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niu laiku hitleriečiai nužudė

nimą

Užsiregistruokite Cukraus Pirkimui

korteles gali-

I vo Kolonija n* įvede baisiausią visoke 
(1pą išnaudojimą. Vokiečiai okupantai i

rus nuo to didžio pramon

pirkimui pa- 
Registracija 

ketvirtadienio,

Jei ne, tai pasiskubinkite.
Suvažiavimas įvyks gegužės 

10 dieną Čikagoje. Brooklynie^ 
čiai dar irgi tur būt nėra su
rinkę savo pilnos kvotos — 
$200. Pasiskubinkime!

Kearny, N. J. — Nuleis
ta ant vandens keturi bai
giami statyt ir įrengt Ame
rikos kariniai laivai-naikin- 
tuvai. •

London, geg. 4. — Angli
jos orlaiviai bombomis pieš 
kino Hamburgą, Vokietijoj 
sukėlė daug gaisru ir spro 
girnų. Kiti anglų orlaiviai
atakavo kariniai svarbius 
nacių punktus šiaurinėje 
Franci joje.

Grigaitis rašo, kad Bago- 
čius tapęs išrinktas SLA prezi
dentu.

Bet SLA narių balsavimai 
oficialiai dar neskaityti. Tai iš 
kur Grigaitis žino ? Kas at- 
plėšdinėja vokus, kuriuose 
kuopos siunčia balsavimus?

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad kai kurie jų “ofensyvos 
veiksmai buvę pasekmingi” 
prieš Sovietus. '* I

Net ir New York “Times” 
išgiria Sovietų Sąjungos prem
jero, Stalino, kalbą. Savo edi- 
toriale (šeštadienį) šis dien
raštis pareiškia, kad Stalinas 
pirmu kartu viešai pasauliui 
prasitarė, jog dar šiais metais 
Hitleris galima sunaikinti, nu-

“Hitlerininkai negali apgau
dinėti ir nugązdi.nti Lietuvos 
žmonių. Nes lietuvių tauta jau 
ne pirmą kartą susitinka vei
das veidan su savo mirtinu
priešu — vokišku okupantu. 
Vokiečiai įsiveržėliai visuomet 
susitiko stiprų, pasipriešinimą 
iš lietuvių tautos, 

i
“Atsiminkit garbingąją mū

sų istoriją, "kurios didelė dalis

Balsas.
Gavome Puikių Atvaizdų.
N. Y. “Timeę” Apie Pa

galbą SSSR.
Ar Jau Sveikinote “Vilnį”?

Rašo R. MIZARA

Ar jau prisidėjote su dole
rine “Vilnies” dienraščio ben
drovės šėrininkų suvažiavimui

kiškus užpuolikus. Turėkit 
akyse didvyrį Keistutį, kurio 
visas gyvenimas buvo paauko
tas kovai su kryžiuočiais.

“Atsiminkit Pilėną, kuni
gaikštį Margį ir nepamiršta
mus Gražinos žygius. Atsimin
kit galingąjį Vytautą, atsimin
kit Žalgirį, kur lietuviai, eida
mi su slavais — rusais, len
kais, cechais, — uždavė mirti
ną smūgį vokiškiems kryžuo- 
čiams, besiveržiantiems į ry
tus.

“Ir šiandien lietuviai kovoja 
prieš vokišką fašizmą išvien 
su didžiąja rusų liaudimi, iš
vien su visomis Sovietų Sąjun
gos tautomis, išvien su viso 
pasaulio laisvę mylinčiais žmo
nėmis! . . .”

Be to, “Times” pareiškia 
dar vieną svarbų, dalyką: 
ginklai, kuriuos Amerika siun
čia Sovietams, yra gerai su
vartojami. Sovietų raudonar
miečiai, vadinasi, žino, kaip 
juos vartoti prieš žmonijos 
priešą. Todėl laikraštis šitaip 
užbaigia savo įvedamąjį:

“Mes privalome ir toliau 
duoti pagalbos, kiek tik mes

Tai žodžiai iš atsišaukimo, 
kurį lietuvių tautos atstovai, 
suvažiavę į Maskvą prieš sa
vaitę laiko, priėmė ir paskelbė 
lietuvių tautai per radiją ir 
per spaudą.

Tai gražūs, patrijotiški žo
džiai, uždegą kiekvieną lietu
vį, nepaisant, kur jis gyvena, 
meile mūsų tautai, meile lais
vei, pasirįžimu kovai pries ru
dąjį žvėrį, prieš, fašizmą, prieš 
hitlerininkus Lietuvos okupan
tus, prieš civilizacijos ir visos 
žmonijos priešus.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 5, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio

Pilnai sutinkame ‘ su šia 
“Timeso” pareikšta mintimi, 
šū jo šita linija. Bet mes ma
nome, kad neužtenka Sovietų 
Sąjungai gelbėti tik ginklų — 
orlaivių, tankų, kanuolių — 
teikimu.

Mes manome, kad Amerika 
ir Anglija tuojau turėtų atida
ryti antrąjį frontą. Nes tas ati
trauktų vokiečių kariuomenės 
iš Rytų Fronto, nes tas užtik-

Hitlerio armijų sunaiki- 
dar šiais metais!

KRISLAI
Atsiminkit Pilėną, Margį, 

Gražiną! . . .

V n, inrj T ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
O. 1 UO V Lo?) Telefonas STagg 2-3878

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVU ATSIŠAUKIMAS I VISUS 
LIETUVIUS ŽUT-BUTINIAI KOVOT PRIEŠ HITLERIEČIUS

Japonai Jau Užėmė 
Mandalay, Burmoj

Pasiekė Punktą 30 Mylią 
Nuo Chinijos Ruhežiaus

Šaukia be Jokio Pasigailėjimo
Mušt Lietuvių Tautos Naikin

tojus, Vokiečius Įsiveržėlius

Raudonarmiečiai Stengsis 
Sumušt Hitlerį Šiemet

Sovietai, o ne Hitleris Ves Pavasario Ofensyvą, Sako 
“Pravda”; Nacią Grasinimai tai “Juokdario Pasaka”

London. —Jungtinės Tau
tos pripažįsta, kad japonai 
užėmė Mandalay miestą, 
Burmos sostinę, turėjusią 
apie 200,000 gyventojų. 
Mandalay dabar paverstas 
griuvėsiais ir degėsiais. Su
naikinta beveik visi istori
niai rūmai.

Japonai iš Lashio pasiekė 
Kutkai, tik už 30 mylių nuo 
Yunnano, Chinijos provin
cijos. Siaučia įtūžę mūšiai 
tarp chinų ir anglų iš vie
nos pusės, ir japonų, iš an
tros, ties Monywa, į pietų 
vakarus nuo Mandalay, ir 
Shwebo, į šiaurius nuo jo.

Gręsia chinam apsupimas 
Taungoyi-Loilem sritvj, bet 
chinai stengsis palaipsniui 
ištraukt savo kariuomenę iš > 
ten. jei matys tiesioginį pa/ 
vojų.

AMERIKOS LAKŪNAI
SKAUDŽIAI SMOGĖ \
JAPONAM LASHIO J

Amerikiečiai savanoriai! 
lakūnai ir chinai įnirtusiai 
bombardavo japonų orlai
vius, įvairius pastatus ir 
sandėlius Lashio mieste; 
susprogdino vieną karinį 
sandėlį ir užkūrė daug gais
rų.

Anglų indų kariuomenė,' 
vartodama tankus ir kanuo- 
les, užmušė bei sužeidė di
delį skaičių japonų.

Šiaurinėje Burmoje per 
mūšius japonai prarado vi
są ketvirtadalį savo kariuo
menės.

Smarkėja Jugoslavų 
Kova prieš Fašistus

Naciai Jau Išžudė 30,000 Lietuvių; Naikina Mūsų 
Kalbų ir [Bando Išnaikint Pačius Lietuvius,

Bet tai Nepavyks Tiem Bestijom

Istanbul, Turkija. — Spe
cials talkininkų agentas, 
perbėgęs iš Jugoslavijos, 
pranešė apie didėjančias 
žmonių kovas ten prieš vo
kiečius ir italus įsiveržėlius.

Hitleris atsiuntė dar vie
ną savo armijos diviziją 
malšint jugoslavus, serbus, 
kroatus ir komunistus par
tizanus ir sukilėlius. Auga 
generolo Michailovičo par-; 
tizanų armija . /

Dabar našiai laiko 80,00t) 
savo, italų, vengrų, bulgak 
rų ir kroatų-parsidavėlių 
kariuomenės prieš jugosla\ 
vu s.

. Jugoslavai taip sabota- 
žuoja darbus, kad fabrikai 
ir dirbtuvės dabar tepaga- 
mina tiktai vieną dešimta
dalį dirbinių, lygint su pirm 
kariniais laikais.

Jugoslavai atsisako kal
bėt vokiškai ar itališkai; to
dėl įsiveržėliai turi visus 
reikalus atlikt vietinėmis 
3erbų ir kroatų kalbomis.

Maskva, bal. 30
Lietuvių tautos atstovų susirinkimas 
Maskvoj išleido sekamą atsišaukimą:

ATSIŠAUKIMAS
Broliai ir Seserys!
Vokiečių fašistų gaujos užpuolė So

vietų kraštą, kaip vagys ir plėšikai. Pur
vinasis hitleriečių batas trempia myli
mąją mūsų tėvynę, nusmerkdamas lie
tuvių tautą neapsakomom kančiom, 
mirčiai, kartuvėm, vergijai ir badui. 
/ Nuo to laiko, kai jie įsiveržė ir užėmė 
'Lietuvą, hitleriečių šaikos išžudė, pagal 
dar nepilnus skaitmenis, daugiau kaip 30 
tūkstančių Lietuvos piliečių; daugiau 
kaip 120 tūkstančių lietuviu jie sugrūdo 
i kalėjimus ir koncentracijos stovyklas 
bei pergabeno Vokietijon i verstinus dar
bus.

, šiuose neįtikėtinai dideliuose skaitme- 
\nyse dar nėra įtraukta tie, kurie mirė 
nuo ligų, hitleriečių okupantų užneštų į 
mūsų šalį.

Hitleriečiai, tie ainiai barbarų kry
žiuočių, dar karta stengiasi išnaikint lie
tuvių tautą, ruošdami jai likimą senovės 
lietuvių genčių ir Mažosios Lietuvos.

Tapub Tarybine Respublika, pagal sa
vo žmonių valią, ir susidėjus su Sovietų 
Sąjunga, Lietuva gavo tikrą nepriklau
somybę ir pasiekė aukščiausios ir pažan
giausios rūšies valdžią.

NACIAI NAIKINA LIETUVIŲ . 
KALBĄ IR KULTŪRĄ

Vokiečiu fašistai visai sunaikino Lie
tuvos nepriklausomybę ir valstybę ir pa
vertė ją į savo provinciją, kurią valdo jų į 
kariai smogikai.

Tarybų Lietuvoje buvo pradėtas milži
niškas darbas plėtimui tautinės lietuvių 
kultūros, panaikinimui beraštiškumo, ir 
šalis buvo praturtinta Mokslų Akademi
ja, Filharmonijos simfonija ir daugeliu 
kitų mokslo ir meno įstaigų. Vokiečių 
fašistai naikina lietuvių kultūrą, uždaro 
aukštesnes švietimo įstaigas ir įvairias 
meno ir mokslo šakas arba paverčia jas 
temdinimo lizdais. •
r Jie begailestingai naikina lietuvių kal

ybą. “Su šaknimis išraut visa, kas yra 
lietuviška,” — toks tai yra jų obalsis, 
kurį vokiečiai plėšikai paskelbė Klaipė
dos krašte ir Rytų Prūsuose, o dabar jie 
tą obalsį vykdo ištisoj Lietuvoj.
HITLERIEČIAI PLĖŠIA LIETUVIŲ 

' ŪKĮ IR PRAMONĘ
Pramonė šuoliais šoko pirmyn jaunoj 

Tarybinėj Lietuvoj. Pirmaisiais jos me
tais daugiau kaip 100 tūkstančių darbi
ninkų gavo darbus, ir nedarbas išnyko. 
Sparčiai žengė pirmyn Lietuvos miestų 
statyba ir jų plėtojimasis; pagerėjo dar
bo žmonių būklė šalyje. Kokie 70 tūks
tančių valstiečių gavo žemės, pinigų ir 
paskolų, kad galėtų įsikurt ant tos že
mės.

Lietuvos žmonės dirbo sau ir pradėjo 
statyt džiaugsmingą ateitį savo gimtaja
me krašte. '

Vokiečių fašistai pavertė Lietuvą i sa- 
zvo kolonija ir įvedė baisiausią visokerio- 

nai-1

kiną lietuvių pramones, plėšia Įrengimus 
iš fabrikų ir dirbtuvių, atima lietuviams 
darbininkams pragyvenimo šaltinius ir 
siunčia Lietuvos piliečius i prievartos 
darbus Vokietijoj.

p Tie užgrobikai atima paskutinę duo- 
(nos plutą iš valstiečių. Visa Lietuva tu- 
įri prakaitiniai dirbti, kad užlaikius Hit
lerio plėšikų ir žmogžudžių armiją. Už 
Liudus ir mėsą okupantai apmoka lietu
viams bevertėmis ostmarkėmis.

ATIDUODA LIETUVIU ŽEMĘ 
VOKIEČIAMS

Lietuvos valstiečių žemė jau pažadėta 
vokiečiams fašistiniams žudikams, ir ati
minėdami žemę iš lietuvių valstiečių, hit
leriniai lupikai jau pradėjo dalint ją tarn 
vokiečių kolonistų ir tų, kurie btivo iš
vykę Vokietijon, bet dabar vėl sugrįžo 
Lietuvon.
UŽPLŪDO LIETUVĄ NEDORYBĖMIS 

IR LIGOMIS
( Fašistiniai barbarai atnešė Lietuvon 
I dar negirdėtas nedorybes. Jie žagina 

mergaites ir moteris, skleidžia šlykščią
sias ligas tarp mūsų žmonių.

Apkrečiamos ligos siaučia Lietuvoje. 
Vokiečiai užgrobikai nuodija mūsų žmo
nių sielą. Su pagalba melų ir apgaulių, 
grūmojimų ir papirkimų, jie rekruotuoja 
sau šnipus ir išdavikus iš šalies gyven
tojų tarpo. Jie sėja purviną rasinę ir 
tautinę neapykantą Lietuvoje, besisteng
dami paslėpt nuo gyventojų tai, kad fa
šistiniai vokiečių grobikai ir jų lekajai— 
savo šalies išdavikai — yra vieninteliai- 
ir karčiausi lietuvių tautos priešai.

Bet hitleriečiai nepajėgs apgauti ir į- 
gąsdinti Lietuvos žmones. Tai jau ne 
pirmą, kartą tie žmonės stoja akis akin 
su mirtinu savo priešu — vokiečiais oku
pantais. Bet vokiečiai įsiveržėliai kiek
vieną sykį susidūrė su atkakliu pasiprie
šinimu iš lietuvių pusės.
ATSIMINKIME GARBINGĄ SAVO IS
TORIJĄ IR LIETUVIŲ DIDVYRIUS
Atsiminkime mūsų garbingą istoriją, 

kurios žymi dalis aprašo lietuvių kovas 
prieš vokiečiu^ įsiveržėlius. Atsiminkime 
skaistų paveikslą didvyrio Keistučio, ku
ris per visą savo amžių kovėsi prieš kry
žiuočius. i !

Atsiminkime Pilėną, kunigaikštį Mar
gį ir nepamirštamus Gražinos žygius. 
Atsiminkime galingąjį Vytautą, atsimin
kime, kaip ties Žalgiriu lietuviai drauge 
su slavais — rusais, lenkais ir cechais— 
kirto mirtiną smūgį vokiečiams kryžiuo
čiams, besibriaujautiems Į rytus.

Ir šiandien lietuviai kovoja prieš vo
kiečių fašizmą, veikdami išvien su didžia 
msų tauta, drauge su visomis Sovietų 
Sąjungos tautomis, sykiu su visomis lais- 
vę-mylinčiomis tautomis ištisame pasau
lyje.

SUKILKITE Į ŠVENTĄ KOVĄ! .
Broliai ir seserys, lietuviai ir lietuvai

tės, visi, kurie branginate ateitį Lietuvos 
ir lietuvių tautos!

Sukilkite į šventą kovą prieš hitlerie
čius užgrobikus!

Stiprinkite suvienytą prieš-hitlerinį 
(Tąsa ant 2-ro puslapio)

Maskva. — Raudonarmie
čiai per savo susirinkimus 
visame 2,000 mylių fronte 
.prisiekė vykdyt Stalino įsa
kymą jau šiemet galutinai 
sumušt hitleriečius.

“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos vyriausias 
laikraštis, rašo, kad grąsi- 
namoji vokiečių pavasario

ofensyvą, tai yra tiktai 
“juokdario pasaka.” “Prav
da” sako: “Raudonoji Ar
mija ves pavasarinę’ ofensy
vą,” d ne naciai.

Pavasario poriniai buvo 
laikinai apstabdę raudonar
miečių žygius pirmyn, bet 
neužilgo jie bus vėl pasmar
kinti.

Hitleriečiai Sušaudė 55 
Prancūzus įkaitus

Sovietų Armija Prasi
grūmė pro Charkovą

Vichy, Franc. — Naciai 
Lille mieste, užimtoje Fran
ci jos dalyj, sušaudė 55 frah- 
cūzus įkaitus - imtinius už 
tai, jog neseniai kiti fran
cūzai užmušė du vokiečių 
kareivius. -— Tai paskuti- jas įoo myHu j pietų vaką- 
mu laiku hitleriečiai nužudė ,
jau per 20Q nekaltų įkaitų miesto Doneco srityje,

London. — Maršalo Simo 
Timošenko komanduojama, 
Raudonoji Armija Ukraino
je prasigrūmė pro Charko
vą į pietus ir įvarė kylį į 
fašistų apsitvirtinimų lini-

už kitų žmonių pasimojimus 
aht vokiečių. ' _

SUARDŽIUS PRANCŪ
ZAMS TRAUKINI ŽU

VO 15 NACIŲ
Vichy, Franc. — Nežino

mi francūzai suardė karinį 
vokiečiu traukinį Norman
dijoj, šiaurinėj Francijoj. 
Žuvo 15 nacių kareivių. Ki
tas hitleriečių traukinys su
ardytas Bretigny, į pietus 
nuo Paryžiaus.

kad- neoficialiai pranešama
Tie raudonarmiečiai "da

bar kau jasi su priešais vie
noje vietoje tarp Poltavos 
ir Dniepropetrovsko, gaila 
toli į vakarus nuo Charko
vo.

Rhode Island Miškai 
Buvę Tyčia Padegti

Italijoj Sušaudyta Daug 
Fašistą Veikėju

Maskva. — Sovietų Žinių 
Biuras praneša, jog “balan
džio pabaigoj Italijoj buvo 
areštuota ir sušaudyta daug 
žymių fašistų partijos at
stovų.

“Manoma, kad jie buvo 
suimti už tai, kad priešino
si siuntimui italų kariuome
nės į Sovietų-vokiečių karo 
frontą ir reikalavo, kad Ita
lija tuojaus pasitrauktų iš 
karo.” z

Providence, R. I. — Gaiš 
rai, apėmę 60 ketvirtainių 
mylių miškų Richmondo 
srityje, Rhode Islande, buvo 
tiksliai užkurti, kaip įtaria 
tenaitinė policija. Ji krei
pėsi į New Yorko policiją, . 
kad pakamantinėtų new- 
yorkiečius automobilistu^ 
kurie, būdami toj srityj, 
pirko žvakių.

Angly Orlaiviai Pleški
no Hamburgą

Washington. —Pirmadie- galės {registruot ir gaut at
skiras korteles kiekvienam 
visos šeimos nariui.

Registravimąsis cukraus 
pirkimui įvyks artimiausio
se viešose mokyklose^ Mena
ma, kad vietoj po pusę sva
ro per savaitę, tai bus par
davinėjama po svarą kas 
dvi savaitės.

Kurie dabar neužsiregis 
truos, tai sutrukdys sau cu 
kr? v s gavimą per porą sa 
vaiČių.

nį visose Jungtinėse Valsti
jose prasidėjo registravima
sis cukraus 
gal korteles, 
tęsis iki šio 
{imtinai.
’ Pagal tas
ma bus gaut pirkt cukraus 
po pusę svaro per savaitę 
pavieniui, taipgi kiekvie
nam šeimos nariui. Bile vie
nas suaugęs šeimos narys
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Lietuvių Tautos Atstovų Balsas
Kaip skaitytojas matys, šiame “Lais

vės” numeryje telpa lietuvių tautos at
stovų atsišaukimas į Lietuvos žmones ir 
viso pasaulio lietuvius. Lietuvos vyriau
sybė, Lietuvos žmonių geriausieji sūnūs 
ir dukterys, kuriems pavyko pasitrauk
ti iš Lietuvos pirmiau negu rudasis žvė
ris ją užpuolė, susirinko į Maskvą kon- 
ferencijon ir svarstė Lietuvos išlaisvini
mo reikalus. Apsvarstę, aptarę svarbiuo
sius dalykus, jie priėmė atsišaukimą ir 
paskelbė per radiją ir spaudą, kad pa
saulis matytų ir girdėtų.

“Mirtis vokiškiems okupantams! Mir
tis lietuvių tautos pardavikams, Kubiliū
nams išsigimėliams! Tegyvuoja lietuvių 
tauta, kovoj an tL už laisvę! Tegyvuoja 
laisva Lietuva!” — tai centriniai šūkiai, 
dominavę konferencijoje ir esą lūpose 
visų laisvę mylinčių lietuvių.

Kuo gi mes, Amerikos lietuviai, galime 
prisidėti prie realizavimo šitos konferen
cijos nutarimų?

Šiuo metu mes galime ryškiausiai pri
sidėti —duosnesniu rėmimu Raudonosios 
Armijos kovotojų, rinkimu aukų Sovietų 
Sąjungos liaudžiai gelbėti.

Šiuo Šiuo metu mes galime prisidėti 
prie realizavimo tų konferencijos nutari
mų dar didesne kova prieš hitlerininkus, 
vedančius nacišką propag^jidą Amerikos 
lietuviuose!

Mes galime prisidėti prie lietuvių tau
tos atstovų pasimojimų Lietuvą išlaisvint 
didesne vienybe visų anti-fašistų, visų 
laisvę mylinčių žmonių Amerikoje.

Mes galime prisidėti sropesniu* Ameri
kos karinių pastangų rėmimu ir reika
lavimu, kad būtų atidarytas antras fron
tas Europoje, nes tas užtikrintų Hitlerio 
sunaikinimą dar šiais metais. Tas užtik
rintų Lietuvos išlaisvinimą dar šiais me-

< tais!
'Taigi, uolesnin darban! Barbarų oku

puota mūsų tėvų žemė mus šaukia!

Teisingumo Ministeris ir Ne- 
angliškoji Spauda

Jungtinių Valstijų teisingumo depart
ment!) ministeris (arba generalinis pro-* 
kuro ras) Francis Biddle, pareiškė, kad 
jis nemanąs varžyti arba uždarinėti ne- 
angliškus (kitakalbiškus) laikraščius, 
kurie yra lojalūs šiam kraštui, kurie sti
prina Jungtinių Valstijų krašto karines 
pastangas. Tuo reikalu mes gavome iš 
teisingumo departmento sekamą prane
šimą: ,

“Jungt. Valstijų Generalinis Prokuro
ras Biddle šiandien sakė, kad Federalė 
Valdžia neketina įsimaišyti į reikalus 
laikraščių, kurie yra lojalūs Jungt. Vals
tijoms, nepaisant kalbos, kurioje tie laik
raščiai yra spausdinami.

“Generalinio Prokuroro pranešimas 
buvo pareikštas telegramoje kongresma- * 
nui Samuel A. Weiss, iš Pittsburgho, ku
ris telegrafavo p. Biddle, kad ‘daugybė 
skelbimų kompanijų jau sustabdė skel
bimus svetimų kalbų laikraščiuose,’ ma
nydami, kad Teisingumo Departmentas 
planuoja uždaryti laikraščius svetimose 
kalbose. 1

Siūlo 90 Procentų Ap- 
* taksuot Viršpelnius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždas ir finansiniai 
žinovaNš kongreso lėšų ko- 
jniteto priėjo išvados, kad 

, reikia karinius viršpelnius 
aptaksuoti 90 p r o c entų 
aoelnai. Viršpelniais būtų 
skaitoma pelnai viršijanti 5 
iki 8 procentų.

“Generalinis Prokuroras sekančiai. at
sakė: ‘Kongresmanui Samuel A. Wqiss, 
Pittsburgh, Pennsylvania: Teisingumo 
Departmentas nenusistatęs uždaryti sve
timų kalbų spaudą. Pilnai bus apsidirbta 
su nelojaliais laikraščiais, nepaisant kal
bos, bet lojalūs Jungt. Valstijų laikraš
čiai nesulauks jokio Valdžios įsimaišy
mo. Pasirašė Francis 'Biddle, Generali- 
jiis Prokuroras.’ ”

Gerai padarė Mr. Biddle, patiekdamas 
tokį savo nusistatymą. Jis, mūsų nuomo
ne, yra teisingas ir, jei tik bus tinkamai 
gyveniman realizuota, pasitarnaus mūsų 
kraštui karą laimėti.

Susiregistravimas Cukrui Pirktis
§iomis dienomis Amerikos žmonės su- 

siregistruoja tam, kad gauti korteles, 
pagal kurias jie galės pirktis cukraus. 
Šis susiregistravimas — vienas karo po
žymių, vienas tų požymių, kurie pasako, 
kad turime taupytis, turime ekonomizuo- 
tis, nes karo laikotarpis to iš mūsų rei
kalauja.

Nereikia nei aiškinti, kad ir daugiau 
bus r a c i j onalizacijų, porcijonavimų. 
Greitu laiku manoma tas pats padaryti 
su gazolinu (rytinėse valstijose). Paskui 
gal seks drabužis, gal ir kiti gyvenimo 
reikmenys bei produktai.

Gyvename karo laiką, kuris iš mūs rei
kalauja visą dėmesį kreipti karui, fron
tui, mūsų kariuomenei, ginklams, kanuo- 
lems, šautuvams, orlaiviams, tankams. 
Nekaip tas pasakymas skamba, bet šian
dien jis' yra vienas svarbiausiųjų. Nes . 
jeigu mes gyvensime senoviškai, jeigu 
mes nekreipsime dėmesio į karą, tai prie
šas mus užpuls, pavergs ir tuomet turė
sime daugiau aukotis, tuomet priklausy
sime nuo priešo malonių, nuo juodojo 
fašistinio diktatoriaus malonių. Tad ge
riau yra pasiaukoti biskelį dabar, bet 
nebūti vergais; geriau pasiaukoti dabar, 
bet neleisti priešui fašizmui pavergti 
mūsų kraštą ir visą pasaulį.

Aišku, mes privalome žiūrėti, kad ra- 
cijonalizavus maisto produktus (prade
dama su cukrumi), racijonalizacija turi 
būti pravesta padoriai, gražiai, kad joki 
šmugelninkai, joki spekuliantai iš to ne
pasinaudotų; kad joki pelnagrobiai iš to 
negalėtų susikrauti sau milijonų dolerių.

Virš 100,000 Kopijų! • -
Amerikoje išeidinėja angliškas dien

raštis “Daily Workeris.” Sekmadieniais 
išeina specialė laida, lyg ir dalis “Daily 
Workerio,” pavadinta “Sunday Worker” 
(Sekmadieninis Darbininkas). Tai įdo
mus turiningas laikraštis. Mokantieji an
gliškai skaityti, gali užsisakyti ant syk 
“Daily Worker” ir “Sunday Worker,” bet 
jei tatai nėra praktiška, tax galima užsi
sakyti bile kurį iš jų paskyrium. Aišku, 
“Sunday Worker” yra pigesnis, nes jis 
tik savaitraštis. Ir todėl buvo sukoncen
truota jėgos kiek galint daugiau “Sun
day Workeriui” išplatinti, paskleisti po 
visą šalį. Susiorganizavo specialės pla
tintojų grupės, pasivadinusios “Browde- 
rio brigadomis” (Browder brigades).

Na, ir štai pereitą sekmadienį “Sun
day Worker” .paskelbia, kad šiuo metu jo 
išsiplatina daugiau, kaip 100,000 kopijų 
kiekvienos laidos!

Tai didelis pasiekimas. Didelis laimėji
mas. Nes tas žodis, kurį “Sunday Wor
ker” šiandien skelbia, yra labai reikalin
gas .suprasti kiekvienam darbo žmogui. 
Tą medžiagą, kokią skaitytojas ras “Sun
day Workeryje,” jokiam komerciniam 
laikraštyj jos neras.

Bet tik tuo, kas iki šiol pasiekta, ne
pasitenkinama. Pereito sekmadienio 
“Sunday Worker” skelbia ,kad dabar bus 
einama prie tolimesnių laimėjimų pasie
kimų. Nuo dabar “Sunday Workerio” 
platintojai dės pastangų, kad savaitraštį 
dar labiau- platinti, kad su šių metų 
Darbo Diena jo’ cirkuliacija pasiektų 
150,000 egzempliorių.

Gražus pasimojimas! Nereikia nei sa
kyti, kad jis galima lengvai realizuoti.

Kurie galite angliškai skaityti, turėtu
mėt užsisakyti šį puikų savaitraštį tuo
jau!

Dabar nuo $20,000 pelno 
turėjo būt mokama valdžios 
iždan 35 procentai, nuo 
$5,00,000 — 60 procentų ir

Per kreivą ii* dvilypę 
knygvedystę didžiosios 
kompanijos nusukdavo daug 
privalomų taksų šaliai gin
ti. Manoma, kad pagal nau
ją planą geriau galima būtų 
išrinkt mokesčius nuo virš
pelnių.

Maskva, geg. 3. —- Sovietai 
per dvi dienas sunaikino 100 
nacių orlaivių.

** Jum x**

Lietuvių Tautos Atstovai Šaukia 
Visus Lietuvius Žūt-Būtinai Ko

vot prieš Nacius Užgrobikus
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

frontą lietuvių tautos; stiprinkite kovos 
komitetus prieš okupantus.

Tėvynė spręs apie kiekvieną patriotą 
sulig to, kaip jis kovojo prieš vokiečius 
okupantus.

Pasmarkinkite partizanų karą Lietu
voje! f ' i. ! ■' • r|H

Tegul partizanų kova pavirsta į visa- 
tautiniai platų žmonių karą prieš fa
šistus grobikus;
BEGAILESTINGA naikinimo ko

va PRIEŠ HITLERIEčlVS♦
Nerodykite jokio pasigailėjimo hifle- 

; piečiams okupantams ir jų pakalikams!
Naikinkite juos, kur tik galima!
Darbininkai! Sabotažuokite ginklų dir

bimą; gadinkite mašinas ir įrengimus. 
Kurkite kovingas organizacijas!

Nesileiskite išsiųsti fašistinei! Vokie
tijon, į. nugarą laužančius darbus; nesi
duokite rekrutuot į hitlerinės policijos ir 
armijos eiles!

Valstiečiai! Nevykdykite fašistų įsa
kymų; atsisakykite dirbti hitleriečiams. 

i Neleiskite, kad bent vienas Vokietys ko- 
/ lonistas terštų Lietuvos žemę.
Į .Naikinkite juos be gailesčio; deginki
te jų namus!

Lietuvos žemė, priklausė ir visuomet 
priklausys lietuvių tautai!

Slėpkite maisto produktus nuo fašis
tinių plėšikų.

Neparduokite nieko už ostmarkes!
/ Sprogdinkite kelius ir tiltus; verskite 

iš bėgių traukinius, vežančius kariuome
nę, karo reikmenis ir maistą vokiečių ar- 
mijai.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVOS 
MOTERIS

Lietuvės moterys! Sulaikykit savo sū
nus, vyrus ir brolius nuo išsiuntimo į 
Vokietiją, kur jų tikrai laukia mirtis.

Priešinkitės jų mobilizavimui karau.
Žinokite, kad vokiečiai nori atimti jū

sų globėjus. .
Neleiskite jiem tatai padaryti!
Broliai ir seserys, lietuviai ir lietuvai

tės! •*!,'! i
Mes žinome jūsų kančias ir kankini

mus. Mes girdime jūsų agonijos klyks
mus po vokiečių fašistų jungu.

Išlaisvinimo valanda jau arti.
Tikras ateinančios pergalės laidas yra 

žodžiai, kuriuos tarė vadas Sovietų Są-’ 
jungos tautų, Stalinas:

“Jau netoli ta diena, kada Raudonoji 
Armija, droždama smūgius kaip kūjais, 
nutrenks nuožmiuosius priešus nuo Le
ningrado, išvys juos iš miestų ir kaimų 
Baltgudijos ir Ukrainos, Lietuvos if Lat
vijos, Estijos ir Karelijos, išlaisvins So
vietinį Krimą, ir raudonosios vėliavos 
vėl pergalingai užplevėsuos virš visos 
Sovietų šalies.”

Lietuvos sūnūs ir dukterys!
. Pirmyn į mūšį, dėl pilpos pergalės 

prieš priešą!
Mes sveikiname Lietuvos partizanus 

kovotojus ir visus čampionus, kurie gru
miasi prieš vokiečius fašistus okupantus. 
/ Mes sveikiname Amerikos lietuvius, 
brolius ir seseris, kurie teikia paramos 
kovai dėl lietuvių tautos išlaisvinimo!

Mirtis vokiečiams okupantams!
v Mirtis išdavikams lietuvių tautos, iš
gamoms Kubiliūno plauko.

Tegyvuoja lietuvių tauta, kovojanti 
dėl laisvės!

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga ir nepa
laužiamas jos tautų draugingumas!

Tegyvuoja didvyriška musų Raudonoji 
Armija!

Tegyvuoja geriausias - lietuvių tautos 
draugas, didysis Sovietų Sąjungos tautų 
vadas ir pergalių organizuotojas Stali
nas ! ,

Donald R. Richberg, kadaise 
buvęs NRA pirmininku, o da
bar, dirbąs išvien su “Satur
day Evening Post” (reakcinin- 
kišku, anti-semitišku savaitraš* 
čiu) ir reikalauja, kad valdžia 
vartotų prievartą prieš darbi
ninkus, imdama juos karo dar
bams.

Bi®

Jugoslavų orlaivininkai veikia sykiu su Anglijos orlai- 
vynu Viduržemio jūroje, ruošiasi žygiams kažin kur Vi
duržemio jūros pakraštyje.

Trumpai ir Storai
I #

J. Baltrušaitis.
Numirę — Lietuvoj

Generolas J. Bulota ir 
prof. E. Volteris numirę,— 
taigi savo gamtine mirtimi

Lietuvoj; Taip paraše ir 
tautininkų, ir klerikalų, ir 
socialistų laikraščiai. Keis
ta, kodėl jie nepridėjo: “bol
ševikų nužudyti...”

Numirė dabar, šį. pavasa
rį, kūąmet bolševikai neval
do Lietuvos. Valdo ją na
ciai vokiečiai. Ar tai dėl to 
jie negalėjo bolševikus ap
kaltinti? Bet naciai daugy
bę lietuvių išžudę Lietuvoj 
vis skelbė tai iš Berlyno per 
Ancevičių, tai “per Lisabo
ną,” kad esą bolševikų nu
žudyti. O kurie vėliau mirę, 
tai esą dėl to, kad bolševi
kai, prieš metus laiko, atė
mė iš jų pensiją. Vadinasi, 
badu mirė — jau naciams

valdant. Kodėl panašiai ne-» 
rašo apie šituodu? O gal tik 
aš neskaičiau, nes tuos gy
vatinius laikraščius kartais 
numetu neskaitęs, tik vos 
peržiūrėjęs.

Apje Volterį parašysiu‘il
goką straipsnį. Tai nebus 
nekrologas, 'tai bus parody
mas, kad jis buvo caro šni
pas prieš lietuvių tautą, o 
prie viešpaties A. Smetonos 
buvo “rasistas,” kartu su 
smetoniniais ir klerikali
niais “mokslininkais” lietu
vių tautą “germanizavo.”

Apie gen. Bulotą parašy
siu dabar, kiek galint trum
piau, — tikrai sakant, apie 
du jo dalyku, kuriuodu lie
čia lietuvių visuomenę. Vie
nas dalykas: jo kepurė; an
tras — taj jo žodžiai: “visi 
kiaules ganėm.”

Gen. Bulotos Kepurė
Gyvatiniai laikraščiai ra

šo, kad kuomet liaudininkų 
ir socialdemokratų demo
kratija pradėjo valdyt Lie
tuvą 1926 m., kuopiet pa- 
liuosuoti politiniai kaliniai 
(būtinai komunistai) darę 
gatvėse demonstraciją, tai 
vienas jų numetė generolo 
Bulotos kepurę nuo galvos. 
Jie dabar gailisi — nežinia 
ko: ar Bulotos, ar kepurės. 
Smerkia komtmistus: Pir
mą syk tokį nonsensą gir
džiu. Savu laiku buvo rašy
ta, kad prieš tą demonstra
ciją surengė kontra-demon- 
straciją studentai fašistai- 
tautininkai, klerikalai. Tai 
iš jų gaujos buvęs tas, kuris 
generolo kepurę numetęs. 
Žinoma, nebuvo viskas aiš
ku, valdžios organai neno
rėjo pateisinti komunistus, 
bet jie nė nekaltino jų, da
vė suprast, kad buvo provo
kacija. Na, o ta provokacija 
turėjo atsiekti trigubą ar 
keturgubą tikslą: išniekinti 
ne tik komunistus, bet ir 
valdžią, ir liaudininkus, ir 
socialdemokratus. Toks fa
šistų kontra-demonstracijos 
•tikslas buvo — rengimasis 
nuverst demokratišką val
džią, ką gale tų pačių metų 
Smetona su Voldemaru ir 
įvykdė, velniškiausiu tamsy
bės keliu. Šitie velnetam
siai dabar apverkia Bulotą 
ir jo kepurę. Bulota tada 
nebuvo jų ideologas. Pažan
gieji laikraščiai, iš kitos pu
sės netiksliai rašė šiuo tar
pu ; matyt, užmiršę kepurės 
incidentą, arba nežinoję jo.
“Visi Kiaules Ganėm...”

X, c

Kai dr. J. Šliupas anais 
metais važinėjo po Ameri
ką, tai savo prakalbose mė
go kartoti, kad mūsų ponai 
“viki kiaules ganė.” Tai bu
vo jo4 demokratiškos, prakal
bos “tekstas.” Tai nebuvo

jo žodžiai; tai buvo žodžiai, 
paimti iš gen. Bulotos pra
kalbos — sveikinimo Pa
saulio Lietuvių Kongreso 
Kaune 1935 m. Štai ką man 
rašo buvusi delegatė:

“Publikos ir dęlegatų bu
vo pilnutėlė operos svetai
nė; bent vienas iš keturių 
buvo dvasiškis, su atbula 
apikakle; kiti — aukštos 
rangos pareigūnai ir suva
žiavę iš plataus pasaulio 
kongreso atstovai. Tai šitai 
publikai gen. Jonas Bulota 
atkartotinai sakė: ‘Ką čia, 
broliai, taip didžiuotis prieš 
viens kitą, ak mes visi 
esam lygus, visi iš to paties 
kelmo kilę, visi kiaules ga
nėm.’

“Suprantama, ponija, ku
ri jau ir kiaulės vardą buvo 
pakeitusi į ‘bekoną,’ pradė
jo rterimąuti, garsiai kalbė
tis, kad delegatai nesupras
tų, jog ir tie ponai, lyg koki 
mužikai, be kelnaičių gimę 
ir augę ir nederančius dar
bus dirbę.

“Nugirdau kalbant: ‘Se
nas žmogus, tai reik atleist.’ 
Pamislinau: Ak, tos kiau
lės... iš jų ponai pralobę, 
jų mėsa skani valgyti vi
siem, bet kokia gėda, atsi
minus, kad buvo tokis lai
kas, kada jas ganei.

“Tai prisiminus, žinau, 
kad Lietuvos ponija dabar 
neapraudos Bulotos. Tik 
gaila, kad dabar, kuomet 
nėra kam priminti apie 
kiaulių ganymą, tai neliko 
nė kiaulių, nė lietuviškų 
ganyklų; tie_ patys, kurie 
drovėjosi kiaules ganę, pa
vertė Lietuvą į Ostlandą.”

Ačiū už priminimą. Da
bar aiškesnė istorija apie 
Pasaulio Lietuvių Kongre
są ir apie gen. Bulotą. Ar 
Bulota per pastaruosius ke
lerius metus buvo fašistu, 
nežinau. Bet tikrai jis tokiu 
nebuvo 1926 ir 1935 me
tais.

Jūrų Partizanai
Naujas vardas — bent 

man taip išrodo, — “jūrų 
partizanai” — “sea guerril
las.” Iki šiol, — nežinia nuo 
kurių senųjų laikų, — buvo 
žinoma apie partizanus, ku
rie susidarydavo iš vietos 
gyventojų kai kurių drą
suolių ir puldinėdavo sveti
mų įsibriovėlių kariuomenę. 
Dabar Amerikos laikraščiai 
rašo, kad Filipinuose atsi
rado jūrų partizanai. Lei
tenantas John D. Bulkley 
jiems vadovauja. Jie turi 
du laivyno motorinius tor
pedų botus ir jau bent po
rą sykių padarė japonų lai
vynui terorą. Paskutiniu 
laiku nuskandino jų leng
vąjį kruzerį. Bulkley yra iš 
Long Island, N? Y.

i



TreČias ft u slapia

Nelauktas Teisin
gumas

Pasižvalgius Po
Bridgeport^

Mažai uždirbančiam, bied- 
: am darbininkui kreditas 
reikalingas. Paprastai, ma
žai uždirbąs darbininkas 
jau skoloje, kada darbą 
gauna, tai jokios vilties nė-
ra, kad jis galėtų kiek pir
mos algos susitaupyti dėl 
ateinančios savaitės pra
gyvenimo. Todėl jis pirmos 
savaitės algą ir išleidžia tą 
pat savaitę, o ateinančią, 
ar bėgamą, turi vėl prašy
ti ar maldauti krautuvinin
ko vėl ant kredito, palūka
noms.

Gyvenimas šių žodžių ra
šytoją padėjo tokion vieton, 
kur reikia, arba, geriau sa
kant, yra priverstas aplin
kybių, duoti cigaretus, ta
baką, ant palūkanų tūliems 
didelio hotelio darbinin
kams. Ir tos palūkanos ant 
savaitės laiko, iki algos die
nos.

Daugiausia čia kredito
rių tai portorikieciaisXJie 
užima, sykiu su negrais, in
dų, puodų plovimo darbą, 
taipgi ir skalbykloj. Dide
liame hotely tokių darbinin
kų susideda apie poras, tre
jetas šimtų.

Nors jų darbas sunkus ir 
gan prastas dirbti, vienokį 
užmokestis nesvietiškai ma
žas. Vėlesniais metais ir 
unija prisidėjo prie pakėli
mo jų algų, tačiaus vi stiek 
mizerna alga, Visame kapi
talistiniame sviete žmonės 
tuos darbus turi dirbti kaip 
už kokią pakūtą ... Negali
ma nei suprasti, kodėl net 
gatvės šlavikas visgi geriau 
įvertinamas, negu indų pjo
vikas.

Daug jiems kredito nega
lima duoti, nes kada mažai 
žmogus uždirba, tai mažai 
gali ir išleisti ant tokių 
niekniekių — rūkymo. Apie 
dolerio vertės, tai viskas, ką 
paprastai galima duoti kre
dito. Nes .yra tokių, kad 
jeigu duotum ant palūkanų, 
tai jis imčų daugiau, negu 
uždirba; o už skolą negi nu- 
kryžiavosi... Tas tai jau 
patirta.

Dešimts metų patyrimas 
štai ką parodė. Kol tie sko
lininkai dirba, tol jie pasi
moką gan reguliariai, kas 
algos dieną. Na, kai kada 
gal ir reikia tūlą paraginti 
retkarčiais, bet visgi pasi
moką. Bet jeigu bile vienas 
jų darbą prarado, pats ap
leido ar buvo paleistas, tai 
jau saugok. Jeigu jau nepa
stebėjai savo skolininko iš
einant su paskutine alga, 
tai jis ir neateis tau pasi- 
mokėti. Per dešimts metų 
taip eina beveik šimtu nuo
šimčių. Rodosi, kad taip 
reikėtų ir būti. Taigi prie 
tokios mažos vagystės turi 
ir priprasti, ir nebeskaityti 
vagyste, ale normaliu nuos
toliu ...

Vieną dieną ateina tipiš
kas jaunas portorikietis, ir 
sako:

— Girdėjau, kad duodi 
ant palūkanų rūkyti, sen- 
jor.

Paklausiau jo darbo nu
merio ir padaviau jam jo 
reikalautų cigare tų. Jis ci- 
garetą išsiėmė, užsirūkė, ir 
rankove nusišluostė rasotą 
kaktą, pūsdamas dūmus iš 
burnos, kaip kokia garinė 
mašina iš kamino.

Jo ypatingas ir komiškas 
apsirengimas atkreipė ma
no atydą. Paprastai porto- 
rikiečiai mėgsta, taip sa
kant, susilaižyti, susišukuo
ti plaukus su geroku kiekiu 
pamados; drabužius, kokie 
jie nebūtų, apsitampyti, ap- 

sidailinti, apsitvarkyti, kad 
dailiaus būtų. Bet šio jau
nuolio kaštaniniai plaukai 
išsidriekę ant veido iš po 
suveltos darbinės kepurpa- 
laikes. Suveltas baltas švar
kas pusiau atsegiotas, iš 
kur prakaituota, su keliais 
jaunais plaukeliais, jo krū
tinė matės. Iš po apipešioto 
švarko kabojo parištas, su
veltas kvartukas, kurio vie
nas kampas žeme vilkos, o 
kitas — beveik iki keliu, iš C1 

po kurio matėsi perplėšta 
kelinių kinka. Jo čeverykai 
ir tik dėl mados; viršai 
šniurgaliais suraišioti, kad 
padus laikyti ant basos ko
jos.

Peržvelgiau jį, ir sakau:
— Čiko, tavo kostiumas 

ištikrų jų klauniškas šian
dien.

Jis žvilkterėjo veidrodin, 
brūkštelėjo plaukus po ke
pure ir sako:

—Eh, koks bieso darbas, 
toks ir apsirengimas.

Dar pasižiūrėjo veidro
din, pabraukė pirštu per sa
vo jaunus ir pusiau gelsvus 
ūselius, kurie jį dabino pa
vydinčiai prie rausvų veidų, 
ir pridūrė, smakrą pakėlęs, 
kaip kokis didvyris:

—Kai tapsiu kukorium, 
tai ir kepurę prosintą nešio
siu!

Tą pasakęs, nusijuokė, li
kusį galą cigarete sprakčiu 
nušovė į spjaudiklį, ir nusi
skubino darban, paačiavęs, 
maskatuodamas savo lak- 
monus...

Keistas ir
vyriokas, pamąsčiau sau, ir 
išleidžiau iš minties.

Nuo dabar šis vyriokas 
tapo mano nuolatinis kli- 
jentas ant kredito. Kas sa
vaitė išrūkydavo jis virš do
lerio, ir vis algos dienoj pa- 
simokėdavo. Taip tęsėsi 
virš keturių mėnesių.

Vieną ketvirtadienį, ka
da jo algos diena buvo, pa
stebėjau, jog jis neatėjo 
man pasimokėti. Taip daž
nai atsitinka, tai tuoj ėjau 
žiūrėti pas algų mokėtoją, 
ar jo alga tebėra. Mano 
nuostabai, gerasis ir simpa
tingasis mano klijentas 
darbą apleidęs ir paskuti
nę algą pasiėmęs. Algų mo
kėtojas pranešė, jog tas 
jaunuolis armijon esąs pa
šauktas.

Pamaniau sau, tai ki
tas ... apvogė paskutiniu 
sykiu. Gal nebūt taip gra
žu ir minty kitus keikti, ta
čiaus ką gi kitą darysi. 
Pats irgi esi toks pat var
go žvirblis, ir esi apvogtas 
tokio pat. Ir žinau iš paty
rimo per dešimts metų, jog 
jeigu skolininkas išėjo su 
paskutine alga, tai ir per
žegnok, nes dar nei vienas 
negrįžo man pasimokėti.

Ketvirtoj dienoj po to, 
sėdžiu ir skaitau laikraštį.

—Hello, amigo! — išgir
dau balsą.

Pakeliu akis. Nagi mano 
nuostabai, pirmu syk per 
dešimts metų skolininkas 
sugrįžo po paskutinės algos 
gavimo — tas kalbamas 
jaunuolis.

Dabar jis gražiai ir šva
riai apsirengęs, čeverykai 
žibančiai nušvaksuoti, jauni 
veidai rausvi nuo šalto vė
jo, o tie ūselyčiai, rodosi, 
būs jam specijaliai pridėti 
dėl kontrasto jauno ir ly
gaus veido.

—Aš tau, ' rodosi,- esu 
skolingas kiek pinigų, ami
go, — jis sako.

Pažiūrėjau k n y g o n :

Australijos kariai pratimuose brenda per upę.

$1.15. Jis padavė pinigus ir 
siekia ranką, sakydamas:

—Ačiū* labai už palūka
nas. Išvažiuoju armijon ir 
daugiau gal nebesimatysi- 
me.

Paspaudžiau jam ranką, 
padaviau nuo savęs pakelį 
cigaretų, linkėdamas jam 
gerų pasekmių ir ištvermės 
kovoje prieš fašistinius 
žmonių priešus.

Po virš mėnesio laiko nuo 
šio atsitikimo, ateina pas 
mane taipgi mano geras pa
žįstamas ir klijentas porto
rikietis, ir sušuko, rodyda
mas mažą paveikslėlį:

—Žiūrėk, žiūrėk, “Daily 
Worker!”

Paėmiau paveikslėlį ir 
žiūriu, jieškodamas “Daily 
Worker’io,” bet niekur ne
matau, tik kareivį su šautu
vu prie šono.

—Kad aš jokio “Daily 
Worker’io” čia nematau, — 
sakau jam.

—Ne, ne, ar gi nepažįsti
simpatingas savo klijento, kur vis apie 

komunizmą pas mus kalbė-
damas visus norėjo pada
ryti bolševikais, ir vis 
“Daily Worker” skaityda
vo, tai mes jį “Daily Wor- 
ker’iu” ir vadindavome. Tai 
tas komunistas, komunis
tas ! |

Dabar vėl pažvelgiau ge-j 
riau paveikslėlin. Taip, tai 
tas pat jaunuolis, kuris 
man pasimokėjo paskutinę 
skolą, tik dabar be ūselių ir 
kiek pilnesniu veidu. Ko, 
ko, bet aš tik nežinojau, jog 
tas jaunuolis būt buvęs ko
munistas. Vienok taip jau 
būta.

Mintis dabar man pradė
jo skverbtis galvon: Kodėl 
taip turi būti? Nei vienas 
to jaunuolio, taip sakant, 
tautiečių sykį gavę paskuti
nę algą negrįžo pasimokėti 
skolos, jis, komunistas, grį
žo. Negi jis ko bijojo. Juk 
jeigu komunistas, nors ir 
jaunąs, galimas daiktas, 
kad jis ir bedievis, tai visgi 
jis nei peklos, nei “čyš- 
čiaus” negalėjo pabūgti, 
kaip būt su geru kataliku. 
O gal ką komunistinis mok
slas, filosofija su tuo turi? 
Komunizmo mokslas ir mo
kytojai juk niekur nesako, 
kad nevok (?—“L.” Red.). 
Jie palieka tą apsvarstymą 
savo ypatai, kaip kas nori, 
taip gali daryti. Bet pasek
mės, matyti, tokios, jog tie, 
kurie palinksta prie komu
nizmo, tie praranda ir va
gystės jausmą, niekuomi 
nieko nebauginami...

Katalikai, ypatingai, pa
sižymėję bauginimais ne
vogti. Jų mokslas ir moky
tojai kalba ir kalba kas
dien, baugina savo pasekė
jus nuo pat mažens, jiems 
sakydami, jog kuris vogs, 
tas netik “čysčiun” eis, ale 
stačiai peklon gali numar
mėti. Juk jie pasakoja sa
viems kasdien ir “prisaky
muose,” jog nereikia “geis
ti svetimo nei asilo, nei jau

čio, nei tarno, nei tarnai
tės.” O vistiek tarp katali
kų vagysčių netik ne ma
žiau, ale gal būti ir dau
giau, negu tarp kitų tikybi
niu, v

Nors tas pasakymas, tie
sa, negeisti kieno asilo ar 
jaučio, šiandien gan juo
kingas. Paimkim, ką gi 
miestietis, biesą, veiksi su 
kieno asilu ar jaučiu. Net 
ir savo turėdamas, ir tai 
turėtum ar nušauti ar ką. 
Su tarnaite, tiesa, gal ir 
galėtum nors paštukavoti.

Didžiuma portorikiečių 
katalikai. Taigi ir tie mano 
neteisingieji klijentai irgi 
katalikai. O visgi, matytis, 
ir jie nei kiek nei peklos, nei 
kitų katalikiškų bauginimų 
nebijo ir tiek. Sau rūko 
svetimus cigaretus, ir ką tu 
jam padarysi. O komunis
tas, nieko nebauginamas ir 
niekuo nebauginamas, net 
ir iš kelio išsisuka, kad pa
simokė jus skolą.

Komunizmas, pasirodo, 
tinkamesnis ir naturališke- 
snis prie žmogaus gyvenimo 
už- kitas sociales sistemas. 
Todėl žmogus prie jo grei
čiau pripranta ir geriau lo
gika pradeda vaduotis.

-> PASTABOS <-
Rašo špokas.

Spaudoj rašoma, kad pa
staromis dienomis Benitą 
Mussolinį daktarai rūpes
tingai apžiūrinėjo ir radi) 
jį “linksmai” nusiteikusį... 
“Dučė,” sakoma, kvatojo ti
krai isterišku juoku. Mano
ma, kad “dučės” toji iste
rija bus įrašyta istorijon. * f *

Japonijos istorijon bus 
įrašytas naujas lapas apie 
tai, kaip “nežinomi” bom- 
beriai aptrankė Tokio, Yo- 
kohamą ir kitus Japonijos 
miestus. Tuo metu niponie- 
čiai ramiai pusryčiavę, kai 
bomberiai virš jų galvų 
“grojo.” Tačiau, toji “muzi
ka” daugelį jų užsprangi
no ...

Keno tie bomberiai buvo, 
iš kur jie atskrido — nie
kas tikrai nėra pasakęs. La
bai galimas daiktas, kad tai 
galėjo būti atgarsiai tos 
“muzikos,” kurią . samura
jai paleido virš Perlų Uos
to.

Kai Hitleris sužinojo apie 
“nežinomų” bomberių vizi
tą Japonijoj, tai jis sustul- 
pėjo ir suriko:

—Cum - taifel! Kaip jie 
drįso mano geram kompani- 
jonui pertraukti ramų pus- 
ryčiavimą!? ..

Pas kunigą Coughliną 
iki šiol daugelis ėjo išpažin
ties. Dabar gi pačiam 
Coughlinui reikės spaviedo-j Fuerei 
tis prieš “grand džiūrę.” O 
jo nusidėjimai yra daug 
svoresni, negu jo parapijo- 
nų griękai /isų į Lrūvą pa-

Pamenu, gerokas laikas 
atgal, tame pat hotely dir
bo vienas komunistas virė
ju. Nors virėjai gamina ge
rus valgius kitiems, tačiaus 
jiems samdytojai paprastai 
duoda prastą valgį. Tai jau 
senu papratimu virėjai vi
suomet mėgina kiek, taip 
sakant, nukniaukti gero 
valgio nuo pačių valgyklos 
klijentų, už ką, jei sugau
namas, baudžiamas iš dar
bo atleidimu. Šį komunistą 
dažnai esu girdėjęs argu
mentuojant ir raginant ki
tus virėjus to nedaryti.

Jo argumentas būdavo 
tokis. Vogimu niekados ne
prisisotinsi, tik pasidėsi sa
ve į nemalonią padėtį ir dar 
turėsi nukentėt. Jeigu darb
daviai neduoda gero val
gio virėjams, reikia kovoti, 
idant duotų. Jeigu yra ge
ro valgio klijentams, turi 
būti ir darbininkams.

Tokis to komunisto argu
mentas daugeliui virėjų ne
patiko, atsimenu. Jie jam 
primetė rūpinimąsi savinin
ko naudai. Bet f ai ne jo kal
tė, kad jam taip komunisti
nė logika diktavo, ir kad tie 
nekomunistiniai virėjai gė
liau nesuprato...

A. ■ (tilmanas.

imti. Veikiausia tam kuni- 
gužiui reikės pereiti gerą 
šveistainę.. .* ❖ *

Nors aš esu senyvas žmo
gus ir greitai pro mane bė
gantį laiką norėčiau sustab
dyti, bet vistiek aš duočiau 
už vieną dieną visą pusme
tį, kad greičiau priartinti 
tą momentą, kada Suvieny
tų Tautų bomberiai sukra- 
tys Tokio, Berlyną ir Romą.

Sakysite, kad aš trokštu 
motyti kraują? Taip, — aš 
trokštu matyti fašizmą žū
stant jo paties sukurtoje 
ugnyje! * * *

Pereitą žiemą Hitleris 
rėksningai šaukė, kad pava
sariui atėjus prieš Sovietus 
bus išvystyta taip smarki 
karinė kampanija, kad So
vietai tikrai bus “pribaig
ti.” Dabar jis savo kalendo
rių pakeitė — pavasario 
ofensyvą nukėlė į birželio 
mėnesį, o “galutiną su
triuškinimą” mano padary
ti tik ... ateinančią žiemą.

Kurie ilgiau pagyvensi
me, tai turėsime progą ma
tyti Hitlerį savo kalendorių 
taisant dar gal daug sy
kių, kol jisai prilips liepto 
galą.... * * *

Nesirita nacių karo maši
nos ratai taip, kaip • “Der 

nori! Buvo pri- 
šliaužta prie Maskvos ir Le
ningrado, jau akimis gali
ma buvo matyti, bet dantys 
įkąsti negalėjo — Raudono- 

šiuos žodžius rašau °‘dčda-| 
mas ant suolelio prie pajūrio i 
Aplink pasakiškai gražu: ne
toliese kelios porelės automo
biliuose romansuoja, o kitoj 
pusėj riebios mergaitės ant 
dviračiu jodinėja diena Gied
ri, kaip krikštolas, bet biskį 
vėsu — rašant ranka dreba.

šiandien jau trečia diena, 
kaip kvėpuoju Bridgeporto 
“tyru*’ oru. Vaikštant po 
Bridgeporto tūlas gatves, kar
tais jaučiuos, kad esu Kaune. 
Kadangi Bridgeporte gatveka- 
rių nėra — kursuoja tik au
tobusai. Tačiaus Kaune buvo 
viena ar dvi papuoštos gatvės, 
o Bridgeporte yra daug gražių 
gatvių. Ypatingai gražiai ir 
jaukiai aptaisyti nameliai kiek 
toliau nuo miesto centro — į 
pakraščius.

Susisiekimas Bridgepprte ne 
blogas, bet palyginti su New 
Yorku, — tai daug brangiau. 
Nežiūrint, kiek arti važiuosi— 
turi mokėt dešimtuką. Arba, 
perkant tam tikrus skylėtus 
guzikėlius autobuse, tai gauni 
3 už kvoderį — ir jį vartoji 
vietoj dešimtuko.

Bridgeporto visose dirbtuvė
se mašinų ratai sukasi; mašin- 
šapės braška, skamba, ūžia. 
Sakoma, daugelyje dirbtuvių 
dirbama net tris pakaitas, 
žmonių darbo gauti yra suva
žiavusių gal būt iš visos Dėdės 
Šamo šalies. Prie didžiųjų 
dirbtuvių matosi ilgiausios ei
lės pristatytų automobilių — 
su įvairių valstijų “pleitais.”

Bet didžiausia bėda Bridge-

Kariuomenes automobiliukas važiuoja i lėktuvą, ku- 
riuomi jis bus nugabentas ten, “kur reikia” — kur 
nors Į frontą.

DRAFTUOTI VYRAI GAUS 
LEIDIMĄ SUTVARKYTI 

SAVO REIKALUS
Penkias dienas po priėmimo 

armijon, draftuoti vyrai galės 
gauti leidimą trumpam laikui, 
sutvarkyti jų asmeninius ir 
biznio reikalus, pagal naujo 
Karo Department© patvarky
mo.

Naujas patvarkymas, kurį 
Parinktinės Tarnystės Ofisas 
jau išsiuntė visiems vietiniams 
drafto bordams, yra dalis nau
jos tvarkos liberalizuoti įstoji
mo nusistatymą.

Po sistema, kuri veikė iki 
šiol, vyrai, kurie išlaikė pa
skutinį sveikatos egzaminą ar
mijos priėmimo centruose, 
tuoj į armiją buvo priimti, ši 
tvarka buvo per sunkus atsi
sveikinimas su civiliniu gyve
nimu.

Bet nuo dabar galima gauti 
leidimą ne vėliau penkias die
nas po priėmimo į armiją. Pa
prastai leidimas bus iš dešimts 
dienų. Bet kur vyrai toli gy
vena, leidimas bus iš penkioli
kos dienų.

ji Armija juos išdaužė. Ir 
dabar “fiurjeris” keičia sa
vo' kalendorių, kad savo 
dantis apgydyti.

Dėl Adolfo nepasisekimų, 
“dučė” Benitas pradeda is
teriškai kvatoti...

norte, — tai su kambariais. 
Iš tikrųjų, su kambariais, tai 
“badas.” Visos pastogės, visi 
palėpiai užsikimšę mašinistais, 
mechanikais.

Gyvendamas ir vaikščioda
mas čia per tris dienas, dar 
niekur nepastebėjau iškabos 
dėl parandavojimo kambarių. 
' Bendrai, žmonės Bridgepor
te labai nuoširdūs, draugiški. 
Nekalbant jau apie lietuvius, 
bet čia mažiau “unaro” turi ir 
valdžios žmonės, kaip tai kon
duktoriai ir kiti.

Tačiau kas liečia žmonių, 
“žaidimą” su alum, degtinėle 
ir visokiais konjakais — tai 
čia nemažiau tas “žaislas” 
praktikuojama, kaip mūsų 
Brooklyno Williamsburge.

Nekalbant jau apie kokias 
užkampes, bet pačioje miešto 
“širdyje” ant Main Stryto, 
tirštoj publikoj, bučiuojasi du 
seniai su raudonomis nosimis, 
glėbiuojasi, o “dėdė” policmo- 
nas žiūri į juos žvairai ir tyli 
— neveda kur nors “pasilsėt.”

Restoranų Bridgeporte la
bai mažai. Daugiausiai, kur 
randasi iškaba “Restaurant,” 
tai įėjęs vidun randi saliūną. 
Maistas, rodos, toks pat bran
gus, kaip New Yorke.

Tai tuom tarpu užteks. Nors 
aplink, kaip minėjau, gražu, 
jauku, — medžiai pilnam savo 
žalume , kiti paskendę raudo
nuose žieduose, paukščiukai 
medžiuose čirškia iš visų pu
sių, o mergaitės vis jodinėja 
ant dviračių, bet man jau pa
sidarė šalta ir baigiu rašyt..

P. Baranauskas.

Parinktinės Tarnystės naujas 
įsakymas apie leidimus pride
da :

“Vietiniams bardams patar
ta supažindinti visus vyrus su 
šiuo nauju patvarkymu ir 
jieins pasakyti laukti armijos 
tyrinėjimo bordo galutino nu
sprendimo, ir tik tada sutvar
kyti jų finansinius ir asmeni
nius reikalus.

“Vietiniams bordams įsaky
ta prie vyrų- surašo prisegti 
vardus tų vyrų, kuriems bus 
toki leidimai rekomenduoti, 
šie leidimai bus duoti, jeigu 
vietinio bordo bus rekomen
duoti.”

F.L.I.S.—Common Council.
" ■ -------------- ' 1 ---- ' ' <■

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

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

Hit the enemy with a $2S 
Bond. Hurt him with a $M 
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. ‘ ............ *
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Ketvirtas Puslapis

Bostono ir Apylinkes Žinios

tai

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai

kova bus

Brooklyn, N. Y. - Liepos-July 5 d

Philadelphia, Pa. -- Rugs.-Sept. 6

pasakei 
tu dabar

pasibaigė. Michelsono 
pradėjo gesti, tai jį 

nuda ir dvasinis var
is 'nudos-vargo atsiran-

Ar Gali Apnikti So. Bostoną 
Uteles? 
užpuolė So-

■ -y' ■ -

f*

Rengia “Laisvės” Bendrovė 
Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 

apylinkės lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
- BETTS IR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

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

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką
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Antradienis, Gegužes 5, 1942

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< » 4 — 29 — 42 ------- 5

(Tąsa)
Kada Napoleonas vedė 20-mis kalbų 

armiją prieš Rusiją, 1812 metais, tai ir 
vėl ten buvo vokiečių pulkai. Bet jų 
mažai kas grįžo iš Rusijos.

Neveltui 19-tame šimtmetyje Vokieti
jos kancleris Bismarckas daug kartų 
persergėjo vokiečius daugiau nepulti Ru
siją. Bet. jie vis puolė.

Pirmame Pasauliniame kąre Vokieti
jos imperialistai pasinaudojo silpnumu 
caro sistemos ir užėmė didelius plotus, o 
paskui gavo pagalbą iš Ukrainos liaudies 
išdavikų ir okupavo tą kraštą. Bet visi 
istorijos skaitytojai žino, kad iš Ukrai
nos kaizerinė armija buvo išmušta Rau
donosios Armijos ir partizanų jėgų. Pu
sė miliono vokiečių negalėjo ten atsilai
kyti prieš 20,000 Raudonosios Armijos 
kovotojų, nes “kiekvienas miestas, kai
mas ir miškas buvo karo frontas. Ko
voj prieš vokiečius įsiveržėlius dalyvavo 
seni ir jauni. Visa darbo liaudis suki
lo prieš plėšikus. Neliko nei vieno tylin
čio kaimo, nei vienos tylinčios dirbtuvės, 
nei vienos tylinčios girios... Visi jie su
kilo prieš neprietelius įsiveržėlius.”

Matyt, kad Hitleris ir jo razbaininkų 
šaika pamiršo istorijos pamokas. Jie pa
miršo pirmesnių karų pasekmes. Mes 
jims tą primename — kol jie dar yra gy
vi, kaip ir kur Rusijos liaudis jiems kai
lį išvanojo. Ir vėl išvanos, kad nebeliks 
rudos fašistų bestijos pasaulyje!

DŽIAUGĖSI LIETUVOS ŽMONELIAI
Lietuvos liaudis kentėjo žiaurią prie

spaudą po caristinės Rusijos režimu. Ka
da Rusijos darbo liaudis nuvertė cariz
mą ir buržuaziją, tai per keturis ilgus 
metus ji žiauriausiai buvo puolama ca- 
ristų, dvarponių, kapitalistų ir užsienio 
imperialistų. Darbo liaudis laimėjo. Se
nos su baisiąja vargo, skurdo ir prie
spaudos tvarka Rusijos neliko. Jos vie
toj įsikūrė laisvų tautų, darbo žmonių 
Sovietų Sąjunga.

Bet Lietuvos liaudžiai nepavyko iš 
karto įeiti į Sovietų Sąjungos*darbo žmo
nių, laisvų piliečių sąjungą. Lietuvoj pir
moji Sovietų ' valdžia buvo pasmaugta 
buržuazijos, dvarponių su pagalba kai- 
zerininkų budelių! Lietuvoj nuo 1919 iki 
1940 metų viešpatavo ne darbo liaudis; 
bet viešpataujančios klasės — ponai. 
Nuo 1926 metų iki 1940 metų Lietuvoj 
viešpatavo banditiškas fašizmas prieša
kyj su Antanu Smetona ir jo šaika. Sme
tona ir fašistai naktį, ginklų pagalba 
nuvertė Lietuvos liaudies išrinktą de
mokratinę valdžią ir brutališkai, žmones 
šaudydami, kruvinai plakdami, kankin
dami, bent kokias žmoniškumo teises 
paneigdami .viešpatavo per 14-ką metų.

SMETONA BĖGO PAS HITLERĮ
Antras Pasaulinis Karas išgąsdino An

taną Smetoną ir jo fašistinius valdonus. 
Jie pamatė, kad ilgiau negalės smaugti 
Lietuvos liaudį. Jie kreipėsi pas budelį 
Hitlerį, prašydami, kad jis prisiųstų į 
Lietuvą savo fašistus ir pavergtų seną 
mūsų tėvynę.

Hitleris jau ruošėsi tą padaryti. Jis 
planavo pasiųsti į Kauną neva 800 spor
tininkų parašiutistų, o Lietuvos pasie
nyj turėjo sutraukęs 200,000 fašistų ar
miją. Kaune Hitlerio “sportininkai” tu
rėjo pradėti “revoliuciją,” o 200,000 ar
mija jiems būtų atėjus į pagalbą.

Bet tiems Smetonos ir Hitlerio suokal
biams kelią pastojo Sovietų Sąjunga, ku
ri 1939 metais buvo padarius su Lietu
va bendro apsigynimo sutartį. Smetonos 
valdžios suokalbis buvo susektas ir bir
želio 15 dieną į Lietuvą įžygiavo ga
lingi daliniai Raudonosios Armijos, at
vyko mechanizuotos jėgos, atskrido or
laivių padrūtinimai.

Lietuvos fašistų vadas Antanas Sme
tona, jo giminės ir artimi keturiais sunk
vežimiais išvežė iš Lietuvos turtą ir pa
tys pabėgo į Berlyną pas Hitlerį, kuriam 
pirma be jokio protestoX atidavė vienati
nę Lietuvos prieplauką Klaipėdą ir jos 
kraštą. Paskui Smetoną pasekė jo ge
nerolai, budeliški žvalgybininkai, žiau
rūs Lietuvos liaudie^ kankintojai.

Berlyne Vokietijos fašistai juos priė
mė, kaip saviškius. .Fašistas P. Karve
lis rašė “Draugui,” spalių 28, 1940 me
tais: “Vokiečiai mus priėmė žmoniškai.

Hitleris aprūpino juos.pinigais ir reik
menimis. Vokietijos fašistai leido sme- 
tonininkams organizuoti Berlyne Lietu
vos Piliečių Sąjungą, leido jiems lietuvių 
kalboj laikraštį, Breslau mieste davė ra
dio stotį, per kurią jie nuolatos skleidė 
melus ir kurstė Lietuvos žmones prieš 
jų valdžią. Naciškas Berlynas virto sme- 
tonininkų, klerikalų ir socialistų centru 
suokalbių prieš Lietuvos liaudį. Naciškas 
Berlynas dešimtimis pasiuntė tuos pa
bėgėlius į Ameriką. Kunigas J. Prunskis 
prisiųstoj žinioj “Draugui,” vasario 25 
d., 1941 metais, štai, kaip. gėrėjosi na
cių rūpestinguinu:

“1941 metais, vasario 3 d. turėjau pro
gos apleisti Berlyną. Sėdau į puikų ir 
šaunų vokiečių Lufthansos lėktuvą ir 
dumiu į Barceloną. Po keletos valandų 
jau Barcelonoj.”

Iš Barcelonos jis atvažiavo į Jungt. 
Valstijas, buvo priimtas į “Draugo” re
dakciją, kurio špaltose vedė ir tebeveda 
nacių propagandą. Panašiai į Ameriką 
atvyko nemažai ir kitų elementų,

KAS GI LIETUVOJE ĮVYKO?
Iš Lietuvos pabėgus Smetonai ir jo 

šaikai, nušvito Lietuvos liaudžiai akys, 
nudžiugo kiekvieno širdis. Lietuvoj su
sidarė Laikinoji Liaudies Valdžia, prie
šakyj su Justu Paleckiu. Įvyko tūkstan
čiai susirinkimų, mitingų, taip didelių, 
kokių Lietuva niekados nematė. Kaune 
ir Vilniuje į susirinkimus sueidavo ir iš 
apylinkių suvažiuodavo per 100,000 žmo
nių. Apie tai, kas dėjosi Lietuvoje po 
Smetonos pabėgimo, Jungtinėse-Valstijo
se lietuvių laikraščius žiniomis aprūpino 
buvę Smetonos atstovai — ponas Žadei- 
kis iš Washington© ir generalis konsulas 
p. J. Budrys iš New Yorko. Štai keletas 
gautų pranešimų ir jų perduotų lietuvių 
spaudai: •

“Naujoji Lietuvos vyriausybe birželio 
17 dieną sudaryta konstitucijine tvar
ka... numatomas politinės santvarkos 
pakeitimas bus įvykintas įstatymais... 
Gyvenimas eina normalėmis vėžėmis.”

Arba: “Kaunas, birželio 19 d. Susida
riusi naujoji vyriausybė atliko eilę kon- 
fcrečių darbų, susijusių su valdžios per
ėmimu ... Ministeris pirmininkas Palec
kis, pagal konstituciją, perėmė respubli
kos prezidento pareigas.”

Naujas pranešimas sakė: “Energingai 
valomas valdžios aparatas. Atleistas vals
tybės kontrolierius Šakenis, du vice-mi- 
nisteriai, dauguma departamentų direk
torių; pašalinta eilė provincijos satrapų, 
skiriami valdžion sąžiniški liaudies žmo
nės... Gyventojai ir įstaigos sunaikino 
Smetonos paveikslus... Sveikatos minis
terija pradėjo nemokamai žmones gydy
ti. Kauno savivaldybė paskubino darbi
ninkams namų statybą... Vyriausybė 
kasdien gauna šimtus sveikinimų iš viso 
krašto.”

Ponas Budris perdavė naują kablegra- 
mą: “Kaunas, birželio 28 d?, Senasis Sei
mas bus paleistas liepos 14 d... Kaune, 
Vilniuje, visoje Lietuvoje įvyksta gau
singi darbo žmonių susirinkimai. Žmo- 
Aės džiaugiasi liaudies laisve, sveikina 
naująją Lietuvds vyriausybę ir Sovietų 
Sąjungą. Sykiu jie iškelia nuverstojo 
(Smetonos)- režimo neteisybes.”

Tas patsai p. Budris perdavė dar eilę 
kablegramų, kurių tarpe buvo:

“Kaunas, liepos 8 d. Seimo rinkimam 
įsteigė Darbo Lietuvos Sąjungą, kurios 
platformą kandidatai entuziastiškai pri
ima visame krašte vykstančiuose rinki
muose.”

“Kaunas, liepos 15 d. Vakar visoj Lie
tuvoj liaudis deemonstravo savo solida
rumą su nauja santvarka. Tai buvo vi
suotinų, slaptų, demokratinių rinkimų 
diena. Lietuvos liaudis išrinko naują sei
mą, kuris atstovaus josios geriausius in
teresus ...

“Svarbu tas, jog pirmu sykiu Lietu
vos istorijoj taip skaitlingai Lietuvos pi
liečiai galėjo- laisvai atlikti savo pareigą. 
Visų, turinčių teisę balsuoti, o teisę bal
suoti turi kiekvienas vyras ar moteris, 
sulaukęs 21 metų amžiaus, — kaip ap- 
skaitliuojama virš 90% dalyvavo balsa
vimuose.”

Gi ant rytojaus jau gavome pilnas- bal
savimų pasekmes: ,

. ... ....... (Paugiau bus)

“Keleivines”
Kada Hitleris 

vietų Sąjungą, tai keleiviniai 
džiaugėsi, kad Sovietai neturi 
ginklų, o jeigu ir ,turi, tai tie 
ginklai niekam netikę. Jie esą 
neturi gerų generolų, visus 
“geriausius” bolševikai sušau
dė. Bet, kuomet Sovietai pra
dėjo grūsti Hitlerio go vedas 
atgal, tai tie patys lietuviški 
perkeliai, pradėjo rašyti, kad 
“rusams padeda generolas 
purvas,” o sulaukus žiemos,— 
“generolas šaltis-pūgos.” Na, 
o dabar balandžio 8 d., ve 
kaip “Keleivis” rašo:

“. . . tai rusiškos utėlės šį 
pavasarį- ir vasarą gali pasiro
dyti daug didesnis naciams pa
vojus, negu visa Sovietų rau
donoji armija.”

Aa!... Kaip gaila Michel-7 
šonui tų vokiečių! Jie taip dai
liai buvo apsivilkę, toki “šva
rūs”, o dabar paliko “lousy”. 
Na, ar. nebūtų gerai kad Mi
chelsonas tiems vokiečiams pa
siųstų savo “Patarėją” ? žino
ma, naciai nemoka lietuviškai 
skaityti, bet tas niekis, — 
Pranas Ancevičius vokiečiams 
išguldys Michelsono “mokslą.” 
Mat, kada naciai pradėjo 
briautis į Sov. Sąjungą, tai vi
sai nežinojo, kad “visa Rusija 
pilna utėlių.”
• Bet, kuomet Michelsonas ra
šydamas išlieja tiek daug sim
patijos savo draugams Ma
ciams, taį sykiu jis pasako 
daug ką ir apie save. Mat, bu
vo laikai, kuomet ponas Mi
chelsonas važiuodavo' per lie
tuvių kolonijas su prakalbų 
maršrutais. Kolonijų draugai' 
apmokėdavo jam kelionės lė
šas, dešimtinę ir daugiau up 
jo “sugaištą” laiką; magary
čioms užrašydavo tuziną kitą 
naujų “Keleivio” skaitytojų. 
Tai buvo linksmūs-medaus lai
kai. žinoma, jis išveždavo tuo
met neblogus spyčius. Tik pa
siklausykite vieno tokių spy- 
čių, kurį jis išrėžė ant 103 
Green Stryčio, Waterbury, 
Conn., 1916 metais, čia pa
duodu žodis žodin iš savo die
nyno.

— Darbininkai viską padir
ba ir jiems viskas priklauso. 
Jeigu darbininkai pastato na
mus, iškasa anglis, pabudavo- 
ja dirbtuves, nutiesia geležin
kelius, užaugina galvijus, ja
vus ir daržoves, tai kodėl jie 
to visko negalėtų patys sunau
doti be dykaduonių ? Tik nu
vertus turčių klasę ir panaiki
nus privatinę nuosavybę, pra
dės kurtis -socializmas. Nema- / 
nykite, kad nuvertus kapita
lizmą, tai jau bus lengva į- 
steigti socializmą. O, ne! Tuo
met darbininkus pasiučiau 
puls patys kapitalistai, — jie 
nusamdys tūkstančius agentų, 
visa dvasiški j a numarmės su 
jais. Dar reikia nepamiršti, 
kad ir pačioj socialistų organi- v 
zacijoj atsiras tokių, kurie nu- 
dųos darbininkų draugais, o 
tarnaus kapitalistams. Kaipo 
toki, jie tūkstantį kartų bus 
kepksmingesni, negu patys ka
pitalistai, ir su jais 
gana sunki...

Tuomet, ponuli, 
tikrą tiesą. Bet ką
sakai, kuomet Lie.tuvos kume
čiai atėmė iš dvarininkų dva
rus?! Tu išsiskyrei iš darbi
ninkų prisišliejai prie jų ir 
gvoltu šauki, kad bolševikai 
(didžiuma) naikina stambią 
privatinę nuosavybę.

Tiek to, eisime prie temos. 
Dabar tie prakalbų maršrūtai- 
vandarojimai po lietuvių kolo
nijas 
žvakė 
apima 
gas, o
da ir utėlės. Prie tam, utėlės 
daugiausia laikosi “brostvo- 
se,” o tų brostvų nemažai 
randasi “Keleivio” skiepe (aš 
pats mačiau kaip dirbau te- 
naiš). Bet, žinant kaip toli 
utėlės gali nueiti, tai jų apni
kimo So. Bostonas neturėtų bi
jotis, nes toliausią, kur jos ga
lės nueiti, tai iš pų Michelsono 
Žalnieriaus į Gegužio...

Ar B. J. Kubilius Profesorius?
Neseniai po tokiu antgalviu 

“Laisvėj” tilpo F. J. B. raši
nys. Tame rašinyje “Kelei
viui” buvo įrodyta, kad Kubi
lius yra tikrai profesorius ir 
liepė atšaukti. Vietoj: atšaukti, 
Michelsonas iškoliojo ano ra
šinio autorių (F. J. B.), ir net 
profesorių Bacevičių. Girdi, B. 
J. Kubilius buvo kada profe
sorius, bet dabar neprofeso
riauja, tai ir negalima jo va
dinti profesoriurp. Na, o dak
taras Borisas išmoko tik vaka- 
.rais ir savo pastangomis, tai, 
esą, ne daktaras. O jau Bace
vičius, tai visai nieko never
tas . . .

Bet mes manome visai ki
taip. Jeigu B. J. Kubilius pro
fesoriavo ir buvo profesorium, 
thi jis- ir vėl gali juomi būti. 
Daleiskim, Michelsonas yra 
elektros inžinierius, nors jis 
dabar nepraktikuoja šios pro
fesijos. Bet, progai pasitai
kius, jis galėtų įsivesti sau 
elektrą; tai jis ir mirs kaipo 
elektros inžinierius. Kas lie
čia Dr. Borisą, kad jis išmoko 
savo profesiją vakariniais kur
sais, tai jam priklauso didelis 
kreditas už taip didelį jo pa
sišventimą šiam mokslui. Na, o 
kada ponas Michelsonas išmo
ko, piešti špygą, — dienomis 
ar vakarais?

ALDLD Apskričio Vakarienė
Balandžio 19 d., So. Bosto

ne įvyko Literatūros Draugijos 
7 Apskričio vakarienė. Skait
lingai draugai buvo suvažiavę 
iš visų miestų ir miestelių; net 
iš Nashua, N. H., mačiau Vil- 
kauskų šeimą, i

Deja;. vietinių buvo perma- 
žai. Daugiau kaip 15 neatėjo 
į vakarienę, nors turėjo iš 
anksto nusipirkę tikietus. Mat, 
vienus sutrukdė Vinco Rim
kaus laidotuvės, o kiti su Har
monijos Grupe išvažiavo kon
certuoti į Norwood^. Bet visgi 
svečių buvo 218.

Vakarienė ir jos tvarka bu
vo gera. Pasakyta daug gerų 
kalbų. Pavalgė, rodosi, visi iki 
sočiai, ir kurie norėjo, tai 
straptelėjo prie geros muzikos. 
“Propagandos” ministeriu bu- 
vo Bakšys, vidaus ministeriu 
Šimaitis, o finansų ministeriu 
buvo Lukienė.

Gal geriausia visiems pati
ko, tai koncertinė programa. 
Labai vykusiai sudainavo ke
letą duetų worcesterietes Bak- 
šytė ir Krukoniūtė. Bet dau
giausiai publika nukamavo tai 
Steponavičienę, i š š aukdama 
bent penkis sykius ekstra dai
nuoti. Mat, Steponavičienė yra 
artistė dainininkė, o prie tam, 
dar pirmą kartą mes ją išgir
dome dainuojant. Jos balsas 
švelnus, gestuoja tik reikalui 
esant ir laikosi scenoje lais
vai. Visiems dainininkjams

akompanavo Steponavičius. Iš 
tikro, dabar Montello draugai 
yra turtingiausi Naujojoj Ang
lijoj, turėdami tokius talentus 
kaip Steponavičiai.

žinoma, mes vakarienės; ska
niai pavalgome ir pasilinksmi
name, bet jose kai kas turi ir 
nukentėti-nusikamuoti
mūsų gaspadinės. Tai ne juo
kas: nuo aštuonių ryto iki aš- 
tuonių vakaro virtuvėje trypti 
ant kojų, kad patenkinti dau
giau kaip du šimtu svečių bei 
viešnių! Varde ALDLD 7 Ap
skričio, aš tariu širdingą ačiū 
d.d. šurilienei, čūberkienei, 
Kavoliūnienei, Dambrauskie
nei, Piešinienei, Nukienei ir 
Babinčienei. Aišku, vyrai mo
terims padėjo, bet jiems nėra 
ko dėkoti, nes tai jų privalu
mas. ’ •

Atsiprašau, kad čia dauge
lį dalykų praleidau. Mat, ir 
aš pats dirbau, tai ne viską 
galėjau pastebėti. Manau, kad 
mūs ministerial mano klaidas 
ištaisys.

Paaugome Naujais Nariais
Ketvirtadienį laikėme Lite

ratūros Draugijos susirinkimą. 
Priėjus prie naujų narių priė
mimo, drg. Tamošauskienė iš
skaitė net keturioliką naujų 
narių, kurie įstojo į mūsų kuo
pą per atsibuvusį bąnkietą.

Man labai patinka tokis 
planas narius gauti į šią drau-

(Tąsa 5-me pusi.)

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Baltimore, Md. - Gegužės-May 31
LIBERTY PARK

EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Bus graži dailės programa ir prakalbos svarbiais 
šių dienų įvykiais

- VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

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

T

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

• Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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•* Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 3. — Karo departmentas išleido 

sekamą pranešimą: >
Australija:
Generolo B re re tono pavėluotas pranešimas iš Indi

jos sako, jog balandžio 29 d. didieji Amerikos bombi- 
niai orlaiviai atakavo prieplaukas ir kitus karinius 
įrengimus Rangoone; padarė japonam didelių nuosto
lių. Greitieji japonų kovos lėktuvai puolė amerikiečių 
orlaivius ir japonų priešlėktuvinės kanuolės šaudė į 
mūsų orlaivius, bet visi amerikiečių orlaiviai išliko 
sveiki. Mūsų bbmbanešiai sužeidė vieną priešų orlaivį.

Filipinai:
Nebuvo jokių atmainų Corregidore nei Visayans nei 

Mindanao salose; Parang-Cotabato fronte padėtis ir
gi liekasi ta pati.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 3. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sako: .
Nebuvo jokių reikšmingų atmainų fronte naktį geg. 

2 į 3 d.
Sovietinė karjuomenė vienoje dalyje Leningrado 

fronto užmušė daugiau kaip 1,500 vokiečių, paėmė ne
laisvėn kiekį priešų kareivių ir pagrobė ginklų ir kitų 
karinių reikmenų.

Vakariniame (centraliniame) fronte batalionas vo
kiečių pėstininkų atakavo poziciją, laikomą vieno būrio 
Sovietų kariuomenės. Raudonarmiečiai smarkia ugnim 
privertė hitleriečius pasitraukt atgal, ir priešai paliko 
per 200 užmuštų saviškių kovos lauke.

Kalinino fronte vokiečiai prarado daugiau kaip 300 
saviškių užmuštų.

Jungtinių Tautų Pranešimai
Australija, geg. 3. — Jungtinių Tautų štabas prane

ša, kas seka: •
New Britain — Rabaul: Mūsų bombanešiai atakavo 

japonų laivus Rabaule; bombomis tiesiog pataikė į vie
ną priešų transporto laivą, sužeidė kitą ir apvožė vie
ną japonų lėktuvlaivį: Astuoni greitieji japonų kovos 
lėktuvai buvo pakilę prieš mus, ir mes sunaikinome du 
iš jų, o sužeidėme keturis.

New Guinea — Port Moresby: 15 japonų orlaivių 
Zero rūšies užpuolė mūsų orlaivių stovyklą Vakar. Mū
sų kovos lėktuvai sėkmingai pasipriešino; sunaikino 
keturis japonų orlaivius ir sunkiai sužeidė du.

Salamaua-^-Smulkmeniški pranešimai rodo, kad tal
kininkų lakūnai balandžio 30 d. užpuolė ir sudegino bei 
sunaikino tris jūrinius japonų orlaivius ant vandens.

Trys Nacių Karo Laivai 
Ilgam Apšlubinti

London. — Du naujoviš
ki Vokietijos karo laivai, 
“Scharnhorst” ir “Gneise- 
nau,” po 26,000 tonų, ir šar
vuotlaivis “Prinz Eugen,” 
10,000 tonų, buvo sunkiai 
sužeisti anglų minomis ir 
submarinų torpedomis, ka
da jie bėgo iš šiaurinės 
Francijos prieplaukos Bres
to, vasario 11 d. Tatai pa
tyrė anglų lakūnai, < kurie 
šiomis dienomis bombarda
vo ir vėl sužeidė tuos na
cių laivus prieplaukose Vo
kietijos ir Norvegijos. Jie 
sako, jog praeis eilė mėne
sių, kol vokiečiai galės ga
na pasitaisyt tuos savo ka
ro laivus.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO ANGLIJĄ

■ ‘ "7 ’ f

London. — Apie 30 vokie
čių orlaivių bombardavo 
,Exeter miestą Anglijoj. An
glai nušovė 5 užpuolikų or
laivius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

55-tos kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 6-tą dieną, 7:30 v, v., Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St. Labai svarbu, kad visi na
riai dalyvautų, nes bus rinkimai 
L. D. S. Centro valdybos ir taipgi 
delegatų j LDS 6-tą Seimą, kuris 
įvyks Chicago, Ill. Malonėkite visi 
atsilankyti į laiką, nes bus daug ko 
svarstyti šiame susirinkime. — E. 
Stripeika, sekr. _ (105-106)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį antradienį, 5 d. geg. 

įvyks ekstra labai svarbus susirin
kimas dėlei rengiamo šiemetinio 
“Laisvės” pikniko. Mūsų organizaci
jų kuopų nariai, “L.” skaitytojai ir 
simpatikai skaitlingai dalyvaukite 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. La
bai svarbus reikalas. — Veik. Kom. 
Sekr. (104-105)

Laivyno Sekretorius 
Prieš Negrų Išskyrimą

New York. — Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Frank Knox atsiuntė tele
gramą Broliškajai Tarybai 
Negrų Bažnyčių. Jis tele
gramoje, be kitko, primena 
pirmiau duotą savo įsaky
mą imt savanorius negrus į 
jūreivius šios šalies karo 
laivyno, neišskirt jų. Jis la
bai gražiai atsiliepia apie 
negrų ištikimybę ir narsą 
kovoje.

Bet žymėtina, kad vieti
niai komandieriai dar ne
priėmė negrų savanorių į 
karinio laivyno jūreivius.

Amerikos Lakūnai Dalyvavo 
Sunaikinime 32-jų Japonų

Orlaivių per Savaitę

Washington. — Amerikos 
orlaiviai išvien su Australi
jos lėktuvais, praeitą savai
tę sunaikino 32 Japonijos 
orlaivius ant žemės ir ore.

Amerikiečiai ir filipinai 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis iš Corregidoro ir kitų 
Manilos įlankos fortų nušo
vė žemyn penkis priešų or
laivius.

Dar Neišduotas Naciam Pa
bėgęs Prancūzų Generolas

New York. — čia gauti 
privačiai pranešimai teigia, 
kad Vichy Francijos prem
jeras Petain neišduoda na
ciams francūzų generolo H. 
H. Giraud’o, pabėgusio iš 
tvirtovės belaisvių stovyklo
je Koenigsteine, Vokietijo
je. Vice-premjeras Lavai 
norėjęs sugrąžinti naciams 
gen. GiraučĮą.

Reikalauja Pakelt Algą 
Plieno Darbininkam

, I I

Pittsburgh, Pa. — Kalbė
damas plieno darbininkų 
susirinkime, Philip Murray, 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas, pareiškė, jog ir to
liau bus daroma pastangos, 
kad būtų pridėta po dolerį 
per dieną daugiau algos 
plieno darbininkam, dirban
tiem keturiose vadinamose 
“mažosiose plieno kompani
jose.” — Jos samdo 180,000 
darbininkų.
i Murray sakė, kad CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja yra neatlaidžiai nusitei
kusios prieš sumanymus už
šaldyti algas toje pačioje 
vietoje, kur jos dabar 
yra, iki karo pabaigos.' Jis, 
tačiau, užtikrino savo išti
kimybę prezidentui Roose- 
veltui ir tarė: “Aš atiduo
čiau paskutinius savo marš
kinius, kad tik padėt prezi
dentui laimėt karą.”

Prez. Rooseveltas, užsal
dydamas daugumos reikme
nų kainas, pastarajame sa
vo pareiškime pageidavo, 
kad ir darbininkų algos a- 
belnai liktųsi tokios, kaip 
dabar, nors kur darbinin
kam permažai mokama, tai 
galima būsią pataisyt daly
ką.

Dviejų Bombanešiy Ne
laimėse Žuvo 9 Lakūnai

Pendleton, Oregon.—Vie
na Amerikos • Lekiančioj! 
Tvirtuma, didysis bombane- 
šis, sudužo į Blue Kalnus. 
Žuvo šeši iš astuonių kari
nių lakūnų.

Tacoma, Wash. — Sudu
žo vienas bombanešis. Užsi
mušė trys kariniai lakūnai.

0 Mūsą Vėliava Vis Ten
Washington. — Skevel

dros japonų kanuolių šovi
nių pataikė į stiebą, ant ku
rio iškelta Amerikos vėlia
va Corregidore, ir jinai 
pradėjo leistis žemyn. Tada 
trys kareiviai, priežiūroje 
kapitono A. E. Huff’o, ne- 
paisydamo smarkios priešų 
ugnies, įlipo į stiebą, sutaisė 
jį ir neleido savo vėliavai 
nusileisti žemyn.

Generolas Wainwright šil
tai juos pagyrė ir visiem 
keturiem suteikė po sidabri
nę žvaigždę už narsą veiks
me.

Giria Negrus Kareivius
Greenville, S. C. — Baltas 

karinis gydytojas, majoras 
Everett Pool giria negrus 
kareivius už ištvermę. Sako, 
jeigu negras kareivis ateina 
į ligoninę, tai gydytojai ži
no, kad jis tikrai serga. Ne
grai naujokai gerai ir grei
tai lavinasi.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRANE) STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Naciai Sakosi Nuskan
dinę Angly Šarvuotį

♦

Berlin, geg. 4. — Naciai 
skelbia, kad jų submarinai, 
orlaiviai ir kariniai laivai 
nuskandinę vieną Anglijos 
šarvuotlaivį, 10,000 tonų, ir 
šešis laivus su reikmenimis, 
gabenamais Sovietams. Tas 
jūrų mūšis įvykęs šiaurinia
me, Arkliškame Vandenyne. 
Hitlerininkai p r i p a ž į sta, 
kad anglai nuskandino vie
ną karinį jų laivą-naikintu- 
vą.

(Talkininkai nepatvirtina, 
kad naciai taip būtų laimė
ję tame jūrų mūšyje.)
, f I ■ t.... ■ —.................

Japonai iš Burmos Arti 
Chinijos Rubežiaus

New Delhi, Indija. —Gir
dėt, kad japonai per Burmą 
dasigrūmė iki 20 mylių nuo 
Chinijos sienos.

Geg. 4 d. anglai pranešė, 
kad viena dalis japonų ka
riuomenės varosi linkui In
dijos, o kita linkui Chung- 
kingo, laikinosios chinų sos-

Philadelphia, Pa.
Labai svarbi konferencija į- 

vyko balandžio 26 d., Lietuvių 
Muzikos Svetainėj, Richmond 
dalyje, kaip 3 vai. po pietų. 
Konferencija buvo sušaukta 
varde 14 organizacijų, atsto
vaujant 30,000 narių.

Aš buvau pamiršęs apie šią 
svarbią konferenciją, — išva
žiavau į šv. Jurgio parapijos 
pikniką, kuris įvyko tą pačią 
dieną, Mikolaičio sode.

štai, besigėrėjant po žydin
čiais medžiais, žaliuojančią 
pievą, apie 4 vai. po pietų aš 
atsiminiau, kad aš esu kviestas 
į tą svarbią konferenciją. Tuo- 
jaus pavadinau žmoną ir grįž
tam į Philadclphią, palikę ne
skaitlingą parapijos pikniką.

Pribuvus prie Bendrovės 
Svetainės, jau buvo 5 vai. Ma
niau, kad nieko /nerasiu. Bet 
mano būta apsirikta: įeinu į 
mitingų kambarį, žiūriu, kad 
apsėdęs stalas iš 12 atstovų. 
Išrodė kaip , “grand džiūrė” 
svarsto dalykus. Priėjęs prie 
stalo išgirstu, kad valdybą tą 
pačią norima palikti: J. V. 
Grinius, Bendrovės atstovas, 
varde 700 narių, lieka pirm.; 
J. Bender, republikonų atsto
vas nuo 500 narių., už sekr. 
ant toliaus veikti. O kaip grei
tai prasiplės veikimas, bus da- 
rinkta platesnė valdyba.
Raportas Iš Rengimo Masinių 

Mitingų:
Kovo 22 d., Richmondo da-

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■ * -

lyje buvo pasekmingas, surink
ta $157.25 ir visi priduoti Rau
donajam Kryžiui, nes bendro
vė padengė visas Išlaidas, ko
kios buvo. Atstovai tarė šir
dingą ačiū bendrovės valdy
bai už tai.

Antros prakalbos įvyko ko
vo 29, South Side, Tautiškoje 
svetainėje, bet nepavyko, nes 
labai prastas oras buvo — lijo 
ir snigo. Aukų mažai surinkta. 
Kliubas nepadengė išlaidų — 
turėjo rengėjai išlaidas pamo
kėti iš surinktų aukų.

J. Rainys paprašė, kad de
legatai sumestų kelius dole
rius, .kad padaryti lygią su
mą. Delegatai suaukavo $3.20, 
kas sudarė $7.00. Pinigai pri
duoti Raudonam Kryžiui.'

Antras — nutarta įsiregis
truoti į Raudonojo Kryžiaus 
skyrių ir veikti bendrai pagal 
prezidento Roosevelto progra
ma karo laiku.

Trečias — raginti draugijas 
iv pavienius pirkti apsigynimo 
bonus ir prašant, kad garsin
tus! .per minėtą organizaciją.

Ketvirtas — dėti visas pa
stangas, kad suvienyti visas 
draugijas į .šią vienybės 14 
draugijų sąjungą ir veikti 
bendrai, ne tik karo laiku, 
bet ir po .karo.

Penktas — kreiptis prie pa
rapijų, kad jos prisidėtų prie 
šios vienybės, bet, jeigu nesu
tiks veikti bendrai, norės dar
buotis atskirai, tai kad nepa
kenkti jiems tame veikime.

šeštas — rudenį rengti pra
kalbas ir diskusijas Philadel
phijos lietuvių, vienybės klau
simu, ir jos svarbą ant toliaus 
palaikyti.

Septintas — nutarė rengti 
pikniką A.mer. Raudonojo 
Kryžiaus naudai greitai, kaip 
galima. Išrinkta 3 asmenys 
darbą varyti pirmyn.

Aštuntas — palikta valdy
bai šaukti pasitarimą kaip tik 
bus reikalas.

Devintas — susirinkimas už
darytas per pirm. J. V. Grinių 
7 vai. vakare.

J. S. Rainys.
i <■ . .

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

tuvių, kitokių

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

?upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-619L

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 patenkihti.
. ‘L t

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

Bostono ir Apylinkės Žinios
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

giją. Kam vaikščioti per stu- 
bas ir kvaršyti žmones? Su
rengei bankietą, davei sve
čiams skaniai pavalgyti, išsi
gerti, prie geros muzikos pa
šokti, na, ir patys draugai sto
ja į kuopą.

Kuopa nutarė ant greitųjų

WATERBURY, CONN,
Fašistai Dirba Visur

Čionai kovo 22 d. prasidė
jo pirmos pagelbos kursai, du 
kartus į savaitę, kurie buvo 
duodami per 10 dienų. Pamo
kos įvyksta 103 Green St., 
L.U.P.Ki. name, kur kliubas 
suteikė pamokoms vietą' nemo
kamai. Pamokas duoda V. 
Strakulaitis lietuvių kalboje. 
Iš karto užsiregistravo apie 60 
asmenų, dabar liko tik apie 
30. (

Pasirodo, kad ir čionai fa
šistai pakenkė! Girdėjau kal
bant, kad jie gązdina žmones, 
girdi, eikite ir mokykitės, tai 
valdžia jus išveš į karo fron
tą. Kai kurie šiaudadūšiai ir 
pabijojo.

Mano supratimu, toki žmo
nės turėtų būt suvaldyti, nes 
tas pasitarnauja priešui. Mes 
visi turėtume tuos žmones tė- 
myti ir juos suvaldyti. Juozas 
Vidžiūnas aiškina apie bom
bas laike priešo užpuolimo iš 
oro. Jis aiškina, kaip užsilai
kyti laike atakų ir kokias 
bombas kaip pažinti, kaip jas 
gesyti ir kaip su jomis apsi
eiti. Rodos, visiems svarbu tas 
žinoti. Atakos gali įvykti bile 
dieną, tai turime suprasti, kaip 
apsieiti ir, reikale, kitiems pa
gelbėti. bet va, atsiranda .to
kių nenaudėlių, kurie bando 
gerą darbą trukdyti!

Studentas.

F. W, Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandu
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. PETRAITIENĖ ir SCNAI ,
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus 

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

surengti pramogą ir visą pel- 
|ią skirti Raudonajam Kryžiui. 
Į komisiją apsiėmė: J. Petruš
kevičius, prof. B. J. Kubilius 
ir A. Buivydas.

Manau, Kad Rimtas Dalykas
Girdėjau, kad drg. J. Bur

ba organizuoja suaugusių vy
rų ir moterų chorą. Mano ma
nymu, mes So. Bostone turime 
nemažai veteranų - veteranių 
dainavime ir iš jų būtų gali
ma sudaryti nemažas choras. 
Burba sakosi, kad jis turi ir 
mokytoją, o tai principalis da
lykas. Bravo Jonai! Aš ma
nau, tu pradėjai labai gerą 
darbą. Tad dirbki iki Broad- 
wėj suskambės lietuviška dai
na!

Jaunutis.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni

Jauskitės Smarkus, Švieži, Daug Jaunesni 
Vartokite OstrexX. Jame yra abelni stiprylai,, 
žadintojai, dažnaP'-i^ikalingi ]>o 40 m.—kū
nam, stijigantiem geležies, kalkių phosphate. 
Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus daktaras ra
šo: “Tas lahai patarnavo mano Mjroniam. Aš 
pats jj vartojau. Pasekmės puikios.” Specia
lia supažindinantis kiekis O Kt rex Tonic Tab
lets tik 35c. Pradėk jaustis smarkesnis ir 
jaunesnis nuo šios pat dienos. Parsiduoda 
visose gerose vaistinėse.

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SU, No. AMnglon, Mas*.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog Jis 
medus nėra tikras bičių medus.

Prisiunčiame į 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 ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
PHIL ADELPHI  JO J. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

mu antrašu: Mrs. J. J. Potienė, 
1717 N. Marston St., arba 

telefonuokite: 
STEVENSON 8367.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai .... 
5 svarai ........................
Galionas, 12 svarų . . .
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

.85
$1.25
$3.00

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai



o

NewYorko^fe^/a h nk a
DAR PASVEIKINIMU “VILNIES” 

SUVAŽIAVIMUI
Geros valios pažangūs brook- 

lyniečiai žada puikiai paremti 
Chicagos dienraštį “Vilnį”. Jie 
nuoširdžiai paveikius dienraš
čio suvažiavimą, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
10 d. štai, apart pirmiau ketu-
riais atvejais paskelbtų svei
kintojų, dar sekami prisidėjo 
prie šito gražaus dai bo

IJ.D 185 kuopa ......... $5.00
Helen Jeskevičiūtė .... 1.00 
V. A. Paukščiai ....... 2.00
A. Daugėlienė .............. 1.00
M. Klimas............  1.00
K. Mockus ............. .. 1.00 1
O. ir V. Baltrušaičiai . . 1.00 '
P. Bieliauskas .................... 50
K. Anskis ..................   . . .50
Joe Zajankauskas ........ 1.00
P. ir O. Cibulskiai........ 2.00
Juozas Balčiūnas .......... 1.00 j
V. ir V. Bunkai ............ 1.00
J. Patašius . . ................. 1.00
Draugė X .............................50

George Kazakevičius . 
Vėrė Mikutaitytė ........
Ant. Urbaitis ..............
A. Bepirštis . ...............
P. Babarskas . . ...........
Mary Kalvaitis ............
Pr. Pakalniškis ..........
Jonas Drusys ..........  . .
Mrs. Ta f ii i ja Drusys . 
Uršulė Bernotienė . . . . 
P. Batukas ...................
Ona Kazakevičienė . . • 
A. Linkus ........ ............
Ona Poškaitienė ........
J. Gužas ................   . . •
Ig. Sutkus .....................
W. Keršu lis ................
G. Nalivaika ................
N. ir F. Pakalniškiai . . 
W. M. žvirblis ............
Ch. Stelmokas ............
J. Jodzevich . . •..........
J. Povilčiūnas ............
Ch. Degutis..................
P. Šatkauskas ............

1.00
.50
.50 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.1.00 
1.00 
1.00 
1.00
.50 

1.00 
1.00 
5.00 
2.25 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.50 
Rep.

Pasiruošia Apsigynimo 
Darbams

Daugelyje didžiojo New 
Yorko amatinių mokyklų ir 
šapų mokinasi būriai vyrų ir 
moterų, norinčių pasiruošti 
įvairiems apsigynimo darbams. 
Vieni, kaip sako tos rūšies mo
kyklų vedėjas p. Stumpf, mo
kinasi pilną laiką, kiti nuo 
darbo dienos atlikusiais liuos- 
laikiais. Vieni atsiųsti iš val
diškų įstaigų ir kariuomenės 
dalinių, kiti patys atėję mo
kintis savomis lėšomis, tikėda
mies dėl to gauti paaukštini
mus tarnyboje ar kariuome
nėj. Vieni iš tų specijalių kur; 
sų ima 6 dienas, o kiti ir iki 
6 mėnesių.

Peštukizmo Pasekmė
Bellevue ligoninės daktaras 

Carl Comstock turės atsakyti 
teisme už palinkimą kumščiu 
rišti nesusipratimus. Taipgi 
jau esąs suspenduotas iš tar
nybos.

Kaip pasakota tyrinėtojams, 
Dr. Comstock savo pareigų 
laiku norėjęs pauliavoti “pa- 
rėj” ir palikęs praktikantą sa
vo padėjėją Dr. Morris Miller 
vieną eiti dviejų pareigas. Pa
dėjėjui nakčia prireikėję pa
galbos ir jis pasišaukęs kitą 
gydytoją. Už tą paskiau su 
Dr. Comstock kilo barnis, kad 
pastarajam padarė bėdos. 
Barnio nepakako, Dr. Com
stock Milleriui sudavęs kumš
čiu ir pastarasis virsdamas į 
pečių persiskėlęs galvą, esąs 
pavojingoje padėtyje. Jeigu 
mirtų, anas būtų teisiamas 
kaipo kaltininkas Millerio 
mirties.

P. La Monica, 28 m., 58 Ir
ving Ave., įkaitintas išvogime 
10,000 cukrui pilti maišų iš 
sandėlio, 760 Wythe Ave.

Gubernatorius Lehman pa
skelbė N. Y. valstijoj Nacijo- 
nalės Muzikos Savaitės ap- 
vaikščiojimą. Prasidės gegu
žės 3-čią.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas fomišiuotas 

kambarys. Pageidaujama, kad atsi
šauktų lietuvis vyras. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas Mrs. Ma
tulis, 9 Finlay Rd., Newark, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalingi stiprūs vyrai dirbti prie 

paprasto darbo. Alga $22.00 j savai
tę. Kreipkitės j Rubin Bros., 9-11 
Boerum Street,\ Brooklyn, N. Y.

(W4-105)

Reikalingas darbininkas dirbti 
Bar & Grill įstaigoje. Pageidauja
ma, kad mokėtų virti valgius. Dar
bo sąlygos lengvos ir gera alga. 
Prašome kreiptis šiuom antrašu: 
426 So. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

(105-107)

Šiauriniame Queens Bus 
“Blackout”

“LAISVĖS” REDAKTORIUS KOMITETE 
“I AM AN AMERICAN DAY” RUOŠTI
šiomis dienomis New Yorko 

miesto majoras LaGuardia pa
kvietė Laisvės redaktorių R. 
Mizarą dalyvauti bendrame 
komitete “I Am An American 
Day” ruošti. Kaip žinia, einant 
prezidento Roosevelto prokla
macija, gegužės 17 dieną viso
je Amerikoj bus celebruota “I 
Am An American Day” (“Aš 
Esu Amerikonas Diena”).
Tą dieną visų Jungtinių Vals
tijų gyventojai reikš savo loja
lumą Amerikos vėliavai, mūsų 
kraštui. Jie rinksis į masinius 
mitingus, — juose dalyvaus 
visokios tautos, visokį mūsų 
krašto žmonės su savo, daino
mis, su savo kalbomis. Jie su
darys .gražią simfoniją pareiš
kimui meilės mūsų tėvynei, 
Amerikai.

Savo laiške redaktoriui Mi- 
zarai LaGuardia, be kitko,, žy
mi :

“Du dideli patrijotiški spėk-

Gegužės 5-tos vakarą nuo 9 
iki 9 :20 bus aptemdymas šiau
riniame Queens. Apims šias 
didmiesčio dalis ir priemies
čius: šaurines dalis Ridge- 
woodo ir Queens Village, 
Jackson Heights, Glendale, 
Maspeth, Winfield, Woodside, 
Long Island City, Astoria, Elm
hurst, Corona, Flushing, Col
lege Point, Malba, White
stone, Bayside, Auburndale, 
Douglaston, Little Neck.

Visur šviesos bus užgesintos 
ir važiuotė sulaikyta apart 
gelžkelių,' taipgi gaisragesių, 
policijos ir ligoninių vežimų.

“Gimtoji Šalis” Įspūdingai 
Perstato Amerikos Žmo- , 

niy Kovas Už Laisvę
Naujas amerikoniškas judis 

“Gimtoji šalis” pirmu kartu 
Amerikoje bus rodomas 
World Teatre, 49th St., netoli 
7th Ave., New Yorke, gegu
žės 9-tą.

Judis yra dokumentais pa
remtų faktų rinkinys iš neto
limos praeities Amerikos žmo
nių kovų prieš amerikoniško 
fašizmo pradus, šiurpulingose 
scenose perstato fašistinių ele
mentų siautimą . prieš ramų, 
savo teises ginantį artoją; 
prieš organizuoto ir pilnateisio 
gražaus gyvenimo siekiantį 
fabriko darbininką; prieš pa
smerkusį beteisę dvasiškį, pro- 
fesijonalą, smulkų prekėją.
/Siautimas Ku-Kluksų ir ki

tų hitleriškos rūšies krimina- 
liškų elementų, begėdiškai pa
sikėsinusių sutrempti, kraujuo
se paskandinti Teisių Bilių, 
momentaliai žiūrovą perveria 
išgąstimi, kad, štai, pergalės, 
užviešpataus kriminališka gau
ja ir žmonėms gal per metų 
metus teks kęsti baisi vergijos 
naktis.

Laimei, sekami vaizdai žiū
rovą taip jau momentaliai iš- 
gelbstv nuo tos pragarmės. 
Branginanti laisvę ir už ją pa
siryžus kovoti Amerikos liau
dis, darbo žmonės, kovoja 
prieš beteisę. Tiesa, kaip sakė 
poetas, “kiekviena kova rei
kalinga aukų.” Jų daug pa
dėta. Tačiau žmonės iškovojo 
sau teisę organizuotis į savo 
pasirinktas unijas, turėti žo-( 
džio ir spaudos laisvę, šiokią 
tokią pagalbą laike nedarbo, 
senatvės sulaukus.

Dabar ta pati liaudis turi 
ant rankų kovą prieš aršiau
si savo šalies ir visos žmoni
jos priešą fašizmą. Tos kovos 
dar tik pradžia, jos karžygių 
ir didvyrių ši filmą dar nepa
rodo. Tačiau parodymu praei
ties sunkumų ir ant jų perga-

“Partizanu Brigadą” Matė 
Žymūs Menininkai

,Ketvirta savaitė sėkmingai 
rodoma Sovietų filmą “Parti
zanų Brigada”, Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, savo lankytojuose turi 
mases newyorkiečių, o taip 
pat ir įžymių svečių aktorių ir 
šiaip menininkų.

Tarpe lankiusių šį judį bu
vo Paul Robeson, Alfred Lunt, 
Lynne Fontainne, Hugh Her
bert, Morris Gest, Alexander 
Smallens, Louise Rainer, Phil 
Spitalny, Mischa Auer, Lionel 
Stander, Shubertai ir eilė kitų 
plačiai Amerikai pažįstamų 
paskilbusių piliečių.

Filmą “Partizanų Brigada,” 
kaip skelbia Stanley Teatro 
vedėjai, šį sezoną nebus rodo
ma jokiame kitame teatre di
džiajame New Yorke, kadan
gi ji paimta rodymui Stanley 
Teatre neribotam laikui. <

'Kolegijos Studentės Dirbs
1 Ant Faring
Būrys merginų, Hunters Ko

legijos studenčių, susirašiusios 
vasaros atostogų metu važiuo
ti dirbti ant farmų, pagelbėti 
farmeriams A auginti pergalei 
ant fašizmo reikalingų maisto 
produktų. Daugelis iš jų pir
miau niekad nebuvusios išva
žiavusios užmiestin. rtk

Miesto Kolegija Mini 95
Metų Sukaktį

Miesto kolegija šią savaitę 
mini savo 95 metų sukaktį su 
daugeliu įdomių ir iškilmingų 
programų.

Kolegija dabar turi 26,000 
studentų, yra didžiausia mies- 
tava tos rūšies įstaiga visame 
pasaulyje. Joje baigusių moks
lus alumnų skaičius siekia 
40,000 vyrų ir moterų.

lės akstiną darbąn-kovon ir 
stiprina pasitikėjimą pergale 
ant fašizmo. Kiekvienas turė
tų ją pamatyti.

Filmą, kaip minėta, yra do- 
kumentalė, paremti senato 
komisijos tyrimais, nesurišta 
istorija jokios kitos meilės, 
kaip tik laisvei, žmonėms ir 
savo šaliai, vienok ji labai 
įdomi. Suvaidinusieji scenas 
aktoriai yra jon įdėję dau
giau, negu paprastą vaidini
mą. Paul Robeson, žymusis ar
tistas dainininkas ir aktorius 
įspūdingai perduoda įvadas 
scenoms, taipgi dainuoja porą 
specijaliai šiai filmai pritaiky
tų dainų. S •

Filmą pagamino, Frontier 
Films, direktorius Leo Hur
witz. Įvadas scenoms parašė 
poetas David Wolff.

takliai bus laikomi New Yor
ko mieste artimoje ateityje. '1 
Am An American Day’, pa
skelbta prezidento Roosevelto, 
bus celebruota Central Parke 
sekmadienį, gegužes 17 dieną. 
‘New Yorko Miestas Kare’ bus 
sudramatizuotas jaudinančio 
didumo parade šeštadienį, bir
želio 13 diena.”

Majoras skelbia, kad jis pa
skyrė Mr. Grover A. Whalenu 
pirmininku abiems įvykiams. 
Pirmininkui gelbės miesto ma
joro sekretorius, Mr. Lester B. 
Stone. Majoras LaGuardia sa
vo laišką baigia:

“Pasitikiu, kad jūs sutiksite 
dalyvauti komitete, nes aš re
miuosi kooperacija visų žy
miųjų piliečių, kurių komitete 
dalyvavimas teiks šitoms cele
bracijoms didesnes svarbos. . . 
Mes trokštame parodyti pa
sauliui, kad New Yorko mies
tas vadovauja patrijotizme, 
kaip ir visame kame.”

įspūdinga Programa, 
Svarbiam Tikslui

Graži lietuvių operetė “Bi
rutė”, Miko Petrausko kūri
nys, bus suvaidinta jau šio 
sekmadienio vakarą, gegužės 
10-ta, New National Hali, 267 
Driggs Ave., Brooklyne. Bilie
tai tik po 75c., kuriuos prašo
me įsigyti iš anksto.

“Birutę” suvaidins Sietyno 
Choras iš Newarko, vadovau
jamas B. L. šaknaitės. Režisie
rius—Jonas Valentis. Vyriau
sias roles vaidins žymiausieji 
newarkiečių solistai ir akto
riai, taipgi dalyvauja visas 
choras. Choristai bus pasirėdę 
Birutės-Keistučio gadynės kos
tiumais, kurių padarymas-pa- 
siuvimas sietynietėms ir jų

i it’s just rn<T 
'FINDING MONEY! ’

Užsiregistruokite
Gavimui Cukraus

Kiekvienas norintis gauti 
cukraus turi būti užsiregistra
vęs, kada nors bėgiu pirmųjų 
keturių šios savaitės dienų.

žmonėms su pavardėmis, 
prasidedančiomis raidėmis su
A ir iki 11 registracija buvo 
pirmadienį, 4-tą.

Su pavardėmis I, J, K, L bus 
šiandien, 5-tą.

Su pavardėmis M, N, O, P, 
Q, R — trečiadienį, 6-tą.

Su pavardėmis S, T, U, V, 
W, X, Y, Z — ketvirtadienį 7.

Valandos visom paskutinėm 
trim dienomis nuo 3 po piet 
iki 7 vakaro. Registruojasi ar
timiausio i prie namu mokyk
loj.

Vienas suaugęs šeimos na
rys gali užregistruoti visą šei
myną. Jis turi žinoti ar sura
šytas priduoti apie norinti cuk
raus gauti asmenį Sekamas in
formacijas :

Vardą ir pavardę, amžių, 
svorį, .spalvą akių, plaukų, ly
tį ir- kiek turi namie cukraus. 
Nesukalbanti angliškai turi at
sivesti savo perkalbėtoją.

Patariama registruotis ir 
tiems, kurie cukraus nevarto
ja, kadangi tos pat knygelės 
bus vartojama gavimui ir kitų 
maisto produktų, jeigu vėliau 
būtų reikalinga jų pardavimą 
apriboti.

Gautas knygeles reikia sau
goti. Pametusieji turės išlaukti 
po porą mėnesių iki išduos ki
tą knygelę.

New Yorko vidurmiesčio už
temdymas pereito ketvirtadie
nio vakarą skaitoma pavyku
siu 95 nuošimčiais.

padėjėjoms užėmė savaites 
laiko.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas vilnų fondui. Kiek
vienas jūsų centas, sumokėtas 
pamatymui šios gražios opere
tės, padės mezgėjoms apreng
ti šiltais svederiais didvyriškus 
kovotojus prieš fašizmą. Reng
iatės patys dalyvauti. Praneš
kite apie tai kitiems.

Komisija.

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y. 
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Scena iš judžio “Partizanų Brigada,” dabar rodomo 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

MIRE
Alfred Wasiliauskas, 32 m. 

amž., 36 Stagg St., mirė gegu
žės 2 d., šv. Katarinos ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidotas 
gegužės 5 d., šv. Jono kapinė
se.

Paliko nuliūdime tėvą Ta
mošių, motiną Margaret, brolį 
Vincentą ir 3 seseris, Aldoną, 
Agnes ir Amiliją.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

iden Service — kamandierius 
■ praneša, kad susitarus su Po
licijos Department!! ir Mies
to Radijo stotimi WNYC į- 

I steigta kasdieninė radijo prog- 
I raina penkioms minutėms — 
j nuo 6:40 iki 6:45 ■. vakaro, 
I apart sekmadienių. Joje bus 
I perduodama wardenams ofi- 
Icialiai patvarkymai, praneši
mai apie wardenu veiklą ir 
publikos klausimai apie įvai
rias problemas, surištas su ap
sauga nuo atakų iš oro.

Robins Dry Dock darbinin- 
1 kai sukėlė $45,000 nupirkti 
bomberiui.

WARDENU RADIJO
John E. Morris, sargybos 

nuo atakų iš oro — Air War-

* LIETUVIŠKA ★

Rheingoid Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
HI Grand St.. Brooklyn

<♦)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incori»oratcd
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

*

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir jdės tinkamų “burner** 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.•
Tru-Ember Fuel Co., Inc.

496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661

 

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Of’ 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
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILl
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

totai 
atJresaa.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su GiviaiS

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8098
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