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Kepa Naują Karalių. 
Žmogus Tauškia Niekus. 
Niekšų Pastangos Neišdegč.
Kaip Du Gaidžiai.

Rašo A. BIMBA

Atsirado koks ten Barcelo- 
nos kunigaikštis vardu Don 
Juan. Jis esąs Bourbonų di
nastijos kilmės ir norįs tapti 
Ispanijos karaliumi.

Gen. Franco vedąs derybas 
dėl pavedimo jam sosto. O 
katalikų bažnyčios dvasiškija 
i tirianti Franco tai padaryti 
t/e atidėliojimo.

Tik kažin kaip bus su pa
čiu Franco, kai Jungtinės Tau
tos karą laimės? Franco yra 
Hitlerio ir Mussolinio padaras.

Gal jam pačiam prisieis at
sisveikinti su savo galva. Is
panijos liaudis jam nedova
nos. Kai nebeturės Hitlerio ir 
Mussolinio paramos, jis prieš 
tą liaudį neatsilaikys nei vie
nos valandos.

Su juomi gali nuvažiuoti 
Velniop ir jo iškeltas naujas 
karalius.

Yra žmonių, kurie įsikalba 
sau visokias kvailystes. Jie 
tauškia viską, kas ant seilės 
užeina, nors jokio supratimo 
apie tai neturėdami.

Štai vienas žmogelis moki
na Lietuvos žmones, ką jie tu
rėtų daryti, ir paskui šaukia: 
“Bent koks ‘izmas’ netinka 
laisvę mylintiems Lietuvos 
žmonėms.” (Tėv., birž. 25).

Kodėl? Ką jis turi mintyje? 
Kodėl “bent koks?” Vadinasi, 
jiems netinka nei demokratiz
mas, nei republikonizmas, nie
kas. Tai ką jie turėtų daryti?

Yra izmas ir izmas. Vienas 
geras, kitas blogas. Geras tin
ka, o blogas netinka.

Aišku, jog tas “profesorius” 
nežino, ką jis gieda.

Kiek jie dirbo, kokią audrą 
jie bandė sukelti! Bet kas iš
ėjo? Ogi viso labo tik didelis 
fašistinis “piš.” Tai ir viskas. 
Dabar žmonės juokiasi iš jų.

Nekask duobės kitam, nes 
pats jon įkrisi. . .

Aš turiu mintyje Waterbu- 
rio- sugedusius elementus — 
Tarną Matą ir kitus. Bėgo, 
skundė, provokavo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos suruoštą pikniką, birželio 
20 d. Bet piknikas įvyko ir bu
vo vienas iš didžiausių, ir pui
kiausių.

Niekšai gavo didelę nosį. 
Provokacija neišdegė. Pakenk
ti Lietuvos reikalui nepavyko.

Įdomu ir tas, kad Water
bury Republican leidėjas po
nas Pape tame piknike pirmi
ninkavo. O žinote, kad tam 
laikraščiui tie provokatoriai 
bjauriai primelavo apie tą pik
niką ir jojo rengėjus.

Ką dabar tas leidėjas ma
no apie Matą, Jenušaitį ir ta 
koki ten Konko?

Apart kitų, piknike dalyva
vo ir kalbėjo jaunuolis Matas 
Šolomskas, LDS jaunuolių or
ganizatorius. Jis pasakė pui- 
ktft, patrijotišką prakalbą, la

ibai gražiai skundėjus ir pro
vokatorius numaskavo.

Ant rytojaus tas pats Wa
terbury Republican beveik iš
tisai padavė jo kalbą.

Matyt, šis suokalbis prieš 
pikniką buvo kur nors kitur 
iškeptas ir suformuluotas. Nes 
Keleivis (birž. 23), išniekinęs 
ir išbjauriojęs rengėjus, ant 
pirmo puslapio, užbaigė seka
mai :

“Šitas slaptų Komintemo 
agentų piknikas turėjo įvykti 
pereitą nedėldieni. Kaip jis 
jiems pavyko, rašant mums 
šitą žinią dar nebuvo informa
cijų.”
K (Tąsa 5-me pusi.)
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ŠaikaBailių Lietuvos Išdavikų T ik 
Tada Tedrįso Pasirodyt prieš Ta
rybas, kai Naciai Įžengė Kaunan

Karo Darbų Taryba Įsakė 
Mainieriam Pasirašyt Su

tartį su Samdytojais
Washington, birž. 25. — 

Karinių Darbų Taryba lie
pė Mainierių Unijai forma
liai pasirašyt sutartį su sn- 
gliakasyklų kompanijomis. 
Tai būtų abelnai tokia pat

Jungtinių Valstijų 
Kariuomenės Nuo
stolių Apyskaita
Washington. — Įvairiuo

se frontuose iki šiol žuvo 
7,528 Amerikos kareiviai 
ir oficieriai ir 7604 jūrei
viai ir krantų sargai.

Sužeista buvo 17,128 ar
mijos nariai ir 26,902 jūrei
viai ir krantų sargai. Be 
žinios dingo 22,687 karei
viai ir oficieriai ir 11,010 
jūreivių. Nelaisvėn pakliu
vo 16,615 amerikiečių ka
riuomenės narių.

Šiuos skaitmenis paskel
bė Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimson, įspė
damas, jog toliau padidės 
amerikiečių nuostoliai.

Amerikos Lakūnai Puo
lė Ašį Graikijoje

London, birž. 25.— Didie
ji Amerikos bombanešiai 
sprogdino Salonikos uostą, 
Graikijoj, ir padegė tris na
cių lėktuvų pastoges arti to 
miesto.

London.— Per tris pas
kutines dienas Burmoj įvy
ko trys smarkūs susikirti
mai tarp anglų ir japonų. 
Anglai ' padarė priešams 
daug’ nuostolių.

Nurėkta nuo Pagrindu Kon
greso Atstovė Luce

Washington.— Dauguma 
kongresmanų nurėkė nuo 
pagrindų republikonę kon
greso atstovę Clare B. Luce 
ir neleido jai baigti kalbos.

Luce šnekėjo, ka<Į pir- 
miaus prez. Rooseveltas bu
vęs žymiausias “atsiskyrė
lis nuo pasaulio” (isolatio- 
nistas), o dabar, girdi, tapo 
“renegatišku kišimosi šali
ninku į svetimų kraštų rei
kalus.” Luce tvirtino, būk 
Roosevelto valdžia neturin
ti jokios pastovios užsieni
nės politikos.

Padaugina Kavos
Washington.— Nuo liepos 

1 d. amerikiečiai galės gaut 
pirkt po svarą kavos kas 
trys savaitės, kaip pranešė 
valdinė Kainų Administra
cija. ( i

sutartis, kaip ir senoji, tik 
su kokių 17 iki 20 centų ne
tiesioginiais priedais per 
dieną.

Vidaus reikalų sekreto
rius Harold Ickes užreiškė, 
kad jeigu kartosis streikai, 
tai teks ir anglies pirkimą 
apriboti kortelėmis-stampo- 
mis. Jis, kaipo kasyklų ad
ministratorius, ketino vei
kliau, tiesioginiai dalyvauti 
kasyklų darbo tvarkyme.

Tuo tarpu, kaip neoficia
liai skaičiuojama, dar tebe- 
streikuoja apie 65 procen
tai visų mainierių, nepaisy
dami, kad unijos politikos 
komitetas praeitą antradie
nį pašaukė juos darban.

Įvairūs Mainierių Unijos 
lokalai minkštosiose ir kie
tosiose angliakasyklose per 
savo susirinkimus nutarė 
tęsti streiką, nežiūrint, jog 
prezidentas Rooseveltas ža
dėjo reikalaut, kad kongre
sas nutartų draftuot ka
riuomenėn visus streikie- 
rius nuo 18 iki 65 metų am
žiaus.

Bet reiškiama vilties, jog 
ateinantį pirmadienį jau 
dirbsią visi arba beveik visi 
mainieriai.

NACIAI NUSIGANDĘ 
ĮSIVERŽIMO ŠIAU- 
RINĖN VOKIETIJON
London.— Anglai patyrė, 

jog hitlerininkai subūrė 30 
tūkstančių prielėktuvinių 
kanuolių, 1,000 lėktuvų ko
votojų ir desėtkus tūkstan
čių švyturių į šiaurinį Vo
kietijos pajūrio ruožtą 200 
mylių ilgio ir 20 iki 50 my
lių pločio. Naciai bijo ame
rikiečių ir anglų įsiverži
mo šion sritin.

Tame ruožte ir Ruhr sri
tyje esą sutelkta pusantro 
miliono vokiečių kariuome
nės.

Kongresmanai Siūlo Pa
skirt Vieną Maisto Rei

kalų Tvarkytoją
Washington.— Kongreso 

komitetas žemdirbystės rei
kalais pasiūlė, kad kongre
sas paskirtų vieną vadina
mą maisto “carą,” kuris 
tvarkytų ir spręstų visus 
maisto klausimus karo me
tu. Prez. Rooseveltas prie
šinasi tam pasiūlymui.

Jei visas kongresas pri
imtų šį sumanymą, tai būtų 
atimta visa ligšiolinė galia 
iš Kainų Administracijos, 
o visi maisto reikalai būtų 
pavesti Kariniam Maisto 
Administratoriui, C. C. Da- 
visui. • ; 1 i i

Maskva.— J. Kavūnas ra
šo spaudai:

Buvo menama, jog kai 
Hitleris pasalomis užpuls 
Sovietų Sąjungą 1941 m., 
tai jo pakalikai Lietuvoje 
išstos atviron kovon prieš 
Tarybų vyriausybę. Tačiau, 
nepaisant pasiruošimų ir 
gautų iš Vokietijos patvar
kymų, lietuviškieji Hitlerio 
agentai nedrįso viešai išsto
ti pirmosiomis karo dieno
mis.

Hitlerininkai iš lėktuvų 
visur Lietuvon nutupdė sa
vo parašiūtistų — pirmiau 
Vokietijon sugrąžintų iš 
Lietuvos vokiečių, į Vokie
tiją pabėgusių lietuvių par-

SOVIETAI PRAMUŠĖ NACIU 
UNIJA TIES VELIKIJE LŪKI
London, birž. 25.—Vokie

čių radijas pranešė, kad 
Raudonoji Armija pramušė 
spragą nacių apsigynimo 
linijoje į pietus nuo Veliki- 
je Lūki miesto, stovinčio už 
80 mylių nuo Latvijos sie
nos. Bet hitlerininkai tei
gia, jog paskui jie padarę 
kontr-ataką ir užtverę pra
muštąją spragą.

Maskva, birž. 25.— Ofi
cialus Sovietų pranešimas 
neįvardino Velikije Lūki, 
bet abelnai sakė, jog vaka
riniame fronte sovietiniai

Ties Amerikos Kran
tais Nuskandinta 9 
Japonų Submarinai

Los Angeles.— čionaiti- 
nis dienraštis Los Angeles 
Times skaičiuoja, jog kari
niai ir sargybiniai Ameri
kos laivai ir lėktuvai nuo 
karo pradžios iki šiol nu
skandino bent devynis ja
ponų submarinus netoli Ca
lif orni jos ir Oregon valstijų 
krantų. Daugiausia tų prie
šų submarinų buvę nu
gramzdinta karo pradžioj.

Sudužusio Lėktuvo Griuvė
siai Suardė Traukinį

Southvilieį Mass.— Sudu
žo ore vienas į kitą du ka
riniai lėktuvai, ir nukritus 
vieno lėktuvo skeveldroms 
ant geležinkelio, nuvirto 
nuo bėgių traukinys, važia
vęs iš Worcesterio į Bosto
ną. Vienas lakūnas žuvo, 
kitas parašiutu išsigelbėjo. 
Šiek tiek sužeistas trauki
nio mašinistas, bet apie 150 
keleivių visi sveiki išliko. 

50 Amerikos bombanešių 
dalyvavo atakoje prieš fa
šistų naudojamą Salonikos 
uostą, Graikijoj, ir visi su
grįžo.

davikų ir Hitlerio kareivių. 
Jų tikslas buvo užnugarėn 
atakuot raudonarmiečius, 
kelt maišatį, skleist išgąstį 
ir suburt priešingus Tary
boms.

Bet šie nacių agentai vi
sur susidūrė su pasiprieši
nimais iš Lietuvos žmonių 
pusės. Krašto gynimo mili
cininkai medžiojo ir naiki
no parašiūtistus ir vokie
čių sabotažo agentus. Tie 
sabotažuotojai ir kiti ban
ditai tik tokiose vietose te
drįso viešai pasirodyti, kur 
tarybiniai kovūnai, susidur
dami su skaitlingesnėmis 
priešo jėgomis arba veng- 

(Tąsa 5-me pusi.)

žvalgai ir artileristai sunai
kino 12 vokiečių fortų-rū- 
šių ir aštuonis kulkasvai- 
džius.
KIRTO PRIEŠAMS ORE

Specialiai pranešama, jog 
tapo sunaikinta 19 vokiečių 
lėktuvų iš tų, kurie trečia
dienį dienos laiku mėgino 
atakuot miestus arti Lenin
grado. Sovietai neteko ke
turių lėktuvų.

Į vakarus nuo Bielgoro- 
do raudonarmiečiai pralau
žė vieną vokiečių apsigyni
mo punktą ir sudaužė tris 
priešų fortus.

Dingo Amerikos Ge
nerolas Oro Žygyje 

Prieš Vokietiją
London.— Jungtinių Val

stijų brigadierius generolas 
Nathan B. Forrest, 38 me
tų amžiaus, dalyvavo Ame
rikos bombanešių atakoje 
padarytoje prieš Vokietijos 
submarinų stovyklą Kielį 
birželio 13 d. Negrįžo bom- 
banešis, kuriame buvo gen. 
Forrest. Generolas žuvo 
ar nelaisvėn tapo paimtas.

Liejyklos Negalinčios Dirbti 
Dėl Anglies Stokos

Pittsburgh, Pa. — U. S. 
Plieno korporacija paskel
bė, kad dėl anglies stokos 
per mainierių streiką jinai 
turėjo uždaryt jau dešimtį 
plieno liejimo didžiųjų pe
čių. Tie pečiai, sakoma, pa
gamindavo po 8,000 tonų 
plieno per dieną.

Washington.— Senatorius 
Byrd reikalauja 10 procen
tų numušt pinigus skiria
mus algoms trijų milionų 
valdžios tarnautojų. Tatai 
reikštų paleidimą 300,000 
tarnautojų.

Anglų Lakūnai Antru Kartu 
Pleškino Svarbų Karo Pra

monės Miestą Wuppertalj
London, birž. 25.— šim

tai didžiausių Anglijos bom 
banešių praeitą naktį antru 
kartu naikino Wuppertalį, 
411,000 gyventojų miestą 
vakarinėje Vokietijoje, šiuo 
atveju buvo numesta dau
giau kaip tūkstantis bom
bų į tą chemikalų, audimų 
ir karinių pabūklų centrą. 
Negrįžo 33 anglų bombane
šiai.

Atakuodami Wuppertalį 
pirmiau, gegužės 29 d., an
glai tada numetė į jį pusan
tro tūkstančio sprogstamų
jų ir gaisrinių bombų, su
naikindami pusę miesto.

Nuo gegužės 23 d. talki
ninkai viso paleido jau 11 
tūkstančių tonų bombų į 
Esseną, Oberhauseną, Dues- 
seldorfą, Wuppertalj ir ki
tus karinių fabrikų miestus 
Ruhr srityje, vakarinėje 
Vokietijoje.

(Patys nacių kariniai re
porteriai pranešė, jog talki
ninkai oro bombomis labiau 
sunaikino šią sritį, negu 
hitlerininkai Varšavą ir tū
lus Rusijos miestus. Vie
nas vokiečių reporteris sa
ko, kad Ruhr krašto žmo
nės dabar tai tik “vaikščio- 
ją šešėliai”. Kitas nacių re
porteris rašo, jog Oberhau-

MASINĖS FAŠISTU AB- 
LAVOS PRIEŠ ITALI

JOS ŽMONES
London.— Čia gautos ži

nios sako, jog slaptoji Mus
solinio ir Hitlerio policija 
sumedžiojo ir įkalino 11 
tūkstančių italų, kaipo prie
šingų fašistinei Ašiai ir jos 
karui.

Romos radijas pranešė, 
kad Mussolinis turėjo slap
tą posėdį su fašistų parti
jos direktoriais.

Kiti pranešimai teigia, 
jog iš fašistų partijos bus 
šluojami laukan visi tokie, 
kurių mintys bet kame 
skirsis nuo Mussolinio.

Šimtai Amerikiečių ir 
Angly Lėktuvų Puolė

Nąciy Pajūrius
London, birž. 25— 400 iki 

500 Anglijos ir Amerikos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votoju vakar per dieną ne- 
atlaidžiai atakavo nacių 
prieplaukas ir pajūrinius 
įrengimus, 300 mylių ilgio 
ruoštu, nuo Flushingo, Ho- 
landijoj, iki Cherbourgo 
pussalio, šiaurinėje Franci- 
joje. Šiuose žygiuose talki
ninkai, tarp kitko, sunaiki
no ir 12 vokiečių lėktuvų.

Maskva, birž. 25.— Sovie
tai sunaikino dar 29 nacių 
lėktuvus.

seno fabrikai paversti de
gėsiais ir griuvėsiais.)

Pranešimai, atėję per 
Šveicariją, skelbia, kad na
cių valdžia liepė išsikraus
tyti trims milionams civilių 
vokiečių iš Ruhr krašto.

Talkininkai iš Oro 
Šturmuoja Sicili

ją ir Sardiniją
šiaur. Afrika, birž. 25.—• 

Amerikos lėktuvai bombar
davo ir apšaudė karinius 
fašistų punktus keturiuose 
miestuose Italijos salose Si
cilijoj ir Sardinijoj. Angli
jos bombanešiai ardė Cata- 
nijos lėktuvų stovyklą Sici
lijoj, mėtydami bombas sve
riančias po du tonus.

Oro kautynėse toje srity- 
je talkininkai nušovė že
myn 21-ną vokiečių ir italų/ 
lėktuvą, o savo neteko de
vynių lėktuvų.

Cliiny Komandieriaus 
Sveikinimas Stalinui
Maskva. — Chiang Kai- 

shek, vyriausias „Chinijos 
komandierius savo sveikini
mo telegramoje Stalinui sa
kė:

“Nuolatiniai Raudonosios 
Armijos laimėjimai teikia 
naujos stiprybės Chinijos 
armijoms ir visiem jos 
žmonėm... Per bendrąsias ' 
mūsų pastangas tikrai bus 
nušluoti nuo žemės veido 
visi gengsteriai, kurie grę- 
sia visos žmonijos lais
vėms.”

Angly Submarinai Sunai
kino dar 13 Ašies Laivų

London.— Paskutiniu lai
ku Anglijos submarinai Vi
duržemio Jūroje nuskandi
no dar tryliką fašistų laivų, 
tarp kurių buvo vienas 
7,000 tonų prekinis šarvuot
laivis.

Be to, anglų sumarinai 
torpedavo ir sužalojo sep
tynis kitus Ašies laivus ir 
bombardavo tūlus priešų 
įrengimus pakrantėse.

Rooseveltas Atmeta Mainie- 
riu Unijos Tarimą Dirbti Tik 

Iki Spaliu 31 Dienos
Washington, birž. 25. —• 

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, jog jis niekados ne
pripažins Mainierių Unijos 
vadų nutarimo šaukiančio 
angliakasius dirbt tik iki 
spalių 31 d. Prezidentas sa
ko, jie turi be pertraukos 
dirbt.
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kalą viešai persergėti New Yorko žmo
nes prie šios rūšies Penktosios Kolonos 
darbuotę. Rasinės neapykantos reikia 
saugotis. Palaidus liežuvius reikia su
valdyti. Sąmoningus rasinės neapykan
tos platintojus reikia tuojau sudrausti.

Pilnai remtinas koncilmano Peter V. 
Cacchione pasiūlymas Miesto Tapybai 
tuojau paskirti komisiją iš septynių na
rių ir pravesti plačiausį tyrinėjimą New 
Yorko mieste. Reikia susekti ir ant visa
dos išrauti rasinių kurstymų šaknis. Jei
gu bus laukiama iki eksplozijos, kaip 
Detroite, bus per vėlu. Ar Miesto Tary
ba šitą komunisto Cacchione pasiūlymą 
priims, dabar sunku pasakyti. Turėtų 
priimti ir tuojau tokią komisiją paskir
ti. Yra posakis: Geriau uncija apsisau
gojimo, negu visas svaras gydymosi.

Prisiminus Birželio 
22-rąją

yra labai silpna; kurie bu
vo įsitikinę, kad Hitlerio 
ginkluotos jėgos per keletą 
savaičių bus Maskvoje, kad 
po keletos savaičių Raudo
nosios Armijos nebeliks,

garbės taiką mylinčiodos 
valstybes.

“Kaip, gerai žinoma, ne
puolimo sutartis tarp Vo
kietijos ir Tarybų Sąjungos 
būtent ir yra šitokia sutar-

Amerika Buvo Persergėta, Bet 
Nepaklausė

Kongresmanas Dickstein labai teisin
gai suriša Dies Komitetą su riaušėmis ir 
pogromais Detroite. Jis sako, kad Dies 
Komitetas “tyrinėjo” viską, bet pamiršo 
Ku Klūks Klaną Michigano valstijoje. 0 
ta juodašimtiška organizacija yra Hitle
rio Penktosios Kolonos įrankis. Dicks
tein sako: “Du metai atgal aš reikala
vau Dies Komitetą ištirti Klaną Michi
gano valstijoje, bet niekas nebuvo pada
lyta...” . .

Dickstein teigia, kad dabar Klanas 
darbuojasi po gražiu vardu “Union Sons

Ne vien tik Dickstein persergėjo apie 
of America.” 
pavojų Detroite. Daug anksčiau buvo 
žmonių, kurie matė tą pavojų ir reikala
vo veiklos prieš fašistinius elementus. 
“Daily Workerio” bendradarbis A. B. 
'Magil rašė straipsnius liDSJ metais apie 
kunigo Coughlino veiklą, atkreiptą prieš 
Ameriką. 1936 metais laikraštininkas 
John Spivak rašė toje pačioje dvasioje ir 
persergėjo Ameriką.

Gi virš metai atgal, “Daily Worker” 
korespondentas William Allen davė ke
letą straipsnių apie Penktosios Kolonos 
veiklą Detroite. Pirmas straipsnis tilpo 
1942 metų kovo 1 dieną. Jame, tarp kit
ko, Allen rašė:

“Penktosios Kolonos jėgos pasirinko šį 
miestą (Detroitą) sukuopimui savo veik
los, kad sudemoralizuoti ir sugriauti su
vienytas žmonių pastangas pakelti ga
mybą iki aukščiausio laipsnio laimėjimui 
karo.

“šitos jėgos veikia laisvai, kurstyda- 
mos vieną dalį žmonių prieš kitą, kelda
mos rasinę neapykantą...

“Vyriausi Hitlerio agentai Detroite 
yra Ku Klūks Klan, Father Coughlin ir 
Gerald L. K. Smith, pagarsėjęs fašis
tas....”

Jeigu tada mūsų valdžia, ypatingai 
Teisingumo Departmentas, arba F. B. I. 
(Federal Bureau of Investigation) būtų 
•paklausę šių persergėjimų ir paėmę 
nagan tuos Penktosios Kolonos vadus, o 
jų organizacijas sudaužę, Detroite nebū
tų buvę rasinių riaušių, nebūtų buvę 
kraujo praliejimo ir karo gamybos su
trukdymo.

Dabar visi mato ir sutinka, kad šitos 
riaušės, šitie pogromai prieš negrus yra 
darbas Hitlerio Penktos Kolonos agen
tų. Kas kitas norėtų pakenkti karo ga
mybai ir užtraukti gėdą ant visos Ame
rikos? Kas kitas norėtų įtikinti negrus 
ir kitus spalvuotuosius žmones, kad de
mokratinėje Amerikoje juodveidžiai yra 
diskriminuojami, persekiojami ir terori
zuojami?

Tiktai Hitlerio agentai to trokšta. Ir 
jie, reikia pripažinti, pasiekė’savo tiks
lą.

Bet Ne Vienas Tik Detroitas
Rasinė neapykanta, kurstoma ir auk

lėjama Amerikos priešų, Detroite pasie
kė aukščiausį laipsnį. Bet jos rasime veik

* visuose didmiesčiuose. New Yorke jos 
taipgi pilna. Rasinės neapykantos rasite 
dirbtuvėse ir gatvėse.

To nemato tiktai visai aklas. Jau ir 
miesto majoras La Guardia matė rei

Palaidi Liežuviai Ir Rasinė 
Neapykanta

Detroito kruvina tragedija turėtų pa
mokinti visus žmones suvaldyti savo lie
žuvius. Pokalbiuose su lietuviais išgirsi 
visokių išsireiškimų. Kitas žmogus blogo 
visai nemano, bet tauškia nesąmones ir 
prasimanymus tai prieš negrus, tai prieš 
žydus. Jie tokie ir tokie.... Vartoja visai 
bjaurius žodžius. Kas nors kitas jam ką 
paplepėjo, tai jis turi su pridėčku pa
kartoti.

Visa tai sukuria supuvusią ir pavojin
gą atmosferą. Čia tik bereikia saujalės 
gudrių Hitlerio agentų, kad tą atmosfe
rą išnaudoti ir sukurti rasinį gaisrą. 
Ypatingai jauni žmonės, prisiklausę nuo 
tėvų apie negrus ir žydus, persiima pa
vojingu įsitikinimu ir bet kada gali būt 
įtraukti į chuliganų ir pogromščikų pink
les.

Prie rasinių nuodų paskleidimo lietu
viuose prisideda tokia spauda, kaip “Ke
leivis”, “Vienybė”, “Naujoji Gadynė” ir 
kiti panašūs geltonlapiai. Juose taip ir 
mirga tokie žodžiai kaip “žydeliai,” “ni- 
geriai.” Tokie laikraščiai labai gražiai 
patarnauja Penktosios Kolonos agen
tams sukūrime tokio gaisro, koks iškilo 
Detroite. Jie paruošia jiems medžiagą, 
išdirba dirvą.

Rasinė neapykanta visuomet labai pa
vojingas apsireiškimas,, o karo metu jį 
yra išdavystė. Kiek tos Detroito riau
šės pakenkė karo pastangoms ir pasi
tarnavo Ašiai, tai niekas negali nė ap
skaičiuoti. Sutrukdyta karinė gamyba, 
sukiršinti žmones, tūkstančiai žmonių 
atitraukta nuo naudingo darbo, suteik
tas Ašies propagandistams įrankis plūsti 
Ameriką ir kelti prieš talkininkus Azijos 
ir Afrikos žmones. Tos riaušės reiškia ne 
tik tas gyvybes, kurios jose žuvo. Jos 
reiškia, kad keli tūkstančiai Amerikos 
kareivių turės numirti už jas karo fron
tuose. Gal ne vienas, bet šimtai lietuvių 
jaunuolių turės paaukoti savo gyvybę 
tik už tai, kad Detroite sukurtas rasi
nės neapykantos gaisras, pakenkta karo 
gamybai, pagelbėta Ašiai sustiprinti sa
vo jėgas.

Tėvas, kuris paleidžia liežuvį ir plepa 
prieš negrus ar žydus ir prisideda prie 
auklėjimo rasinės neapykantos, turi pa
galvoti, kad tas jo nesusivaldymas, kad 
tas jo plepėjimas, gal reikš mirtį jojo sū
nui karo fronte. Lai tai pagalvoja kiek
vienas tėvas, kiekviena motina pirma, 
negu ištaria bjaurų žodį prieš žydus ar 
negrus, pirma negu paima į rankas to
kius priešžydiškus ir priešnegriškus 
laikraščius, kuriuos aukščiau paminėjo
me.

Darbas Dar Nebaigtas
Bendroji Anglų-Amerikiečių Komisija 

dėl Politinių Kalinių ir Pabėgėlių prane
ša iš Algiers, Afrikos, kad pagaliau tapo 
paleisti iš kalėjimų ir koncentracijos sto
vyklų francūzai, ispanai ir kiti kovoto
jai. Bet kaip jie gyvens, nuo ko jie pra
dės? Sako, kad daugelis bando susiras
ti darbą prie Anglijos ir Amerikos armi
jų Afrikoje. Kiti bus atgabenti į Meksi
ką. Meksikos valdžia sutiko juos įsileisti. 
Bet ir Meksikoje jiems pradėt gyventi 
bus be galo sunku, ypačiai, kad dauge
lio jų sveikata visai sunaikinta per ilgus 
metus kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose.

Tiems kovotojams — daugeliui iš jų— 
dar bus reikalinga pagelba. Amerikinis 
Anti-Fašistinių Pabėgėlių ir. Kalinių Ko
mitetas veikiausia rūpinsis tiems kovo
tojams pagelbėt atsistot ant kojų. Lie
tuviai prisidėsime prie tų kilnių pastan-

Birželio 22 diena, be abe
jo, pasiliks viena žymiau
siųjų kalendoriuje dienų. 
Tą dieną, 1941 m., kaip ži
nome, hitlerinės govėdos už
puolė Tarybų Sąjungą, ta
me skaičiuje ir mūsų tėvų 
kraštą, Lietuvą. Hitleris 
užpuolė Tarybų Sąjungą 
pasalingai, sulaužydamas 
savo dešimčiai metų su Ta
rybų Sąjunga padarytą ne
puolimo sutartį.

Hitlerio govėdų užpuoli
mas ant Tarybų Sąjungos 
yra visiškai analogiškas Ja
ponijos imperijalistų užpuo
limui ant Perlų Uosto — 
abu užpuolimai buvo pada
ryti pasalingai ir abu už
puolimai pataikyti sekma
dieniais, kai žmonės, po 
sunkaus savaitės darbo, ra
miai ilsisi; abu užpuolimai 
padaryti sekmadienių ryt
mečiais.

Tarybų Sąjunga buvo pa
dariusi su hitlerine Vokie
tija nepuolimo sutartį, ku
rią pasiūlė Hitlerio vyriau
sybė. Trokšdama palaikyti 
taiką ir gauti progos geriau 
apsiginkluoti, Tarybų vy
riausybė Hitlerio pasiūly
mą priėmė ir korektiškai 
laikėsi savo pažadų. Bet 
Hitleris pasalingai ruošėsi 
Tarybų Sąjungą užpulti, ją 
sunaikinti, kad po to, kai 
Tarybų Sąjungos nebeliks, 
jis galėtų užpulti Anglijos 
salas, jas užkariauti, o pas
kui pulti Ameriką ir su ja 
padaryti tą patį. Hitleris 
nujautė, kad buvimas stip
rios Tarybų Sąjungos jo už
nugary j jam reikš negerą, 
nes ji, Tarybų Sąjunga, bet 
kurią dieną gali smogti jam 
nugaron, kai jis veržtųsi 
tolyn į vakarus.

Jungtinės Valstijos taipgi 
troško taikos ir dėl to jo
sios su Japonijos viešpačiais 
bandė derėtis, bandė kalbė
tis dėl taikos palaikymo Pa- 
cifike. Per ilgą laiką Jung
tinės Valstijos davė Japo
nijai aliejaus, davė geležies, 
kad tuo būdu neišprovoka
vus karo. O kai japoniški 
žvėrys užgrobė francūziš- 
kąją Indo-Chiniją, mūsų 
prezidentas pradėjo tartis 
su Japonijos vyriausybe dėl 
priėjimo prie kokio nors 
konkretaus ir taikaus susi
tarimo. Japonijos vyriausy- 
sybė prisiuntė Amerikon 
net specijalų savo atstovą 
tartis dėl taikos. Preziden
tas Rboseveltas siuntė Ja
ponijos imperatoriui speci- 
jalę notą tuo pačiu klausi
mu — taikos palaikymo 
klausimu.

Bet tuomet, kai Japonijos 
specialusis atstovas buvo 
Washingtone ir lankė mūsų 
valstybės sekretoriaus kan
celiarijas, “jieškodama tai
kos”, tai Japonijos bombe- 
riai ir submarinai (1941 m. 
gruodžio 7 dieną) užpuolė 
Perlų Uostą, sutaškė aero
dromą, daugybę mūsų lėk
tuvų, užmušė daugybę žmo
nių, paskandino bei sužalo
jo visą eilę karo laivų.

Kokie būdingi supuoli
mai.

Tiek vokiškieji, tiek ja
poniškieji plėšikai elgėsi 
labai panašiai; galima sa
kyti, žengė pėda pėdom Tuo 
būdu jie manė sunaikinsią 
savo oponentus ir liksią pa
saulio viešpačiais.

Šiuo metu, minint dviejų 
metų sukaktį nuo vokiečių 
užpuolimo ant Tarybų Są
jungos, verta tarti keli žo
džiai tuo klausimu, palie
kant japoniškųjų plėšikų

užpuolimą ant Amerikos ki
tai progai.

Šitų žodžių rašytojas bu
vo vienas tų, kurie prieš 
virš du metus abejojo, ar 
Hitleris puls Tarybų Sąjun
gą. Savo abejojimą rėmiau 
dviem motyvais:

1. Jeigu Hitleris puls Ta
rybų Sąjungą, tai jis užsi- 
ners ant savo kaklo kilpą, 
iš kurios neišspruks. Tary
bų Sąjunga yra stipri, jos 
žmonės puikiai gins savo 
kraštą ir Hitleris, sykį pra
dėjęs kariauti prieš socija- 
listinį kraštą, bus sumuš
tas. Argi jis bus tokis di
delis idijotas, — argi jis 
drįs pradėti karą prieš Ta- 
rybų Sąjungą?

Pasirodo, kad aš ir visi 
tie, kurie taip manė, klydo
me. Hitleris buvo tas dide
lis idijotas. Jis nepažino 
Tarybų Sąjungos, josios 
žmonių ir josios ginklo. Jis 
pradėjo karą; jis užsinėrė 
ant kaklo kilpą, iš kurios 
jam nelemta bus išsisukti.

2. Aš buvau manęs,' kad, 
jei Hitlerio galvažudžiai už
puls Tarybų Sąjungą, tai 
pačioje Vokietijoje žmonės 
pradės tam priešintis, nes 
jie žino, kad Tarybų Sąjun
ga visuomet buvo jų, Vo
kietijos žmonių, geriausias 
kaimynas, prietelius.

Deja, ir čia teko nusivil
ti. Vokietijos žmonės Hit
lerio galvažudžių kruvi
noms avantiūroms nepasi
priešino, o jei ir pasiprie
šino, tai labai silpnai, nežy
miai. Kodėl Vokietijos žmo
nės, anti-fašištai nepasi
priešino Hitleriui? Man ir 
daugeliui kitų žmonių tas 
klausimas, be abejo, išsiaiš
kino ryškiau vėliau, ypačiai 
perskaičius rašytojos Onos 
(Anna) Seghers veikalą 
The Seventh Cross.

Pasirodo, kad Hitleriui 
pavyko Vokietijos žmones 
ne tik surakinti, supančio
ti, suspausti savo geleži
niuose naguose; jam pavy
ko daugybę gerų žmonių 
apžavėti laimėjimais,—jam 
pavyko apsukti galvas Vo
kietijos žmonių daugumai 
tais laimėjimais, kuriuos 
jis, Hitleris, pabare per pus
antrų karo metų prieš už
puolimą ant Tar. S-gos. Hit
leriui pavyko sugadinti Vo
kietijos žmones vokiškojo 
“viršžmogiškumo” nuodais. 
Palyginti trumpu laiku Hit
leriui pavyko daugybę gerų 
vokiečių sužvėrinti, suna- 
cinti, sukaneveikti. Dauge
lis tokių vokiečių, kurie, at
rodė, turėjo prieš Hitlerį 
išstoti, džiaugėsi, kai bom- 
beriai sėjo ugnį ant jiems, 
Vokietijos žmonėms, drau
gingos šalies, socijalizmo 
šalies miestų, miestelių ir 
kaimų.

Šiais dviem motyvais va
dovaudamasis aš abejojau, 
ar Hitleris išdrįs pulti Ta- 
rybų Sąjungą.

Bet, kai vėliau paaiškėjo, 
panašiai manė ir Hitlerio 
priešai Vokietijoje. 1942 
metais pasirodė vieno Vo
kietijos komunistų vado 
laiškas, rašytas iš Vokieti
jos. Jis ten pabrėžia, kad 
panašiai buvo manę ir ko
munistai ir nekomunistai 
anti-hitlerininkai Vokieti
joje.

Be abejo, panašios nuo
monės buvo ir tūkstančiai 
žmonių visame pasaulyje. 
Tik tie spėliojo,, kad Hitle
ris pradės karą prieš Tary
bų Sąjungą, kurie buvo įsi
tikinę, jog Tarybų Sąjunga

kad per kelias savaites 
“Stalino diktatūra” subyrės 
į smiltis.

Mes, kurie tuomet abejo
jome, ar Hitleris išdrįs ka
riauti prieš Tarybų Sąjun
gą, buvome tuo teisingi, jog 
sakėme, kad jis, pradėjęs 
karą, užsiners ant kaklo 
kilpą.

Žinoma, kalbėdamas bei 
rašydamas subjektyviai, 
nuo savęs, klausimo neišri- 
ši. Aš galėjau manyti vie
naip, kitas galėjo manyti 
kitaip, trečias — trečiaip. 
Svarbu, kaip “manė” pati 
Tarybų Sąjunga, josios 
žmonės, josios vyriausybė 
ir Raudonosios Armijos va
dovybė.

Kad Tarybų Sąjunga ti
kėjosi su Vokietija karo, be 
abejo, niekas negali užgin
čyti. Per metų eilę SSSR 
spauda nuolat ir nuolat 
kreipė savo piliečių dėmesį 
į du pavojus: Vokietiją — 
iš vakarų ir Japoniją — iš 
rytų. Kam gi kitam jinai 
ginklavosi? Kam gi kitam 
jinai ruošėsi, jei ne karui 
su nacių Vokietija?

Pačioje Lietuvoje, po to, 
kai ji įstojo į Tarybų Są
jungą, Tarybų vyriausybe 
buvo pradėjusi steigti tvir
tumas. Tas pats buvo pra
dėta daryti ir kitose Tary
bų Sąjungos respublikose— 
Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Bessarabijoje.

Ar Tarybų Sąjunga žino
jo, kada, kurią dieną Hitle
ris puls Tarybų Sąjungą? 
Atrodo, kad ne. Hitlerio 
vyriausybė nepasiuntė Ta
rybų Sąjungos vyriausybei 
jokios notos, jokių reikala
vimų, — užpuolė ją pasa
lingai, sulaužydama savo 
sutartį su Sovietų Sąjun
ga.

O kai dėl sutarties, kurią 
Tarybų Sąjunga padarė su 
Vokietija, mažai tenka kal
bėti. Jinai padarė su Vokie
tija sutartį dėl to, kad no
rėjo išvengti karo, o jei ne
galima jo visiškai išvengti, 
tai nutęsti toliau, kad ji, 
Tarybų Sąjunga, galėtų ge
riau pasiruošti, apsiginkluo
ti.

Tuo reikalu patsai Stali
nas, Tarybų Sąjungos 
premjeras, pasako aiškiau, 
negu kas kitas. Kalbėdamas 
1941 m. liepos 3 dieną, tuo
jau po to, kai Vokietija 
pasalingai užpuolė Tarybų 
Sąjungą, Tarybų Sąjungos 
premjeras, Juozas Stalinas, 
•šitaip sakė:

“Kai kąs gali užklausti: 
Kaip gi Tarybų vyriausybe 
galėjo sutikti daryti nepuo
limo sutarti su tokiais iš
davikiškais nevidonais, kaip 
Hitleris ir Ribbentropas?
Ar tai nebuvo klaida iš 
Tarybų vyriausybes puses? 

“žinoma, kad ne! 
“Nepuolimo sutartys yra 

taikos sutartys tarp dviejų 
valstybių. Tokią sutartį Vo
kietija mums pasiūlė 1939 
metais. Ar Tarybų vyriau
sybe galėjo atmesti tokį pa
siūlymą? Aš manau, kad 

nei jokia valstybė negalėtų 
atmesti taikos sutarties su 
kaimyniška valstybe, nors 
pastarosios priešakyj stovė
tų toki velniai ir žmogėd
ros, kaip Hitleris ir Rib
bentropas.

“Bet tai, žinoma, tik su 
viena būtiniausia sąlyga,— 
atsieit, kad tokia taikos su
tartis nekliudo tiesioginiai 
ar netiesioginiai žemių čie- 
lybės, nepriklausomybės ir

■ j

tis.
“Ką mes laimėjome, pa

darydami sutartį su Vokie
tija? Mes gavome savo ša
liai taiką per pusantrų me
tų ir progą paruošt savo 
jėgas atmušt fašistinę Vo
kietiją, jeigu jinai drįstų 
užpult mūsų šalį, nepaisant 
sutarties. ~

“Tas tikrai išėjo mūsų 
naudai, o fašistinės Vokieti- / 
jos nenaudai.” (“Laisvė” iš Į 
1941 m. liepos 10 d.)

Šitaip kalbėjo Stalinas. /
Jeigu tuomet, kai jis kai- ) 

bėjo, kai kurie “karinių rei
kalų žinovai” skelbė, jog tai 
netiesa, tai šiandien kiek
vienam aišku, kad jis sakė 
tiesą. Padarydama nepuoli
mo sutartį su fašistinę Vo
kietija, Tarybų Sąjunga tu
rėjo progos geriau apsigin
kluoti. Ji turėjo’ progos at
mušti fašistinės Vokietijos 
puolimus ir tuomi išgelbė
ti ne tik save, bet ir visą, 
pasaulio civilizaciją, visą 
demokratinį pasaulį, įskai- \ 
tant Jungtines Valstijas.

R. Mizara.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Birželio 13 dieną įvyko su
sirinkimas Pittsburgh lietuvių 
veikėjų. Ir iš apylinkės .keli 
buvo atvykę. Susirinkimą šau
kė J. Urbonas, LDS 8-to aps
kričio sekretorius ir jam pir
mininkavo. Susirinkimas buvo 
labai svarbus, nes dalyvavo 
Jonas Gasiūnas, Liet, Darbinin
kų Susivienijimo Pild. Tarybos 
centralinis sekretorius ir Tie
sos redaktorius.

Draugai raportavo, k^s yej- V 
kiama’ Piltsburghe ir apylinkė
se, ko trūksta. Daug diskusuo- 
ta apie ruošiamas prakalbas 
birželio 27 dieną paminėjimui 
dviejų metų tragiškos Lietuvos 
sukakties nuo jos pavergimo 
per žvėriškus vokiečių fašistus. 
Aptartas Liet. Darb. Susivie
nijimo maujų narių vajus ir fi
nansinė kampanija sukėlimui 
fondo, kad nupirkus po ambu- 
lansą lietuvių pulkams Raudo
nosios Armijos eilėse ir Ame
rikos Raudonajam Kryžiui. Pas 
draugus pasirodė daug energi
jos, kad pravesti visus mūsų 
užsibrėžtus darbus gerai.

Draugas J. Gasiūnas padarė 
platų pranešimą iš afoelno mū
sų veikimo, nurodė trūkumas 
ir kas reikia daryti, kad mūsų 
užsibrėžtas tikslas sėkmingai 
pravedus gyveniman. Beje, Ga
siūnas ilgai gyvenęs Pittsbųr- . 
ghe, tai jam žinomos ir mūsų l 
aplinkybės. i

Birželio 14 dieną įvyko para
das, nes tai buvo vėliavų die
na, kurios surengimui darba
vosi sužeisti veteranai, miesto 
ir apskrities Valdžios. Paradas 
prasidėjo nuo Aukštosios moky
klos, Fifth Ave. ir tęsėsi per 
visą miestą, buvo apie 20 be-
nų. Paradas tęsėsi dvi valan
das, priešakyje buvo motorci- 
klistai ir raitoji policija, pas
kui sekė armijos, marinų, lai
vyno, WAACs, civilių apsigy- 4 
nimo, gaisrininkų, policijos, 
bažnyčių, studentų ir buvusių 
kareivių organizacijos arba da
liniai. Paradas buvo įspūdin
gas, dalyvavo keli desMkai 
tūkstančių, buvo daug moterų 
ir jaunuolių. Paskui West Par- | 
ke atsibuvo prakalbos. Kalbė- / 
jo miesto tarybos nariai, majo- / 
ras, apskrities viršininkai, ve- fį
teranai ir generalio prokuroro •
pagelbininkas L. P. Megrath. 
Prakalbas atidarė N. S. vete
ranų pirmininkas F. P. Dixoni.
Pradžioje ir baigiant benai pa- 
griežė ir, kaip paprastai, buvo 
sugiedotas Amerikos himnas.

Birželio 14 dieną įvyko,ka-
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Profesorius Arpas 'Literatūriniai Krislai Didžiosios Dienos
iKnyga apie Karo Laimėjimą.
“Attack Can Win in ’43.”
Sov. Sąjungos Kovos ir Nacių Strategija. 
Karą Laimėt Galima Šiemet.
Atakuot Reikia Dabar.

Rašo J. B ARKUS.
Dabar, kaip žinoma, išleidžiama labai 

daug knygų įvairiomis karą liečiančio
mis temomis. Daugiausia tai apipasako- 
jimai visokių šiame kare nuotikių, ku
riuos tenka pergyvent dalyviams — ka
riams bei korespondentams. Tačiaus, 
pasirodo ir rimtų veikalų, kuriuose net 
karo laimėjimo sąlygos ir galimybės 
gvildenama bei aiškinama. • • • • •

Viena tokių rimtesniųjų knygų, regi
mai, bus neseniai išleista Max Wer- 
neriio knyga, vardu “Attack Can Win in 
’43” (Ataka Gali Laimėt 1943 Metais). 
Knygos autorius, ponas Werner, žino
mas kaipo atydus ir metodingas karo ei
gos tėmytojas, kurio išvados ir prana
šystės jau kelis kartus praeityje pasiro
dė teisingomis. Šioje savo knygoje Wer- 
neris, gana įtikinančiai, įrodinėja, jog 
karas dar šiais metais galėtų būt laimė
tas. Jisai analizuoja karo eigą, ypač pa
staraisiais dvejais metais, ne tiek rem
damasis statistikiniais palyginimais bei 
militarinės geografijos daviniais, kiek 
pamatuodamas savo išvadžiojimus psi
chologinėmis, moralinėmis ir medžiagi
nėmis permainomis, įvykusiomis vokie
čių militarinėje organizacijoje. Tas per
mainas pagimdė herojiškoji Sovietų Są
jungos dvejų metų kova.

Jungtinėms Tautoms ta kova paro
dė, jog tarp jų randasi bent viena val
stybė, kuri turi jėgų ir pasiryžimo kovo
ti prieš, tariamai, nenugalimas nacių 
armijas. Taigi Jungtinių Tautų moralą 
ir psichologiją Sovietų Sąjungos kovos 
sustiprino ir parodė galimybę nacius 
sumušti. Hitlerio gi militaristinę filoso
fiją dveji metai karo Sovietų Sąjungoje 
visiškai sugriovė ir subankrutavo visą 
vokiečių karinę strategiją.

Domingiausioji p. Wernerio analizo 
dalis yra ta, kur jis įrodinėja, jog Sov. 

v Sąjungos laimėjimai prieš vokiečius 
'1941 ir 1942-3 metais aiškiai parodė, 
kad vokiečių generalis štabas neturėjo 
jokio visam karui plano. Jis turėjo pla- 

• ną tik vienam mūšiui — apsupt ir su
naikint priešo armiją. Tokio plano vo
kiečių strategai laikėsi nuo Alfredo 
Schlieffeno laikų. (Schlieffenas buvo 
Vokietijos feldmaršalas, nuo 1891 iki 
1906 m. buvęs viršininku vokiečių gene- 
ralio štabo. Jisai išdirbo planą Vokieti
jos karui prieš Franci ją ir Rusiją. Svar
biausias to plano dėsnys tai greitai ap- 
s’upt priešo armiją ir ją sunaikint.) 
.' “Atsitikus šį mūšį pralaimėt, vokiečių 
generalis štabas nei 1914 metais, nei 
1941 metais nežinojo, kas sekamas Turės 
įvykti,” pastebi p. Werneris. Nepasise
kus 1941 metais užimt Maskvą ir sunai
kint Sovietų armiją, nacių įvadai puolėsi 
pagriebti Kaukazo aliejų. Šiam pasimo- 
jimui irgi susmukus, tie vadai dar ma
žiau besumanė, kas daryt. “Visa vokie
čių militarinio protavimo ir planavimo 
struktūra liko apversta. Vokiečių stra
tegijos krizis yra nepataisomas.... Šian
dien vokiečių strategija negali rast kelio 
į pergalę neigi išeities iš dabartinio kri- 
zio... Visas Hitlerio militarinis ir politi
nis planas pasauliniam karui liko suka- 

' neveiktas.”

Tokiomis išvadomis remdamasis, au- 
' torius pareiškia, jog kaip tik dabar rei
škia naudotis proga ir atakuot nacius 
Europoj, neduodant laiko jiems atsikvo- 
šėt ir pertvarkyt savo strategiją. Bet ši 
proga turi būt griebta tuojau, dabar. 
“Šiame* karo periode nedrąsa ir baimin
gumas yra mirtinai pavojingi.”

Abelnai, p. Wernerio knyga, išrodo, 
bus viena rimčiausiųjų šio karo laimėji- 
mo klausimu ir, angliškai skaitantiems^

Kada, automatus suspaudę rankoj, 
Atakon veržiasi būriai, 
Kai dusliai griaudėja patrankos 
Ir švilpdami propeleriai 
Į priešą neša ugnį, mirtį,— 
Kovon mus veda atkakliai 
Tie, kur negali niekad mirti— 
Didžiosios Spalio Revoliucijos kariai. 
Jų vardas-Leninas, jų vardas-Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
Kai vėtros plakėsi, rūščiai įšėlę, 
Kai griuvo sostai kruvini, 
Raudoną vėliavą iškėlę, 
Miniom bekraštėm vedini, 
Laimėt taikos ir duonos, laisvės, 
Gint gimto krašto atkakliai 
Tautas verges, tautas belaisves 
Į kovą žūtbūtinę žadino kariai.
Jų vardas-Leninas, jų vardas-Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
“Auroros” šūviuose, ant barikadų, 
Senoj Maskvoj, Kronštato laivuose, 
Apkasuose, skurde, rate blokadų 
Nemirštama kovotojų dvasia. 
Ji duoda ženklą šaut patrankai, 
Duris ji laužia ateities, 
Ir jaučia šiltą vado ranką 
Karys, kovoj pavargęs, ant savo peties. 
Jų vardas-Leninas, jų vardas-Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
Krauju aplaistyta, pražydo žemė. 
Nauji, štai, dunda miestai, fabrikai 
Raudonais kaminais padangę remia, 
Lyg jūra supasi laisvi laukai. 
Ir gaudžia girios laisvės dainą, 
Ir kyla mūs šalis jauna.
Džiaugsmingo darbo, metai eina 
Krašte, kur nesibaigia dainos ir diena. 
Su mumis Leninas, su mumis Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
Vėl dūmai plakasi, vėl vėtros ūžia, 
Ir griūva miestai kruvini, 
Ir vėl į žūtbūtinį mūšį, 
Pulkais bekraščiais vedini, 
Atremt, sutriuškint pikto priešo, 
Išlaisvint pavergtų tautų, 
Kovot už laisvę, laimę, tiesą 
Vadai didieji vėl mus ragina kartu. 
Jų vardas-Leninas, jų vardas-Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
Už brolių kraują, gimtą šalį, 
Už tėvą, motiną, draugus, 
Už Didįjį Raudoną Spalį 
Žudyk ruduosius grobikus. 
Kas laisvės oro paragavo, 
Fašistams niekad nevergaus. 
Mes kaujamės už žemę savo, 
Už garbę didžiojo ir laisvojo žmogaus. . 
Mus veda Leninas, mus veda Stalinas. 
Gyvybė vardas jų, mirtis jų šalinas.
Kada, automatus suspaudę rankoj, 
Atakon veržiasi būriai, 
Kai dusliai griaudėja patrankos 
Ir švilpdami propeleriai 
Į kapą priešui rodo kelią,

• Stovėk kaip vyras atkakliai. 
Padangėn vėliavą vėl kelia 
Vadai, draugai ir Revoliucijos kariai. 
Jų vardas-Leninas, jų vardas-Stalinas. 
Kovoti ir laimėt jie mus įgalino.

Antanas Venclova.

Ivan Moskvin Maskvos Dailės 
Teatro Direktorius

Iš Maskvos pranešama, kad garsusis 
rusų aktorius, Ivan Moskvin, tapo pas
kirtas Maskvos Dailės Teatro direkto
riumi. Jis, vadinasi, užėmė nelabai senai 
mirusio Vladimiro Nemirovičiaus-Dan- 
čenkos vietą.

Moskvinas yra talentuotas aktorius— 
mokinys Konstantino Stanislavskio. Jis, 
be to, yra Aukščiausios SSSR Tarybos 
narys, nešiojąs Lenino Raudonosios Vė
liavos ordinus.

būtų verta ją perskaityt. Knyga išleista 
Little, B row,n and Co., Bostone, kainuo
ja $1.75. Veikiausia, greitu laiku ši 
knyga rasis bent didesniųjų miestų 
skaityklose.  i . ■

I.
Užsirekomendavimas

Labas, labas, prieteliukai: 
Tiesiu ranką jum paduoti. 
Mane verčia reikaliukai 
Jum užsirekomenduoti.
Ot, aš, Profesorius Arpas, 
Teiksiu savo patarimą.
Mano balsas gaus kai varpas 
Per lietuvišką arimą.
Būdamas Arpas, aš imsiu 
Mūsų reikalus arpuoti, 
Rėksiu, kad čia ir užkimsiu. 
Kur reiks — pradėsiu 

tarkuoti....
Mūs veiklos mažam aruode 
Susidarė apščiai brudo, 
Taip, kaip nemazgotam 

puode:
Prisvilimo yra rudo.
Pradėdamas aš rašyti, 
Ot, štai, imu ir arpuoti 
Ir nukalti, nutašyti, 
Taip, kaip reikia: užkarbuoti.
Kaipo arpas, turiu vietos: 
Daug “stofo” galiu suimti, 
Mano sienos yra kietos: 
Šiek tiek veiklos gali gimti.
Vai, daug brudo yr’ svietelyj: 
Taip, kaip grūduose kūkalių, 
Taip, kaip dumblo yr’ upelyj 
Arba pašukose spalių.
Grūdai gali ir pabirti, 
Kuomet imsiu juos arpuoti...
Bet, juk, reikia juos atskirti— 
Tik našiausius suverbuoti.
Kad juos galima būt teikti 
Kaipo sėklą, kaipo peną... 
Pastūrlakus reik nupeikti — 
Aptildyti nacių beną.
Kaip kam aš garsiai kalbėsiu, 
Daug teisybės pasakysiu, 
O kitiems tik subumbėsiu— 
Kai pro žmonių minias lysių.
Bet už blogus darbus barsiu, 
Kad svietelis susiprastų, 
Už tai ir pūdymus arsiu, 
Kad grūdai skalsą surastų.
Už blėdingą veiklą peiksiu: 
Nevartosiu kalbą švelnią, 
Pilną mierą kožnam teiksiu, 
To, ko žmonės užsipelnę.
Vienur, kitur pajuokausiu, 
Darbų blėdį pakartosiu, 
O ten, kur pipirų gausiu— 
Diplomatiją vartosiu.
Apie sapną apsakysiu, 
Kurį teko man sapnuoti. 
Kiek teisybės pasakysiu — 
Jūs galėsit apkainuoti.
Dėl to Profesorius Arpas 
Imsis išdidžiai arpuoti — 
Tankiai bambtels taip, kaip 

varpas,
Ten, kur reikės patarkuoti.

ĮŽANGA 
žmonės lietuviai-tautiečiai: 
Į visus aš prakalbėsiu.
Dėl mūsų naudos, piliečiai, 
Reikalus panagrinėsiu.
Nupeikimų ir pagyrų 
Jau visokių mes girdėjom, 
Ir nuo moterų ir vyrų, 
Ir daug patys prikuždėjom.
Vieni niekina Tarybas
Ir jų tvarką, idealą: ' 
“Jos susmuks jau taip, kaip 

grybas...”
Dėl jų tokį lėmė galą.
Sakė taip “mokyti vyrai”, 
Net ir “aukštas klesas” baigę.
Bet tikrybėj, tai pagyrai: 
Nacių smalkėmis apsvaigę.
Sakė taip ir “arijonai”,
Ką kitataučius nupeikia, 
Dėl to, kad juos siaubia 

monai:
Jie dėl rudos žvėries veikia.
Keldami aukštyn mūkėlę: 
Tauškė taip ir kunigėliai, 
Kai į dangų rodo kelią 
Paklusnių buriųčių .vėlei.

O kiti ryškiai ir drąsiai 
Rudam niekšui lėmė galą, 
Piktai “arijonų” rasei.... 
Peikė jų nuodingą smalą.
Tamsai šviesą nenuveikti, 
Kai jos spėkos pradės kilti.... 
Gali ją apuokai peikti — 
Už tai liaudis turi viltį.
Laisvos tautos turi sūnus, 
Kurie mokės apsiginti, 
Ir sutriuškinę siaubūnus — 
Naują buitį vėl ims pinti.
Dėl to reikia mums suprasti, 
Kas yr’ bloga ir kas gera.
Ne svaigulyj šviesą rasti, 
Bet tenais, kur šviesa dera.

Sapnas apie Maikio Tėvą 
Begyvendamas ant svieto— 
Daug sapnų esu sapnavęs, 
Bet dar tokio sapno “kieto” 
Lig šiol neesu pagavęs.
Mat, tą naktį man užmigus: 
Baisus sapnas pasirodė, 
Lyg kad ašaka įsteigus 
Mane miegantį nuskriodė.
Vos pradėjus man sapnuoti, 
(Lyg kad tyčia pasitaikė) 
Rodos, ėmė aimanuoti 
Maikio tėvas, o gal Maikė:
"Oj tai gvoltas, tai nelaimė: 
Ruskiai lietuvius išvarė.... 
Visą svietą ima baimė!
Ką maskoliai tie padarė?!”
Taip, dejavo tas, ką moka 
Savo špygą paaukauti, 
Pagal nacių, beną šoka: 
Mėgsta smalą jų ragauti.
Ne tik pats išsismalavęs, 
Bet ir kitiems smalą teikia, 
Daug kvailysčių primelavęs— 
Tai taip Maikio tėvas veikia.

Mokytas Asilaitis
Paskui sapnais nudardėjau 
Iš Bostono į Chicagą, 
Ir vėl aš žodžius girdėjau, 
Kurie ėjo kai per ragą:
Būtų gerai, kad Grigaitį 
Šventos dvasios kiek 

apšviestų,
Tą mokytą asilaitį, 
Kad jis taip durnai neskiestų.
Daug jis popieros sudarkė, 
Daug rašalo išeikvojo, 
Kada sapnuodamas knarkė, 
Matyt, tik tada galvojo.
Kiek to stenėjimo kvailo, 
Filozofijos mokytos?!.... 
Aiškiai kalbant: net pagailo 
Smegeninės išnokytos.
Negal’ ramiai nusėdėti 
Taip, kaip margis, taip kaip 

mųrza,
Bando Adolfui padėti, 
Už tai ambrydamas zurza.
Jis vis taikė, jis vis šovė 
Į fašistų tikrą cielių, 
Bet visuomet jis pramovė 
Taip, kaip samčiu pro 

kisielių.
Mat, kas asilu pastoja, 
Tai juom skirsis su šiuo svietu, 
Dėl to, kad nuolatos loja 
Pronacišku balsu kietu.

Tarpe Adolfo Čebatlaižių 
Po tam sapnas vėla tempė 
Mane lyg, kad į paradą, 
Kur pronaciai šitaip plempė 
Savo mylimą tiradą:
Džiaugsmo ašaros tik mirga: 
Naciai laisvina mūs šalį.... 
Miestai, sodžiai dega, spirga: 
Susilaukėm laimės dalį...
Tokiu žodžius aš girdėjau: 
Rodės, kad jais kas ką plakė... 
O po tam ir aš kuždėjau, 
Kaip tie garsai šitaip sakė:
Kai redaktorių, Tėvynės 
Kas pronaciu pavadina, 
Tas jo pusplikės puodynės 
Visą koš$ sugadina.

Jis labai, labai supyksta 
Ant tų, kurie jį įžeidžia, 
Arba kai jam nepavyksta, 
Kai fašizmo smalą skleidžia, 
čia net tuzinus galėtum 
Tokių ponų suskaityti, 
Be sunkumo išgalėtum 
Rudą spalvą numatyti.
Tarpe jų yra biznierių, 
Yra profesijonalų, 
Smetoninių burdingierių : 
Tūli jų šinkuoja alų.
čionais radosi poetų, 
Ką yra matę Paryžių, 
Jame sorkių ir baletų, 
Ir visokios spalvos dryžių.
Yr’ tokių, kuriuos vaišino 
Augustinas Valdemaras, 
Ir tie laiko negaišino, 
Kai užklupo šitas karas. 
Dieną naktį jie sapnavo 
Apie “laisvę” hitlerinę, 
Ir kai pronaciai ponavo, 
Liaudžiai virvę užnarinę.
Ne tik kad jie ir sapnavo, 
Bet dar veikė nacių, gerui, 
Jiems užklupus, rėkė: 

bravo....
Pagelbėjo piktam kerui.
Lyg kad gatvinės “miselės”, 
Adolfui į glėbį nėrė... 
Taip, kaip prie margio 

bluselės:
Savo meilę dėl jo bėrė.
Kai tie žmogėdos užpuolė, 
Tai pronaciai veik papaiko, 
Kentė Lietuva varguolė, 
O jie krykštė laime vaiko:
“Džiaugsmo ašaros tik mirga: 
Naciai laisvina mūs šalį, 
Miestai, sodžiai dega, spirga: 
Susilaukėm laimės dalį.”

Nauji žodžiai 
Tuomet sapnas lyg sustojo, 
Davė man kiek atsigauti, 
Bet garsus vis vien kartojo, 
Kuriuos teko man pagauti:
“Dabar žmonės žodžius kala: 
Dygsta , jie, kaip baravykai.... 
Juosius sėja, kulia, mala 
Ir kapsai ir zanavykai.
Rasit vieną, kitą žodį 
Tik ką iškeptą, išvirtą, 
Imu Smetoną, kaip puodą, 
Tą spirgutį naciams skirtą.

Baltskilandis
Kaip kas norėtų patirti: 
Kaip ilgai šmakštas sėdėjo ? 
Girdi, reiktų jį pagirti, 
Nes skilandį jis padėjo. .
Tie ką nori, tegul giria 
Tą minkštpautį, tą jo fruktą. 
Su sąvoka žmonės peikia 
Tą kuodelį nacių bruktą.
Juk tą jojo skilanduką 
Nebuvo sunku padėti, 
Bet ar jis suras gaiduką, 
Kuris ims jį išperėti.
Baltskilandis yra geras: 
Jame laisva bus tėvynė... 
Nes tai yra šmakšto peras: 
Už jį lojo ir jį gynė.
Už tai Sąjunga Tarybų, 
Kurios progresas didingas, 
Yr’ be galo, yr’ be rybų, 
Ir visoms tautoms teisingas, 
šmakštui visiškai netinka: 
“Nebus laisvės, nebus nieko...” 
Šitaip ponas tas suklinka 
Iš naciško savo vieko.
Dėl to, kad rudai galvoja, 
O pronaciškai jis veikia, 
Hitleriškai kvailavoja, 
Rudą smalą kitiems teikia.
Tai tokis yr’ sutvėrėjas 
Skilanduko kuobalčiausio, 
Jis yra ir atpirkėjas 
Smetonizmo nekalčiausio.
šmakštas daug kartų dejavo: 
“Nėra grašiiį mano smalai.

Winnipeg, Canada
Iš Atsibuvusio Bazaro 

Winnipege
Kaip kad buvau pirmiau ra

šiusi, Winnipego lietuviai su
rengė bazarą, kuris atsibuvo 
gegužės mėnesį. Bazaras pa
sisekė neblogai; mat, winni- 
pegiečiai visi kaip vienas įver^ 
tina savo kliubą ir visokerio
pai remia jį. štai kaip jie 
šiuo kartu parėmė:

Draugė E. Ginkuvienė visa
me kame būna čampijonė. Ji 
myli užimti pirmą vietą savo 
dovanomis, šiuo kartu ji nu
mezgė ir paaukojo $5.00 ver
tės megztinį. Draugas A. Sa
muolis pinigais $5.00.

Draugas Liaukiavičius pri
siuntė nuo farmos daiktų 
$2.50 vertės, V. Musteikis au
kojo1- daiktais $2.40. P. Mo
tiejūnas taipgi aukojo daik
tais $5.00. Bukauskas daiktais 
aukojo $1.25.

žemiau išvardinti asmenys 
aukojo po $1.00, vieni daik
tais, kiti pinigais:

G. Paliliūnas, S. Vaitiekū
nas, S. Krisčius, J. Kvedaras, 
M. Vidrukienė, V. Zavackie- 
nė, J. Radzevičius, Joniškienė,
O. Urbonienė, K. Beniušis ir
P. Joniškis.

Visiems ir visoms, draugam 
ir draugėm, kurie tik kuo pri
sidėjo prie parėmimo Kliubo, 
aš Kliubo vardu tariu širdingą 
ačiū.

W. L. K. Koresp.

★ ★

What youRiuf With
WAR BONDS
Hitler found out that his high pow

ered mechanized and motorized 
army bogged down In the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division and in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will Insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the V. £ 
Cavalry. Invest at least 10 percaw 
of your Income in War Bonds. r» | 

_____ u. S.Trtatury D<Partmt»t,

Yra grūdų, yra javo,
Bet juos tenka skirti balai...”
Bet dabar, varde tėvynės, 
Plaukia grašiai į delmoną, 
Nors kaip kas po kojų, 

pynės —
Tas nekvaršina tą poną,
Už tai, kad centų užtenka 
Ir dėl smalos ir dėl puodo. 
Kas, kad jam paloti tenka
Iš gilybės savo kuodo.

* “ • " *" 
Uetnaciai

Kitas žodis yr’ “lietnaciai”,
O tai liaudies išdavikai
Pašėlusiai fliukų ‘‘mačiai”: 
Lietuvystės pardavikai.

Kontinuitetas.
Visi lietnaciai sulipo
Į Goebbelso rudą smalą, 
Ir savo veikla prilipo 
Negarbingą liepto galą.

JSKL; IBM daugiau), ’
. .., j,
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! ŽMONĖSE
(Tąsa)

Apstoję ratu, susikišę rankas į ranko
ves, jie žiūri į valgytoją, apsigihklavusį 
peiliu jr dideliu kampeliu rugienės duo
nos; jis žegnojasi, sėdasi ant vilnų mai
šo, deda kumpį ant dėžės, šalia savęs, 
matuoja jį tuščiomis akimis.

Atsiriekęs ploną riekelę duonos ir at
sivežęs storą gabalą mėsos, valgytojas 
rūpestingai sudėda juos į krūvą ir 
abiem rankom kemša į gerklę, — jo lū
pos virpa, jis aplaižo jas ilgu šunišku 
liežuviu, pasimato smulkūs, aštrūs dan
tys, — jis ima šuniškai ryti.

— Pradėjo!
— Žiūrėkite į laikrodžius.
Visų akys rūpestingai nukreiptos į 

valgytojo veidą, į jo apatinį žandikaulį, 
į apskritus gūmbulus prie ausų; stebi, 
kaip smailas smakras tolydžio kyla ir 
krinta, nuobodžiai šnekučiuoja:

*— Ryja, kaip meška!
— O tu matei ryjančią mešką?
— Argi aš girioj gyvenu? Taip tik sa

koma — ryja, kaip meška.
— Sakoma — kaip kiaule ...
— Kiaulė kiaulės neėda. ..
Nenoromis juokiasi, ir tuojau kažkoks 

žiniuonia pataiso:
— Kiaulė viską ryja — ir paršus, ir 

savo seserį...
Valgytojo veidas tolydžio kaista, įdu

busios akys išlenda iš kaulinių duobių, 
kvėpuoja jis sunkiai, bet jo smakras te- 
bejuda vis taip pat vienodai.

— Pasispausk, Mykolą, laikas! — ra
gina jį. Jis tieramiai matuoja akimis 
mėsos likučius, geria alų ir vėl čepsi.
Žiūrovai sujunda, vis dažniau žiūri į 
laikrodį, kurį laiko rankoje Miškos šei
mininkas; jie vienas kitą perspėja:

— Kad tik jis neatvarytų laikrodžio 
atgal, — paimkite iš jo laikrodį!

— Mišką pridabokite: kad neįleistų 
bent gabalo į rankovę.

— Nesurys paskirtu laiku!
Miškos šeimininkas įsikarščiavęs rė

kia:
— Statau dvidešimt penkis! Mišką, 

nepasiduok!
Žiūrovai ginčijasi, bet nė vienas neiš

drįsta eiti lažybų.
O Mišką vis lyja; ryja; jo veidas pasida

rė panašus į kumpį, jo smaila nosis 
graudžiai Švilpia. Baisu žiūrėti į jį, man 
matosi, kad jis tuojau suriks, pravirks:

— Dovanokite....
Arba — prisikimš mėsos ligi gomurio, 

įsibes galva į žiūrovų kojas ir numirs.
Pagaliau jis viską suvalgė, išvertė 

girtas akis ir sunkiai gargia:
— Atsigerti duokite...
O jo šeimininkas, žiūrėdamas į laik

rodį, murma:
— Pavėlavai; nedorėli, keturiomis mi

nutėmis...

BOSTONO
APYLINKĖJE 
Dienraščio Laisvės Naudai 

Didysis

PIKNIKAS
{vyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Kaip Višdohiet, taip ir 

šiemet

LAISVES PIKNIKAS
Bus Didžiausias LietuviŲ

piknikas Naujoje Anglijoje 

Keistučio Parke 
Oakland Grove 

EAST DEDHAM, MASS.
Gera muzika gros šokiams 

ir blis puiki dainų 
programa

MAKSIM GORKI

Kiti jį erzina:
— Gaila, nėjome sti tavim lažybų, bū

tumei pralošęs!
— 0 vis dėlto žvėHs — vaikinas!
— l’a-aip! Kad taip jį įčirką....
— Tai, kaip Viešpats gali sudarkyti 

žmogų, a?
— Einame arbatos gertų, ar ką ?
Ir plaukia visi į smuklę.
Aš noriu suprasti, kas sūspietė šituos 

sunkius, kietus žmones aplink nelaimin
gą vaikiną, kodėl jo liguistas rajumas 
linksmina juos?

Tamsu ir nuobodu siauroje krautuvė
je, užverstoje vilnomis, kailiais, kanapių 
pluoštu, virvėmis, vailokais, pakinktais. 
Nuo šaligatvio ją skiria mūrinės kolo
nos; gramozdiškai drūtos; jos aptrupėję 
iš senumo, aptaškytos gatvės purvu. Vi
sos plytos ir plyšiai tarp jų, turbūt, tūk
stančius kartų mintimis suskaičiuoti ir 
visam amžiui įsmego atmintin visu sun
kumu ir luošumu.

Šaligatviu, neskubėdami, slenka žmo
nės; gatve palengvėle juda vežėjai, ro
gės su prekėmis; už gatvės, mūrinių rau
donų krautuvių kvadrate — aikštė, už
versta dėžėmis, šiaudais, suglamžytais 
popiergaliais, apklota murzinu, sumintu 
sniegu.

Visa tai, drauge su žmonėmis; arkliais, 
kad ir juda, vienok atrodo nejudamai, 
tarytum visa nematomomis grandinėmis 
prirakinta ir sukasi vienoje vietoje. Stai
ga pajunti, kad šitas gyvenimas — be
veik begarsis, beveik nebylys. Girgžda ro
gių pavažos, pyška varstomos krautu
vių durys, rėkauja gatvės pardavėjai, 
bet žmonių balsai skamba nelinksmai, 
nenorom, jie vienodi, prie jų greit pri
pranti ir nebegirdi jų.

Gaudžia cerkvių varpai, — šiuos liūd
nus garsus visuomet atsimena ausis. At
rodo, lyg šie garsai plaukytų ore be per
stogės, nuo ryto ligi nakties; jie per
sunkia visas mintis, visus jausmus, ’ap
dengia slegiančiu variniu sluoksniu vi
sus įspūdžius.

Nuobodulys, šaltas ir slegiantis, dvel
kia iš visur: iš žemės, pridengtos mur
zinu sniegu, nuo pilkų pusnių ant stogų, 
nuo raudonų mūrinių trobesių; nuobodu
lys kyla iš kaminų pilkais dūmais ir 
plaukia į pilkutėlį, žemą, tuščią dangų; 
nuoboduliu garuoja arkliai, kvėpuoja 
žmonės. Nuobodulys turi savo kvapą— 
prakaito, riebalų, kanapių aliejaus ir dū
mų; šis kvapas sunkus ir tvankus, jis 
spaudžia galvą, kaip šilta, ankšta kepu
rė, ir, persisunkdamas į krūtinę, sukelia 
keistą apsvaigimą, norą užsimerkti, be
viltiškai surikti, bėgt kažin kur ir, įsi
bėgėjus, susikulti galvą į pirmąją pasi
taikiusią sierią.

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tastrofa, nes susikūlė gatveka- 
ris Su busu. Vežė darbininkus 
į darbą. Du užmlišti ant vie
tos, o 68 sužeisti, ligoninėj ap
žiūrėjus, aptvatsčiiis didžiuma 
buvo paleisti, bet 12 žmonių 
sunkiai sužeisti. Sakoma, kad 
gatvėkaris pravažiavo raudoną 
šviesą ir todėl atsitikus nelai
mė. Užmušti Henry Miller, 34 
metų iš Delmont, Pa. ir Mor- 
rin Shank, 23 metų iš Johns
town, Pa.

Sustreikavo McKeesport bu- 
sų darbininkai ii* iš tos priežas
ties sustojo komunikacija, taip, 
kad apie 15,000 negali pasiek
ti darbą.

Birželio 12 dieną mirė Povi
las Kuneika, 82 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno redybos. Ilgai 
gyveno Pittsburgh, mieste. Pa
iko moterį, šunų ii* dukterį. 
Palaidotas Religiniai iš lietuvių 
N. S; bažnyčios į Švento Ka
zimiero kapus.

Mirė senas gyventojas Henry 
Petrikas, taipgi mirė iš Mc
Kees Rocks du lietuviai, tai J. 
Stankaitis ir žvirblienė. Palai
doti McKees Rocks kapinėse.

D. P. Lekavičius.
Washington. — Skaičiuo

jama, kad apie 50,000 mai- 
nierių nutarė dar negrįžt 
darban.

Detroit, Mich., birž. 24.— 
Mirė jau 32-ras asmuo tarp 
tų, kurie buvo užmušti bei 
apVojingai sužeisti per fa
šistų sukurstytas riaušės 
prieš negrus.

Elizabeth, N. J.

Wkcd/lfou/iuy With
WAR BONDS

★ ★
Cruising at tremendous speed, 

America’s PT-Boat fleet is sniping 
with excellent' results at Hirohito’s 
navy in South Pacific waters. These 
powerful little boats are being manu
factured at many cities throughout 
America and racing down our inland 
Waterways to the sea. They are 
termed “expendables” but they 
pack almost half the wallop of a 
full-sized destroyer and cost only.

Built sturdily from 60 to 110 feėti 
tong, carrying four torpedoes, ma-Į 
chine guns, depth charges and smoke' 
screen apparatus, they cost up to' 
$400,000. Your increased purchase of 
War Bonds helps pay for them. Buy 
more War Bonds every payday. 
“You’ve Done Yoiir Bit—Now Do 
Your Best.“ (y. Treaiurį Department

Lietuvių Ktiro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Pirmadienį, birželio 21 d., 
Margaret Taraškevičienė-Ta- 
ras, pasidavė ir vėl po opera
cija. Kiek laiko atgal draugė 
turėjo operaciją, bet pasta
ruoju laiku nesijautė kaip rei
kia. Ligoninės antrašas —

Park East Hospital, 83rd St., 
New York, N. Y. Lankymo 
valandos, kiek teko žinoti; yra 
— 2:30 iki 4:30 dieną, 7 iki 
8 vai. vak.

Vėlinu, kad draugė greitai 
pasveiktų.

B. Makutiėhė.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

Darbininkų Įstaiga
SALhS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. I’uikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėšii KHUbas 

bendrai su Rusų ir Ukrainiečių 
Kliubais rengia pikniką. Sekmadie
nį, birželio 27 d. Pradžia 2 vai. dįe- 
ną. Liberty Hali, 329 Broadway. Šis 
piknikas nerengiamas lauktiose kaip 
kad pirmiau, bet po 329 Broadway, 
nes karo laiku keblus važinėjimas. 
Todėl bus visiems patogu dalyvau
ti, yra dvi erdvingos salės, geriausia 
vieta Bayonnėje. Bus gera muzika, 
užkandžių ir gėrimų. Pribūkite visi.

(148-15)

ROCHESTER, M. Y.
ALDLD 50 kp. nariai turės gra

žų draugišką pažmonėlį, Gedemitio 
salėje, šeštadienio vakare, 26 d. bir
želio. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Taipgi kviečiami Laisvės skaity
tojai, kurie ir nė nariai dar.

(149-150)

Fotografus
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pAVjehiiį.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su aine- 
rikoniškaiš. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaHavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

Kamp BroAdWay ir Stone Ave.
prio Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

-

I MA-TEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą & 
karšta vakarienė, r 
Atskiras kambarys i 
u ž ė j i m u i grib b 
pėms. Nedėliortiisg 
atdaras nuo 1 Vai. | 
dieną iki vėlai. H

s

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.« 
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9568NsĮ

- *

YOUNGSTOWN, OHIO 
Potvinyj Žuvo Kapralas 

Eizonas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 9 kuopos narys, ka
pralas Jonas Eizonas žuvo po- 
tvinyje gelbėdamas kitus žmo
nes. Jis tarnavo armijoj, Head
quarters 508th inžinierių sky
riuj, Pon Camp Gruber, Okla- 
homoj. Jo komandierius rašo, 
kad Jonas gelbėdamas žmo
nes baisioj nelaimėj išdirbo 
24 valandas, daug žmonių iš
gelbėjo ir buvo apdovanotas 
medaliu už pasižymėjimą.

Po didelio nuovargio jis bu
vo pasiųstas pasilsėti, bet pra
sidėjus naujam vandens paki
limui, naktį, buvo vėl pašauk
tas gelbėti žmones. Jis ir kiti 
kareiviai valtyj gelbėjo žmo
nes. Įdūkę bangos apvertė 
valtį, kurioj buvo 6 kareiviai 
ir 3 civiliai ir visi jie žuvo, jų 
tarpe ir Jonas Eizonas.

Jo kūnas buvo rastas gegu
žės 23 d., atvėžtas į Youngs
town birželio 10 diėrią ir pa
laidotas su atatinkama pagar
ba birželio 11 d.

Jonas buvo gabus studen
tas, labai sėkmingai mokėsi 
Athens Universitete ir paskui 
nuoširdžiai tabhavd armijoj.

Jdhas paliko huliūdime se
nus tėvelius, 2 Brdlius Stasį ir 
Karolį. Jo brolis Karolis tar
nauja jau veik du metai or- 
laivyne, randasi Lincoln or-

laukyje, Nebraskoj. Jis moki
na kitus lakūnus skrajoti. Jo 
sesutės yra Stepanė, Antosia 
ir Aleandra. Visi dalyvavo lai- 
dotuvesfe, graudžiai vėrkė jau
niausio brolio, kuris ištarna
vo tik 6 mėnesius armijoj, jau 
buvo pakeltas į kapralus ir 
pasiųstas į oficierių mokyklą.

JONAS EIZONAS
Bet ši nelaimė išplėšė jį iš 

armijos eilių ir nuo jo mylimų 
giminių. Palaidotas su pride
rama militare pagarba. Lai bū
na jam lengva musų šalies že
melė ! širdingai dėkavojame 
draugams ir pažįstamiems, ku
rie patathavo šioj liūdnoj mū
sų valandoj ir padėjo inums.

S. J; Eizdhds it* šeima.
Redakcija nuo savęs reiškia 

gilią užuojautą draugų Eizo- 
nų šeimai šioj liūdnoj valan
doj-
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| Naudokitės Gera Proga 
I Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą
I savo seniems’ ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki- 
i limo kainų ant visų akiniarji naudojamų medžiagų, mes vis dar 

patarnaujame už senas žemas kainas.

1 —------ ~
I 30 Akiniai
i Nuolaida už $7.50
I -------------------------------------------------------------- ^7

■ 
į Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime
j jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu- 
I statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

I STĖNGER & STENGER, Optometrists
j 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią haudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASI! bfeMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship/’ parašyta adv. 
Charles P. Khl, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau-
siojfe formoje, į kurią Įeina daug iliustracijų, ir taip pat
92 klausimai su.

Adv. CHAŠ. P. ĖAt

atsakomais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomiš 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: Aį D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine. 
Iron; ir Food Copper,

2. PHQSPHO-B tabletėlės nervų sustiprihimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr. 
Vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizrtio, Arthritis, Neuritis 
skausmus dėl trukumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tablėtėlėš del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo

8. LAČTO-bfeXTRIN dėl tų kuriem dardši Visoki rūgimai ir nemalonu- 
rųal po valgių.
Maištu ib Vitaminas siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y,

fjto

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Štai 
Presas

lit...

Ateikite pasimatyti sii GivlAls 
Geriausias Alus Brooklyn©

J

Vynų ir Degtinių

... A

V 
'/'K k

- į,

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsi© valandoj krėip*- 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
oeo

1113 Mt Vėrnoft St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Hr 1 
į/ y < ,!/-įs *



šettadienfe, Birželio 26, 1943

Saujele Bailių Lietuvos 
Išdavikų

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
’darni apsupimo pavojaus, 
turėjo pasitraukt ir iškrau
styt tarybines organizaci
jas.

Tai yra beprotiška nesą
monė tų gaivalų veiksmus 
vainikuoti sukilimo vaini
ku, kaip kad daro Hitlerio 
agentas Ancevičius Berly
ne, Pakštas (Amerikoj) ar
ba hitleriniai laikraščiai. 
Tie gaivalai darė tiktai ti
piškus gengsterių puolimus 
užnugarėn, iš pasalų. Kau
ne šių gengsterių atakos 
prasidėjo tik po to, kai ci
vilinė Tarybų vyriausybė 
visiškai išsikraustė ir Rau
donoji Armija pasitraukė 
iš miesto, kuriame teliko 
tik saujelė milicininkų ir 
apsaugos grupių. Bet ir ta
da užteko mažiausio gink
luoto pasipriešinimo, kad 
tie banditai išlakstytų viso
mis pusėmis.
KADA ŠEŠKAI GENG- 

STERIAI PARODE
SAVO “DRĄSĄ”

Banditai parodė savo 
“didvyrybę” tik po to, kai 
vokiečiai įmaršavo į mies
tą, kuomet šie gengsteriai 
jau be jokio pavojaus sau 
galėjo žudyti beginklius 
žmones ir keršyti asme
nims, veikusiems tarybinia
me laikotarpyje. Jie sekė 
pėdomis savo ideologo Ple
chavičiaus, kuris 1919 me
tais pats asmeniškai sušau
dė šimtus darbo žmonių. 
Nors stokuoja tikrų skait
menų, kiek šie niekšiški fa
šistų kumečiai ir vokiškieji 
jų ponai sušaudė, mirtinai 
Užkankino ir pakorė be
ginklių darbininkų, valstie
čių ir intelektualų, tačiaus 
jie tikrai 
tūkstančių 
kūdikių.

Paskui
ganda naudojo šio banditiš
ko terorizmo aukų lavonus 
melagingiems savo išmis- 
lams paremti prieš bolševi
kus.

Tai yra kriminalis ir begė
diškas dalykas primesti Lie
tuvos žmonėms tokius “did
vyriškus” gengsterių veiks
mus, kokius atliko saujelė 
Hitlerio agentų ir Smeto
nos pastumdėlių, kurie taip 
piktadariškai žudė moteris 
ir vaikus, keršydami darbo 
žmonėms ir padėdami hitle
rininkams pavergt Lietuvą.

Tikruosius didvyrybės žy- 
žius padarė tautinė lietuvių 
Raudonoji Armija ir Lietu
vos partizanai kovoje prieš 
hitlerinius įsiveržėlius, ir 
tai šiais didvyrių veiksmais 
lietuviai didžiuojasi ir visa
dos didžiuosis. Tai tikrai 
herojiška ir teisinga kova, 
kurią mūsų žmonės veda 
prieš istorinius mūsų prie
šus—vokiečius.

Visi teisingi patrijotai ir 
visi ištikimi mūsų gimtosios 
Lietuvos sūnūs turi daryti 
viską, ką tik išgali, didi
nant ir remiant šią lietuvių 
tautos kovą prieš hitleriz- 
mą ir prieš visus jo pasi
reiškimus.

nužudė daugelį 
vyrų, moterų ir

fašistinė propa-

Berlyno radijas pranešė, 
jog ariglų lėktuvai taipgi 
bombardavo Remerschheid, 
Solingen, Neuss ir kt. mies
tus Wuppertalio apygardoj.

Amerikos bombanešiai, 
kurie bombardavo . nacių 
naudojamą. Salonikos uostą 
Qraikijoj, visi sveiki sugrį-

Piknikas Pagalbai Sovietų Sąjungos ir 
Lietuviškų Kvislingų Provokacija
Waterbury, Conn;

Sekmadienį, birželio 20 die
ną, Lietuvių Parke, buvo su
rengtas piknikas pagerbimui 
Sovietų Sąjungos dviejų metų 
didvyriškos kovos už visos 
žmonijos laisvę. Pikniką ren
gė Russian War Relief Water- 
burio skyrius ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 49 kuo
pa. šis piknikas aiškiausia pa
rodė, kur stovi lietuviški kvis- 
lingai; jie buvo galutinai nu- 
maskuoti, kaipo lietuvių vie
nybės ardytojai, kaipo 
jai karo laimėjimo 
goms. Smulkmenas jų 
kų. žygių nerašysiu, aš 
siu įspūdžių iš paties pikniko.

Kaip visi žinome, birželio 
22 dieną sukako du metai nuo 
barbariško Hitlerio užpuolimo 
ant Tarybų Lietuvos ir visos 
Sovietų Sąjungos. Kaip kituo
se miestuose, 
tam tikslui 
piknikas su 
kalbėtojų.

Piknikas pavyko, nes labai 
daug žmonių dalyvavo. Vien
balsiai buvo priimta rezoliuci
ja, kuri telegrama pasiųsta M. 
Kalininui, Sovietų Sąjungos 
prezidentui, sveikinant didvy
rišką Raudonąją Armiją ir 
Sov. Sąjungos liaudies didvy
riškas kovas. (Telegrama jau 
tilpo Laisvėj 22 d. birželio). 
Telegramoj sveikinami ir lie
tuvių pulkai, kurie didvyringai 
kovoja prieš barbariškas ru
dojo fašizmo jėgas.

Diena pasitaikė labai graži 
ir nors dabar važiavimas yra 
labai apsunkintas iš priežasties 
stokos gazolino, bet publikos 
susirinko tikrai daug, kaip 
vietinės, taip ir iš toliau. An
glų dienraštis Waterbury Re
publican padavė virš 900.

Programa susidėjo iš pra
kalbų lietuvių ir anglų 
je. Prakalbų programą 
rė K. Stanislovaitienė, 
ro žmona. Ji sakė: 
Russian War Relief skyrius ir 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 
49 kuopa man pavedė pirmi
ninkauti, bet čia turime žmo
gų, kuris kartu dalyvauja ir 
yra dviejų laikraščių savinin
kas, tai yra Waterbury Repu
blican ir Waterbury Ameri
can, Mr. William J. Pape, tai 
aš pervedu šiam gerbiamam 
svečiui ir visuomenininkui pir
mininkauti. Ir ji perstatė Mr. 
W. J. Pape.

Mr. W. J. Pape padėkavojo 
už suteikimą jam taip garbin
go susirinkimo pirmininko vie
tos, išsireiškė, kad jis labai pa
tenkintas, kad Waterbury lie
tuviai yra surengę šį pikniką 
su prakalbomis pagalbai So
vietų Sąjungos, tai yra, Jung
tinių Valstijų galingiausiai tal
kininkei. Pareiškė, kad kiek
vieno nuoširdaus piliečio ir 
anti-hitlerininko yra užduotis 
visomis pastangomis remt mū
sų talkininkes, Sovietų Sąjun-

kenkė- 
pastan- 
niekšiš- 
pateik-

taip ir pas mus 
buvo surengtas 
visa eile žymių

kalbo- 
atida- 

dakta- 
Vietos

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Dabar gaus informacijas. 
Ką dabar sakys? Įsivaizdinki
te, “slaptų Komintemo agen
tų piknikui” pirmininkavo 
Waterbury Republican leidė
jas, • didelis konservatorius, 
kapitalistas, ponas Pape!

O vis dar nesusitaiko de 
Gaulle ir Giraud. Tebesiker- 
ta už vadovybę. Karinę vado
vybę jau pasidalino. Giraud 
vadovaująs francūzams šiauri
nėje Afrikoje, o visur kitur— 
de Gaulle. Bet dėl politinės 
vadovybės tebesipeša.

Teisingai, man atrodo, 
Francūzijos komunistai nese
niai pareiškė, kad tie ginčai 
tarpe de Gaulle ir Giraud ne
pateisinami. Vienas ir kitas 
nori būti perdaug dideliu, ko
kiu ten Napoleonu. O nuo to 
kenčia Francūzijos išlaisvini
mo reikalas.

gą, Chiniją, Angliją ir kitas 
tautas, kurios išvien su Ameri
kos žmonėmis kariauja už 
tuos pačius laisves idealus. Jis 
atžymėjo, kad birželio 22 die
ną sukanka du metai, kaip So
vietų Sąjunga didvyriškai ko
voja prieš Hitlerio barbariškas 
jėgas už mūsų visų bendrus 
reikalus. Kažin kaip jautėsi 
tie lietuviški elementai, kurie 
visaip melavo anglų 
nei apie šį pikniką 
jam pakenkti?

Po to Mr. Pape 
Mr. P. Wisotsky, RWR sekre
torių iš New Yorko kalbėti. 
Jis nurodė, kaip tūli elemen
tai bjaurius melus skleidė 
pirm šio karo apie Sovietų Są
jungą, mokino žmones neap
kęsti ją, visaip melavo kurs
tydami prieš ją, bjauriojo So
vietų tvarką Hitlerio naudai 
ir dabar dar visaip kenkia 
Jungtinių Tautų, karo laimėji
mo pastangoms, vis dar nieki
na Sovietų Sąjungą, jos va
dus, kovotojus, kurie tiek 
daug kraujo praliejo už mūsų 
visų bendrus reikalus. Jis nu
švietė tą milžinišką Sovietų 
Sąjungos rolę, kuri išgelbėjo 
pasaulį nuo Hitlerio 
mo.

Aldermanas John 
sveikino susirinkusius 
bury majoro John S. Mana- 
gan vardu ir kvietė remti So
vietų Sąjungą, kurios Raudo
noji Armija petis petin kovo
ja prieš mūsų bendrą priešą.

Sekantis kalbėtojas buvo 
Matas šolomskas, Liet. Dar
bininkų Susivienijimo jaunuo
lių sekretorius ir Tiesos ang
liškojo skyriaus redaktorius iš 
Brooklyno. Jis kalbėjo anglų, 
kalboj. Jis atvyko apginti Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo organizaciją, kurią T. Ma
tas apšmeižė.

Matas šolomskas yra jau
nas ir energingas kalbėtojas. 
Jis nurodė, kad tūli elemen
tai, kaip Tarnas Matas Water- 
buryj skleidžia melų kampa
niją prieš Liet. Darbininkų 
Susivienijimą, čarteriuotą ir 
vieną iš galingiausių lietuvių 
savišalpos organizacijų, kuri 
taip nuoširdžiai 
laimėjimo 
pirkus už 
nų, kurios 
rius buvo 
dirba karo 
generalis jaunuolių sekreto
rius ‘J. Ormanas yra armijoj, 
kurios apie 800 geriausių, jau- 

Dėdės Šamo 
ginkluotose 
visų mūsų 

kurie puola 
melus

visuome- 
ir bandė

pakvietė

pavergi-

Kopcha
Water

remia karo 
pastangas, kuri yra 
$120,000 karo bo- 
centralinis sekreto- 

armijoj, o dabar 
įmonėse, kurios

nuolių jau yra 
armijoj ir kitose 
jėgose kovoj už 
laisvę. Jis sakė, 
LDS ir skleidžia 
šią organizaciją, tai jie 
tarnauja Hitleriui ir jo 
gei.

M. šolomskas kvietė 
lietuvius į vienybę, 
remtų Amerikos, Anglijos’ So
vietų Sąjungos ir Chinijos ka
ro laimėjimo pastangas, kad 
neklausytų priešų, kurie pra
veda Hitlerio penktos kolonos 
darbą, kurstydami 
prieš mūsų talkininkę 
Sąjungą.

Po šolomsko kalbos 
J. Pape pareiškė, kad 
nuoš. sutinka su Mato 
ko kalbos turiniu ir perstatė 
kalbėti Povilą Rotomskį, So
vietų Sąjungos Gėneralio Kon
sulo attache iš New Yorko, 
prieš kurį tiek daug Šmeižtų 
buvo paleidę lietuviški smeto- 
nininkai ir vienybės ardytojai.

Povilas Rotomskis labai aiš
kiai nušvietė Lietuvos gyveni
mą tarybinėj tvarkoj ir dabar- 
tinį baisų vargą po hitlerinin
kų jungu. Jis faktais įrodi
nėjo, kaip hitleriški barbarai 
tūkstančiais žudo Lietuvoj 
žmones, kaip jie naikina lietu
vių kultūrą, degina lietuvių is
toriškus raštus, kurie buvo su 
tokia meile renkami ir taupi- 
nami. Jis nurodė, kaip Lietu
vos liaudis, prisimindama lai
mingą savo gyvenimą tarybi*

pries 
pasi- 
gen-

visus 
kad visi

lietuvius
Sovietų

Mr. W. 
jis 100 
Šoloms-

nė j tvarkoj, dabar jungiasi į 
partizanų būrius ir veda griež
tą kovą prieš barbariškas Hit
lerio ir lietuviškų, kvislingų jė
gas. Jis sakė, kad Lietuvos 
išlaisvinimas yra užtikrintas, 
kad lietuvių pulkai, išvien su 
Raudonąja Armija iš vienos 
pusės, o talkininkų armijos iš 
kitos bendromis pastangomis 
sunaikins Hitlerio gaujas, Lie
tuva Vėl bus išlaisvinta.

Visų kalbėtojų publika la
bai atydžiai klausėsi ir karš
tai sveikino jų kalbas, bet Po
vilo Rotomskio, lietuvio diplo
mato, kuris kartu yra ir Lietu
vos liaudies atstovas, kalbą 
sveikino labai entuziastiškai.

Kada jis baigė kalbą, tai 
lietuviai apstojo jį dideliu ra
tu, kiekvienas norėjo pasvei
kinti, paspausti jam ranką ir 
tik girdėjosi: Sveikas, brangus 
lietuvi! Dėkui už suteiktas tei
singas žinias!” Rotomskis ma
loniai ir nuoširdžiai atsakė į 
klausimus ir dar ilgai minia 
būtų jo klausius apie kiekvie
nam brangias Lietuvoj vietas, 
ką diplomatas žino apie jas, 
kokis likimas patiko tą ar ki
tą Lietuvos miestą, miestelį, ir 
net žmones, bet laikas jau bu
vo vėlyvas ir. Rotomskis turė
jo grįžti į New Yorką, tai at
siprašęs — išvyko.

Po to, besikalbant su pikni
ko dalyviais, kiekvienas reiš
kė padėką rengėjams, kad to- 
kis asmuo buvo gautas už kal
bėtoją ir visi gėrėjosi Rotoms
kio paprastumu, draugišku at- 
sinešimu linkui visų.

Čia jau besikalbant pikni
ko dalyviai neapsiėjo nepa- 
reiškę pasipiktinimo pono Ta
rno Mato šmeižtais, kurie til
po piknikui besiartinant vie
tos anglų laikraštyje, kur jo 
šmeižtai pateko tik dėka me
lagingai informavus redakto
rius. Daugelis sakė, kad Ta
rnas Matas po 50 metų pergy
vena antras vaikystės išdykė
lio dienas. Kiti sakė, kad jis 
veikia sulyg linijos iš Berlyno, 
ne savo protu, bet pagal sme- 
tonininkų instrukcijas ir puo
la, kaip lokys ant dūmų. Vie
nas sakė :

susirinko! žmonės 
sužinojo iš LDS 49 

ir Dr. Stanislovaičio 
atsakymų spaudoj

tal- 
au- 

vien 
apie

—štai vakar man vienas an
glas parodė Waterbury Repu
blican iš 19 dienos birž. ir sa
ko, kad T. Matas pasirodė ig- 
norantas, kad jis gyvena Wa- 
terburyj, o arba nieko nežino 
apie LDS organizaciją arba 
yra žmogus, kuris kitus klai
dina ir mano, kad jo tie me
lai į viešumą neiškils.

—Tarnas Matas piknikui 
negalėjo pakenkti, — sako 
vienas, — jis norėjo apšaukti 
jį “bolševikų agentu,” o žiū
rėk, kiek daug svieto prie šių 
sąlygų 
daugiau 
kuopos 
žmonos
apie organizaciją, pikniką ir 
mielai pirko bilietus. Aš vie
nas pardaviau 20 tikietų, dau
gelis sakė, kad gal negalės da
lyvauti, bet pirko, kad parem
ti mūsų, talkininkę Sovietų Są
jungą.

—Ir kur nedūks T. Matas ir 
kiti Smetonos ir Keleivio ka
valieriai, kada jie pamatė, kad 
visos jų Berlyno giesmės nie
ko negelbėjo, kad Waterbury 
anglai ir visi gyventojai nuo
širdžiai remia Amerikos 
kininkę Sovietų Sąjungą, 
koja, renka drapanas, — 
vasario mėnesį pasiųsta
penki fonai drapanų, o dabar 
jau vėl pilna krautuvė drabu
žių dėl Sovietų Sąjungos, tai 
yra, Russian War Relief cen
tras, kuris yra 190 Grant St.

—Dabar nežinia, nei ką jie 
darys: melavo, šmeižė, o Čia 
viskas nuėjo margiui ant uo
degos, — tarė senyvas žmo
gus. — Ne vien negalėjo pa
kenkti piknikui, bet save pa
statė melagių vietoj! T. Mato 
pasakos negalėjo apgauti nuo
širdžius ir už karo laimėjimą 
nusistačiusius žmones.

Gal dar būtų žmonės ilgai 
buvę pikniko vietoj, besikalbė
ję apie pikniką, apie kalbėto
jus, bet laikas jau buvo vėlus, 
o pėstiems reikia pasiekti bu-

sų linijas, tai žmonės gerame 
ūpe, pasitenkinę ir skirstėsi.

Taip baigėsi šis piknikas, 
kuris daugiau, kaip bent kokis 
kitas buvo sukėlęs anglų spau
doj polemikos. Laimėjo demo
kratijos, laisvės, karo pergalės 
šalininkai! Pralaimėjo Kelei
vio kavalieriai, kurie melų ir 
provokacijų pagalba norėjo 
suardyti jį, pakenkti Sovietų 
Sąjungos pagalbai, pakenkti 
Jungtinių Tautų ir Waterbu- 
rio lietuvių vienybei.

Dalyvis.

VALDžIA RUOŠIASI UŽ
GROBT GRŪDŲ SAN

DĖLIUS

Washington.— Amerikos 
vyriausybė planuoja už
grobt didžiuosius kornų 
(kukuruzų) sandėlius vi- 
durvakarinėse valstijose, 
apmokėt jų savininkams 
valdiškai nustatytomis kai
nomis ir pardavinėti kor- 
nus malūnams, sirupo ir 
krakmolo gamintojams ir 
kit.

Grūdų savininkai laikė 
savo sandėliuose 20 milionų 
bušelių kornų, laukdami jų 
pabrangimo.

Washingtone spėjama, 
kad vyriausybė leis pakelt 
kornų kainą nuo dabartinių 
$1.07 bušeliui iki $1.30.

Talkininkų lakūnai smar
kiai padegė japonų bazes 
Salamauoj, Nauj. Quinejoj.

Nuodžolių Naikinimas
švirkščiant į nužiūrimas 

vietas naują chemikalą, va
dinamą ammonium sulfa
mate (ne sulfate), yra 
sunaikinamos nuodžolės 
(poison ivy), praneša du- 
Pontų laboratorijos, kurios 
jį atrado. Sako, jog šis che
mikalas nekenkia žmogui. 
Bet vieno apšvirkštimo ne
užtenka. Norint savo 
žus bei sodus apvalyt 
tų piktžolių, reikia 
nuo laiko iš naujo
švirkšti piktžolių kerus 
tuonr chemikalu.

dar- 
nuo 
laiks

ap-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STALŲ PATARNAUTOJOS
Puikiausios darbo sąlygos. Pagei

daujama patyrusių. Kreipkitės 
į Miss Thurston.

Hotel George Washington
Lexington Ave. ir 28rd St.

(150)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas 
GERA ALGA. TIK PILIETĖS

Ford Radio & Mica Corp*
536 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(153)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Puikios Valandos
Valandos ar dienos sulyg jūsų pasirinkimo

Pilną laiką ar dalį laiko 
Kreipkitės J Timekeeper’s ofisą 

HOTEL GOVERNOR CLINTON 
31st St. ir 7th Avenue

(155)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St,, New York City

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠKRATINĖTOJOS 
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ 

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR 'PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7th Avenue

(153)

PASTRY VIRĖJA- r.
Vasariniame viešbutyj, 100 mailių 

nuo New Yorko miesto
Gera Alga 
Rašykite:

Box 302, 20 W. 48rd St., N. Y. C.
Marškinių Prosytojai, vyrai ir moterys, 5 d. 
savaite, gera alga, vakacijos. QUICK SER
VICE LAUNDRY, 315 East 99th St., N.Y.C.

(152)

MERGINOS
PATYRUSIOS IR 
NEPATYRUSIOS 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS— 
NUOLATINIS DARBAS* 

ALLEN PAPER BOX CO. 
80 Maujer St., tarpe Lorimer ir 

Union Avė. (1-mos lubos) 
Brooklyn, N„ Y.

(154)

MOTERYS APVALYMUI
Dirbti mieste (downtown) ofisų budinkuosv. 
Valandos nuo 3 iki 8 rytais. Pradžiai $15 už 
30 valandų, pakeliama po 50c kas 6 mėnesiai 
iki $16, pakol pasiekta maksimumas. Kreip
kitės į Head Porter, 71 BROADWAY, N. Y.

C. Iš karinių darbų nesikreipkite.
(151)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, nuo
latinis darbas. Kreipkitės j House
keeper. HOTEL BOSSERT, 98 
Montague St., Brooklyn.

(153)

HUYLER’S CAFETERIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE. L. I.. N. Y.

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKĖS

PRIE KEPIMO PAGELB1NINKĖS

v. ryto; ar bi laiku tarp 4 P.M. iki 8 
ryto.

Atsineškite Pilietines Popieras 
Gera alga, valgis ir uniformos.

(152)

Nuo 4 iki vidurnakčio; nuo vidurnakčio 
8

iki

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
Pasisiuntinėjimui ir dirbti ship
ping departmente. $20 į savaitę.

MULHERN BELTING 
COMPANY, INC.

126 Chambers Street, N. Y. C.

MAŠINISTAI
TOOL IR DIE GAMINTOJAI

PRIE STALŲ MECHANIKAI
Jei dirbate 
silavinimo

darbą sulyg savo aukščiausio iš
karo pramonėje, nesikreipkite.

H. JACKSON CO.
Įsteigta 1827

36-29 23rd STREET
LONG ISLAND CITY

(151)

WM.

MAŠINISTAS A-l
Pilnai iSsilavinęs vyras naudojimui automa
tiškos Sriubų mašinos dirbtuvėje, gaminan
čioje orlaiviams dalis. Nesikreipkite, jei ka

rinis

UNION
380 2nd

darbininkas sulyg pilno savo 
išsilavinimo.

AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
Ave., (kampas 22nd St.), N. Y.

(155)

VIRVIŲ PYNĖJAI IR 
AUDĖJAI

Laivam kroviniams tinklų
. Patyrę ir mokiniai

JAMESCO CANVAS, INC.
203 Greene St., N. Y. C.

(151)

VYRAI MOKYTIS
ROLŲ TVARKYMUI PRIE CELLULOID 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite
Quincy Avenue.

(150)

ant

IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI
Patyrę prie plastikų. Taipgi vyrai mokytis. 

Gera alga, geros darbo sąlygos, daug 
viršlaikių.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite 
Quincy Avenue.

ant

(150)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SfcPŲ GAMINTOJAI 
NAUDOJANTI MASINA

Nuolatinis darbas. Period Frame Co.
839 E. 26th St.

REIKALINGI VYRAI
Neamatninkai, būtinam karo dar
bui. Kurie dirbate svarbiose pra

monėse nesikreipkite., 
JOSEPH T. RYERSON &’

SON, INC.
203 West Side Ave., Jersey City 

(155)
Skalbyklai tinklų atrinkėjai, j>atyrimas n«r 

reikalingas, 5 dienų savaitė, gera alga.
QUICK SERVICE LAUNDRY,

315 East 99th St., N. Y. C.
(152)

VIRŠUTINIAI
LIEJIKAI

1-mos ir 2-ros Klasių
IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 

FORMANAS
VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI

1-mos, 2-ros ir 3-čios Klasių 
Reikalingi

IRA S. BUSHEY & SONS
KREIPKITĖS DIENOMIS. 

Nuo 7 v. rytais iki 5:30 v. v. 
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE 
of the

WAR MANPOWER COMMISSION

425 Columbia St., Brooklyn
Asmenys dabar dirbanti karo dar
bus ar kitus būtinus darbus, nebus 
priimami be naudingtuno pareiškimo.

Darbo Suteikimas/ Nemokamai.
(150)

HUYLER’S CAFETERIA
REPUBLIC AVIATION CORP.
FARMINGDALE, L. I., N. Y.
KRAUTUVĖS APVALYTOJAI

VYRAI SANDĖLIO KAMBARIUI
INDŲ MAZGOTOJAI

4 v. dieną iki vidurnakčio; nuo vidur-Nuo 
nakčio iki 8 v. ryto, ar bi laiku tarp 4 V.

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformai.
(152)

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

PATYRĘ
Prie Fell, Peel, Cut ir Pile Fourfoot pulp
wood. Karo Manpower komisija šj darbą 
skaito, būtinu reikalu karo veiksmams. Jei 
dabar dirbate karinį darbą, tai nesikreipkite. 
Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto ir 1 V.

dieną, kasdien pas:
WALTER D. PEEK

Room 3610A
122 E. 42nd Street, N. Y. O.

arba laišku j:
FINCH PRUYN & CO.

Glens Falls, N. Y.
(153)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės į
U. S. Truckins’ Corp.

NATIONAL CAR LOADING
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(ieo>

VYRAI VIEŠBUČIO KIEMUI 
Kapojimui ledo ir bandram apvaly
mo darbui. Taipgi reikia indų maz
gotojų ir vidaus ruošai vyrų. Nuola

tinis darbas. Turi b,ūt blaivas. 
Kreipkitės j Steward. 
HOTEL BOSSERT 

98 Montague St., Brooklyn.
(158)

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 V A L. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA* 

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Ave.)
(152)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias pozicijas su neribotam 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlyga*, 

gera alga besimokinant. Patyrimas 
nereikalingas.

Virtuvei Darbininkai 
Kambarių Tvarkytojos 

Virėjai—Staulų Patarnautojos 
Ofiso darbininkai — Eleveiterių 

operatoriai — Telefono operatoriai. 
Vytams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidau! 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatorląi. 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai.
Darbo Gavimas Nemokamai

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 
7th AVĖ., TARPE 23rd IR 24th SI®.234

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
ELEVEITERIŲ MERGINOS
Maliorlai ir Maliorių Pagelbininkat .

P testeriotojai ir Tile Sudėjikai, 
Naktiniai valytojai.

GERA ALGA, kreipkitės { Timekeeper.
HOTEL BARBIZON, 140 E. 63rd St K. Y.



Jurgines Auksinio Jubilėjaus 
Piknikas Jau Šį šeštadienį

Sekmadienį Randall’s Island 
“Tribute To Russia” Diena

Iškilmingam apvainikavimui 
savo auksinio jubilėjaus — 
draugijos gyvavimo 50 metų 
sukakties — šv. Jurgio Lietu
vių Draugystė turės šaunų pik
niką šio šeštadienio, birželio 
26-tos popietį ir vakarą, Dex
ter Parke, 74-11 Jamaica Av., 
Woodhaven, N. Y. Parkas 
randasi prie pat Elderts Lane 
stoties ant BMT Jamaica lini
jos. Įžanga 50c. (su taksais). 
Šokiams gros Antano Pavidžio 
orkestrą.

Sveiksta
Juozas šapalas, vienas savi

ninkų šapalo ir Vaiginio užei
gos, 147 Thames St., Ridge- 
woode, prieš porą savaičių bu
vo susižeidęs, iš peties išniręs 
ranką, bet sėkmingai sveiksta 
ir ateinančią savaitę jau tikisi 
galėsiąs dirbti.

Best
Foot

.

Forward'
PASAULINĖ PREMJERA

Antradieni, Birželio 29 
šis judis daro jus jaunu! 

•<f

Šauni Judžių Operetė—vai
šina akis—džiugina širdį.

Pasilsėkite! Atostogų smagumas 
prasideda atvėdintame ore

ASTOR THEATRE
BROADWAY ir 45th St., N. Y.

su LUCILLE BALL ir
WILLIAM GAXTON

VIRGINIA WEIDLER

HARRY JAMES ir jo muzikos 
meistrai.

TECHNIŠKOMIS SPALVOMIS, 

puikiame muzikaliame JUDYJE 
. . . jauniem ir seniem.

Visi raginami atsilankyt į ASTOR.

.. 
■—■—•i—.,4.

Iw, ’ TL~ Arti 14 St. ir Union Sq.Irving i lace Ine. gr.—5-9879

Walt Disney’s “FANTASIA”
vadovaujamas Stokowskio

TAIPGI: “BALLET RUSSE DE MONTE CARLO.”

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ! 
Jos. Burstyn ir Artkino Perstatoj

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyry bes

'The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nacion. Amerlkleėių-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Specialiai patraukiu^ dalykas: “Sixty-Ninth Parallel” 
Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

šiauriniame Atlante.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANLEY THEATRE N ¥

Į šį savo jubilėjinį pikniką 
draugija 
draugingas 
jas. Tarpe 
Darbininkų 
ma kuopa, 
kuopos nariai, kurie ateis su 
savo narine duoklių knygele, 
bus įleisti be įžangos. LDS na
riai, be abejo, tokį malonų 
kvietimą įvertina ir bus pikni
ke, kaip kad bus ir visi kiti 
Jurgines draugai ir smagių su
eigų mėgėjai. N.

užkvietė ir kitas 
pašalpines draugi- 
tų yra ir Lietuvių

i Susivienijimo 1- 
Visi LDS 1-mos

Helen šopiutė, po vyru Ban- 
dorf, randasi Wickersham li
goninėje, 133 E. 58th St., New 
Yorke, ant 12-to aukšto. Kam
bario numeris 1204. Jai pada
ryta operacija ant apendiko, 
birželio 23-čią.

Helena šopiutė yra dauge
liui žinoma, ilgai dainavusi Ai
do Chore. Ji prašo draugus ir 
pažįstamus atlankyti ją. Va
landos kas dieną nuo 2 iki 4 
po piet ir nuo 7 iki 9 vaka
rais.

Jos motinėlė Navickienė ir 
visi jos draugai-draugės vėli
na jai greit pasveikti.

Malinauskaitė Parvyko 
Atostogų

Auxiliary Helen Malinaus
kaitė, tarnaujanti kariškoj 
moterų organizacijoj, WAAC, 
pereitą šeštadienį parvyko pa
viešėti trejetą dienų pas tė
vus, Oną ir Antaną Malinaus
kus, 140—75th St. *

Stadium Koncertai
PHILHARMONIC SIMFONIJOS 

ORKESTRAS—
Amsterdam Ave. ir 138th Street 

5,000 Gerų Vietų, po 28c
Birž. 27—Balleto Teatras

“ 28—Stravinski-Mozart
“ 29—Veronica Mimoso,

Solistė
“ 30—Visa Francūzų

Programa
Liepos 1—Paul Robeson

“ 2—Wagner-Mozart
“ 3—Morton Gould

Miaskovsky-Delius

Smagiausias Judis per 10 metų

“CONEY ISLAND”
Jis jus jaudins, stebins, žavės 

Asmeniškai Dalyvauja

Carmen Amaya ir
Enric Madrigera

RHYYII U A I 50th St., N. Y.
7th Avė. ir

Vėlus Rodymas 
Kas šeštadieni

Jan Kiepura lošia Puccini’o

‘The Charm of La Boheme’

Dar kartą norime priminti 
apie masinį mitingą, kuris 
įvyks Randalls Island. Norime 
pastebėti, kad programa pra
sidės punktuališkai 2-rą vai. 
dieną. Kadangi programa bus 
perduodama oro bangomis, tai 
nebus galima 
nutės vėliau.

Pirmininku 
Rhode Island 
natorius McGrath, o programą 
oro bangomis aiškins plačiai 
žinomas komentatorius 
liam Gailmor.

Bilietus už 25c ir 50c 
ma įsigyti Laisvės ofise.

Kelrod is:
Važiuoti bile kuria

pradėti nei mi-

šio mitingo bus 
valstijos guber-

Wil-

gali-

New

Tas Didysis Laisvės Piknikas 
Jau Čia; Ar Pasiruošėt?

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas, brooklyniečių. žy
miausia iškilmė vasaros metu, 
įvyks už savaitės sekmadienį, 
liepos 4-tą, Klaščiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspethe.

Liepos 4-ta, Amerikos išsi
laisvinimo diena, atitinkamai 
vardui, dienraščio Laisvės pa
triotai, kurie taip pat yra ir 
demokratinės Amerikos dideli 
patrijotai, susirenka pasilinks
minti ir apvaikščiodami tradi
cinę Amerikos šventę paremti 
tą lietuvišką laikraštį, kuris 
yra vyriausiu demokratijos gy
nimo ir laisvių išlaikymo čam- 
pionu.

šiandien, kada mūsų kraš
tas yra kare prieš didžiausi 
žmonijos laisvės priešą fašiz
mą, mūsų dienraštis stovi pir
muoju mobilizavime Amerikos 
lietuvių rėmimui karo pastan-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, šviesūs. Atskiras įėjimas. 
Yra maudynė ir šiltas vanduo. Gali
ma matyti bile kada. 3-čios lubos. 
B. M., 386 Grand St., Brooklyn,
N. Y. (149-150)

PARDAVIMAI
Parsiduoda didelis mūrinis namas 

3-jų lubų aukščio, su saliūnu ir 
svetaine, taipgi 5 garadžiai, kampi
nis narutis. Lietuvių apgyventa vie
ta, 265 Second St., kampas Clarl 
Pl, Elizabeth, N. J. Jeigu nesutiks 
pirkimu, galima saliūną ir salę iš
nuomoti. Kas link kainos, prašai 
kreiptis laišku, arba telefonuokite 
vakarais: EL. 3-9263. Priežastis yra 
tame, kad dirbu dirbtuvėje, o žmo 
nai vienai yra per sunku tvarkyti 
antras sūnus tuoj išeis į kariuome 
nę. L. Paulauskas, 265 Second St. 
Elizabeth, N. J. (146-152)

\---------DIDIS PARAMOUNT---------
12 GAIDŲ MUZIKALIS JUDIS

BING CROSBY
DOROTHY L AM OU R $30.00

"DIXIE
Paramount Judis

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

Asmeniškai Dalyvauja 
Žymiausias Šalyje Trio

THE ANDREWS
SISTERS

TIM HERBERT ir 
CARR BROTHERS

Ir Dar Patrauklūs

MITCHELL AYRES 
ir JO ORKESTRAS 

Patogiai Vėsu

PARAMOUNT “qoT’

York o miesto subway ar ele
vated linija, kuri daveža iki 
125th St. čia imti crosstown 
gatvekarį. Atvažiavusiem Lex
ington Ave. linija ar kitomis 
East Side linijomis galima da- 
eiti pėstiems iki East River ir 
dar biskelį reikia paeiti Tri- 
boro Tiltu. Perėjus vieną upę 
rasite didžiules iškabas, ro
dančias į Stadiumą, ir prie tų 
rodyklių nulipsite nuo tilto. 
Čia pat bus ir Stadiumas.

Iš Queens per tiltą eina bu- 
sai iki 125th St., New Yorke, 
bet ar jie visi dabar veikia 
reguliariai, nežinome. Jeigu 
veikia, Queens gyventojams 
taip važiuoti būtų parankiau.

gų ir numaskavime, atmušime 
penktakolonistų atakos ant 
mūsų krašto žmonių vieningu
mo ir ant mūsų talkininkų.

Tai dėlto šis piknikas yra 
juo svarbus ir mes tikimės, 
kad visi demokratijos perga
lės ant fašizmo šalininkai bus 
su mumis. Ko reikia, tai iš 
anksto apsirūpinti tikietais ir 
to nelaikyti slaptybėje, bet 
pasakyti visiems savo drau
gams ir kaimynams, kad būsi
te Laisvės piknike. Tas pri
mins ir jiems tą iškilmių iš
kilmę.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
,221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL PRACTICAL

mow
WAT C H M*

ELIZABETH . 17 |®wel» . $2475

air warden 
i 5 |oweW

MSITAltV , 
MNG

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tel 8ta«J8-J17S

Filmos-Teatrai
“The Youngest Profession”

Radio City Music Hall tea
tre, New Yorke, rodomoje fil- 
moje “The Youngest Profes
sion” vaidina, be kitų, Virgi
nia Weidler, Edward Arnold, 
John Carroll, ši filmą vaiz
duoja šių dienų Amerikos 
“younger set.”

Be filmos, programoje da
lyvauja Dono Kazokų choras, 
vadovaujamas Sergiejaus 
rovo.

Ja-

M.
“Stars On Ice”

Sonja Henie’s ir Arthur 
Wirtz’o gaminta antroji laida 
“Stars on Ice” dabar vaidina
ma Center Teatre, 6th Ave. ir 
49th §t., New Yorke. Pradžia 
8:40.

William H. Burke prižiūrėjo 
veikalo produkciją, Catherine 
Littlefield dirigavo vaidinimą, 
o May Judels — čiuožinėjimą. 
Bruno Maine suplanavo ir ga
mino scenas, Paul Dupont — 
kostiumus. David Mendoza di
riguoja orkestrai.

Šiai laidai pridėta Marten 
Lowell parašyta dalis “Put 
Your Troubles On Ice” ir “You 
Must Be Part of a Dream,” pa
rašyta James Littlefield’o. Vai
dinime dalyvauja daugelis pa
skubusių čiuožinėjančių artis
tų.

“Stars on Ice” pradeda 8-tą 
sezoną čiuožinėjimo teatro pa
saulyje ir ketvirtą New Yorke. 
Pirmasis buvo įsteigtas 1936 
m. per šios laidos gamintojus 
Chicagos Stadiume, o 1940 m. 
jiedu Center teatrą padarė pir
muoju ledo teatru Amerikoj.

Perstatoma kas 
apart pirmadienių, 
dienių, šeštadienių

vakaras, 
ir trečia- 
ir sekma-

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tent Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

d
$
0

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

S

Wil

Embassy Newsreel Teatruose
“What Now — Uncle Sam?” 

iš Henry J. Taylor “News Fo- 
rum’o” ir bėgamos žinios iš ka
ro ir namų frontų, taipgi “Me
dicine On Guard,” “Inside Fas
cist Spain” ir “Sleepwalker” 
rodomos Embassy Newsreel 
Teatruose. Jie randasi prie 
42nd, 46th, 50th ir 72nd Sts. ir 
Broadway, New Yorke.

Seserys Andrews Paramount 
Teatre

Po teatrališkos gastrolės po 
visą kraštą, seserys Andrews 
pereitą trečiadienį sugrįžo New 
Yorkan ir tūlam laikui apsisto
jo Paramount' Teatre, New 
Yorke, prie Times Square, čia 
taipgi groja Mitchell Ayres be- 
nas. Dainininkės Andrews jau 
penktu kartu sugrįžta pildyti 
programas tame teatre. Scenos 
aktuose taipgi dalyvauja komi
kai Tim Herbert ir broliai 
Carr, o filmoje “Dixie” maty
site Bing Crosby, Dorothy La- 
mour ir kitus.

Park
Park Teatre

Pradžioj šios savaitės 
Teatre, prie Columbus Circle, 
teko matyti įspūdingas muzika- 
liškas filmas “Fantasia,” “The 
Charm of La Boheme” iš žino
mosios to vardo operos, su 
Martha Eggerth ir Jan Kiepu- 
ra žymiausiose solistų daini- 
ninkų-aktorių rolėse. Bet pro- 

dienių popiečiais, taipgi bus
perstatoma liepos 5-tos popie- komediją, pirmu kartu Ameri- 
tį. Kainos, apart šeštadienio koj bus pradėta rodyti .birželio 
vakaro, yra ne daugiau $1.65. 29-tą, Astor Teatre.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn© 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

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 ST. BROOKLYN, N. Y.

L^UViK4
w^7

I>S<GtRl4USIfl DUONA 
STOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn^^XZ.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
> VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui* 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuvas 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus*
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS*

šeštadienis, Birželio 26. ;
U ■»* ' **■

grama dabar jau pakeista.
Birželio 26-29 rodyš “Štnil. 

ing Through” ir “The Gay Re
ceiver,” o 30-tą, (baigiant, lie
pos 2-rą, “That Hamilton Wo
man” ir “The Hard Way.’*

Irvinge Žavios Filmos
Kiekvienas mylintis muziką 

ir dainas, taipgi gamtos gro- v 
žę gaus didelį pasitenkinimą 
nuvykęs pamatyti Irving Tea
tre, Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke, rodomas filmas: "Fan- 
tąsią” su Stokovskiu ir jo or
kestrą, taipgi Walt Disney 
švelnutėmis figūromis, ir “The 
Charm of La Boheme” su 
Martha Eggerth ir Jan Kiepu- 
ra operiškuose aktuose. Tre
čia filmą yra spalvotas Ballet 
Rusše aktas.

“The Russian Story” 
Trečioj Savaitėj

M I I ■ i .1 II. ■

ši filmą, baigianti trečią sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke, vis. 
turi daug lankytojų. Joje Įspū
dingai perstatoma daugelis 
svarbiausių bruožų iš arti 
tūkstančio metų Rusijos gyva
vimo ir kovų už krašto gyvas
tį ir žmonių laisvę, baigiant 
niekur pirmiau nematytomis 
scenomis iš dabartinio karo 
prieš aršiausius visų laikų hu
nus — hitlerininkus.

“Best Foot Forward” 
Ateina į Astor

Ši Metro - Goldwyn - Meyer’s 
varsota filmą, gaminta pagal 
Geo. Abbott’o ant Broadway 
sėkmingai vaidintą to vardo
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