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pertraktacijos — pasitarimai. 
Laikraščiai spėliojo, žmonės 
šnekėjo.

Tik dabar ta paslaptis iški
lo aikštėn. Molotovas lankėsi 
Londone ir Washingtone. Ang
lija ir Sovietų Sąjunga pada
rė ir pasirašė naują sutartį!

Prezidentas Rooseveltas ir 
Molotovas priėjo prie vienos 
nuomonės dėl atidarymo ant
ro fronto prieš hitlerinę Vo
kietiją ir šiais metais!

Šių žygių ir veiksmų pasau
linė reikšmė tokia didelė, jog 
šiandien nė įsivaizduoti nega
lima.

Ši Molotovo misija ir jos pa
sisekimas užžiebė naują viltį 
visuose fašizmo pavergtuose 
žmonėse.

Ne tik Jungtinės Tautos lai
mės karą, bet jos sutvarkys 
pasaulio reikalus po karo taip, 
jog jokia fašistinė pavietrė ne
bebus galima, jog tokios bai
sios katastrofos, kaip pereitas 
karas ir šis karas, nebepasi
kartos.

Nebebus progos pakilti to
kiems bestijoms, kaip Hitleris 
ir Mussolinis ir atsirasti to
kioms šunvotėms, kaip Lavai, 
Horthy, Smetona, Manner
heim.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo seimas įvyks Chica- 
goje liepos 20. Iki seimo beli
ko truputis daugiau kaip mė
nuo laiko.

Tokioj organizacijoj, kaip 
LDS, seimai esti svarbus įvy
kis. Kaip matyt, kuopos ren
ka delegatus, uoliai ruošiasi 
prie to įvykio.

Tačiau, man atrodo, “Tieso
je” per mažai kalbama apie 
organizacijos problemas. O tų 
problemų yra. Pavyzdžiui, 
kaip sustabdyti labai didelį 
narių nepastovumą — naujų 
gaunama daug, bet beveik 
tiek pat ir išsibraukia.

Arba, štai, karui užėjus, su
sidarė svarbi LDS jaunimo rei
kalais problema. Kaip užpil
dyti vietas tų, kurie tapo pa
šaukti arm i j on?

Reikia nariams patarimų, 
paraginimų ir nurodymų, čia 
darbas organo ir vadovybės.

Seimas, mano supratimu, tu
rėtų prie šių dviejų klausimų 
rimtai apsistoti.

Kas tik ateina iš Hitlerio 
propagandos biuro, tas šventa 
menševikų “Naujienoms.” Da
bar vėl jos gavo iš to biuro 
kokio ten “komiszaro dien
raštį”, b j auroj antį Sovietų Są
jungą, ir talpina. (“N.” birž. 
11 d.)

Ar jos gali patikrinti ir įro
dyti, jog tam “dienraštyje” 
yra nors krislelis tiesos? Ne
gali patikrinti ir įrodyti, bet 
kadangi gavo nuo hitlerinin
kų, tai joms ir šventa tiesa.

Mūsų valdžia savo globoje 
turi šimtus tūkstančių bu
šelių kviečių ir milijonus 
bundulių m e d v i 1 nes. Tas 
maistas ir ta medžiaga kir- 
myja, bet žmonės prieiti prie 
jų negali.

Valdžiai uždrausta kviečius 
ir medvilnę parduoti. Kongre
sas neleidžia. Tai, girdi, nu
muštų farmų produktų kai
nas!

Tai dar viena didžiulė be
protystė šioj kapitalistinėje 
ekonomijoje.

Tasai juodašimtis Vonsiac- 
kis pasirodo daug didesnis 
griešninkas, negu buvo many
ta. Jis yra naciu ir japonų šni
pu.

Taip jį apkaltino federalė 
džiūrė. Su juo suareštuoti ir

AMERIKOS LAKŪNAI ATAKAVO NACIUS PRIE JUOD. JŪROS
E}

JAPONAI IŠKĖLĖ SAVO 
KARIUOMENĘ Į TŪLAS 

ALKI U SALAS
Washington. — Nedideli

būriai japonų kariuomenės 
išsikėlė į Attu salą ir kari
niai Japonijos laivai at
plaukė į Kiška salos uostą, 
vakariniame gale Aleutų sa- 

,lų virtinės, kuri yra nusi- 
, driekus per 1,500 mylių į 
vakarų pietus nuo Alaskos. 
Aleutų salos priklauso Jun
gtinėms Valstijoms.

, Amerikos orlaiviai išmu
šė japonus iš apgyventų vie
tų Attu ir Kiška salose. At
tu saloje buvo 75 gyvento
jai ir maža radijo stotis. 
Vienintelis svarbesnis daly

kas Kiškoje tai prieplauka, 
kurią, sakoma, japonai ga
lėtų panaudot, kaip savo 
laivyno stotį, prieš sovieti
nes Komandorski salas ar 
Sibirą.

Berlyno spauda paskelbė 
japonų pranešimą, kad jie, 
girdi, iškėlę savo kariuome
nę į dvi svarbiausias Aleu
tų salas — Unalaska ir Un- 
imaką. — Šis pranešimas 
nepatvirtintas.

. .Unalaskoj yra Dutch Har
bor laivyno ir lėktuvų sto
vykla.

RAUDONOJI ARMIJA ĮNIRTUSIAI KONTRATA
KUOJA NACIUS CHARKOVO FRONTE

M,askva. — Sovietų armi
jos, padrąsintos Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos pasiža
dėjimais atidaryti antrą 
frontą, įnirtusiai kontr-ata- 
kuoja besiveržančius pir
myn vokiečius Charkovo 
srityje, kaip teigė Associa
ted Press, amerikiečių ži
nių agentūra, šeštadienį.

Sevastopolio fronte so
vietinės jėgos sunaikino dar 
50 nacių tankų ir sužeidė 
tuziną kitų; sudaužė dešimt 
baterijų vokiečių kanuolių.

Charkovo fronte So v i e-

Japonai Kenčia Didžius 
Nuostolius Chinijoj
Chungking, Chinija. — 

Japonai užėmė Chuhsien 
miestą, rytinėje Chinijos 
provincijoje Chekiange; į- 
siveržė į Changshan ir Kia- 
ngshan miestus ir varosi 
pirmyn į rytus linkui Ying-

I tun. •
Bet chinai atėmė iš japo

nų Pukiang ir Iwu miestus 
ir apgulė priešus Tungyang 
mieste.

Pirm negu chinai pasi
traukė iš Chuhsieno, jie už- 
imušė bei sunkiai sužeidė 18 
tūkstančių japonų. .

Amerikos Parama Fran-* . *

cūzam Šiaur. Afrikoj
Washington. — Iš Ame

rikos vėl bus pradėta ga
bent kuras, maistas ir dra
bužiai į Prancūzų Šiaurinę 
Afriką. Šios šalies valdinin
kai tikisi palaikyt tenaiti- 
nius francūzus nuo pasvi
rimo į fašistų Ašį.

apkaltinti dar penki nacių 
šnipai.

Kadaise Tysliava rašė, kad 
prie Vonsiackio “partijos” 
priklauso ir keletas lietuvių.

Aišku, kad Tysliava žino 
tuos lietuvius. Jie turėtų būti 
paskelbti viešai, - idant mūsų 
visuomenė juos žinotų, ir nuo 
jų apsisaugotų. Tie judošiai 
gali įvelti į nacių ir japonų 
žabangus visai nekaltus lietu
vius.

tai sunaikino 60 nacių tan
kų tik viename mūšyje.

Pora dienų pirmiau So
vietų lakūnai supleškino 35 
vokiečių tankus, 63 kanuo- 
les, 333 trokus, automobi
lius ir vežimus su vokiečių 
kareiviais, ginklais jr amu
nicija ir 74 geležinkelio va
gonus.

Raudonoji Armija, kontr
atakuodama nacius Charko
vo fronte, daugumoje vie
tų atmušė juos, o kai kur 
įvarė kylius į hitlerininkų 
linijas.

Sovietai Atmetė Atgal 
Nacius Prie Charkovo

Maskva, birž. 14. — So
vietų jėgos įnirtusiai kontr
atakavo vokiečius, atmušė 
pačią šturmingiausią šie
metinę hitlerininkų ofensy- 
vą ir atmetė juos atgal į 
pietus nuo Charkovo. Rau
donarmiečiai užmušė tūks
tančius nacių ir sunaikino 
ištisas eiles jų tankų.
. (Berlin. — Naciai skel
bia, kad jie atėmę iš Sovie
tų vieną Doneco upės tiltą. 
Bet niekas nepatvirtina šio 
jų skelbimo.)

Sevastopolio Linijos 
Laikosi Kaip Mūras
Maskva. — Vokiečiai da

rė desperatiškas kartotinas 
atakas prieš Sevastopolį, 
ypač iš šiaurių pusės. Bet 
raudonarmiečiai to miesto 
gynėjai atmušė priešų štur- 
mavimus; patys nepasi
traukė nė vienos pėdos at
gal ir ugningai atakavo na
cius, per dieną užmušdami 
dar tūkstančius jų.

Hitlerininkam dar niekur 
nepavyko įkelt koją į sovie
tinius Sevastopolio aptvir- 

. tinimus.
Skaičiuojama, jog per 

paskutines penkias dienas 
prie Sevastopolio tapo už
mušta 25,000 nacių ir su
keista 75,000.

AMERIKOS ORLAIVIAI BOMBARDAVO NACIU 
ŽIBALA RUMUNIJOJ IR VOKIEČIU UŽIMTUS 

UOSTUS PRIE JUODOSIOS JŪROS
London. — Pranešama iš 

Turkijos, kad būrys didžiu- 
. lių keturmotorinių Ameri
kos bombanešiįi, vairuojami 
amerikiečių lakūnų, sėk
mingai bombardavo Rumu
nijos žibalo šaltinius ir fa
brikus. — Tuom žibalu 
naudojasi naciai.

Rombiniai Amerikos or
laiviai taipgi atakavo vo
kiečių užimtas Juodosios 
Jūros uostus Odessa ir Ni
kolajevą.

šeši iki septynių iš tų or
laivių su apie 60 lakūnų 
buvo priversti nusileist 
Turkijoj. Jie tapo sulaikyti 
Turkijoj, kaip bepusiškoj

šalyj, pagal tarptautinius 
įstatymus.

Trys Amerikos orlaiviai 
todėl nusileido ten, kad iš
sibaigė jų gazolinas. Kitus 
tris ar keturius privertė 
nusileist turkai, šaudydami 
iš priešorlaivinių kanuolių, 
ir greitieji nacių kovos lėk
tuvai, kurie vijosi šiuos 
amerikinius orlaivius.

Vichy, Francija. — Sa
koma, kad būrys bombinių 
Amerikos orlaivių stengėsi 
pasiekt Sevastopolį, Sovie
tinį Juodosios Jūros uostą, 
apgultą vokiečių, bet, girdi, 
nacių lėktuvai nuviję juos 
šalin.

Lietuvos Jaunuoliai Bėga 
Į Miškus; Organizuojasi 
Nauji Partizanų Būriai

Buvęs Smetonos Dešinė Ranka, Germantas Meš
kauskas Dabar Veikia Kaip Šlykščiausias Nacių 

Įrankis Prieš Lietuvybę ir Išgamiškai 
Slopina Lietuviškas Mokyklas

Daug Pabėgusių Vokiečių Kareivių Slapstosi Lietuvos Miš
kuose ir Dažnai Susikerta su Hitlerio Kariu omen 2

Rašo JONAS ŠIMKUS 
Bevielinė Telegrama.

MASKVA, birž. 9 (Incontnews). — Naujausios ži
nios iš Lietuvos rodo, kad vokiečiai ir toliau grobia 
Lietuvos nuosavybę ir gabena tinkamus darbui jos gy
ventojus į Vokietiją.

Jauni lietuviai bėga į miškus ir organizuojasi nauji 
būriai partizanų kovotojų.

Gana įdomu, jog tuose pat miškuose slapstosi ir 
daugelis pabėgėlių iš vokiečių armijos, ir jau įvyko 
tankių susikirtimų tarp jų ir reguliarės vokiečių ka
riuomenės. Buvo tikrai didelis mūšis tarp vokiečių pa
bėgėlių ir reguliarių karių miške arti Anykščių, ir aš 
esu gavęs smulkmenišką pranešimą apie tą mūšį.

Vokiečiai dabar paskyrė švietimo patarėju German
tą Meškauską, vieną iš šlykščiausių pardavikų lietuvių 
tautos, kuris andai buvo dešinioji Smetonos ranka ir 
policijos šnipų superintendentas. Jis elgiasi kaip niek
šas išgama, su bestijiška piktybe prieš lietuviškas mo
kyklas.

Kelos dienos atgal jis pavarė iš vietų apie šimtą mo
kytojų todėl, kad jie neprivertė savo mokinius sveikint 
vienas kitą su “Heil Hitler!”

Kai kurie iš tų mokytojų jau tapo areštuoti ir Vo
kietijon išsiųsti.

Savo įsakyme nr. 5 Germantas reikalauja, kad mo
kytojai “skiepytų savo mokiniams nacišką kultūrą 
plačiu mastu.” Tatai reiškia nei daugiau nei mažiau, 
kaip vokietinimą mūsų jaunuolių.

Germantas grūmoja tuojaus pavaryt ir nubaust 
kiekvieną tokį mokytoją, kuris nevykdytų šio įsakymo. 
Tačiau mokytojai nevykdė to įsakymo ir nieko bend
ra nenori turėti su tais, kurie stengiasi suvokietint lie
tuviškas mokyklas ir įvest jose fašistines idėjas.
Generalis vokiečių komisaras Rentelen’as įgaliojo 

Germantą paskelbt verstiną mokyklų uždarymą po ge
gužės 15 d., kad pasiųst mokyklų vaikus į laukus dirb
ti.

Taip hitlerininkai mūsų krašto okupantai smogia ne 
tik suaugusiem, bet ir Lietuvos vaikam.

Naciai Nužudė 258 
Žydus Berlyne

Stockholm, Šved. — Pra

nešama, kad hitlerininkai 
Berlyne gegužės 28 d. su
šaudė 258 žydus už tai, kad 
žydai, girdi, padarę sąmok
slą susprogdint prieš-sovie- 
Hnę nacių parodą.

AMERIKIEČIAI NUSKAN
DINO 15 JAPONĘ LAIVĘ 

KORALĘ JŪROJE
Washinton. Didžiame mū

šyje Koralų Jūroje Ameri
kos laivyno jėgos nuskandi
no 15 karinių Japonijos lai
vų, tarp kurių buvo didelis 
naujas lėktuvų išvežiotojas 
ir keturi šarvuotlaiviai. Be 
to, amerikiečiai sužeidė 
daugiau kaip 20 japonų lai
vu.

Amerika tame mūšyje ne
teko lėktuvlaivio “Lexingto- 
no”, vieno naikintuvo ir 
vieno žibalinio laivo. 92 
procentai visų “Lexingto- 
no” jūreivių tapo išgelbėti.

Koralų Jūros mūšis pra
sidėjo pabaigoj kovo ir už
sibaigė pradžioj gegužės

mėn. Kariniais slaptybės 
sumetimais, buvo iki šiol 
sulaikytos žinios apie to mū
šio pasekmes.

. Jūrų mūšyje ties Midway 
sala Amerikos laivynas nu
skandino tris iki keturių 
Japonijos lėktųvlaivių, ne
skaitant kitų priešo nuos

tolių.
Koralų Jūros ir Midway 

mūšiuose amerikiečiai su
naikino bei sunkiai sužeidė 
tiek Japonijos laivų, kad 
dabar, sakoma, jau susily
gino Amerikos laivyno jė
gos su Japonijos jūrinėmis 

j jėgomis Ramiajame Vande
nyne.

PREZIDENTAS ŠAUKIA PR ĮSTATYT SENĄ 
GUMį! GAZOLINO STOTIS

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į Amerikos žmones rinkt 
senus bei atliekamus gumi
nius (robinius) daiktus ir 
parduot juos po centą už 
svarą artimiausioms gazoli
no stotims tarp birželio 15 
ir 30 d. Tie gumos laužai 
bus iš stočių paimti kari
niams reikalams. * •

Prezidentas taip pat ra
gino automobilistus ma
žiau ir lėčiau važinėti ir tuo 
būdu taupyti gumą. Prez. 
Rooseveltas sakė:

“Kai bus surinkta sena 
guma, mes žinosime, kiek 
mes turime jau pavartotos 
gumos, ir atitinkamai dary* 
sime savo planus. Viename 
dalyke jūs galite būti tikri 
— mes pasirūpinsime įgyti 
užtenkamai gumos, kad ga
lėtume pristatyt orlaivių 
bombarduot Tokio (Japoni
jos sostinę) ir Berlyną; 
mes žiūrėsime, kad būtų 
gana gumos būdavot tankus 
ir jais triuškint priešus, kur 
tik mes juos užtiksime, ir 
laimėt šį karą.

Milžiniškas, Įspūdin
giausias New Yorko 

Karinis Paradas

Dar Tūkstančiai Ameri 
kos Kariuomenės At

plaukė Airijon
New York. — Didžiau

siame iš visų kariniame pa
rade “New Yorkas Kare” 
maršavo pusė miliono ka
riškių ir civilių žmonių, 
praeitą šeštadienį; o para
dą stebėjo pustrečio milio
no newyorkiečių.

Paradas prasidėjo 10:40 
vai. dieną ir tęsėsi iki vė
lumos.

x Milionai žmonių entuzi
astiškai, su pasigerėjimu ir 
pasididžiavimu sveikino 
maršuojančią Jungt. Vals
tijų kariuomenę, jūreivius 
ir marininkus su tankais, 
kanuolėmis ir kitais pabū
klais. Virš parado skraidė 
kariniai orlaiviai.
Parade buvo 300 flotų, ku

rie vaizdavo kovą prieš pa
baisas Hitlerį, Japoniją ir 
Mussolinį. Darbininkų or
ganizacijų f lotai maršavo 
su obalsiu “Atidaryt Antrą 
Frontą” prieš Hitlerį Eu
ropoj. Vienas įspūdingiau
sių flotų tai buvo Sovietų 
Sąjungos. Paradavo ir so
vietiniai jūreiviai.

, Sovietinis parado skyrius 
.ir stambi uniformuota gru
pė pažangių lietuvių mergi
nų, moterų ir vyrų buvo 
karštai sveikinama stebėto
jų-

Šiaurinė Airija. — Nauji 
tūkstančiai Jungtinių Vals
tijų kariuomenės atplaukė 
į šiaurinę Airiją su tankais 
ir kitais ofensyvos ginklais. 
Šiuo kartu atvyko daugiau 
Amerikos karių, negu, bet 
kada pirmiau. Jokio nelai
mingo nuotikio nebuvo jų 
kelionėje per Atlanto Van
denyną.

Maršavo įvairių tautų 
grupės, net prieš-fašisti- 
niai vokiečiai ir italai.

Virš parado vyriausio 
stebėjimo stando prie cen- 
tralinio Viešojo Knygyno, 
42nd St. ir Fifth Ave., ple
vėsavo vėliavos Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Chinijos. Ant 
šio stando buvo Jungtinių 
Valstijų vicc-prezidentas 
Wallace, Filipinų preziden
tas Manuel Quezon, Grai
kijos karalius Jurgis II, 
Amerikos generolas H. A. 
Drum, N. Y. valstijos gu
bernatorius Lehman, įvai
rių Jungtinių Tautų atsto
vai ir kt.

Maskva. — Prezidentas 
Rooseveltas telegrama dė
kojo Stalinui už Molotovo 
atsiuntimą į Ameriką.
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toms, bet visam laisvę ir taiką mylinčiam 
pasauliui. Jo kelionė ne tik pastatė karo 
laimėjimą aiškioje šviesoje, bet podraug 
ji pastatė prieš pasaulį atvaizdą (kad ir 
ne visai pilną) pokarines padėties, kai 
Jungtinės Tautos sumuš savo bendrą 
priešą.

O tai yra labai svarbu! Nes tas suteiks 
kovojančioms prieš Hitlerį ir jo geng- 
steriškus sėbrus tautoms daugiau įkvė
pimo ir drąsos juo greičiau sumušti prie
šą, nes tas užartavos visus anti-fašistus 
didesniu pasirįžimu, nes tas suvienys vi
są laisvę mylintį pasaulį labiau aukotis 
kovai už šviesesnį rytojų, kuris tapo pa
statytas aiškesnėje perspektyvoje.

Nereikia nei aiškinti,'kad po šitų susi
tarimų, neužilgo mes matysime didesnius 
veiksmus visuose svarbesniuose frontuo
se.

Amerikiečių Heroj izmas
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Užtikrinti Taiką ir Saugumą 
Laisvę Mylintiems Žmonėms

Per arti stovime prie didžiulio dalyko, 
kad galėtume jį pilnai pamatyti, suprasti 
ir įvertinti. Tik su laiku, tik einant die
noms, savaitėms ir mėnesiams mes galė
sime jį labiau įvertinti, labiau suprasti, 
aiškiau pamatyti jo visame didume, vi
same pilnume.

Mes kalbame apie tai, kas gegužės 26 
dieną buvo padalyta Londone ir apie 
tai, kas buvo padaryta Washingtone tarp 
gegužės 29 ir birželio 4 dd. Kalbame apie 

4 Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ko
misaro Molotovo vizitus Londone ir Wa
shingtone, — apie vizitus ir jų reikšmę, 
jų pasekmes.

Ir kai mes kalbame apie tuos dalykus, 
mums vyriausiai rūpi, kas ir kaip tuo 
viskuo palies mūsų krašto, Jungtinių 
Valstijų, interesus, jųjų ateitį. Nedve
jojančiai galime pasakyti, kad šis mo
mentas yra vienas didžiausiųjų momen
tų Jungtinėms Valstijoms ir, žinoma, vi
soms Jungtinėms Tautoms, ir visam lais
vę mylinčiam pasauliui.

Trumpai suėmus, sekami yra svar
biausieji didžiausios reikšmės punktai, 
liečią mūsų kraštą, Tarybų Sąjungą ir 
visą pasaulį:

1. Amerika ir Tarybų Sąjunga priėjo 
pilno susipratimo dėl atidarymo antrojo 
fronto Europoje 1942 metais.

2. Jungtinės Valstijos padidins teikimą 
karinės paramos — orlaivių, tankų, ir 
11. — Tarybų Sąjungai bendram prie
šui mušti.

3. Tarybų vyriausybė ir Amerikos vy
riausybė priėjo bendro susitarimo dėl 
pokarinio persitvarkymo, dėl taikos at- 
steigimo, dėl užtikrinimo taikos ir sau
gumo visiems laisvę mylintiems žmo
nėms, visoms laisvę ir taiką mylinčioms 
tautoms.

4. Amerika su Tarybų Sąjunga susi
tarė dėl palaikymo tarpusavinių glau
desnių ir draugiškesnių santykių, glau
desnės kooperacijos.

Sunku čia atpasakot svarbą to tarp
tautinių dalykų plėtojimosi, kuris iš
plauks iš šitų susitarimų. Jie, kaip sa
kėme, perdideli dabar pilnai išaiškinti. 
Tik ateitis parodys to visko didumą ir 
svarbą.

Atsiminkime: dvi didžiausios pasauly
je jėgos, dvi didžiausios valstybės susi
tarė sunaikinti Hitlerį ir jo gengsteriš- 
kus sėbrus, ir ant karo griuvėsių atsta
tyti pasaulį, — pasaulį, kuris užkirstų 
kelią toms skerdynėms, kokių mes esa
me liudininkai!

Bet tai ne viskas.
Jeigu Tarybų vyriausybė su Amerikos 

prezidentu susitarė, be specijalių paktų 
sudarymo, tai Anglijos ir Tarybų Są
jungos bendro apsigynimo paktas, pa
darytas 20-čiai metų, turi nei kiek ne 
mažesnės reikšmės Hitleriui ir jo geng- 
steriams sumušti ir pasauliui atstatyti. 
Reikia nepamiršti, kad tasai Tarybų- 
anglų paktas buvo padarytas ne be 
Roosevelto žinios. Prezidentas buvo in
formuotas apie viską pirmiau, negu pak
tas buvo pasirašytas. Vadinasi, visos 
trys valstybės — Anglija, Amerika ir 
Tarybų Sąjunga, — tarėsi ir priėjo ben
dros išvados, kad hitlerizmas turi būti 
sunaikintas dar šiemet, kad pokarinis 
pasaulis turės būti atsteigtas naujais 
pagrindais, prisilaikant Atlanto Čarte- 
rio.

Kitais žodžiais, Molotovo kelionė Lon
done ir Washingtone buvo vaisinga ir di
džiai naudinga ne tik Jungtinėms Tau-

0 Ką Daro Darbininkai?
Ne pas vieną protaujantį asmenį, be 

abejo, kyla šis klausimas: Tarybų Są
junga, Anglija ir Amerika priėjo bend
rų išvadų dėl bendro priešo sumušimo, 
dėl pokarinio pasaulio atstatymo. Tas 
gerai. Tai yra puiku! Bet ką gi daro ši
tų trijų kraštų darbininkai? Kodėl jie 
nesudaro bendro fronto, bendro susita
rimo priešui sumušti? r

Iš tikrųjų, šis klausimas turi didžiu
lės svarbos, bet jis dar vis neišrištas, vis 
vilkinamas.

Tiesa, Tarybų Sąjungos ir Didžiosios 
Britanijos organizuoti darbininkai jau 
susitarė, — prieš keletą mėnesių sutar
tis buvo pasauliui paskelbta. Bet kaip y- 
ra su Amerikos organizuotais darbinin
kais? Kaip su ADF? Kaip su CIO?

Anglijos darbininkai supranta tokios 
tarptautinės vienybės reikšmę. Jie pri
siuntė Amerikon savo veikėją, Sir Wal
ter Citrine, kuris čia važinėja ir tariasi 
su organizuotų darbininkų pareigūnais, 
akstindamas juos vienytis, prisidėti prie 
tos sutarties, kurią Tarybų ir Anglų or
ganizuotų darbininkų vadai yra pada
rę.

Mes manome, tokiam žygiui laikas yra 
pilnai pribrendęs. Mes manome, nevilki
nant CIO ir ADF vadai turėtų rimtai 
tuo susirūpinti.

Juo greičiau, tuo geriau!

Baisios Žmonių Žudynės Lietuvoj
United Press korespondentas Mr. Jo

seph W. Grigg rašo iš Londono apie bai
siausias nacių fašistų žudynes pavergto
se šalyse ir Lietuvoj. Lenkijoj ir Sovietų 
Sąjungos okupuotoj dalyj hitlerininkai 
išžudė 200,000 žmonių, kuriuos jie pa
skelbė “žydais” — rašo Mr. Grigg, kuris 
ilgai buvo Vokietijoj ir jos pavergtuose 
kraštuose.

Per mėnesį laiko hitlerinių- 
k a i suima apie 20 tūkstančių žy
dų tautybės žmonių ir siunčia į ghettos 
logerius. Vienas iš didžiausių žydų žu
dymų Hitlerio “S. S.” govėdų buvo su
rengtas Latvijoj, vasarą, 1941 metais. 
Mr. Grigg rašo, kad ten naciai išžudė iki 
56,000 vyrų, moterų ir vaikų žydų tau
tybės. Vokietijoj net judžių filmose bu
vo rodoma, kaip Rygos gatvėse masiniai 
žudė žmones. Visi žudeikos buvo su vo
kiečių plieno kepurėmis ir uniformomis. 
Naciai tas žudynes pridengė aiškinimais, 
būk tai latviai žudė žydus.

Lietuvoj mažų mažiausiai 30,000 žydų 
tautybės žmonių išžudė. Razbaininkų 
pulkus atgabeno iš Lenkijos, kurie jau 
ten turėjo didelio patyrimo žmonių žu
dyme, ir pradėjo “generalį valymą.” Iš
tisų miestelių ir sodžių gyventojai buvo 
išvaryti į laukus, priversti išsikasti duo
bes ir ten iš kulkasvaidžių išžudyti. Vie
name mieste naciai išžudė per 8,000 
žmonių.

Sakoma, kad Kaune taip baisios žu
dynės buvo, kad tam bažnyčia ir katali
kai pasipriešino.

Kijeve, Sovietų Ukrainoj, naciai ir 
rumunai buvo surengę baisias žudynes, 
kurios tęsėsi kelias dienas. (Sovietų da
viniais, Kijeve fašistai nužudė iki 54,000 
žmonių.) Mr. Grigg rašo, kad vienas vo
kiečių budelis - karys gyrėsi, kad jis 
Kijeve tik per vieną naktį sušaudęs 37 
žmones. Lenkijoj fašistai išteriojo apie 
80,000 žmonių per trumpą laiką.

Taip budeliškai fašistai naikina pa
vergtų kraštų žmones. Žinoma, labai 
daug nukenčia žydai, bet fašistai naiki
na ir kitų tautybių žmones, kas tik nei
na su jais.

Leitenantas-generolas Brehon B. Somervell Anglijoje, kur jis tarėsi svarbiais karo 
klausimais; Amerikos jūreivis Londone jam saliutuoja, o generolas atsako tuo
patim.

Prezidentas Rooseveltas pa
pasakojo apie du heroj izmo 

įvykiu.
Prezidentas Rooseveltas, 

savo neseniai paduotoj ra
dio kalboj, papasakojo apie 
du herojizmo įvykius. “Šie 
įvykiai,” jis sakė, “neišimti
ni. Jie yra tipingi pavyz
džiai herojizmo ir gabumo.”
Lt. Commander Corydon 

N. Wassell
Vienas įvykis yra apie 60 

metų misijonierių, kuris y- 
ra gerai žinomas savo dar
buose Kinijoje. Dr. Cory
don N. Wassell. Kada karas 
prasidėjo Pacifike, šis žmo
gus, “kuris yra labai kuk
lus,” pareiškė prezidentas, 
įstojo į Suv. Vai. ginkluotas 
jėgas, ir jis buvo paskirtas 
Lt. Commander laivyne. 
“Dr. Wassell buvo paskirtas 
į Javą, prižiūrėti sužeistuo
sius kruizeriuose Houston 
ir Marblehead, kurie daly
vavo sunkioje kovoje Javos 
jūrose.

“Kada japonai pradėjo 
stumtis per salą, buvo nu
tarta evakuoti kuo dau
giausia sužeistųjų į Aus
traliją. Bet apie 12 buvo 
taip sunkiai sužeisti, kad 
negalima buvo jų pajudinti. 
Dr. Wassell pasiliko su 
jais, žinodamas, kad jis ga
li patekti į nelaisvę. Jis vis
gi nusprendė bandyti tuos 
vyrus kaip nors iš Javos iš
nešti. Jis užklausė jų, ar 
jie rizikuotų tokią kelionę 
ir kiekvienas sutiko.

“Jis pirmiausia turėjo 
juos pristatyti prie jūros 
kranto, apie 50 mylių tolio. 
Jis turėjo pats padaryti ne
štuvus. Tų vyrų kančios bu
vo baisios, bet Dr. Wassell 
juos palaikė gyvais savo ga
bumu ir inspiravo savo pa
siryžimu.

“Oficialiame pranešime 
.buvo pasakyta, kad Dr. 
Wassell’io pasišventimas sa
vo būreliui buvo “panašus 
į Kristaus.”
• “Jis išplaukė su savo bū
reliu, mažame olandų lai
velyje. Jie buvo bombarduo
ji ir į juos šaudė iš japonų 
lėktuvų kulkosvaidžiai, bet 
Dr. Wassell išsisaugojo pa
sislėpdamas . mažose įlan
kose.

“Už kelių dienų jis pasie
kė Australiją su sužeistais 
vyrais.

Dr. Wassell’is dabar ne
šioja Laivyno Kryžių.

Lakūnas ir Įgula skraido
mosios tvirtovės (Flying

Fortress)
Apie antrą įvykį prezi

dentas pasakojo sekamai:
“Šį įvykį išgyveno vienas 

iš mūsų armijos Skraidan
čių Tvirtovių vairuotojas ir 
įgula.
, “Bombanešys išskrido iš 
savo bazės kartu su pen
kiais kitais atakuoti japonų 
transportus, kurie pristatė 
kareivius į Filipinus. Pu- 
siaukely vienas motoras su
gedo, ir jie turėjo atsilikti 
nuo kitų. Pataisę motorą, 
jie vėl tęsė kelionę.

“Kaip atskrido į vietą, ki
ti bombanešiai jau buvo 
savo bombas išmetę, ir su
judino japonų “zero lėktu
vus.” 18 iš jų puolė mūsų 
vieną skraidomąją tvirtovę, 
bet mūsų lėktuvas išmetė 
visas savo bombas ant 6 
japonų transportų. Tai bu
vo atliktas įsakymas.

“Kaip bombanešys atsi
suko grįžti atgal į savo ba
zę, jis turėjo kovoti per 75 
mylias su 18 japonų lėktu
vų, 4 puolė iš abiejų pusių, 
ir buvo nušauti. Per šį mū- 
,šį radio operatorius buvo 
užmuštas, inžinieriaus de
šinėj! ranka buvo nušauta, 
ir vienas kulkosvaidininkas 
irgi sužeistas. Tiktai vienas 
vyras paliko, ir jam viena 
ranka buvo sužeista. Bet jis 
narsiai kovojo, ir nušovė 3 
japonų “zero” lėktuvus. 
Vienas bombanešio motoras 
buvo iššautas, gazo tanka 
peršauta, radio ir oksigeno 
sistema visiškai sunaikinta. 
Iš 11 “control cables” tiktai 
4 liko.

Priešakiniai ratai ir svar
busis paskutinis ratas buvo 
sušaudyti:

“Kova tęsėsi ligi japonai 
suvartojo savo visą amuni
ciją ir turėjo grįžti. Mūsų 
bombanešys, visiškai su
šaudytas, grįžo į savo ba
zę. Jo misija buvo įvykdin- 
ta.

“Vardas to narsaus pilo
to yra kapitonas Hewitt F. 
Wheless, S. V. Armijos. Jis 
gyvena Texas valstijoj, Me
nard miestely, — apie 2375 
gyventojų.

“Jam yra paskirtas Ypa
tingo Atsižymėjimo Kry
žius. Aš tikiuosi, kad jis šių 
žodžių klauso.”

Kitą dieną laikraščiai pa
skelbė, • kad kapitonas 
Wheless klausėsi iš Kali
fornijos. FLIS.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:
Pereitais metais man bu

vo pasakyta, kad negaliu 
prašyti antrų popierų, pa
kol nesulauksiu 21 m. am
žiaus, bet neseniai man pra
nešta, kad galiu prašyti an
trų popierų, nors ir nesulau
kęs 21 m. Ar teisybė?

Atsakymas:
Natūralizacijos T a r y ba 

laikė, kad sveturgimis as
muo turėjo sulaukti 21 m. 
pirm negu jis galėjo pra
šyti antrų popierų, bet da
bar nutarus, kad jeigu toks 
asmuo turi pirmas popieras 
dviejų metų senumo, jis ga
li prašyti antrų popierų su
laukęs 20 m. Kaip pirmiau, 
taip ir dabar sveturgimis 
asmuo negali prašyti pirmų 
popierų neturėdamas 18 m.

Klausimas:
Gimiau Europoje. Mano

Skaityk Atsidėjusiai Kny
gas, Brošiūras

Štai “The American Ma
gazine” už birželį paduoda 
sekamą žinutę: “Lumber
jack” fizinės jaunatvės jė
gos dienose —James B. 
Griffith, iš Detroit, Mich., 
80 metų senis, pridavė Am. 
Raudon. Kryžiui 50 sVete- 
rių, kuriuos jis numezgė 
savarankiai.”

Sesutės, jei tas 80 meti
nis senis tokią auką davė 
Am. Raud. Kryžiui, tai 
kiek ir kokią pagalbą mes, 
lietuviai, galėtum suteiki 
saviesiems, kurie taip did
vyriškai kariauja susijungę 
su Raudonąja Armija? 
Kiek? Pas mus kilnaus pa
siryžimo nestokuoja, tik iš
tvermės pritrūksta! Nese
niai Vi du r-vakar.' Valstijų 
lietuvės moterys turėjo di
delę sueigą ir vienbalsiai 
priėmė gerai apgalvotą re
zoliuciją. Ar tuom ir bai
giasi nutarimas? O kaip gi 
su įgyvendinimu tos rezo
liucijos? Čia vėl rytinių 
valstijų moterys sutvėrė 
“Vilnų Fondą” ir pagal iš
galę darbuoajsi; bet nepilnu 
jėgų įtempimu. Milijonai 
jaunų gyvybių jau paauko
ta karo dievaičiui ir galo 
aukų nesimato. Mes gi, lie
tuviai, tik svarstom, galvas 
linguojam ir nutarimus sa
vo sueigose darom; bet į-
kūnyti kilnius, garbingus 
nutarimus — rytojaus die
dai paliekam! Ar ne?

, Per šiuos du paskutinius 
metus tiek gerų knygų, 
brošiūrų: Laisvės, Vilnies
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tėvas mane atsivežė į Suv. 
Valstijas pat kūdikystėje. 
Aš visą laiką gyvenau Čio
nai. Mano tėvas tapo natu- 
ralizuotas 1938 m. Ar aš pi
lietis, ar ne? Jeigu esu pi
lietis, kaip galiu tą faktą į- 
rodyti

Atsakymas:
Taip. Esi pilietis. Įgijai 

pilietybę 1938 m. tėvo natu- 
ralizavimu. Jei reikia turė
ti darodymą, prašyk “cer
tificate or derivative citi
zenship.” Pirmiau asmuo 
turėjo būti 21 m. amžiaus 
gauti tokį certifikatą, bet 
kada Tautybės Įstatymas iš 
1941 m. pradėjo veikti, nėra 
metų apribavimo. Bet ka
dangi dar nesulaukęs 18 m. 
amžiaus, tavo tėvas turės už 
tave pasirašyti ir prisiekti. 
Laikoma, kad asmuo netu
rintis 18 m. amžiaus negali 
imti legalę priesaiką.

Klausimas:
Tapau piliečiu tėvo natu- 

ralizavimu 1937 m., nes 
kaip jis tapo pilietis, aš dar 
nesuėjau į metus, ir aš čia 
legaliai gyvenu ilgiau pen
kis metus, ką įstatymas ta
da reikalavo. Dabar noriu 
apsigyventi kitame mieste, 
noriu dirbti apsaugos pra
monėj. Turėsiu parodyti sa
vo pilietybę. Tėvas nelei
džia imti jo natūralizacijos 
certifikato su savim. Ar ga
liu gauti kopiją certifikato 
arba nufotografuotą kopiją 
vartoti?

Atsakymas:
Ne. Absoliučiai ne! Kopi

ja certifikato duodama tik 
savininkui, kuris šiame at
sitikime, yra tavo tėvas. 
Yra prasižengimas nufoto- 
grafuot natūralizacijos cer
tifikatą, arba-bile kokį na
tūralizacijos dokumentą ir 
kas taip daro, bus sunkiai 
baudžiamas.

FLIS

ir Šviesos redakcijų atspau
sdinta — o kiek jų išplatin
ta, išparduota? Sesutės, ne
gana, kad tu įsigijai knygą 
ar brošiūraitę ir ją perskai
tai. O ar pastebėjai, kad 
tavo draugė, pažįstama ne
tik kad neskaitė tųjų bro
šiūrų, bet net nei nežino, 
kad nūdienos klausimais y- 
ra visokiaropo turinio at
spausdinta knygų, brošiū
rų.

Tai tavo, sesute, šventa 
pareiga daboti, kad tos ta
vo draugės, pažįstamos bū
tinai įsigytų tas išleistas 
knygas, brošiūras ir įsigi- 
jusios jas perskaitytų aty- 
džiai. Dargi štai ką pastebė
jau, kad labai didelis skait
lius prenumeratorių laikra
ščio tik paviršutiniai laikra
ščius peržvelgia, bet aty- 
džiai neperskaito. Tas tikrai 
labai negerai.

Broliai ir sesės! Jei jau 
ant tiek sugebėjai suprasti 
apie svarbą spaudos, ir už
siprenumeravai laikraštį, 
tai būtinai turi atydžiai jį 
skaityti, ištisai, nuo pirmo 
puslapio iki paskutinio.-

Dar sykį sakau tau, brol 
ir sese, skaityk ištisai laik
raščius, knygas ir brošiūras 
išleistas ‘Laisvės ir Vilnies.

Dr. A. L. Graičiūnas
P. S. Gegužės mėnesį ap-

laikiau septynis (7) laiškus, 
kur ragina mane rašyti 
tankiau į pažangius laikraš
čius — tą aš ir darau, mar 
no mylimieji broliai ir se
sės.
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Memorial Dieną Washingtone prezidentas Rooseveltas stebėjo Amerikos karines 
jėgas, maršuojančias Washingtone. Su juo iš kairės j dešinę: Anglijos generolas 
Sir John Dili, Amerikos gen. Marshall ir admirolas King.

Besėdint Prie Jūros 
Po Medžiu

TRUMPAI IR STORAI

Ką duosit...
Kaip tik pasibaigė pirma

sis pasaulio karas, įvairių 
tikybų kunigai bendrai į- 
dėjo į dienraščius didelį sa
vo apsigarsinimą:

“We helped you win the 
war — what are you going 
to do for us?” (Mes pa- 
gelbėjom jums išlaimėti ka
rą, — ką dabar jūs duosite 
mums?)

Šiandien, einant antram 
karui, nemažai kunigų yra,, 
ką nepagelbsti karą išlai
mėti. Kai kurie kunigai ir 
nekunigai yra dorovės 
“kvislingai,” mokina nenie
kinti, nešmeižti nacių, ne
žadėti vokiečius nubausti po 
karui už jų žiaurumą, už 
terorą .
Vilniaus nacių “simpatija” 

Amerikai
Visų trijų rūšių fašistų 

lietuvių laikraščiuose nese
niai patilpo tokia žinia, ku
rią verta užrekorduoti, nes 
ją reikės atsiminti ir vė
liau. Štai ji:

“ ‘Wilnaer Zeitung’ pra
neša, kad Vilniaus vokiečių 
knygyno patalpose esanti 
surengta specialė paroda, 
vaizduojanti Amerikos gy
venimą. Amerika esanti 
vaizduojama kaip ‘neribotų 
galimumų šalis.’ Iš to ma
tyt, kad Lietuvos žmonės 
turi didelių simpatijų A- 
merikai.”

Taigi, taigi!...
Naciai surengė simpati

jos parodą Amerikai, savo 
priešui, kurio laivus su kro
viniais skandina ir žada dar 
praplėsti tą “simpatiją.” Tie 
mūsų fašistai redaktoriai, 
.turbut, galvų tuštybės pa
rodą rengia, kad šitokias 
kvailybes, per Lisaboną ga
vę, skelbia savo skaityto
jams, dar savotiškai sure
dagavę, kad pasirodžius di
desniais melagiais.

Leland Stowe —
Nuvažiavęs į Sovietų Są

jungą, rašo korespondenci
joj savo samdytojams lei
dėjams:

“Jūs pastebėsit, kaip gerai 
apsirėdę, dikti ir sveiki ru
sai kariai. Jie nesijaudina. 
Niekas tų žmonių, civilių 
ar kareivių, rodos, neturi 
nerviškumo ... kaimiečiai 
nervus turi paslėpę giliai. 
Atvažiavę į Maskvą, mes 
taip pat nematom jokio ne
ramumo, jaudinimosi... Rus
sians keep /Smiling... Jie 
pasitiki savimi... Jų links
mumas turi galę užkrėsti 
kitus. Jų kūnai yra pasigė- 
rėjančiai tvirti. Ilgas laikas, 
kada tai esu matęs kitur. 
Nemačiau to po Graikijos.”

Ponas Stowe, po Graiki
jos karui važinėjo dar po 
Azijos karo laukus. Bet tik 
Sovietuose matęs tokį pat

drąsumą ir dvasios sveiku
mą, kokį pirma matęs 
Graikijoj. Bet graikams ne
buvo progos atsilaikyt prieš 
didžiąją agresorių šalį. So
vietų žmonės žino, kad jie 
galėjo atsilaikyti jau beveik 
per metus laiko. Jie žino, 
kad nugalės niekingus už
puolikus, su pagelba kitų 
tautų, kurios pavergtos, ar
ba pavergiamos, bet nepa
siduoda naciams.
Lenkas karys nusistebėjo
Hitlerio armijos karys 

lenkas patekęs į Sovietų ne
laisvę nusistebėjo: “kaip 
čia kareiviai gražiai apsi
rėdę...’ O mums pasakojo, 
kad apiplyšę, neturi mandie- 
rų... išbadėję...”

Taigi ką lietuviai atgalei- 
viai rašė apie apiplyšimą 
raudonosios armijos 1940- 
41 metais, tai buvo nacių 
organizuota propaganda... 
Aš manydavau, kad lietu
viai tokių kvailų pasakų 
pirma neišsimislydavo.
Geras valdžios darbas — 
Browderio paliuosavimas
Nėr abejonės, kad tai ge

ras, išmintingas darbas. 
Tai parodymas, kad demo
kratija gali gyvuot...

Komunistai yra seniausi 
fašizmo priešai, yra taip 
pat ir didžiausi priešai. 
Browderis yra vienas iš jų 
labiausiai nenuilstančių ko
votojų prieš tą agresyviš- 
kąją ir pavergėjiškąją 
niekšybę, kuri vadinas fa
šizmu ir nacizmu. Kad val
džia jį paleido, panaikino 
bausmę, tai iš to galima da
ryt išvadą, jog ji tiki į ko
vą prieš fašizmą, ir jeigu 
ne visiškai stengsis jį su
triuškinti, tai tikrai triuš
kins jo agresyviškąją dalį 
— išdaužys fašizmui dantis, 
kad jie daugiau neišdygtų!

Vienok valdžia dar du da
lyku turi padaryt demokra
tijos namuose: (1) sustab
dyt daužymą Komunistų 
Partijos; (2) išvaryt iš de
mokratijos seklyčios purvi
nas politikos kiaules, ku
rios panaikino Komunistų 
Partijos teises dalyvauti 
valdiškuose rinkimuose ke
liose valstybėse. Pennsylva- 
nijoj tas padaryta visai ne
seniai. New Yorke daroma. 
Kalifornijoj seniai padary
ta. Ten darbininkai reika
lauja sugrąžinti tas teises. 
Federalė valdžia turi išlai
kyt tas teises pagal konsti
tuciją, ne pagal valstybių 
ribas.
“Karą pinigais neišlaimesi”

Taip kartą pasakyta per 
radiją. Kartą parašyta laik
raštyje. Sakytum, keista tat 
girdėti Amerikoj, kur iš se
novės doleris paskilbęs kaip 
visagalis. Bet taip pasaky

ta, kalbant apie tautos (vi
suomenės) vienybę, būtinai 
reikalingą karo vedimui iki 
išlaimėjimo. Tai tikra tiesa 
pasakyta. Gali bilionus do
lerių mest, bet jeigu visuo
menėje nebus susiklausymo, 
jei bus erzatis, jei vienų 
pelnas didės, o kitų uždar
biai bus mažinami, jei uni
jos bus grasinamos išnaiki
nimu, o trustai augs, kaip 
auga į milžinus, jei grasins, 
kad “Sales tax” bus įvesta, 
iš darbininkų uždarbių bus 
atitraukiama dalis pinigų 
“defense bonds” pirkimui 
(pirkimui per prievartą), 
jei vieni kitus išmislios pen
ktąja ir šeštąja kolona ir 
nacių propoganda laisvai 
ateis į Ameriką, kad pa
tilptų čia lietuviškoj, len
kiškoj, itališkoj ir k. spau
doj ir paskui valdžia tą 
“foreignerių” spaudą už
darys už tai, jei valdininkai 
oficialiuose viešuose pra
nešimuose vienas kitą kriti
kuos — vienu žodžiu, jei 
nebus sutarimo ir nebus da
roma taip, kad sutarimas 
galėtų įvykti, tai joki bilijo
nai karo neišlaimės. Bai
su! Prie to dar neinama. 
Prezidentas pradėjo gydyt 
demokratiją, p a 1 i u o s avo 
Browderį.Tai dideli piliečiai 
už tai prieš jį lermą kelia, 
kaip žįsys Romoje.

šiuos žodžius rašau sėdėda
mas prie jūros, po dideliu, la
puotu medžiu, tartum po liet
sargiu. Iš vienos pusės jūra, 
o iš kitos įvairiausi medžiai— 
ir mūsų šalies piniguočių palo- 
ciai. čia medeliai netaip auga 
ir žaliuoja, kaip jie patys no
ri, bet jie auga, žaliuoja ir žy
di, kaip turčiaus širdis trokš
ta. Čia pasakiškai gražus vaiz
das, — įvairiausių kvietkų žy
dėjimas, visokių spalvų medžių 
margumas, sudaro tokį reginį,, 
kad jeigu būčiau piešėjas, tai 
gražesnės vietos nej ieškočiau 
savo piešiniams.

Tykus ir šiltas gegužės mė
nesio vakaras; jūros bangos 
tokios rodos švelnutės; retkar
čiais pūstelia nuo jūros žuvi
mis kvepiantis vėjelis. Pakraš
čiu, pajūryj, matosi ilgiausia 
eilė automobilių; vieni iš auto
mobilių išėję stebi, kaip ten to
liau, ant pievos, bolininkai lo
šia bolę, kiti sau iš lėto žings
niuoja susikibę pajūriu, o dar 
kiti tebesėdi automobiliuose ir 
kažin ką ten krapštosi. Tie, 
kurie sėdi dar automobiliuose 
—daugiausiai jaunos porelės— 
dar neženoti...

Nors čia dar automobilių la
bai daug, bet ve, besėdint, at
rodo, kad nemažiau ir dvira
tininkų jodinėja. Dviračiais 
daugiausiai jodinėja studenti
nio amžiaus mergaitės ir ber- 
niokaičiai. Tą viską matant, 
prisimena, kada pora metų at
gal teka lankytis mūsų nelai
mingoje Lietuvoje, ir teko bū
ti Alytuje, Birštone arba Kau
ne prie Nemuno, — tai labai 
panašus vaizdas.

Jūroje, kiek tolėliau matosi 
keletas laivų plaukiojant; o 
dar toliau matosi Ilgoji Sala— 
Long Island; tai ta pati- sala, 
kurios kitam gale — verda ir 
kunkuliuoja mūsų Niujorkas... 
Tai šitokį pajūrį, gražius me
džius ir gėles, taip gi bagočių 
palocius, galima matyti Bridge- 
porte, ir paprastam darbinin
kui, pabaigus darbą.

Tačiaus čia toli gražu ne vi
si atvažiuoja arba ateina pa
kvėpuoti nuo jūros žuvimis 
kvepiančiu vėjeliu. Gal būt di
desnė pusė parėjusių iš darbo 
“raminasi” save kur nors už
kliuvę vadinamam “Restorane”

prie bokalo Rupperts’o ar kito
kio skystimėlio.

—o—
MIRKSTA ŽMONĖS 

ALIEJUJE
Dabar truputį apie darbą 

mašinšapėse. Daugumas žino
me, kad mašinšapėse dirba 
daugiausia lavinti darbininkai. 
Tačiaus ir tie lavinti, kaip ko
kiame skyriuje, diena iš dienos 
mirksta aliejuje. Mašinšapėse 
kai kuriems prisieina būti 
aliejuotiem nuo kojų padų iki 
viršugalvio; tiek būna kiti pai
šini, kad tėvas negalėtų pažin
ti sūnaus, o sūnus tėvo. Atro
do, kad' taip aliejuje įmirku
siam žmogui net ir saulės spin
duliai negalėtų per aliejuotą 
kailį prieiti su “dangiškais” 
vitaminais.

Vienok lavinti darbininkai 
šiuo tarpu neblogai apmokami 
— ypatingai, kurie iš seniau 
toje srityje dirba. Mašinšapė
se yra lengvesnių ir sunkesnių 
darbų, vienok darbas atlikt 
reikia ir gana. Kaip kada rei
kia ir paprakaituoti; bet tai 
natūralu, kadangi kartais ka- 
zyrėmis ar šachmatais lošiant 
žmonės nemažai prakaito pra- 
lieja... Mašinšapėse (turiu 
mintyje bent vieną, kurioje pa
čiam tenka dirbti) sunkiausius 
darbus atlieka jaunos, sveikos 
merginos. Tai yra sunkiausias 
geležis, mašinas nešioja mergi
nos. Arba, .kitais žodžiais ta
riant, merginos kontroliuoja 
aukštai pastogėje tam tikrus 
elevatorius ir jais išnešiojama 
po dirbtuvę sunkiausios maši
nos ir kiti sunkūs dalykai.

Šiandien mašinšapėse maši
nos stačiai stebuklus daro. Vie
na mašina padaro kitą mašiną, 
o pastaroji, tarytum koks gy
vas sutvėrimas, kruta, juda, 
sukasi, ir daro įvairiausius ki
tus dalykus. Bet prie tų visų 
pabūklų turi žmogus pridėti 
savo paprastus penkis pirštus 
ir dar gerą dožą razumo.

Apie mašinas, įvairias gele
žies rūšis, apie mašinisto pa
čias svarbiausias mieras ir 
įrankius, teks parašyti kitą 
karta.

—o—
ŽMONĖS GYVENA PO 

PAKLODĖMIS.
Bridgeporte einant neblogai

darbams, susidarė didelis trū
kumas gyvenimui namų ir 
kamabarių. Jau atvažiuojant į 
Bridgeportą tenka šalimais ke
lio matyti daugelį “Trolley- 
Bus” ir paprastų automobilių, 
kuriuose, sakoma, daugelis 
miega ir gyvena; taipgi tenka 
matyti pusėtinai daug palatų 
(neperlijamos paklodės), po 
kuriomis žmonės taip primity
viškai ir gyvena čigonišką gy
venimą.

Tūli žmonės Bridgeporte 
šiuo tarpu gerokai pasipini
gauja; tai yra tokie, kurie tu
rėjo didokus namus, kad ir ap
leistus, dabar šiek tiek aptvar
kius, tokie namai neša gražų 
pelną, čia dabar vargiai kur 
rasi tuščią kampuką namo pa
stogėje, kad nebūtų padaryti 
taip vadinami “Furnished 
Rooms.” Už tokį vieną kam
barį čia mokama net po $12 
savaitėje, šeimynoms kamba
rių su virtuve, maudynėmis ir 
kitais patogumais visiškai nė
ra parandavimui. Net gi paga- 
liaus ir nusipirkęs namą pats 
kartais negali gauti kambarių 
gjwenimui. Man vienas priete- 
lis pasakojo tokį įvykį. Vienas 
pasiturintis lietuvis negalėjo 
gauti čia tinkamų kambarių, 
todėl nusitarė ir nusipirko 
nuosavą namą, kuris buvo pil
nai apgyventas žmonėmis. Ir 
tada turėjo tas namo savinin
kas vargo, pakol iškrapštė bent 
vieną gyventoją iš savo namo 
net po keliolikos mėnesių.

—o—
DRAUGIŠKI IR SVETINGI 

BRIDGEPORTIEČIAI
Kiek iš tikrųjų Bridgeporte 

lietuvių yra — neteko sužino
ti. Bet kiek teko iki šiolei čia 
jų susitikti, tai labai draugiš
ki, svetingi, ir pasiryžę naujai 
pribuvusiam žmogui kiek kuo 
galėdami padėti.

Tiesa, teko čia susitikt vie
noje užeigoje porą brolių lietu
vių, kurie kaži keno labai įbai- 
dyti Stalinu ir Maskva. Ir juo 
daugiau tie broliai gėrė “Wil- 
sono” skystimėlio, tuo labiau 
baiminosi Maskva . ..

Bet didžiuma lietuvių brid- 
geportiečių į politiką žiūri la
bai šaltai. Nežiūrint, kurios 
pusės, kokios sriovės, ar tai 
sakysim laikraščio, būna kokie 
išsišokimai ar perdėjimai, jie 
tatai puikiai supranta ir kar
tais iš to tik nusišypso. Geras

žinias ir teisingas žinias jie 
tinkamai įvertina. ,

Beje, pastebėtina, kad lietu
viškas jaunimas, kaž kodėl, vi
siškai atsiskyręs nuo senesnių. 
Iš Lietuvos atvykusių vėlesniu 
laiku berods nėra nei vaikinų, 
nei merginų. O čia gimusieji 
ir augusieji smarkiai suameri- 
konėję.

Taipgi primintina, kad Čia 
Bridgeporte randasi nemažai 
pagyvenusių lietuvių- kavalie
rių, kiti net jau ir gerokai 
žilsterėję, tačiaus daugelis iš 
jų yra pasiturinčių, kaip vieti
niai lietuviai sako: “lietuviški 
kapitalistai.”

Tai šiandien jau temsta ir 
rašyt užteks. Kitą vakarą, jei
gu bus nešalta, tai parašysiu 
daugiau. P. Baranauskas.

—Kodėl tu neuždengi langų, 
kuomet myluoji savo moterį. 
Vakar aš tave mačiau ...

—Turi klaidą, brolau. Vakar 
aš nebuvau namie.

Nejaunink savo moters, nes 
pats greičiau pasensi.

Gudri moteris tiki savo vy
rui tik tada, kuomet jis kalba 
miegodamas.

Pasakyti merginai, kad ji 
negraži — yra didžiausias jos 
įžeidimas.

ženatvėje tik vienas daiktas 
geriausia patinka — tai kito 
moteris. '

SENATVĖS ŽENKLAS
Ponia į savo tarnaitę:—Tik 

du vyrai antroj pusėj gatvės 
žiūri į mane, kaip aš rėdausi; o 
kai buvau jaunesnė, tai šimtai 
sustodavo žiūrėti.

Nežmoniškas reikalavimas 
yra policisto, kuomet jis liepia 
girtam eiti tiesiai namo.

Prof. Krienas

Liet. Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti 
Finansinis Raportas

Nuo Kovo 9 iki Balandžio 1, 1942.
Mary Totels, Gardiner, N. Y............................... $2.00
Moterų Kliubas (nuo parengimo per O. Bra

zauskienę), Hartford, Conn ........................ 30.50
Per J. Čuladą, Methuen, Mass., (blanka):

Po $5.00: M. Grinkevičienė, A. Dzeventaus- 
kas, K. Paulauskas, J. Chulada, T. Tartonis, 
J. Rudis, $4.00. Po $1.00: J. Šleivis, A. Kar- 
nila, A. Subačius, V. Zula, A. Raskow, M. Van 
Doome, I. Labbe, Elias Rizkallak. Viso 37.00 \

Per Antaną Jakstonj, Trenton, N. J., (blanka): 
Po $1.00: A. Jakstonis, J. Cesnulis,, M. Jaku- 
bavičius. Viso ................................................ 3.00

Per J. Urboną (8 Apskr. vakarienėje), Pitts
burgh, Pa., (blanka) ; Kaz. Berukštis, $2.00. 
Po $1.00: Mrs. Leo Liofn, A. Grigaitis, A. Mil- 
ing, J. Purtikas, A. Sherben, A. Ambrige, J. 
Urbonas, Geo. Urbonas, J. Gate. Po 50c.: J. 
Mažeika, J. Steel, Ig. Kazlauskas, J. Zenevi- 
če, Mrs. Maceika, Mrs. Miltakis, J. Čirvirs- 
kaš Viso ................................................  14.50

Per J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa. (blan
ka): P. Jozokas, $1.00. Po 50c: O. Zdanienė,
M. Narbutą, J. Grušelionis, J. Danišauskas, A. 
Scarnulis, J. Ratis. Po 45c: B. Radzevičius, 
Pr., Mažeika. K. Kulvinskienė 35c. J. Jančai- 
tis 30c. Po 25c: J. V. Stankevičius, M. Yan- 
čulienė, Em. Kasparienė. M. Kvasčevičienė, 
20c. Po 10c: S. Palietis, V. Rumžis. Viso 6.70

Alex Pikunas, Connerton, Pa............................... 1.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
Moterų KI., Gardner, Mass., (per M. Slėkienę) 20.46 
LDS 158 kp. parengimo (per O. Ziobienę, Mi

nersville, Pa........................................................ 13.00
Per M. Rudžionis, Elizabeth, N. J., (blanka):

Alfonse Pociūnas, $6.00. Edward Pociūnas, 
$2.00. Po $1.00: K. Polkaumkas, P. Rodžionis, 
Frank Mandez, D. Martin, P. Taras, Tony Po
ciūnas, W. Skrupskas, V. K. Sheralis, P. Vai- 
čionis, S. Balto, J. Stadelnikas, A. Staniulis,
N. Ražionis, A. Račiūnas, John Kazlauski, J.
Zaveckas, A. Saulėnas, Walter Damasevich. 
Po 55cf W. Balčiūnas, W. Siman. Po 50c: D. 
Krūtis, Ray Benstein, W. Gardynice, H. Fa
bian, A. Yankauskas, Anna Skilonis, P. Še- 
nauskienė, M. Kazalauskas, Walter Bites, P. 
Poškus, J. Zagreckas, G. Kazlauskas, W. Pau
lauskas. Po 25c: K. Augulis, John J. (?), G. 
Kudirka, H. Kudirkienė, R. Stančikienė, B. 
Makutėnienė, F. Savage, 20c. Viso ......... 35.30

Per K. Mikolaitį, Baltimore, Md., (surašąs):
Po $1.00: V. Kičas, K. Mikolaitis. Po 50ė: P.
Vaitiekūnas, J. Melinaitis, K. Juraitien<\ Viso 3.50 

Per Oną Daukšienę, Grand Rapids, Mich., (su
rašąs): M. Lutkevičius, $5.00. Po $1.00: K.

Žilinskas, St. Vilkūnas, J. Bastis, E. Rusec- 
kienė, J. Petroski, K. Jokubauskas, S. Razgū- 
nas, M. Girnis, A. Gendrolis, V. Rinkevich, V. 
Lukauskas, K. Rasikas, A. ir O. Daukšai. 
(1.10). Po 50c: PV. Casper, L. Arminas, A. 
Miliušis, A. Žiūraitis, 40c. Viso .................... $20.00

M. Šulskis, Easton, Pa. (per V. J. Stankų) ..... 3.00
D. Grize, Endicott, N. Y..................................... 2.00
L. Tilvikas, Easton, Pa....................................... 10.00
A. Kilienė, Rumford, Me. (atminčiai mirusio 

sūnaus) .......................................................... 100.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
Per Dr. J. N. Simans, Cleveland, Ohio:

Julia Werner, $10.00 ir LDS 4-tas Apskritys, 
$10.00. Viso ...................................................... 20.00

Draugė iš N. J. valst. (per K. Petrikienę) ..... 5.00
Nuo Moterų parengimo, 7 d. kovo, Hudson, Mass.:

Per A. Tamošiūnas, (vardai tilpo) ............ 12.60
Per ALDLD Centrą:

ALDLD 141 kp., Phila., Pa. (per L. Tureikj) 5.00
Surinkta Stoughton, Mass., prakalbose: Po 
1.00: Ant. Jučius, Sobeika, M. Jatul. Po 50c.: 
Karolis Valentukevičius, J. Klimas, Mrs. Ki- 
birkštienė, J. Valentukevičius. Viso ......... 5.00

Per J. Viličinską, surinkta ant blankos per
ALDLD 68 kp. susirinkimą, 7 d. kovo, Hart
ford, Conn.: V. Ramanauskas, $2.00. Po $1.00: 
F. Bacis, J. Sirvydas, P. Žilinskas, Yokimai, K. 
Vilkas, J. Vilčinskas. Po 50c.: M. Nikzentai- 
tienė, P. Giraitis, M. Bernatienė, R. Vaitkie
nė, D. Diskevičius, J. Gailiunas, J. Veiveris, 
K. Degutis, J. Lukštas, J. Kazlau, A. Grigaliū
nas, M. Morris, A. Dagilienė, O. Verketienė, 
H. Kalvaitienė, L. Žemaitienė. Po 25c: J. Son- 
ta, B. Bertašius, M. Kazlauskienė, J. Kalvai
tienė, J. Lukštienė, K. Evans, M. Krikščiu-
vienė. Smulkiais 77c. Viso .....:.................. 18.52

L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............................... 10.00
Anthony Valda, New Ybrk City, N. Y...............  5.00
J. Kazlauskas, Alderson, Pa................................. 1.00

įplaukė $386.08
Ižde ...................................................... $476.63

Viso ............................   $862.71

Komiteto Išlaidos:
Pašto ženkleliai ............................ $6.00
Už klišes ......................................... 44.45

Viso .............................................. $50.45 50.45

Lieka ...................................................... $812.26
Iki balandžio 1 d., pinigų suplaukė $12,642.41 
Greitai tilps kitas finansinis raportas.

L. Kavaliauskaitė, Ižd.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42   31

(Tąsa)
Arba didysis naikintojas Borisovas. 

Viršum Suomių įlankos jis vienas puolė 
tris moderniausius anglų gamybos lėk
tuvus. Jis nugalėjo pavojingą prieš, nors 
ir pats žuvo.

Milžinišku sriautu ateina ir papildo 
Tarybų Sąjungos jaunimas aviacijos ei
les. Moderniškuose lėktuvuose jie ren
giasi tapti lakūnais — naikintojais.

Šie Sovietų lėktuvai pirmose karo die
nose stipriai atrėmė nacių lėktuvus ir 
neleido jiems giliai bombarduoti Sovie
tų Sąjungą, apgynė miestus ir žmones, 
apgynė mobilizacijos laikotarpį.

Sovietai Bombarduoja Berlyną
Geriausis apsigynimas, tai aktyvis ap

sigynimas ir ofensyva. Sovietų oriai vy
nas nesitenkino vien laukimu priešo or
laivių ir kova su jais. Sovietų bombi- 
ninkai puolė nacių orlaukius, bombarda
vo ten angarus ir naikino priešo lėktu
vus, bei svarbius karinius punktus.

Karo pradžioj Sovietų bombininkai ga
lėjo lengvai pasiekti Berlyną ir bombar
duoti. Bet Sovietai susilaikė, manė, kad 
naciai susilaikys bombavę Maskvą, bet 
kada naciai užpuolė Maskvą, tai Sovie
tai atsakė bombarduodami Berlyną, ku
rį bombardavo kelis kartus. Vienas iš 
tokių bombardavimų buvo rugpjūčio 9 
dieną, kada frontas buvo nuo Vokietijos 
atitolęs. Sovietų lėktuvai atliko į vieną 
pusę 1,500 mylių. Bet Berlyno gyvento
jai paragavo, ką^ reiškia oro bombarda
vimas. Vėliau kelis kartus Sovietų ir 
Anglijos lėktuvai vėl bombardavo Ber
lyną, tai abeji kartu, tai skyrium.

Tuščios Fašistų Svajonės
Už savaitės nuo karo pradžios Hit

lerio propagandos melų kampanija jau 
šaukė, kad naciai “sunaikino Sovietų or- 
laivyną.” Jiems buvo vėliau labai nesma
gu, kada “sunaikinti” Sovietų orlaiviai 
pleškino karines įmones Berlyne.

Sovietų generolas - majoras Kostovas 
rugpjūčio pabaigoj pateikė straipsnį pa
remtą faktais ir užginčijo, kad buk fa
šistai viešpatauja ore. Jis rašė:

“Pirmose karo dienose Sovietų oro 
jėgos sunaikino vokiečių 39-tą tankų 
korpusą. Kartą orlaiviai sulaikė, tai 
sausžemio jėgos išnaikino priešo tankus. 
Paskui orlaiviai sėkmingai užatakavo 
39-tą ir 118-tą priešo pulkus. Po to dar 
kelis kartus skaudžiai kirto fašistų tan
kų divizijoms.

“Fašistai negalėdami sunaikinti Sovie
tų orlaivyną pradėjo savo oro jėgas kil
noti iš vienos fronto vietos į kitą ir 
taip terorizuoti. Bet ir čia jiems nevyko. 
Mūsų orlaivyno puikus apsigynimas pa
rodė savo.... Mūsų lėktuvai ir lakūnai yra 
geriausi... Mūsų lakūnai ne vien kanuo- 
lių ir kulkasvaidžių ugnimi mušė prie
šus, bet jie droždavo savo lėktuvų ra
tais ir numušdavo priešą. Taip didvyris 
Talechinas numušė nacių bombnešį 
“Heinkel-111” netoli Maskvos. Spartoj 
mūsų lėktuvai visada yra greitesni už 
priešo ir jis negali pabėgti.

“Puikiausi Sovietų bombininkai ir 
šturmininkai. Jie yra greitesni už priešo 
lėktuvus, kas jiems duoda galimybę ma
nevruoti ir mušti naujausios rūšies vo
kiečių lėktuvus. Taip šturmininkai pul
kininko Kachanovo yra numušę nemažai 
priešo lėktuvų. Kapitono Dudkino gru
pės tik viename mušyj kiekvienas lakū
nas numušė po du vokiečių lėktuvus nau
jausios rūšies. Bėgyj vieno mėnesio jo 
pulkas sunaikino 50 vokiečių lėktuvų.

“Sovietų didžiuliai bombininkai gali 
paimti sunkų krovinį bombų ir lengvai 
skrajoti pasiekiant toli priešo užnugarį. 
Kooperacijoj su šturmininkais jie su
naikino net Čekoslovakijoj tiltus.

- Smūgis Prie Smolensko
“Puikiausiai Sovietų orlaivynas pasi

rodė Smolensko didžiuliuose mūšiuose. 
Sovietų lėktuvai pradėjo veiksmus nai
kindami vokiečių pafrontėj jų orlaivius 
ir lėktuvus. Sovietai naudojo visokių ru
sių lėktuvus, nuo sunkiųjų bombnešių iki 
naikintuvų. Sovietų šturmininkai, žemai 
skrajodami, mušdami iš kanuolių ir kul
kasvaidžių padarė milžiniškų nuostolių 
priešo pėsti jai. Mūsų veikla privertė vo

kiečius atitraukti toliau nuo fronto jų 
likusius lėktuvus.

“Kovos įtikino fašistus, kad jiems sun
ku kariauti su mūsų lakūnais. Ir tą pa
rodo skaitlinės mūsų ir priešo oro nuos
tolių. Mūsų lėktuvai veikdami kooperaci
joj su artilerija nukirto 162 vokiečių 
lėktuvus Mogilevo-Oršos fronte tik į dvi 
dienas.

Nebaisus Mums Priešas
“Jau pirmose karo dienose buvo aiš

ku, kad vokiečių lėktuvai negali prilyg
ti prie Sovietų lėktuvų.. Nacių oro nuo
stoliai taip greita auga, kad jų indus
trija negalės nuostolius atpildyti. Ir tas 
privertė fašistus leisti darban senų rū
šių lėktuvus. Keliose vietose mūsų lakū
nai numušė senos rūšies “Junkerius.” 
Naciai stengėsi visur naudoti puikiau
sias mašinas, bet vėliau įsitikino, kad 
jų “Messerschmitt-109” naikintuvas ne
gali lygintis su Sovietų šturmininku, ta
da naciai metė į frontą naujausius 
“Heinkel-111” šturmininkus.

“Vokiečiai gavę kelis smūgius ore iš
ilgai frontą, Maskvos bombardavimui pa
rinko geriausius ir naujausius savo lėk
tuvus. Bet oro kautynėse prie Maskvos 
Sovietų lėktuvai ir lakūnai paėmė vir
šų... Kol kas mums sunkumas tik tame, 
kad naciai turi daug daugiau lėktuvų, 
kaip mes, nes jiems juos gamino ir gami
na visos Europos industrija.”

įaimėjinuū Aukavo Gyvastis
Rugsėjo pabaigoj naciai koncentravo 

jėgas prieš Leningradą, kad paimti tą 
proletarin. revoliucijos širdį.Rūkuotą ry
tą dvyliką vokiečių transportų su karei
viais, artilerija, tankais prisiartino prie 
Kronštado tvirtumos, saugojančios iš jū
rų Leningradą. Fašistai norėjo užimti 
Kronštadą ir priversti Leningradą pasi
duoti.

Pakilo oran dvylika Sovietų bombinin- 
kų. Visus juos vedė jauni, smagūs vyrai, 
kurie turėjo, kaip visi kiti žmonės, savo 
tėvus, brolius, seseris, draugus, mylimą
sias ir gyventi labai norėjo. Bet jų tė
vynė, žmonijos laisvė pavojuj.

Išmestos bombos iš. lėktuvų nevisada 
atsiekia savo tikslo. O daugiau jėgų pa
traukti nėra laiko. Ir štai baisiai fašis
tų nuostabai visi dvylika lėktuvų, bai
siai kaukdami, iš kulkasvaidžių šaudy
dami nusitaikė, kaip kulkos ir drožė į 
vokiečių transportus, į pačias jų pavojin
giausias vietas. Dalis transportų ant vie
tos nuskendo nuo baisių bombų ir 
ant laivų įvykusių eksplozijų. Kita dalis 
supleškėjo liepsnoj ir sprogimuose. Fa
šistų armija nugarmėjo į Finijos užlają, 
kuri važiavo užimti tvirtumą. Žinoma, 
žuvo ir visa dvylika didvyrių.

Bombardavimas
—Komandieriaus Ryžakovo eskadri

lė gavo įsakymą išbombarduoti gelžkelių 
mazgą, — rašo J. Ši ras. — Ryžakovas 
komandavo grupei greitųjų bombinin- 
kų. Kada lėktuvai artinosi tikslo, tai 
juos pasitiko gaiši vokiečių priešlėktu
vinių kanuolių ugnis. Tiesiai audra 
siautė aplinkui. Kiekvienas lėktuvas at
sidūrė. tarpe sprogstančių sviedinių. 
Sviediniai sprogo iš visų pusių. Lėktuvai 
manevravo. Gelžkelis uždengtas dirbti
nais dūmais. Pagal išskaitliavimus nu
metė bombas. Ir tik grįždami atgal pa
matė, kad dega gelžkelio stotis, reiškia, 
bombos pataikė į tikslą. Juodų dūmų 
kalnai vertėsi. Priešo kanuolės vis šau
dė. Lėktuvai sekmingesniam išsisukimui 
pasisklaidė ir Ryžakovo lėktuvas kiek 
atsiliko.

Ir štai toj minutėj trys priešo naikin
tuvai.

— Trys priešo naikintuvai, — tarė 
Ryžakovas į Buražkiną.

— Taip, — atsakė tas. — Komanduok 
ugnimi. Kur priešai?.

Bombininke yra prietaisai nurodanti 
priešą. Ryžakovas tuojau tą atliko. Bur- 
žakinas sugabiai išvedė lėktuvą iš pavo
jingos padėties. Priešo naikintuvai artė
jo ir atidengė ugnį. Kelis kartus susikir
to ugnis iš abiejų pusių. Priešo lėktuvai 
turėjo 12 kulkasvaidžių, o šis bombinin- 
kas savo užnugaryj du, kuriais ir gy
nėsi.

^Daugiau bus)

LAISVI

Sovietą Sąjungos lėktuvai atakuoja naciu tankus Rytu Fronte.

dirbti ir užvalgius vakarienės, 
leidaus į Lietuvių Svetainę. 
Radau drg. J. Pivariūnienę 
laukiant komisijos pernešant 
kenukus dėl aukų rinkimo. 
Tuo tarpu ir draugas S. Mack 
pribuvo su keliukais ir teisi
nasi: “Draugai,” sako, “kaip 
greit darbą pabaigiau, taip 
greit nuėjau j paskirtą vietą 
gauti medžiagą dėl aukų rin
kimo.”

Jau šešta valanda buvo ir 
maniau, kad bus blogos pasek
mės. Bet taip manydamas ap
sirikau. Išėjęs į gatvę pirmą 
sutikau draugą K. Stanį. Jis 
aukavo 50c. Drg. K. Skinkis 
aukavo $2.

Vaikščiojau ant gatvės ir po 
biznio! įstaigas ir biznieriai šil
tai aukavo. Padirbus tris va-

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Gegužės 30 dieną pasimirė 
stambus lietuvis biznierius 
Vincas Birgiolas (W. Bill). 
Turėjo grosernę ir bučernę, 
gazolino stotį ir dvi farmas, 
taipgi keletą stubų ir gara- 
džių. Jau seniai sirginėju šir
dies liga, bet vaikštinėjo. Mi
rė sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Iš Lietuvos paėjo Kauno rėdy- 
bos, Raseinių apskričio, Skirs- 
monės parapijos, Naujokų kai
mo. Paliko moterį Marcelę, 
tris dukteris ir vieną sūnų. Vi
si jau apsivedę ir gyvena tur
tingai. Taipgi paliko tris bro
lius — vieną Chicagoje, o du 
Lietuvoje. Tapo palaidotas 3 
dieną birželio su bažnytinėmis 
ceremonijomis McKees Rocks 
kapinėse.

Velionis ilgai prigulėjo prie 
A.P.L.A. 2 kuopos ir ilgus lai
kus buvo kuopos pirmininku ir 
iždininku. Bet kuopom pasida
linus, jisai pasiliko prie atsi
skyrėlių.

Pasimirė S. Pūkinas, sulau
kęs apie 62 metu amžiaus. Il
gai išgyveno Nortsidėje. Iš 
Lietuvos paėjo Viduklės para
pijos, Kauno vedybos. Paliko 
moterį, dukteris ir seserį. Pa
laidotas gegužės 29 dieną su 
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Kazimiero kapinyne.

Pora savaičių atgal pasimirė 
Jurgis Kvederas. Buvo apie 50 
metų amžiaus ir nevedęs, be
darbis. Iš Lietuvos paėjo nuo 
šilelių, Kauno rėdybos. Turė
jo mažą apdrauda. Tapo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis Šv. Kazimiero kapiny
ne.

Gegužes 3 d. pasimirė Mar
kus Kisko „(Kukorius?), sulen
kėjęs lietuvis, apie 65 metų 
amžiaus. Ilgai buvo bedarbis. 
Mirė miesto ligoninėje. Palai
dotas gegužės 5 d., taipgi su 
bažnytinėmis apeigomis tose 
pačiose kapinėse. Paliko sūnų.

Dvi savaitės atgal apsivedė 
J. Adomaitis su svetimtaute 
mergina. Taipgi apsivedė Ona 
Makstutis su airių tautybės 
vaikinu, šliūbą ėmė bažnyčio
je.

Gegužės 31 d. įvyko parti
jos lietuvių skyriaus parengi
mas LDS name. Susirinko pu
sėtinai žmonių prie muzikos, 
šokių ir vaišių. P. Martinas 
paprašė aukų. Publika sumetė 
apie 19 dolerių. O nuo paren
gimo atliks kokia dešimts do
lerių. Tad labai ačiū parėmė- 
jams, įaipgi tiems, kurio au
kojo maistą ir atsilankė.

Gegužės 6 d. įvyko LDS 160 
kuopos susirinkimas. Dalyva
vo apie tuzinas narių. Nutar
ta turėti parengimą birželio 21 
dieną vakare savam name. 
Įžanga bus 50 centų. Tai bus 
vakarienė ir šokiai. Uždarbis 
eis pasiuntimui d e 1 c g ato į 
Chicagos seimą.

Liepos 12 dieną yra rengia
mas LDS 8-to Apskričio išva
žiavimas į Ual-lers farmą 
(Bakers Grove). Bus gera mu
zika, valgiai, gėrimai veltui. 
Įžanga tiktai doleris ir pusė. 
Vieta labai graži. Gera svetai
nė šokiams ir žaidimui. Nesi

gailėsite, kurie dalyvausite.
Pereitą savaitę policija su

areštavo 19 metų jaunuolį 
John Simon. Jis užpuldinėda
vo moteris ir merginas, atim- 
dinėdavo iš jų pinigus ir ža- 
gindavo. Kurios nenorėdavo 
pasiduoti, toms grūmodavo 
peiliu. Jis buvo apsimaskavęs. 
Policija jieškojo per kelias 
dienas, pakol jį sučiupo.

D. P. Lekavičius.

Rochester, N. Y.

■i

Dr. Albertas Alizas Baronas

Baltimore, Md.
Mūsų miesto majoras W. C. 

Jackson davė leidimą dėl So
vietų Sąjungos medikalės pa
ge 1 bos rinkti aukas mieste dvi 
dienas, gegužės 22 ir 23.

Dėl tokio garbingo darbo 
ALDLD 25 kp. buvo išrinkus 
komisiją iš dviejų draugų — 
O. Kučiauskaitės ir S. Mack. 
Taipgi komisija padarė gražų 
darbą, gaudama kambarį Lie
tuvių Svetainėje dėl aukų rin
kėjų, už dyką, už ką priklau
so didelis ačiū Lietuvių Svetai
nes veikiančiai komisijai ir 
gaspadoriui K. Matuliauskui.

Prisiartinus gegužės 22 d., 
užbaigus fabriko valandas

landas, mano kenas pasidarė 
pilnas. Grįžtant atgal į svetai
nę, sutikau J. Milinavičių kal
bant su kitu piliečiu. Prisimi
nus apie aukas, draugas J. 
Milinavičius aukavo 50c.

šie draugai rinko aukas: O. 
Kučiauskaitė, Aida Balsiūtė, 
J. Pivariūnienė, K. Yuškaus- 
kas, P. Paserskis, V. Yekevi- 
čius, S. Mack ir A. žemaitis.

Per draugų pasidarbavimą 
surinkta aukų arti $200.

A. Žemaitis, Koresp.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadieni!
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Rochesterio lietuviai gali pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
susilaukė pageidaujamą pro
fesionalą lietuvį gydytoją. Tas 
jaunas, gabus profesionalas 
yra Dr. Albertas Alizas Baro
nas, užbaigęs Creighton’o 
Universiteto medikalę mokyk
lą, Omahoj, Nebraska valsti
joj. Dr. Baronas, studijuoda
mas mediciną Crcightono Uni
versitete, yra stambiai atsižy
mėjęs medicinos mokslo srity
je. Jis yra aktyviai dalyvavęs 
chirurgijos (surgery) draugi
joje vadinamoj: Obstetrical 
Gynecological Society, taipgi 
Medical Forum’e. Studentų or
ganizacija, vadinama Gamma 
Pi Sigma, už pasižymėjimą 
moksle Dr. Baronui yra įteiku
si “Sophomore Thesis” pre
miją. žodžiu sakant, jaunasis 
daktaras yra tikrai daug ža
dantis visuomenei medicinos 
srityje. Jau dabar>yra jam su
teiktas garbės laipsnis pirmo 
leitenanto Jungtinių Valstijų 
armijos medikalio korpuso.

Tuo tarpu Dr. Baronas su
grįžo į savo gimtąjį miestą 
— Rochester! ir tuoj pradės 
dirbti savo profesijos darbą 
Highland ligoninėj.

Daktaro tėveliai, Kostantas 
ir Veronika, paeina iš Lietu
vos, Salų parapijos, Naujauli- 
čių kaimo, Rokiškio apskričio. 
Jie tikrai užsitarnauja pagyri
mą, todėl, kad patys būdami 
sunkaus darbo žmonės, supra
to svarbą ir pasistengė pagel
bėti sūnui atsiekti tokį aukštą 
mokslą.

Daktaras turi malonią sese
rį, jai taipgi dalelė kredito 
priklauso . . .

Tikiuosi, kad Dr. Baronas 
atleis man už tai, kad aš iš
plepėsiu paslaptį. Sekretas yra 
toks: birželio 20 d. Dr. Baro
nas susituoks su lietuvaite 
Justina Stašaičiūte.

Linkėtina jaunam Dr. Al
bertui Baronui geriausio pasi
sekimo jo svarbioje profesijo
je ir daug laimės šeimyniška
me gyvenime. J. Bullisf

tat 
aPresas:

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
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459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4*
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.
4- 4- 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Chicagos Žinios
Aukščiausiojo Teismo Narys 

Byrnes Atakuoja Naciams 
Tarnaujančią Spaudą

“Kada Amerikoje kas nors 
rašo ar pasako ką nors, ką 
Ašies propagandistai išnaudo
ja, rašantis ar sakantis tuo nu
stumia tolimesnei ateičiai ka
ro laimėjimą, kenkia mūsų ša
liai.” Tą pasakė Chicagoje 
advokatų sąjungos (Bar As
sociation) susirinkime, Aukš
čiausiojo J. V. Teismo narys 
James F. Byrnes.

“Lygiai kaip mos savo did
vyrių, karžygių, vardus įrašo
me į garbės sąrašą, mes var
dus tų anksčiau minėtų turime 
įrašyti į juodą sąrašą, negar
bės sąrašą. Aš geidžiu, kad 
mūsų karine žvalgyba sektų 
ir susidomėtu visais pareiški
mais per radiją ir spaudoje, 
kurie paskui yra išnaudojami 
nacių ir japonų propagandis
tų.

“Jie (nacių ir japonų pro
pagandistai — Red.) ne vien 
tuojau sužino, kas sakoma pas 
mus, bet tuojau tai kartoja 
pridėdami ir papuošdami, iš
naudoja tai savo reikalams iki 
aukščiausio laipsnio. Jie tuo
jau per savo ilgų ir trumpų 
bangų radijo stotis įvairiomis 
kalbomis išbūbnija visam pa
sauliui. Tai, žinoma, padeda 
numušti moralę mūsų sąjungi
ninkų, pavergtų tautų.

“Tik kelios dienos atgal 
spaudoje buvo rašyta, kad vie
nas nacių submarine kapito
nas sakė nuskandinto laivo ke
liauninkams, kad jei jie žūsta, 
jie žūsta vien dėl R-oosevelto

kaltės. Argi tas to nacio pa
sakymas nėra labai panašus 
tam, ką rašė kai kurie mūsų 
laikraščiai ?”
Apie Santykius su Sovietais
Apie santykius su Sovietais 

pasakyta: “Amerika yra puo
lama trijų pavojingiausių, kori
kų žmonijos istorijoje. Jei ma
ne pultų korikas, man nebūtų 
svarbu tikėjimas ar nusistaty
mas to, kuris man padeda gin
tis. Rusija irgi buvo užpulta 
be jokio perspėjimo. Prieš So
vietus naciai metė savo stip
riausias mechanizuotas jėgas. 
Bet jų kovos teisėtumas davė 
rusams j ė g ų, išsilaikymui. 
Apie metai jau prabėgo. Ru
sai įrašė auksinį puslapį į ka
rų istorijos knygą.

“Rusai sunaikino nacių ne
įveikiamybės iliuziją. Jie kiek
vieną dieną stiprėja. Naciai, 
tuo tarpu, kiekvieną dieną 
silpnėja. Ir būkime atviri! 
Sovietai savo didvyrišku gyni
mus! davė mums progos pri
sirengti !”

Ši Aukšč. Teismo teisėjo 
kalba, pasakyta konservatyvių 
nusistatymų advokatų tarpe, 
yra stiprus kaltinimas prieš 
tuos elementus, kurie arba 
kalba tokiu tonu, kurį pasi
gauna priešai, arba kurie pa
tys kartoja priešo propagandą. 
Ypač tokių nemažai yra tarp 
lietuvių — spaudoj, ant radi
jo ir kitur. Teisėjas išreiškė 
visos patriotinės Amerikos pa
geidavimą, sakydamas, kad 
jau laikas tuo susirūpinti.

Victorius.

sužeistų, tūkstančiai nužudy
tų, milijonai alkanų.

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
suglauškime Savo spėkas glau
džiat!, rehgkime parengimus ir 
rinkime aukas medikalei pa- 
gelbai. Kiekvienas mūsų auko
tas doleris palengvins sužeis
to kareivio kančias.

Worcesterio lietuviai jau 
su aukavo virš tūkstančio do
lerių, bet ant to negalima su
stot. Reikalinga daugiau au
kų, daugiau medikalei pagel- 
baį parengimų.

Bet šis darbas no vieno ir 
ne dviejų draugų. Reikalinga 
spėkų.

Dabar prasidėjo piknikų se
zonas, kur galima sutraukt 
daug publikos ir padaryt daug 
pelno.

Štai čia pažymėsiu atskaitą 
nuo pat susitvėrimo Medikalės 
Pagel bos Komiteto. Pirmos va
karienės pelnas ir aukos, ku
rie pasiųsta į Bostoną Kazlaus
kui — $943.90; kovo’ 22 dieną 
aukų $158; pelnas nuo vaka
rienės $96.92; K. Partija au
kavo $43.61. Taigi, per šiuos 
du parengimus pelnas ir au
kos medikalei pagelbai yra — 
$1,242.43.

Kovo 22 diena Valancaus- 
kienė buvo aukavus $1, bet jos 
vardas, per klaidą, nebuvo pa
žymėtas.

F. J. Repšys,
Medikalės Pagelbos 
Komiteto Pirmininkas.

Seattle, Wash.
i

Gegužės 30 d. atsibuvo pik
nikas, kuris buvo rengiamas 
bendrai Seatties LLD 161 kp. 
ir Tacomos LLD 132 kp., prie

EAISVB

ta dėl Sovietų Sąjungos, pagel
bos.

Mes dėkojam draugams 
Grybams už auką. Pinigus pa
siunčiau D. M. šolomskui, kad 
perduotų, kur paskirta.

Taipgi buvo renkamos au
kos dėl Rusijos vaikučių. Au
kų rinkimui buvo prisiųsta tam 
tikros dėžutės. Surinkta apie 
$5. Kur būrelis progresyvių 
žmonių susirenka, vis padaro 
šiokį tokį progresą.

Nekurie buvo priešingi, kad 
mes renkame aukas dėl Sovie
tų vaikučių, o ne dėl Lietuvos 
vaikučių. Mos labai atjaučiam 
ir Lietuvos vaikučius, bet da
bartiniu laiku Lietuvos vaiku
čius negalima sušelpti, nes te
nai Hitleris turi juos pamynęs 
po savo padu. Bet kaip Lietu
va bus laisva, tai tada mes 
mielai šelpsim tuos Lietuvos 
vaikučius.

Varde LLD 161 kuopos ta
riu visiems ačiū. Ačiū Taco
mos komitetui už draugišku
mą. S. G.v

Norwood, Mass
Susivedė J Porą

Domininkas Stripinys iš 
Stoughton, susituokė su Olga 
J. Dovidoniūte iš Norwood©. 
Dovidoniai savo vienatinei 
dukrelei iškėlė puikias vestu
ves Lietuvių Svetainėje. Ves
tuvėse dalyvavo apie 200 žmo
nių. Rožė Merkeliūtė-Stripinie- 
nė savo gražiai maloniu bal
seliu papuošė jaunuolių vestu
ves. Stripinio orkestrą smar
kiai grojo šokiams.

Jaunavedžiai apsigyveno 
Norwood e.

Laimingo meilaus gyvenimo 
jauniems

kam judėjime ir finansiniai 
paremia. Budrevičiai turi iš- 
auklėję dvi dukreles, kurios 
yra vedusios su amerikonais.

Į Budrevičių parę žmonių 
susirinko viršaus šimto. Gas- 
padines buvo: P. Kasteckienė, 
P. Yakštienė, A. Pratašienė, 
M. Grygūnienė, M. Trakimavi- 
čienė ir M. Krasauskienė. 
Skaniai svečius pavalgydino 
ir gėrimais primylėjo.

Gaspadimų paprašytas, J. 
Grybas pradėjo programą, pa
aiškindamas, kaip šis vakaras 
yra svarbus, ne tik todėl, kad 
mes turim progą gražiai pasi
linksminti, bet ta diena buvo 
svarai ir pasauliniai, nes So
vietų Raudonoji Armija smar
kiai supliekė nacius prie Char
kovo. O kita žinia buvo taip 
jau nepaprastai svarbi, tai kad 
mūsų šalies prezidentas Roose- 
veltas paliuosavo Earl Brow- 
derį iš Atlantos kalėjimo. 
Abudu nuotikiu publika pasi
tiko su gausiais aplodismen
tais.

Buvo perstatyta keletas sve
čių, kurie palinkėjo ilgo ir 
gražaus gyvenimo Budrevi- 
čiams. Artimesni giminės ap
dovanojo gražiomis dovano
mis, taipgi nuo visos publikos 
buvo dovana — elektrikinis 
keptuvas.

Rinktos aukos Raudonosios 
Armijos sužeistų paramai ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Aukavo: Budrevičiai $4, 
Fritzgerled $2, M. Grigūnie- 
nė $2. Po $1: Dovidoniai, Ku- 
ruliai, Sarapicnė, Krasauskai, 
Vaitkevičiai, Zarubai, J. Gry
bas, N. Grybienė, D. Valma, 
Yvon Niaurai, Uždavinys, Mi- 
kalopai, Brazdžiūnienė, Tra- 
kimavičienė ir Fritzgerled 50 
centų. Kiti aukavo smulkes
niais. Viso $23.

Laimingai sulaukti auksinio 
jubilėjaus ir visuomet dalyvau
ti darbininkų judėjime.

\ Žvalgas.

Penktas Puslapis

INSURE YOUR. HOME 
AGAINST HITLER/ '<

ZMWARSAVINGS BONDS t STAMPS

STENGER & STENGER’

IšegzaminuojaAKIS
OPTOMETRISTS PritaikoAKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

■5

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
; TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y. h

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "O

WATERBURY, CONN.
Birželio 3 atsibuvo LDS 49 

kuopos susirinkimas. Narių at
silankė neperdaugiausiai. Prie
žastis yra tame, kad karo rei
kaluose pakeitė darbo padėtį, 
vieni vieną savaitę dirba vie
ną pakaitą, kitą savaitę dirba 
kitą. Tai dažnai nariai pasiun
čia vieną ypatą, kuri užmoka 
už kelius mokestį arba daugu
moj finansų raštinink. nueina į 
namus ir išrenka mokesčius. 
Bet susirinkimas buvo gyvas. 
Perskaičius užrašus praeito 
susirinkimo, eita prie komisijų 
raportų. Išduotas raportas iš 
trijų draugijų pikniko, kuris 
įvyko gegužės 24 d.: ALDLD 
28 kp., LDS 49 kp. ir parko 
bendrovės. Piknikas davė pel-

''TTo virš šimto dolerių.
Po tam buvo laiškų skaity

mas. Laiškas nuo apsigynimo 
komiteto, kuris yra susitveręs 
iš 17 draugijų ginti Ameriką. 
Rengiamas piknikas birželio 
21 d., Lietuvių Parke už Lake
wood ežero. Kvietė skaitlingai 
dalyvauti. Pelnas skiriamas 
Raudonajam Kryžiui.

Skaitytas laiškas nuo LDS 
5 Apskričio sekretoriaus J. J. 
Mockaičio, kviečiant LDS 48 
kuopą, kad išrinktų delegatą į 
LDS seimą, kuris įvyks liepos 
mėnesį Chicagoj. Vienbalsiai 
likos išrinktas delegatu J. 
Strižauskas. Po tam finansų 
raštininkas raportavo, jog par
traukęs 10 numerių “šviesos”, 
kas buvo nutarta praeitame 
susirinkime dėl išplatinimo. 
Kelius susirinkime pardavė.

Komisija raportavo, jog į- 
vyksta apskričių piknikas, AL 
DLD 3-čio ir LDS 5-to, birže
lio 28 d. Išrinkom darbinin-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darb. Pašalpinė Draugystė 

Clevelande gyvuoja jau 25 metai, 
tad nariai, kurie skaitote “Laisvę” 
būtinai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus apsvarstyta kaip geriausiai 
prisirengti prie 25 m. jubilėjaus.

Pereitam susirinkime buvo pas
kelbta, kad daug narių susispenda- 
vę, tad ateikite ir užsimokėkite. 
Susirinkimas įvyks birželio 17 d., 
Liet. Darb. Salėje, 8 v. v.—Koresp.

(138-140)

PITTSTON, PA.
LLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. birželio, paprastoj vietoj. Pra
džia 7:30 v. v. Nuo 12 Apskr. kon
ferencijos, delegatai išduos rapor
tus. Prašome dalyvauti. (138-140)

kus, kad galėtų gerai patar
nauti piknikieriams. Taip pat 
išdiskusavus visapusiškai, pri
eita prie išvados, kad reikia 
turėti kalbėtoją piknike, nes 
dabartinio pasaulinio karo pa
dėtyj visi yra susirūpinę. Nors 
skaitant spaudą ar klausan- 
ties per radiją girdis visokios 
žinios, bet yra dar geriau iš
girdus gyvu žodžiu. Todėl nu
tarta kreiptis į “Laisvės” šta
bą. Dėl to rengėjai kviečia 
waterburiecius ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvauti, 
išgirsite gero kalbėtojo pra
kalbą apie dabartinę pasauli
nę karo padėtį, kartu ir apie 
Lietuvos pavergtą liaudį *po 
Hitlerio letena, ir kaip vienin
gai reikia kovoti prieš pasaulio 
pavergėjus fašistus.

Waterburietis.

WORCESTER, MASS.
Tik Iš Dviejų Parengimų
Worcesterio pažangūs lietu

viai išpirko vakarienės tikietų 
ir suaukavo Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai $1,242.42. 
Tai nemaža auka. Bet mes ne
galime pasakyt, kad jau atli
kom savo darbą ir negalime 
sakyt, kad jau gana aukų. 
Mums reik alinga daugiau 
įtempti savo spėkas į didesnį 
veikimą.

Daug mūsų geriausių veikė
jų jaunuolių yra pašaukti į ar
miją. O suaugę sakosi esą pa
vargę ir susėdę prie stalų po 
keturius ir po daugiau su lū
pom pirštų galus šlapina.

Draugai ir draugės, argi 
mes negalėtumėm nors šiame 
svarbiame momente pamest tą 
įprotį, kuris jokios naudos ne
atneša, bet dar sulaiko mus 
nuo brangaus veikimo? Juk 
mes visi matome iš laikraščių 
ir girdime per radiją, kas da
bar dedasi karo fronte. Hitle
rio razbaininkai užpuolė Lie
tuvą, šaudo, 'žudo mūsų bro
lius ir seseris, naikina viską, 
kas tik jiem papuola. Hitleris 
ir jo razbaininkai mėgino su
naikint ir Sovietų Sąjungą, 
bet jiems nepavyko. Raudono
ji Armija kirto jiems skaudų 
smūgį, ištaškė jų blitskrygą, 
su kuriuom jie gyrės visam pa
sauliui. Bet dar Sovietų Sąjun
ga turės sunkią kovą, kol Hit
leris ir jo galvažudžiai btis iš
grūsti iš Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos. Dar bus tūkstančiai

Geneva ežero. Oras pasitaikė 
prastas, apsiniaukus diena 
buvo ir šalta, žmonės buvo net 
su žieminiais drabužiais. Bet 
nežiūrint šalto oro, žmonių su
sirinko būrelis, kurie linksmai 
praleido laiką.

Turėjom svečių ir iš toliau. 
Buvo Ulskiai ir Yeselskienė iš 
Oregon City, Ore. Ačiū tiems 
draugams, kurie niekados ne
užmiršta mūsų piknikų.

Iš Aberdeen buvo M. Gry
bas su savo visa šeima, iš Ray
mond — šernas. Tai ir visi 
svečiai. Bet negalima buvo nei 
tikėtis daugiau, nes dauguma 
žmonių dirba, o kiti nenori va
žiuot iš priežasties trūkumo 
roberinių tekinių.

Piknikas pavyko pusėtinai 
gerai, liko kuopoms po kelis 
dolerius pelno, kurie bus su
naudota dėl darbininkų reika
lų. ■

Draugai Grybai paaukavo 
lempą, kuri buvo išleista ir 
surinkta $8. Tas buvo paskir-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPINA CERULLI
546 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that .License No. 
RL 7625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Fort Greene Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

138 Fort Greene Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KATHLEEN HARTE
396 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 181 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 586 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
ALBERT WEINER & MIRIAM WEINER 

(Culver Wine & Liquor Store)
586 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ Ir DEGTINAS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

25 Metų

Strip ini ams.

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.
Vedybinio Gyvenimo 

Pare
Steilos Budrevičių 25Jono ir

metų vedybinio gyvenimo pa
re buvo graži ir pavyzdinga 
visuomeniniai. Draugai Bud
revičiai yra “Laisvės” seni 
skaitytojai ir visų pažangių 
organizacijų nariai, dalyvauja 
pagal savo išgalę darbininkiš-

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.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N* Y.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esaht ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle . 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tcl. EVergreen 8-7179

CHARLES 
UP-TO-DATĖ 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue i 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAipOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 JAMAICA AVE^

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499 t ;

Blokas nuo Hewcs St. elevciterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

,-------------------

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinamo aliejum tuos, kurie savo namuos© turit©
i Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

K

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

is<

B'

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SVNAI I
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą .

i
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Brooklyno YMCA Atsakė

Vietą Pronacių Mitingui
Angliško darbininku dien

raščio Daily Worker kolumnis- 
tui Ernest Moorer iškėlus 
laikraštyje America First’erių 
planus organizuoti slaptą pro- 
hitlerinį judėjimą ir tam nau
doti Brooklyno Prospect Par
ko YMCA patalpas, ši organi
zacija atsakė mitingui žadė
tą duoti kambarį.

Daily Workerio kolumnistas 
gavo ir įtalpino savo špaltose 
kopiją to slaptiem tikslam 
mitingo šaukimo laišką. Uni
jos ir pilietinių organizacijų 
vadai savo protestais atkreipė 
į tai YMCA pild. sekretoriaus 
G. Edmund Ituelke atydą ir 
jis tuojau atsakė kambarį, 
kaip tik sužinojo to mitingo 
slaptą tikslą.

Mr. Ruelke sako, kad jų 
įstaiga užimta daugybėmis mi

tingų, pamokų ir praktikų ka
ro veiksmams, o kai kada pa
sitaiko priimti ir karo nuken
tėjusių jūrininkų būrys, neiš
gali ir nenori duoti vietos bile 
kokiai grupei, kurios siekiai 
yra “priešingi YMCA princi
pams ir visuomenės labui.“

Mitingą šaukė ponas Horace 
J. Haase, buvęs “America 
firsteris,“ dabar pirmininkas 
“Americas For Peace,” kurios 
tikslas yra susitaikymas su 

j Hitleriu. Jie taip nori iš nau
jo išrinkti kongresan Hitleriui 

I nusileidimo šalininkus. Kvieti
mas į tą mitingą buvo specia- 

i liai adresuotas “mano drau- 
| gams, kurie pirmiau buvo 
l America First nariais“ ir bu- 
I vo prašomi mitingą palaikyt 
slaptybėje, atsivesti tik gerai 
patikimus.

Bėgiu Dešimties Dieny 
Pas Jus Atvyks Sve
čias “Minute Man”

Pradedant šia diena, birže
lio 15-ta ir per sekamas de
šimt dienų newyorkieciai gali 
tikėtis svečių ir yra prašomi 
tiems gerbiamiems svečiams 
mielai atidaryti duris, juos pa
kviesti pas save.

Kad būtų aiškiau, su kuo 
turite reikalą, štai keletas fak
tų apie tuos “Minute Men.”

Didelėje didžiumoje jie bus 
organizacijų išrinkti vyrai ir 
moterys, kiti patys liuosnoriai 
sutikę per tas 10 dienų pasi
darbuoti lankyme miesto gy
ventojų jų pačių namuose, iš
aiškinti jiems, dėlko jie turėtų 
nuolatos pirkti karo stampas- 
bonus.

Jie yra iš anksto užregis

truoti ir iš Valstybės Iždinės 
vietinio skyriaus aprūpinti vi
sa reikalinga medžiaga ir in
formacijomis.

Jie neparduos bonus, bet 
užrašinės jūsų pasižadėjimus 
pirkti bonus-stampas, ant to 
pasižadėjimo jūs pats pasira- 
šysit ir gausit pasižadėjimo 
kortos kopiją. Taipgi duos 
kortą su užrašu “Mes Perka
me J. V. Taupomuosius Bo
nus ir Štampas.“

Jie po priesaika yra pasi
žadėję, kad jie niekam nesa
kys, jeigu jie ką sužinotų apie 
jūsų uždarbį iš pasikalbėjimo 
dėl karo bonų.

Per tas 10 dienų jie yra ofi
cialiais, teisėtais Jungtinių 
Valstijų Iždinės atstovais ir 
jūsų, kooperavimas jiems pa
tarnauja Jungtinėms Valsti- 

j joms.
Jie visai neįkalbinės, kur 

jūs turėtumėt bonus pirktis. 
Jūs tam galėsite pasirinkti sa

vo organizaciją ar laikraščio 
įstaigą, jeigu jos užsiima par
davimu karo stampų-bonų, 
kaip kad dienraštis Laisvė. O 
kam taip nepatogu, bonai ga
lima gauti artimiausiame paš
to skyriuje ar banke.

Gavusieji laiškus su korčiu
kėmis “W e 1 c ome Minute 
Men” prašomi jas užlipinti 
ant savo durų. O jau pasira
šiusieji pirkti bonus prašomi 
iškabinti lange bonų pirkėjo 
kortelę, kad jūsų pasiryžimas 
remti savo šalį iki pergalės 
būtų akstinimu kitiems pada
lyti tą patį.

Pirma Aukso Žvaigždes 
Motina

Pereitą trečiadienį įvykusia
me New Yorko Aukso žvaigž
dės Motinų, organizacijos su
sirinkime įsirašė Mrs. Gertrude 
Kram, jaunuoliškai atrodanti 
Aukso žvaigždės Motina, pir
ma tos org. narė iš šio karo 
motinų. Jos sūnus, 18-kos me
tų, krito pereito vasario mėne
sį nuo priešų torpedos.

Mažiau Mirčių Dėl 
Auto Nelaimiu

New Yorko valstijoj šių me
tų balandį 184 asmenys tapo 
užmušti auto nelaimėse. Tai 
buvo 4 nuošimčiais mažiau, 
negu pernai. Bet skaičius ne
laimių ir dėl jų sužeidimai pa
daugėję. šiemet bal. mėnesį 
nelaimių buvo 6,861, pernai 
tuo pat laiku — 5,344. Tose 
nelaimėse šiemet buvo sužeis
tų 8,812, pernai 6,712.

Pėstininkų šiemet užmušta 
per bal. mėnesį 79, pernai tuo 
pat laiku buvo užmušta 102. 
Daugelis iš pėstininkų pripa
žinta patys buvę kalti, ėję 
skersai kelius ne vietoj arba 
ne laiku — prieš raudonas 
šviesas.

Pianai Irgi “Kariauja”
Salvage Komitetas paskelbė 

vajų ant nepageidaujamų pia
nų. Jau gavęs 63 pianus, ku
riuos išrevidavojus gausią apie 
9 tonus metalo karo reikalam.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę“

-:- MIRĖ
Penktadienį, birželio 12 d., 

Sea View ligoninėje, mirė 
John Rogers, 49 m. amžiaus, 
gyveno 332 Berry St., Brook
lyn, N. Y.

Jo kūnas pašarvotas J. 
Garšvos šermeninėje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Bus pa
laidotas antradienį, birželio 
16 d., St. Charles kapinėse.

Universitetas Išdavė 
4,427 D'p’cmus

New Yorko Universiteto 
mokslo metų baigtuvių iškil
mėse pereitą trečiadienį išduo
ta 4,427 diplomai, dalyvaujant 
16-kai tūkstančių svečių. Tei
sių daktaro garbės laipsnis 
šiemet įteikta valstybės sekre
toriaus • padėjėjui Sumner 
Welles.

Charles J. Marsh, buvęs 
i Knickerbocker banke raštinin- 
I ku ir uždirbęs po $27 per sa
vaitę, nuteistas už prasporta- 

I vimą $171,000 banko pinigų.

Tarybininkai Užgyrė 
YMCA Pasielgimą

Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris, kaipo vei
kiantysis majoras laike majo
ro LaGuardijos nebuvimo ofi
se, taip pat tarybininkai A. 
Clayton Powell, Manhattan 
darbietis; Peter V. Cacchione, 
komunistas; Meyer Goldberg, 
Manhattan republikonas, svei
kino Brooklyno YMCA už ne
leidimą pronacių mitingo savo 
patalpose.

Cacchione taip pat sveikino 
Daily Worker}, kuris pirmas 
iškėlė aikštėn faktą, kad 
Horace J. Haase, buvęs “Ame
rica First“ spykeris, šaukė 
pronacių mitingą.

East New York --- 
Richmond Hill

Čion gyvuoja ALDLD 185 
kp. ir LDS 14 kp. Šioje apy
linkėje šios kuopos negali su
daryti didelio veikimo, nes na
riai labai išsiskirstę gyvena ir 
susisiekimas keblus, ypač ka
da pasitaiko lietingose dieno
se susirinkimai, tai narių 
atsilanko labai mažai. Nors 
didelių darbų negalime nu
veikti, bet parėmimu darbi
ninkiško judėjimo gal pralen
kiame ir dideles kuopas.

LDS kuopos pereitas susi
rinkimas paskyrė $10 Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai 
ir tai jau ne pirmas kartas. 
Taipgi buvo paskleista Laisvės 
pikniko, Maynard, Mass., ti- 
kietų. Atstovo į LDS Seimą 
nesiųs, nes nesirado, kuris ga
lėtų išlikti tiek laiko.

ALDLD kuopa turi keletą 
naujų narių daugiau, negu 
pereitais metais. Ir duoklės 
yra mokama labai gerai, be
veik ko ne visi yra pasimokė- 
ję. Pereitame susirinkime, po 
apkalbėjimo, kaip yra reika
linga medikalė pagalba So
vietų Sąjungai, paskyrė iš iž
do $10. Taip pat apšvietos 
fondui $3 ir nariai aukojo se
kančiai :

IPo $1: P. Bieliauskas, A. 
V. Paukščiai, M. Klimas, K. 
Mockus. Po 50c.: J. Vinikai- 

tis ir V. Keršulis.
Kuopos Koresp.

“Laisvėje“ galima gauti 
Apsigynimo Bonai

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkčje. Gali atsišaukti senas ar jau
nas, bile netinginys. Karvių nerei
kės melžt. Anksti keltis nereikės, 
valandos -neilgos ir darbas nesun
kus. Gaus valgi ir guoli, nemokan
čiam neprasta alga — $20.00 j mė
nesi, iškaitant burdą. Kurie nusi
mano ką nors apie taisymą ar bu- 
davojimą, gaus daugiau. Gera pro
ga jaunuoliui. — W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(138-140)

Šildo Kyšiiį Ėmėjams 
Atimti Pensijas

Savo raportuose keturios 
džiūrės, tyrinėjusios kyšių ėmi- 
me-davime įkaitintus valdinin
kus ir firmas sąryšyje su gat
vių grindimo darbais Brookly
ne, Queens ir Staten Islande, 
rekomendavo prasikaltusiems 
valdininkams atimti teises prie 
pensijos.

Tyrinėjimas tęsėsi pustrečių 
metų. Raketas, sakoma, pa
lietęs net $50,000,000. Bylos 
eigoj išklausyta per tūkstan
tis liūdymų, kuriais prirašyta 
20,000 puslapių. Jais remian
tis nubausta virš 40 korpora
cijų ir atskirų asmenų.

Bus Daroma Senos Gu
mos (Robo) Rinkliava

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sakė, kad 
jis planuoja sužinot, kiek 
yra senos gumos (robo lau
žų) visoje šalyje, ir pradėt 
vajų rinkimui tokios gu
mos. Ji reikalinga kari
niams tikslams.
Kartu prezidentas atsišau

kė į amerikiečius vietose, 
kur gazolinas dar neapri
botas, kad jie pusiau su
mažintų tokį važinėjimą 

. automobiliais, kuris nėra 
būtinai reikalingas. Nes 
mažiau važinėjant, būtų su
taupoma daugiau gumos.

So. Pirmoji Gatvė Irgi 
Išleidus Daug Vyru 

Kariuomenėn
So. Pirmoji Gatvė, tarsi ne

norėdama užsileisti So. Ant
rajai, kad toji paveržė iš jos 
pirmą vietą kariškos tarnybos 
atžvilgiu, iškėlė didelę ir la
bai gražią vėliavą, kurioj aną 
dieną jau buvo 44 žvaigždės.

Tačiau ties vėliava lange 
esančioj toblyčioj vardų jau 
sudėta 46, iš kurių pirmasis 
jau atžymėtas aukso žvaigžde. 
Jis negrįš namo, kad mūs na
mai būtų saugūs. Jis daugiau 
negyvena, kad mes galėtume 
gyventi. Tommy Domanico, 
italų liaudies sūnus, atidavė 
gyvastį dėl to, kad Hitleris su 
italu fašistu Mussoliniu ir Ja
ponijos fašistais sutartyje su
ruošė karą.

Šiame surašė matosi ir ke
lios aiškiai lietuviškos pavar
dės, kaip Joseph Alcamese, 
Juke Zeleskas, Stanley Kova, 
Pete Yuskevich, Pete Nebors- 
ky. Didžiuma iš šio surašo yra 
žydų kilmės amerikonai.

KA $18.75 KARINIS BONAS NUPERKA

Dauguma žmonių nežino to, bet mažiausias
Amerikos Karinis Bonas nuperka gana kuro

37 mylias, bejieškant nacių submarinų. Tos 
37 mylios gali būti labai svarbios. Jos gali iš
gelbėt prekini Amerikos laivų ir Jo jūrininkus.žibalo vienam iš mūsiškių naikintuvų plaukioti

Arba gal jum geriau patiktų nupirkt už savo $18.75 tris 
naujus aštrius durtuvus, durtuvus, kurie vienų gražių 
dieną išspręs, ar mūsų priešai gali atsilaikyti tiesiogi
nėje kovoje šaltu plienu.

Arba $18.75 beveik nuperka vienų 81-milimetrini mortiros šo
vini—nusiųst Ji mūsų kariuomenei Šiaurinėje Airijoje arba pa
dėt Generolui MacArlhurui ištrenki Japonus iš kokios aptvir- 
tintbs pozicijos Tolimuose Rytuose.

Ar gal jūs geriau norėtumėte nupirkt dešimt šovi
nių priešlėktuvinei kanuolei, nukirst žemyn priešų 
užpuoliką iš debesų ? Dešimt nutaikytų šovinių 
numuš žemyn didžiausių japonų bombanešį, kokį

Visa tai ir dar apsauga-“ jūsų šeimai p© karo
BET įvaryt mirtiną baimę mūsų priešam yra 

tiktai dalis to, ką nuperka Kariniai Bonai.
Nes Amerika nereikalauja, kad jūs atiduotu- 

mėte savo pinigus—net tokiam reikalui, kaip ci
vilizacijos išlaikymas. Ji prašo jus paskolinti— 
už duosnias palūkanas.

Po dešimties metų valdžia sugrąžins jums $25 
pinigais už jūsų $18.75 Karinį Boną. Arba jūs 
galite už tą boną gaut savo pinigus atgal bile 
laiku, po šešiasdešimt pirmųjų dienų.

O ką reikš tie $25 už dešimties metų nuo šiol 
—tie $25 ir pajamos nuo kitų bonų, ką jūs ir 
daugelis kitų būsite pirkę?

Visiems mums bendrai tatai reikš apsauga nuo 
pinigų nupigimo ir kainų išpūtimo. Jei amerikie
čiai veiks dabar išvien, tai mes galėsime, po karo,

išvengt tos bjaurios pabaisos. O kaip su jumis ir 
jūsų šeima? Na, tai šičia bus maža pastabėlė.

Jūs gal stebitės, ką ši maža mergaitė veikia 
skelbime pilname kanuolių ir durtuvų, ši mergai
tė yra devynių metų. Po dešimties metų nuo šios 
dienos jūsų $25 apmokės už dvi savaites jos mok
slo beveik kiekvienoje kolegijoje, kokią tik jūs 
norėtumėt įvardyti.

Visam tam, jūsų šalis prašo jus paskolint de
šimtį procentų jūsų algos—kad kiekvienas ir 
kiekvienoj algos dienoj įdėtų tokią sumą į Karo 
Bonus. Atsiųsti Minute Men žmones tarp birže
lio (June) 14 ir 24 d. prašys newyorkiečių priža
dėt kaip tik šitokią paramą mūsų karui dėl lais
vės. Ar galima pasitikėt, kad jūs atliksite savo 
pareigą ?

Pasirašykite prižadą pirkti Karo Bonus, kai atsilankys Minute Men—birželio 14 iki 24

NEW YORK WAR SAVINGS STAFF

tik jie turi. Ar tai nėra smagu žinot, kad mūsų 
armija ir laivynas gali nusipirkt po 10 daugiau 
tų priešlėktuvinių šovinių kiekvieną kartą, kada 
jūs perkate $18.75 Karinį Bonų?

eĮ
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