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KRISLAI
Patarimas tiems, kurie gali 

pasinaudoti.
Kodėl slepia naciu terorą?
Begėdiškai garbina hitleri

ninkus.
Turės prilipt liepto galą.

Rašo A. BIMBA

Nemažai lietuviu perka ir 
skaito angliškus žurnalus. Ge
rai, lai lavinasi angliškai skai
tyti.

Bet nereikia leisti pinigus 
ant beverčiu žurnalu. Reikia 
pasirinkti, ką pirkti ir skaity
ti.

Štai patarimas: New Yorke 
išeina senas ir labai puikus sa
vaitinis žurnalas “New Mas
ses.” Įsigykite ir skaitykite. 
Pavienis numeris 15 centu, o 
metinė prenumerata $5.50.

Adresas toks: New Masses, 
461 Fourth Ave., New York, 
N. Y.

Aš pastebėjau, kad mūsų 
klerikalinė spauda labai daž
nai iškelia aikštėn ir pasmer
kia naciu baisų terorą Lenki
joje. Pavyzdžiui, “Draugas” 
(geg. 22 d.) praneša, kad 
Lenkijoje naciai jau nužudė 
1,300 kunigų, o apie 3,000 jų 
sugrūdo j koncentracijos sto
vyklas.

Tas gerai. Nacių barbariz
mą reikiJ kelti ir rodyti žmo
nėms.

Bet kodėl šita pati klerika
linė spauda slepia tokį pat 
baisų nacių terorą Lietuvoje? 
Ne tik slepia, bet dar talpina 
nacių propagandos biuro pra
nešimus, tiesiog laiminančius 
šituos pačius barbarus.

“Draugas,” “Darbininkas” 
ir “Amerika” turėtų šitą prieš
taravimą paaiškinti savo ne
laimingiems skaitytojams.

Net ant pirmo puslapio di
delėmis raidėmis “Naujienos” 
(geg. 22 d.) šaukia:

“Lietuviai randa bendrą' 
kalbą su kitaip tikinčiais tau
tiečiais.”

“Dabar niekas nemonopoli
zuoja lietuviškumo, stengiasi 
susitarti bendram darbui.”

Kur toks lietuviškas rojus 
dabar randasi? Niekur kitur, 
kaip toje pačioje mūsų gimti
nėje Lietuvoje, naciškų barba
rų paskandintoje ašarose ir 
kraujuose.

Kad ten dabar rojus, Gri
gaitis ir visas “Naujienų” šta
bas neabejoja. Ar reikia fak
tų? Nereikia. Taip jiems per 
Lisboną praneša laišku nacių 
propagandos biuras, paėmęs 
iš Kaune nacių leidžiamo 
dienraščio “Į Laisvę.”

Naciai yra tikrais aniuolais. 
Jie tą mūsų lietuvį taip atitai
sė ir ištaisė, kad jis dabar pir
mu sykiu visai panašus į kul
tūringą sutvėrimą.

Nesijuokite. Taip, sako “Į 
Laisvę” ir tam šventai tiki 
Grigaitis. Ve ką tas nacių or
ganas sako:

“Jis (lietuvis) nėra bolše
vikinio kolektivizmo sunive
liuotas individas, bet laisva as
menybė, sugebanti savo as
mens reikalus ne tik teorijoje, 
bet ir praktikoje palenkti tau
tinės bend ruomenės reika
lams.”

Čia, žinoma, Goebbelso pro
paganda — gryna, begėdiška 
propaganda. Ją nuoširdžiai sa
vo skaitytojams š i n k avoja 
menševikų dienraštis.

Kiek už tai gauna “Naujie
nų” štabas, galės tiktai ateitis 
parodyti.

žinoma, šitaip “sukultūrin
ti” lietuvius naciai galėjo per 
vienuolika mėnesių tiktai jų 
30,000 paskersdami ir 120,- 
000 sugrūsdami į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas.

“Naujienos” šitą “menką 
dalykėlį” paslepia nuo savo 
skaitytojų.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Didelės Meksikiečių Minios 
Reikalavo Karo Prieš Ašį;
Sudegino Nacių Vėliavų

Sovietai Panaujino 
Ofensyvą prieš Na
cius ties Charkovu

Demonstracija prieš Nacius Įvyko su Meksikos Valdžios Už- 
gyrimu; Meksikos Kongresas Greit Paskelbsiąs Karą
Mexico City. — Aikštėje 

ties Meksikos prezidento 
palocium ir gatvėse sekma
dienį įvyko didžiulė de
monstracija prieš f a š i s tų 
Ašį. Demonstravo desėtkai 
tūkstančių darbininkų ir 
maršavo 20 tūkstančių uni
formuotos darbininku mili
cijos. Šie milicininkai pa
reiškė, kad jie yra pasiruo
šę atlikti pareigas savo ša
liai apginti.

Prezidentas Manuel Avi
la Camacho ir jo žmona, 
stovėdami ant palociaus 
balkono, stebėjo demonstra
cijų, kurią suruošė valdiška 
Meksikos Revoliucinė Parti
ja ir Meksikos Darbininkų 
Konfederacija.

Ties prezidento rūmu ta
po sudeginta ir sumindžiota 
svastikinė nacių vėliava tuo 
laiku, kada nariai Meno Te-

Maskva. — Sovietų šau
liai sunaikino šimtus para- 
šiutistų, kuriuos hitlerinin
kai leido iš orlaivių į užnu- 
garę sovietinių linijų.

Norvegai Padeda Sovie
tiniams Belaisviams 
Pabėgt nuo Nacių

Maskva. — Norvegai pa
dėjo daugeliui sovietinių be
laisvių pabėgt iš vokiečių 
stovyklų Norvegijoje į Šve
diją. Nacių komanda grū
moja sušaudyt norvegų šei
mų galvas ir sudegint jų 
namus, jeigu jie ir toliau 
pagelbės sovietiniams imti
niams ištrūkt iš vokiškų be
laisvių stovyklų. Bet norve
gai vis padeda bėgantiems 
sovietiniams belai sviams, 
priima juos prieglaudon, 
duoda jiems drabuvių ir'pa
lydi iki Švedijos sienos.

Tikisi, jog ir Kiti Lotynų 
Amerikos Kraštai Iš
stos Karan prieš Ašį
Rio de Janeiro, Brazil. — 

Meksikos ambasadorius 
Brazilijai, Jose Mario Davi
la sakė Amerikos spaudos 
atstovams, kad jis tvirtai 
tiki, jog kai “Meksika pa
skelbs karą prieš fašistų 
Ašį, taip padarys ir kitos 
Lotynų Amerikos respubli
kos.”

San Diego, Calif. — Ge-1 
nerolas James H. Doolittle, 
kurio vadovybėje Amerikos 
1 a k ū n ai taip sėkmingai 
bombardavo Japoniją bal. 
18 d., sakė dabar, kad tokie 
žygiai bus pakartoti.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonas STagit ž-3878

atro Čia dramatiškai vaidi
no, kaip vokiečių submali
nas nuskandino Meksikos 
laivą “Ęotrero del Llano.” 
Demonstracija buvo suruoš
ta pasitikimui sugrįžusių to 
laivo jūrininkų, kuriem pa
vyko išsigelbėti.

Kai nacių roles vaidinda
mi aktoriai garbino “arijų” 
tautinę viršenybę, tai minia 
su panieka baube ir švilpė, 
o kada ant pagrindų išėjo 
aktoriai kaipo uniformuoti 
Amerikos, Anglijos, Rusijos 
ir Chinijos kareiviai su sa
vo tautinėmis vėliavomis, 
tai publika entuziastiškai 
delnais plojo ir pagarbos 
šauksmais sveikino juos.

Laike demonstracijos kal
bėjo ir Vincente Lombardo 
Toledano, Meksikos darbi
ninkų vadas. Jis pareiškė, 
jog karas prieš fašistų Ašį, 
tai vienintelė dabar Meksi
kai išeitis. Jis taip pat 
smerkė ispanus fašistus ir 
penktakoloniečius Meksikoj.

Įžiūrima, jog Meksikos 
kongresas šią savaitę pa
skelbs karo stovį.

Sovietai Atkariavo Ge
ležinkelių Centrą ir Dar 

Kelis Miestelius
MASKVA, geg. 25.—Rau- 

donoji Armija, grumdama- 
si pirmyn su panaujintu ir 
padidintu smarkumu, štur
mavo ir užėmė vieną svar
bų geležinkelių mazgą ir 
dar kelis miestelius ir kai
mus Charkovo fronte, kaip 
teigia specialiai pranešimai 
iš mūšių laukų.

(Neapsakomai žiaurūs 
mūšiai tebesiaučia, ir pasak 
Associated Press, dar esą 
nematyt nusilpimo iš vienos 
ar antros pusės.)

Mūšiuose dalyvauja tiek 
daug orlaivių, kad jie už
temdo padangę, kaip rašo 
“Pravdos” korespondentai 
iš to nuolat liepsnojančio 
fronto.

Pastiprinti rusų gvardijos 
pulkai su tankais, pėstinin
kais ir automatiškais šau
liais sutriuškino kontr-ata- 
kavusius vokiečius, suardė 
jų liniją, šturmu prasimu
šė per stipriuosius priešų 
punktus ir užkariavo nau
jas pozicijas.

Sovietų kariuomenė, po 
dvylikos dienų neatlaidžių 
užpuolančių mūšių, sustipri
no savo plačius ir gilius lai
mėjimus .ir vėl pradėjo žy
giuot toliau pirmyn.

Vienoje dalyje Charkovo 
fronto raudonarmiečiai, nu
šluodami pirmiau vokiečių 
įvarytą kylį, užmušė 750 na
cių ir pagrobė kiekį jų ka
ro pabūklų.
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Maskva, geg. 25. — Rau
donoji Armija sunaikino vo
kiečius, kurie buvo įvarę 
kylį į Sovietų poziciją Char
kovo srityje, ir dabar rau
donarmiečiai, atgriebę ini
ciatyvą, vėl veda ofensyvos 
mūšius ir žygiuoja pirmyn 
Charkovo fronte, kaip pra
neša Associated Press, ame
rikiečių žinių agentūra. Tuo 
tarpu Sovietai veda įnirtu
sias apsigynimo kautynes 
prieš nacių tankus ir pėsti
ninkus Iziumo-Barvenkovos 
srityje, apie 75 mylios į pie
tų rytus nuo Charkovo.

(Kitas pranešimas teigia, 
jog Raudonoji Armija su
stabdė hitlerininkų ofensy- 
va Iziumo-Barvenkovos li
nijoj ir jau gana toli atme
tė vokiečius atgal toje sri- 
tyje.)

Sovietai atkariavo nuo 
naciu dar viena tvirtumą U v v
arti Charkovo.

Visų Tikybų Vadai Ragina Minėt 
Metinę Sovietų Kovos Sukaktį

Ir Teikt Jiems Paramos
□-----------------------New York. — Komitetas, 

susidarąs iš penkių žymių 
religinių vadų, išsiuntinėjo 
laiškus penkiolikai tūkstan
čių kunigų Jungtinėse Vals
tijose, prašydamas paskirt 
savo bažnyčiose šeštadienį, 
birželio 20 ir sekmadienį, 
birželio 21 kaip dienas Ru
sijai Paremti ir tuo būdu 
paminėti pirmųjų metų su
kaktį narsios Sovietų žmo
nių kovos prieš vokiečius 
užpuolikus.

Šiam komitetui pirminin
kauja vyriausias . vyskupas 
protestonų episkopalų baž
nyčios Amerikoje, H. Št. 
George Tucker, kuris taip 
pat yra garbes narys Reli
ginio Komiteto Rusijai Pa
gelbėti Kare. •

w Kiti nariai Rusijos Gel
bėjimo Dienų Komiteto yra 
dr. Luther A. Weigle, Yale 
Universiteto teologijos sky
riaus viršininkas ir Federa- 
lės Kristaus Bažnyčių Ta
rybos pirmininkas; dr. Is
rael Goldstein, Amerikos Si-, 
nagogų Tarybos pirminin
kas; dr. Howard Chandler 
Robbins, Generalės Teolo
gijos Seminarijos pirminin
kas, ir Dr. Henry Sloane 
Coffin, Union Teologijos 
Seminarijos pirmininkas.

Šio komiteto išsiuntinėti 
laiškai, nurodydami, jog 
birželio 22 d. yra pirma me
tinė sukaktis nuo nacių įsi
veržimo į Rusiją, sako, jog 
“Rusijos žmonėms reikia 
mūsų pagalbos šį pavasarį 
ir vasara.” v

(Švedai sako girdėję Mas
kvos radiją, kad vokiečiai 
traukia didžiulį skaičių tan
kų ir kanuolių į Smolensko 
frontą.)

Sovietinės jėgos padarė 
milžiniškų nuostolių na
ciams Iziumo-Barvenkovos 
linijoj ir grumiasi pirmyn 
per kalnus užmuštų vokie
čių.

Per dvi dienas raudonar
miečiai sunaikino 40 nacių 
tankų vien tik toje linijoje, 
o per tris dienas visai su
daužė bei pavojingai sužei
dė 110 iki 150 tankų tenai, 
kaip teigia “Pravda.”

Sovietų orlaiviai išlaiko 
savo pirmenybę prieš vokie
čius ir veda ofensyvos žy
gius prieš juos visame fron
te abelnai.

(New York. — Radijas 
pranešė, jog raudonieji la
kūnai neatlaidžiai naikina 
nacių kariuomenę ir jų po
zicijas Kerčo pusiausalyje.)

Tas komitetas siūlo spe- 
ciales pamaldas laikyti baž
nyčiose birželio 20 ir 21 d., 
daryti jose rinkliavas Rusi
jai paremti ir raginti baž
nyčių narius, kad padėtų 
savo parašus po “Laišu Su
žeistam Broliui Rusui.” ,Tas 
laiškas bus pasiųstas kartu 
su kroviniais vaistų, maisto 
ir drabužių, kuriuos laivas 
gabens Sovietams.

Laiškas, tarp kitko, sako: 
“Mūsų prijautimas ir pa
galba galės turėti didelės 
svarbos religiniam dalykui 
Rusijoje dabar ir ateityje.” 

Šio komiteto darbas yra 
suderintas su planais, ku
riuos vykdo kitas Rusijos 
rėmimo komitetas, kuriam 
vadovauja buvęs New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Alfred E. Smith, vienas žy
miausių katalikų vadų šioje 
'šalyje; C. C. Burlingham ir 
Thomas D. Tatcher, buvęs 
generalis Jungtinių Valstijų 
vyriausybės advokatas. Pa
starasis komitetas atsišau
kė visoj šalyj minėt birže-
lio 22 d. kaipo pirmameti- 
nę Rusijos gynimosi sukak
tį ir aukomis paremti jos 
kova.

Daugiau, kaip 20 valstijų 
gubernatorių ir 100 miestų 
valdybų jau išleido oficia
lius pareiškimus, šaukdami 
piliečius veikliai prisidėti 
prie to darbo.

London, geg. 25. — Anglų 
orlaiviai vėl bombardavo 
nacių punktus šiaurinėje 
Franci joje.

Didi Londono Demonstracija 
Pareiškė, jog Talkininkai 
Gali ir Turi Užpult Nacius

Kitas Masinis Susirinkimas Londons taip pat Reikalavo 
Antro Fronto prieš Hitlerininkus be Atidėliojimo

brooko laikraščiai. — Bea
verbrook neseniai buvo vie
nas iš svarbiųjų Anglijos 
ministerių. Jis, paskui at: 
vykęs Amerikon, kalbėda
mas New Yorke, reikalavo 
antro fronto prieš Hitlerį 
Europos sausumoje.

Tą pačią dieną Hippodro
me teatre įvyko ir kitas ma
sinis susirinkimas, kuris ra
gino talkininkus atidaryt 
antrą karo frontą vakarų 
Europoj. Jame dalyvavo 1,- 
400 žmonių.

Abiejuose susirinkimuose 
plevėsavo Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų vėliavos, iš
statytos lygiai žymiose vie
tose. Hippodrome mitingas 
taipgi buvo sušauktas per 
pasidarbavimą lordo Bea- 
verbrooko spaudos.

Abiejuose susirinkimuose

Anglijos Darbiečiai Ra
gina Atidaryt Antrą 
Karo Frontą Europoj

London. — P i r m a d ienį 
prasidėjo metinis suvažiavi
mas Anglų Darbo Partijos. 
Darbiečių vadai gavo dau
gybę reikalavimų nuo savo 
narių paveikt valdžią, kad ji 
atidarytų antrą frontą 
prieš Hitlerį “greitoje atei
tyje.”

Darbo Partija turi 168 
savo atstovus seime tarp 
611 atstovų iš viso.

Pranešama, jog lordas 
Strabolgi, vienas įtakingų 
partijos vadų, reikalavo, 
kad darbiečiai pasitrauktų 
iš Churhillio valdžios, jei
gu ji neatidarys naujo fron
to prieš fašistus Europoje.

Dauguma kitų Darbo 
Partijos vadų gamino rezo
liucijas vėl žadančias, jog 
ši partija veiks drauge su 
konservatais ir liberalais,; “Evening Standard” redak- 
kad laimėjus karą vadovy-; toriai, John Gordon ir Mi- 
bėje ministerio pirmininko chael Foot.
Churchillio. •----------------

Tarp rezoliucijų, įteiktų 1 
suvažiavimui Darbo Parti- i 
jos, yra ir šios: Patart vai-1 
džiai, kad vėl leistų išeidi-1 
net “Daily Workeriui,” už
draustam komunistų laik
raščiui, ir kad pakviestų 
Sir Stafford Crippsą su
grįžt į partiją.

fašistus Europoje dabar, šį 
milžiniška masini susirinki
mą sušaukė lordo Beaver- 

London. — Praeita sek
madienį 50 tūkstančių žmo
nių čia užplūdo Trafalgar 
Aikštę, demonstruodami ir 
reikalaudami, kad Anglija 
išvien su Amerika atidary
tų antrą karo frontą prieš 
sakė kalbas įvairių partijų 
žmonės, tame skaičiuje ir 
komunistai.

Willie Gallacher, komu
nistas Anglijos seimo atsto
vas, kalbėdamas Trafalgar 
Aikštės susirinkime, pareiš
kė:

“Mus įspėja, kad turime 
būti pasiruošę atremt prie
šų įsiveržimą Anglijon bile 
momentu. Bet jeigu naciai, 
turėdami tokių baisiai sun
kių darbų Rusijoj ir užim- 

I tuose kraštuose, gali įsi- 
| veržti į Angliją, tai mes ti
krai galime įsiveržti į Eu
ropos žemyną prieš juos. 
Laikas mums veikt yra da
bar.”
AMERIKOS KARIUOME-

NĖ, ATSIŲSTA ANGLI
JON NE SĖDĖTI

Hippodrome susirinkime 
kalbėdamas, lordas Strabol
gi, darbiečių vadas seimo 
lordu rūme, sakė:

“Aš netikiu, kad čia at
siųsti Amerikos kareiviai 
manytų, kad jie tapo atsiųs
ti tik tam, kad sėdėtų šiau
rinėje Airijoje ir lauktų, kol 
priešai užpuls Angliją. Mes 
nenorime kariaut prieš vo
kiečius Anglijoje, Škotijoje 
ar Wales’e. Mes norim prieš 
juos kariauti Vokietijoje.”

Strabolgi nurodė, kad vo
kiečiai galėtų būti imami 
kaip i milžiniškas reples, 
jeigu Anglija ir Jungtinės 
Valstijos užpultų nacius iš 
vakarų, kuomet Sovietų ar
mija smogia jiems iš rytų.

Hippodrome kalbėdamas, 
lordas Winser užreiškė:

“Jeigu mes sutelktume 
savo kariuomenę, pabūklus 
ir pastangas veikti arti sa
vo namų, nesklaidant jų po 
labai tolimas karo sritis, 
kaip kad dabar, tai būtų la
bai. labai naudinga Angli
jai.”

Čia taip pat sakė kalbas 
i lordo Beaverbrooko laik
raščių “Sunday Express” ir

BUS DRAFTUOJAMI 18- 
19 METŲ JAUNUOLIAI
Boston, Mass. — Genero

las L. B. Hershey, drafto 
direktorius, pareiškė, jog 
neišvengiamai bus imami 
Amerikos armijon ir jau
nuoliai nuo 18 iki 19 metų 
amžiaus. ,4
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Tift /ma Viską Nuo 
Visų Lygiai

Ateina visokių žinių iš Washinglono. , 
Kalbama apie padidintus taksus, apie 
rekvizavimą automobiliu karo reikalams 
ir 1.1.

Tegul valdžia ima viską, kas tik būti
nai reikalinga karo reikalams. Niekas 
negaili nei dolerių, nei automobilių, nei 
tajerių. Jau keli milijonai mūsų jaunų 
vyrų po ginklu. Kiti milijonai bus paim
ti. Tūkstančiai jau žuvo, dar žus gal 
šimtai tūkstančių arba net milijonai.

Tai ką gi reiškia prieš tai doleriai, au
tomobiliai, tajeriai!

Karą reikia laimėti, Hitlerį reikia su
mušti ir hitlerizmą nušluoti nuo žemės 
kamuolio — štai visų mūsų svarbiausia 
problema ir užduotis.

Tačiau štai ko mes, tie patys žmonės, 
reikalaujame: Kad karo našta būtų 
kraunama lygiai ant visų. Reiškia, kad 
būtų imama pirmiausia nuo tų, kurie tu
ri per daug, kuriems tie daiktai nerei
kalingi, arba kurie be jų gali apsieiti vi
sai lengvai. Jeigu iš darbininko bus at
imtas paskutinis šimto dolerių vertės 
automobilius, o bus palikta bent dvi 
puikiausios mašinos kapitalisto šeimai, 
tik todėl, kad jis turėjo pinigų nusipirk
ti ir turi ištekliaus jas palaikyti, tai bus 
neteisinga. Žmonės tą matys ir nervuo- 
sis. -Taip nebus galima* "žrpones suvieny
ti visuotinoms karo pastangoms.

Visi tie mūsų viršytos Washingtone 
turėtų apie tai rimtai pagalvoti.

Buvo visiems baisiai pikta, kai papras
tiems žmonėms davė kortas tik dėl trijų 
galionų gazolino, o mūsų kongresmanai 
ir senatoriai pasiėmė kortas su neribotu 
kiekiu gazolino. Čia jie davė labai pik
tinantį pavyzdį visai Amerikai. Jie pa
sirodė dideliais saumyliais.

Jeigu paprastas žmogus gali ištisą my
lią nueiti į darbą pėsčias, arba nuvažiuo
ti busu, tai dar lengviau gali senatorius 
iš hotelio nukiūtinti pėsčias į kongreso 
rūmus. Jeigu paprastam žmogui nebe
galima šventadieniais važiuoti pasivaži
nėti, tai taip lygiai gali pabuvoti namie 
arba išėjęs į parką praleisti laiką ir se
natorius su kongresmanu.

Reikia lygybės karo naštos nešime. 
Kai bus lygybė, tai visi ją su mielu no
ru neš ir nejaus didelio sunkumo.

Štai Mūsų Atsakymas Hitleriui
Gegužės 22 diena buvo didelė diena vi

sai Amerikai. Per tą vieną dieną buvo 
pabaigta statyti ir paleista į vandenį 27 
tavoriniai laivai. Jų bendra įtalpa siekia 
270,000 tonų. Jie bus panaudoti karo rei
kalams.

Admirolas Vickery pareiškė, kad su 
pabaiga 1943 metų bus pastatyta laivų 
su 28,000,000 tonų įtalpa!

Tai mūsų pramonės galybė! Tai mūsų 
atsakymas hitleriškiems barbarams, ku
rie yra pasimoję pavergti visą pasaulį!

dabar kongrese atstovauja Vito Marc- 
antonio, išrinktas ant Labor Party ti- 
kieto. Marcantonio yra Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo prezidentas.

Marcantonio užsitarnauja vėl būti iš
rinktu į kongresą. Jis nuoširdžiai veda 
kovą už visus paprastųjų žmonių reika
lus. Ponai jo labai neapkenčia ir dės vi
sas pastangas jam pakenkti rinkimuose. 
Bet New Yorko darbininkai pažįsta savo 
draugą ir dabos, kad Marcantonio būtų 
sugrąžintas į kongresą.

Šešių Šimtų Tūkstančių 
Darbo Armija

Baigė savo sesijas plieno darbininkų 
konvencija. Unijai vardas duotas United 
Steel Workers of America. Unijos pre
zidentu išrinktas CIO prezidentas Philip 
Murray. Vice-pirmininkais išrinkti Bit
tner ir Golden.

Unijos vadovybė gera, kovinga. 1,800 
delegatų nepadarė klaidos.

Plieno darbininkai gali didžiuotis: Jų 
unija turi apie 600,000 narių. Dar yra 
ir neorganizuotų. Unijos darbas bus su
traukti po savo vėliava visus plieno dar
bininkus.

Geriausio jai pasisekimo! Lietuviai, 
kurie dirba plieno pramonėje, turėtų iki 
vienam įstoti į United ^Steel Workers of 
America uniją.

Industrinės Nelaimės
Nacionalė Saugumo Taryba raportuo

ja, kad industrinės nelaimės padidėjo 25 
nuošimčiais. Kai darbai geriau eina, kai 
visi fabrikai dirba, aišku, daugiau dar
bininkų dirba ir nelaimių daugiau pasi
taiko. O tos nelaimės — susižeidimai ir 
užmušimai — trukdo pramonei, kenkia 
karo pastangoms.

Jau seniai pripažinta, kad didelė dau
guma industrinių nelaimių būtų išveng
ta, jeigu‘įmonių savininkai daugiau rū
pintųsi apsaugojimu savo darbininkų. 
Dauguma nelaimių paeina nuo to, kad 
savininkas nenori išleisti dolerį kitą ap
saugojimui darbininko.

Liaudis Reikalauja Antro Fronto
Jungtinių Valstijų paprasta liaudis 

geriau supranta mūsų kraštui pavojų, 
negu daugelis “karo strategų.” Aišku, 
kad dabar laikas pult Hitlerį, jo jėgas, 
kada Raud. Armija veda ofensyvą. Rodo
si, nei nepritinka kalbėti, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, tokios milžiniškos 
valstybės, tiek daug garsinę savo jėgas, 
negali kovoti už savo laisvę! Vienok to
kias pasakas skelbia tpli žmonės. Vieni 
iš jų tai daro tiksliai, nes jie nenori Su
vienytų Tautų, jų tarpe ir Amerikos ka
ro laimėjimo. Kiti tatai daro kokiais ki
tais sumetimais.

Amerikos liaudis reikalauja antro 
fronto. To reikalauja darbo žmonių uni
jos, to reikalauja masiniai susirinkimai, 
artistai, rašytojai, kuriems tik brangi 
laisvė. San Francisco mieste įvyko ma
sinis susirinkimas, kur 12,000 žmonių 
pasisakė už antrą frontą. Žymiausias 
Amerikoj artistas Charles Chaplin kal
bėjo susirinkime ir visu griežtumu sto
jo už antrą frontą.

Musų Naminis
Frontas

Nuskandinimas j a p o n ų 
krūzerių Koralų Jūroje, na
cių submarino sudaužymas 
prekybinio laivo Caribbean 
Jūroje, užėmimas Francijos 
salos Indų Okeane — tie vi
si karo įvykiai liečia kiek
vieną šeimą Amerikoje.

Pereitą savaitę Karinės 
Gamybos Taryba įsakė ma
žiau vartoti sekamų daiktų: 
kakao pupų, žalios kavos, 
baltų ir juodų pipirų, kve
piančių pipirų (allspice), ci
namono, gvazdikų, imbero 
(ginger), muškatinių riešu
tų (nutmeg) ir muškatinių 
žiedų (mace).

Turėsime apsieiti su ma
žiau šokoladiniu saldainiu, 
šokoladinio “aiskrymo,” pu
druotos kakao ir karštos 
kavos, ir mūsų kepsniai ir 
prievalgiai nebus toki sko
ningi ir vis dėl kovų jūrose.

Kakao pupas mes gauna
me iš Afrikos vakarinio pa
kraščio ir iš Brazilijos ir 
mes dabar neturime laivu 
pergabenimui tų reikmenų 
mūsų normaliams reika
lams. Kava gaunama iš 
Brazilijos ir kitų Lotynų 
Amerikos šalių ir dėl sto
kos laivų negauname, kiek 
reikalaujame. D a u g u m a 
mūsų kvepiančių šaknelių 
mums siunčiama iš Tolimų 
Rytų ir japonai uždarė ke
lius į Rytus.

sudėjus visą varį, kuris bu
vo suvartota tiem dalykam 
pereitą metą, būtų galima 
įtaisyti apie 40 naikintuvų.

Vis augantis reikalingu
mas daugiau žmogaus spė
kų (manpower) fabrikuose 
ir ūkėse ir fronte buvo įro
dyta pereitą savaitę. Joseph 
B. Eastman, Defense Trans
portation Direktorius, pra
šė aštuonių svarbiausių ge
ležinkelių p i e t v a kariuose 
sutvarkyti • jų darbininkų 
darbus taip, kad nesusidur
tų su žemdirbystės darbu. 
Jis prašė sutvarkyti jų pa
skirtus darbus nuo sausio 
per pavasarį ir ankstyvos 
vasaros mėnesius — kada 
nereikia tiek daug darbi
ninkų ūkėms ir ne rudenį, 
kada darbininkai bus užim
ti su derlium. Kitais žo
džiais, paskirstyti darbą ir 
padalinti darbo spėkas.

Washingtone

Chiniečių Gajumas ir Kovingumas :
Japonai ištaškė anglus Malajuje, Sin

gapore, Burmoje. Desėtkais tūkstančių 
juos paėmė nelaisvėn.

Bet štai, dabar, po užkariavimo Bur
iuos, japonai vėl tiesioginiai susikerta su 
chiniečiais. Garbė tiems chiniečiams. Ja
ponai juos puola, per keturius metus, bet 
nepajėgia su jais apsidirbti.

Jie laikosi puikiai. Jie priešui kerta 
skaudžius smūgius.

O kas būtų, jeigu chiniečiai būtų taip 
ginkluoti, kaip japonai!

Jo Vieta Jungtinių Valstijų 
Kongrese

Ateinantį rudenį bus kongresiniai rin
kimai. New Yorko Harlemo distriktą

Mokslininkai Šaukia Laimėti 
1942 Metais

Maskvoj įvyko Sovietų Sąjungos moks
lininkų konferencija. Jie priėmė pareiš
kimą šaukiant Anglijos, Amerikos ir kitų 
Suvienytų Tautų žmones į energingą ko
vą, kad dar šiemet sumušus hitlerizmą 
ir jo talkininkus ir išlaimėjus karą.

Akademikas V. L. Komarovas sakė, • 
kad Sovietų Sąjungos mokslininkai vis
ką, kas galima, padarys, kad Raudonoji 
Armija nesulaikomai eitų pirmyn, tol, 
kol priešas bus sumuštas. Jis ir kiti nu
rodė, kad dabar Suvienytos Tautos gali 
kirsti hitlerizmui smūgį iš užnugario, ati
darant antrą frontą.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Valdžios įsakymai užšaldė 
plieną, dabar Naminis Fron
das turės apsieiti be vario. 
WPB (Karinės Gamybos 
Taryba) išdavė tolesnį sura
šą daugiau, negu 100 civi
linių reikmenų, kuriuos ne
galima gaminti iš vario ar
ba jo priedinių produktų — 
nlisingio ir žalvario — po 
gegužės 31 d. Tas liečia 
Vieną iš mūsų reikalingiau
sių ir paprasčiausia varto
jamų daiktelių — paprastą 
spilkutę. Trečia dalis spil- 
kučių buvo gaminama iš mi- 
singio. Nuo dabar ji bus 
gaminama iš plieno ir kie
kis bus žymiai sumažintas. 
Kiti užšaldyti daiktai yra 
Kalėdų eglutei lemputės yra 
virvutės, kalnieriai sunims, 
rašymui plunksnelės ir mu- 
zikaliniai instrumentai.

Iš pirmo žvilgsnio neatro* 
dytų, kad galima daug ką 
sutaupyti, todėl, kad susto
jom vartoję varį pudros dė
želėse, lūpoms dažų dėželė
se, cigare tų uždegtukams, 
paveikslų rėmuose ir viso
kiems kitiems nereikalin
giems daiktams. Bet kartu

Daugiau, kaip šimtas ir 
trisdešimt milijonų ameri
kiečių dabar įstojo į karo 
pirmą bendrą paskirstymo 
programą — demokratiniš 
būdas garantuoti visiems 
lygiai pasidalinti reikalin
giausių daiktų. Atsargiai 
saugokite savo “ration 
books,” dabar jos užtikrina 
cukraus gavimą, bet toliau 
kitiems reikalams bus var
tojama. Gali gauti pusę sva
ro cukraus kiekvienam savo 
šeimos nariui per savaitę.

Washington, D. C. — Sa
koma, mūsų valdžios parei
gūnams ir diplomatams įsa
kyta lankantis vienoj am
basadoj ypatingai atsargiai 
ir išmintihgai elgtis.

Kuri bus ta ambasada?
Turbūt, nereikės aiškinti 

— Sovietų ambasada.
Kaip viena žurnalistė pa

reiškė: “Russia is at once 
our greatest hope and our 
greatest problem.”

Sovietų Sąjunga po karo, 
ši žurnalistė mano, galės 
dominuoti Europos konti
nentą, v

Nė viena Amerikos diplo
matinė problema neviršija 
Washington© valdžios pa
stangų dėl gerų ryšių su 
Sovietų Sąjunga ne vien da
bar, bet ir po karo — ypa
tingai po karo.

SSSR ambasada, sakoma, 
galėtų kasdien turėti užtek
tinai svečių, jei būtų laiko 
ir galimybių juos priimti. 
Visi diplomatai laiko sau 
svarbiu reikalu būti pa
kviestais į šią ambasadą.

Mūsų valdžios, armijos ir 
diplomatiniai p a r e i g ūnai 
taip jau skaito socialiai 
reikšmingu būti svečiais 
šios'- ambasados.

Jinai jau kviesta kalbėti 
moterų kliubams Washing
tone. Ji padarė labai gero 
įspūdžio, kalbėdama Moterų 
Nacionaliam D e m o k ratų 
Kliubui, atvirai pareikšda
ma, jog SSSR moterys ne- 
perstatomos: “žmona gar
saus to ar kito”... Mote
rys nepaisytų eiti klausyti 
moteriškės, kuri būtų tik 
žmona “žymaus ko nors.” 
Moterys pačios stengiasi 
pasižymėt, atsiekt ką svar
baus.

Madame Litvinov nesine- 
ša svarbaus diplomato žmo
na. Bet savo paprastumu, 
savo malonumu ir dėl to, 
kad anglų aristokratija 
Washingtone aukštai kai
nuojama, suvaidina svarbią 
rolę — daug padaro kėli
mui SSSR ir gerinimui 
Amerikos santikių su savo 
šalim.

Suprantama, Raudonosios 
Armijos narsumas ir galy
bė sudaro tam labai prie
lankias sąlygas.

Kainų Administracijos O- 
fisas prašo visų kantrumo, 
pakol nauja kainų kontrolės 
programa pradės veikti. O 
PA įrodo, kad “ilgai-tęsian- 
tis sėkmingumas mūsų pro
gramos reikalauja kiekvie
no vartotojo kuopilniausios 
kooperacijos.” OPA siūto ši
tą trijų punktų rodyklę šei
mininkėms, kurios nori su- 

I laikyti kylančias kainas.
(1) prieš liepos 1 d. apsi- 

' pažinkite su kainų patvar
kymais, ir kaip jie veikia;
(2) po liepos 1 d., galite 
pranešti laužymus į “War 
Price and Rationing Boar- 
dus;” ir (3) per visą karą 
susidėkite su kaimynais to
liau patęsti daiktus, kurie 
povaliai nyksta.

Sveturgimiai ir juodvei- 
džiai lošia svarbesnę rolę 
karo pastangose. Wisconsi- 
no firma, viena iš dešimt 
neseniai cenzūruojamų dėl 
diskriminacijos, pasakė pre
zidento Fair Employment

Sovietų ambasada yra 
puošniame name ant šešio
liktos Gatvės. Tai kaip ir 
palocius, bet ambasadorius 
su žmona užėmę tik 4 iš 32 
kambariu.

Maksimas Litvinovas, am
basadorius, visuomet labai 
užsiėmęs karo reikalais. 
Kas apsilanko čia ti^c socia
liam vizitui, tenka matytis 
su iambasadoriaus žmona 
Ivy Litvinov, kuri paeina iš 
garsios anglų intelektualų 
liberališkos šeimos.

Litvinovienė yra, rodos, 
paprasta moteriškė, bet pa
sikalbėjus su ja įgauni gi
laus įspūdžio.

Sakoma, kad Litvinovas 
nevažinėja kalbėti mitin
guose ir Sovietų rėmimui 
rengiamuose dėl dviejų 
priežasčių: a) Jis labai už
imtas; b) Jo žmona tą dar
bą gali dar geriau atlikti.

Practice komitetui, kad 
“darbiniu kai dabar bus 
samdomi pagal gabumą, ne
žiūrint rasės, spalvos, tiky
bos arba tautinės kilmės.”

Connecticut ir New York 
daugiau kaip tuzinas kom
panijų samdo prityrusius ir 
neprityrusius juodveidžius 
darbininkus dideliais skait
liais pirmu kartu.

WPB.

Žurnalistai ypatingai žin- 
geidauja Litvinovais. Kai 
kurie jų tikėjo tam melui, 
kad “Litvinovo žvaigždė 
užgęsus.” Buvo netgi gan
dų, kad Litvinovas sušau
dytas, kad ji pati ištremta 
ir 1.1.

Kada Amerikoje buvo 
skleidžiama tie melai, Lit
vinovas ėjo savo svarbias 
pareigas. Jo žmona gi Ura
lo srityje mokino studentus 
anglų kalbos. Jų sūnus Pa
vel yra aviacijos inžinie
rius. Jų duktė Tatiana yra 
dailės studente. Jie dabar 
eina savo svarbias pareigas 
Sovietų Sąjungoj.

Litvinovienė, sako, labai 
pasiilgus savo anūko, dvie
jų metų berniuko.

Litvinovai, turbūt, visų 
diplomatų labiausiai klausi
nėjami žmonės. Čionai Lit
vinovienė savo gabumais ir 
malonumu ir padaro labai 
daug gero savo šaliai, aiš
kindama daug dalykų, ku
rie arba buvo klaidingai 
amerikiečiams p e rstatyti, 
arba visai neperstatyti.

žurnalistas.

Kai nebuvo kainų kontroles, dažnai štorninkai paimdavo tiek už produktus, kiek 
norėdavo. Štai šiame atsitikime jauna, moteriukė turi sumokėti $6.35 už tik tiek 
maisto produktų. x

RIMUOTI TRUPINIAI
Nekalbėk neapgalvojęs,— 

Kvailos mintys greitai plau
kia.

Klaidos tam nesikartoja, 
Kas patyli ir palaukia.

Jeigu biznis baisiai smun
ka,

Skolininkai ima barti, 
Būk kantrus, palauk “ra- 

tunko,”
Bet nebėk kur pasikarti.

DU ŠYKŠTUOLIAI
Du šykštuoliai susitikę, 
Žiūri viens kitam į plikę: 
Jiems norėtųs prasitart, 
Kad reikėtų išsigert, 
Bet mintis jiem galvas su

ka:
Gelbėk savo dešimtuką.

VABZDYS
Mokytojas: — Kaip vadi

nasi tas vabzdys, kurio dė
ka tavo mama dėvi šilkinę 
suknelę?

Mokinė: — Mano papė, 
ponas mokytojau.

Prof. Krienas.
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Vice-Prezidentas Wallace
Apie Didžiuosius Mūsų 

Karo Siekimus
Suvienytų Valstijų karo sie

kiai buvo išaiškinti vice-pre- 
zidento Wallace ypatingai su
jaudinančio j kalboj, neseniai 
pasakytoj New Yorko mieste.

“Mes kovosime dėl visuoti
nos taikos, kaip ir dėl visuoti
nos pergalės,“ jis sakė. “Se
nesnės tautos turės privilegiją 
padėti jaunesnėm tautom pra
kirsti industrializmo taką, bet 
neturi būti nei militarinio nei 
ekonominio imperializmo.’’

Vice-prezidentas davė var
dą šiam pasaulio sąjūdžiui 
Žmonių Sukilimo.

žvelgdamas atgal i 1918 m., 
jis pareiškė:

“Mes nepastatėm Taikos Su
tarties ant pagrindo žmonių 
Sukilimo doktrinos. Mes ne
bandėm visa širdžia sudaryti 
pasaulį, kur būtų laisvė nuo 
skurdo visiems žmonėms. Bet 
pagal mūsų pačias klaidas, 
mes daug išmokom, ir po šiuo 
karu mes būsim pozicijoj su
naudoti mūsų patyrimus suda
ryti pasaulį, kuris bus ekono
miniai, politiniai, ir, aš tikiu, 
spiritualiai tvirtas.“

Vice - prezidentas perspėjo, 
kad vasara ir ruduo 1942 m. 
bus kritiškiausias karo laikas. 
Kada Hitleris bandys pravesti 
savo paskutinį desperatišką 
smūgį dėl pasaulio pavergimo. 
Jis pareiškė, kad įvykiai atei
nančių kelių mėnesių, nors 
bus labai blogi, tik paskatins 
mūsų norą įvykdinti visuotiną 
pergalę šiam išlaisvinimo ka
re.

Vice - prezidento Wallace 
kalbos sutrauka seka:

“Mes, kurie formaliu arba 
neformaliu būdu atstovaujame 
daugumą pasaulio laisvų žmo
nių, atjaučiam milijonams vi
sose tautose, kurie turi laisvę 
savo sielose. Mes turime tiktai 
vieną tikslą — parodyti tiems 
milijonams kituose kraštuose, 
kad čionai, Su v. Valstijose, 
yra 130 milijonų vyrų, moterų 
ir vaikų, kurie yra šiame ka
re ligi pabaigos. Mūsų Ameri
kos žmonės visiškai pasiryžę 
kariauti ligi jie galės užduoti 
smūgius, kurie užtikrins, visiš
ką pergalę ir kartu išloš nau
ją dieną tiems, kurie myli lais
vę visur šiame pasaulyje.

“ši kova yra kova tarpe pa
vergto pasaulio ir laisvo pa
saulio. Taip, kaip Suv. Valsti
jos 1862 m. negalėjo pasilikti 
pusiau vergais pusiau laisvais, 
tai taip ir 1942 m. pasaulis 
turi padaryti sprendimą dėl 
visuotinos pergalės, vienu bū
du arba kitu.

“Per metus, žmonės Suv. 
Valstijų tvirtai žengė priekin 
demokratijos praktikoje. Per 
visuotiną (universal) švietimą 
jie dabar gali rašyti ir skaity

Australijoje amerikiečiai kareiviai marguoja. Visai naturališka, kad šitie jauni 
vyra pamatę ant šaligatvio tris jaunas merginas, visi j jas sužiuro.

ti ir formuoti savo nuomones, 
j Jie išmoko, ir dar mokosi, ga
mybos meną — t. y. kaip už
sidirbti pragyvenimui. Jie iš- 

'moko, ir dar mokosi, savival
dybes.

Pasaulis Žengia Pirmyn . . .

“Kada laisvę mylinti žmo- 
lnės žengia pirmyn, kada ūki- 
1 ninkai turi progos pirkti že
mės prieinamomis kainomis ir 
parduoti jų žemės produktus 
per savo organizacijas, kada 

.darbininkai turi progos įsteigti 
unijas ir per jas derėtis kolek
tyviai ir kada vaikai visų žmo
nių turi progos lankyti mokyk
las, kurios mokina juos teisy
bės tikro pasaulio, kuriame 
jie gyvena — kada šios pro
gos visiems prieinamos, tada 
pasaulis žengia pirmyn.

“Bet šalyse, kur gabumas 
rašyti ir skaityti neseniai įgy
tas, ir kur žmonės neturėjo il
go patyrimo save valdyti jų 
pačių galvojimu, tenai dema
gogams nesunku vystytis ir 
užnuodyti galvojimą paprasto 
žmogaus, kad panaudojus sa
vo juodiems tikslams.

Gryžimas i Tamsumą
“Per nacių vadus šėtonas 

dabar bando viso pasaulio pa
prastą žmogų vesti atgal į ver
giją ir tamsą. Nes nuoga tei
sybė yra, kad tas baisumas, 
kuri naciai mokina, yra pačio 
velnio tamsi tikyba. Taip ir 
doktrina, kad viena rasė arba 
klasė yra iš prigimties aukš
tesnė ir kad visi kiti turi būt 
vergais.

Žmonių Sukilimas (Revo
liucija)

“Laisvės kelias per paskuti
nius 15.0 metų buvo ilgai tę
siantis žmonių sukilimas. Šioj 
Didžiojoj Revoliucijoj žmonių, 
buvo Amerikos Revoliucija iš 
1775 m., Prancūzų Revoliuci
ja iš 1792 m., Lotynų Ameri
kos revoliucijos Bolivaro lai
ku, Vokiečių 1848 m.,- Rusų 
Revoliucija 1917 m. Kiekvie
na revoliucija, arba sukilimas, 
kalbėjo už paprastą žmogų 
krauju karo lauke. Kai ku
rios peržengė ribas. Bet svar
bus dalykas yra tas, kad žmo
nės apgraibomis slinko prie 
šviesos. Daugiau iš jų išmoko 
galvoti ir dirbti kartu.

“žmonių sukilimas siekia 
taikos, o ne maišto. Bet jeigu 
paprasto žmogaus teisės yra 
atakuojamos, tada pasirodo 
tokis žiaurumas, kurį galime 
prilyginti prie meškos, neteku
sios savo mažiuko.

“žmonija žengia prie pil
nesnės laisvės, negu pasaulio 
laimingiausi žmonės dar ligi 
šiol patyrė.

“žmonija savo tūkstantme
tiniame ir revoliuciniame sie

kimo prie įrodymo čionai že
mėje to kilnumo, kuris randa
si kiekvienoj sieloj, laiko už 
savo ‘credo’ Keturias Laisves, 
kurias prezidentas Roosevel- 
tas paskelbė savų pranešime 
kongrese sausio 6 d., 19 11 m.
šios Keturios Laisvės yra pati gamybos kova.
šaknis sukilimo, už kurį Suv. 
Tautos dabar kovoja. Mes, ku
rie gyvename Suv. Valstijose, 
galime manyti, kad nieko nėr 
revoliucinio apie laisvę tiky
bos, laisvę žodžio, ir laisvę 
nuo baimės slaptos policijos. 
Bet kada mes pradedam gal
voti, ką reiškia paprastam 
žmogui būti laisvu nuo skur
do, tada mes žinome, kad re
voliucija paskutinių 15() metų 
dar nebaigta, nei čia Suv. 
Valstijose, nei kitose pasaulio 
šalyse. Mes žinome, kad ši 
revoliucija neauštos, pakol 
nebus atsiekta užtikrinimas 
prieš skurdą.

“Ir dabar, kada mes prade
dame įvykdinti Keturias Lais
ves šioje žmonių revoliucijoj, 
aš norėčiau kalbėti apie ketu
rias pareigas:

“Pareiga gaminti ligi aukš
čiausio laipsnio.

“Pareiga transportuoti kuo- 
greičiausia į karo liniją.

“Pareiga kovoti pagal aukš
čiausią mūsų išgalę.

“Pareiga įvykdyti taiką — 
teisingą, mielaširdingą, amži
ną.

“Ketvirta pareiga inspiruo
ja visas anas tris.

Pokarinis Šimtmetis
“Buvo kalbama apie ‘Ame

rikos šimtmetį.’ Aš sakau, kad 
šimtmetis, į kurį mes žengia
me — šimtmetis, kuris atsiras 
po šio karo — gali būti ir turi 
būti šimtmetis paprasto žmo
gaus. Visur paprastas žmogus 
turi išmokti savo rankomis 
statyti jo industrijas praktišku 
būdu. Visur paprastas žmogus 
turi išmokti padauginti savo 
produktyviškumą taip, kad jis 
ir jo vaikai galutinai galės 
atmokėti pasaulio susiedijai 
už viską, ką jie gavo!

“Nei viena tauta neturės 
Dievo duotą galę išnaudoti ki
tas tautas. Senesnės tautos tu
rės privilegiją padėti jaunes
nėm tautom prakirsti indus
trializmo taką, bet neturi būti 
nei militarinio nei ekonominio 
imperializmo.

“Tarptautinės sutartys, ku
rios tarnauja Amerikos godu
mui ir vokiečių noras būti ga
lingais, turi išnykti.

“Taip, ir kada taika įvyks, 
pilietis vėl turės, pareigą, 
aukščiausią pareigą, pašvęsti 
savo interesus didesniems in
teresams bendrai gerovei. Tie, 
kurie rašys taiką, turi pagal
voti apie visą pasaulį. Negali 
būti privilegijuotų žmonių.

“Jeigu mes pilnai tikime, 
kad kovojame už žmonijos 
taiką, tada viskas pasidaro 
lengva. Gamyba, taip — bus 
lengva gamybą pravesti be 
streikų ir sabotažo, gamybą su 
pilna kooperacija darbo ir 

proto, entuziazmas ir energija
nenuilstančiai veiks diena iš 
dienos. Hitleris žino, kaip ir 
mes, kurie dalyvaujame Kari
nės Gamybos Tapybos susirin 
kimuose, kad mes či mai Su v. 
Valstijose pradedame laimėti 

U.S.A. Nekenčia KaTo, Bet . . .

“Mažai galiu sakyti apie 
pareigą kovoti. Vieni sako, ir 
Hitleris mano, kad Amerikos 
žmonės suminkštėjo paskuti
nėj kartoj, feisybė, kad Ame
rikos jaunimas neapkenčia ka
ro. Bet dėl to fakto, ir todėl, 
kad Hitleris ii Vokietijos žmo
nės simbolizuoja karą, mes 
kovosime, su nenudstamu en
tuziazmu, pakol karas arba 
galimybė karo bus prašalinta 
iš šios planetos.

“Amerikos žmonės visuo
met turėjo drąsą, n turės. Mes 
visi žinome pasaką a p e bom
bonešio pilotą Dixc n, radijo 
vyrą Gene Aldrich ir ordnance 
vyrą Tony Pastulą. Amerikie
čiai savo vaikams per gent- 
kartes pasakos apie šių vyrų 
narsumą. Per 34 dienas šie vy
rai gyveno mažame laivelyje 
jūroje. Neturėjo jokio maisto, 
tik ką iš jūrų teko paimti, jie 
turėjo tik vieną kišeninį peliu
ką ir pistolių. Galų gale jie 
pasiekė nežinomą salą. Nežiū
rint kentėjimo ir silpnumo, be 
drapanų ir be batų, kareiviš
kai stojo ant salos, sakydami, 
‘jeigu čionai yra japonų, eisi
me kaip vyrai, neslinksime.’

“Amerikos kovojantieji vy
rai ir visi Suv. Valstijų kovo
jantieji vyrai turės iššaukti jų 
visą narsumą per sekamus ke
lis mėnesius. Esu tikras, kad 
vasara ir pavasaris 1942 m. 
bus mums visiems kritiškiau
sias laikas. Hitleris, kaip 
kumštininkas, kuris negali iš
vengti ‘knockouto,’ renka jo 
liekamas jėgas paskutiniam 
desperatiškam kirčiui.

Netikėta Ataka
“Galime būt tikrais, kad 

Hitleris ir Japonija susiben- 
drins atlikti netikėto dalyko— 
gal Japonija atakuos Alaska 
arba mūsų šiaurės vakarus tuo 
pačiu laiku,, kada Vokietijos 
transportiniai lėktuvai skris iš 
Dakar vesti ir sustiprinti vo
kiečių sukilimą Lotynų Ame
rikoj. Kaip ten nebūtų, psy- 
chologinis ir sabotažo ofensy- 
vas Suv. Valstijose ir Lotynų 
Amerikoj įvyks kelioms savai
tėms prieš arba tuo pačiu lai
ku su militariniu ofensyvu.

'‘Mes turime dėti ypatingas 
pastangas užsmaugti penktą 
koloną Suv. Valstijose, kuri 
bandys susabotažuoti ne tik 
mūsų karo pabūklų, įstaigas, 
bet kas svarbiau — mūsų pro
tus.

• “Konvulsyvės past angos 
mirštančio pasiutėlio bus to
kios didelės, kad kai kurie 
žmonės apsiriks, manydami, 
kad padėtis tikrai bloga, kada 
iš tikro jis gerėja. Sekančių 
kelių mėnesių įvykiai tik pa
didins mūsų pasiryžimą įvyk
dyti pilną pergalę šiame iš-'
laisvinimo kare.

“Su mūsų įsidrąsinimu dėl 
aukščiausios pastangos šioje 
hemisferoj, neturime užmiršti 
heroizmo pavergtųjų Europo
je ir Azijoj, ar tai kalnuose 
Jugoslavijos, ar fabrikuose 
Čechoslovakijos ir Francijos, 
ar ūkėse Lenkijos, Danijos, 
Olandijos, Belgijos, tarpe jū
reivių Norvegijoj arba oku
puotų vietų. Chinijoj ir olandų 
Rytų Indijoj. Visur žmogaus 
dvasia įrodo tironui, kad pa
vergimas kūno neišbaigia pa
sipriešinimo.

“Negali būti pusiau pastan
gų. Amerikos — šiaurės, Pie
tų, Rytų, Vakarų ir Vidurva- 
karių — žmonių pasiryžimas 
yra dėl ^visuotinos pergalės.

“Kompromisas neįmanomas. 
Mes nenustosime, pakol visos 
aukos nacių ir japonų bus ne
išlaisvintos. Mes kariausime 
dėl visuotinos taikos, kaip ir 
dėl visuotinos pergalės.’’

Detroit, MichT^- Fordo 
automobilių kompanija ne
užilgo pradės daugmeniškai 
Statyt didelius keturmotori- 
nius bombinius orlaivius.

Buvusioj’ automobilių dirbtuvėje Packard, kur dabar gaminami orlaiviai, darbi
ninkai turi pažymėję ant lentos, kiek pagamino pirmiau ir kiek turi pagaminti šią 
savaitę. ..............................................

Skaitytojų Balsai
MŪSŲ KVISLINGAI

Nuo dienos atvykimo buvu
sio Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos į Ameriką lietu
vių taip vadinama “ištikima’’ 
spauda kasdien vis labiau ir 
labiau puola Tarybų Sąjungą 
už prijungimą Lietuvos. Ka
dangi šitas puolimas ant So
vietų nepadarė ant žmonių 
p a g eidaujamo įspūdžio, tai 
griebtasi kitokio į r a n kio : 
skleidimo nepamatuotų, nuo
dijančių protą paskalų, visame 
prieštaraujančių t i krenybei; 
užgaunančių net Amer. Jung
tinių Valstijų valdžią, kuriai 
daugumas lietuvių yra prisie
kę būti ištikimais. Be pagrin
do ir reikalo pulti bent kurį 
iš Amerikos sąjungininkų reiš
kia savo šalies ištikimybės 
laužymą, kas savaimi yra nu
sižengimas, baudžiamas šios 
šalies įstatymais.

Pastaruoju laiku “Naujie
nos,’’ “Keleivis,“ “Dirva,“ 
“Vienybė,“ “D a r b įninkąs,“ 
“Amerikos Lietuvis,“ “Tėvy
nė“ ir daugelis kitų lietuvių 
laikraščių spausdina ilgus są
rašus Sovietų “aukų,“ išvežtų 
gilumon Sovietų Rusijos. Skel
biama, kad Sovietų valdžia iš
trėmus! visus tuos Lietuvos pi
liečius, kurie yra užsispyrę 
ginti savo šalies nepriklauso
mybę. Suprask, Smetonos val
doma Lietuva buvo nepriklau
soma !

Jeigu taip ir būtų, kaip sme
toninė, socijalistų ir kunigų 
spauda skelbia, tai kuo patei
sinamas nesenoj praeityj Lie
tuvos valdžios pasielgimas Vil
niuj ir Klaipėdoj? Lietuvos 
valdžia nėra nei kame geres
niu pavyzdžiu atsižymėjusi: 
visuomet vadovavosi obalsiu, 
kad tikslas pateisina Įrankį.

Imkime kad ir patį “atga
vimą” Lietuvos sostinės Vil
niaus. šis miestas su apygar
da lietuviams buvo grąžintas 
1920 , metais. Lietuvos sostinę 
išlaisvino Raudonoji Armija ir 
be jokių ypatingų išlygų su
grąžino lietuviams. Kuomet 
Lietuvos valdžia atsikraustė į 
Vilnių ir bandė savo tvarką 
įvesti, tai susidūrė su labai di
deliais keblumais. Nei pačia
me. Vilniuje, nei apskrityj nie
kas nekalbėjo lietuviškai, o iš 
naujai iškeptų Lietuvos valdiš
kų pareigūnų retas kuris mo
kėjo lenkų kalbą. Todėl Lietu
vos valdžia Kaune nusprendė, 
kad Vilniuj visose valdiškose 
įstaigose — teismuose, mokyk
lose, net bažnyčiose būtų tuo- 
jaus įvesta lietuvių kalba ir 
kad užimanti valdiškas vietas 
pareigūnai be atidėliojimo mo
kytųsi lietuvių kalbos arba at
sistatydintų. Tai buvo valdžios 
reikalavimai, panašiu kuriems 
dar kaip pasaulis stovi niekas 
niekur negirdėjo. Nenuostabu, 
kad vilniečiai naujos valdžios 
nerėmė ir nekentė. Daėjo to, 
kad kaimiečiai už savo prekes 

reikalavo užmokesčio lenkų 
pinigais, gi Lietuvoj vartoja
mų ostmarkių nei į rankas ne
norėjo imti.

Tai tiktai vienas pavyzdys. 
Bet eikime toliau. Kuomet vil
niečiai tiesiog nepakenčiamų 
aplinkybių verčiami kreipėsi į 
savo ištikimą “dieduką” Juo
zą Pilsudskį, tai tas nieko ne
laukęs tuojaus paskyrė gene
rolą želigovvskį, kad be ati
dėliojimo organizuotų liuosno- 
rius ir kuogreičiausia eitų iš
laisvinti Vilnių nuo lietuviškos 
“cholotos.“ Gen. zeligowskis 
iš istoriškos sostinės išvijo lie
tuvius spalio 8 d., 1920 m.

Lietuvos valdiški pareigū
nai, grįžę atgal į Kauną spa
lio 9 d., 1920 m., sukėlė di- 
džiausį lermą ryšium su tuo 
“netiesiotu“ Vilniaus užgrobi
mu. Ir iki pačiam Lietuvos pri
jungimui prie Tarybų Sąjun
gos smetonininkai ir “vilku
čiai“ vienval šaukė: “Mes be 
Vilniaus nenurimsim!“ Taigi 
istorija liudija, kad lietuviai 
atgavo Vilnių per smetoninin- 
kų dergiamąją Raudonąją Ar
miją. Patys lietuviai savo sos
tinės palaikyti ir apginti nesu
gebėjo.

Kaip gi Klaipėda buvo už
kariauta ir “išlaisvinta“? Ko
kiomis tarptautiškomis teisė
mis vadovautasi, kuomet įvy
ko įsiveržimas į Klaipėdos 
kraštą? Pažiūrėkime arčiau į 
1923 m. įvykius, kuomet “su
kilo“ klaipėdiečiai. Teisybė, 
Klaipėdos krašte, išimant pa
tį Klaipėdos miestą, buvo aps
čiai lietuviškai kalbančių žmo
nių. Tačiau prieš tuo laiku vo
kiečių užvestą Klaipėdos kraš
te tvarką žmonės nesiprieši
no, nors už sukilimą buvo 
daugybė agitatorių. Galų ga
le lietuviai liuosnoriai, po va
dovybe Jono Budrio, peržengė 
rubežių ir ėjo ant Klaipėdos 
miesto. Užimti Klaipėdą pa
vyko be didelių sunkenybių, 
nes Klaipėdos apsauga susidė
jo iš nedaugiau kaip 200 fran- 
cūzų kareivių. Kuomet Klaipė
da jau buvo “išlaisvinta,“ tai 
lietuviai liuosnoriai pasigedo 
savo vado, Jono Budrio. Pa
gal vieną iš “partizanų,“ jiems 
ėmė net porą dienų pakol su
rado savo vadą — restauraci
joj besilinksminantį.

Tai ne viskas. Klaipėdos 
mieste, kaip ir Vilniuj, mažai 
kas lietuviškai kalbėjo, o at
siųsti iš Lietuvos pareigūnai 
(mat, Kauno valdžia Klaipė
dos lietuviams nepasitikėjo) iri 
prezidento paskirti gubernato
riai ne tiktai vokiečių kalbos! 
nemokėjo, bet apie krašto vai-' 
dymą jokio patyrimo neturė-1 
jo. Kuo ilgiau valdė, tuo la
biau Klaipėdos gyventojai ne
rimo. Gubernatorius Navakas 
patraukė su viršum 100 val
džios priešų kriminalėn atsa
komybėn ir visi kaliniai nu
vežti Kaunan buvo nuteisti ar

ba mirties bausme, arba dau
gelio metų kalėjimam Vienok 
Smetona apsidairęs, pagalvo
jęs, gerokai apsvarstęs reika
lą, visų mirties bausmę pakei
tė kalėjimu.

Galų gale pats Hitleris Sme
tonos režimui padarė galą. Pa
sikvietęs Lietuvos atstovus į 
Berlyną jiems pasakė, kad 
Klaipėda yra Vokietijos mies
tas, bet taipgi .pastebėjo, kad 
jisai į lietuvius žiūri, kaipo į 
savo žmones ir kad jisai nie
kad neįeisiąs bent kokiai kai
myniškai šaliai Lietuvą pulti, 
arba ją pavergti. Šituos jaut
rius žodžius tiktai vieni smeto
niniai diplomatai suprato ir ži
nojo, kad tie žodžiai nukreipti 
prieš Sovietų Sąjungą. Smeto
na su Hitleriu susibičiuliavo. 
Ir šita proga Hitleris visą sun
kią naštą nuėmė nuo nusenė- 
jusio Smetonos pečiu. Su pa- 
gelba smetonininkų įsiveržė į 
Lietuvą, pavergė jos žmones, 
Lietuvos vardą nuo žemlapio 
nutrynė ir pavergęs ir kitas 
Pabaltijos valstybes Hitleris 
pavadino tą kraštą “Ostlan- 
du.“

Išreiškimui savo “meilės“ 
Lietuvai, Hitleris leidžia lietu
viams priimti Vokietijos pilie
tybę, arba, su jo išlygomis ne
susitaikant, lietuvei varomi į 
Vokietijos gilumą sluhkius dar
bus dirbti. Ir lietuviams su 
Antanu Smetona pryšakyje 
nieko kito nelieka daryti, kaip 
rankas iškelti ir šaukti: “Heil 
Hitler!”

Dėlto, kad lietuviai, Ameri
kos piliečiai, nesuprastų, kas 
su Lietuva atsitiko, kas Lietu
vą pardavė, smetonininkai ir 
jų bendrakeleiviai skelbia kie
no tai vardus ir pravardes, 
neva išvežtų į Sovietų Sąjungą 
už tai, kad jie drįso ginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Tų prasimanytų “kankinių” 
vardai ir pavardės parduoda
mos Lietuvos G e n e r alinio 
Konsulato, New Yorke, už $5 
arba $10 už sąrašą, ir kurie 
gaminami pačio konsulo rašti
nėj. Tų “kankinių“ vardai ir 
pavardės sakoma, surenkami 
Raudonojo Kryžiaus pareigū
nų Rusijoj.

Kadangi toks sekimas “kan
kinių“ būtų priešingas Raudo
nojo Kryžiaus etikai, tai gali
ma įsivaizdinti, iki kol smeto
nininkai daėjo: ne tiktai klai
dina ištikimus Amerikos pilie
čius, bet tiesiog kursto žmo
nes prieš Jungtinių Valstijų 
valdžią ir jos rėmėjus ir są
jungininkus !

Toks tai pasitarnavimas An
tano Smetonos Lietuvai ir taip 
tai jis gina Lietuvos nepriklau
somybę! J. v. Pilietis.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS ••••• 4 — 29 — 42   20

(Tąsa)
“Mes jaučiame, kad Sovietų Sąjungos 

ir fašizmo karas bus baisus ir žiaurus. 
Fašizmo bjauriausia neapykanta yra nu
kreipta labiausiai prieš sąmoningus dar
bininkus. Fašistai į Sovietų Sąjungą žiū
ri, kaip į baisiausį priešą. Fašistai jau 
dabar šaukia prieš komunistus savo va
karykščius priešus karan. Fašistai jau 
pirmą užpuolimo naktį žudė Kauno, Ki
jevo, Odesos ir kitų miestų ramius civi
lius žmones.

“Bet Hitleris apsirinka, kada jis mano 
nugalėti Sovietų Sąjungą. Fašizmas, už
puldamas Sovietus, tuo pat kartu pasira
šo savo bjauraus viešpatavimo mirties 
dekretą!...

“Šis karas neišvengiamai turės iššauk
ti darbo žmonių didesnę veiklą prieš fa
šizmą Vokietijoj, Italijoj, Francijoj, Bal
kanuose, Belgijoj, Holandijoj, Lenkijoj 
ir Danijoj. Ir ta darbo žmonių veikla, 
sujungta su Raudonosios Armijos jėgo
mis turės padaryti Hitlerio ir Mussoli- 
nio, Rumunijos ir Finliandijos fašistų 
viešpatavimui galą. Tas turės kartą ant 
visados paliuosuoti žmoniją nuo drebė
jimo, kad, jeigu ne šiandien, tai rytoj 
brutališkas fašizmo tigras ją užpuls!

“Pažangios Amerikos lietuvių visuo
menės uždavinys: dar energiškiau, dar 
smarkiau kovoti prieš fašistus, Hitlerio 
agentus, veikiančius mūsų krašte!”

Pora dienų vėliau dienraštis “Laisvė’’ 
davė redakcinį: “Dėl žinių iš Karo 
Fronto,” kur, tarpe kitko, pilnai teisin
gai rašė:

“Šis karas yra nepaprastas ne tik tuo- 
mi, kad jo frontas driekiasi per arti du 
tūkstančius mylių, bet ir todėl, kad j 
šį karą tapo įvelta darbo žmonių šalis, 
—Sovietų Sąjunga—kurią užpuolė Ber
lyno barbariški niekšai.”

Ir nurodęs į tai, kiek buvo melų lai
ke Finliandijos provokacinio karo prieš 
Sovietus, rašė:

“Bet jau pati karo pradžia parodo la
bai daug panašumo į tai, ką mes sako
me: komercinė spauda, radijo komenta
toriai ir kiti ‘karo strategai’ yra pasi
ruošę bjaurioti Sovietų Sąjungą, Raudo
nąją Armiją ir visą Sovietų liaudį. Jie, 
mat, Sovietų Sąjungos nepakenčia tiek 
pat, kaip ir Hitleris.

“Be to, Hitleris turi pasamdęs agentų, 
kurie bandys daug dalykų pūsti apie jo 
‘laimėjimus,’ nors tų laimėjimų gali nie
kad ir nebūti. Tų agentų yra daug ir lie
tuviuose.

“Taigi ir vėl prakiurs melų maišai, — 
su melais fašizmo agentų seilės fonta
nais trykš.

“Mes ir vėl turime būti labai atsargūs!
“Mes esame įsitikinę, kaip jau nurodė

me ne kartą, kad Raudonoji Armija, 
Raudonasis Orlaivynas, Raudonasis Lai
vynas, visa Sovietų liaudis yra nenugali
ma. Mes esame įsitikinę, kad Hitleriui 
galą padarys tik Sovietų Sąjunga!”

Kaip gyvenimas parodė, tai dienraštis 
“Laisvė” pilniausiai numatė, kaip karas 
eis ir kaip susigrupuos jėgos. Net ir ta
da, kada Vokietijos, Japonijos, Italijos 
fašistai ir jų talkininkai užpuolė Ameri
ką, net ir tada, kada tie nevidonai pasi
kėsino ant mūsų laisvės ir gyvybės, Ame
rikoj vis dar randasi spaudos, o ypatin
gai lietuvių tarpe, kuri garbina barba
riškus fašistus ir trokšta jų pergalės, 
kuri visaip niekina Sovietų Sąjungą, tą 
galingiausį Amerikos apgynėją.

* * *

KARO “SPECIALISTAI”
Kada nacių Vokietijos ir jos talkinin

kių prasidėjo karas prieš Sovietų Są
jungą, tai subruzdo spėlioti laikraščiai, 
įvairūs karo žinovai ir specialistai, kaip 
jis eis, kaip jis baigsis. Visi pripažino 
vieną faktą, kad tai bus milžiniškos ko
vos, dar žmonijos istorijoj negirdėti mū
šiai, dalyvaus taip daug kareivių' ir įvai
riausių ginklų, kaip niekados pirmiau 
nedalyvavo. Tai bus titaniški mūšiai.

Bet Amerikoj veik visi tie laikraščių 
karo specialistai spėliojo, kad Hitleris 
bus pergalingas, kad Raudonoji Armija 
bus sumušta. Vieni iš jų buvo taip labai 
paveikti Hitlerio “nesulaikomos” ir jo 
“pergalingos” armijos, jo laimėjimų 
Norvegijoj, Holandijoj, Belgijoj, Lenki
joj, Francijoj, kad jau jie netikėjo, kad

gali rastis pasaulyj jėga, kuri gali sulai-’ 
kyti Hitlerio armiją. Kiti visada su pa
nieka žiūrėję į Sovietų Sąjungą — nie
kaip negalėjo suprasti to, kokią milži
nišką jėgą sudaro Sovietų Sąjungos liau
dis, Raudonoji Armija, Orlaivynas ir 
Laivynas. Jie skaitė Francijos armiją 
“geriausia pasaulyje” ir tai Hitlerio su
mušta į 19 dienų, tai jų nuomone Rau- 

v donoji Armija turėjo pralaimėti karą 
dar į trumpesnį laiką.

Mes čia nei nemanome atkartoti tas 
visas negudrias ir dažnai labai paikas 
tų karo “specialistų” išvadas. Mes pri- 
vesime tik keletą pavyzdžių.

, “New York Times” karo specialistas 
ponas Hanson W. Baldwin rašė, būk So
vietų Sąjunga turi tik nuo 2,500 iki 4,000 
karo orlaivių, kad ji būk gali išstatyti 
apie 3,000,000 armiją, kad jos karo lai
vyną sudaro “vienas senas šarvuotis, 7 
kruizeriai, 20 naikintojų, 40 submarinų” 
Baltijos Jūroj. Šiaurinėj, Juodosiose Jū
rose ir Tolimuose Rytuose taip pat “silp
nos” laivyno jėgos, i Kas liečia karo įvy
kius, tai ponas H. W. Baldwin visiškai jų 
tikros reikšmės nesuprato, jis tūravojo 
nacių pasigyrimo pasakas, tikėjo naciam, 
su nepasitikėjimu ir net panieka žiūrėjo 
į Raudonąją Armiją ir tik pranašavo jai 
pražūtį.

Dienraštyj “Daily News” karo reika
lais rašė ponas Lowell Limpus. Jis taip 
pat, kaip ir kiti dar pirmiau skelbė na
cių pergales, negu patsai Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbelsas sugalvojo. 
Mr. Limpus, rugsėjo 18 d., 1941 metais 
rašė: “Budionio armija artu pražūties.” 
Jis manė, kad Hitlerio armija eis nesu
laikomai, kad Raudonajai Armijai nieko 
kito neliko, kaip tik bėgti.

“New York Post” laikraštyje rašinėja 
karo reikalais tūlas “karo specialistas” 
Fletcher Pratt. Jis visur tik ir matė 
Raudonosios Armijos pralaimėjimus, jis 
siūlė Raudonajai Armijai “bėgti,” “bėg
ti” iki Uralo Kalnų. Palikti visą europi
nę Sovietų Sąjungos dalį, gelbėtis nuo 
nacių apsupimo. Jis sakė, kad Lenkijos 
ir Francijos armijos žuvo todėl, kad jos 
neužtektinai greitai bėgo. Kada jis pa
matė, kad Raudonoji Armija veda akty
vaus apsigynimo karą, tai yra, ne tik 
nebėga, bet vietomis net pereina į už
puolimą, naikina nacius, tai Mr. Pratt, 
birželio 27 dieną rašė: “Rusai kartoja 
1914 metų klaidas. Jie susilauks neišven
giamos pražūties... Jie mušasi išilgai 
Lenkijos liniją ir Przemyslo rajone net 
perėjo prieš vokiečius į užpuolimą.” Ir 
jis darė'išvadą, kad rusai 1914-1918 metų 
kare besimušdami prieš kaizerio armiją 
leido vokiečiams apsupti rusus Karpatų 
Kalnų srityj ir naikinti. Jis nežino net 
tų didelių to karo atsiekiųių, kuriuos da
vė Rusijos armija Rytų Prūsijoj, išgel- 
bėdama Paryžių, Brusilovo ofensyvas, 
kuris 1916 metais išgelbėjo Italiją ir t.t. 
Jis manė, kad dabar Raudonosios Armi
jos kovos — nesitraukimas veda prie jos 
apsupimo ir galutino sunaikinimo.

Panašiai rašė ir kiti buržuazinių laik
raščių “karo specialistai” ir kitų miestų 
laikraščiuose. Panašias darė išvadas bur
žuazinių laikraščių redakcijos savo įve
damuose straipsniuose.

Ponas H. W. Baldwin jau liepos 2 die
ną darė išvadas, kad naciai užims Le
ningradą, sunaikins Baltijos Jūrų Sovie
tų laivyną.

Tiesa, kaip kurie iš karo specialistų 
buvo atsargesni. Majoras George Field
ing Eliot pradėjo įžiūrėti, kad ne viskas 
Hitleriui “eina pagaj planą” kare prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis nurodinėjo, kad 
klaidą daro tie, kurie mato Hitlerio ar
mijos “nesulaikymą.” Jis sakė, kad ka
ras prieš Sovietų Sąjungą reikalauja iš 
Anglijos ne sėdėjimo, bet aktyvaus karo 
veikimo prieš Hitlerį iš vakarų pusės— 
vakarų fronto. Jis reikalavo, kad ir 
Amerika savęs apgynimui turi stoti ka
ran.

(Daugiau bus)

LAISVE

San Francisco, Calif.

Bridgeport, Conn.
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Prakalbos Ir Vaidinimas

Gegužės 17 d., Lietuvių Sve
tainėje, įvyko labai gražus pa
rengimas, kurį suruošė ALD 
LD 63 kp.

Ant pirmųjų, buvo prakal
bos. Kalbėtojais buvo J. Ga- 
siūnas (“Tiesos” redaktorius) 
ir D. M. šolomskas, ALDLD 
Centro sekretorius. Abu iš 
Brooklyn, N. Y. Abu kalbėjo 
labai svarbiais dienos klausi
mais, nupiešdami šiandieninį 
tragišką pasaulio stovį. Jie 
nurodė hitlerizmo žiaurumus, 
— kaip žvėriškai hitleriečiai 
elgiasi su okupuotų kraštų 
žmonėmis. Ypatingai buvo kal- 
boše daug laiko pašvęsta apie 
mūsų brangią senąją tėvynę 
Lietuva. I **

Šolomskas pridavė faktų 
iš Lietuvos, kiek ko reikalauja 
iš Lietuvos gyventojų hitleri
ninkai. Mes visi žinome, kiek 
mūsų senoji tėvynė Lietuva 
yra didelė, ir kaip ji “turtin
ga’^ . . .

Kalbėtojas nurodė, kad Hit
leris reikalauja iš Lietuvos gy
ventojų kur kas d augi aus gal
vijų, negu jie gali priauginti; 
tūkstančius tonų sviesto, įvai
rios mėsos, javų, pašaro. Jie 
reikalauja tokius kiekius vi
sos lietuvių produkcijos, jog 
lietuviai jokiu' būdu negalLtą 
visą surinkti, kad ir paskutinį 
kąsnį nuo savo burnos ati
trauktų. Kalbėtojas sako: “O 
kas tada atsitinka, kuomet hit- 
leriečių kruvinos žiotys nėra 
prigrūstos? Jie tuomet žudo 
mūsų brolius ir seses lietuvius, 
žagina jų dukteris, žmonas jų 
visų akivaizdoje.” Kalbėtojas 
aiškiai kiekvieno atsilankiusio 
lietuvio ir lietuvaitės širdysna 
įsmeigė tuos faktinus žodžius 
taip, kad kiekvienas protau
jantis žmogus gali lengvai su
prasti, su kuo jis šiandien yra 
susidūręs, ir prieš ką jis priva
lo kpvoti, kad padaryti savo 
senąją tėvynę Lietuvą laisva, 
kad Lietuvos žmonių išblyškę 
veidai būtų nusausinti nuo jų 
gailiųjų ašarų, kad jų kūdi
kiai turėtų brangios liuosybės 
augti lietuviškoje dvasioje ir 
gėrėtis savo protėvių ir tėvų 
garbingąja lietuviška kalba.

Abu kalbėtojai atsišaukė į 
visus lietuvius dėti visas pa
stangas, visokiomis galimybė
mis, kad sutriuškinti tą pabai
są. Jie ragino pirkti Amerikos 
apsigynimo bonus ir, einant 
prezidento Roosevelto progra
mos keliu, mes lietuviai daug 
prisidėsime apgynimui savo 
naujos tėvynės Amerikos, o 
podraug, daug pagelbėsimc 
mūsų broliams Lietuvoje ir 
abelnai visai žmonijai. Publi
ka buvo labai užganėdinta 
prakalbomis, jas palydėjo 
griausmingais aplodismentais.

Prakalbų pertraukoje buvo 
gražiai suvaidintas komiškas 
vieno akto veikalas “Kontro- 
lis.” Tas veikalas vaizduoja 
šmetonfnės' Lietuvos ponų gy
venimą. Aktoriai buvo daug 
atsižymėję įvairiuose vaidini
muose, kaip tai: J. Lazauskas 
ir P. Baranauskas iš Brook
lyn, N. Y., E. Gecevičienė iš 
Bridgporto, ir kiti bridgepor- 
tiečiai. Visi nepaprastai ga
biai atliko savo užduotis. O 
publika turėjo labai daug

sveiko juoko. Publikoje girdė
josi pageidavimų, kad tie ak
toriai ir vėl ką tokio lietu
viams suvaidintų laikui bė
gant.

Dabar keletas žodžių nuo 
manęs: įvairiuose lietuvių laik
raščiuose pastebėjau reiškiant 
panieką progresyvems organi
zacijoms, būtent, ALDLD ir 
LDS.

Bet kaip pati publika į tai 
žiūri? Gerbiamieji, publika 
žiūri visai sveikesniu protu, 
negu tie “išmintingi” laikraš
čiai! Paimsime kaip trumpą 
pavyzdi, kad ir šias prakalbas. 
Gražios publikos susirinko ir 
kaip kultūringi žmonės jų iš
klausė.

Kaip publika atsineša į So
vietų Sąjungą ir Raudonąją 
Armiją kurią atžagarei viški 
laikraščiai purvais drabsto? 
Štai trumpas atsakymas:

Šiose prakalbose buvo ren
kamos aukos paramai Raudo
nosios Armijos ir pasirodė la
bai mažai tokių žmonių, kurie 
atsisakytų aukoti. Dėl visako 
pažymėsiu vieną asmenį, tai 
Emilijų Kvietkauską. Jis visai 
nepasiturintis senelis, o išgir
dęs žodžius vakaro vedėjo, 
kad Raudonai Armijai bus 
rinktos aukos, senelis sako: 
“Jeigu tie narsuoliai nesigaili 
savo jaunos gyvybės už mūsų 
visų gerovę, už išlaisvinimą 
pasaulio, tai mos dolerių netu

rime jiems gailėtis!” Ir išėmęs 
iš piniginės aukojo $4. “Štai,” 
sako, “nors tiek prisidėsiu su 
parama savo senatvėje tiems 
narsuoliams — raudonarmie
čiams !”

čia paduosime visų aukavu
sių vardus. Po $2: J. Petrušai- 
tis ir P. Švėgžda; po $1: šnai- 
deris, A. Mureikiene, Raguc- 
kas, Johnson, S. Weaven, P. 
Mažuolis, Miknevičius, C. Bal
trūnas, J. Gakus, W. Jokubo- 
nis, W. Navašinskas, Stanci
kienė, Pilipavičius, Navašins- 
kienė, Baltrėnienė ir M. Ari
son; po 50c.: Mastauskienė, J. 
Valiukus, J. A. Pūdymas, P. 
Vatkūnas, Meškelienė, Navar- 
tonienė, J. ščiavynsky, Jasule- 
vičius, J. Vaitiekūnas, W. Žu
kauskas, Burba, J. Butnoris, 
F. Marozas, K. Jankeliūnienė, 
M. Kairys, M. Valatkienė ir 
A. Jocis; po 25c.: Petraitis, 
Mason, Vogulienė ir Petrušo- 
nis; Kižaičiai 75c.; Raus, Ka- 
lėdienė ir Kveselis po 50c.

Viso su smulkiais $40.93.
Visiems aukotojams, kalbė

tojams, aktoriams ir visai da
lyvavusiai publikai — ALDLD 
63 kuopos vardu tariame šir- 
dingiausį ačiū!

M. Arison.

Berlin. — Pasitraukė na
cių žemdirbystės ministeris 
Darre neva dėl blogos svei
katos.

Tautų Vienybės ir Karo Lai
mėjimo Paradas San 

Francisco’je

Gegužės 10 d., United Na
tions — tautų vienybės ir ka
ro laimėjimo prieš Ašį parade 
dalyvavo per 15,000 žmonių. 
Demonstracija buvo labai į- 
spūdinga. Eisena užėmė kelio
lika blokų. Buvo gražiai išrė
dytų “flotų,” kurie davė pui
kų vienybės vaizdą. Prieš hit- 
lerizmą kariaujančių tautų 
vėliavos ir tautų, kurios pa
vergtos nacių bei Japonijos 
militaristų, buvo nešamos pa
rade. Didingai plevėsavo ore 
mūsų šalies ir kitų tautų vė
liavos. Jos savyje atstovavo 
tautų brolybę ir vieningą jė
gą prie Ašies banditus.

Parado maršuotojų eilėse 
buvo: belgų, olandų, korėjie
čių, meksikiečių, chiniečių, 
škotų, italų, vokiečių, kana
diečių, latvių, lietuvių, estų, 
rusų, ukrainiečių, o, žinoma, 
daugiausia amerikiečių.

Pirmose parado eilėse va
žiavo gražiai papuošti trokai. 
Vienas jų buvo išpuoštas viso
kiais lapais ir šonuose raudo
nom gėlėm USSR. Ant iškeltos 
troko vietos mergina ir vaiki
nas stovėjo. Mergina laike 
pjautuvą, o vaikinas kūjį. Tro- 
ke sėdėjo moterys pasirėdžiu
sios tautiniais rūbais. Jų buvo 
po vieną nuo atskirų tautų. 
Tai buvo Sovietų Sąjungos į- 
vairias tautas atstovaujančios 
moterys. Buvo po vieną nuo 
rusų, ukrainiečių, armėnų, 
gruzinų, lietuvių, latvių, estų 
ir t.t. Jos buvo pasipuošę tau
tiniais rūbais. Tai simbolis tau
tų broliškumo. Nuo lietuvių 
šiame sovietinių tautų simbo
liškame karavane atstovė bu
vo Bronė Zologiūtė.

Taipgi buvo vaizdingas tau
tinių grupių būrys, kuris mar- 
šavo parado priešakyje. Čia 
taipgi moterys buvo pasidabi
nusios tautiniais rūbais. Kiek
viena grupė nešė Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos vėliavas. 
Viename troke mergaitė graji- 
no armoniką. Du vaikinai šo
ko įvairius tautinius rusų šo-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Baltimorės Lietuvių į

piknikas!
Tradicijine Baltimorės Lietuviui Iškilme !

LAISVĖS PIKNIKAS I
įvyks šį sekmadienį •

Gegužės-May 31 d. :
Išgirsite ir matysit gražią programą • 

R. MIZARA, “Laisvės” Redaktorius, sakys prakalbą • 
Taipgi bus kalbėtojas nuo Civilian Defense Committee •

DAINUOS VIETINIS LYROS CHORAS IR UNITED RUSSIAN J 
UKRAINIAN HOLY TRINITY CHURCH CHORUS •

BUS LIBERTY PARK :
EASTERN and MOFFETT AVES., BALTIMORE •

šokiai prasidės 3 vai. dieną. J

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, J

naudai dienraščio “Laisvės”. •____________ —---------------------------- •
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus •
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SUNAIKINTA 78 NACIU 
ORLAIVIAI IR IKI 75 

TANKįJ CHARKOVO SRITY

100,000 Japonų Įnirtu 
šiai Atakuoja Chimj 

Miestą Kinhwa

Japonas Komunistas Priruo
šė Teatrinį Meksikiečių 

Vaizdą prieš Japoniją

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 24. — Sovietinė kariuomenė geg. 23 

d., sustiprindama savo pozicijas linkui Charkovo, at
mušė vokiečių pėstininkų ir tankų kontr-atakas ir kai 
kuriuose sektoriuose vedė užpuolančius mūšius. Iziu- 
mo-Barvenkovos kryptyse įvyko atkaklių mūšių, per 
kuriuos mūsų kariuomenė atrėmė vokiečių kontr-ata
kas ir sudavė priešams skaudžių smūgių.

SĖKMINGAS PASITRAUKIMAS Iš KERčO
Pagal Sovietų aukštosios komandos įsakymą, mūsų 

kariuomenė pasitraukė iš Kerčo pusiausalio. Tapo iš
gabenta kariuomenė ir jos įrengimai. Jų iškrausty- 
mas įvykdytas pilnoj tvarkoj.

Geg. 22 d. buvo sunaikinta 50 vokiečių orlaivių. So
vietai neteko 14 orlaivių.

Viename sektoriuje linkui Charkovo priešai bandė 
sulaikyt sovietinės kariuomenės žygiavimą pirmyn ir 
padarė kelias kontr-atakas. Vokiečiai prarado septynis 
tankus ir, kietai spaudžiami jnūsų kariuomenės, buvo 
priversti pasitraukt atgal. Mušiu lauke liko iki 300 už
muštų vokiečių.

Kitoje fronto dalyje nedideles raudonarmiečių būrys, 
atakuodamas nakties laiku, užėmė vokiečių apsigyni
mo tvirtumą, užmušdamas 20(0 priešų.

Sovietų kariuomenės daliniai viename sektoriuje 
šiaurvakarinio fronto per dešimties dienų kautynes 
užmušė 2,500 vokiečių kareivių, sunaikino daug jų pa
būklų ir pagrobė didelį kiekį karinių reikmenų.

Nušauta žemyn keturi vokiečių orlaiviai.
Per penkias paskutines dienas partizanai Leningra

do apskrityje vedė aštrius mūšius prieš vokiečius, už
mušė kelis šimtus jų, susprogdino priešų amunicijos 
sandėlį ir išmušė iš veikimo jų kanuoles ir radijo sto
tis.

Chungking, geg. 25. — 
Apie 100 tūkstančių japonų 
iš trijų pusių šturmuoja 
chinų apsigynimus prie 
Kinhwos miesto, kuris yra 
laikinoji sostinė pajūrinės 
chinų provincijos Chekian- 
go. Siaučia nepaprastai 
kruvini mūšiai, žiauresni, 
negu bet kada pirmiau Chi- 
nijoj per penkis paskuti
nius metus.

Japonų bombanešiai per 
24 valandas be atlaidos de
gino ir ardė Kinhwa mies
tą.

Chinai didvyriškai gina
si, ir tik skundžiasi, kad 
jiems trūksta mechanizuo
tų pabūklų ir sunkiosios ar
tilerijos.

Mexico City. — Japonas 
komunistas Seki Sano pri
ruošė ir dirigavo didžiulį 
vaizdą žmonių - vaidintojų, 
kurie gatvėse paveikslavo, 
kaip japonų submarinas nu
skandino prekinį Meksikos 
laivą '“Potrero de Llano.” 
Tas gyvas paveikslas buvo 
rodomas laike didžios de
monstracijos prieš fašistų 
Ašį, sekmadienį. Tą vaizdą 
statė meksikiečiai Meno Te
atro artistai.

Seki Sano yra politinis 
pabėgėlis iš Japonijos. Mek
sikoj jis gyvena jau 10 me
tų ir, jam vadovaujant, bu
vo suvaidinta daug darbi
ninkiškų meksikiečių kūri
niu.

Nužiūri, kad Fašistai 
Padegė Fabriką

New York. — New Yor- 
ko Mokytojų Unijos pramo-

Walpole, Mass. — Sudegė 
svarbieji pastatai Diamond 
degtukų kompanijos, kuri 
dabar dirbo karo reikmenis. 
Nužiūrima, kad fašistų a- 
gentai užkūrė šį gaisrą, pa
dariusį $250,000 nuostolių.

*goje pereitą šeštadienį bu- 
I vo įteikta $3,000 karinei 
paramai anglam, Sovietam 
ir chinam.

Maskva, geg. 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
paskelbė šitokį pranešimą: „

Sovietinė kariuomenė geg. 24 d. vedė ofensyvos mū
šius ir žygiavo pirmyn linkui Charkovo.

Iziumo-Barvenkovos kryptyje mūsų kariuomenė ve
dė įtūžusius ofensyvos mūšius prieš vokiečių tankus 
ir pėstininkus. Vokiečių fašistų kariuomenė nukentėjo 
sunkių nuostolių tuose mūšiuose.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Geg. 23 d. buvo sunaikinta 24-ri vokiečių orlaiviai. 

Sovietai neteko 11 orlaivių.
Geg. 23 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto daly

se sunaikino bei sunkiai sužeidė 35 vokiečių tankus.
Viename fronto sektoriuje linkui Charkovo sovietinė 

kariuomenė atmušė vokiečių ataką, žygiavo pirmyn ir 
užėmė vieną svarbią apgyventą vietą. Mūšių lauke li
ko daugiau kaip 400 priešų lavonų. \

Sovietų tankai, veikdami Izium-Barvenkovos linkmė
je, per dviejų dienų mūšį sunaikino 40 priešų tankų.

Naciai Sušaudė 8 Vokie
čius Kaip Išdavikus

San Francisco, Calif,
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kius. žinoma, kuomet paradas 
tęsėsi i apie dvi valandas, tai 
nemažai jiems teko nuvargti.

Sovietines tautas atstovau
jančios grupės susidėjo iŠ apie 
400 žmonių. Tas parado sek
torius buvo įspūdingiausias.

Parbduotojai nešė iškabas, 
reikalaujančias atidaryti ant-

rą frontą. Taipgi iškabas, kad 
smogti hitlerizmo sunaikinimui 
kirtį šiemet, Kitos vaizdingos 
iškabos, tai pageidavimas, kad 
būtų sudaryta Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
darbo unijų vienybės taryba.

Tenka pažymėti, kad ne tik 
maršuotojų tarpe buvo paki
lęs ryžtingas ūpas, bet tūks
tančiai žmonių, stovėjusieji ša
ligatviuose ir stebėjusieji gra
žų paradą, smarkiai plojo del
nais, o labiausia plojo kur bu
vo. simbolizuojama vienybė ir 
galia 
kuriu 
d ė iš 
nimo.

Baltiko Tautų Puota
Užsibaigus paradui įvyko 

Baltiko tautinių grupių, lietu
vių, latvių ir estų puota ir šo
kiai. Publikos prisirinko ne- 
perdaugiausia. Gal daugelis 
buvo po parado pavargę.

Apie United Nations para
dą gerai atsiliepė ir vietinė 
spauda. Tai buvo didelis įvy
kis, cementuojantis žmones į 
vieningą veikimą prieš Ašį.

Tačiau negalėčiau labai pa
girtinai atsiliepti apie lietu
vius. Tiesa, buvo keletas vyrų, 
buvo moterų grupė, kuri atsto
vavo lietuvius Tautų Vienybės 
parade. Bet kur kiti mūsų dar
buotojai? Pavyzdžiui, iš Oak- 
lando aš nieko nemačiau, ži
noma, bus visokių pasiteisini
mų, kad negalėjo, buvo užim
ti ir 1.1. Tai tik pasiteisinimai 
ir išsisukinėjimai.

Kai priešas puola mūsų ša
lį, kai naciai banditai baisiai

persekioja ir žudo mūsų, bro
lius ir seseris Lietuvoj, kai hit- 
leristai po kojų mindžioja 
žmogaus/teises ir visokį pado
rumą, tai jėgų mobilizavimui į 
demokratinį, prieš-nacinį fron-

tą turi būti laiko. Kas tokia
me darbe nedalyvauja, tai pa
rodo, kad nėra iš širdies pasi
ryžęs kovotojas prieš nacių, 
prieš japonų banditus.

BP

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Sovietų Sąjungos. Ne- 
akyse net ašaros pasiro- 
džiaugsmo, iš susijaudi-

Defense Stamps 
BondsVėliau jas 

pakeisite į

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

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

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

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

MASKVA. —Maskvos ra
dijas praneša, jog Berlyne 
naciai sušaudė aštuonis vo
kiečius, girdi, kaip “išdavi
kus vado (Hitlerio) ir vals
tybės.”

H a m b urge hitlerininkai 
nusmelkė mirti tris vokie
čius darbininkus už sabota
žą ir agitaciją prieš karą.

Hitlerininkai Esą Nepa 
tenkinti ir Lavaliu

Maskva, geg. 22. — Sovietų Žinių Biuras išleido se
kamą pranešimą:

Naktį geg. 21 į 22 d. sovietinė kariuomenė vedė už
puolančius mūšius prieš vokiečius Charkove. Mūšiai 
buvo tęsiami ir rytinėje dalyje Kerčo pusiausalio. Ki
tuose frontuose neįvyko jokių svarbių atmainų.

Vienoje fronto dalyje linkui Charkovo vokiečiai pra
dėjo kontr-ataką. Mūsų kariuomenė stipriu smūgiu 
nugrūdo vokiečius galvatrūkčiais atgal ir, įkandžiai 
mušdama bėgančius priešus, įsiveržė į vieną apgyven
tą vietą.

Viename sektoriuje Kalinino fronto priešai mėgino 
sužinot poziciją sovietinės kariuomenės. Mūsų raudon
armiečiai atmetė vokiečius atgal iki pradinių jų pozi
cijų. Per dvi dienas kautynių šioje fronto dalyje hit
lerininkai prarado daugiau kaip tūkstantį kareivių ir 
oficierių. . Į

Kitame sektoriuje sovietinė kariuoipenė užmušė per 
300 hitlerininkų.

Berne, Šveic. —Eina gan
dai, kad naciai planuoja pa- 
varyt ir Pierre Lavalį, Vi
chy Franci j os valdžios va
dą, už tai, kad jis nesuvedė 
Franciją į pilną bendradar
biavimą su Vokietija.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Padėkojo Urugvajui
Montevideo. — S o v i e tų 

ledlaužys “A. Mikojan,” iš
plaukdamas iš Montevide- 
jaus uosto pasiuntė sekan
čio turinio raštą Urugva
jaus vyriausybei ir liau
džiai :

“Laivo kapitonas, kari
ninkai ir Įgula ledlaužio ‘A. 
Mikojan,’ vardu Sovietų Są
jungos laivyno dėkoja Uru
gvajaus liaudžiai ir Vy
riausybei už suteikimą prie
glaudos ir fraternalės užuo
jautos laike buvimo šiame 
uoste.

“Jūs, sutikdami mus ir 
pagerbdami, pagelbėt du 
šimtus milijonų mūsų pilie
čių, kartu ir Raudonąją Ar
miją ir Laivyną, kurie už
sitarnavo nuo visos progre- 
syviškoš žmonijos kovoje su 
hitlerizmu, aukštos pagar
bos.

“Viso pasaulio demokra
tiška liaudis, kartu ir Uru
gvajaus liaudis gelbsti mū
sų armijai ir laivynui.

“Nenugalima sąjunga tri
jų didžiųjų šalių: Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Ame
rikos Jungtinių Valstijų su
naikins fašistinių bandų 
kraugerius.”

Ledlaužio kapitonas: S. 
Sergejev. Pirmas karinin
kas: M. Novikov.

(Iš “Darbo”).
PER NELAIMĘ NUSIŠO

VĖ LIETUVIS
URUGUAY, PIET. AMERIKA

Balandžio 3 d. Jonas 
Drumsta, 32 m. amž., neve
dęs, kilęs iš Ukmergės aps., 
Musnikių valse., bemedžio
damas kintoje Salvo, kuri 
randasi Cno. San Fuente, 
nelaimingu momentu palei
do iš šautuvo sau kulką į 
vidurius. Nuo žaizdos Jonas 
Drumsta vietoje krito negy
vas.

JAPONŲ ORLAIVIŲ NUOS
TOLIAI PER SAVAITĘ

Pagal ofirialius praneši
mus iš Australijos, Jungti
nių Valstijų ir talkininkų 
lakūnai praeitą savaitę su
naikino 21-ną Japonijos or
laivį per mūšius Lae, saloje 
New Guinea, Amboinoj, 
Porte Moresby ir Timor sa
loje. Be to, Jungtinių Tau
tų orlaiviai sudaužė keletą 
japonų lėktuvų ant žemės.

Argentiniečiai Išgelbėję 53 
Amerikos Jūreivius

Buenos Aires, Argent. — 
Argentinos garlaivis “Rio 
Iguazu” išgelbėjo 53 Ame
rikos jūreivius, o čionaiti- 
niai 
kad tie jūreiviai esą nuo 
Jungtinių Valstijų karo lai
vo.

(Italija, be jokio patvir
tinimo iš niekur kitur, gar
sino, kad italų submarinas 
nuskahdinęs vieną stambų 
amerikinį karo laivą ties 
Brazilija.)

laikraščiai paskelbė,

Tokio. — Pačių japonų 
mina nuskandino keleivinį 
jų laivą “Nagasaki Maru,” 
kaip Japonija oficialiai skel
bia.
Visy susipratusių darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

Y

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOWIE
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

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Ory Alus 
Didelis pasirinkimas visokią
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotą ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St.^ Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck h* Matijer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ė

Prieteliai! Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 
money-orderius išrašykite 
iždininkės vardu, ar ko
miteto vardu, bet nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Pasiųskite sekamu antra
šu: 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininkė,

L. Kavaliauskaitė.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-

Irikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
madidinu tokio 
^dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-G191

H

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770
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Žydai Sveikino Sovietų 
Sąjungos Žydus

Vienu kartu laikyti trys d i

Liuosnoriai Gaisragesiai
Pereitą savaitę pradėta va

jus gauti Brooklyne dar 10,- 
000 liuosnorių gaisragesių nuo 
18 iki 55 amžiaus. Juos pa-

i nustatyta kvota yra 28,000. 
Visam mieste dar norima gau- 
ti 40,000 vyru.

I Ligonių Priežiūros Klasės
Raudonojo Kryžiaus Biook-

Istorinės Reikšmės 
Piknikas

šį šeštadienį, Dekoraciją 
Dieną, yra rengiamas pikni
kas paminėjimui 9 metu su
kakties nuo sėkmingo skridi
mo ir tragiško žuvimo Dariaus 
ir Girėno. Jiedu pakilo iš New 
Yorko ir skrido į Kauną. Pui
kiai perskrido Atlantiko Van
denyną. Bet rudasis žvėris na
cizmas juos nudėjo, palygi
nant su kelionės ilgumu, arti 
Lietuvos rubežiaus.

Ją pagerbimui už drąsius 
žygius garbei lietuvybės įvyks 
piknikas šį šeštadienį, geg. 
(May) 30 d. Bus Klasčiaus 
Parke, Betts ir Maspeth Avė., 
Maspeth, N. Y. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Įžanga 40c. su tak
sais.

Visas pelnas nuo šio pikni
ko yra skiriamas Dariaus ir 
Girėno Paminklo Fondui. Vi
sos didžiojo New Yorko apy
linkės lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į šį pik
niką ir tuomi padėti pastatyti 
paminklą garbei Dariaus ir 
Girėno.

Vieša Padėka
Šia proga noriu ištarti šir

dingą ačiū LDS Jaunuoliams 
(Builders) — už suruošimą 
man išleistuvių “pares” balan
džio 29 dieną, taipgi drau
gams ir pažįstamiems už gra
žų atsilankymą ir suteikimą 
man dovanos. Iš Dėdės Šamo 
armijos siunčiu visiems ge
riausių linkėjimų.

Al Dobinis.

Walter Givį Laidos 
Antradienį

Walter Givis bus laidoja
mas antradienį, gegužės 26 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se. Pašarvotas namie, 69 Mid
dleton St., Brooklyne. šeima 
prašo gimines ir draugus jį 
palydėti.

Velionis Walteris mirė vos 
sulaukęs 33 metų. Per ilgoką 
laiką jo sveikata buvo ne stip
riausia, o pastaruoju laiku per 
keletą savaičių išgulėjo ligoni
nėj sunkios ligos suimtas, iš 
kurios nepavyko pakilti nežiū
rint jo jauno amžiaus.

Prašome Pasiimti Laiškus
Laisvės laiškų dėžutėse jau 

ilgokas laikas guli laiškai se
kamiems asmenims:

Kazimieras Balcikanis
M. Stakoff
Alexander Velička
Joseph Weaver
Thomas Yankauskas

• A. Višniauskas.

SUSIRINKIMAI
I E. NEW YORK IR RICHMOND 

HILL, N. Y.
Sj trečiadienį, 27 d. gegužės, 8 v. 

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Ave., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Per
eitą trečiadienį, dėl tam tikrų prie
žasčių, susirinkimas neįvyko; taigi 
dabar malonėkite visi, kurie tik ga
lite atsilankyti. — V. Paukštys.

(123-124)

Vis Daugiau Įvairių Tautų 
Kilmės Amerikonų Stoja 

Rusijai Pagalbon
Russian War R'elief, Ine., 

turi įsteigęs įvairių tautybių 
komitetą, kaipo savo sekciją. 
Tas komitetas, kaip ir visi jo 
skyriai ir sekcijos, kasdien 
gauna vis naujos paramos, 
naujų rėmėjų.

Komitetas skelbia, kad šio
mis dienomis į Tautybių Ko
mitetą naujais nariais, tarpe 
daugelio kitų, gauta kuni
gaikštis Poutiatin, rusas; Dr. 
Ernest Lampe, suomis; Dr. 
Gezą Takaro, vengras; Mi
chael Rakochy, ukrainas; Dr. 
Victor Sharenkoff, bulgaras; 
kapitonas James Chankalian, 
armėnas; Johannes Steel, vo
kietis, Louis Adamic, jugosla
vas; profesorius Max Ascoli, 
italas; ponia Genevieve Ta- 
bouis, francūzė; prof. Frede
rick 11 of f h err, francūzas.

Tautybių Komiteto pirmi
ninku yra Zlatko Balokovic, 
gerai žinomas jugoslavas 
smuikininkas. Kiti valdyboje 
yra Jan Masaryk, žymus če- 
choslavas; Jan Kiepura, len
kas solistas; prof. Paul R. Ra- 
doslavjevich, gimęs Jugoslavi
joj, ir prof. Adrian J. Bar- 
nouf, holandų kilmės.

Komitetas ruošia pietus 
viešbutyje Biltmore, New Yor
ke, birželio 4-tą. Pietų, pelną 
skiria Sovietų Sąjungos para
mai. Bankieto kalbėtojų sąsta
te, tarpe kitų žymių kalbėtojų 
bus ir New Yorko valstijos 
leitenantas g u b e r n a torius 
Charles E. Poletti.

Nauji Patvarkymai 
Barberiams

Gegužės 19-tą majoras La 
Guardia pasirašė pataisą prie 
barberių įstatymo, išaiškinant 
kai kurias vietas pereitą gruo
dį įėjusio galion įstatymo.

Einant ta pataisa, leidimai 
barberiauti bus išduodami vi
siems turintiems bent pirmą
sias popieras — pareiškusiems 
norą tapti piliečiais, o taip pat 
ir visiems tiems, kurie yra 
mieste praktikavę barberystę 
bile kuriuos dvejus metus 
prieš išleidimą barberių įsta
tymo.

Leidimu komisionierius Moss 
sako, jog lig šiol įstatymas ne
buvo griežtai vykdomas dėlto, 
kad tikėtasi pataisos, bet da
bar būsiąs vykdomas, visi bar
benai turės gauti leidimus. 
Rasti praktikuojant be leidi
mų būsią baudžiami iki $100 
ir 60 dienų kalėjimo.

Aplikacijas paduoda 112 
White St., N. Y., ir Municipal 
Bildinge, Brooklyne.

Legionieriai Prašė Preziden
to Atidaryti Antrą Fron

tą Prieš Hitlerį
Amerikos Legiono, New 

Yorke,, Elektriškos Konstruk
cijos Postas 1137, savo regu
liariame susirinkime, gegužės 
22-rą, nutarė prašyti prezi
dento Roosevelto atidaryti 
antrą frontą prieš Hitlerį da
bar, tuojau.

Savo primtoj rezoliucijoj 
postas sako, kad “Jungtinės 
Valstijos turi laimėt šį karą 
Už savo rubežių,” kad “desėt- 
kai tūkstančiu mūs narsiu sū
nų” dabar randasi kariuome
nės būriuose ir atakuoja Ašies 
armijas keliuose frontuose, ir 
kad “daugelio militariškų eks
pertų aprokavimu” antrasis 
frontas reikštų pražūtį Hitle
rio jėgoms. Dėlto, sako postas, 
tuojau turėtų būti atidarytas 
Vakarų Frontas.

džiuliai žydų masiniai mitin
gai, suruošti Sovietų Sąjungai 
gelbėti, trumposiomis radijo 
bangomis sveikino Sovietų Są
jungos žydus, susirinkusius į 
žydų mokslininkų, rašytojų ir 
intelektualų mitingą, Maskvoj.

Newyork iečių milingai įvy
ko Central Plaza, New Yorke; 
Academy of Music, Brookly
ne, ir Wintergarden, Bronxe, 
pereitą sekmadienį.

ruošia veikimui nepaprastuose 
nuotikiuose, laike atakų iš 
oro. Įgijimui praktikos, jie vei
kia su reguliariais gaisrage- 
siais ir prie paprastų gaisrų. 
Jie regu bariams g a i s rage- 
siams pagelbsti liuosomis nuo 
dienos darbo valandomis, be 
atlyginimo.

Prieš pradžią šio vajaus 
Brooklyne liuosnorių. gaisrage
sių buvo 18,660, o gaisragesy
bos komisionieriaus Walsh

lyno skyrius neseniai atidarė 
naują lavinimo įstaigą 595 E. 

! 98th St. Mokina ligonių prie- 
|žiūros namie. Kiekvienam kur- 
Įsui reikės 15-kos dvivalandi- 
Įnių pamokų, kurios duodamos 
kartą per savaitę. Gali pasi
rinkti bile kurią iš šių trijų 
dienų — pirmadienį, antradie
nį ar ketvirtadienį. Vienos iš 
klasių bus popietinės, kitos 
vakarinės. R e g i struojasi 7 
Hanover Place.

Balsas Iš Australijos

“Partizanų Brigados” Dvi 
Paskutinės Savaitės

Įspūdinga Sovietų filmą iš 
partizanų kovų prieš vokiečius 
okupantus pereitą pirmadienį 
pradėjo 7-tą savaitę Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Bus rodoma dar 
dvi savaites, o po to užleis 
vietą rodymui pirmu kartu A- 
merikoj Sovietų filmos “Rau
donieji Tankai.” šios pastaro
sios rodymo diena dar nenu
statyta.

Kas dar nematė filmos 
“Partizanų Brigada,” reikėtų, 
pamatyti, kol dar yra proga.

Pagerbė Atsižymėjusius 
Gaisragesius

Gaisragesybos komisionie- 
rius Patrick Walsh paskelbė, 
kad departmentas įteikė me
dalius 17-kai gaisragesių, pa
sižymėjusių d i d v yriškume. 
Vienas taipgi duota vadui ge
riausia veikiančios ir discipli
nuotos komandos.

Medaliai duota: du pasižy
mėjusiems gelbėjime savo san- 
darbininkų gaisragesių, 10 iŠ- 
gelbėjusiems gaisro pagautus 
asmenis, 1 už padėjimą poli- 
cistui pagauti plėšiką, kuria
me žygyje jiedu buvo sužeisti, 
1 už išgelbėjimą skęstančio ir 
3 už išgelbėjimą iš rynų ga- 
sais pridususių darbininkų.

Raudonojo Kryžiaus, Aus
tralijos Broadcasting Komisi
jos ir Mutual Broadcasting 
Sistemos susitarimu įvesta 
transliavimas iš Australijos 
trumpų pranešimų ir sveikini
mų ten esančių kareivių savo 
tėvams ir draugams didžiaja
me New Yorke. Jis perduo
dama iš stoties W0R, nuo 
1 :15 iki 1:20 savaitės dieno
mis ir nuo 9 iki 9 :05 sekma
dienių rytais.

Miestas Dar Ne Gana 
Pritamsintas

Praleiskit Liuoslaikį 
Smagiai

Mes visi pageidaujame ir 
turime teisę kai kada pasilsėti 
ir kai kada pažaisti, pasilinks
minti. Tas reikalinga ir nau
dinga sveikatai. Tačiau dar 
naudingiau tada, kada links
minamės svarbiam tikslui.

šio ketvirtadienio vakarą 
rengiama smagių, populiariš- 
kų žaismių pramoga, Laisves 
salėj, kaip tik ir bus ta vieta, 
kur smagiai ir naudingai ga
lėsite praleisti liuoslaikį. Atei
kite ir savo draugus pakvies
kite. Pelnas skiriamas apšvie- 
tos reikalams. Įžanga tik. 15c. 
Bus ir vaišių.

Komisija.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ J 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.

Šios apylinkės komendantas 
gen. T. A. Terry pareiškė, kad 
miestas anaiptol ne pakanka
mai pritemdytas ir kad bus 
imtasi griežtesnių žygių prieš 
nepaisėlius. Jis pakartojo savo 
pirmesnį pareiškimą, kad New 
Yorkas savo “žmogžudiško
mis” šviesomis padeda prie
šams nutėmyti mūsų, išplau
kiančius laivus ir juos užpulti.

Gen. Terry įsakė:
1— Sumažinti šviesas. Su

mažinti skaičių lempų ir jų 
stiprumą iki minimum.

2— Lempas, kurios būtinai 
reikalingos, uždengti iš vir
šaus. Langų uždangas nuleisti 
žemiau lempų. Venecinės už
laidos yra geriausios, jos už
laiko šviesas, bet praleidžia 
orą. Išlaukinės užlaidos pa
gelbsti, bet jų neužtenka už
laikymui šviesos nuo sklidimo 
iš vidaus lauk.

3— Saugot šviesų atmušimą 
nuo veidrodžių. Visokios lau
ke ir viduje esančios lempos 
reikia rūpestingai’ pridengti, 
kad iš jų šviesos į lauką tektų 
kuo mažiausia. Ir jeigu kiek 
išeina, tai kad būtų sukontro
liuota 'taip,1 jog šviesa sklistų 
ne aukštyn ar tiesiog į orą, 
bet žemyn. ,

Langams, taipgi lempoms 
uždangos leista bile kokios 
spalvos, bet visiems žinoma, 
kad tamsios ir tankios yra 
mažiausia peršviečiamos, tad 
dėl saugumo plaukiojančių jū
romis, o taip pat ir saugumui 
mūs miesto geriau vartokime 
tamsias uždangas. Darykime 
viską, kad netaptume kalti 
žmogžudiškame apsileidime, 
dėl kurio nukentėtų kas nors 
ir dėl kurio valdžia būtų pri
versta visai uždrausti šviesas.

Virš 3,000 asmenų Brookly
ne) gavo požymius, kaipo pa
aukoję 200 valandų Raudono
jo Kryžiaus darbams.

Savo sveikinime newyorkie
čiai maskviečiams sakė:

“Naujasis gyvenimas jūsų 
galingoje šalyje iškėlė jus vi
sus iš pragarmės kančių . . .

“Ką seniau reikšdavo Rusi
jos vardas?

“Mes žinojome skausmus ir 
skurdą, baimę ir ašaras. Da
bai*, kada jūsų gyvenimas yra 
kaip tik priešingu nuo to, koks 
buvo . . . žemė ir dangus, duo
na ir namai ir laisvė yra jūsų 
savastimi . . .

“Kada mes matome jus, sa
vo brolius ir seseris, susivieni
jusius su visais pasauliniame 
fronte žmonijos žūt - būtinoj 
kovoj, mes džiaugiamės ir 
siunčiame jums savo palaimi
nimą. Hitlerio melas, būk mū
sų žmonės esą bailiais yra da
bar numaskuotas prieš viso 
pasaulio akis . . .

“Mes pasižadame jums da
bar: mobilizuoti visas mūsų 
pajėgas, apvienyti visus mūsų 
brolius Amerikoje, be palio
vos, be ribų, besąlyginiai dar
buotis suteikti pagalbą žmo
nėms jūsų šalyje . . .”

Ruošiasi Atminimų 
Dienos Paradui

New Yorko metiniame At
minimų Dienos parade tikima
si marguosiant šimtus tūkstan
čių žmonių. Priešakyje para
do, kaip kas metais, važiuos 
išlikusieji Civilio Karo vete
ranai.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes i rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

__ •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

e

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

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

*

New Yorko Muzikos Kliubų 
Federacija pąskelbė “Dainuo
kim Į Pergalę” kampaniją, 
kurioj bus surinkta ir; išsiųsta 
kariuomenei daugybė rekor
dų, gaidų, radijo setų ir kitų 
muzikos medžiagų ir instru
mentų.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

•3i

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

m. petraitiene ir senai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS______

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

394 BROADWAY [fJ 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y. ]

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

X GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, ka-d visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresa8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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