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vasara. O visi žino, kad šią 
metą vasara išspręs žmonijos 
likimą ga] šimtams metą, gal 
daugiau. Mūšiai frontuose bus 
toki dideli, toki reikšmingi, 
kokią pasaulis dar nėra matęs.

Tas viskas deda ant visų 
anti fašistų didesnę atsakomy-l 
bę ir stato mums didesnius 
reikalavimus. Daugiau turime 
dirbti, geriau dirbti. Privalo
me rūpestingiau remti mūsą 
krašto karines pastangas: 
pirkti karinius bonus ir štam
pas. Privalome juo griežčiau 
reikalauti, kad būtą atidary
tas antrasis frontas Europoje; 
kad vyriausiam gengsteriui, 
Hitleriui ir jo visai šaikai dar 
šiemet sprandas būtą nusuk
tas !

Sprendimas Depor~ 
ftuot Bridgesą Tar

nauja Priešams

1,250 Anglų Orlaivių Bom
bardavo Cologne, Didį Na

cių Pramonės Miestą

Fašistas Juozas Tysliava, 
kuris per visą karo laiką tebe
skleidžia nacišką propagandą, 
skelbia: “Naciai Lietuvoje su
šaudė 400 Lietuvos gyventojų 
lenkų.” Tame pačiame “Vie
nybės” numeryj Juozas pride
da : “Lietuvoje ir kituose Bal
tijos kraštuose vokiečiai iki 
šiol nužudė labai daug žy
dų . . .”

Pagal Tysliava, vokiečiai 
Lietuvoje šaudo lenkus ir žy
dus; lietuviu jie neliečia.

Bet tai yra klasta! Tai yra 
melas, tikslus melas, kad pa
teisinti naciu žvėriškumą lie
tuvių akyse, žiūrėkit, jis sako, 
koki vokiečiai lietuviams geri: 
jie šaudo lenkus ir žydus, o 
lietuviu neliečia!...

Fašistas Tysliava klastuoja 
žinias. Apie tu 400 Lietuvos 
piliečiu sušaudymą United 
Press žinią agentūra iš Londo
no šitaip pranešė:

“German military authori
ties have executed 400 host
ages in Lithuania, most of 
them Poles . . .”

“Most of them,” sako žinių 
agentūra, vadinasi, sušaudytų
jų dauguma buvę lenkai, o ki
ti lietuviai. Bet hitlerininkas 
Tysliava iš tos žinios visus su
šaudytuosius padaro lenkais! 
Reiškia, jis eina dar toliau, 
negu von Rentelen.

Reikia atsiminti ir tai, kad 
korikas Rentelenas, skelbda
mas sušaudytųjų skaičių, tiks
liai bando jų daugumą lenkais 
padaryti, — panašiai, kaip 
daro fašistas Tysliava.

Hitlerio budeliai, šaudyda
mi cechus patrijotus, vadina 
juos “žydais” arba “komunis
tais.” šaudydami francūzus 
patrijotus — krikštija juos 
tuo pačiu vardu, šimtais gala- 
bindami lietuvius, skelbia, būk 
jų dauguma buvę lenkai.

Na, o Brooklyne sėdįs lietu
viškas Hitlerio barabanščikas 
tą kartoja per smcton-nacišką 
laikraštį!

štai įdomus dalykėlis:
“Kai per 14-ką dienų Rytų 

fronte siautė didieji mūšiai, 
tai mes tik vieną syki didžiai
siais bomberiais užpuolėme 
pietvakarinę Vokietiją. Šis už
puolimas sudaro 18-ką iš viso 
padarytų ant Vokietijos iŠ oro 
užpuolimų per 54 dienas. Ar 
šis tai yra antrasis frontas 
ore? Ar šis mūsų žygis yra di
delė Timošenkos kovotojams 
pagalba, kurie mušasi diena ir 
naktį? Ukrainoje prasidėjo 
audra; jinai gresia kinams ir 
australieČiams, jinai pasiekė 
Indijos sienoj. Bet Vakarų 
Fronte viskas tebestovi saulė
tai ir ramiai. . .”

Šitaip rašo angliškas savait
raštis Londone, pavadintas 
“Tribune.” Jį įsteigė Sir Staf
ford Cripps.

Sovietai Užėmė Svarbias 
Linijas; Sunaikino 143 

Nacių Orlaivius
Sovietų Jėgos Nuskandino Tris Priešų Laivus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 31. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė sekama pranešimą:
Naktį geg. 30 į 31 Sovietų kariuomenė Izium-Bar- 

venkovos sektoriuje vis vedė apsigynimo veiksmus 
prieš vokiečių tankus ir pėstininkus.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Vienoje Kalinino fronto dalyje mūsų kariuomenė 

užėmė svarbias vokiečių linijas. Priešai, bandydami 
pagerint savo pozicijas, metė dideles atsarginių jė
gas į kontr-atakas, kurios tęsėsi tris dienas. Visos 
priešų kontr-atakos buvo atmuštos ir padaryta vokie
čiams didžių nuostolių. Iki 1,100 užmuštų ir sunkiai su
žeistų priešų liko kautynių lauke. Nušauta žemyn du 
vokiečiu orlaiviai.

Kitoje fronto dalyje daugiau kaip 500 vokiečių tapo 
užmušta per dviejų dienų kautynes.

Mūsų daliniai, veikią Leningrado fronte, sunaikino 
kelias tvirtoviškas vokiečių pozicijas ir daug kanuolių 
ir užmušė bent 200 priešų karių.

Maskva, birž. 1. — šiandieninis Sovietų pranešimas 
sako:

Gegužės 31 d. nebuvo jokių reikšmingų atmainų 
fronte.

Mūsų laivai ir orlaiviai nuskandino Juodojoj Jūroj 
transportinį priešų laivą, 8,000 tonų. Suomijos Įlankoj 
taip pat buvo nuskandintas vienas priešų transportas 
ir vienas mažesnis laivas.

Geg. 29 d, pagal dar nepilnus duomenis, buvo sunai
kinta 143 vokiečių orlaiviai, o ne 94, kaip kad pirmiau 
pranešta.

Kaip Lavai “Pertvarko 
Francijos Pramonę

Vichy, Francija. — La- 
val’is, “n e p r i k 1 ausomos” 
Francijos valdžios galva, 
paskelbė, kad ji planingai 
sukuopsianti savo pramonę 
ir darbininkų jėgas.

Laval’io valdžia žada per- 
siųst į Vokietiją “nereika
lingus” darbininkus ir pro
fesionalus; šiuo tarpu šau
kia juos “savanoriai” va
žiuot Vokietijon. Sako, kad 
reikią vokiečiams padėt 
“sunaikint k o m u n i zmą.” 
Kai kurios “nepraktiškos” 
dirbtuvės Vichy Franci jo j 
bus uždarytos, o kitose 
dirbtuvėse būsiąs pasmar
kintas darbas.

Trys Sprogimai Ameri
kiniame Laive

Mexico City. — Nežinia, 
dėl kokios priežasties, įvy
ko • trys smarkūs sprogimai 
žibaliniame Amerikos laive 
“Cacalilao,” bestovint jam 
Tampico uoste. Laivas skęs
ta.

Per tuos sprogimus pen
ki asmenys tapo užmušti, 
20 sužeista ir dar penki lai
komi dingusiais.

Submarinai Nuskandino dar 
4 Laivus Arti Amerikos
Washington. — Fašistų 

submarinai Caribbean Jū
roje ir Meksikos Įlankoje 
nuskandino vieną vidutinį 
ir du mažus Amerikos gar
laivius ir vieną vidutinį 
norvegų laivą. Su tais lai
vais žuvo devyni jūreiviai, 
o išgelbėta 159.

Karas Libijoj Krypsta 
Angly Naudon

Cairo, Egiptas. — Anglai 
su orlaiviais, tankais ir 
šarvuotais a u t o m o biliais 
daužo vokiečius už kelioli
kos mylių į pietų vakarus 
nuo Tobruko, Libijoj. Ge
rai veikia amerikiniai an
glų tankai.

Neoficialiai p r a nešama, 
kad anglai ten apsupę stam
bias fašistų jėgas. Anglų 
orlaiviai sėkmingai ardo 
priešų susisiekimus. Ties 
Harmatu fašistai atsidūrė 
tokioj keblioj padėtyj, kad 
jie sunaikino 35 savo tan
kus, tik patys bandydami 
pasprukt.

Per kelias paskutines 
dienas anglų orlaiviai su
pleškino apie 400 vokiečių 
ir italų trokų ir automobi
lių.

Tuo pačiu laiku anglai 
paėmė nelaisvėn 1,000 italų 
ir 500 vokiečių.

Anglų orlaiviai bombar
davo fašistų centrus Tmi- 
mi ir Dernoj, Libijos pajū
ryje.

Ragina Jungtines Tautas 
Bombarduot Japoniją 
Orlaiviais iš Chinijos

Washington. — Genero
las Chu Shih-ming, i narys 
Chinijos atstovybės Ameri
koje, atsišaukė į Jungtines 
Tautas, kad jos savo orlai
viais iš Chinijos bombar
duotų Japoniją, nieko ne
laukdamos.

Vyriausias chinų koman- 
dierius Chiang • Kai-shek 
per radiją prašė Jungtinių 
Valstijų teikt daugiau karo 
pabūklų Chinijai.

Berlin. — Nacių radijas 
džiaugėsi, kad Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Biddle įsakė deportuot 
Australijon Harrį Bridge- 
są, CIO unijų vadą vakari
nėse valstijose.

Hitlerininkai išreiškė vil
tį, kad tas Biddle’o įsaky
mas gal bloginsiąs santi- 
kius tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos.

Nacių radijas ragino A-l 
meriką pasielgt su Stalinu 
taip, kaip Biddle elgiasi su 
Bridgesu, ir vadino Bridge- 
są tik “mažu vagim,” ly
ginti su Stalinu.

JAPONAI PLAČIA! VARTOJA NUODŲ 
DUJAS PRIEŠ CHINIJĄ

Chungking, Chinija. —i 
Japonai atakavo chinus j 
daugiais nuodingų dujų ir; 
taip privertė juos pasi-i 
traukt iš Kinhwa miesto 
gegužės 26 d. Chinam sto
ka vo maskų (dujokaukių) 
apsaugai nuo nuodingų ge-1 
sų.

Geg. 27 d. japonų orlai
viai primėtė tiek nuodingų 
dujų bombų ties Pashapu 
miestu, jog privertė chinus 
apleist jį. Trečdalis užmuš- j

UŽMUŠTA PARYŽIUJE DU POLICININKAI 
PER RIAUŠES DĖLEI MAISTO

Vichy, Francija. — Du 
fašistų policininkai Pary
žiuje tapo užmušti ir trys 
sužeisti per susikirtimą su 
žmonėmis, kurie plėšė 
maista iš krautuvės. Tain 
pat sūžeista didokas skai
čius žmonių. Daug asmenų 
areštuota.

Standard Oil Trukdė Išvystymą Geresnio 
Gazolino Kariniam Amerikos Orlaiviam
Washington. — Thruman 

Arnold, Jungtinių Valstijų 
vice generalis prokuroras, 
vėl kaltino amerikinę Stan
dard Oil kompaniją (N. J,), 
kad jinai, pagal slaptą su
tartį su Vokietijos chemi
kalų trustu I. G. Farben- 
Industrie, trukdė išvysty
mą aukštesnės rūšies gazo
lino kariniams Amerikos 
orlaiviams.

Japonų Padėtis Sunkėja Nušovė Nacių Šnipą
Maskva. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis “Rau
donoji Žvaigždė” rašo, kad 
talkininkų orlaiviai ir karo 
laivai daro vis daugiau 
nuostolių japonam ore ir 
Ramiajame Vandenyne ir 
kaskart labiau apsunkina 
japonam susisiekimus.

“R a u d o n o ji žvaigždė” 
taipgi primena milžiniškas 
medžiagines talkininkų jė
gas prieš japonus.

San Francisco, Calif. — 
Californijos valstijos CIO 
unijų tarybos konferenci
joj Philipas M. Connelly, jos 
pirmininkas, pareiškė, jog 
generalio prokuroro Bid- 
die’o sprendimas deportuot 
H. Bridgesą “duoda prie
šams paramos ir padrąsini
mo.”

“Biddle blogai patarnavo 
savo šaliai,” sakė Connelly:

“Tai piktas smūgis kirs
tas darbininkams.

“Bet mes duosime Har- 
riui Bridgesui prižadą da
ryti tai, ko jis labiausiai 
trokšta... dirbt ir dirbt ir 
dirbt, kad laimėtume šį ką
rą.” 4-

tų bei sužeistų chinų prie 
to miesto buvo aukos nuo
dingų dujų. '

Kitaip nepajėgdami per- 
sigrumt per Sinan upę ties 
Kenteh, japonai bombarda-! 
vo chinus nuodingų gesų1 
šoviniais ir bombomis, ir 
tik šitokiu būdu tepavyko 
jiem pereit per tą upę.

Buvo ir daugiau atsitiki
mų, kur japonai vartojo 
nuodų dujas prieš chinus.

Įsiveržę krautuvėn žmo
nės motė ] e r langus maistą 
kitiems, susirinkusiems ant 
šaligatvio

Kitoje Paryžiaus dalyje 
jaunuoliai naktį nuvertė 
paminklą Karaliaus Eduar
do VII.

Buvęs tos kompanijos 
pirmininkas Walter C. Tea- 
gle turi pusę miliono šėrų 
amerikiniame skyriuje to 
vokieči ųtursto, bet kada 
valdiška komisija užklausė 
Teagle, kas turi daugiau
sia šėrų tame skyriuje, tai 
jis atsakė, būk nežinąs. O 
jis yra vienas iš jo direk
torių.

Vichy, Francija. — Du 
asmenys nušovė vieną vieš
bučio savininką Paryžiuje 
už tai,. kad jis išdavinėjo 
francūzus slaptajai nacių 
policijai. Vienas įtariamas 
šovikas areštuotas; kito 
j ieškoma.

Tokio. — Japonai skel
bia, kad jie faktinai jau ap
valę Burma nuo chinų ka
riuomenės; bet pripažįsta, 
jog chinai dar veikia ten, 
kaip partizanai.

Anglijos Lakūnai Numetė
London. — Naktį iš šeš

tadienio į sekmadienį 1,250 
Anglijos orlaivių per pus
antros valandos pleškino 
Cologne miestą, mašinų 
statymo ir geležinkelių cen
trą vakarinėje Vokietijoje. 
Jie numetė miestan šešis 
milionus svarų sprogdinan
čių ir padegančių bombų. 
Visas miestas virto liepsno
jančiu pragaru.

Sakoma, jog septyni aš
tuntadaliai Cologne tapo 
sunaikinti. Debesiai dūmų 
pakilo iki 15 tūkstančių pė
dų nuo žemės. Gaisras bu
vo matyt per 135 mylias. 
Tai buvo didžiausias oro 
žygis istorijoje.

Anglai prarado 44 orlai
vius.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill, sveikin
damas anglų lakūnus, pa
reiškė, jog tas žygis yra tik

Charkovo Mūšis - Tai I Amerikos Orlaiviai 
Sovietą Laimėjimas Bombarduos Nacius
Maskva, birž. 1. — Skai

čiuojama, kad Sovietai 
Charkovo fronte iki šiol už
mušė bei nelaisvėn paėmė 
90,000 vokiečiu kareiviu ir 
oficierių ir pagrobė bei su
naikino 540 tanku ir 200 
orlaiviu.

Charkovo mūšis yra lai
komas laimėtu Sovietams, 
nes tuo mūšiu Raudonoji 
Armija užkirto hitlerinin
kam kelią į Rostovą.

14 Vokiečią Oficierią 
Esą Areštuota

London, birž. 1. — Slap
tas radijas pranešė, kad 
hitlerininkai areštavo ketu
riolika aukštų Vokietijos 
armijos oficierių. Jie esą 
kaltinami, kad dalyvavę są
moksle nužudyt Reinardą 
Heydrichą, vice galvą slap
tosios nacių policijos Čechi- 
joj-

Hitlerininkai Nužudė 
Dar 18 Cechą

Berne, šveic. — Nacių 
radijas pranešė, kad jie su
šaudė dar 18 Čechijos - Mo
ravijos gyventojų. Taigi vi
so jie nužudė jau 81-ną ce
chą nuo praeito trečiadie
nio, kuomet du nežinomi 
asmenys sužeidė Reinhar- 
dą Heydrichą, Hitlerio pa
skirtą / to krašto “globėją,” 
mesdami į jį bombą ir per
šaudami jį.’

Minimi aštuoniolika ce
chų tapo sušaudyti už tai, 
kad jie, girdi, padėję pa
bėgt Heydricho užpuoli
kam.

Hollywood, Cal. — Mirė 
garsus Amerikos aktorius 
John Barrymore.

6 Mil. Svarą Bombą į Cologne
ženklas, kaip bus bombar
duojami Vokietijos miestai 
“vienas po kilo.”

Anglų lakūnai pranešė, 
jog Cologne mieste jie su
naikino fabrikus motorų- 
inžinų, dirbtinės gumos, 
gazolino ir kt.

Dar pustrečio šimto or
laivių bombardavo nacių 
prieplaukas ir kitus punk
tus.

Cologne yra panašaus 
dydžio miestas, kaip Pitts
burgh as ar Bostonas.

Berlin. — Vokiečių radi
jas teigė, kad anglų orlai
viai užmušę 111 žmonių Co
logne ir padarę didžių nuo
stolių, bet pasakojo, būk 
daugiausiai nukentėję gy
venamieji namai. Nacių ra
dijas nušnekėjo, kad, girdi, 
tiktai kokie septyni desėt- 
kai orlaivių bombardavę tą 
miestą.

London, birž. 1. — Gene
rolas H. H. Arnold, galva 
Jungtinių Valstijų oro jė
gų, sakė kad faktinai jau 
užbaigti planai dėl to, kaip 
Amerikos orlaiviai sutarti
nai su Anglijos orlaiviais 
bombarduos Vokietiją.

London. —Tūli' anglų ka- 
rihinkai teigia, kad toliau 
gal po tris tūkstančius or
laivių bombarduos karinius 
Vokietijos taikinius vienu 
žygiu.

Naciai Bombardavo
Canterbury, Anglijoj

London, birž. 1. — Pora 
tuzinų nacių orlaivių bom
bardavo Anglijos miestą 
Canterbury su garsia jo 
katedra; sunaikino kelis is
torinius pastatus. Tuom 
hitlerininkai keršijo už tai, 
kad anglų lakūnai daugme- 
niškai bombardavo Colog
ne, vakarinėje Vokietijoje.

Anglai Suėmė Vokiečių 
Generolą Libijoj

LIBIJA. —Anglai paėmė 
nelaisvėn ir vokiečių gene
rolą Ludwigą Cruewellį, 
antrąjį vyriausią fašistų 
komandierių Libijoje.

Anglai sumušė vokiečius 
ties Knightsbridge, netoli 
Tobruko; sunaikino kelis 
tuzinus jų tankų ir per po
rą desėtkų orlaivių; bet na
ciams pavyko ištrūkt iš ap
supimo. Anglai prarado 19 
orlaiviu. 4.

Maskva, birž. 1 . — Rau
donoji Armija Kalinino 
fronte atėmė iš vokiečių 
dar kelis aptvirtintus kai
mus.
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Antrosios Žydą Konferencijos 
Atsišaukimas

Gegužes 24 dieną, Maskvoj, įvyko An
troji Žydų Tautos Atstovų Konferenci
ja. Pirmoji buvo tuojau po to, kaip Hit
lerio gaujos padarė užpuolimą ant So
vietų Sąjungos.

Ši žydų konferencija atsišaukia į pa
saulio žydus, pabrėžiant tą faktą, kad 
hitlerininkai žudo lenkus, rusus, ukrai
niečius, gudus, lietuvius, žydus ir kitų 
tautų žmones. Hitlerininkai pavertė ap- 
deguliais ir griovėsiais gražiausius mie
stus ir žmonių namus.

“Žydų tauta labai daug nukentėjo,— 
sako atsišaukimas. — Hitlerininkai su 
tankų vikšrais sutrėškė šimtus vaikučių, 
moterų ir senelių! Pirm nužudymo, jie 
žagino ir torturavo moteris ir jaunas 
mergaites.” Jie užkasdavo gyvus žydus 
į duobes. Kur pirmiau žydų tautybės 
žmonės dirbo fabrikuose, kolektyvuose, 
darbavosi kultūrai ir civilizacijai, tai 
dabar neliko nei vieno žydo gyvo—visi 
išžudyti!

Atsišaukimas ragina visus žydus, kur 
jie negyventų, visomis jėgomis padėti 
antihitleriškoms jėgoms šioj žmonijos 
kovoj prieš hitlerininkus. Atsišaukimas 
priveda eilę faktų, kaip žydai Sovietų 
Sąjungoj energingai stoja į kovą. Daug 
žydų tautybės vyrų yra armijos eilėse, 
kurie didžiuojasi, kad jie su ginklu ran
kose gali ginti žmonijos laisvę, kovoti 
prieš žvėriškus hitlerininkus.

Atsišaukimas šaukia žydus, gyvenan
čius Amerikoj, Anglijoj, Afrikoj ir ki
tur į kovą.

Kas yra daroma pas žydus, tas turi 
būti pas visas tautas ir tauteles. Kiek
vienas sąžiningas žmogus, kuris tik my
li laisvę, kuris gerbia žmoniškumo tei
ses, privalo visomis jėgomis padėti kovo
ti šiam karui laimėti!

ir jas sunaikinęs, suėmęs, tai jo armija 
eitų pirmyn, ji būtų užėmusi didelius 
naujus plotus! O neužimant naujų plo
tų, miestų, negalima suimti šimtų tūks
tančių kareivių, šimtų tankų ir šimtų 
kanuolių.

Hitlerio armija niekur nepasivarė pir
myn. Priešingai, Raudonoji Armija po- 
valiai, bet nuolatos artėja prie Charko
vo. Užima naujas vietas, apsidrūtina, 
patraukia daugiau padrūtinimų ir amu
nicijos ir daro kitą žygį pirmyn.

Kodėl Hitlerio melų malūnas blofina 
apie šimtus tūkstančių suimtų? Todėl, 
kad jam reikia apgaudinėti ne vien Vo
kietijoj žmones, bet pūsti į akis dūmus 
ir tiems, kurie bijo antro fronto, kad 
bubnyti apie jo galybę. O blofinti jis 
gali kiek nori, nes niekas ten nenueis ir 
nepatikrins vietoj Hitlerio skelbimų. Jis 
gali skelbti 165,000 belaisvių, galėtų sa
kyti 500,000 belaisvių, bus tas pats. Hit
leris laikosi tos taisyklės: “Juo didesnį 
melą skelbi, tuo jis atrodo kitiems teisin
gesnis.”

Žalingas Žygis
Teisingumo sekretorius Mr. Biddle 

padarė pareiškimą, kad Harry Bridges, 
laivakrovių vadas Vakariniame Pakraš
tyje, turįs būti deportuojamas į Austra
liją dėlto, kad jis kada tai buvęs susiri
šęs su komunistais. Šiuo patvarkymu, 
aišku, Harry Bridges nebus išdeportuo- 
tas. Jis eis į tiesiną. Teismuose šiai by
lai teks keliauti gal metus, gal daugiau, 
iki ji bus galutinai išspręsta.

Bet ne tame čia dalykas!
Kaip CIO vadas Murray, kaip kiti 

darbo unijų vadai pareiškė, mes mano
me, kad šis Mr. Biddle’s patvarkymas 
šiuo metu kenkia tautinei vienybei, ken
kia mūsų krašto apgynimui. Šis teisin
gumo sekretoriaus patvarkymas pasitar
nauja tik reakcininkams, trokštantiems, 
kad Hitleris ir jo šaika karą laimėtų.

Mes tuo klausimu, beje, vėliau pasisa
kysime plačiau.

NAMINIS FRONTAS

Paprasta Nacių Antis
Charkovo srityj žiauriausi mūšiai pa

rodė Hitleriui, kad 1942 metais jam ko
vos bus kitokios, negu buvo 1941 metais. 
Raudonoji Armija ne tik sugabiai gina 
pozicijas, bet ir veda užpuolimo veiks
mus. Jau apie trys savaitės eina žiau
riausi mūšiai. Hitleris ten išbandė ma
sinius kiekius tankų, parašiūtistus, tan
kų pervežimą oru, bet viskas nieko ne
gelbėjo.

Vienok, senovišku būdu veikia Hitle
rio melų malūnas, jo propaganda. Prieš 
savaitę Hitleris paleido blofą, būk jis 
apsupo tris Sovietų armijas. Po to kas
dien turavojo “apsuptus daugiau spau
džiame”, o ant galo prapliurpo, būk su
ėmė 165,000 į nelaisvę, šimtus tankų ir 
šimtus kanuolių.

Bet šiam blofui tikės tik “Keleivio” 
ir “Naujienų” redaktoriai, kurie, jeigu 
jiems Hitlerio propagandos mašina ne- 
išgalvoja kokį melą, tai jie patys jį iš
galvoja. Hitlerio blofui netikės nei vie
nas, kuris sveikai protauja. Faktai yra: 
jeigu Hitleris būtų apsupęs tris armijas

Apie Pokarinį Bendradarbiavimą
Dienraštis “Vilnis” rašo:

“Jungtinių Valstijų valdžia įteike am
basadoriui Litvinovui labai svarbų, doku
mentą, kui»is apima propozicijas kas dėl 
abiejų šalių ekonominio bendradarbiavi
mo pokariniam periode. Su Anglija tuo 
klausimu jau pirmiau susitarta.

“Tiek prezidentas Rooseveltas, tiek am
basadorius Litvinovas nepadarė jokių ko
mentarų dėl to pasiūlymo. Dar, ne viskas 
aptarta, taškai ant ‘i’ dar nepastatyti ir 
todėl mūsų pačių komentarai gali būti tik 
bendro pobūdžio.

“Tie ryšiai, kurie šio karo metu užsi
mezgė tarp Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos negalės neturėti pasekmių ir po
kariniam periode. Kaip ateityj įvykinti to 
bendradarbiavimo formas, reikės tartis 
dar nekartą. Nėra abejonės, kad Sovie
tų valdžia labai rimtai įsigilins į Amerikos 
propozicijas. Pokariniame periode reikės 
įtempti visas pajėgas, kad atsistatyti, at
sibūdavote Aiškus dalykas, kad apie ka
pitalizmo grąžinimą Sovietų Sąjungoje 
negali būti nei kalbos. Tą gerai supranta 
ir Washingtonas ir Londonas.

“O ką čiauška tūli ‘socialistiški’ politi
kieriai ir šiaip jau reakcininkai, su tuo at- 
sakomingi valstybės vyrai visiškai nesi- 
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“Chicagos ‘Sun’ korespondentas, pra

nešdamas apie Amerikos propozicijas, 
įteiktas ambasadoriui Litvinovui, primena, 
kad šiaip jau Amerikos santykiai su So
vietų šalim darosi vis glaudesni. Jis kalba 
apie darbo unijų bendradarbiavimą (Ang
lijos, Sovietų Sąjungos ir Amerikos), apie 
Browderio išlaisvinimą ir, kas svarbiausia, 
apie sudarymą Vakarų fronto.

“Šiuo momentu Vakarų fronto sudary
mas tai svarbiausia užduotis. Juo greičiau 
bus sumuštas Hitleris, tuo lengviau bus 
išspręsti ir visi kiti klausimai.

“Pasaulis nurims ir gyvenimas susitvar
kys tik ant griūvėsiu hitlerizmo ir japo
niško militarizmo.”

Mes dabar Suv. Valstijo
se turime bendrą kainų 
kontrolę, kas reiškia, kad 
kaina daugumos prekių 
krautuvėj negali būt aukš
tesnė, negu tos krautuvės 
aukščiausia kaina dėl tos 
prekės buvo per kovo mė
nesį. Kitais žodžiais, šeimi
ninkė dabar mokės ne dau
giau, kaip kad ji mokėjo 
kovo mėnesį.

Ši sistema bendros kainų 
kontrolės yra žygis sulai
kyti pragyvenimo iškaščių 
kilimą. Pragyvenimo iškaš- 
čiai visada kyla karo laiku, 
ir jeigu tas kilimas nesu
stabdytas, per daug žmo
nes apsunkintų.

Mūsų kainų kontrolės 
sistema žada sulaikyti tą 
kilimą, bet visi turi supras
ti vieną dalyką kas link 
programos, eigų ji bus pa
sekminga.

Turime atsiminti, kad 
kainų kontrolė ne viską lie
čia. Pavyzdi n, kai kurį 
maistą mes tik paskirtu lai
ku gauname, tad gi tokio 
maisto kainos • nėra kon
troliuojamos, yra per sun
ku nustatyti maksimumo 
kainas tam maistui pagal 
praeitų kainų arba sulygi
nus su kitų reikmenų kai
nomis. Tas maistas yra 
šviežios daržovės ir vaisiai, 
šviežia žuvis, paukštiena, 
ir pan.

Ir kitas maistas pagal 
Emergency Price Control 
Įstatymo negali būti kon
troliuojamas, pakol nepa
sieks aukštesnį kainų lyg
menį. Tai sviestas, sūris, 
kenuotas pienas, miltai, a- 
viena, vištos, kiaušiniai ir 
pan. Įstatymas nepadengia 
kitus daiktus, kurie neturi 
nieko bendro su maistu, k. 
t., laikraščius, žurnalus, 
knygas, p a s i 1 inksminimo 
vietų bilietus. Bet faktas 
pasilieka, kad kaina dau
gumos daikĮti, dabar kon
troliuojama ir kad ši kon
trolė Suv. Valstijose—kaip 
ir Kanadoj—yra sėkmingas 
būdas sulaikyti aukštus 
pragyvenimo iškaščius.

Neužmirškite, kad lubos 
kainoms mainysis kiekvie
noj krautuvėj — kiekvie
nas krautuvminkas nustato 
jo kainą pagal jo aukščiau
sios kainos kovo mėnesį. 
Vartotojai turi turėti kan
trybės, bendrai veikdami 
su krautuvininkais — kai
nų kontrolė uždėjo naujų 
sunkių pareigų ir atsako
mybių ant šių krautuvinin
kų.

Atsiminkite, kad aptar
navimų kainų kontrolė ne
pradės veikti iki liepos 1 
d. — tas liečia jūsų gara
žus, skalbyklas, kurpius, 
valytojus ir radijo pataisy
toj us. Kainų kontrolė* nelies 
plaukų kirpimą, sutaisymą 
ir kitus grožės aptarnavi
mus ir nekontroliuos gydy-

malonumui važinėti. Visi 
dabar turi suprasti, kad 
Ašies submarinai kenkia 
gabenimui gazolino iš piet
vakarinių aliejaus laukų jū
romis keliaujančiais tanke- 
riais. Visas gazolinas da
bar reikalingas svarbes
niems dalykams, negu pasi
linksminimo tikslams.

Įėjo dirbti pilną laiką. Da
bar popieros gaminimas pa
sididino 50 nuoš., pagal 
WPB industrijinio konser
vavimo biuro. Jeigu galėsi
me taip sėkmingai rinkti 
atliekamą metalą ir atlie
kamą gumą, gal turėsime 
pakankamai savo reikalam.

Kada Amerikos žmonės 
supranta, kad reikia, atlik
ti ką nors, jie gerai atlieka. 
Vajus rinkti atliekamą po- 
pierą buvo toks sėkmingas, > 
kad dabar yra perviršis. Iš 
atliekamos popieros daro
ma popierinės dėžės mais
tui, amunicijai ir kitiems 
reikmenims mūsų vyrams 
užsienyje. Pereitą rudenį 
mums tiek trūko tos me
džiagos, kad fabrikai nega-

Kainų Admin istracijos 
Ofisas nurodo, kad cuk
raus paskirstymas visus 
lygiai liečia. Vienas as
muo už kitą daugiau ne
gaus. .. Neseniai Raudono
jo Kryžiaus skyrius ir U- 
nited Service Organization 
skyrius prašė daugiau cuk
raus, jų aplikacijos buvo at
sakytos ... Geležies siunti
mai per didžiulius ežerus 
iki gegužės 1 d., buvo 24% 
virš praeitų metų to laiko.

Karo Gamybos Taryba, 
Washington, D. C.

Naciškos Vokietijos Skurdas
Hitlerio razbaininkai už

puldami visą pasaulį pasta
tė į skurdo padėtį ir pačią' 
Vokietijos liaudį. Nacių 
plėšimai ir vogimai paver
gtuose kraštuose padėties 
nepakeičia. Vogto turto už
tenka tik trumpam laikui. 
Štai Associated Press ko
respondentas L. P. Loch- 
ner pateikia sekamų davi
nių apie Vokietijos vidaus 
padėtį, kuriuos jis surinko.

Sausio 7 d., 1942 metais, 
hitlerininkai įsakė laikyti1 
krautuvių languose visus 
tavorus, kuriuos tik'gali
ma, kad atrodytų, jog visko 
daug yra. Tą pat dieną pa
tvarkė, kad jokioj valgy
kloj žmogus negali gauti 
daugiau valgio, kaip “vie
ną porciją.”

Sausio 16 d. įvestos kor
tos ant tabako. Tabako su
mažinta nuo dviejų iki vie
no cigareto į dieną.

Sausio 17 dieną uždraus
ta bent koki masiniai reik
menų išpardavimai — 
“clearance sales.” Tą pat 
dieną įvestas griežtas apru- 
bežiavimas važinėjimui 
traukiniais.

Sausio 22 d. patvarkyta, 
kad turi būti visiškas ap- 
temdymas gyvennamių na
kties laiku, kad sutaupius 
daugiau elektros.

Sausio 29 dieną įsakyta, 
kad visos valgyklos po 10 
vai. vakaro būtų uždarytos. 
Sausio 30 dieną įvesta grie
žtas padalinimas (kortos) 
ant kiaušinių.

Sausio 31 dieną įvesta 
kortos skrybėlių ir kepurių 
taisymui, pamatuojama, 
kad tas sutaupius drabu
žio.

Vasario 1 dieną įvestas 
aprubežiavimas - Berlyno 
viešbučių išraudavo j i mo. 
Civiliams veik visai drau
džiami randavoti apšildomi 
kambariai. Vasario 11 d.

uždrausta visokios parodos 
ir jų tarpe Leipzigo reik
menų paroda. Vasario 14 
dieną uždraudė šokius, net 
privatiniuose namuose. Va
sario 17 dieną įsakyta per
duoti nacių valdžiai viso
kius varinius daiktus iš ci
vilio naudojimo.

Vasario 18 dieną prane
šė, kad daug fabrikų, kurie 
dirbo civilių naudojimui 
daiktus, bus paversti į karo 
reikmenis dirbančius- fabri
kus. Vasario 19 diena įve
stas apribavimas gazolino 
ir aliejaus nacių partijos 
vadams, kurie pirmiau ne
turėjo apribavimo. Vasario 
20 d. patvarkyta, kad tau
pydami popierį kostume- 
riai turi tuos pat popieri
nius krepšelius atsinešti į 
krautuvę, kuriuose pirmiau 
jau pirko reikmenų.

Vasario 21 dieną įsakyta 
Berlyne, Breslau ir kitų 
miestų gatvekariuose išim
ti sėdynes, kad stations 
būtų daugiau vietos. Vasa
rio 27 dieną sviesto porciją 
ant kortų sumažinta iki 
dviejų uncijų žmogui į sa
vaitę, tai yra, iki aštunta
dalio svaro. Vasario 28 die
ną uždrausta pardavinėti 
moteriškas skrybėles be 
kortų.

Kovo 6 d. įsakyta visus 
daržus ir darželius apie 
stubas apsodyti daržovėm. 
Kovo 7 dieną įvesta pa
tvarkymas, kad plieno pa
talpos naudojamos industri
joj, bus teikiamos tik pagal 
leidimą. Kovo 12 dieną rei
kalauja farmerių, kad būtų 
ekonomiški su sėklomis. 
Kovo 14 dieną įsakyta vi
sur taupyti kurą.

Kovo 15 dieną po visą ša
lį buvo kolektuojami alumi- 
no seni dalykai. Kovo 26 d. 

reikalavo daugiau sodinti 
daržovių apie namus. Kovo

31 dieną įvedė kortas bu:- 
vių sėklai.

Balandžio 5 dieną naciai 
patvarkė, kad visi skuros 
apsiavai bus gaunami tik 
pagal kortas. Civilių reika
lauja, kad nešiotų apsiavus 
mediniais padais (klum
pėmis). Balandžio 12 dieną 
duotas įsakymas surinkti 
visus medikalius prietaisus, 
kurie yra civilių naudoja
mi. Balandžio 15 d. pa
tvarkė, kad žmonės po 70- 
ties metų, gaus tik pusę 
pantės pieno į dieną, jeigu 
jie gavo tos dienos 2 unci
jas mėsos. Balandžio 26 d. 
įvestas dar kietesnis suvar
žymas civilių važiuotės. 
Balandžio 29 dieną įvesta 
ant viršutinių drabužių 
pirkimo kortos.

Gegužės 1 dieną nacių 
vadas R. Ley sakė/ kad vo
kiečius darbininkus laukia 
dar sunkesni laikai. Gegu
žės 7 dieną sutverta amu
nicijos gamybos taryba.

Tai taip hitlerininkai vis 
daugiau suvaržo Vokietijos 
liaudį, o okupuotų kraštų 
liaudį jie dar baisiau smau
gia. D. M. š.

—Mūsų kliube sueina
daug ištvirkėlių!...
. —Sakyk, tu ? ! O aš vis 
eidavau kitur, nes apie tai 
nežinojau.

PAJŪRYJ

Daug linksmumo pajūry, 
Merginų gražiam būryj,— 
.Gamtiški vaizdai vilioja, 
Gražūs veidai, rankos, ko

jos,
.Saulė, bangos, tyras oras, 
Čia pakyla meilės noras 
Ir plaukai net atsistoja.

. —Vaikeli, bėk šalin nuo 
to didelio dramblio, — su
riko cirkaus sargas į mažy
tį žiopsotoją.

—Nebūk tamsta taip žiau
rus, — maldauja vaikas, — 
juk aš jo neužgauna.

IKI ŠIOL NEIŠDUOTA
Atėjęs valgyklon kostu- 

meris patarnautojui sako:
—Šiandien man, prašau, 

duoti ką nors tokio, ko man 
.iki šiol dar nėra duota.

Patarnautojas, t r u m pai 
pagalvojęs:

—Gal ponui galima sme
genų ?

—Šioje vietoje nusižudė 
.jaunas vyras.

—Iš desperacijos?
—Ne, iš Hoboken.

P. K.

tojų, dentistų ir advokatų 
kainas. >

Štai Kas Dedasi Lietuvoj
Laiks nuo laiko šiurpas 

sukrato žmogų. Būdavo, 
skaitome, kad Franci j oje 
nekaltus žmones — “hosta
ges” pe kelias dešimtis ant 
syk sušaudo dėl kokio vie
no hitlerininko įsiveržėlio 
nudėto. Koks tai baisus da
lykas, kai paima bei išsi
renka iš minios suimtųjų 
tam tikrą skaičių ir susta- 
tę į eilę šaudo mašininėmis

kanuolėmis. Šaudo visai ne
kaltus žmones 'tik už tai, 
kad kas nors nudėjo vokie
tį žandarą. Šaudomuosius 
dar apšaukia komunistais 
arba žydais. Reiškia, ne 
žmones, bet šiaip sau su
tvėrimus nužudė.

Štai šios dienos fgeg. 27 
d.) “The Boston Globe” iš 
Londono praneša, kad 400 
lietuvių “hostages” nužudė

tik už du nudėtus nacius!
Von Rentelen, Lietuvai 

gubernatorius, su pasidi
džiavimu oficialiai praneša, 
kad už vieną vokietį turi 
mirti 200 lietuvių, nekaltų 
lietuvių. O kur tų 400 lie
tuvių' šeimynos ir giminės?

Tokios, baisios tironybės 
pasaulis, kaip gyvuoja, ne
girdėjo. Ar tai ir dabar dėl 
“Keleivio” ir “Naujienų” 
von Rentelenai yra liuostio- 
tojai Lietuvos?

D. J.

Suv. Valstijos kasdien 
siunčia jos metalus į karą. 
Beveik visas mūsų geležis, 
plienas varis, aliuminas, 
cinkas ir švinas eina į lai
vus, lėktuvus arba ginklus 
arba kitus militarinius rei
kmenis. Ir dabar pristato
me labai daug mūsų medžio 
militariniams reikmenims. 
Naujos armijos ir laivyno 
stotys, kareiviškos kvatie- 
ros, kaip ir laivų statyba, 
reikalauja labai daug me
džio.

Rytų pakraščio žmonės 
pavyzdingai remia gazoli
no paskirstymo programą 
— jie nenori, kad Amerikos 
jūreiviai rizikuotų savo gy
vybes, kad jiėrgaletų savo

Olga Helms’iūte, atstovaujanti United Office & Professional Workers (CIO) uni
ją, įteikia pergales ženklą Tarybų Sąjungos jūrininkams, kurie lankėsi New Yor- 
ko profesinių sąjungų susirinkimuose kaipo atstovai Russian War Relief Komiteto.
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Vaizdas iš Baku, aliejaus šaltinių centro. Tai šituos šaltinius vokiški plėšikai no
ri pasigrobti; dėl jų jie seilę ryja. Bet mažai kas mano, kad jiems tas pavyks.

Trumpai ir Storai
Naciai Sutramdę Lietuvių 
Sukilimą prieš Bolševikus!

“Keleivio” r e d a k t orius 
peržvelgia studento A. Si
mučio parašytą anglišką 
knygą “The Economic Re- 
constmction of Lithuania 
After 1918.” Sako, tą knygą 
“išleido” Columbia Univer
sity Press. (Press reiškia: 
spauda. Išleidimas angliškai 
—publishing). Ta peržvalga 
baigiasi:

“Lietuva paskelbė savo 
nepriklausomybę. Bet ji tę
sėsi vos tik 22 metu. Ji pa
sibaigė, kai Lietuvos žmo
nės, varydami iš savo žemės 
okupantus rusus, netikėtai 
buvo iš užpakalio užklupti 
vokiečių, kurie puolė ir vie
nus ir kitus.”

“Tai tokia yra trumpa 
Lietuvos istorijos apžval
ga,” sako tas fašizmo rau
gas.

Jeigu tokia toje knygoje 
“istorija,” tai yra “trash,” 
o ne knyga. Trumpam per
žvalgos sakinyje yra keturi 
melai. Ve: (1) “varydami;” 
(2) “iš užpakalio;” (3) “už
klupti vokiečių;” (4) “kurie 
puolė ir vienus ir kitus.”

Jokių sukilėlių arba “va
rytojų” nebuvo pirm užpul- 
siant vokiečiams Lietuvą. 
Gerus, tikrus lietuvius už
klupo vokiečiai naciai ir lie
tuviai fašistai, kurie nacių 
šnipams ir žandarams tar
navo. Šitie išdavikai lietu
viai rodė vokiečiams, ku
riuos lietuvius reikia šau-

Tai ve kokį darbą jie va
dina “sukilimu.”

Mes žinom, kas yra libe
ralizmas.

Net ir dešinysis libera
las nedrįstų tvirtinti, kad 
tos žinios ir sąrašai teisin
gi ir reikia tuom tikėti; jis 
visgi išreikštų nors vienu 
žodžiu abejonę. Kadangi tie 
sąrašai yra atėję iš nacių 
gestapo propagandos biuro, 
tai negali būt teisingi, t

Kaip Įvertinti Lietuvių

Man rodos, kad į tą są
rašą reikia žiūrėti, kaipo į 
nacių ir jų bernų lietuviš
kų fašistų nužudytų nekal
tų lietuvių sąrašą.

Seniau jie skelbė dviem 
ar trim atvejais — ne vienu 
kartu suredaguotus sąrašus 
“bolševikų, išvežtų ar nu
žudytų lietuvių.” Tada 
(pernai ir šių metų pra
džioj) nebuvo minėta tėvo 
vardas prie kiekvieno ne
laimingo, išvežto “į Rusi
ją.” Aš tikiu, kad jie buvo 
išvežti ne į Rusiją, bet į 
rūsį pačioj Lietuvoj. Suim
tus, areštuotus mūsų bro
lius nacių “teismas” turėjo 
progą sužinoti ir užrašyti 
kiekvieno vardą, pavardę ir 
tėvo vardą, ir t.t.

Užrašę juos, sušaudė ar
ba pakorė. Seniaus “išvež
tus” negalėję visus sužino
ti; ėję tais keliais, kur bol
ševikai lietuvius vežę; vi
sur pakelėje radę užmuštų 
lietuvių; daugelyj vietų ka
sinė ję ir radę žemėj užkas
tų lietuvių; bet — tų negy
vėlių negalėję “atpažinti.” 
Aiškus, beprotiškas melas!

Dabar jau jie visus žino, 
visus “atpažino.” Esą, 12 
tūkstančių lietuvių tame 
sąraše, kuris ilgai tęsis per 
Amerikos lietuvių fašistų 
laikraščius. Galima manyti, 
kad tą 12-ką tūkstančių iš
žudė naciai. Ypač šita min
tis aiškiau pakilo, kai suži
nojom, kad tą sąrašą, “pa
ruoštą anglų kalba,” išver
tė į lietuvių kalbą senas 
provokatorius Pijušiukas ir 
patiekė visiems fašistų lie
tuvių 1 a i k r a š č iams. Tie 
laikraščiai, matyt, vergiš
kai turi talpinti tą sąrašą 
už gerus pinigus iš neame- 
rikoniško veikimo iždo.
Kokis Tikslas Bėgioti Pas

kui “Užmuštus” ir 
“Išvežtus?”

Tikslas dabartinis — tai 
pagelbėti Hitlerio valdžiai 
vesti propagandą Ameriko
je prieš Sovietų Sąjungą, 
kurią Amerika remia, ir 
pati yra paskelbus karą 
prieš Vokietiją. Tokiu bū
du norima pakenkti Ameri
kos ir Anglijos karui prieš

Vokietiją. Antras 
lietuvių fašistų — 
karui įsikurt savo 

Lietuvoje, jeigu

tikslas 
tai po 
valdžią 
hitlerizmas bus sutriuškin
tas. Tada mūsų fašistai su 
tuo sąrašu, lyg katė su pūs
le prie uodegos, bėgios ir 
rėks, kad, ve, Rusijoj nėra 
nė vieno iš tos dvylikos 
tūkstančių išvežtų, bolševi
kai visus išžudė išsivežę; 
todėl lietuviai, suki Ikit 
prieš juos; Amerika, Angli
ja, gelbėkit mums savo val
džią įsikurt Lietuvoj!

Jeigu mūsų mintis pasi
tvirtins, tai, žinoma, nė vie
no tų “išvežtųjų” neras 
Rusijoje po karui, nes jų, 
kaip mes manome, nėra iš
vežtų tenai visai. Kurie lie
tuviai bėgo nuo vokiškųjų 
ir lietuviškųjų kraugerių 
nacių, tai didelei didžiumai 
pasisekė pabėgti į gilumą 
Sovietų Sąjungos ir kai ku
rių pavardes jau mes žino
me, nes “Laisvė” ir “Vil
nis” gavo pranešimų iš 
Maskvos ir Kuįbiševo. Ma
žuma bėgusiųjų liko nacių 
sušaudyti iš užpakalio.
Sąrašą Paduosią Amerikos 

Valdžiai
Vienas lietuvių fašistų^taip reikalingos, kaip šu- 

laikraštis, talpindamas “Iš-'niui penkta koja. Bet mūsų 
vežtų Rusijon / Lietuvos lietuviški tautininkų, kuni- 
Žmonių Sąrašą,” paaiškina, gų ir socialistų laikraščiai 
kad jį “sudarė Lietuvos skelbia Vokietijos valdžios

sudarytas “žinias” ir ne
duoda skaitytojui nė pagal
voti, kad tokios žinios “tai
kiai turi savyje klastingą 
propagandą? Tie laikraš
čiai tankiai patvirtina, kad 
tos žinios visai teisingos ir 
reikia jomis tikėti be jokio 
abejojimo. Taip jie atsidėję 
tarnauja nacionalistams-so- 
cialistams, fašistams, Ame
rikos nevidonams. Kodėl 
Amerikos demokratija, ne- 
fašistiškoji vadovybė lei
džia šiuo žūt-būtinio karo 
laiku tai daryti? Ar nori 
geriau įsitikinti, jog ta 
amerikoniškai naciška kiau
lė yra tikrai velniška kiau
lė? O gal nori tai kiaulei 
išauginti ragus, prieš abe
jotiną ateitį? Tokia laisvė 
ne karo laiku — pakenčia
ma buržuazinėj demokrati
joj; bet karo laiku — ji 
nėra laisvė, yra leidimas 
skirstyti demokratiją, na- 
cionalę vienybę, karo pa
stangą (war effort). “Iš- 
skirstyk ir apgalėk!” To tik 
tesiekia Hitlerio fašistai su 
savo propaganda savo prie
šo šalyje. Žinoma, šios ša
lies jie neapgalės. Bet karą 
pratęs, pailgys labai.

Fašistų “Principai”
Mūsų lietuviški ameriko

nai - fašistai arba ' naciai 
keistą turi teisingumo prin
cipą, kuriuo jie pasiteisina, 
dėl ko talpina į savo laik
raščius Vokietijos nacių 
valdžios išleistą “12,000” są
rašą. Štai':

“Kuomet mes sakom, kad 
bolševikai išvežė ar nukan
kino 12,000 Lietuvos žmo
nių, tai mes paduodam tų 
žmonių vardus, pavardes, 
jų tėvų vardus ir gyvenimo 
vietą, šitokias žinias visa
dos galima patikrinti, todėl 
jų teisingumu negalima 
abejoti,” rašo “Keleivis.”

Kūdikiškesnio paaiškini
mo nepasakytų nei penke- 
rių metų vaikas! Kaip ten 
“visados galima patikrin
ti?” Iš kur jis žino, kad 
galima? Mes žinom, kad 
Vokietijoj net Amerikos re
porteriai suvaryti į kon
centracijos liogerius, ne tik 
kad jie neturi teisės siųsti 
į Amerikos spaudą nacių 
cenzūruotas žinias. “Kelei
vio” Michelsonas toliau ad
vokatauja naciams.

“Bet kas gi gali tikėti ko
munistų skelbiamoms ‘ži
nioms,’ kurios paremtos tik 
Maskvos propagandos vė
ju?”

“Kad okupuotuose kraš
tuose vokiečiai vartoja te
rorą, mes tai žinom gerai. 
Bet jie to teroro ir nesle
pia. Jie šaudo francūzus, 
norvegus ir kitus, ii’ visada 
paskelbia, kiek sušaudė. 
Buvo paskelbta keliolika 
ekzekucijų ir Lietuvoj. Bet 
tai nebuvo ‘30,000’.”

Terorą^ prieš Terorą
Kaip žinia, vokiečiai na

ciai už vieną francūzų re
voliucionierių nužudytą vo
kietį sargybinį nužudė 50 
nekaltų francūzų. Kitą sy
kį nužudė mažiau. Jau daug 

Dispatches from enemy sykių gauta tokių žinių, 
on Bet naciai tą skelbia tik ta- 

broadcasts over controlled da, kada tikisi, jog žmonės, 
radio stations which f re- pabūgę mirties, išduos sa- 
quently contain false pro- vo 
pagandą. Bear this . in s 
mind.”

Po šitos įžangos praside
da žinia, pavyzdžiui, šitaip: 
“Berlin, May 21—”

Tokios žinios su tokia 
įžanga yra legališkos, ne- 
smerktinos, nors kartais jos 
gali būt talpinamos su fa
šistiniu tikslu, arba abelnai, 
mano supratimu, jos yra

Raudonasis Kryžius.” “Jisai 
yra paruoštas anglų kalba 
ir bus įteiktas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir ki
toms įstaigoms.”

Kokiems tikslams? Jie 
nepasako. Ir meluoti gali! 
Jau bus apie devyni mėne
siai, kaip jie patys rašė, 
kad vokiečiai naciai panai
kino Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių. O dabar tas, negy
vas būdamas, net angliškai 
išmoko ir tą mitologišką 
sąrašą paruošė anglų kal
ba.
“Priešo Propagandą Išdi

džiai Atmesk”
Tai žodžiai, išimti iš na

cių prakalbų.
Gegužės 20 d. Londone 

girdėta Vokietijos ceremo
nijos “laikino” numažinimo 
maisto racijų ir pailginimo 
darbo laiko, o taip pat ir 
apdovanojimo medaliais ka
ro pabūklų darbininkus.

Hermann Goering, antro 
numerio nacis, Hitlerio įpė
dinis,* kalbėjo:

“Visokią priešo propa
gandą atmesk su išdidžiu 
priešingumu! Netikėk jų 
pasakojimams.”

Tai*taip yra Vokietijoj. 
Ten atmeta išdidžiai viso
kią priešo (mūsų) propa
gandą. Ar taip daro Ame
rika? Ar visi atmetame 
šios šalies priešo (nacių ir 
visos Ašies) propagandą? 
Atsakymo jieškojau angliš
koj ir lietuviškoj spaudoje. 
Angliškoje yra ir šiaip ir 
taip. Yra daug atmetimų, 
yra ir neatmetimų. Bet pa
starieji pridengti, neaiškūs, 
nestačiokiški. Lietuviškoje 
gi spaudoje, — “Naujieno- 
“Drauge,” “Keleivyj,” “Vie
nybėj,” “Tėvynėj” — yra 
aiškus, stačiokiškas pritari
mas Vokietijos nacių propa
gandai. Ne tik pritarimas, 
bet atkarto tinas jos patvir
tinimas, pagyrimas ir ap
gynimas nuo komunistų ir 
kitų amerikonų “melų!”

“Bear This in Mind”
Angliškuose dienraščiuo

se (gal ne visuose) yra de
dama šitokia įžanga į Vo
kietijos nacionalistų - socia
listų (nacių) žinias: u
countries are based

LAISVE

tautiečius teroristus; 
antrą vertus, naciai tikisi, 
kad teroristai, tai žinoda
mi, pasidarys avelėmis ir 
nežudys nacių valdininkų. 
Tai apie tuos Michelsonas 
rašo ir džiaugiasi, kad na
ciai savo teroro “neslepia.” 
Šiur, Maike, neslepia. Jie 
garsiai rėkia per visas jų 
prislėgtas tautas, kad tik 
jos pasiduotų ir neužpuldi- 
nėtų nacių. Bet kiek naciai 
išžudo ne už terorą, tai to 
jie neskelbia. Neseniai ser
bai paskelbė, kad jų šalyj 
naciai išskerdė visą mieste-

Ii — 5,000 žmonių.
Tūkstančius išvaro į ver

gijos darbus. Tuos tautie
čius turim skaityti žuvu
siais, jie negrįš. Naciai 
naikina juos visu pirma del! 
to, kad jie netinka i vokie
čių - anijonų rasę, kini vie- 

i na tik turinti gyventi visoj 
j Europoj.

Anglijos Qulslingas
i Anglijos parlamente — 
i Lordų name Bedfordo ku- 
: nigaikštis geg. 21 d. labai 
išgyrė Hitlerio nacišką val
džią, kuomet ėjo debatai 
apie pokarinę santvarką. 
Jis nori nacionalistų - so
cialistų diktatūros Anglijo
je. Jį vadina ten Quislin
gs.

Vienybininkų Vėjalis
Buvęs 4-rių vėjų poetas 

Tysliava dabar skystimau- 
ja šitaip:

“Vienybiečiai ir sanda- 
riečiai esame tos pačios 
idėjos žmonės.

“Sandara — vakaruose, 
Vienybė — rytuose. Anot 
dr. Viniko, ‘mes esame vie
nas kūnas, vienas kraujas 
ir viena dvasia’.”

Išrodo, kad lyg tyčia ar 
instinktyviškai paskelbtos 
Sekminės (dvasios šventė) 
ir Devintinės (Dievo kūno, 
o be abejo, ir kraujo šven
tė).

Apie tokį Vienybės pasi- 
skelbimą galima pasakyti 
zanavykų ( o gal ir kitų 
kraštų lietuvių) “priežo
džiu” arba patarle: “Dieve 
duok iš ožkos kumelį.”

Apie Sandarą per keletą 
mėnesiu retkarčiais sukina- 
si liberališki vėjaliai, žai
džia su fašistiniais vėjais. 
Dabar gal jau apsikeičia 
pozicijomis: liberalizmo vė
jai ir fašizmo vėjaliai vąi- 
kysis ir žais. “Vienybėje” 
gi buvo iki šiol grynas 
Smetonos ir Hitlerio fašiz
mas — kūnas ir kraujas ir 
dvasia.

Talpinti “žinias” iš ”Lie- 
įtuvos” (iš Berlyno), ypač 
bolševiku “užmuštu ir iš- 

. vežtų lietuvių” pavardes — 
tai grynojo fašizmo ant
spaudu patikrinti savo fa
šizmą.

Detroit, Mich.
Gegužės 24 dieną Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 21 
kuopos ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kuopos prafnogų 
komisija laikė susirinkimą. 
Komisija nutarė surengti di
delį pikniką birželio 14 d. ant 
beechnut Grove. Piknike bus 
šokiai prie geros orkestros, 
taipgi lietuviško kugelio ir ru
siškos arbatos ir kitokių ska
nių' valgių ir gėrimų.

Todėl detroitiečiai nepa
mirškite birželio 14 dienos. 
Pribūkite piknikan anksti, kad 
galėtumėte visą dieną links
mai praleisti ant tyro oro.

Piknikas prasidės 12 vai. 
dieną. Įžanga bus tiktai 30 
centų. Uršulė Palevičienė.

Vaizdas iš amerikiečių parašiutistų lavinimosi. Vienas 
lenda iš orlaivio leistis žemyn, kitas seka paskui jį.

# Vi;

Laisvu laiku graikai kariai, kažin kur “Viduriniuo
se Rytuose,” šoka savo tautiška (Kalmatiano) šokj. 
Šitie graikai yra ruošiami kovoms prieš civilizacijos 
priešus, vokiškus nacius.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Gerbiamieji draugai, 

“Laisvės” skaitytojai! Pra
šau patarimo bei pamokini
mo, kaip auginti agurkus 
namų darže, kad mėgstu, o 
mebūtų visi pūstažiedžiai. 
Mes, Illinois valstijoj, nori
me išsiauginti agurkų,- kad 
turėtume nors dėl savęs sa
vo daržuose. Ale nesiseka. 
Virkščios kaip kada auga 
tokios gražios ir daug žydi, 
bet agurkų nemezga. O 
kad ir nekatras užmezga, 
tai taip ir esti užmegstas, o 
neauga į agurką. O neka
tras suskurdęs, susirietęs 
kolieka neva auga ir užau
ga nykščio didumo.

Mes negalime suprasti,

Grand Rapids, Mich.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija pasekmingai darbuo
jasi. Ji rūpinasi ne tik savo 
narių reikalais, bet ir visos ša
lies reikalais.

Draugija yra pirkus karo 
bonų už $4,000. Tai labai pa
girtina, labai patriotiška.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
turi netoli 400 narių. Pasta
ruoju laiku daug jos narių 
tarnauja Jungtinių Valstijų 
armijoj ir laivyne.

Dėdei Šamui tarnauja šie 
nariai:

Dr. F. Adams,
J. Apacenka,
W. Glovich,
A. Kline,
P. Krulik,
I. Kundrotas (marinas),
Edw. Rasimas,
J. Staškus,
A. Teliczan, Jr.,
T. Urbon,
St. Young,
A. žemaitis,
G. Rinkevičius,
A. žegūnas,
A. Barštis.
šis sąrašas nepilnas. Yra 

daugiau tarnaujančių Dėdei 
Šamui. Būtų gerai, jei mūsų

Trečias Puslapis

ko tai reikia, ar trąšų, ar 
ko? Ar gal čia žemė ne
tinkanti dėl agurkų? Daug 
metų bus, kai aš buvau 
Wise, valstijoj pas ūkinin
ką. Tai tas žmogus agur
kais apsodinęs turėjo 5 ar 
daugiau akerių žemės. O 
augimas ir mezgimas agur
kų būdavo nepaprastas. 
Mes kas diena rinkdavom 
agurkus. Pripildavo maišus 
ir veždavo parduot dėl 
kompanijos agentų j mies
telį ir gaudavo už bušelį 
20c, kurie tinka į krapus 
raugti: o už visai mažyčius 
už bušelį gaudavo 55c.

Per “Laisvę” duokite pa
tarimą. A. č.

korespondentai surašytų visus 
vardus.

Draugijai gabiai pirminin
kauja Chas. I*ackus. Sekreto* 
re yra Aldona Victorovich, 
prot. sekretorius Gediminas 
Gclguta, vice-pirmininkas A. 
Kareckas, iždininkas Karolis 
R asi k as.

Kokie tai begėdžiai (ar be
gėdis) skundžia tūlus draugi
jos narius, kad jie negautų pi
lietiškų popierų. Būtų gerai, 
kad su valdžios pagelba iš
siaiškintų tie skundikai-denun- 
ciatoriai. Veikiausia, tai lietu
viškų pro-nacių darbas, nes 
kas kitas galėtų taip šmeižt 
patriotišką lietuvių draugiją!

William Gutauskas (Varnių 
sūnus) pasekmingai tarnauja 
Dėdės Šamo orlaivyne, Flori
doj. Jis yra gabus lakūnas iš 
ko jo motinai ir patėviui dide
lė paguoda.

Kapų puošimo dienoj įvyks 
memorialis minėjimas Lietu
vių Laisvam Kapinyne. Ta 
proga kapinyne bus pasakyta 
atatinkama prakalba.

Norbertas Maknavičius rašo * 
iš armijos savo tėvams, kad 
jam gerai sekasi ir patinka 
tarnauti armjjoj.

Richardas Adams labai ga
bus vaikinas ir tėvai juo tikrai 
gali džiaugtis. Nors Richardas 
dar ne pilnai 12 metų, bet jis 
rodo didelių gabumų ir jau 
dabar daro mažus tankus.

Lapelis.

SENATORIAUS REY
NOLDS ĮNEŠIMAS

Washington. — Senato
rius Robert R. Reynolds, 
trukdytojas karinių Ameri
kos pastangų, sakė, kad jis 
įneš kongresui sumanymą 
visai uždraust Komunistų 
Partiją Jungtinėse Valsti
jose.

Maskva. — Pranešama, 
kad valdžia Fra nei jos ne
priklausomos dalies leidžia 
vokiečių oficieriams nuo
dugniai apžiūrinėti francū
zų karo laivus.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------  24

Main Valstijos Žinios
Foxcroft, Fairfield ir No.

Anson

Springfield, Illinois

(Tąsa)
Partija ir valdžia įvedė politinius ko

misarus visose armijos dalyse, kaip 
fronte, taip ir užfrontėje. Tai didelis 
priedas mūsų kovos laimėjimui.

'Politinis komisaras — ne tik organi
zatorius poltinio partijinio darbo armi
jos dalinyj; jis kartu su dalinio koman- 
dierium yra vadovu to dalinio; jo parei
ga žinoti karinę padėtį, padėti koman- 
dieriui išdirbti kovos planus, sutvirtinti 
komandieriaus autoritetą; jis turi žinoti 
visus kovos reikalus ir kartu su koman- 
dierium pakelti jo dalies kovingumą, pa
daryti taip, kad dalinys kovotų iki pas
kutinio kraujo lašo prieš tėvynės prie
šus. .. s.

Komisaras Zerikov duoda pavyzdį ko
misaro veiklos. Jis žino kiekvieno ko
votojo gyvenimą, padeda jam, akstiną jo 
gabumus, kelia jo prasilavinimą. Jis pa
deda komandieriui išdirbti veiklos pla
nus, paruošti įsakymus, išaiškina kovo
tojų pareigas ir sujungia jų alsavimą su 
užfrontėj jų tėvų, brolių, seserų ir kitų 
giminių veikla pergalės naudai.

Politinis komisaras visada artimai su
sirišęs su kovotojų mase. Jis gyvena su 
jais, jis žino jų pageidavimus ir reika
lavimus. Komisaras, kaip ir komandie- 
rius, Raudonojoj Armijoj yra kovotojų 
draugas, kuris savo prasilavinimu pa
deda kovotojams ne vien kasdieniniame 
gyvenime, bet ir kovoj. Raudonosios Ar
mijos politiniai komisarai jau tūkstan
čius kartų įrodė kovos lauke, kaip reikia 
ginti darbo žmonijos laisvą tėvynę.

Sovietų Sąjungos valdžia rūpinasi 
raudonarmiečiais ir jų šeimomis. Bir
želio 27 dieną paskelbė Aukščiausio So
vieto nutarimą, kokia bus teikiama pa
galba šeimoms, kurių nariai pašaukti ar
mijom Nutarta:

(1) Jeigu šeimoj neliko darbui tinka
mo asmens,' o yra vienas, kuris negali 
dirbti, tai valdžia į mėnesį moka 100 
rublių jo pragyvenimui; jeigu yra du ne
tinkami darbui, tai jie gauna 150 rublių; 
trys — 200 rublių ir taip toliau. '

(2) Jeigu šeimoj yra trys negalinti 
dirbti ir vienas galįs, tai jie į mėnesį 
gauna 150 rublių, o jeigu keturi negalin
ti ir vienas galįs, tai gauna 200 rublių. 
Kiekvienas vaikas žemiau 16-kos metų 
skaitomas negalinčiu dirbti ir jis į mė
nesį gauna 100 rublių. Jeigu po 16-kos 
metų lanko; mokyklas, thi jie taip pat 
priskaitomi prie netinkančių dirbti.

Tėvas po 65 metų amžiaus skaitomas 
netinkamas darbui, o motina po 60 me
tų. Asmenys fiziškai netinkami darbui 
nustatomi tam tikros medikalės komisi
jos. Virš nustatytos sumos pagal mies
tų pragyvenimą, kaimuose pagalba yra 
mažesnė ant 50 nuoš., nes ten butas ir 
bendrai pragyvenimas yra daug piges
nis, negu mieste.

Raudonarmiečiai, komandieriai ir ar
mijos politiniai veikėjai gauna taip pat 
atatinkamą algą.

SOVIETŲ APSIGYNIMO VADAI
Kada Hitlerio gaujos užpuolė Sovietų 

Sąjungą, tai Raudonoji Armija turėjo 
maršalus, generolus, generolus-leitenan- 
tus ir pulkininkus gerai išsilavinusius, 
taip lygiai, kaip orlaivyno ir laivyno ko- 
mandierius.

Veikiausiai nei viena pasaulyje kita 
šalis tiek nekreipė atydos į apsigynimą, 
karo reikalus, kaip Sovietų Sąjunga. 
Raudonoji Armija turi dienraštį “Rau
donoji žvaigždė” (Krasnaja Zvezda), 
kuris diena iš dienos gvildena technikos, 
taktikos, strategijos, karinės istorijos 
klausimus. Laivynas turi dienraštį “Rau
donasis Laivynas” (Krasnyj Flot), kuris 
taip pat gvildena tuos klausimus. Ėjo di
deli kariniai žurnalai: “Vojennaja Mysl” 
(Karinė Mintis); “Technika i Vooružieni- 
je” (Technika ir Apsiginklavimas), “Vo- 
jenno Istoričeskyj Žurnal” (Kariniai Is
torinis Žurnalas), “Vojennyj Zarubež- 
nik” (Karinis Užsienietis) ir kiti.

Sovietų Sąjungos karo klausimais lei
dykla išvertė ir išleido visų strategų 
veikalus, pradedant Klauzevičiu, bai
giant šių dienų. Sovietų generolai, ad
mirolai ir kiti karininkai savo kalboj

galėjo skaityti karo veikalus: Von Molt- 
kės, Von Schliffieno, generolo Foch, 
maršalo Frunzės ir net lenkų generolo 
Sikorskio. Ant kiek Sovietų Sąjunga 
rūpinosi supažindinti savo armijos, lai
vyno, orlaivyno ir mechanizuotų dalių 
vadus, kas užsienyje dedasi, liudija ir tas 
faktas, kad žurnalas “Vojennyj Zaru- 
bežnik” išeidavo 300-500 puslapių dydžio 
ir jis plačiai analizavo, kas tik naujo už
sienyje karo srityje buvo padaryta, kaš 
tik buvo žinoma.

Man labai gerai pamenama, kada 1932 
metais italų fašistų bombininkai grįžo 
iš Chicagos parodos ir skrido iš Portu
galijos per Franci ją į Italiją, tai Fran- 
cijos mūšio lėktuvai pasitiko juos ir 
“draugiškai” norėjo palydėti per savo 
šalį. Bet fašistų generolas Balbo, žino
damas Franci jos aviacijos atsilikimą, da
vė kuro, italų bombininkai šoko pirmyn, 
nulėkė, o Francijos “greituosius” viji
mosi lėktuvus paliko. Tada Sovietų “Vo
jennyj Zarubežnik” rašė, kad Franci j a 
turi tuo rimtai susirūpinti, kad jeigu jos 
vijimosi lėktuvai negali susilyginti su 
fašistų bombininkais, tai jau labai blo
gai. Ir kaip žinome, Franciją patiko ka
tastrofa iš priežasties penktosios kolo
nos pardavysčių, o tos pardavystes bu
vo ne vien karo laukuose, bet ir jos nepa- 
ruošime. Visas kapitalistinis pasaulis la
bai daug rašė apie Francijos “geriausią 
pasaulyje armiją,būbnijo, bet tikrumoj 
to nebuvo. Mes, kurie skaitėme Sovietų 
karinę literatūrą, seniai tą žinojome, 
kad Franci ja nėra taip galinga.

Ant kiek Sovietai kreipė atydą į užsie
nyje karo reikalus, parodo ir tas faktas, 
kad net Lietuvos, kuri karo srityje buvo 
tik nykštukas, kurią Smetona alino ir 
vargino, kurios armijos ginklai buvo dvy
likos valstybių ginklų kolekcija — mu- 

' ziejus, kurios amunicija buvo astuonių 
valstybių kolekcija, vis vien Sovietai iš
vertė Lietuvos Armijos Karo Statutą į 
rusų kalbą ir išleido knygoj. Tas pat bu
vo padaryta su visų kitų nors kiek karo 
srityj turinčių reikšmę šalių statutais.

“Keleivio” ir kitos pro-naciškos spau
dos pasakos, būk “rusai tamsūs,” “ne
mokyti,” yra arba beprotiškas Vokieti
jos fašistų išmislas ir šmeižtas, arba ig- 
norantų proto vaisius, kurie nieko neži
no, tik pagal savo proto bukumą kitus 
sprendžia!

Greta to reikia pasakyti, kad Raudo
nosios Armijos komandieriai ir vadai ne 
vien tuos karinius veikalus studijavo ka
ro akademijose ir kasdien savo armijos 
dalyse, bet juos studijavo, labai plačiai 
visi, kurie ką nors turėjo bendro su ap
sigynimu.

Dar daugiau, Sovietų Sąjungos armi
jos, orlaivyno ir laivyno vadų žinoji
mas paremtas ne ant kokių ten epole
tų, blizgučių, špilkučių žibėjimo, bet ant 
tikro mokslo, kurio pamate yra marksiz- 
mas-leninizmas-stalinižmas. Niekas ne
matys, kad Sovietų komandrerius dėtųsi 
sau prie sveikos akies vieną stiklą (mo
noklį), ką daro tuščias, nagaikiškas Hit- 

į lerio generolas! Ir hitleriškas pasipūtė
lis neprisilygins prie Sovietų Sąjungos 
komandierių žinojimo aukščio.

MARŠALAS K. E. VOROŠILOVAS
Maršalas K. E. Vorošilovas vargšo 

sūnus. Vorošilovas jau 7-nių metų dirbo 
kasykloj ir už 14-ką valandų gaudavo 
10 kapeikų. Bet jis dirbo ir mokėsi. Dar 
jaunas būdamas stojo revoliucinin dar
ban. Jau 1905 metų revoliucijoj buvo 
žymus kovotojas.

Vorošilovas pergyveno darbininko, po
žeminio veikėjo prieš carą, tremtinio, ka
linio gyvenimą. Ir pagaliau ilgų karo 
frontų gyvėniiiią.

Piliečių Kare K. Ė. Vorošilovas pasi
rodė ne vien gabus organizatorius, kal
bėtojas, veikėjas, bet ir karo strategas. 
Juk tai ne žertai, kad jo maži būreliai 
Raudonosios Gvardijos, o vėliau armijos, 
galėjo mušti kaizerio plieninius korpu
sus Ukrainoj! Juk tai ne žertai, kad vė
liau Stalinas, Vorošilovas, Budionnas, 
generolas Kamenievas, šapošnikovas, 
Frunze ir kiti išlaimėjo prieš viso svieto 
intervenciją keturių mėtų karą!

^Daugiau bus)

ši žinia yra vėlyva, bet vis
gi yra geriau pranešti, negu 
kad užtylėti. Kelios savaitės 
atgal, Skowhegan, Me., audi
mo dirbtuvės sargas naktį ta
po užpultas ir peiliu suvarsty
tas prie inžįnų rūmo. Tik ant 
jo klyksmo laiku pagelba pri
buvo ir gyvybę išgelbėjo. Nie- 
kadėjai spėjo į auto sušokti 
ir pabėgo. Sako, kad tai bu
vę šnipai ir norėję spėkos va
rymo pečių suardyti . . .

nacių-Hitlerio šnipų spietimąsi 
į Maine valstijos miškus, mies
telius bei kariškas išdirbystes. 
Matyti, judošiai visur kiša sa
vo juodus snukius. Dabar čia 
sargyba yra padidinta ir bud
riai tuos niekšus sekioja.

Tūlas laikas tam atgal di
delis baliūnas apie 1,000 pė
dų aukštumoje perlėkė virš 
miestelių Madisono ir Ansono 
ir už North Ansono nukrito 
ant medžių šakų pasikarda
mas ir supliuško nuo susižeidi- 
mo į beržus . . Tuoj pasklido 
žinia, kad radę viduje japo- 

•niškų pančiakų . . . Tai buvo 
milžiniškas balionas. Spėja
ma, kad iš Ohio valstijos sto
ties atsiliuosavęs oro laivas į 
Maine atplaukė ir sugedo. . .

čia palei gelžkelių tiltus bei 
kitas svarbias vietas sargybo
je stovi negrų kareiviai. Virš 
mėnuo tam atgal, vaikinas su 
mergina automobiliu važiavo 
palei tiltą Fairfield, Me. Sako, 
važiavimas buvęs per greitas, 
tad kareivis liepė sustoti, bet 
minėta pora nesustojo. Tad 
sargas iš kareiviško šautuvo 
šovė ir sužalojo merginos vei
dą, taipgi automobiliaus vin- 
čilą ir t.t. Laimė, kad kulka 
nepervėrė per vidurį veido. 
Reikia sargo klausyti ir susto
ti.

Čia laikraščiuose pasklido 
žinios, kad Foxcrofte statys 
lėktuvų dirbtuvę. Vienok jau 
ilgokas laikas prabėgo ir nie
ko daugiau negirdėti.

Dar šiame miestelyje būre
lis lietuvių gyvena ir vasaros 
laiku čia yra smagu.

Gegužės 24 d. State Civilian 
Defense Director pranešė apie’

Man gerai pažįstamas jau
nas kareivis (ne lietuvis), čia 
augęs amerikietis rašo laišką 
iš Fort Riley, Kansas, iš rai- 
tarijos - kavalerijos skyriaus. 
Kadangi iš jo gavau jau du 
laišku, tad ir aš parašiau jam 
laišką ir dar poemą 
“To Victory,” tad jis gėrisi ta 
poema ir dar sako taip: čia 
mes turėjome 5 Sovietų Sąjun
gos aukštus oficierius, kurie 
stebėjo mūsų mušt r avimą 
(drill) ir t.t. Tas parodo mū
sų šalies glaudesnį veikimą ar
mijos su Sovietų Raudonąja 
Armija.

Jauna Mergaitė.

Gegužės 23 d., 11 vai., prieš 
pietus, nelaimė patiko jauną 
lietuvaitę drg. Oną Egnotienę. 
Traukinys užmušė ant gelžke- 
lio. Velionė buvo 26 metų. 
Paliko nuliūdime vyrą ir du 
vąikučiusy- vienas jau eina į 
pradjirę mokyklą, o kitas dar 
per jaunas mokyklą lankyti. 
Taipgi paliko vieną brolį, mo
tiną ir tėvelį liūdinčius ir ver
kiančius, paliko Paulauskus.

Onutė buvo vedus civiliu 
šliūbu su Benediktu Egnotu. 
Egnotas dirba melnyčioj Pils- 
bury kompanijoj ir gyveno, di
deliame sutikime su savo žmo
na ir vaikeliais, Behiuku ir 
Edvarduku.

Nelaimė ištiko taip: Mažas 
šunelis kur tai pabėgo, o Onu
tė nuėjus ant gelžkelio dairė
si, ar nepamatys. Gal buvo 
labai užsimąsčius ir nepatėmi- 
jo, kad greitasis traukinys at
bėga. O čia bėgiai net keturi 
randasi veik šalimais. Tai 
keblus ir pamatymas buvo, iš 
katros pusės ir katrais bėgiais 
traukinys bėga. O tankiai ant 
bėgių stovi vagonai su angli
mis bei bokskariai.

Onutė tapo^palaidota gegu
žės 26 d. miesto kapinėse be 
bažnyčios.

Ilsėkis Onute amžinai šal
toj kapų žemelėj.

A. Čekanauskas.

Hartford, Conn.

Jonas, tarnauja Jungi. Valst. 
orlaivyne kaip mechanikas. Į- 
štojo dar prieš karą, kada bu
vo sunkiau dasigauti į orlai- 
vyną. Mat, Jonas viSą savo 
liuoslaikį pašventė studijavi
mui knygų, tokiu būdu, jam 
pavyko išlaikyti kvotimus ir 
įeiti į orlaivyną, kur dabar 
yra išsilavinęs mechanikas.

Surengime šio pokilio dau
giausiai pasidarbavo M. Bal- 
tulionienė; kitų gaspadinių 
pavardžių neteko sužinoti. 
Valgiai buvo puikiai sutaisyti 
ir buvo užtektinai. Tai kredi
tas rengėjom.
Pavardės Aukotojų Am. Rau- 

donajam Kryžiui
Gardauškas aukojo $2; po 

$1: J. Lūkštas, P. Usonis, To- 
čionis, A. Kriaučiūnas ir Si
mon ; po 50 centų: J. Aiba- 
vičius, A. Kičienė, A. Ramoš
ka, šlekštis ir J. Balčiūnas; 
po 25 centus: K. Miler, Lu- 
kauskienė, Padegimienė, Bo
ris, Medonis, Sabeika, Maigio
ms, M. Pilkauskienė ir P. Gi- 
raitis. Viso, su smulkiom, su
rinkta $19.20.

Pinigai priduoti vietiniam 
Raudon. Kryžiaus skyriui.

Viena rinkėjų sakė, kad ji 
neužrašė aukotojų pavardžių, 
tad, kurie davėte stambesnes 
sumas, jūsų pavardžių čionai 
nepažymėjau, .— malonėsite 
atleisti. O. G.

Philadelphia, Pa.

Hudson, Mass.
Paminėta “Esu Amerikietis 
Diena.” Auka Medikalei Para
mai Sovietų Raudonosios Ar

mijos. Graži Programa.

Geg. 17 d. Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos vietinis skyrius 
turėjo parengimą Amberland 
Radijo programos palaikymui.

Buvo vaidinimas ir koncer
tas. Visa tai atliko Norwoodo 
meninės jėgos — vyrai ir mo
terys.

Vaidinimas ir dainos publi
kai taip patiko, kad dabar vis 
teiraujamasi, kada vėl pana
šus parengimas įvyks.

Kadangi oras buvo blogas, 
tai ir žmonių atsilankė neper- 
daugiausiai. Bet pelno nuo šio 
parengimo Amberlando Radi
jui šiek tiek bus.

Pertraukoje vakaro pirmi
ninkas Jaskevičius trumpai pa
aiškino apie gegužės 17 d. 
reikšmę, kaip “Esu Amerikie
ti” dienos, kurią paskelbė mū
sų prezidentas F. D. Ropse- 
veltas, didesniam apvienijimui 
visų Amerikoje gyvenančių 
tautų kovai prieš hitlerinę 
Ašį. Vakaro pirmininkas atžy
mėjo ir tą džiuginantį faktą, 
kad prezidentas Rooseveltas 
paliuosavo iš kalėjimo žymiau
si Amerikos darbininkų vadą 
Earl Browderį, kurio išliuosa-- 
vintas daug padės suvienijimui 
Amerikos žmonių, kovai prieš 
hitlerizmą.

Pirmininkas taipgi priminė, 
kad Rusijos Karo Pagalba 
(Russian War Relief) organi
zacija yra pasiryžusi sukelti 

'$6,000,000 Sovietų Sąjungos 
karo paramai, jos žūt-būtinėj 
kovoje prieš Hitlerio govėdas,

besisiekiančias pavergti visą 
pasaulį. Pirmininkas ragino 
prisidėti ir mus,‘lietuvius, prie 
sukėlimo minėtos sumos.

Po šio pirmininko paragini
mo, ant vietos Sovietų pagel- 
bai surinkta $25. Aukojo šie 
asmenys: Geo. Šidlauskas $.5; 
po $1: M. Kazlauskas, K. Pe- 
rednienė, Jaskevičius, F. Kau- 
lakis, J. Paplauskas, A. Si
korskis, C. K. Urbonas, F. Bu- 
katik, J. Lukas, F. Preibis, J. 
Grybas, M. Perednis; po 50c.: 
T. Marcelionis, J. ,Nevins, J. 
Bakšys, M. Kazlauskienė, J. 
Sabauskis, S. Lakštutienė; A. 
Tamošiūnas 35c.; po 25c.: 'Zu- 
lonienė, Baranauskas, Kra
sauskas, Vaidvil ir Jankaus
kas. :

Jeigu kurių aukavusių var
dai čionai netelpa, tai atleisi
te, nes, kartais, galėjo būti jie 
neužrašyti aukas renkant.

Šios aukos pasiųstos Mass, 
valstijos Liet. Komiteto iždi
ninkui M. Kazlauskui, kuris 
jas perduos kur; skirtos.

Koncertui ir rinkliavoms už
sibaigus, prasidėjo bankietas, 
prie kurio daug darbo pridėjo 
d.d. Reikauskienė ir Greiviš- 
kienė, kurioms PLT taria ačiū.

PLT yra labąi dėkinga mūs 
draugams ir draugėms nor- 
woodiečiams, kurie mums da
vė taip gražią programą.

Nors mūsų lietuvių kolonija 
čionai ir nedidelė, bet mes So-' 
vietų Raudonosios Armijos pa
ramai jau sukėlėme virš šešių 
šimtų dolerių. Amerikos Rau
donajam Kryžiui taipgi sukel
ta jau $123.

Bet kova su ruduoju žvėriu- 
fašizmu dar nebaigta. Mūsų

Sidabrinis Jubiliejus ir “Esu 
Amerikietis” Diena

Gegužės 17 dieną įvyko 
smagus pokilis atžymėjimui 25 
metų ženybinio gyvenimo Mo
nikos7 ir Jono Lukštų.

Lukštai gyvena Windsor, 
Conn., bet jie turi daug drau
gų Hartforde, tai ir pokilis 
įvyko čionai, Piliečių Kliubo 
svetainėj.

Suėjo didelis būrys lietuvių 
pagerbti jubiliejantus.

Dalyviai, kurie buvo pakvie
sti ką nors pakalbėti, visi lin
kėjo draugam Lukštam dar 
daug metų laimingai pagy
venti.

Nekurie linkėtojų pastebėjo, 
kad šios sukaktuvės pasitaikė 
labai svarbioj dienoj, tai yra, 
kurią mūsų prezidentas pas
kyrė kaip “Esu Amerikietis” 
dieną. Sakė, kad dabar yra 
garbė būti amerikiečiu, kada 
mūsų šalis yra talkininke tų 
šalių, kurios kariauja, kad su
naikinti tą pasaulio baisenybę 
— Hitlerį ir jo “ašį”, o kaip 
Hitleris bus sumuštas, tai ir 
mūsų senoji tėvynė Lietuva 
vėl bus laisva.

Po tos pastabos, viena iš 
rengėjų (M. Yuškienė) papra
šė visų, kad paaukotų kiek kas 
išgali dėl Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, tai bus tinkamai 
atžymėta “Esu Amerikietis 
Diena.” Suaukota virš $19. Po 
to, buvo įteikta jubiliejantams 
dovanos pinigais ir sidabri
niais daiktais.

Lukštai yra pavyzdingi žmo- 
įTės'ir darbininkiško judėjimo 
rėmėjai. Jie gražiai išaugi
no šeimyną —du sūnus ir vie
ną dukterį. Vyresnysis sūnus, 

parama bus dar reikalinga ir 
ant toliaus.

Dzūkų Dėdė.

“Vilnies” suvažiavimo pa
sveikinimas nuo Philadelphi- 
jos organizacijų ir pavienių 
draugų-draugių su sekančio
mis aukomis: Veikiantis Ko
mitetas nuo vietinių organiza
cijų aukavo $10; ALDLD 141 
kp. $2.50; po $1: Smitas, Bak
šys, Pranaitis, Petreiienė, Ro
dis, žalis, Urbonienė; po 50c.: 
Puodis, Valantienė, Baranaus
kas; Lešinskas 25c. Viso 
$21.25.

Iš minėtų aukotojų drg. Pet- 
relienė pastebėjo, sako: “drau
ge, einu po rimta operacija į 
ligoninę, bet savo spaudą rem
siu iki mano gyvybė užges. 
* Vilnis’ ir ‘Laisvė’ yra mūsų 
apšvietos dienraščiai, o Re jų 
mes negalėtume smagiai gy
venti.”

Mes linkime drg. Petrelie- 
nei turėti sėkmingą operaciją 
ir vėl laimingai darbuotis mū
sų organizacijose.

A. J. S.
P. S. “Laisvės” surengtam 

bankiete, Philadelphijoj, buvo 
renkamos aukos Rusijos medi
kalei pagelbai ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Aukoto
jų vardai tilpo “Laisvėje”. Ne
kurie rūgoja, kad jų vardai 
netilpo. Kiek buvo vardų pri
duota, tiek ir paskelbta. Kas 
nors nepridavė užrašų. Man 
pačiam net neteko būti ban
kiete, bet buvo priduota są
rašas vardų parašyti į “Lais
vę”, ir buvo, atsargiai vardai 
sutvarkyti. Tie, kurių vardai 
netilpo, turėtų atleisti.

A. J. S.

Muskegan, Midi.

t

Šitie namai pastatomi labai greit, per kelias minutes, nes visa medžiaga jiems pa
ruošta dirbtuvėse; namai taikomi mirguojantiems darbininkams, dirb&ntieifis fer
mose. Vaizdas paimtas iš Swedesboro, N. J. J - -

Lietuviai gali pasidžiaugt 
turį Dr-ą Antaniną (Antonie) 
Petkus, kuri praktikuoja me
diciną jau netoli trys metai. 
Dr. Antanina Petkus turi sa
vo ofisą po No. 68 East Broad
way, Muskegan Heights.

Antanina Petkus yra gimus 
netoli Centralia, Illinois. Ji 
yra baigus Illinois Universite
tą. Jos tėveliai Stasys ir Kot- 
rina Petkai nesigailėjo jokių 
išteklių, kad tik Antanina pa
sekmingai baigtų medicinos 
mokslą. Daktarei apsigyvenus 
Muskegane, ir jos tėveliai čia 
atvyko.

Daktarės ofise dirba jos se
sutė Aldona Kaupienė.

Dr. Antanina Petkus turi 
puikų vardą Muskegane ir 
praktika jai sekasi.

Michiganietis.
/ ■ ■ ' ' ■■ -

Maskva. — Pranešama, 
jog Čechijoj organizuojasi 
partizanai žmonių karui 
prieš nacius.
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TALKININKAI SUNAIKINĘ 
3 JAPONĘ SUBMARINUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Cleveland, Ohio. — Erie 
ežero vanduo netikėtai pa
kilo 15 iki 20 pėdų aukš
čiau paprasto lygio. Per 
potvinį žuvo bent 7 žmonės.

tik penkis metus amžiaus. 
Mat, jo tėvelis, Stasys Kuz
mickas, neblogas dainininkas, 
tai ir jo sūnelis eina jo pėdo
mis. Gražu matyt!

Melbourne, Australija, birž. 1. — Jungtinių Tautų 
štabas šiandien išleido tokį pranešimą:

Japonų submarinai mėgino užpult Sydney; manoma, 
kad tapo nuskandinta trys mažiukai (nykštukai) prie
šų submarinai — vienas ugnim iš kanuolių, o du — 
giliai siekiančiomis bombomis.

Ši ataka visai nepavyko priešams. Japonų submari
nai padarė žalos tik vienam mažam laivui prieplauko
je; tas laivas neturėjo jokios karinės svarbos.

Jeruzale. — Jau 20,000 
Ę^lestinos žydų įstojo į

Shenandoah, Pa.

Solomon Salos. — Mūsų oro jėgos bombardavo ja
ponų orlaivių stovyklą Tulagi praeitą penktadienį nak
ties laiku. Buvo sukelta gaisrai, kurie sunaikino ga
zolino sandėlius, prieplaukos įrengimus ir artimus pa
status; liepsnos buvo matyt per 80 mylių. Nušauta že
myn vienas japonų vanden-lėktuvas ir nutildyta prieš
lėktuvinių kanuolių baterijos Tanambogoj ir Gavu- 
tu’je.

Melbourne, birž. 1. — Jungtinių Tautų orlaiviai nak
tį atakavo japonų orlaivių stovyklą ir kitus taikinius 
Kupange, Timor saloje. Mūsų oro jėgos mėtė bombas 
Deli prieplaukos srityje.

New Guinea, Lae. — Talkininkų orlaiviai sekmadie
nį pirm aušros atakavo japonus Lae ir bombomis tie
siog pataikė į lėktuvų stovyklą arti prieplaukos; su
kėlė gaisrus tarp stovyklos įrengimų.

SOVIETAI SUNAIKINO 
NACIU DIVIZIJA

Hitlerininkai Nužudė 
200,000 Žydų

Maskva. — Naciai buvo 
apsupę dalinį Sovietų ka
riuomenės viename sekto
riuje Charkovo fronto, bet 
sovietiniai kovotojai pra
kirto apsupimo lanką ir 
pasiliuosavo, užmušdami di
delį skaičių vokiečių.

Izium-Barvenkovos fron
te, apie 75 mylibs į pietus 
nuo Charkovo, / Raudonoji 
Armija ne tik ginasi, bet 
vietomis veda užpuolimo 
mūšius.

Vienoje šio fronto vieto
je hitlerininkai mėgino per- 
sigrumt atgal per upę iš 
vakarinio jos šono į rytinį. 
Bet iš anksto tam priruošti 
raudonarmiečiai u ž k 1 u po 
vokiečius ir sunaikino visą 
jų diviziją; vien tik upėje 
žuvo 1,000 narių.

Rankinėmis granatomis 
ir durtuvais raudonarmie
čiai nukovė tuos nasius, ku
rie dar bandė priešintis. Po 
to tik menki likučiai vokie
čių divizijos galvatrūkčiais 
pabėgo.

Sovietai paplatino ir su
stiprino savo pozicijas va
karinėje pusėje tos upės, 
kurios tiltą šturmu atėmė 
iš priešų keletas dienų at
gal.

London. — Skaičiuoja
ma, jog. naciai Lenkijoj ir 
užimtame sovietiniame 
sklype nužudė bent 200 
tūkstančių žydų. Vien Lie
tuvoje jie sušaudę bei ki
taip nugalabinę apie 30 
tūkstančių žydų, o Latvijoj 
ę~56 tūkstančius.

Naciai per radiją skelbė, 
būk patys latviai žudę žy
dus.

Smarkūs Žodžiais 
Italai Libijoj

——II >»■■■—■

Roma. — Italų fašistų 
radijas gyrėsi tokiais neva 
savo laimėjimais: Fašistai, 
girdi, ten iki šiol paėmę ne
laisvėn 2,000 anglų, tame 
skaičiuje ir admirolą W. 
Cowaną ir brigados koman- 
dierių ir pagrobę bei su
naikinę 345 anglų tankus, 
21-ną šarvuotą automobilį 
ir 53 kanuoles.

Surinkta $32 Sovietu Kovoto
jams Per LDS Prakalbas 
Gegužės 17 dieną, čionai 

buvo prakalbos, kurias suren
gė LDS 34 kp. žmonių buvo 
pusėtinai; kalbėjo drg. J. Siur- 
ba, LDS centro sekretorius, iš 
Brooklyno, kuris plačiai aiški
no LDS veikimh ir jo darbą 
tarpe Amerikos lietuvių. Jis 
ragino visus, kiek galint gaut 
naujų narių į tą darbininkiš
ką organizaciją — LDS, nes 

| jinai yra viena iš geriausių pa
šalpos organizacijų tarp Ame
rikos lietuvių.

Be to, draugas Siurba labai 
gerai apibudino visą šių dienų 
padėtį, Ir karo eigą, kviesda
mas visus kiek galint remti 
mūsų valdžią šiame kare, per
kant apsigynimo bonus ir tau
pymo štampas, nes šis karas 
yra už darbo žmogaus teises 
ir visų šalių laisvę ir demokra
tiją. Todėl mes, laisvę mylinti, 
turim visokiais būdais remti 
karą prieš fašistus, kad jie bū
tų kaip galint greičiau sunai
kinti.

Užmušti Du Lietuviai
Antras lietuvis tapo užmuš

tas gegužės 19 dieną, toj pat 
“būtlegerinėj” kasykloj, bėgy
je 3-jų savaičių.

J. Karbus, kuriam tapo nu
laužtas sprandas pagavus jį 
akmens uolai, ir jis vietoje 
mirė.

Trys savaitės atgal, toje pa
čioje mainoje bekasant anglį 
įvyko geso eksplozija ir mirti
nai tapo apdegintas J. Rainys, 
kuris po kelių dienų mirė.

šioj apylinkėj būtlegeriškas 
anglies kasimas yra labai pla
čiai paplitęs. O tai yra labai 
pavojingas darbas, nes yra 
sunku gauti medžiagos dėl sa
vęs apsisaukojim'o. Todėl būt- 
legerių mainose tiek daug ne
laimių ir įvyksta.

Pagal S. Michelsoną, tai 
dabar Lietuvoje yra laisvė, 
normališkas gyvenimas. Tas 
gal ir tiesa, bet tą laisvę turi 
tiktai jau ne Lietuvos darbi
ninkai. Michelsonas nori Hit
lerio budeliškus darbus pa
slėpti nuo savo skaitytojų. Jau 
kiekvienas “Keleivio” numeris

ginti šalį nuo fašizmo, nieka
dos nepamirš, kad jie gavo 
dovaną nuo lietuvių. Už tai 
reikia kliubą pasveikinti.

Viskas pabrango, o uždar
biai pasiliko tie patys. Kokios 
sąlygos medvilninėse audyklo
se ? Teko kalbėtis^ su audėjais.

savo šeimyna iš šitokios al
gos! Kada vyras buvo sveikas, 
jis parnešdavo 16 dolerių. Tai 
dar buvo pusė bėdos. Iš vie
nos algos dabar sunku su šei
ma prasimaitinti.

Dabar man aišku, kodėl 
medvilnės ir šilkinės kompani
jos nenori įsileisti kitų įmonių

K.

Lowell, Mass

pasikalbėjimą apie me- 
pagelbą Sovietų Sąjun- 
Daugirda sako: Kalbos 
nereiškia, reikia remti

DUJOKAUKĖS POLICIJAI 
IR GAISRININKAMS

San Francisco, Calif. — 
Policininkai ir ugniagesiai 
čia, San Diego, Seattle ir 
kituose miestuose vakari
niame Amerikos pajūryje 
tapo aprūpinti maskomis 
apsaugai nuo nuodingų du
jų bombų. Nes nužiūrima,' 
kad japonų orlaiviai įgali' 
kada užpulti tuos miestus 
ir panaudot nuodų gesus 
prieš juos, keršydami . už 
tai, kad Amerikos orlaiviai 
bombardavo Tokio, Japoni
jos sostinę. \

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks i 

ketvirtadienį, birželio 4 d., 29 En
dicott St., 8 v. v. Visi draugai daly
vaukite, yra labai svarbus dalykas, 
visiems reikalinga žinoti, būtinai 
dalyvaukite. — J. M. Lukas, sekr.

(128-130)

ELIZABETH, N. .1.
Prašome Jsitėmyti: Noriu praneš

ti savo visiems prie lėliams, kad per
sikėliau į naują vietą. Senas antra
šas—715 McKinley St. Naujas an
trašas — 759 Pennington Street. — 
Geo. Kazlauskas.

CHINAI SĖKMINGAI ATA
KUOJA JAPONUS

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė pradėjo 
didelę ataką prieš japonus 
Anhwei provincijoj ir dik- 
čiai pasivarė pirmyn linkui 
Nankingo ir Hofei. Chinai 
atėmė iš japonų Hungkia- 
pu, Yungkianchung, Mao- 
chiehkiao ir kelis kitus 
punktus.

Tuo tarpu daugiau at
siųsta japonų kariuomenės 
į Chekiango provinciją.

London. — Anglų orlai
viai bombardavo Calais 
uostą ir kitus kariniai svar
bius nacių punktus šiauri
nėje Francijoje.

Washington. — Šiemet 
Amerikoj 60 procentų dau
giau pagaminta mašinų me
talui apdirbti, negu pernai 
per tuos pačius mėnesius.

Vichy, Francija. — Už- 
j imtoje Francijos dalyje na
ciai sušaudė jau kelis šim
tus įkaitų-imtinių už veiks
mus prieš vokiečius.

London.—Anglai su tan
kais, šarvuotais automobi
liais ir orlaiviais kontr-ata- 
kuoja vokiečius ties Acro- 
ma, už 15 mylių nuo Tobru- 
ko, Libijoj.

Kadangi tą pačią dieną ta
po paleistas iš kalėjimo di
džiausias kovotojas už darbo 
žmogaus reikalus ir Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Earl Browderis, kuris iš
kalėjo už menką apkaltinimą 
net 14 mėnesių, tai jo pager
bimui buvo paprašyta visų da
lyvių atsistoti vienai minutei, 
kas buvo ir padaryta. O jo iš
laisvintojui, Amerikos prezi
dentui Rooseveltui, buvo pa
siųsta padėkos telegrama.

Taipgi buvo priimta rezo
liucija raginanti atidaryti ant
rą frontą prieš Hitlerį Europo
je. Rezoliucijos tekstas tilpo 
vietinėje amerikoniškoj spau
doj, ir buvo pasiųsta Ameri
kos prezidentui Rooseveltui.

Prie pabaigos, drg. K. Na- 
ravas, prakalbų pirmininkas, 
atsikreipė aukų dėl rusų karo 
pagelbos fondo. Vietoje buvo 
surinkta $32.58.

Šie draugai aukavo nema
žiau kaip 50 centų : A. Kaso- 
kas $5; po $2: J. šerys ir P. 
Kryženauskas; po $1: P. A. 
Kvalkauskai, 
A. Ardickas, 
Motuzienė, 
Lakickas, J.
Kučinskas, O.
Raulinaitienė, J. Skystimas ir 
M. Kamarackienė; po 50c.: 
P. Linkel, M. Vailionis, J. Pa
lūkoms, J. Mardosa, A. Domb- 
rauskas, J. Raulinaitis, J. 
Juodzevičius, K. Naravas, J. 
Toleika, P. Salatka, J. Matu
kas, J. Jansonas, M. Salatkie- 
nė ir A. Kuzmickas.

Visiem
širdingą ačiū, 
pasiųsti rusų 
fondan.

esti bjaurus, bet tokio bjau
raus dar nebuvo kaip šis No. 
21. Tai tik vieni purvai prieš 
darbininkišką šalį ir tik tei
sinimas fašizmo, vien temdy- 
mas akių savo skaitytojams.

Broliai “Keleivio” skaityto
jai: Susipraskite, parodykite 
jam, kad esate laisvi lietuviai, 
kad trokštate laisvės savo 
broliams Lietuvoje. Remkite 
suvienytą frontą prieš fašisti
nę Ašį, aukokite karo reika
lams, kiek kas išgalite. Tegul 
tie išgamos dūksta, nes jie 
mato savo galą ir per savo 
agentus kursto kelti suirutę 
mūsų tarpe. Pasakykite jiems: 
Gana jums mus mulkinti, mes 
žinome, ką remiame.

Šalin iš mūsų tarpo parsi
davėliai Hitleriui!

Man teko dalyvauti vienam 
parengime, kur buvo ir du ka
reiviai. Į vieną iš jų visi kal
ba, su juomi sveikinasi. Ro
dosi, kad jis būtų koks labai 
žymus vyras. O prie kito nie
kas nė neprieina. Betgi abudu 
šio miesto gyventojai.

Kame dalykas? O gi ve ka
me : Pirmasis, būdamas laisvu

Jie sako, reikia dirbti sunkiai, 
turime po 40 staklių operuoti, 
dirbam 6 dienas į savaitę. Sa
ko, kada gera medžiaga pasi
taiko, gali padaryti, apie $20. 
Bet kartai užtenka —$10-$14. 
Taigi, prie tokio brangumo 
galo su galu sudurti negali
ma.

Viena moteriškė man paro
dė kelius vokus nuo algos. 
Penki vokai parodo, kad alga 
buvo po $13 savaitėje. Viena 
iš anksčiau buvo $19. Moteriš
kė sako: Na, ir gyvenk tu su

LietuviŲ Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome įsitėmy- 

ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkės 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, d 6 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretorė;
L. Kavaliauskaitė, Iždininkė.

į šį miestą. Jos išsigando, ka
da išgirdo, kad du Pont kom
panija pradės čia veikti. 
Savininkai žino, kad vergai 
bėgs nuo jų, todėl kelia triuk
šmą. O pakelti savo darbinin
kams algas nenori. Bet vei
kiausiai turės.

Lowellietis.

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 bonkų.

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.

kas

lietuviai, jeigu 
matyti laisvą

ni es 
Lie-

unaikinti fašizmą. O 
sunaikintos fašisti

Mūsų Veikla
Gegužės 17 dieną turėjau 

progą užeiti į Piliečm Kliubą. 
Ten radau kelis draugus. Už
ved ė m 
dikalę 
gai. J. 
nieko
kas kiek išgalime. Jis sako: 
Aš aukoju $5. Ir paklojo pen
kinę. Jį pasekė kiti ir į kelias 
minutes sudėjo $22.50. Tai šį 
mėnesį bus kliubiečiai suauka- 
vę tam prakilniam tikslui $50 
su viršum. Reikia aukoti 
tik išgali! ir kiek išgali.

Broliai 
trokštame
tuvą, mes turime remti Sovie
tų Sąjungą ir jos Raudonąją 
Armiją. Raudonoji Armija pa
sirengus j 
kada buį
nes gaujos, tai ir Lietuva taps 
laisva.

Draugai lietuviai, neklausy
kite Adolfo pastumdėlių iš 
“Keleivio” štabo, kuris tar
nauja naciams. Paimkime kad 
ir “Keleivio” No. 21. Ten sa
ko, kad Lietuvoje esąs nor
mal is gyvenimas. Jis užginčija 
apie sušaudymą 30,000 lietu
vių. “Keleivis” sako, kad tai 
yra komunistų išmislas. Sako, 
sušaudė Jurginį ir kitą, o Ma
skvos propaganda
padarė 30,000. Sako, 
nepaskelbė sušaudytųjų 
dų. Ten p!at “Keleivis” 
kad Adolfas paliuosavo 
belaisviu, v

pažiūrų vaikinas, visur daly
vavo su lietuviais, lankėsi jų 
parengimuose, darbavosi tar
pe lietuvių, jį visi pažįsta, no
ri su juomi pasikalbėti, pasi
matyti. O antrasis niekur ne
priklausė, niekas jo nežino, 
išskiriant para p i j ą.

Šis faktas parodo, kad yra 
naudai jaunuoliam priklausyti 
prie organizacijų. Pav.,DLKV. 
VK. apdovanoja kiekvieną 
jaunuolį kareivį, kuris pri
klausė prie Kliubo, penkiais 
doleriais. Tai pagirtinas dar
bas. Tie jaunuoliai, kurie eina

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenae

NEWARK, N. J.

J. Girdauskas, 
V. Maurukas, M. 
F. Cižauskas, J. 
Dambrauskas, J.

Pikunienė, M.

aukavusiems tariu 
O pinigai bus 
karo pagelbos

S Metu Solistas
Kuriem teko matyti “Mai- 

nierių Militarišką Minstrą” 
gegužės 14 dieną, Viktorijos 
Teatre, Mahanojuj, tai vis dar 
kalba apie tą penkių metų 
dainininką, kuris visai publi
kai labai patiko. -O jis’yra Da
nielius Kuzmickas, S. ir V. 
Kuzmickų sūnelis, kuris 
dainavo savo solo ap
sirengęs kare iviškais dra
bužėliais, maršuodamas per 
estradą ir dainuodamas visų 
mylimą dainą “Atsiminkim 
Perlų Uostą.”

Publikai jis labai patiko; 
yra malonu matyti tokį mažą 
vaikutį taip gražiai dainuo
jant ir vaidinant sykiu su sa
vo tėveliu prieš tokią didelę 
publiką.

Verti pagyrimo toki tėvai, 
kurie nuo mažų dienų pratina 
savo vaikelius prie dainų ir 
meno. Kuzmickutis ir lietuviš
kai gražiai dainuoja. O turi

iš dviejų 
kodėl

var- 
sako, 

50

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

u.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84f02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA *

V Ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, 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 BARĘERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y. 4

TcL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertakor 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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., Brdadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

mNMr

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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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NewYorto^fe^Zinios
CIVILIO IR KITĮI KARU VETERANAI 

ĖJO ATMINIMU DIENOS PARADE
New Yorko gyventojai Įspū

dingai ir masiniai paminėjo 
Atminimu Dieną pereitą šeš
tadienį, gegužės 30-tą.

Parado vadovybėj turėjome 
garbės maršalu ir dalyviais 
keturis senukus, Civilio Karo 
veteranus, kovojusius respub
likos armijoj greta Abraham 
Lincolno 1861—1865 metais. 
Šie vyrai vežta automobiliumi 
pirmose eilėse parado. J u ko
jos negana tvirtos maršuoti, 
bet jų atmintis dar gyvai per
statų tas kovas už laisvę vi
siems Amerikos ž m o nėms. 
Tais garbės dalyviais buvo ko- 
mandierius Robert II. Stritch, 
96 m.; kom. Robert S. Heil-| 
forty, 95 m.; George W. Col
lier, 99 m. ir William II. Jack- 
son, 99 m.

Paskui juos sekė kitu karų

veteranai ir reguliariai dabar
tinio, antrojo pasaulinio karo 
armijos ir laivyno daliniai, vi- 

apie 25,000.

Jų tėmyti ir sveikinti dvie- 
i.jų dešimti! dviejų blokų plote 
nuo 72nd iki 94th St., prisi
lanko per 650,000 žiūrovų, 
kaip mūru apjuosdami River
side Drive, kuria per porą va
landų tęsėsi maršavimas.

Prie 88th St. įrengtame pa
stolyje armijos, veteranų ir 
miesto viršininkai sakė trum
pas prakalbas. Jose brigadie- 
rius Homer M. Groninger pa
reiškė, kad “ši diena turėtų 
būti diena mūsų atbudimo, 
jog pusėtinų žingsnių sumuši
mui Ašies ne gana,” kad rei
kia pakinkyti visas savo jėgas 
kovon ii- darban už pergalę.

Madeline Webb, Shonbmn Ir 
Cullen Pripažinti Kaltais 
Mrs. Reich Nužudyme

Pabaltės Keturiy Tautu 3-čias 
Metinis Piknikas Šiemet Bus 

Labai Gražioj Vietoj
Dramatiškoj teismo užbai

goj pereitą penktadienį džiū
rė pripažino kaltais dėl Mrs. 
Reich mirties visus tris teisia
muosius — Madeline Webb, 
Eli Shonbrun ir John D. Cul
len. Nuosprendį jie sutiko 
audringai, su ašarom ir pro
testais.

Teismo sutraukos kalboj, 
teisėjas Goldstein džiūrei nu
rodė, kad sulyg esamo įkalti- 
nimo džiūrė gali pasirinkti 
vieną iš dviejų — pripažinti 
kaltais žmogžudystės pirmame 
laipsnyj, arba visai nekaltais.

Dėl buvusio Madelines -ir 
jos meilužio Shonbrun liūdy- 
mo, kad Madeline žmogžudys- 
4ės laiku buvus toli nuo tos 
vietos, teisėjas pažymėjo, jog 
nedaro skirtumo, kur ji buvo 
tuo laiku. Jeigu džiūrė įsitiki
no, kad ji prisidėjo prie atvi- 
liojimo Mrs. Reich į mirties 
viešbutį ar suteikė informaci
jų savo sėbrams, kaip ją at
vilioti apiplėšimo tikslams, ku
rių pasekmėje jai atimta gy
vastis, tai Madeline kalta 
žmogžudystėje. Tačiau pažy
mėjo, kad džiūrė gali pripa
žinti ją. kalta su rekomendaci
ja pasigailėti, jeigu laiko 
esant to verta.

. Džiūrė pripažino visus tris 
kaltais žmogžudystėje, bet re
komendavo Madelines pasi
gailėti. Pripažinimas kaltais 
reiškia abiem vyram mirtį 
elektros kėdėj, o Madeline! 
pakeitimą mirties bausmės vi
so amžiaus kalėjimu. Forma
liai bausmė bus paskirta bir
želio 19-tą.

Carpath o - Rusų Sodas, kur 
įvyks bendras Pabaltijos tau
tų piknikas — Joint Baltic 
Festival — sekmadienį, birže
lio 14-tą, Rusijos Karo Pa
galbai, yra labai patogi vieta 
maloniam laiko praleidimui 
atvirame ore.

Tiesiai prieš tą sodą, sker
sai Midland Avė., yra gražus 
Tibbets Brook Parkas, kuria
me esąs plaukiojimui prūdas 
yra visai netoli, pėsčiam gali
ma daeiti.

ši pikniko vieta yra labai 
laimingas radinys ir iš to at
žvilgio, kad privažiuojama 
miesto linijomis, už du penkių 
centų fėrus. Taigi, turintieji 
ar neturintieji automobilių, 
gaunantieji ar negaunantieji 
gazolinus galės pikniką pa
siekti.

Iš New Yorko reikia imti 
Lexington Ave. — White 
Plains traukinį iki 238th St. 
stoties. Iš čia ant šiaurrytinio 
kampo imti busą, kuris eina į 
Getty Square, Yonkers, ir iš
lipti blokas pirmiau nuo tos 
vietos, kur Yonkers Ave. per
kerta Midland Avė. ir įeina į 
Cross County Parway.

Abelnai, lengva įsitėmyti, 
Carpatho-Russian Garden, kur 
įvyks šis piknikas, randasi 556 
Yonkers Ave., vieno bloko at
stume nuo tos vietos, kur Yon
kers ir Midland Avės, perker
ta viena kitą.

Piknikas įvyks giedra ar lie
tus, kadangi parke yra dide
lėj graži salė.

Ketvirtojo įkaitinto dėl Mrs. 
Reich mirties, Shonbruno dė
dės Murray Hirschl, teismas 
bus atskirai. Jie visi buvo 
įkaitinti kaipo dalyviai suo
kalbio apiplėšti Mrs. Reich, 
turtingą pabėgėlę iš Lenkijos, 
kuri nužudyta viešbutyje Sut
ton, N. Y., pereito kovo 4-tą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Drottningholm Atvežė 
908 Amerikiečius

Švedų laivas Drottningholm 
pribuvo į New Yorko portą su 
908 diplomatais, koresponden
tais ir šiaip piliečiais Jungti
nių Valstijų ir kitų Amerikos 
respublikų. Juos atvežė iš Lis- 
bono, kur tuo pat laivu iš New 
Yorko buvo išvežta Ašies 
valstybių diplomatai.

Iš Dariaus ir Girėno 
Pikniko

Praeitą šeštadienį, Clinton 
Parke, buvo Dariaus ir Girėno 
Paminklo Fondo piknikas, 
žmonių neperdaug susirinko. 
Mat buvo karšta diena, tai 
daugelis išvažinėjo į pajūrius. 
Daugiau jaunimo pradėjo 
rinktis tik apie 8 valandą.

Apie 7 vai. prasidėjo žais
lai. Pirmiausia buvo “plones
nių” ir “storesnių” moterų bė
gimo lenktynės. Pirmose lenk
tynėse greičiausia buvo Levec- 
kaitė — gavo dovaną; antrose 
— Linkevičienė. Antras žais
las — pypkių rūkymas: apie 
pustuzinis vyrų gavo po kor- 
ninę pypkę su tabaku, — na, 
ir kai pradėjo traukt ii* pūst 
dūmus, tai iš toliau atrodė, 
kaip kad šiaudiniu stogu stu- 
ba dega . . . Gavęs dovaną už 
greičiausią išrūkymą vyras 
greit prasišalino, net nespėjau 
jo pavardės sužinoti.

Taipgi buvo skirtos dovanos 
ir šokiu konteste, bet man ne-, 
teko tuo kartu būt šokių sa
lėj, tai nežinau, kas gavo do
vaną už geriausį šokimą. Pra
kalbų taipgi neteko girdėti, 
nes kuomet paskirtu laiku bu
vo šaukiama publika svetai
nėn, tai mažai kas kreipė do- 
mę, todėl prakalbas atidėjo 
ant vėliau.

Beje, piknike neapsieita ir 
be triukšmo: prie vieno stalo, 
begeriant bačkutę, du vyrai 
pradėjo stumdytis ir tuoj vie
nas pagriebęs sunkų stiklinį 
uzboną, tikrai “lietuviškai” 
smogė antram smilkinin, la
bai sukruvindamas. Kadangi 
ūmai pribuvo du policistai, 
tai mūšis greit tapo, likviduo
tas. Policistai abu išvedė — 
uzbono “didvyrį” policijos 
stotin, o smarkiai sužeistą — 
pas daktarą. Rep.

Matykite Įspūdingus
Krutamus Paveikslus

šį šeštadienį, birželio 6 d., 
Williamsburgo lietuviai ruošia 
puikų vakarą, apšvietos nau
dai. Atsilankiusiems bus pro
ga pamatyt gražius sovietinius 
krutamus paveikslus ir tuom 
pačiu sykiu su draugais — pa
žįstamais išgerti stiklą — ki
tą alaus, ir užkąsti skanaus 
valgio, kurį pagamins mūsų 
jaunos gaspadinės.

Apart krutamu jų paveikslų 
'ir prieskonių, išgirsite ir kal
bėtojų, kurie jums aiškins tiks
lą šio parengimo. Mes užtik- 
rinam, kad jūs nesigailėsite 
atsilankę. Linksmai praleisite 
vakarą, pasiklausysite muzi
kos.

Viskas įvyks Laisvės svetai
nėje, 419 Lorimeę Street, 7:30 
vai. vakaro. Įžanga veltui. 
Prašome nepamiršti dalyvau
ti. Apšvieta yra labai svarbus 
dalykas, reikia pagelbėti ją 
skleisti. Ateikite patys ir at
siveskite kaimynus ar pažįsta
mus. Lauksime jūsų atsilanky
mo !

Rengimo Komisija.

Parėmė Vilny Fondui 
Pramogą

Parėmė vilnų fondui pramogą
Prieš tūlą laiką įvyko žais

mių vakaras vilnų fondo nau
dai. Jam buvo gauta aukų pi
nigais ir daiktais, kuriuos au
kojusieji likosi tuomet nepa
skelbti.

Aukojo pinigais: K. Moc
kus $2, O. Čepulienė $1, M. 
Bovinienė 50c.

Aukojo daiktais: J. Stan- 
kaitienė, A. Zablackienė, M. 
Janonienė, R. Laukaitienė, S. 
Kleizienė, O. Daugėlienė, K. 
Petlickienė, E. Keras, A. Kal- 
vaitienė, K. Rėklienė, S. Ka
zakevičiūtė, F. Kazakevičie
nė, J. Marčiukienė, O. Mali
nauskienė, S. Sasna, J. Augu- 
tienė. Kom.

Siuvėjų Žinios
Praeitą trečiadienį, gegu

žės 27 d., Amer. Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, įvyko Liet. 
Kriaučių Amalgameitų Unijos 
54-to skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Jame nupirkta liu- 
teriečių pikniko tikietai, jur- 
giečių, kliubiečių ir SLA 38-tos 
kuopos. Už visus tikietus už
mokėta $69.

K. Kundrotą ir J. Prancke- 
vičius išrinkta į CIO state 
konstitucijos konferenciją, ku
ri 'įvyks birželio 19—20 die
nomis, Syracuse, N. Y. Jiems 
duota po $50 kelionės ir pra
gyvenimo išlaidas padengti.

Duota $200 hitlerizmo pa
vergtų tautų ■ parodai, kurią 
rengia miesto gaspadorius La 
Guardia šeštadienį, birželio 
13. Spėjama, jog tai bus pir
mutinė tokia tautų paroda, 
rodanti pilną dvasią ir drąsą, 
kad jos nepasiduos būti Hit
lerio galvažudžių vergėmis!

Kriaušiams jau yra žinoma, 
kad jiems išima iš algos 5-tą 
nuošimtį pirkimui valdiškų 
apsigynimo bonų. O kurie yra 
pasilikę unijai duoklėmis, tai 
vyrams išima $2 savaitėje, 
moterims $1.50; kitos moterys 
moka lygiai su vyrais. Gavo
me pakėlimus, bet. . .

Dabar darbai kai kuriose 
dirbtuvėse yra jau sumažėję. 
Ar ilgai taip bus, — dabar 
dar yra sunku pasakyti. Ta-

čiaus unijos viršininkai numa
to' prastą overkotų sezoną. 
Dėlei to nupulti dvasioje dar 
būtų per ankstus veiksmas, 
nes ir jųjų pranašystės nevisa- 
da teisingai išsipildo.

Mūsų lietuviškos dirbtuvės 
viena po kitai vis daugiau 
griebiasi prie kareiviško siuvi
mo darbo, bet nežinia kas da
rosi su tūlais kriaušiais, kad 
vienas kitam bando atimti 
ūpą, sakant, jog ten neužsi
dirbsi duoną. Palaikymas to
kių šnektų, tai aiškus pervedi
mas savų dirbtuvių svetimtau
čiams.

Bubnys savo dviejų metų 
delegatystę jau baigia. Pabai
goje šio mėnesio bus rinkimai. 
Kaip girdėtis, tai į delegatus 
kandidatuoja: Linkus, jauna
sis, Kundrotą ir Michelsonas. 
Spėkite, kuris iš šių trijų bus 
išrinktas? J. N.

Tėvų Neradę Namie, 
Iškraustė Vaikus

Atėjęs išmesti iš namų Car
ruthers šeimą, ’ 552 W. 48th 
St., New Yorko, dėl neužsimo- 
kėjimo rendos, maršalas Frank 
Sola rado duris nerakintas. 
Pasibeldęs, išgirdo tik kūdikį 
verkšlenant. Atradęs dvi mer
gytes, 6 ir pustrečių metų, iš 
jų tik tiek sužinojo, kad tėvų 
nėra namie.

Kas daryti? Parnešęs kūdi
kiams pieno, pašaukęs kai- 
minką pieną sušildyt, o po to 
pašaukęs ir policiją.

Nežiūrint šios nepaprastos 
padėties, Carruthers rakandai 
vistiek išmesta ant šaligatvio, 
o vaikai nugabenti į prieglau
dą, iš kur juos atsiėmė vakare 
sugrįžę tėvai. Jiedu buvę išė
ję jieškoti kambarių, numany
dami, kad iš turimųjų namų 
bus išmesti.

Bronx teisme keturi 17 me
tų pusberniai, vidurinės mo
kyklos studentai, už vanda
lizmą parke nubausti uždavi
niu parašyt po raštą apie “pi
liečių atsakomybę parkams.”

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Turės Pasiduot Operacijai

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE
p

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company (

Stanislovas Paula uskas, 
LDS 159 kuopos narys ir Lais
vės skaitytojas, gyvenąs 628 
East 14th St., New Yorke, bu- 

!vo ant operacijos dėl akių, ge- 
Į gūžės 21 d. Nenusisekė, tu- 
Irės vėl eit birželio mėnesio 
pradžioj.

Žinomas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmetinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, bir
želio 3 d., 7:30 v. v. Liet. Amer. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
ti. Bus renkama dalis valdybos se
kantiems metams. — Ch. Nečiuns- 
kas, sekr. (128-129)

Susivedė
Elena Draugeliūtė, J. A. 

Draugelių duktė, ištekėjo už 
Boze (Bozausko) pereitą šeš
tadienį, gegužės 30-tą. Sutuok
tuvės įvyko Apreiškimo par. 
bažnyčioj’, ant North 5-tos, o 
šauni vestuvių puota iškelta 
Buzelio svetainėj, East New 
Yorke. Joje dalyvavo daugiau 
šimto svečių, Draugelių ir Bo- 
zauskų draugai.

Laimingo šeimyninio gyve
nimo jaunavedžiams!

Rep.

Armija skelbs vardus nepri
silaikančių pritemdymo taisyk
lių, o vietos įstaigos trauks 

Įjuos atsakomybėn. Armija 
siunčia tėm.ytojus į tas apylin
kes, kur pritemdymai nepa
kankami.

Brooklyno Berniukų Skautų 
organizacija turi 16,000 narių. 
Jie visi paruošti teikti pagalbą 
gyventojams nelaimės nuoti- 
k iuose.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
OU 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 DUOy 
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrecn 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 paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir dkržovių—virtų ir žalių

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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

' Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Gludais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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