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Rašant šiuos žodžius, Ra
miajame Vandenyne dar vis 
eina laivyno mūšiai, — mūšiai 
tarp Amerikos ir Japonijos 
karo laivu.

Šitie mūšiai yra nepaprastai 
didelės svarbos. Jie gali nu
lemti karo ateiti. Amerikos 
laivynas čia gražiai pasirodė. 
Mūsų krašto kovotojai kur kas 
geriau pasižymėjo negu japo
niški plėšikai, norį užvaldyti 
visą Aziją.

Dar nėra iš tikrųjų žinoma,' 
kiek buvo nuskandinta Japo-1 
nijos ir Amerikos laivų. Bet 
vienas dalykas žinomas: Japo
nijos laivų žuvo daugiau, kaip 
Amerikos. Net jeigu Japonijos 
laivų būtų nuskandinta ir tiek, 
kiek Amerikos, tai visvien mes 
laimėtume, nes Amerika gali 
greičiau ir lengviau laivų pa
statyti, negu Japonija.

“Keleivis” rašo, būk dien
raštį “PM” leidžia “Maskvos 
agentai.” Jis bando įpasakoti 
savo skaitytojams, kad už 
skaitymą “PM” samdytojai 
žmones iš darbų paleidžia.

žinoma, “Keleivis” gali ra
šyti, ką jis nori ir kaip jis no
ri. Bet jei jis norėtų rašyti tie
są, tai taip niekad nerašytų.

“PM” leidžia ne Maskvos 
age.ntas, bet Amerikos kapita
listas Marshall Field. Šis žmo
gus šiuo metu leidžia du dien
raščiu. “PM” išeidinėja New 
Yorko mieste, o Čikagoje išei
dinėja jo leidžiamas gan pa
žangus dienraštis “Chicago 
Sun.”

Kada “Chicago Sun” pasi
rodė, tai prezidentas Roosevel- 
tas šį dienraštį gražiai pasvei
kino. _

Pagal “Keleivio” t e oriją, 
prezidentas Rooseveltas svei
kino “Maskvos agento” lei
džiamą dienraštį.

Reikia pasakyti, kad tą, ką 
dabar rašo “Keleivis,” per il
gą laiką rašė kunigo Coughli- 
no “Social Justice,” iki jį pa
galiau uždarė. Kodėl “Kelei
vio” redaktorius seka paskui 
kun. Coughliną? Aš nežinau.

Montevideo mieste yra lei
džiamas savaitraštis “Darbas.” 
Tai įdomus ir vienintelis lietu
vių kalboje laikraštis Urugua- 
jaus respublikoje.

“Darbo” laidoje iš kovo 28 
dienos skaitau sekamą:

“Spauda, kuri buvo sulaiky
ta per paštą, jos gavimas iš 
užsienių tapo pakeistas, kaip 
jau žinoma. Paštas vėl laisvai 
veikia dėl demokratinės spau
dos. ‘Laisvės’ dideli pundai 
parnešti iš pašto.

“Jeigu rastųsi norinčių 
‘Laisvę’ skaityti, tai randasi 
viena prenumerata atliekama, 
kurią galėtų paimti susidaręs 
ratelis; kaina 1 et. nuo nume
rio. Tuo pačiu, prašau visų 
‘Laisvės’ skaitytojų Montevi- 
dejtfje atsilyginti už 1941 me
tus, už ‘Laisvę’.”

Tai žodžiai, kurie parodo, 
kaip mūsų broliai kituose 
kraštuose brangina “Laisvę.”

Turime atiduoti didelį kre
ditą draugams Argentinoje ir 
Uruguajuje. Argentiniečiai iš
leidžia įdomų savaitraštį “Mo
mentas,” o uruguaj iečiai — 
“Darbą.” Abiejų laikraščių iš
leidimas reikalingas didelio 
pasiaukojimo, kurį mūsų bro
liai gražiai parodo.

FILIPINŲ PREZIDENTAS DI
DŽIUOJASI JŲ NARSA

San Francisco, Calif. — 
Atvykęs Filipinų preziden
tas Manuel Quezon sakė: 
“Didžiuojuosi, kad filipinai 
taip didvyriškai priešinosi 
ir priešinasi japonams.”
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Sovietai Pralaužė Nacių 
Linijas Ties Leningradu;

Užmušė 4,000 Priešų
Maskva. — Vyksta dideli 

mūšiai šiaurvakariniame 
fronte.

Sovietų kariuomenė ke
liose vietose prakirto vokie
čių apgulos linijas ties Le
ningradu.

Visame 1,800 mylių fron

UŽGINČIJA JAPONŲ PAS
KALIS APIE AMERIKOS 
LAIVYNO NUOSTOLIUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
PA. DARBO FEDERACIJA UŽ BENDRADARBIA

VIMU SU JUNGTINIU TAUTŲ UNIJOMIS

Washington, geg. 9. — Jungtinių Valstijų laivynas 
išleido sekamą pranešimą:

Pietiniai Vakarinis Ramusis Vandenynas:
Laivyno departmentas supranta, kad Amerikos vi

suomenė žino, kokie nepatikimi yra skelbimai laimėji
mų, plaukiantieji iš bile priešo šaltinių.

Paskutinėmis dienomis japonai skelbė, kad jie pa
darę didžiulių nuostolių Amerikos laivynui mūšyje 
Koralų Jūros.

Amerikos laivyno departmento gauti iki šiol prane
šimai nepatvirtina priešo pasigyrimų, būk jie nuskan
dinę bet kurį Jungtinių Valstijų lėktuvinį ar stambų 
karo laivą tame mūšyje.

Žinios gautos apie mūsų nuostolius yra nepilnos. 
Jos bus paskelbtos, kada priešai jau visai negalės pasi
naudoti tomis žiniomis.

SOVIETAI SUNAIKINO 
71 NACIŲ ORLAIVĮ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 9. — šiandien nebuvo jokių svarbių at

mainų fronte.
Sovietų armijos dalinys viename sektoriuje vakari

nio fronto per dviejų dienų kautynes sunaikino 700 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Kitoj fronto dalyj vokiečiai mėgino atgriebti pra
rastas pozicijas ir kontr-atakavo. Sovietiniai kariai 

atmušė kontr-ataką, padarydami priešams stambių 
nuostolių: užmušė bei sunkiai sužeidė 400 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Viename sektoriuje Kalinino fronte vokiečių pėsti
ninkai su 20 tankų bandė pralaužt sovietines pozicijas. 
Raudonarmiečių ugnis privertė priešus pasitraukt at
gal.

Tapo sunaikinta keturi vokiečių tankai ir užmušta 
daugiau kaip 100 hitlerininkų.

Sovietiniai tankistai, komanduojami jaunesniojo lei
tenanto Grelianskio, per penkių dienų mūšius sunaiki
no du vokiečių tankus, septynias prieštankines kanuo- 
les ir užmušė 150 hitlerininkų. -

NACIAI ŠAUDĖ VOKIEČIUS BĖGANČIUS 
PASIDUOT SOVIETAMS

“V” apylinkėje didelė grupė vokiečių kareivių mėgi
no pereit į Sovietų pusę. Hitlerininkai ėmė šaudyt į 
tuos savo kareivius, bėgančius Į sovietines pozicijas. 
Trys bėgusiųjų tapo užmušta, bet visiem kitiem pa
vyko perbėgti ir pasiduoti.

Vienas tų belaisvių sakė, kad jam buvo verčiau sta
tyt pavojun savo gyvybę perbėgant į Sovietų pusę, 
negu kovot už Hitlerį.

Viename Leningrado srities apskrityje, užimtame 
vokiečių, keturi būriai partizanų kovotojų vienu sykiu 
užpuolė vokiečių kariuomenę, apsupdami du kaimyniš
kus sodžius. Partizanai užmušė 420 vokiečių kareivių 
ir oficierių ir susprogdino vieną žibalo sandėlį ir du 
amunicijos sandėlius.

Gegužės 8 d. buvo sunaikinta 71-nas vokiečių orlai
vis. Sovietai prarado 26 orlaivius.

Naciai Vartoja Nuodą 
Dujas prieš Sovietus
Krasnodar, Sov. — Naciai 

Krime gegužės 7 d. pradėjo 
vartot nuodingas dujas 
prieš Sovietų kariuomenę. 

te raudonarmiečiai per dvi 
dienas užmušė 4,000 fašis
tu.

Briansko ir Kalinino 
frontuose sovietinė kariuo
menė ir partizanai atėmė iš 
vokiečių 30 kaimų ir mies
telių ir sunaikino tris bata
lionus hungarų.

’ Tokio. — Japonai prane
ša, kad jie užėmę Bhamo 
miestą, prie Burmos Kelio, 
šiaurinėje Burmoje.

New Delhi. — Chinai at
ėmė iš japonų Maymyo mie
stą Burmoj.

Pittsburgh, Pa. — Penn- 
sylvanijos v a 1 s t i j os CIO 
darbo unijų , suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, užgirda- 
mas pamatinę politiką CIO 
unijinio judėjimo ir vado
vybę dabartinio generalio 
CIO p i r m i n i n ko Philipo 
Murray’o. Ši rezoliucija už
davė smūgį Johnui L. Le- 
wis’ui, kuris j ieško sau ša
lininkų, besistengdamas su- 
ardyt CIO vienybę.

Kai suvažiavime nebuvo 
daugumos Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
delegatų, tai Lewiso sekė

Scranton, Pa. — Užsida
rė gražus, kūrybinis suva
žiavimas P e n n s y 1 vanijos 
Darbo Federacijos unijų.

Suvažiavimas pažadėjo, 
kad tų unijų nariai visomis 
jėgomis kels karo reikmenų 
gamybą, ir atsikreipė į vi
sos Amerikos Darbo Fede
racijos vadybą, kad pradė
tų “derybas dėl draugiško 
bendradarbiavimo tarp A- 
merikos, Rūsijos ir Angli
jos darbo unijų.”
SVEIKINA ANGLIJOS IR 
SOVIETŲ DARBININKUS

Suvažiavimo priimta re
zoliucija, tarp kitko, sako:

“Mes su draugingu bro
liškumu sveikiname Angli
jos darbininkų judėjimą... 
mes šiltai sveikiname Sovie
tų Sąjungos darbininkus, 
kad jie taip puikiai, taip 
narsiai ir pasišventusiai ko- 

Maltoj per Mėnesį Žuvo
101 Fašisty Orlaivis
London. —Balandžio mė

nesį fašistų orlaiviai nume
tė 7 tūkstančius tonų bom
bų į Anglijos salą-tvirtumą 
Maltą, Viduržemio Jūroj. 
Bet anglai per mėnesį su
naikino 101-ną iš vokiečių- 
italų orlaivių, bombardavu
sių tą salą.

Anglijos Ministerial 
Žada Antrą Frontą

London. — Anglijos oro 
laivyno ministeris Sir Ar
chibald Sinclair ir užsienių 
reikalų ministeris Anthony 
Eden pareiškė, kad dabar
tiniai anglų orlaivių žygiai 
prieš hitlerininkus yra pir- 
matakai būsimo talkininkų 
armijų užpuolimo ant nacių 
Europoje.

CHINAI KONTR-ATAKUO- 
JA JAPONUS

New Delhi, Indija. —Chi
nai sulaikė japonus, įsibrio- 
vusius iš Burmos į Chiniją, 
ir kontr-atakuoja juos ties 
Chefangu, už 25 mylių nuo 
Burmos rubežiaus. Verda 
audringos kautynės. 

London. — Anglai nušo
vė žemyn du iš šešių Vokie
tijos orlaivių, kurie gale sa
vaitės bombardavo pietinės 
Anglijos pakrantes.

jams pavyko atmesti kitą 
rezoliuciją, kuri pasmerkė 
“darbininkų judėjimo dras- 
kytojus, kaipo agentus fa
šistų Ašies.” Užtat Pitts- 
burgho, Plieno Miesto CIO 
Unijų Taryba, atstovai! jan- 

jti 100 tūkstančių CIO na
rių, vienbalsiai priėmė šią 
rezoliuciją, atkreiptą prieš 
Lewisą.

Pennsylvanijos CIO suva
žiavimas bendrai užgyrė 
prezidento Roosevelto poli
tiką karui laimėti. Tatai ir
gi buvo antausis priešiškam 
J. Lewis’ui.

voja prieš nacius-fašistus 
užpuolikus: Sovietų šalies 
darbininkai jau sėkmingai 
atrėmė žvėriškas užpuolikų 
gaujas ir tuomi davė vilties 
ir drąsos demokratiniam 
pasauliui.”

Angly Lak. Skaudžiai 
Peria Kailį Naciam

London. — Anglijos or
laiviai jau penktą kartą 
triuškinančiai bombardavo 
karinį Vokietijos postą Ros- 
tocką, prie Baltijos Jūros.

Berlyne pusiau-oficialiai 
paskelbta, kad vokiečių or
laiviai nustotų bombardavę 
Angliją, jeigu anglų lakū
nai liautųsi bombardavę 
Vokietiją.

Kearny, N. J. — Valdiš
ka karinių darbų taryba 
įsakė Federal laivastatyk
ioms pilnai pripažint CIO 
uniją.

London. — Anglija nu
siuntė daugiau savo kariuo
menės į didelę Ceylon salą, 
arti pietinės Indijos.

Ispany Fašistai Ameri
koj Duoda Nurodymus

Priešy Submarinam
Washington. — Yra ži

nių, kad ispanai fašistai-fa- 
langistai Amerikoje davinė
ja nurodymus nacių subma- 
rinams, užpuldinė jautiems 
Jungtinių Tautų laivus a- 
merikiniuose vandenyse.

Kongresinė Dieso komisi
ja, rėkaudama prieš “raudo
nuosius,” tyli apie tų fašis
tų tarnavimus žmogžu
džiams hitlerininkams.

Hitleris Prarado 60,000 
Kareivių per Du Mėne
siu Leningrado Fronte
Maskva. — Sovietai pa

skelbė šeštadienį, jog naciai 
Leningrado srityje per du 
mėnesius prarado 60 tūks
tančių savo kariuomenės, 
užmuštų ir sunkiai sužeistų.

Raudonoji Armija atmu
šė pradėjusius veržtis pir
myn f a š i s tus Karelijos 
fronte, į šiaurius nuo Le
ningrado, ir padarė prie
šams didelių nuostolių.

Bėga Likučiai Su
pliekto Japonijos 

Laivyno
Nuskandinta 18 Japonijos Karinių Laivų

Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas prane
šė, ''kad Amerikos ir Austra- 
lijos-Anglijos karė laivai ir 
orlaiviai nuvijo atgal japo
nų laivyną po milžiniško

Talkininkų Lakūnai Su
žeidė 8 Naciy Laivus
London. — Anglų ir A- 

merikos lakūnai pavojingai 
sužeidė bombomis aštuonis 
iš dvylikos nacių prekinių 
laivų, netoli H o 1 a n d i j os 
krantų, nežiūrint blogo oro. 
Prekinius nacių laivus lydė
jo ir gynė stiprus būrys jų 
kariniu laivu, v v

Anglai - amerikiečiai tuo 
žygiu prarado du orlaivius.

Maži Amerikos Nuosto
liai Jury Mūšyje

Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas paskel
bė, jog kariniai Amerikos, 
Anglijos ir Australijos lai
vai ir orlaiviai turėjo tik 
mažų nuostolių milžiniška
me jūrų mūšyje, o patys pa
darė priešams labai didelių 
nuostoliu, c.

CIO ir D. Federacijos 
Pirmininkai - Direkto

riai Pagalbos Sovietam
New York. - Į stojo į Ko

mitetą Rusijai Pagelbėti, 
kaipo direktoriai, Ameri
kos Darbo Feredacijos pir- 
riiininkas William Green, 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas Philip Murray, Mar
shall Field, leidėjas laikraš
čių “PM” ir “Chicago Sun,” 
ir Thomas J. Watson, pir
mininkas Tarptautinės Bi
znio Mašinų Korporacijos.

Green pareiškė, kad rem
dami Sovietus, tuomi pade
dame “savo šaliai” kovoje 
prieš Ašį.”

Ph. Murray sakė: “Visi 
turi gėrėtis Rusijos armijų 
ir žmonių didvyrybe, kurie 
atrėmė naciu barbarizma.”

Murray teigė, kad ir 5 
milionai CIO narių prisidės 
prie paramos Rusijai.

—   ..X   I ■■ ....................

Naciai Šimtais Šaudo 
Civilius Žmones

London. — Hitlerininkai 
užimtoje Franci jos dalyje 
sušaudė dar 50 nekaltu im
tinių už kitų francūzų veik
smus prieš nacius.

Čechoslovakijoj trumpu, NACIAI NUSMERKĖ DAR 78 
laiku jie susaude 500 savo; 
priešų.

Pati nacių valdžia pripa
žįsta .bruzdėjimus prieš 
juos užimtuose kraštuose.

Pranešama, kad belgai, 
suardydami traukinį, tuom 
užmušė 56 nacių kareivius.

mūšio, kuris tęsėsi penkias 
dienas, Koralų Jūroj, 1,000 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Australijos.

Tame mūšyje buvo nu
skandinta 18 karinių Japo
nijos laivų, tarp jų — du 
priešų orlaivių išvežiotojai, 
vienas didelis šarvuotlaivis, 
kitas mažesnis; šeši naikin
tuvai ir kt. Be to, sunaikin
ta ketvertas pagalbinių Ja
ponijos laivų ir transportų 
ir sunkiai sužeista šeši jos 
laivai.

Japonai pasakojo, būk jie 
nuskandinę vieną didelį A- 
merikos karo laivą ir du 
lėktuvlaivius ir sužeidę tre
jetą Anglijos karo laivų.
TAI MELAGINGA JAPO

NŲ PASAKA
Generolas MacArthur ofi

cialiai pareiškė, kad “visai 
nėra jokios tiesos” japonų 
skelbime, kad jie padarę 
tiek nuostolių laivams Jung
tinių Tautų: “Tai yra tik 
priešų išmisla^.”

Jungtinių Tautų laivai 
nukentėjo kiek nuostolių, ir 
Apie tai bus vėliau praneš* 
ta. Nes jeigu dabar būtų 
paskelbti mūsų nuostoliai, 
tai priešai galėtų pasinau
dot tokia žinia, kaip sako 
generolas MacArthur.

Jis teigia, kad talkinin
kam atmušus Japonijos lai-, 
vyną, jūrų kautynės laiki
nai apsistojo .

Radijo ir spaudos žinios 
skelbia, kad supliektas Ja
ponijos laivynas visais ga
rais bėga, o Jungtinių Tau
tų lėktuvai ir karo laivai jį 
vejasi. *

ANGLAI IRGI UŽGINČI
JA JAPONŲ PAGYRUS
London. — Anglijos val

džia taip pat griežtai užgin
čijo japonų pranešimus apie 
jų neva padalytus didelius 
nuostolius karo laivams A- 
merikos ir Anglijos-Aus- 
tralijos.

Fašisty Submarinas 
Šaudė Skandinamy

Laivy Jūrininkus
Key West, Fla. — Vo

kiečiu submarinai nuskan- v
dino dar vieną Amerikos 
prekinį laivą ir vieną Nor
vegijos, netoli Amerikos 
krantu. Naciai iš kulka- 
svaidžių žmogžudiškai šau
dė tų laivų jūrininkus, ka
da laivai, skendo, smarkiai 
degdami. Taip hitlerininkai 
užmušė daugiau, kaip pusę 
šimto jūrininkų, jau niekaip 
negalėjusių pasipriešinti.

HOLANDUS MIRTI
London. — Hitlerininkai 

praeitą savaitę nusmerkė 
nužudyt 78 Holandijos žmo
nes už veiksmus prieš na
cius bei už neklausymą jų 
įsakymų.
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Du Karo Laivų Mūšiai
Šiomis dienomis įvyko du karo laivų 

ir lėktuvų mūšiai, kurie turi didelės 
reikšmės. Vienas įvyko Šiaurinėje At
lanto daly j, kur Anglijos karo laivai ly
dėjo konvojų (grupę laivų) su karo reik
menimis į Sovietų Sąjungos šiaurines 
prieplaukas.

Iš Londono praneša, kad keturi tavo- 
riniai laivai ir Anglijos kruizeris “Edin
burgh” žuvo kovoj. Vokietijos fašistai 
neteko vieno naikintojo, kitas jų naikin
tojas buvo skaudžiai sugadintas ir prie
šai neteko trijų lėktuvų. Mūšis įvyko pa
baigoj balandžio. Jis baigėsi nacių pra
laimėjimu.

Naciai gyrėsi, kad jie laimėjo didelę 
pergalę jūroj, bet sprendžiant pagal tik
rus davinius iš Londono, tai virš 90% 
konvojuojamų laivų sėkmingai nuplaukė 
į Sovietų prieplaukas. Todėl pergalę lai
mėjo Apvienytos Tautos.

Kitas ir daug ryškesnis mūšis įvyko 
tarpe Jungtinių Valstijų jūrų ir oriai vy
no jėgų ir Japonijos karo laivų ir orlai
vių prie Solomon salų, į šiaurės nuo Aus
tralijos.

Šis mūšis baigėsi dideliu Japonijos pra
laimėjimu. Amerikiečiai nuskandino vie
ną japonų greitąjį kruizerį, du naikin
tojus, keturis kanuolinius laivus ir vie
ną transportą. Apart to, sugadino 9,000 
tonų jūrinių orlaivių aprūpintoją, vieną 
greitą kruizerį ir du transportus. Prie to 
dar numušė šešis Japonijos lėktuvus. 
Amerikiečiai neteko tik 3 savo lėktuvų.

Tokis amerikiečių laimėjimas labai 
daug mums žada. Tai pirmas smūgis Ja
ponijos imperialistų jūrų jėgoms Ramia
jame Vandenyne. O reikia žinoti, kad 
Japonijos samurajai savo jėgas ir joms 
reikmenis pristato jūromis. Jeigu jie 
gaus dar kelis panašius smūgius jūroje, 
tai tada kritiškoj padėtyj atsidurs Japo
nijos jėgos Filipinuose, Sumatroj, Javoj, 
Malajų pussalyje ir ant kitų salų. Rei
kia suprasti, ant kiek Japonija dau
giau pavergė tų salų, kurios išsidrai
kę ant tūkstančių mylių, ant tiek ji 
apsilpnino savo jūrines jėgas, nes vi
sur turi laikyti armiją ir karo laivus tų 
salų apgynimui. Amerikiečiai jau pada
rė gerą pradžią naikinimui priešo jūri
nių jėgų.

“Keleivis” — Tikra Hitlerio 
Šlykštybė

Pro-nacių “Keleivis” kas kart darosi 
vis bjauresnis ir atviresnis Hitlerio or
ganas. Užtenka paimti jo No. 19, kad 
įsitikinti tame. Pirmame puslapyje tauš
kia apie kokį ten Peter Aleskį, jį vadi
na “komunistu,” nepaduoda nei vietos, 
nei faktų.

Antras visas puslapis užpildytas pur
vais prieš Lietuvos liaudies vadus. Ko
respondencijos paverstos į anti-semiti- 
nį, hitlerinį brudą ir provokacijas. Bile 
žmogus, bile ypata, kuri kokiam liežuv- 
ninkui nepatiko, tai apšaukiamas “ko
munistu.” Štai iš Philadelphijos kores
pondencijoj skaitome:

“Pasirodo estradoj ir komunistė Va- 
gunienė.” “Keleivio” anti-semitas nei 
moters pavardę nemoka išrašyti, o ją 
vadina “komuniste!” Iš kur jis žino, kad 
ji komunistė? Juk ant kaktos neparašy
ta. Iš visko matyti, kad nori pakenkti 
moteriškei, nes kitoj vietoj patsai rašo, 
kad Philadelphijoj “komunistus” iš dar
bo išmetė. Gi tie “komunistai” skaitė 
New Yorke turčių leidžiamą dienraštį 
“PM,” kuris visomis jėgomis remia Roo
se velto administraciją, kuris kovoja 
prieš Hitlerį. Reiškia, “Keleiviui” ir jo 
korespondentui, kas tik kovoja už Ameri-

kos reikalus, kas tik kovoja prieš Hit
lerį, tai ir “komunistas.”

Tokią šlykštybę, kaip korespondencija 
iš Philadelphijos, gali talpinti tik “Ke
leivis” ir Vokietijoj Goebbelsas. Kiek ten 
bjaurios neapykantos prieš žydus! Skai
tome :

“Jie lenda pas žydus... žydelių ne
kviečia ... Sulindo į žydų saliukę prie 
Fairmount Ave. šis urvas panašus į 
‘džionkšapę’”... “Žydai,” “žydai” ir 
“žydai!” Ir tas Hitlerio anti-semitinis or
ganas dar drįsta save vadinti socialistų 
gazieta! Ir ten pat puslapyj telpa apie 
“LSS — Lietuvių Socialistų Sąjungos”— 
negyvėlės pono J. Buivydo pranešimas!

Kaip matote, tame pat puslapyje sutel
pa bjauriausias hitleriškas anti-semitiz- 
mas ir “LSS” vyriausio čyfo pranešimas! 
Tas parodo, kad “Keleivis” yra nacional- 
socialistų-hitlerininkų organas ir tar
nauja Lietuvos ir Amerikos liaudies 
priešams.

Smūgis Naciams prie Leningrado
Nepaisant didelių potvinių, išsiliejusių 

upių, Raudonoji Armija, Leningrado, sri
ty j, uždavė hitlerininkų jėgoms smūgį. 
Mūšiai eina Šlisselburgo, Krasnogvar- 
deisko, Lugos, Novgorodo ir Ilmen eže
ro srityje. Amerikietis korespondentas 
Ralph Parker rašo, kad Raudonoji Ar
mija perkirto Hitlerio jėgas, supančias 
Leningradą, atskyrė nacių pietinę nuo 
šiaurinės armijas.

Tikrą poziciją kovojančių jėgų sunku 
numatyti, bet mums atrodo, kad Raudo
noji Armija dės pastangų, kad šį pava
sarį galutinai atmetus nacių jėgas nuo 
Leningrado. Lūžtanti ledai Finliandijos 
Užlajoj suteiks daugiau galimybių veik
ti prieš nacius ir Raudonajam Baltijos 
laivynui. Linkėtina, kad prie Leningra
do hitlerininkai gautų tokį smūgį, kaip 
jie gavo prie Maskvos.

Sunaikinti Hitlerininkus 1942 
Metais!

Sovietų Sąjungos valdžios organas 
“Izviestija” rašo, kad Raudonoji Armija 
pereina į generalę ofensyvą, kad išvijus 
hitlerininkus iš Sovietų Sąjungos, o, su
prantama, ir iš mūsų tėvų žemės Lietu
vos. “Izviestija,” tarpe kitko, rašo:

“Vokiečiai tikėjosi ilsėtis žiemos lai
ku, bet Raudonoji Armija neleido jiems 
tą padaryti. Jie buvo priversti mesti 
daug divizijų į frontą, kad užkimšti 
spragas, o tas divizijas naciai tikėjosi 
sutaupyti pavasariniam ofensyvui.

“Greičiau ateis šiltas oras, greičiau 
laukai ir keliai išdžius, greičiau bus ga
lingesni Raudonosios Armijos ofensyvos 
smūgiai ir didesnis bus pasiryžimas mū
sų kovotojų pergalei.”

“Izviestija” rašo, kad dar šiemet, 1942 
metais, turi būti ne vien hitlerininkai 
išvaryti iš Sovietų Sąjungos, bet ir su
naikinti. Kad sėkmingiau ir tikrai/tą at
siekus, tai Anglijos ir Amerikos pareiga 
atidaryti Antrą Frontą Europoj prieš 
Hitlerį. Mušti tą bestiją iš užnugario 
tuo laiku, kada Raudonoji Armija daužo 
jam snukį! Mušti jį šiemet, kad greičiau 
ir su mažiau žmonių ir turto aukų lai
mėjus karą!

Suėmė Nacių Propagandos 
Laiškus

Gegužės 7 dieną iš Rio de Janeiro, 
Brazilijos, Associated Press pranešė, kad 
ten suėmė tūkstančius laiškų iš Vokie
tijos, Italijos ir hitlerininkų pavergtų 
kraštų. Laiškai buvo siunčiami iš nacių 
propagandos ir šnipų centro Lisbono, 
Portugalijos. Jie jau užantrašuoti į 
Jungtines Valstijas, bet dar be pašto 
ženklelių. Ant jų Hitlerio agentai būtų 
uždėję Brazilijos pašto ženklelius ir bū
tų atrodę, kad laiškai eina ne iš Vokie
tijos, Italijos, Lietuvos, bet iš Brazilijos.

Aišku, kad tarpe tų laiškų yra nema
žai laiškų lietuviams pro-naciams, gyve
nantiems Jungtinėse Valstijose, kurie čia 
drumsčia lietuvių vienybę, kurie spaus
dina nacių propagandą, gautą per Lisbo- 
ną. Tais keliais lietuviai promaciai gavo 
ir tuos “12,000 vardų,” kuriuos jie spaus
dina savo gazietose.
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Po to, kai Lietuvių Tautos atstovų konferencija Maskvoje (bal. 26—28 d.d.) priėmė atsi
šaukimą j Lietuvos liaudį (atsišaukimas tilpo “Laisvėje” geg. 5 d. laidoje), jį pasirašė 
tarybų Lietuvos prezidentas Justas Paleckis. Stovi iš kairės į dešinę: Kazys Preikšas, Lie
tuvos Komunistų Partijos Centr. Komiteto sekretorius; leitenantas generolas Vincas Vit
kauskas; Liudas Gira, poetas; Aleksandras Guzevičius, tar. Liet, vidaus reikalų liaudies 
komisaras; Antanas Sniečkus, generalinis Liet. Kom. Partijos sekretorius; Mečys Gedvi
las, tarybinės Lietuvos respublikos premjeras; Jonas Kriščiūnas, Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijos rektorius-profesorius.

Visa Lietuvos Liaudis Turi Vie
nytis Kovai prieš Bendrą Priešą 
Okupantą, Sako Kazys Preikšas
Lietuvos Komunistų Partijos CK sekretoriaus, Kazio Preikšo atsišaukimas i Lie
tuvos liaudį, padarytas Lietuv. Tautos A tstovų Konferencijoje, įvykusioje š. m. 

balandžio 26-28 dienomis, Maskvoje.
Brangūs Broliai, Lietu

vos Darbo Žmonės!
Bjaurusis Lietuvos prie

šas, kuris bandė per šimt
mečius pavergti mūsų kraš
tą, žiauriai plėšia ir spau
džia mūsų brangiąją Lietu
vą ir mūsų liaudį.

Per ilgus metus " mūsų 
žmonės mušė visokius opre- 
sorius. Tiktai tuomet, kai 
mūsų tauta, su pagalba ki
tų tautų, esančių Sovietų 
Sąjungoje, patapo tarybinė 
respublika, Lietuva buvo 
pradėjusi kurti laimingą 
gyvenimą. Tarybinė san
tvarka, išlaisvinusi Lietu
vos liaudį, sudarė sąlygas 
krašto ūkiui klestėti. Turi
me atsiminti tik tą faktą, 
kad tarybų Lietuvoje pra
monės darbininkų skaičius 
ketveriopai paaugo — nuo 
30,000,’ darbininkų skaičius 
pakilo į 130,000 darbininkų. 
Nedarbas Lietuvoje buvo 
visiškai išnaikintas. Tary
bų vyriausybė sudarė pla
čią programą Lietuvai su
pramoninti.

Greita pažanga pramonė
je pagyvino visus kitus ša
lies ūkio sektorius ir padė
jo stiprius pagrindus me
džiaginei ir kultūrinei Lie
tuvos žmonių plėtotei.

Lietuvos liaudis, kuri per 
ilgus metus buvo imperija- 
listų visaip išnaudojama, at
sistojusi į galingosios Sovie
tų Sąjungos tautų šeimos 
eiles, patapo iš tikrųjų lais
va ir nepriklausoma.

Per dešimts mėnesių kru
vinosios hitlerininkų oku
pacijos, iš Lietuvos žmonių 
tapo išplėšta tie visi pasie
kimai, kuriuos jie padarė 
tarybinėje santvarkoje. Hit
leriški plėšikai privertė Lie
tuvos žmones badauti, ir 
tuo pačiu sykiu gabeno iš 
Lietuvos maistą Vokietijon, 
sistematiškai piešdami Lie
tuvos gyventojus. Jie už
smaugė profesines sąjun
gas, kurios tarybinėje Lie
tuvoje jau buvo pasiekusios 
apie 200,000 narių. 'O kad 
sužinoti; ką dar bininkai 
apie juos mano, kad darbi
ninkus nuolat pridaboti, tai 
jie sukišo fabrikuosna savo 
Gestapo agentus. Dides
niam* darbininkų išniekini
mui, jie pavadino tuos Hit
lerio šnipus “darbininkų at
stovais.” Jie padarė Lietu
vos darbininkus beteisiais 
gyvuliais, sugrąžino Lietu

von nedarbą. Jie atėmė iš 
valstiečių žemę, kurią šie 
gavo esant tarybinei san
tvarkai Lietuvoje. Jie pa
darė valstiečius baudžiau
ninkais. Jie naikina lietu
vių tautinę kultūrą ir ger
manizuoja mūsų šalį. Jie ki
ša geriausius Lietuvos liau
dies sūnus į kalėjimus ir 
koncentracijos^ stovy klas, 
kankina juos ir žudo.

Užgrobę gerą pusę Euro
pos, šitie banditai skelbia
si kurią “Naują Europą.”

Kokia gi Lietuvos liau
dies padėtis būtų “naujojoj 
Europoj”?

Plėšikiškas Vokietijos im
perializmas, j ieškodamas 
naujų žaliosios medžiagos 
šaltinių, pigaus darbo ir sa
vo produktams rinkų, senai 
stengėsi užgrobti sritis, ap
gyventas lietuviais, latviais 
ir kitomis tautomis Rytų 
Europoje, ir paversti šias 
sritis į kolonijas. Kanibalas 
Hitleris, reikšdamas vokiš
kojo imperializmo siekimus, 
rašė savo knygoje “Mein 
Kampf”: “Žemės, esančios 
rytuose nuo Vokietijos, bus 
vokiečiais kolonizuotos, o 
tenaitinius gyventojus iš- 
tremsime.. . Užimtuose ry
tiniuose kraštuos tik vokie
čiai turės teisę įsigyti dva
rus bei žemės ūkius. Ne vo
kiški gyventojai tuose kraš
tuose turės būti vergais.”

Vergija — štai, kokia at
eitis laukia Lietuvos žmo
nių Hitlerio “naujojoj Eu
rope,” broliai lietuviai!

Trokšdami sustiprinti sa
vo įrantį užnugarį ir nu
kreipti lietuvių kovas prieš 
okupantus, hitlerininkai pa- 
staraisiaias laikais bando 
žulikiškai gauti Lietuvos 
žmonių pagalbos. Papirkę 
saujalę Lietuvos liaudies iš
davikų, hitlerininkai skel
bia, būk jie palieką lietu
viams teisę spręsti “tam ti
krus vietos klausimus.” Bet 
tai yra melas ir apgavystė, 
nes visa galia Lietuvoje 
kaip buvo, taip ir pasilieka 
Hitlerio smogikų rankose.

Nepaisant, už kokių de
magogiškų šūkių hitleriški 
plėšikai bando griebtis, ne
paisant, kiek daug jie gar
bina lietuvių tautos parsi
davėlius, darosi aiškiau ir 
aiškiau, jog Lietuvoj hitleri
ninkai teturi vieną siekimą, 
vieną tikslą: suvokietinti 
kraštą, sunaikinti Lietuvos

liaudį. Tą aiškiausiai liudi
ja net ir tas faktas, kad iš 
Lietuvos jie tremia lietu
vius darbininkus į Vokieti
ją, o iš ten grąžina visus 
vokiečius, kurie buvo iškeis
ti ant lietuvių esant tarybų 
santvarkai Lietuvoje.

Tačiau nei jėga neigi sa
vo gudrybėmis hitleriški įsi
veržėliai negalės lietuvių 
tauta sunaikinti. 1

Būdami ištikimi savo tra
dicijoms ir garbingai pra
eičiai, vadovaujami didžiojo 
Stalino, lietuviai stojo muš
ti okupantus. Tūkstančiai 
lietuvių kovoja lietuviškuo
se Raudonosios Armijos da
liniuose, o okupuotoje Lietu
voje lietuviai patrijotai sto
ja į partizanų būrius. Šim
tai lietuvių patrijotų jau 
žuvo šitoje didvyriškoje ko
voje, bet nei kruvinasis fa
šistų teroras, neigi kartu
vės, nei šaudymai negali ši
tų kovų nustelbti. Žuvusių
jų vietosna atsistoja šimtai 
naujų kovotojų — atkeršy
to jų savo priešams. Pirmo
siose kovotojų eilėse stovi 
lietuviai komunistai; jie va
dovauja Lietuvos žmonių 
masėms jų kovose už laisvę. 
Lietuvos Komunistų Parti
ja visuomet stovėjo Lietu
vos žmonių nepriklausomy
bės ir laisvės sargyboje.

Carizmo laikais bolševi
kai organizavo žmones ko
vai prieš autokratiją. Bol
ševikai dirbo suvienijimui 
Lietuvos žmonių, kad jie 
galėtų priešintis kaizerio 
Wilhelmo armijų okupaci
jai; jie dabar organizuoja 
ir išvien su Lietuvos žmonė
mis kovoja prieš hitlerinin
kų pastangas pavergti Lie
tuvą.

Pasalingai užpulta hitle
rininkų banditų Lietuvos 
Komunistų Partija panešė 
didelius nuostolius. Fašisti
niai budeliai išplėšė iš jo
sios eilių šimtus pasiauko
jusių kovotojų. Bet Lietu
vos Komunistų* Partijai ne
baisus yra hitlerininkų te
roras. Būdama ištikima sa
vo kovingoms tradicijoms, 
ši partija užėmė savo vie
tą pirmose kovotojų eilėse. 
Hitlerizmui nepavyks su
naikinti lietuviai bolševikai, 
kaip jam tolygiai nepavyks 
sunaikinti Lietuvos žmonių 
pasipriešinimas.

Hitlerininkų okupacija 
grūmoja Lietuvos žmonėms

Net žaislai vaidina rolę vi- 
sapasauliniam kare. Triračiai, 
velocipedai, iš švino kareiviai, 
raudoni gaisro inžinukai, —■ 
visi dabai- perdirbti i įrankius 
ir ginklus ginkluotoms jėgoms.

Tai pasekmės neseniai iš
leisto Karo Gamybos Tarybos 
įsakymo, kuris draudžia var
tojimą kai kurių “uždraustų 
medžiagų” gaminti žaislus, ir 
apriboja vartojimą daugiau 
kaip 7% kai kurios kritiškos 
medžiagos po birželio 30 d.

Tikėta, kad įsakymas sutau
pys per metą 100,000 svarų 
plieno ir geležies, 2,000 tonų 
vario ir misingio, 1,000 tonų 
švino, 3,000 tonų gumos, 3,000 
tonų cinko ir panašiai daug 
šilko, “rayon,” audeklo, plas
tikų (plastics) ir kitų, medžia
gų, kurios reikalingos gamini
mui tankų, lėktuvų ir amunici
jos.

Vienas vaikučio žaislas turi 
daug karo medžiagos. Imkime 
3’/2 svarų inžinuką — jame 
yra pakankamai cinko paga
minti mažo automobiliaus — 
“jeep” — karburatorį ir pa
kankamai varinio drato ir mi
singio dėl pusės tuzino .30 ka
libro kulkų dėžių. 16 tokių in- 
žinukų turi pakankamai plie
no padaryti trijų colių kulkos 
lukštą (shell).

Bet žaislų industrija dabar 
vartoja visai kitokią medžiagą 
žaislams, taip kad nei šių me
tu Kalėdose, nei bet kitose ka- 
ro laiko Kalėdose nebus stoka 
žaislu mūsų vaikučiams. Da
bar, į vietą visokio metalo, 
žaislų gamintojai vartoja me
dį, popierą, stiklą, molį, ne 

i kritišką plastiką, vatinį audek- 
! lą ir panašią medžiagą dėl 
i stebėtinų daiktų.

W. P. B.

LLD Reikalai
Svarbus Pranešimas

Gyvuojančioms k u o p oms 
LLD 12-tam Apskrityj yra ži
noma, kad šio apskričio pus
metinė konferencija įvyks ge
gužės 17 dieną. Bet dar sykį 
prašome, kad iš visų kuopų 
delegatai būtų prisiųsti.

Pas idarbuokime, draugai, 
kad turėtume skaitlingą kon
ferenciją. Konferencijoj da
lyvaus Literatūros Draugijos 
pirmininkas A. Bimba.

Konferencija prasidės 11 v. 
dienos. Tad visi laiku pribū- 
kit. Vieta visiems žinoma — 
325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa.

Konferencijai pas ibaigus, 
bus prirengta puiki vakarienė, 
— bus gerų valgių ir išsigert.

Taipgi girdėsim ir skambių 
dainelių, kurias dainuos Wil
kes Barre Lyros Choro mergi
nų sekstetas, vadovybėje Ly
ros Choro mokytojos V. Ra- 
dišauskiūtės.

Vakarienės pradžia bus 4 
valandą po pietų.

LLD narius bei nares, vietos 
ir iš toliaus, kviečiame skait
lingai dalyvauti, paraginant ir 
savo artimus draugus-ges 
dalyvauti, čia mes susirin
kę, smagiai laiką praleisim 
su delegatais ir svečiais iš ki
tų miestų, jų tarpe ir Antanu 
Bimba. Tuom pačiu sykiu pa- 
remsim apskritį finansiniai.

Apskričio Valdyba.

sunaikinimu ir mirtimi. 
Pasekminga prieš okupaci
ją kova tegali būti tik tuo
met, jei visi Lietuvos žmo
nės joje ims dalyvumą. Tuo 
būdu, visi lietuviai, nežiū
rint jų praeities nusistaty
mo ir pažiūrų, kurie bran
gina savo žmonių ateitį, 
privalo stoti į vieną didelį 
frontą kovoti prieš Hitlerį, 
kovoti už Lietuvos liaudies 
laisvę. Mūsą šalis ateityje 
spręs kiekvieną patr įjotą 
sulyg tuo, ką jis yra pada
ręs savo šalies išlaisvinimui 
iš hitlerininką okupacijos,

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)
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Anglija palaiko Gibraltaro tvirtumoje labiausiai išlavintus drąsius karius, pasi
ruošusius bile minutą apginti Gibraltarą. Paveikslas vaizduoja karius ir jų ko- 
mandierių pratimu metu.

Hitlerio Propaganda Ameriki
nėje Spaudoje

nori pavergti pasaulį, tuo 
kartu, kada Hitleris ir jo 
sėbrai jau pavergė visą 
Centralinę ir Vakarinę Eu
ropą. Hearsto “Journal 
American” tą pat praveda 
mintį pasakodamas, kad So
vietų Sąjunga galinga, kad 
po to, kaip ji sumuš Hitlerį 
ir jo gaujas, tai būk Sovie
tų Sąjunga sudarys pasau
liui “komunizmo” pavojų. 
Tai yra ta pati nacių, fašis- 

! tų propaganda, kad paver
gus pasaulį.

Juk dar pirm šio karo 
Hitlerio agentai pradėjo 
vesti propagandą, kuri su
vedama į du punktus: (1) 
Kad demokratija atgyveno, 
kad ji daugiau jau netinka
ma, kad ji turi pasitraukti 
iš kelio. (2) Kad tautos, 
kur yra demokratija, turi 
pasirinkti vieną iš dviejų, 
arba hitlerizmą, arba komu
nizmą, buk jau demokrati
jai vidurio nėra.

Tokis fašistų išmislas yra 
reikalingas tam, kad įbau
ginti žmones, kad gauti vi
sus tuos, kurie bijo komu
nizmo, į savo pusę. Sovietų 
Sąjunga to neskelbia. Ji sa
ko, kad tik hitlerizmas - fa
šizmas turi būti sumuštas, 
nugalėtas, nes jis puola tau
tas, pasaulį paplukdė krau
juose, o demokratija gali ir 
turi gyvuoti, .nes ir pati So
vietų Sąjungos tvarką yra 
demokratija—darbo žmonių 
demokratija. Sovietai su 
durtuvų pagelba nei vienai 
tauti, nei vienai šaliai neuž- 
karia savo tvarką.
Hearstas ir “Daily News” 
Atkalbinėja Nuo Pagalbos 

Sovietų Sąjungai
Hearsto spauda ir New 

Yorko “Daily News” 
atkalbinėja Amerikos val
džią ir žmones nuo pagel
bos Sovietų Sąjungai, nori 
įnešti tarpe Apvienytij 
Tautų nesusipratimą.

Naciai baugina Vokieti
jos gyventojus • “bolševi
kais” ir nuo pasigyrimų 
apie “žaibiškas pergales” 
pradėjo, šaukti, kaip tai 
gruodžio 20 dieną Goebbelis, 
kad “prieš vokiečių armiją 
stovi ir skaičiumi ir me
džiaginiai galingesnė Rau-. 
donoji Armija.” Ir štai 
“Daily News” iš kovo 19 j 
dienos atpasakoja tą nacių 
propagandą rašydamos:

“Mes neturime rūpintis 
Rusija. Ji jau sumušė Vo
kietiją ir ji tą žino ir Hit
leris tą žino. Hitlerio vė
liausia kalba buvo niekas 
kitas, kaip nugalėto žmo
gaus kalba.”

Visas pasaulis žino, kad 
Raudonoji Armija uždavė

Ne vien lietuvių pronaciš- 
ka spauda skleidžia nacių 
propagandą, spausdina Hit
lerio agentų sudarytus su- 
rašus neva po “prievarta 
lietuvių išvežtų į Sibirą,” 
aplinkiniais keliais giria 
nacių budelišką režimą ir 
tuo skaldo Amerikos lietu
vių vienybę, atitraukia dalį 
lietuvių nuo paramos Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos kovų' 
prieš budelius hitlerininkus,! 
tokių yra ir anglų spaudoj, 
kurie skleidžia Hitlerio me
lus ir propagandą.

Neseniai Jungtinių Vals
tijų paštas sulaikė kunigo 
Coughlino laikraštį “Social 
Justice,” kuris nuolatos tal
pino Hitlerio propagandą 
ir kurstė Amerikos žmones 
prieš prezidentą Roosevel
ts jo vyriausybę ir kenkė 
karo laimėjimui.

Su balandžio pabaiga 
Philadelphijoj Jungt. Vals
tijų paštas sulaikė “Phila
delphia Herald,” anglų ir 
vokiečių kalbose leidžiamą 
vokiečių fašistų laikraštį, 
kuris redaguojamas tūlo 
Otto G. Wilhelm ir kenkė 
Amerikos karo laimėjimui.

Kaip Hitleriui Tarnauja 
Hearsto Spauda

New Yorke išeinąs dien
raštis “P. M.” pradėjo grie
žtą kovą prieš nacių propa
gandą anglų spaudoj. Žino
ma, kad Hitlerio propagan
da daugiausiai randa vietos 
Hearsto spaudoj po visą ša
lį. “P. M.” net foto
grafijas įdeda nacių ir 
Italijos fašistų propagandos 
pranešimų ar jų dvasioj re
dakcinių straipsnių. Mes 
čia galime privesti keletą iš 
jų-

Iš Romos italų fašistų ra
dio, vasario 6 dieną, sakė, 
kad “Jungtines Valstijas į 
karą įtraukė Anglija.” 
Hearsto “Journal Americ
an” laikraštis vasario 17 
dieną išspausdino tą patį, 
kaltindamas Churchillą, 
kad jis įtraukęs Jungtines 
Valstijas karan.

Hitlerio radio iš vasario 
4 dienos puolė Rooseveltą, 
kad jis pasiuntė Amerikos 
armijos dalinių į Šiaurinę 
Airiją. Hearsto “Journal 
American” iš balandžio 1 
dienos .rašė, kad būk Angli
ja gauna daugiau pagelbos 
iš Jungtinių Valstijų, negu 
iš savo dominijų.
Hitleris Prieš Sovietų Są

jungą ir Helarstas Sako 
Tą Patį

Hitleris iškėlęs “bolševiz
mo” baubą gąsdina pasaulį, 
kad būk Sovietų Sąjunga 

• Hitlerio jėgoms skaudžių 
i smūgių. Bet būtų didžiau- 
. šia klaida manyti, kad Hit

leris jau sumuštas. Hitleris 
ir jo gaujos gali būti su
muštos 1942 metais, jeigu 
Sovietų Sąjungai padės An
glija ir Amerika, atidary- 
damos antrą frontą. To 
Hitleris bijo, nuo to atkal
binėja Hearsto “Journal 
American” ir “Daily News.”

Niekina Prezidentą
Hitlerio propagandos biu

ras visaip niekiną Roosevel
tą ir kursto prieš jį. Balan
džio 3 dieną, 1942 metais, 
naciai per radio šaukė, kad 
šis karas bus istorijoj žino
mas, kaipo “Roosevelto Ka
ras,” kad būk už jį atsako 
Rooseveltas.

“Daily News” balandžio 
7 dieną jau sekamai ap
šmeižė prezidentą:

“Prezidentas nori naujo 
vardo karui. Kodėl jį nepa
vadinti vardu, kurį jam 
duos istorija — Roosevelto 
Karas?” — rašo tūlas fa
šistas, pasivadinęs vardu 
Harry Brigges, kad apšmei- 
žus unijistų vardą. Ir ba
landžio 11 dieną “Daily 
News” vėl rašo tūlas J.P.S.: 
“Reiškia Mr. Rooseveltas 
nori trumpo vardo karo pa
vadinimui. Kodėl jį nepava
dinti paprastai “Mano Ka
ras”? Nes tikrumoj jis jo ir 
yra.”

Matote, kaip hitlerininkų 
propaganda greitai randa 
vietą tūloj amerikinėj spau
doj, kuri visas laikas neap
kentė darbo žinonių unijas 
ir organizacijaš.

Perstato Hitlerį Taikos 
Angelu

Nuo pat karo pradžios 
Hitleris puola šalį po šalies, 
pavergia ją ir tuo pat kar
tu demagogiškai šaukia, 
būk jis nori taikos, būk jį 
kiti užpuolė. Taip buvo 
kiekviename nacių užpuoli
me. Tai jų demagogijos tak
tika.

Kada Raudonoji Armija 
uždavė Hitlerio armijai 
smūgį, kada tarpe Sovietų 
Sąjungos, Jungtinių Valsti
jų, Anglijos, Chinijos, bend- 
rai tarpe 26-šių valstybių 
likosi padaryta sutartis — 
kariauti, kol hitlerizmas ir 
jo sėbrai bus sumušti, tai 
Hitleriui ir jo kruviniems 
niekšams darosi aišku, kad 
galų gale demokratija ir 
žmoniškumas ims viršų, 
kad budeliškas hitlerizmas 
bus sumuštas.

Kas lieka Hitleriui ir jo 
šaikai daryti? Ir toliau 
bandyti skaldyti tautas, 
įnešti nesusipratimus į Ap-

Kodėl Yra Nauji Karo Laiko 
Kainu Patvarkymai

Su v. Valstijoms yra būtina 
griežtai kontroliuoti kainas di
delės daugumos daiktų, kad 
sulaikius greitai kylančius 
pragyvenimo kaštus. Kai ku
riose šalies dalyse butų nuo
mos (rendos) irgi bus kontro
liuojamos.

Amerikos žmonės žino, kad 
šie žygiai yra būtinai reikalin
gi. Jie reprezentuoja Ameri
kos žmonių saugumo čarterį 
prieš kylančias kainas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. Kodėl bendras 

maksimumo kainų patvarky
mas išleistas?

Atsakymas. P a t varkymas 
yra karo žygis, išleistas su
stabdyti kylančius pragyveni
mo kaštus ir kitas kainas.

Kl. Kodėl kainos kyla?
Ats. Karas reikalauja mil

žiniškas sumas pinigų gink
lams ir jis pakeitė tūkstančių 
įstaigų gamybą civilių produk
tų, į karo reikmenų gamybą. 
Algos tapsta aukštesnės ir at
sarga mažėja. Pasėkos yra 
aukštesnės kainos.

Kl. Kokios kainos padeng
tos patvarkymu ?

Ats. Beveik visos kainos, 
kurias moka smulkmenų reik
menų pardavėjai (krautuvi- 
ninkai-retailers), daugmeniški 
pardavėjai (wholesalers), pra
monininkai irt gamintojai žalių 
medžiagų. Išskiriant tik kai 
kuriuos maisto produktus.

Kl. Ką reiškia kainų aukš
tumą (ceiling) ?

Ats., Bendrai, pirkinių kai
nos, kokios kiekvieno pardavė
jo buvo imamos kovo mėne
syj, 1942.

Kl. Kada kainų aukštuma 
(ceiling) pradės veikti?

Ats. (1) Smulkmenų reik
menų kainų aukštuma pradės 
veikti gegužės 18, 1942 m. (2) 
Aptarnavimų krautuvėse (re
tail), t. y. galutinam vartoto
jui, kainų, aukštuma pradės 
veikti liepos 1 d., 1942 m. (3) 
Pardavimams pramonininkų, 
gamintojų ir daugmeniškų 
reikmenų pardavėjų ir aptar
navimams industrialiams var
totojams kainų aukštuma pra
dės veikti gegužės 11 d., 1942.

Kl. Ar kainų aukštuma 
kiekvieno daikto bus vienoda 
kiekvienoje krautuvėje?

Ats. Ne. Bendrai, aukštuma 
yra aukščiausia kaina, kuri 
buvo imama toje krautuvėje 
per kovo mėn. Maksimumo 
kaina mainysis įvairiose krau
tuvėse taip, kaip visų krautu
vių kainos nebuvo vienodos 
kovo mėn.

Kl. Ar kainos žemiau aukš
tumos gali būti imamos?

Ats. Taip. Pagal pardavėjo 
norą. Bet jos negali kilti nei 
vienu centu aukščiau nustaty
tos kainų aukštumos. Reikia 
atsiminti, kad tikslas šių pa
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vienytų Tautų tarpų, pada
linti jas, sumušti skyrium 
kiekviena iš jų ir visas pa
vergti. Tai Hitlerio tikslai 
ir tuo pačiu kartu tų pri
dengti “taika,” būk Vokieti
ja nenorėjo ir nenori karo, 
kad ji “nori taikos.”

Ir,štai ateina iš Šveicari
jos žinia, kad Goeringas de
speratiškai j ieško Ameri
koj žmonių, kurie Hitlerį' 
perstatytų taikos angelu. Ir 
manote ilgai reikės j ieško
ti? Nieko panašaus! “Daily 
News” iš balandžio 21 die
nos, 1942 metų, padengia 
didžiausiomis raidėmis visų 
pirmų puslapį: “Aid Nazis 
and, Win Peace, Laval Ap
peal.” (Padėkite Naciams 
ir Laimėkite Taiką, Lavai 
atsišaukia).

“Daily News” tų antgal- 
vį pridengė fašisto Lavai 
atsišaukimu, bet juk tai bu
vo niekas kitas, kaip nacių 
suradimas Amerikoj tų ele
mentų, kurie perstatytų 
Hitlerį taikos šalininku.

Amerikos sūnai miršta ko
voj. Amerikos demokratijai 
gręsia pavojus. Amerikos 
žmonių gyvenimas yra pa
vojuj. Prieš mus žiauriau
sias karas, kurį mums už
korė Vokietijos hitlerinin
kai, Italijos fašistai, Japo
nijos samurajai ir jų talki
ninkai. Mes turime įdėti 
kiekvienų centų į bonus, 
kad pagaminus ginklų. Mi- 
lionai Amerikos jaunuolių 
imasi ginklo apgynimui sa
vo teisių, o čia pat Ameri
koj išena laikraščiai tar
nauja mūsų priešams!

Tas juk yra ir tarpe lie
tuvių. Užtenka pavartyti 
“Naujienų,” “Keleivio,” 
“Tėvynės,” “D r a u g o,” 
“Darbininko” špaltas, kad 
be jokio vargo surasti jas 
užkimštas Hitlerio propa
ganda, “vardais išvežtų į 
Sibiru,” pasakojimais, kad 
Hitleris nori taikos, straips
niais prieš Sovietų Sųjun- 
gų, Amerikos talkininkę ir 
kitokia nacių propaganda.

D. M. Š.

Naminis Frontas
tvarkymų yra sulaikyti kainas 
nuo kilimo.

Kl. Kas yra daroma dėl 
nuomų,?

Ats. Kainų Administracijos 
Ofisas paskyrė 323 apylinkes 
kaipo “apsaugos nuomų vie
tas,” ir jau pradėjo sulaikyti 
kylančias nuomas šiose vieto
se.

Kl. Kaip šeimininkė žinos, 
kurios yra maksimumo kai
nos?

Ats. Patvarkymas įima apie 
100 svarbiausių reikmenų, ku
rias paprasta šeima vartoja. 
Maksimumo kainos šių daiktų 
turi būti išstatytos po gegu
žės 18 d.

Kl. O kaip bus apie kainas 
daiktų, kurie nesiranda pra
gyvenimo kaštų surašė ?

Ats. Iki liepos 1 d., šeimi
ninkė gali paprašyti krautuvi
ninko, koki yra kainų aukštu
mai. Po liepos 1 d., krautuvi
ninkas turi turėti pagamintą 
sąrašą aukščiausių kainų visų 
daiktų ir aptarnavimų, kuriuos 
jis įteikė per kovo mėn. šį su
rašą gali peržiūrėti kas tik no
rės.

Kl. Ką šeimininkė gali da
ryti, jeigu ji jaučia, kad iš jos 
prašoma mokėti daugiau, ne
gu krautuvininko maksimu
mą?

Ats. Ji gali prašyti krautu
vininko paaiškinti kainas. Jei
gu ji vis tiki, kad ji moka 
daugiau negu legalį maksimu
mą, tai turi pranešti faktus 
Kainų Administracijos Ofiso 
arčiausiai Karo Kainų ir Pa
skirstymo Tarybai arba arčiau
siam ofisui.

Kl. Kaip pirkėja gali gauti 
rekordą, kuris parodys, kiek ji 
mokėjo, kad galėtų palyginti 
su kovo mėn. kainomis?

Ats. Kiekviena krautuvė tu
ri išduoti taip vadinamą “sales 
slip” arba racytę, kuri paro
do datą, vardą ir adresą krau
tuvės, kas parduota ir kiek 
mokėta.

Kl. Kokius daiktus paden
gia kainų aukštuma (ceil
ing) ?

Ats. Beveik kiekvienas daik
tas, kuris vartojamas gyveni
me ir darbe Amerikoje. Pa
grindiniai daiktai, kurie su
daro pragyvenimo kaštus — 
drabužiai, vaistai, nuo masto 
pirkiniai, kuras, baldai, dau
guma maisto, geležiniai tavo- 
rai, įrengimai, tabakas, toileti- 
niai daiktai. Sulig pramoninin
ko lygmens, patvarkymai pa
dengia beveik visus produktus 
ir reikmenis, kurie kainų 
aukštumos nekontroliuojami.

Kl. Bet ar yra išskyrimų ?
Ats. Taip. Nekurie išskyri

mai yra reikalingi. Pavyzdžiui, 
Emergency Price Control Act 
of 1942 m., kuris duoda auto
ritetą nustatyti kainas Kainų 
Administracijos Ofisui, nelei
džia kainų administratorių 

nustatyti kainas dėl ūkių pro
duktų, kurie parduodami ma
žiau lygmenį. įstatymas išski
ria laikraščius, žurnalus, te
atro bilietus, gelžkelio ir busų 
bilietus. Sunku būtų nustatyti 
patvarkymus dėl šviežios žu
vies, vaisių ir daržovių, bran
gių ženklelių ir monetų, ir 
pan. daiktų, ūkės žaliava, 
kaip kviečiai, neturi aukštu
mos (kainų), bet kada jie per
dirbti ar pergaminti vartoto
jui, kaip duona iš kviečių, tu
ri kainos aukštumą (ceiling).

Kl. Ai- yra aukštumas ant 
maisto ir gėrimų valgymo vie
tose, — restoranuose ir vieš
bučiuose ?

Ats. Ne. Jų kainos neapri
bojamos. Sumažinti kiekį pa
gaminto maisto, jo gaminimą 
ir aptarnavimą, kaip ir gėri
mų, būtų perdidelis ir per sun
kus darbas. Manoma, kad jei
gu restoranų kainos yra sta
bilizuotos, nereikės pakelti 
kainas. Toliau, yra tiek daug 
konkurencijos šioje dirvoje, 
kad tas sulaikys kylančias 
kainas.

Kl. Kas apie aptarnavimą? 
Ar yra nustatytos kainos skal- 
binyčioms, kriaučiams - valyto- 
jams, auto pataisymo šapoms, 
radijo šapoms ir pan. įstai
goms ?

Ats. Taip. Negali brangiau 
imti, negu kovo mėnesį. Išski
riant asmeninį patarnavimą, 
kaip grožės įstaigų, barzda
skučių.

Kl. Ar nejudinamas turtas 
padengtas ?

Ats. Ne. Pardavimas žemės 
ar namų nėr kontroliuojamas.

Kl. Ar yra patvarkymų, ku
rie padėtų pardavėjui kur 
ypatingos sąlygos yra sunkios?

Ats. Taip. Jeigu pardavėjas 
randa, kad jo maksimumo 
kainos yra labai žemos, suly
ginus su nustatytoms maksi-

VISA LIET. LIAUDIS TURI VIENYTIS 
PRIEŠ BENDRĄ PRIEŠĄ

(Tąsa nuo 2tro pusi.)
Lietuvos darbininkai! 

Sabotažuokite Hitlerio karo 
pramonę. Neleiskite hitleri
ninkams išgabenti Vokieti
jon iš Lietuvos mašinų. Ne
sileiskite, kad jus ištremtų 
į Vokietiją verstiniems dar
bams. Žudykite Geštapo 
agentus, prisiųstus į jūsų 
eiles šnipinėti. Išnaudokite 
kiekvieną legalę progą ko
vai prieš okupantus. Suda
rykite darbininkų kovos bū
rius ; steigkite fabrikuose 
ir dirbtuvėse darbininkų 
komitetus kovai prieš oku
pantus.

Lietuvos valstiečiai! Ne
klausykite okupantų įsaky- 
.mų. Atsisakykite dirbti ver
stiną darbą. Slėpkite savo 
maistą ir kitas gerybes nuo 
vokiečių. Atsisakykit imti 
bevertes ostmarkes, duoda
mas už jūsų produktus. Žu
dykite, naikinkite vokiškus 
kolonistus, kurie steigiasi 
lietuvių žemėje. Deginkite 
jųjų namus. Lietuvos žemė 
turi priklausyti ir priklau
sys tik lietuviams valstie
čiams, bet ne okupantams ir 
jų agentams. •

Lietuvos intelektualai! 
Atsisakykite stoti į organi
zacijas, okupantų kuria
mas. Pagyvinkite kovą 
prieš Lietuvos vokietinimą!

Lietuvos partizanai! Dė
kite didžiausių pastangų 
neprileidimui okupantams 
pasiųsti kariuomenės į 
frontus. Griaukite tiltus. 
Naikinkit geležinkelius. 
Perkirsdinėkit telegrafų ir 
telefonų vielas, — ardykit 
susisiekimus. Naikinkit 
priešą visuomet ir visur.

Visi Lietuvos patrijotai! 
Sudarykite suvienytą fron
tą prieš hitlerizmą kiekvie
noje vietoje. Remkite ir pie
škite partizaną karą. Nai
kinkite Lietuvos liaudies 
par davikus!

Mirtis vokiškiems oku

foe&as jktislafris

mumo kainoms del ypatingo 
daikto ar aptarnavimo, jis ga
li prašyti OPA pagelbos. Pro
cedūra šiam prašymui bus nu
statyta kitame patvarkyme. 
Jeigu pardavėjo maksimumo 
kainos už reikmenį yra lygios 
su kitų krautuvininkų, bet jei
gu krautuvininkai, kaip gru
pė, gali turėti mažai arba vi
sai neturėti pelno arba turi 
parduoti su nuostoliu, tai par
davėjas tuoj turi pranešti 
Retail Trade and Service Di
vision, OPA, Washington, D. 
C., ir įrodyti faktus.

Kl. Kaip tokia pagelba bus 
duodama ?

Ats. Pagelba bus formoje 
“grįžimo atgal” kainų, sulig 
daugmeniško pardavimo ir ga
minimo lygmens, OPA įsaky
mu.

Kl. Koki patvarkymai lie
čia krautuvių leidimus?

Ats. Kiekviena smulkių reik
menų ir daugmeniškų reikme
nų įstaiga automatiškai gauna 
leidimą pardavinėti, sulyg 
bendro maksimumo kainų pa
tvarkymo, kada aukštumas ją 
liečia, ir kiekviena nauja 
krautuvė automatiškai gauna 
leidimą.

Kl. Koks yra leidimo tiks
las ?

Ats. Leidimas duoda OPA 
pagrindą veikti prieš krautu
ves, kurios neprisilaiko prie 
patvarkymų.

Kl. Kaip OPA tą daro?
Ats. OPA prašo teismo su

laikyti net per 12 mėnesių lei
dimą krautuvės, kuri, gavus 
persergėjimą, laužo OPA pa
tvarkymus. Krautuvė negali 
vesti biznio be leidimo.

Kl. Ar yra kitų bausmių už 
peržengimus ?

Ats. Taip. Bausmės už kai 
kuriuos peržengimus gali pa
siekti net $5,000 ir yra kalė
jimo bausmė.

Karines Produkcijos Taryba.

pantams ! •
Mirtis parsidavėliams, 

kurie padeda okupantams 
smaugti Lietuvos liaudį!

Tegyvuoja Lietuvos liau
dis, kovojanti už savo lais
vę!

Tegyvuoja tarybinė Lie
tuva!

Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga ir nepalaužiamas josios 
žmonių broliškumas!

Tegyvuoja mūsų didvy
riška Raudonoji Armija!

Tegyvuoja Lietuvos Ko
munistų Partija!

Tegyvuoja geriausias 
Lietuvos liaudies draugas, 
didysis tautų vadas ir per
galės prieš Hitlerį organiza
torius, draugas Stalinas!

REDAKCIJOS PASTA
BA. — Kaip jau buvo mi
nėta, šitos kalbos-atsišauki- 
mai į Lietuvos liaudį gauti' 
anglų kalboje. Mes vertėme 
į lietuvių kalbą ir todėl, be 
abejo, dokumentai nustoja 
tam tikro originališkumo, 
tam tikro grožio. Versdami, 
mes juos “amerikoninome.” 
Lietuvos žmonės, pav., vie
toje “tegyvuoja,” vartoja 
“valio.” Tačiau kalbų-atsi- 
šaukimų esmė yra ta pati. 
Kiekvienas lietuvis, skaity
damas juos, pilniausiai su
pras tą baisią padėtį, kurio
je atsidūrė mūsų tėvų že
mė, ir tuos uždavinius, kū
rins privalo atlikti kiekvie
nas lietuvių tautos mylėto
jas, kiekvienas lietuvis, ne
paisant kur jis gyvena. Už
daviniai toki: remti Sovietą 
Sąjungos kovotojus, mušan
čius Lietuvos okupantus, 
remti Lietuvos liaudį, remti 
Jungtines Tautas, kovoti 
prieš hitlerininkus mūsą 
tarpe!

Beje, Birutės Lazauskai
tės kalba, pasakyta Mas
kvos konferencijoje, tilps 
trečiadienio “Laisvėje,” 
Moterų Skyriuje.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••< y 4 — 29   42 9

Skaitytojų Balsai

(Tąsa)
“Alytaus gyventojai, po antro puoli

mo, metėsi bėgti iš miesto. Motinos su 
mažais vaikais skubėjo pasislėpti esan
čiame netoli miške. Bet fašistiniai bandi
tai užkirto jiems kelią. Jie, nusileisdami 
beveik prie pat žemės, šaudė į bėgančius 
iš kulkasvaidžių. Pakelėse liko gulėti de
šimtys nieko nekaltų moterų ir vaikų. 
Fašistai pastebėję, kad miške gali būti 
dalis gyventojų pasislėpusių, numetė į 
mišką padegamąsias bombas ir miškas 
netrukus užsiliepsnojo...

“Broliai! Ten, kur buvo gražus Aly
taus miestas, dabar yra griuvėsiai ir de
gėsiai, o po jais nekaltų žmonių kapai! 
Lygiai tokio pat likimo susilaukė Taura
gė, Kybartai, Kretinga, Vilkaviškis ir 
kiti Lietuvos miestai ir miesteliai.

“Vilniuje fašistiniai banditai pirmiau
siai apmėtė bombomis piet-vakarinę 
miesto dalį, kur gyveno daug lietuvių. 
Viena bomba krito netoli namo, kuriame 
gyveno Švietimo Liaudies komisaras A. 
Venslova, jo pavaduotojas Žiugžda, po
etas Kazys Boruta ir kiti lietuvių visuo
menės veikėjai. Žiugždos žmona žuvo 
nuo bombų skeveldrų.

“Šiaulių miestas, kuris per pirmąjį im
perialistinį karą buvo sugriautas ir su
degintas iki pamatų, bet vėliau darbščių 
lietuvių rankų atstatytas, dabar vėl fa
šistų bombarduotas ir padegtas. Visa 
tai atsitiko birželio rytą, 22 dieną.”

BAISIOS SKERDYNĖS KAUNE
Vėliau Jonas Šimkus pranešė Ameri

kos spaudai radiograma, kad jiems pavy
ko pasikalbėti su lietuviu, kuris buvo 
Kaune laike nacių užpuolimo. Pastarasis 
pasakojo: k

“Vokiečiai nuleido lėktuvais atvežtus 
kareivius Kaune. Tie kareiviai susidėjo 
iš repatrijuotų (laike tarybinės Lietuvos 
iškeistų) vokiečių ir lietuvių išsigimėlių, 
kurie atvykę šaudė beveik kiekvieną 
darbininką... Šitie vokiečiai ir lietuviš
ki pardavikai tuojau užsikabinėjo svas- 
tikiškus ženklus ant rankų ir kas tik ne
turėjo tokio ženklo, tai tapo sulaikytas 
gatvėj ir, daugumoj atsitikimų, nušautas 
ant vietos.

“Bėgyje pirmų dviejų savaičių Kaune 
užmušta 7,000 su virš žmonių! Jis sakė, 
kad savo akimis matė lavonus poeto Rū
ko ir rašytojo Juozo Jurginio. Visi Kau
no nacionalizuotų įmonių direktoriai ir 
vice-direktoriai, kurie buvo kilę iš dar
bininkų, buvo nužudyti. Kai kurie iš tų 
sušaudytų žmonių buvo paskui pakarti 
Vilijampolės, Žaliojo Kalno ir Šančių 
gatvėse su pridėtu prie krūtinių užra
šu, sakančiu: ‘Toks pat likimas laukia 
visų bolševikų ir jų šalininkų!’

NEBUVO JOKIO LIETUVIŲ 
SUKILIMO

Aš jo paklausiau, ką jis žino apie taip 
vadinamą sukilimą, kurį taip garsino fa
šistai.

“Apie kokį sukilimą? — klausė St-lis. 
—Jokio sukilimo nebuvo. Vokiečiai išme
tė iš lėktuvų ginklų ir amunicijos. Tai ir 
visas sukilimas. Prie nusileidusių vokie
čių prisidėjo keletas mūsiškių renegatų, 
kuriuos vokiečiai buvo pasamdę laike re- 
patrijacijos. Aš užtikrinu jumis, kad jo
kio lietuvių sukilimo nebuvo.”

Bet Ancevičius rašė amerikiečių spau
doj, — aš jam sakiau, — kad daugelis 
lietuvių sukilo, buvo užmuštų mūšiuose 
ir paskui jie buvo labai iškilmingai pa
laidoti.

“Aš neužginčysiu, kad ten nebuvo lai
dotuvių, — atsakė tas žmogus. — Laike 
susikirtimo daug nekaltų žmonių buvo 
užmušta; vokiečiai sušaudė daug ramių, 
nekaltų piliečių. Kas liečia Ancevičių, tai 
aš jį pažinojau dar tada, kada jis raši
nėdavo ‘Lietuvos Žinioms’ iš Berlyno. 
Reikėtų toli pajieškoti, idant suradus ki
tą tokį melagių tarpe lietuvių, kokiu yra 
Ancevičius.”

Tai šitokių baisenybių yra pilna Lie
tuva. Naciai ir jiems parsidavę lietuviai 
terioja mūsų tėvų žemę, žmones žudo 
tūkstančiais. Bet Lietuvos liaudis nenu
sileis.

PARTIZANAI SMARKIAI VEIKIA
V-Oks aprašė kaip fašistai sudegino 

Stasio Laučio stubą ir jo vaikus. Kada

jis parbėgo, tai: “Vietoj, kur buvo jo 
laikinas gyvennamis, Stasys matė tik 
baigiančius degti apdegulius. Nuošaliai 
nuo gatvės pridengiant mažučius drabu
žiais, sėdėjo sudribus jo žmona — Ona. 
Ašaros plovė jos veidą, jos akys buvo 
apimtos mirtinos baimės...

—Dieve mano!... Ona.. . Kur gi mū
sų kiti vaikai? — šaukė nusigandęs Sta
sys. Ona tylomis parodė ranka į lieps
nos apimtą jų namą... Ir kada ji Įdek 
atsigavo, tai pasakė, kad dar visi miego
jo, kaip vokiečių bombininkas paleido 
bombą į jų namą.

“Užnugaryj fašistų armijos, Lietuvoj, 
atsirado valstiečių - partizanų būriai, — 
rašo V-Oks. — Jie slapstydamiesi miš
kuose, naktimis ir paryčiais, daro puo
limus ant fašistų armijos užnugario, nai
kindami priešo armiją, padrūtinimus, at
ima ginklus ir vėl slepiasi miškuose. Vie
name iš tų partizanų būrių veikia ir Sta
sys Lautys. Jis žvalgas būrio. Jo būrys 
gabiai manievruoja po miškus ir rais
tus, netikėtai atsiranda ten, kur priešas 
mažiausiai jo laukia — ant plentų, ant 
tiltų, prie geležinkelio stočių. Taip kerši- 
na už savo tėvynę, žemę, namus ir žu
vusius vaikus Stasys Lautys.”
AMERIKOS LIETUVIAI PRO-NACIAI 

TEISINA IR GIRIA HITLERIZMĄ
Baisioj nelaimėj atsidūrė mūsų senoji 

tėvynė — tėvų žemė Lietuva. Bet Jung
tinėse Valstijose pro-naciška spauda, 
kuri pirma taip begėdiškai niekino Tary
bų Lietuvą ir Lietuvos žmones, kuri 
taip kvieste kvietė Hitlerį Lietuvon, per 
ištisus mėnesius teisino nacių brutališ- 
kumą.
LIETUVA DEGA—JIE DŽIAUGIASI
Kada Hitlerio karo mašina naikino 

Lietuvą, žudė žmones, degino namus, tai 
jie negalėjo atsigėrėti tais barbarų žy
giais. Ir iš kur pas juos radosi tiek bai
sios žvėriškos neapykantos prieš Lietu
vos žmones! Štai keletas faktų.

Birželio 27 d., tai yra, ketvirtoj die
noj po to, kaip Hitleris užpuolė Lietuvą, 
Chicagoj išeinąs neva lietuvių “patriotų” 
savaitraštis “Sandara,” No. 27, štai kaip 
džiaugėsi nacių užpuolimu:

“Kaip tik pasigirdo pirmieji vokiečių 
bombų sprogimai Kauno aerodrome, lie
tuvių širdys, be abejo, nudžiugo... Lie
tuvai bus geriau dabar, negu pirma, 
žmones pasijus laisvesniais, jiems bus 
sugrąžinta žemė, namai ir bizniai.”

Kaip galima tokį raštą pavadinti, jei
gu ne nacių - hitlerininkų propaganda? 
Tik pažvelgkime, kaip tas pilniausiai su
puola su Hitlerio propagandos lapu “Į 
Laisvę,” kurį jie leido Kaune ir kuris 
rašė:

“Sprogstančios bombos lietuvių ausy
se suskambėjo, kaip laisves ir bendro 
Europos žygio trimitai.”

“Draugas,” kuriame dirba iš Berlyno 
atvykęs kunigas J. Prunskis, birželio 25, 
1941 metais sveikino nacių okupavimą 
Lietuvos:

“Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva su sostine Vilniuje!” Ar gali 
nors vienas sąžiniškas žmogus laukti, 
kad Hitleris duos Lietuvai nepriklauso
mybę ir laisvę? Tas banditas, kuris pa
vergė visą Europą, kuris šimtais tūks
tančių naikina žmones, “duos” jiems 
“laisvę.”

Ir liepos 2, 1941 metais, tas patsai 
“Draugas” štai dar kaip rašė:

“Chicagos lietuviai meldžiasi už Lietu
vą ir išlaisvintojus.” Kas tie “išlaisvin
tojai?” Hitleris ir jo razbaininkai! Gi 
liepos 3 d., “Draugas” vėl rašo:

“Lietuva ir vėl paskelbta nepriklauso* 
ma. Pabaltijos valstybės (Lietuva, Lat
vija ir Estija) pakliuvusios vokiečių val
džion palaipsniui atsigaivėlioj a ir tvar
kosi.”

Matot, kokis tai džiaugsmas, kad “vis
kas Lietuvoje jau gerai.”

Fašistų “Vienybė” net specialę laidą 
išleido su dideliu antgalviu: “Lietuva 
Nepriklausoma!” Ir rašė: “Vokietijos- 
Sovietų karas davė progą vėl Lietuvai 
pasiskelbti nepriklausoma.” O tūla La
pienė, “Vienybės” No. 27, 1941 metais, 
hitleriškai užtraukė:

(Daugiau bus)

Arkivyskupas Johnson ir 
Jo Knyga

Perskaitęs tą knygą likausi 
daugiau kaip patenkintas to 
didžio proto žmogaus huma
nisto tuo puikiausiu darbų. Ta 
knyga, tai didysis švyturys, 
kurio šviesa „kerta didžios 
tamsybės rūkus į skutus, ir di
džiai tarnauja visai pažangia
jai žmonijai praregėt tiesą ir 
tikrą, saugų kelią į naują ir 
laimingą gyvenimą. Kaip būtų 
gerai, jeigu visi tą knygą su
prastų, ką ji sako, ko mokina, 
ir to didžio mokslininko gerus 
norus.

Patsai gi Johnsonas, irgi yra 
didysis tiesos mokytojas, ku
riam rūpi visos žmonijos tik
rasis gerbūvis, o ne saumylys- 
tė, kaip kad mūsų romiškų ir 
tautiškų saumylių grašiagau- 
džių bei žmonių tamsytojų.

• •— •
Broliams Katalikams

Jūs, gerieji katalikai, pa
klauskite savųjų Kristaus į- 
pėdinių, jūsų dūšių saugotojų, 
kodėl jie Hitleriui taip atsida
vusiai tarnauja. Ne tik jam, 
bet ir jo karo programai, jo 
visai politikai. Juk tas žmoni
jos pabaisa paskelbė pasau
liui, kad po karui jis nuims 
nuo altorių mišių knygą, kry
žių ir kitas šventenybes, ku
rias krikščionys garbina, o į jų 
vietą padės savąją knygą 
“Mein Kampf,” kardą ir svas
tiką.

Tai ka tas viskas reiškia? 
Reiškia, kad Hitleris bus vie
toje Kristaus, o jo partija — 
vietoj Dievo Tėvo garbinama. 
Jeigu šiam rašiniui jūs netiki
te, tai paklauskite Jungtinių 
Valstijų Bureau of Informa
tion, Washington, D. C.

Na, o jūsų penami kunigė
liai slaptai Hitlerį garbina, 
kaip naują dievą. Tik dar to 
jie jums neskelbia. Ar ne dėl 
to jie jo tų žiaurių žiauriausių 
darbų neskelbia? Tur būt jie 
laukia gerai apmokamų vietų 
kaip slaptų agentų. Jūs, kata
likai, gerai apsižvalgykite pir
miau, negu seksite savus kuni

gėlius! Jei hitlerinė Ašis lai
mės šį karą, būkite tikri, kad 
garbinsite nė Jėzų Kristų, o 
Hitlerį; ne Dievą Tėvą, o na
cių partiją.

Pronacių Nuodai
Kaip duodasi matyt, tai lie

tuviškų hitlerininkų leidžiami 
per jų spaudą nuodai visgi vei
kia, kad ir ne taip daug. Tik 
pasižiūrėkime į kietųjų ang
lių apygardas: kaip čia mer
dėja progresyviškas veikimas. 
Turiu mintyje tokias dideles 
kolonijas kaip Scranton, Pitts- 
tono, Wilkes Barre apylinkes, 
Shenandoah, Minersville ir 
Pottsville. Tai vis didelės lie
tuvių kolonijos. O kiek iš jų 
veikimo girdėt, tai tikrai ap
gailėtina. Pakalbėk su tais 
žmonėmis apie pakėlimą prog- 
resyvio veikimo, tai tuoj gausi 
tokį išsikalbinėjimą, kad, ro
dos, ne jų reikalas, o kitų, ko
kiu tai iš kitur žmonių. Jau 
beveik smeton-naciai ir fašis
tu o j anti klerikalai pradeda 
darbo žmones užkariauti šiuo 
tarpu. Minėtose kolonijose di
džiumoj žmonės labai pasy
vūs, lyg kad nežino ko laukia, 
jų dvasia prislėgta, nėra kam 
jos pakelti, nėra kam tų fa
šistinių rūkų išsklaidyti.

Progresyvio judėjimo veikė
jai turėtų daugiau parodyti 
pasiaukojimo, daugiau visuo
meniškumo, daugiau politinės 
apšvietos iš marksistinio taš
ką re gi o.

Aš manau, kad mūsų cent
rai turėtų daugiau čion dėme
sį kreipti. Apleisti fašistų glo
boji apie 71,000 lietuvių, mil
žiniškoj didžiumoj sunkaus 
darbo žmones, mes neprivalo
me !

Inteligentijos čionai yra ma
žai, o kiek yra, tai ji eina 
“pavėjui...” Veik be išimties, 
net ir progresyvių tėvų vaikai, 
tapę inteligentais, liekasi opor
tunistais.

Neleiskite .fašistams pa
glemžti šias dideles, kada tai 
buvusias veiklias progresyves 
kolonijas! K. Veteranas.

turime SLA 3 kuopas. Bet per 
tas visas tris kuopas kažin ar 
viršins 40 narių? O apie tiek 
narių juk galima lengvai su
talpinti vienoje kuopoje, j

Tai vis ačiū taį vadovybei, 
kurią SLA turėjo ir turi. Mes 
matome, kad vaidai kaip ėjo,

Carnegie, Pa.
Carnegie Industrijų Darbai. 

Lietuvių Draugijos ir 
Jų Veikla.

Plieno ir kitos įmonės (dirb
tuvės), kurios čia yra, dirba 
vidutiniškai. Plieno įmonės 
kaip kada užsikerta, taip 
smarkiai nedirba, kaip turėtų 
dirbti, nes trūksta vieno ar 
kito dalyko. Vienos įmonės 
dirba dvi pakaitas, kitos net 
tris pakaitas. Uždarbiai pa
prastam darbininkui po 72c, 
ir 75c. į valandą. Patyrę dar
bininkai uždirba daugiau. Bet 
darbas tai labai sunku gauti, 
ypatingai senesnio amžiaus 
darbininkui.

Anglių kasyklų čia dabar 
nėra. Seniau Čia buvo Pitts
burgh Coal Co. ir kitų kompa
nijų po įvairiais vardais ka
syklų., bet dabar jau visos pa
baigtos ir jokių darbų čia mai- 
nose nėra. Seni mainieriai, no
rėdami mainose dirbti, turi to
liau važiuoti į darbą.

Čia yra keli WPA projektai. 
Bet ir tie jau nekurie eina 
prie pabaigos, nes baigia pini
gus, ir darbai turi sustoti. Pa
vyzdžiui, projektas No. 28267 
Scott Township jau dirba ne
pilnai, nes yra įvesta taip va
dinama stagger sistema: viepi 
dirba vieną dieną, o kiti kitą. 
Bet bosai dirba pilnai ir jie 
gauna pilnas “pėdės,” o dar
bininkai tik apie pusę “pė-( 
dės.” Mat kurie gauna daug 
daugiau, dirba lengvai arba 
nieko nedirba ir t.t., gauna 
sau pilną mokestį. O darbinin
kai, kurie dirba sunkiausiai ir 
purviniausią darbą, visai ma
žai gauna. Tai ve kokia demo
kratija !

Draugijos
Čią yra LDS 143 kuopa (bu

vusi pirmiau APLA 3-čia kuo
pa). Taipgi čia buvo Šv. An
tano Draugija. Bet apie metai

taip ir eina. Jurgelionis su na
riais nori traukti teisman Pil
domąją Tarybą. O mūs “aukš
čiausias” prezidentas Bago- 
čius nori traukti net 4 laikraš
čius teisman. Na, ir nežinia, 
kada tiems vaidams bus ga
las. J. G.

e
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laiko jau mirė, nes naujų na
rių negavo, o seni nariai sir
go ir mirė. Tad draugija ėjo 
prie bankrūto ir turėjo likvi
duotis. Mat lokalinėms draugi
joms dabar nekaip einasi gy
vuoti.

SLA čia turime net 3 kuo
pas. Seniausia kuopa yra 128. 
Nuo šios kuopos atskilo dalis 
taip vadinamų gerų lietuvių ir 
susitvėrė 323 kuopą. Tai buvo 
prieš Chicagos garsųjį seimą. 
Mat tada buvo užėjus kuopų 
skaldymo epidemija. Narius 
dalino į gerus ir prastus. Taip 
pat kuopose ėjo narių kiršini- 
mas, mat ėjo visokios žinios 
požeminiais keliais į centrą ir 
iš centro atgal į kuopas. Tai 
visokios kiršinančios informa
cijos, kaip atakuoti progresy
vius narius. O kokios pasek
mės — visiems žinoma.

Tuomet “Tėvynės” buvęs 
redaktorius S. E. Vitaitis, la
bai prastos išvaizdos ir amži
nai prasiplūdęs komunistus ir 
visus progresyvius darbininkus 
žmogelis, važinėjo po kuopas, 
kiršino narius vienus prieš ki
tus; metė narius iš kuopų, by
linėjosi su nariais ir kuopo
mis. Pasekmės buvo tokios, 
kad Chicagos seimas skilo. Ir 
SLA nustojo apie 8 tūkstančių 
narių, Kuomet tautininkai ir 
socialistai su policijos pagel- 
ba išmetė pusę delegatų iš 
seimo, tuomet labai džiaugė
si, kad jie sugyvensią, kaip 
broliai su seserimis. Bet neil
gai tas medaus mėnesis tęsė
si. Jau nekalbant apie tuos di
delius žmones, kurie veik vi
sada del dolerių į kudlas susi
kimba, čia pas mus, Carnegie, 
Pa., tie geri lietuviai, kurie at
skilo nuo SLA 128 kuopos ir 
susitvėrė 323 kuopą, ir šioje 
kuopoje nesutilpo. Jie iš 323 
kuopos dalį narių atskėlė ir 
sutvėrė 93 kuopą. Tas buvo, 
rodosi, 1933 metais. Reiškia, 
tik apie 3 metams praėjus nuo 
to garsaus seimo. Taigi mes
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Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.
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ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.701 GRAND ST.,

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

hes žino, kad visados bus patenkinti.
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<♦>

<♦>'S tat 
H(Jrcsas:

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
(&F 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.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. clcveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tcl. EVcrgreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išinicruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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IMA NAGAN NACIŠKĄ 
PHILA. LAIKRAŠTĮ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Francis Biddle šaukia 
kvotiman leidėjus - redak
torius Philadelphijos laik
raščio “Heroldo,” spausdi
namo vokiečių ir anglų kal
bomis. Biddle sako, jog 
“Herold” nuolat vedė fašis
tų Ašies propagandą.

“Heroldui” todėl buvo at
imtos siuntinėjimo per paš
tą teisės. Bet Jungtinių 
Valstijų paštų departmen- 
tas paskui priėmė išsiunti- 
nėt to laikraščio numerį iš 
gegužės 2-ros dienos, “kai
po pavienį ir neturintį ry
šio su pirmesniais jo nume
riais.”

NAUJA SMARKI VOKIEČIU 
PATRANKA

Maskva. — Vokiečiai so
vietiniame fronte pradėjo 
varto t naujas apkasų bom
bardavimo patrankas (mor
tyras), kurios šaudo 9-nių 
colių storio sviediniais. To
kio sviedinio sprogstamoji 
jėga prilygsta stambios oro 
bombos smarkumui.

Naujosios vokiečių pa
trankos buvo panaudotos 
prieš Sovietų gvardiečius, 
kurie neseniai prasiveržė 
per nacių linijas ir užpuolė 
vokiečius per 95 mylias už- 
nugarėje jų fronto. Tada 
šoviniais iš tų patrankų vo
kiečiai nušlavė vieną ištisą 
mišką, sulygindami jį su že
me. Taip rašo “Raudonoji 
Žvaigždė,” oficialis Sovietų 
kariuomenės laikraštis.

Tik 2 iki 6 galionų Gazoli
no per Savaitę Eliniam 

Automobilistui

Washington. — Valdiška 
kainų administracija nusta
tė tiktai po du iki šešių ga
lionų gazolino paprastiems 
automobilistams per savai
tę septyniolikoje rytinių 
valstijų ir dviem vakarinėm 
valstijom, Oregonui ir Wa- 
shingtonui. Šitoks gazolino 
apribojimas prasidės nuo 
gegužės 15 ar 16 d.

Užmušė PRANCŪZŲ MI
SIONIERIŲ

Lyons, Franci j a. — Čio- 
naitiniai misionieriai sako, 
kad žmogžudžiai įsiveržė į 
butą francūzų katalikų mi
sijos viršininko kun. L. Jan- 
tzeno Chungkinge, Chinijoj, 
ir užmušė jį.

SMARKŪS SIBIRIEČIAI
Maskva, geg. 7. — Nauja 

divizija sibiriečių kariuome
nės atėmė iš nacių kelis sti
priai aptvirtintus kaimus, 
užmušė 1,200 vokiečių, per- 
sigrūmė per vieną upę ir 
paėmė daug priešų į nelais
vę.

Tik 2 iki 3 Galionų Gazoli
no “Bereikalingiems Auto
mobilistams” per Savaitę
Washington. —Nauju nu

statymu, automobilistams 
rytinėse valstijose, neturin
tiems tikro reikalo važinė
ti, bus leidžiama pirkti tik 
2 iki 3 galionų gazolino per 
savaitę.

Chungking, Chinija, geg. 
7. — Verda smarkūs mūšiai 
tarp chinų ir japonų palei 
Burmos Kelią ties Chefan- 
gu, 24 mylios nuo Burmos 
rubežiaus.

Maskva. — Sovietų spau
da numato bendrą su jais 
talkininkų ofensyvą prieš 
nacius.

Baltimore, Md.
Paminėjimas Gegužes 

Pirmosios

Šiemet Gegužės Pirmosios 
iškilmę turėjome vakare, nes 
dienos laikas buvo pašvęstas 
darbui.

Publikos suėjo vidutiniai, 
bet aukų sudėjo apsčiai — 
$190.05. Daugiausia aukojo 
jūrininkai - transporto darbi
ninkai, nes daugelis jų ant sa
vo kailio jau yra patyrę fašiz
mo nagus.

Kalbėtojų buvo keletas, bet 
žymiausia tarp jų — tai Eli
zabeth Gurley Flynn, iš New 
Yorko.

Jai tik išstojant kalbėt, pu
blika karštai sveikino aplodis
mentais. Mažos mergaitės jai 
įteikė raudonų rožių bukietą 
su sveikinimais nuo Baltimo- 
rės moterų kaip vienai geriau
sių veikėjų-kovotojų. Nors jos 
kalba visuomet būna nuoširdi 
ir ugninga, bet, manau, tos 
raudonos rožės dar labiau ją 
paakstino. Kalbėjo ji apie Ge
gužės Pirmos reikšmę darbi
ninkų judėjime, bet didesnę 
savo kalbos dalį pašventė 
apie vedamą kovą už išlaisvi
nimą Earl Browderio iš At
lantos kalėjimo.

Kitas šio vakaro įspūdingas 
dalykas buvo, tai Ispanijos 
liaudies kovotojas - daininin
kas, kuris buvo Ispanijon nu
vykęs tiesiai iš Vokietijos. 
Patsai būdamas vokiečių kil
mės, porą dainų sudainavo vo
kiškai, atžymėdamas vokie
čius kovotojus Ispanijoje, ku
rie žuvo dėl gelbėjimo žmoni
jos. Dvi dainas dainavo rusų 
kalboj, pašvęstas Sovietų Są
jungos kovotojams, būtent, 
vieną partizanams, kitą — 
raudonarmiečiams.

Dvi dainas sudainavo ang
liškai, kad kiekvienas supras
tų ir pamylėtų. Ispanijos liau
dį.

Jo dainavimas buvo įspūdin
gas, nes savo balso, gestų ir 
veido išraiškomis jis vaizdavo 
partizaniškos kovos pobūdį.

šias prakalbas surengė vie
tinis Kom. Partijos skyrius.

Vinco Duktė.

Bayonne, N. J.
Bankietas; Aukos

Gegužės 3 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas buvo su- 
ruošęs puikią vakarienę. Sve
čių buvo iš'Jersey City, Eliza
beth, Newark, Cliffside ir 
Hillside. Apart to, toks gražus 
skaičius kitų tautų žmonių, 
tiek jaunimo seniai man teko 
matyti bayonniečių parengi
me.

Vakarą atidarė drg. Chur- 
lis, perstatydamas vakaro ve
dėju drg. Zalecką.

Drg. ,'Zaleckas anglų ir lie
tuvių kalbose pasakė įžanginę 
prakalbėlę, s u pažindydamas 
atsilankiusius su kliubo tiks
lais.

Vakarienei įpusėjus, buvo 
iššaukti vietiniai ir iš kolonijų 
atvykę dalyviai pasakyti žo
dį kitą. Buvo įvairių kalbų ir 
žingeidžių išsireiškimų.

Prieš vakarienę ir po vaka
rienei, teko surinkti geras 
pluoštas pasveikinimų “Vil
nies” suvažiavimui. Aukavo 
sekami: LDS 3-čias Apskritys 
$5; A. žavišus, J. Stanelis ir 
K. Maziliauskas po $2; žino
mas, K. Maziliauskas, Dzevec- 
ka, J. B. Paserpskis, A. Matu
lis, J. Kreivėnas, Zaleckas, 
Panelis, Churlis, J. Chepins- 
kas, P. Janiūnas, S. Radusis, 
J. Kirmela, A. Višniauskas ir 
V. K. Sherelis po $1; Lukaitis, 
J. Survila, W. Bastys, V. Da- 
mošaitis, V. Višniauskas, J. 
Jurkevičius, Skiparis ir J. Rut
kauskas po 50c; J. Kirmelas 
25 centus.

Well, tai graži parama vil
niečiams.

Turiu priminti, kad šiame 
surašė randasi iš įvairių kolo
nijų aukotojai (nekurie gau
ti ne parengime), bet didžiu
moje parengime. Aukotojai 
prašė paskelbti, kad kuomet 
drg. Andrulis lankėsi su pra

kalbomis šioje apylinkėje, tai 
jam asmeniškai davę sveikini
mus “Vilnies” suvažiavimui 
sekami asmenys: G. Stasiukai- 
tis $5; Panelis ir J. Stanelis— 
po $3.

Aukų rinkimą “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimui užbai
giau. Galutiną atskaitą, kiek 
surinkome, paskelbsiu vėliau.

Drg. Stripeika sakė sudarys 
koki $25 Elizabethę ir, kuo
met jisai galutinai užbaigs sa
vo darbą, tai suvesime sąskai
tą mūsų New Jersey valstijos 
darbo pasekmių. Tačiaus tu
riu priminti, jog pirmu kartu 
New Jersey valstijoj tiek su
rinkta dėl “Vilnies.”

A. Matulis.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2:54-0 Flushing Ave. & 7 Hall St., 
Borough of Brooklyn, County of Kiurs, to 
be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave.,
& 7 Hall St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7531 has been issued to the undersiRncd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe Con
trol Law at 1600 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORTEL CAFE, INC.
1600 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

geg. 13 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus rinki
mai LDS Centro Valdybos. Taipgi 
rinksime delegatus j LDS 6-tą Sei
mą, kuris jvyks liepos 20, 21, 22 ir 
23 dd. Chicagoje. -— V. 'K. Sheralis, 
Sekr. (110-112)

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, geg. 11 d., 7:30 v. v., 

157 Hungerford St., Laisvės Choro 
Svetainėje įvyks ALDLD 68 kp. na
rių mėnesinis susirinkimas. Nariai, 
kurie dar neužsimokėjote šių metų 
duokles, užsimokėkite. Tuo patar
nausite organizacijai ir patys sau. 
Dar daug narių neatsiėmė praėjusių 
metų knygas — ko laukiate’? — 
Sekretorius. (109-110)

PHILADELPHIA, PA.
Autobusas į “Laisvės” pikniką, 

Baltimorėje, geg. 31 d., išeis iš se
kamų vietų: 8:30 vai. ryto, 735 Fair
mount Ave. ir 9 vai. ryto nuo 143 
Pierce St. Phila. Kelionė $2.35 į abi 
pusi. Norintieji važiuoti į pikniką, 
greit praneškite drg. Šmitienei, 
5809 No. Fairhill St. Arba šaukite 
telefonu Waverly 2538. Šiemet daug 
žmonių ruošiasi važiuoti autobusu, 
todėl, kurie iš anksto užsimokės už 
tikietus, turės vietą. — J. Šmitienė.

(108-111)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 11 d. gegužės, 7:30 vai. 
vak., Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malonėkite narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių įrašyti. — A. 
W. (108-110)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, 11 d. geg. 

įvyks Veikiančio Komiteto ir visuo
tinas darbininkiškų organizacijų na
rių susirinkimas dėlei “Laisvės” pik
niko apkalbėjimo. Buvo sušaukta 
pereitą antradienį, bet Republikonų 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvy
ko ir ant jo didžiuma narių daly
vavo, todėl nutarėm šaukti kitą su
sirinkimą, Liaudies name, 8 vai. va
kare. Būtinai dalyvaukite ir “L.” 
skaitytojai-simpatikai. — Veik. 
Kom. Sekr. (108-110)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 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 6-6191

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4338 has been issued to the undersiRncd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe Con
trol Izuw at 362 DeKalb 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WILTJAM POULOS 
362 DeKalb Ave., 
& 238 Grand Ave.,

Ave., & 238 Grand Av., 
County of Kings, to 
premises.
& PETER POULOS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

DANIEL J. TRIONFO 
IGNATIUS E. MANISCALO 

DANNY & EDDIE
608 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
Utica Pizzeria Rest.

Ill Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 521 has, been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
Fronte Unido Restaurant

89 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 15th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

WILLIS SILVESTRI
6802 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CENTRAL GALICIA RESTAURANT, INC. 
56 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
6216 New Utrecht Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 180 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Court Square, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

LILLIAN HOLZMAN 
Court Square Liquor Store

11 Court Square, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 461 has been issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2228 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN 
Goldy Wine & Liquor Store

2228 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1010 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SANTORELLI
Meeker Graham Wine & Liquor Store 

453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų, ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeij 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE P. BUCKLEY 
1483 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 114 has )x»en issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON POVILL 
Sterling Wine & Liquor

117 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW, 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8413 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coilnty of Kings, to be consumed 
on tiic premises.

RAEFFAELE SCUT1GNELLO 
Sorrento Restaurant

8113 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6409 1 1th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNO GAMBARDELLA 
Vincenza Restaurant

6409 1 1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 302 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Vi 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SESTI 
112(4 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

I
NOTARY

Pl’ .w f "į*. W T
Telephone

PUBLIC Hmm r

* HtPsanliBi
*Ja

STagg 2-5043

femk

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN ;
(RAMANAUSKAS) •

W v •

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS J

4* 4* J
Liūdesio valandoje kreip- • 
kitės prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. - •
j

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2800 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O'HALLORAN 
Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE & JOHN J. EVERS 
396 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeo 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471 53 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON.
Exec, of Est. of Wilmer Anderson 

471 53 Street, z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 701 39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O'REILLY
701 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE MASCHE 
Silver Moon Bar & Grill

7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1610 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY E. RAUSĖ
1610 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 27 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 924 65th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC. 
924 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 80 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5421-23 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WASENG & UNANDER RESTAURANT. INC. 
5421-23 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 3097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11-13-15 Grand St. Ext.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LUCKY'S, INC.
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1762 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SANTO MESSINEO 
Sam's Bar & Grill

1762 East New York Ave., Brooklyn. N. Y.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

■ .

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE / - 

§

s

BROOKLYN, N. Y409 ir 417 GRAND ST
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SUN AI

g
iI
i
I

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

tį'-"
LORIMER RESTAURACIJA

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kil basai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių 

................ ilTJ'iį'iHhni....................................................y...... imi ■ .......
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NewYorko^i^fe7into
Atidarė Rusijai Pagalbos 

Kampanija
Russian War Relief, Inc., 

gegužės 7-tą oficialiai atida
rė 1942 metų kampaniją su
kelti šešis imliomis ($6,000,- 
000) Sovietų Sąjungos karo 
pagalbai — medikamentams, 
operacijų įrankiams gelbėji
mui gyvasties ir sugrąžinimui 
sveikatos sužeistiems didvyriš
kiems kovotojams. Ta proga 
viešbutyje Commodore buvo 
surengti pietūs, į kuriuos su
kviesta kampanijos vadai ir 
rėmėjai.

Thomas J. Watson, prezi
dentas Biznio Mašinų Korpo
racijos buvo vakaro vedėju, o 
buvęs Jungtinių Valstijų am
basadorius Sovietų Sąjungai 
Joseph E. Davies, vyriausiu 
kalbėtoju, taipgi kalbėjo Ed
ward C. Carter, Rusijai Karo 
Pagalbos prezidentas.

Kalbėdamas susirinkusiems 
profesionalams ir biznieriams 
kaipo rėmėjams ir vadams bū
simos kampanijos p. Davies 
stipriai perspėjo juos prieš

Ankstybieji Operetės 
“Birutė” Svečiai

Pereitą penktadienį atvyko 
Juozas ir Aldona Grabauskai 
iš Frackville, Pa. Jie pribuvę 
Brooklynan keleriopais tiks
lais — praleisti Motinų Dieną 
su Aldonos mamyte F. Kaza
kevičiene ir sesute Suzana, 
apsilankyti pas A. Balčiūnus 
ir kitus artimuosius ir sykiu su 
jais pamatyti istorišką Miko 
Petrausko operetę “Birutė,” 
kuri suruošta Brooklyne gegu
žės 10-tos vakaro 7 vai., New 
National Hali, 267 Driggs 
Avenue.

Operetės išvakarėse jau bu
vo svečių iš Philadelphijos ir 
iš kitų miestų. Rep.

Tikimasi Milijono Dalyvių 
“Esu Amerikietis” Dienos 

Iškilmėje Geg. 17-tą
Majoras LaGuardia atsišau

kė ’ visus didžiojo New Yor
ko °-v vantoj us dalyvauti “Esu 
Amerikietis” dienos — di
džiausios patriotiškos sueigos 
New Yorko miesto istorijoj — 
iškilmėse sekmadienį, gegužės 
17-tos popietį, Central Park 
Mall, New Yorke.

Tikimasi, kad virš milijo
nas didžiojo New Yorko gy
ventojų dalyvaus toje prezi
dento Roosevelto oficiale pro
klamacija paskelbtos ir mūs 
miesto valdininkų, žymių vei
kėjų ir organizacijų užgirtos 
dienos iškilmėje.

Joseph Bowen iš Norwich, 
Conn., tapo užmuštas troko 
prie 6th Avė. ir 54 St., New 
Yorke.

Downtown ligoninė, New 
Yorke, sumobilizavo katastro
fos kuopą, kuri vienu kartu 
galėtų siųsti į pagalbą 2 am- 
bulansus, virš 70 daktarų, 25 
slauges ir daug pagelbininkių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau seserų Magdės ir Vero

nikos Krekdžiūčių. Jos paeina iš Vil
kaviškio apskričio. Girdėjau, kad gy
vena Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti: M. Raulinaitienė, 1937 E. 
59th St., Cleveland, Ohio.

SUSIRINKIMAI
CENT. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, geg. 13 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. —• Kp. Valdyba. (110-112)

PARDAVIMAI
Biznio proga. — Parsiduoda Bar 

ir Grill (aludė). Gera proga tinka
mam asmeniui. Randavimas pagal 
sutikimą. Be meklerių. Prašome ra
šyti sekamu antrašu: Box 46, Sta
tion A, Great Neck, N. Y.

(110-115)

“šeštakolonistus ir Hitlerio 
šnipus,” kurie bandys pastoti 
kelią Amerikos pagalbai So
vietams “gązdinimu bandyda
mi mus įtikinti, kad esąs pa
vojus komunizmui sunaikinti 
mūsų valdžios formą jeigu So
vietų Sąjunga sumuštų hitle- 
rizmą iš priežasties tos pagal
bos, kuria mes duodame di
džiajam savo talkininkui, taip 
garbingai mušančiam Hitlerį.”

Šiame bankiete buvo mobi
lizacija didžiūnijos. Gi šešta
dienį, gegužės 9-tą, New Yor
ke įvyko organizacijų konfe
rencija, kurioj dalyvavo pilie
tinės, industrinės, kultūrinės, 
meno, profesionalų, religinės 
ir kitos visokios organizacijos. 
Iš pakviestų, nuo dalyvumo 
atsisakė tik aiškių Hitlerio ša
lininkų. kontrolėj esančios or
ganizacijos.

Gubernatorius Lchmanas ir 
majoras LaGuardia pakviesti 
tos kampanijos vyriausiais ve
dėjais ir rėmėjais.

Gubernatorius Pasirašė 
Svarbius Dilius

Gegužės 7-tą New Yorko 
valstijos gubernatorius Her
bert H. Lehman pasirašė bi
lius, kurių vienas autorizuoja 
valstijos industrinį komisionie- 
rių tyrinėti paduotus skundus 
apie diskriminaciją, o kitas 
reikalauja traukti atsakomy
bėn kiekviena karo darbus ( 
dirbančią įstaigą, kuri neduo
tų gyventojams darbo dėl ra
sės ar tikybinių skirtumų.

Prasikaltę galėtų būti bau
džiami nuo $50 iki $500.

Mokytojai Mažai Turės 
Atostogų

Švietimo Taryba nutarė, 
kad mokytojai ir kiti mokyklų 
darbininkai, 35,000 švietėjų 
armija vasaros atostogų laiku 
turės vadovauti civilinių apsi
gynimo kadrų paruošime, mo
kinti žmones visokiausių apsi
gynimui reikalingų dalykų.

Atostogų laiku švietimo de- 
partmento darbininkai-tarnau- 
tojai negalės apsigyventi to
liau 24 valandų kelionės nuo 
miesto, kuriame jie mokina, 
kad galėtų išpildyti ekstra pa
šaukimus, o vieną penktadalį 
viso laiko turės būti darbe iš
tisai.

Civilinių Apsigynimas 
Disciplinuojasi

Po pervedimo civilinių apsi
gynimo oficialėn miesto ir mi- 
litariškos sargybos žinion, vis
kas paimta griežčiau ir stip
riau. Wardenai dabar turi už
dėtą minimums pareigų kiekį. 
Tik tie bus paliekami pareigo
se pastoviai, kurie jas išpildys.

Sykiu su būtinom pareigom, 
wardenam duodama ir dau
giau galios. Vėliausiuose mies
to dalių aptemdymuose war
denai ėjo sargybą apsiginkla
vę buožėmis, nors, sakoma, 
dar niekam neprireikėję jų 
vartoti, kadangi gyventojai 
kooperuoja, padeda warde- 
nams saugoti savo apylinkę 
nuo netvarkos, kuriai reikėtų 
lazdų.

Pratęsta Mokyklos Sezonas
New Yorko mokyklos šie

met neužsidarys birželio 26, 
paskutinį penktadienį mėne
sio, bet baigsis sekamą antra
dienį, paskutinę dieną birželio.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Karo Didvyris Lankėsi 
Savo Mieste

Pereitą penktadienį į New 
Yorką pribuvo leitenantas 
John D. Bulkeley, kuris su 
grupe kitų jūrininkų paskan
dino 6,000 tonų japonų krui- 
zerį. Jisai ką tik atvyko iš Fi
lipinų karo fronto.

Orlaivių stotyje jį sutiko jo 
tėvas ir žmona, kuri aną die
ną kalbėdama apie didvyrišką 
savo vyrą pareiškė: “Esu 
linksmiausia moteris visame 
pasaulyje.” O namie, 45-42 
41st St., Long Island City, lau
kė jo motina, 19-kos mėnesių 
dukrelė ir mėnesio senumo sū
nelis, kurio leitenantas' nebuvo 
matęs — kūdikis gimė tėvui 
esant karo fronte.

Sugrįžus leitenantui namo, 
susiedijoj aplink blokus mo
mentaliai bevieliniu — iš lū
pų į sausį — apskrido žinia ir 
neužilgo į linksmybe kupinus 
namus atnešta nuo kaimynų, 
didžiulis bukietas. Bet iš su
mestų pinigų dar likę ir kas 
nors pasiūlė sudėti daugiau ir 
nupirkti leitenantui laikrodį ir 
vaikams apsigynimo bondsus. 
Tada kepurėn ėmė kristi 
penkdolerinės.

Su Bulkeley kartu pribuvo 
1 e i t e n antas Robert Kelly, 
George Cox, ant to paties lai
vo su Bulkeley atsižymėję 
vaikinai. Pabuvoję New Yorke, 
jie vyksta į Washingtona, o 
iš ten jie ir A. B. Akers, kuris 
likosi Kalifornijoj, vyksią į 
Newport, R. L, kur jie esą pa
skirti instruktoriais operavimo
tokių laivų, su kokiu jie atsie
kė pergalės ant priešo.

Organizuotas Sportas Irgi 
Tarnauja Mūsų Pergalei 

Ant Fašistų Ašies
Yra piliečių, kuriem beisbo- 

lės ar bile sviedinio žaismė vi
suomet buvo dideliu nuotikiu 
ir dalimi amerikietiško gyve
nimo, einant mūsų nusistaty
mu, kad kiekvienas privalo tu
rėti teisę į pasilinksminimą.

Yra ir kiti, kurie bile žais
mę laiko vaikišku laiko eikvo
jimu.

Tačiau šiandieną ir vieni ir 
kiti smagūs iš to’ fakto, kad 
pereitą penktadienį Giants ir 
Dodgers tymų žaismės žiūrėti, 
Brooklyne, į Ebbetts Field su
sirinko 42,822 žiūrovai ir su
nešė įžangomis $58,806, kūrie 
paaukota Laivynui Pagalbos 
Draugijai. Net ir patys lošėjai 
šį kartą pirkosi įžangos bilie
tus.

Laivynui Pagalbos Draugija 
šelpia kovose kritusių ar šiaip 
nelaimės ištiktas marinų šei
mas.

žaismę laimėjo Brooklyno 
Dodgers 7 prieš 6.

Svarsto Sporto Galimybes

Nedėlios, Gegužės 17 May, Pradžia 4 v.
Grand Paradise Saloje, 318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4-tą vai. dieną. Įžanga 50c (įskaitant taksus) l!

Great Necko Pirmyn Choras, vadovaujamas G. Kazakevičiaus

Dalyvaus Žymūs Kalbėtojai ir Žinomi Muzikos Talentai:
KALBĖS: P. ROTOMSKIS, Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lie

tuvis atstovas.
ROJUS MIZARA, Dienraščio “Laisvės” Redaktorius.
DR. THOMAS L. HARRIS, atstovas nuo Russian War Relief 
Komiteto iš New Yorko.

Ne Gudrybė, Bet Apgaulė
William Kleber, iš Glendale, 

didžiavosi mokąs gudriai loš
ti kauliukais ir savo du “fren- 
tus” apmovė ant $185. Tie pa
traukė jį teisman. Surasta, 
kad kauliukai vis apvirsdavo 
jo naudon dėlto, kad dugne
liuose buvo pripilta sunkesnės 
medžiagos; jis iš anksto galė
jo žinoti, kaip jie apvirs. Teis
mas jo “gudrybę” paskaitė 
kriminališka apgaule ir kaipo 
tokį nuteisė kalėti.

Policijos komisijonierius Va
lentine paskyrė penkių asme
nų komisiją tyrinėti galimybes 
žaisti beisbolę vakarais, dali
nu miesto pritemdymų sąlygo
se. Jieškoma būdų, kaip galė
tų, sportas veikti normaliai ir 
tuo pat ykiu su savo šviesomis 
nepatarnautų priešui kelro
džiu bei parodytoju laivų.

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

štai gegužės 7 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kūras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter Shabunas, 
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Avė.
Mikolas Zuza, 
Bučernė ir Grocernč, 
46 Scholes Street.
Jonas Patašius, vaistine, 
364 Grand Street.
Dr. Jacob Kauderer, 
Optician, akių daktaras, 
536 Broadway.

NEW YORKE:
Woloschuk & Son Co., 
Kailinių (furs) Krautuvė, 
373 Seventh Ave. arti 
29th Street.
Biznieriai, kurie norite pa

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

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

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

KONCERTAS-PRAKALBOS
? RUOŠIA LIETUVIŲ KOMITETAS SOVIETŲ SĄJUNGAI GELBĖTI

DAINUOS* BIRUT A RAMOŠKAITĖ, lietuvaitė, pagarsėjusi dainininkė. 
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, dainininkas, iš Bayonne, N. J. 
PIRMYN CHORAS, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus.
AIDO CHORAS, iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės.

Programos Vedėjas --- Liet. Kom. Sov. Sąjungai Gelbėti Pirm., Dr. J. J. Kaškiaučius
Kaip matote, programa bus graži ir įdomi. Kadangi Šio parengimo pelnas skiriamas Sovietų Są

jungos kovotojams pagelbėti, tai mūsų artistai nuoširdžiai paaukoja savo talentus. Mes kviečiame vie
tinius ir iš Brooklyno apylinkės lietuvius dalyvauti. Bilietus galite gauti '‘Laisvės’” raštinėj ir pas 
Lietuvių Komitetą, 46 Ten Eyck St., Brooklyne.

Scena iš Amerikos darbininku filmos “Gimtoji Šalis,” 
kurią pradėjo rodyti šeštadieni, geg. 9, World Te

atre, 153 W. 49th St., New Yorke.

Teisėjas Paliuosavo Karį Nuo 
Mokėjimo Alimonijos 

Visu Karo Laiku
Karas, kaip atrodo, įneš pa

kaitų ir į šeimos santikius.
Pereitą trečiadienį Vyriau

sio Teismo teisėjas Peter J. 
Schmuck, New Yorke, paliuo
savo karį, saržentą Michael 
McGlynn, nuo mokėjimo ali
monijos žmonai visu karo lai
ku. Mrs. McGlynn pernai bu
vo gavus teisę gyventi sky
rium ir gauti $80 alimonijos 
per mėnesį.

Teisėjas sako, kad kario al
gos neištenka mokėti alimoni- 
joms, ir kad kariai neturėtų 
būti apkrauti rūpestimis, iš 
kur jie gaus pinigų, sumokėti 
alimonijas dabar arba po su
grįžimo, kada ras užsilikusią 
skolą dėl laike tarnybos neda- 
mokėtos alimonijos.

Iš kitos pusės, sako teisė
jas, šeima neturi būti apleista. 
Jis sakė, kad žmona turėtų 

gauti pagalbos iš atatinkamų 
pašalpos agentūrų, kaip gau
na kitos pašalpos reikalingos 
karių šeimos, žinoma, tai ne
bus po $80 per mėnesį.

Menama, kad ši byla bū
sianti precedentu sprendimui 
kitų kariškių alimonijos prob
lemų.

Aptvirtina Ligoninę
Bellevue ligoninėj baigiama 

aptvirtinimai nuo atakų iš oro. 
Pastiprinanti siena pastatyta 
aplink C ir D bildingų nepap
rastos padėties kambarius, o 
iš vidaus prašalinti stiklai. 
Keltuvai taipgi apvesti naujo
mis sienomis ir stoginiai lan
gai vaikų kambariuose sudėta 
iš nedūžtančių medžiagų.

Būrys Norvegijos jūrininkų 
jaunuolių Brooklyne mokinasi 
daugiau jūreivystės ir kursus 
pabaigę bus pastatyti vado
vaujamoms pareigoms Norve
gijos laivuose, kurie dabar 
tarnauja talkininkams.

KLAIDOS ATITAISYMAS
I a išveš 101 numeryje (bal.

30 d., š. m.) tilpo Liet. Komi
teto Med. Pagel. Sov. Sąjun
gai knygų peržiūrėjimo komi
sijos raportas. Pažymėta, kad 
viso Įplaukė $12,642.41 ir vi
so išmokėta $12,165.78, pinigų 
lieka iždo $474.63. Turėjo bū
ti, kad pinigų lieka ižde 
$476.63. Kom.

Pašto Darbininkai 
Aukojo Kraujo

Brook lyno pašto šimtas dar
bininku gegužės 9-tą aukojo 
kraujo gelbėjimui karo su
žeistų. šimtas kitų susirašė 
duoti kraujo sekamą šeštadie
ni.

Queens apskrityje WPA nu
griaus 100 bildingų, kurie ma
noma esant pavojingais susie- 
dijai atsitikime atakų iš oro.

Astuoni milionai Amerikos 
krautuvių savininkų su savo 
darbininkais pasižadėjo kas 
mėnesį išpirkti $150,000,000 
vertes bondsų.

Edith Fox, X-Spindulių ma
šinos ekspertė, tapo užmušta 
elektros demonstruojant maši
ną medicinos studentams Sy
denham ligoninėj, N. Y.

Kenti rinkliavoj pereitą tre
čiadienį švaros Departmentas 
surinko 458 tonus metalo. Vi- 

Įso lig šiol kenais surinkta 
i mieste 2,204 tonai.

Brooklyno žydų Centras, 
‘ 667 Eastern Parkway, turės 
Raudonajam Kryžiui kraujo 
davimo dieną gegužės 20-tą.
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