reikalams 
1943 metais ir dar $137,- 
018,890 Karo Gamybos Ta
rybai ir kitom karinėm į- 
staigom.

Priskaičius šias sumas, 
tai būtų jau apie $199,715,- 
000,000 Amerikos karo rei
kalams nuo 1940 m. birže
lio.

$11,043,270,000 iš numa
tomų karinių lėšų 1943 me
tais būtų išleista armijos 
orlaiviniam korpusui ir 
$617,510,000 pasiruošimams 
cheminiam karui.

Nuskandinta 33 Ja
ponų Karo Laivai
Mount Pleasant, Iowa.— 

Jungtinių Valstijų orlaiviai 
per šešis mėnesius nuskan
dino 33 Japonijos karo lai
vus ir 44 kitokius laivus — 
transportus, prekinius ir ži
balinius laivus, kaip sakė 
generolas Arnold, kalbėda
mas lowos Wesleyan Kole
gijoj pirmadienį. Su trans
portais žuvo ir tūkstančiai 
Japonijos karių.

Amerikos armijos lėktu
vai oro kautynėse sunaiki
no daugiau kaip 300 Japoni
jos orlaivių ir dar supleški
no virš 200 japonų orlaivių 
ant žemės.

“Gimdys ji tarp vaitojimų, 
lauke, pagairėj vėjo,

Ir kūdikį sutiks gaisrai, mir
tis, lavonai, kraujas.

Ant karo kelio ją mačiau — 
svyruodama ji ėjo

Ir nešėsi pasauliui savy gy
vybę naują.“ 

rūpint kareivių žmonas ir 
vaikus:

žmona, kurios duonpelnis 
paimtas karinėn tarnybon, 
gaus $28 iš valdžios ir $22 
iš savo vyro per mėnesį. 
Žmonai su vienu kūdikiu 
valdžia duos $40 per mėne
sį, o už kiekvieną kūdikį 
daugiau pridės dar po $10.
PARAMA KITIEMS ŠEI

MOS NARIAMS
Tėvo ar motinos užlai

kymui kareivis galės duot 
$5 per mėnesį, tada valdžia 
pridės $15, o tėvui ir moti
nai sykiu valdžia duos $25 
ir po $5 kiekvienam užlai- 
kytinam broliui, seseriai ar 
anūkui. Nevedusio kareivio 
prisidėjimas po penkinę 
jiems užlaikyti gali siekti 
$22 per mėnesį.

Mate Suardytą Ja
ponų Lektuvlaivį
Pearl Harbor, Hawaii.— 

Jungtinių Valstijų oro lai
vyno leitenantas G. H. Gay, 
beplūduriuodamas jūroje 
ties Midway sala, matė su
naikintą Japonijos lėktuv- 
laivį “Kaga” rūšies, 26,- 
900 tonų. Jis taipgi matė 
eilę degančių kitų Japonijos 
laivų, tarp kurių galėję būt 
ir dar du japonų lėktųvlai- 
viai. Tuos laivus sunaikino 
bei pavojingai sužeidė bom- 
biniai Amerikos orlaiviai ir 
karo lavai.

Leitenantas Gay buvo nu
kritęs jūron su savo orlai
viu, bet tapo išgelbėtas.

Anglijos Orlaiviai 
Vis Pliekia Nacius
London. — Naktį ir die

ną šimtai Anglijos orlaivių 
vėl bombardavo karinius na
cių taikinius, pradedant nuo 
Bruges kanalo uosto Belgi
joj ir veikiant šiauriniu pa
jūriu per 130 mylių iki Die
ppe Franci j o j. Anglų orlai
viai taipgi atakavo hitleri
ninkų orlaivių stovyklas, 
fabrikus ir geležinkelius 
Holandijoj, šiaurinėj Fran
ci jo j ir gal būt Vokietijoj, 
nes tuo tarpu buvo nutilęs 
Berlyno radijas.

Tuose žygiuose buvo var
tojami ir amerikiniai bom
banešiai, taip pat dalyvavo 
amerikiečiai lakūnai ir ge
rai atsižymėjo.

Dienos laiku anglai pra
rado šešis lėktuvus, o nak
tį nė vieno. Anglai nušovė 
žemyn bent keturis vokie
čių lėktuvus.

Chungking, Chinija. — 
Chinai atkariavo nuo japo
nų Tungsiang miestą.

Anglija Ragina Civilius Prancūzus Kuo 
Greičiausiai Issikraustyt iš Pajūrių,

Kad Netrukdytų Karinių Veiksmų
London. — Anglijos vy

riausybė per radiją francū
zų kalba jau antru kartu 
šaukė civilius francūzus gy
ventojus greitai išsikraus- 
tyt iš viso pajūrinio Franci- 
jos ruožto nuo Belgijos iki 
Ispanijos. Sako, kad jeigu 
francūzai pasiliktų tame 
ruožte, tai būtų sutrukdy
mas veikimui “draugiškos 
kariuomenės” (-anglų ar a- 
merikiečių).

Anglai įspėja, kad “pajū
riniai ruožtai užimtos Fran
ci jos dalies gali tapt vis 
svarbesnėmis karo veiksmų 
sritimis. Del suprantamų 
priežasčių, negalima iš an
ksto nurodyti laiką ar vie
tą, kur bus daromi tie veik
smai. Jie neišvengiamai bus 
labai, labai pavojingi civi
liams gyventojams.”

Anglai šaukia be atidėlio
jimo išsikraustyt iš minimų

Vienas Amerikos Orlaivis 
i * • y >

Atsveria 4-ris Japonų
GEN. ARNOLD NUMATO 

OFENSYVĄ PRIEŠ 
NACIUS

Mount Pleasant, Iowa. — 
Generolas H. H. Arnold, 
komandierius Amerikos ar
mijos orlaivių, pareiškė: 
“Kur mes prarandame vie
ną orlaivį, tai būna nušau
ta žemyn keturi japonų or
laiviai.”

Generolas Arnold kalbė
jo Wesleyan Kolegijoj, kuri 
suteikė jam garbės laipsnį 
teisių daktaro. Jis sakė, kad 
jau netoli ta diena, kada 
bus atsiteista Japonijai.

Jis, neseniai sugrįžęs iš 
Anglijos, įspėjo, kad “aš 
neskridau į Londoną dėl ap
sigynimo”; reiškia, dėl už
puolimo veiksmų prieš na
cius.

AMERIKOS LAKŪNAI 
IŠVIEN SU ANGLAIS 
BOMBARDUOS NACIUS 
“Bombardavimai Cologne 

ir Essen miestų (vakarinė
je Vokitijoje) yra tik pra
diniai žingsniai, po kurių 
seks sutartini Jungt. Val
stijų ir Anglijos kovotojų 
ir bombanešių žygiai,” sakė 
generolas Arnold:

“Fašistų Ašis žino, kad 
jeigu jie nelaimės per ar
čiausius šešis mėnesius, tai 
jie taps sumušti. Išeitis A- 
šiai yra dabar arba nieka
da.
PUIKIAUSI PASAULYJE 

ORLAIVIAI
“Amerikinės Lekiančios 

Tvirtumos yra puikiausi iš 
visų bombanešiai šiandien, 
o mūsų vidutiniai bombane-, 
šiai B-25c rūšies gali lėkt 
toliau, greičiau ir nešti 
daugiau bombų, negu ge
riausi mūsų priešų orlai
viai.”

vietų ypač tuos francūzus, 
kurie įtraukti į nacių juo
duosius sąrašus. Sako:

“Tatai mes raginame jus 
padaryti todėl, kad tai rei
kalinga svarbiems žygiams, 
kurie bus daromi kovoj dė
lei Francijos paliuosavimo.”

Kada maži būreliai anglų 
narsuolių “commandų” ko
vo 27 d. staiga užklupo na
cius pajūryje St. Nazaire, 
tuzinai francūzų su ginklais 
atėjo pas anglus kautis 
prieš vokiečius. Jie manė, 
kad Jungtinės Tautos daro 
tikrą įsiveržimą į Franci- 
ją prieš nacius, bet apsiriko.. 
Paskui hitlerininkai žiauriai 
nubaudė St. Nazaire gyven
tojus ir sušaudė daugelį ne
kaltų įkaitų.

Anglų radijas įspėja 
francūzus, kad vėl nepada
rytų tokios klaidos.

AMERIKA PASISTATYS 
IKI 60,000 ORLAIVIŲ 

ŠIEMET
Gen. Arnold pridūrė, jog 

šiemet bus pastatyta iki 
60,000 orlaivių Amerikoje ir 
jog ši šalis turi geriausius 
pasaulyje jaunus lakūnus.

Iki šių metų pabaigos, 
sakė generolas Arnold, 
Jungtinės Valstijos turės 
savo armijos oro jėgose 
daugiau kaip 60,000 oficie- 
rių ir apie milioną eilinių 
lakūnų, o “kitąmet birželio 
mėnesį mes galėsime turėt 
dveja tiek daugiau, jei rei
kės,” pastebėjo gen. Ar
nold.

ORLAIVIŲ PAGALBA 
TALKININKAMS

“Dabar nuolat dideliais 
skaičiais yra oru siunčiami 
mūsų orlaiviai į tokias vie
tas, kur jie bus naudingiau
si — į Angliją, Rusiją, Vi
durinius Rytus, į Chiniją ir 
Australiją.”

Suimtas Vonsiackis, Ru
sų Fašistų Vadas

Providence, R. L — Fe- 
deralė vyriausybė areštavo 
rusų fašistų vadą Anastasą 
A. Vonsiackį už sąmokslą, 
kurio tikslas buvo laužyti 
Jungtinių Valstijų įstatymą 
prieš šnipinėjimą.

Neseniai padarytoje kra
toje Vonsiackio dvare 
Thompson, Conn., federalės 
valdžios agentai rado dik- 
čiai ginklą, amunicijos ir 
fašistinių ženklų.

Dabar Vonsiackis perga
bentas iš Rhode Island val
stijos į Hartfordą, Conn.

Washington, birž. 9. — 
Šiuo tarpu trūksta plates
nių žinių apie tolesnį mūšį 
tarp Amerikos ir Japonijos 
laivynų srityje Midway sa
los, bet yra žinoma, kad A- 
merikos karo laivai vyda
miesi atakuoja japonų lai
vyną, bėganti toliau į vaka
rus, linkui Japonijos.

Spėjama, kad Amerikos 
laivynas taip toli nuvijo ja
ponų laivus, kad ameriki
niai bombanešiai iš salų jau 
negali dalyvaut tame jūrų 
mūšyje; tai negali ir pra
nešt apie nuostolius vienos 
bei antros pusės. Todėl, gir
di, stinga naujesnių žinių 
apie tai. Nes karo laivų ra
dijas paprastai tyli, kol tę
siasi mūšis.

Dar tęsiasi kitas Ameri
kos ir japonų laivynų mūšis, 
prasidėjęs pereitą trečiadie- į 
nį ties Aleutų salomis, ne-! 
toli Alaskos.

Sovietai Atmuša Vi- Sako, po 10,000 0r- 
sas Nacių Atakas laivių Bombarduo- 
Prieš Sevastopolį šią Vokietiją
Maskva, birž. 9. — Jau 

per keturias dienas naciai 
neatlaidžiai atakuoja Seva
stopolį, stambų miestą su 
Sovietų laivyno stovykla 
Krime. Sovietinės jėgos at
mušė visas priešų atakas ir 
padarė naciams sunkių nuo
stoliu. £

Sevastopolio miestas jau 
septyni mėnesiai apsuptas 
hitlerininkų visomis pusė
mis, apart vandens.

(Anglų radijas teigė, kad 
siaura Sevastopolio sritis 
trukdo Sovietų orlaivių vei
kimą; todėl vokiečiai galį iš 
oro plačiau veikt prieš Se
vastopolį.)

(Berlin. — Nacių ko
manda skelbia, kad jie, gir
di, užėmę vieną aukštumą 
prie Sevastopolio.)

Sevastopolio gynėjai iš
mušė vokiečius iš kylio, ku
rį naciai buvo įvarę į vieną 
sovietinę poziciją ties Seva
stopoliu.

SĖKMINGI SOVIETŲ 
VEIKSMAI LENINGRA

DO IR KALININO 
FRONTUOSE

Per sėkmingą raudonar
miečių ataką Leningrado 
fronte buvo kirstas skaudus 
smūgis vokiečiams ir tik 
viename mūšyje nukauta 
daugiau kaip 500 priešų.

Kalinino fronte sovietinės 
jėgos permetė. nacius per 
upę ir atėmė iš jų dvi ap
gyventas vietas.

Maskva, birž. 9. — Sovie
tų kariai ir partizanai su
naikino 74 vokiečių tankus 
užnugaryje priešų linijų 
per 10 dienų.

AMERIKA PASIRUOŠUS 
ATMUŠT JAPONUS NUO 

HAWAII SALŲ
Jungtinių Valstijų laivy

no ir oro jėgos Hawaii salų 
srityje yra prirengtos. Nes 
kita dalis japonų laivyno 
gali mėgint vėl netikėtai už
pult tas salas.

Aukšti Amerikos laivyno 
oficieriai perspėja dar ne- 
manyt, kad Japonijos laivy
nas jau sumuštas, nors a- 
merikiečiai padarė jam di
džiulių nuostolių.

Mūšyje ties Midway sala 
amerikiniai karo laivai ir 
orlaiviai nuskandino du ar 
tris japonų lėktuvlaivius ir 
vieną naikintuvą; taipgi 
sunkiai sužeidė viena ar du 
kitus priešų lėktuvlaivius ir 
kelis didžiuosius karo lai
vus, šarvuotlaivius ir tran
sportus. Amerika prarado 
vieną naikintuvą ir tapo su
žeistas vienas jos lėktuvlai-

London, birž. 9. — Anglų 
orlaivyno komandierius pa
reiškė, kad ateityje po 10,- 
000 talkininkų orlaivių ga
lėsią bombarduoti Vokieti
ją. Jis sakė, jog kai Ameri
kos orlaiviai pradės regu
liariai veikti išvien su ang
lais, tai keturis kartus skai- 
tlingesni orlaivių būriai ple
škins nacius, negu kad an
glų žygyje prieš Cologne, 
kur dalyvavo virš 1,000 or
laiviu, v

Sovietų Jaunimas Svei
kina Anglų Lakūnus

Ir Ameriką
Maskva. — Priešfašisti- 

nis Sovietų jaunimo suva
žiavimas karštai sveikino 
Anglijos laknų žygius prieš 
nacius ir Amerikos pagal
bą kovoj prieš Hitlerį.

Kalbėtojai sakė, kad viso 
pasaulio jaunimas galėtų 
sutriuškint Hitlerį šiemet.

6,000 Nacių Nukauta 
Smolensko Fronte

Maskva, birž. 9. — Dau
giau kaip 6,000 nacių tapo 
užmušta Smolensko fronte, 
kur jie mėgino pradėt ofen- 
syvą. Jų mėginimas išdau
žytas.

London. — Per pirmuo
sius dvejus metus karo fa
šistiniai orlaiviai užmušė 
43,675 civilių Anglijos žmo
nių ir sužeidė 50,346.
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Katalikų Savaitraštis Apie 
Pakaičio Kraštus

New Yorke išeidinėja kataliku savait
raštis “The Commonweal.” Jį leidžia pa- 
sauliškiai katalikai ir jis, taigi, reiškia 
jų nuomones ir pažiūras į daugelį svar
besnių tautinių ir tarptautinių klausi
mų.

Vėliausias šito savaitraščio numeris 
pasisako dėl busimųjų Tarybų Sąjungos 
sienų, kai šis karas pasibaigs. Savaitra
ščio nuomone, Pabalčio kraštai, Bessara- 
bija ir buvusios prieškarinės Lenkijos 
tūlos sritys turi būti įjungtos Tarybų 
Sąjungon. . . . . .

Aišku, katalikų savaitraštis šią mintį 
reiškia, išeidamas vyriausiai iš Tarybų 
Rusijos savisaugos interesų. Jis sako, 
kad Rusijai reikia apsisaugoti, praplėsti 
sienos, kad jos garantuotų jai saugu
mą.

“The Commonweal” vieno dalyko lai
kosi, būtent, kad pasitarimuose, kurie 
dabar eina tarp Londono, Maskvos ir 
Washington©, būtų garantuota visom 
Tarybų Sąjungos tautoms “keturios lais
vės” (“Keturių laisvių” principą, kaip 
žinia, yra paskelbęs prezidentas Roose- 
veltas: jomis yra: asmens laisvė, tiky
bos laisvė, laisvė nuo baimės, laisvė nuo 
skurdo).

Šis įtakingo katalikų savaitraščio pa
sisakymas reikia skaityti gan įdomiu ir 
rimtu, nors ji yra griežtai priešingas lie
tuviškų katalikų leidžiamų laikraščių 
dvasiai. Bet mes vistik matome reikalo 
dėl jo tarti žodį-kitą.

Kad Tarybų Rusijai, susikūrusiai nau
ją santvarką, reikia apsižiūrėti ir savo 
sienas sustiprinti, to niekas, žinoma, ne
ginčys. Tačiau, mes būtume' pirmutiniai, 
pasisaką prieš jkergimą į Sovietų Sąjun
gą Lietuvos ir bile kurios kitos valsty
bės bei tautos, jei tos tautos įkergimas 
reikštų atėmimą jos žmonėms “keturių 
laisvių,” arba, jei jai grūmotų ištautini
mas, jos kultūros paneigimas, jos kalbos 
išnaikinimas. Kam gi tuomet tokią Ru
siją reikėtų gelbėti, kam ją saugoti?!

Bet čia įeina kas nors didesnio ir gi
lesnio, negu “The Commonweal” paste
bi. Visųpirmiausiai, Tarybų Rusijos Fe- 
deratyvė Socijalistinė Respublika, kuri 
apima daugybę tautų ir tautelių, yra 
paremta laisves pagrindais. Su Tarybų 
Rusija yra susijungusios laisves pagrin
dais kitos respublikos — Ukraina, Bielo- 
rusija, Gruzija, Armėnija, ir t.t. Tik 
prieš arti porą metų Pabalčio kraštai 
taipgi laisvai įstojo į tą Sąjungą. Išviso 
ten yra 16-ka respublikų. Kiekviena iš tų 
republikų turi plačiausias teises ir laisvę 
savo kalbai, savo kultūrai, savo ūkiui 
plėsti. Visos tos 16-ka respublikų, ar jos 
didelės ar mažos, turi tas pačias teises. 
Visų respublikų žmonėms konstitucija 
garantuoja tąsias teises, kurių “The 
Commonweal” reikalauja. Niekas negin
čys to fakto, kad Tarybų Sąjungos kon
stitucija yra pati pažangiausia, yra pati 
laisviausia, kokią pasaulis yra kada nors 
bet kurioj šalyj matęs.

Prie progos pastebėsime šį faktą: Mes 
niekad nediktavome Lietuvos žmonėms, 
kokią santvarką jie turi įsisteigti. Tai 
jų dalykas. Bet mes vieną žinome, kad 
1940 metų liepos mėnesį jie nusitarė 
Lietuvoje įvesti tarybinę (socijalistinę) 
santvarką. Lietuva įstojo į Tarybų Są
jungą. Lietuva turi savo vyriausybę su 
Justu Paleckiu galvinyj. Ir jeigu šian
dien, kai Washingtonas, Londonas, Mas
kva kalba apie suteikimą visoms tautoms 
teisės laisvai gyventi, būtų nutarta Lie
tuvon grąžinti dvarponius ir kapitalistus, 
jeigu Lietuvos žmonių tartas žodis 1940 
metais butų sumindžiotas, tai argi tas 
neparodytų, kad su tautų balsu nėra 
skaitomasi? Argi tas neparodytų, kad

bė tautų žinios ir net prieš jų norą jų 
likimas yra sprendžiamas kur nors val
stybių kanceliarijose?

Dėlto mes nuolat ir nuolat sakome: 
šiandien Lietuva yra tarybinė, nes jos 
žmonės to troško, nes jos žmonės taip 
nutarė 1940 metais. Jeigu jiems tarybi
ška santvarka nepatiks, jeigu jie norės 
buržuazinę tvarką grąžintis, tai jie tuo 
reikalu patys žodį tars tuomet, kai bus 
laisvi. O kadangi šiandien Lietuvos žmo
nės, panašiai, kaip Belgijos, Francijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos ir kitų kraštų 
žmonės, yra bestijiškų nacių pavergti, 
tai kiekvieno mūsų pareiga kovoti prieš 
Ašies valstybes, kad jos būtų greičiau 
sumuštos ir Lietuva, podraug su visa 
Europa, išlaisvinta. Tuomet Lietuvos 
liaudis ir vėl pasiims į savo rankas savo 
likimą spręsti ir juo rūpintis.

Šitaip mes žiūrime į tuos dalykus. Bū
tų gerai, kad ir lietuviai katalikai ir ki
tos sriovės būtų ant tiek demokratai, kad 
jie sutiktų su tuo pagrindiniu principu. 
Būtų gerai, kad jie, užuot tarnavę Hit-. 
leriui, užuot skleidę jo propagandą Ame
rikoje, nuoširdžiai stotų už Hitlerio su
naikinimą ir savo tėvų žemės išlaisvini
mą!

Geri Požymiai Karo Laimėjimui
Po šešių mėnesių karo, po to, kai Ja

ponijos imperialistai pasalingai užpuolė 
mūsų šalį, karo padėtis jau keičiasi.,Pra
džioj Japonijos samurajams pavyko už
imti Hollandijos kolonijas, Malajaus pus- 
salį, Burma ir jau grūmojo Australijai 
ir Indijai. Bet išdraikytas Japonijos lai
vynas ir kitos jėgos atsiliepė į jos pasi
sekimus.

Australija ir Indija prisirengė atremti 
priešą. Chinijos liaudis kiečiau įsitraukė 
į kovą. Amerikos karinės jėgos sutvirti
no mūsų bazes ir punktus Ramiajame 
Vandenyne. Amerikos jėgos uždavė 
Japonijos karo laivynui smūgį Karolinė
se Jūrose, o dabar šiaurinėj dalyj Ra
miojo Vandenyno. Pastarųjų mūšių re
zultatų dar nežinome, bet tiek žinia, 
kad Japonija panešė didelius nuostolius.

Tatai turint mintyj, galime lengviau 
atsikvėpti. Hitlerio pralaimėjimai prie 
Charkovo Sovietų Sąjungoj, susmukimas 
pavasarinės ofensyvos, jo pralaimėjimai 
Libijoj, Amerikos laimėjimai prieš Ja
poniją jau duoda pradžią Jungtinių Tau
tų ofensyvui, kad dar 1942 metais su
mušus Hitlerio jėgas ir paskui pribaigti 
kitus jo sėbrus.

Rusų Fašistas Vonsiackis Suimtas
Providence mieste Federalės Vyriausy

bės Biuro žmonės areštavo rusų fašistų 
vadą Vonsiackį, iš Thompson, Conn. Jau 
pirmiau vyriausybės žmonės darė kratas 
fašisto Vonsiackio dvare. Tai tas patsai 
Vonsiackis, pas kurį Juozas Tysliava 
lankėsi, kurį Vonsiackis ir jo fašistinis 
štabas naciškai pakėlę rankas sveikino, 
kurį ir kurio fašistų organizaciją Tys
liava smarkiai gyrė “Vienybėj.”

Vyriausybės žmonės pareiškę, kad 
Vonsiackis suimtas dėl “suokalbio prieš 
vyriausybę... pasekmėj jo veikimo, ži
nių perdavimo, kurios yra kenksmingos 
Amerikai, ir užmokėjimo $2,800 vienam 
asmeniui už priešvaldišką veikimą.”

Kol kas mums smulkmenos nėra ži
nomos, nei kokis tas suokalbis, kokios ir 
kam tos žinios, kam buvo sumokėta tie 
pinigai, bet tiek yra žinoma, kad Von
siackis, yra rusų fašistų-hitlerininkų va
das, kad jis lankėsi pas Hitlerį, kad jis 
veikė išvien su Fritz Kuhn ir kitais hit
lerininkais Amerikoj.

Pirkite Apsigynimo Bonus
1 want. . . W.4I
FIGHTING DOLLARS

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!. t

.to

Sveikinkit Sovietų Sąjungą 
Su Auka!

Birželio 22 dieną sukaks lygiai vieni metai, kai besti- 
jiški Hitlerio banditai pasalingai užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Jie manė sunaikinsią Sovietų Sąjungą per kelias sa
vaites arba du tris mėnesius.

Tačiau, didvyriška Raudonoji Armija ir visa Sovietų 
Sąjungos liaudis atlaikė plėšikus per ištisus metus. Ne 
tik atlaikė, bet ir pradėjo savo ofensyvą. “Nepergalimo
ji” nacių armija tapo pergalima.

Visas pasaulis džiaugiasi Sovietų Sąjungos kovotojų 
žygiais, nes jie išgelbėjo visą pasaulį nuo bestijiškų na
cių, nes jie davė laiko kitoms Jungtinėms Tautoms pa
siruošti.

Taigi šios metinės sukaktuvės bus atžymėtos masiniais 
mitingais ir koncertais Sovietų Sąjungos kovotojų nau
dai. , '
Birželio 22 dieną New Yorko Madison Sq. Gardene į- 

vyks didžiulis žmonių susibūrimas sveikinimui Sovietų 
Sąjungos ir sukėlimui jos kovotojams paramos.

Jūs, kurie negalėsite būti tame didžiuliame mitinge, 
sveikinkite Sovietų Sąjungą laiškais, pridėdami jos did
vyriams auką. Žemiau telpa blanka, kurią išpildę, pri- 
dėję auką, siųskite:_______.______ • ' h ■ ■ • -

LIETUVIŲ KOMITETUI SOVIETŲ SĄJUNGAI GELBĖT 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

šičia įdedu $.............. Russian War Relief Komite
tui, kaipo sveikinimą Sovietų Sąjungos didvyriškai liau
džiai ir Raudonajai Armijai proga vienų metų Sovietų— 
Vokiečių karo

Vardas ir

sukakties.

pavardė

Adresas

Laisvoji Sakykla
Kaip Tysliava Gyrė ir 

Gynė Vonsiackį
Neseniai Juozas Tysliava at

sakė į mūsų paduotus klausi
mus tiktai dviem žodžiais: 
“So What!” (Tai Kas!) Jis 
sako, kad ir “Daily Worke
rio” reporteris buvęs pas- Von
siackį. Tad kodėl fašistinės 
“Vienybės” redaktorius nega
lėjo irgi Vonsiačkį aplankyti?

Reikia pasakyti,- kad “Dai
ly Workerio” reporteris apra
šė viską, ką jis matė pas rusų 
fašistų vadą. “Daily Worke- 
ris” buvo pirmutinis laikraštis 
kuris ekspoząyo Vonsiackio 
šunybes, į kurias ir federalė 
valdžia dabar atkreipė savo 
domę, ir tyrinėja visus ryšius, 
ką kas nors turėjo su fašistų 
svastikuotu vadu.

Bet jeigu “Daily Workerio” 
reporteris pasmerkė, pasakė, 
kad Vonsiackis veikia prieš J. 
V. įstatymus ir turėjo susikro
vęs ginklų arsenalą, ir t.t., tai 
pažiūrėkime, kaip fašistas Ty
sliava į tai reagavo.

Pirmiausiai, birž. 5 dieną, 
1937 metais, Tysliava patalpi
no “Vienybėje” dviejų špaltų 
klišę, . to fašisto atvaizdą su 
svastikuota uniforma... o pas
kui gyrė jį sekamais būdvar
džiais :

“... autoritetingas vadas...”
“...vieningumo simbolis, ko

voje su bolševikais, šeiminin
kaujančiais Rusijoj...”

“...jauna ir energinga 
menybė...”

“...(Vonsiackis) ne tik 
jo baltųjų rusų judėjimo prie
šakyje, bet ir davė aiškiai for
muluotą nacionalrevoliucinę 
fašistinę ideologiją,* sujungda
mas visas rusų anti-komunis- 
tines organizacijas...”

Jis sakė, kad Vonsiackio 
tikslas yra “Rusijos nacional- 
revoliucija ir bolševikų, reži
mo sunaikinimas...”

Kuom gi tas tikslas skiriasi 
nuo dabartinės Tysliavos ga- 
zietos “Vienybės” tikslo? Ar
gi NČia ne parodymas jo skai
tytojams, kad Vonsiackį rei
kia remti, nes ir “Vienybės” 
ir Vonsiackio. ideologijos ir 
tisklai yra vienas ir tas pats? 
Kaipgi kitaip galima išaiškinti 
tokį gyrimą Vonsiackio?

Toliau. Kada “Daily Wor
ker” reporteris aprašė ir pa
smerkė Vonsiackį, parodė, 
kad Vonsiackio organizacija 
veikia priešingai įstatymams, 
turi nemažą arsenalą ginklų, 
—tai Tysliava, kuris savo bu
vimą pas Vonsiackį dabar 
teisina tuomi, kad ir “Daily

Workerio” reporteris ten lan
kėsi, ėmė kritikuoti “Daily 
Workerį” ir ginti Vonsiackį ši
taip (“V.”, 23 d. liepos,
1937):

“Pagaliau komunistai įžiū
rėjo rūsy fašistų vado Von
siackio pavoju. “Daily Wor
ker” jau rašo, kad einant 
Connecticut valstybės įstaty
mais, Vonsiackis turėtų būti 
uždarytas kalėjime. Girdi, jis 
be jokio leidimo laikąs gink
lus, turįs nęt1 ašarinių bombų

as-

sto-

“Bet pikčiausia komunistų 
laikraščio redaktoriams tai,

i kad Vonsiackis atvirai rengia
si kovoti su bolševikais.”

“Daily Worker” rašo, kad 
“privatiniai asmenys” neturi 
teisės laikyti ginklus savo san
deliuose, Tysliava kritikuoja 
“Daily Workerj” už neprie
lankų aprašymą apie Vonsia
ckį ir apie jo darbus. Tyslia
va priduria dar sekamą:

“Komunistams galima vis
kas, kitiems — nieko.” Tys
liava tuomi pasako, kad Von
siackis turi pilną teisę turėti 
ginklų arsenalą!

Tai taip jis gina Vonsiackį 
nuo “Daily Workerio” kaltini
mų.

Tysliava galvodamas, kaip 
čia apginti savo frentą, mela
vo, sakydamas, kad “Daily 
Worker” norėjo pasakyti, kad 
“tik Komunistų Partija gali 
turėti ginklų sandėlius, ver
buoti teroristus ir siuntinėti 
juos su pragaro mašinomis.” 
Su tokia išgalvota nesąmone, 
Tysliava sako, kad Vonsiackis 
turi teisę ginkluotis, turėti 
ginklų sandėlius, verbuoti te
roristus ir siuntinėti juos su 
pragaro mašinomis. Tai lygus 
argumentas, kokį Hitleris 
naudoja prieš komunistus ir 
pateisina savo žygius prieš de
mokratinį, laisvę mylintį pa
saulį. Hitleris sako, kad jie 
ginkluojasi prieš mane, Todėl 
aš turiu juos užpulti ir sunai
kinti.

Liepos 27 diena, 1937, Tys
liava aprašė savo vakacijas 
Connecticut valstijoj. Sakė' 
buvęs nuvykęs pas rusus fa
šistus “...kur dešimties milijo
nų dolerių vertės dvare ma,ne 
pasitiko A. A. Vonsiackis ir 
jo štabo nariai su fašistiškai 
pakėltdinis rankomis.” Tai 
bent yra kuom pasigirti, ar 
ne! ?

Tame pačiame “Vienybės” 
numeryje, Tysliava giriasi, ne 
tiktai, kad jis buvo taip gar
bingai pasitiktas — kad Von- 1 
siackis net sušaukė savo visą ; 
štabą ir kai Tysliava įžengė

Jūsų Doleris Karo Bonuose 
Yra Bomba Karo Orlaiviuose

Majoras F. H. LaGuardia 
buvo pirmas organizatorius 
Civilinio Apsigynimo. Da
bar jis yra garbės pirmi
ninkas vajuje surinkti pa
žadų išpirkimui karo bonų 
už $1,900,000,000 Didžiaja
me New Yorke. Majoras 
LaGuardia prašo visus į 
talką šiam dideliam darbui. 
Lietuviai, turime būti akty
vūs šiame vajuje.

Stokime į darbą! Rinki
me pažadus iš kaimynų ir 
iš tų, su kuriais kartu dir
bame, pirkti Karo Bonus! 
Pasižadėkime patys ir pir
kime Karo Štampas ir Bo
nus!

New Yorko miestas gavo 
paskyrimą iš U. S. Iždo t)e- 
partmento surinkti pažadų 
išpirkimui Karo Bonų už 
.$1,900,000,000. Reikalinga 
200,000 vyrų ir moterų pa
dėti surinkti pažadus. Lie
tuvių organizacijos gavo 
pakvietimus išrinkti atsto
vus į Minute Men and Wo
men. Išrinktieji asmenys 
turi stoti į darbą ir, eida
mi iš stubos į stubą, savo 
paskirtoje vietoje, privalo 
rinkti pažadus pirkti Karo 
Bonų už 10% gaunamos al
gos.

Prezidentas Rooseveltas 
prašo visų šalies gyventojų, 
kad pirktų Karo Bonų, nors 
už dešimtą nuošimtį savo 
algos. Tegu prezidento pra
šymas būna išklausytas ir 
pildomas kiekvieno Ameri
kos lietuvio.
. Karo Bonai yra bombos 
karo orlaiviams. Duokime 
kuo daugiausia savo šalies 
.orlaivynui bombų, kad to
mis bombomis būtų ištaš
kytos Vokietijos, Japonijos, 
Italijos ir kitų ašies valsty
bių armijos.'

Dėkime savo pinigus į 
Karo Bonus ir budavokime 
savo šalies laivyną, kuris 
sunaikins ašies šalių laivy
nus ir apgins civilizaciją

nuo fašistinio barbarizmo.
Dėkime savo pinigus į 

Karo Bonus, pagaminimui 
tankų, kanuolių ir kitų ka
ro pabūklų pasiuntimui An
glijai, Sovietų Sąjungai ir 
kitoms valstybėm, kariau- 
jančiom prieš Ašies valsty
bes. Džiaugkimės Amerikos 
laimėjimais Koralų jūrose 
ir Midway srityje. Džiaug
kimės Anglijos pasiseki
mais Afrikoje ir džiaugki
mės Sovietų Sąjungos pasi
sekimais visų 1500 mylių 
rytų fronte. Savo džiaugs
mą laimėjimais išreikškime 
pirkimu Karo Bonų.

Pirkime Karo BonUs, pa
dėkime Amerikai ir Angli
jai stipriai apsiginkluoti ir 
greit atidaryti antrą fron
tą Europoje prieš Hitlerį.

Pirkdami Karo Bonus, 
mes taupome pinigus patys 
sau ir padedame savo ša
liai laimėti karą. Tai labai 
lengvas ir labai gražus pa- 
friotinis žygis.
. Kada jūsų namus aplan
kys Minute Man ar Minute 
Woman, maloniai juos pasi
tikite, pasižadėkite pirkti 
bonų už dešimtą nuošimtį 
savo algos ir pildykite savo 
pažadą. P. Buknys.

, P. S. Dienraštis “Laisvė” 
parduoda Karo Štampas ir 
Bonus. Kam dėl darbo va
landų nepatogu pašte nusi
pirkti bonų, kreipkitės į 
“Laisvės” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyne ir “Lai
svė” jums patarnaus.

Jei dėl kokios priežasties 
Minute Man neaplankytų 
jūsų, tai užeikite į “Lais
vės” raštinę ir paduokite 
savo pažadą pirkti Karo 

. Bonų, ųž dešimtą nuošimtį 
savo algos. P. B.

per fašisto dvaro vartus, pats 
Vonsiackis kartu su štabo na
riais sveikino savo draugą 
“fašistiškai pakeltomis 
komis” — 
Vonsiackis 
draugiškas ir g 
vai parodęs “daug įdomių da
lykų.” Tuom pačiu laiku Ty
sliava sužinojęs, kad “A. A.
Vonsiackio fašistų organizaci
joj priklauso net keletas lie
tuvių.”

čia yra dalis straipsnio,1 ku
ris tilpo “Vienybėje” 1937 m. 
apie “Vienybę”, Tysliavą ir 
fašistų vadą Vonsiackį.

Dabar Tysliava turi pasiaiš
kinti apie- jo ryšius su Von- 
siackiu, kuris yra tardomas 
už tai, kad jis kartu su japo
nų ir vokiečių banditais nori 
nuversti Sovietų valdžią...

“So what!” tai nėra jokis 
atsakymas. Taipgi, dangsty- 
masis po “Daily Workerio” re
porterio skraiste, irgi neiš
puola, nes “Daily Workerio” 
reporteris ten lankėsi, -kad iš
kelti Voųšlackio šunybes, o 
Tysliava, z kąip išrodo, kad 
ginti Vonsiackį, rektąmūoti ir 
teisinti jį! —F. S.

ran- 
vėliau 
tikrai

bet kad
pasirodė

^eras ir Tyslia-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:
Kodėl reikalinga specia- 

lė organizacija vedimui 
darbo dėl suteikimo pa
šalpos Sovietų Sąjungai? 
Argi Lease-Lend Admini
stracija ir Raudonasis 
Kryžius neatlieka tas pa
čias pareigas? — C. L., 
Los Angeles, Calif.

Atsakymas:
Lease - Lend adminis

tracija nesirūpina specia
liais civilių gyventojų rei
kalais bei medikališkos pa- 
gelbos suteikimu. Gi Rau
donasis Kryžius veikia pla
čiai tautine ir tarptautine 
skale ir todėl negali at
kreipti specialio dėmesio į 
Sovietų Sąjungos šelpimo 
reikalus, nors, tiesa, jisai 
siunčia ten tam tikrų reik
menų. Todėl reikalinga 
specialė įstaiga, kaip Rus
sian War Relief Komite
tas, suderinimui ir apvieni- 
jimui veiklos privatinių 
žmonių, kurie nori suteik
ti pagelbos Rusijos žmo
nėms. Pavyzdžiu^ lygiai 
taip yra specialės organi- 
..zacijos, kurios teikia pa
šalpą Didžiajai Britanijai 
ir Chinijai. Tos specialės 
organizacijos atlieka labai 
svarbų darbą.

Nereikia manyti, kad tos 
įstaigos, kurios teikia So
vietų Sąjungai kokią nors 
karinę pašalpą, veikia visai 
atskirai ir viena kitai prie
štarauja. Nieko panašaus. 
Jos visos veikia susitarę ir 
armoningai.

Cairo, Egiptas, birž. 8— 
Anglai ir Laisvieji Prancū
zai atmetė atgal dvi naujas 
nacių ir italų atakas Libi
joj-
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San Francisco ir Oaklando Mezgėjų 
Grupės Trijy Mėnesių Veikimas

buvo nutarta, kad iš mezgėjųšios apylinkės mezgėjos su
sirinkime. laikytam kovo 28- 
tą, po ilgo apkalbėjimo, nuta
rė susitverti į atskirą organi
zaciją ir pasivadinti San Fran
cisco ir Oaklando Apylinkės 
Moterų Mezgėjų Klubas. Tas 
nuosprendis išėjo dėlto, kad, 
nesant organizacijos, nebuvo 
tvarkos, nes niekas negalė
jo imti atsakomybės. Nuo pe
reito spalio, kai mezgėjos pra
dėjo megst, neturėjo jokio fi
nansiško raporto, nei skaitlinės 
numegstų daiktų. Grupėj yra 
moterų, kurios nepriklauso 
prie ALDLD. Dėlto mezgėjos 
jautė, kad jų iždas turėtų bū
ti jų pačių valdomas, o ne A. 
LDLD.

Naujo Klubo valdyba buvo 
išrinkta sekanti: Mary Radie- 
nė organizatore - pirmininke, 
Bronė Zologiūtė protokolų ra
štininke ir Viola Sutkienė iž
dininke ir numegstų daiktų 
tvarkytoja.

Susirinkimas buvo laikytas 
pas draugę Jankauskienę, 
Oaklande. Jinai gražiai priė
mė grupę ir pavaišino su gar
džiais užkandžiais. Tuom pa
čiu sykiu d. Karosienė parodė 
grupei josios nuimtus “movies” 
mezgėjų, katros vasario mėne
sį buvo susirinkusios pas dd. 
Zologus ant ūkės ir sausio mė
nesį pas dd. Mugianius, Oak
lande. Narės turėjo progos pa
matyti. kaip gražiai jos atro
do, kai pasišventusiai, nuošir
džiai ir su mielu noru atiduo
da poilsio laiką dėl mezgimo 
pančiakų, svederių ar ko kito 
tiems narsiesiems raudonar
miečiams.

Narės ir svečiai nutarė rink
ti aukų vilnų fondui. Iš viso 
surinkta $18.75. Aukavo W. 
& H. Jacobs $3. Po $2: Čap
likai, Radės, Karosai, Burdai. 
Yčai $1.50. Po $1 : Sutkienė, 
Mugianienė, Prakšaitienė, Zo- 
logai, šlegeriai. J. Bitė 57c. 
K. Palšienė 50c.

Balandžio mėnesį nebuvo o- 
ficialio susirinkimo. Kai narės 
susirinko pas d. Burdus, ten 
rado kitų svečių ir visi pra
leido vakarą * labai smagiai, 
nes pasirodė, kad Burdai ren
gė sužieduotuves savo vyres
niajai dukrelei Ameliai.

Gegužės susirinkimas tai bu
vo gana žymus, nes tą vakarą 
trys San Francisco vyrai, Jo
nas Koblinas, Antanas Šatas ir 
vienas, katras vadinasi Sen
berniu, susidėję, pas d. Kobli- 
ną prirengė gardžią vakarie
nę, užkvietė visą eilę svečių ir 
gardžiai pavaišino visus su 
valgiais ir gėrimais. Vyrai tą 
darė sakydami, kad tai jų 
proga parodyti moterims, kiek 
jie moteris gerbia už jų dar
bą. Labai gražus pasirodymas, 
vyrai, mes dėkavojam jums iš 
visos širdies. Buvo užkviesta ir 
dalyvavo kelios latvių šeimy
nos ir jie gėrėjosi, kad lietu
viai taip gražiai sutaria ir 
viens kitam gelbsti.

Buvo prisiminta apie reika
lingumą pinigų vilnų fondui. 
Visi sutiko paaukoti, buvo su
rinkta $32. Aukavo A. Šatas 
$5. Po $2: Burdai, Peter Lar
son, Mary Radis, John Miller. 
Po $1.50: W. Blumberg, Yu- 
zekevičius, Čaplikai. Po $1 : 
Vilkaitė, Paukštienė, Baltulio- 
niutė, šilkaitienė, Frank 
Straus, J. B. Hanson, Emily 
Samit, Mrs. Reinis, Mr. Stein, 
M. Adomaitienė, S. šlager, So
nia Kaross, C. Mugianienė, V. 
Sutkienė. Betty Becker 50c.

Taipgi buvo ir mezgėjų su
sirinkimas. Valdyba buvo iš
barta, kad nesiklaususios visų 
narių nutarimo siuntė $5 iš iž
do Vilnies šėrininkų, pasveiki
nimui. Po kiek apkalbėjimo 

grupės iždo nevartoti pinigų 
niekam kitam, tiktai pirkimui 
vilnų ir dėl kariškos pagalbos 
Sovietų Sąjungai.

Buvo nutarta užsisakyti 25 
svarus vilnų. Taipgi nutarta 
priduoti $10 iš iždo didžiaja
me Russian War Relief paren
gime gegužės 18-tą, kuriame 
turėjo kalbėti Joseph Davies, 
bet dėlto, kad jo nebuvo, Char
lie Chaplin užėmė jo vietą ir 
labai nuoširdžiai kalbėjo už 
atidarymą antrojo fronto; pa
gerbė raudonarmiečius ir pra
šė, kad visi prisidėtų pagelbėti 
Russian War Relief jų dide
liam darbe.

Susirinkime buvo išduotas 
finansiškas raportas, pažymė
jo įplaukas nuo vasario mėne
sio. Rėmėjų aukos: Senbernis 
$4, Baltulioniutė $2, Kazlaus
kas $8, Šatas $5, nuo sūrio lai
mėjimo (Zologienės aukotas) 
$5, pelnas nuo “card party,” 
laikytos pas Burdus vasario 
mėnesį, $12.85. Ižde su gegu
žės 16-ta liko $32.

Vilnų iš viso pirkta 117 sva
rų.

Mezgimo daiktų atskaita 
nuo vasario susirinkimo buvo 
sekanti:

Sutkienė— 1 svederį, 3 hel
mets (bašlikus), 5 poras pan
čiakų, 8 poras pirštinių.

Zologiūtė 1 helmet, 2 sve- 
derius.

Paukštienė — 2 p. pančia
kų.

Zologienė 6 p. pančiakų.
Draugas Sutkus 2 p. pančia

kų.
Jankauskienė 32 p. pančia

kų.
Mrs. Timmerman 7 p. pan

čiakų.
E. šlegerienė 14 p. pančia

kų.
K. šlegerienė 1 p. pančiakų, 

2 svederius.
Burdienė 1 p. pančiakų.
Draugė Sutkienė sakė, kad 

ji stengsis iki birželio 22ros 
numegsti šimtą daiktų iš viso, 
draugė Jankauskienė irgi ne
pasiliks. Birželio 22-rą, mes 
visi žinom, bus vienų metų su
kaktuvės, kai tie barbariški 
naciai pradėjo įsiveržimą į 
Sovietų Sąjungą.

Mezgėjų grupė gražiai ir 
sparčiai dirba. Narės sako, 
kad, nors ir vasara, jom nėra 
laiko ilsėtis. Karas tęsis iki at
einančios žiemos ir jos steng
sis mūsų didvyriam pagelbėti, 
kiek tik galės.

B. P.

A teacher, explaining infla
tion,

Its after effects and causa
tion,

Advised all her scholars
To save up their dollars 

And buy bonds to safeguard 
the Nation.

I
 Help teaeh the Jape a leaeon! 

Put every dime and dollar 
you can into U. S. Defenae 
Bonds aod Stampe»'"wvery 
pa/tlay.

Laisva
7..  1 1 ■ -

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukoni?

__________________________________ ____________ J

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Detroito Pažangiečių Diena Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Įstaigoj

Šitos australietes merginos darbininkės, dienomis dirba amunicijos fabrikuose, o 
vakarais padainuoja ir pašoka Amerikos ir Australijos kariams.

Mus Mezgėjos
Tuojau sukaks metai lai

ko, kaip Hitlerio vedamos 
razbaininkų gaujos įsiveržė 
,į Sovietų žemes, pirmučiau
siai sutrempdami, kraujuj 
ir varge paskandindami 
mūs tėvų šalį Lietuvą.

Sukako pusė metų nuo 
Japonijos iš pasalų užpuoli
mo ant mūs šalies - Ameri
kos. Tiedu įvykiai baisiai 
sukrėtė kožną laisvės ir de
mokratijos patrijotą. Vos 
tik baisiajai, žiniai nuskam
bėjus, kiekvienas statė sau 
klausimą: — “Kuomi aš ga
liu prisidėt šioje kovoje už 
laisvę ir demokratiją?”

Mažai žinių tegauname iš 
Lietuvos, bet kurios mus 
pasiekia, iš pačių Lietuvos 
sūnų ir dukrų lupų, mato
me, kaip Lietuvoje mūs bro
liai ir sesės didvyriškai ko
voja su niekšais hitlerinin
kais ir aniems parsidavė
liais. Dabar visas laisvę 
mylintis pasaulis žemai gal
vą lenkia priešais Sovieti
nių šalių vyrus ir moteris, 
kurie netik sulaikė, bet vi
su frontu muša Hitlerio 
“nesumušamą” armiją. Da
bar kiekvienas pripažįsta, 
kad jeigu ne Raudonoji Ar
mija, Hitlerio planai jau 
būtų buvę atsiekti: su pa
galba durtuvo ir šautuvo 
rudoji “civilizacija” siaus
tų netik Europos kontinen
te, bet gal Amerikos konti
nente taip pat. Toki buvo 
Hitlerio planai, bet tie jo 
planai ties Maskvos sieno
mis subyrėjo ir jų daugiau 
.niekas nesurankios.

Kovoje priešais fašizmą- 
.hitlerizmą privalo dalyvauti 
kiekvienas —vyras ir mote
ris; suaugęs ir jaunuolis. 
Šiame laikotarpyje bile ko
kis naudingas darbas yra 
.darbas kovai priešais fa
šizmą - hitlerizmą. Mūs 
mezgėjos savo rūpestingu 
darbu įrodė gražiausią., pa
garbą didvyrių armijai, ku
ri taip pasiryžusiai kovoja. 
Visoj šalyje šimtai mūs 
draugių moterų mezga ir 
kitos iš jų jau yra numez- 
gusios net desėtkus svede
rių, kojinių, šalikų ir kit 
ko. Tie mūs moterų dirbi
niai yra tarptautinio soli
darumo atspindys. Mes len
gvai galime įsivaizduoti pa
vargusį, bet pasiryžusį su- 
mušt priešą, Alijantų kar
žygį, kuriam kas tai.neži
noma, niekuomet nematyta 

ir vargu kada matysima y- 
pata, iš už tūkstančių mylių 
atstumo, atsiunčia gražią, 
rūpestingai daugelio va
landų darbo įdėtą dovaną. 
Tokios dovanos turi nevien 
tik fizinę reikšmę, — jos 
aiškiausiai pasako, jog yra 
žmonių, nors ir už tūkstan
tių mylių atstumo, kurie 
jais rūpinasi, kartu su jais 
bent mintimis pergyvena.

Ar Visos Moterys 
Darbuojasi?

Su apgailestavimu tenka 
pasakyti, kad ne. Kurių 
sveikata silpna, kurios turi 
daug darbo šeimą prižiū
rint, toms galima daryti iš
imtis, bet niekuomet ne 
“laiko neturinčioms,” žinias 
surankiojančioms, tankiai 
drauges lankančioms ir tam 
panašiuose reikaluose pa
skendusioms. Darbo yra la
bai daug ir tas darbas ne- 
siveria vien tik mezgime. 
Mūs šalis randasi kare. I- 
dant užtikrinus sau ir atei
čiai laisvę ir demokratiją, 
kožnas privalo pridėt savo 
petį šiame kritiškame mo
mente. Katros dirba dirbtu
vėse, toms tenka pašvęsti 
mažiau laiko pašaliniam 
darbui, bet daugelis ir dirb
tuvėj dirbančių suranda lai
ko apsigynimo darbui: vie
nos mezga, kitos perkasi ir 
pardavinėja apsigynimo 
štampas ir bonus, taupo po- 
pierą, skardines ir kitus ka
ro vedimui reikmenis. Ne
mažas skaitlius mūs mote
rų darbuojasi Raudonojo 
Kryžiaus direktyvoje, kitos 
mokosi ligonių prižiūrėji
mui, tvarkos palaikyme ir 
daugelyje kitų sričių.

Atydžiai tėmiju lietuvių 
spaudoje moterų skyrius, 
kuriuose maždaug atspindi 
moterų veikla. Kaip kultūri
niame darbe, taip ir apsigy
nimo darbe rūpestingomis 
bitelėmis yra pažangios mo
terys ir jų kliubai. Rodosi, 
šiame momente kiekvienas 
šalies gyventojas turėtų im
ti dalį atsakomybės ant sa
vo pečių; kiekvienas turėtų 
jausti pats būt kariu ir 
valdžia. Kaip viena armija, 
taip ir išrinktoji valdžia be 
šalies gyventojų širdingos 
paramos negali kovos lai
mėti. Šis karas yra mūs vi
sų karas. Karo užbaiga pri
klauso visiems šalies gyven
tojams.

Sunkiaus padirbėsime — 

mažiaus gyvasčių ir turto 
žus, — greičiaus fašizmas 
liks sutriuškintas. Dirbki
me, kiek kuri išgalim ir ki
tus raginkime prie darbo. 
Moterys pirmutinės pajau
čia gyvenimo pulsą, kada 
jis yra malonus arba nuož
mus. Dabar yra toji gady
nė, kad moterys išeina į 
plačiąsias gyvenimo ribas 
su gilia energija, tyra šir- 
džia ir kilnia dvasia kovai 
už laisvę ir demokratiją. 
Mūs sūnūs ir vyrai kau- 
jasi su nuožmiu priešu karo 
fronte, — mes, namieji li
kusios, kelkime anų dvasią 
ir darbuokimės, idant jie 
greičiau sugrįžtų pas savus. 
Priešas turi būt nugalėtas.

Viena iš Mezgėjų

Binghamton, N. Y.
Iš Motery Skyriaus 

Susirinkimo
Birželio 5-tą dieną atsibuvo 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 
kuris buvo skaitlingas narė
mis.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti, žymėtina 
tas, kad pikniko rengimo ko
misija pranešė, kad piknikas 
įvyks šeštadienį liepos 4-tą die
ną, Kokalo darže, Johnson Ci
ty, N. Y. Pradžia 12 valandą 
dienos, šis piknikas yra ren
giamas bendrai su L.L.D. 20 
kuopa. Piknike, apart pasivai- 
šinimo skaniais valgiais ir gė
rimais, šokiais prie geros mu
zikos, bus ir judami paveiks
lai “Sovietų Sąjungos Moterys 
Dabartinaime Kare.“ Paveiks
lus rodys drg. A. Klimas, šios 
filmos vardas duoda suprasti, 
kad ji svarbi ir turėtų kiekvie
nas susidomėti ją pamatyti. O 
kurie dalyvaus šiame piknike, 
tai turės progos matyti ir šią 
svarbią filmą. Įžanga bus 20c. 
Nuo šio pikniko dalis pelno y- 
ra skiriama Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Patartina tikie- 
tų parduoti ir patiem nusipirk
ti ir padaryti šį pikniką vienu 
iš pasekmingiausių.

Buvo skaityti laiškai iš Rus
sian War Relief, kuriuose aiš
kinama, kas yra veikiama dėl 
sukėlimo finansų, pagalbai 
Raudonajai Armijai.

Kadangi dabar visos drau
gės yra susirūpinusios šiuom 
pikniku, kad padaryti jį pa
sekmingu, tai ir daugiau jo
kių naujų tarimų nedaryta dėl 
tolimesnio veikimo. Tik apkal
bėta būtiniausi reikalai, kurių 
nebuvo galima padėti į šalį.

Susirinkimas užsibaigė ge
roje nuotaikoje.

Motery Skyriaus
Korespondente O. G.

Gegužės 28-tą dieną buvo 
nepaprasta diena dėl 40-ties 
Moterų Pažangos Kliubo 
narių, nes tą dieną buvom 
nusitarusios prisidėti prie 
šalies apsigynimo, paauko- 
damos kraujo Raudonojo 
Kryžiaus kraujo bankui. <

Ir štai, sutartą dieną ir 
valandą šios įstaigos kam
bariai prisipildo pažangie- 
tėmis. Iš syk lyg kiek susi
nervinusios, bet greit pra- 
linksmėjam, kai pajaučiam, 
kad taip maloniai mus ten 
priima, su tokiu mandagiu 
patarnavimu, dargi pavaiši
na apelsinų sunka. Vėliau, 
kaip paima kraują, vėl vai
šina, pasirenkant: arbatos, 
kavos ir “sandvičių.”

Taipgi pribuvo ir reporte
riai nuo Detroit News ir 
šiame laikrašty aprašė 
taip, jog lietuvės motinos 
duoda savo sūnus ir aukoja 
kraują apgynimui savo pa
sirinkto krašto.

Iš šios grupės 3-jų krau
jas buvo surastas netinka

Ji Išpildė Savo 
Pažadą

J. K. NAVALINSKIENĖ

Iš Binghamton, N. Y., Įrašius 
50 naujų narių Į LDS.

Korespondentė iš Bingham
ton o rašo:

“Siame susirinkime draugė 
J. K. Navalinskienė vėl per
statė būrį narių į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 6-tą 
kuopą, viso 14-ką.

“Pradžioje LDS vajaus mū
sų darbšti draugė J. K. Nava
linskienė ragino mūsų LDS 6- 
tą kuopą iššaukti kitas kuopas 
į lenktynes Įrašyme naujų na
rių. Tūliem iš mūs atrodė bau
gu — ką čia mes, maža lietu
vių kolonija, prilygsime ki
toms, — tarėm sau. Kiti skel
bimui lenktynių pritarė.

“Matydama abejojančių, 
Navalinskienė drąsino, sakyda
ma, jog sunkumo nebūsią. Sa
kė — aš viena gausiu 50 nau
jų narių.

“Ji ir gavo, šie paskiausia 
įrašyti 14 užbaigia jos kvo
tą. Kitas narys, S. Jasilionis, 
įrašė 16 narių. Tad mūsų kuo
pa turi garbės pasidžiaugti 
šiame vajuje į LDS įrašius 66 
naujus narius.“

Tai tikrai džiuginantis at - 
siekimas. Tai didelis laimėji
mas visiem, kurie branginame 
LDS., kaipo pažangią, visiems 
(be skirtumo religinių ar poli
tinių pažiūrų) padoriems lietu
viams teikiančią prieglaudą 
organizaciją.

kečias ^slapia
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mu dėl ėmimo, bet jų pasi
ryžimas lygiai taip pat įver
tintas.

Atsižvelgiant, jog mūsų 
kliubo narių skaitlinė gerai 
viršija 100-tą, tai šis kraują 
aukavusių skaičius nedide
lis, bet juk tas nėra tokis 
jau priprastas dalykas ir 
draugės, tai pabijojo, bei 
neišdrįso. Bet dabar, kaip 
paaiškėjo, jog tai nėra nie
ko baisaus bei kenksmingo 
sveikatai, tikiu, jog kitu sy
kiu susiorganizuosim kur 
kas skaitlingesnę grupę. O 
kad tai yra svarbu, netenka 
aiškinti. Kas nežino, kiek 
gyvasčių yra išgelbėjimą į- 
leidžiant tinkamo kraujo, ir 
kokis malonus jausmas ap
ima pamąsčius, kad tokfe 
menkas mano pasiaukavi- 
mas gali išgelbėti nuo mir
ties kur nors už demokrati
ją kariaujantį jaunuolį, sū
nų taipgi motinos, kaip ir 
aš.

Pažangos Kliubo 
Raštininke

Mūšy Suknelės 
Karo Laiku

Prisitaikant karo laikų 
reikalavimams, kad taupin- 
ti medžiagas, suknelių pla
nuotojams ir industrijai pa
tvarkyta :

Šešiolikos dydžio sukne
lei nedėti rankovių plates
nių 14 colių. Nedėt bašli- 
kų, apsiaustų, šalikų, pus- 
sijonių, išviršinių žiurstų 
ar tolygių pagražinimų, rei
kalaujančių dubeltavo klo
do medžiagos. Diržai ir at
lankos ne platesni 2 colių. 
Ilgis 43 coliai, plotis ne 
daugiau 78 coliai rayonam 
ir marškonėm, 75 plonom 
ir 64 storom vilnonėm.

Atatinkamai sulyg dy
džio turi būti numažinta ar 
padidinta ilgiai ir pločiai 
kitų mierų suknelėms.

Pernykšte Skrybėlė
Balta pernykštė vailokinė 

(felt) skrybėlė bus kaip nau
ja, jeigu šepečiu gerai nudul
kinsi, pamerksi į carbon tetra
chloride skiedinį, vėl pašu
kuosi minkštu šepečiu ir per
plausi šviežiu skiediniu, žino
ma, turi atsargiai kilnoti, kad 
n esu lankstytu m.

Iškėlus iš vandens apibars- 
tyt kokia sugeriama medžiaga, - 
kaip kukuruzų krakmolu ar 
magnezijos milteliais, padėt 
ant sugeriamos popieros dėžėn 
ir taip palikt keliolikai valan
dų. Po to šepečiu nušluoti liuo- 
są pauderį ir padėt paskutinei 
drėgmei išgaruoti.

Pirštinių Plovimas
Skalbiamos pirštinės, aude

klinės, vidutiniškai amerikie
tei yra patogiausios ne vien 
tik dėlto, kad pigesnės, bet ir 
dėlto, kad jos pareigose pri
sieina daug padėvėti ir dėlto 
tankiau susitepa. Neišgalint 
dėvėti švariomis, geriau visai 
nedėvėti.

Audeklinės pirštinės geriau 
mazgoti numautas nuo rankų, 
kuomet odinės geriau mazgoti 
užtemptos antį! rankų.

Einant vėliausiomis mado
mis, šiemet matysime daugiau 
saulėj bronzavai nudažytų 
blauzdų, negu papuoštų bran
giomis kojinėmis.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

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

IDS TREČIO APSKRIČIO ŽINIOS

(Tąsa)
Šiuo atžvilgiu yra pilnai suprantama 

ir ženklinga istorinė kalba Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Churchillio dėlei 
paramos Sovietų Sąjungai, kaip kad 
ženklingas ir suprantamas yra Jungti
nių Valstijų vyriausybės pareiškimas, 
parodantis pasiruošimą duot mūsų ša
liai pagalbos; o tatai tegali iššaukti tik 
dėkingumo jausmą širdyse Sovietų Są
jungos tautų.

Draugai, mūsų jėgos yra nesuskaito
mos. Pasipūtęs priešas greit sužinos ta
tai savais kaštais. Petys petin su Rau
donąja Armija ir Laivynu tūkstančiai 
darbininkų, kolektyvių ūkininkų ir in
telektualų pakyla kovon prieš užpuoliką 
priešą. Milionais pakils masės mūsų žmo
nių. Darbo žmonės Maskvoj ir Leningra
de jau pradėjo organizuot milžinišką sa
vo liaudišką miliciją paramon Raudona
jai Armijai.

Tokia liaudiška milicija turi būt su
daryta kiekviename mieste, kuriam grę- 
sia priešo įsiveržimas; visi darbo žmo
nės turi būti sukelti ginti mūsų laisvę, 
mūsų garbę, mūsų šalį nuo vokiečių fa
šizmo.

Kad užtikrinus spartų sumobilizavi- 
mą visų Sovietų Sąjungos tautų jėgų ir 
atmušt priešą, kuris niekšiškai iš pasa
lų užpuolė mūsų šalį, tapo sudalytas 
Valstybės Gynimo Komitetas, į kurio 
rankas pervesta visa valstybės galia.

Valstybės Gynimo Komitetas jau pra
dėjo veikti ir atsišaukia į visus mūsų 
žmones telktis apie Lenino-Stalino par
tiją ir apie Sovietų vyriausybę, kad su 
savo asmens išsižadėjimu remt Raudo
nąją Armiją ir Laivyną, kad sunaikint 
priešą ir laimėti pergalę.

Visos mūsų jėgos paramai didvyriškos 
mūsų Raudonosios Armijos ir garbingojo 
mūsų Raudonojo Laivyno!

Visos žmonių jėgos — sunaikinimui 
priešo!

Pirmyn, laimėt mūsų pergalę!
Liepos 2, 1941. Maskva.

Visi matome, kad J. Stalinas iškėlė 
visą pavojų, kokis susidarė Sovietų Są
jungai, o kartu ir kitoms šalims. Jis pil
noj aiškumoj prieš liaudį pastatė užda
vinius ir nurodė kovos būdus.

Stalino kalba buvo išklausyta visų 
Sovietų Sąjungos žmonių ir po jos, tar
tum elektros jėgos paraginta visa liau
dis, nuo mažo iki didelio, stojo į šventą 
karą, nesigailint savo gyvasties, kad iš
gelbėjus šalį ir žmoniją nuo baisaus fa
šistinio barbarizmo.

DEŠIMT TAISYKLIŲ, KAIP TURI 
KOVOT SOVIETŲ RAUDON

ARMIETIS
Sovietų Sąjungos radijo davė seka

mas taisykles Raudonosios Armijos ka
riams:

1. Mūšyje rūpinkis savo draugu. Jis 
rūpinsis tavim.

2. Kol dar tebeina mūšis, nesirūpink 
sužeistaisiais. Tėmyk priešą. Sužeistieji 
bus tinkamai aprūpinti po mūšio.

3. Kuo greičiau sunaikinsi priešą, tuo 
mažiau bus pavojaus tau pačiam būt su
naikintam.

4. Jeigu tu užpuoli priešą ir jis nebū
na tuo žygiu sunaikintas, stengkis vėl 
ir vėl jį sumušti. Priešas yra žmogus; 
jis galų gale bus priverstas pasiduot.

5. Jeigu tu negali sunaikinti priešą 
paprastais būdais, galvok, kokiais kitais 
būdais galėtum tatai padaryti.

6. Pasitrauk, jeigu reikia; tegul prie
šas pažengia pirmyn, bet laikykis ir jo 
užnugaiyje; neduok jam ramybės, kol 
tu jį sunaikinsi.

7. Jei priešas turi daugiau jėgų, tai 
pasitrauk, bet pasitraukdamas sunai
kink viską. Nepalik priešui mūsų maisto, 
pastogės ar vandens.

8. Jeigu kur priešas turi daugiau ka
riuomenės ir karinių pabūklų, vartok sa
vo gabumą, kadi persvertum didesnes jo 
jėgas. Daryk taip, kad priešas turėtų 
apmokėt už kiekvieną colį mūšų žemės.

9. Jokiame atsitikime nepasiduok prie
šui. Jeigu tau atrodo, kad tu tik pats 
vienas tuo tarpu kovoji, neužmiršk, jog 
tavo draugai kur kitur kovoja už tave.

: 10. Minėk šį dalyką—tu turi sunai

kinti priešą, nežiūrint, kiek tatai kaštuo
tų, jeigu tu nori ir toliau liktis laisvas.

Baisus Mūšis Plieno Milžinų
Nuo seniau buvo numatyta, kad kaip 

kils nacių Vokietijos karas prieš Sovietų 
Sąjungą, tai jis bus baisus karas mecha
nizuotų jėgų. Pačioj karo pradžioj Hit
leris metė apie 15,000 ar daugiau tankų, 
kad jų pagelba pralaužus savo jėgoms 
kelią, užėmus Sovietų centrus — Kije
vą, Smolenską, Leningradą ir neleidus 
Sovietų Sąjungai mobilizuoti jėgas. Prieš 
tas baisias nacių jėgas, metėsi Sovietų 
tankai ir prasidėjo baisūs tankų mūšiai.

Sovietų tankai ir orlaiviai užpuolė na
cių 39-tą tankų korpusą ir baisioj kovoj 
sunaikino per 300 nacių tankų. Ameriki
nis korespondent. Henry C. Cassidy bir
želio 30 d. rašė, kad žygiuojančius nacių 
tankus linkui Minsko užklupo Sovietų 
tankai, orlaiviai ir artilerija ir kelis šim
tus jų sunaikino.

Hitleristų Svajonės ir Tankai
Prakišę kaizerio razbaininkai Pirmą 

Pasaulinį Karą lakė degtinę ir galvojo, 
kaip jų tankai raižys Sovietų Sąjungos 
lygumas, kaip jie užkariaus tą milžiniš
ką šalį. Hitlerininkai apkarūnavo j o tą 
imperialistų mintį, kad Hitleris iškėlė o- 
balsį: “Pulti Rytus.”

Sovietų garsusis tankų komandierius 
Jonas Prošinas, kuris dar tik 23-ių metų 
amžiaus, bet jau didvyris, sutinka, kad 
Sovietų Sąjungos lygumos patogios veik
ti tankams, bet juk tam yra ir Sovietų 
tankai. Ir jis mano, kad tanko viešpa
tavimui artinasi galas. Jis karo pradžioj, 
kaip tik Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, sakė, kad Sovietai paruoš ginklus, 
kurie nusmerks pražūti Hitlerio tankų 
strategus.

Prošinas bando išblaškyti klaidingą su
pratimą apie tankų kovas. Daugelis ma
no, kad šimtai tankų iš vienos ir kitos 
pusės metasi vieni ant kitų ir vieni kitus 
šimtais bei tūkstančiais naikina. Prošinas 
dalyvavęs visuose didžiuose tankų mū
šiuose nuo birželio 22 dienos iki buvo su
žeistas ir nurodo, kad tankų veiksmas 
turi būti suderintas su artilerijos, lėk-, 
tuvų ir pėstininkų veiksmu. Tankas at
lieka tik jam skirtą pareigą.

Tiesa, kartais dideli tankų būriai tie
siai susikerta su priešo tankais. Prošinas 
dalyvavo 300 tankų mušyj.

Tankų komandierius svarbią rolę vai
dina kovoj. Jis ne vien komanduoja sa
vo tanka, bet kalbasi su visų kitų tankų 
komandieriais per radio prietaisus ir 
duoda jiems patvarkymus. Jis turi taip 
tvarkyti savo tankų būrius, kad jie pa
dėtų savo pėstininkams, artilerijai ir ki
toms jėgoms. Jis turi greitai orientuo
tis kiekvienoj situacijoj, nes ir priešas 
nesnaudžia. Jis turi akimirksnyj išsi
dirbti sau veikimo planą prisitaikant 
prie sąlygų. Jeigu tai laukia priešo tankų 
miške, tai bus viena taktika, jeigu pės
tininkų, bus kita, jeigu tai laukas, pieva, 
tai vėl bus nauja taktika.

Hitleris turėjo daug daugiau tankų ir 
lėktuvų karo pradžioj už Sovietų Sąjun
gą. Toji jo pirmenybė davė jam galimy
bės užimti Lietuvą ir kitus Sovietų Są
jungos plotus.

700 Tankų Mūšis Atrodė, kaip 
Svieto Pabaiga

Garsusis amerikiečių rašytojas E. Cald
well liepos 18 dieną prisiuntė dienraš
čiui “P. M.” aprašymą baisaus tankų 
mūšio. Jis rašė:

“Taip baisūs eina mūšiai tarpe Sovie
tų Sąjungos armijos ir užpuolikų, kad 
sunku juos išsivaizdinti, sunku aprašy
ti. Šiandien aš kalbėjausi su žmogumi, 
kuris tik grįžo iš kovos lauko. Tankų 
mūšis ėjo ant 2 mylių ilgio ir pusės my
lios pločio. Kovoj dalyvavo iš abiejų pu
sių per 700 įvairiausių rūšių tankų. Tan
kų mūšis buvo panašus į pasaulio pabai
gą

“Tankų susirėmime namai griuvo, kaip 
popieriniai. Medžiai buvo išrauti su šak
nimis arba suskaldyti į šipulius, tartum 
pbrkūno jėga į juos trenkė. Žemė, kuri 
pirm kovos buvo su kalneliais, buvo išly
ginta, kaip keptuvo dugnas. Laukai su 
javais buvo sumalti, į juodus paversti.

L(Daugiau bus)

Pasekmės
Birželio 19 d. įvyks apskri

čio komiteto posėdis, šiame 
posėdyje bus suvesta sąskaita 
įvykusių parengimų, tai yra, 
teatro ir pikniko, ir tuomet 
bus galima daryti sutrauka fi
nansų. ir kokis bus apskričio 
iždas, ir ar bus galima suteik
ti žadėta parama mūsų ribose 
vykstantiems delegatams į LDS 
6-tą Seimą Chicago, Ill.

Well, būtų gerai, kad mūsų“ 
apskričio ribose kuopos pra-’- 
neštų apskričio komitetui, kiek 
kuri kuopa yra išrinkusi dele
gatų. Tuomet apskričio komi
tetas žinos, kiek kuriai kuopai 
bus galima suteikti paramos.

Piknikas

Piknikas, kuris įvyko gegu
žės 31 d., nebuvo tokis skait
lingas, kokis turėjo būti. Tei
sybę pasakius, kaltinama ku
ras, kuris yra apribotas auto
mobiliams. Aido ir Pirmyn 
chorai nors buvo pasižadėję 
dalyvauti, bet n e p r i b u v o 
dėlei negavimo auto busų. 
Ačiū Newarko, Elizabeth©, 
Hillsides, Bayonnės ir Jersey 
City progresyviams lietuviams, 
kurie nepatingėjo. Jie pikniko 
publiką sudarė. Bet Brooklyn© 
svečių buvo mažai. O šis pik-

Cleveland, Ohio
Matos Neveiklumo Pasekmės

Darbo priešakyje turime 
daug. Kovai prieš fašistinius 
agresorius apylinkės lietuviai 
dar nesuvienyti. Priešingai, 
čia dar vis daugiau ir daugiau 
skleidžiama d i sorganizacija 
tarpe vietos ir apylinkės lietu
vių. Dėl neveiklumo tos apy
linkės progresyvių, demokrati
ją mylinčių lietuvių, čia susi
rado sau ramią ir šiltą vietą 
Antanas, Julius, Zosė, Jadvy
ga ir Stasys. Jie visi atvykę iš 
Berlyno ir atrodo, kad jie yra 
išlaikę nacių propagandos 
biuro kvotimus. Nes tie besar
mačiai pataiko, o kartais dar 
stengiasi pralenkti nacinį pro
pagandos biurą su pro-nacine 
propaganda. i

Karpius, kuris visą laiką 
buvo prisišliejęs prie Lietuvos 
kruvinojo diktatoriaus, dabar, 
kada tas jo bosas apsigyveno 
šalia jo, jis skleidžia dar 
šlykštesnę pro-nacišką propa
gandą. P a s k u tiniam savo 
šlamšto numeryj Karpius pa
kartoja nacinės propagandos 
šlykštų melą prieš Lietuvos 
Tarybinę valdžią, kad būk 
esama atkasinėjama nužudy
tų žmonių lavonai po kelias 
dešimtis iš vienos duobės, ži
noma, Karpius nesakys, kad 
tie lavonai yra tų lietuvių, ku
riuos nacių barbarai jau išžu
dė apie 30,000, tarpe kurių 
yra nužudyta moterys, kūdi
kiai ir seneliai. Ne. Jis sako, 
kad “juos bolševikai nužudė 
Telšių miškelyje.” Ir štai kaip 
šlykščiai apibūdina.

Štai kaip Karpius rašo:
“ŠTAI KAIP maždaug bu

vo nukankinti tie žmonės (pa
duodame tik Vincą Motuzą iš 
Gaudikaičių) : Ant jo kūno ir 
ant pilvo lavondėmės mace- 
ruojasi. Ant nugaros ir deši
nio šono sumušimo žymės. Ly
ties organai sumušti, makštis 
sutinusi. ..” ir taip toliau ir 
t.t.

Viena, tai šlykšti nesąmonė. 
Nes jau bus metai, kaip Tary
binė valdžia pasitraukė iš Lie
tuvos, bet iš Kurpiaus analizo 
atrodo, kad tie žmonės vakar 
ar šiandien nužudyti. Kita, 
Tarybų Lietuva įvertino žmo
gų daugiau už viską ir išėmus 
nacių agentus, niekas neįrodė, 
kad Lietuvos Tarybų valdžia 
būtų žudžius lietuvius. Tai 
skiepinimas keršto nuodų savo 
skaitytojams prieš Tarybinę 
Lietuvą. Tai šmeižtas prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri stengia
si išvyti Hitlerio barbariškas 
gaująs iš Lietuvos žemės ir 
kuri yra geriausia talkininkė 
mūsų šalies prieš fašistinius 
agresorius.

nikas nebuvo toli nuo niiesto 
ir kiekvienas, kuris norėjo da
lyvauti, galėjo atvykti autobu
sais. Kelionė paranki. Bet, ma
no manymu, mūsų lietuviai 
jau išponėjo ir jeigu negali 
vykti su automobiliu, tai ne
vyksta nei autobusu. Jeigd pri
siminsime desetką kitą metų 
atgal, kuomet mūsų broliai 
lietuviai tiek nuosavų, karų ne
turėjo, mylėjo vykti gatveka- 
riais ir buvo paranku. Gi šian
dien nėra paranku nei autobu
sais, jeigu neturi progos vykti 
savu automobilium.

Reikia tarti dideliš ačiū 
Newarko LDS 8-tai kuopai, 
kuri rūpinosi pikniko bizniu. 
Reikia tarti didelis ačiū Siety
no Chorui ir jo mokytojai ša- 
linaitei, kurie sudainavo gra
žiai skambančių d a i n ei ių. 
Taipgi didelis ačiū drg. A. 
Bimbai, kuris pasakė gerą pra
kalbą, kurios susirinkę aty- 
džiai klausėsi. Surinkta gerai 
aukų apšvietos reikalams, bet 
aukavusių vardus paskelbė A. 
Bimba.

Pirmą dovaną laimėjo drg. 
Kaulinienė iš Maspetho—$10. 
Mažesnes dovanas laimėjo ki
tos kolonijos.

Ačiū pikniko biznio vedėjui 
Ch. Anuskiui.

A. Matulis, Apskr. Pirm.

Rodos, jau kiekvienam pa
doriam lietuviui turėtų širdis 
užsidegti kerštu ir jieškoti vi
sų galimybių, kad užbėgti tai 
begėdiškai pro-naciškai propa
gandai. Ypatingai šiuomi mo
mentu yra reikalinga visų lie
tuvių vienybė gynimui mūsų 
šalies, kuri deda visas pastan
gas sutriuškinimui bestijiško 
Hitlerio su jo visom fašistinėm 
gaujom. —J. N. S.

Red. Paaiškinimas: — Šią 
korespondenciją dedant į 
dienraštį ketvirtadienį, birže
lio 4 d., ji tapo sumaišyta su 
kita korespondencija. Ir Cle
veland© koresp. tilpo tik pra
džia, apie pikniką ir konfe
rencijas. Šičia spausdiname 
antrą dalį tos korespondenci
jos, nepakartoj ant, kas buvo 
apie pikniką, nes piknikas jau 
įvykęs.

Labai atsiprašome drg. ko
respondentą dėl šio nelemto 
sumaišymo, kuris įvyko nela
bai įpratusiems darbininkams 
dirbant prie sudėstymo raštų 
į puslapius.

Chicago, III.
Birželio 14 d. Demonstracija

Visa Chicaga smarkiai ruo
šiasi prie birželio 14 d. para
do. Tai bus diena Suvienytų 
Tautų Pergalės. Paradą ren
gia Civilinio Apsigynimo or
ganizacija.

Majoras Kelly įsakė tai or
ganizacijai, kad ji nuorgani
zuotų tokį paradą, kokio Chi- 
cagos istorija nėra mačiusi.

Parado nugarkaulį sudarys 
organizuoti darbininkai, Fede
racijos ir CIO unijos, šiame 
atsitikime unijos veikia išvien. 
Visų unijų bendri obalsiai 
skamba: “Darbininkai stoja už 
ofensyvą dabar! Darbininkai 
už pilną pergalę! Darbininkai 
stoja už pakėlimą gamybos! 
Darbininkai suvienytomis spė
komis remia karo pastangas!”

Puikus Masinis Mitingas
Birželio 2 dieną Chicagoje 

įvyko svarbus masinis mitin
gas, kuriame kalbėjo laikraš
tininkas ir korespondentas 
Pierre Van Paasen. Mitingas 
buvo sušauktas parrtinėjiniui 
Sovietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos didvyriškos kovos 
prieš hitlerizmą.

Tarp kitko, Paasen sakė:
“Hitleris kiiopia visus savo 

resiirsus, visas armijos jėgas 
ir visą užgrobtą Europos ga
mybą kirtimui mirtino smūgio. 
Jam tūri būti pastotas kelias. 
Tas pavojus tūri būti atmuštas 
nepaisant kastų. Hitleris rizi
kuos viską ant vieno užpuoli- 
mio ir nuo to gaji priklausyti 
mūsų visų ateitis.1*

Todėl Paasen karštai agita
vo už atidarymą antro fronto 
Eutopojė prieš Hitlerį. Publi
ka entuziastiškai sveikino Pa- 
ašeno reikalavimą antro fron
to ir kiekvieną paminėjimą 
Raudonosios Armijos didvyriš
kumo. Rep.

Youngstown, Ohio
LLD 90 Kuopos Piknikas
Piknikas įvyks sekmadienį, 

birželio 14 d. Pradžia 12:15 
vai. po pietų, pas Paul Auto- 
lik, 926 South Meridian Road. 
Bus gera platforma šokiams ir 
gera muzika. Piknike bus ga
lima susipažinti su kitų kolo
nijų lietuviais, nes čion jų 
daug suvažiuos. Kviečiame 
clevelandiečius, a k roniečius, 
ūkininkus ir visas kitas apylin
kes dalyvauti mūsų piknike.

Linksma pranešti kitoms ko
lonijoms, kad mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos 90 kuo
pos visi nariai jau yra pasimo- 
kėję duokles už 1942 metus.

Veikėjai Youngstownieciai.

P. S. Youngstowne jau ma
tosi arkliais važinėjant. 
Youngstownieciai reikalauja 
atidarymo antro fronto prieš 
Vokietiją, idant Hitleris būtų 
greitai sumuštas.

Nuo Redakcijos: Kadangi 
korespondencija liko neįtalpin
ta prieš pereito sekmadienio 
pikniką, tai čia talpiname tik 
antrąją koresp. dalį, apie bū
simą pikniką. Atsiprašome, 
kad korespondencija nelemtai 
tapo suvėluota.

Toronto, Canada
TORONTO NAUJIENOS 

Jaunuolių Orkestro Koncertas
Dar tik virš poros mėnesių 

laiko, kaip jaunuolių stygų or
kestras susiorganizavo, o geg. 
31 d. torontiečiai jau turėjo 
progą pamatyti, pasigėrėti jo 
koncertu.

Minimas orkestras pasiro
dė scenoje dar pirmą sykį ir 
dėl vėlyvo jo susiorganizavimo 
jis neturėjo progos turėti už
tektinai praktikų, bet reikia 
pasakyti, kad savo autoritetą 
išlaikė gana gerai, o ateinantį 
sezoną, reikia turėti viltį, kad 
jis mūsų publiką ne tik pa
linksmins, bet su jautriais sty
gų balsais pasieks gilumą šir
dies ir ne vienam ištrauks gai
lesčio ašarą.

Kitiems gal atrodys, kad 
per tiek laiko, o ypač dar mu
zikos srityj, negalėjo taip toli 
pažengti, kad net savo kon
certą suruošė. Tai tikri “ste
buklai.” Beė reikia priminti, 
kad šis jaunuolių stygų orkes
tras tapo suorganizuotas nebe 
iš “naujokų.” Visi jaunuoliai 
ir jaunuolės jau yra gerai 
“prasitrynę” muzikoje. Juos 
mums teko matyti kitataučių 
orkestruose, arba pavieniais 
pasirodant. Tik štai ko jiems 
reikėjo—susiorganizuoti į vie
ną vietą ir surasti geras mo
kytojas. Tas buvo ir atlikta.

Drg. V. Strazevičius, kuris 
įgaliotas nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos 1-mos kuopos tam 
darbui, atliko kilnu visuomeni
nį darbą — suorganizuodamas 
gražų būrelį hiuzikantų.

Drg. Antanas Rubinas, ku
ris eina mdkytojaus pareigas, 
iki šib laiko dar neėmė jokio 
atlyginimo už mokinimą or
kestro, o be to, daug muzikan
tų vartoja jo instrumentus, 
parodo didelį pasišventimą 
muzikos srityje. O tas darbas 
reikalauja daug energijos, 
daug nervų, įtempimo ir suga- 
bumo.

Orkestro sąstatas: Ph. Li- 
nartaitė, A. Šimonis, R. Stra- 
zevičiūtė, T. Gobetis, B. Jau- 
gaite, E. Jasulytė, B. Jankaus
kaitė, W._ Daukantas, P. Mor
kus ; A. Afčenuk ir B. Želen- 
ka. Pastarieji vienas rusų tau
tos, kitas ukrainų. Tai sūga- 
būs jaunuoliai tnūzikantai.

Be bendro orkestro, keletą 
numerių išpildė atskiri muzi
kantai, o taipgi parodė savo

gabumus ir kitose srityse: R. 
Strazevičiūtė sudainavo kele
tą dainelių, E. Sasnauskaitė, 
paskambino ant piano.

Be to, programoje buvo ir 
ne orkestro dalyvių. Tai jau
nutė H. Račytė, kuri nelabai 
seniai atvyko su mamyte iš 
Montrealo, gabaus menininko 
J. Račio dukrelė. Ji padaina
vo dvi komiškas daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Dukrelė seka tėvo pėdomis — 
geras pavyzd is.

Jaunuolis V. Rudzevičius, 
su “kelių šimtų dolerių” ar
monika pagriežė kelius nume
rius. Tai vaikinas, kuris daro 
gerą pažangą savo profesijoj.

Publika, kurios prisirinko 
kimština svetainė, minimu 
koncertu buvo labai užganė
dinta. Galima buvo tas maty
ti iš visų linksmos nuotaikos 
ir gausių aplodismentų.

“Dieve Padėk Nepriklausomai 
Lietuvai”

Taip vadinama “Kanados 
Lietuvių Taryba,” kuri iš troc- 
kistinių vikšrų išsivystė į fa
šistinę Smetoną, dabar tuo rau
gu nori užnuodyti visą Kana
dos lietuvių judėjimą.

Torontiečiai, Aukštaitės gar
bintojai, sumanė “pasišienau
ti” iš Toronto lietuvių ir pa
skelbė “svietui”, kad iš Mont
realo atvažiuoja garsus para
pijos choras. Pasklido gandai, 
kad atvažiuos keli busai. Jei
gu ne busais, tai ištisas trau
kinys. O kaip tokiam “pagar
sėjusiam” chorui ruošė iškil
mingus pietus. Tų pietų įžan
gą pradėjo pardavinėti po $1. 
žinoma, tokiems paskalams 
praėjus, pasisekė parduoti ne
mažas skaičius tikietų. Vaiki
nai už $1 norėjo pamatyti 
montrealiečių parapijos choro 
merginų; kiti kitais sumeti
mais pirko tikietus.

Tai “iškilmingai dienai” atė
jus, su nekantrumu laukia tų 
“garbingų svečių.” Bet štai 
įvyko “stebuklas.” Iš kelių 
busų, ar kelių vagonų, pavirto 
į kelius asmenis, ir nei vieno 
moteriško sutvėrimo. Tik var
gonininkas ir kiti keli su pa
rinktais balsais.

Koncertas praėjo “nei šiaip, 
nei taip.” Ant rytojaus visi do
leriniai asmenys, susirinko ant 
garbingų pietų. “Lietuviškas 
kunigas” pirm pradedant pie
tus, visus sustatė, liepė vi
siems persižegnoti ir visi bal
su pasimeldė prašydami dievo 
dovanoti už padarytas klaidas 
ir Jo pagalbos “Nepriklauso
mai Lietuvai,” kuriai buvo 
rengti tie pietūs.

Pasisotinę vyko į bažnytėlę, 
padėkoti dievui už skanius 
pietus.

Frenzelis, Indrelienė ir kiti 
“socialistai” pagimdę tą “Ne
priklausoma Lietuva” laikraštį 
išaugino taip, kad jis atliko 
“dievo tarnu” ir užpykdė tuos 
nusižeminusius “v i suomenės 
veikėjus” taip, kad net neda
lyvavo to laikraščio rengtuose 
pietuose.

Kremtasi, pirštus kramto 
“Nepriklausomos Lietuvos” į- 
pediniai. Bet ką dabar pada
rysi, kad jau per vėlu atitai
syti klaidas.

Reporteris.

DON’T TAKE THIS

When men are fighting and 
dying, y^u must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring In every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes Into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can..* įj

Don’t take this lying down.
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RAUDONARMIEČIAI ATMU
ŠA VOKIEČIUS NUO 

SEVASTOPOLIO
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 8. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Naktį birž. 7 į 8 d. nieko svarbaus neįvyko fronte.
'Kai kuriose fronto dalyse judriai veikė žvalgai iš 

abiejų pusių.
Viename sektoriuje Leningrado fronto sovietinė ka

riuomenė drožė skaudų smūgį vokiečiams, užmušda- 
ma daugiau kaip 500 jų tik viename susikirtime.

Vienas raudonarmiečių dalinys per dienų sunaikino 
penkis vokiečių tankus ir dvi kanuoles Kalinino fron
te ir užmušė daugiau kaip 400 priešų.

Maskva, birž. 9. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešima:

Sevastopolio srityje ir toliau yra vedami atkaklūs 
mūšiai. Mūsų kariuomenė sėkmingai atmuša priešų at
akas ir padaro jiem sunkių nuostolių.

Birželio 7 d. sovietinės oro jėgos sunaikino bei sun
kiai sužalojo 50 vokiečių trokų su kareiviais, 20 veži
mų su amunicija ir tris baterijas kanuolių; nuskandino 
keturis priešų žvalgybos laivukus ir sunkiai sužeidė 
vienų sargybos laivų ir viena kareivių pergabenimo 
laivų. Sovietų lakūnai taip pat susprogdino vokiečių 
amunicijos sandėlį ir dalinai sunaikino kuopa priešų 
pėstininkų.

Viename sektoriuje Kalinino fronto mūsų kariuome
nė persigrūmė per upę ir išvijo vokiečius iš dviejų 
apgyventų vietų.

Kryžiuočių Fašistu Va
das įkaitintas kaip

Maištininkas
Chattanooga, Tenn. — 

George W. Christians, va
das Kryžiuočių Baltmarš- 
kinių (fašistų), tapo nutei
stas penkis metus kalėti už 
tai, kad jis stengėsi kurstyt 
maištus ginkluotose Ameri
kos jėgose ir atkalbinėjo 
jaunus vyrus nuo stojimo į 
šios šalies armijų. Kai kurie 
jo laiškai, rašyti Amerikos 
kariams, ragino pavartot 
jėgų prieš vyriausybę.

450 Anglijos Orlai
vių Atakavo Nacius

London, birž. 9.— Pasku
tiniu žygiu 450 Anglijos or
laivių daužė ir degino na
cių fabrikus ir geležinke
lius Ruhr srityje, vakarinė
je Vokietijoje, taipgi ata
kavo vokiečių prieplaukas, 
orlaivių stovyklas ir kitus 
kariniai svarbius punktus 
Belgijoje, Holandijoje ir 
šiaurinėje Francijoje. Ang
lai prarado 18 orlaivių.

Hitleris Koriko Heydri
ch© Laidotuvėse

Berlin, birž. 9. — Hitleris 
uždėjo vainikų ant Heydri
ch o karsto ir savo kalboj 
pavadino Heydricų “kanki
niu” už nacių, idėjų.

(Paskutinėmis žiniomis, 
Heydrichų nudėjo cechas, 
paleisdamas kulkasvaidžio 
ugnį į jį. Heydrich, Hitle
rio slaptosios policijos gal
va Čechijoj, nužudė šimtus 
cechų ir buvo žinomas kai
po aršiausias korikas.)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

trečiadienį, birželio 10 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirin
kime, bus rinkimas delegatų į LDS 
Seimą, kuris įvyks liepos mėnesį, 
Chicagoje.

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

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 12 d., Lietuvių Salėje, 7:30 
v. v. Nariai prašomi dalyvauti, de
legatai išduos raportą iš atsibuvu
sios LLD 12 Apskr. konferencijos, 
Wilkes-Barre, Pa. Taipgi prašome 
atsivesti naujų narių prirašyti. —J. 
K. Navalinskienė, prot. sekr.

(135-137)

Hitlerininkai Sušaudė 
Dar Keliolika Cechų 

Dėl Koriko Heydricho
London. — Nacių Pragos 

radijas iš Čechijos prane
šė, jog tapo sušaudyta dar 
14 cechų, tarp jų ir dvi mo
terys. Taigi hitlerininkai 
nužudė jau 234 cechus po 
to, kai buvo mirtinai sužei
stas Reinhard Heydrich, 
slaptosios nacių policijos 
galva Čechijoj. Jis mirė 
praeita ketvirtadienį nuo 
trijų kulkų, suvarytų jam 
į nugarkaulį.

Heydricho lavonas buvo 
pargabentas iš Čechijos į 
Berlyną ir pašarvotas Hit
lerio kanceliarijos rūme.
ŽUDYS IR VISUS ABEJU- 
TIŠKUS LINKUI NACIŲ 

ČECHUS.
Čechijos “prezidentas,” 

nacių pastumdėlis Hacha į- 
spėjo per spaudų, kad “ce
chų valdžia be pasigailėji
mo žudys visus tokius ele
mentus, kurie bus abejutiš- 
ki linkui Vokietijos, nors 
tiesioginiai ir nesipriešins 
jai.”

50,000 Parašų Ragina 
Atidaryt 2-rą Frontą
New York. — Jungtinė 

Elektrininkų, Radio Darbi
ninkų ir Mašinistų Unija, 
CIO, sėkmingai renka 50 
tūkstančių parašų tarp me
talo fabrikų darbininkų 
New Yorko - New Jersey 
srityje su prašymu prezi
dentui Rooseveltui, kad 
kuo greičiausiai atidarytų 
antrų frontų Europoj, i- 
dant Hitleris taptų sumuš
tas šiemet.

Darbininkų delegacija po 
kokios savaitės nuveš tuos 
parašus prezidentui Roose
veltui.

Washingtono CIO Pa
smerkė Lewis?

Washington. — Cio unijų 
taryba Washingtone pa
smerkė J. L. Lewisu, Jung
tinės Mainierių Unijos pir
mininkų, už tai, kad jis pa
šalino Philipą Murray iš 
vice-pirmininko vietos toje 
unijoje. — Murray yra CIO 
unijų generalis pirmininkas.

Pasmerkė ir Biddle’o Įsa
kymų Deportuot Bridgesą

Washingtono CIO unijų 
taryba taipgi pasmerkė ge- 
neralį Jungtinių Valstijų 
prokurorų Biddle už tai, 
kad jis įsakė deportuoti 
Harrį Bridgesų, CIO unijų 
vada vakariniame Amerikos 
ruožte.

Maskva, birž. 9. — Na
ciai tebešturmuoja Sevasto
polį Krime ir gabena dau
giau kariuomenės prieš jį.

Waterbury, Conn.
Iš Unijos Veikimo

Scovill Brass darbininkai, 
Local 569 International Union 
of Mine, Mill and Smelter 
Workers, CIO, turėjo susirin
kimą, birželio 4 d., 95 Bank 
St., unijos svetainėj. Vienbal
siai nutarė pasiųsti telegramą 
prezidentui Rooseveltui, kad 
sustabdytų Harry Bridges de
portavimą, ką užsimojęs yra 
padaryti prokuroras Biddle, 
nes tokis prokuroro užsispyri
mas ardo tautų vienybę ir da
ro Ašiai prielankumą. Yra įro
dymų, kad Harry Bridges va
dovaujama unija atlieka karo 
reikalams darbus pasekmin- 
giausiai.

Po tam buvo priimta rezo
liucija vienbalsiai ir pasiųsta 
virš minėtos unijos tarybai, 
kad nevilkindama darytų 
žingsnius, kad suvienyti šios 
šalies unijas su Anglijos ir So
vietų. Sąjungos darbo unijomis, 
nes šių trijų valstybių darbi
ninkai per šį karą turi lošti 
svarbią rolę. Kaip karo metu, 
taip ir po karo.

Po tam buvo perstatytas 
kalbėti Alex Ch. Cashin, orga
nizatorius virš minėtos unijos 
iš centro, kuris šiuomi laiku 
randasi Connecticut valst. or
ganizuot neorganizuotus dar
bininkus, kurių dar randasi 
breso pramonėje. Jisai nurodė, 
kokią svarbią, rolę lošia organi
zuoti darbininkai ne tik eko
nomiškai, bet ir politiškai. Ir 
jei darbininkai yra gerai or
ganizuoti, jie gali geriaus ko
voti už demokratišką ir laisvą 
gyvenimą ir išlaikyti savo ran
kose iškovotas laisves. Taipgi 
kalbėjo Nary San Trusavietz. 
Jisai nedaug ką kalbėjo, bet 
tiesiai kreipė savo kalbą į 
darbininkus, prašydamas, kad 
jie vieningai laikytųsi ir kuo- 
daugiausiai rūpintųsi pagamin
ti karo reikmenų, nes šiandien 
visko stokuoja.

Mes, sako, esam pasišventę 
savo gyvastį padėti, o jūs turi
te pasišventusiai gamint mums 
karo reikmenų.

Lokalas nutarė surengti di
delę demonstraciją gatvėmis, 
birželio: 28 d., ir masinį mitin
gą. Kalbėtoju apsiėmė Phillip 
Murray, CIO plieno unijos 
pirmininkas ir CIO preziden
tas.

Vistick yra labai negeras 
dalykas, kad lietuviai visai ne
dalyvauja unijos mitinguose. 
Peiktinas dalykas už apsileidi
mą ir tinginystę. Jie turėtų 
bent tiek suprasti, jog unijų 
mitingai yra labai svarbu. Tai 
mūsų darbininkų mokykla. Aš 
gerai žinau, kad Scovill dirb
tuvėj lietuvių dirba apie pora 
ar trejetas šimtų, o gal ir 
daugiau. Todėl aš patarčiau 
visiems lankyti • unijos susirin
kimus. Taipgi nepamirškite to 
masinio mitingo, birželio 28 
d., ir taip pat dalyvaukite de
monstracijoj.

Unijistas.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių

v Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Philadelphia, Pa.
Staiga sunkiai susirgo Pra

nas Rakickas, kuris gyvena po 
num. 5640 Rising Sun Ave. 
Dabar jis randasi St. Mary li
goninėje. Prašau visų aplan
kyti ligonį. Apie tai pranešė 
slaugė Aldona Rakickas.

J. S. Rainys.

Newark, N. J.
Didžiulė Demonstracija 

Sekmadieny
šeštadienio, birželio 6 d., 

“Laisvės” numery tapo pra
nešta apie rengiamą milžiniš
ką demonstraciją New Yorko 
mieste (R. Mizara pirmam 
puslapy, J. Kuraitis — pasku
tiniam). Panašių demonstraci
jų ir paradų buvo ir bus visur. 
Už kelių dienų bus ir Newar- 
ke plati patriotinė demonstra
cija karinėms pastangoms stip
rinti.

Po miestą daugeliui asmenų 
tapo išsiuntinėti laiškai ir cir
kuliarai, kviečianti visus kuo 
plačiausiai dalyvaut parade se
kamą sekmadienį, birželio 14 
dieną. Tie kvietimai padaryti 
tam tyčia komiteto, vadinamo 
Victory — Flag Day Celebra
tion Committee ir sutverto J. 
V. karų veteranų — Veterans 
of Foreign Wars of the U.S.A.

Štai kaip skamba tie kvieti
mai :

“Dear Fellow-American:
“On Sunday, June 14th, 

the Victory Flag Day Cele
bration will include a pa
rade of all veterans, Chap
ters, Posts, Camps and Au
xiliaries, and it will indeed 
manifest the patriotic fervor 

' of the community.
“In addition to our own 

veterans’ group, we parti
cularly desire to have the 
descendants or naturalized 
citizens of the 27 United 
Nations take part, with 
their colors, standards and 
banners in uniform, cost
ume or ‘civvies’: United 
Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, Rus-

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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 Line 

Tel. GLenmore 5-6191

sia, China, Australia, Bel- 
,gium, Canada, Luxemburg, 
The Netherlands, New Zea
land, Nicaragua, Norway, 
Panama, Poland, Costa Ri
ca, Cuba, Czecho-Slovakia, 
Dominican Republic, El Sal
vador, Greece, Guatemala, 
Haiti, Honduras, India, 
Union of South Africa, Yu
goslavia, Mexico and the 
‘Free French.’

“We ask you and your 
group to participate in this 
patriotic demonstration, and 
to immediately contact any 
groups, with whom you may 
be affiliated or may know.

Herman W. Erams,
General Chairman.”

Tai matot.. Be abejo, dauge
lis jau bus patėmiję šį tą apie 
rengiamą demonstraciją vie
nam ar kitam Newarko dien
rašty. Tai čia aš tik noriu pa
brėžti porą dalykų.

Paradas prasidės formuotis 
ties Pennsylvania Ave. prie 
Lincoln Parko, netoli nuo So. 
Broad St., birželio 14 d., kaip 
2 vai. po pietų. Pribūkite visi, 
kurie tik galėsite. Kas turi, 
gerai būtų apsirėdyti tautiš
kais rūbais. Išeitų įspūdingiau, 
spalvingiau. O su vėliavomis 
būtų, dar gražiau.

Lietuviai, latviai, estai, Ka
relijos finai (igauniai) galėtų 
maršuoti su rusais, ukrainais, 
gudais, kaipo dalis Sovietų Ru
sijos išeivių. Tačiau tautines 
grupes padės surikiuoti ant

Lietuvių Komitetas
Sovietų' Sąjungai Gelbėti
Kvieteliai! 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. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretorė;
L. Kavaliauskaitė. Iždininke.

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: IlUmboIdt 2-7964 '

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. ;

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

1

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. IF. 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 

vietos tam tyčia nuskirti kapi
tonai.

Per telefoną dasižinojau, 
kad visas dalykas nedaug te
užims laiko. Paradas maršuos 
Plačiąja gatve (Broad St.), 
nuo Lincoln Parko iki Wash
ington Parkui, čia bus įrengti 
pastoliai, suolai. Bus trumpos 
prakalbos, ir paskui visi sau 
gražiai išsiskirstys.

Padėkime Newarka aukš
čiau pakylėt ant žemėlapio. 
Padėkime padaryt paradą di
desnį ir ženklingesnį. Pasiro- 
dykim, kad esame vertingi šios 
šalies piliečiai, pagatavi daryt 
visą ką, kad tik sėkmingiau 
eitų karinės pastangos, kad 
greičiau nudėjus rudąjį fašiz
mo žvėrį.

Tai pasimatysime visi šio 
sekmadienio demonstracijoj.

Jonas Kaškaitis.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kp. ir Moterų Skyriaus 
bus gražus parengimas-pikni- 
kas -ir judžiai, liepos 4 d., 
Kuokalų darže, Virginia Ave., 
Johnson City. Pelnas nuo šio 
parengimo bus padalintas į 3 
dalis: dvi dalys virš minėtoms 
organizacijoms, o trečia dalis 
bus Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

Komisija deda visas pastan
gas, kad šis pirmas šiame se
zone mūsų organizacijų pa
rengimas būtų pasekmingas. 

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)• e

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

anglių pristatymas j miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandui
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. PETRAITIENŪ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Yra užkviestas mūsų geras rė
mėjas A. Klimas, kuris užlai
ko gražią fotografijų studiją, 
315 Clinton St. Jis prižadėjo 
parodyti judamus kalbinius 
paveikslus iš Sovietų Sąjungos 
moterų veiklos šio baisio karo 
laiku, kaip jos ten gina savo 
šalį nuo tų žvėrių nacių. Taip
gi gal gaus iš Raudonojo Kry
žiaus kokią filmą parodyti. 
Manome, kad jis savo prižadą 
išpildys ir dėl jaunuolių žada 
ką tokio parodyti, tur būt ko
mediją.

šiame parengime bus namie 
gamintų valgių. Taipgi bus ir 
visokių gėrimų. Muzikantai 
bus geri, kurie gros šokiams.

Šios organizacijos kviečia 
visą šio miesto ir apylinkės 
publiką dalyvauti šiame svar
biame parengime. Už tą visą 
įžanga bus tik 20 centų suau
gusiems, vaikams tik 10 cen
tų. Tikrai bus puikus pažmo- 
nis. Bus galima ligi vėlumos 
linksmintis, nes ant rytojaus 
nereikės eiti darban, nes šven
tadienis pripuola.

Širdingai kviečiame visus ir 
visas. Rengėjos.

Red. Paaiškinimas: — Šios 
korespondencijos pabaiga bu
vo per klaidą pridėta prie ki
tos koresp., ir jau buvo at
spausdinta, todėl dabar spaus
diname šią Binghamtono ko
respondenciją ištisai, kaip ji 
buvo drg. Rengėjų parašyta.

Atsiprašome dėl to nelem
to sumaišymo, kuris įvyko dės
tant raštus į puslapius.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•fc
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.
4* *2* 4*

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110
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Trečiadienis, Birželio 10, 19<ž

NewWko^g^^Zlnioi
Parėmė Apšvietos 

Darbą
Pereitą šeštadienį įvykusia

me vakarėlyje, Laisvės salėj, 
D. M. šolomskui trumpai pa
aiškinus svarbą priešfašistinio 
darbo ir apšvietos mobilizaci
joj Amerikos žmonių už per
galę, apšvietos reikalams da
lyviai suaukojo $84.25, seka
mai :

Po $5 aukojo šie: J. Senie
nas, V. šibeikai, J. Kalvaitis 
ir V. Bovinas. Ch. Balčiūnas 
$4; K. Joneliūnas $3; po $2: 
Petlickienė, A. Skirmontas, 
Rušinskai, A. Navikai, A. Be
pirštis, Mozuraičiai, Yakščiai,
J. Bondze, Čepuliai ir V. 
Mikulėnas. Po $1.50: V. Ru
daitis, Paulina Litostanskienė 
ir Anna Paipienė. S. Barkus 
$1.25. Po $1 : Vitartienė, Mrs. 
Matakas, D. M. šolomskas, J. 
Siurba, J. Balezentis, Anna 
Greičius, Ruth Balezentis, K. 
Šolomskienė, A. Zablackienė,
K. Petri k ienė, J. Kovas, Geo. 
Kuraitis, W. Stupuras, Stupu- 
rienė, F. Klaston, U. Sinkevi
čienė, K. Reklienė, E. Kibu- 
rienė, O. Papienė, Skirmontie- 
nė, J. Zablackas, C. Bender, 
S. Sasna, Mizarai, Bukniai, S. 
Virbukas, J. Valaitis, A. Bim
ba, Jonas Žukas, J. Nalivaika 
ir St. Rutkūnas. Anna šoloms- 
kaitė 75c., J. Varison 50c., 
Joana Navickaitė 25c.

Viso $84.25. Kom.

Lietuviai Dalyvaus Trijose 
Vietose Parade

šeštadienį, birželio 13 die-1 nors ir yra Amerikos pilie- 
ną, “New York City at War” 
parade lietuviai dalyvaus tri
jose vietose. Paradas susidės 
maždaug iš šių sekcijų:

Laike audros pereitą sek
madienį apvirtus valčiai 
Coney Islande 5 jaunuoliai su
virto į jūrą. Trys išgelbėta, 
dviejų pasigendama. Manoma, 
kad prigėrė.

REIKALAVIMAI
Reikalingas šoferis (chauffeur) 

prie troko važinėjimo ir taipgi prie 
visuotino darbo. Kreipkitės asme
niškai pas Rubin Bros.. 9-11 Boe- 
rum St., Brooklyn, N. Y.

(135-136)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gaspadinės, be vaikų, 

amžius — nuo 50 metų. Aš esu vie
nas, šeimynos nėra, man reikalin
ga gaspadinė. Jeigu jai patiks, tai 
galės pasilikti gaspadinė visam am
žiui. Vieta maža, ne mieste. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas: 
K. Rosh, P. O. Box 334, (Elmora) 
Bekerton, Pa. (135-137)

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
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, birželio (June) 11 d., 
7:30 vai. vakaro, Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St. Jis bus svarbus: 
apšvietos, vasarinio parengimo ir 
kiti reikalai. Nariai, kurie dar ne
gavote, atsiimkite knygą Sovietų 
Galybė ir žurnalą Šviesą, kurios ši 
laida išėjo su puikiausiomis Lietu
vos rašytojų poezijomis.

L. Kp. Organizatorius.
(134-136)

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)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 11 d. Zabelskio salė
je, 8 v. v. Visi nariai prašomi da
lyvauti. — Sekretorė. (135-136)

1. Parado Atidarymas ir 26 
tautų pasirašiusių bendrą su
tartį “flotai,” jų tarpe didy
sis Sovietų Sąjungos “flotas,” 
kuris atstovaus ir Lietuva, ku- 
ri yra dalimi Sovietų Sąjungos.

2. “I Am An American” 
sekcija, kurioj dalyvaus įvai
rių organizacijų, dirbtuvių ir 
įstaigų “flotai.”

3. Karinis paradas, armijos, 
jūreivių, įvairių kitų militarių 
dalių.

4. Finalas — užbaiga, ku
riame dalyvaus įvairių organi
zacijų nariai, o sveturgimiai 
apsirengę savo tautiškais dra
bužiais.

Lietuviai dalyvaus pirma
me, antrame ir ketvirtame sky
riuje. Pirmame lietuviai daly
vaus kartu su kitomis Sovietų 
Sąjungos tautomis, žygiuos 
paskui Sovietų Sąjungos “flo- 
tą,” kuris gal bus vienas iš 
gražiausių. Ant “floto” bus 
visos šešiolika sovietinių res
publikų atstovaujama, jų tar
pe ir Lietuva. Paskui “flotą” 
žygiuos 64 lietuviai, keturios 
eilės po 16 žmonių. Apsiren
gimas : tamsios kelnės ir sijo
nai, balti marškiniai ir bliuzės, 
skaisčiai mėlyni kaklaraiščiai 
ir tokios kepurės, šis maršavi- 
mas prasidės nuo Prince St. ir 
Broadway ir bus maršuojama 
aukštyn 5th Avė.

Po “flotais” tuojau žygiuos 
antra sekcija “I Am An Ame
rican”, kurioj lietuviai mar
šuos, kaipo šios šalies piliečiai 
išreikšdami savo troškimus ir 
pasiryžimus visomis jėgomis 
padėti išlaimėti karą. Čia lie
tuvių sekcija turės 96 žmones.

Reiškia, abi sekcijos pradės 
veik vienu laiku maršuoti. Ir 
lietuviai, kaip ir kitos tautos, 
bus padalinti į dvi grupes. To
dėl prie parado reikalingas 
tinkamas prisirengimas. Paro- 
duojanti turės ir ženklus. Lie
tuvių komitetas, kuris rūpina
si paradu, parūpins tuos ženk
lus, vėliavas, obalsius ir kitus 
reikalus New Yorko miesto 
komiteto priežiūroj.

Kada “pradžios” su “flo
tais” ir “I Am An American” 
paradai baigsis, tai prasidės 
militaris paradas. Tai bus la
bai įdomu pamatyti mūsų ša
lies prisirengimus karo išl'ai- 
mėjimui. Mūsų šalis myli tai
ką, ji karo nenorėjo, ji prie 
karo mažai rengėsi, bet kada 
Vokietijos, Italijos fašistai, 
Japonijos samurajai ir jų tal
kininkai užpuolė mus, tai mū
sų šalies gyventojai stojo dar
ban, galingoji industrija dirba 
armijos apginklavimui ir mes 
jau esame galingi. Lietuviai 
po parado galės pasilsėti ir tė- 
myti militarį paradą.

Po to lietuviai dalyvausime 
“užbaigoj” parado, kuris pra
sidės apie 7 vai. vakare. Už
baigoj vėl dalyvaus atskirų 
šalių “flotai,” jų tarpe Sovie
tų Sąjungos “flotas.” Paskui 
jį žygiuos įvairių Sovietų Są
jungos tautų žmonės, kurie

čiais, bet išreikš norus ir pa
geidavimus savo senos tėvy
nės gyventojų, čia kiekviena 
tauta turės pasirodyti senuose 
savo tautiniuose drabužiuose. 
Todėl, Brooklyno, Newarko, 
Great Necko ir kitų artimų 
miestų lietuviai, ypatingai lie
tuvaitės, kurios turi arba gali 
dar pasisiūdinti lietuviškus 
drabužius kviečiamos dalyvau
ti. Užbaigoj galės daug dau
giau žmonių dalyvauti nuo 
kiekvienos tautos.

Gal bus dar kokių pakeiti
mų, apie tai Lietuvių Komite
tas praneš. Tinkamam prisi
rengimui šaukiamas visų lie
tuvių organizacijų narių, skai
tytojų, taipgi visų kitų paradu 
susidomėjusių lietuvių susirin
kimas ketvirtadieni, birželio 
11 dieną, 7:30 vai. vak., Lais
vės svetainėj, 419 Lorimer St., 
kur bus išduotas smulkmeniš
kas raportas, kur bus padary
ta galutini prisirengimai para
dui, kur bus aptarta, kaip sėk
mingiau lietuvius mobilizuoti 
šiam paradui. Kiekvienas Lais
vės skaitytojas kviečiamas da
lyvauti šiame susirinkime ir 
kviesti į jį savo pažįstamus, 
kad galėtume tinkamai prie 
parado prisirengti.

Didysis 4 Tantii 
Piknikas

Lietuvių, latvių, estų ir suo
mių bendrai rengiamasis pik
nikas įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 14-tą, Carpatho-Rus- 
sian Gardene, 556 Yonkers 
Ave., Yonkerse.

šia proga norisi priminti, 
jog piknikas įvyks, nežiūrint, 
koks oras būtų. Jeigu bus spir
ginanti karščiai, tiems, kurie 
maudosi, bus smagu dalį die
nos praleisti Tibbetts Brook 
Parko krištaliniame maudymo
si prūde, o nesimaudantiems 
— parko pavėsiuose. Jeigu 
giedri diena, šokėjai linksmin
sis ant platformos atvirame 
ore, griežiant Geo. Kazakevi
čiaus orkestrai, o jeigu lietus, 
—• visi į gražią salę.

Karšti ir šalti valgiai bus 
gatavi prieš dvyliką, kadangi 
kitų tautų žmonės yra pripra
tę važiuoti j piknikus iš ryto. 
Pradžia 10 vai. Tad atvažiuo
kite ir pietaukite gražiam par
ke, naudai medikalės pagal
bos Sovietų Sąjungos kovoto
jams. Įžanga tik 45c.

Prievakariais įvyks trumpa, 
bet įspūdinga meno programa, 
dalyvaujant Great Necko lie
tuvių chorui Pirmyn ir žymiai 
indėnų šokėjai.

Norinti važiuoti grupėje, 
ateikite prie Laisvės salės. 
Viena grupė išvažiuos ne vė
liau 11:30, o kita 12:30.Liet. Kom. Parado Reikale.

Miestas Iškilmingai Pagerbė 
Demokratijos Didvyrius

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga rtAft

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 Ilewes St. elevelterto stoties.

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

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

New Yorko žemutinis Broad
way — didvyrių vartai, pro 
kuriuos anais metais įvesta į 
miestą mūs progreso sakalai, 
kaip admirolas By rd, Wiley 
Post, Howard Hughes ir “ne 
tan kraštan pataikęs” Corri
gan — pereitą pirmadienį ai
dėjo audringiausiais sveikini
mais ir baltavo nuo pūgos po- 
pieros Jakučių ir kaspinų, be 
paliovos plasnojančių ant pra- 
lydimų Amerikos ir Anglijos 
karo didvyrių.

Garbės svečiai kariai buvo 
sutikti specialaus komiteto' na
rių Bernardo Baruch ir Wen
dell L. Willkie ir atlydėti prie 
Miesto Salės, kur juos sutiko 
majoras LaGuardia. Paskiau, 
vakare, Madison Square Gar- 
dene įvyko masinis mitingas, 
kuriame virš 15,000 publikos 
audringai juos sveikino ir tu
rėjo garbės išgirsti jų pačių 
žodį.

Atidarydamas jų sutiktu
vėms sušauktą mitingą, majo
ras LaGuardia sakė:

“Mes čionai susirinkome 
vienu tikslu,' atiduoti pagarbą 
tiems didvyriškiems atstovams 
Demokratijos Jaunimo. Mes 
išgirsime, ką jaunimas Angli
jos, Jungtinių. Valstijų ir Ru
sijos yra atlikęs.”

Toliau susirinkimą vesti ma
joras perstatė Wendell L. 
Willkie, sakydamas, kad p. 
Willkie atstovauja Amerikos 
žmonių vieningumą.

Publika jautriai sveikino 
perstatomus iš eilės garbės 
svečius, savo pasiryžimą ir 
sugebėjimą ginti demokratiją 
parodžiusius karo ugnyse.

Pirmuoju perstatytas antra
sis Įeit. George S. Welch, nu
šovęs keturis japonų orlaivius 
prie Perlų Uosto. Jisai, kaip 
sakė vakaro pirmininkas Will
kie, tapo didvyriu “ne iš nety
čių, bet prisirengęs ir iškilęs, 
kada nepaprasta padėtis to 
reikalavo.”

Vakaro eigoj buvo perstaty
ti visi 15 garbės svečių. — 
A m e r i k iečiai: Harold P. 
Smith, 38 m.; Donald F. Ma
son, 28 m.; Elliot Vandevan- 
ter, Jr.; William C. . Carrith-' 
ers; George S. Welch. Anglai: 
John Daring Nettleton, 24 m.; 
A. F. Taylor, Maxwell A. D.

Riddell, 21 m.; Thomas Wil
son Boyd, M. Loudon, J. Mich
ael Hall, 21 m.; D. N. Hunt- 
ley, R. George Herbert, Car
roll Warren McColpin.

Visi jie jau aukštesniuose 
laipsniuose, ginkluotų jėgų va
dai vienoje ar kitoje srityje, 
vado vardą garbingai atreko- 
mendavę. Ant estrados, vie
nok, didžiuma jų kuklūs ir ta
rę žodį, kitą, širdingai įvertinę 
Amerikos žmonių vieningumą 
ir pergalės dvasią, pasitraukė 
nuo tribūnos. Rep.

Buvęs Rockland County ka
lėjimo viršininkas Jacob C. 
Martin nubaustas New Yorko 
teisme užsimokėti $500 bau
dos už leidimą kaliniams iš
eiti atsinešti degtinės.
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Susižadėjo
Helen Baltrušaitis iš Rich

mond Hill susižadėjo su Keis
tučiu Michelsonu, žino m u 
brook lyniečių V. Michelsonu 
sūnumi. Jaunuolių sužadėtu
ves paskelbė Mrs. Blanche 
Baltrušaitienė, sužadėtinės mo
tina.

Busimoji pora abu yra vi
suomeniškai nusiteikę jaunuo
liai. LDS jaunimo kuopos 
BuiLDerS nariai, veikliai daly
vavę ir, tikimės, dalyvausią ir 
ateityje daugelyje kuopos ir 
abelno lietuvių judėjimo veiks
nių.

Helen yra baigus John 
Adams High School, Ozone 
Parke, ir toliau mokinasi New 
Yorko Miesto Kolegijoj.

Keistutis taipgi yra lankęs 
ir baigęs New Yorko Miesto 
Kolegiją ir narys jos garbės 
studentų organizacijos Phi 
Bet Kappa, taipgi baigęs Co
lumbia Teisių Mokyklą ir jau 
dirba Wall Street advokatų 
firmoje.

Negrų ir Baltų Bendros 
Brigados Būtų Smūgiu

Nacių Rasizmui
Niekas kitas taip stipriai 

negalėtų smogti Hitlerio skal- 
dytojiškos rasių ir tautų skirs
tymo į aukštesnes ir žemesnes 
teorijos, kaip sudarymas mai
šytos negrų ir baltų brigados.

Panašiai pareiškė savo min
tį leitenantas Vaughn Love, 
kovojęs Lincolno Brigadoj, Is
panijoj. Jisai kalbėdamas Lin
colno Brigados veteranų mitin
ge pereitą sekmadienį, Pythian 
Hall, New Yorke, pareiškė:

“Mano manymu, maišyti 
pulkai yra reikalingi sumuši
mui Hitlerio ‘rasių teorijos.’ 
Taip ilgai, kaip ilgai mes tu
rėsime atidalintą armiją mes 
vis turėsime didelį plyšį Hit
lerio rasių teorijoms pas mus 
įsibriauti, tuo būdu pasunki
nant mūsų apsivienijimą prieš 
• • 99 JI-

T ė v ų -m o k y to j ų organizacija 
protestuoja prieš panaikinimą 
Liaudies Mokyklos No. 195, 
esančios prie M a n h a t tan 
Beach.

Jeigu Eisite Užrašinėti 
Karo Bonus

Būtinai atlankykite vieną iš 
40 minučių laiko imančių pa
mokų. Jose aiškina ir paveiks
lais parodo, kaip užrašinėjimą 
pravesti. Pamokos prasidėjo 
birželio 9-tą ir bus dar 10, 11 
ir 12-tą. Valandos nuo 4 po 
piet lig 10. Prasideda lygiai 
pradžioj valandos. Vieta: 
Wm. Gaynor High School, 
Graham Ave. ir Scholes St.

-:- MIRĖ
Anna Biškauskas, 73 metų 

amžiaus, gyvenus 673 Leo
nard St., Brooklyno, mirė bir
želio 8-tą, pašarvota namie, 
673 Leonard St. Bus palaido
ta birželio 11-tą, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>
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<♦>
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyno

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su
Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, darome ir pritaikome akinius kada reikia.
394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.

TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe sufiguruojame, pa-

Mezgėjų Atydai
Kurios turit paėmusios vil

nų mezgimui, bandykite baig
ti mezginius ir priduokit į se
kamą Moterų Apšvietos Kliu
bo susirinkimą, kuris įvyks 18 
dieną šio mėnesio.

Kaip pirmiaus buvo saky
ta, kad didžiojo New Yorko 
mezgėjų kliubų kontestas tę
sis iki 22 dienai šio mėnesio, 
tai mūs mezgėjų komisija no
ri, idant kiek galint daugiau 
dirbinių būtų pasiųsta iki pa
skirtam laikui.

Mezgėjų Komisija.

Vėliavos Savaitė
Majoras LaGuardia išleido 

proklamaciją, kuria visa ši sa
vaitė, baigiant birželio 14-ta, 
bus Vėliavos Savaitė. Nacio- 
nalė Vėliavos Diena yra bir
želio 14-tą.

Majoras prašė, kad, kur ga
lima, vėliava būtų iškelta per 
visą savaitę.

Į?
LORIMER RESTAURACIJA

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Eiiropiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

į&f* Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir Žalių

Eli
NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043MM |HS|p f

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS). ..

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

£
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