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Sovietu Raudonoji Armija 
■Charkovo srityje naciams už
kūrė karštą pirtį. Rudieji žvė
rys ten naikinami be pasigai
lėjimo. Tas, žinoma, džiugina 
visus tuos, kurie trokšta, kad 
fašizmas būtu sutriuškintas.

Bet tas uždavė galvos sopė
jimą Amerikoj^ gyvenantiems 
fašistiniams e 1 c m e ntams iš 
penktos ir šeštąs kolonos. Pa
vyzdžiui, fasistuojantis New 
Yorko laikraštis “Daily News” 
jau bėdavoja: “Hitlerio pra
žūtinga klaida. Jo pozicijos 
d es p e rat i š k o j e padėtyj.”

Sopa “Daily News” redak
toriui ir galvelė ir širdelė! 
Greitu laiku tie smūtkai ir 
skausmai penktakoju kempėje 
dar labiau padidės.

SOVIETAI ATSIUNTĘ 
NAUJOS KARIUOME

NĖS IKERČA

Pravirko ir “mūsų” Tyslia- 
vos fašistams nuo seniai paža
dėta širdužė. Jis aimanuoja: 
“Vokiečių karo mašinai trūks
ta skystojo kuro.“

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, jog daugiau so
vietinės kariuomenės atvy
ko į Kerčo pusiausalį užnu- 
garėn nacių linijų. Sako, 
kad tie Sovietų kariai sten
giasi atliuosuot raudonar
miečius, kuriuos vokiečiai 
ten, girdi, apsupę. Sovietinė 
kariuomenė desperatiškai 
priešinasi, kaip teigia šis 
nacių pranešimas.

(Kiek pirmiau gi Berly- 
Į no radijas skelbė, kad ve

šioje fašistinio liūdesio va- Riečiai skaito Kerčo mūšį 
landoje, Tysliava prisimena |jau užbaigtu.) 
“numatymą” ir pulkininko! 
Griniaus, buvusio smetoninio 
karo atstovo Berlyne. Jis dar 
pereitą žiemą sakęs: “Jeigu 
šią vasarą Hitleris neužims 
Kaukazo aliejaus versmių, 
jam galima statyti kryžių.”

Je, pradžią pabaigos Hitle
riui jau įžiūri patys fašistai. 
Žlugus hitlerizmui, žlugs ir vi
sų fašistų “skaisčiosios” viltys 
užkarti pasauliui “naująją 
tvarką”!

KERč ĮNIRTUSIAI 
TEBEEINAMAS

Berlin. —Hitlerininku ra
dijas skelbia, kad Sovietų 
kariuomenė vis dar įnirtu
siai priešinasi Kerčo pu- 
siausalyje, bet, girdi, naciai 
ją sunaikinsią.

Brooklyno Lietuvių Sveiki 
nimas Lietuviams Kovo

tojams Europoje
Sekmadienį Brooklyne įvykęs masinis lietuvių mitin

gas pasiuntė sekamo turinio telegrama:
Justui Paleckiui,
Tarybinės Lietuvos Respublikos Prezidentui,
Kuibišev, SSSR.
Brooklyno ir apylinkes lietuviai, gegužės 17 dieną, 

susirinkę į masini mitingą, sušauktą Lietuvių Komite
to Sovietų Sąjungos Kovotojams Gelbėti, siunčia jums 
ir per jus visiems lietuviams kovotojams broliškus svei
kinimus. Didžiuojamės, kad mūsų broliai lietuviai drą
siai kariauja Raudonosios Armijos eilėse. Didžiuoja
mės, kad vokiečių okupuotoje Lietuvoje lietuvių tautos 
patriotai stoja Į partizanų eiles, mušą budelius vokie
čius, nepaisydami teroro. Esame įsitikinę, kad galin
goji Raudonoji Armija greitu laiku išmuš iš SSSR įsi
veržėlius fašistus, kad Lietuva ir vėl greit bus laisva.

Pirmininkas,
Dr. J. J. Kaškiaučius.

HITLERININKAI IŠŽUDĖ 
400,000 CIVILIU

ĮNAGIAI prarado
1,100,000 KARIŲ

PER ŽIEMA
Maskva. — Sovietai išlei

do lapelį vokiečių kalba, ku
riame parodo, jog per žie
mą, nuo gruodžio iki balan
džio men., buvo užmušta so
vietiniame fronte 800 tūks
tančių vokiečių ir pavojin
gai sužeista bei galutinai 
sužalota 300 tūkstančių.

Sovietų orlaiviai tą lape
lį mėto į nacių fronto lini
jas. . '

Didžiuliai nuostoliai pa
daryti vokiečiams privertė 
juos pertvarkyt ir žymiai 
papildyt 35 savo pėstininkų 
divizijas ir tris mechanizuo
tas divizijas. O naciai tikė
jos išlaikyt jas čielybėje, be
siruošdami pavasarinei o- 
fensyvai.

Charkovo Ofensyvoj 
Sovietai Nukovė 
12,000 Vokiečiu

Naciai Atmesti 12 iki 37 Myliu Atgal Charkovo Fronte; 
Raudonoji Armija Atvadavo 300 Apgyventų Vietų

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Vėliausios žinios teigia, kad 
naciai iki šiol iš Lietuvos į Vo
kietiją išgabeno jau apie 5,000 
žmonių “įvairiems darbams” 
ten dirbti.

Kaip žinome, Amerikoje lie
tuviški nacių propagandos iš
nešiotojai apsilaižydami deda 
į savo laikraščius “išvežtų į 
Rusiją“ Lietuvos žmonių “są
rašą,” kurį jiems būk patiekęs 
Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Ką dabar darys minėto “są
rašo” skelbėjai — pradės 
skelbti išvežtų į Vokietiją Lie
tuvos žmonių sąrašą? O gal 
jie tuos 5,000 priskaitys prie 
“išvežtų į Rusiją”? Kodėl tas 
jų “raudonasis kryžius” nega
lėtų dar daugiau pasidarbuoti 
rudajam fašizmui? — Gali! O 
gal jau ir dabar tie 5,000 įei
ną į jų skelbiamą sąrašą “iš
vežtų į Rusiją” . . . Nacių pro
pagandai niekas nėra per že
ma !

Prasidėjo Apriboji
mas Valgių Kainų

siau- 
žmo-

Overseas žinių Agentūra 
praneša, kad lenkų surinkti 
faktai rodo, jog hitlerininkai 
Lietuvoj nužudė 10,780 žydų. 
Sakoma, kad dauguma jų bu
vo nuogai nurengta ir sušau
dyta kulkasvaidžiais. Kitus 
naciai peiliais nudūrė arba 
šautuvų buožėmis užmušė. Ei
lėje Lietuvos miestelių jie iš
žudė visus žydus iki paskuti
nės moteries ir kūdikio.

Skaitant tokias žinias, 
bas nukrečia kiekvieną 
niškesnį žmogų.

Bet žiūrėkite, kaip Hitlerio 
žvėriškąją taktiką bando nu
baltinti socialistas J. Januš- 
kis, “Naujosios Gadynės“ re
daktorius. Jis tatai daro ne 
pats savomis lūpomis, o ima 
“faktus“ iš lenkų social-fašis- 
tų laikraščio “Robotnik Pols- 
ki“ ir fašistuojančio mėnesraš- 
čio “Nineteenth Century and 
After.“ Straipsnyje “Tikrasis 
Rusijos veidas šiame kare,“ J.

* Januškis apsilaižydamas įde
da neva ištrauką apie “tero- 
rištinę Stalino taktiką,” kurio
je sakoma:

“. . . Palyginus su juo, Hitle
ris yra tiktai mizernas mylė
tojas terorizmo praktikoj.“

Tai matote, koks Hitleris 
yra “gerutis”!

Washington. — Nuo ge
gužės 18 d. įėjo galion kai
nų administracijos patvar
kymas, kad kainos daugu
mos smulkmeniškai parda
vinėjamų (retail) valgio da
lykų neturi būti aukštesnės 
už kainas, buvusias kovo 
mėnesį šiemet. Šis kainų 
aprėžimas veiksiąs iki karo 
pabaigos. Taip, sakoma, tie 
maisto reikmenys būsią nu
piginti pusantro procento 
vidutiniai.

IŠIMTYS
Iš tokio kainų apribojimo 

daroma išimtys, be kitko, 
sekamiem valgiam: svies
tui, sūriui, dėžiniams (ke- 
nuotiems) pieno produk
tams, paukštienai, kiauši
niam, šviežiem vaisiam ir 
daržovėm (apart bananų), 
miltam, avienai, šviežiai žu
viai, riešutam, džiovintom 
slyvom ir džiovintom pu
pom. (Reiškia, pardavinėto
jai galės dar kelti šių pro
duktų kainas.)

Pardavinėtojai valgio da
lykų, kuriem kainos apribo
tos, turi pažymėt kiekvieno 
tokio dalyko kainą.

Pas atskirus pardavinėto
jus kaina gali būti ne vie
noda, bet kiekvienam už
drausta imt .brangiau už tą 
patį produktą, negu jis ėmė 
kovo mėnesį, o pigiau lei
džiama pardavinėt.

Lisbon, Portugalija. — 
United Press, amerikinės 
žinių agentūros korespon
dentas Glen M. Stadler, bu
vęs Vokietijos ir fašistų už
imtuose kraštuose, skai
čiuoja, pagal oficialius ir 
privačius parodymus, kad 
hitlerininkai sušaudė bei 
pakorė iki 400 tūkstančių 
civiliu žmonių tuose kraš
tuose už priešinimąsi vo
kiečiams.

Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj naciai išžudė 
daugiau kaip 100 tūktančių 
nekariškių gyventojų, dau
giausiai, sakoma, žydų.

Lenkijoj vokiečiai nuga
labino 87,000 žmonių, Jugo
slavijoj 5,000, Franci jo j ir 
Belgijoj 1,500, Holandijoj 
300, Norvegijoj 150 ir Grai
kijoj 150.
NACIAI IŠPLĖŠĖ 36 BI

LIJONUS DOLERIŲ
Iš Franci jos ir kitų užka- 

kraštų vokiečiai iš- 
36 bilijonus dolerių 
turtų, sykiu skaitant 
sidabrą ir kitokią

plėšė 
vertės 
auksą, 
nuosavybę. Taigi savo gro
biais jie galėjo padengt le
as, kurias jie išleido ginkla
vimuisi per septynerius me
tus.

SLA viršininkų rinkimų 
lenktynėse Dom. Klinga pa- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Anglai Sunkiai Sužeidė 
Nacių Šarvuotlaivį

London, geg. 18. —• Ang
lu orlaiviai sunkiai sužalo
jo torpedomis stiprų ir 
greitą vokiečių šarvuotlai
vį “Prinz Eugen,” ties pie
tine Norvegija. Tas šar
vuotlaivis yra 10,000 tonų. 
Jis buvo lydimas keturių 
naikintuvų ir būrio kovos 
lėktuvų. Anglai lakūnai su
žeidė penkis priešų lėktu
vus. Devyni anglų orlaiviai 
negrįžo po to mūšio.

NACIŲ PRANEŠIMAS
Berlyno radijas pripaži

no, jog anglų orlaiviai ata
kavo šarvuotlaivį “Prinz 
Eugen,” bet sako, kad jie 
nepadarę jam rimtų nuosto
lių. Naciai skelbia, kad jie
girdi, nušovę žemyn 29 an- tus rankinėmis granatomis, 
glų orlaivius.

Išžudo Nacių Parašiutis- 
tus Charkovo Srity

MASKVA, geg. 18. — So
vietų kariuomenė žygiuoja 
pirmyn šimto mylių ilgio 
frontu Charkovo srity j, ne
paisant, kad naciai su tan
kais ir šarvuotais automo
biliais desperatiškai sten
giasi sulaikyti sovietinius 
kovotojus, 
priemiesčiai 
vietų pusės 
kyn.

Vokiečiai
šiutais nuleidinėt savižudiš
kus savo karius iš orlaivių, 
po 120 ir daugiau, į Sovietų 
užnugarę Charkovo srityje. 
Sovietiniai šauliai nušauna 
daugelį tų parašiutistų pir
ma, negu jie pasiekia žemę, 
o ant žemės sunaikina ki-

Dega Charkovo 
Atakos 
eina vis

pradėjo

iš So-
smar-

Vokiečiai Areštavo
2,460 Rolandu

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, kad jie Holan- 
dijoj areštavo daugiau kaip 
2,000 holandų buvusių ofi- 
cierių ir 460 civilinių vadų 
už pasipriešinimus vokie
čiams.

NeoficialiaiMaskva.
pranešama, kad 2,000 sovie
tinių tankų veikią, prieš na
cius Charkovo fronte.

London. — Anglų lakū
nas Paddy Finucane nušovė 
žemyn jau 32-rą vokiečių 
orlaivį.

Chinai Sukirto Japo
nus 2-se Mūšiuose
Chungking, Chinija. — 

Chinai atkariavo nuo japo
nų Tengyueh miestą, Chini- 
joj, netoli Burmos rube- 
žiaus, ir atmetė priešus lin
kui Tachai; o Burmoje chi
nai išmušė japonus iš Ken 
Tung srities, nukaudami 
bei sužeisdami 1,000 priešų. 
Dabar siaučia kautynės su 
japonais Hai-Mong Lin 
apylinkėj.

HITLERIO KARININKAI
BUVO NUSTEBINTI

Maskva. — Vienas nelais
vėn paimtas vokiečių oficie- 
rius sakė:

“Mūsų oficieriai buvo la
bai nustebinti, kad neat
vyksta pastiprinimų vokie
čiams. Keletas dienų atgal 
mums buvo sakoma, kad ge
gužės mėnuo Ukrainoje yra 
lietingas ir žemė taip dum
blina, kad negalima vesti 
mechanizuotų karo veiks- 

! mų.
para- “Dabar gi mes buvome 

baisiai nustebinti stiprumu 
jūsų artilerijos ir jūsų da
romais užpuolimąis iš oro. 
Per tokias atakas iš jūsų 
pusės mes negalėjome pa
kelt savo galvų per ištisas 
valandas. Mūsų nuostoliai 
buvo milžiniški.”

durtuvais ir apkasų peiliais.

Maskva. — Per paskuti
nes 10 dienų raudonarmie
čiai, vokiečių apsupti Sevas- 
topolyj, Krime, nušovė 1,- 
000 fašistų karių. • • 
___________________ L___

London. — Anglų orlai
viai sužeidė ne tik nacių 
šarvuotlaivį “Prinz Eugen,” 
bet ir keturis naikintuvus 
ties Norvegija.

Sunaikinta 16,009 Vo
kiečių Orlaivių

Oficialiai Amerikos Pranešimai
New Delhi, India, geg. 17. — Jungtinių Valstijų oro 

jėgų komanda išleido šį pranešimą:
Didieji Jungtinių Valstijų armijos orlaiviai vėl bom

bardavo japonų lėktuvų stovyklą Myitkyinoj, jau tre
čiu kartu. Bombardavimui vadovavo pirmasis leite
nantas Frank W. De Long iš Gainesville, Ga., dienos 
laiku, gegužės 16. Pilnos pasėkos dar nežinomos. Visi 
mūsų orlaiviai saugiai sugrįžo.

Maskva. — Čia skaičiuo
jama, jog per pirmus devy
nis mėnesius karo Sovietai 
sunaikino 16 tūkstančių vo
kiečių orlaivių ir 38 tūks
tančių lakūnų.

i Tokio. — Japonų radijas 
sako, kad jie pastebėję A- 
merikos karo laivus plau
kiant už 580 mylių į rytus 
nuo Solomon salų, linkui 
Japonijos. Numatoma nau
jas didelis laivynų mūšis.

Maskva, geg. 17. — Sovietai šiandien vidudienį pa
skelbė šitokį pranešimą:

Naktį, gegužės 17 d. buvo tęsiami mūšiai Kerčo pu- 
siausalyje, miesto Kerčo srityje.

Charkovo kryptim sovietinė kariuomenė tęsė ofen- 
syvos veiksmus.

Nieko svarbaus neįvyko kitose fronto dalyse.
VidunaktiniskSovietų Pranešimas:

Gegužės 17 d. Sovietų kariuomenė vedė ofensyvos 
mūšius Charkovo linkmėje ir dar pažengė pirmyn.

MŪŠIAI KERČO MIESTE
Kerčo pusiausalyje, sovietinė kariuomenė ryžtai ko

vėsi su priešu Kerčo miesto dalyse.
Gegužės 16 d. buvo sunaikinta 65 vokiečių orlaiviai
Vienas sovietinis karo laivas Barents Jūroje nuskan- 

SoVitetai neteko 20 orlaivių.
dino priešų transporto laivą 6,000 tonų įtalpos.

SOVIETAI SUNAIKINO BEI PAGROBĖ ŠIMTUS 
NACIŲ TANKŲ IR KANUOLIŲ

Maskva, geg. 18. — Sovietai išleido sekamą specialį 
pranešimą:

Gegužės 12 d. mūsų kariuomenė, pradėjus ofensyvą 
Charkovo srityje, pralaužė vokiečių apsigynimo liniją 
ir, atmušus didelę vokiečių kontr-ataką, darytą su, 
stambiais tankų būriais ir šarvuotais automobilią&J, 
grumiasi tolyn linkui vakarų.

Nuo geg. 2 iki 16 d. Sovietų kariuomenės daliniai pa
žygiavo pirmyn 20 iki 60 kilometrų (12 iki 37 ameri
koniškų mylių) ir atvadavo daugiau kaip 300 apgyven
tų vietų.

Tuo pačiu laiku, pagal dar nepilnus skaitmenis, mū
sų kariuomenė pagrobė sekamus priešų pabūklus: 365 
kanuoles, 25 tankus, 188 apkasų patrankas, 379 kulka- 
svaidžius, 46,413 kanuolinių šovinių ir dar ,89 dėžes to
kių šovinių.

Be to, sovietine kariuomene pagrobė 23,384 minas, 
apie milioną kulkų, 13,000 rankinių granatų, 90 trokų, 
29 radijo stotis ir 38 sandėlius artilerijos ir kitų kari
nių reikmenų.

Buvo paimta nelaisvėn daugiau, kaip 1,200 vokiečių.
Tuo pačiu laikotarpiu sovietinės jėgos sunaikino 400 

vokiečių tankų, 210 kanuolių, 33 apkasų bombardavimo 
patrankas, 217 kulkasvaidžių, apie 700 trokų, daugiau 
kaip 100 vežimų su reikmenimis, 12 visokių sandėlių ir 
147 orlaivius.

Apie 12,000 vokiečių kareivių ir oficierių buvo už
mušta tarp geg. 12 ir 16 d.

Sovietai tebeveda ofensyvą.

SOVIETAI ŽYGIUOJA 100 MYLIU FRONTU 
PIRMYN PRIEŠ VOKIEČIUS

18. — So- 
ir orlaiviai 
v o k i e čiu

Maskva, geg. 
vietų artilerija 
sudaužė vieną 
fronto dalį į 
Charkovo. Sovietiniai raite
liai vejasi bėgančius nacius.

bus miestelis M, kaip teigia 
Sovietų radijas.)

Naujai atsiųsti būriai vo
kiečiu orlaiviu ir tankai 
stengiasi sulaikyt sovietinę 
kariuomenę nuo praėjimo 
per spragas, kurias raudon
armiečiai pramušė nacių li
nijose. Bet šturminiai So
vietų orlaiviai smigikai ima 
viršų, naikindami priešų 
tankus ir nugalėdami jų or
laivius.

Į šį frontą vokiečiai metė

Maskva. — Vokiečiai kas
kart stipriau priešinasi 
Charkovo srityje, bet galin
ga Sovietų armija grumiasi 
vis pirmyn, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas Ralph Parker.

Raudonarmiečiai užėjo šo-'h‘ dvi nepatyrusias savo at- 
nan vokiečiams apie 60 my-1 sarginių kareivių divizijas, 
lių j pietų vakarus nuo kurių 113-ta divizija buvo 
Charkovo ir artinasi prie atsiųsta iš Jugoslavijos. 
Krasnogrado, kuris yra! ™ __ - -________ __ Tebesiaučia nuožmūs mū- 
mazgas geležinkelių, einan- šiai Charkovo priemiesčiuo- 
čių į Charkovą, Poltavą,! sse, bet Sovietų jėgos abel- 
Dniepropetrovską, Lozova- nai varosi pirmyn visu 55-
ją, Kijevą ir kt

(Tarp 300 apgyventų vie
tų, kurias Sovietai atkaria
vo nuo vokiečių paskutinė
mis dienomis, yra ir svar-

kių mylių frontu.
Pranešama, jog* šeštadie

nį Sovietai sunaikino 70 na
cių orlaivių vien Charkovo 
srityje.
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Penkių Dešimtų Metų Kovos 
Laimėjimas

Šiandien, gegužės 19 dieną, Pittsbuiv 
ghe prasidės plieno darbininkų konven
cija. Ją sušaukė Steel Workers Organi
zing Committee, kuris yra dalimi didžio
jo CIO judėjimo. Tai šios unijos kon
stitucinė konvencija. Iš organizavimosi 
proceso unija pereis į demokratiniai ve
damą pastovią organizaciją, su savo 
konstitucija ir visomis reikalingomis 
taisyklėmis.

Nereikia nei sakyti, kad ši plieno dar
bininkų konvencija yra istorinė visais 
požiūriais. Komiteto raportas konvenci
jai parodys, kiek jau plieno darbininkų 
unija turi narių. Manoma, jog jinai tu
ri daugiau, kaip pusę milijono. Tai labai 
skaitlinga ir galinga darbo žmonių in
dustrinė armija! Pagaliau plieno kom
panijos turėjo nusileisti ir pripažinti sa
vo darbininkams teisę organizuotis.

Plieno darbininkų organizavimosi ko
va buvo be galo ilga, sunki ir kruvina. 
Gal jokioj kitoj pramonėj kapitalistinė 
plutokratija taip energingai ir atkakliai 
nesipriešino unijai, kaip plieno karalys
tės viešpačiai. Nebuvo tokio streiko, ku
ris nebūtų buvęs paskandintas darbinin
kų kraujuose.

Pirmutinės didelės pastangos suorga
nizuoti plieno darbininkus buvo pada
rytos penkiasdešimt metų tam atgal. Tos 
pastangos atsižymėjo didžiuoju plieno 
darbininkų streiku, 1892 metų birželio 
mėnesio streiku, kuris darbininkų judė
jimo istorijoj žinomas po vardu “Home
stead Strike.” Darbininkai buvo nugalė
ti ir jų streikas ir pastangos susiorgani
zuoti sudaužyta.

Kitas didelis bandymas susiorganizuo
ti buvo padarytas 1919 metais formoje 
didžiojo streiko, kuriam vadovavo Wil
liam Z. Fosteris, dabartinis Amerikos 
Komunistų Partijos pirmininkas. Nors 
streikas buvo didvyriškai vedamas ir 
nors darbininkai atsižymėjo nepaprasta 
drąsa ir pasiryžimu, streikas buvo su
daužytas, plieno darbininkų organizaci
ja pakrikdyta. Plieno trustas dar kartą 
laimėjo!

Bet 1935 metais prasidėjo sukilimas 
prieš Amerikos Darbo Federacijos kon- 
servatyvišką vadovybę. Susiorganizavo 
CIO ir pradėjo smarkiai organizuoti vi
sus neorganizuotus darbininkus, ypatin
gą! darbininkus sunkiosios pramonės. Su 
1936 metais prasidėjo naujos didelės pa
stangos suorganizuot plieno pramonės 
darbininkus. Pasekmes puikios. Jas da
bar mato visas pasaulis.

Štai dabar šitie organizuoti plieno 
darbininkai laiko savo konvenciją. Kon
vencija įvyksta laikotarpyje didžiojo kri- 
zio, kurį gyvena ne tik mūsų šalis, bet 
visos šalys, visas pasaulis. Konvencija 
susirenka didžiojo, kruvinojo karo metu.

Kaip visuose darbininkų sąskrydžiuo
se, taip šioje plieno darbininkų konvenci
joje, vyriausias klausimas ir bus karo 
klausimas. Labai teisingai Fosteris sa
ko: “Bendrai su visais Amerikos žmonė
mis plieno darbininkai dabar susiduria 
su dar didesne kova, negu jų kova buvo 
susiorganizuoti, būtent, su karu prieš 
Hitlerį ir jo talkininkus. Šis karas yra 
tautos karas ir tuo būdu tikroj to žodžio 
prasmėje darbininkų karas. Nes jeigu 
Hitleris laimėtų šiame kare, tai būtų ga
las viskam, ką mes, kaipo žmonės, lai
kome vertingu — mūsų tautinei nepri
klausomybei, mūsų- civilinėms laisvėms, 
mūsų gyvenimo lygiui, mūsų darbo uni
joms. Todėl prieš plieno darbininkų kon
venciją vyriausias klausimas yra, kaip 
pagelbėti laimėti šitą karą. Išėję laimė
tojais po penkių dešimtų metų kovos su
siorganizuoti, plieno darbininkai dabar 
turi pasiruošti laimėjimui dar didesnės 
kovos — kovos prieš pasaulinį fašizmo

pavojų. Nėra abejonės, kad ši konvenci
ja bus laimėt-karą-konvencija, kuri duos 
įkvėpimo visoms anti-hitlerinėms spė
koms visoj šalyj.”

Fosteris lygiai teisingai, mūsų supra
timu, nurodo, kokia turėtų būti šioj kon
vencijoj sudaryta plieno unijos vadovy
bė. “Renkant unijos vadovybę, taip pat 
karo laimėjimo klausimas turi būti 
sprendžiamuoju. Tik tiems, kurie nuo
širdžiai remia valdžios ir šalies karą 
prieš Hitlerį ir hitlerizmą, turėtų būti 
pavesta vadovaujančios unijos vadovy
bės vietos. Lewisistai, trockistai, thoma- 
siečiai ir coughliniečiai neturi rasti vie
tos darbo unijos vadovybėje.

“Darbo unijų judėjimo, darbininkų 
klasės ir visos tautos akys bus nukreip
tos ant susirinkusių organizuotų plieno 
darbininkų ir tėmys, kaip jie pasitiks 
savo didžiąją atsakomybę šitoje karo si
tuacijoj,” sako Fosteris. “Plienas yra pa- 
matingiausia iš visų karo pramonių, to
dėl tai, ką didelė šių organizuotų darbi
ninkų masė darys, turės didelės reikš
mės visoj šalyj. Phil. Murray atliko pui
kų darbą suorganizavime plieno darbi
ninkų ir reikia tikėtis, kad jo vadovybė
je ši didelė konvencija aiškiai, pažangiai 
ir pasiryžusiai nusistatys visais opiau
siais klausimais, kurie prieš ją stovi.”

Piktasis Zurzėjimas
Karo reikalai privertė valdžią apribo

ti cukraus vartojimą. Reikėjo visiems 
užsiregistruoti ir gauti speciales kortas. 
Buvo nemažai zurzėjimo.

Dabar atėjo kaleina gazolinui. Ta pa
ti istorija: zurzėjimas visuose kampuose.

Keisti tie žmonės: milijonai jaunų vy
rų Europoje jau žuvo arba vaitoja ligo
ninėse nuo žaizdų, šimtai tūkstančių jų 
pačių sūnų pašaukti armijon ir neuė- 
ilgo mirs ir vaitos karo frontuose, o jie 
zurza, pyksta, kad maželiai! cukraus 
gaus į kavą įsidėti, arba, kad nebegalės 
į automobilių įsisėdę lėkti, kur tik kas 
užsimanė.

Lai esti galas šitiems piktiems zurzė- 
jimams. Karas yra karas. Laimėti mes 
jį turime. Nelaimėsime be jokio pasiau
kojimo, be jokio sunkumo. Būkite pasi
ruošę dar didesniems sunkumams ir pa
siaukojimams!

Naciai Vis Meluoja ir Dūduoja
Kaip pereitais metais naciai šaukė: 

“apsupome, sunaikinome, suėmėme” ir 
paskui sekė jų melagingi astronomiški 
išskaitliavimai, kiek milionų belaisvių, 
dešimtys tūkstančių kanuolių, tankų, 
lėktuvų, taip ir dabar jie daro.

Per kelis mėnesius Raudonoji Armi
ja lupo hitlerininkus, naikino, kaip pa
siutusius šunis. . Bet kartas nuo karto 
Berlyno razbaininkai paleisdavo savo 
propagandą, būk tūkstančius Sovietų 
lėktuvu, tanku sunaikino ir šimtus tūks- 
tančių “belaisvių suėmė.”

Dabar fašistai pradėjo ofensyvą Ker- 
čo siaurumoje, Krime. Ir tuojau senu pa
pratimu suriko: “apsupome, sunaikino
me, suėmėme rusų,armiją, Kerčo mūšį 
išlaimėjome.” Po to sekė pasakos apie 
dešimtis tūkstančių suimtų, apie šimtus 
kanuolių, tankų ir orlaivių.

Kas bent kiek supranta, kaip karas ve
damas, tai žino, kad tai bepročių pasigy
rimai. Kerčo siauruma yra tik 12-ka 
amerikoniškų mylių. Ant tokios siauru
mos negalima turėti baisiai daug armi
jos, nes jos nėra kur sutalpinti, negali
ma ten sutelkti tūkstančius tankų ir or
laivių. O visai negalima manevruoti, ką 
nors apsupti. Ant tokios siaurumos, jei
gu ir apsuptų kur kokį kampelį, tai ten 
bus keli šimtai, o daugiausiai tūkstantis, 
du tūkstančiu karių, o ne dešimtys tūks
tančių, nes fronte kareiviai nėra sukimš
ti, kaip silkės bačkoje.

Kodėl hitlerininkai pasirinko Kerčo 
siaurumą? Kodėl tas pasigyrimų triukš
mas? Todėl, kad Kerčo siaurumoj jie sa
vo jėgas pristato sausžemiu iš Krimo, o 
Sovietų Sąjunga turi pristatyti per Ker
čo Pertaką — penkių mylių pločio. Sovie
tams reikia mūšiai vesti už vandenio, už 
kliūties.

Triukšmą fašistai pakėlė todėl, kad jie 
nori kaip nors pakelti ūpą Vokietijos 
gyventojų, atgaivinti savo senas perga
les, kada jie dūdavo ir melavo. Bet to 
jie neatsieks. Vieną dieną pasigyrė, kad 
Raudonąją Armiją “sumušė, apsupo, su
ėmė ir. sunaikino,” o kitą dieną patys 
pripažino, kad nuo Kerčo Raudonoji Ar
mija veda kontr-atakas. Aišku, kad pir
ma naciai melavo. Jeigu tik dabar Angli
ja ir Amerika atidarytų antrą frontą, 
tai visi nacių planai subyrėtų, tai šiemet 
užbaigtume pergalingai karą.

ATSILIEPKIME!
Neseniai “Laisvėj”

toj ; pažangioj
ir ki- kalbama

Amerikos
spaudoj tilpo atsišaukimas
Lietuvos vadų ir rašytojų. 
Tame atsišaukime į mus a- 
merikiečius buvo prašoma 
talkos kovoje su hitleriz- 
mu. Visokeriopos talkos. 
Neatkreipta į tai reikiamos 
domės.

Dabar įvykęs suvažiavi
mas lietuvių Maskvoj ba
landžio 26 d., kuriame kal
bėjo žymiausi Lietuvos at
stovai: Paleckis, Vitkaus
kas, Gira, Preikšą ir kiti, 
atsikreipė į lietuvius pa
smarkinti kovą prieš fašis
tinius žvėris ir išlaisvinti 
Lietuvą nuo tų barbarų, k

( Reikalas rimtas ir jis 
'privalo būti mums lietu
viams pirmuoju punktu die
no tvarkyje, nes čia eina 
klausimas mūsų gimtinės 
šalies — Lietuvos, lietuvių 
tautos — jos gyvenimas ir 
ateitis.

Be abejonės, plačioji lie
tuvių visuomenė jau susi
pažino su tais atsišaukimais 
ir kalbomis žymiųjų Lietu
vos vadų, vadų, kurie at
stovauja Lietuvos liaudį, 
jos trokimus ir siekius. Su
sirinkę vadai į konferenci
ją Maskvoje ir išlukštenę e- 
samąją padėtį, visu rūpes
tingumu suvedę atskaitą 
karo eigos, surado, kad šie 
1942 metai turi būti perga
lės metai ir todėl reikalinga 
įtempti visas jėgas atsieki- 
mui tos pergalės; kad visa 
lietuvių tauta, visos jos da
lys kur nesirastų, ar Euro
poj ar Amerikoj, ar kitur, 
turi pagyvinti savo veiklą, 
paaštrinti kovą prieš hitle
rizmą ir jį galutinai su- 
kriušintis.

Tuo tikslu ir tokiu pasi
ryžimu konferencija Mas- 
skvoje išleido atsišaukimą į 
lietuvius. Dabar siūlosi 
klausimas, ar ir šį kartą 
mes lietuviai .Ąmerikoj (J. 
V. A., Kanadoj ir Pietų A- 
merikoj) praleisime tą atsi
šaukimą be rimtesnio susi
rūpinimo, bei pasitenkinsi
me vien perskaitymu tų at
sišaukimų bei kalbų ir apsi- 
rubežiuosime lygšioline vei
kla? Aš manau, kad šį kar
tą mes lietuviai visoj A- 
merikoj, kur mes nebūtu- 
nėm, ir kokių pakraipų bei 
įsitikinimų nebūtumėm, pri
valome atsiliepti į tą atsi
šaukimą atstovų Lietuvos 
liaudies, atsiliepti žodžiu ir 
darbu.

Reikalas svarbus ir dide
lis. Ligšiolinė veikla, kuri 
davė nemažos paramos ko
votojams prieš hitlerizmą 
Sovietų Sąjungoj ir kitur, 
turėtų įimti platesnį ir gi
lesnį darbą. Nežiūrint ant 
kiek svarbus yra rinkimas 
aukų Sovietų Sąjungos Me-

apie ofensyvą. 
Minkštų krėslų generolai dar 
vis plepa apie Hitlerio ofen
syvą, tarytum būtų naujas 
dalykas. Faktinai, Hitlerio 
ir jo ašies ofensyvą dar ne
paliovė nuo 1937 metų. Jau 
laikas kalbėti ne apie Hit
lerio ofensyvą, bet demokra
tinių šalių ofensyvą. Sovie
tų Sąjunga tarė savo žodį 
pereitais metais pradžioje 
gruodžio mėnesio. To pasė
koje Hitlerio gaujos turėjo 
pasitraukti su dideliais nuo
stoliais. Tuo pačiu kartu So
vietų Sąjunga pareikalavo 
atidarymo antro fronto.

Toji Sovietų Sąjungos o- 
fensyva jau pradeda plėstis 
ir įgauna kaskart smarkesnį 
tempą ir kristalizuojasi a- 
pie obalsį “Sunaikinti hitle
rizmą 1942 metais!” Vis 
garsiau ir garsiau skamba 
reikalavimas atidaryti an
trą frontą Europoj. Sykiu 
su tuo reikalavimu kaupia
si .jėgos netik atidarymui 
antro fronto, bet didžiuliam 
ofensyvui sukriušinimui tos 
šlykštybės — hitlerizmo sy
kį ant visados.

Tas atsišaukimas Lietu
vos atstovų yra taipgi dalis 
to didžiulio ofensyvo prieš 
hitlerizmą, ir iš mūsų ame
rikiečių reikalauja atlikti 
savo pareigas. Imtis darbo 
ne kitais metais, ne už mė
nesio, bet tuojaus. Imtis ko
kio darbo? Sunaikinimo hit
lerizmo. Tą atlikti galima 
ne vien apkasuose. Hitleriz- 
mas yra suleidęs šaknis po 
visą pasaulį. Kuomet gink
luotos jėgos kerta patį ka
mieną Europoj, mūsų pa
reiga mobilizuoti - cemen
tuoti visas demokratines jė
gas ir rauti tas hitlerines 
šaknis pavidale penktos ir 
šeštos kolumrios. Rauti be 
jokio pasigailėjimo, be jo
kių pirštinaičių, taip, kaip 
jau buvo padaryta su 
Coughlinu ir jo “Social Jus
tice” ir kitais. Kiekviena 
tauta Amerikoj privalo ap
sivalyti nuo panašaus bru- 
do. Amerikos lietuviai irgi 
neturi atsilikti tuo klausi
mu, o ravėki tas usnės iš 
savo tarpo. Įsijungti visu 
rimtumu į tą bendrą ofen
syvą prieš bendrą visos 
žmonijos priešą — Hitlerį 
ir jo visus pagelbininkus, 
nepaisant kokią kalbą jie 
vartoja.

Apart to, aišku, reikia 
pasmarkinti medžiaginę pa
ramą mūsų lietuviams ko
votojams Raudonos Armi
jos eilėse ir kitur. Taipgi 
svarbu, mano nuomone, ma
sinių sueigų, organizacijų 
atsiliepimai ant atsišaukimo 
lietuvių konferencijos Mas
kvoje, rezoliucijų formoje.

Tokie tai uždaviniai prieš 
mus stovi tame bendrame

Vien Tik Laisvė!
Rašo Eduardo Calamaro

Kareiviai miršta visą 
laiką ir jų kūnai daužo že
mę mirties lietaus garsais. 
Kalbu vien tik apie tuos, 
kurie miršta už laisvę ir 
taip pat aukoju mano eksal- 
taciją vien tiktai tiems, ku
rie gyvena del laisvės. Nes 
reikia žinoti, kad šioji die
na, naktis, metai, tai kovo
ti už laisvę ir kad laisvė y- 
ra mūsų namai, mūsų ugnis, 
mūsų kraujas ir mūsų spin
dinti diena.

Pavelykite man ją vadinti 
svarbesniais vardais. Saky
ti jai: Laisve, motina mano, 
seseria mano, mylimoji ma
no.

Mąstau, kiek kartų žmo
nės galvojo apie ją, kiek 
kartų ją išrado, ieškojo jos 
po visas vietas, po visomis 
vėliavomis; kiek kartų bu
vo nukalta kardai ir nulie
tos kanuolės jos saugojimui, 
apgynimui, pravedimui. Ma
nau, kad visi tie istoriniai 
bagažai, kuriuos velkame, 
virš visko buvo panaudoti, 
kad duoti žmonėms daugiau 
laisvės. Tai yra, kad ratas, 
vairai, dailioji kolumnų ži
nyba, Ulysės sugrįžimas, 
naujų metalų liediniai, išra
dimai, žemėlapiai, aprašy
mai, planai, teorijos ir Le
onardo de Vinci ir Holder- 
lin ir Leninas. Visi jie yra 
kiek tai daugiau laisvės. 
Kiek tai brangenybių. Kiek 
tai to, kas virš kitų daiktų 
turėjo būt saugojama, kau
piama ir ugdinama per vi
sus šimtmečius, iš rankos į 
ranką, iš širdies į širdį, iš 
tėvų vaikams, iš liaudies 
liaudinis.

Už tai aš tariu laisvė ir 
man kyla krūtinė, ir darau 
ką nors jos apgynimui. Da
rykime ką nors, kad gynus 
laisvę. Nors truputėlį prisi
minkim kiek vyrų, kiek mo
terų jau mirė už ją. Ne vel
tui, todėl, kad mirti už lai
svę nėra veltui. Ir taip pat, 
vien tik ir yerta gyventi už 
ją, nors ir trumpą laiką vi
same gyvenime.
Dabar yra laikas, šis yra 

laikas.
Žmonės yra verti tą, ką 

ofensyve ryšy su antru 
frontu. Tokios tai pareigos 
visų lietuvių, gyvenančių 
užsienyje.

To reikalauja Lietuvos 
liaudis per savo atstovus. | 
To reikalauja visų demokra
tinių šalių armijos. To rei-l 
kalauja partizanai. To rei-! 
kalauja laisvė ir gerovė vi
so civilizuoto pasaulio. To 
reikalauja mūsų pačių atei
tis. Hitlerizmas turi būti ir 
bus sunaikintas 1942 me- i 
tais!

Barbintas I

jie daro už laisvę, o mano 
laisvė baigiasi ten, kur pra
deda varžyti kito laisvę. Tai 
yra tenai, kur kitas prade
da kentėt ir būt prispaus
tas. Bet dabar yra kitas rei
kalas. Čia yra mano gimtoji 
šalis, mano provincija, kur 
žemdirbiai žudosi todėl, kad 
dvarininkai išvaro juos iš 
jų žemių, idant užpildžius 
lauką garuojančiais galvi
jais. čia yra Atlanto okea
nas, o aukščiau, žemiau, 
priešais, kur horizontas yra 
išsidriekusi kraujo gyvatė, 
ten kovojama už laisvę.

Klausykimės, galvokim a- 
pie juos. Klausykimės, kaip 
alsuoja sovietiniai jaunuo
liai žudydami už laisvę, ir 
jų motinos audžiančios už 
laisvę, ir jų seneliai dirbda
mi fabrikuose už laisvę. Mi
lijonai ir milijonai, kurie 
kovoja, kalbėdami, tylėdami, 
rėkdami, verkdami, sukan
dę dantis, o gal kad šypso
tis.

Šitas yra 16 metų ber
niukas, buvo partizanas ir 
vokiečiai jį pakorė. Bet tie, 
kurie kovoja už laisvę, jį 
apdovanojo Lenino ordenu. 
Šie yra herojiški gelžkelie- 
čiai, statanti ir taisanti ma
šinas ir bėgius geležies ir 
kulkų lietaus audroj, snie
gu apklotam lauke. Šie yra 
jūreiviai, šie aviatoriai, pės
tininkai, šaudytojai, žvalgai, 
ryšininkai, kulkosvaidinin
kai, rusų sargybiniai, ang
lai, nortamerikiečiai, ka
nadiečiai, australiečiai, bro
liai, broliai, broliai!

Ten yra stebėtini partiza
nai, tylūs ir baisūs už laisvę. 
Jie žudo ir žudo. Beprotiš
kai. jie aukojasi, eina į di
džiausius' pavojus naktyj, 
kartu su viasis jų broliais 
europiečiais, serbais, len
kais, prancūzais, belgais, o- 
landais, graikais, čekoslova- 
kais, rumunais. Jie žudo ir 
žudo. Naikina tiltus, palieja 
aliejų, petrolijų, naftą. Iš
sprogdina parako sandėlius, 
pergręžia bravorus, minuo
ja kelius ir žudo, žudo ir 
žudo už laisvę.

Kas nors nori žinoti, kas 
yra laisvė? Tegu paklausia 
Leningrade, Maskvoj, Lon
done, Maniloj, Ispanijoj, lai 
paklausia. Tuomet pradės 
drebėt, jeigu dar nėra page
dę — parsidavę, jeigu ma
no, kad šis yra kitas laikas 
o ne įtemptas ir karštos lai
svės laikas.

Kas nors nori žinoti,, kodėl 
šis yra laisvės laikas? Šis 
laikas yra, kuomet degina
ma knygos ir sušaudoma 
užstatan suimti visai nekal
ti žmonės, todėl, kad visi 
laisvės priešai susirinkę nu- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
dikalei Pagelbai (kuris ne
tik neturėtų apsistoti, bet 
būti pasmarkintas), pilnai 
neatsako į atsišaukimą. 
Šiandieną klausimas prieš 
mus yra, kaip greičiąusiu 
galimu laiku sunaikinti fa
šistų gaujas, tuos žvėris, 
kurie terioja, žudo ne vien 
pavienius žmones, bet išti
sas tautas, tame tarpe ir 
lietuvių tautą. Tai klausi
mas paliečiantis ne vieną 
žmogų, ne vieną kokią gru
pę vienokių bei kitokių pa
žiūrų, bet visus, visą tautą 
— ir pagalios, visą žmoniją. 
Hitlerinis bestija dar stip
rus. Jį nugalėti — darbas 
sunkus ir reikalauja nema
žo pasiaukojimo. Tą darbą 
petys petin dirba 26 tautos. 
Iš šių tautų sunkiausią na
štą neša Sovietų Sąjungą. 
Jai reikia paramos.

Dabartiniu Jaiku daug
Sovietą Sąjungos kovotojai Juodojoje Jūroje daro užpuolimus iš vandens ant Kri- 
mo pakraščių.
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Robert Divers, prezidentas unijos United Brotherhood of Carpenters and Joiners 
Local 1534 įteikia $1,298 aukn kareiviams vienoj kempėj, Virginijoj. Kareiviai 
dėkingi unijai už gražią auka.

Butų Nuomų Kontrolė
Butų nuomų kontrolė yra 

karo žygis ir reikalinga da
lis kovos prieš infliaciją.

Tiktai valgis viršija bu
tų nuomas paprastos šei
mos biudžete. Amerikos šei
mos praleidžia apie penkis 
arba šešis bilijonus dolerių 
per metus nuomoms.

Kainų administratorius 
Leon Henderson neseniai ne
rekomendavo maksimumo 
nuomų aukštį, kuris liečia 
nuomų rajonus kiekvienoj 
valstijoj, išskiriant North 
Dakota ir Idaho.

Šis nustatymas apima ne
tik New Yorko miestą su 
beveik devyniais milijonais 
žmonių, bet ir King George 
apskritį, Virginijoj, su 5,- 
400 gyventojų.

Pagrindiniai nuomų pa
tvarkymai yra paaiškinti se
kamai.

Kl. — Aš gyvenu “apgy
nimo nuomų rajone” (de
fense-rental area). P.Hen- 
dersono nustatyta, ir mano 
nuoma buvo pakelta kovo 1 
d., 1942 m., kuri diena yra 
maksimumo nuomų diena, 
p. Hendersono rekomenduo
ta mano rajonui. Kada ma
no nuoma bus numušta?

Ats. — Sulig Emergency 
Price Control įstatymu, fe
derate valdžia negali įsakyti 
numušti nuomas per 60 die
nų. Per šį laukimo laiką 
nuomų numušimas priklauso 
nuo savininko arba nuo 
valstijų ir vietinių autori
tetų.

K. — Kas įvyks po 60 die
nų?

Ats. — Jeigu po 60 dienų 
p. Henderson ras, kad įsta
tymai dėl to rajono, kaslink 
maksimumo nuomų ir su
laikymo išmetimu iš butų ne
buvo įvykdyta, jis gali by 
kada sutvarkyti nuomas. 
Bet, jeigu įsakymai buvo iš
pildyti, tad nereikės fede- 
ralių patvarkymų.

Kl. Kokiu būdu p. Hen
derson įsteigs maksimumo 
nuomas?

Ats. — Jis įsakys, kad vi
sos butų nulomos turi būti 
nustatytos pagal nustatytos 
datos. Ta data yra “maksi
mumo nuomų data.” Bend
rai, nuoma bile kokio buto 
negali būti aukštesnė, negu 
nuoma to buto nustatytoj 
maksimumo nuomos datoj. 
Specialiai įstatymai kontro
liuos nuomas butuose, kurie 
nebuvo išnuomuoti ligi ma
ksimumo nuomų datos.

Kl. — Kaip maksimumo 
nuomų data nustatyta?

Ats. — Įstatymas reika
lauja, kad administratorius 
nustatydamas maksimumo

padengia? i
Ats. — Viską, nuo buto 

ligi “trailerio” — padengia 
apartamentus, lūšnas, ma
žus namus, dviejų šeimų na
mus, kambarių namus, vieš
bučiu kambarius ir turis
tų stovyklas.

Kl. — Ar nuomų kontro
lės įstatymas liečia tik fe- 
deralius butų projektus?

Ats. — Taip. Visus butus 
“apgynimo - nuomų rajone,” 
ar tai jie būtų operuojami 
privačiai, korporacijos arba 
valdžios.

. Kl. — Ar krautuvės ir 
biznio namai priklauso prie 
šio paskyrimo?

Ats. Ne. Nuomų kontro
lės įstatymas apima tiktai 
gyvenimo vietas.

Kl. — Kas yra “apgyni
mo - nuomų rajonas” (de
fense - rental area)?

Ats. — Administratorius 
gali paskirti bet kurią ša
lies dalį kaipo “apsigynimo- 
nuomų rajoną,” kada, pagal 
jo nuomonę, “apgynimo vei
kimai pasireiškė pakėlime 
nuomų gyvenimo vietose, ku
rie nebūtų pagal Emergen
cy Price Control Įstaty
mu.”
. Kl. — Koki pakėlimai 
“nebūtų pagal nustatymą” 
šio įstatymo?

Ats. — Bendrai kalbant, 
.pakėlimai, kurie vestų prie 
infliacijos, pelnagrobystės 
spekuliacijos ar išeikvoji
mą apsaugos paskyrimų, 
arba kurie apsunkintų žmo
nes nustatytų ir apribotų 
pajamų, arba vestų prie 
visuotinos depresijos. Toks 
padėjimas būtų pavojingas 
tautiniai ekonomijai ir ak-, 
tas stengias tą išvengti.

Kl. — Koks yra stovis 
Fair Rent Committee, kada 
rajonas yra paskirtas?

Ats. — Fair Rent Com
mittee yra vietinė organiza
cija, ir gali lošti svarbią 
rolę padėdama vietiniams 
autoritetams sulaikyti iš
metimus iš namų, ir suma
žinti ir stabilizuoti nuomas.

Kl.— Ar šis įstatymas tu
ri bausmių ? (

Ats.—Taip. Laužymas į- 
sakymo gali būti baudžia
mas maksimumo mokes
čiu $5,000 arba vieno meto 
kalėjimu, arba abiem.

Kl. — Ar galima nubaus
ti savininką, kuris reikalau
ja arba gauna nuomas auk
štesnes negu maksimumą?

Ats. — Taip. Apart nus
tatytų bausmių, administra
torius gali įgyti teismo į- 
sakymą sudrausti peraukš- 
tą mokestį, ir po rugpjūčio 
1 d., administratorius arba 
nuomininkas gali teisman 
paduoti reikalavimą del $50, 
arba trigubai daugiau, negu 

nuomų datą bile kokiam ra
jone, apgalvotų “nuomų kai

nas, kurios buvo imamos 
apie balandžio 1 d., 1942 
m.” Jeigu apgynimo veiki
mai baigtųsi arba grasino 
baigtis nuomų infliacija, 
administratorius gali nu
statyti data po balandžio 1 
d.

Kl. — Mano nuoma pa
kelta nuo $32.00 iki $40.00 
per mėnesį, balandžio 1 d., 
1942 m. Jeigu p. Hender
son po 60 dienų įsakytų 
nuomas sulaikyti pagal ko
vo 1 d., 1942 m. nusistaty
mą ar man sugrąžins per
mokėtus pinigus?

Ats. — Ne. Pinigai nebus 
grąžinami. Bet po 60 dienų, 
ir kada Kainų Administra
torius išleis patvarkymus 
dėl jūsų rajono, jūs mokė
site tiktai $32.

K. — Bet aš pasirašiau 
naują nuomos sutartį dėl 
$40.00 per mėnesį ir sutar
tis dar veiks 11 mėn. Ar 
vis turėsiu mokėti $40.00 per 
mėnesį?

Ats. — Ne, sutartis ar ne 
sutartis. Jūs nemokėsite 
daugiau $32. Kada p. Hen
derson nustato aukštį nuo
moms, tai yra nelegalu savi
ninkui reikalauti nuomos 
daugiau negu nustatyto 
maksimumo, nežiūrint jo
kios sutarties, perduotos su
tarties, sutikimo, kontrakto 
arba obligacijų.

Kl. — Jeigu savininkas 
negali pakelti nuomas, kaip 
jis galės sutikti augančias 
išlaidas?

Ats. — Įstatymas reika
lauja administratoriaus 
“padaryti pertvarkymus, 
kurie apims padidintus ar
ba sumažintus taksus ir ki
tas išlaidas.”

Kl.—Kas įvyks, kada sa
vininkas jau padaręs re
montus nuo maksimumo 
nuomos datos ?

Ats. — Patvarkymai leis 
pertvarkyti nuomas tam ti
kruose atsitikimuose ir kur 
nebuvo bandyta išvengti į- 
statymų.

Kl. —Kada administrato
rius nustato maksimumo 
nuomas tam tikrame rajo
ne, kokia kontrolė liečia 
patarnavimus ?

Ats. — P. Henderson turi 
autoritetą reguliuoti “visas 
privilegijas, patarnavimus, 
įtaisymus, baldus ir įrengi
mus, kurie reikalingi” iš- 
nuomuotam bute. Nuomų 
kontrolė reikalauja kontro
liavimą patarnavimų kartu 
su kontrole nuormj .

Kl. — Kokius butų įren
gimus kontrolės įstatymas

nuoma perviršijo maksimu
mą, kuri suma yra aukštes
nė.,

Kl.—Ar įstatymas apsau
goja nuomininką prieš iš
metimą iš namo? 
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Ats. — Taip. Tai yra ne
legalu bile kokiam žmogų' 
prašalinti nuomininką arba 
atsisakvti atnaujinti sutartį 
todėl, kad nuomininkas krei
pėsi prie nuomų patvarky
mo įstatymų. Įvykdinimui 
nuomų aukščio OPA turi 
plačias teises, kurios regu
liuoja nuomų ėmimą.

Kl. — Kokią galę valdžia 
turi sekti nuomas ir patar
navimus?

Ats. —Kainų Administra
torius turi galę peržiūrėti 
butus, reikalauti, kad as
muo, kuris nuomoja butą, 
laikytų rekordus, kuriuos

Labiau Išsiaiškina
Kada Francija pralai

mėjo karą prieš Vokietijos 
užpuolikus nacius, tai vi
sam svietui buvusieji Fran- 
cijos valdovai ir fašistiniai 
turčiai aiškino, būk Franci
ja pralaimėjus karą todėl, 
kad nebuvus gerai prisi
rengus. Visa ir didžiausia 
jos nelaimė buvus tai, kad ji 
neturėjus karinių tankų. 
Kaip jau butų buvę su tais 
tankais, kaip ne, bet netu
rėjimas karinių orlaivių, tai 
jai sudavęs skaudžiausį ir 
mirtiną smūgį.

Tačiaus geri pasaulio 
žmonės labai karčiai tą jų 
aiškinimą nurijo... Visam 
svietui jau nuo labai senai 
buvo gerai žinoma Franci jos 
taip vadinama Maginot Li
nija prieš didesnę dalį visos 
Vokietijos. Kariniai žinovai 
daugelį sykių aiškino, jog 
pereiti tą liniją vargiai yra 
ar bus tokia armija. Jos 
tvirtumą galima mieruoti ir 
tuomi, jog ant jos budavoji- 
mo buvo išleista net apie 
bilijonas dolerių.

Ten, kur nebuvo tos lini
jos, buvo kitokios tvirtovės 
prie kiekvienos. svarbesnės 
vietos, miesto. Francija juk 
ne pirmą syk jau kariauja 
prieš vokiškus užpuolikus, 
tai ir tvirtumų ji prieš juos 
turėjo nuo senai. Jau ir 
pirmame pasauliniame ka
re pasirodė tūlos tos tvir
tumos priešui nepereinamos.

Nežiūrint, kaip ten būt 
neaiškinama apie negalėji
mą Francijos armijai atsi
spirti prieš didelę ir galin
gą nacių armiją, vienok 
mėginimas aiškinti, būk ji 
negalėjus didelės armijos 
sukelti greitu laiku, neiš
laiko vandens. Francijos 
armija beveik visados, ra
miu laiku, buęlavo milijonas 
ar apie milijonas. Taigi čia 
ne sau jale armijos, palygi- 
nūs, pavyzdžiui, su Aaneri- 
kos armija ramiu laiku — 
šimtas penkiasdešimts tūk
stančių, ar kiek daugiau.

Nereikia būti nei milita- 
rinių reikalų žinovui, idant 
tiek numanyti, jog Fran- 
cijai buvo, per metus laiko, 
gap lengva sukelti ir labai 
didelę armiją prie pastovios. 
Kaip žinome, kiekvienas 
francūzas vyras turi ati
tarnauti armijai dar jauny
stėj. Taigi kiekvienas fran
cūzas yra kareivis, nors jis 
ir ne armijoj. Tai jau aiš
ku, jeigu Sovietai tą galė
jo padaryti prie prastesnių 
aplinkybių, tai francūzai ga
lėjo tą padaryti prie geres
nių aplinkybių.

Kaip dabar pasirodo, tai 
Francija ištikrųjų turėjo di
delį laivyną. Daugelis jos 
laivų buvo Francijoj. Bet 
daugelis, pasirodo, jų būta 
ir kolonijose, kuriais dabar

administratorius gali per
žiūrėti, pagaminti raportus, 
ir suteikti informacijų po 
prisiega.

Kl. — Ar nuomų kontrolė 
/ra naujas dalykas?

Ats. Ne. Per praeitą ka
rą daug valstijų įvykdė į- 
vairias nuomų kontroles, 
bet tas karas neprivedė prie 
tokio trūkumo namų, kaip 
jau mes patyrėme ligi šiol 
šiame kare. Anglija turėjo 
apribotą kontrolę nuomų 
nuo paskutinio karo, ir grie
žtą kontrolę nuo dabartinio 
karo.

Kl. — Ką Kanada darė su 
nuomų kontrole ?

Ats. — Kanada uždėjo 
aukštį ant visų nuomų Do
minijoj. Kontrolė yra sulig 
-maksimumo nuomų datos, 
.kaip Suv. Valstijose.

W. P. B.

mėginama pagelbėti Ašies 
fašistams, arba kurių patys 
ašiniai fašistai nori dėl 
vartojimo prieš Sujungtą
sias Tautas. Ir ne bile kokių 
tų laivų būta. Daugelis jų 
buvo budavoti po pereito 
karo.

Iki pat šių dienų Franci
jos turtingieji fašistai ir jų 
pakalikai mėgina aiškinti ir 
propagandą skleisti, būk 
Francija netik neturėjus, a- 
le jokiu būdu negalėjus pa
gaminti karo reikmenų iš 
priežasties masių, arba ge
riau sakant, darbininkų tam 
pasipriešinimo. Tai jie ne
norėję ilgesnių valadų dirb
ti, tai stačiai streikavę ir 
panašiai.

Dabar vis daugiau ir 
daugiau iškyla aukštyn, ko
dėl taip naciams prieš fran- 
cūzus buvo lęngva kariau
ti. Jeigu vokiečiams buvo 
taip lengva sumušti fran- 
cūzų armiją, tai todėl, kad 
pro-naciški Francijos armi
jos vadai taip norėjo. Gal 
taip sakyti skamba ir neti
kėtina, nes daugelis pamis- 
lys, kad visgi niekas neno
rės stačiai žudyti savo šalies 
kareivius, juos įkliudant 
priešo kilposna, tačiau taip 
jau būna, kada bile šalies 
vadai parsiduoda savo ša
lies priešui. Jiems negaila 
tada nei ^savo šalies žmonių, 
nei pačios šalies, kaip dau
gelis mūs pačių Lietuvos 
fašistinių ir Lietuvos liau- 
dies išnaudotojų jau nuo se-įjos hitleriniai vadai to no
nai mėgino ir stengėsi par
duoti Lietuvą tai kaizeriui, 
tai Hitlerio šaikai.

Kada japonai ėjo Indo- 
Chinijon, tai dabartiniai 
Višy Francijos valdonai, bu
vusieji pirmiaus Francijos 
armijos vadai ir valdinin
kai, pareiškė svietui, būk 
jie vėl nieko kito negalį da
ryti, kaip tik pasiduoti Ja-

Tai viena pavyzdinga kempė migraciniams darbininkams, kurie kilnojasi iš vie
tos j vietą ir atlieka sezoninius darbus. Ši kempė yra įsteigta Farm Security Ad
ministracijos.

ponams, kaip pasielgė prieš 
hitlerininkus vokiečius, nes 
Franci jos armija ten esan
ti bejėgė, arba visai jos ten 
nesą. Vienok, iš tikrųjų, 
ten Franci j a turėjo gan 
gerą būrį armijos. Jeigu tą 
armiją būt panorėję Višy 
Valdonai panaudoti prieš 
japonus, vietoj jiems ją 
parduoti, tai Japonai būt 
galėję tiek bėdos su ta ar
mija turėti, kiek jie turėjo 
su Holandų armija Rytų 
Indijoj.

Yra sakoma, jog Franci- 
ja Indo-Chinijoj turėjusi a- 
pie 50 tūkstančių kareivių. 
Tokia armija, aišku, ir ga
lėjo daug pagelbėti demok
ratinėms šalims pasiprieši
nime fašistinės Ašies atmu
šimui, jei Franci jos valdo
nai būt buvę taip išmintin
gi, kaip jie mėgina nuduo- 
ti. Nes ir mažesnės karinės 
spėkos, kaip, pavyzdžiui, Fi
lipinuose, arba Holandų sa
lose japonams labai gerai
sprandą aplaužė.

Bet dabar vis aiškiau pa
sirodo, jog tai buvo sena 
Francijos fašistinių vadų ir 
valdonų pardavimo eiga, 
kaip ir pačiame kare prieš 
hitlerininkus. Jie tik sucy
pė pasauliui apie negalimu
mus, ir atidavė demokrati
jos priešams japonams, kas 
tik Indo-Chinijoj buvo ge
riausio ir ko japonam la
biausiai reikėjo kariavimui 
prieš Jungtines Tautas.

Kalbant apie negalėjimą 
ir neprisirengimą Francijos 
kariauti, žiūrėkime, kas at
sitiko Afrikos Dakare. Ta 
vieta nesvietiškai reikalinga 
hitlerininkams kariavimui 
ir užpuolimui ant Amerikų. 
Anglija norėjo tą strateginę 
vietą, taip sakant, neutra
lizuoti, paimant j savo ran
kas. Bet kas atsitiko? Da
bartiniai Francijos fašisti
niai valdonai sukėlė tokį 
mūšį, kad nei anglai ir nei 
jų pagelbininkai, laisvieji 
francūzai, negalėjo nieko 
padaryti, turėjo pasitraukti 
ir palikti tą vietą hitlerinin
kams.

Paskutiniu laiku, užėmi
mui Madagaskaro, prie ku
rio japonai taikės, anglai 
taipgi turėjo, kaip praneši
mai paduoda, šimtus savo 
kareivių ir jūreivių praras
ti, kol tą taip gi svarbią 
strateginę vietą paėmė. Čia 
ir parodė, jog Francijos ar
mija gali kariauti, jeigu tik 

ri.
Sykiu sutraukus, pasiro

do šitaip: Francijos armija 
negalėjo atsilaikyti prieš 
Hitlerio užpuolikus, ji ne
galėjo nei pirštelio pakru
tinti prieš Japonijos užpuo
likus Indo-Chinijoj — bet 
ji gali kariauti prieš demo
kratinių šalių spėkas...

A. Gilmanas

VIEN TIK LAISVE!
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tarė išnaikinti ją ant visa
dos. Tuomet jie žygiavo ant 
Madrido ir paėmė jį. Pas
kui žygiavo ant Paryžiaus 
ir paėmė. Paskiau nudžiugo 
ir ėmė šokti. Paskiau žygia
vo ant Maskvos ir skrido 
virš Londono. Ir tuomet, 
kuomet žygiavo ant Mask
vos ir skrido virš Londono, 
visos liaudys, nežiūrint jos 
suvaržymų, policijos ir te
roro, pradėjo judėti —pur
tytis. Pradėjo atmokėti 
mirčfa už mirtį, teroru už 
terorą. O jie, nustojo išeiti 
po vieną į gatves, paskiau 
nustojo išeiti ir poromis.

Todėl, kad mirtis jų ieš
kojo ir surasdavo, nuo šešė
liais dengtų langų, nuo už- 

‘ kampių, nuo krūmokšlių, 
'daržinės, šulinio. Taip pra
sidėjo didžioji kova už lais
vę. 

* * *

Šiame mūšy j, visi turime 
būti kareiviais. Išradėjas iš
rado, miškas sudrebėjo. Mū
sų dienos prasideda Rytuo
se ir kompozitorius sukūrė 
simfoniją. Dabar gamina 
plieną del laisvės ir kvie
čius, vilnas, celiulozą, sul- 
famidą, karštį dėl laisvės^ 
Visi turime būti kareiviais.

Kas diena, kas valanda 
laimėjasi vienas mušis už 
laisvę. Kas nors rašo; kas 
nors padaro automatišką 
šautuvą, atakos planą, jude
sį su ranka, kuri dabar 
tvinksi tikslu mėtyti gra
natas į laisvės priešus. Vi
suose fabrikuose gamina
ma daugiau, visai nepaisant 
į nuovargį, amžių, lytį. Gal
vojama už laisvę: Kovojama 
už laisvę.

Nenorime, kad knygos 
būtų deginamos, nei nekalti 
civiliai šaudomi, nei mergai
tės žaginamos, nei vaikinai 
žudomi toliau. Niekuomet! 
Štai yra laisvė: Gyvent, kad 
žemė duotų vaisius dėl visų; 
tas yra laisvė! Kentėt visi 
kas kart mažiau; tas yra 
laisvė! Pirmiau duona, pa
skiau daina ir bučkis, jūra 
ir sonetas, frisas ir apysa
kos, del visų, del visų! Tas 
yar laisvė. Visa laisvė. Vien 
tik laisvė!

(Iš “Momento”)

Guayaquil, Ecuador. — 
Paskutinėmis žiniomis, tai 
per žemės drebėjimą šiame 
krašte buvo užmušta 115 
žmonių. 4.

Maskva. — Sovietų ka
riuomene, atakuodama vo
kiečius Charkove iš dviejų 
šonų, paėmė nelaisvėn daug 
priešų ir sunaikino 170 tan
kų.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 -------- 15

Lowell, Mass.

(Tąsa)
gal. Čia juos antru kartu užpuolė prie
šo naikintuvai... Susikirtime iš kulka- 
svaidžio Sirkinas nukirto vieną priešo 
naikintuvą... Konovalas susikirto su ki
tu priešo naikintuvu ir tą numušė... Du 
priešo lėktuvai, apimti liepsnos, nukrito 
ant žemės. Sovietų lėktuvai sėkmingai 
grįžo į savo aerodromą.

Iš SOVIETŲ LAKŪNO DIENYNO
Naktį priešo bombininkai “HeinkeI” 

rūšies su priglušintais motorais atskri
do ant Sovietų aerodromo, tikėdamiesi, 
kad jie užpuls mus netikėtai. Sovietų 
naikintuvai sutiko juos karšta ugnimi. 
Priešai apsisukę bėgo į vakarus, “So
vietų vanagėliai” vijosi juos. Vienas iš 
priešo bombininkų pradėjo žemiau skris
ti. Sovietinis naikintuvas dar paleido į 
jį kulkasvaidžio kulkų lietų ir priešo 
lėktuvas susikūlė į žemę, apsivertė ir 
užsidegė. Toli pasigirdo bombų spro
gimai — vokiečių lėktuvai metė jas, kur 
papuolė, kad lengviau būtų bėgti.

SMŪGIS PRIEŠUI <
Nuo Vokietijos sienos traukė linkui 

Sovietų žemės motorizuota priešo pėsti
ninkų divizija. Priešą pasitikti išskrido 
sovietiniai bombanešiai. Lėktuvų grupę 
vedė vyresnysis leitenantas Procenko ir 
šturmanas Gladkich. Lėktuvai pribuvo 
tiesiai prie tikslo.

Ant priešo galvų krinta galingos bom
bos. Oficieriai ir kareiviai bėga į visas 
puses. Sovietų lakūnai mato, kaip paky
la nuo žemės sudaužyti automobiliai, 
sunkvežimiai ir sprogsta amunicijos ve
žimai. Sovietų lėktuvai kelis kartus darė 
lanką, vis naujai bombardavo sunkveži
mius, kol juos visai sunaikino. Kulka- 
svaidininkai sugabiai apšaudė priešo ka
reivius išsibarsčiusius po lauką. Priešui 
užduotas skaudus smūgis, pirm negu jis 
pasiekė mūsų žemę.

SMŪGIS TANKAMS
Jau ketvirtu kartu šiandien kapitono 

Berezino lėktuvų grupė pakilo oran. 
Greitai kyla oran lėktuvai vadovystėj 
SSSR didvyrio Stolnikovo.

Priešo tankus pasivijome netoli miesto 
ir iš 600 metrų aukštumos pradėjome 
juos bombarduoti. Paskui tankus važia
vo vokiečių motorizuota pėstija. Mūsų 
lėktuvai dar žemiau nusileidę pėstinin
kus užpuolė galinga kulkasvaidžių ugni
mi.

Išmetę visas bombas grįžome, pasiėmė
me naują krovinį ir, už valandos — vėl 
ant tankų. Dar kartą jie gavo skaudų 
smūgį iš oro.

Kulkasvaidininkas Ptaškinas pastebė
jo, kad vokiečiai bėga iš sunkvežimių į 
mišką. Jis perdavė apie tai žinią štur
manui Pšeničnui. Lėktuvai išėjo į pamiš
kę, bombomis ir kulkasvaidžių ugnimi 
puolė priešo pėstininkus.

PRIEŠO LAIVAI NUSKANDINTI
Priešo laivai laikėsi krypties linkui 

Sovietų pajūrio tikslu išsodinti desantą. 
Sovietų lėktuvų leitenanto Procenko es
kadrilė jau septintu kartu tą pat dieną 
pakilo oran.

Užnugaryj liko tėvynės kraštas. 
Skrendame virš jūros. Štai ir priešo 
transportiniai laivai. Bombos lekia apa
čion. Matome, kaip į du laivus gerai pa
taikyta. Laivai apimti liepsnos pakrypo 
ir nuskendo.

Laivų bombardavimas pasibaigė. Bet 
štai prie mūsų lėktuvų iš didelio aukščio 
artinasi vokiečių naikintuvai “Messer- 
schmit-109.” Jų bandymai išsklaidyti 
mūsų lėktuvus nepavyko. Mes atmušėme 
keturias atakas ir vieną priešo lėktuvą 
nukirtome.

DAR KARTĄ TANKAI
Paskutinis šiandie išskridimas buvo 

komandoj majoro Šafranskio. Mūsų grei
ti bombininkai užklupo priešo tankų ko
loną. Mes jau žinome, ką priešas darys: 
tankus paliks ant vietos, o tankistai bėgs 
į mišką.

Apačion lekia tūkstančiai svarų 
sprogstančios medžiagos, o kulkasvaidi- 
ninkai tuo laiku šaudo į bėgančius tan

kistus. Priešo tankai ir tankiečiai skau
džiai nukentėjo.

Jau buvo 10 valanda vakaro, kaip mū
sų eskadrilė grįžo į savo orlaukį. Per vi
są dieną bombardavome priešo jėgas ir 
išlaikėme kelis oro mūšius. Du mūsų lėk
tuvai buvo sužeisti, bet ir jie vadovystėj 
Garcevo ir Golovko sėkmingai pasiekė 
orlaukį. Mes gi nukovėme devynis priešo 
lėktuvus. Tai buvo birželio 26 diena, 
1941.

ORE MŪŠIS
—Ryte po žiauraus mūšio su vokiečių 

niekšais mūsų lėktuvai grįžo į orlaukį. 
Štai ir nusileidome. Ant lėktuvų mūšio 
žymės. Mūsų lakūnai veržėsi vėl į mūšį. 
Jiems norėjosi atkeršyti banditams, ku
rie iš padebesių puola ramių gyventojų 
miestus ir žmones žudo.

Ir štai vėl kovos signalas. Sukriokė 
galingi lėktuvų motorai. Dar minutė ir 
mūsų naikintuvai jau ore. Štai iškilo lėk
tuvas kapitono Metelino, oro mūšių vete
rano Vavilovo, leitenanto Romanovo.

Povilas Romanovas teisingai skaitosi 
vienas iš geriausių lakūnų. Jį myli 
draugai už gabumą, sumanumą, drau
giškumą. Jis didelis ir malonus.

Tolumoj pasirodė vos įmatomi priešo 
lėktuvai. Tai buvo bombininkai ir nai
kintuvai. Štai jau susitiko. Bet fašistai 
susvyravo, jų lėktuvai1 išsiskirstė ir lei
dosi atgal. Mūsiškiai lėktuvai manevruo
dami stengėsi užimti patogiausias pozici
jas atakai. Povilas Romanovas “įsikibo” 
į uodegą “Messerschmitui” ir sutratėjo 
jo kulkasvaidžių ugnis. Priešo lėktuvas 
akmeniu puola žemyn, tai vėl kyla į orą. 
Priešo lėktuvas pašautas, pradžioj po va
liai slinko žemyn, paskui apimtas lieps
nos ir dūmų akmeniu nuvirto.

Vos Povilas baigė šią kovą, kaip ant jo 
iš kairios užgulė septyni priešo lėktuvai.

—Pulti juos! — metėsi jam mintis. 
Jis padarė sugabų manevrą ir iš apačios 
išleido kulkų lietų priešams. Vienas prie
šo lėktuvas sudrebėjo ir pradėjo kristi. 
Kiti priešo lėktuvai leidosi bėgti pamatę 
pribūvančių daugiau Sovietų lėktuvų.

Šioj kovoj Sovietų lėktuvai numušė 
devynis priešo lėktuvus. Sovietų lėktuvai 
grįžo į orlaukį. Lakūnai ilsėjosi naktį, 
tarėsi ir planavo sekančios dienos ko
voms.

Žali birželio medeliai slepia Sovietų 
kanuoles. Pirmoj fašistų užpuolimo die
noj trys vokiečių bombnešiai bandė pra
simušti į miestą, jie pakliuvo po priešlėk
tuvinių patrankų ugnimi. Skrido žemai, 
trenkė šūviai, fašistai pašoko į dangų.

Tuo kartu į orą pakilo Sovietų naikin
tuvai — “vanagėliai.” Žaibo greitumu 
jie puolė neprietelių ir privertė toli už 
miesto mesti bombas ir bėgti atgal.

Nėra nei dienos, kad priešlėktuvinių 
patrankų leitenanto Knieževo batarėja 
neturėtų kovos su priešais. Priešas gud
rus ir niekšiškas. Jis bando apgauti 
priešlėktuvinių kanuolių kovotojus, veik
damas labai aukštai, arba skrisdamas tik 
virš medžių viršūnių. Bet veltui jo gud
rumai. Taikli mūsų ugnis neišvengiamai 
pastoja jam kelią ir atmeta atgal.

Birželio 28 dieną fašistiniai žmogėdos 
vėl bandė prasimušti prie miesto. Jie 
skrido labai aukštai, manydami, kad 
priešlėktuvinės patrankos nepasieks 
juos.. Bet mūsų žvalgas Larkinas surado 
ore priešą.

— Taikinti! — įsakė leitenantas.
Nedaug laiko reikia kanuolininkui Ko- 

robčukui, kad nustatyti taikliai kanuo
les. Lėktuvas su juodu kryžįum ir svas
tika pagautas cieliųj.

— Vokiečių bombnešis, — tarė ka- 
nuolininkas.

— Ugnis! — buvo komanda.
Trenkė visos trys kanuoles vienu kar

tu. Ugnies liežuviai kyštelėjo. Fašistinis 
banditas pašoko į viršų ir metėsi į šalį. 
Priešas nori ištrukti, bet nauji ir nauji 
šūviai.... Ore sprogimas, dūmų ir lieps
nos kamuolys. Ilgai nelaukus t likučiai 
lėktuvo nukrito plačiai visoj apylinkėj. 
Tas, kuris skrido deginti miestą, žudyti 
nekaltus žmones, taip norinčius ramiai 
gyventi, patsai rado galą.

(Daugiau bus)

Ką Mes Veikiame Karo 
Laike?

Mūsų pažangiųjų, lietuvių 
šiame mieste yra geras pasi- 
brežimas šio karo laike: kuo
mi nors pagelbėti Jungtinėms 
Tautoms, kuogreičiausia su
mušti užpuoliką —• fašizmą.

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas Liet. Lit. Draugijos 44 
kuopa ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 110 kuopa, labai 
širdingai imasi gelbėti kovo
jančioms tautoms prieš krau- 
jalakišką fašizmą.

čia jau yra sukelta keletas 
šimtų dolerių pagelbai Raudo
nosios Armijos. Yra jau turė
tas vienas parengimas, kurio 
pelnas $21 priduotas Raudono
jo Kryžiaus vietiniam skyriui.

Dar daugiau, čia kol kas 
gerai gyvuoja Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Draugi
ja, kuri savo susirinkimus lai
ko Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, po No. 338' Central 
St., ir kuri daug pažangių dar
bų yra parėmusi.

Virš minėta draugija perei
tam savo susirinkime, laikyta
me gegužės 10 d., padare pa
girtiną nutarimą. Būtent, iš 
iždo paskyrė $20, ir nutarė 
surengti vakarą, birželio 6 d., 
kliubo svetainėje, kurio visas 
pelnas bus pridėtas prie pa
skirtų dvidešimties dolerių, ir 
kiek bus viso, už tuos pinigus 
pasiųsti cigaretų mūsų kovo
tojams, draugams kareiviams, 
kurie yra vadovybėj didžiai 
gerbiamo generolo Douglas 
MacArthur, Australijoj.

Už šį įnešimą bravo Vladas 
Šumskis ir už gerą pataisymą 
— Stasys Paulenką. Pasekmėj 
to, ir iš iždo paskirta, ir gerą 
vakarą turėsim. Įnešimas ir 
pataisymas paremti ir nutari
mas padarytas labai draugiš
koj nuotaikoj. Visų geras pa
siryžimas veikti ir gelbėti pa
rengimo įvykdymui.

Matyt, komisija, kurią su
daro Julius Palubinskas, Juo
zas Blažonis ir Jonas Karso- 
nas — turės gerą kooperaciją. 
Tad dirbkim visi, kad būt ge
ros pasekmės. Lai užsirūko 
mūsų karžygįškiai kareiviai, 
kad smarkiau priešą muštų!

Tai Bus Pirmas Piknikas
Lietuvių Piliečių Kliubas 

bendrai su T.D.O. vietine kuo
pa turės pirmą pikniką šį pa
vasarį, gegužės 31 d., švedo 
parke (Cobblestone Inn 
Park), Westford, Mass., tarpe 
No. Chelmsford ir Graniteville, 
važiuojant Groton Rd.

Parkas šiemet atrodo dar 
gražiau, negu kada pirmiau. 
Mat, šį pavasarį kaip tai vis
kas puikiai'sužaliavo: pieva 
taip gražiai sužėlė, susiaudė į 
gražų storą žaliuojantį dirvo
ną. O gi tie jaunučiai mede
liai — net visa pėda pasišokę 
aukštyn ir į plotį! Jie sudaro 
labai gražų vaizdą. Ežerėlis 
irgi pačiame pilnume vandens.

Tuomi gražiu gamtos atgi
jimu pasigrožės <ie tik Lowel
lio lietuviai, bet ir mūsų kai
mynai iš artimesnių kolonijų. 
Čia bus ne tik lietuviai, bet ir 
slavų tautų žmonės, kas su
darys gana gražų įvairumą.

Ar Šias Progas Sunaudosime?
Liepos ketvirtoji Naujosios 

Anglijos lietuviuose reiškiasi 
labai žymiu ir tradicijiniu sim
boliu. "

Ir tai ne vien todėl, kad 
“Fourth of July” yra visų 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybės apvaikščiojimo diena, 
bet lietuvams dar ir todėl, 
kad jau per daug metų liepos 
4 čia įgyvendinta kaipo diena 
paramos pažangiosios spaudos. 
Tai reiškia, kartu ir Spaudos 
Diena.

Mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7 Apskritys su pa- 
gelba kitų pažangiųjų organi
zacijų, savo iniciatyva kas 
metai surengia milžiniškus 
piknikus, sutraukdamas tūks
tančius žmonių į juos.

Taigi, Nepriklausomybės ir 
Spaudos Diena yra visų lau
kiama ir prie jos visos koloni

jos stropiai rengiasi, šiemet 
liepos ketvirtoji pripuola šeš
tadienį. Diena gera piknikui. 
Bet šiemet .jaučiami kiti nepa
togumai. Ypač transportacija 
rūpina mūs rengėjus. Tačiau, 
šiemet labai gerai platinasi 
pikniko įžangos tikietukai. Ei
na be jokio vargo!

Yra daug smarkesnių drau
gų už mane, vienok ir aš jau 
gerokai pradėjau antrą tikie- 
tų pakelį varyti. Platinant ti- 
kietus, jaučiamas didelis žmo
nių prijautimas mūsų darbui 
ir mūsų pusei. Tik visi stato 
klausimą: “Kaip nuvažiuot į 
pikniką?” Čia jau, šiame klau
sime, mašinų savininkams teks 
gazoliną pataupinti kiek iš 
anksčiau, kad galėtų nuva
žiuoti į pikniką ir atgal su
grįžti. I3e to, gal galima bus 
autobusus vartoti? Apie tai 
greit sužinosim. Tai orgąni- 
zuosim žmones į autobusus. 
Vis tiek pikniką pasieksim.

Veikiausia visi keblumai 
bus išrišti, jeigu kokie rastus. 
O dabar pasilieka tik platinti 
įžangos tikietus visu smarku
mu, kad šių metų piknikas ne
būt menkesnis už pirmesnius, 
nors keblumų, pripažįstame, 
yra nemažai.

Lowellieciai turės dvi geras 
progas panaudoti tikietų plati
nimui ir naujų narių verbavi
mui į LLD. Proga bus gegužės 
31 dieną, L. P. Kliubo pikni
ke, Cobblestone Parke, ir kita

proga — kareivių paramai 
parengime, birželio 6 d., L. 
Pil. Kliubo svetainėj, šiuose 
dviejuose parengimuose šį tą 
atsieksime.

Nors Dar Ne Viskas, Bet Ir 
Tas Mus Džiugina

Mačiau savo akimis, kaip 
drg. J. Blažonis šių metų LLD 
44 kuopos fin. sekretorius pa
čiupo vieną naują narę į Liet. 
Liter. Draugiją. Tiesiog “kid- 
napino.” Tai yra motina mū
sų gabaus muziko-smuikos my
lėtojo jaunikaičio Ernest Čižiū- 
no, kuris dabartiniu laiku ap
sistojęs New Yorke. Tūlas lai
kas atgal mačiau “Laisvėje,” 
jog Ernest atsilankė ir “Lais
vės” įstaigoj. Tikiu, jog jau
nam Ernestui ten viskas pati
ko, nes ir auką “Laisvei” su
teikė. Tai inteligentiškas vai
kinas ir jam nesunku buvo su
prasti, kas yra gera ir vertin
ga. Taigi jo motina, Marijona 
Čižiūnienė, patapo narė gar
bingos draugijos, prie kurios 
tūkstančiai tokių garbingų 
motinų jau nuo seniau priklau
so ir didžiuojasi ta j a organi
zacija.

Tokiu būdu, dabar jau tu
rim 7 naujus narius savo kuo
poje. Toliaus, drg. Blažonis 
man pakukždėjo, jog jis jau 
turi išrinkęs narines duokles 
už šiuos metus iš 19 senų na
rių. Puiku, sakau, Juozai. Na, 
ir aš su savo drauge pasimo

kė jome ten pat ant vietos.
Tai ve, šitie dalykai mus 

labai džiugina: 19 senų narių 
pasimokėjo gana laiku ir 7 
nauji nariai gauti! Na, ir ko
dėl nesidžiaugti? Apart to, 
mes gi pasirengę visas pfogas 
išnaudoti stiprinimui pažan
giojo fronto. Dar mes augsi- 
me šiais metais, šiais metais 
būtinai turi būt visi mūsų 
frontai sustiprinti.

Jaunas Alfonsas Rengiasi 
Apsivesti

Alfonsas yra vyresnysis sū
nus .Zuzanos Jonauskienės, 
kuri šiais metais įstojo kaipo 
nauja narė į Lietuvių Litera
tūros Draugijos 44 kuopą ir į 
Lietuvių Piliečių Kliubą. Ji 
yra narė ir LDS 110 kp. Zu
zana yra nuolatinė lankytoja 
mūsų visų parengimų. Alfon
so Jonausko “shower party” 
įvyks gegužėsi 23 dieną, Lietu
vių Vytauto Kliube, 447 Cent
ral St., Lowell, Mass. Patys 
Jonauskai gyvena Lowellio 
priemiestyje, North Billerica, 
Mass.

Girdėjau, kad Alfonso prieš- 
vestuvinio bankieto tikietai la
bai gerai platinasi. Reiškia, tu
rės daug svečių savo “parėję.” 
Mes visi gerai pažįstame Al
fonsą; jis rimtas ir geras vai
kinas. Vėliname jam geriausio 
pasisekimo vedybiniam gyve
nime.

J. M. Karsonas.

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

9

Baltimore, Md. -- Gegužes-May 31
LIBERTY PARK

EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Bus graži dailės programa ir prakalbos svarbiais 
šią dieną įvykiais

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

dienraščio “Laisves” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

\ •

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvią iškilmė, kur 
dalyvauja virš dešimties tiksiančią publikos

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

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkes lietuvių'

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

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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Propagandist Priešų 
Pranešimai

Berlin. — Nacių radijas 
pasakoja štai ką:

Vokiečiai Kerčo pusiau- 
salyje būk paėmę 68,000 
rusų į nelaisvę ir pagrobę 
daug karo reikmenų; būk 
sumušta sovietinė kariuo
menė susibrukus j šiauri
niai rytinį kampų Kerčo 
pusiausalio, kur, girdi, na
cių oriai vai jiem daug nuos
tolių padarą; būk hitleri
ninkai Charkovo fronte su
naikinę 240 sovietinių tan
kų ir, esą, pakrikdę ten so
vietinę ofensyvą; būk vo
kiečiu orlaiviai iš Kerčo 
bombardavę miestą Taman- 
ską šiauriniame Kaukaze; 
sukėlę, girdi; ten didelius 
gaisrus ir nušovę žemyn 28 
sovietinius orlaivius ir būk 
nacių lakūnai suardė svar
bius rusų geležinkelių susi
siekimus į rytus nuo Ilmen 
ežero, ši aurvakariniame 
fronte.

Italy Submarinas Nuskandino 
Du Talkininkų Laivus

Miami, Florida. — Italų 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino vieną vidutinį 
Amerikos prekybos laivą ir 
vieną anglų laivą ameriki
niuose Caribbean Jūros 
vandenyse, kaip sakė išgel
bėti tų laivų jūrininkai.

Senatorius Giria 
Stalino Kalbą

Rudas Kongresmano
Ham. Fish Rekordas

Washington. — Ateinantį 
rudenį republikonas kon- 
gresmanas Hamilton Fish 
vėl kandidatuos nuo New 
Yorko į Jungtinių Valstijų 
kongresą. “Daily Worke- 
r’io” korespondentas ta pro
ga paduoda Fisho rekordą, 
kaip fašistų sėbro daugiau 
negu per 10 metų.

Fish palaikė ryšius su 
Hitlerio agentu G: Sylves- 
teriu Viereck’u ir, panaudo
damas savo kongresines tei
ses, leido veltui išsiuntinėti, 
valdžios kaštais, 225 tūks
tančius egzempliorių naciš
kos propagandos brošiūrų.

1941 m., birželio 14 d., 
kongresmanas Hm. Fish, 
kalbėdamas Bay Ridge 
Brooklyne, susirinkime fa
šistinių kunigo Coughlino 
sekėjų ir Krikščionių Fron
to susirinkime, šaukė prieš 
“tarptautinius bankininkus” 
taip, kad jo klauso vai su
prato, jog jis deklamuoja 
prieš žydus, ir todėl jie ėmė 
rėkti: “Tai žydai! Tai žy
dai !”

Tuomi patenkintas, Ham. 
Fish, šypsodamas, pridūrė:

“Taip, Amerikos tauta 
yra krikščipnių tauta, ir 
mes esame pasiryžę išlaikyt 
ją krikščioniška. Amerika 
amerikiečiams — štai koks 
turėtų būti obalsis America 
First Komiteto” (Lindber- 
gho ir panašių fašizmo pa
taikūnų).

Washingtoniete Viršininkė 
Paramos Sovietam

New Delhi, Indija. —Tau
tinis indų vadas Gandhi pa
reiškė, kad jie neturį nai
kint maisto dalykų, jeigu 
japonai įsiveržtų į Indiją; 
bet jis užgina naikinimą 
karinių įrengimų tokiame 
atsitikime.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 21 d. geg., 
8 v, v., 735 Fairmount Ave. Daly
vaukite visos susirinkime. — Sekr.

(117-119)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 21 d. geg., 8 v. v., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Narės, būti
nai dalyvaukite, o norinčios priklau
syti mūsų kliube, prašome ateiti j 
susirinkimą ir prisirašykite. —M. 
G. Sekr. (117-119)

be tuojautinių pavojų, jaukioj 
nuotaikoj praleisti laiką!

Draugas St. Raymondas, ta
čiau, priminė besilinksminan
čiam tam mūsų būreliui drau
gų, kad mūsų broliai ir drau
gai Europoje grumiasi su di
džiausiu žmonijos priešu — 
fašizmu, ir kad tiems garbin
giems kovotojams būtinai yra 
reikalinga pagelba. Jis primi
nė, kad mes čionai prisidėtu
me bent su maža finansine pa- 
ramėle — sumestame kiek 
nors del jų medikamentams.

Taip ir padaryta. Aukojo 
šie draugai: St. Raymond 
$1.25; A. Matusevičius $1.24; 
po $1: K. Juškauskas Ir J. 
Strausas; G. 'Žigas 50c.

Viso sudėta ir pasiųsta Ko
mitetui Medikales Pagelbos 
Sovietams $5.00.

A. Matusevičius.

Milwaukee, Wis.
MINERSVILLE, PA.

LDS 158 kp. ruošia svarbias pra
kalbas, įvyks geg. 19 d., Piliečių 
Kliubo Selėjc, South ir 3rd Sts. Pra
džia 7:30 v. v. Kalbės J. Siurba, 
L.DS Centro Sekr. iš Brooklyn, N. 
T. Jis aiškins vėliausius šių dienų 
įvykius. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti. — 
Kom. (115-117)

Baltimore, Md.
Malonus Išvažiavimas Ir Pa

rama Kovotojams
Sekmadieny j, gegužės 10 

d., turėjome malonią pramo
gėlę. Ją suruošė mūsų geras 
draugas St. Raymond as d r g. J. 
Latvinsko farmoje.

Tame išvažiavime jaukiai 
praleidome laiką prie gamtos 
dekoracijų, besigėrėdami pa
vasario tyru oru, žaliuojančiu 
gojaliu ir iš žemės išsiveržusia 
buinia želmenija. Džiaugėmės 
visi, kad dar galime ramiai,

Mūsų miestas buvo garsus 
ne tik kad padarydavo gerą 
alų, bet kad čia gyveno Vic
tor Berger. Jis puikiai pasi
darbavo dėl pažangos ir išgar
sino mūsų miestą. Tad ne a- 
lus išgarsino šį miestą.

Kaip ir visoj Amerikoj, ir 
mes užsiregistravome cukrui. 
Per. savaitę gausime pusę sva
ro. Milwaukee liko išduota 
510,857 cukraus kortelių kny
gutės.

Alaus mieste gyvendamas 
turi kalbėt apie alų. čia bra- 
varninkai buvo susitarę alaus 
kainą pakelti, žinoma, jie kė
lė saliuninkams kainas. O po 
to ir mums būtų tekę brangiau 
mokėti. Tačiau kai valdžia nu
statė tvirtas prekių kainas, tai 
bravarniukai atlaikė konferen
ciją ir nutarė, kad jie statinę 
alaus parduosią tavernų savi
ninkams doleriu pigiau, negu

Washington. — Senato
rius Scott Lucas, kalbėda
mas senate, gyrė Stalino 
Pirmosios Gegužės kalbą ir 
pridūrė, kad Stalinas ne
eikvoja žodžių bergždžiai: 
“Jis yra darbų žmogus, ir 
kuomet Stalinas sako, kad 
Rusija turi sutriuškinti na
cių armiją iki paskutiniam, 
jeigu jie nepasiduos, kas 
gi galėtų abejot apie šį Sta
lino pareiškimą?... Rusai 
buvo daugiau, negu pasek
mingi savo šalies gynime.” 
sakė senatorius Lucas.

NUŠAUTA 18 JAPONŲ OR
LAIVIŲ PER SAVAITĘ

Washington. — Jungtinių 
Tautų pranešimai rodo, jog 
praeitą savaitę jų oro jėgos 
sunaikino 18, o gal net 34 
japonų orlaivius salose Aus
tralijos srityje.

Japonai Giriasi Dide
liais Laimėjimais

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie, girdi, sutriuškinę 
20,000 anglų kariuomenės 
arti Kalewos, Burmoje; sa
kosi užmušę 5,935 anglus, 
paėmę nelaisvėn 1,895-kis ir 
pagrobę 2,000 automobilių, 
133 tankus, 421-ną kanuolę 
ir 722 šautuvus. Pasak ja
ponų, tai jie dabar per mū
šį ties Katha, Burmoj, nai
kiną paskutinius likučius 
anglų ir chinų kariuomenės 
tame krašte.

Anglai Pasirengę Atremt Na
cius nuo Irano ir Iraqo

Cairo, Egiptas. — Anglai 
yra priruošę savo 10-tąją 
armiją Irane ir Iraqe pas
tot vokiečiam kelią į tų 
kraštų žibalo šaltinius, jei
gu naciam “pavyktų” persi
mes! iš Kerčo į Kaukazą ir 
pereit per kalnus linkui Ira
no ir Iraqo.

Washington. — Mrs. J. 
Borden Harriman, buvusi 
Jungtinių Valstijų atstovė 
Norvegijai, apsiėmė būti 
pirmininke Pagelbėti Rusi
jai Komiteto Washington© 
skyriaus.

Nacių Viešpatavimas — Ba
das Užimtiem Kraštam

Lisbon, Portug. — Pra
nešama, jog vokiečių užim
toj Franci jos daly j telei- 
džiama gyventojui pirkt 
trečdalis svaro mėsos per 
savaitę, o Norvegijoj — tik
tai penktadalį svaro per 
mėnesį. Bet patys naciai 
naudoja kur kas daugiau 
mėsos.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

naudojo “Trojos Arklį.” Klin- 
gai tą “arklį” įpiršo prieš kiek 
laiko klegėjęs “klia-klia” Kl. 
Jurgelionis, kuris pastaruoju 
laiku yra “ekspertu” arklių 
lenktynėse.

“Trojos Arkliukas,” kaip vi
si žinome, išbėgo p. Bagočiui, 
palikdamas Dom. Klingą ir 
“Glūdi-Liūdi” autorių Kl. Jur- 
gelionį didžiausiam liūdesyje!

Dabar Klinga savo mana- 
džerį Jurgelionį ragina grįžti 
prie pirmesnės profesijos — 
auklėjimo kiaulių, neužmirš
tant sykiu pasiimti ir jį . . .

Sykį girdėjau tūlą “drąsuo
lį” štai kaip besididžiuojant: 
“Aš drebu, bet nesibijau!”

Tokiu “drąsuoliu” yra ir 
“Kel.” redaktorius St. Michel
son as.

Šiuo metu mūs šalies val
džia įspėjo naturalizuotus pi
liečius, kad jie būtų, ištikimi 
savo šaliai, nes kitaip bus nu- 
pilietinti, — neteks pilietybės.

St. Michelsonas nusijausda- 
mas kuomi esąs, su nuduotu 
drąsumu (drebu ir nebijau!) 
savo gazietos nr. 20-me su
šunka :

“Imsis priemonių prieš .na
turalizuotus penktakojus!”

žinoma, tokį mūs valdžios 
pasimojimą galima tik pasvei
kinti !

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Teb STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

* LIETUVIŠKA >

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

J0ŠEPH1EIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

buvo pirmiau nusitarę.
Pagyrė Amerikos Legiono 

moteris už darbavimąsi civili
nio apsigynimo veikloj. Mrs. 
W. Mulvaney Amerikos Legio
no postų, atstovų konferencijoj 
išgyrė moteris už gražų pasi
darbavimą. Ji nurodė, kad 
moterys daug įdėjo pastangų 
per 21,000 darbo valandų pa
dedant Raudonajam Kryžiui 
daryti bandažus ir panašiai. 
Jos pasiuvo 900 štukų drapa
nų.

šios apielinkės mergaitės iš 
aukštesnių, mokyklų smarkiai 
rengiasi prie bowling turnyro. 
Iš 30 mokyklų bowling ko
mandos laikė konferenciją ir 
nusitarė pabandyti laimėti na- 
cionalio turnyro dovaną. Ten 
bus išdalinta geriausia pasižy
mėjusioms komandoms $50,- 
000. A-a, mergaitės, yra už ką 
grumtis.
Kalbėjo William Browder už 

Brolio Išlaisvinimą.
Pereitą ketvirtadienį Okuv 

Temple įvyko Earl Brow
der laisvinimui masinis mitin
gas. žmonių dalyvavo dikčiai. 
Principalis kalbėtojas buvo 
William Browder, Earl Brow- 
derio brolis. Jis, savo energin
goj kalboj, nurodė, kad pasi
ryžęs apvažiuoti visą šalį ir 
pasakyti Amerikos žmonėms, 
kad Earl Browder laikomas 
kalėjime ne dėl menknienio su 
pasportu, bet dėlto, kad re
akcionieriai nori laikyti kalė
jime ištvermingą prieš-fašistinį 
kovotoją. “Teisėtumas turi būt

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite! 
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismai'kinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po JO m. - kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių phosphate. Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus daktaras rašo: “Aš pats jį 
vartojau. Pasekmės puikios.” Speeialis supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

atstęigtas,” sakė William 
Browder, “ir mano brolis pa- 
liuosuotas iš kalėjimo.” Sudė
jo nemažai aukų kovos vedi
mui už E. Browderio laisvę.

Milwaukee neauga kaip kiti 
miestai, kur daug karo užsa
kymų yra. Bet visgi ir čia gy
vumo yra. Negalima sakyti, 
kad pasireikštų didelis gyve
namų namų trūkumas, bet di
delio perviršio nėra. O tuo lai
ku statyba mažta dėlei įvedi
mo statybos medžiagų kontro
lės. Dabar nelengva gauti sta
tybai medžiagų. Pavyzdžiui

gali būt pereitos savaitės staty
bos leidimai. Leidimų išduota 
vertės $183,507. O metai at
gal tą savaitę panašių leidimų 
buvo vertės $893,206.

Apie lietuvių, veikimą daug 
ko pasakyti negaliu. Turėtų 
tie parašyti apie draugijas, 
kurie jose priklauso ir užima 
viršininkų vietas. Negalima sa
kyti, kad visai mažai čia mūsų 
tautiečių. Mos galėtume suda
ryti visai gerą judėjimą, jei
gu visi po biskį prisidėtume.

žiūrėsiu, ką kiti pasakys.
Buvęs Jūreivis.

5 Mrs. STENGER & STENGER į
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa
komybe mes egzaminuojame dkis, išrašome receptus, su- 
figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia. 

394 BROADWAY (Jj 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y 
Tcl. EVcrgrecn 7-8451 

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
•8

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

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
512 Marion

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau __ 

jrikoniškais.
kalui esant ir 

.padidinu tokio 
’dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

u

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Kainp. Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CH ARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 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. 

Tol. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir įdės 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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110



žeštas >ugi apis
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NewYorko^sMfZlnloi Browderiui Sugrįžus, 
Komitetas Atšaukė 

Garden Milingą
SUSITUOKĖ

Pereitą šeštadienį (geg. 16 
d.) susituokė Povilas Venta su 
Anelyte Juškaite, šliūbą ėmė 
civilinį — Brooklyno teisme.

Vakare, pas jaunosios gimi
nes, draugus žvirblius, Green- 
pointe, įvyko nedidelis vestuvi
nis pokylėlis, kuriame dalyva
vo artimieji jaunosios giminės 
ir keli jaunavedžių artimi 
draugai. Ten pat svečiai pa
reiškė jaunavedžiams linkėji
mų, kad jų šeimyniškas gyve
nimas būtų laimingas, kad jie
du kaip dalyvavo taip ir daly
vautų visuomeniškame judėji
me.

Jaunavedis Povilas Venta 
šiuo metu dirba Laisvės spaus
tuvėje techniku. Jis yra Ispa
nijos karo veteranas. Povilas 
buvo lojalistų (respublikos) 
kariuomenės eilėse savanoriu 
ir mušė fašistus. Paskui jis 
tarnavo viename prekybinia
me laive, vadinasi, dirbo ant 
jūrų, iki nutarė apsistoti ir gy
venti “ramų gyvenimą.” Jis 
yra geras spaustuvės darbinin
kas. Be to, dalyvauja scenos 
darbe — geras vaidintojas-mė- 
gėjas, yra Aido Choro narys.

Anelytė Juškaitė — gimusi 
Amerikoje, bet augusi Lietu
voje. Prieš keletą metų ji su
grįžo savo gimtinėn ir čia ne
sitenkina tik kasdieniniu dar
bu, bet dalyvauja visuomenės 
darbuose, kiek jai leidžia ap
linkybės. Ji yra puiki aidietė; 
turi gražų soprano balsą; turi 
talentą scenoje. Ir jau yra pa
sirodžiusi eilėje veikalų, per
statytų Brooklyno lietuvių, sce
noje. Tai visų mylima ir ger
biama mergina!

Laisviečiai linki jaunave
džiams gražaus, laimingo šei
myniško gyvenimo!

Lankėsi Vincas 
Kartonas

Gerai daugeliui lietuvių ži
nomas maspethietis Vincas 
Karlonas šiuo metu dirba svar
bų Dėdės Šamo kariuomenei 
statybos darbą. Jis dirba 
Conn, valstijoj, netoli Hart
fordo.

Pereitą sekmadienį Vincas 
Karlonas buvo sugrįžęs Mas- 
pethan aplankyti savo šeimą ir 
pasimatyti su savo draugais. 
Nepamiršo jis ir visuomeniškų 
reikalų. Draugas Karlonas už
sakė vienam žmogui Laisvę še
šioms savaitėms, paaukojo 
Laisvės Radijo Programos pa
laikymui ir $3 aukojo Russian 
War Relief Komitetui — So
vietų kovotojams padėti.

Vincas Karlonas iki šiol jau 
turi pirkęs karinių bonų už 
$1,200.

Mirties Balsas
Trijų įkaitinti} žmogžudys

tėje teisme pereitą trečiadienį 
Miss Klarman, užmuštosios 
Mrs. Reich giminaitė, liudijo, 
kad modeliuotojos Madeline 
Webb tbalsas yra balsu mir
ties. Ji sakė, kad tai ji iššau
kė jos giminaitę pas save pie
tų, po kurių jinai negrįžo ir 
buvo atrasta nužudyta viešbu
tyje Sutton pereito kovo 4-tą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių skirstytojų 

ir rūšy tojų (Sorters & Graders) 
prie mezginių nuokarpų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Atsikreipkite as
meniškai: Rubin Bros., 9-11 Boerum 
Street, Brooklyn, N. Y, (116-118)

PAJIEŠKOJIMAI
Neseniai atvykęs iŠ Argentinos, 

Leonas Zenkevičius, draugas Vada
vo Kaškonio, pajieško Vadavo Kaš- 
tonio tetos, Onos Kaškoniūtės, po 
vyru pavardė Aleknavičienė. Ji pa
eina iš Alavos valsčiaus, Alytaus 
apskričio, Slabadėlės kaimo. Pagei
daujama, kad ji atsišauktų sekan
čiais antrašais: giminaičio1— Vado
vas Kaškonis, c. Paraguay, 2599 
Avillaneda, B. Aires, Rep. Argenti
na. Arba: Leonas Zenkevičius, 749 
Middle Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(116-118)

įspūdingai Paminėta “Esu Amerikietis” 
Diena ir Paremta Sovietų Kovotojai

Gegužės 17-tą įvyko lietu
vių masinis mitingas - koncer
tas, suruoštas dviem tikslam: 
paminėti “Esu Amerikietis” 
dieną ir paremti Sovietų Są
jungos didvyriškus kovotojus 
prieš hitlerinį fašizmą, aršiau
si Amerikos, Lietuvos ir viso 
civilizuoto pasaulio priešą.

Mitingas buvo entuziastiš
kas ir sėkmingas, programa į- 
spūdinga.

Dienai pasitaikius saulėtai 
ir orui po šalčių, ir darganų 
ūmai atšilus, vos tik tos dienos 
priešpietį pragiedrėjus, publi
ka rinkosi vėlokai; matomai, 
daugelis buvo pirma išėję 
“saulės pasigauti.” Tačiau pa
sigauta energija ir geras ūpas, 
kaip pasirodė vėliau, pateisi
no jos jieškojimą.

Programą atidarė ir vedė 
Dr. J. J. Kaškiaučius iš Now- 
arko, Lietuvių Komiteto Sovie
tų Sąjungai Gelbėti nacionalis 
pirmininkas, pirmuoju iškvies- 
damas Aido Chorą. Vadovy
bėj savo mokytojos Aldonos 
Žilinskaitės, choras gražiai su
giedojo “The Star Spangled 
Banner” ir paskiau sudainavo 
kelias lietuvių dainas.

Pirmuoju iš kalbėtojų iš
kviesta Dr. Thomas L. Hanns, 
Russian War Relief, Inc., vice
pirmininkas. Nors jo prakalba 
buvo angliška, tačiau ji taip 
aiški ir graži, kad lietuviškai 
publikai lengvai davėsi supras
ti, kaip liudijo publikos rea
gavimas į kiekvieną jo pa
reikštą šūkį ar anekdotą.

Įsidėmėtiną palyginimą pa
darė Dr. Harris apie Sovietų 
Sąjungos priešų nuolatinį A- 
merikoje būbnijimą, būk rusai 
labai biednai gyveno, neturėjo 
patogumų, kaip amerikiečiai, 
ir iš to perstatymą rusų silp
nais. Tą mintą bandydavo pa
skleisti ir Sovietų Sąjungoj vi
sokį taip vadinami “turistai.” 
Tad jisai, savo atsilankymo į 
Sovietų Sąjungą proga, dar 
prieš šį karą, norėdamas pa
tirti, kaip į tai atsineša Sov. 
Sąjungos žmonės, vienai jį 
gražiai priėmusiai energingai 
moteriškei pradėjęs išdėstinėti, 
kad jo sesuo Amerikoj turinti 
automobilių, skalbiamąją ma
šiną, ir t.t. Jam belaukiant, 
kada rusė pradės skųstis savo 
bėdomis, gatve atūžė kariškas 
tankas:

“Ve, eina mano automobi
lius, mano skalbiamoji maši
na,” išdidžiai jam atsikirtus 
rusė, rodydama į tanką. “Jis 
apsaugos mano namus nuo vo
kiečių.”

Daugeliu panašių pavyz
džių jis parodė, kad rusai ži-

veikslais dovanėles, kaipo iš
reiškimą įvertinimo jų didelio 
pasišventimo. Dovanų gavėjos 
buvo iššauktos ant estrados. 
Jomis buvo: K. Petlickienė, O. 
Kalvaitienė, R. Laukaitienė, 
K. Rėklienė iš Maspetho ir N. 
Lipskienė iš Great Neck o.

Dovanų įteikimo progra, 
trumpai kalbėjo K. Petrikie- 
nė, mezgimo vedėja, pareikš
dama padėką mezgimo čam- 
pionėms ir visoms mezgėjoms, 
kurių, sakė kalbėtoja, Brook
lyne su apylinkėmis yra per 
80, tad nėra galimybės visas 
čionai mitinge suminėti. Taip
gi dėkojo visuomenei, kuri au
komis ir lankymu vilnų fondo 
naudai rengiamų pramogų pa
darė galimais tokius mezgėjų 
atsiekimus.

Pasirodymas scenoje solistės 
Birutos Ramoškaitės sukėlė 
nemažą audrelę, kaip kad ir 
jos dainavimas. Ypatingą įspū
dį paliko pritaikyta momen
tui “Oi greičiau, greičiau,” 
šaukianti Lietuvai greičiausio 
išlaisvinimo. Jai akompanavo 
B. L. šalinaitė.

Paskiausiu kalbėjo Povilas 
Rotomskis, Sovietų Sąjungos 
Generalinio Konsulato, New 
Yorke, atstovas, lietuvis. Jis 
dalyvių, buvo šiltai pasveikin
tas gausiais aplodismentais ir 
keliais atvejais jo skaitytinė 
kalba pertraukta, taipgi bai
giamieji šūkiai palydėta 
griausmingomis ovacijomis. Jo 
kalba bus ištisai perspausdin
ta Laisvėje.

Su kalbėtoju į susirinkimą 
buvo atsilankius ir jo žmona 
Tamara Rotomskienė.

Susirinkimo pirmininko per
skaitytos ir vienbalsiai priim
tos dvi rezoliucijos — pasvei
kinimas prezidentui Roosevel- 
tui “Esu Amerikietis” dienos 
proga, su pasižadėjimu ener
gingai remti visas karo pastan
gas, taipgi pasveikinimas Lie
tuvos Tarybinės Respublikos 
prezidentui Paleckiui ir per jį 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir partizanams kovotojams, 
didvyriškai kariaujantiems už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Programą užbaigė Pirmyn 
Choras iš Great Neck, vado
vaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus, sudainuodamas “Ame
rika” pritaikintoje tam sceno
je, “Jeigu karas rytoj,” “Ty
kus buvo vakarėlis,” baigiant 
Sovietų Sąjungos himnu ir 
paskiau, vadovaujant chorui, 
visa publika sugiedojo Ameri
kos himną.

Apart dainų, choro Pirmyn 
šokėjų grupės ir solistė akom-

nojo, jog kada nors jie bus
vokiečių užpulti, kad jie turės
gintis, jie dėlto tam rengėsi, 
tam aukojosi ir šiandien auko
jasi, ne vien už savo namus ir 
šalį, bet taip pat ir už mūsų 
namus ir šalį. Dėlto, sakė kal
bėtojas, mes privalome atida
ryti antrą frontą, mes visais 
būdais privalome remti tą did
vyrišką Amerikos talkininką 
— Sovietų Sąjungą.

Antanas Višniauskas, popu
liarus newjersietis baritonas, 
imponuojančiai sudainavo ke
letą dainų. Jam akompanavo 
Walter Žukas iš Elizabeth, N. 
J.

Sekamas kalbėjo R. Mizara, 
Laisvės redaktorius. Jo turi
ningos kalbos ištraukos tilps 
Laisvėj. Po jo kalbos paskelb
ta rinkliava Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai, kurioje 
aukų sudėta $462.66. Aukoju
sių vardai tilps sekamose lai
dose.

panuojant armonikoms, pašo-
ko lietuvių liaudies šokius, kas
publikos buvo entuziastiškai į- 
vertįnta. Vienam šokiui, beje, 
armonika grojo maža mergai
tė Florence Kazakevičiūtė, 
chorvedžio Jurgio sesutė, vos 
matoma už didžiulės armoni
kos. Ir ji, mažytė, eisianti bro
lių keliais į meno pasaulį. G.e- 
ros kloties!

žodžiu, šis mitingas buvo į- 
spūdingas ir naudingas atsi
lankiusiems, taipgi suteikė 
gražios paramos kovotojams.

Rep.

Pasivažinėjo Po Žmsnes
Įsigijęs vartotą mašiną, Ni

cholas W. Conides, 20 m., 
240 E. 63rd St., N. Y., pasi
važinėjo po žmones visoje to 
žodžio prasmėje. Jis suvaži
nėjo James Fogarty ant 2nd 
Avė. prie 42nd St., N. Y. Va-

Prakalbų pertraukoje Lietu- žinodamas toliau, už poros 
vių Komiteto ir mitingo pirmi- !blokų užvažiavo ant. O. Quis-
ninkas Dr. J. J. Kaškiaučius 
įteikė penkioms daugiausia 
nudirbusioms mezgėjoms So
vietų Sąjungos menininkų d ar

tine, 38 m. Po to jis, iššokęs iš 
mašinos, leidosi bėgti, bet pra
eiviai sugavo ir sulaikė iki pri
buvo policija. Jis neturėjo lei-

bo, su rankom pieštais pa- dimo vairuoti mašiną.

Lankėsi Brooklyne
Ona Kvedarienė iš Tama

qua, Pa., lankėsi pas savo

Earl Browder, žymusis an- 
ti-fašistas, Amerikos Komunis
tų Partijos general is sekreto
rius, pereitą sekmadienį sugrį-

draugus K. Stingai lūs,
Ocean Parkway, Brooklyne. 
Per tuos gi draugus užsimokė
jo Laisvės prenumeratą už 
metus ir paaukavo $1 Sovietų 
Medi kai ei Pagalbai.

1501 žo pas savo šeimyną ir drau-
gct| New Yorkan. šalies pre- 
zic onto patvarkymu jis buvo 
pa cistas iš Atlantos kalėjimo
pereitą šeštadienį po išbuvimo 
art/i 14-ką mėnesių. Jis buvo

buvo draugų sutiktas Newar- 
ke ir iš ten mašina nuvežtas 
namuosna į Yonkers, kur gy
vena jo žmona su dviem ma
žamečiais sūneliais. Išlaukę 
stotyje per virš valandą laiko, 
žmonės išsiskirstė Browderio 
nematę. Ilgo laukimo priežas
timi buvo pavėlavimas trauki
nio. Traukiniui pribuvus, lau
kiančiai miniai tuojau buvo 
pranešta, jog Browderis išsė- 
do Newarke. Rep.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Antračl., Gegužes 19, 194Ž

"Partizanų Brigada” Dar 
Bus Dvi Savaites

Perstatanti didvyriškas So- 
i vietų Sąjungos partizanų ko
vas vokiečių armijų užfronty- 
je, filmą “Partizanų Brigada” 
pradėjo šeštą savaitę Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 4 2nd St. 

: Būsianti rodoma dar per dvi 
'savaites, o po to jos daugiau 
nerodysią New Yorke iki se-

■ kamo sezono.

PATAISA
Mano koki m no j “Tarp Lie

tuvių,” til p tįsioj Laisvėj geg. 
18-tą, padaryta netiksli ir la
bai nemaloni klaida, iš ko vie
nam asmeniui priskirta ne to
ji žmona, o kitam neturimas 
kūdikis. Ten pasakyta, kad 
“Elena (greatneckietė Bara
nauskaitė) ir Povilas šalteniai 
susilaukė kūdikio . . .” Turėjo 
būti:

Brooklyniečiams gerai žino
mi Bertha (greatneckietė Kli- 
maitė) ir Povilas šalteniai ge
gužės 4-tą susilaukė dukrelės
— pirmagimės.

Atsiprašau visų, kam tas 
galėjo padaryti nemalonumo.

ž. R.

Neužmiršta Savo 
Dienraščio

Pereitą sekmadienį geras 
Laisvės skaitytojas, Vincas 
Vitkus, iš Brooklyno, padavė 
R.. Akižarai $15 ir sako:

— Tai yra Laisvei. Aš ži
nau, kad popiera ir kiti laik
raščiui reikalingi, dalykai 
brangsta, todėl iš šitos sumos 
paimkite už metinę mano 
Laisvės prenumeratą, o kitkas
— dienraščiui auka.

Puikus vyras tas mūsų bro
lis Vitkus! Jis supranta visuo
meniškus reikalus; supranta 
savo dienraščio palaikymo 
svarbą.

įkalintas kovo 27, 1941 m.
Sąryšyje su paliuosavimu, 

Piliečių Komitetas, kuris vedė 
kampaniją už Brow deri o iš
laisvinimą, pareiškė preziden
tui Rooseveltui dėkingumą.
Tuo pat sykiu komitetas at
šaukė buvusį ruošiamą didžiu
lį masinį mitingą Madison Su. 
Gardene, New Yorke, taipgi 
atsišaukė į kituose miestuose 
veikiančius lokalinius komite
tus irgi atšaukti jų rengiamus 
panašius mitingus.

Komitetas pareiškė, kad su 
išlaisvinimu Browderio jo pa
reigos pasibaigė.

Specialiame pareiškime, pa
sirašytame Piliečių Komiteto 
pirmininko Warren K. Billings 
ir sekretorės Elizabeth Gurley 
Flynn, sakoma, kad :

“šis paprasto teisėtumo ak
tas sutiks užgynimą didelės di
džiumos amerikiečių, kurie ta
me matys dar vieną žingsnį 
link sustiprinimo mūsų nacio- 
nalio vieningumo pergalei Hit
lerio ir Hirohito bestijiškų jė
gų-”

Komitetas toliau nurodo, 
kad išlaisvinimas Browderio 
bus “įkvėpimu m i 1 i j onams 
žmonių Europoj, Azijoj ir Lo
tynų Amerikoj jų įsitikinime į 
gyvenimiškus d e m o kratijos 
pradus, prirodant jiems, kad 
Amerika, šiandien labiau, negu 
kada pirmiau, yra šalimi lais
vės ir teisėtumo visiems.”

Per radiją pasigautos žinios, 
kad Browderis sugrįžta, su
traukė Pennsylvania stotyje 
nešauktą demonstraciją, per 
4,000 žmonių, kad pamatyti- 
pasveikinti sugrįžtantį priešfa- 
šistų vadą. Tačiau Browderis

1 llh

Virš Milijonas Newyorkieciy Dalyvavo 
“Esu Amerikietis” Dienos Minėjime

Didžiajame c e ntraliniame 
“Esu Amerikietis” dienos mi
nėjime, Central1 Park Mall su
ruoštose iškilmėse dalyvavo 
virš milijonas didžiojo New 
Yorko ir priemiesčių gyvento
jų. Atskirose miesto- dalyse 
taipgi buvo gausa mitingų.

Lietuviai tą dieną atžymėjo 
savo masiniame mitinge, su
ruoštame Komiteto Sovietų, Są
jungai Gelbėti, .Grand Para
dise salėj, Brooklyne, dalyvau
jant keliem šimtam publikos. 
Nemažai kitų dalyvavo ir cen-

laisvos Francijos himnu, kurį 
ji sugiedojo pp to, kaip buvo 
išklausyta generolo Charles de 
Gaulle iš Europos per radiją 
perduota prakalba.

Majoras LaGuardia, proga 
perstatymo Amerikos italo 
dainininko Giovanni Martinel
li, pasmerkė Mussolinį, kaipo 
“Hitlerio šnipelį,” sakydamas, 
kad grožės ir dainos šalis Ita
lija nebus Hitlerio vergijos ša
limi. Jis sakė, kad Amerika 
padės ją išlaisvinti.

Paul Muni deklamavo neži
traliniame a p v a i kščiojime
Central Parke.

Centralinė sueiga laikoma 
buvus didžiausia patriotine 
demonstracija visoj New Yor- 

rko miesto gyvavimo istorijoj.
Audringus sveikinimus su

kėlė ant platformos susitiki
mas ir širdingas pasisveikini
mas kario Joe Louis, negro 
kumštynių čampiono, Ameri
kos žmonių pamylėto sporti
ninko, su leitenantu John D. 
Bulkeley, pasižymėjusiu laivy
no didvyriu. Taip pat audrin
gai sveikinta Jungtinių Valsti
jų Aukščiausio Teismo teisėjo 
Hugo Black kalba, pasmer
kianti fašistines valstybes ir jo 
pareiškimas, kad iš šio karo 
pasaulis turi išeiti be diskrimi
nacijos prieš bile kurią nors 
rasę ar tikybą.

Mitingo programos dalyvių 
sąstatas pilnai atatiko demok
ratijos- dvasiai. čia išstojo 
garsioji negrė dainininkė Ma-
rian Anderson su giesme “Avė 
Maria” ir “Laužkime Duoną 
Iš'*' Vieno.” čion dainavo Lily 
Pons, operos solistė, pradėda
ma su “The Star Spangled 
Banner” ir paskiau su “Mar- 
saliete,” buvusios ir būsimos

nomo autoriaus poemą, pa
švęstą kritusioms BatAan ir 
Corregidor kovose amerikie
čiams.

Leitenantas Bulkeley ragino 
vieningai veikti, pažymėda
mas, kad “mūs kariuomenė 
negalės laimėti šį karą viena.” 
Jis taipgi atidavė pagarbą chi- 
niečiams, kaipo didvyriškiems 
kovotojams.

Į majoro komplimentą, jog 
jis “tik laukia progos stoti į 
frontą,” pašauktas kalbėti Joe 
Louis pareiškė, jog “visi Ame
rikos vaikinai džiaugsis pa
šaukimu atlikti savo pareigą 
šaliai. Džiaugiuosi esąs ameri
kiečiu.”

Gubernatorius L e h manas 
aštriai pasmerkė apyzerius, 
sakydamas, jog:

“Šis karas yra visų karu. 
Jeigu mes jj pralaimėtume, 
mes būtume sugrąžinti i vidur
amžius, kada žmonės buvo 
laikomi paprastais gyvuliais.

“Jeigu kas mano, jog jis 
galįs išsaugoti savo turtą ar 
savo kailį nusileidimu priešui, 
jis yra aklas.

“Dėkui Dievui, kad mes esa
me • vieningi,” pareiškė guber
natorius.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 
žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 
daiktų.

Norinti įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas: -

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

t&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

<♦>

<♦>

<!>

<!>

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

<

Į ė-

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
fagg 2-5043

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

Ii

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviškb na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškat nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givuas
Geriausias Alus BrooklyneSta/ 

adresas.

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