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Ji turės būti atidaryta rude
nį. Radijo Komitetas dar turi 
biskį pinigų, kurie stovės 
“Laisvėje,” kad būtų galima 
padaryti gera pradžia vėliau.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
radijo programą visuomenė, 
darbininkai ir biznieriai, nuo
širdžiai rėmė. Vienas mūsų 
geras draugas, kuris nenori, 
kad jo pavardė būtų viešai 
skelbta, yra davęs apie porą 
.šimtų dolerių mūsų radijo pus
valandžiui palaikyti. Jam ir 
visiems draugams ir draugėms, 
aukojusiems, be to, biznie
riams, kurio per mūsų radiją 
skelbėsi, — tariame nuoširdžią 
padėką .’

Rudenį, kai mūsų radijo 
programa bus pradėta, teks 
jieškoti tinkamesnio laiko. 
6:30 v. v. laikas nėra daugu
mai patogus, nes daugelis 
darbininkų nesuspėja tuo lai
ku sugrįžti namon iš darbų. 
Negalėjimas gauti tinkames
nio pusvalandžio buvo vienas 
faktorius, pastūmėjęs mus pa
daryti pertrauką. Rudenį, ti
kimės, galėsime gauti tinka
mesnį laiką.

Mūsų radijo rėmimo kliubai, 
mano nuomone, turėtų pasilai
kyti ir turėtų dirbti. Rudeniui 
akėjus, jie dikčiai prisidėtų 
prie būsimo darbo pradžios.

šitie dešimts mėnesių davė 
progos mums geriau susipa
žinti “su visu radijo bizniu.” 
Tie, kuriems teks vadovauti 
šis “biznis” rudenį, galės tuo 
viskuo pasinaudoti ir pasek- 
mingiau visą reikalą vesti.

Sekmadienį Maskvoje įvyks 
Lietuvos jaunimo atstovų kon
ferencija. 7:30 v. ryto New 
Yorko laiku .jo eiga bus tran
sliuojama per radijo, — bus 
transliuojama Lietuvos ir vi
so pasaulio lietuviams.

Kurie turite gerus radijo 
(aparatus) priimtuvus, ban
dykite klausyti, nusistatę ra
diją ant 24, 39, 47, 59(4, ir 
63 metrų short waves.

Šitoj jaunimo konferencijo
je dalyvaus lietuvių partizanų 
atstovai, lietuvių raudonar
miečių; atstovai ir bendrai Lie
tuvos jaunimo atstovai.

Ji turės didelės reikšmės 
Lietuvos išlaisvinimui.

Šiomis dienomis išeis iš 
spaudos labai svarbi brošiūra: 
“Kovotojų Balsas Dėt Lietuvos 
Laisvės.” Išleido Literatūros 
Draugijos Apšvietos Fondas. 
Knygelė turi 32 puslapius. I- 
liuostruota. Tai gyvas doku
mentas, nušviečiąs dabartinę 
Lietuvos liaudies buitį.

ši brošiūra reikia jug grei
čiau ir plačiau paskleisti A- 
merikos lietuvių visuomenėje.

Tuomet, kai mūsų broliai 
užjūryje galvas guldo, beko
vodami prieš žvėrišką Lietu
vos okupantą, prieš amžiną 
lietuvių tautos priešą, tai mes 
privalom susipažinti su jų žy
giais ir padėti jiems viskuo, 
kuo tik galime.

“Vokietija nekenčia ir bijo
si dviejų frontų. Taigi aš sa
kau: atidarykifhe dabar ant
rąjį frontą. Ši mintis nėra ma
no paties. Tai mūsų žmonių 
jausmas ir supratimas.”

Šitaip pareiškė žymiausis 
pasaulyje filmų artistas, Char
les Chaplinas. Ir jis pasakė 
šventą tiesą. Jis išreiškė mili
jonų Jungtinių Tautų žmonių 
mintį.

Tuojau po to, kai Charlie
sekma-Chaplin taip pasakė, 

dieni Londone dengiau kaipdieni Londone dengiau kaip ropoję tuojau, nieko nelau- 
pusė šimto tūkstančių žmonių | kiant!

SOVIETAI ATMUŠĖ NACIU 
ATAKAS IR GRUMIA

SI PIRMYN

Šią Savaitę Meksika 
Paskelbsianti Karą 
Prieš Fašistų Ašį

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį geg. 24 i 25 d. Charkovo kryptyje sovietinė 

kariuomenė įsitvirtino užimtose pozicijose ir toliau ve
dė ofensyvos mūšius.

Linkui Iziumo-Barvenkovos mūsų kariuomenė darė 
užpuolamuosius žygius prieš vokiečių tankus ir pėsti
ninkus.

Kituose fronto sektoriuose nebuvo jokių žymių at
mainų.c

Vienoje fronto dalyje linkui Charkovo buvo pavykę 
vokiečių pėstininkams, per milžiniškus jų nuostolius, 
įvaryt kylį į mūsų pozicijas. Mūsų kariuomenė, kontr
atakuodama priešus šonan, atmušė vokiečius. 750 vo
kiečių tapo užmušta.

Vienas Sovietų armijos dalinys, veikias Iziumo-Bar
venkovos linkmėje, atmušė tris nuožmias priešų pėsti
ninkų atakas. Vokiečiai nukentėjo sunkių nuostolių. 
Buvo sunaikinta astuoni priešų tankai.

Viename sektoriuje Leningrado fronto du batalionai 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

%

Raudonoji Armija Atėmė dar 
Eilę Fortų iš Vokiečių

Maskva, geg. 26. — Na
ciai su daugeliu naujų at
sarginių kareivių iš Čecho- 
slovakijos, Hungarijos, Ru
munijos ir Kroatijos pa
smarkino savo atakas prieš 
Sovietus Iziumo-Barvenko
vos srityje, apie 75 mylios 
į pietus nuo Charkovo.
DAUGIAI NACIŲ TANKŲ

IR ŠARVUOTŲ AUTO
MOBILIŲ

Vokiečiai mete ir daugius 
tankų ir šarvuotų automo
bilių su pėstininkais prieš 
Sovietų pozicijas. Bet Rau
donoji Armija su tankais, 
kanuolčmis, orlaiviais, au
tomatiškais šautuvais ir 
rankinėmis granatomis at
rėmė priešus; kontr-ataka- 
vo hitlerininkus ir sunaiki
no bei užėmė eilę vokiečių 
fortų.

Tik sudaužydami vieną 
nacių kontr-ataką, sovieti
niai kovotojai užmušė 1,000 
priešų, atėmė iš jų kelias

Hitlerio Poiięija Sušau
dė 20 Vokiečių Karių
Stockholm, šved. — Suži

nota, kad slaptoji Hitlerio 
policija sušaudė 20 vokie- 
čių kareivių Norvegijoj ties 
Bergenu už tai, kad jie de
monstravo prieš tokius po
licininkus. Hitlerio policija 
tuos kareivius nužudė be ži
nios generolo von Falken- 
horsto, vyriausio vokiečių 
armijos komandieriaus Nor
vegijoj.

Teigiama, kad vokiečių 
kariai nekenčia slaptųjų 
Hitlerio policininkų, kurie 
yra pastatyti kontroliuot 
kariuomenę ir, sako, kelt 
jos ūpą.

susirinko j Tafalgaro Aikštę 
ir ten pareiškė tą pačią min
tį:

svarbias linijas ir cementi
nius fortukus.

IŠMUŠĖ VOKIEČIUS Iš 
KYLIO

Raudonarmiečiai išvijo 
vokiečius iš kylio, kurį jie 
buvo įvarę į sovietines po
zicijas Charkovo srityje, ir 
sunaikino 700 priešų.

Vienoje vietoje į pietus 
nuo Charkovo hitlerininkai 
su 150 tankų atakavo Sovie
tų liniją, bet liko atmušti su 
dideliais jiems nuostoliais.

Skaičiuojama, jog per dvi 
savaites Charkovo fronte 
raudonarmiečiai sunaikino 
dvi ar tris divizijas vokiečių 
tankų, dalį jų visai sudau
žydami, o kitus išmušdami 
iš veikimo. — Nacių tankų 
divizija turi apie 250 tan
kų.

Tebesiaučia baisiai nuož
mūs ir atkaklūs mūšiai lin
kui Charkovo ir Iziumo- 
Barvenkovos kryptyje.

40,000 Nacių Užmušta 
Charkovo Fronte

MASKVA, geg. 26. —Per 
10 dienų Charkovo fronte 
tapo užmušta 40 tūkstančių 
vokiečių; be to, 120 tūks
tančių jų pavojingai sužeis
ta ir sunaikinta bei sužalo
ta šimtai nacių tankų ir or
laivių. I

Dabar hitlerininkai pra
dėjo ofensyvą tame fronte, 
mesdami į mūšius savo tan
kus, šarvuotus automobilius 
ir orlaivius bangų bango
mis. Bet sovietiniai tankai, 
artilerija, orlaiviai ir pėsti
ninkai atmuša visas priešų 
atakas.

šiuo tarpu ypatingai kru
vini mūšiai siaučia 25-kių 
mylių ilgio fronte Į pietus 
nuo Charkovo, nors naciai 
taipgi desperatiškai sten
giasi pramušt sovietinę li
niją Izium-Barvenkovos sri
tyje, už 75 mylių į pietus 
nuo Charkovo.

Mexico City. — Meksikos 
senato ir kongreso atstovų 
rūmo pastovusis komitetas 
užgyrė prezidento Manuelio 
A vilos Camacho pasiūlymą 
sušaukt šį ketvirtadienį 
Meksikos kongresą į specia- 
lę sesiją ir paskelbt karą 
prieš Vokietiją, Japoniją ir 
Italiją.

Italija Reikalauja 
Francuos Žemiu o

Berne, Šveic. — Čia gau
ta žinių, jog didėja Italijos 
priekabės prie Vichy Fran
ci jos.

Vienas Mussolinio val
džios atstovas pusiau-ofi- 
cialiai pareiškė, kad Italijai 
turi priklausyti pietinis 
Francijos Nice miestas ir 
sala Corsica. Taip rašo ir 
italų juodmarškinių spau
da.

Italijos fašistai paskleidė 
obalsį: “Atimt Corsica iš 
Francijos.”

Slapta Spaustuvė Paryžiuj
Vichy, Franc. — Vokie

čiai Paryžiuje, bedarydami 
kratas, užtiko slaptą spaus
tuvę, kur buvę gaminami 
pasportai, karinės tarnybos 
knygutės ir lapeliai už 
Jungtines Tautas, o prieš 
nacius.

Albanai Nužudė Italų
Policijos Viršininkų

Istanbul, Turkija. — Trys 
studentai užmušė Albanijos 
Tiranos miesto policijos 
galvą Ali Petchį, pastatytą 
italų, ir užmušėjams pavy
ko pabėgti, kaip pranešama 
slaptais keliais iš Albanijos.

Smarkėja albanų partiza
nų kova prieš italus.

Naciai Viešai Plaka Jugo
slavijos Žmones

Berne, šveic. — Privačios 
žinios teigia, jog karinė vo
kiečių vyriausybė įvedė vie
šus plakimus Jugoslavijoj 
tiem, kurie slepia nuo nacių 
maistą arba slaptai jį par
davinėja. Už tai kertama 
žmogui 25 bizūnai viešoj 
aikštėj.

Raudon. Lakūnai Nu
skandino 3 Nacių Laivus

Maskva, geg. 26. — Šiau
rinis Sovietų oro laivynas 
nuskandino du karinius na
cių laivus-naikintuvus (tur
būt, dar ir trečią) ir pa
siuntė jūros dugnan vieną 
prekinį vokiečių laivą, 8,000 
tonų, šis laivas gabeno reik
menis nacių-finų armijai.

London, geg. 26. — Jau 
visa anglų kariuomenė iš 
Burmos persikėlė į Indiją.

Tvirtinama, jog Meksikos 
kongreso atstovų rūmas ir 
senatas šį pehktadienį ar 
šeštadienį paskelbs karo 
stovį prieš fašistų Ašį.

Tiesioginė priežastis karo 
paskelbimo bus ta, kad na
ciai skandino prekinius Me
ksikos laivus.

Naciai Areštavo dar 
83 Prancūzus

London. — Pranešama, 
jog naciai areštavo dar 83 
jiem priešingus francūzus 
Paryžiuje, Cherbourge ir 
kituose miestuose. Tarp a- 
reštuotų yra viena mokyto
ja, du kavinės savininkai ir 
vienas komunistu laikraščio 
“l’Humanite” bendradarbis. 
Eilė francūzų suimta už tai, 
kad jie džiaugėsi, kai anglų 
orlaiviai bombardavo svar
bius naciam pastatus šiauri
nėje Francijoje.

Be kitu, dabar areštuota 
ir vienas vokietys ir fran- 
cūzas, kurie 
su bombomis 
kiškoj nacių 
ram Rūme, 
sprogdint ją.

paliko- valyzą 
prieš-bolševi- 

parodoj Wag- 
no re darni su-

Francūzai Paryžiuje už
puolė grupę Petain’o (hit
lerininkų pataikūno) jau
nuolių organizacijos. Įvyko 
susišaudymas.

Žymiai Mažina Pašai
pioms WPA Darbus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas siūlė, kad 
kongresas paskirtų tiktai 
$280,000,000 paša Ipiniams 
WPA darbams per dvyliką 
mėnesių, pradedant nuo lie
pos 1 d. šią vasarą. Prie to, 
sako, bus pridėta $57,000,- 
000 likę nuo pernykščio pa
skyrimo.

Pernai tiem darbam bu
vo skirta $875,000,000.

Dabar prezidento reika
laujamos sumos užteksią 
keturiem šimtam tūkstan
čių pašalpinių WPA darbi
ninkų. Jis nurodo, jog dau
gelis buvusių bedarbių jau 
gauna užsiėmimo, bekylant 
kariniams darbams.

Eksplozija Kariniame 
Fabrike Lansinge

Lansing, Mich., geg. 26.— 
Jvyko smarkus sprogimas 
fabrike Fisher Body auto
mobilių viršų, kuris dirba 
karinius reikmenis. Bent du 
darbininkai tapo užmušti ir 
trys sužeisti.

Vienas fabriko galas la
bai sužalotas. Kilęs iš eks
plozijos gaisras tapo neuž
ilgo apstabdytas. Vyriausy
bė daro tyrinėjimą: nužiūri 
fašistų agentus,.

NAUJA SVARBI KARINE 
AMERIKOS MISIJA NU

VYKO ANGLIJON
London, geg. 26. — Atvy

ko Anglijon karinė Jungti
nių Valstijų misija, kuriai 
vadovauja generolas Henry 
H. Arnold, galva Amerikos 
armijos oro jėgų, ir admiro
las John H. Towers, galva 
Jungtinių Valstijų laivyno 
orinių jėgų.

Suprantama, jog Ameri
kos vyriausybė atsiuntė 
juos tartis su Anglija, kaip 
tiksliau suderint šių dviejų 
šalių jėgas, kad galima bū
tų užduot kuo didžiausią 
smūgį Vokietijai.

Manoma, jog ši Amerikos 
karine misija turi net dau
giau svarbos, negu pirmes
nis atsilankymas generolo
Marshall’o, Jungtinių Vals-jno, ir tuo būdu galima bū- 
tijų armijos štabo vyriau-; šią labai pagreitint Ameri- 
sio viršininko. >kos prisirengimus karui

Generolo Arnoldo ir ad-1 prieš nacius Europoje.

Gilinai Atmetė Japonus nuo 
Kinhwos; Užmušė 1000 Jų

Chungking, Chinija, geg. eit per Tsientang upę; bet
26. — Dešimt tūkstančių ja
ponų mėgino šturmuot Kin- 
hwa miestą, svarbų karinį 
chinų centrą Chekiange, ry
tinio pajūrio provincijoje. 
Pirmiau japonų artilerija ir 
orlaiviai pašėlusiai bombar
davo chinų pozicijas aplink 
Kinhwa iš trijų šonų/ Pas
kui japonų pėstininkai me
tėsi ant Kinhwos sienų. Bet 
chinai, atkakliai gindamiesi 
kulkasvaidži a i s, atrėmė 
priešus nuo miesto, užmušė 
1,000 japonų, o likusius pri
vertė pasitraukt atgal.

Chekiango provincijoj ja
ponai yra subūrę 100,000 
savo kariuomenės prieš chi- 
nus.

Japonai užėmė Kienteh 
miestą, 28 mylios į šiaurius 
nuo Kinhwos, ir bandė per

Vichy Francija Perve- 
sianti Savo Karo Lai

vus Vokiečiam
London, geg. 26. — Gau

ta žinia, kad Vichy Franci
jos valdžia leido Vokietijos 
jūreiviams lavintis stovyk
lose francūzų karo laivų. Iš 
to suprantama, jog Vichy 
Francijos valdžios vadas 
Lavai ruošiasi pervest na
ciams karinius francūzų lai
vus.

Jugoslavai Suardė Ita
lų Traukinį, Užmušda

mi 150 Fašistu
MASKVA. — čia gauta 

telegrama, kad Jugoslavi
jos partizanai išvertė fašis
tų traukini iš bėgių ir taip 
užmušė daugiau kaip 150 
italų kareivių.

Be to, mūšyje Krusevaco 
srityje jugoslavų partizanai 
nukovė 165 fašistų karei
vius ir kelis oficierius ir pa
grobė dikčiai ginklų ir amu- 

I nicijos.

mirolo Towerso atvykimas 
Anglijon atitinka šiam mo
mentui, kuomet Anglijoj 
pakilo tokie stiprūs ir skait
lingi reikalavimai atidaryt 
antrą frontą Europos sau
sumoje ir kirst Hitleriui tie
sioginiai.

Anglijos valdžia, atsiliep
dama i tuos reikalavimus, C 7

pareiškė, ' kad Jungtinės 
Tautos ruošiasi skaudes- 
niem oro smūgiam prieš 
Vokietiją.

Teigiama, jog Amerikos 
armijos ir laivyno oro jė
gų vadai turį teisę daryti 
tinkamus sprendimus su ka
riniais Anglijos vadais, ne- 
atsiklausdami Washingto- 

ta tai jiem nepavyko. Chinai 
nuskandino per 500 japonų.

Per paskutines dešimt 
dienų chinai užmušė 5,000 
japonų Chekiango provinci
joj. Chinų armijai padeda 
kovoti savi partizanai, vis 
plačiau ir smarkiau veikda
mi.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų Tsientangą, Hang
chow srityje.

Rytinėje Burmoje naujos 
japonų jėgos žiaunai ata
kuoja chinus Kengtunge ir 
chinai ten atsidūrė sunkioje 
padėtyje. Siaučia nuožmios 
kautynės.

Chinijos provincijoje Yu- 
nnane chinai ir toliau apva
lo nuo japonų kalnuotą sri
tį į šiaurius nuo Burmos 
Kelio.

Raudonarmiečiai Sunai
kino Nacių Pulką 

Ties Charkovu
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė apsupo ir sunai
kino vieną vokiečių pulką 
Charkovo srityje. Raudon
armiečiai nugalėjo vokiečių 
tankus ir parašiutistus, ku
rie mėgino paliuosuot tą 
nacių pulką iš apsupimo.

Amerikos Orlaiviai Nu
skandino Hitlerinin

kų Submariną
i Rio de Janeiro, Brazil. — 
Amerikos bombanešiai nu

skandino nacių submariną 
Atlanto Vandenyne, netoli 
Brazilijos. Spėjama, jog tai 
buvo tas pats submarinas, 
kuris pirmiau torpedavo ir 

i sunkiai sužeidė prekinį Bra
zilijos laivą. “Commandan- 
te Lyra.”
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Pagalbos Savaitė Sovietų Sąjungai
Russian War Relief Komitetas ruošia 

savaitę Sovietų Sąjungos pagalbai. Ta
tai bus prieš birželio 22 dieną, tai yra 
metų sukaktį, kaip Hitleris užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos ir Tarybų Lietuvos. Po 
visą šalį bus renkamos aukos.

Jau devynių valstijų gubernatoriai, ta
me skaičiuje New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman, paskelbė, kad bir
želio 22 diena bus “Aid to Russia Day” 
(Pagalbos Diena Rusijai).

New Yorko mieste to darbo priešakyj 
atsistojo Allen Wardwell, žmogus, kuris 
du kartus Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovu buvo Sovietų Sąjungoj, kuris 
gerai tą šalį žino. Miesto majoras La
Guardia užėmė garbės vice-pirmininko 
vietą.

Minėtas komitetas atsišaukia į visus 
kunigus, rabinus ir kitus religijos parei
gūnus, kad jie atsišauktų į tikinčiuosius 
ir visur bažnyčiose rinktų aukas Sovie
tų Sąjungos pagalbai birželio 20 ir 21 
dienomis. Tuo laiku siekiama sukelti 
$6,000,000 aukų Sovietų Sąjungos pagal
bai. j

Lietuviai į šią kampaniją turi įstoti su 
visa energija. Vien tik gelbėdami So
vietų Sąjungai, Raudonajai Armijai, ku
rioje tūkstančiai lietuvių kovoja prieš 
hitlerininkus, mes galime pagelbėti sa
vo tėvų žemei išsilaisvinti iš po hitleri
ninkų žiaurios priespaudos, iš kankini
mų ir šaudymų!

Gelbėdami Sovietų Sąjungai, tuo pat 
kartu mes gelbėjame ir pačiai Amerikai 
laimėti karą. Gelbėdami Raudonajai 
Armijai, mes gelbėjame tūkstančius a- 
merikiečių gyvasčių, nes kuo sėkmingiau 
Raudonoji Armija kriušina priešą, kuo 
daugiau išnaikina hitlerininkų, tuo ma
žiau turės žūti Amerikos karių galuti
noj kovoj už mūsų krašto karo laimėji
mą ir pergalę ant priešų, jų tarpe ir 
Amerikos lietuvių sūnų.

Jau dabar visos organizacijos ir pa
vieniai lietuviai privalo ruoštis, kad vi
somis jėgomis pagelbėjus Sovietų Są
jungos kovoms, kurios yra kartu ir mū
sų kovos už laisvę.

“Naujienos” Tebeskleidžia Nacių 
Propagandą

Veik per pusę metų buvo nuliūdęs 
“Naujienų” redakcijos štabas, priešaky
je su Grigaičiu. Nuo gruodžio pradžios 
Raudonoji Armija veda ofensyvą. Hit
leris, Goeringas ir Goebbelsas aiškinosi, 
kad jų “blitz-kriegas” susmuko iš prie
žasties žiemos. “Naujienos” tą pat da
rė. Jos skelbė, kad prie Maskvos hitleri
ninkus sulaikė ne Raudonoji Armija, ne 
jos didvyriškumas, bet “generolas dum
blas,”... “generolas purvas,”... “gene
rolas žiema,”... “generolas šaltis” ir pa
galiau “generolas utėlė.” Ką sakė nacių 
propaganda, tą kartojo “Naujienos” ir 
paskui vilkosi “Keleivis” ir kita lietuvių 
pro-nacių spauda, kad paslėpus nuo A- 
merikos lietuvių tuos kalnus hitlerinin
kų išmuštų, išnaikintų.

Ilgai būbnijęs Hitleris ir jo pasekėjai 
apie “pavasarinį ofensyvą” jo taip ir 
nepradėjo. Bet Hitlerio gaujos po dvie
jų savaičių žiaurių kovų užėmė Kerčo 
pusiausalį ir prieplauką. Tą negalima 
skaityti pavasario ofensyvu, tai lokali
nės kovos veiksmas. Hitleris žino, kad 
Kerčo pusiausalis jam nieko neduos, kol 
Raudonoji Armija laiko Rostovą. Hitle
ris jėgas grūdo sausžemiu, o Raudonoji 
Armija turėjo muštis už penkių mylių 
vandens pertakos. Hitleris turėjo pirme
nybę, Raudonoji Armija persikėlė atgal 
į Kaukazą, iš kur ji buvo atėjus į Ker
čo pusiausalį, persikėlė tvarkoj ir gink
lus persikraustė.

Bet Hitleris senu papratimu garsina |

dideles pergales. Beje, jis po pirmų dvie
jų dienų jau buvo pasigyręs, kad “sunai
kino, apsupo ir suėmė” rusus, vienok po 
to “sunaikinimo, apsupimo ir suėmimo” 
dar dvi savaites kovos ėjo Kerčo pusiau- 
salyje. Kad pakelti Vokietijoj ūpą, Hitle
ris garsinasi daug suėmęs rusų, tankų 
ir kanuolių. Tą jo melą nei vienas tei
singas žmogus nepriima, nes Kerčo pu
siausalis siauras ir ten didelės armijos 
negali veikti, negali būti ir šimtai tūks
tančių suimtų. Tą pripažino visi, kas 
tik nors kiek rimčiau žiūri į karo eiseną.

Bet “Naujienos” nusidžiaugė gavę 
Hitlerio propagandos melą, ne vien ži
niose kelis kartus išspausdino, bet davė 
net redakcinį (“Naujienose” iš geg. 21 
d.) po antrašte: “Nacių strategija.” At
pasakojo visus Hitlerio propagandos pra
simanymus, būk naciai suėmę 149,256 
rusų Kerčo pusiausalyj, 1,133 patrankų 
ir “nesuskaitomą daugybę kitokios karo 
medžiagos.” Ir kad geriau padailinus na
cių propagandą, tai kaltina Sovietų ar
mijos komandą, kam išlipo tame pusiau
salyje pereitą žiemą ir kam tiek daug 
kariuomenės sutraukė. Matote, “Nau
jienos” neabejoja, kad tai nacių propa
ganda, kad naciai, suėmę šimtą, pasako 
10,000 belaisvių. Priešingai, jos džiaugia
si Hitlerio lokaline pergale, jos sudeda 
savo viltį Grigaičio tipo “socializmui” 
ant Hitlerio “nacional-socializmo” perga
lių ir garsina nacių — Amerikos priešų 
propagandą.

Dar Griežčiau Reikalauja 
Antro Fronto

Jugoslavijos partizanų didvyriškos ko
vos parodė, kaip trumparegiais yra tie 
karo specialistai, kurie vis mano, kad 
negalimas antras frontas Europoje prieš 
hitlerininkus, kurie Hitlerio šmėklos vis 
bijo. Jugoslavai, žmonės, kurių šalį hit
lerininkų ir Italijos fašistų gaujos perei
tais metais nusiaubė, suorganizavo apie 
150,000 partizanų ir veda karą, kur hit
lerininkai naudoja tankus, bombanešius 
smigikus, kanuoles ir vis vien partizanai 
valdo apie ketvirtą dalį šalies. Ką gi ta
da reiškia, kad Anglijos 4,000,000 armi
jos sėdi ant salos? Kodėl nors ketvirta
dalis tos armijos nesiunčiama į Norvegi
ją, Holandiją, Belgiją, Franciją, kad dar 
1942 metais sunaikinus hitlerizmą ir jo 
talkininkus? Jeigu Jugoslavijos partiza
nai gali kariauti, tai anglai, apginkluoti 
Amerikos geriausiais' ginklais, turėtų 
galėti kariauti. Jeigu jie dabar negali 
kariauti, kada Raudonoji Armija prieš 
save yra sutraukus 90 nuoš. Hitlerio 
jėgų ir visas jėgas Rumunijos, Vengri
jos, Finliandijos, tai kada gi anglai ga
lės kariauti?

Pereitą rudenį Anglijos vyriausybė ir 
komanda kalbėjo: kaip tik bus ilgesnės 
naktys, tai Anglijos orlaiviai masiniai 
bombarduos Vokietijoj karo įmones. At
ėjo žiema ir ilgos naktys, anglai gyrėsi, 
kad jie ore galingesni už vokiečius fa
šistus, bet bombardavimų nebuvo. Dar 

daugiau, anglai net paleido iš Bresto 
prieplaukos Hitlerio du šarvuočius ir 
kruize r į.

Atėjo pavasaris, tie, kurie vis nenori 
antro fronto, sakė, kad pagalba Sovie
tų Sąjungai bus iš oro — anglai tūks
tančiai lėktuvų puls Hitlerio karinius 
centrus. Kol kas tas viskas ir pasilieka 
tik pasakomis. Anglai vis skundžiasi, 
kad “oras blogas.” Ta pasaka tokia tuš
čia, kad ir vaikai netikės. Sovietų Są
jungos 2,000 mylių ilgio kovos fronte 
jau tokio blogo buvo ir yra oro, kurį ir 
įsivaizdinti sunku, o Sovietų lėktuvai 
nenustoja veikti nei valandai, nei dieną, 
nei naktį. Kur yra noras, pasiryžimas, tai 
nugalimos ir gamtinės kliūtys.

Anglijos liaudis vis garsiau reikalau
ja antro fronto. Sekmadienį Trafalgar© 
Aikštėj, Londone, susirinkę 50,000 žmo
nių griausmingai sveikino didvyrišką 
Raudonąją Armiją ir reikalavo iš Ang
lijos, kad atidarytų antrą frontą. Nese
niai kalbėjo Churchill, jis sakė, kad An
glijos liaudis reikalauja antro fronto, 
kad tas liaudies balsas rimtas ir bus iš
klausytas. Už antrą frontą, kaip viena
tinę teisingą Suvienytų Tautų politiką 
prieš hitlerizmą, kaip įrodymą, kad An
glija atsisakė nuo munichierių politikos, 
daug kartų pasisakė ministerio pavaduo
tojas Sir Stafford Cripps.

Šiemet, dabar tuojau reikia, kad Suvie
nytos Tautos veiktų iš užnugario prieš 
hitlerizmą, kad jį sumušus, kad karą iš- 
laimėjus su mažiau kraujo, mažiau au
kų, mažiau nuostolių. Ir tam Anglija 
turi jėgų; Amerikos galingoji industrija 
aprūpino jos armiją ginklais ir amuni
cija. / . .

Mušti Hitlerį, Prakeiktą!
Šiandien pats svarbiausias daiktas — 
Mušti Hitlerį prakeiktą!

I

Kad nebūt jam žemėj vietos —
Gelbėt Rusijos Sovietus.
Išvaduot Lietuvos šalį,
Mušant Hitlerį rakalį!
Mušt fašistus ir japonus, 
Pirkti Dėdės Šamo bonus.
Dirbti, dirbti ir kovoti —
Neduot Hitleriui giliuoti.
Steigt Europoj frontą naują —

Kirsti smūgį nacių gaujai.
Kirst jiem smūg? tokį kietą, 
Kad neliktų jų ant svieto.
Ir todėl raudonarmiečiai
Hitlerį jau smarkiai riečia.
Baisūs smūgiai naciams tenka,
Vadovybėj Timošenkos.
Lieja, lieja naciai kraują —
Ką pasėjo, tą ir pjauja!

Na, o kaip tas viskas liečia
Mūsų gerbiamus “tautiečius”?
Ką gi veikia Kauno ponai?
Su pabėgėliu Smetona?
Griežia dantį, pagiežauja
Ir tik Hitleriui tarnauja!
Skleidžia nacių propagandą —
Kad jie nusisuktų sprandą!
Ir, begėdžiai, dar sapnuoja
Viešpatauti Lietuvoje!
Pučia priešais net uždusę,
Bet prieš vėją nepapūsi!
Galą jūsų klikai senai, 
Rodo aiškiai partizanai.
Aiškiai kalba Liudas Gira,
Ir kova karių, didvyrių.

Įsikalbėta Liga

Aiškiai kalba išmintingi
Liaudies atstovai teisingi.
Lietuvos, fašistai ponai, —
Ne valdyt daugiau Smetonai!

* *
Prieš diktatorius, vergi jas,
Eina progresas žmonijos.
Eina sujungtosios tautos, 
Kad fašizmas būt nukautas.
Eina Rooseveltas, Stalinas,
Eina darbininkų minios.
Eina jėgos negirdėtos, 
Kad nacizmas būt nudėtas.
Ką gi reiškia tokie ponai, 
Kaip Grigaitis, ar Smetona?
Ką gi reiškia taip mažukai
Bukagalviai fašistukai?
Juos visus krūvon sudėjus, 
Reiškia—kaip panosės vėjas!

Taigi, broli ir sesute,
Kurioj pusėj geriau būti?
Ar norėtum, kad tau skūrą
Lupt fašistų diktatūra?
Ar norėtum, kad lietuviai
Būtų Hitlerio verguvėj?
Ar norėtum, kad tau šonus
Botagu kapot japonas?
Jeigu ne, nebūk ištyžęs,
Stok į kovą pasiryžęs!
Kirsk fašistui smūgį kietą, 
Kad jį galas griebt ant vietos;
Kad jis niekur neišdrįstų
Propaguot čionai fašistų.
Kad jis kristų ir vaitotų, 
Kad jį kirmėles kapotų!

Prof. Krienas.

Kur tu žmogus nepasi
suksi, su kuo nekalbėsi šio 
mis dienomis, beveik visi 
sutinka, jog prezidentas 
Rooseveltas dar sykį parodė 
savo gabumą suprasti, kaip 
reikia tautą vienyti krizio 
metu, kada priešas jau du
ris laužia. Earl Browderio 
paliuosavimas masės skai
toma dikčiai protingu pre
zidento pasielgimu. Mat, A- 
merikos paprasti piliečiai 
jau pradeda suprasti, kiek 
tokių gabumų žmogus, kaip 
Browder, gali gero atnešti 
šiai šaliai tokiu laiku, ka-
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da reikia kovoti ne tik uz 
laisvę, ale ir už pačią savo 
gyvybę, kurią fašistiniai 
užpuolikai mėgina sunai
kinti.

Retas kuris šiandien mė
gins abejoti apie Browderio

gabumus numatyti ne tik 
politinę ir ekonominę da
bartį, ale ir ateitį. Ne, jis 
ne astrologiniais nonsen
sais užsiima numatyti poli
tinę ir ekonominę šalies at
eitį. Jau matome, jog jis 
turi gerą logiką ir istorijos 
žinojimą, iš ko, matyt, jis 
savo sprendimus daro, ku
rie, kaip tyčia, ir išsipildo.

Daugelis Amerikos pilie
čių yra girdėję Browderį 
kalbant, bet dar daugiau y- 
ra skaitę jo knygą “The 
Way Out”, kurioje jis sa
ko:

“Nepaisant, ką naciai, fa
šistai, ar kapitalistai Jung
tinėse Valstijose nesakytų 
apie Rusiją, aš užtikrinu, 
jog Jungtinių Valstijų inte
resams geriausiai bus pasi
tarnauta ne kritikuojant ir

niekinant Rusiją, bet kaip 
tik elgiantis antraip ir gei
džiant jos draugiškos koope 
racijos. Taip elgiantis bus 
ant naudos Amerikai, ir šio 
se kritiškose dienose kąif 
tik ir turi būti pas mus 
vienatinė mintis, tai geru
mas ir saugumas Ameri 
kai.”

Ir tą jis pasakė jau be
veik du metai atgal. Ir kaip 
tas viskas išsipildo, kaip tie 
jo žodžiais įsikūnina! Da
bar, pradedant pačiu mūsų 
prezidentu ir baigiant bile 
paprastu piliečiu ant gat
vės, didžiausia didžiuma pri
pažįsta tą faktą, jog rusų 
frontas yra mūsų šalies 
frontas, Amerikos taip ir 
Anglijos, ir visų kovojančių 
šalių prieš hitlerininkus ir 
visus fašistus.

Taipgi ou metai jis ši
tuos žodžius pasakė Lincol- 
no Brigados nariams, grį
žusioms iš Ispanijos kovų

Anglijos “komandos” (tam specialiai paruošti kareiviai) lavinasi iš netyčia persi
kelti per kanalą ir iš netyčia užpulti priešo strategiškas vietas.

Jungtinių Valstijų jėgos galėtų ateiti 
Anglijai į pagalbą. Lauksime, kada An
glijos vyriausybė įvykins savo pažadus, 
atliks savo pareigas, išklausys Anglijos 
liaudies balso, jeigu ji nenori, kad ta

liaudis nustotų į vyriausybę pasitikė
jimo. Dabartinė pasaulinė padėtis yra 
labai aiški, ir bet koki senoviški muni
chierių manevrai negalimi, kurie nepa
kenktų. Suvienytų Tautų gerovei ir de
mokratijos šalininkams.

už Ispanijos demokratiją:
Jūs esate tie vyrai, ku

rie parodėte išeitį savo 
krauju, ir jeigu mūsų šalis 
būtų tą sekus, būt išveng
tas dabartinis pasaulinis 
karas. Būdami Ispanijoj, 
jūs laikėt šį karą nuo plėti
mosi po visą pasaulj. Mūsų 
šalis negalėjo to matyti; ji 
atsisakė tą matyt. Dabar už 
tai turi mokėt. Europa irgi 
turi mokėti už apleidimą 
Ispanijos respublikos, šian
dien daugumas amerikiečių 
supranta, jog apleidimas Is
panijos respublikos buvo 
kriminalizmas papildytas ne 
vien prieš Ispaniją — tą jie 
visuomet suprato. Dabar jie 
pradeda suprasti, jog tai 
buvo kriminalizmas prieš 
Franciją, kriminalizmas 
prieš Angliją, ir taipgi kri
minalizmas prieš pačią A- 
meriką, ir kad mes turėsi
me užmokėti už tą krimina- 
lizmą. Mes mokėsime ilgai 
ir karčiai.”

Ir kas dabar drįs sakyti, 
kad tokių gabumų žmogus 
negalėtų pasitarnauti savo 
šaliai, mūs šaliai, neapčiuo
piamu daugumu. Jeigu jis 
galėjo numatyti ankstyvoj 
praeityj, kaip turėtume va
duotis, idant išvengus karo 
ir žudynių, kurias dabar tu
rime panešti, tai jis dabar 
galės taipgi daug mums nu
rodyti kelių, kuriais galėtu
me baigti šį karą savo šalies 
ir viso pasaulio demokrati
jos naudai, jeigu tik mes 
duosime jam progą ir sek
sime jo nurodymus.

Bet Browderio paleidi
mas iš kalėjimo ne vien tik 
duos naudą mūs šaliai, ne
žiūrint, kaip jis gabus ne
būt. Jis atstovauja ir vado
vauja mūs šalyje grupę 
žmonių, Amerikos Komuni
stų Partiją, kuri dar labiau 
dės pastangų mūsų šalies 
.karo įąimėjimui. Tai nema
žas dalykas, nes kaip žino
me, tai tik vien New Yorko 
valstijoj pereituose rinki
muose ta partija turėjo 100 
su virš tūkstančių balsų. O 
tų žmonių aktyvumas ir 
pasišventimas bile darbe y- 
ra žinomas visame pasauly 
kaipo neprilygstamas....

Nors mūsų šalies prezi
dentas matė būtiną reikalą 
paleisti Browderj iš kalėji
mo dėl geresnės vienybės 
mūsų šalies piliečiuose, nors 
ir didelė didžiuma piliečių 
taipgi sutinką su preziden
tu, tačiau yra ir tokių, ku
rie geriau matytų Brow- 
derį Tom Mooney vietoj, 
negu kovotojų eilėse už 
laisvę, gyvybę ir demokra
tiją. Tai tam tikri ligoniai, 
kurie serga ir serga prieš- 
raudonąja liga, kurią jie sau 
įsikalbėjo per pereitus porą 
dešimtų metų.

Va, kaip ir tokio plačiai 
skaitomo komercinio laik
raščio “The New Yo^k Ti
mes” leidėjai ėmė ir apsi
verkė dėl tokio mūsų šalies 
prezidento pasielgimo, dėl 
Earl Browderio paleidimo. 
Jie nematą iš to jokios nau
dos nei mūsų šalies vieny
bei, nei Rusijai. Ir be- 
argumentuodami net pieme
niškai nukalba, sakydami: 

“Paleidimas Browderio, be 
abejo, bus surištas su drau
gyste tarp mūs šalies ir Ru
sijos. Bet mūs vienybė su 
Rusija yra grynai miltari- 
nė. Rusijos naminiai reika
lai priklauso jai pačiai. Mūs 
naminiai reikalai priklauso 
mums patiems. Visa tauta 
pilna širdžia sutinka teikti 
pagelbą Rusijai. Tas jokio 
reikalo neturi su paleidimu 
amerikiečio, kuris buvo įka
lintas dėl pasielgimo prieš- 
valdiškai. Geriausiai pagel
bėti Rusijai, tai siųsti kuo 
greičiausiai iv kuo daugiau-

(Tąsa 5-tam pusi.) «
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Minint Motinų Dieną, atlikim ką nors 
pagreitinti pergalę ant fašizmo ir priar
tinti pasauliui taiką ir motinom džiaugs
mą. Pirkim bondsus, paremkim didvyriš
kus talkininkus ir priešfašistiriį judėjimą.
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Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal- i 
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su
rengiate moterų vakarus-mitingus.

--------------------------------------------------------------------- -

Tte&as Puslapis
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Carmen Maria Quinones, 
Didvyriška Jūrininke

Amerikos Žmonėms Svarbu, 
Kokios Dainos Kuriama

Jeigu jums laikytųsi už
eit Nacionalės Jūrininku li
nijos raštinėn, New Yor
ke, jūs ten rastumėt, apart 
kitų, didelę iškabą, kurioj 
negrė moteris rodo į laivo 
paveikslą ir prie jo esantį 
stambų užrašą: “Mes juos 
plaukdinsime.”

Paklaustumėte, kas toji 
moteris? Kiekvienas su tei
sėtu pasididžiavimu atsa
kys:

— Argi nežinojote, tai 
mūsų Carmen Maria Quino
nes.

Taip, tai Carmen, kuri y- 
ra ne vien tik unijistų, o 
ir mūsų visų pasididžiavi
mu. Pirmutinė ir kol kas 
vienintelė newyorkiete mo
teris, viena iš trylikos jūri
ninkų, pagerbta miesto me
daliu už didvyriškumą ant 
jurų. Medalį jai prisegė 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia, minint Nacio- 
nalę Jūrininkystės Dieną, 
gegužės 22-rą.

Carmen, sakoma, yra 
pirmutinė tos unijos narė, 
kuriai taikėsi būti ant laivo 
laike jo torpedavimo. Lai
vas San Jacinto, ant kurio 
jinai dirbo stevardese, bu
vo torpeduotas Atlantike. 
Penki įgulos nariai ir de
vyni keleiviai buvo užmušti. 
Didžiuma iš užmuštų kelei
vių buvo moterys ir vaikai. 
— Naciams nedaro jokio 
skirtumo, kad užmušta mo
terys ir vaikai, — pareiškė 
Carmen.

Ataka ištiko 9:30 vakaro, 
kada didžiuma keleivių jau 
buvo sugulę. Carmen buvo 
savo kajutoje. Trenksmas 
ją veik išmetė iš lovos. Ji 
skubiai nubėgo žiūrėti ke
leivių.

Pirmam kambarėlyje, pa- 
sišviesdama rankine lempu
te, ji rado viduramžę mo
terį ir jos anūką negyvus 
gulint ant grindų.

Įbėgus į kitą kambarėlį, 
ji rado moterį su trim kūdi
kiais ir vienus nešdama, ki
tus vesdama nuskubino ir 
susodino gelbėjimosi valtin 
ir paskiau pati įsėdo. Val
tyje buvo trys sužeisti ke
leiviai. Būdama gera slau
ge, ji suteikė jiems pirmau
ją pagalbą ir iš savo bliu- 
zės padarė bandažus. Ta
čiau vienas sužeistų neišlai
kė 18 valandų laukimo iki 
pribuvo pagalba, mirė val
tyje.

Kas čia tokio tame ma
no prietikyje, — sako kuk
li moteris Carmen Maria 
Quinones, kada ją apsupo 
reporteriai. — Mes esame 
kare. Mes žinome, kad mes 
galime tikėtis bile ko. Ko
kia skirtumą tarp manęs ir 
visų vyrų, kurie buvo tor
peduotuose laivuose? Tik 
dėlto, kad aš esu moteris...

Kelionė šiai stevardesei 
ne pirma. Faktinai, nuo pat 
kūdikystės ji gyvena ant 
jūrų.

Jinai gimus Ponce, Puer
to Rico antrame didžiausia
me mieste. Ji atvyko New ' 
Yorkan būdama visai jau
nute mergiščia. Atvažiuo
dama jinai pastebėjo ant 
laivo dirbant stevardeses ir 
neužilgo pati gavo tokį dar
bą. Nuo to laiko ji ir gyve
na ant jūrų. Jinai sako:

— Mano darbas yra ge
ras. Visai panašu į slaugės.] 

Prižiūri moteris ir kūdikius 
ir jeigu kuris iš jų serga, 
slaugai. Kartais mes turėjo
me po 35 ir 40 vaikų. Ant 
to, San Jacinto, kuris tor
peduota, buvo 15 vaikų.

Ji sako, kad submarinai 
jų laivą sekė via dieną ir 
paskiau paleido torpedą. Tai 
atsilieptų ant nervų, jeigu 
prie to dasileistume, bet nei 
ji nei kiti įgulos nariai dėl
to nesileido isterijom

— Mūsų įgula, — sakė ji, 
— yra kaip ir kiti Nacio
nalės Jūrininkų Unijos na
riai. Mes žinome, dėlko šis 
karas ir mes dėlto nesiplė- 
šome, kaip Hitleris, kad no
rėtų mus matyti.”

Carmen priklauso toj li
nijoj nuo 1937 metų ir ma
no, kad tai gera unija ir 
kad apgailėtina, jog dau
giau moterų netarnauja jū
rininkystėje. Jinai mano, 
kad moterys galėtų būti 
“gerais jūrininkais net ir 
karo laiku.” Jinai pati, ži
noma, nepaliaus plaukiojus 
dėl pergyvento incidento.

Vienatinis dalykas, ko ji 
norėtu, tai kad visi laivai v 7 
būtų apginkluoti. Ji sako:

— Jaustųsi daug geriau, 
jeigu žinotum, kad randasi 
kas nors, su kuo galėtum 
tvoti jiems atgal.

Ir jeigu būtų buvę kuo
mi šaudyti, kas žino, gal 
apart gelbėjimo nelaimės 
ištiktų ir sužeistų Carmen 
būtų kai ką iš priešų Joge- 
rio pasiuntus į jūrų, dugną 
pirm atsisveikinimo su lai
vu, kuris buvo jos namais 
ir kuriuomi ji, kaip giedrio
mis taip ir audringomis die
nomis, ramiai dirbdama sa
vo darbą, buvo atlikus daug 
kelionių tarp gimtosios ir 
tarp savo pasirinktosios ša
lies — Jungtinių Valstijų.

Šis žiurstelis viliojančiai gra
žus, vienok, matyt, taikytas 
karo ekonomijai, pasiuvamas 
iš likučiu.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centu ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Lietuvės mezgėjos-čampionės. Iš kairės į dešinę: K. Rėklienė, O Kalvaitienė, R. Lau
kaitienė, mezgimo komisijos sekretorė ir mezgimo vedėja K. Petrikienė, K. Petlitzkienė, 
N. Lipskienė, greatneckietė. Visos kitos yra maspethietės - brooklynietės. Čampionėms 
buvo įteikta po dovanėlę Lietuvių Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti masiniame mitin- 
ge-koncerte gegužės 17-tą ir ten pat ant scenos nufotografuotos.

Binghamton, N. Y.
Klaidos Pataisymas

Trečiadienio, gegužės 20-tos 
dienos laidoje, “Laisvėje” bu
vo aprašyta apie atsibuvusį 
koncertą. Ir ten buvo sužymė
ta, kas aukojo valgius dėl va
karienės. Tai buvo apleista, 
kad ir drg. K. Juozapaitienė 
aukojo bušelį bulvių ir ko
pūstų.

Tos pačios laidos kitoje vie
toje, kur buvo aprašyta apie 
pagerbimą tėvų, buvo pažy
mėta kas kiek pardavė įžan
gos bilietų. Ir per neapsižiū
rėjimą paliko nepažymėta, 
kad dd. U. šimoliunienė par
davė už $1.00, A. Mačiukienė 
už 75c ir J. Kireilis už 50c.

Kiek pirmiau buvo aprašyta 
apie drg. Andruliui prakalbas. 
Ir aukotojų sąraše buvo aplei
stas drg. II. Pagiegal ienos var
das, kuri aukojo 50c.

Labai atsiprašau visų drau
gų, kurių vardus nepaminėjau 
pirmesniuose aprašymuose.

O. G.

Sveikinu
Sesute, paimk į rankas 

Rezoliueiją, kuri tapo vien
balsiai priimta Liet. Mote
rų Vidurvakarinių Valst. 
Konferencijoj. Perskaityk a- 
tydžiai ir padaryk tvirtą 
pasiryžimą pildyti kiekvie
ną skirsnį tos rezoliucijos— 
nežiūrint, kad tu, sesute, 
negyveni Vidurvakar. Val
stijose. Šioji rezoliucija pa
liečia visas lietuves, visas 
mano sesutes, nežiūrint, 
kur jos negyventų. Dar ry
škiau padarysi, jei pasida
rysi iškarpą ir pasikabinsi 
ant sienos prie savo stalelio, 
kur pasidabinimo veido da
žai, tepalai padėti.

Šioji kilna, dideliai reik
šminga rezoliucija turi būti 
giliai įskiepyta omenin ir 
širdin. Ir netik įskiepyta, 
bet ir įgyvendinta mūsų lie
tuvių gyveniman.

Lai bus leista man viešai 
pasveikinti mano sesutės, 
kurios ryžosi prie tokio kil- 
no, našaus darbo.

Dr. A. L. Graičiūnas.

Gerbiamo daktaro mini
ma rezoliucija tilpo Vilnies 
Moterų Skyriuje gegužės 
5-tą ir Laisvės Moterų Sky
riuje gegužės 13-tą.

Sk. Vedėja.

Karas Ir Mūsų 
Drabužiai

Drabužių gaminimo indu
strija yra sekama didžiau
sia po karines industrijos. 
Karas ar ne, žmonės turi 
apsirengti, audėjai privalo 
austi, mezgėjai mėgsti, siu
vėjai siūti ir t.t.

Vienok mūsų šalies val
džios yra pageidavimas, 
kad mūsų armijos butų ap
rengta pirmiausia. Ypatin
gai vilnoniai ir kiti kariš
kiems drabužiams reikme
nys, kad būtų taupinami, 
kad dėl išeikvojimo nepasi
darytų stokos kariškiams 
nei civiliniams gyvento
jams. Tam išleista ir patvar
kymai :

Ploščiams — nedėt kapsų 
nei vilnonių pamušalų, ne
daryt vilnonių vakarinių 
apsiaustų ponioms, nekirpt 
įstrižų rankovių, nedėt dir
žų nei atlenkimų plačiau 
dviejų colių. Apačių plotis 
ne daugiau 60 colių tiesiam 
ir ne daugiau 70 colių prie 
figūros prikirptam ploščiui.

Panaši ekonomija nusta
tyta ir kitiems drabužiams, 
iežiįa—žąą-žt

Šeimininkėms
Senų pančiakų spalvoms at

naujinti yra išrasta dažai, ku
riuose perplovus nublankusias 
kojines, jos pasidaro kai nau
jos.

Dažymui drabužius reikia 
turėti gerai išvalytus ir da- 
žuosna įmesti liuosus ir greit, 
kad visur kartu persigertų da
žais, išeitų vienodi.

Ilgesniam laikui padėtus ba
tus padėk neišteptus, tik nu
valytus. Sudžiūvęs tepalas trū
kinėja ir sykiu traukia odą.

Popieruotoms sienoms at
naujinti yra padaryta nauja 
maliava (watercolor paint). 
Vieno galiono, atmiešto su pu
se galiono vandens, užtenka 
vidutiniam kambariui.

“ • " **♦ "* • “
Baigiantį prasitrinti ar smul

kiai skylėtą drabužį galima su- 
drūtinti iš apačios uždėjus 
prosu prilipdomąjį plonutį lo
pinį. Jie pigiai gaunami 'krau
tuvėse, kur laikoma visokios 
siuviniui - lopymui smulkme
nos.

So. Boston, Mass.
ALDLD. Moterys Parėmė 

Raudonąjį Kryžių

Nors mezgimo ii' siuvimo 
darbas pas mus neprigijo, nes 
veik visos mūs LDLD narės 
dirba dirbtuvėse ar kur kitur 
dėl pragyvenmio, bet jos sa
vo pareigą atlieka pagal iš
galę.

Atsibuvusiame moterų su
sirinkime, gegužės 12 d., nu
tarėm paaukoti $10 Sovietų 
Sąjungos Raudonajai Armi
jai — medikalei pagalbai.

Raudonajam Kryžiui iš iždo 
aukavom $5, o draugės nuo 
savęs aukavo sekančiai: Po 
$1 — P. Žukauskienė, B. Cuh- 
barkienė, A. Buividienė, P. 
Kaliošienė, A. Sabulienė, A. 
Freimontienė, II. Thomas, I- 
vonne Niaura iš Dedham, 
Mass., gražinimo įstaigos savi
ninkė: E. Repšienė iš Cam
bridge, Mass., Dr. J. Repšio 
žmona. Po 50c. aukavo: U. 
Kavaliunienė, T. Niukienė, M. 
Bobenčikienė, M. Dombraus- 

| kienė. Po 25c. — O. Yuškienė, 
,S. Šukienė, D. Ruplėnienė, B. 
Lazickienė. Viso $17. Pinigai 
buvo priduoti Raudonajam 
Kryžiui gegužės 17 d., Muni
cipal Building svetainėj atsi
buvusiam bendram visų ^pa
žangiųjų organizacijų paren
gime, prie kurio surengimo 
buvo prisidėjus ir mūsų LLD 
moterų kuopa.

Nor ir labai svarbu yra do
leriais paremti Raudonąjį Kry
žių, kuris duoda visokeriopą 
pagalbą mūs broliams ir sū
nums, kovojantiems prieš bai
siausi žmonijos priešą fašiz-

Katerina Norkulova, inžino vairuotojo padėjėja, prie 
traukinio inžino, įtemptomis akimis daboja, kad jos 
traukinys saugiai pristatytų reikmenis raudonarmie
čiams fronte nacių pavasarinei atakai atmušti.

Daugelis rimčiausių a- 
merikiečių dainininkų ir 
muzikų yra su apgaila pa
stebėję, kad Amerikos dai
nų didžiuma buvo atsilikus 
nuo gyvenimo ir kad dabar 
pradėta ir skubiai turi būti 
taisoma tas, kas bent de
šimtmečiu pavėluota.

Jie sako, kad kuomet So
vietų Sąjungos dainiai ir 
muzikai virš prieš dešimtį 
metu kūrė ir dainavo to
kias dainas, kaip kad ug
ningoji “Jeigu karas rytoj,” 
tai Amerikoj dainos buvo 
kuriama atitrauktos nuo 
gyvenimo.

Taip, buvo stoka dainų, 
vienok ji ne taip buvo jau
čiama, kaip šiandien. Šian
dien beprasmės dainelės, 
nors ir maloniai skambios, 
daugelis atrodo lyg ne vie
toj, kada pamąstai, kokių 
ugningų dainų turėtų būti 
sukurta, kad akstintų mus 
į pergalę.

Neseniai įvykusiame In
stituto Švietimui Per Radi
ją autorių, vaizdelių ir ei
lių rašytojų susirinkime 
Columbus, Ohio, buvo toks 
nu o tiki s:

Liekna, graži ir visoje 
šalyje paskilbus radijo dai-

mą, bet keletas iš mūs narių 
jau pasižadėjo nueiti į Rau
donojo Kryžiaus įstaigą ir 
duoti kraujo pagalbai sužeis
tiems kareiviams. Ir kasgi ga
lėtų atsisakyti nuo tos parei
gos, kuri gali išgelbėti gyvybę 
savo artimiausio ir mylimiau
sio? Mūs LLD narės tai gerai 
supranta, nes jos prigulėda- 
mos šioj garbingoj apšvietos 
organizacijoj išmoko suprasti 
ir pažinti svarbiuosius žmoni
jos reikalus ir būti naudingo
mis visuomenei. Todėl jos ir 
prisideda kuom gali prie lai-' 
mėjimo karo, taikos ir laisvės 
pasauliui.

Rengiasi Apsivesti
Rengiasi susituokti mūs my

lima dainininkė d. Rožė Mer
keliūtė su d. F. Stripiniu iš 
Montello. Ta proga d. J. Rei- 
nardienė su ALDLD moterimis 
ir Harmonijos Grupe (kurios 
d. R. Merkeliūtė visados buvo 
narė) gegužės 21 d., žinyčios 
svetainėj (kurioj mūs garsio
ji Harmonijos Grupė, vado
vybėj H. Žukauskaitės laiko 
savo pamokas) suruošė Rožei 
Merkeliūtei surprizo partę.

Susirinko gražus būrelis 
draugių, draugų ir pažįstamų, 

lininkė Ireene Wicker pa
siėmė balsą. Visuomet gyva 
ir greita pastabose bei at
sakymuose, jinai šiandien 
ko tai lūkuriavo, su di
džiausiu atsargumu tarda
ma kiekvieną žodį. Ji susi
rinkusiem rašytojam sakė, 
kad jau atėjo laikas atmes
ti rašymą beprasmių švel
nučių liūliavimų vaikams. 
Ji sakė, galbūt atėjo laikas, 
kad “vaikai turėtų žinoti, 
už ką šiandieną jauni vyrai 
miršta, ir už ką jiems pa
tiems gali prisieiti mirti ki
tą dieną. Rašykite vaikams, 
kai}) kad suaugusiems. Ra
šykite...”

Dainininkės balsas nutrū
ko, didelės skaidrios akys 
pasriuvo ašaromis, ji balsiai 
pravirko ir apleido kamba-
rį. Likusiems susirinkime 
kas nors pranešė, jog jinai 
ką tik gavo žinią, kad jos 
19-kos metų sūnus, tarna
vęs Kanadiečių Lakūnų 
Būryje, tapo užmuštas ka
ro veiksmuose.

Taip, Amerikos liaudis 
nori dainuoti kovos dainas, 
nori jų klausyti, nori, kad 
galinga daina padėtų jai 
laimėti pergalę ant fašisti
nių priešų. N. M.

kad suteikti jai, kas kokią iš
gali, dovanėlę ir palinkėti sa
vo mylimai dainininkei laimės 
jos ^busimam šeimyniniam gy
venime. Gražių buvo dovanų 
nuo publikos, nuo Harmonijos 
Grupės ir nuo ALDLD moterų 
kuopos. Bet šias dovanas d. 
Rožytė negavo už dyką, kaip 
didžiumoje atsitikimų jaunuo
liai gauna. Drg. Merkeliūtė y- 
ra mums už tai pilnai užsimo
kėjus iš kalno. Nebuvo to 
parengimo - vakarienės, kon
certo ar bankieto, kur Rožytė 
nedainuotų. Harmonijos gru
pėj, ar viena, ji visuomet savo 
maloniu balseliu linksmino 
publiką.

Veliju tau, drauge Rožyte, 
geriausio pasisekimo tavo bū
simam ženybiniam gyvenime. 
Ir ant toliau linksminti mus 
savo maloniomis dainelėmis.

Serga d. U. Šuralienė
Pereitą savaitę patiko nelai

mė mūs gerą darbuotoją d. U. 
Šuralienę. Katė jai įdrėskė ko
ją taip skaudžiai, kad žaizda 
užsinuodino ir d. negali vaik
ščioti. Ji randasi savo namuo
se, 4 Mercer St., (ant antrų 
lubų), So. Bostone. Kurios 
draugės galite, atlankykite 
sergančią draugę.

Veliju d. šuralienei greitai 
pasveikti.

H. Thomas

Gardner, Mass.
Moterų Kliubas buvo suren

gęs pietus gegužės 10 d., Mo
tinų Dienos paminėjimui. Gas- 
padinės sumislino ir pietums 
padarė mažą kainą, tai publi
kos prisirinko nemažai ir vis
kas buvo labai gražiai. Liko 
pelno $15.18. Tuos pinigus pa- 
siuntėm medikališkai pagalbai 
Sovietų Sąjungos raudonarmie
čiams.

M. Šlekienė.

Augmenų p u r k š timas 
prasideda su pasirodymu 
pirmųjų parazitų.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 —< — 21

Nesveikas Apsireiškimas Chicago, III.
(FELJETONAS) Vieša Padėka Broliui Pranui

(Tąsa)
New Yorko dienraštyje “PM” kari

niais klausiniais pasirašo autorius “Ge
neral.” Jis taip pat nepasidavė ant Hit
lerio meškerės, būk Hitlerio armija ne- 
sumušama. Jis matė ilgą karą, jis darė 
išvadas, kad Sovietų Sąjunga gali išsta
tyti 10,000,000 armiją, gerai ginkluotą ir 
išlavintą. Jis sakė, kad pasakos apie Hit
lerio “nesumušamą” armiją yra nacių iš
galvotos. Jis įrodinėjo, kad Sovietų Są
jungos liaudis yra kietai ap vieny ta, pa
siryžus tol kariauti, kol karą laimės. Ka
da pasiekė Hitlerio propagandos žinios 
apie didelius Raudonosios Armijos “pra
laimėjimus” ir nacių “laimėjimus,” tai 
“General” liepos 7 dieną rašė, kad tai 
yra “nacių propaganda, kad sunaikinti 
užsienyje pasitikėjimą į Raudonosios 
Armijos galybę ir sugabumą.” Jis prive
dė faktą, kaip naciai paskleidė melą, 
būk 52,000 raudonarmiečių “užmušė ko
misarus ir perėjo į nacių pusę,” kuomet 
tuo laiku Raudonojoj Armijoj nuo 1940 
metų dar nebuvo politinių komisarų, ku
rie tik daug vėliau karo bėgyje buvo at
gal grąžinti.

Dienraštyje “Daily Worker” kariniais 
klausimais diena iš dienos rašinėjo “Bu
vęs Komandierius.” Jo išvados atatiko 
įvykiams ir momentui. Dienraštyje 
“Laisvėje” mes darėme atatinkamas ka
ro eisenai išvadas, nurodinėdami savo 
skaitytojams, kad jie nepasiduotų nacių 
propagandai ir apgavingoms išvadoms. 
Mes visada reiškėme pasitikėjimą Rau
donajai Armijai ir Sovietų Sąjungos 
liaudžiai, kad ji atliks savo istorinę mi
siją kovoje prieš barbarišką fašizmą.* * *

SOVIETŲ KARO STRATEGIJA
“Maršalas Frunze,”—rašė kanadiškas 

lietuvių savaitraštis “Liaudies Balsas,” 
— “šio karo pobūdį numatė dar 1924 
metais. Būsimą karą jis tuomet pava
dino karu be fronto. Išvystymas tankų, 
orlaivių ir kitų moderniškų pabūklų, sa
kė jis, sudarys tokią situaciją, kurioj 
pastovus frontas nebus galimas visai. 
Jeigu Francijos ir Britanijos generolai 
būtų studijavę Frunzę, veikiausiai jie ne
būtų sėdėję už Maginot Linijos ir laukę 
vokiečių blitzkriego.”

Toronto Tribune korespondentas Hen
ry Stephenson aiškino:

“Nacių puolimas, sutikdamas visuose 
punktuose nuolatines lokalines kontr
atakas, netikėtai užklupamas atakomis iš 
šonų ir užpakalio. Naciams tenka veržtis 
į Rusiją, kaip ir per erškėčių krūmus. 
Ant kiekvieno spyglio tenka palikti bent 
kiek savo kūno, iki jisai visai susmunka.

“Kad ir kažkaip atydus nacių karo va
dai, atrodo, kad jie pamiršo studijuoti 
vieną dalyką. Leninas, tas didysis vyras, 
yra uždėjęs savo pirštą ant to rakto. 
Jis mokė: ‘Sveikiausia strategija kare 
yra atidėti operacijas iki moralinis prie
šo susmukimas leidžia lengvai užduoti 
priešui mirtiną smūgį’.”

Telegramos iš Stockholmo į Londoną 
numato vokiečių susmukimą, nes sako: 
“Rusų taktika gali šioj karo kampanijoj 
nulaužti vokiečių armijos sprandą.”

Pastudijavus Sovietų apsigynimo tak
tikos taisykles mes randame mokinimą:

“Moderniškos technikinės priemonės, 
sako naujos Sovietų kariavimo regulia
cijos iš 1936 metų, leidžia suorganizuo
ti staigų užpuolimą ant priešo visame jo 
pozicijos gilume, izoliuoti jį, apsupti jį 
ir visiškai sunaikinti.”

“Didelės partizanų jėgos, gal milionas, 
gal du milionai vyrų, susimaišiusių su 
vietiniais gyventojais, padrūtintos rau
donarmiečių būreliais, kurie buvo apsup
ti ir paliko priešo užnugaryje, galės ne 
tik trukdyti priešo komunikacijas ir su
sisiekimus, bet ir priešą pulti. O jeigu 
dar turėti mintyje, kad Sovietai nuleis 
parašiutininkų ir reikmenų tiems parti
zanams, su jais laikys ryšius. Tai bus 
tikras Sovietų gilumos apsigynimas.”

Raudonoji Armija taip išlavinta, kad 
apsupimas jos dalinių mažai ką reiškia. 
Kiekvienas vienetas išmokintas savisto
viai veikti ir žinant žmonių meilę prie 
Raudonosios Armijos, jos apsupti viene
tai virs partizanų organizavimo nugar
kauliu.

Berthold G. Friedel rašė:

“Raudonoji Armija yra visai skirtin
gą nuo kitų armijų. Vienu iš žymiausių 
jos požymių buvo greta bendro lavinimo, 
tai lavinimas ir partizanų karui ir pa- 
rūpinimui technikinių bazių tokio karo 
rūšiai.” * * *

PAGYRAI APIE HITLERININKŲ 
PERGALES

Sovietų generolas — leitenantas M. 
Hozin birželio 25 dieną davė sekamą ap
rašymą apie Hitlerio armijų kitur per
gales, kuris labai svarbus, kad suprasti, 
kodėl hitlerininkai laimėdavo.

Apsvaigusi klika barbariškų ir kru
vinųjų Vokietijos fašistų, pavergus fran- 
cūzus, čekus, lenkus, serbus, Norvegiją, 
Daniją, Belgiją, Holandiją, Graikiją ir 
kitas tautas, sudarė pasigyrimų legendą, 
būk vokiečių armija esanti “nenugali
ma.”

Žinoma, Vokietijos fašistai ilgai ruošė
si prie karo ir jie suorganizavo galingą 
armiją, apginkluotą nuo kojų iki dantų. 
Vienok melagystė, būk ta jų armija “ne
nugalima,” yra išgalvota pačių fašistų.

Rusų liaudis savo istorijoj matė daug 
užpuolimų ir garbingai išėjo pergalinga 
prieš totorius, lenkus, Napoleoną ir jo 
20-ties tautų armiją ir ne pirmu kartu 
veda kovą prieš vokiečius užpuolikus. 
Mūsų liaudžiai gerai žinomas tokis įvy
kis, kaip ant Ledo Kova 1242 metais, ku
rioj rusų kariai, vadovystėj Aleksandro 
Nevskio, galutinai sumušė vokiškus šu- 
nis-ricierius, bandžiusius įsiveržti į Nov
gorodo laisvą valstybę. Pamenama mums 
ir Žalgirio (Grunvaldo) kova 1410 me
tais, kada suvienytos jėgos lenkų-lietu
vių-rusų uždavė skaudžiausį smūgį teu
toniškam ricierių ordenui, ir kaip liudi
ja istorija, svarbiausį vaidmenį suvaidi
no rusai iš Smolensko srities, kas ir iš
sprendė kovos pergalę.

Į istoriją pergalingų rusų armijų įra
šyta ir mūšis prie miestelio Kunnerdor- 
fo, Rytų Prūsijoj, kur rusų armija, va
dovystėj generolo Saltykovo, sumušė ir 
sunaikino prūsų armiją, vadovaujamą 
pačio Fredericko, kuris save buvo pra
minęs “didžiuoju,” suimant ten 172 ka- 
nuoles, 28 vėliavas. Laike Septynių Me
tų Karo rusų armija, vadovystėj gene
rolo Černyšievo, 1760 metais, buvo užė
mus Berlyną, Prūsijos sostinę.

Pirmame Pasauliniame Kare, į kurį 
Vokietija įstojo labai prisirengus, vokie
čių armija negalėjo atsiekti žymių per
galių prieš prastai organizuotą ir gink
luotą caristinę rusų armiją, kelis kartus 
rusai skaudžiai mušė vokiečius net Prū
sijoj, prie Gumbinnen, Stolupinnen ir ki
tur, o rusų Osoviec tvirtuma atlaikė vi
sas vokiečių atakas ir 42-jų centimetrų 
“Berthų” bombardavimus.

Visi pamena, kaip begėdiškai vokie
čiai bėgo iš Ukrainos 1918 metais, veja
mi Raudonosios Armijos ir sukilusių 
ukrainiečių. Tokia tai istorija.

Lengvos pergalės 1939-1940 metų Vo
kietijos fašistų buvo atsiektos ne per 
spėką, ne kovoj, bet per juodas išdavys
tes tų šalių valdonų. Taip buvo Lenkijoj, 
kur į vokiečių komandierių rankas buvo 
perduota net Lenkijos mobilizacijos pla
nai ir armijos operacijų planąi. Taip bu
vo ir Norvegijoj, kurios armija tiksliai 
buvo išvesta manevrams toli į kitą pusę, 
ir hitlerininkams palikta neginkluota ša
lis. Parašiutų komandos suvaidino svar
bų vaidmenį pasidavime Holandijos ar
mijos, bet jie buvo išmesti ten, kur jiems 
signalų padavė Hitlerio agentai, gyve
nanti Holandijoj ir vietomis tie agentai 
patys užėmė orlaukius. Belgijos garsaus 
forto Eiben-Emall planus vokiečiai daug 
anksčiau buvo išvogę. Pagal tuos planus 
buvo pastatę savo teritorijoj tokį pat 
fortą ir jo paėmimui darė bandymus.

Jugoslavijos armijos daug generolų ir 
oficierių pirmiau buvo tarnavę Austro- 
Vengrijos armijoj ir Simovičio valdžia 
turėjo juos atstatyti iš komandos. Vie
nas iš jų, generolas Kopernik, kaip vė
liau pasirolė, visomis jėgomis dirbo, kad 
Jugoslavija pralaimėtų karą.

Panašiai pasielgė kaip kurie genero
lai ir Graikijos armijoj, kurie sauvališ- 
kai pasidavė naciams, dar turėdami daug 
karių, amunicijos ir kitų reikmenų.

(Daugiau bus)

Apgailėtini reiškiniai pra
deda rodytis mūsų garbingoje 
fašistinėje šeimynoje, gerbia
mi baltgvardiečių generolai. 
Mūsų užsibrėžtas tikslas da 
nepasiektas, bolševizmas toli 
gražu dar neprakeiktas, o 
jau mūsų bendras) smetonadol- 
facių frontas subyrėjo, kaip 
kandžių suėsta rudinė.

Tai vis pasėkos to prakeik
to pavydo vieni kitiems!

Ar gali būt koks pateisini
mas, mano mieli generolai, už 
priperėjimą gyvos peklos vi
sokių sąjungų ir tarybų “Lie
tuvai gelbėti,” kaip pavasarį 
šyršių, kurios tarp savęs pjau
nasi? Jeigu šitoji garbės troš
kimo ir pavydo epidemija ne- 
atslugs, tai ne po ilgam kiek
vienas generolas ir generolka 
turės nuosavą sąjungą ir ta
rybą “Lietuvai gelbėti,” ir 
kiekvieno generolo tarybon 
bus sukviesti visi, iki paskuti
niam lietuviai! Toks pragaiš
tingas spėkų skaldymas negali 
rasti jokio pateisinimo.

Dėl ko čia tos varžytynės, 
tai jūsų Pauliui visai nesu
prantama! Juk keiksmažodžių 
ir melų visiems pilniausiai už
tenka! O kaslink pinigų, tai, 
pasidalinus į mažas grupeles, 
jų mažiau bus galima sukolek- 
tuot negu einant visiems iš
vien... jei bent pasidalinime 
kiltų nesusipratimo. Nors ge
nerolas Grigaitis, suprasdamas 
skaldymosi blėdingumą, kitom 
tarybom apart čikagiškės, 
mandatų nepripažįsta, bet, ka
dangi Grigaitis skelbiasi save 
labai dideliu demokratu, tai 
kiti generolai jo uždraudimo 
visai nepripažįsta turinčiu ko
kią nors galią. Net ir po tam, 
kaip Grigaitis Jo Eskcelenci- 
■jos prezidento Smetonos vai
ką apšaukė nepraustaburniu 
ir kiaules ganiusiu, — kas be
veik tas pats, kaip pavadinti 
žmogų piemeniu, —• magary
čiom da ir jo pseudonimą iš
davė (ką Grigaitis kitiems 

fškaito labai nedoru pasielgi- 
inu), o bet gi kitiem genero
lam jokio efekto nepadarė ir 
tiek! — Jankauskiniai su tre- 
'čiokiniais šaukė savo tarybos 
'suvažiavimą Hotel New Yor
ker, ir, ką tu jiem padarysi!
1 Dėl kokios priežasties visi 
generolai negali išsiteki vie
noj sąjungoj bei taryboj, tai 
tikra misterija. Uždavinys vi
sų^ rodos, vienas ir tas pats ir. 
visiem lygiai svarbus: prisiko- 
lektuoti daugiausiai kaip ga- 
liriia pinigų ir prakeikti ant 
amžių amžinųjų bolševizmą. 
Kad pasiekus užsibrėžtą tik
slą, turi būt sukoncentruota

tot bolševizmo prakeikimui, 
kuris rodo tiek atsparumo lai-', 
kytis, kiek generolas Grigai
tis užsispyrimo jį prakeikti!

Atminkite, gerbiami ponai, 
tą tiesą, kad pakol bolševiz
mas nėra prakeiktas, tai var
žytis, kuriai grupei iš jūsų 
teks valdyti Lietuvą, yra dau
giau negu neprotinga.

Jūsų Paulius jaustųsi labai 
nepatenkintu, mano mieli ge
nerolai, jeigu nors vienas iš 
jūsų rastųsi toks drąsuolis, 
kuris savo noru kištų pirštą į 
ugnį. Po tam, kada Lietuvos 
žmonės bus iškentėję hitleri
ninkų siutimo kruviną pirtį, 
jeigu jūs, kurie melste meldė- 
te, prašyte prašėte Dievo, kad 
hitlerinė pavietrė nusiaubtų 
Lietuvą, ir jūsų troškimams 
išsipildžius, kada visa Lietuva 
pleškėjo liepsnose ir jos žmo
nės mirtinoj agonijoj kovojo 
su įsiveržėliais, tai jūs šėtoniš
ku pasityčiojimu iš Lietuvos 
žmonių neapsakomų kančių, 
klykėte kaip beprotnamio į- 
namiai, šaukdami “Lietuva* 
laisva ir nepriklausoma,” da
bar išdrystumėt pasirodyti 
Lietuvos žmonėms su savo “at
žalomis,” kaip jų “valios reiš
kėjai,” — tai jūs gerbiami ge
nerolai, nežiūrint kokios ša
lies pilietybe dangstytumėtės, 
Lietuvos ar Amerikos, supleš- 
kėtumėt Lietuvos žmonių ker
što liepsnoje, kaip kaušas sma
los užpiltas ant ugnies!

Paulius duoda jums savo tė
višką patarimą, gęrbiami ge
nerolai : atsikratykit sykį ant 
visados tuščios svajonės kada 
nors valdyti Lietuvą! Susitai- 
kykit tarp savęs, likviduokit 
pragaištingas peštynes; sten
kitės kuo daugiausia prisiko- 
lektuoti pinigų, ii’ visom pa
jėgom, kiek tik jų turite, kei
kite bolševizmą!
Ištikimiausias jūsų prietelius,

Paulius.

Albany, N. Y. — Pagal 
naują valstijos įstatymą, 
kurie bedarbiai atsisakys 
nuo siūlomo jiem darbo, tai 
negaus pašalpos.

ir Brolienei Joanai Klaston 
(Klastauskam)

Turėjom didelį siurprizą ge
gužės 21 d. Skamba durų var
pelis. Mislinom, kas gi čia?, O 
gi kvietkinmkas su 30 raudo
nų rožių bukietu nuo brolio ir 
brolienės greatneckiečių. Nors 
tarp Chicago ir Great Necko 
skiria mus tūkstantis mylių, 
bet brangieji nepamiršo mus 
sveikinti su 30 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktimi.

Malonų ir graudų vaizdą su
teikė tos raudonos kvepiančios 
rožės ant stalo mūsų kamba
riuose.

Taipgi ačiū Mileriam už 30
panavijų bukietą ir sveikini
mus, kad atžymėt šį įvykį. Už 
tuos sveikinimus mūsų 30 me
tų ženybinio gyvenimo ir už

mes aukojam “Vilnies” preso 
fondan, $5 ir Sovietų Sąjungos 
Medikaliam Fondui $5.

Dar kartą, ačiū už sveikini
mus.
Juozas ir Emily Klastauskai.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. Mahanoy City, 

Pa., rengia linksmą pikniką, 
šeštadienį, gegužes 30 d., š. 
m., pas M. Sakalauskienę 
“Lake Side” girioj.

Vieta yra jau visiem gerai 
žinoma, nes daugelis draugų. 
LDS 104 kuopos piknikus lan
ke praeityj. Todėl kviečiame 
draugus ir drauges iš arti ir 
toli lankyti šį mūsų parengi
mą. Tikriname, kad būsite pa
tenkinti.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija.

tas raudonas gražias, kvepian- Biznieriai, skelbkite savo biznį 
čias rožes mūsų kambariuose, dienraštyje “Laisvėje”!

...................... ........... 'i i ...................................... 1-----------------------------

Montello, Mass., Apylinkei 

Lietuvių Tautiško Parko 18-tas Metinis

TRIJŲ DIENŲ PIKNIKAS
Penktadienį, Gegužės-May 29

Šokiai nuo 8 vai. vakaro iki I-mos vai. naktį

Šeštadienį, tai yra Memorial Day
Gegužes-May 30

Sporto programa, šokiai nuo 4:30 vai. po pietų 
iki 11:30 vai. vakaro

Sekmadienį, Gegužes-May 31
Parkas atsidarys nuo 1 vai. po piety.

Graži ir įspūdinga Programa: žymūs kalbėtojai, tarp kurių bus
MAJORAS JOSEPH DOWNEY

Dainuos Liuosybės Choras, vad. Geo. Steponavičiaus; Apšvietos 
Moterų Dainininkių Grupė, vad. Geo. Steponavičiaus; Liuosybės 

Choro Merginų Grupė šoks liaudiškus šokius, grojant orkestrai.
STEPHENS’ ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Visom dienom, nuo parko atidarymo iki baigiantis piknikui bus 
gerų valgių ir visokių gėrimų.

-------------------------- ĮŽANGA VELTUI VISIEM. ---------------------------
Visus Naujosios Anglijos lietuvius kviečiame dalyvauti šiame piknike

• •

į Baltimorės Lietuvių į
IpiknikasI

visos galimos pastangos. O tas 
nebus galima, kuomet energin
giausi generolai eikvoja savo 
energiją ir protą tarpsavinėm 
peštynėm, vien tik savo pik
tom ambicijom patenkinti. Ne
užmirškit, gerbiami generolai, 
kad viskam turi būti saikas, 
— perdėjimas visuomet neša 
pragaištingas pasėkas! Jeigu 
ir kuinui kas užkrauna krovi
nį virš jo pajėgos, tai, aišku, 
jis lieka auka savo savininko 
godumo, krinta nuo nepatrau
kiamos sunkenybės, ir stimpa. 
Panaši nelaimė gali atsitikti ir 
su j ūmi, gerbiami generolai, 
nežiūrint, kaip miklūs jūsų lie
žuviai nebūtų; jeigu jais plak- 
sit ir plaksit į visas puses be 
jokios atvangos, neduodami 
nei minutei poilsio, gali įvykti 
labai apgailėtina katastrofa. 
Ar tai būtų dyvai, kad nuo 
nesvietiško makalavimo liežu
viai taptų suparaližiuoti ? To
kiam atsitikime, velniai grieb
tų visas jūsų tarybas su visom 
fašistinėm atžalom ir hitleri
nio nusistatymo reiškiniais, 
nežiūrint ar tai būtų grigaiti- 
niai — prunskiniai, ar smeto
niniai — trečiokiniai!

Labai neprotinga, mano 
mano brangūs generolai, eik
voti spėkas rietenoms tarp sa
vęs, kuomet iš to nesimato jo-
kios materialės naudos! Ypač 
dabartiniu laiku, kada kiek
vienas trupinys energijos, pro
to ir gabumų būtinai reikalin
ga kuo rūpesningiausia suvar?

Tradicijinė Baltimorės Lietuvi ii Iškilmė

LAISVĖS PIKNIKAS
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 
UKRAINIAN HOLY TRINITY -CHURCH CHORUS

BUS LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVES., BALTIMORE

Šokiai prasidės 3 vai. dieną.

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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TALKININKAI LAIMĖJO 
DU ORO ŽYGIUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, geg. 26. — Jungtinių Tautų štabas pa

skelbė tokį pranešimą:
New Britain, Rabaul. — Mūsų orlaivių būtys ata

kavo japonų lėktuvų stovyklą Vunakanau; greitieji 
japonų lėktuvai smarkiai priešinosi. Mūsų orlaiviai su
žalojo kiek priešų lėktuvų ant žemės ir sukėlė didelius 
gaisrus pastatų srityje. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo po 
atakos. Buvo nušauta žemyn du priešų kovos lėktuvai.

New Guinea, Lae. •— Jungtinių Tautų bombanešiai 
vėl smogė čionaitinei japonų orlaivių stovyklai, mėty
dami bombas. Japonų priešlėktuvinės kanuolės ir stip
rūs jų kovos lėktuvų būriai labai priešinosi. Du tokie 
jų lėėktuvai tapo nušauti žemyn. Mes praradome vieną 
lėktuvą mūšyje.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vokiečių su penkiais tankais atakavo mūsų kariuome
nę, kuri sunaikino tris iš tų tankų ir nušlavė beveik 
300 vokiečių.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto sovietinė ka
riuomenė išmušė priešus iš vienos apgyventos vietos ir 
toliau žygiavo pirmyn. Priešai prarado daugiau, kaip 
400 karių, užmuštų.

Maskva, geg. 26. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Gegužės 25 d. buvo tęsiami mūšiai linkui Charkovo.
Iziumo-Barvenkovos kryptyje mūsų kariuomenė ve

dė įnirtusius mūšius su vokiečių tankais ir pėstinin
kais.

Kitose fronto dalyse neįvyko nieko svarbaus ar verto 
pranešti.

Geg. 24 d. buvo sunaikinta 10 vokiečių orlaivių. So
vietai neteko septynių lėktuvų.

Geg. 24 d. sovietiniai lakūnai įvairiuose fronto sek
toriuose sunaikino bei sunkiai sužeidė 19 vokiečių tan
kų.

Mūsų jėgos, atmušdamos priešų atakas Iziumo-Bar
venkovos srityje per trijų dienų kautynes, sunaikino 11 
vokiečių tankų ir užmušė daugiau, kaip 500 vokiečių 
karių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

N. S. PITTSBURGH, PA.
K. P. Lietuvių Skyrius rengia va

karėlį. Visas pelnas bus skiriamas 
apšvietos reikalams. Įvyks geg. 31 
d., 7 v. v., 1320 Medley St. Bus 
kalbos, diskusijos. Įžanga veltui. 
Taipgi turėsime kilbasų su kopū
stais ir gerą muziką šokiams. Kvie
čiame dalyvauti. — P. J. Martin, 
org. (124-126)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, geg. 28 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Prašome na
rius dalyvauti, nes turėsimo įvairių 
riekalų apkalbėti. — G. Lekąs.

(124-125)

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių Tarybos 

(Bostono apylinkės) susirinkimas 
įvyks šeštadienį, geg. 30 d., 376 
Broadway. Prašome visų dalyvauti, 
turėsime daug reikalų nuspręsti: 
Dalyvavimas masiniame susirinkime 
ruošiamas Russian War Relief Ko
miteto, birželio 14 d. Boston Gar
den; antras — užlaikymas Radio ii' 
trečias palaikymas So. Bostono sve
tainės. Taipgi bus ir kitų rekialų.— 
M. Kazlauskas, sekr. (124-126)

ELIZABETH, N. J.
“Aušros” Pašalpos Draugija ruo

šia metinį pikniką, šeštadienį, geg. 
30 d. Meadow Grove, Vaičiono 
Darže, Cranford, N. J. Piknikas 
prasidės 12 vai. dieną. Muzika 3 vai. 
dieną. Įžanga 35c su taksais. Širdin
gai kviečiame visus atsilankyti. — 
Rengimo Komitetas. (124-126)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

piknikas įvyks 31 d. geg. Pradžia 
12 vai. dieną Sakolo ūkėje, Donk 
Stable Rd., visiems gerai žinoma 
vieta. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. Gros ge
ra orkestrą. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. — Kom. (124-126)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that. License No. 
RL 7570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7121-23 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE R. BOYLE 
John Boyle’s Bar & Grill

7121-23 3rd Ave., Brookyn. N. Y.

Submarinai Nuskandino 
Dar Tris Laivus Ame
rikiniuose Vandenyse
Washington. — Fašistų 

submarinai Caribbean Jūro
je nuskandino vieną stambų 
prekinį Amerikos laivą, vie
ną holandų ir vieną norve
gų prekinius laivus viduti
nio dydžio.

Amerikiečiai Lakūnai 
Daužo Japonus

Chungking. — Amerikie
čiai savanoriai lakūnai sėk
mingai bombardavo japonų 
pėstininkų ir artilerijos po
zicijas į vakarus nuo Sal
ween upės, Chinijos provin
cijoje Unnane. Visi ameri
kiečių orlaiviai sveiki su
grįžo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 69 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
SIXTY NINE MYRTLE AVE REST. CORP. 
69 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Amerikos Darbo Fede
racija Smarkiai Paaugo

Japonai Sakosi Laimį 
Prieš Chinus

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija balandžio 
mėnesį šiemet turėjo 5,441,- 
592 narius mokančius duok
les, kaip praneša jos sekre
torius - iždininkas George 
Meany. Nuo šių metų pra
džios Federacija gavo 615,- 
273 naujus narius.

Federacijos vadyba tikisi 
iki naujų metų gaut dar 
400 tūkstančių narių.

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad jie permetę chinus per 
šiaurinę dalį Salween upės 
Yunnano provincijoj. Japo
nų pranešimai pasakoja, 
kad 10-ta chinų armija 
traukiasi atgal palei Che
kiang - Kiangsi geležinkelį 
po to, kai japonai užėmę 
Tungyangą į rytus nuo Kin- 
hwos ir gręsė chinam apsu
pimu.

PHILADELPHIA, PA.
Bušai į “Laisvės” pikniką Balti- 

morėje. —• Visi busų dalyviai susi
rinkite geg. 31 d., į sekančias sto
tis lygiai 9 vai. ryto, 735 Fairmount 
Ave. ir 143 Pierce St. Ūusų draive- 
riai yra unijistai ir laiko nebus ga
lima gaišinti, tad būkite 'laiku. Kas 
nori važiuoti į pikniką, būkite šį 
ketvirtadienį susirinkime, 735 Fair
mount Avė. Čia galėsite įsigyti tikie- 
tus. Daugelis mašinomis negales 
važiuoti. Busus gavome, todėl, kad 
jie iš seniau nusamdyti, tad nea
bejokite apie busus. Būsime visi nu
vežti ir parvežti. Taipgi galima bū- 
sų tikietus nusipirkti pas J. Šmi
tienę, 5809 N. Fairfield St., phono 
Waverly 2538 ir pas Tureikienę, 
143 Pierce St. — J. Šmitienė.

(124-126)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvo Kapinyno metinis 

piknikas įvyks geg. 31 d., Liet. Par
ke, už Lakewood. Ežero, Chestnut 
Hill Rd. Šokiams gros Merry Ma
kers Orkestrą. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 25c. Turėsime gerų gė
rimų ir skanių užkandžių. Kviečia
me visus dalyvauti, parmosite Lais
vas Kapines ir sykiu laiką smagiai 
praleisite su draugai. — Kom.

(124-126)

BALTIIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ruošia pikniką pa-

ramai dineraščio “Laisvės.” Įvyks 
sekmad., geg. 31 d. Liberty Park, 
Eastern & Moffett Avės. Kalbės R. 
Mizara, “L.” redaktorius, taipgi bus 
kalbėtojas nuo Civilian Defense 
Komiteto. Dainuos vietinis Lyros 
Choras ir United Russian-Ukrainian 
Holy Trinity Church Choras. Bus 
duodama 6 piniginės dovanos. 1-ma 
$25< 2-ra $15; 3-čia $10 ir 3 po $5. 
Muzika prasidės 3 vai. dieną, po va
dovyste Vincent Unitis. Kviečiame 
visuš dalyvauti. — Kom. (124-126)

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas Dėlei 
“Laisvės” Pikniko Baltimorėj 

ir Kitą Svarbią Reikalą 
Ketvirtadienį, geg. 28 d.,

Liaudies Name, 8 vai. vak., 
yra šaukiama visuotinas visų

organizacijų susirinkimas se
kančiais reikalais: į Baltimo- 
rės “Laisvės” pikniką yra nu
samdyti du busai; vienas iš jų 
jau senai pilnas, o kitas irgi 
smarkiai o r g a nizuojamas; 
Philadelphijos “Laisvės” pik
niko įžangos tikietai jau yra 
prisiųsti, tad susirinkime išsi
dalysime platinimui; LLD 10 
kuopos nariai visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus iš
dalytos knygos — “Tarybų 
Galybė”, parašyta arkivysku
po Hewlet Johnsono, kurią iš
vertė Jonas Kaškaitis.

Baltimores “Laisvės” pikni
ko įžangos neišplatinti tikietu- 
kai turi būti sugrąžinti ant šio 
susirinkimo.

Labai daug susikuopė orga
nizacinių reikalų, o daugelis 
mūsų senų organizacijų narių 
nepaiso. Atsiminkit, kad šie
met bus sunaikintas fašizmo 
barbarizmas. Visi tie nusiminę 
seni nariai džiaugsis laimėji
mu, bet jie atsimins, kad ma
žai prie to prisidėjo. Mes ma
tom Raudonosios Armijos lai
mėjimus dabar, o jei atsida
rys antras frontas, Hitlerio ir 
jo barbarų žmogžudystė grei
tai baigsis. Visi turime padėti 
laimėti šį karą, šioj šalyj eina 
kampanija sukelti Rusijos me- 
dikalei pagelbai $6,000,000. 
Po visą šalį bus surengta “tag 
days” ir organizuojama masi
niai susirinkimai.

Mes lietuviai neatsiliekam, 
jau esame sukėlę nemažai pi
nigų Phila. Atsiminkit, kad 
jei ne Sovietų Sąjunga, agre
soriai jau veikiausiai būt pa

vergę visą pasaulį. Pasaulio 
barbarai bus sunaikinti viso 
pasaulio demokratinių žmo
nių. Nusiminimui neturi būt 
vietos mūsų tarpe. Draugai ir 
draugės, mes ilgus metus da

lyvavę mūsų judėjime, nenu
siminkime, bet dirbkime atei
ties gerovei. Pasaulio žmonių 
priešai bus sunaikinti ir pa
saulis bus laimingesnis visiems.

Veikiančio Kom. Valdyba.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United. States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertes 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 atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

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

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

ALEXANDER’S

Per. Penna. Potvinius 
Žuvo 30 Žmonių

Honesdale, Pa. — Per 
staigius upių potvinius čia, 
Hawley ir apylinkėje žuvo 
30 asmenų, o medžiaginiai 
nuostoliai skaičiuojami mi- 
lionais dolerių. Tūkstančiai 
žmonių laikinai tapo.bena
miais, o Honesdale keli šim
tai nieko negavo valgyt nuo 
penktadienio iki sekmadie
nio, kol Raudonasis Kryžius 
pristatė jiem kiek maisto.

Smarkus potvinių vanduo 
kai kuriuos namus visiškai 
nunešė.

Vokiečiai Pradeda Nešdin
tis iš Meksikos

Mexico City. —Išsikraus
to iš Meksikos 21-nas nacis 
vokietys su savo šeimyno
mis. Jie būsią praleisti per 
Jungtines Valstijas kelionė
je į Vokietiją.

Laukan Peglerį iš Armi
jos Laikraščio!

Chicago. — Didžiausias 
Amerikoj lokalas Darbo 
Federacijos MaHavotojų li
nijos atsišaukė į prez. Roo- 
seveltą, kad pašalintų West
brook Peglerio rašomą špal- 
tą iš Amerikos armijos laik
raščio “Stars and Stripes.” 
Tas rašytojas yra f asistuo
jantis pliauškikas prieš or
ganizuotus darbininkus.

32,000 SVEIKINA 
MURRAY

Jersey City, N. J. — 32,- 
000 Jungtinės Mainierių U- 
nijos narių iš New Jersey 
50-to distrikto pasiuntė 
sveikinimo telegramą CIO 
prezidentui Philipui Mur
ray sukaktyje jo 56 metų 
amžiaus. Kartu jie pasiža
dėjo remti jo programą ko
vos dėlei sumušimo fašistų 
Ašies.

Nepatvirtintas Nacių 
Pasigarsinimas

Berlin, geg. 26. — Naciai 
skelbia, kad jie būk, girdi, 
apsupę tris Sovietų armijas, 
apie 400,000 kariuomenės, 
Charkovo fronte.

(Taip sako tiktai patys 
hitlerininkai. Visai niekas 
kitas nepatvirtina šio nacių 
pagyro.)

ĮSIKALBĖTA LIGA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

šiai jai militarinių reikme
nų. Nieko negelbės nei Ru
sijai, nei tautos vienybei, 
jeigu periškadinsi' norma
liems įstatymų veiksmams.”

Ot, kaip tų prieš-raudo- 
naja liga užsikrėtusių vyrų 
nukalbėta. Visas svietas rė
kia - šaukia antro fronto 
Europoj, idant pagelbėjus 
Rusijai ir pasigelbėjus sau; 
visas svietas šaukia ir rei
kalauja iš visų demokratiją 
mylinčių, idant jie jungtų 
visas savo jėgas ir sutriuš
kintų tą žmonijos žudytoją 
hitlerinę - fašistinę ašį, tai 
jie nori tik siųsti Rusijai 
karines reikmenis, o patys 
namie arba gulėti, arba šu- 
nes viens ant kito karti! 
Tai jau nei Jonelis durnelis 
su tokia filozofija nesutiktų, 
nekalbant jau apie patį pre- 
zideną.

O Brooklyne tūlas Ame
rikos Legijono komandie- 
rius net kūliu apsivertė, iš
girdęs apie Browderio pa
leidimą. Jis net garsiai su
šuko, jig jis manęs, kad jis 
pereitame kare tik ir kovo
jęs, idant išnaikinus tokius, 
kaip Browderj!

Tai prie ko gali žmogų 
privesti susirgimas prieš- 
raudonąja liga!

A. Gilmanas.

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’s
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.

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 ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ra--------------------------------------------------------------------- n

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prieteliai! Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 

„ money-orderius išrašykite 
<s 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,
Iždininke,

L. Kavaliauskaitė.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvcmcyor 8-1158

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: EVcrgreen 8-9770

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

THAT LEAVES WTIIIM UNSAID

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

KNATO* 
17

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y,701 GRAND ST

ilgiausia atmintinos dovanosDžiuleriai yra gražiausios ir

53375

CREDIT TERMS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

M

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110
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NowWko^Ė^^2inios
Laisvės Radijo Progra

mos Reikalai
štai sąrašas aukavusių Lais

vės Radijo Programos palai
kymui, kurių dar vardai nebu
vo paskelbti:

Vasario mėnesį — aukos:— 
Frank Krunglis $2; Chas. 
Daukšas 50c.; Simonaičiai per 
drg. Stripeiką $3. Po $1 auka
vo: K. Grybas, Chas. Vigūnas, 
D. Veličkienė, visi iš Brookly- 
no; Anthony, Windsor, Conn. 
Surinkta per Laisvės bazarą 
už išleidimą $97.52. Duoklių 
gauta $51.

Kovo menesį — a u k o s : 
Draugas X. $100; surinkta 
per V. Keršu! į $10.50; surink
ta per drg. Stripeiką, Eliza
beth, N. J. $12; per P. Gra
bauską aukavo Pečiulis $1; 
per J. Kaulinį aukavo B. Pols- 
kis 50c. Duoklių gauta $23.

* Balandžio mėnesį — aukos: 
Draugas X. $50; S. ir F. Vait
kus, Brooklyn, $2.

Gegužės mėnesį — aukos: 
po $1 : A. B. Paukštienė, J. 
Nalivaika, Peter Satkus, Pet
ras Kisielius, V. Rudaitis, J. 
Cibirka, J. ir A. Kauliniai, J. 
ir O. Kalvaičiai, V. Karlonas 
ir D. M. šolomskas. Pelnas 
nuo baliaus (gegužės 3 d.) 
$30.23. Duoklių gauta $1.

Širdingai ačiū visiems už au
kas.

Eva T. Mizarienė,
Iždininkė.

Jersey City Lietuviai 
Parėmė Apšvietą

Sužinoję, kad didžiojo New 
Yorko lietuviai pasimojo su
kelti fondą apšvietos ir agita
cijos už pergalę ant fašizmo 
darbui, Jersey City lietuviai 
irgi pribuvo talkon.

A. Bagdonas, to miesto gy
ventojas, pridavė $4 ir sąrašą 
per jį aukojusių sekamai: Jo
nas Augutis $1. Po 50c.: A. 
Zavish, J. B. Paserpskis, P. 
Burneika, A. Bagdonas. Po 
25c.: P. Mingila, C. Doveckas, 
J. B. Mickus, J. Kreivėnas.

Ačiū tiem draugams, kurie 
aukavo darbininkiškiems rei
kalams, atjausdami šių dienų 
savo pareigas. Mes remiam ir 
pasiryžę remti ant toliau, ko
lei bus sunaikintas tas žmoni
jos pavergėjas fašizmas ir na
cizmas. B.

Piknikas LDS Seimo Naudai
Jau Šį Sekmadienį

LDS Seimas jau netoli.
Taip pat ir jo naudai rengia
masis piknikas jau vos tik už 
kampo. Jis įvyks šį sekmadie
nį, gegužės paskutinę dieną, 
31-mą, Old Cider Mill Grove, 
Burnett Ave. ir Vauxhall Rd., 
Union, N. J. (ne Union City). 
Prasidės 10 vai. ryto. įžanga 
tik 40 centų.

Piknikas bus smagus visais 
atžvilgiais. Pirmu kartu šį se
zoną išvažiuosime atviro oro 
pramogon užmiestin. Parkas 
ten gražus, aplinkuma vilio
janti. Pačiam piknike bus ža
vi dainų programa, dalyvau
jant trim chorams; gerų val
gių ir gėrimų, Geo. Kazakevi
čiaus orkestrą šokiams.

Trumpą prakalbą apie vė
liausius svarbius įvykius pasa
kys A. Bimba.

Apart visų smagumų, pikni
kas svarbus tuomi, kad ren
giamas pagelbėti silpnesnėms 
kuopoms pasiųsti delegatus į 
LDS Seimą, kuris bus labai 
svarbus, bet kaipo įvykstantį

Chicago j ne visos kuopos ga
lėtų pasiekti be apskričio pa
galbos.

Chicaga, kaip žinia, yra 
LDS “apreiškimo” miestas. 
Ten SLA reakcininkams atė
mus nario teises šimtams veik
liausių narių ir pavyzdingų pi
liečių, jie buvo priversti susi
tverti sau organizaciją, kurioj 
kiekvienas lietuvis galėtų ras
ti sau prieglaudą be atsisaky
mo nuo savo sąžinės ir nario 
laisvės ir teisių. Taigi, dide
liuose skausmuose Chicagoj 
“apsireikštas,” Brooklyne gi
męs ir per 12 metų į milžiną 
užaugęs, LDS toj pačioj Chi
cagoj nori turėti gražų seimą, 
su atstovybėmis iš visų, kad ir 
mažiausių kuopų. Jūs savo at
silankymu į tą pikniką padė
site LDS to atsiekti.

Norintieji važiuoti į pikniką 
grupėje brooklyniečiai prašo
mi susirinkti prie Laisvės 11 
vai. sekmadienio ryto. Kelro
dis tilps sekamose laidose.

Komisija.

Raudonojo Kryžiaus Brook- 
lyno skyrius neseniai išdalino 
pasidarbavimo ženklus 978 
liuosnoriams. Jų darbas nėra 
apmokamas. Iš jų radosi 8 ėję 
tas pareigas nuo 20 iki 26 me
tų.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR RICHMOND 

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

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., 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)

Iš LLD 55-tos Kuopas 
Susirinkimo

Ridgewood, N. Y. — Gegu
žės 19 d. žftsibuvo susirinki
mas ALDLD 55 kp. Nors mū
sų kuopa nariais neskaitlinga, 
bet niekuomet neatsiliko nuo 
visuomeninio veikimo. Visuo
met prisidėjo, kaip moraliai, 
taip ir materialiai, pagal iš
galę. šiais metais mūsų, kuopa 
jau skaitlingesnė nariais už 
pereitus metus, nes gavome 
naujų narių ir senieji nariai 
jau visi pasimokėję už šiuos 
metus.

Išrinkta komisija (iš vieno 
nario) pasiteirauti vietos dėl 
išvažiavimo. Tai yra, tokios 
vietos, į kurią būtų galima pri
važiuoti be automobilių.

Kadangi jau artinasi vasa
rinis sezonas ir užėjus karš
čiam susirinkimai gali regulia
riai neįvykti, tai išrinkta ko
misija, kuri rūpinsis prirengi- 
mu veikimo ateinančiam sezo
nui. Taipgi iškilus kokiam 
svarbesniam reikalui ta komi
sija, pasitarus su kuopos val
dyba, sušauktų, kad ir nepap
rastą susirinkimą.

Kuopos Korespondentas.

Unijistės Davė Stambią 
Auką Raud. Kryžiui

Child’s Restauranų veiter- 
kos aną dieną arbitracijos ta
ryboje laimėjo prieš samdyto
jus bylą. Taryba nusprendė, 
kad firma turi joms sumokėti 
kontrakte sutiktą mokestį už 
veiterkų skalbinius. Už praei
tą laiką joms parėjo gauti 
$1,658. *

Pereitą pirmadienį veiter- 
kos, narės Lokalo 42, AFL, 
nutarė tų pinigų nesidalinti, 
bet visą sumą paaukoti pirki
mui ambulanso Raudonajam 
Kryžiui.

Jasiukynaitė Išstatė Savo 
Kūrinius Parodoj

Vendome Dailės Galerijose, 
23 W. 56th St., New Yorke, 
grupė piešėjų išstatė savo kū
rinius, viso apie 40. Tarpe jų
jų randasi ir Natalijos Jasiu- 
kynaitės keliolika kūrinių, 
daugiausia gamtos vaizdų. Ki
ti dalyvaują menininkai yra: 
Clifton G. Newell, Pauline 
Crumb Smith, Helen Coster 
Train, Jos. A. Buzzelli.

Tarpe Lietuvių
Helen Pliskat, Juliaus Plis- 

kat (Pliskaičio) duktė, gegu
žės 23-čią ištekėjo už Edward 
Schneider. Sutuoktuvės įvyko 
šv. Markaus e v. luteronų baž
nyčioj, Ridgewoode.

Wm. ir Genovaitė Dragū
nai prieš porą savaičių susi
laukė antrojo kūdikio — duk
relės.

E. Menkeliūnienė serga jau 
penkios savaitės. Pamažu eina 
geryn, bet iš namų išeiti dar 
negali.

Maspethietė F. Račelytė ir 
V. Abojus, kariškis, susituokė 
pereitą nedėlią.

Antanas Raišis, smuikinin
kas, pereitą savaitę su savo 
daliniu buvo sustojęs Brookly- 
no apylinkėse. Ta proga apsi
lankė ir pas eilę brooklynie- 
čių, savo senų draugų iš tų 
laikų, kada jis New Yorke 
studijavo muziką. Fašizmui 
pagrasinus mūsų šaliai ir jos 
laisvėms, Antanas talentingą 
smuiką pakeitė ginklu.

Užėjus batų krautuvei! pas 
cėntralbrooklyniečius J. Juš
kus, radau labai nudžiugusius. 
— Kame dalykas? —■ klausiu.

— Mūsų sūnus Henris grįž
ta,—atsakė. Sužinota, kad jis 
moksle jau pasiekęs chemijos 
daktaro laipsnį. /
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Greenpointiečiai Mikalina 
ir Jonas Miklaševičiai nese
niai minėjo savo vedybinio gy
venimo 25 met^ų sukaktį šau
niame pokilyje, kurį suruošė 
jų dukrelė.

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.

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

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

Pavyzdingos Vestuves
Pereitą sekmadienį, gegu

žės 24, 1942, apsivedė W. Kū
likas su M. Mažaliene. Abu 
buvo našliai. Šliūbą ėmė pas 
teisėją, civilį. Vestuvių puota 
įvyko Kūliko namuose, 415 
36th St., So. Brooklyne. Ves
tuvėse dalyvavo gražus būre
lis draugų ir draugių.

Vakarienę pavalgius, drg. 
G. Klimas rodė judamus pa
veikslus. Parodė keletą scenų 
iš komedijos “Aš Numiriau” 
ir keletą scenų iš Sovietų fron
to. Po to drg. J. Juška pasakė 
keletą žodžių apie jaunave
džius ir paskui pabrėžė apie 
Sovietų Raudonosios Armijos 
kovas ir paprašė aukų dėl So
vietų medikalės pagelbos. Ir 
publika suaukavo $16.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
drg. W. Kūlikas yra geras 
darbininkiško judėjimo veikė
jas, kuris net ir dovaną yra 
gavęs iš LDS. Drg. M. Maža- 
lienė taipgi labai darbšti dar
bininkiško judėjimo veikėja, 
kuri per visą savo gyvenimą 
jame veikia.

Taigi tokiems darbštiems 
draugams linkiu laimingo ir 
ilgo ženybinio gyvenimo ir 
taipgi dar padirbėt darbinin
kiškam judėjime.

AUKOTOJŲ VARDAI:
W. Kūlikas $1.50; po $1: J. 

Juška, E. Smilkowsky, E. Jes- 
singer, M. Liepus, J. Senienas, 
S. Ruzgis, L. Gaila, Milenke- 
vičius, Paskauskas, A. Wal- 
mus, S. Vasiliauskas, J. Kie- 
la, A. Bacal; po 50c.: A. Ba- 
kūnas, John Laginsky. Su 
smulkiais $16.

Vestuvėse Buvęs.

Kišenvagių seklys-detekty- 
vas Joseph F. Downey persi
šovė savo namuose, 332 Covert 
St. Sakoma, šautuvas iššovęs 
netyčia.

Brooklyniečiai ruošiasi šį 
sekmadienį būriu traukti pa
matyti pavasarį visame gražu
me ir pasilinksminti LDS Sei-

mo naudai suruoštame smagia
me’ piknike, kurį rengia LDS 
3-čias Apskritys, Old Cider 
Mill Grove, Now Jersey.

, Ž. ft.
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Šį Ketvirtadienį
Gegužės 28-tos vakarą, Lais

vės salėj, jūsų lauks populia- 
riškos žaismės su dovanomis 
ir šiaip smagus pažmo.nys, su 
gerais užkandžiais ir karštais 
gėrimais, taipgi ir šaltais, kam 
toki geriau už karštus.

Kviečiame visus-visas daly
vauti ir prašome įsitėmyti, jog 
visas vakaro pelnas eis apšvie
tos fondo paramai. Įžanga tik 
15 centų.

Skaičiusius šį pranešimą 
prašome visiems pasakyti, kad 
tas smagus vakaras įvyks jau 
šio ketvirtadienio vakarą, 419 
Lorimer Street, Brooklyne.

Mot. Kliubo Komisija.

Už Unijiniu Judėjimų 
Vieningumą

Amalgameitų Mėsos Pjaus
tytojų Unijos Lokalas 623 pa
siuntė AFL prezidentui Wil
liam Green telegramą, kurioj 
ragina remti Sir Walter Cit
rine pasiūlymą Amerikos uni
joms prisidėti prie Anglų-So- 
vietų Darbo Unijų komiteto.

Pareiškime sakoma, kad 
toks unijų vieningumas “at
neštų pergalę suvienytų tautų 
ant Ašies valstybių dar šiais 
metais.”

Moterų Žagintoją Nuteisė iki 
165 m. Kalėti

Eugene Levine, vedęs ir tė
vas dviejų vaikų, nuteistas 
nuo 82 iki 165 metų kalėji
mai!, kad užtikrinti, jog jis 
daugiau moterų neužpuldinės. 
Teisėjas apgailavo, kad nėra 
įstatymo pasiuntimui jo elek
tros kėdėn.

Levine užpuldinėjęs ir gra
sinimais nužudyti išžaginęs 
virš šimtą moterų. Pagrąsinus 
peiliu, reta kuri išdrįsdavo pa
sipriešinti 240 svarų vyrui.

Shonbnin Imasi Kaičią 
Ant Savęs ir Dėdės

Eli Shonbrun, dabar teisia
mas kartu su Madeline Webb 
ir John D. Cullen kaltinimu 
nužudžius Mrs. Reich, pasitu
rinčią pabėgėlę iš Lenkijos, 
prisipažino kaltu dėl jos mir
ties, bet bando išteisinti savo 
mylėtinę Madeline ir sykiu su 
jais kaltinamąjį Cullen. Už 
vis kalčiausiu Shonbrun savo 
liūdyme perstatė savo dėdę 
Hirschl, kuris dabar yra prieš 
tris teisiamuosius liudininku.

Hirschl bus teisiamas atskirai.
Shonbrun sako, kad Hirschl 

smogė Mrs. Reich, kada vilio
nėmis nepavyko iš jos išgauti 
brangaus žiedo ir kad Hirschl 
limpamu kaspinu užvyniojo 
jai burną, nuo ko Mrs. fteich 
užduso. Jis sakosi, kad jis ne
turėjęs tikslo ją nužudyti, tik 
išgauti iš jos brangumynus, 
kaip nors per apgaulę, be pa
žeidimo jos sveikatos ir gyvas
ties.

Policistams leista pasidėti 
sermėgas pradedant gegužės 
17-ta, oficialiai pripažinta pa
vasaris.

Lietuvių Kuro Kompanija '
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC
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Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLĄS
(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.

Dažytojų Unijos Lokalas 
1790 buvo suruošęs vakarą 
Raudonojo Kryžiaus paramai. 
Pelno padarė arti $8,000.

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. TRlangle 5-3622

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

i: VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus, rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip'Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIEN^ ir SvNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

E
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STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS^.^

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

394 BROADWAY [Jj 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.
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426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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 DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus Brooklyne£taf 
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/ 459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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