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Prakirto Nacių Liniją S™,000,000,000 KARO
REIKALAMS PER METUSŠiaurės Fronte

Vėliausios Žinios
Paskutine Diena Užsiregistruot

Kalbės Gurley Flynn

ce-

baze. Ji saugo Australiją ir 
stovi ant kelio Japonijai. ,

Nestato.
Mūsų Radijo Klausytojams.
Prieš 40 Metų ir Šiandien.

Rašo R. Mizara

ant
Le-

Leninas ang- 
girdėtąs, Ang- 
žmonių sluogs- 
ir jo skelbtas 

pašiepti, 
neigė ir

lenta (pla- 
prikalta 
kuriame

hitlerininkai de- 
rusus Vokietijon, 
rusus vadina “vo- 
mažumomis.” Jie

ties laiku ir tęsėsi vieną va
landą.

Anglai netekp keturių or
laiviu. • €

“Laisvės” radijo klausyto
jams turi būti žinoma šie fak
tai : Gyvename karo metą. 
Radijo stotis, iš kur mes tran
sliuojame savo programą, tu-

Pereitą savaitę buvo ati
dengta su Lęnino atvaizdu ir 
užrašu bronzinė 
kete), kuri buvo 
sienos to namo, 
ninas gyveno!

Masės žmonių 
remonijosna.

KRISLAI
Karo įtaka Tūluose 
Redaktoriuos.
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toriume. Prasidės 7:30 vai. yra labai svarbi militariška 
vakare .

Washington. — Kad pri- 
. „ , sieina rytinėse valstijose

n tam tikrų griežtų patvarky- aprubežil)oti gazoliną, tai 
žyti. Tie patvarkymai yra tai-i °g 
komi visoms neSngMkoms butlJ stoka'gazolino. Gazoli- 
programoms. Tie patvarky- ■ ao ^ia tlŽtėtlkalnai. Klausi
mai, beje, ; . ................. .
Washingtono.

Todėl, draugės ir draugai 
nepykite, jei kai kada mes ne' 
paskelbiame to ar kito prane
šimo, kurį priduodate. Supras 
kite ir kitiems pasakykite, jog 
tai yra ne dėl nuo mūsų pri
klausomų priežasčių.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
• i

Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

IM

Jau iš seniau yra pastebėta, 
kad karas paveikia ne tik į 
tuos žmones, kurie jame aktu
aliai dalyvauja, kurie kariau
ja, bet jis atsiliepia į tūlus 
žmones, mūšių visai nemačiu
sius.

Man atrodo, tūli lietuviškų 
pro-naciškų laikraščių redak
toriai tapo gerokai užgauti 
karinės sriovės. Ir gal dėl to 
jie ima kai kada ir nurašo nei 
šį nei tą.

Andai skaitau Čikagos Ma
rijonų “Drauge” siūlymą, kad 
“Laisvę” ir “Vilnį” reikią va
dinti “tikruoju vardu,” būtent, 
“rusų komunistų laikraščiai 
lietuvių kalba.”

Atseit, nuo dabar p. L. ši
mutis, kai jis norės suminėti 
“Laisvės” vardą, tai sakys: 
“rusų komunistų laikraštis lie
tuvių kalba ‘Laisvė’

Tegu varginasi tas žmogus!
Lietuvoje yra tokis posakis: 

“Gali mane ir puodu vadinti,, 
tik ant žarijų nestatyk.” Mes 
jam galėtume pasakyti pana
šiai.

Daugiau! Mes galime atsuk
ti antrą lazdos galą ir atsa
kyti : “vokiečių nacių lietuvių 
kalba laikraštis ‘Draugas’ ”, 
Arba: “Hitlerio agento, iš Ber
lyno prisiųsto, redaguojamas 
vokiečių nacių lietuvių kalba 
laikraštis ‘Draugas’.”

Taigi galima rašyti visaip. 
Bet man rodosi, ar negeriau 
rašyti taip, kaip reikia?!

GAMYBAI EINASI GERAI 
GAL PADIDINS TIKSLI

Washington, bal. 24. — 
Prezidentas Rooseveltas tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą su 
spaudos korė spondentais 
karinės produkcijos reika
lais. Jis išreiškė didelį pa
sitenkinimą gamybos paki
limu. Prezidentas net pa
stebėjo, kad karinės gamy
bos pasibrežtas tikslas gali 
būti pakeltas.

Kai prieš kelius mėnesius 
Rooseveltas. paskelbė 1943 
metų karinės gamybos 
skaitlines, daug kas sakė, 
jog tai fantastiškos skaitli
nės, jų nebus galima pasiek
ti. Jis tada nustatė sekamą 
tikslą: pagaminti 185,000 
lėktuvų, 120,000 tankų, 55,- 
000 priešlėktuvinių kanuo- 
lių ir 18,000,000 tontj laivų 
įtalpos. 'Dabar pasirodo, 
kad šis tikslas bus pilnai 
pasiektas!

“Prapuolęs Balsas” vėl 
Kalbėjo į Žmones

London. — Pulk. V. Bri
ton, kuris kalba per radiją į 
nacių okupuotų kraštų žmo
nes ir yra žinomas kaipo 
“Balsas Pražūties Naciam,” 
vėl atsišaukė į europiečius. 
Jis ragino visus nacių pa
vergtus žmones būti pasi- 
ruošusiems visuotinam už
puolimui ant savo pavergė
jų. Jis sakė, kad neužilgo 
bus pradėtas Suvienytų 
Tautų visuotinas ofensyvas 
prieš Vokietiją. Ir tada, sa
ko jis, išmuš jūsų išsilais
vinimo valanda. Jūs turite 
kirsti mirtingus smūgius 
priešui iš vidaus, kai Su
vienytų Tautų armijos puls 
jį iš lauko pusės.

London. — Gauti praneši
mai parodo, kad pereitą sa
vaitę generolo Meretskovo 
vadovaujama R a u d onoji 
Armija padarė netikėtą ant 
priešo užpuolimą per 45 
mylių ilgio gildąs ir raistus. 
Tai buvo žemiau Leningra
do. Vienoje vietoje sudaužė 
priešo fortifikacijas ir Įsi
veržė per dvi mylias.

Šiam užpuolimui buvo 
sėkmingai panaudoti tankų 
vienetai. Per šitą drąsų žy
gį Raudonoji Armija su
griovė 120 ,priešo tvirtumų 
ir paėmė nemažai karo į- 
rankių. Girioje įvyko labai 
aštrūs mūšiai, kuriame kri
to 600 vokiečiu. Vokiečiai 
buvo užklupti ir krito nuo 
raudonarmiečių ugnies.

Kokias Jėgas Talkinin
kai Gali Iškelt Europoj?

Sutinka su Internavimu Amerikiečių
_________________ PU--------------------------------------------------------

Gal Nuties 1,500 Mylių Paipą Prista
tymui į Rytus Gazolino

yra padiktuoti iš mas Yra atgabenimo iš pie
tinių valstijų į rytines vals
tijas. Daugiausia būdavo 
gabenama specialiais lai
vais. Bet dabar laivai pa
vesti karo reikalams.

Todėl gazolino klausimas 
yra transportacijos klausi
mas. Jau seniai buvo kelia
mas klausimas apie nutiesi-

mą paipos tiesiai nuo žibalo 
šaltinių į rytines valstijas. 
Tam reikėtų 1,500 mylių il
gio paipos ir darbas paimtų 
apie šešius mėnesius laiko.

Iki Šiol paipos dėjimas 
buvo atmestas, kadangi rei
kia taupyti geležį. Tokia 
paipa paimtų 400,000 tonų 
geležies. Bet dabar, sako ži
balo pramonės koordinato
rius, ponas Ickes, vėl bus 
bandoma su karo reikalų 
vedėjais susitarti ir pradėti 
šitą 1,500 mylių ilgio paipą 
pravesti.

Kuibyšev. — Cha ries 
Dickerson, vedėjas Ameri
kos reikalų, sutinka su in
ternavimu Amerikos lakū
nų, kurie prieš kelias dienas 
nusileido Sibire, kuomet 
paklydo po bombardavimo 
Japonijos. Amerikos amba
sadorius Standley tuo tarpu 
yra išvykęs į Maskvą. X

Sovietų Sąjunga kariauja 
su visais Jungtinių Valstijų 
priešais, bet ne su Japonija. 
Ji turėjo internuoti ameri
kiečius ne tik vaduodamosi 
tarptautinėmis tiesomis, bet 
taipgi. Neutralumo Paktu, 
kuris yra padarytas tarpe 
Japonijos ir Soyiętų Sąjun
gos. Tas paktas buvo pasi
rašytas 1941 metais.

Kaip visuomet, Sovietai 
griežtai laikosi sutarties. 
Internuoti amerikiečiai bus 
dabojami, bet j jie gaus ge
riausias sąlygas nuo drau
giškos Sovietų vyriausybės.

Beaverbrooko Prakalba 
Iššaukė Entuziazmą
London. — Anglijos ko

mercinio atstovo lordo Bea- 
verbrooko prakalba, kurią 
jis pasakė New Yorke bal. 
23 dieną, išjudino visą Ang
liją. Apie ją kalba liaudis ir 
valdžios rateliuose.. Visur ji 
iššaukia didžiausį entuziaz
mą ir pilniausi pritarimą..

Anglijos valdžia irgi pra
dedanti linkti prie atidary
mo naujo fronto Europoje. 
Tik, žinoma, jinai toki žygį 
laikanti didžiausioje slapty
bėje, ( _ ■ J •

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas spaudos re
porteriams pareiškė, kad 
Sovietų valdžia jį oficialiai 
informavo apie internavimą 
Amerikos lakūnų Sibire.

Japonai Pažygiavo 80 
Mylių Pirmyn Burmoj

Prez. Rooseveltas Už- 
gyrė Marshall Poziciją

Prieš arti 40 metų Londone 
gyveno Leninas. Mažai jis 
tuomet anglams buvo žinomas. 
Mažai kas tuomet jo ten ir 
paisė.

Paskui, kai 
Jams jau buvo 
lijoje tam tikri 
niai bandė jį
idėjas labai neigti, 
pažeminti, žemino, 
pašiepė ir tą šalį, kuriai geni
jus Leninas, padėjo naujus vi
suomeninius pagrindus—So
vietinius pagrindus.

Bėgo laikas.
Anglija ir Sovietų Sąjunga 

tapo užpulta bendro’ priešo— 
naciško rudojo ' žvėries. Abie
jų kraštų likimas tampriai su
si jo, abiejų kraštų žmonės pa
tapo broliais ir draugais ben
droje kovoje už laisvę. Leni
no įkurtoji valstybė išgelbėjo 
Angliją nuo rudojo žvėries įsi
veržimo.

Ir štai!. . .

London. — Su negirdėtu 
įtūžimu japonai puola Su
vienytų Tautų jėgas Bur- 
moje. Vienam fronte chinie- 
čiai priversti pasitraukti 
80 mylių. Chiniečiai bando 
kontr-atakomis priešą su

laikyti.
Matyt, japonai yra pasi

rengę Burmą užkariauti ne
paisant kaštų. Pranešta, 
kad Sitting fronte chinie
čiai nudėjo 3,000 japonų, 
bet vistiek japonai grūda 
frontan naujas spėkas ir 
varosi pirmyn.

Išaiškina, Kodėl Petain 
Pasidavė Naciams

susirinko
Sugriežia “God 

Save the King” ir “Internacio
nalas.”

Ne vienas londonietis, be 
abejo, šiandien sako:

Ot, jei aš būčiau pažinęs tą 
žmogų, kai jis čia gyveno!

Kitas gal sako:
Jei aš pažinčiau jo moks

lą!. ..
Kai idėja patampa jėga, ji 

supurto pasaulį!
Taip šiandien yra Londone

Berne, Šveicarija. — Čio
nai aiškinamos priežastys, 
kodėl pagaliau Petain pasi
davė Hitleriui ir sugrąžino 
į galią Pierre Lavai. Viena 
buvus svarbiausia priežas
tis. Hitleris davęs Petainui 
ultimatumą: arba jis pasta
tys valdžios pryšakin hitle
rininką Lavai, arba jis bus 
nuverstas. Petain turėjęs 
pasiduoti, nes jis dar neno
ri būti išspirtas iš valdžios, 
kaipo “valstybės galva.”

London. — čia praneša
ma iš Washingtono, kad 
prezidentas Roosevel’tas iš
klausė gen. Marshallo pra
nešimą apie jo misiją Ang
lijoj ir pilnai užgyrė visas 
Marshallo padarytas išva
das. Manoma, kad Marshall 
būdamas Londone griežtai 
.stovėjo už pradėjimą visuo
tino puolimo ant hitlerinės 
Vokietijos dabar. Čia spėja
ma, kad lordas Beaverbrook 
kalbėjo bal. 23 dieną už ati
darymą naujo fronto, pilnai 
žinodamas prez. Roosevelto 
poziciją tuo klausiniu.

Stockholm, Švedija. — 
Gautas pranešimas, kad iš 
Leningrado srityje okupuo
tų vietų 
portuo j a 
Jie tuos 
kiškomis 
sako, kad tai esą ne rusai, 
ale vokiečiai. Jų tėvų tėvai 
dar karalienės Kateriuos 
laikais pribuvę iš Vokietijos 
į St. Petersburgą ir iš jų 
prisiveisę daugybė rusų. To
dėl šitie nišai nesą jokiais 
rusais, jie priklausą Vokiė-

šiandien, bal. 27 dieną yra paskutinė diena užsi
registravimui visų vyrų tarpe 45 metų ir 65 metų am
žiaus. Užsiregistravimas yra verstinas ir nei vienas ne
gali išsisukti nuo tos atsakomybės. Tai nereiškia, kad 
šitie vyrai bus šaukiami kariuomenėn, šis suregistra- 
vimas yra tam, kad šalis žinotų savo pajėgas ir galė
tų jas pilnai įkinkyti į karo pastangas

Kurie dar nesate užsiregistravę, užsiregistruokite be 
jokio atidėliojimo, nes galite pakliūti į bėdą.

1,805,186 Valdžios Dar- 
bininkų-Tarnautojų

Washington. — Niekados 
pirmiau visoj Amerikos is
torijoj nebuvo tiek valdžios 
darbininkų (t a r nautojų), 
kiek randasi dabar. Dau
giausia jų dirba karinių 
biurų įstaigose. Šiandien A- 
merikos valdžiai tarnauja 
1,805,186 žmonės. Į mėnesį 
jiems išmokama algomis 
$262,106,959. Bet į šią sumą 
neįeina algos tų, kurie gau- 
,na ne tarnautojų, bet val
dininkų algas — daug di
desnes. Tokiu valdininku 
yra 155,974.

Daugiau Amerikiečių 
Lakūnų Pribuvo Malton

ir visoj Anglijoj. Supraskim, 
nauja idėja užkariauja to 
krašto žmones!

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pabaigė 
ruošti savo prakalbą, kurią 
jis pasakys kongresui ba
landžio 27 dieną.

London. — Dar penkioli
ka amerikiečių lakūnų pri
buvo į Maltą padėti anglam 
apginti tą strategišką 
punktą. Čia tapo paskelbti 
jų vardai. Kiek pirmiau ke
turi amerikiečiai lakūnai 
pribuvo Malton.

Nužudė 15 Belgą- 
Holandą

New York. — Gautas ra
dijo pranešimas iš London, 
kad naciai šiomis dienomis 
Belgijoje ir Holandijoj su
šaudė 15 žmonių. Jie buvo 
kaltinami vedime sabotažo 
prieš okupantus.

Adm. Standley Jieško 
Patarimo Washingtone

Kuibyšev. . — Amerikos 
ambasadorius a d m i rolas 
Standely kreipėsi į Wa- 
shingtoną pas prezidentą 
Rooseveltą, ką jis turi da
ryti reikale Sovietų Sąjun
goje internuotų Amerikos 
lakūnų. Iš Khabarovsko 
praneša, kad ‘ lakūnai visi 
sveiki ir puikiausiai nusitei-

Washington. — A r mi j on 
bus imami ir, tie, kurie per 
pirmąjį draftą buvo paliuo- 
suoti, nes jie turi užlaikyti 
kitus — vaikus, tėvus ir tt.

Washington. — Pasirodo, 
kad pirmutinis apskaitymas 
dėl karo išlaidų buvo perže- 
mas. Buvo numatyta, kad 
apskritais 1942 — 1943 me
tais karo reikalams Jungti
nės Valstijos išleis $56,000,- 
000,000. Kadangi apsigink
lavimas p a s i r odė daug 
smarkesnis ir daug dides
nis, kaip buvo iš karto nu
matyta, tai ir išlaidos bus 
daug didesnės.

Dabar apskaitoma, kad 
birželio 30 d., 1943 m. kada 
pasibaigs šitie fiskaliniai 
metai, karo reikalams ši ša
lis bus išleidus apie 70 bili
jonų dolerių. Palyginus su 
Pirmuoju Pasauliniu Karu 
ir, paėmus 1919 metus, tai j
šių metų karinės išlaidos argumentas už atidarymą 
bus visus keturius kartus:naujo fronto prieš Vokieti- 
didesnės. ;ją šią vasarą. .

London. — Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, mano
ma, gali sudaryti pilnai pa
ruoštos armijos nuo 1,000,- 
000 iki 2,000,000 padarymui 
užpuolimo iš vakarų ant 
hitlerinės Vokietijos. Šita 
armija yra gerai mechani
zuota — pilnai aprūpinta 
tankais. Be to, dabar Suvie
nytos Tautos, ypatingai 
Jungtinės Valstijos, turi 
daug didesnes oro jėgas, ne
gu fašistinė Ašis.

Tai toks yra stipriausias

Angly Lėktuvai Labai Apnaikino 
Naciu Svarbą Uostą Rostock

tuvų išdirbystė.
Anglų atakos iš oro buvo 

tokios smarkios, jog spėja
ma, kad minėtas fabrikas 
tapo smarkiai apgriautas ir 
visas miestas apsvilintas.

, London. — Balandžio 24 
dieną Anglijos oro jėgos 
padarė vieną iŠ didžiausių 
ir pasekmingiausių užpuoli
mų ant nacių svarbaus ęen- 
tro-uos.to Rostock ant Bal
tijos Jūros. Ta vieta labai j Užpuolimas pravestas nak 
svarbi todėl, kad per ten 
Vokietija teikia pagelbą 
Suomijai. Be to, Rostocke 
yra labai didelė karinių lėk-

Japonai iš Naujo Aiš
kiną Tą “Misteriją”
Tokio. — Japonijos žinių 

agentūra “Domei” davė 
naują oficialį išaiškinimą, 
kodėl Jungtinių Valstijų 
valdžia tyli apie bombarda
vimą Japonijos. Girdi, ji 
tyli todėl, kad negali susi
siekti su tais lėktuvais, ku
rie Japoniją bombardavo. 
Tie lėktuvai nebesugrįžę 
namo.

Berlin. — Hitleris rengia
si pasakyti prakalbą specia
liai Francijos žmonėms. Jo 
kalbos tema bus: “Vokieti
jos santykiaai su Franci ja 
po Lavalio vadovybe.” Sa
koma, kad Hitleriui labai 
trūksta darbininkų 
karo pramonėse. • Tat 
jis paleisiąs milijoną su vir
šum francūzų karo belais
vių, jeigu jie sutiks dirbti 
karo pabūklus Vokietijai. 
O Lavai gaus kredito, kad 
nuo jo malonės parėjo šitas 
francūzų paliuosavimas.

Newark, N. J. — Gegu
žės 3 dieną čionai bus pami
nėjimas Tarptautinės Dar
bininkų Šventės Pirmosios, 
Gegužės. Kalbės veikėja 
Elizabeth Gurley Flynn. Mi
tingas bus Krueger’s Audi-

Washington. — Ameri- 
armija paėmė savo globon 
Pacifiko Okeane labai svar
bią salą New Caledonia, šią 
salą kontroliavo laisvieji 
francūzai gen. De Gaulle 
vadovybėje. New Caledonia

Vichy. —- Hitleris nebe- Maskva. — Raudonoji Ar
gali suvaldyti francūzų mįja Smolensko fronte per- 
okupuotuoje' Francųoje Jųisik^ per upę ir iš netyčių 
pasipriešinimo sutriuškini-: užpuolė vokiečius. Smarkiai 
mui j i s_ dabar paskyrė ir jjuos vienam sektoriuje su- 
pasiuntė kunigaikštį Josiąs, mušė, daug jų užmušė ir 
Jam įsakyta panaudoti bar- užėmė kelias agyventas vie- 
bariškiausias priemones nu-jtas< Smolensko fronte Rau- 
malšinimui Francijos patri- donajai Armijai vadovauja 
J°tU- generolas Žukovas.

London. — Pereitą šešta- 
dienį šimtai anglų lėktuvų 
bombardavo svarbius Vo
kietijos ir okupuotų kraštų 
centrus. Taipgi tapo nukir
sta astuoni vokiečių lėktų- Spėjama, kad visas miestas 
vai. Anglai neteko penkioli- • sulygintas su žeme. Ant 
kos lėktuvų ir vieno bomba- miesto numesta tūkstančiai 
nėšio. ’ tonų bombų.

. Antru sykiuLondon.
anglų lėktuvai bambardavo 
uostą Rostock. Uosto kilo 
gaisrai, kuriuos buvo gali
ma matyti už 90 mylių.
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Mušti Hitlerį Dabar, Mušti 
Jį Visa Jėga!

Lordas Beaverbrookas pereitą ketvir
tadienį- pasakė įdomią kalbą New Yorke 
suvažiavusiems Amerikos laikraščių lei
dėjams. Toji kalba, pagaliau, ne tik įdo
mi, bet ji konstruktyvi, ji, kaip sako 
anglai, yra to the point.

“Smogti (Hitleriui) reikia tam, kad 
padėti Rusijai. Smogti reikia smarkiai ir 
žiauriai! Smogti reikia netgi nepaisan- ( 
Čiai!...” sakė, lordas Beaverbrookas, 
reikalaudamas atidaryti antrą frontą 
Europoje.

Ir jis ten pat sakė:
“Aš žinau, kaip puikiai Britanija yra 

dabar pasiruošusi tokiam puolimui pra
vesti.”

Lordas Beaverbrookas pareiškė, kad 
dabar, kai milžiniškos Hitlerio karo jė
gos yra sukauptos Rytų Fronte, kai 
Raudonoji Armija tas jėgas dar vis taš
ko ir taško, tai Jungtinės Tautos turi 
puikiausią progą smogti mažoms Hitle
rio jėgoms vakarų Europoje. Dėlto jis 
žymėjo:

“Tai yra proga mums užbaigti karą 
dabar. Neš, jeigu Rusija (Sovietų Są
junga) būtų nugalėta ir iš karo pasi
trauktų, tuomet mes niekad tokios pro
gos negautume.”

Be abejo, lordas Beaverbrookas pui
kiai žino, ką jis kalba. Jis kalba ne iš 
rankovės, bet iš galvos, pasiremdamas 
faktais. Lordas Beaverbrookas yra bu
vęs Churchillo karo ministerijoje, jis ten 
vaidino pirmą po Churchillo rolę. Jis ži
no, kaip Anglija yra apsiginklavus, ko
kios josios karinės jėgos, šiuo metu, lor
das Beaverbrookas yra Washingtone; jis 
čia taipgi labai artimai susirišęs su A- 
merikos ir Britanijos aukštais valdinin
kais ir dėlto jam padėtis žinoma puikiau
siai.

Kada iki šiol Amerikos ir Anglijos 
žmonės reiškė savo nuomonę, kad Jung
tinės Tautos turėtų pradėti antrą frontą 
Europoje, tai atsirasdavo tokių žmonių, 
kurie sakydavo: “Ką gi jūs žinote apie 
tai? Jūs neturite supratimo apie Jungti
nių Tautų apsiginklavimą, apie karo ga
mybą ... Todėl jūs tylėkit, palikit tąjį 
klausimą spręsti kariniams žinovams...”

Mes visuomet žinojome, kad tokios 
kalbos yra niekas daugiau, kaip bandy
mas žmonėms akis apdumti. Bet jeigu 
iki šiol kas nors galėjo tos rūšies žmo
nėms pritarti, tai šiandien, skaitydamas 
lordo Beaverbrooko kalbą, šimtu ^nuo
šimčių turės sutikti, jog masės žmonių— 
Amerikoje ir Anglijoje žinojo, ką kal
ba, reikalaudamos antrą frontą atidaly
ti.1 Nes jų reikalavimus, jų troškimus, 
štai, žymusis Britanijos valdininkas pa
remia faktais!
' Amerikos darbo unijos, Amerikos visi 

žmonės, nuoširdžiai, pas išventusiai, 
energiškai remdami mūsų krašto kari
nes pastangas, privalo dar ir dar reika
lauti, kad antrasis frontas Europoje būtų 
tuojau atidarytas, kad Hitleris ir jo visi 
kanibalai būtų sunaikinti dar šiais me
tais!

Lenkiški Lenkų Tautos 
Neprieteliai

‘ T j

Tūliems mūsų skaitytojams bus įdomu 
sužinoti, kad, Anglijoje šiuo metu yra 
lenkų, kurie kovoja prieš Sovietų Sąjun- 
¥ą ir veria peilį į savo tautos nugarą.

ai, anti-sikorskiniai lenkai. Tai lenkai 
“ura-patrijotai?’ Kad tokių lenkų yra

Amerikoje — visiems žinoma. Kad Čia 
jie tolerhojami, kad čia jiems leidžiama 
virti smalą — suprantama kodėl. Bet 
mums sunku suprasti, kaip toki dalykai 
leidžiami Anglijoje, kur neseniai subėgę 
lenkiški išgamos drumsčia gerą nuotai
ką tarp lenkų sikorskinės vyriausybės ir 
Sovietų Sąjungos.

Tos rūšies patrijotai šiandien nėra su
sirūpinę tuo, kad juo greičiau būtų su
muštas Hitleris ir Lenkija išlaisvinta. O, 
ne! Jiems svarbu, kaip bus su Vilniumi, 
kaip bus su Lvovu? Jie bijosi, kad po 
karo jiems neteks valdyti Vilnius, Lie
tuvos sostapilis.

Tuo ponus gražiai numaskuoja cechų 
laikraštis, išeinąs Londone, — “Mlade 
Czecho-Slovanske” (Jaunoji Čechoslova- 
kija). Be kitko, šis laikraštis rašo:

“Vėliausis lenkų nacijonalistų šūkis 
yra Vilnius ir Lvovas — Vilnius, lenkų 
kariuomenės jėga atimtas iš Lietuvos po 
pereito karo, ir Lvovas — centras Va
karų Ukrainos, šiandien užimtas vokiš
kųjų fašistų.

“Laikraštis ‘Utro Polska’ (Rytojaus 
Lenkija, lenkų nacijonalistų leidžiama) 
nežino, džiaugtis Raudonosios Armijos 
pasisekimais ar jų bijotis. Virš paminė
tųjų miestų gyventojai atydžiai su vil
timi seka Raudonosios Armijos ofensy- 
vą, kai lenkai nacijonalistai ir aršūs So
vietų Sąjungos priešai yra dėl to neigia
mai susijaudinę.

“Jie aiškina Atlantiko Čarterį taip, 
kad jis’tik jiems vieniems suteikiąs teisę 
‘apspręsti’ lietuvius, latvius, estus, be- 
lorusus ir ukrainiečius — apspręsti į jų 
didžiosios lenkų imperijos rėmus.

“Stanislovas Mackevičius išleido bro
šiūrą, pavadintą ‘Lvovas ir Vilnius.’ Tuo 
laiku, kada šimtai tūkstančių Sovietų 
žmonių kovoja ir miršta už savo laisvę 
ir už laisvę visos Europos, tai brošiūros 
autorius ragina kariauti prieš Sovietus 
už Vilnių ir'Lvovą. Mackevičius išstoja 
prieš Sikorskį santikyj. su Maskvos su
tartimi ir santikyj su tuę, faktu, kad Si
korskis ‘pasirašė Federacijos sutartį su 
Čechoslovakija be užsitikrinimo, kad Če- 
choslovakija nepadarys nieko Lenkijos 
rubežiams’.

“Lenkų laikraštis ‘Rada Narodowa’ 
taipgi nepamiršo reikalauti Vilniaus ir 
Lvovo. Kiekvienas užsiėmęs savotiška 
problema: Raudonoji Armija susirūpinu
si Hitlerio sutaškymu, o šitie Londono 
lenkai susirūpinę įnešimu ginčų į tal
kininkų eiles.

“Per tris metų bertainius Sovietai, 
faktinai vieni, nešė visą Hitlerio armijų 
atmušimo naštą, tuo pačiu sykiu p. 
'Grabskis kalba apie ‘Berlyno ir Maskvos 
vyriausybių terorą’...

“Lenkų liaudis žino, kad Grabskis ir 
jo pasekėjai nesupranta to fakto, jog 
Lenkijos žmonių likimas — gyvybės ar 
mirties klausimas — remiasi Raudono
sios Armijos laimėjimu ar pralaimėjimu. 
Jeigu Sovietai nenugalės Hitlerio, tai 
nebus Vilniaus, nebus Lvovo, nebus nei 
Varšavos. Tuomet lenkų patrijotai Lon
doną galės važinėti po pasaulį kaip imi
grantai ir skustis ‘rusų žiaurumais’.

“Aukščiausio čiukuro šmeižtas yra 
straipsnis parašytas Vladimiro Solowos 
laikraštyj ‘Wiadomosci Polski’, kur mes 
nusistebėjimu skaitome, kaip šis šeškas 
skirsto slavus į dvi grupes. Vienos slavų 
grupės didžiausias priešas esąs Vokieti
ja, o kitos — SSSR. Mes esame tos nuo
monės, kad Solowos tipo sutvėrimai tu
rėtų eiti pas Ošivaldą Mosley (Anglijos 
fašistas, uždarytas kalėjime) ir nesiro
dytų lenkų spaudoje.

“Ne tik mes, čechoslovakai, bet taipgi 
ir visi demokratiniai talkininkai neturė
tume tokių tendencijų toleruoti. Vienin
telis susiraminimas yra tik tame, kad ši
tie balsai ir nusistatymas neatstovauja 
Lenkijos žmonių opinijos. Mus skiria nuo 
ponų Grabskių, Mowakovskiu ir Macke
vičių mūsų pozityvus nusistatymas lin
kui kiekvieno talkininko, kuris bendrai 
kovoja su mumis, ir, virš visko, linkui 
Sovietų Sąjungos, kuri iki šiol daugiau
siai pasiekė šiame kare.’ ’

Mes įdėjome šį ilgoką londoniškio cechų 
• laikraščio įvedamąjį ne tik tam, kad pa
rodyti anti-sikorskinių, an ti-so vietinių 
lenkų sanprotavimą, bet tolydžio, kad 
parodyti ir panašios rūšies lietuvių nu
sistatymą. O tokių lietuviškų “patrijo
tų” yra užtenkamai ir Amerikoje. Tai 
kas, kad Lietuva baigiama naikinti ! Tai 
kas, kad lietuvių tauta gyvena baisiau
sias kančias savo istorijoje? Šitie “patri- 
jotai” tebespjaudo pasiutusio šuns seilė
mis ; ant, Sovietu Sąj ungos, ant mūsų 
krašto’didžiausios .talkininkės!

Kam Reikalinga Ta Lietuvių 
Taryba?

Chicago, Ill. — Čionai, ke
lios dienos atgal sudaryta 
“Lietuvių Tautinės Tary
bos” deklaracija. Toji ta'ry-. 
ba pagimdyta “Lietuvos pi
liečių sąjungos.”

Toji piliečių sąjunga susi
dėjo iš keliolikos pabėgėlių 
iš Lietuvos, žinoma, gerokai 
pabuvojusių pas Hitlerį Vo
kietijoj.

Taryba sudaryta neva ko
vai už nepriklausomą Lie
tuvą, bet tai tik papuošalas.

Toji taryba mojasi kalbė
ti Amerikos lietuvių vardu, 
bet tai apgaulė.

Toji taryba yra klerikalų 
padaras. Iš dvylikos žmo
nių joje yra keturi kunigai. 
Prie to, yra nuolankūs ku
nigams “svietiškieji,” tokie, 
kaip K. Pakštas, St. Gaba- 
liauskas, Vaičiulaitis ir vė
liausias jų rekrūtas Petras 
Vileišis.

Taigi, du trečdaliai tary
bos narių yra klerikalai.

Įdomu, kad net smetoni
niai nedalyvavo sudaryme 
tarybos. Buvę Lietuvos at
stovai irgi nedalyvavo.

Kaipo papuošalas klerika
lų sueigėlei pasiviliota eni- 
mikės “Sandaros” redakto
rius Mikas Vaidyla ir nau
jas kunigams talkininkas 
Pius Grigaitis.

Taryba bus pilnoj kontro
lėj klerikalų. Klerikalams
iki šiol ne savas žmogus toj 
taryboj yra trockistinio 
plauko s o c ialdemokratas, 
neseniai atvykęs iš Franci- 
jos Jonas Januškis.

Kad taryba yra klerikalų
padaras ir jų kontroliuoja
ma šimtu nuošimčių, tai ne
gali būti abejonės, pažvel
gus į jos sąstatą.

Kad jai rūpėtų Lietuvos 
nepriklausomybė, demokra
tinė santvarka Lietuvoje, 
niekas netikės. Argi neži
nome, kokią demokratija 
buvo prie klerikalų valdžios 
Lietuvoj e pirmiaus ?

Taryba taipgi jau ir sa
vo deklaracijoj prasitaria, 
kad “Pabalčio idėja LTT 
yra ypač artima ir brangi.” 
O tą idėją jau pirmiaus iš
dėstė p. Pakštas — Pabal
čio federacija su Skandina
vais, žinoma, Vokietijos 
“globoj.”

Kita, taryba lieja kroko- 
diliaus ašaras dėlei Sibire 
“koncentracijos kempėse” 
lietuvių, kuomet Sibire nei 
tokių kempių, nei lietuvių 
niekas nežino.

Tos neva koncentracijos 
kempės Sibire yra produk
tas Vokietijos propagandos 
ministerijos^

Tos tarybos darbus gali-

Soviety Sąjungos gydytojas- 
chirurgas, dr. A. Višnevskis, 
kuriam pavyko įdėt tam tik
rus narvus iš negyvų raudon
armiečių j sužeistuosius. Kaipo 
to pasėka, daug sunkiai su
žeistų raudonarmiečių buvo 
pagydyta, atsteigta sveikatoje.

ma spręsti ir pagal sąstatą 
jos narių.

Taryboj figūruoja ir Pe
tras Vileišis, kuris atvykęs 
Amerikon skleidė nacių pro-, 
pagandą bjauriai ir šlykš
čiai atakuodamas Raudoną
ją Armiją. Jis 'kalbėjo per' 
radiją ir mitinguose, jog 
SSSR neturi armijos, tik 
driskių ir badmirių pulkus.

Hitlerio propagandos stra
tegija tuomet buvo sulaiky
ti Ameriką nuo karan stoji
mo ir reikėjo žeminti, men
kinti SSSR kariuomenės j ė-' 
gas.

Joje yra kunigas Pruns- 
kis, kuris buvo sekretorium 
lietuvių pabėgėlių Berlyne, 
kurios iždininku buvo Hit
lerio agentas Pranas Ance- 
vičius.

Joje yra St. Gabaliaus- ' 
kas, kuris taipgi pabėgęs iš 
Lietuvos į Vokietiją ir čia 
atvykęs varė ir gal tebeva
ro nacių propagandą, bjau
riai atakuodamas Sovietų 
Sąjungą ir Angliją.

Tarybai diktuos klerika
lai, juos pamėgdžios p. Gri
gaičio “Naujienos,” jei ma
tys sau kokios naudos iš to. 
, Toji taryba ne tik nerei-. 
kalinga, bet dabartiniu lai-; 
ku žalinga. Jos darbas tik 
kivirčus kelia tarp lietuvių 
ir tuo kenkia vieningam rė
mimui Amerikos pastangų!

laimėti karą.
Brukimas Amerikos lie

tuviams kitų klausimų, vie
ton paties svarbiausio da
bar klausimo — sukaupimui 
jėgų karą laimėti — yra i 
blėdingas Amerikai. Prie! 
to, ta taryba bus įrankis 
kovai prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri bendrai su Ameri
ka kariauja prieš fašizmą.

Visų svarbiausias reika

las dabar vieningai'veikti 
padidinimui savo šalies pa
stangų karą laimėti.

Lietuvos reikalas, kiti to
kie klausimai ateis vėliau, 
kai karas bus laimėtas. Ar 
tie iš Vokietijos sugužėję 
čia “Lietuvos piliečiai,” Lie
tuvos ponai, nebruka “vada
vimą” Lietuvos dabar tyčia, 
kad ardyti Amerikos lietu
vių vienybę? V. A.

FOR VICTORY

Į LIETUVIU LITERATŪROS 
DRAUGIJOS NARIUS

Mūsų Draugijos Centralinis Komite
tas laikėme susirinkimą balandžio 19 
dieną. Apsvarstėme eilę svarbių organi
zacijos reikalų. Peržiūrėjome knygų lei
dimo programą. Už 1941 metus knygą 
“Tarybų Galybė” nariai jau gavo. Tie, 
kurie jau spėjo perskaityti, knyga yra 
pilnai patenkinti ir ją labai giria. Šie
met pridėČkui išleidome ir nariai gavo 
brošiūrą “Jaunimas ir Karas.” “Švie
sos” pirmas numeris išėjo laiku. Antras 
numeris, kuris išeis greitu laiku, bus spe
cials naujosios poezijos numeris. Gerai 
būtų, kad kuopos parsitrauktų šio nu
merio specialiam platinimui tarpe lietu
vių, kurie nėra Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai ir “Šviesos” negauna.

Jau ruošiama knyga šiems metams. 
Tai bus apie Ameriką. Ir tai bus tikrai 
nepaprasta knyga. Ji vadinsis ^Ameri
kos Demokratijos Pionieriai.” Pirmu kar
tu Draugijos nariai plačiai susipažins su 
didžįaisiais kovotojais už Amerikos laisvę 
ir nepriklausomybę. Tikimės šiemet kny
gą turėti gatavą dar prieš rudenį. Dėsi
me visas pastangas, idant nebūtų pavė
luota.

Bet svarbiausias klausimas, kurį mes 
aptarėme šiame susirinkime, tai mūsų 
Draugijos narių stovis. Turime pripa
žinti, kad Vajus neiha taip, kaip turėtų 
eiti. Mažai kuopų ih narių tesidarbuoja. 

. O Vajus jau einą prie pabaigos — baigia
si su gegužės 1 diena.

Komitetui buvo raportuota, kad Cen
tro pirmininkas ir sekretorius varo spe- 
cialę agitaciją, idant būtų išgyvendintas 
iš mūsų Draugijos narinių duoklių mo
kėjimo užvilkimas. Taip jau įėjo mądon 
didžiumai narių duokles mokėti pabai
goje metų, arba kai kuriems net pasibai
gus metams,, jog pradėjo labai kenkti or
ganizacijos nornaališkam veikimui. Išky
la finansinė problema. Dauguma narių 
ir kuopų visai nebepaiso mūsų Konstitu
cijos, kurioje ‘ sakoma, kad mokėjimas 
duoklių turi pasibaigti su pirma diena 
liepos mėnesio. Tie, kurie neužsimoka 
duoklių laiku, pagal Konstituciją, nebe
gali skaitytis organizacijos nariais gera
me stovyje.

Tai taip svarbus klausimas, kuriuomi 
turi tuojau susirūpinti visi Draugijos 
nariai ir visos kuopos. Mes nutarėme 
šiuo klausimu1 išleisti šitą specialį atsi
šaukimą bei paraginimą.

Padėtis štai kokia dabar: Jau baigiasi 
šių metų ketvirtas mėnuo. Iki liepos 1

dienos beliko du mėnesiai. O ve ką paro
do Centro knygos. Per šiuos 4 mėne
sius duokles užsimokėjo už šiuos (1942) 
metus viso labo tiktai 1,232 nariai. Tik
tai 69 kuopos prisiuntė narinių duoklių. 
Vadinasi, milžiniška dauguma narių dar 
nėra mokėję už šiuos metus duoklių. Ir 
didelė dauguma kuopų, būtent, apie 120, 
nėra prisiuntusius duoklių nei už vieną 
narį už šiuos metus!

Kame priežastis? Ką veikia šių kuopų 
viršininkai? Argi per 4 mėnesius ne
galėjote nei viršininkai užsimokėti na
rines duokles? Kodėl nerenkate duoklių 
iš savo kuopos narių?

Mes norime, kad šis priminimas bei 
paraginimas nebūtų praleistas pro pirš
tus, kad jis nepasiliktų balsu girioje. Ti
kėkite mums, kad geriausi Draugijos in
teresai reikalauja rinkimo ir mokėjimo 
duoklių greitai. Juk visiems nariams yra 
duodamas žurnalas “Šviesa.” Visi jau 
gąvote vieną numerį ir gausite kitą. Žur
nalo išleidimas kaštuoja didelius pini
gus. Išleidimas knygos kaštuoja didelius 
pinigus. Pavyzdžiui, kai visos bilos bus 
pilnai apmokėtos, pasirodys, kad “Tary
bų Galybė” knygos išleidimas ir išsiunti
nėjimas bus kaštavęs arti dviejų tūks
tančių dolerių. Bilų apmokėjimas nelau
kia pabaigos metų arba, kitų metų.

Karui užėjus viskas nepaprastai pa
brango. Tuo tarpu mūsų Draugijos nari
nės duoklės pasilieka tos pačios — tik 
$1.50 per metus. Dabar darbai geriau 
eina. Kiekvienas gali lengvai pasimokėti 
laiku šitą visai mažą sumą taip svarbiam 
tikslui.

Būkime savo organizacijos nuošir
džiais patrijotais. Lai šitie du mėnesiai 
—^gegužės ir birželio — bus panaudoti 
duoklių mokėjimui ir rinkimui! Lai kiek
vienas Draugijos narys užsimoka duok
les prieš liepos 1 dieną ir esti nariu ge
ram stovyje!

LLD CENTRALINIS KOMITETAS: 
A. Bimba, pirmininkas,

\ D. M. šolomskas, sekretorius,.
Eva Mizarienė, iždininkė, 
Dr. J. J. Kaskiaučius,
J. A. Šmitas, 
S. Sasna,
D. Depsienė,
K. Petrikienė, 
P. Janiūnas, 
V. Valaitis, 
V. J aksty s, 
G: Kuraitis,
L. Kavaliauskaite.'
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MŪSŲ KARO INŽINERIJA
Rašo KOVOS

Kur herojiška tradicija ir blitz-techni-
INŽINIERIUS

ka susitinka; Mūsų maderniško kario 
mokykla; jie moka statyti ir... sprog
dinti; Kodėl viso plauko fašistai bijosi 
jųjų; Sovietų karininkai inspektuoja ir 
pagiria mūsų inžinierius.

(Old army song)
O, the Infantry for bravery,
The Cavalry for grit,
The Engineers for “slavery,” etc.
Kiekviena ginklo rūšis, kiekviena ka

riuomenės, laivyno ar orlaivyno dalis tu
ri savo istoriją, tradiciją ir kovos dva
sią.

Dėdės Šamo armijoje turime daug da
lių, kurios semia savo kovos dvasią ir pa
siryžimą iš praeities.

Marinai, kavalerija, pestininkija pa
sižymėjo įvairiose kovose Amerikos pra
eityje.

Laivynas turi daug pergalių, apie ku
rias istorikai daug rašė.

Karo ekspertai . pažymi vieną mūsų 
kariuomenės dalių, kaipo amerikoniš- 
kiausią. Toji dalis yra Inžinerijos Kor
pusas (Corps of Engineers).

Tas pavadinimas buvo duotas neveltui. 
Amerika žinoma pasauliui visų pirma už 
technišką genialumą. Mūsų šalis uži
ma pirmiausią vietą visose šalyse inžine
rijos moksle ir praktikoje. Tai galima 
sakyti ne tik apie civilinę inžineriją, ku
ri daugiausia praktikuojama taikos me
tu,- bet specialiai apie karo inžineriją, 
kuri buvo vystoma taikos metu ir pa
siekė ypatingo laipsnio dabar.

Inžinerijos Korpusas mūsų armijoje 
yra tobuliausias pasaulyje, ne tik todėl, 
kad Amerika, kaipo turtingiausia šalis, 
gali apginkluoti savo inžinierius geriau
siais ginklais ir patvaria amunicija, bet 
ir dar dėl kitos svarbios priežasties.

Moralė ir kovos dvasia inžinieriuose 
yra nepaprastai gera. Tai nėra vienų 
metų rezultatas ar vien pastarųjų mėne
sių įvykių išdavas.

Karo inžinerija semia savo dvasios ir 
turi prakilnią tradiciją iš civilinio karo, 
pasaulinio karo ir eilės kitų kautynių.

Šalies Tėvas G. Washingtonas buvo ir 
Inžinerijos Korpuso kūrėjas. Ne veltui 
mūsų aukščiausios karo mokyklos — 
West Point vyresni ir gabesni studentai 
pravardžiuojami inžinieriais todėl, kad 
yra garbė būti inžinieriumi (Generolas 
MacArthur, kuris taip garbingai kauna
si su priešais, yra kovos inžinierius). Ka- 
iys žino, kas tai yra “Esprit de Corps,” 
kas reiškia, korpuso dvasia.

Žymusis laisvės kovotojas Tadeušas 
Kosciuško buvo Lenkijos armijos karo in
žinierius. Jis yra West Pointo akade
mijos rūmų pirmųjų pastatų inžinierius.* * *

Oficiali statistika sako, kad per 1-nus 
metus, maždaug, inžinerijos korpusas iš
augo iš 15,000-iki 80,000.

Bet tai rodo augimą vien skaičiumi. 
Per tą laiką Dėdė Samas po geriausių 
karo ir civilinių ekspertų priežiūra, pa
ruošė puikų kovotoją, kuriam retai koks 
kitas inžinierius gali lygintis. Mokslini
mas ėjo ir eina sparčiu tempu ir progre- 
syviškais metodais.

Inžinierio apmokinime naudojami ne 
tik grynai amerikoniški išradimai ir ma
šinos, bet studijuojami Hitlerio armijos 
“pionierių” techniški pasiekimai ir So-‘ 
vietų “sapiorų” žygdarbiai ir šauni ka
ro technika.

Karo moksle inžinieriams yra duoda
ma užduotis tiesti kelius, statyti tiltus, 
sprogdinti kelius bei tiltus, kariuomenės 
perkėlimai per upes, komunikacijų li
nijų palaikymas, žemės minų sėjimas, 
minuotų laukų valymas ir t.t.

Modernusis inžinierius turi ne tik tuos 
virš minėtus darbus atlikti, bet ir mokė
ti aktyviai kovoti pirmose pozicijose su 
šautuvu, kulkasvaidžiu ar kitais ugnies 
šaltiniais.

Ne veltui vadiname tuos karius kovos 
inžinieriais. Jie dalyvauja kovose ir bū
na visuomet pirmose pozicijose. (Jie ir 
pirmi, kai mūsų ekspedicinės pajėgos 
plaukia svetur). Pavyzdžiu apie kovos 
inžinierių veikimą fronte gali būti Rau
donosios Armijos “sapiorų” didvyriškos 
operacijos, triuškinant Mannerheimo li
niją.

Kas matė Mannerheimo linijos doku- 
mentalinę filmą, prisimins, kaip Raudo
nosios Armijos kovos inžinieriai pasi
aukodami prisiartino prie pat ugnies 
lizdų (pill boxes), finų panosėje ir di
namitu sprogdino priešo “nepergalimas” 
fortifikacijas.

Dabartiniame gi kare su naciais So
vietų kovos inžinieriai daug padeda prie
šo tankų stabdyme ir fronto pralaužyme.

Iki trejeto mėnesių atgal, prieš japo
nišką klastingą užpuolimą ir Ašies vals
tybių karo paskelbimą ant Suvienytų 
Valstijų, inžinieriai praktikavosi mūsų 
šalies laukuose ant upių, dabar jau tu
rime progą pasirodyti tikrose kautynė
se, panaudoti savo kovos paruošimą prie
šą atakuojant ant ugnies linijos.* * *

Didžiausia karo inžinerijos stovykla 
Jungtinėse Valstijose yra X valstijoj.

Tai yra ne tik didelė inžinierių sto
vykla, kur daugelis tūkstančių karių gy
vena, bet yra svarbiausia karo inžineri
jos mokykla.

Kiekvienas naujokas—inžinierius (ar
mijos kalba tuos naujokus vadina “roo
kie” ar “yardbird”) turi praleisti ne
mažiau 3 mėn. X stovykloj prieš einant 
į inžinerijos pulką ar batalijoną kažkur 
pačioj Amerikoj ar į tolimas bazes bei 
sąjungininkų frontus. Jie sunkiai dirba, 
kad galėtų būti verti garbingai nešioti 
savo dalies uniformą.

Kerta didelius medžius pontonų staty
bai, neša geležinius rąstus 10 tonų tiltui 
pabudavoti, operuoja traukinių lokomo
tyvus (garvežius), traktorius, kreinus, 
eskavatorius. Inžinieriai dažnai vartoja 
destruktyvinius metodus “žemės nuali- 
nimui” (scorched earth) ip neveltui že
mė tankiai dunda X apylinkėj .. 
Tai inžinieriai vartoja ir praktikuojasi 
TNT naudojime (TNT, tai tik viena iš 
sprogstamųjų medžiagų mūsų arsenale; 
yra net daug smarkesnių “receptų” Ašiai 
pavaišinti). Be to, kiekvienas praeina ri
kiuotės pratimus, šaudybą, manevravi
mus bei kitus kariškus dalykus.

X stovykloj yra mokykla ne tik dešim
tims tūkstančių eilinių kovos inžinierių ir 
instruktorių-specialistų, puskarininkių ir 
karininkų. Toj kempėj randasi ir U. S. 
Army Engineering Board aukštesnės rū
šies tyrinėjimo ir bandymo mokykla.

Tai nėra pripuolamas dalykas, kad ka
rių ekspertų masės apmokymas įvyksta 
toj pačioj vietoj, kur žymios laboratori
jos randasi.

Rezultatai pasiekti laboratorijų ir 
braižyklų slaptumo j yra tuoj išbandomi 
praktikoj, kasdieniniame gyvenime.

Pratimų laukuose tapo išbandytas 
papildytas “Molotovo koktelius” — 
“gėralas,” kuris efektyviai padės fašiz
mo nugalabijimui, ar naujo tipo nepap
rastos išvaizdos mašina, kuri automatiš
kai kasa apkasus (iki šiol karo inžinie
riai būdavo kasa įvairių tipų apkasus 
infanterijai ir kitoms ginklų rūšims ran
ka ar, aplinkybėms leidus, pagelbinio 
mažesnio tipo motorizuotais įrankiais)/'

Nevienas tų eksperimentalinių labora
torijų išradimas ir patobulinimas karo 
inžinerijos ar lauko technikos srityse 
jau buvo pavartotas per mūsų kariuo
menės manevrus ir Suvienytų Tautų 
frontuose prieš trilypį fašizmą.

.Milijonai, kurie leidžiami tyrinėjimam, 
pasiteisino ir X tyrinėjimo šta
bas, kuris susideda iš žinomiausių karo 
technikų bei civilių mokslininkų nema
žai prisideda prie sunkios kovos žmoni
jos ir mūsų šalies priešų nugalėjime.

Geriausią apmokymą armijos inžine
rija gauna, tačiau, plačiuose Amerikos 
laukuose, kur, kaip ir kitos dalys, jie 
gauna progos parodyti, ką jie teoretiškai 
ir schematiškai praėjo per 3 ar daugiau 
mėnesių Virginijos centre ar pulkų bei 
divizijų pratimo aištėse ir kareivinėse.

Per manevrus kovos inžinieriai veikia 
savystoviai, pravesdami vien tik jiems 
duotas problemas ar dažniausią operuo
ja kaipo prijungtos dalys prie infanteri- 
jos pulkų ar divizijų, artilerijos bateri
jos, kavalerijos, ar oro laivyno eskadri
lės, ir kaipo ištisų armijų dalis. Nėra tų 
ginklo rūšių, kurie galėtų apsieiti be tų 
darbščių, apsukrių karo inžinierių.

Teko man būti pastaruose manevruose 
sou the (didžiausiuose J.A.V. kariuome
nės istorijoj, dalyvavo .500,000 karių) ir 
nebuvo uždavinio,* kur inžinieriai akty
viai nedalyvautų. Jei buvo ataka ant 
priešo pozicijų — inžinieriai triūsdavo 
avangarde ir dar pirma paruošdami ke
lius, tiltus savo pajėgų pirmžygiavimui, 
o užpakalyj jie palaikė komunikacijos 
kelius, maisto ir amunicijos aprūpinimui.

Didžiausius pagyrimus inžinieriai už
sitarnavo už rekordinį laiką, per kurį jie 
/pastatė tiltą pilnos nakties tamsumoj, 
kad kelios divizijos galėtų sėkmingai ata-
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knot ir ūmai sunaikint daug didesnes 
priešo jogas. Tos kuopos karininkai išgy
rė karius už greitą ir ekSpertišką darbo 
atlikimą. Bet vyrai kuopoj ir visam pul
ke kitą dieną po sunkaus darbo šaltoj 
naktyj sausindami savo drabužius ir 
marškinius saulės spinduliuose, negalėjo 
užmiršti vieno nepaprasto dalyko.

Tarp tų, kurie išbandė tiltą, buvo 
aukštieji Sovietų karininkai,... Jie atvy
ko iš pat ryto be ypatingii ceremonijų, 
mūsų generalinio štabo colonel Koto ir 
britų generolų lydimi.

Jų paprastos, bet imponuojančios uni
formos, stambios figūros ir demokratiš
ka laikysena sukėlė nepaprasto susido
mėjimo inžinieriuose, kurie įvertino tuos 
garbingus svečius, atstovaujančius nar
sią Raudonąją Armiją mūsų šalyj.

Sovietų karininkai pareiškė apie mūsų 
inžinierius tą įvertinimą: Amerikos liau
dis yra taiką mylinti, bet kartu ir mo
ka kovoti už savo gyvybę ir žmoniškas 
laisves, karo inžinieriai turi nepaprastos 
rolės toj kovoj, jie savo uždavinį pui
kiausia atlieka būdami amerikoniško 
technikos genialumo atstovai...

Per manevrus man dažnai teko susi
durti su stebuklais! Inžinerijos vienetas 
(unit) gavo komandą sudaryti sąlygas 
mūsų aviacijai nutūpti tam tikroj apy-' 
linkę j sakysim, prie X vienkiemio. Va
dovaujantis karininkas tuoj paskyrė in
žinierių grupę, duodamas plano braižinį. 
Per trumpą laiką5") lauko aerodro
mas buvo pastatytas ir orlaiviai laisvai 
nutūpė.

Paskui, visiškai natūralu, buvo pradė
tas aerodromo bei orlaivių maskavimas. 
Per greitą laiką jie taip buvo užmaskuo
ti, kad priešo lakūnai-žvalgai jokiu bū
du nieko negalėjo susekti.

Camouflage (maskavimas) yra viena 
iš inžinierių gudrybių priešui apgauti. 
Apie tą įdomų karo mokslą teks plačiau 
rašyti ateityj.

❖ *
“Inžinerijos korpusas” turi savyj ko

vos inžinierių dalis, darbo pulkus (akty
viai nedalyvaujančius kautynėse), inži
nerijos aviacija, kartografinės dalys, 
traukinių komandos ir kit. dalys.

Iš inžinerijos korpuso išsivystė prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą “Signal Corps”

*) Autorius neskelbia mūsų armijos 
pasiektus rekordus tiltų statyme bei ae
rodromų statyme, nes tai gali būti nau
dinga; informacija priešui.

(ryšių korpusas), o iš ryšių korpuso vė
liau karo aviacija.

Karo inžinerijos aviacija irgi vystosi 
greitai atlikdama svarbius uždavinius 
sunkių inžinerijos mašinų, kaip k e) i o tai
symo, tankų, traktorių transporte.

J.A.V. kovos inžinieriai gauna univer
sal apmokymą. Beveik kiekvienam inži
nieriui tenka praeiti kursus džiunglių ko
vose iki operacijų subzero sąlygose ant 
šliūžių. Dalis lavinimo buvo ir naujų že
mių užėmime veikimas, surištas ir su 
ekspedicinių pajėgų manevrais.

Dabartiniu metu mūsų inžinieriai ran
dasi ir paiuošti kiekvieną akimirką tin
kamai sutikti klastingą priešą šaltose 
vietose, Islandijoj, Airijoj, Grenlandi
joj ir herojiškai kovoja Corregidor saloj.

Po bendros gen. Douglas McArthur 
komandos ir colonel Harry Skerry va
dovaujami, ypatingai pasižymėjo priešo 
sulaikyme, jie susprogdino tiltus japonų 
panosėje. Vien tik šiaurės Luzone inži
nieriai spėjo sunaikinti 184 gan didelius 
tiltus, jie suvartojo apie 230 tonų dina
mito! Be to jie sunaikino priešo desan
tą, kuris jokiu būdu nenorėjo išsikraus
tyti ir toj operacijoj “samurajai” gavo 
paragaut TNT.

Ekspedicijose inžinieriai turi dar kitą 
uždavinį: statyti sau ir kitoms dalims 
laikinas buveines. Jie tai paprastai at
lieka per keletą valandų, nes planas yra 
paruoštas ir daugelyje atvejų medžiaga 
paruošta, išmatuota. Evakuacijos ir re- 
evakuacijos metu inžinieriai daug padeda 
civiliniams gyventojams.* * *

Mūsų inžinierių pasiekimų ir rekordų 
paslaptis glūdi: a) žmogaus medžiagos 
tinkamume ir techniškam paruošime — 
kiekvienas beveik inžinierius moka vai
ruoti automobilį ir operuoti bent vieną 
kitą mašiną.-

b) Medžiagos paruošime ir gero darbo 
metode ar uždavinių padalinime.

Jei, pav., pontoninis tiltas yra stato
mas, medžiaga iš anksto yra paruošta, 
išmatuota, iškalkuluota, pagal planą; 
žmonės specializuoti, kiekvienas žino sa
vo vietą. Sistema yra “team work,” ko
lektyviai, darbas maždaug eina, kaip ant 
assembly line.’ 9
c) Medžiaga ir mašinos geriausios rū

šies — mūsų inžinieriai nevartoja, kaip 
naciai, “erzatcų.” • ■ 1

Taip, kad visi tie dalykai, plus kovoto
jų aukšta morale, įgalino jiems praves
ti beveik kiekvieną gautą įsakymą.

Šis tai yra vaizdas iš Tokijo miesto, kai kadaise japonai patys padare bandomus 
(netikrus) neva oro užpuolimus. Bet kaip viskas atrodė po to, kada amerikiniai 
bomberiai ši miestą tikrai užpuolė ir taškė?. . . » •

NAMINIS FRONTAS
z

Karo pasėkos vis giliau sie
kia kiekvieno asmens kasdie
ninį gyvenimą. Kas savaitė 
pakeitimo maršas tęsiasi. Jau 
dabar, pasėkos nekuriu pakei
timų yra matorpos -mūsų gat-( 
vėse ir namuose. Kitos dar ne
palietė daug žmonių, bet ma
tome jas tik iš tolo. Karo 
Produkcijos Tarybos įsakymai, 
kurie vis daugiau taupo reika
lingas medžiagas karui, pra
našauja kitų pakeitimų. '

Dideliuose Vid-vakarių cen
truose, kur darbininkai jau 
gamina tankus vieton pasi
linksminimo automobilių, nau
ja jėga- mašinų ir prityrusių 
darbininkų bus paliuosuota

karo • tikslams. Tai vyrai ir 
mašinos, kurie gamina mūsų’ 
suiikvežimius. Karo Produk
cijos Taryba liepė užbaigti vi
są sukvežimių gamybą, kada 
dabartinė kvota išsibaigs.

Karo Produkcijos Taryba 
pavėlina aptaisyti butus ka
ro gamybos distriktuose, nes 
yra stoka butų tiems darbi
ninkams ; Taryba uždraudė 
gaminimą “blowout patches” 
ir sumažino pertaisymą pa
dangų, kad tik sutaupius gu
mą ir vartoti ją, kur labiau
sia reikalinga — mūsų tan
kams, o ne automobilių ra
tams. Bet tuomi pačiu laiku, 
transportacija mums neišpa

Tte8ias puslapis

nes dirbtuvės siunčia alkoholi 
j industrijines alkoholio įstai
gas, kur jis bus perdirbtas į 
rūšį, kuri yra vartojama be- 
d ūminiu i paraku i mūsą šautu
vams. Prekių Administrato
riaus ofisas įspėja, visiems da
bar pirkti anglies. Gal atei
nančią žiemą negalėsime ga
benti anglį iš kasyklų.

Su vėliausiu reikalavimu 
taupyti drabužius ir visokį 
metalą, pasikeis mūsų drabu- k 
žiai ir baldai mūsų namuose ir 
apartmentuose. Tie daiktai 
labai reikalingi kovai už lais
vę. Ir praeitų kelių dienų 
veiksmai kovos laukuose Toli
muose Rytuose įves kitų pa
keitimų.

Kas tik įvyksta šiame kare 
už laisvę, palies kiekvieną as
menį anksčiau arba vėliau. 
Todėl, kad japonai yra pa
vojus Indijai; todėl, kad ja
ponų karo laivai tykoja van
deniuose prie Indijos. . . Mum , 
čia, Jungt. Valstijose, bus 
sunku gauti nekuriu rūšių 
kaurų ir patiesalų, ir negalė
sime pirkti fonografų rekor- . 
dų.

Mūsų visa indiškoji kanapė 
(jute) paėjo iš Indijos. Tai 
augalo žievė, iš kurios gami
name “burlap.” “Burlap” var
tojama šioje Šalyje visokiems 
maišams, nekuriems austi
niams, užlaidoms, baldų ap
taisoma ir pamušalams neku
riu rūšių patiesalų.

Bus mažiaus šelako iš In
dijos, nes jis dabar labai rei
kalingas daugybei daiktų, ne 
fonografo rekordams. šela- 
kas vartojamas militariniams 
daiktams: laivams bei jūrei- 
niams susinešimų instrumen
tams. šelakas vartojamas 
“marien” tepylai ant laivų, 
mediniams modeliams, metali
niams darbininkams prie gink
lų.

Bus mažiau fonografų re
kordų net 30% negu 1940 m. 
gamybos, dėlei stokos šelako.

Karo Produkcijos Taryba,
' Washington, D. C.

Livingston, N. J.

sakytai svarbus klausimas, ir 
Karo Gamybos Taryba ir ki
tos Jungt. Valstijų karinės 
įstaigos bando rasti , kokį nors 
išrišimą, nes vis bus mažiau 
ir mažiau padangų karo ga
mybos darbininkų automobi
liams. Vienas rezultatas bu
vo — išvystymas didelio bu- 
so, kuris gali vežti net tris 
syk tiek daug pasažierių, kiek 
paprastas miestinis busas ve
ža, ir beveik tris syk tiek, 
kiek didžiausias gatvekaris... 
Įvykiai Tolimuose Rytuose pri
vertė pakavimą mažiau arba
tos pakeliuose, ir dabar pa- 
kuotojai ir pardavėjai arba
tos turi pranešti, kiek arba
tos turi ant rankų.' Raportas 
turi pasiekti .Karo Gamybos 
Tarybą prieš balandžio;25 d.

Dvidešimts keturios degti-

Ketvirtadienį, balandžio 23 
d., 3:30 vai. dieną,- East 
Orange GenertU Ligoninėje 
mirė Barbara Polson-Palubins- 
kienė. Jos kūnas pašarvotas 
Finneran Funeral Parlors, 102 
So. Clinton St., East Orange, 
N. J. Sekmadienį, balandžio 
26 d., jos kūnas buvo sudegin
tas Linden Krematorijoj, Lin
den, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Antaną ir sūnų Albertą, 
12 m. amžiaus. Taipgi paliko 
seserį Amelią šurinskienę, 
Kearny, N. J., brolį Frank 
Jasiuną, Sandbrook, N. J. ir 
motiną ir kitą seserį Lietuvoje.
Ji taipgi buvo teta mūsų žy
mios veikėjos K. Žukauskie
nės. Buvo narė LDS ir “Lais
vės” skaitytoji. Prieš pat mir
tį, velionė pareiškė, kad ji no
ri paaukoti “Laisvei” pinigų. 
Daugiau informacijų apie ve
lionę tikimės parašys “Lais
vės” korespondentai iš N. J.

18-19 Mėty Jaunuoliai 
Priimami Armijon

Washington. — Karo sek
retorius Stimson pareiškė, 
kad nuo dabar savanoriais 
armijon bus priimami jau
nuoliai tarpe 18 ir 19 metų 
amžiaus. To amžiaus jau
nuoliai nepaeina po draftu.
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"NEDĖKINGI”

(Tąsa)
“Įsivaizdinkite sau,” tęsė jis, “jei jūs 

būtumėt viena iš tų 5 milijonų mergai
čių, kurios uždirba ne daugiau kaip po 
15 dolerių į savaitę, o laikraštyj paskai- 
tytumėt, kad kokio ten milijonieriaus 
duktė, 19 metų mergina, negali pragy
venti su virš šimtu dolerių ant dienos, — 
ką jūs sakytumėt, jei būtumėt viena iš 
tų 5 milijonų mergaičių, pamačius laik
raštyj, kad kokia ten Miss Buč, perkasi 
sau po naują automobilį kas metai nie
ko nedirbdama, o jūs, neišlikdama iš 
darbo nė vienos dienos, negalite nusi
pirkti nė antrarankio automobiliaus?

“Jeigu jūs būtumėt viena iš tų milijo
nų Amerikos piliečių, kuriems mūsų 
konstitucija garantuoja lygias teises ir 
lygiai baudžia prasižengėlius, o laikraš
tyj pamatytumėt, kad ta pati milijonie
riaus duktė, Miss BuČ, girta važiuodama 
automobilįum užmušė pieno išvežiotoją 
ir teismas ją išteisino!? Ką jūs pamis- 
lytumėt apie mūsų teismus?

“Ką jūs pamanytumėt, būdama viena 
iš tų 15 milijonų bedarbių, kurie stovi 
duonos linijose, o pamatytumėt laikraš
tyj, kad milijonieriaus duktė negali pra
gyventi su šimtu dolerių ant dienos?

“Kaip jūs jaustumėtės, jei būtumėt ta 
nusenusi negrė, kuri ponų Bučių viloje 
ištikimai ištarnavo net iki trečios tos 
šeimos kartos, o tokia panytė, kaip jūs, 
išvarytų iš darbo ne tik jus, bet ir jūs 
vyrą, o judviejų vieton- pasiimtų sau jau
ną vyrą?”

Mister Kukui suminėjus vėl jauną neg
rą, per panytės krūtinę nušliaužė švelni, 
jaudinanti bangelė ir ji taip susimaišė, 
kad nežinojo nė ką daryti — protestuo
ti prieš negro prikaišiojimą, verkti ar 
juoktis? Todėl ji, lyg norėjusi pašokti iš 
krėslo, vėl jame susigūžinus, nerviškai 
užsidegė cigaretą. Gi senas džentelma- 
nas, nesulaukdamas antpuolio, kurio jis 
tikėjosi, baigė savo dėstymus:

“Taigi, jeigu jūs būtumėt viena iš mi
lijonų mergaičių, viena iš tų milijonų nu
senusių darbininkų, išvarytų iš darbavie
čių, viena iš 15 milijonų bedarbių ir vie
na iš tų milijonų Amerikos piliečių, ku
riems pati konstitucija laiduoja lygias 
teises, o pamatytumėt didžiausią netei
sybės prarają tarp turčiaus ir darbinin
ko, — ką jūs pamislytumėte? Ar neuž
sidegtų jūĄ širdis kerštu prieš turčių 
klasę, o sąmonė — proletarinės revoliu
cijos gaisru?”

Užakcentavęs paskutinius žodžius, se
nas džentelmanas truputį atsikvėpė, už
sirūkė cigaretą, žvilgterėjo panytei į veL 
dą, palingavo galva ir vėl tęsė: “Atėjo 
laikas, Mss Buč, kad mes jau patys save 
J>rivalome valdytis. Ne tik savim priva- 
ome rūpintis, bet atsižvelgti ir { tuos 

milijonus, suprasti, kad ir jie yra tokie 
pat žmonės ir nori žmoniškai gyventi. O 
jeigu mes patys save nesuvaldysime, tai 
kas nors turės mus suvaldyti.”

“O kas turi teisę kištis į mano priva- 
tiškus reikalus? Kas turi teisę kontro* 
liuoti suaugusį žmogų?” lyg ir nusiste
bėjusi, paklausė ji.

“Ogi tas, Miss Buč, kad ant jūsų vilos 
bromo bus užrašyta: ‘Darbininkų Poilsio 
Namai? O apačioj — ‘Kas Nedirba, Tas 
Ir Nevalgo’!”

“Tai nežmoniška!” pašokus riktelėjo 
ji. “Aš tokios tvarkos nepakęsiu! Nusi
žudysiu, suprantate? — Nusižudysiu!” 

“O ką jūs pabaidysite tai padarius? 
Tai tik parodysite turčių klasės ištižimą, 
kad jums darbas yra baisesnis ir už mir
tį.”

“Tai bus kerštas! Protestas! Nejaugi 
tokie žmonės neturi nė sielos, nė sąžinės, 
kad į tokią tragedišką mirtį, šaltai ga* 
lėtų žiūrai?”

“O jūs, turėdama ir sielą ir sąžinę, ar 
daug jaudinatės skaitydama laikraštyj, 
kad policija užpuolus streikuojančius 
darbininkus, kaip vyrus taip jr moteris, 
ne tik brutališkai mušė, bet kelis jų ir 
užmušė ar nušovė? Kaip mes užjaučiame 
darbininkus, taip jie užjaus mus. O.už 
nusižudžiusio turčiaus dūšelę darbinin
kas sukalbės: “AČio dievui, vienu dykar- 
duoniu bus mažiau’,”

Panytė nieko neatsakius, nerangiai at
sistojo, priėjo prie lango, valandžiukę 
pastovėjo, atsigrįžo ir nedrąsiai paklau
sė: “Tai neskirsite man daugiau pinigų, 
Mister Kuk?”

“Nė vieno cento!” užakcentavo šis ir 
prikergė: “Daugiau turėdama piųigų ne-

gu proto, ir be mieros baliavodama, visai 
gali išeiti iš lygsvaros.”

“Ačiū,” pro sukąstus dantis iškošė ji. 
“Už poros metų aš tokių misterių ar 
draugų visai nesiklausus su savo tėvo 
pinigais galėsiu elgtis, kaip man tin
kama.”

“Tai bus mano didelio džiaugsmo die
na!” atšovė Mr. Kuk, ir dadėjo: “Slogu
tis nuslinks nuo mano sąžinės, o panytės 
reputacija nedarys man gėdos.”

- Panytė, metus piktą žvilgsnį į seno 
džentelmano veidą, išdidžiai pakėlė galvą 
ir išėjo smarkiai šlamšteldama durimis. 
Ji tankiai batukais stuksėdama į ciman- 
tinį šaligatvį, prisiartino * prie savo au
tomobiliaus. O kada šoferis įleido ją į 
vidų ir uždaręs duris atsisėdo prie vairo, 
panytė pabrėžė: “Pirmą saliūną priva
žiavęs, sustok.”

Dabar ji nežinojo, kas su ja darosi. 
Jos išlepusiam ir uparos pilname kūne, 
keršto įkarščiu užviręs, bangavo šumi- 
jantis kraujas; širdis neišsiteko krūtinėj, 
o smagenys — galvoj. Ji keršino Miste
riui Kukui; širdo ant Suvienytų Ameri
kos Valstijų konstitucijos, kam ji laiduo
ja lygias teises, kaip turčiui, taip ir pras
čiokui; tūžo ant įstatymų, kam jie nepri
pažįsta pilnai prote subrendusiu iki 21 
metų amžiaus, nes jos manymu, jau ji ir 
15 metų būdama, buvo pilnai subrendusi 
prote; pyko ant laikraščių, kam jie kiša 
savo liežuvius į privatiškus turčių reika
lus. O už vis labiausia šėlo ant komunis
tų, kam jie parašė apie ataugančius jos 
apendikus ir kad nori įvesti tokią ne
žmonišką taisyklę, kad — Kas nedirba, 
tas ir nevalgo.

Trumpai sakant, ji šėlo ant viso svie
to; jos išdžiūvusi gerklė springo cigare- 
to dūmais, ji kosėjo ir šluostėsi ašaras. 
Kaip tik šoferis sustojo prie paprasto sa- 
liūno, panytė nelaukus nė durų atidary
mo — šovė iš automobilaus, nėrė į vidų 
ir pleptelėjo prie staliuko ant krėslo. Gi 
patarnautojui dar nespėjus prie jos pri
siartinti, panytė riktelėjo: “Du stikliu
kus maišyto gėralo ir vieną stiklą alaus.”

“O kiek turite metų?” pasiteiravo pa
tarnautojas.

“O kas tau galvoj?” išplėtus akis pa
klausė ji ir įterpė: “Aš tave ne ženytis 
kalbinu, bet užsakymą duodu, — girdė
jai?”

“Dar klausimas, ar aš panytę vesčiau,” 
nusišypsojo patarnautojas ir rodydamas 
ant sienos kabančią toblytėlę, dadūrė: 

“Prašau pasiskaityti, kas ten parašyta, 
panyte.”

Mergiotės akys atsirėmė į ant sienos 
kabančią toblytėlę, nuo kurios stambios 
raidės kalbėjo:

“Griežtas Patvarkymas”
“Nepilnamečiams pardavinėti svaigi

nančius gėrimus griežtai uždrausta. Už 
pardavimą svaiginančio gėralo jaunes
niam kaip 21 metų jaunuoliui ar jaunuo
lei, šios įstaigos savininkas bus nubaus- 

-tas ne mažiau, kaip 2 šimtais dolerių pi
nigais arba kalėjimu.”

“Ir vėl įstatymai,”, iškošė ji, ir metus 
piktą žvilgsnį į patarnautojo veidą, pa
brėžė: “Pasiuskit su savo įstatymais!”

Patarnautojas gardžiai nusikvatojo, o* 
panytė spruko pro duris, nėrė į automo
bilį ir riktelėjo šoferiui: “Į Paryžiaus 
Kabaretą! Ir negaišuok!”

Dabar iš jos galvos išbluko visi šioą 
dienos nesmagumai — užgaulės bei įžei
dimai, o visų sunkumu užgriuvo ant jos 
galvos paskiausia perskaityto patvarky
mo dėsniai. Jai rodėsi, kad tik jai tas 
.patvarkymas buvo rašytas, kad tik dar 
daugiau pažeminti jos asmenį ir tyčia 
žaisti jos jausmais.

(Daugiau bus)

(Feljetonas)
Viena bėda su lietuviais 

“prasčiokais.” Jiems jokiu 
būdu negalima įsiūlyt “nau
jo parėdko,” kad ir kažin 
ką nedarysi.

Mes, ponai, gražiuoju ir 
piktuoju Lietuvoje norėjom 
juos pripratinti prie smeto- 
nizmo per ištisus 14 metų, 
o jie vis savo — ne ir ne.

Dabar jau tūlas laikas 
mūsų darbą parėmė mūsų 
“genijus” Adolfas; jis, kaip 
jau visiems aišku, iš visų 
sylų storojasi įvesti “naują 
tvarką” Ostlande, ten jam 
padeda Kubiliūnai, o mūsų 
ponstva su Smetona prieky
je Amerikoje irgi neatsilie
ka, bet pasekmės tos visos 
procios — apvalus zero.

Savo drukarnėse aplaiko- 
me iš Berlyno pranešimą po 
pranešimo, kuriuose juodu 
ant balto išdėstyta, kad 
Ostlande viskas “puikiai 
klesti,” tik gyvenk ir norėk. 
Tuos pranešimus dedame į 
savo gazietas be jokių pri- 
dėčkų, nes mes neabejoja
me, kad tai būtų padėlka, 
t.y.,’ kad jie būtų rašyti 
Maskvoje bei Londone,—tie 
pranešimai tikrai iš Berly
no. Jei netikit, tai galite 
persitikrinti atėję į mūsų 
drukarnes, pavyzdžiui, į 
“Naujienų,” etc,

Tuose’ pranešimuose ve 
kokie “faktai” bado akis 
.mūsų nevierniems Tamo- 
šiams: Quote — “naciai at
būdavo ja sugriautas moky-' 
klas... naciai atidarė Ost
lande valgyklą... už viską 
užmoka... grąžina palivar
kus, kam priklauso...” — 
unquote. Tad, matote, ger
biamieji, juk tai džiuginan
čiai svaiginančios žinios. 
Joms'netikėti būtų žioplys
tė.

Juk tai visi punktai, kurie new 
sutinka su mūsų programa, iš 12 asabų — tiek teturėjo-

aiškina smulkmeniškai, kas, 
kur ir kaip. Pavyzdžiui, 
nurodo: Paleckis, Stalinas, 
Roose veltas, MacArthur, 
Bimba, Mizara, Solomskas 
ir visi kiti — lietuviai, chi- 
nai, lenkai, jugoslavai, ame
rikonai, rusai ir t.t., kurie 
kovoja prieš nacius —• tai 

“kvizlingai.” Tą “patentą” 
išrado “Keleivis,” o kad tai 
“šventa” prauda, abejoti ne
tenka, nes prabaščius 
Prunskis ir kitos duchovič- 
nos asabos tam visa siela 
pritaria, gi jūs žinote, kad 
kunigui meluoti nevalia, 
sugriešijus susilauktų Die
vo koronės visiems am
žiams.

Betgi,, ar pagelbės tie 
mūsų įrodinėjimai ir pa
mokslai mūsų ponijos? A- 
bejotina. Svietas “ištvirko,” 
o labiausiai lietuviai “pras
čiokai,” *—• nebeklauso, ar 
keik ar koliok tu juos, ne
betiki, ką jiems sakome. O 
sakome, rašome labai daug; 
gązdiname bolševikais, kaip 
išmanydami, o jie ne tik jų 
nebijo, bet džiaugiasi, kaip 
raudonarmiečiai karšia hit- 
leriečius. Mums ašaros by
ra, o jie kvatoja ir iš mūsų. 
Mūs mažai, o jų daug...

Tankiai, metame meške
rę į tą daugumą, bet vietoj 
žuvies, pagauname lopą už
pakalinės dalies savo locnų 
kelnių. Kitais žodžiais, tve
riame įvairias sosaides, są
jungas bei tarybas, bet iš 
to viso naudos, kiek iš ožio 
pieno, o priedui tarpsavi- 
niai liežuvių ir špygų pasi
rodymai. Suvažiuojame į 
kokią slaptą vietą organi
zuoti Lietuvai “valdžią,” be- 
organizuodami susipešame 
už titulus ir “finish.”

Dabar tik iškepėm “brand 
” ‘ “tautinę tarybą” net

ne pilnai mūsų dvasioje pa
rašyta — dėl visai supran
tamų priežasčių: aplinky
bės. Ten, pavyzdžiui, yra to
kie žodžiai, kaip “demokra
tija,” nekreipkite į tai do
mės — tai diplomatija. Kas 
svarbu, mes dėjome visas 
pastangas ir gabumus, idant 
nepasmerkus nacių, o tas 
reiškia mokslo techniką — 
pasotinti vilką ir turėti ož-

šiandien viso pa- 
atkreiptos, kai ji 

karžygiškai su 
nori visą pasaulį

pavergė- beveik
Per pereitus
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Žodis “mokyklas” galima 
suprasti, kaip kas nori. 
Mes, ponija, žinorne, kad 
“mokyklų” reikia, jei jų ne
būtų, tai kur pamokysi bun- 
taučikus.

Kaip su žeme?
Pranešimuose iš Berlyno 

apie tai nėra, bet girdėtis, 
kad naciai dalina net po 
prievarta, nori ar nenori, 
dar ir ant viršaus užpila— 
reiškia, neskūpauja. Apart 
to, tūkstančius nemokamai 
vežioja Vokietijon “vakaci- 
joms,” bet lietuviai vis sa
ko, kad “no good” ir gana, 
ir ne tik, kąd nepritaria, bet 
priešinasi, o tankiai net su 
“kaladųikais” pavaišina na
cius, žemės dalintojus.

Ar tai gražu taip elgtis 
su žmonėmis,’kurie atėjo iš
gelbėti Lietuvą nuo bolše
vizmo? Ar tai padoru? Pa
klauskite Grigaičio arba 
Prunskio, o pagaliaųs Mai- 
kio papeš Michelsono ir ki
tų, kurie pamatę rudus 
marškinius pagarbą atiduo
da, kaipo simboliui “naujo 
parėdko,” — jie jums pa
sakys, kad tai ne tik kad 
nežmoniška, bet dar išplūs 
už tai, kam drįstate ranką, 
kelti prieš išganytojųš-na- 
ciųs, kurie kenčia ir tūks
tančiais žųsta rytų fronte 
už ponų reikalus.

O Grigaitis ir kiti “spo- 
kesmanai” juk žino, ką kal
ba. Jįe rędaktoriai. ‘ Jie 
“naują tvarką” išstudijavę 
nuo A iki Z; žino, kas ge
ro ir kas blogo ir kam “nau
joj tvarkoj.” Jie savo idio- 
torjaluose duoda suprasti, 
kad reikia šėnavoti Hitlerį 
ir visus jo pamočninkus, 
nes jie veda šventą krucija- 
dą prieš bolševizmą..

Kaip matote, jie labai pa* 
sišventusiai dirba, viską iš

Amžius tos “tarybos,” vy
riausia, priklausys nuo mū
sų išganytojaus Hitlerio. 
Norite tikėkite, norite neti
kėkite, jūs, “mužikai,” mes 
ponai ir visi mūsų pisoriai 
turime savo p r o gramą, 
truks, luš, eisime iki galo, 
nes savo pažadų, sudėtų 
Berlyne keisti nemanome ir 
net bijome. Atsidūrėme tar
pe kūjo ir priekalo.

SOS, SOS, “Adolfau, der 
fuehrer, gelbėk!” Skęsta
me...

jai simpatiją.
Pradėdama savo kalbą, 

—Anna L. Strong pareiškė: 
“Aš matau, kad jūs intere- 
suojatės apie Sovietų Sąjungą, 
jūs norite žinoti teisybę apie 
tą šalį, kur 
šaulio akys 
kovoja taip 
priešu, kurs 
pavergti.

“Hitleris
pusę pasaulio. 
20 metų jūs nieko nematėte 
laikraščiuose daugiau, kaip tik 
šmeižtus ant tos šalies.—Visi 
sakydavo, kad Sovietai nieko 
neturi, jų kareiviai tai tik ko
šė prieš Hitlerio kariuomenę. 
Rusai nemokėjo traktorius 
vartoti: kaip pradėjo dirbti, 
tai dirbdavo atbulai. Bet, Sta
linas pasakė: jeigu mes ir ne
mokam, bet mes išmoksime! 
Niekas negimė mokėdamas. 
Taip ir mes mokinamos. ”

“Bet šiandien jie išmoko 
daugiau, negu kapitalistiškos 
šalys moka.—Jie moka netik 
pasigaminti sau ginklus, bet 
moka ir kariaut, moka žemę 
apdirbti, moka dirbtuves per
kelti iš vienos vietos į kitą į 
trumpą laiką. Kaip vokiečiai 
artinosi prie Kijevo, tai jie 
perkėlė vieną orlaivių dirbtu
vę į gilumą Sovietų žemės, kur 
jie nematė pavojaus. Tą mė
nesį tas pats fabrikas pagami
no vieną trečdalį daugiau or
laivių ir ka*=tu parkelė į kitą 
vietą. . .”

Toliaus L. Strong sakė, kad 
kapitalistinės šalys kalbėjo 
tiek daug visko turį, bet 
mažai gali nuveikti.

Sovietų Sąjunga, pasak 
betojos, su penktakojais, 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Tradicijine Baltimorės Lietuvių Iškilme
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mę. Titulų buvo dėl 20 — 
trūksta 8. Ir žinote, net “de- 
kleraciją” parašėme. Toji 
“dekleracija,” jei skaitysite,
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Kalbėjo Anna L. Strong
Balandžio 12 d. čia kalbė

jo Anna L. Strong. Prakalbos 
įvyko Moore teatre, kur sėdy
nių buvo 2 tūkstančiai ir 5 
šimtai.' Ir visos sėdynės buvo 
užimtos. Tas parodo, kad 
žmonės nori išgirsti teisybę 
apie Sovietų Sąjungą.

Kaip Strong pasirodė sve
tainėje, tai buvo gausus ploji
mas per kelias minutas,—visa 
publika atsistojo, išreikšdama

Pranešimas Lietuviams
• Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retai! likerių 

krautuvę.z Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES

BALTIMORĖS LIETUVIŲ
^■IŠKILMĖSSB

LAISVES PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
10 4 2

Graži muzikale programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AYES.. BALTIMORE

■ ' • ■ ’* J * * * . “

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
• nardai dienraščio “Laistės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksty įsigyti įžangos bilietus

i » * G • .» . • . ••
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Penkis® Puslapis '

PRIEŠAS ĮŽŪLIAI PUOLA MUS 
VISUOSE FRONTUOSE

Smėlio Audros Kenkia 
Karui Afrikoje

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, bal. 24. — šios dienos komunikatas sako: '
Port Moresby — Balandžio 23 dieną priešas padarė . 

tris užpuolimus: 10 vai. ryto su astuoniais sunkiaisiais 
bomberiais ir palydovais lėktuvais; 11:30 vai. ryto su 
trimis lėktuvais, ir 3 vai. po pietų dviem lėktuvais. La
bai mažai tepešė.

New Britain: Rabaul — Balandžio 23 dienos ryte . 
mūsų oro jėgos atakavo priešo transportą, barakus ir 
sandėlius, iš mašininių kanuolių apšaudė priešo karei
vius ir numetė padegamųjų bombų ant uosto pastatų.' . 
Priešas bandė pasigauti mūsų kovotojus, bet nepajėgė.

Filipinai: Corregidor — Priešas laikas nuo laiko pa
leidžia ugnį ant salos. Mūsų baterijos apšaudė priešo 
spėkas.

Visayanas: Japonams pavyko iškelti armijos ant i 
Iloilo, Capiz ir Antique salų. Priešo infanterija su- i 
drūtinta tankais ir artilerija. Mūsų spėkos vis dar te- 
besistengia priešą sulaikyti.

Mindanao: Sporadiški žvalgų susikirtimai.

Cairo. — Afrikoje dar te
besitęsia smėlinės audros. 
Kariniai veiksmai beveik 
negalimi. Todėl nieko nesi
girdėt iš šio fronto.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

War Needs Money—YQ URS!

NUKOVĖME 2,200 VOKIEČIŲ
IR NUKIRTOM 25 LĖKTUVUS

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
We can muster for strips—and 
planes—and guns.

Hit the enemy With a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. . Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. *

Sovietų Oficialiai Pranešimai Baltimore, Md
Maskva, bal. 24. — Sovietų Informacijos Biuras šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Balandžio 23—24 naktį fronte svarbių permainų ne

įvyko.
Mūsų vienetai, kurie veikia Kalinino fronte, atmu

šė kelias priešo kontr-atakas. Vokiečiai neteko 1,200 
kareivių ir oficierių vien tik užmuštais.

Sovietų naktinis komunikatas skamba.
Balandžio 24 dieną nieko svarbaus fronte neįvyko. 

Balandžio 23 dieną mes nudėjome 25 priešo lėktuvus. 
Mes netekome vienuolikos lėktuvų.

Per dviejų dienų kovas, mūsų vienetai, kurie veikia 
keliuose Leningrado fronto sektoriuose, uždavė prie
šo-jėgoms'didelius nuostolius. Tapo sunaikinta virš 
1,000 vokiečių kareivių ir oficierių. Mūsų armija už
grobė karinių įrengimų ir paėmė nelaisvėn priešo ka
reivių.

Rusų ir ukrainų Intern. 
Workers Order vietiniai sky
riai ir mūsų LDS 48 kp. ir 
LLD 2*5 kp., visi bendrai tu
rėjome koncertą ir balių Am
erikos Raudonojo Kryžiaus ir 
Rusijos Karo Pagalbos (Rus
sian War Relief) naudai. Pa
rengimas įvyko kovo 1 dieną. 
(Parengimas įvyko kovo 1 d., 
o dabar apie tai tik rašote. 
Toks suvėlavimas yra per 
daug. — “L.” Red.)

Pelno dėl minėtų įstaigų 
nuo parengimo liko $190.00 .

Kučiauskaitė savo raporte nu-: 
siskundė, kad “Laisvė” nevis- 
ką talpina, ką ji parašo iš 
kuopos tarimų. (Nesupranta
me, kodėl d. O. Kučiauskaitė 
tokį nusiskundimą darė? Jos 
raštai visuomet mielai įtalpi
nami laikraštin, nežiūrint, ar 
jie būtų “iš kuopos tarimų”, 
ar kitokį. — “L.” Red.).

Skaitytas laiškas nuo Kana
dos “Darbininkų Balso”,- ku
riame prašoma finansinės pa
ramos. Kadangi kp. iždas silp
nokas, tai susirinkusieji ant 
vietos sudėjo $5.50 parėmimui 
minėto laikraščio.

Kuopa nutarė pataisyti 
klaidą kas link d. K. Mikolai- 
cio aukotos sumos dėl medika- 
lės pagalbos Sovietų Sąjungai. 
Jis buvo aukavęs (pereito lap
kričio 18 d.) ne $1, o $5.

Kuopa buvo surengusi ma
sinį mitingą, kuriame priėmė! 
rezoliuciją, pareiškiančią mūs 
šalies valdžiai pilną paramą! 
visose karo pastangose 'prieš 
agresorius. Gautas bu lėtinas ir 
laiškas iš valdžios, kuriame 
sakoma, kad buletinas bus 
siuntinėjamas kas mėnuo.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link senų knygų. Buvo pa-< 
siūlytas sumanymas, kad tas 
knygas išdalinti žmonėms dy
kai. Bet, po ilgesnių pasikal
bėjimų, prieita nuomonės, kad 
jas dykai neišdalinti, o pa
laukti- kai karas pasibaigs, tai 
tuomet jas pasiųsti mūsų bro
liams ir seserims į Lietuvą.

Buvo svarstyta apie iškolek- 
tavimą metinių duoklių iš tų 
narių, kurių duoklės yra už
vilktos. Kai kurie nariai pri
sižadėjo nueiti pas tuos na
rius, kurie į susirinkimus ne
ateina, ir iš jų iškolektuoti 
užvilktas duokles.

A. Žemaitis.

jis norėjo laikyti viską slap
tybėj, bet kuomet neduoda1 
korespondentui 'ramybės, tai' 
ir pranešu Worcesterio ir 
apylinkės lietuviams, kad ge
gužės 3 dieną, 7-tą valandą 
vakare, atsilankytų ir galęs 
įsitikinti, kad rašau teisybę. '

Balandžio 19 dieną nuvy
kau į 'Hudsoną aplankyti J. 
Yūškevičių. Neradęs jo na
mie, užėjau į Kliubą. Nespė
jus net pasisveikinti, tuoj aus 
draugai pradėjo klausinėti; 
kokiu laiku bus galima Wor
cesterio “čigonus Klajūnus” 
pamatyti. Aš jiems pasakiau,: 
kad ne vėliau, kaip 7-tą va
landą vakare, gegužės 3 die-i 
ną.

Daktaras J. Repšys,

ir LLD 132 kuopos rengia ben-; 
drai pikniką prie Lake Gene-1 
va. Vieta yra visiems žinoma.

Mes prašom visų draugų, 
kad atsilankytum et į tą mūsų 
pikniką, tai turėsite gerus lai
kus ir pasisvečiuosime, pasi-j 
kalbėsime apie darbininkų pa
dėjimą.

Gal nekurie paakys, kad 
Kapų Dienoje negerai pikui-

kas rengti, nes turi atminti įga
vo mirusius draugus.

Bet šiandien kožną 
galim pavadinti kapų 
nes dabar žūva kožną 
mūs broliai, mūs seserys bei 
mūs mylimi sunūs. y

Tai nėra skirtumo, kokią 
dieną piknikas įvyks, vis bus 
Kapų Diena.

dieną 
diena, 
dieną

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States

Worcester, Mass,

Skaitytojų Balsai
Nulenkiu Galvą Prieš Juos!

Šito visasvietinio karo lai
ke, mes girdime daug šiurpu
lingų žinių iš mūsų -gimtinio 
krašto-Lietuvos. Bet labiausia 
mane sukrėtė Jono Šimkaus 
pranešimas iš Sovietų Sąjun
gos, tilpęs “Laisvėje,” balan
džio 16 d., š.'m., kur sakoma, 
kad tūlas asmuo savo akimis 
matęs Kauno gatvėje lavonus 
rašytojaus Juozo Jurginio ir 
poeto Antano Rūko, kai Hit
lerio gaujos įsibriovė į Sovie
tų žemę ir užėmė Lietuvą. Ma
tyt, jie krito mūšiuose už lais
vę.

Kai užkliuvo mano akys už 
šių dviejų vardų, išskaičius šią 
žinią, nepasijutau, kaip akys 
užplūdo ašaromis, krūtinė li
ko sugniaužta. . . Pasijutau, 
nelyginant pašautas paukštis; 
nusviręs į šoną.

Greitai nubėgau pas savo 
gyvenimo drauge, sakau: “Ar 
matei šituos du vardus?” 
“Taip, mačiau,” tarė ji, “no
rėjau klausti tavęs, ar tai tas 
pats Jurginis, kuris buvo Ame
rikoje, ir kuris parašė va, ši
tą vadovėlį — “Labas Rytas” 
— autorius?”

“Taip,” sakau, “tai tas pats 
Jurginis.”

Nutrūko mudvieją kalba 
keletai minutų.. .

Širdis blaškėsi krūtinėj, žo
džio pratart negalėjau. Gaila, 
gaila tokių brangių, jaunų 
draugų!

Dar vis nesinori tikėti, kad 
jie buvo nužudyti. Kožną die
ną žiūrime į laikraštį, laukia
me ar nebus ta nemaloni ži
nia atšaukta. . . Argi ištikrų- 
jų nėra Jurginio — to Jurgi
nio, kurio raštus aš taip mylė
jau skaityti?. Argi jau nėra 
tarpe gyvųjų O. Breivės (Jur
ginio slapyvardis), kuris raši
nėjo į amerikiečių lietuvių 
spaudą iš Švedijos apie te
nykščių darbininkų namelius, 
senelių prieglaudas, ligoni
nes, vaikų darželius, ir visa 
tai sulygindamas su Lietuvos 
darbininkų gyvenimu prie 
Smetonos režimo, darė išva-: 
das. Aš turiu išsikirpęs Juo
zo Jurginio paveikslą iš “Lais-i 
vės” laike jo buvimo Ameri
koje. Laikau jį. Juozas buvo 
(o gal dar ir yra!) plačių 
pažiūrą ir didelio nuoširdumo 
žmogus, liaudies rašytojas, jos 
švietėjas.

Kad Raudonoji Armija ir iš
muš iš Lietuvos Hitlerio gau
jas, kad ir išnaikins ten prie
šus, kaip piktas gyvates, bet 
Juozo Jurginio ten jau gal ne-; 
bus, jį mums jau niekas gali 
negrąžins. . .•

Mūsų 12 metų mergaitė, 
vartydama vadovėlį “Labas 
Rytas,” apsipylė ašaromis, 
kai paaiškinau jąj, kad pikti 
naciai nužudė šios knygutės 
autorių lietuvį.

Susirinku Jurgis.

LLD 25 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 13 d. Su
sirinkimą atidarė kuopos or
ganizatorius d. J. Balsys; pir
mininku tam vakarui išrinktas 
d. P. Paserskis.

Nutarimų raštininkė d. O. 
Kučiauskaitė perskaitė perei
to susirinkimo protokolą, ku
ris buvo priimtas.

Finansų raštininkė Ida Bal
sytė raportavo, kad kuopa fi
nansiškai stovi silpnai. Pasak 
raporto, 23 mūsų kuopos na
riai tik teužsimokėję metines 
duokles.

Kadangi kp. iždininkas su- 
sirinkiman nepribuvo, tai ir fi
nansinis raportas nėra galuti
nai aiškus.

Literatūros agentas d. J. 
Balsys gražiai darbuojasi lite
ratūros platinime. Jam gelbs
ti ir kiti draugai.

Kuopos korespondentė O.

Operetė “Čigonai Klajūnai”
Ir vėl Aido Choro kores

pondentas gavo pipirų nuo 
choristu už tai, kad mažai ra- L , z

šinėja į “LąiSvę” apie Aido 
Choro veikimą.

Nu, ir ką dabar reikia ra
šyti ? Gerai, aš parašysiu, kad 
gegužės (May) 3 dieną Aido 
visas choraš. pavirs į čigonus, 
klajūnus, ir’ publika susirin
kus 7 vai. vakare ant 29 En
dicott St., pamačiusi juoksis, 
kad ne Aido Choras, bet bū
rys čigonų ir čigonių su pul
ku vaikų.—Aš tikrai žinau, 
kad publika daugiausia juoko 
turės iš Myros vyro ir iš Sin- 
fos. — Nuo dabar nekaltinki
te Aido Choro korespondento:,

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas įvyks antradienį, • balandžio 
28 d., 8 vai. vak., 29 Endicott 
Draugai nariai, malonėkite visi 
lyvauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(98-99)

Universiteto Merginos 
Ruošiasi Fanny 

Darbams
St. 
da-

bus
So-

STOUGHTON, MASS.
Trečiadieni, balandžio 29 d., 

rodomi krutamieji paveikslai iš 
vietų Sąjungos — "Wings of Vic
tory.” Lietuvių Svet., 24 Morton 
St. Dalyvaus ir gerų kalbėtojų. Pra
džia 8 v. v. Jžanga, Įskaitant taksas, 
40c. Kviečiame visus, nes paveiks
lai Įspūdingi ir šis parengimas ge
ram tikslui ruošiamas. Suvienytas 
Komitetas. (98-100)

’ Ithaca, N. Y. —' Cornell; 
universiteto 1,200 studęnčių 
laikė susirinkimą' ir nusita
rė šią vasarą susimobilizuo- 
ti farmų darbams. Jos ma
no, kad darbininkų pri
trūks, nes jauni vyrai pa
šaukti į kariuomenę.
Visų susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 1
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 ’

Clement Vokietaiti!
Lietuvis advokatas 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel, TRiangle 5-8022

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen &.7179

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvess

$150;
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

as 
manau, irgi- atvažiuos su šei
ma, nes jis buvo pirmas Ai
do Choro tvėrėjas. Stebėsis jis, 
kad 25 metai atgal jo sutver
tas choras “pavirto” čigonais 
klajūnais. . .

“Dėdė Petras” per radiją 
W.H.D.H., Boston, Mass., pra
neš apie Worcesterio “čigonus 
Klajūnus”, kokiu laiku bus 
galima juos pamatyti. Bilietų 
kaina. 55e. ir 83c., priskai
čius taksus.

Jurgis Martinas.
“L.” Redakcijos Pastaba, 

širdingai prašome draugo 
mums rašinėti nevien tik ta
da, kada yra reikalas pagar
sinti kokis parengimas, o ir 
šiaip jau duoti žinučių iš Aido 
Choro bei kitų organizacijų 
veikimo. Būsime labai dėkingi.

Seattle, Wash.
(Tąsa nuo £-to pusi.) 

seniai apsidirbo, o kapitalisti
nės šalys dar tik pradeda su 
jais kovot. O penktakojai yra 
pavojingesni šaliai, negu iš
laukinis priešas.

Negaliu jos visą kalbą 
dūoti, nes užimtų daug 
tos.

Atėjo pavasaris, ir mes 
dedam iš miego atbusti, 
dėsim rengti piknikus.

Gegužės 30 d., L.L.D.

LIEPOS «fEOŲ, VlRMO KUOPIMO

' TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
’(100% PURE I1ONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai £

per-, 
vie-

pra- 
pra-

161

Gamtos
i Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
S7 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris (rodys, jog šis 
medus nčra tikras bičių medus.

Prisiunčiamu i namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ii 
Philadelphijos apylinkėse.

Nušiurkite dabar gero medaus, 
dėl tt>, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai............... 85
5 svarai.................   .. . $1.25,
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

bawl

e # w * *»«««

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai irt gražiai mo
demiškai įruošta mūsų ♦ 
šermeninė. ’Mūsų patar- J 
naviipu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •

♦ 

e

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

Defense Stamps 
BondsVėliau jas 

pakeisite į

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs nu
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 statnpas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas ‘ 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas 4 
bonus, tai Už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės i “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

- ir Amerikoniško 
Stiliaus

$2^° Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

. Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių
.n ..n,— i —■ ■■     , ■< ..  i.. I* f ...I      * ■ .l.R n

. NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. *

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir įdės* tinkamą “burner0 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

? , suteikiameįvaprokavimiis be jokio mokesčio. >

Tru-Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. T

Telefonas EVergreen 7-1661

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų Ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ' 

JOSEPhWaT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

1

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—*E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskaf

UNDERTAKER

<337

Tel»

UNION avenue;
Brooklyn, N. Y.

2-0788
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Jaunieji Komunistai Ragino 
“Tvoti Hitlerį Dabar”

Iškilmingai Paminėkime 
Gegužes Pirmą

, Apvaikščiodami savo orga
nizacijos 20 metų sukaktį 
New Yorko jaunieji komunis
tai suruošė šaunų masinį mi
tingą Manhattan Center, per
eito pirmadienio vakarą. Kal
bėtojais buvo patys jaunuo
liai, o taip pat ir suaugusie
ji komunistinio judėjimo va
dai—Robert Minor, K. P. vei
kiantysis sekretorius; Max 
Weiss, Jaunų Kom. Lygos 
prezidentas; Mike Saunders 
tos org. sekretorius šioj valsti
joj; Claudia Jones, Lygos nac. 
komiteto narė, taipgi komunis
tas Miesto Tarybos narys Pe
ter V. Cacchione.

vin'imą Earl Browderio, pa
sveikinti Anglijos, Chinijos ir 
Sovietų Sąjungos jaunimą. 
Taipgi savo sveikinimuose pre^ 
zidentui Rooseveltui ir gen. 
George Marshall prašė atida
ryti antrą frontą tuojau; pažy
mėdami, jog jaunieji komu
nistai yra pasiruošę visiems 
pasiaukojimams sumušimui fa
šizmo.

Jauni komunistai jau iš 
vo praeities veikimo turi 
rodymų, jog kalbant apie 
siaukojimus jie nežaidžia
džiais. šiame apvaikščiojime 
buvo priminta, kad jaunieji 
komunistai buvo pasiuntę 1,- 
000 narių kovoti prieš fašizmą 
Ispanijoj ir kad jie davė Am
erikai tokius kovos prieš fa
šizmą didvyrius, kaip Dave 
Doran, Milton Herndon ir ki
tus. R.

ne- 
ir iškabo- 
išeidavo į 

gatvėse, 
reikšdavo

sa- 
pa- 
pa- 
žo-

Jaunieji komunistai pasiža
dėjo daryti viską “pergalei, 
nenuilstančiai dirbant už ant
rą frontą Europoje dabar.” 
Priėmė rezoliucijas už išlais-

Tradicinę darbininkų kovos 
dieną, Gegužės Pirmąją, 
Brooklyno lietuviai per eilę 
metų apvaikščiodavo masiniai, 
iškilmingai. Gražiu būriu, 
šini savo vėliavomis 
mis su Šukiais, jie 
tarptautinį paradą 
nors tas daugeliui
riziką prarasti darbą, kol dar 
fabrikuose darbininkai, nebuvo 
išsikovoję teisės švęsti gegu
žinę. Jie išeidavo maršuotojais 
ir tėmytojais. Nepaisydami 
nuovargio, nuo ankstybo ryto 
iki vėlumos laukdavo savo ei
lės entuziastiškai sveikindami 
pramaršuojančius, o paskiau 
patys- maršuodavo.

Šiemet, būdami labai užimti 
gamyba apsigynimui, darbi
ninkai gatvėse paradų neturės, 
kad nesutrukdyti darbo. Vie
nok Gegužės Pirmos neapleis. 
Ją minės taip pat iškilmingai,

bet tik vakare, masiniuose mi
tinguose.

Pirmos Gegužės vakarą lie
tuviai turėsime savo masinį 
mitingą-prakalbas Pil. Kliubo 
salėj. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius, A. Bimba, 
Liet. Literatūros Draugijos 
pirmininkas, ir Jonas Orman- 
nas, LDS jaunimo sekretorius.

Dainuos Aido Chorąs, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės.

Iš rengėjų pusės alikta vis
kas, kas reikalinga atatinka
mam paminėjimui tos didžios 
darbo žmonių dienos, o toli
mesnis darbas priklauso mums 
visiems. Per likusias 5 dienas 
pasidarbuokime žodžiu ir la
peliais pranešinėdami Brook
lyno ir apylinkių lietuviams 
apie būsiantį Gegužės Pirmos 
minėjimą tos dienos vakare, 
Pil. Kliubo salėje.

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Štai baland. 23 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kttras, 
J. Klaščius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter Shabūnas, 
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Avė.
šimanskas ir Petkauskas, 
Bučernė ir grosernė, 
378 Grand Street,

, Biznieriai, kurie norite pa
sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti^ biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

• Irving Teatre Dabar
Rodoma “Tanya”

Įspūdinga muzikališka So
vietų filmą “Tanya”, parodaff- 
ti, kaip Sovietų Sąjungos mo
terys pasiruošė pergalei pro
dukcijos fronte, dabar rodo
ma Irving Teatre, Irving PI. 
ir 15th St., N. Y.

Top pat programoj rodoma 
“Rancho Grande”, smagi mu
zikališka filmą, kurios vado- 
vaujamoj rolėj dainuoja pa- 
skilbęs Meksikos dainininkas 
Tito Guizar. Taipgi rodoma 
filmą “Stalino Atsakymas iš 
Raudonosios Aikštės.”

• Carl Mathiesen, nukritęs 
nuo laivo Taber ant doko, už
simušė.

PARDAVIMAI
Nepaprastai , pigiai parsiduoda 

penkių šeimynų narrfas su vaistine, 
1193 Gates Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyne. Įnešti reikalaujama 
$2500, kita suma paliekama ant 
morgičiaus. Taipgi turime ir kitų 
gerų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St., 
Brooklyne. (98-103)

Parsiduoda Lorimer Street res- 
taurantas. Egzistuoja per 20 metų 
suvirš. Pardavimo priežastis — sa
vininkas greit turi išeit i kariuo
menę — bėgyje dviejų savaičių. Biz
nis geras, galima daryt puikų pra
gyvenimą. Antrašas: 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (97-102)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam- 

baiys — pav lenam $2.50; dubelta- 
'vas, $4.00. Yra virtuvė, karštas van

duo. Antrašas — 223 Kent Avė., 
kampas Nq. 1st St., Brooklyne. Tel. 
Evergreėn 7-6138.
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Columbia Studentai
Už 2-rą Frontą

Columbia Universiteto stu
dentų ir fakulteto tarpe vy
rauja nuomonė, kad atėjo mo
mentas atidaryti antrąjį fron
tą Europoj dabar.

Pereitą savaitę įvykusiame 
studentų mitinge McMillin Te
atre, kuris buvo už girtas Co
lumbia prezidento Butlerio ir 
Studentų Lygos, kalbėtoja Ce
cile Golann pareiškė:

“Amerika negalės laimėti 
šio karo be rizikos. Jeigu mes 
nerizikuosime padėti rusams, 
Hitleris gali išmušti mūsų ge
riausią kariaujantį talkininką 
iš karo ir pasiekti vidur-ryti- 
nius' aliejaus šaltinius, prieiti 
susisiekimo tarp Berlyno ir 
Tokio.”

Ji sakė, kad net dalini 
pasisekimai vakariniame fron
te “pasuktų ir sutrukdytų na
cių planus pavasarinės atakos 
ant Rusijos.” Ji toliau pabrė
žė, kad “nors mes esame civi
liniai, vienok mes galime rei
kalauti ofensyvo su rizikomis, 
arba mes galime laukti pralai
mėjimo karo dėl perdidelio 
atsargumo.”

Studentai mitingo dalyviai 
entuziastiškai pritarė kalbėto
jos išvadoms.

Tarybininko Rėmėjai 
Atidarė Centrą

Prieš kiek laiko susidariusi 
Peter V. Cacchione Sąjunga 
pereitą šeštadienį įsikūrė nau
jai įrengtam centre, 1766 
86th St., Brooklyne. Atidary
mo iškilmėse garbės svečiu bu
vo pakvietas pats tarybininkas 
Cacchione, kuris sveikindamas 
įkurtuves, sakė :

“Šis kliubas pažymi naują 
laikotarpį gyvenime italų am
erikonų liaudies Brooklyne. 
Sąjunga artimiausiai domėsis 
Amerikos italų reikalais, kaip 
—gavimu pašalpos, kova prieš 
diskriminaciją ir lavinimu 
naujų piliečių suprasti, kaip 
valdosi Amerika.”

Pirmu iš didesnių Sąjungos 
darbų buvo suruošimas Cac- 
chionei pagerbti baliaus-kon- 
certo balandžio 25-tos vakarą, 
St.‘George Hotel.

Serga Pranė 
Pakalniškienė

Sunkokai susirgo Pranė Pa
kalniškienė, LDS Centro raš
tinės darbininkė. Jau savaitė 
laiko guli lovoje. Gal teks pa
siduoti operacijai.

Pakalniškiai gyvena 344 
Rodney St., Brooklyne. Apart- 
mentas 18.

New Yorko CIO Ragino 
Tyrinėti Trūkumus 

Laivyninkystėje
New Yorko Industrinių Uni

jų Tarybos, CIO, sekretorius 
Saul Mills pasiuntė laišką se
natoriui I larry S. Truman, pir
mininkui Senato Komit. Tyri
nėjimui Apsigynimo Progra
mos, raginant nuodugniai išty
rinėti persiuntimą reikmenų 
mūsų šalies ginkluotoms jė
goms ir talkininkams.

Laiške, kurio kopija pasiųs
ta ir prezidentui Rooseevltui, 
reikalaujama tirti tos laivinin
kystės vedėją admirolą Land. 
Unija kaltina admirolą, kad, 
vietoj rūpintis pastatyti dau
giau laivų ir panaudoti esamus 
laivus pristatymui reikmenų 
frontams, admirolas išeikvo
ja daugiau energijos •daužy
mui unijų, ant kurių atakomis 
jis norįs pridengti savo kaltes 
ir klaidas.

Motery Užpuoliką Sulaikė 
Po $25,000 Kaucijos

Eugene Levine, prisipažinęs 
užpuolęs apie 100 moterų bė
giu pastarųjų keturių mėnesių, 
sulaikytas teismui po 25 tūks
tančių dolerių kaucija. Teis
man jį atlydėjo 10 detektyvų, 
kad apsaugot nuo keršto tų 
moterų ir jų giminių vyrų.

Frank Bielinda rastas kie
me be sąmonės. Jis iškritęs ar 
iššokęs pro tą patį langą, pro 
kurį jo žmona grąsino iššokti 
ir kūdikį išmesti pereito kovo 
4-tą, nuo ko ji ir dabar tebe
laikoma ligoninėje, o kūdikis 
prieglaudoj. Jie gyveno 448 
E. 105th St., N. Y.

Nugriovimo 2-ros Avė. auk
štojo gelžkelio priežiūra pa
vesta New Yorko miesto pre
zidentui Nathan.

Po pamatymo naiijo Sovietų judžio “Partizanų (Briga
da” Mrs. Maxim Litvinov, Sovietų Sąjungos ambasa
doriaus žmona, sveikina Maurice Maurer, Stanley Te
atro direktorių. Viduryje matosi Joseph Burstyn, kuris 
tvarko filmos rodymą Amerikoj. Mrs. Litvinov pareiš
kė, kad “toks dalykas geriau supažindina i'su Rusijos 
žmonėmis. Aš linkiu, kad kiekvienas amerikietis ją 
pamatytų.” Filmą pradėta rodyti 13-ta bal. Stanley 
teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke, ir dar bus ro
doma neribotą laiką.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842 ;

Sveiksta
Pereitą visą savaitę sunkiai 

sirgo E. Mėnkeliunienė. Ją su
ėmęs koks tai kaulus, raume
nis ir sąnarius geliąs “šaltis”. 
Dabar sveiksta, tik labai no
rinti miego iki išsiilsės nuo 
buvusio prikankinimo skaus
mais.

Karinės įstaigos pareišku- 
sios pageidavimą, kad turin
tieji šautuvų ir tyrinėjimams 
vartojamų instrumentų atiduo
tų juos armijos reikalams, 
kur jie būtų naudingi suvarto
ti.

Teatrams Gręsia Streikas

Dr, J. J. Kaškiaučiuf
Telefonas: flUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
4rtl Chester Avenut* 

NEWARK, N. J

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

nedavusios

kaip sako 
Chaiken,

Teatrų valytojai yra pasi
ruošę šaukti streiką, jeigu ne
bus pakelta algos. Iki šiol ves
tos derybos su teatrų savinin
kų organizacija 
pasekmių.

Teatrų valytojai, 
unijos viršininkas
tūli tebedirba už $14.75 ir iki 
$17.75 per savaitę; porteriai 
gauna nuo 23.50 iki $26.50.

Manoma, kad dėl streiko 
apie 40 teatrų didžiajame 
New Yorke turėtų užsidaryti, 
nes organizuoti aktoriai ir mu
zikantai atsisakytų eiti darban 
pro pikietus.

Menininkai Sudarė Savo
Programų Komitetą

Esant daugybei pareikalavi
mų menininkų visokioms karui 
remti programoms, tūliems iš 
menininkų pasidarė neįmano
ma suspėti ne tik patarnauti, 
bet net atsakinėti. Tuo tikslu 
menininkai įsteigė savo komi
tetą, kurio centras randasi 2 
W. 45th St., N. Y. Viršinin
kais yra Bert Lytell, James 
Sauter, Lawrence Tibbett ir 
Blanche Witherspoon.

Fotografas 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

K senų 
n a ujus 

ir JKįHffiraigHL sudarau
rikoniškais

BB kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tei. GlJemuoro 6-6191

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENŪ ir SvNAI
Jūs mokėsite už rakandus, d ne už išrodymą

Jonas Uniformoje
Užvakar, (bal. 24) tapo pa

šauktas į vaiską Jonas Kulas 
(Kulikauskas). Jis pastaruoju 
laiku dirbo1 Bridgeporte; anks
čiau buvęs brooklynietis. Tai 
buvo rimtas, sąmoningas jau
nuolis ir Brooklyne turėjo 
daug draugų' bei pažįstamų.

Petras.

Vyrą Registracija
Šio mėnesio 25, 26 ir 27-tą 

įvyks registracija visų vyrų 
tarp 45 ir 64 metų, kurie ne
tarnauja kariuomenėje.

Registruosis piliečiai ir ne 
piliečiai.

Paskutinę dieną, 27-tą, nuo 
7 ryto iki 9 vakaro.

BŪKIT SAVO BALIUJ
“ • :-------------------- ---------------------------------- '

“Laisvės” Radio Programos Klausytojai!

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą

Įvyks šį Sekmadieni

Gegužės 3 May
Pradžia 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

AMERIKOS LIET. PILIEČIU KLIUBO SALĖJE
280 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Gera Muzika Šokiams

Skaitlingai dalyvaukite šiame baliuje, padėkite pa- 
laikyti Laisvės Radio Programą.

ftį bailų rengia Brooklyno laisvės Radio Kliubas.

_ IT’S JUST TIK! V 
FINDING MONEY!

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
010 WATCH I

• DEAN V
15 jewels:A ...a /.

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
itrtT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
• . * I

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyneštai 

adresa8;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




