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SLA narių antrašai vėl nau
dojami privatiniams reika
lams. SLA nariai gauna “Dir
vą” su paraginimu užsirašy
ti tą laikraštį. Pridengimui 
naudojimo SLA antrašų pri
vatiniam bizniui, siunčiama 
tautininkų SLA kandidatų są
rašas.

Ir šargoja tą organizaciją 
kas kaip ir kam užsigeidžia.

LATSVeS antrašas: 427 lorimer street Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 30, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c.
Telefonas STagg 2-3878 * 7 . 7
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Viena tautininkų grupė sa
vo kandidatų sąraše turi ir S. 
Musytę. Nemanau, kad tas 
jai padės. K. Jurgelionio in- 
dorsavimo užtenka užmušimui 
bile žmogaus reputacijos. Go
riausia juo toliau nuo jo sto
vėti.

Skleidime hitlerinės propa
gandos “dirviniai” tautininkai, 
su p. Jurgelioniu, neatsilieka 
nuo savo kolegų socialfašistų 
ir tautininkų, kurie dabar yra 
SLA centre, bet tos grupės 
niaujasi už SLA valdymą.

žinoma, vieni ir kiti nori 
naudotis iš SLA valdymo.

P r e z i d e ntas Rooseveltas 
spaudos 
su pulk, 
kolonos, 
dinama 
gandus, i 
Amerikos 
plepa prieš Amerikos karo pa
stangas, taipgi ir Amerikos 
talkininkų karo pastangas.

šešta kolona yra talkininkė 
penktosios.

konferencijoj sutiko 
Pattersonu dėl šeštos 
šeštąją kolona va
tic, kurie skleidžia 

sėja nepasitikėjimą 
; sąjungininkėmis ir

Tarp lietuvių yra abiejų ko
lonų bendradarbių. Vieni at
virai skleidžia Hitlerio propa
gandą, žinodami tai; kiti 
girdę gandus nešioja tai, 
pa.

Ir vieni ir kiti padeda 
ciams, ašiai abelnai.

Virš 1,150 Delegatų Suva 
žiavo į Kongresą Earlui 

Browderiui Išlaisvinti
New York. — Į Nacionalį kiantysis sekretorius, ir 

Kongresą Browderiui Išlai
svint suvažiavo daugiau 
kaip 1,150 delegatų iš visų 
48-nių valstijų. Kongresas 
iškilmingai atsidarė šešta
dienį po pietų Manhattan 
Center svetainėje. Teisėjas 
Edward P. Toten iš Minne- 
sotos buvo išrinktas pasto
viu pirmininku.

Atsidarant kongresui su
dainuota tautinis Amerikos 
himnas “The Star Spangled 
Banner.” Po to kongresas 
pagerbė atmintį velionio 
darbininkų vado-kankinio 
Tomo Mooney’o— sustoji
mu ir tyla visų delegatų ir 
svečiu.

Pirmas oficialis kongreso 
veiksmas buvo priėmimas 
rezoliucijos prezidentui Ro
ose veltui. Rezoliucija tarp 
kitko sako:

“Mes, piliečiai įvairių 
politinių partijų ir neparti
niai ir įvairių religinių įsiti
kinimų, baltieji ir negrai,

ei- į 
irilė kitų žymių kalbėtojų 

visuomenės veikėjų.
Pamatinė visų mintis bu-1 

vo tokia, kad išlaisvinimas 
Browderio, Komunistų Par
tijos generalio sekretoriaus, 
tokio pasiryžusio ir gabaus] 
kovotojo prieš fašizmą, pa-' 
tarnautų Amerikos gyni
mui; o antra, tai pats ame
rikinis teisingumas reika
lauja. išlaisvint Browderi, 
kuris nuteistas kalėti ketve
rius metus už mažus tech-! 
niškus skirtumus jo užsieni- 
niame pasporte.

Profesorius Fairchild sa
vo kalboje nurodė, kad šia
me kongrese yra atstovai 
nuo visų Amerikos partijų, 
grupių ir religijų apart vie- ] 
nos — apart fašistų, taiks-j 
tytojų ir Ašies pakalikų.

EARL BROWDER

Sovietų Laivynas Iškėlė 
Savo Kariuomenę į Nacių 

Užnugarę Šiaurėje
London. — Kariniai So-i Hurricanes.

i vietų laivai iškėlė savo ka-1 Iškelta krantan sovietinė 
riuomenę užnugarėn vokie- kariuomenė netikėtai užklu- 
čių linijų už 40 mylių į va- po fašistus ir daug nuosto- 

įkarus nuo Murmansko, So-'lių jiem padarė: suardė 
i vietų uosto šiaurėje, per' priešų tiltus, susprogdino 
(kurį Amerika ir Anglija į-Į jų amunicijos sandėlius ir 
įgabena Sovietams karo'užmušė daug vokiečių ir fi- 
i reikmenų. Besikeliant rau- nų kariškių.
Į donarmiečiams į krantą, Mažieji Sovietų submari- 
Įjuos saugojo ir gynė sovie- nai sėkmingai naikina vo
gtiniai bombanešiai — štur- j kiečių laivus pakrantėse 
Įmuotojai ir anglų lėktuvai! šiaurinės Norvegijos.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Pragaištinga Eksplozija Į Kongresmanai Nutarė 6 
Ginklų Fabrike ! Procentais Apribot 

Karinius Pelnus
Ginklų Fabrike 

Brigeporte, Conn.
Bridgeport, Conn. — Įvy- 

irTarp kongreso delegatų ko smarkus sprogimas ir 
yra daug CIO ir Amerikos gaisras sandėlyje Reming- 
Darbo Federacijos unijų .ton ginklų kompanijos fab- 
narių, dvasiškių, kultūrinių (riko. Sužeista tapo apie 50 
ir profesinių organizacijų :darbininkų-tarnautojų; trys

nu-jPiižadame . jums nedvejo- darbuotojų, savišalpos užmušti ir nežinia kur din- 
ple- jančią ištikimybę ir bendra- 1 . i

į darbiavimą, ... kad Ameri-
na- ka išvien su Anglija, Chini- ryje bus išspausdintos to

draugijų ir kt.. _ ]go šeši kiti. Vyriausybe ty-
(Kitame “Laisvės” nume- ;rinėja sprogimo priežastį.

Užėjau ir tokių žmonių, ku-‘ 
rie sako, kad reikia karas 
laimėti, bet reikia, girdi, sa
kyti, kad ir šis karas už rin
kas ir ne mūsų karas.

Jei kalbėsi, kad tai mums 
svetimas karas, tai kaip gali 
stoti už visomis jėgomis jame 
dalyvavimą ?. . .

Šis karas yra demokratijos 
prieš fašizmą; civilizacijos 
prieš barbarizmą, už tai mes 
turime laimėti jį, sumušti bar
barizmą.

ja, Sovietų Sąjunga ir viso- 
Įmis laisvę mylinčiomis tau
tomis sunaikintų Hitlerį ir 
jo Ašies sėbrus, kurie šian
dien grūmoja gyvybei ir lai
svei visų tautų.”

Kongrese kalbėjo Warren 
K. Billings, Tomo Mooney’o 
draugas, taipgi buvęs politi
nis kankinys; teisėjas To- 
ten, New Yorko Universite
to profesorius Harry Pratt 
Fairchild; Robertas Minor, 
Komunistų Partijos vei-

Ne visi karai vienodi. Ne vi- 
yra už rinkas, pasi- 
ar persidalinimą 
Dėlto yra karų, 
darbo žmonės

si karai 
dalinimą 
šaulio, 
riuos ir
uoliai remti

kongreso rezoliucijos.) Į Bulgarą Valdžia prieš 
42 Japonų Laivai Nūs- Sovietu Sąjungą 

kandinti bei Sužeisti 
London. — Amerikiečių 

laivyno jėgos per tris savai
tes nuskandino šešis kari
nius Japonijos laivus ir eile 
prekinių-transporto laivų. 
Viso tuo laiku sunaikinta 
bei pavojingai sužeista 42 
japonų laivai.

Berne, šveic. — Bulgari
jos ministeris pirmininkas 
Bogdan Filoff seime sakė,' 
kad visų pirma reikią sunai
kint bolševizmą — Sovietų 
Sąjungą. Bulgarija 
esanti karo stovyje 
Sovietus, nors dar 
riaujanti prieš juos.

jau 
prieš 
neka

pa- 
ku- 
turi

N. J. STANDARD OIL KOMPANIJOS RYŠIAI SU NACIŲ 
TRUSTU PAVADINTI “IŠDAVIKIŠKAIS”

Lietuvių pro-hitlerinė spau
da skelbia, jog Lietuvoje at
kasta lavonų tūlų “komunisto 
užmuštų žmonių.” Tas komu
nistas (Vilimas) tačiau jau 
daug piimiau sušaudytas, kaip 1 kampanija 
“jo aukos” atkasta.

Tie žmonės, girdi, buvę kan
kinti.

Po dviejų metų jie pažinę 
“kankintus” lavonus.

Tos “žinios” imta iš Hitle
rio organų, kurie eina lietuvių 
kalba Kaune.

Suprantama, tai tiksli na
cių propaganda.

Washington. — Ameriki
nė Standard Oil (žibalo) 
Kompanija, įsiregistravus 
New Jersey valstijoje, pa
dėjo Vokietijai prisigamint 
karui dirbtinės gumos-robo 
ir planavo sumegst artimus 
ryšius su Japonija, nors ta 

numatė karą 
tarp Vokietijos - Japonijos, 
iš vienos pusės, ir Jungtinių 
Valstijų, iš antros. Taip 
Jungtinių Valstijų generalis 
vice-prokuroras Thruman 
W. Arnold kaltino minimą 
kompaniją, kalbėdamas se
natorių komisijoje, kuri ty
rinėja Amerikos apsigyni
mo reikalus.

Standard Oil Co. 
monopolinę sutartį

Dr. Beneš sako, kad1 “Vo
kiečiai Rusijoj sutiko didžiau
sią katastrofą visoj mil itarinėj] kieti jos chemikalų
istorijoj,
Britaniją, 
ir Sovietų

Bendrai
kirs ašiai mirtiną smūgį.

Jinai

jie taipgi suartino 
Jungtines Valstijas 
Sąjungą.” 
veikiant, šios šalys

su Vo- 
trustu, 

G. Far- 
trustas 
perleist

1938 metais SLA lėšų fon- 
dan sumokėta $45,748.33.

1939 metais gi kur kas dau
giau. Bet fonde trūksta pini
gą.

Net ir geležinkelio kainą 
SLA tūli viršininkai padidinę 
iki 5 centų už mylią, kuomet 
tikrai yra tik po 2 centus ir

kuris vadinamas I. 
benindustrie. Tas 
buvo pasižadėjęs
Standard Oil kompanijai 
savo atrandamus pagerini
mus gaminime dirbtinės gu
mos, o jinai pasižadėjo per-

po 3 centus.
Savaip viską kainuojant, ne

nuostabu, kad ir didelis fon
das ištušti.

Jei kur reikia ‘‘naujo krau
jo,” tai SLA centre. Senas 
džiūsta ir fondus džiovina.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas užgyrė valdžios su
manymą paskirt karo rei
kalams dar $18,301,961,345. 
Prie to kongresmanai 70 
balsų prieš 8 pridėjo patai
symą, kad kompanijos, at
liekančios darbus pagal ka
rinius užsakymus, negali 
gaut daugiau kaip 6 pro
centus pelno.

Raudonarmiečiai Atme
tė Vokiečius 8 Mylias 
Atgal Leningrado Srity j

nukariavo Franci ją. 
taipgi pernai pavasari vežė 
savo orlaivinį gazoliną į 
Pietų Ameriką tuo tikslu, 
kad Italija iš ten pasiimtų 
tą gazoliną, nors Jungtinių 
Valstijų, vyriausybe tam 

į priešinosi.
Tuo tarpu naciai neišdavė

London. — Sovietų ka
riuomenė visame Leningra
do fronte pasivarė pirmyn 
prieš vokiečius, o pietinėje 
fronto dalyje per dieną at
metė priešus aštuonias my
lias atgal. Raudonarmiečiai 
ten per dvi dienas atkaria
vo keturias tvirtoviškas vie
tas nuo nacių.

Kalinino fronte motori
zuotas vokiečių pulkas ir 
rinktinės jįj gvardijos divi
zija su 50 tankų atakavo 

’ raudonarmiečius, bet šie at- 
mušė nacių ataką, užmušė 

111 2.1 pustrečio tūkstančio 
nacių ir sunaikino 24 jų 
tankus.

Centraliriiame fronte So-

t -----------------------------------

Washington, kovo 27.-— Karo departmentas išleido 
šitokį pranešimą:

Australija:
Filipinų valdžios prezidentas Quezon ir jo karinis 

minister! ų kabinetas atvyko į Australiją veikt išvien 
su generolu MacArthuru. Nuo karo pradžios preziden
tas Quezon turėjo bendrą karinį centrą su gen. Mac
Arthuru ir vedė Filipinų valdžią glaudžiame bendra
darbiavime su juom. Taip ir dabar daro, sutikus su 
tuom Amerikos ir Australijos valdžioms.

Per paskutines dvidešimt keturias valandas bombi- 
niai japonų orlaiviai septynis kartus atakavo amerikie
čius Corregidore. Kovo 26 d. Corregidor, aptvirtinta 
sala, buvo beveik nuolat bombarduojama nuo anksti 
ryto iki vidunakčio.

Dauguma japonų bombų nukrito į Manilos Įlankos 
vandenį. Kurios pataikė Į salą, tos mažai nuostolių te
padarė. Manoma, kad mūsų priešlėktuvinės kanuolės 
pataikė šoviniais į kelis priešų orlaivius. Šiandien jie 
iš naujo pradėjo nuo pat ankstybo ryto bombarduot ' 
amerikiečių apsitvirtinimus.

Bataan pusiausalyje įvyko eilė aštrių susikirtimų 
tarp japonų, iš vienos pusės, ir amerikiečių-filipinų, iš 
antros.
. Amerikiečių būrys sėkmingai užpuolė vieną stiprią 
priešų poziciją. Japomj orlaiviai-smigikai atakavo ir 
užnugarinius amerikiečių plotus, bet mažai pasisekimo 
teturėjo.

Suėmė 76-is, Kaip Nu- į Anglai Išsprogdino Na- 
žiūrimus Ašies Agentus cių Laivastatyklas

vest naujus savo atradimus : 
cheminiam vokiečių trustui.

Generalis vice-prokuroras !
Arnold, pasiremdamas Už
grobtais dokumentais New 
Jersey Standard Oil kompa
nijos, parodė senatorių ko
misijai, kad ta kompanija j 
atsisakė perleist Amerikos 
valdžiai sekretus pagerinto N. J. Standard Oil kompa- vietai per dvi dienas užmu- 
dirbtines gumos gaminimo nijai jokių savo atrastų pa- 
net po to, kai Japonija už-jgerinimų gamyboje dirbti- ir oficierių ir atėmė iš prie
puole Jungtines Valstijas nes gumos ir aukštos rūšies šų dešimt apgyventų vietų, 
ir Vokietija paskelbė karą'gazolino, 
šiai Šaliai.

Tuos savo padarytus pa
gerinimus N. J. Standard 
Oil kompanija, buvo perlei- 
dus naciams jau ketveriais 
metais pirmiau.

Jinai turėjo ir slaptą su
tartį su Vokietijos chemika
lų trųstu bizniškai sugyvent 
su niaciais net atsitikime 
karo tarp Hitlerio ir Jung
tinių Valstijų. Ta kompani
ja siūle panašią sutarti ir 
Japonijai.

Ji karo laiku atsisakė ati
dengi Anglijai savo pageri
nimus gamyboje dirbtinės 
gumos, bet atidengė juos 
Italijai, ši amerikinė kom
panija išvien su vokiečiais 
gamino orlaivinį gazoliną 

| Francijoje po to, kai naciai

še 8,000 vokiečių kareivių

New York. — Federates Į London. — Anglai nar- 
valdžios agentai užklupo šuoliai (vadinami koman- 
Vokiečių Jūrininkų namą Idos) su naikintuvu užklupo 
Hobokene, N. J., taip pat ir nacių laivų statyklą ir tai- 
fašistų lizdą Crotone-prie- syklą St. Nazaire, vakari- 
Hudsono ir areštavo 76 as-miai-šiaurinėje Francijoje, 
menis kaip įtariamus Ašies ir tonais užtaisytų sprogi- 
šnipus. Pas suimamus rado nių supleškino svarbius pas- 
radijo prietaisus, per ku-jtatus. Po to anglai sugrįžo 
riuos jie galėjo davinėt pra-'namo. Jie turėjo kiek nuos- 
nešimus fašistų submari- tolių, bet mažai, 
nams; taipgi sučiupo kelioli
ka šautuvų, revolverių, šim
tus kulkų ir kiekį fašistinės! 
propagandos knygpalaikių 
ir lapelių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Amerikie

čiai nušovė žemyn vieną ja
ponų bombanešį prie Mani
jos Įlankos. Kiti priešų or
laiviai bėgdami sumetė 

Į bombas į vandenį.

Ukrainos fronte raudonar
miečiai atrėmė visas 
atakas ir sudaužė 
tanku

naciu
13 jų

iš Standard Oil|La“^: inj ; j k j dvį 
vokie-

Bent trys dideles gumos 
kompanijos Amerikoje ban-1 
de pirkt i 
kompanijos leidimus gami
nimui dirbtines gumos, bet 
jinai atmetė jų pasiūlymus 
ir tuomi labai sutrukdė iš
vystymą tos pramones šioje 
šalyje.

Beginklis Amerikos 
Laivas Nuskandino 
Nacių Submariną Maskva. — Sovietai per 

dvi dienas Leningrado sri-
i žygiais sunaikino 54
,čių orlaivius pačiose jų sto
vyklose.

Sovietai iki šiol nušovė 60 
, priešų orlaivių iš tų, kurie 
'mėgino atgabent maisto ir

Generalis vice-prokuroras amunicijos ansuptai vokie- 
Arnold pareiškė, kad ir čių armijai Staroje Russoje 
daugelis kitų amerikinių ir apylinkėje.
kompanijų turi panašius! Raudonoji Armija atėmė 
biznius su šalimis, prieš ku- iš finų (suomių) pusę Pe
riąs dabar Amerika kariau-jvienets miestelio šiaurinėje 
ja. ■ .pakrantėje Onegos ežero.
- Senatorius H. S. Truman -------------------
pavadino tiesiog “išdavikiš
kais” N. J. Standard Oil žįsta, kad Sovįetų ofensyva 
kompanijos ryšius su Hitle- privertė juos pasitraukt 
rio chemikalų* trustu. i kiek atgal arti Vfezmos.

New Orleans, La. — Vo-,tyje atčme iš vokiečių 28 
kiečių submarinas užpuolė aptvirtintus punktus ir už- 
torpeduot vieną visai ne- dar 2,000 ju kareivių 
ginkluotą prekinį Amerikos :Įr oficierių. 
laivą netoli šios šalies pa-i 
kraščių. Laivas išsisukinėjo 
nuo torpedų, atsisuko pir
magaliu prieš

Roma. — Fašistai skelbia, 
" 1 ‘"ii fašistu sub- būk jie oro bombomis nūs- 

marina, visais garais puolė Undinę du anglų naikintu- 
ant jo* ir taip savo “nosia”iv.us ir vien4 prekinį laivą 
kirto submafinui šonan, kad t'es sa'a Malta- 

tas tuojaus nuskendo. -------------------
Berlin. -— Naciai pripa- ----------—----- Wash ington.

Burma. — Japonai, nuga-Įsubmarinai nuskandino 
lėdami chinus, įsiveržė į du prekinius Amerikos 
Toungoo miestą, Burmoj. vus netoli šios šalies.

Fašistų 
dar 
lai-

■»yį

-J
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Pagalba Smulkiesiems 
Biznieriams

Šiuo metu smulkieji pramonininkai, 
smulkieji biznieriai kenčia didelį vargą. 
Tuomet, kai visa pramonė bandoma pa
jungti karinei gamybai, kai didieji fabri
kai persitvarko į karo reikmenų gamini
mo fabrikus, tai smulkieji fabrikantėliai 
uždaro savo dirbtuves ir laukia. Per
keisti savo dirbtuvėles į karinę gamybą 
jie neįstengia, nes neturi ištekliaus. Na, 
o gaminti tuos daiktus, kuriuos gamino 
prieš karą, negali, kadangi neturi žalio
sios medžiagos. Ir taip jie atsidūrė į ne
pavydėtiną padėtį!

Todėl tenka pasveikinti prezidentą 
Rooseveltą, kad jis susirūpino ir jų rei
kalais. Jis įsakė karo ir laivyno minis
terijoms duoti tokiems smulkiems fab
rikantams paskolas perkeitimui savo 
pramonių į karines pramonesy. O jei jos, 
ministerijos, negali duoti smulkiesiems 
biznieriams tiesioginės paskolos, tai turi 
uždėti garantiją tiems privatiniams ban
kams, kurie gali duoti paskolas.

•Tai yra puikus sumanymas ir jis dik- 
čiai padės ne tik kraštui apginkluoti, bet 
ir smulkiems biznieriams - pramoninin
kams iš krizio išeiti. O be to, jis suteiks 
darbų tūkstančiams darbininkų, kuriems 
būtų nelengva gauti darbus didžiosiose 
pramonėse.

pristatys Sovietams tam’ tikrų karinių 
reikmenų; kad tie reikmenys bus prista
tyti pavasariniam ofensyvui, kurį Rau
donoji Armija turės pradėti prieš vokie
čius.

Deja, atėjo pavasaris, bet amerikinė 
kvota toli gražu dar vis neišpildyta. Pa
žadėjimas, vadinasi) pasilieka tik paža
dėjimu. Mr. Reston žymi, jog preziden
tas Rooseveltas yra pasiryžęs laikytis 
savo pažado, bet yra tam tikri žmonės 
karo deparmente ir, matyti, kituose vy
riausybės departmentuose, kurie sužiniai 
ar nesužiniai prezidento pažadus bando 
paneigti ir pažadėtų reikmenų nesiunčia 
Sovietams tiek, kiek reikia pasiųsti.

Kam gi tokis darbas kenkia? Ar jis 
kenkia tik Sovietų Sąjungai? Ne! Jis 
kenkia visoms Jungtinėms Tautoms. So
vietų Sąjunga, vesdama kovą prieš bar
barišką nacizmą, kovoja ne tik už savo 
laisvę, bet ir už visų Jungtinių Tautų 
laisvę, ir už Amerikos laisvę. Todėl su
laikymas karinių reikmenų nuo pasie
kimo Sovietų Sąjungą kenkia Ameri
kai. Atsiminkim, kad raudonarmiečio 
nušautas vokiškas nacis Rytų Fronte, 
nereikės šauti amerikiečiui kariui kur 
nors kitur. Atsiminkim, kad Hitleris yra 
Numerio Pirmo priešas. Atsiminkim, 
kad jis turi būti visaip ir visur muša
mas. Na, o iki šiol tą darė faktinai tik 
Raudonoji Armija. Kaip tuomet patei
sinti tuos, kurie trukdo prezidento Roo- 
sevelto programai, kurie trukdo prista
tymą amerikinių ginklų Sovietų Sąjun
gai—tų ginklų, kurie buvo pažadėti!

Pasitikime, kad prezidentas Roosevel
tas suras būdus, kaip suvaldyti tuos val
dininkus, kurie visokiais būdais kliudo 
pristatymą karinių reikmenų didvyriškai 
Raudonajai Armijai.

Amerikos darbininkai ginklų fabrikuose dirba dienomis ir naktimis, kad greičiau 
būtų padarytas galas pasaulio bestijoms: Hitleriui, Mussoliniui ir Japoniškam

, Tojui. ,

Jaunuolis Juozas Kilas
Draugė Alena Kilienė, 

rumfordietė, nuoširdžiausia 
darbininkų judėjimo rėmė
ja ir dalyvė, sena dienraš
čio “Laisvės” skaitytoja, ra
šo sekamai:

1941.

my

ša vos nuolat plaukia žinios 
šeimynoms, kurios gyvena 
Sudetuose (dalis Čechoslo- 
vakijos, kuri “pageidavo” 
Hitlerio) apie žuvusius “ant 
garbės lauko.” Lakoniškai 
suformuluotais nekrologais, 
nesakoma, kokia mirčia žu
vo tie “didvyriai.” O didžiu
ma jų žuvo Varšavos ligon- 
bučiuose, nuo žaizdų, gautų 
rusų fronte. Mirė po am
putacijų, nušalusių rankų ir 
kojų,
niai ant 
nių.

Sudetų 
neturėjo 
ploščių.
laipsnių žemiau zero, kada 
pradėjo trauktis atgal rusų 
fronte. Kada ligoniai pa-

Jie palaidoti masi-
(Varsa vos) kapi

divizijų kareiviai 
nei pirštinių, nei 
Šaltis siekė 40

Bulgarija Stumiama į 
Karo Nasrus

Bulgarijos karalius Borisas, sakoma, 
sugrįžo į Sofiją iš Berlyno. Berlyne jis 
turėjo pasitarimus su Hitleriu. Praneši- 
mai skelbia, kad Bulgarija dabar bus 
pasukta griežtai į “kitą pusę”, būtent, 
Bulgarija turėsianti nutrauki visokius 
ryšius su Sovietų Sąjunga ir paskelbti 
jai karą*

Kad tam panašūs dalykai bus padary
ti, tai pasako ir tas faktas: karalius pa
leidžiąs parlamentą net iki sekamo ru
dens. Nors tas parlamentas jau buvo iš
sijotas, nors geriausi jo nariai tapo su
šaudyti arba įkalinti, nors parlamentas 
klausė Hitlerio ir Boriso įsakymų, ta
čiau jis dar vis kažin kaip maišėsi po 
kojų. Todėl jis reikia paleisti “vakaci- 
joms.”

Bulgarijos liaudis visuomet buvo drau
giška Sovietų Sąjungai. Tą kadaise pri
pažino ir pats karalius. Jeigu, neveizint 
to, dabar Bulgarija paskelbs Sovietams 
karą ir siųs tos liaudies sūnus į frontą 
kovoti prieš Raudonąją Armiją, už bes
tijos Hitlerio interesus, tai tiek Borisas, 
tiek visi Bulgarijos nenaudėliai turi ži
noti, kad jiems tas brangiai kaštuos! 
Anksčiau ar vėliau Bulgarijos žmonės 

, mokės suvesti su jais sąskaitas.
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Aštrus Prezidento Laiškas,— 
Ar Jis Gelbės?

New Yorko “Timeso” korespondentas 
Washingtone, Mr. James B: Reston, rašo, 
kad prezidentas Rooseveltas šiomis die
nomis pasiuntė tūliems valdininkams aš
trų laišką, kritikuojantį juos už nesirū-* 
pinimą pristatymu Sovietų Sąjungai pa
žadėtos karinės medžiagos ir reikalau
jantį, kad jie tuojau imtųsi žygių apsilei
dimą pataisyti. Pasirodo, kad iki šio lai
ko Amerika dar vis neišpildė savo kvo
tos, kurią vyriausybė sutiko duoti Sovie
tų Sąjungai.

Kai Mr. Harrimanas ir lordas Beaver- 
brokas lankėsi Maskvoje, jie susitarė su 
Sovietų vyriausybe, kiek kiekvieną mė
nesį Anglija ir Amerika Sovietų Sąjun
gai galės duoti karinių reikmenų. Pro
tokolas buvo parašytas ir pasirašytas. 
Buvo sutarta, kad tiek ir tiek Amerika

“Laimėsime Arba Mirsime!. . ”
Trumpoj, bet nepaprastai ryškioj kal

boj generolas MacArthuras pasakė Au
stralijos žmonėms, kad “Mes laimėsime 
pergalę arba mirsime.” Jis tatai pasakė 
Canberroje, Australijoj, jam pagerbti su
ruoštam pokily j.

“Aš prižadu,” toliau sakė jis, “jums 
visas medžiagines ir kitas jėgas didžio
sios mano šalies galybes, ir višą kraują 
mano šalies žmonių. Aš čia atvykau kaip 
kareivis didžiajame idėjiniame žygyje 
del asmeninės laisvės, prieš amžiną ver
giją. Mano pasitikėjimas, kad mes lai
mėsime galutiną pergalę, yra nepalaužia
mas.”

Šitaip kalba patsai žymiausis šių die
nų Amerikos kariškis, amerikinis gene
rolas. Trumpai, aiškiai ir drūtai jis pa
reiškia, kad mes kovosime ir laimėsime. 
Generolas MacArthuras jaučia ir žino, 
kad su juo stovi Amerikos liaudis, su juo 
stovi viso pasaulio laisvę mylį žmonės, vi
so pasaulio anti-fašistai. O tokių yra 
šimtai milijonų, jie sudaro pasaulio gy
ventojų daugumą.

Aišku, Australija, Tolimieji Rytai yra 
tik antrinis frontas, nors jis ląbai svar
bus. Pirmutinis frontas, svarbiausias 
frontas yra Europoje. Hitleris—vyriau- 
sis Ašies valstybių galva. Kai toji galva 
bus nukirsta, sunaikinta, tuomet ir To
limuose Rytuose dalykai lengvai išsiriš. 
Jei Jungtinės Tautos tokių generolų 
kaip MacArthuras turėtų daug, jei jie 
šiandien būtų pastatyti atidaryti fron
tą Vakarų Europoje, tai, mūšų nuomone, 
su šių metų pabaiga visa žmonija leng
viau atsidustų, nes hitlerizmas jau būtų 
amžiams palaužtas.

Pirkite Apsigynimo Bonus
Hit Them Where It Hurts

Make no mistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing In your defense. Dying that 
America may be safe! j

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev- 
eijy dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
Is a blow at the enemy. Hit them 
where lb hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up- 
stamps as little as 10 cents up.

December 4, 
Mrs. Alena Kilas, 
120 Knox Street, 
Rumford, Maine.
My dear Mrs. Kilas:

I wish to offer you
sincere sympathy in the loss 
of your son, Second Lieute
nant Joseph L. Kilas, 
Coast Artillery Corps, who 
died in the Post Hospital at 
Fort Monroe, Virginia, on 
December 2, 1941.

Lt. Kilas gave evidence of 
illness on November 27, 
1941 and was admitted to 
the Post Hospital on that 
date. His illness was encep
halitis and his death was 
due directly to that disease. 
He was given every possible 
care by skilled medical of
ficers and nurses and I am 
sure nothing was left un
done that might have saved 
his life.

While I did not know him siekdavo Varšava, jų ran- 
personally, 1 have been in-, kovėse kyšojo tik pajuodę 
formed by other officers on stimburiai... Buvo tai ran- 
duty at The Coast Artillery kos, kurios kada tai buvo 
School who did, that he was 
a fine young officer who 
carried out his duties very 
faithfully. His passing will 
be not only distressing to 
his family and friends, but 
will deprive the United 
States Army of a valuable 
young officer.

Sincerely yours,
F. S. Clark,

Brigadier General, U.S.A., 
Commandant.

pakeltos prisiegai ištikimy
bės Hitleriui, buvo tai ran
kos, kurios taip nusidėjo 
savo tikrai tėvynei - Čecho- 
slovakijai...

Taip, ir auga eilės grabų 
ant karinių Varšavos kapi
nių ...

Iš “Glos Ludowy” 
Vertė Eugenija.

JUOZAS KILAS

“Mano sūnus, Juozas Ki
las, gimė 1916 metais, vasa
rio 17 d., mirė gruodžio 2 
1941 metų Post Hospital, 
Fort Monroe, Virginia. Mi
rė nuo smegenų uždegimo. 
Ligoninėje išgulėjo 5 die
nas. Mirė sąmonės neatga
vės.

“Juozukas buvo pabaigęs 
kolegiją 194Umetų birželio
9 d., o į Jungtinių Valstijų 
armiją buvo paimtas liepos 
7 d. Lapkričio 8 d. jį išsiun
tė į Virginijos valstiją ant
10 savaičių. Lapkričio 10 
dieną prasidėjo jų mokykla, 
o 24 d. susirgo, o 27 d. bu
vo paimtas į ligoninę.

“Tur būt didesnis širdies 
skausmas man nebereikės 
pergyventi. Žiauri mirtis 
atėmė dš manęs pa.tį di- 
džiausį turtą.

“Neturiu savyje žędžių, 
kuriais galėčiau padėkavoti 
visiems, kurie mane taip at
jautė ir pasidarbavo dėl ma
nęs tokioj mano liūdnoj va
landoj.

“Tariu širdingiausį ačiū 
visiems Rumfordo, Mexicos, 
Lewistono, Auburno, Brid
gewater, Bostono, Bangor 
ir Fort Monroe prięteliams, 
kurie buvo prisiuntę vaini
kus, kurių iš viso buvo 40. . . ,
Dar kartą širdingiausiai is greitai pęrtvarky- 
ačiū visiems - drauginis už ^^eių. Baisiu grei- 
tokį širdingą p^autimą. tul™ metama lavonai j pa- 
Taipgi ačiū už simpatijos 
kortas, ir telegramas, kurių 
gavau labai daug. Dar kar
tą ačiū visiems ir visoms.” i . . „ x ,

Draugė Kilienė paaukojo**1’ tusias Varšavos gat- 
Sovietų Sąjungos medikalei ve®- .
pagalbai šimtą dolerių, ku-l 2,000 lavonų per vieną tik 
riuos jai buvo palikęs jos naktį! Vok. kareiviai zū- 
mylimas sūnūs. Ji taipgi nuo ząizdų, aplaikytų 
dar paaukojo penkius dole
rius “Laisvei”, penkius dole
rius partijai ir penkius do
lerius Apšvietos Fondui.
Užuojautos Laiškas ir Pra

nešimas iš Armijos
Jos mylimam sūnui Juo

zukui mirus, draugė Kilienė šalimo, 
gavo sekamą laišką iš Jung- mažai, jų, kad nešti tinka- 
tinių Valstijų armijos:

Mūsų Užuojauta Gerai 
Draugei

Visas “Laisvės” štabas 
nuo savęs ir varde visų 
skaitytojų išreiškiame gi
liausią draugei Kilienei už
uojautą. Nenuleisk, drauge, 
rankų. Jūsų parama ir veik
la darbininkų judėjimui yra 
skaistus pavyzdys kitoms 
lietuvėms motinoms.

po vieną kas-

17:
Sąjunga vis

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistini kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, 
dien.-r-RED.

Klausimas No.
Ar Sovietų

dar tebesiskaito viena prieš 
visą pasaulį?

Atsakymas:
Sovietų valdžios atsineši

mas praeityje buvo nulem- 
______  tas kitų šalių atsinešimo 

Nuo Vertėjos — jau ne-1vartoja savo peilius ir pjūk- Jj^kui .Soyfetų Sąjungos, 
kartą buvo pranešama per ]us, kad išgelbėjus gyvastį l as ntsinesimas yra atspm- 
spaudą ir radijo, kad vokie-1 
čiai vengia vežti savo sužeis
tus kareivius iš rusų-vokie
čių fronto Vokietijon, nes 
bijo, kad tuomi pažeis sa
vo gyventojų moralą ir ūpą. 
Jie grūda juos į užkariau
tas šalis, 
Vengriją 
bininkų 
Ludowy” 
straipsnį, kuris, manau, bus 
įdomus “Laisvės” skaityto
jams. Tad išverčiau jį išti
sai.)

Varšava-Vokiečių Kapinės

kaip kad Lenkiją, 
ir t.t, Lenkų dar- 
laikraštis “Glos 
patalpino įdomų

Sulyg pasitikimų šalti
nių, ateinančios žinios iš 
Varšavos nurodo, kad Len
kijos sostinė tapo vienas di
delis ligonbutis. Ištisi blo
kai namų, visa eilė gatvių 
tapo paversti į ligonbučius 
dėl sunkiai sužeistų, kurie 
nuolat plaukia iš rusų fron- i 
to. Per vieną tik gruodžio .. . v 
mėnesį, numirė Varšavos Ii- Daugelis jų žuvo nuo iusu 
gohbučiuose 52,000 sužeistu Partizanų ir šalčio, lie sve-

kus,

ačiū

vokiečių. Penkiasdešimts du 
tūkstančiai...

4 Kiekvieną gruodžio naktį, 
tamsoje, išnešdavo po 2,000

visiems < draugams už Baisiu grei-

mis kraunami į karavanus 
arba paprastus vežimus, ir 
galopu lekia mirties vežimai

fronte, miršta nuo tifo epi
demijos ir aštrios rusiškos 
žiemos.

Šimtai tų kareivių vis at
plaukia iš fronto — kaip sa
ko tie pranešimai — o kojos 
jų, ir rankos pajuodę nuo 
užsivietrijusiu žaizdų ir nu- 

Daktarai — per

mą pagalbą laibai taukiai

tų šimtų Hitlerio karinių dis išlaukinio neprietelingu- 
aukų. Pjaustoma rankos ir/ 
kojos. Ir kartu su lavonais, 
užkemšama Varšavos kapi
nėse šimtai nupjautų žmo
niškų galūnių.

Niekas negali pajėgti’ tin
kamai aprašyti tas baisias 
scenas Varšavos naktų. Li- 
gonbučiai, karavanai, gar
sas kalamų grabų, atplauki
mas ligonių, išvežimas mi
rusių ...

Ant karavanų, apart ka
reivių vokiečių, ilsisi lavo
nai legijonistų iš Flandrų, 
ispanų, francūzų, rumunų, 
slavokų ir vengrų “meške? 
riotojų brigados.” Kada 
Hitleris davė savo nusigan- 
dusiems generolams įsaky
mą tęsimo ofensyvos ant 
Maskvos, buvo metami į ko- 

svetimi “legijonistai.” ,du neskaito savęs prieš vi
są likusį pasaulį tuo supra
timu, kad jinai būtų neprie
telinga visam pasauliui ar
ba agresyviška linkui jo. 
Daug būtų teisingiau teigti, 
kad visas likusis pasaulis 
turėjo Sovietų Sąjuhgą at
skyręs, negu kad Sovietų 
Sąjunga buvo priešinga vi
sam tam pasauliui.

Stafford Cripps.

nio, kuris yra paremtas bai- 
“bolševizmo”. Tas ir 

privertė gana teisingai Ru
siją jaustis, kad ji stovi vie
na prieš neprietelingą ap
linką.

Šiuo tarpu ji supranta, 
kad susidarė tokios sąlygos, 
kurios atidaro galimybę pa
sikeitimui. Tam tikras pa
keitimas jau yra padarytas 
—tuo supratimu, kad mes 
jau esame talkininkai, ko
voju prieš bendrą priešą. 
Ateitis dar nėra aiški. Ir 
nors rusai labai nori koo
peruoti su mumis pokari
niam perorganizavime, jie 
dar nėra tikri, koks yra mū
sų dviejų šalių atsinešimas 
linkui to.

Sovietų valdžia jokiu bū

timi kareiviai buvo penimi 
hitleriška propaganda, ta
čiau nepakankamai penimi 
maistu ir neprirengti prie 
kovos su Rusijos šalčiu.

Po apsnigtu mirties pata
lu, kuris kloja neišmieruo- 
tųs plotus Rusijos, ilsisi la
vonai francūzų, kurių noras 
surasti avantiūristinių įvy
kių išsiuntė juos į rusų 
frontą. Ledinis sniegas pa
laidojo lavonus kareivių 
Mussetta, Clausena, Tuki, 
Antonescu, Horthy, Dorin
ta ir Franco — visų Quis
lings visų tų, kurie pasiun
tė savo legionus į Hitlerio 
“šventą” karą.

Varšavos 1 i g onbučiuose 
taipgi randasi sukoneveikti 
kūnai — be rankų— be ko
jų, simboliai baisaus, bet 
teisingo nuteisimo, — Tai 
kareiviai iš Šudetenlando.

Iš tikrųjų liūdnas buvo 
gruodžio mėnesis dėl Sude- 
tenlando gyventojų. Iš Var-

Seattle. Wash
Kirto Tą Šaką, Ant Kurios 

Sėdėjo . . .
Laikas bėga ir viskas grei

tai mainosi. Apie 2 metai tam 
atgal, mūsų mieste japonų lai
vai kraudavo visokias geležis 
arba, kaip vadina “scrap 
iron”. Veždavo laivas po lai
vo ; per savaitę išveždavo pil
nai užkrautus 2 didžiulius lai
vus tos medžiagos.

Chiniečiai pradėjo pikietuot 
tas prieplaukas, kur tuos lai
vus kraudavo ir sakydavo, 
kad Amerika yra susitarusi su

(Tąsa 5-tąrą J)ų§l.)
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C. I. O. Rezoliucijos Didžiaisiais 
Karo Reikalais

darbininkus. Tai yra apgal
votas bandymas užduoti 
smūgį Amerikos darbininkų 
moralui. Jo tikslas yra su
naikinti Amerikos žmonių 
vienybę, idant jie negalėtų 
pravesti gyveniman perga
lės programos.

Tautinei vienybei netar
nauja tie, kurie bando pa-

šio laipsnio, jeigu darbinin
kai negaus tokių algų, ku
rios galėtų aprūpinti juos 
ir jų šeimynas tais daiktais, 
kurie yra reikalingi palai
kymui geros sveikatos, pil
no išnašumo ir aukšto mo-

tinęs energijos ofensyvui 
prieš Hitlerį ir padarymui 
galo suokalbiams prieš mū
sų tautinę vienybę.

Tuo būdu ši nacionalė C. 
I.O. konferencija užgiria se
natorių Thomas ir Truman 
pareiškimus, kad būtų pa
darytas greitas ir pilnas iš
tyrimas šio suokalbio prieš 
mūsų nacionales karines pa
stangas.

su pramonės vedėjais dėl 
padidinimo gamybos. Idant 
šis pasižadėjimas nebūtų at
kreiptas prieš darbininkus, 
būtinai reikalinga, kad or
ganizuoti em s darbinin kam s 
būtų duotas užtikrinimas, 
kad jų unijos yra apsaugo
tos.

Jeigu unijos turi paauko
ti visą energiją gamybos 
padidinimo problemai, jeigu 
jų vadai turi paaukoti visą 
savo laiką paskubinimui 
karo pastangų, tai 
turi žinoti, kad jų 
yra užtikrintas ir 
pripažintas.

Mes čia iš naujo patvirti
name savo įsitikinimą, kad 
unijų saugumo užtvirtini
mas sutartyse su darbda
viais yra būtinai reikalin
gas pravedimui karo pas
tangų ir pasekmingam or
ganizuotų darbininkų daly-

Kovo 23 d. Washingtone įvyko C.I.O. (Congress of |jama. Karinės Darbo Tary
bos priėmimas Murray In
dustrinės Tarybos plano bū
tų didžiausias žingsnis pir
myn link prašalinimo “biz- 
nis-kaip-ir-paprastai” veik
los ir užtikrinimo maksi
mum gamybos.

Dabartinis • kongresmano 
Smith ir tūlų piktų grupių 
bandymas priversti kongre
są priimti prieš darbininkus 
įstatymus yra tiesioginis už
puolimas ant mūsų karinės 
programos. Smitho bilius 

plėsti Ją bendrą veiklą tar- panaikintų visus apsaugos 
visais ir kolektyvių derybų įstaty- bilius. Kongresas turi žino- j 
- — mus, kurie suteikia unijoms ti, jog visa šalis reikalauja, 

saugumą. |
Jungtinių Valstijų prezi- tymai nebūtų priimti, 

gas ir departmentus padi- Nelsono ir ,
dinti darbininkų atstovybę Aimijos ii Laivyno depai t- dentas yra kategoriškai pa-1 Darbininkų algų politika kuomet ši šalis buvo pri- 
ir dalyvavimą tose įstaigo- pareiškimai reiškęs, kad Suvienytos dabar paremta reikalingu- versta stoti į karą, darbi-
se ir tuose departmentuose, psmuse is po kojų bandymą 1 autos turi pradėti ofensy- mu algas pakelti, idant ap- ninkai savanoriai sutiko pa- 
idant darbininkų resursai pateisint! tokių pnesdarbi-vą pries, ,A — 
būtų pilniausiai sunaudoti ninkiškų įstatymų. Jie pa- šios šalies darbininkai pil- 
mūsų nacionales karo pro-isakė, kad šiuo tarpu nesi- nai sutinka su šita pamati- 
gramos pravedimui; ir |i*anda streikų, kurie palies- i 

. . itų karinę gamybą, kad rei- i__ _
• u Magina tuojau, sudary- kalavimas iš darbininkų pu- vyriausiam 

H bendims A.F.L. ir C.I.O. sgs mokesčio už viršlaikį, kad darbininkų herkulinės 
lokahmus komitetus per vi- ^ai darbininkas turi dirbti’pastangos pagamins ; tankų, 
są salj pravedimui Suvieny- vįr§ valandų į savaitę, Į orlaivių, kanuolių ir laivų, JL te?s?nau 7rf^ 
to Darbininkų Pergales Ko- niPi<ain nekenkia karinei reiksline-n tnoiantiniam of n , • i ? • 1.eiK.alavn}llb Kad tų leiKaias, pei, taipininka- mifptn nrntrramns idant vi meKaįP . neKenKia Kalinei leiKaimgų tuo j autiniam oi darbininkai irgi gautu savo vimo patamavima ir per 
miteio piogiamos, manu vi- gamybai ir, pagaliau, kad ensyvui pries Asies valsty-!nadidėiusio darbo iš-1 Nacionalė Karine^ Darbo si žmones per visą sali butų fokip iatatvmai kain Smi- hoL nravedamam 1942 i J PaaicįeJusl° uaroo is-1r^acionaię Karinę uaioo ----- u.M-—nravpdirmii paKie J?tatyma1’ Kai pe.s’ Pravedamam lyiz me- nasumo. Paremta tuomi, Taryba. Darbininkai davė piaveaimui ^o bilius, sudemorahzuotų . L J

nacionales ap- karinę gamybą.
’ kuri Į visį, kuriems rūpi pasie-

Industrial Organizations) nacionalė konferencija, kurio
je dalyvavo penki šimtai unijų atstovų ir vadų. Tai bu
vo speciale konferencija apsvarstymui šio karo reikalų 
ir nustatymui unijos pozicijos įvairiais klausimais. Kon
ferencija priėmė keturias labai svarbias rezoliucijas, su 
kuriomis bus svarbu susipažinti Amerikos lietuviams, 
nes tūkstančiai lietuvių yra įvairių C.I.O. unijų nariais.

Rezoliucija Darbininkų Pergalės Komiteto Reikalu
2. Pataria SuvienytamKadangi:

1. Jungtinių Valstijų pre- Darbininkų Pergalės Komi- 
zicientas suteikė darbinin- tetui dar padidinti ir pra- 
kams progą dalyvauti su ‘ 
juomi visose karinės pro
gramos fazėse, įsteigdamas 
Suvienytą Darbininkų Per
galės Komitetą;

2. A. F. L. (Amerikos 
Darbo Federacija) ir C.I.O. 
pagelba bendros veiklos ta
me Suvienytam Darbininkų 
Pergalės Komitete išdirbo 
programą, kuri padidins ša
lies darbininkų pastangas 
pasiekimui maksimum ga
mybos, apsaugos darbinin
kų interesus ir suglaus visą 
apvienytą tautą po Jungti
nių Valstijų prezidento va
dovybe; tai lai būna nutar
ta, kad ši Nacionalė C.I.O. 
konferencija:

1. Pagiria Jungtinių Val
stijų prezidentą ir A.F.L. ir .sumobilizuoti 
C.I.O. narius Suvienytam gyveniman 
Darbininkų Pergalės Komi- vienytos programos, _________
tete už jų veiklą ir už jų paleis darban visų, ameri- kimas maksimum gamybos, 
patiektą programą, ir paža- kiečių energiją vedimui ka
da savo pilną paramą tęsi- ro progresyviškiausiu pa-' 
mui to darbo ir bendradar- matu iki Suvienytoms Tau- 
biavimui; ir j toms pergalė bus pasiekta.

----------------------------------------------------- I

Rezoliucija Gamybos Reikalais
Prieš šią šalį stovi tik vie- gynimo programos, neribo- 

nas uždavinys. Tai uždavi- tą gaminimą visų tų daiktų, 
nys sutriuškinti Ašį pagal- kurie reikalingi užsienio po- 
ba pilnos Suvienytų Tautų litikos pravedimui ir su- 
pergalės. Pagamini m as triuškinimui h i 11 e r i z mo. 
Jungtinėse Valstijose visų Murray Industrinių Tarybų 
svarbiųjų karo pabūklų yra Planas pilnai atatinka mū- 
būtinai reikalingas tokiai su nacionales padėties rei- 
pergalei. Amerikos darbi-ikalams. Šis planas užtikrins 
ninkai tapo kareiviais di-lpagaminimą karo pabūklų 
džiosios amerikiečių armi-’reikalingam kiekyje ir lai- 
jos, dabar pasiaukojusios ku, pasiekdamas galimai 
vienam galutinos pergalės 
tikslui.

Amerikos darbininkai su
pranta pilną dabartinio ka
ro prasmę. Jis reiškia išlai
kymą arba sunaikinimą ne 
tik mūsų įstaigų, bet pačios 
gyvybės. Todėl „ Jungtinių 
Valstijų darbininkai eina į 
šį karą ne pusiauširdžiai, ar
ba sąlyginiai, arba nusileis
dami kam nors. Darbinin
kams šis karas yra visuoti
nas karas.

Varde milijonų savo na
rių C.I.O. (Congress of In-

klausimais, susijusiais su 
karine programa, ir ragina 
visokias federalines įstai-

Dauguma Amerikos algų 
stovi žemiau to reikalingoJ * ' e . 1 OCUV1 ZjVIJJLKXLI LU 1 GllYdllllgU

kenkti bet kuriai grupei, ar lygio. Pavyzdžiui, dauguma 
ta grupė būtų darbininkai,‘darbininkų šeimų turi ma
ar pramonės vedėjai. Tokie žiau negu pusę tiek įplaukų, 
žygiai patarnauja tiktai imant šeimos narius atski- 
mūsų priešams. Mes neturi-į rai, negu kaštuoja užlaiky
me daleisti, kad “apyznin-' ’ ' * “ ‘
kai” ir nepasitenkinę indi-

mas kareivio armijoje.
Darbininkų algos dabar

unijos 
stovis

yidualai arba grupės tokių begailestingai nukapojamos 
individualų, kokios jos nc-per kainų pakilimą paskuti- 
būtų, sukurtų tautinį sumi-|nįais metais. O kainos te
simą ir sunaikintų mūsų bekyla. Darbininkų šeimos 
tautinę vienybę pagalba, to-: kenčia nuo netekimo įplau
kiu įstatymų, kaip Smith o kų, kai jos nariai paimami

i į armiją. Ant jų gula nepa- 
h ' y - . .VjL. . . \ prastai padidėjusių taksų
[ kad tokie^ pragaištingi į ista- našta, kuomet jie jau ir taip

Junginių Valstijų prezi- ’porcionalis uždarbis.

ir dalyvavimą tose įstaigo- urentų atstovų pareiškimai reiškęs,

(moka daugiau, negu jų pro-lvavimui tose pastangose.
1 L. 3. Tuojau ir patrijėtiškai,

; ši šalis buvo pri-

Asies valstybes. rQpinus darbininkus tokio- dėti į šalį streiką kaipo prie- 
mis įplaukomis, jog jie ir jų monę bėgyje karo. Darbi- 
šeimos galėtų atlikti ge- ninkai sutiko, kad jie išris 
riausį darbą karinėse pas
tangose. Ta politika parem
ta darbininkų šeimų reika
lais susitikti pragyvenimo 
ir taksų pakilimą. Ji parem-

ne politika. Mes pažadame 
mūsų Armijos ir Laivyno 

t komandieriui,
visus skirtumus su pramone 
be sulaikymo darbo, pir
miausia per kolektyvių de
rybų konferencijas su darb
daviais, o paskui, jeigu bū-

i

slaugėRaudonosios 
(nursė) ant skiis teikia pa
galbos sužeistiesiems raudon
armiečiams. Jos vardas Liza 
Kozykova. Tokių nursių So
vietuose yra tūkstančiai; jos ’ 
atlieka didvyriškus žygius.

Darbo

turėtų pasmerkti pastangas 
pravesti įstatymus prieš

tais.
Mūsų prezidento Murray 

žodžiais, mūsų šūkis bus:
Dirbkime, dirbkime, dirb

kime, gaminkime, gaminki
me, gaminkime!

Rezoliucija Algy ir Unijinio Saugumo Klausiniu
Amerikos darbininkai da

bar savo rankose laiko Su
vienytų Tautų likimą, nes 
pergalė priklauso nuo šios 

! šalies darbo ir pramonės.
Darbininkai jau yrą davę 

Jungtinių Valstijų prezi
dentui ir visiems žmonėms 
pasižadėjimą, kad jie pa
aukos kiekvieną , savo ener
gijos unciją karinės gamy
bos programos pravedimui. 
Mūsų darbininkai, 
vieną už vieną, gali

aukščiausį Amerikos pra
monės išnašumo laipsnį pa
galba pilnos kooperacijos 
pramonės, organizuotų dar
bininkų ir valdžios. Per in
dustrines tarybas, kurios įs
teigtų sričių ir įmoniij ko
mitetus, visų spėkos ir pro
tas būtų paaukota vienam 
mūsų maksimum gamybos 
uždaviniui.”

Donald Nelson, Karinės 
Gamybos Tarybos pirminin
kas atsišaukė į darbininkus 
ir pramonės vedėjus įsteigti 

. e .bendrus įmonių gamybos
dustrial Organizations), yra;komitetus padidinimui ga- 
pažadėjęs, kad darbininkai mybos. C.I.O. pažada savo 
atiduos paskutinę savo en-, pilną ir nuoširdžiausią pa- 
ergijos ir spėkos unciją ši- ramą. Mes tuojau stengsi- 
tai gamybos kovai. C.I.O. mės per visą šalį įsteigti 
yra davęs pasižadėjimą, tokius bendrus darbininkų 
kad,, nepaisant jokios prie- įr pramonės vedėjų gamy- 
žasties arba jokio reikalo, bos komitetus, kurių dar- 
gamyba nebus sustabdyta bas bus padidinti gamybą, 
arba darbas pertrauktas. šitose pastangose darbinin- 

Šio pasižadėjimo yra lai- kai dalyvauja ne kokiu ten 
komasi ir bus laikomasi.
Šios šalies, darbininkai ne- darbas, į kurį darbininkai 
mano leisti, kad nors viena kreips savo dėmesį per tuos 
valanda arba nors vienas bendrus komitetus, bus ga- 
momentas būtų nustęta— myba.
mašinerijos ratai turi suk-| Tie sunkumai, kurie truk- 
tis pilną laiką kiekvieną do pasiekimui maksimum 

gamybos, negali būti teisin
gai padėti prie darbininkų 
durų. Ant nelaimės, labai 
daug įmonių tebegamina 
civilines reikmenis, kur ma
šinerija ir medžiaga turėtu 
būt panaudota gaminimui 
karo pabūklų. Permainv-

Šitose pastangose darbinin-

svetimu tikslu. Vienintelis

dieną.
Savo konvencijoj, laiky- 

toj Detroite 1941 metų lap
kričio mėnesį, C.I.O. supra
to tą darbą, kuris ,stovi 
prieš Amerikos darbinin
kus. Savo rezoliucijoje, ku
ri kalba apie gamybos pro
blemą, konvencija vienbal- mas įmonių nuo taikos lai
miai pasakė: , kų gamybos į karo laikų ga-

“C.I.O. pasiūlė, kaipo sa- mybą nebuvo iki šiol pra- 
vo dalį dėl pilno ir galutino vestas taip pilnai ir taip 
pravedimo Nacionalio Apsi- greitai, kaip yra reikalau-

šaulyje. •
Jie atiduoda savo prakai

tą, kraują ir darbą karo rei
kalams. Ir jie tai daro su 
džiaugsmu. Jokia kita žmo
nių grupė šiandien neduoda 
daugiau ir nepasiaukauja 
daugiau laimėjimui perga
lės, kaip Amerikos darbi
ninkai.

1. Darbininkų algos yra 
vienintelis šaltinis jų aprū-

imant pinimui ir aprūpinimui jų 
pra- šeimų gyvenimo ir sveika- 

lenkti gamyboje bile kurios tos reikmenimis. Gamyba 
šalies darbininkus visam pa- negalės pasiekti aukščiau-

kad darbininkai gautų savo savo pilną sutikimą su ta po- 
teisingą dalį padidėjusių in- litika, kurią nustatė Jungti- 
dustrinių įplaukų, prie ku- nių Valstijų 
rių sutvėrimo jie prisideda, kad kiekvienas

Tuo būdu ši konferencija 
iš naujo patvirtina tą prin
cipą, kad Amerikos darbi
ninkai dabar turi gauti tei
singą ir atatinkamą algų 
pakėlimą. Tas turi būti pa
siekta per kolektyves dery
bas ir per tas įstaigas, ku
rios buvo įsteigtos bendru 
susitarimu, kurių tikslas 
yra pagelbėti algų klausimą turime pilną ir pakankamą 
išrišti bėgyje karo. mašineriją tokių klausimų

2. Organizuoti darbinin- išrišimui, kurią darbininkai 
kai pasižadėjo kooperuoti savanoriai priėmė.

Rezoliucija dėl Ištyrimo Priešdarbininkiškos Kampanijos
Vedamoji kampanija prieš 

darbininkus ir prieš perga
lės gamybos programą buvo

o

Perkami pergalės Bonai ir stampos —šūviai fašistinei Ašiai sunaikinti.

VICTORY

BUY
UNITED
STATES

EFENSE
ONDS

STAMPS

fa

prezidentas, 
klausimas, 

kuris iškyla tarpe darbinin
kų ir pramonės vedėjų ir 
kurio kitaip išrišti nebega
lima, turi būti pavesta Na- 
cionalei Karinei Darbo Ta
rybai išrišti.

Tuo būdu, bile koks įsta
tymas, liečiantis streikus 
arba darbo sąlygas yra vi
sai nereikalingas, nes mes

Springfield, III
vietą pa- 
permaina 

pradėjo
Su tąja 

mus 
negaluoti, o 
— net mirš- 
mirė keletas 
Mirė Jonas

žiema jau užleido 
vasariui.
gamtoje, pas 
daugelis žmonių
kiti — senesnieji 
ta. Kovo mėnesį 
tokių lietuvių.
Oželis, 64 metų amžiaus; Juo
zas čiakas, 56 m., palikdamas 
žmoną ir vaikus nuliūdime. 
Mirusieji abu buvo sunkaus 
darbo darbininkai. Palaidoti 
su religijinėmis apeigomis.

Darbai anglies kasyklose iki 
šiol eina neblogai. Dirbama 4 
—5 dienos savaitėje. Tačiaus 
manoma, kad mažesnės kasyk
los ant vasaros užsidarys, nes 
taip veik visuomet būdavo. 
Kiti pranašauja, kad šiemet 
gal visos kasyklos dirbs be su
stojimo, nes esame karo padė
tyje. Virsimai fabrikai dirba 
gerai. Sustabdytas radijų da
lių išdirbimas, o vieton to, dir
bama karui reikalingi dalykai.

atsargiai suplanuota ir su
organizuota, idant pagim
dyti isteriją ir paniką kon
grese ir spaudoje.

Prezidentas Franklin D. 
Roosevelt, Donald Nelson, 
mūsų prezidentas Philip 
Murray, Amerikos Darbo 
Federacijos ir kiti vadai ir 
organizacijos viešai pa
smerkė šitą, kampaniją kai
po pastangą pasėti suirutę 
ir suklaidinti Amerikos 
žmones ir sugriauti tautinę 
vienybę šio karo pastangose.

Faktai parodo, kad ši 
kampanija turi šaknis suo
kalbyje prieš darbininkus ir 
karo pastangas. Ji prasidė
jo Oklahoma ir Texas vals
tijose. Joje visa eilė žmonių 
ir organizacijų priversta 
duoti $avo vardus panaudo
ti pro-ašiškiems išsireiški
mams ir veiklai.

Šio suokalbio buvimas pa
rodo, kad tikrai* efektingai 
šioje šalyje darbuojasi Ašies 
agentai prieš mūsų militari- 
nį saugumą ir prieš saugu
mą Jungtinių Valstijų.

Mūsų šalies ir mūsų tal
kininkų saugumas reikalau- 

! ja greito ištyrimo šio suo- 
| kalbio, idant iškėlus aikštėn 
jo sugalvotojus.

Toks ištyrimas iškeltų 
aikštėn Ašies agentų ir jų 
sandarbininkų veiklą tarpe 
priešdarbininkiškų ir apyzi- 
ninkų grupių, Kongrese ir 
kitur. Padarytų galą orga
nizuoto spaudimo kampani
jai, kuyios tikslas yra su
griauti mūsų vienybę ir pa
kenkti karo vedimui. Toks 
ištyrimas parodytų Kongre
sui, kad žmonės reikalauja 
sukuopimo visos mūsų tau-

Patariu 
knygą atydžiai 

duoti kitiems

Tie, kurie priklausome prie 
Liet. Literatūros Draugijos ir 
užsimokame duokles, gavome 
puikų tos draugijos 46-jį lei
dinį — “Tarybų Galybė.” Tai 
didelė ir puiki knyga: skaityk 
ir norėk! Ji parašyta aukšto 
Anglijos dvasiškio, arkivysku
po Hewlett Johnson, 
visiems tą
perskaityti ir 
pasiskaityti. Garbė Liet. Lite
ratūros Draugijai, kad ji pa
rūpina savo nariams taip 
mokslingos ir labai naudingos 
literatūros.

Priklausymas prie Literatū
ros Draugijos kainuoja tik 
$1.50 į metus, o gaunama už 
tuos pinigus puikių knygų ir 
puikų tri-mėnesinį žurnalą — 
“šviesą.” Tame žurnale telpa 
daug mokslinių straipsnių, be
letristikos bei poezijos.

Darbininkai, rašykitės į Lie
tuvių Literatūros Draugiją!

A. Čekanauskas.

ENSE
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 38

Amerikiniai kariai kelyje j Australiją, kurią jie pasiekė ir jau yra komandoje 
generolo MacArthuro.

(Tąsa)
— Koks tamsta oficialus, pone agro

nome. Kas čia dabar? Ar tik nė į tarny
bą išvažiuoji?

Jeronimas surimtėjo ir atydžiai per
žvelgė Eleną.

— Dar ne. Atostogos nesibaigė... Be 
to, man trukdo...

— Toks tylus, švelnus balsas, — juo
kavo Elena, bet lūpos jos virptelėjo. — 
Kas ponui Jeronimui trukdo?

Elena sustojo. Jos vaizduotėje staiga 
iškilo motinos paveikslas, nuogos krūtys, 
pečiai. Nurąudo.

— Neturiu laiko, skubu...
— Ko, panele Ele, taip skubi? Pasi

vaikščiokim. Aš čia lapės urvą parody
siu...

— Ooo! aš lapių bijau.
Ji graži, graži, — galvojo Jeronimas, 

žvilgčiodamas į nukaitusius skruostus, 
gyvas, juodas, melancholiškas, bet drau
ge ir pašaipingas akis.

— Panele Ele, aš jums noriu ką-ne-ką 
rimta pasakyti?

— Pasakokit...
— Visi žmonės gyvena ir veikia trupu

tį pagal savo, truputį pagal kitų mintis. 
Svetimos mintys, žinoma, gerai, be jų gal 
ir progreso nebūtų, tik bloga, kada sve
timos mintys visai pavergia žmogų.

— Aš tik savo mintim gyvenu, — truk
telėjo antakius Elena ir atsigręžė į Jero
nimą.

— O tėvelis?
— Prašau nekritikuoti!
Jeronimas artėliau Eleną pažinojo. Iš 

jos balso suprato galįs drąsiai apie tėvą 
kalbėti. į

— Rimtai, panele Ele. Tamsta, matau, 
kitokia. Jauna, — šyptelėjo jis, — bet vi
si matom...

— Ačiū. Kas toliau?
— Reikia, kad tėvelis pagaliau susi

prastų prisitaikyti. Aš, gal greitai išva
žiuosiu, neteks susitikti. Dabar pasakau. 
Dvaras atiteks kitiems!

Elena blykstelėjo ir pradėjo visai pa
mažu eiti. - , /

— Tamstai atiteks, pone agronome.
— Ne, panele Elena, — su skausmu ta

rė Jeronimas. — Ne man. Atvažiuos 
koks nors valdininkas, nupirks...

— Šitokioms temoms aš nepasiruošus. 
Užeikim geriau pas mane. Paskambinsiu, 
tamsta padainuosi.

DIDESNE GAMYBA YRA 
RAKTAS I PERGALĘ

Nelson, Karo Gamybos Ta
rybos viršininkas pasako tau
tos. darbininkams, kad mūsų 
gamybos siekis turi būti per
viršytas.

“Prakaitas ir darbas turi 
pasireikšti gamyboje, kad ati
tiktų kraują ir veiklą karo 
fronte.’’

Ši formula pergalei buvo 
duota tautai Donald M. Nelso
no, pirmininko Karo Gamy
bos Tarybos, pirmame iš ke
turių savaitinių radio progra
mų, atsakant į klausimą, ką 
civiliai žmonės gali daryti, 
kad padėti karą pergalėti.

P. Nelšonas pasakė jo klau
sytojams, kad “visu rimtumu” 
jis nori jų paklausti, ko jis 
pats savęs klausė:

“Ar jūs šiandien darote vis
ką, ligi jūsų išgalės, kad įdėti 
daugiau ginklų į rankas mūsų 
kariaujančių vyrų?

“Aš pabrėžiu šiandieną,” jis 
sako, “todėl, kad ginklai pa
gaminti rytoj, kitą mėnesį ar 
kitais metais nebus naudojami 
vyrų, kuriems jie šiandieną 
reikalingi, ir jie būtinai reika
lauja jų šiandieną.

“Vokietijoj, Japonijoj ir ki
tose užkariautose šalyse mili
jonai vyrų pririšti prie jų dar
bų po grąsinimu mirties, arba 
koncentracijos stovyklos, po 
botagu, ir privertimu slaptos 
policijos.

“Mes nekyvojarne priešus, 
kurių gamyba laisva. Mes ko
vojame priešus, kui* adminis
travimas yra prievarta, ir kur 

darbas yra priverstinas. Jie 
turi daryti kaip jiems įsakyta, 
arba mirti. Jie yra vergai. Mes 
turime kovoti prieš Vokietiją 
ir Japoniją, kurių gamyba yra 
priėjus galutino laipsnio.

“Taigi aš klausiu, jūsų visų 
laisvų vyrų ir moterų, ar mes 
galime tą perviršyti? Atsaky
mas priklauso nuo to, ką tie 
vyrai karo gamybos įstaigose 
— administravimo ir darbinin
kai — darys šiandien.

“Aš kalbėjau su vyrais, ku
ries kaltina darbininkus dėl 
stokos gamyboj. Aš kalbėjau 
su darbo vadais, kurie kalti
na administravimą dėl stokos 
gamyboj. Aš kalbėjau su ad- 
ministratoriąis, kurie kaltina 
medžiagų pristatytojus. Aš 
kalbėjau su medžiagų prista
tytojais, kurie kaltina neturė
jimą medžiagos. Ir aš kalbė
jau su daug _žmonių, kurie 
kaltina Washingtoną.

“Mano atsakymas visiems 
tiems žmonėms buvo: —* ‘Ką 
jūs patys darėte apie tai?’

“Biznieriams aš sakiau:
“ ‘Ar jūs tikrai bandėte pra

šalinti priežastis gerai pagrįs
tų skundų prieš darbo sąlygas 
jūsų įstaigose?’

“Darbui aš sakiau:
“ ‘Ar jūs tikrai, pagal jūsų 

išgalės, bandėte sutvarkyti 
nesusipratimus n e n u stodami 
gamybos?’

“Taipgi aš industrijos klau
siu : vyrų įstaigose, visi jūs, 
kurie galite prisidėti prie vis 
augančios gamybos, žiūrėkite 
į savo širdis, žiūrėkite į savo

— Dėkui, panele Ele. Mielai sutinku, 
jei tamsta vėliau nesmagumo nesulauk
si. Bet nedainuosiu. Kalbėsiu...

— O kas klausys?
— Elena Kordušaitė.
Abu nusijuokė.
— Matau, kad ponui agronomui teks 

tėtės anekdotą pakartoti.
— Iš tamstos lūpų jis bus žavus.
Tylėdami jiedu lipo laiptais. Jeronimas 

tuoj pastebėjo, kad rūmai reikalingi stip
raus remonto. Elena smarkiau durim 
trinktelėjo. Stiklas iškrito jiem po kojų 
ir subiro į šipulius.

— Ai, nelaimė, — net nuraudo Elena. 
Kambarėlis, kuriame jiedu susėdo, buvo 
toks sunkus, nejaukus, šaltas.

Jeronimas sunkiai atsiduso.
• — Tėvelis gal ir pyksta ant manojo, 
bet gyvenimas turi savo geležinę logiką. 
Šito nereikia užmiršti. Minėjau panelei 
Elei. Jei tėvelis šitaip gyvens — dvaras 
atiteks kitiems, — vėl tęsė Jeronimas.

— Negudrauk, agronome. Mano tėvelis 
nepasikeis, o dvaras teks tamstai. Šitaip 
sakiau ir sakysiu.

Kalbėdama ji laikė rankoje staldeng
tės kampą ir nervingai pešiojo kraštą, o 
jos akys atydžiai sekė pirštų darbą. Kai 
pakeldavo akis į Jeronimą, — sutikdavo 
lyg nusižeminusį, lyg nedrąsų jo žvilgsnį.

— Jei pinigų turėčiau, tikrai Besigin
čiau šitą gražią vietą pirkti. Žmogus ‘turi 
ką nors kurti. O iš šio dvaro galima būtų 
sukurti gražios Dievo dovanos...

— Agronomo patobulintos, — šyptelė
jo Elena.

— Teisingai.
— Pinigų jūs turit — pirkit. Aš vistiek 

čia negyvensiu.
— Kodėl?
— Taip...
— O tėvelio ar negaila?
Elena- pyktelėjo už šitokį klausimą. 

Koks jis nekuklus. Argi jis nesupranta, 
kad šitaip su ja kalbėti nemandagu.

— Gaila, pone agronome, bet prieš 
tamstos pinigą ką gi aš padarysiu...

Ji nuraudo. Kalbu kaip sena. Tikrai 
subobėjau čia betupėdama, — pagalvojo.

Jeronimas nutilo ir ilgai stebėjo jos 
ranką. Tokia graži, švelnutė. Ir lenkės 
galva vis žemyn ir žemyn, trokšdamas tą 
ranką pabučiuoti ar bent paspausti...

— Tai, pone Jeronimai, jau viską pa
sakėte ?

(Bus daugiau)

protą, būkite teisingi sau ir at
sakykite mano klausimą:

“ ‘Ar jūs šiandien vykdote, 
pagal jūsų išgalės, viską, ką 
galite, kad pristatyti lėktuvus, 
tankus, ginklus, laivus, amuni
ciją ir įrengimus tiems jaunuo
liams, kurie taip būtinai jų 
reikalauja ?’

“Jeigu mes negalime atsa
kyti aiškiu ir garsiu ‘taip,’ mes 
ištikrųjų padedame Ašiai lai
mėti šį karą. Ir vyrai lapių- 
duobėse su MacArthur, vyrąi 
Indijoje, mūsų jaunuoliai ant 
žemės, jūrų ir ore, pirmiausia 
nukentės ir mirs.

“Gamybos linija papildo ka
ro liniją. Bet karo linijoj lais
vė yra apginama — jūsų teisė 
laisvam užsiėmimui; jūsų teisė 
kolektyviai derėtis; jūsų teisė 
kritikuoti; jūsų teisė melstis 
kaip norite, -— karo linijoj, 
tie daiktai, kurie yra branges
ni už viską, yra apsaugojami.ą

“Skirtumų nedaro ar esi pa
prastas darbininkas, bosas ga
mybos įstaigoj, arba prižiūrė
tojas. įstaigoj. Jeigu pradėsite 
rytoj, dėdami truputį daugiau 
pastangų, tą didesnį pasiryži
mą darbe, mes galime laimėti 
su mažiausiu atidavimu krau
jo ir turto.

“Jeigu neatsieksime savo 
tikslo, tai gali būti galas lais
vės visame pasaulyje per 
šimtmečius. Ar negalime su
prasti, ką tas reiškia ne tik 
mums šiandien, bet visiems, 
kurie mus seks? Aš tikiu, ga
lime suprasti.

“Prezidentas prašė milžiniš
kų gamybos pastangų. Aš 
taipgi rašau administravimui 
ir darbininkams įstaigose, kur 
karinė medžiaga gaminama, 
kad jie įsteigtų bendrus admi

nistravimo-darbininkų komite
tus savo vietose, kad tik ga
myba perviršytų prezidento 
siekius.

“Aš noriu sakyti, kad šis 
nėr klastingas žygis, pagrei
tinti vyrus ir mašinas dėl pel
no. Yra darbas, kuriame mes 
visi galime dalyvauti ir pasi
dalinti pasekmes. Iš to turi iš
eiti didesnė gamyba iš kiek
vienos mašinos ir turi būti di
desnis vartojimas kiekvienos 
mašinos. Darbininkai turi 
dirbti pilną laiką—trims dar
bo permainoms. Turime atsiek
ti maksimumą iš 168 darbo va
landų kiekvienai mašinai per 
savaitę.

“Tikiu, kad galime padau
ginti gamybą 25% su dabarti
niais įrengimais.

“Priartinti siekius vyrams 
ir administravimui aš nustatau 
gamybos surašą pirminiams iš
dirbę jams. Jų kvota šiam dar
bui bus sprendžiama nuo kiek 
mes žinome, kad ta įstaiga ga
li atlikti.

“Mes, amerikiečiai, mėgsta
mo lenktynes sporte ir pirk- 
lystėje. Čia, šiame plane, yra 
didžiausios visų laikų lenkty
nės, kuriose noras ir gabumas 
visos Amerikos pramonės — 
darbininkų ir administravimo 
—gali tikrai paskambinti lais
vę aplink visą pasaulį.

“Aš prašau kiekvienos įstai
gos įvesti tokią tvarką, kad 
kiekvienas vyras galėtų paduot 
jo sumanymus* ir patarimus 
dėl geresnio atlikimo darbo. 
Geri patarimai bus siunčiami į 
Washingtona. Naudingi bus 
pasidalinti su kitomis įstaigo
mis. Tokiu būdu, mes prade
dame naują sumanymų šaltinį. 
Ašmenys, kurie prisidės prie 
didesnės gamybos, gaus ata
tinkamą atlyginimą.

“Washingtone mes galime 
nupiešti tik šios gamybos pra
dinius rėmus. Pasisekimas pri
klauso nuo kiekvieno vyro ir 
moters prie gamybos linijos. 
Tos gamybos linijos nuspręs 
ar mes išlaikysime kovos lini
ją, ir ar mes galutinai įveiksi
me priešą.

“Aš taipgi sakau jums, lais
viems vyrams ir laisvoms mo
terims prie gamybos linijos — 
Amerikos pramonės laisvam 
administravimui —- dirbkime 
kaip niekad dar nedirbome, 
kad męs galėtume įveikti prie
šą, kuris yra tokis žiaurus, te
kis žvėriškas įr kruvinas, su 
kokiu mes dar niekad nesusi
dūrėme.”

F.L.I.S.—-Common Council.

Rochester, N. Y.
Pirmos Pagelbos Pamokos.

Draugystės Vakarienė
Gedemino Draugija yra da

vusi savo svetainę be užmo
kesčio pirmos pagelbos pamo
koms, po vadovyste Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus.

Pamokos atsibūna pirmh- 
diepio vakarais. Lankyti pa
mokas buvo užsiregistravę ar
ti šimto asmenų. Pirmos pa
moktos buvo skaitlingos, bet 
juo tolyn, tuo labiau mažinė
si. Kame dalykas? Kodėl ne
silankoma skaitlingai? Štai 

kokių išsireiškimų girdima: 
kaip išmoksime, tai siuntinės 
kitur; per sunku mokinti^; ne
išlaikysime kvotimų, — neiš
moksiu, tai kam čia ir mokin
tis?

Į šiuos išsireiškimus galima 
pasakyti, kad neįvertinamas 
svarbumas pamokų. Tiesa, 
kvotimai nėra lengvi, o neiš
laikęs-kvotimų, negauna teisės 
teikti pirmąją pagelbą bile at
sitikime. Bet pamokos naudin
gos ir reikalingos, kad čirpei- 
myniniame atsitikime. Kartais 
smarkus kraujo bėgimas iš 
žaizdos gal būti ir mirtinu 
pavojum, kada negalima grei
tai daktaro prisišaukti. O šio
se pamokose galima žinojimas 
gauti-išmokti. Arba atsitikime, 
kur žmogus pritrenktas, arba 
užtroškęs vandenyje nustoja 
kvėpavimo, — žinojimas, kaip 
teikti dirbtino kvėpavimo, at
gaivina. Išmokimas tik šių 
dviejų, dalykų, kad ir šeimy
nai, atsitikus nelaimei, suteik
tų pirmą pagelbą iki daktaro 
pribuvimo. Tai vertas lanky? 
masis į pamokas.

Balandžio 11. d., 6:30 vai. 
vak., Gedemino Draugija ren
gia vakarienę savo svetainėje. 
Tikietai jau pardavinėjami. 
Įsigykite iš anksto.

Balandžio 19 d., 2 vai. po 
pietų, bus taip žinomos padė- 
kavonės bankietas Gedemino 
Draugijos, kur draugija pavai
šina narius už paskolinimą 
pinigų mortgečiaus atmokėji- 
mui.

Kviečiame visus.
D-tės Koresp, C.

Youngstown, Ohio
Šis-Tas

LDS 4-to Apskričio metinė 
konferencija įvyko vasario 22 
d., Clcvelande, Ohio. Konfe
rencija buvo gyva ir daug ge
rų tarimų padaryta.

Nesiimu čionai rašyti apie 
pačią konferenciją, nes, ma
nau, apie tai spaudoje jau bu
vo atžymėta. Čionai noriu tik 
atžymėti apie suteiktą finan
sinę paramą toms karo pastan
goms, kurios kariauja prieš 
'fašistinę Ašį.

Minėtos konferencijos dele
gatai pietavimo laiku čionai 
sudėjo $17 Sovietų medikalei 
pagelbai.

Tam tikslui aukojo sekami 
asmenys:

Dr. Simons aukojo $2; po 
$1: P. Kadžius, J. Mažeika, 
d.d. Morkaičįai, J. žebrys, J. 
Kolas, P. Boyka, J. Pulton, A. 
Dareška ir M. Bruožienė; drg. 
Jonyja 75c.; po 50c.: S. Ma
žeiką, ' drg. Jonyla, Radzevi
čienė, P. Dulskis, B. Klimas, 
N. Žukas, M. Juozaponis, P. 
Namurienė ir F. J. Madison; 
po 25c.: E. Penzer, d-gė Roc- 
įaitis ir K. Valaika.

LLD 90 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 22 d. Padaryta ke
letas gerų tarimų.

Nutarta prisidėt prie suruo
šimo mūsų mieste komedijos 
“Atvažiavo Su' Kraičiu.” Vai

dintojai bus užprašyti iš Cle- 
velando. Girdėjau, kad jie su
tinka atvažiuoti.

Priimta rezoliucija, reikalau
jant Earl Browderio išlaisvini
mo iš kalėjimo. Rezoliucija 
bus pasiųsta prezidentui F. D. 
Rooseveltui.

Metinių duoklių. - mokesčių 
klausime mūsų kuopa stovi ne
blogai. Jau didesnė pusė kuo
pos narių yra »užsimokėję už 
1942 m.
X Pas mus dar nėra išvystytas 
didesnis veikimas civilinio ap
sigynimo reikale. Pas mus, lie
tuvius, dar apie tai reiktų 
daug kas paaiškinti. Tam reik
tų masinių prakalbų, kuriose 
kalbėtojai duotų reikalingų 
paaiškinimų bei nurodymų. 
Kalbėtojus galėtume gauti iš 
vietos civilinio apsigynimo ko
miteto.

Tenka Atsiprašyti
LDS 4-to Apskričio valdy

bos susirinkime, kuris įvyko 
kovo 22 d., aš negalėjau da
lyvauti, nes tą dieną buvau už
imtas perkėlimu mano biznio 
į kitą vietą. Tą dieną buvau 
Youngstowne. Kitame valdy
bos posėdyje tikrai dalyvausiu 
ir aš.

Mano dabartinis adresas: 
359 E. Federal St., Youngs
town, Ohio.

F, J. Madison.

Great Neck, L I. 
Mūsų Žinios

Greatnecko Pirmyn Choras 
pereitą sekmadienį, kovo 22 
d., turėjo sėkmingą “Chow 
Mein” vakarienę. Choras nori 
dėkavoti visiems, kurie atsi
lankė į tą mūsų parengimą, 
kur visi turėjo linksmą vaka
rėlį.

Atsilankė daug draugų. 
brooklyniečių, taipgi draugų Į 
ir-iš kitų apylinkės miestelių.

Programoje dalyvavo cho
ras ir mūsų šokikų grupė, visi 
apsirengę tautiškais rūbais. 
Taipgi šoko solo jaunuolė 
Annie Hurlena, rusaitė, nauja 
mūsų choro narė. Ji taip pat, 
sykiu su Connie Gragis, šoko 
duetą, kuris visiems labai pa-

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

tiko. Programoje choras turė
jo ir naują dalyvę, — tai Geo. 
Kazakevičiaus sesutę, Flo
rence Kazakevich, kuri pa
linksmino visus su harmonikos 
muzike.

Mūsų geri draugai, buvę 
Great Necko gyventojai, Juo
zas Vanagas, Ona Kundrotie- 
nė ir N. Kundrotaitė (Onos 
duktė), negalėdami būt šiame 
mūsų parengime, prisiuntė po 
$1 aukų — $3. Ačiū jiems už 
gerą atmintį.

Pereitą savaitę choras, 
apart savo parengimo, daina
vo dėl Russian War Relief 
masiniam mitinge, kuris įvyko 
antradienį, kovo 24 d. Choras 
Pirmyn atidarė mitingą su 
dainų programa. Po to, davė 
prakalbą Thomas L. Harris, 
žymus kalbėtojas, kuris yra 
daug pasaulio apkeliavęs, ir 
yra gyvenęs Sovietų Sąjungoj 
tūlą laiką. Jis yra parašęs ke
lias knygas. Jo prakalba buvo 
apie santikius Amerikos su 
Sovietų Sąjunga šiame kare. 
Jis išvedė savo kalboje, kad 
žmonės, kurie leidžia plepalus 
prieš Sovietus šiuo laiku, ken
kia ne tik Sovietams, bet ir 
mūsų šaliai, Amerikai. Jis iš
aiškino, kad Sovietai jau se
niai buvo prisirengę kariauti; 
dar pirmiau, negu kitos šalys 
žinojo, kad įvyks karas su 
Hitleriu.

Jis davė juokingą pavyzdį 
apie Sovietų atsargumą. Kaip 
Harris buvęs Rusijoj 1936—37 
metais, jis norėjęs prieiti prie 
vienos prieplaukos ant Volga 
upės. Senas sargas stovėjęs 
prie prieplaukos su šautuvu ir 
neleido jam prieiti; Senis klau
sė, ar jis turi paliudijimą, kad 
ten gali eiti. Kaip paaiškino, 
kad neturi, nes nemato, kad 
galėtų būti kas blogo nuėjus 
prie vandens,—senis pareiškė, 
kad ir draugą Staliną jis ne
leistų eit į prieplauką be pa
liudijimo.

Šis atsargumas Sovietus su
stiprino daugiau, negu visas 
kitas šalis, ir dėl to jie gali 
prieš nacizmu taip smarkiai 
atsispirti.

Jis ir daugiau pavyzdžių 
davė, kaip Sovietai prisirengė 
šiam karui.

Po prakalbų buvo daug įdo
mių klausimų.

Bendrai sakant, buvo labai 
įspūdingas mitingas.

Aukų ant vietos surinkta 
Sovietų karo paramai (Rus
sian War Relief) apie $500.
Beje, tą vakarą Great Neck’- 

as turėjo savo pirmą išbandy
mą “blackouto,” kuris buvo 
pasekmingas.

šiuom tarpu neturiu dau
giau žinių. Tariu dar sykį ačiū 
visiems, kurie padėjo Pirmyn. 
Choro parengimui būti tokiu 
pasekmingu.

Olga Lukauskas.

i

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

site patenkinti. •
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Penktas Puslapis

ARGI TAIP TURĖTU BŪT?
(Atsišaukimas)

Schuylkill apskričio (Coun
ty), Pa., angliakasiams darbi
ninkams yra gerai žinoma, 
kaip užėjus depresijai darbi
ninkams teko atsidurti sun- 
kion padėtin. Kasyklos tuomet 
užsidarė. Gyvybės palaikymui, 
darbininkams prisiėjo jieškoti 
išeities. Prieš tą sunkią padėtį 
pavieniai 
laikyti, 
jėgos.

nebuvo galima atsi- 
reikėjo organizuotos

Tiesa, 
pradėjo 
darni anglies, kad jos prisika- 
sus ir reikalaujantiems par
duodant bei išmainant ant 
duonos, galima būtų gintis 
nuo bado ir skurdo. Tai buvo 
Hooverio laikais, kada niekas 
bedarbiais nesirūpino.

pradžioje pavieniai 
knisinėt žemę, jieško-

Bet anglies baronai, kurie 
kasyklas uždarė, pradėjo pul
ti tokius darbininkus, kurie 
jieškojo duonos; jie juos grū-1 
do į kalėjimus. Darbininkai 
kalėjimo daug neišsigando, 
nes kalėjime gaudavo šiek 
tiek valgio ir pastogę pasislė
pimui nuo šalčio. Be to, dar
bininkai nesijautė kaltais, kad 
jie bando produktyviu būdu 
jieškoti duonos. Jie gerai ži
nojo, kad žemėje esą gamtos 
turtai priklauso visiems jos 
gyventojams. Bet tokias teises 
atjieškoti reikia bendros jėgos, 
— didžiumos prieš mažumą. 
Todėl tokių primityvių kasyk
lų atsidarinėtojai pradėjo or
ganizuotis į bendrą jėgą. Ir 
tas jiems pagelbėjo: jie gavo 
teisę pelnyti sau duoną iš že
mės gelmių.

Išsikovojimui sau tokių tei
sių, žinoma, reikėjo gabesnių 
žmonių, kurie tai kovai vado
vautų. Be to, reikėjo turėti 
darbuotojus, kurie tas įgytas 
teises saugotų nuo varžymų iš 
kapitalistų pusės.

Kasyklų savininkai, kapita
listai, dėjo visas savo šėtoniš
kas jėgas ir gudrumus, kad 
nedaleisti badaujantiems dar
bininkams naudotis anglies iš
kasimu. Jie milžiniškomis ma
šinomis nukasė nuo viršaus že
mes ir akmenis po 2—3 šim
tus pėdų gylio, užgriaudami 
tas senoviškas angliakasyklas 
ir atimdami nuo alkanų dar
bininkų paskutinę duonos plu
tą. čionai vėl prasidėjo kova 
už gyvybės palaikymą. O tai 
kovai darbininkai turėjo su
burti savas jėgas, kad atlaikyt 
prieš kasyklų savininkus, ku
rie pasimojo badu marinti 
vargšus ir jų šeimas.

Petro šeima kritiškame pa
dėjime? o ir jo paties sveikata 
vyste vysta. Motina dėjo visas 
pastangas, kad paliuosuoti sa
vo vaikus iš kalėjimo, bet kąs 
jos klausys. . .

Aš manau, kad Pauliukaičių 
išlaisvinimu turėtų, rūpintis vi
suomenė, šios apylinkės darbi
ninkija. Visi šios apylinkės pi
liečiai turėtų pakelti savo bal
są prieš tokį nežmoniškumą. 
Tik stipresnis visuomeninis 
spaudimas galėtų paveikti ta
me dalyke. Ir tai turėtų būt 
daroma tuojaus. Juk broliai 
Pauliukaičiai laikomi kalėjime 
ne už savo kokius ten nusidė
jimus, o už visus jiem pana
šius darbininkus, kurie kovojo 
už duonos plutą.

Argi jų vieta kalėjime? Ar
gi taip turėtų būt?

J. Ramanauskas.

jos, neturi ką valgyti, visi ba
si, be apatinių marškinių ir t.t. 
Kaip Hitleris pradės mušt, tai 
iš rusų pasiliks tik košė.

Bet šiandien visai kitaip 
viskas persikeitė. Tie, kurie 
“neturėjo ką valgyt, buvo ba
si ir nuplyšę,” jau baigia iš- 
vyt iš savo šalies tuos taip iš
garbintus “didvyrius” —■ Hit- 

geriausią kariuomenę, 
gerai” apsirėdžiusi, ge-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Raudonmedis Vietoj Vilny
Atrasta, kad trumpi, min

kšti raudonmedžio pluišai 
gerai susimaišo ir sutampa 
su vilnomis. Sumaišius gi, 
jie kartu su vilnomis iškar- 
šiami ir suverpiami. Pridė
jus 40 procentų raudonme
džio pluišų prie 60 procen
tų vilnų, sakoma, išeina 
minkštas, “kaip grynų vil
nų,” audimas. Iš jo galima 
siūti net lengvus drabužius.

Pacific Medžių kompani
ja San Francisco j, Calif., 
kuri užpatentavo tą išradi
mą, tvirtina, kad pridėjus 
net 85 procentus raudon
medžio pluišų prie vilnų, ir 
tai išeinąs geras audeklas. 
Ji teigia, kad mišinys tų 
pluišų ir vilnų taip pat ga
lima puikiai vartot gami
nant veltines skrybėles, 
blanketus, baldams apmuši
mus ir t.t.

Californijoj yra gausybė 
didžiulių raudonmedžių, ku
rių žievė užauga iki 10 co
lių storio. Todėl, plačiau 
naudojant tos žievės plai
šus, galima būsią sutaupyt 
daug vilnų, reikalingų ar
mijos drabužiams.

Šios apylinkės darbininkų 
pirmose eilėse stovėjo kaip va
dai broliai Petras ir Gedemi? 
nas Pauliukaičiai. Jie, sykiu 
su kitais darbininkais, stojo į 
kovą prieš kompanijas, kad 
jos neužgriautų senovinių ka
syklų, — duotų progą darbi
ninkams gyventi. Ir ta kova 
keliose vietose gerai pavyko. 
Bet už tai broliai Pauliukai
čiai užsitraukė rūstybę anglies 
baronų, ir jie jieškojo progų, 
kad kaip nors prisikabinti prie 
tų, kurie darbininkams vado-j 
yauja. Ir tas kompanijai pasi
sekė: gavo teismiškus įstaty
mus, kurie draudžia užeiti ant 
neva jų žemių. Ir remiantis 
tuom neva įstatymu, broliai 
Pauliukaičiai likosi areštuoti 
ir patrąukti teisman.

Seattle, Wash.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Chinija, kad ji gelbės Chiniją, 
bet japonam pardavė visokią 
karui medžiagą: aliejų, gazo
liną ir k. d. Taipgi Washing
ton Commonwealth Federa
cijos nariai pikietuodavo tas 
prieplaukas, kur japonai lio- 
duodavo tuos laivus su karo 
medžiagom.

Bet viskas buvo veltui. Dar 
buvo didžiausi išmetinėjimai.

Vieną dieną Seatties visi 
laikraščiai didžiausiom raidėm 
parašė po visą puslapį, kad 
“Maskvos agentai” nori su
stabdyt Amerikai biznį; išva
dino tuos, kurie pikietavo, vi
sokiais vardais. Sake: “Jeigu 
tiems Maskvos agentams ne
gerai čia gyvent, ir jeigu jięm 
nepatinka, kaip mes šalį val
dom, tai tegul važiuoja į Mas
kvą!”

Byla tęsėsi ilgai. Advokatas, 
kuris juos gynė, buvo kandi
datu į teisėjus, tai tvirtino, 
kad bylą laimėsiąs. Kitas tei
sėjas taip pat statė savo kan
didatūrą ir reikalavo darbi
ninkų balsų, prižadėdamas 
darbininkus užtarti. Abu jie 
buvo darbininkų remiami ir iš
rinkti teisėjais. Bet vienas tų 
“geradarių,” Paul iukaičius 
pripažino kaltais, ir nuteisė 
nuo 3 mėnesių iki metų kalė
ti. Gi Petrą Paliukaitį, kuris 
yra silpnos sveikatos, žadėjo 
paleisti ant “parol”. Bet jau 
praėjo 5 mėnesiai, tai, berods, 
abu Pauliukaičiai turėjo būt 
paleisti iš. kalėjimo, bet... 
laiko juos Įkalintus, ir nežinia 
kodėl ? *

Bet tie, kurie tada pikieta
vo tas prieplaukas, suprato, 
kad Japonija visą tą medžia
gą sugrąžįs “su magaryčiom”. 
Dabar taip ir yra.

Jeigu tada Amerika būt tą 
sustabdžiusi, šiandien gal ja
ponas ųebūt skandinęs Ameri
kos laivus ir nebūt žudęs mūs 
sūnus, kurie mums, kiekvie- 
pam tėvui ir motinai yra taip 
brangūs. Bet tai vis to turto 
godumas . .. niekad negana 
tiem, kurie turi daug.

NOTICE is hereby given that License N<# 
RL 6850 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1409 Myrtle Ave., & 241 Har
mon St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
1409 Myrtle Ave. and

PETER KEEHNER 
(Rivoli Bar & Grill) 
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to thę undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

241 Harmon

NOTICE is 
RW266 has 
to sell beer 
tion 107 of --- ------ ------------------- ---------
Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.the premises.

LOUIS MARN
(Wyckoff Center Bar and Grill)

Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

badu mirė, ^RW7 l<rnn

lerio 
kuri 
rai pavalgiusi ir pilna visokios 
amunicijos.

Jie sakė, kad nėra pasaulyj 
tokios šalies, kuri galėtų atsi- 
laikyt prieš Vokietijos spėkas; 
bet dabar atsirado tie, kurie 
“nieko neturėjo,
basi vaikščiojo po sniegą, — 
šiandien sustabdė tą didžiau
sią Hitlerio spėką. Tai ir vėl 
viskas persimainė. . .

Kaip karas prasidėjo, tai 
“mūsų” tautininkai kalbėjo, 
kad Sovietų Sąjunga negali 
laimėt karo, nes “revoliucija 
įvyks į savaitę laiko.” Bet tas 
neįvyko . . .

Jie sakė, kad rusai neturi ką 
valgyt, neturi gazolino; jie 
yra prasikaltę, kad “panaiki
no tikėjimą, panaikino šventas 
dienas.”

Bet tas buvo viskas išmislas, 
bjauri propaganda.

Paimkim šiandien Ameriką 
ir paklauskim savo “tautie
čių” : Ar mes neimam visą pa
vyzdį iš Sovietų. Sąjungos? A- 
merikos karo industrijos šian
dien dirba 7 dienas į savaitę. 
Tai kas čia panaikino tą 
“šventą” dieną ? Ką sakot, po
nai “išminčiai” ?

Šiandien visi kalba, kad tu
rim pasimokyt iš Sovietų Są
jungos kaip kovot, šiandien 
jau jie yra geri: gerai kariau
na, jau gerai apsirėdę, visko 
turi, nebijo sniego, nebijo šal
čio ir Hitlerio armijos, kuri ne 
vieną Europos šalį pavergė.

Dabar “mūs” tautininkai 
vėl kaltina Sovietų Sąjungą, 
kad ji nepaskelbia karą Japo
nijai.

Bet čia klausimas prieš 
klausimą: kodėl Amerika ir 
Anglija neapšaukė karą Suo
mijai, kuri kariauja sykiu su 
Hitleriu prieš Sovietų Sąjun
gą?

Dabartinę politiką sunku su
prasti ...

201
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
io sell beer and wine at retail under See- 
Mon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
■Law at 122 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, ^County ol Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE SALADIO
122 3rd Ave.,
NOTICE is 
RW 827 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at . _____ _____ , _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2572 Fulton St. & 11-15 Ala
bama Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES ----------
(Trinity 

2572 Fulton St. & 
11-13 Alabama Ave.,
NOTICE is 
RW 301 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 451 Meeker 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. 
hereby given that License No. 
been isued to the undersigned 
and wipe at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

137 Leonard Street, Borough of

N. Y.

JACKMAN
Tavern)

Brooklyn, N. Y. 
_ ___1___

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Avenue, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R.-71 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 23-25 Arion Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE INC.
23-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1405 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

_____  that License No.
■ ::: ■ :___ : : _ ■ \ „ i
sell, wine at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stone Awe., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LORENZO
Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
WR 216 has been issued to the undersigned 
to 
of 
50 
of

NOTICE is hereby given tlqxt License No.
W.W. 40..................................................................
to sell
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 50
County of Kings, to be consumed off 
premises.
50 Stone
NOTICE

has been issued to the undersigned 
wine at wholesale under Section

Stone Ave., Borough of Brooklyn,
the

Gluosnelis.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Kaip Hitleris užpuolė So
vietų . Sąjungą, 
laikraštis “Star” sakė, kad So
vietų Sąjunga bus sumušta į 
60 dienų, o jeigu išsilaikys 3 
mėnesius, tai ilgiausia ... Sa
kė, kad Sovietų Sąjunga netu
ri* generolų, neturi amunici-

tai Seatt|es

NOTICE is hereby given that License No.' 
RW 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO RAINONE 
(Dan’s Bar & Grill)

Ave., Brooklyn, N.

is 
has

6 Reid
NOTICE 
RW 350 ..... 
to sell beer 
tion 107 of 
Law 1148 _____ ___ r.„, -
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ^hereby given that License No. 
RL 1802 has'been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beyerage Con
trol Law at 120 Norman Ave., BorOugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARIA BIENKO
178 Sheffield Ave., Brooklyn, N, Y.

Y.

hereby given that License No. 
been issued to the „undersigned 
and wine at retail under See
the Alcęholic Beverage Control 
Myrtle Avenue. Borough of

NOTICE is hereby given that—License No. 
RL 1256 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
(Warsaw Bax- & Grill)

Driggs Ave., Brooklyn,254 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS and 
JOSEPH MOKOLA

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3096 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
dn the premises.

ANTHONY SLIKAS 
(Crescent Grill)

454 Crescent St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(Pallas Rest.)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1421 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO TERILLI
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undex- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquox- at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Law at 70—-5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS LAMB
70—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6/05 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquox- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 224. galph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SPOLLEN
224 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 'Kent Ave., ^Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquox- at retail uxyder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LION'S DEN INC.
6801 4th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquox- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

★ lietuviška *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 358 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquox- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bax- & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
liL 1231 has been issutfd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquox- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—lIAvenieycr 8-1158

ANW5I

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. ‘Laisvės’’ Name BROOKLYN
FRANK LORENZO

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 

L 1006 has boon issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

RUTH JACKMAN
24 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4122 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

| DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

Geriausios Rūšies

VALGIAI

130

130 5th

premises.
EDWARD MOSS
(d-b-a Edward Moss Co.)

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
L 453 .... ___  _____ .
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 E. Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC. 
533 E. Parkway, Brooklyn, N. Y.

107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 533 E. Parkway, T--

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 5503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

F. W, Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Aukso Altoriukas, maldų knygele, 
Tilžės spaudimo .. ,............... 60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų .............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ...................... $1.25

Kąntičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su 

25 paveikslais ...................... 50c
Mikaldos pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu- 

sūdijo Jėzų .................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais .....*... , 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosja ...... 10c 
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kąntičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios Istorijos ................  50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ..........................;........ 15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius .. ......  25c

žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c 
Nuo Rosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata ,60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
Užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
^Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokią 
ligų yra vartojamos ...........

M. BUKAITIS
• 384 Deąą St., Spencerport,

25c

Clement Vokietaiti

BRIDGEPORT, CONN

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tek TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

PATRiqA

.‘24’’ <

CREDIT, 
terms!

credit!
TERMS

84-02 JAMAICA AVE 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
, ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

[ IT’S OUST mcg J 
BINDING MONEY!1

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniŠkai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PAREMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kuinas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-8779
IV S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių paseknjingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, • Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos Mosties Kaina:
. . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
. . . 4-oz Dekęns Ointment. . $2.00
. . . Ifj-oz DeRens Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojau? Įsigyk DEKENS OINTMENT.

DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

filOVAW A LIBERAL
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH'

Religijiniu daiktų departmen 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirLt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y



Šeitas Puslapis

Unija Užginčino Spaudoje 
Padarytą “Streiką”

Laivų Statybos Darbininkų 
Unijos Lokalo 13-to viršinin
kai griežtai nuginčijo, kati 
Bethlehem Steel Korporacijos 
laivų statybos bazėse streiko 
nėra, kaip paskelbė vietos 
spauda savo pirmuose pusla
piuose.

Unija pareiškė, kad tie ra
portai “yra visškai neteisingi 
ir be pamato.” Po unijos pa
reiškimu pasirašė James 
Simms, nacionalis organizato
rius, ir Irving C. Velson, lo
kalo 13-to prezidentas.

“Nei lokalas 13-tas, nei 
koks kitas lokalas Industrinės 
Laivų Statybos Darbininkų 
Unijos (IUMSWA), CIO, ne
buvo surištas su kelių grupių 
apie valandą laiko buvusiu su
stojimu dirbti. Visas dalykas 
buvo dėl ginčo formano su 
kompanija. Faktinai niekas iš 
unijos narių nebuvo įveltas.

“Unijos viršininkai buvo 
pašaukti scenon per ten dir
bančius unijistus ir jie įtikino 
darbininkus tuojau grįžti dar
ban.”

Unija patyrė, kad apie 50

darbininkų buvo paliesta sta- 
pičiaus, kurį iššaukė keli for
mano rėmėjai. Formanas, va
das priešunijinės grupės, tu
rėjęs susikirtimą su firma dėl 
savo algos.

Tūli laikraščiai, kurio da
bar norėtų nors iš žemės iš
kasti “streiką” apsigynimo in
dustrijoj, kad tuomi duoti am
unicijos Hitlerio simpatikams 
kampanijai užgniaužti darbo 
unijas, tą vyriausį demokrati
jos ir pergalės ant fašizmo 
ramstį masėse, iš formano su 
firma vaido padarė “streiką” 
ir jį išpūtė. Brooklyn© Eagle 
apie tai įdėjo per 8 kolumnas 
antgalvį pačioj pirmiausioj 
vietoj. Ant pirmo puslapio tą 
“streiką” įsidėjo Sun, World- 
Telegram, American-Journal.

Jeigu jie būtų norėję suži
noti tiesą, užteko telefonu pa- 

‘klausti unijos ofiso, tačiau jie 
to nepadarė. Grupės neunijis- 
tų sukeltą vaidelį jie padarė 
“unijos iššauktu streiku.” Tai 
dar vienas iš daugelio pavyz
džių, kaip yra “informuoti” 
tie, kurie neskaito darbinin
kų spaudos.

Scena iš judžio “Mūsų Rusiškasis Frontas”, dabar 
rodomo Irving Teatre, Irving Place ir 15th St., New 
Yorke. Senelis, kuris negali kariauti fronte, saugo 
kaimą nuo priešų iš oro.

Viena Diena Surinko 
270 Tonu Metalo

Pirmą Įdėtiniu kenti rink
liavos dieną pereitą trečiadie
nį sumesta 270 tonų gatavo 
metalo, iš kurio perdirbto bus 
galima daug kas naujo pada
ryti. Vienoj vietoj kenas, ki
tur keli ar keliolika sudarė tą 
krūvą turto, prie kurio iškasi
mo mainose būtų reikėję bū
rio darbininkų. O jeigu dar 
būtų reikalas parsivežti iš už
jūrio, dar brangiau ir rizikin
giau jis atsieitų.

Taupymas karo laiku tų 
dalykų, kurie yra prašoma 
taupyti, yra ne be tikslo. Gy
ventojai visi turėtų kooperuo
ti.

Pirmadienis, Kovo 30, 194& 
=========1 ■ -,T-fež=

“Laisvės” Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųškite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL* 
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., ' Brooklyn, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”

Jūrininkų Unija Darbuojasi 
Už Saugumą ant Jūrų

Vadovaujanti Nacionalės 
Jūrininkų Unijos viršininkai 
turėjo savo posėdį pereitą 
penktadienį, unijos patalpose, 
346 W. 17th St., New Yorke, 
kad aptarti sekamus žingsnius 
unijos kampanijai už saugu
mą ant jūrų.

Unijos viršininkai tuo klau
simu tarėsi su atatinkamomis

įstaigomis Washingtone ir da
vė savo pasiūlymus. Jie deda 
pastangas pagerinti ir padi
dinti pristatymą karo medžia
gų visiems karo frontams ir 
tuo pačiu kartu numažinti 
skaičius mirčių dėl tų perve
žimų. Tas galima atsiekti, sa
ko unija, jeigu būtų įvesta 
daugiau ir geresnės apsisaugo
jimo priemonės.

Joe Louis vėl Laimėjo 
Ristynes

Pirmosios Pagalbos 
Kursai

Joe Louis laimėjo 21-mas 
savo čampionato gynimo kum
štynes kovo 27-tos vakarą, 
Madison Square Gardene, nu
galėdamas Abe Simon 6-me 
rounde. šis buvo jo antras su- 
siėmimas su Simon.

Louis dabar randasi J. V. ar
mijoj, tačiau protarpiais jisai 
ir kumščiuojasi. Kumštynės 
rengta armijos paramai.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

PAJIEŠKOJIMAI
Svarbiu reikalu norėčiau matyti 

brolius Stanislovą ir Vincą Andru- 
lius. Meldžiu atsišaukti adresu: 
Casimir P. Palmer, 140 W. 105th 
Street, New York, N. Y. (73-75)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai 

po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didelio miesto marketo. Šiluma 
ir "combination sink." Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) (72-77)

Pasirandavoja keturi dideli prie
šakiniai kambariai su šiluma, nauju 
gasiniu pačiu ir "combination 
sink. Po 27 Jefferson St., Brook
lyne. Renda $35.00. Broadway- 
Myrtle Ave. stotys tiktai pusė bloko 
nuo namo. Kreipkitės pas namo pri
žiūrėtoją. (Supt) (72-77)

ak-

lie-Jau buvo minėta, jog 
tuvės moterys sumobilizavo 
savo būrį mokintis pirmosios 
pagalbos ir jau gavo instruk
torių.

Pereitą antradienį visos re- 
gistrantės buvo susirinkusios 
Williamsburg© Sveikatos Cen
tre, Maujer St., netoli Graham 
Ave., gavo visas 
ir ’šį antradienį 
eis pilnu tempu.

Dar yra kelios
sos, norinčios mokintis dar ga
li ateiti šį antradienį. Mokin
sis kas antradienį, 8 vai. vaka
ro, per 11 savaičių. Baigu
sioms išduos liūdymus.

instrukcijas 
mokinimasis

vietos liuo-

Sukels 32 Milijonus 
Armijos Paramai

žinomoji kariams ir mari- 
ninkams paramos organizacija 
—ŪSO—skelbia su gegužės 
11-ta pradėsianti sayo vaju 
sukelti- $32,000,000 armijos ir 
laivyno vaikinų paramai.

Tai nėra tiesioginė, kokia 
pinigiška kariams' ar marinin- 
kams parama. Tam ir neištek
tų lėšų, fondas turėtų būti 
daugeriopai didesnis. Apie 
keturiems milijonams vyru 
esant ginkluotose jėgose, sa
ko organizacijos vedėjai, iš 
minėtos sumos pareina apie 2

PARDAVIMAI
REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų 
meninis namas, arti Bushwick Ave.
Senatvė priverčia parduoti už pri-, 
einamą kainą. Jeigos $1632.00. Pa- ’ centai per dieną. Tačiau tomis 

bendromis lėšomis organizaci
ja pajėgia įsteigti ir išlaikyti 
prie kempių ir miestuose 
riams užeiti kliubus, kur 
riai gali užeiti pasiteirauti 
formacijų ir gauti šiokių 
kių patarnavimų.

geidaujama $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6952. (72-77)

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 6 cilinderių Chrysler 

automobilius, 1937 metų, visai gero
se sąlygose. Pardavimo priežastis, 
lOrus L4A.j<< ’ Armiją. Kreipkitės 253 
Giove St., Ridgewoode. Norime 
greit parduoti. Prašome tuojau 
kreipkitės: Mrs. E. Kuchynskas, 
253 Grove St., Brooklyn, N. Y.

(70-76)

Max Orloff, 47 m. amžiaus, 
212 Moore St., Brooklyne, mi
rė trečiadienį, kovo 25 d.,
Brooklyn State Hospital. Pa
laidotas šeštadienį, kovo 28 
d., 2-rą vai. po pietų, Alyvų 
Kalno (Mt. Olivet) kapinėse. 
Laidotuvių pareigomis rūpino
si J. Garšvos Laidotuvių, Biu
ras.

Pereitą šeštadienį lankėsi 
Brooklyne LDS iždo globėjas, 
Stasys Kuzmickas, iš šenado- 
rio. Jis čion atvyko peržiūrėti 
LDS Centro Knygas, tai ta 
proga apsilankė ir “Laisvėje”.

Kūdikis Žuvo Gaisre Dėl 
Apversto Pečiaus

Apverstas kerosinis pečius 
St. Durnin šeimoje, 787 Wa
shington St., New Yorke, pa
liko skaudžią širdgėlą ir ne
laimes, kadangi vienas 18-kos 
mėnesių kūdikis mirtinai ap
degė, o kitas kūdikis ir jo mo
tina atsidūrė ligoninėj, taipgi 
apdegė trečias vaikutis. Kiti 
du vaikai nelaimės metu bu
vo mokykloj.

Tie visokį šildomieji pečiai 
kambariuose yra tikra nelai
mė. Kada nors jie turės būti 
iškraustyti.
ir vos už 5 miliutų išgirdo 
spiegimą lauke. Pažvelgus pro 
langą ji pamatė savo kūdikį, 
šį kartą susimušusį ant šali
gatvio. Jis neužilgo mirė.

Sakoma, kad langai buvo 
palikti uždari vaiko kambary
je, tik sekamame kambaryje 
vienas buvęs porą colių pra
vertas. Lengvai kritęs pirmu 
kartu vaikas gal tikėjosi ir 
vėl turėti šposų, o gal ir šiaip 
jau turėjo pamėgimą žiūrinėti 
pro langą, tad pabudęs ir mo
tinos nematęs kambaryje pir
miausia skubino prie uždraus
to daikto.

Prezidento žmona tikisi tan
kiai būti New Yorko gyven
toja, ji pasisamdė apartmen- 
tą 29 Washington Square 
West, New Yorke.

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

530 SUMMER AVE
Art! Chester Avenue '

NEWARK, N .1

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Mera valandų sekmadieniais

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Slaugėm Padėjėju
Savaitė

Nuo balandžio 6-tos iki 12- 
tos skelbiama specialė slaugių 
padėjėjų savaitė,, pavadinta 
“Victory Nurses Aid Week”. 
Per tą savaitę bus dedama pa
stangos išpildyti miesto kvotą, 
duoti 10,000 moterų slaugių 
pagelbiniam būriui.

ka
lt a- 
in- 
to-

mMrs. S. C. Antia, 55 
nušoko po traukiniu IRT sub- 
vūs 145th St. stotyje, New 
Yorke, ir ant, vietos tapo už
mušta traukinio.

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus 

k lūs ir
■ sudarau
■ rikųniškais Rei-
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
k dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su nme-

JONAS STOKES 
512 Marion St.,* Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prle> Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

Ir Negyvos Mergos 
Turės Apsirengti

Gy^os ar negyvos, neapsi
rengusios mergos neturi sto
vėti lange. Bent toks suprati
mas gavosi vienam New Yor- 
ko Essex] turgavietės teisme, 
kur buvo patrauktas tūlas 
Goldsmith, Broome St. krautu
vės savininkas. Jo lange sto
vėjusios gipsinės mergos de
tektyvo palaikyta nepadoru
mu.

Nelaukęs teismo nuospren
džio, Goldsmith sutiko savo 
modelius aprengti.

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

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

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

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.

Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į "Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

m
VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ii 417 Grand Street, Brooklyn. N. Y
Tel. EVergreen 7-846) 

IŠDIRBĖJAI (R PARDAVĖJAI

GERI VĖSIOS RŪŠIES RA KANDI? 
kiti pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandu* 
•alvginkite kainas su kitomis krautuvėm^

jgįj Į Duodame 4nt lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

I I’ETRAITIENE [R SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

SKELBKITĖS ’“LAISVĖJE”

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos 

Ruošia

MASINĮ SUSIRINKIMĄ 
ir KONCERTĄ

Sekmadienį, Gegužes 17 May 
Grand Paradise Salėje

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 4 vai. po pietų

Kalbės žymūs kalbėtojai, lietuvių ir svetimtaučių kal
bose. Koncertinė dalis programos bus patraukianti

Prašome pasižymėti gegužės-May 17 d. ant kalen
doriaus, kad nepamirštumėt dalyvauti šiame susirin
kime. Daugiau informacijų, liečiančių šį parengimą, 
patalpinsime kai bus ištisa programa sutvarkyta.

RENGIMO KOMISIJA.

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
t 4 . | I • •

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St eleveiterio stoties.

NOTARY
PUBLIC

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

Brooklyn, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9608

SXX«OCxXOO^

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN. N v

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

■■ • Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne6tniJ - adresa8. -

4'59 Grand St
F Skėriai ntjo Republic Teatro

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