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KRISLAI
Kantrybės reikia su visais. 
Kova su reakcija visur. 
Maisto riaušės Paryžiuje. 
Miestas po miesto.

Rašo A. BIMBA

Nelengva mūsų kolonijų 
veikėjams. Prisieina jiems su
sidurti su visokiais žmonėmis.

Štai viena Lietuvių Litera
tūros Draugijos veikėja rašo 
Centrui:

“Su kitais kuopos nariais 
yra keblu, sunku iš jų gauti 
metines duokles. Kada papra
šai užsimokėti, tai vis sako, 
‘palauk toliau.’ O tas ‘toliau’ 
laukimas blogina mūsų orga
nizaciją. Nežinai, ar jie mo
kės, ar ne. Centras negali ži
noti, kaip literatūrą tvarkyti 
dėl tokių narių. Aš visgi nesu
stosiu reikalavus, kad jie turi 
užsimokėti.“

Kitas veikėjas skundžiasi, 
kaip sunku duokles išprašyti 
iš vienos šeimos. Sako jis:

“šiemet jau keturius kartus 
prašiau duoklių, šiemet žada 
mokėt, bet sako, kad pinigų 
neturi. Bet pats savo stuhoje 
gyvena, dar už keturius kam
barius randos gauna, kasdien 
dirba ir žinau, kad banke pi
nigų turi, o tik du šeimynoje 
tėra.“

Matote, kiek čia tie mūsų 
veikėjai turi turėti kantrybės, 
kai susiduria su tokiais žmo
nėmis. Gerai, kad jie nesu
pyk sta: prisimygusiai stengia
si duokles gauti ir gauna.

Pastebėjau, kad Anglijos 
Darbo Partija savo konferen
cijoj pareikalavo iš valdžios 
nuimti uždraudimą nuo “Daily 
Workerio.“ Gerai ta partija 
padarė.

Kova prieš rudąjį fašizmą, 
tą pačią pasiučiausią reakcijos 
formą užsienyje negali būti 
sėkminga, kai reakcija namie; 
slopina žmonių laisves.

Panašių reakciniu pasireiš
kimų netrūksta ir šioje šalyje, 
prieš kuriuos reikia kovoti, 
štai prokuroro Biddle patvar
kymas išdeportuoti unijų vadą 
Harry Bridges yra vanduo ant 
fašistų malūno.

Biddlę už tai sveikina visas 
juodašimtiškas elementas — 
Hearstai, Coughlinai, ku kluks- 
klanas ir 1.1.

Per radiją nugirsta, kad net 
nacių propagandistas netiesio
giniai užgynė pono Biddle žy
gį.

Šis pasimojimas prieš Brid
ges ardo mūsų tautinę vieny
bę, sėja žmonėse pasidalinimą. 
Aišku, jog tai kenkia karo pa
stangoms.

Biddle patarnavo šalies ir 
žmonijos priešams. Jis turė
tų tą savo piktą patvarkymą 
tuojau atšaukti. O jeigu jis to 
nepadarys, tai prezidentas 
Rooseveltas turėtų panaikinti.

Garsiajam Paryžiuje įvyko 
maisto riaušės, žmonės nebe
gali iškentėti alkio.

Riaušes okupantai numalši
no. Bet nacių revolveriai ir 
lazdos nepanaikino riaušių 
priežasties.

Visuose nacių okupuotuose 
kraštuose viešpatauja alkis. 
Išgirsime daugiau riaušių. Ne 
visi žmonės sutiks badu mirti.

Pereitą šeštadienį daugiau 
kaip tūkstantis Anglijos lėk
tuvu nulėkė Vokietijon ir in
dustrinį miestą Cologne paver
tė į griuvėsius. Churchill pa
reiškė, jog čia dar tik pradžia. 
Nuo dabar sistematiškai bus 
šluojama miestas po miesto.

Lai Churchill žodžiai išsi
pildo !

Amerikos lėktuvai šiame ka
re dar nedaug tepasirodė. 
Drąsiausias jų žygis buvo Ja-

Darbo žmonių 
Dienraštis
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HITLERININKAI
Sovietai Sunaikino 
432 Nacių Orlaivius 
Ir Daug Kt. Pabūklų

GALABINA VIS DAUGIAU LIETUVIŲ
ANGLŲ ORLAIVIAI SUKĖLĖ MILŽINIŠKUS 

GAISRUS IR SPROGIMUS KARINIUOSE
VOKIETIJOS FABRIKUOSE

London, birž. 2. — Tuk-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
NUSKANDINO KETURIS NACIŲ LAIVUS

Maskva, birž. 2. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 
sako:

Birželio 1 d. neįvyko svarbių atmainų fronte.
Praeitą savaitę, nuo geg. 24 iki 30 d., mes sunaikino

me 432 vokiečių orlaivius, o savo praradome 134 orlai
vius.

Gegužės.31 d. įvairuose fronto sektoriuose sovietiniai 
oro daliniai sunaikino bei sunkiai sužeidė 33 vokiečių 
tankus, du šarvuotus automobilius, 160 trokų su karei
viais ir reikmenimis, vieną didelį gazolino baką, 145 
automobilius su kariniais reikmenimis, 10 kanuolių, 
13 kulkasvaidžių ir du geležinkelio traukinius; taip pat 
susprogdino vieną nacių amunicijos sandėlį, nuskandi
no keturis priešų sargybos laivus išblaškė ir dalinai 
sunaikino iki keturių kuopų priešų pėstininkų.

MEKSIKA OFICIALIAI 
PASKELBĖ KARĄ PRIEŠ

FAŠISTŲ Ašį
Mexico City. — Meksikos 

prezidentas Manuelis Avila 
Camacho birž. 1 d. pasira
šė vienbalsį kongreso nuta
rimą paskelbt karą prieš 
Vokietiją, Japoniją ir Itali
ją. Tuo būdu oficialiai tapo 
paskelbtas Meksib^ karas

Jungt. Tautos Išsigriebė Du 
Nuskandintus Japonų Sub- 

marinus ties Australija
Melbourne, Australija, 

birž. 2. — Amerikiečiai ir 
australai išsigriebė du nu
skandintus mažiukus japo
nų submarinus Sidney uos
te; dabar stengiasi surasti 
trečią nugramzdintą priešų 
submariną.

Amerikiečiai ir australai

60,000 Jugoslavu Ker
tasi su Fašistais

Istanbul, Turkija.— Slap
tais keliais iš Jugoslavijos 
sužinota, jog tame krašte 
60,000 jugoslavų partizanų 
jau nuo gegužės 1 d. veda 
nuolatinius mūšiuš prieš i- 
talus ilgoj linijoj tarp Sara
jevo ir Albanijos rubežiaus.

Italai ir naciai vartoja 
orlaivius, tankus ir sunkią
sias kanuoles prieš partiza
nus. Italų laikraščiai vadina 
tą partizanų kovą “slavų 
karu.”

London, birž. 2 — Nedi
delis skaičius nacių orlai
vių įnirtusiai bombardavo 
Anglijos miestą Ipswich.
ponijos bombardavimas.

Laukiama amerikiečių pasi
žymėjimo ant Vokietijos.

Anglui Orlaiviai Už 
mušė Tūkstančius 
Vokiečių Cologne

prieš fašistų ašį.
Meksika yra jau dvide

šimt aštuntas kraštas išsto
jęs karan prieš rudųjų ašį 
Dabar jinai yra narė Jung
tinių Tautų šeimos, kovo
jančios prieš Hitlerį ir Ja
poniją.

gilumos bombomis nuskan
dino tuos tris japonų sub
marinus praeitą < sekmadie
nį naktį, kada šie submari- 
nai, praslinkę į Sydney prie
plauką, nuskandino 1 se
ną laivą, kuris buvo pir
miau vartojamas kaip per
kėlimo laivas (ferry). Su 
laivu nuskendo 19 žmonių.

Talkininkų Laivai Pa
siekė Sovietus

London, birž. 2. — Didelis 
būrys Jungtinių Tautų laivų 
atplaukė su karo reikmenimis 
į šiaurinius Sovietų uostus. 
Tuos laivus lydėjo kariniai tal
kininkų laivai.

Per penkias dienas ir naktis 
juos nuolat atakavo vokiečių 
submarinai ir daugiau kaip 
100 nacių orlaivių, bet Jungti
nių Tautų laivai vistiek pra
sigrūmė į sovietines prieplau
kas.

Talkininkų Lak. Neduo
da Japonam Ramybės

Melbourne, Australija. — 
Jungtinių Tautų orlaiviai 
naktį vėl bombardavo ir 
kulkasvaidžiais apšaudė ja
ponų lėktuvų stovyklas sa
lose New Guinea ir New 
Britain.

stantis ir 36 bombiniai ang
lų orlaiviai praeitą naktį 
pleškino Esseną, centrą di
džių Krupp ginklų ir amu
nicijos fabrikų, vakarinėje 
Vokietijoje. Anglų bomba- 
nešiai numetėį 6 milionus ir 
720,000 svarų padegančių
jų ir sprogdinančiųjų bom
bų į Esseno'fabrikus ir į 
kitus nacių karinės pramo
nės miestus Ruhr krašte, 
vakarinėje Vokietijoje. Jie 
užkūrė milžiniškus gaisrus 
ir sprogimus visose tose 
vietose. Kiekvienas bomba- 
nešis paleido žemyn po pen
kis iki aštuoniu tonu bom
bų. Kai kurios bombos svė
rė po 4,480 svarų.

Vien tik į Krupp fabri
kus numesta trys tūkstan
čiai tonų bombų ir sudau
žyta bei sudeginta dideli 
plotai fabrikinių pastatų. Vokietiją.

Naciai ne Tik Šaudo, Karia
Ir Badu Marina Lietuvius, 

Bet Stato Juos į Mirtinai 
Pavojingus Karo Darbus

Vokiečiai Sistematiškai Naikina Lietuvių Kalbą, Jų Kultūrą 
ir Stengiasi Išnaikint Pačią Tautą

Maskva. — Sovietų spau
da įtalpino straipsnį Justo 
Paleckio, Tarybų Lietuvos 
prezidento, apie nacių “nau
jąją santvarką“ Lietuvo
je. Paleckis tarp kitko ra
šo:

“Vokiečiai fašistai žmog
žudžiai jau nugalabino apie 
30 tūkstančių žmonių Lie
tuvoje ir kasdien žudo vis 
daugiau Lietuvos gyvento
jų. Vokiečių įkarščiai pa
skutinėmis dienomis prane
šė, jog Šiauliuose ir Mažei
kiuose viešai buvo sušaudy
ta grupės žmonių; kad Kau
ne vokiečiai pakorė tris 
žmones ir vienu atveju su
šaudė 42 žmones, o kitu — 
38; Vilniuje gi sušaudė 16.

“Hitlerininkai pave rtė 
Lietuvą į bado kraštą. 
Trumpu laiku jie išplėšė, 
surijo ar Vokietijon išgabe
no visas atsargas lietuvių 
reikmenų. Vokiečiai įsiver
žėliai Įsakė, kad Lietuvos 
valstiečiai pristatytų jiems 
visą grūdų derlių, po 50 ki
logramų sviesto nuo kiek
vienos karvės per metus, po 
50 kiaušinių nuo kiekvienos 
vištos, taipgi vilnas, linus, 
šieną ir šiaudus. Jie užgro
bia tinkamesnius drabužius 
ir išplėšia vario indus, me
talus, bažnyčių varpus, dvi
račius ir gumą.

“Vokiečiai įsiveržėliai 
uždarinėja lietuvių mokyk-
las, mokslo ir meno įstaigas Žalgirį.”

Kiti anglų orlaiviai
pačią naktį atakavo nacių 
lėktuvų stovyklas Vokieti
joj, Franci jo j, Holandijoj ir 
Belgijoj, kad sulaikyt juos 
nuo skridimo į mūšius prieš 
Anglijos orlaivius atakuo
jančius Esseną ir kitus vo
kiečių pramonės centrus.

Visuose tuose žygiuose 
anglai prarado 35 orlaivius.

Vienas vadovaujančių 
Anglijos oro karininkų sa
kė, kad Anglija galėsianti 
pasiųsti poMu, net po ketu
ris tūkstančius didžiųjų or
laivių bombarduot Vokieti
ją kas naktį, kada tik bus 
tinkamas oras. Visi šie bom
biniai orlaiviai buvo Angli
joj statyti, nors kai kuriuos 
vairavo 
kūnai:

Teigiama, kad neužilgo ir 
Jungtinių Valstijų orlaiviai 
darys tokius žygius prieš 

ir amerikiečiai la- lyvavo

ir stengiasi suvokietint lie
tuvius. Kiekvienas laikraštis 
turi spausdint po vieną pu
slapį vokiečių kalba. Nors 
mažai kurie lietuviai tesu
pranta vokiškai, bet naciai 
paskelbė vokiečių kalbą 
svarbiausia, pamatine ofi- 
ciale kalba Lietuvoje.

“Hitlerininkai varu mo
bilizuoja lietuvius jaunuo
lius į karo pramonę, pri
verčia juos dirbt pavojin
giausiose vietose — fabri
kuose, kurie nuolat bombar
duojami iš oro, ir kast ap
kasus karo fronte.

“Tačiaus lietuviai nesude
da ginklų. Nuo pirmųjų ka
ro dienų lietuviai kovoja 
Raudonosios Armijos eilėse 
ir daugelyje atsitikimų pa
rodė didvyrybės pavyzdžius. 
Tautiniai lietuvių daliniai 
eina Į sprendžiamuosius 
mūšius su entuziazmu ir 
neapykanta prieš vokiečius. 
Nei vienai minutei neužgę
sta partizanų kovos liepsna 
Lietuvoje.

“Drauge su visomis So
vietų Sąjungos tautomis, 
su visomis laisvę mylinčio
mis tautomis, lietuviai veda 
šventą karą prieš amžinąjį 
savo priešą, kuris kankino 
lietuvius per 700 metų su 
viršum. Ir mes neabejoja
me, kad jau artinasi ta die
na, kada užtekės pergalės 
saulė, kada lietuvių tauta 
iškilmingai minės naująjį

u

New Yorko spauda gavo 
neoficialių pranešimų nuo 
bepusiškų tėmytojų iš 
Berlyno, jog anglų orlai
viai, bombarduodami Co
logne miestą vakarinėje 
Vokietijoje, užmušė apie 20 
tūkstančiu vokiečiu ir su
žeidė apie 54 tūkstančius. 
Penktadalis jų esą sužeisti 
pavojingai, gal mirtinai. — 
Cologne turėjo apie 800 
tūkstančių gyventojų.
y (London. — Slaptas Eu

ropos Revoliucijos Radijas, 
turbūt, iš pačios Vokietijos, 
teigė, kad Anglijos bomba- 
nešiai užmušę 2,000 asmenų 
Cologne. Tame žygyje da- 

1,250 bombiniu An- 
glijos orlaivių. Miestas dar 
tebedega.)

Visiškai sunaikinta di
džiuma Cologne miesto; ir 
vokiečių vyriausybė jau iš- 
krausto tris penktadalius 
visų Cologne gyventojų, 
daugiausia į Municho apy
linkę. Ten jiems ant greitų
jų pastatytos laikinės pa
talpos - barakai.
GYVENTOJAI TŪKSTAN
ČIAIS BĖGA Iš VAKARI

NĖS VOKIETIJOS
Persigandę vokiečiai di

džiomis miniomis bėga iš 
A a c h e n o, Duesseldorfo, 
Wppertalio, Maino ir kitų 
miestų, stovinčių srityje 
Rhein upės, vakarinėje Vo
kietijoje. Bijo, kad anglų 
orlaiviai neužkluptų ir tuos 
pramonės miestus pleškint 
taip, kaip Cologne. Nacių 
valdžia mėgina sustabdyti 
visuotiną vokiečių bėgimą 
iš šių miestu. c

Anglų Pliekiami Fašistai 
Libijoj Stengiasi Pabėgt

Toliau į
Cairo, Egiptas. — Nacių’ 

feldmaršalas Erwin Rom
mel, fašistų komandierius. 
Libijoj, pabėgo orlaiviu iš! 
mūšių dykumoje. Jis nus-1 
krido toliau į vakarus, kur 
mėgins perorganizuot vo
kiečių ir italų jėgas. Nes 
anglai pavojingai išdaužė 
fašistų eiles toje dykumoje 
ties Eifel kalnu, 45 mylios 
į pietų vakarus nuo Tob- 
ruko, ties Ualab, 15 mylių 
toliau, ir Knightsbridge 
srityje, 28 mylios į pietų 
vakarus nuo Tobruko. ,
ANGLAI SUČIUPO NA

CIŲ GENEROLĄ
Pasitvirtina pranešimas, 

ka dąnglai suėmė hitleri
ninkų generolą Ludwiga 
Cruewellj, antrąjį vyriausią 
vokiečių komandierių Libi-
joj. Jis buvo sučiuptas, kai į Šiaurių rytus nuo Charkovo.)

SUNAIKINTA SVARBŪS 
KARINIAI CENTRAI 

COLOGNE.
Hitlerininkai pasakoja, 

kad anglų orlaiviai, girdi, 
bombardavę “ligonines, baž
nyčias ir kultūros centrus” 
Cologne. Bet jie užtyli, jog 
miesto viduryje buvo svar
biausi nacių gumo (robo), 
metalų, gazolino, motorų, 
orlaivių ir mašinerijos fab
rikai, geležinkelių stotys, 
kareivinės, kiti pastatai, tu
rėję didelės karinės svar
bos.

Amerikietis lakūnas Bud 
Cardinal, kuris kartu su 
anglais dalyvavo bombar
davime Cologne, po to pa
reiškė: “Visai nieko neliko 
Cologne.”

.Kiti pranešimai sako, kad 
išliko didžioji Cologne ka
tedra. Naciai skelbia, būk, 
girdi, anglų bombos nepa
taikę į didįjį Hohenzollern 

i tiltą ant Rhein upės.
; MELAGINGI FAŠISTŲ 
! PRANEŠIMAI

Hitlerininkų radijas iš 
pradžios sakė, kad Cologne 
užmušta 111 žmonių, pas
kui, kad 139.

Hitlerininkų propagandos
laikraštis Argentinoj “Pam
pero” išspausdino pirmame 
puslapyje oficiali pranešimą 
iš Berlyno, kad, vokiečiai, 
esą, nušovę žemyn 78 anglų 
orlaivius Cologne. Tame pa
čiame numeryje ‘Pampero” 
įdėjo paskutiniame puslapy
je pranešimą Transocean 
žinių agentūros, taip pat iš 
Berlyno,kad, girdi, viso tik
tai 70 anglų orlaivių bom
bardavę Cologne.

Vakarus
jo žvalgybos orlaivis tapo 
nušautas žemyn užnugarėje 
anglų linijų.

Paimti nelaisvėn naciai
(Tąsa 5-me puslapyje)

Sovietai Atakuoja Na
cius 2-se Frontuose
Maskva, birž. 2. — Sovietų 

kariuomenė daro smarkias 
atakas prieš nacius Leningra
do srityje ir Kalinino fronte, į 
šiaurių vakarus nuo Maskvos.

Raudonoji artilerija ir orlai
viai sudaužė dar kelis* vokie
čių fortus Leningrado fronte.

Charkovo srityje šiuo tarpu 
neįvyko stambesnių mūšių. So
vietai atlaiko ten visą nuo hit
lerininkų atimtą plotą.

(Nacių pranešimas per Šve
diją skelbia, kad jie, girdi, at
griebę Tamilovską, už 8 mylių
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šimtai ir tūkstančiai kitų darbo unijų, 
darbininkiškų organizacijų, visuomeni
ninkų, laikraščių protestų. Kiekvienas, 
kam rūpi karo laimėjimas, supranta, 
kad Mr. Biddle pareiškimas yra nukreip
tas ne vien prieš H. Bridges, bet prieš 
Jungt. Valstijų liaudies vienybę kovoje 
už mūsų ’laisvę. Mr. Biddle ne ten jieško 
mūsų šalies priešų. Jis nemato, kaip ža
lingai veikia toki ponai, kaip Dies, Rey
nolds, Smith ir kiti. Jis nejieško tikrų 
šalies priešų ir jeigu jis to nemato, tai 
Amerikos liaudis savo protestais tą pa
rodys. Kiekvienas sąžiningas pilietis stos 
atrėmimui Mr. Biddle žygio, kuris yra 
pavojingas mūsų šalies laisvei.

Bukime Pasiruošę

Entered as second class matter March 11, ■ 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Biddles Žygis Kenkia Tautos 
Vienybei

Generalinis prokuroras Francis Biddle 
patvarkė deportuoti laivakrovių unijos 
vadą Harry Bridge, kaltindamas, kad 
tas žymusis veikėjas yra komunistas. Ir 
keisčiausia, kad Mr. Biddle nueina taip 
toli, jog, kaltinadamas Harry Bridges, 
prieš jį “faktus” ima iš Karolio Markso 
ir Fridriko Engelso “Komunistų Mani
festo”, išleisto pasaulin veik prieš šimtą 
metų, būtent 1848 m.; jis ima apkalti
nimui “faktus” iš Lenino kalbos ir pa
našiai. Jau vien šie faktai parodo, kaip 
Mr. Biddle pasimojo atlikti žygį prieš 
Harry Bridges, neturėdamas jokių rim
tesnių apkaltinimų.

Dar daugiau. Prezidentas Roosevel- 
tas, paliuosuodamas Earl Browder, pa
reiškė, kad jis tą daro siekdamas glau
desnės tautinės vienybės. Tai buvo tei
singiausias žygis. Šiandien kiekvienas 
sąžiningas žmogus mato, kad Raudono
ji Armija, ir visa Sovietų Sąjungos liau
dis, vadovystėje Komunistų Partijos, ve
da kovą prieš Hitlerį, Mussolinį ir jų 
talkininkus ne vien už Sovietų Sąjungos 
laisvę, bet kartu už laisvę Anglijos, 
Jungtinių Valstijų, Chinijos ir už pa
vergtų Hitlerio tautų. Ir kada komuni
stai šimtais tūkstančių miršta toj kovoj, 
tai Mr. Biddle pasirįžo. deportuoti juri
ninkų vadą Harry Bridges, ku
riam jis prinleta priklausymą komunis
tams ir kurio apkaltinimui* Mr. Biddle 
cituoja, ką kada Leninas rašė, ką rašė 
W. Z. Fosteris, ką galų gale rašė Karo
lis Marksas ir Fredrikas Engelsas!

Atrodo, kad kai Mr. Biddles vaizduotė
je praėjo visi didžiuliai pasaulio įvykiai, 
jis “pamiršo”, kad tais laikais pas mus 
Amerikoj dar buvo negrų vergija, kad 
mes pergyvenome Civilį Karą; jis nepa
stebi, kad Rusijoj gyvavo juodoji caro 
reakcija, kurią Rusijos liaudis 1917 me
tais vadovystėj marksistų, “Komunistų 
Manifesto” pasekėjų, prašalino ir išsta
tė Sovietų Sąjungą, kuri ne vien pati ga
li gintis nuo žvėriško hitlerizmo ir jo 
talkininkų, bet gina ir mūsų demokrati
ją, mūsų laisvę, mūsų gyvybę!

Mr. Biddle to visko nemato. Neiaugi 
jis nesupranta, kad karas prieš “Komu
nistų Manifestą” nėra žygis demokrati
jos apgynimui, bet priešingai. Nejaugi 
Mr. Biddle nežino, kad Hitlerio šaika, 
siekdamas! pasaulinių avantiūrų, pir
miausiai sudegino “Komunistų Manifes
tą”? Nejaugi Mr. Biddle mano, kad 
Jungtinėse Valstijose "persekiojant to
kius unijų vadus, kaip Harry Bridges, 
kurį myli ne vien jūrininkai, bet visi an
tifašistai, antihitlerininkai, padeda mūsų 
krašto apsigynimo reikalams? Nejaugi 
Mr. Biddle tiek daug pasinėrė studijuoti 
“Komunistų Manifestą”, jog tas jo aty- 
dą nukreipė nuo fakto, kad Harry Brid- 
geso vadovystėj jurininkai darbininkai 
atlieka reikalingiausius darbus mūsų ša
lies apgynimui ir pergalei? Nejaugi Mr. 
Biddle nemato to fakto, kurį New Yorko 
dienraštis “P. M.” iškelia, kad Komuni
stų Partija visomis jėgomis padeda Jung
tinių Valstijų vyriausybei karą laimėti?

Kaip Mr. Biddle žygio neimsi, jis yra 
bomba mesta į Amerikos liaudį ir mesta 
pavojingu metu; mesta tada, kada mums 
reikalinga vienybė, kada mūsų visa e- 
nergija reikalinga kovoj prieš Hitlerio, 
Mussolinio ir Japonijos agentus Ameri
koj, kada mūsų energija reikalinga ko
voj prieš penktakolonistus.

Amerikos darbininkai labai teisingai 
suprato Mr. Biddle žygio žalingumą. To
dėl New Yorke C.I.O. darbo unijos 500,- 
000 darbininkų vardu pirmą dieną pa
siuntė prezidentui Rooseveltui protestą 
prieš Mr. Biddle žygį. Šį protestą sekė

Džiaugiasi
Čikagos lietuviškas, menševikų laikra

štis džiaugiasi, kad generalinis prokuro
ras Biddle “davė įsakymą imigracijos 
viršininkams deportuoti komunistų agi
tatorių Bridges’ą....” (Žiūr. “N.” iš ge
gužės 29 d.).

Reikia pasakyti, kad iki šiol tik patys 
aršiausi reakcininkai, fašistai, vadino 
Bridges’ą “komunistų agitatoriumi,” ku- 
riuomi jis niekad nėra buvęs. Nes kiek
vienas, kuris ką nors žino, aiškiai su
pranta, kad Bridges’as nėra jokis “ko
munistų agitatorius.” Jis yra laivakro
vių darbininkų unijos vadas. Jis yra vie
nas CIO vadų. Jis yra daug nusipelnęs 
tiems darbininkams, kuriem jis vado
vauja. Tą pripažįsta net pats p. Biddle. Ir 
dėlto šiandien už Bridges’ą stoja šimtai 
tūkstančių darbininkų. Už jį stoja, prieš 
jo deportavimą kovoja ne tik, pagaliau, 
darbininkai, bet ir intelektualai, žurna
listai. Net tokia republikonė ir komuni
stų neapkentėja Dorothy Thompson 
skaito tokį Biddies žygį “silly.” Bet Či
kagos menševikų tūzui teikia malonumo 
kiekvienas dalykėlis, kuris tik yra at
suktas prieš pažangesnį žmogų, kovojan
tį už darbo žmonių reikalus, kovojantį 
prieš fašizmą.

Beje, Grigaitis pataria ir “lietuviš
kiems komunistams neužmiršti,” nes ir 
jiems kuriam galį atsitikti panašiai, kaip 
Bridges’ui. Matyt, Grigaitis jau turi pa
ruošęs gražios medžiagos apie ne vieną 
lietuvį komunistą ir tik laukia savo ei
lės. . ■ i

Na, tegu jis sau dirba.
Mes vieną žinome, kad išdeportavimas 

vieno ar kito asmens, įkišimas į kalėji
mą vieno ar daugelio asmenų nesunai
kins to judėjimo, kurį tas arba tie as
menys atstovauja. Panašiai bus ir su 
Bridges’u. Jo atstovaujamoji unija plė
sis, augs, stiprės, net jei Bridges’ui ir 
tektų kada nors būti išdeportuotam, 
nors mes manome, kad žmonių protes
tai jo deportavimą nukels į tolimą atei
tį, jei visai jo neanuliuos.

Anglų Orlaiviai Ant Vokietijos
Sakoma, kad apie 1,250 Anglijos or

laivių vienu kartu bombardavo Vokieti
joj Cologną ir kitus miestus. Jeigu pra
nešimas atitinka tiesai, tai tas žygis 
prisidės prie pagreitinimo karo laimė
jimo.

Anglijos vyriausybė daug kartų darė 
pareiškimus, kad su pagelba Jungtinių 
Valstijų ji jau yra galingesnė ore už 
Hitlerį. Jeigu taip, tai, žinant, kad 90% 

' Hitlerio jėgų yra sukaustytos Raudono
sios Armijos kovose, Anglijai pasilieka 
veik neginkluota Vokietija. Anglijos oro 
laivynas gali dieną ir naktį naikinti Hit
lerio amunicijos ir ginklų gamybos cen
trus, miestus ir prieplaukas, kelius ir 
tiltus.

Jeigu Anglijos oro laivynas kasdien 
siųstų ant Vokietijos po 1,000 orlaivių, 
nors per kokias dvi savaites nepertrau
kiančiai, tai tas daug padėtų Raudonajai 
Armijai sutriuškinti vyriausias Hitlerio 
jėgas ir paruoštų dirvą sėkmingam ati
darymui antrojo fronto.

Anglija tą gali padaryti; ji gali ati
daryti ir antrąjį frontą. Priklauso tas 
nuo jos politikos ir teisingo pageidavi
mo dar 1942 metais sumušti hitlerizmą 
ir jo talkininkus ir karą išlaimėti su 
mažiau žmonių aukų ir turto.

Svarbus Pareiškimas ’
Jungtinių Valstijų generalio armijos 

štabo >viršininkas, generolas George C. 
Marshall, kalbėdamas West Point stu
dentams, pareiškė, kad Jungtinės Vals
tijos veža armiją ir iškelia Šiaurinėj Ai
rijoj ir kad tą padarys ir Franci jo j. Ta
tai reiškia atidarymą antro fronto prieš 
vyriausį Ašies gengsterį Hitlerį.

Jungtinės Valstijos apginklavo apie 
keturis milijonus Anglijos armijos. Mū-

Šiemet daug mažiau ruo
šiama vasarinių parengi
mų, negu ramiu laiku. Daug 
mažiau “Laisvės” spaustu
vė gauna spaudos darbų iš 
priežasties sumažėjimo pa
rengimų. Aišku, tas nema
loniai atsiliepia ant įplau
kų. Gi viskam pabrangus, 
išlaidos dar padidėjo. Tai
gi čia yra gyvas faktas įro
dymui, jog šiuom momentu 
labiau, negu bent kada yra 
reikalinga dienraščiui fi
nansinė parama.

Būtinai reikia pirkti ka
ro štampas ir bonus. Reikia 
paaukoti ir Raudonajam 
Kryžiui. O savo šalies karo 
laimėjimui pareigas atli
kus, reikia remti dienraštį 
“Laisvę” stambesnėm au
kom, negu iki šiol remdavo- 
me.

Karui tęsiantis, gyveni
mas, aišku, pasunkės. Kur 
nėra karo pramonės, dau
gelis žmonių nusiskundžia, 
kad darbai sumažėjo. Dau
gelis smulkių biznierių bė- 
davoja, kad dėl stokos kai 
kurių medžiagų biznis silp
nėja. Taigi karinės padė
ties prispaustieji žmonės 
negalės taip gausiai remti 
savo dienraščio, kaip rėmė 
normaliu laiku. Už tat ge
rai uždirbantieji privalo 
stambiau prisidėti prie 
dienraščio palaikymo.

Gaukime kuo daugiausia 
naujų skaitytojų, tai bus di
džiausia parama ir užtikri
nimas “Laisvės” gyvavi
mui. O naujų skaitytojų ga
lima gauti. Šiomis dieno
mis naują metinę prenume
ratą prisiuntė J. Plačenis, 
iš Kanados. Andrew Sul- 
denskas iš Salem, Mass., ir
gi gavo vieną metinę pre
numeratą. Turint mintyje, 
kad reikia pakalbtinti žmo
nes užsisakyti dienraštį, 
lengvai būtų galima gauti 
po porą desėtkų į savaitę 
naujų prenumeratų per vi
są Ameriką.

Aukų dienraščiui suteikė 
šie asmenys: V. J. ir J ieva 
Valley, iš Westfield, Mass., 
$3; Marė Lazauskienė iš 
Hillside, N. J., $2 ir V. Kel
melis, iš Torrington, Cohn., 
$2.

Po vieną dolerį aukojo: 
J. Šalčius iš Hoboken, N. J. 
B. Makutienienė, iš Eliza
beth, N. J., N. Nagulevičiū- 
tė, iš Neto York City, ir J. 
Maželis, iš Clinton, Ind., au
kojo 50c.

Kalbos eina, kad į rudenį 
bus sunku gauti anglies. 
Taigi “Laisvė” dabar nusi
pirko 10 tonų atsargai an
glies. Ačiū gražiai paramai 
aukomis ir pasirūpinimui 
gauti naujų skaitytojų, ga
lėjome įsigyti anglies atsar
gai. P. Buknys.

“Ištremtųjų” Sąrašas Yra 
Klasta Nacių Propa

gandos Tikslams
Sąraše Yra žmonių, Kurie 
Gyvena Detroite; Kiti Pa

bėgę nuo Karo į Gilumą 
SSSR; Klasta Iškyla 

Aikštėn
Šiomis dienomis “Vilnies” 

redakcija gavo įdomų at
virlaiškį, kuris padėjo nu- 
maskuoti “ištremtųjų” są
rašo skelbėjus, kaipo nacių 
propagandistus.

Štai atvirlaiškio turinys:
“Gerbiama Redakcija — 

‘Vilnis’:
Prašau surasti mano te

tą Čelniūtę Juzefą, iš Tve
rečiaus padangės, Vilniaus 
krašto. Aš jos sesers Ane- 
lios duktė Galena, iš kaimo 
Pečiurkų, Tverečiaus valse. 
Esu pabėgus nuo karo au
dros į Aziją, Uzbekų S. R. 
Prašau gerbiamą redakciją 
padėti man, kaipo pabėgė
lei ir pranešti (jai) mano 
antrašą.

'Jau 3 m., kaip viena nuo 
šeimos atsiskyrus. Prašau,

tetut, neužmiršt būdama 
Chicagoj. _ ,,

Bielinyte Elena.
5-X-41 m.”

Atvirlaiškis, rašytas iš 
Uzbekistano S o v i e t i n ės 
Respublikos. Bielinytės ant
rašas :

Andižanskaja Ob.,
Leninsky Ra j on,
Kol. Dzierzinky,
Bielinis Galena.
Elena Bielinyte, taigi, pa

bėgus nuo karo pati. Bė
gus, matyti, skubiai ir net 
su šeima pasimetus.

Bet “Naujienų” numery 
96, balandžio 23, “ištremtų
jų” tarpe štai, ką randame:

“Bielinyte Elena, 19 me
tų mokinė.”

Neskelbiama, iš kur ji, 
bet skelbiama kiti Bieliniai, 
“gyvenimo vieta — Tvere
čius.”

Vadinasi, tie patys Bieli
niai, ta pati vieta.

Susiradome ir Bielinytės 
tetą Čelniūtę. Ji gyvena 
Roselande. Atsiklausus, ji 
paaiškino, kad Tverečiaus 
apylinkėje yra keli Bieli- 
niai, bet mergina vardu 
Elena yra tik viena ir kad 
ji baigus mokintis prieš pat 
karą ir likus mokytoja.

Kaip pastebėsite, ir tam 
klastingam “i š t r e m tųjų” 
sąraše ir merginos atviru
tėj pavardė iki raidės vie
nodai slebizuota: Bielinyte.

Taigi, negali būti abejo-j 
nės, kad Bielinyte, pabėgu
si nuo karo audros, kaip ji 
pati sako, Hitlerio agentų 
Lietuvoj skelbiama ištrem
tąja.

Bet štai kita klasta.
“Naujienų” numeryj 88, 

balandžio 14, randame var
dus:

“Adomaitis Antanas...”
“Adomaitis Juozas (An

tanas) ...”
“Adomaitis Antanas (An

tanas) ...”/
Vadinasi, Adomaitis An

tanas ir du jo sūnūs — An
tanas ir Juozas, “ištremti.”

Adomaičiai Antanas ir 
abudu jo sūnūs, taipgi ir 
Adomaitienė buvo Lietuvo
je apie 8 metai atgal. Jie 
ten buvo sustoję ir, rodos, 
apie metą gyveno grįždami 
iš SSSR, bet nuo to laiko 
jie gyvena Detroite.

O tame klastiųgame na
cių propagandos sąraše 
Adomaičiai yra “ištremti į 
Sibirą.”

Tiek vardų suradome tik 
pripuolamai. Jeigu perbėg
tume visus, veikiausia ras
tume daug “ištremtųjų,” 
gyvenančių Amerikoję, kiti 
Sovietų Sąjungoj, kiti dar 
kitur.

Tie vardai yra nacių 
agentų klasta, kaip mes pir
miau nurodėme. Jie skel
biama tuo tikslu, kad pa
kurstyti prieš Sovietų Są
jungą neapykantos, kad pa
teisinti nacių kruviną oku
paciją Lietuvoje.

Dėjimas <jų vardų yra 
pasitarnavimas Hitleriui, 
tai teikimas jam talkos ka
re prieš demokratijas.

“Naujienos,” mato m ai, 
laiko savo skaitytoj us 
esant labai trumpos atmin
ties žmonėmis. To laikraš
čio numeryj 200, rugpjūčio 
25, 1941 metais, Gestapo 
agentas Pranas Ancevičius 
iš Berlyno rašė:

“Dabartiniu laiku yra 
renkamos bolševikų išvež
tųjų Lietuvos gyventojų 
pavardės, kurios bus pa
siųstos ir amerikiečiams.”

Matote, Hitlerio agentai 
Berlyne jas žino ir rinko 
tas pavardes dar rugpjūčio 
mėnesį, pereitais metais. 
Bet “Naujienos” dabar 
mulkina savo skaitytojus ti- 
kindamos, kad tai Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
surinktos pavardės.

Tokio kryžiaus Lietuvoje 
nėra, o jei ir būtų, prie na
cių, jis būtų Hitlerio pro
pagandos pakinkytas, kaip 
ir kitos įstaigos.

Tada nacių agentai vadi
no “išvežtų” pavardės, da
bar gi jau vadina “ištrem
tais,” mat, šis žodis tvir
tesnis kurstymui prieš So
vietų Sąjungą neapykan
tos.

Ar dar gali būti abejo
nės, kad tas sąrašas yra 
suklastuotas nacių agentų 
hitlerinės propagandos tiks
lams?

Kurstymas neapykantos 
prieš Amerikos talkininkus 
kare reiškia ardymą vie
nybės tarp Jungtinių Tau
tų. O tai yra išėjimas ne- 
vien prieš Sovietų Sąjungą, 
bet ir prieš Ameriką, nes 
tai juk kenkia vieningom 
karo pastangom.

Talpindami tą klastingą 
sąrašą, lietuvių laikraščiai, 
taigi, teikia talką Hitleriui, 
o tuomi jie veikia prieš A- 
merikos karo pastangas.

(Iš “Vilnies”).

Drafto Atidėjimas Reko
menduotas Mainieriams

Vyrai, kurie yra drafto 
amžiaus ir kurie užsiėmę 
anglių industrijoj “kritiš
kais darbais,” bus laikinai 
sulaikyti nuo karinės prie
volės, nes jie skaitomi kai
po “reikalingi drabininkai,” 
pagal memorandumą, pa
teiktą valstijų direktoriam 
nacionalio direktoriaus Ma
jor General Lewis B. Her
shey. Geležinkelių darbi
ninkai irgi paskirti į šią 
klasę.

“Anglies produkcija yra 
reikalinga karo pastan

CIO talkininkės (auxilaries) Los Angeles mieste dirba bankietui, kuris įvyko 
puošnioje naujoje CIO budinko salėje. Bankietas buvo suruoštas salės atidary
mo proga.

sų prezidento ir jo artimų pastangomis 
jau yra išauklėta galinga ir Amerikos 
armija. . u. ...

Ir jeigu dabar ši milžiniška Jungtinių

Valstijų ir Anglijos jėga duotų smūgį 
Hitleriui iš užnugario, tai 1942 metais 
būtų užbaigtas karas ir pasibaigtų liau
dies vargai.

goms,” pareiškė generolas 
Hershey: “Šio karo pastan
gos reikalauja visapusinio 
industrijos išsiplėtojimo, 
nes kuras yra visur reika
lingas.

“Trūkumas d a rbininkų 
šioj industrijoj yra pasek
mė greito išsivystymo šių 
darbų, ir trūkumas rankų 
darbininkų atsirado todėl, 
kad sumažėjo mechaniški 
įtaisymai. Ši industrija ir
gi reikalauja vyrų, kurie fi
ziniai atatinka šiems dar
bams. Anglies kasyklų są
lygos ir praktika ne visur 
ta pati, taigi darbininkai iš 
vieno distrikto netinka 
dirbti kitam distrikte, pa
kol nepereina tam tikrą 
treiniravimo periodą.”

Generolas Hershey sura
šė 62 užsiėmimus anglies 
industrijoje, kuriuos jis 
randa “kritiškais.”

Jis pabrėžė, kad atidėji
mas karinės prievolės as
mens, kuris dirba anglies 
industrijoje arba geležinke
liuose, turės būti nustaty
tas vietinio bordo (local 
board) pagal faktus, kurie 
bus asmens pateikti ir są
lygas vietinio rajono todėl, 
kad Parink tinęs Tarnybos 
Įstatymas neleidžia atidėti 
karinės prievolės grupių ar
ba klasių dėl darbo prie
žasčių. Jis irgi ' primena, 
kad atidėjimas negali būti 
ilgiau, negu 6 mėnesiams ir 
kad atidėjimas gali būti at
šauktas, jeigu stovis regis- 
tranto pasikeičia.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangą ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjo! darbu ir aukom?

s___________ ___________________________________/

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.** 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož* 
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

\_______________________________________________________________

Žymiųjų Moterų Balsas už
Pagalbą

Visu mūs didžiulės šalies 
atstovingų žmonių, iš visų 
gyvenimo sričių vadų ir žy
mių veikėjų, kaip kad ir 
masių eilinių piliečių min
tys supuokr vienu klausimu 
— Sovietų^ Sąjungai pagal
bos teikimo klausimu.

Visi stoja už teikimą pa
galbos Sovietų Sąjungai, iš
skyrus pronaciškus elemen
tus, arba pronaciškos pro
pagandos suvedžiotus žmo
nes.

Žymiausios mūsų šalies 
moterys nedvejodamos pa
sisako už pagalbą Sovietų 
Sąjungai, ją širdingai pa
remia.

Mrs. Eleanor Roosevelt 
Pareiškė:

Karo žinios iš Rusijos at
rodo padrąsinančios. Turiu 
viltį, kad puikiausios pa
stangos, kurias rusai daro, 
paakstins šį kraštą darvti 
viską esamą mūsų galioj 
Rusijos pagalbai. Man gai
la, kad aš negalėjau daly
vauti mitinge tam tikslui 
Miami ar Los Angeles, ka
dangi abiejosna vietosna 
mane kvietė. Vienok esu ti
kra, kad mano dalyvumas 
nebuvo reikalingas nei vie
noj iš tų vietų padarvmui 
vajaus pilnai sėkmingu. 
Mes esame tiek daug sko
lingi Rusijai ir Chinijai 
šiandieną ir mes galime tik 
pareikšti dėkingumą pa
siuntimu jiems visko, kiek 
mes išgalime pagalbos fon
dais.

Katherine Hepburn, 
Aktorė, sako:

Džiaugiuos, kad yra Rus
sian War Relief,.Inc.... Mes 
čionai nežinome, ka reiškia 
neturėti — literatiškai sa
kant — nieko. Būti mačius 
net pačius savo namus sude
gintus iki pamatų, mačius 
dirvas nudegintas, — dau
giau, buvus patiems visą tai 
sudeginus. Mes vis dar tu
rim pilnas grosernes. Mes 
galim eiti į jūdžius. Mes net 
turime pinigų naujiems 
drabužiams —ir vietas juos 
dėvėti. Milionai rusų netu
ri nieko iš tų dalykų — ir 
kovoja ir miršta — ir už 
mus. Ar jūs nemanote, kad 
mes galėtume skirti nors 
biskelį jiems?
Tos žymiosios moterys ne

atstovauja vien save. Viena 
šalies prezidento žmona, pa
ti žymi plunksnos darbiniu-

Rusijai
kė, lektorė, visuomenininke. 
Kita scenos žvaigždė, ne
seniai laimėtoja Hollywoo- 
do Akademijos dovanos. Jos 
abi plačioj Amerikoj ir už- 
rubežiuos pažįstamos ir my
limos milionų žmonių nuo 
kūdikių iki senelių. Jie iš
girs jų balsą, kaip kad iš
girs balsą daugelio kitų žy
mių moterų ir vyrų moksli
ninkų, valdininkų, švietėjų, 
artistų, darbo liaudies va
dų, o taip pat ir daugelio 
laisvę mylinčių dvasiškių, 
kaip kad vyskupų Manning, 
Tucker, Griffin ir kitų.

Mūsų mezgėjos, mūsų au
kų rinkėjos ir rengėjos ne
suskaitomų pramogų Rusi
jos karo pagalbai teisėtai 
didžiuojasi esančios talki
ninkėmis ir sandarbininkė- 
mis su tomis garbingomis 
mūsų šalies moterimis - va
dovėmis didžiame darbe 
gelbėti mūsų šalies didvy
riškai talkininkei Sovietų 
Sąjungai.

Jūsų Duktė Norėtu 
Tos Knygos

Kuri jauna moteris-šei- 
mininkė nenorėtų paragau
ti Eleanoros Roosevelt 
skoniu mėgiamiausio val
gio? O kiekvienas sutiks, 
kad ji namie ir užrube- 
žiuos atlankydama šimtus 
diplomatinių ir kampani
joms suruoštų bankietų yra 
ragavus visokių valgių. Ar- 
G—Mot skyr 
ba kuri nenorėtų paragau
ti sulyg Mm e. Li tvino vienės 
mėgiamiausių receptų pa
ruošto valgio?

Gi tą galime atsiekti jūs 
ir aš įsigydamos ' Russian. 
Cook Book for American 
Homes, kurią išleido Rus
sian War Relief, Inc., 11 
East 35th St., New Yorke. 
Knygoj telpa ir daugelio 
kitų žymių šeimininkių 1 ir 
virėjų, taipgi populiariškų 
rusiškų valgių receptų. 
Parsiduoda po $1 virš mi
nėtame Rusijai Gelbėti Ko
mitete, o nuo knygos gautas 
uždarbis eis Sovietų Sąjun
gos paramai.

Jūsų duktė ar marti, o 
taip pat ir jūs pati, jeigu 
šiek tiek skaitote angliškai, 
apsidžiaugtumėte ta knyga. 
Pastebėtina, kad didelė di
džiuma paduotu receptų 
labai praktiški, išskyrus ke-

Vilnoniu Plovimas
Prisiėjus vilnonį drabužį 

mazgoti, drabužiui svei
kiau, jeigu jis perleidžiama 
per kelis muiluotus vande
nis, negu į jį trintom mui
lą tiesiog. Taipgi svarbu 
gerai išplauti muilą, nes jo 
likučiai kenktų vilnoniai. 
Prosyti reikia pridengus 
gerokai drėgnu audeklu. 
Prosu netrinti prispaudus, 
kaip prosinami lininiai, bet 
liuosai prosą kilnoti iš vie
tos vieton. Nespaudus pro- 
sinant išvengiama nubliz- 
ginimo siūlių, ištampymo, 
priplojimo audimo rašto ar 
pūko. N.

Cleveland, Ohio
Iš Lie kirvių Moterų Veikimo

Gegužes 28 d. atsibuvo Lie
tuviu Moterų Kliubo susirinki
mas. Dalyvavo daug narių.

Komisija išdavė raportą iš 
12 d. gegužės parengimo. Die
na buvo lietinga. Atsilankė 
daug žmonių ir pramoga davė 
gražaus pelno. Mūsų kliubas 
daug pasidarbavo Sovietų me- 
dikališkai pagalbai ir Am. Rau
donajam Kryžiui. Plačiai buvo 
diskusuota, kaip daugiau sukel
ti finansų vasariniu sezonu. 
Nutarta, kad piknikuos ir išva
žiavimuos kelti klausimą, pri
imti rezoliucijas už atidarymą 
antro fronto.

Nutarta nupirkti’ karo boną 
už $50.00.

Buvo skaityta konstitucija; 
po plačių diskusijų priimta.
. Nutarta pertraukt choro pa
mokas iki rudens. Paskutinės 
pamokos su pasilinksminimo 
vakarėliu, įvyks ketvirtadienį, 
birželio 4 d., 8 v. v., 920 E. 
79th St. Prašome visas nares 
atsilankyti. Taipgi, atsiveskite 
savo vyrus. Galėsime praleisti 
smagiai vakarą. Choro’ narės 
pasižadėjo padainuoti kelias 
daineles. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Moterų Choras daug 
patarnavo mūsų parengimuos, 
tai ir mes turim nepamiršti at
silankyti į šį vakarėli.

Pranešta, kad serga mūsų 
veikli narė drg. Dulskienė. 
Randasi Mount Sinai ligoninėj, 
Ward G, ant 3 lubų. Lankymo 
valandos dieną nuo 2 iki 4, 
vakarais nuo 7-8. Prašome na
res aplankyti.

S. M.

lėtą, kurie labiau šventadie
niški, brangesni, nors ir tie 
retoms iškilmėms ir viduti
niu ištekliu prieinami.

Mrs. Jayne House, pirmoji moteris, įstojant! į Women’s 
Army Auxiliary Korpa, sėdi su savo vyru Everett ir 
dukrele Evyne savo namuose, Manhasset. N. Y.

WORCESTER, MASS.
LLD Moterų Kuopos Veikla

Orui einant šiltyn, abelnai 
visi pradeda mislyti r kalbėti 
apie poilsį. Bet to nėra su mūs 
kuopa, darbščių bičių grupe. 
Jom, mat, niekad nesimato at
liekamo laiko. Visuomet ant sta
lo aibės reikalų susirinkimui 
nuspręsti, kuris pirmiau reika
lingas, kuris svarbesnis. Ogi jie 
visi svarbūs ir mūsų draugės 
juos visus lygiai traktuoja. To
dėl nei vakacijom laiko nelieka.

Bravo jum, draugės, už tai. 
Nes dirbant visuomenei nau
dingą darbą, tai ir dirbant ga
lima pasilsėti. Daktaras Kaš- 
kiaučius yra pasakęs, kad nie
kas taip žmogų nesendina, ne- 
sirgdina, neraukdina, kaip be- 

’ vertis gyvenimas, bevertis laiko 
i leidimas. O jis ne vienas tai 
yra sakęs, tą pripažįsta daug 
nuoširdžių medikų - visuome
nininkų, kaip Dr. A. L. Grai-

Mrs. Amerika, Kainų Kont
role Yra Jūsų Biznis

Naujai uždėtos kainoms 
lubos, kainų kėlimą regu
liuojančios taisyklės, yra 
vertos jūsų atydos, Mrs. 
America.

Kiekvienu sykiu, kada 
jūs einate į turgavietę — 
kožnu jūsų žygiu ant kam-

Dar vis be kontrolės te
bėra šviežus kiaušiniai, 
paukštiena, šviežia žuvis, 
sviestas, sūriai, pienas bio
tinėse, aviena, džiovintos 
slyvos ir pupelės, visokį rie
šutai, apart peanuts, švie
žios daržovės ir vaisiai,

Sovietų Sąjungos valstietės Kryme gabena savo mylimuosius. Tai civiliniai gy
ventojai, kuriuos rudieji žvėrys, fašistai, užmušė. • _  .

po atsinešti bandukę duo
nos —jūs galite prisidėti 
prie laimėjimo karo palai
kymu žemų 'kainų.

Tuo pačiu kartu jūs ge
rai pasitarnausite sau ir 
savo šeimai sutaupindama 
centus pirkimui karo bonų.

O jeigu jūs priklausote 
prie organizacijos — uni
jos, unijai pagalbinės, kliu
bo, tėvų grupės ar kokios 
kitos — jūs galite atlikti 
dar daugiau. Jūs galite 
pasidarbuoti, kad jūsų gru
pė suprastų kainų kontro
lės taisykles ir dalyvautų 
inteligentiškame jų prave- 
dime. i

Nesupraskite manęs at
virkščiai. Jūsų ir jūs kliu
bo darbas nėra lošti policis- 
to rolę lėšomis jūsų kaimy
no krautuvininko. Nekoo
peruojančius krautuvinin
kus ištiesų reikėtų rapor
tuoti. Bet nieko gero ne
duotų užvertimas mažos 
svarbos skundais skunde- 
liai Kainų Administracijos 
raštinės.

Pirmiausia būkite tikra, 
kad jūs pati suprantate 
taisykles.

Pagal įstatymą, aukš
čiausios kainos (ceiling pri
ces) turi būti iškabintos 
krautuvėj, bet tai liečia tik 
kainas labiausia einamiem 
produktam. Daugeliui kitų 
irgi uždėta kainoms lubos, 
bet nereikalaujama jų są
rašo iškabinti. Vienok jis 
privalo parodyti jums, jei
gu to pareikalausite.

Jūs privalote sužinoti ir 
atsiminti, kuriem daiktam 
uždėta rubežius kainoms. 
Didžiumai ne sezoninių, fa
brikuose išdirbamų ar im
portuotų maisto produktų, 
kenuotų, šaldytų, džiovintų, 
raugintų ar keptų, taipgi 
šviežiam pienui, pasukom, 
grietinei, šaltainei, duonai 
ir pyragams, jautienai, 
kiaulienai ir jos produk
tams, peanuts’ams yra už
dėta kainų kontrolė.

apart bananų, visi miltai, 
apart specialiai sutaisytų į 
pakelius — “mixes.”

Žiūrėkite, kad nei jūs, 
nei kas nors kitas iš jūs 
šeimos nepirktų nei jokio 
daikto virš lubinės kainos. 
Taip pat turėkite mintyje, 
jog kainos vienoj vietoj ga
li būti kiek skirtingos nub: 
kainų kitoj vietoj. Mat, jos 
buvo nustatytos pagal kai
nas, kokios buvo to krautu
vininko imamos kovo mėne
sį. Taipgi nępirkit prastes
nės rūšies prekės už aukš
čiausią kainą, kokią mokė
jote pereito kovo mėnesį už 
geriausios rūšies prekę. Ir 
apsižiūrėkite, kad svoris ar 
miera būtų pilna.

Niekad nemokėkite aukš
tas kainas už trūkstamus 
daiktus, net jeigu jūs ir iš
galėtume!. Pirkimu permo
kėtomis kainomis jūs pa- 
drąsintumėt “juodąjį tur
gų” ir papenėtumėt Perga
les priešą, infliaciją (nu- 
puldymą pinigų vertės).

Civilinių Apsigynimo raš
tinės vartotojams patarna
vimo skyrius planuoja po 
visą miestą įsteigti infor
macijų centrus. Panašūs in
formacijų centrai turėtų! 
būti įsteigti kiekviename 
mieste ir kaime po visą ša
lį, kur organizuotos mote
rys turėtų padėti valdžios 
agentūroms prižiūrėjimu, 
kad tie centrai būtų įsteig
ti be atidėliojimo.

Lavinimo Institutas, ku
ris paruošia vartotojų ju
dėjimo vadus, yra kitas 
Vartotojams Patarnavimo 
planas, vertas širdingos ko
operacijos iš moterų gru
pių-

Kitas, labai svarbus bū
das, kuriuomi organizuotos 
moterys gali kovoti prieš' 
infliaciją, yra raginimas 
valdžios praplėsti kainų 
ribavimo planą. Ypatingai 
toki svarbūs maisto pro
duktai, kaip šviežus kiauši-

čūnas ir kiti.
Tai jūs, draugės; džiaugiatės 

dirbdamos, o aš į jumis žiū
rėdama. Nes kam gi čia koks 
malonumas ar nauda būtų, jei
gu taip sau sėdėtut ir apie ki
tas kalbėtut? Ypatingai šiuo 
taip svarbiu baisių kovų laiko
tarpiu. Ve, kaip džiugu klau
syti jūs susirinkimo eigos:

Raportai - pranešimai — pe
reitame susirinkime išaukauta 
Sov. medikalei pagalbai $25, 
Liaudies Balsui $8, Vilnies šė- 
rininkų suvažiavimui $5, Mo
terų Sąryšio suvažiavimu u $4, 
ir 1.1.

Tai šį susirinkimą gal ne- 
au.kausim, nes iždas nelabai di
delis,—pareiškė sekretorė.

— Ve pelnas drabužių išpar
davimo $54.75,— atsiliepia vie
na iš komisijos ir paklojo pel
ną, pareikšdama — bus ir dau
giau.

Girdėjom Apie Brooklyno 
Moteris Gyvą, žodį

Einant kuopos reikalam prie 
pabaigos, narės reikalauja ži
nių apie Brooklyn© mezgėjas 
nuo draugės Sukackienės. Mat, 
ji lankėsi brooklyniečių šau
niam parengime Motinų Die
ną, kur Newark© sietyniečiai 
suvaidino “Birutę”, o parengi
mas buvo ruošiamas vilnų fon
dui.

Gražų pranešimą davė d. Su
kackienė apie brooklyniečių 
Apšvietos Kliubą, jo visapusiai 
rūpestingai priruoštą įspūdingą 
parengimą, šaunų sietyniečių 
vaidinimą, gausią paramą vilnų 
fondui, puikiai su visais vita
minais priruoštą vakarienę, 
nenuilstančias jų mezgėjas ir 
taip toliau.

Linksma ir malonu buvo 
mums klausytis apie tokią gra
žią, nenuilstančią jūsų veiklą, 
drauges brooklynietes. Linkėti
na jums niekad nenuvargai ir 
būti pavyzdžiu mums ir vi
soms !

Kiek teko pastebėti spaudoj, 
ta jūs pramoga ir visa veik
la, tai draugės Sukackienės 
pranešimas nebuvo perdėtas, ir 
pas mus kyla* mintis, kad se
kanti Motinų Diena turi būti 
žymi puikiu parengimu, kaip 
jūs praėjusis. Sena. Narė

Kaip Užsilaikyt 
Vasaros Metu

Tinkamas užsilaikymas 
visuomet reikalingas, bet 
vasaros metu už vis dau
giau turim kreipt domės į 
užsilaikymą.

Pirmiausia kalbėsim apie 
užlaikymą veido. Galima 
sakyt, kad dabartiniu laiku 
visos moterys, kaip jaunos, 
taip ir suaugusios, vartoja 
kosmetikus ir visas kitas 
priemones pagražinimui vei
do. Kadangi vasaros metu 
veidas daugiau prakaituoja, 
tai reikalinga daugiau do
mės kreipt, kad palaikyt 
veido odą geroj tvarkoj.

Visų pirma gerai įsitėmy- 
kit — nedėkit miltelių ant 
prakaituoto, sukaitusio vei
do. Prieš dėjimą miltelių, 
veidas turi būt gražiai nu
valytas ir atvėsęs, duot pro
gą uždaryt odos skylutes 
(pores), nes ant sukaitusio 
veido dedamos miltelius la
bai gadinat veido odą. Dir
bant po namus, verdant val
gius, vasaros metu labai 
sunku palaikyt miltelius ant 
veido. Nepaisant, ką dirbi 
ir kur dirbti, bet jeigu nori 
pasidabint, tai reikia turėt 
mintyje, kad veidas turi būt 
švariai nuvalytas ir su šal
tu vandeniu atvėsintas, nes 
kitaip odos skylutės prisi
pildys miltelių su dulkėm ir 
taip kartas nuo karto prisi
pildo veidas juodgalvių 
spuogų, kurie sugadina gra
žiausią odą. Tai tiek apie 
veidą.

Dabar norėčiau priminti 
keletą žodžių ir apie dra
bužius ir abelnai švarą.

Kadangi vasaros metu 
dauguma nešiojam šviesios 
spalvos drabužius, tai turim 
suprast, kad ir šviesiai už- 
laikyt, kad visuomet gražiai 
atrodytų. Jeigu suknelė, Če- 
verykai, pirštinaitės ir krep
šelis baltas, tai turim pri
žiūrėt, kad jie ir būtų šva
rūs, balti. Važiuojant gat- 
vekariais tenka matyti vis
ko. Moterys nori dėvėti bal
tais drabužiais, bet ta graži 
balta spalva tankiai matosi 
labai apleista, ypatingai pir
štinaitės ir krepšelis taip 
sunešiota, kad sunku pažint 
spalva.

Ir abelnai mes, moterys, 
turim kreipt daugiau domės 
į užlaikymą drabužių.

Tamsios spalvos suknelės 
taipgi turi būt tankiai ma
zgojamos. Nors ant jų taip 
greit ir nesimato, kad su
nešiota, bet vasaros metu 
labai greit galima pajusti 
nepriimnumą, nes suprakai
tuoja. Ir kuomet drabužis 
persigėręs prakaitu, tai su
daro labai blogą atmosferą. 
O į tamsios spalvos drabu
žius taip jau greit pritrau
kia prakaito, kaip ir į švie
sios. Toki dalykėliai, rodos, 
maži, bet jie turi mums di
delę svarbą. Mano suprati
mu, mes apie tokius mažus 
dalykėlius permažai kal
bam.

E. K. Sliekienė.

I

niai, sviestas, miltai, kenuo- 
tas pienas, o taip pat švie
žus vaisiai ir daržovės turė
tų būti priskaityti prie ri
bojamom kainom produk
tų. Ann Rivington.
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Kunigai, Profesionalai 
ir Kt. Intelektualai Sto
ja už Harry Bridges?
New York. — Daugiau 

kaip 150 profesorių, kuni
gų, rašytojų, advokatų, ar
tistų ir visuomenininkų, su
darantieji Piliečių Komite
tą dėlei Harrio Bridgeso, 
užprotestavo prieš generalio 
prokuroro Biddle’o patvar
kymą deportuot CIO vadą 
Bridgesą Australijon.

Komiteto pirmininkas, 
Harvardo Universiteto pro
fesorius F. O. Matthiessen 
pareiškė:

“Tiesiog negalima su
prast, kodėl generalis pro
kuroras išleido toki įsaky
mą, nežiūrėdamas tikrųjų 
faktų. Be to, šis jo įsaky
mas išduotas tokiu laiku, 
kuomet mums tautinė vie
nybė yra visų reikalingiau
sia... Bridgeso rekordas pa
rodo, kad jis yra puikus 
kovotojas už demokratiją ir 
lygybę. Mes raginame p. 
Biddle persvarstyt ir at
saukt tą jo sprendimą.”

Šv. Trejybės bažnyčios 
kunigas Wm. Howard Me- 
lish, Brooklyne, to komite
to iždininkas, sako:

“Generalio prokuroro į- 
sakymas1 prieš H. Bridgesą 
yra nelemtas. Tai blogas 
dalykas pačiam organizuo
tam darbininkų judėji
mui.”

New Yorko Miesto Kole
gijos profesorius Ephraim 
Cross užreiškė:

“Biddle’o sprendimas ne
išvengiamai patarnaus prie
šams. Tikrumoj jis reiškia 
Hitlerio karo vedimą tarp 
mūsų pačių.”

Washingtonan pasiųsta 
šimtai telegramų nuo darbo 
unijų ir kitų organizacijų, 
šaukiančių panaikint gene
ralio prokuroro įsakymą 
prieš Bridgesą.

San Francisco, Calif
SAN FRANCISCO DARBI
NINKŲ IR DARBDAVIŲ PA

STANGOS KARO LAI
MĖJIMUI

ADF ir CIO Unijos Sutinka 
Bendrai Veikti Karo 

Pergalei
Vienybės Komitetas Perga

lei, ADF, CIO ir Gelžkeliečių 
Brolijų bendras komitetas už
sibrėžė labai platų veikimo 
planą. Organizuotų darbinin
kų ir plačios visuomenės ant 
Pacifiko krantų nusitarimas 
visu smarkumu kovoti Hitlerio 
ir Hirohito sutriuškinimui.

Vienybės Komitetas Perga
lei ir Karo Produkcijos Tary
bos propagandos skyrius ėmė
si per radijo tinklus pravesti 
agitaciją už produkcijos pakė
limą ir už bendrai visuomenės 
pastangas karą laimėti.

Į darbininkų reikalavimus, 
kad reikėtų sudaryti bendrus, 
unijų ir darbdavių produkci
jos komitetus, ponas W. P. 
Witherow, Fabrikantų Nacio- 
nalio Susivienijimo preziden
tas, pasiūlė keletą punktų, ku
rių prisilaikant jie sutiktų 
veikti su unijų atstovais pro
dukcijos pakėlimui.

1. Manadžmentas rūpinsis 
pakelti iki aukščiausio laips
nio produkciją karo industri
jose.

2. Sutinka tartis su unijoms 
realiais klausimais.

3. Sutinka panaikinti pelnus.
4. Darbininkai turi susilai

kyt nuo spaudimo reikalau
jant didesnių algų.

5. Valdžia turi atsisakyti 
nuo visokių “smulkių kritikų.“

Kur pradėjo veikti bendri 
unijų ir darbdavių karo pro
dukcijos komitetai, tai davė 
gerus rezultatus. Kaip kur 
produkcija pakilo 50 nuošim
čių. -

4' '—  ---------------- <----------------

Japonų Perkėlimas Giliau j 
Žemyną

Nuo Pacifiko krantų perke
lia visus japonus į žemyno 
gilumą. Perkėlimas palietė 
85,000 pirmiau gyvenusių Wa
shington©, Oregono, Californi- 
jos ir dalies Arizonos valsti
jose japonų. Iki šiol išsikraus
tymas ėjo sklandžiai ir skaito
ma jau 85 nuošimčiai viso dar
bo atlikta.

Apie jų perkėlimą buvo 
plačiai- rašoma, tai daugiau 
nesigilinsiu į tą klausimą. Už
teks pažymėjus, kad tai buvo 
didelis darbas. Dar ir iki da
bar nėra sutvarkyta, kad že
mės plotai, kuriuos japonai 
pirmiau valdė, būtų gerai 
apdirbami. Sunku viskas trum
pu laiku atlikti.

Donald Nelsonui Laiškas
Pradžioj šio rašto minėjau, 

kad visos unijos apsivienijo 
karo pergalės produkcijai, 
kad pagaliau ir darbdaviai su
tiko tuo reikalu tartis. Dabar 
jau galiu pažymėti, kad darb- 
davių-darbininkų karo produk
cijos pakėlimo komitetas vei
kia. Tas komitetas, kuris at
stovauja tūkstančius darbinin
kų nuo 400 dirbtuvių, pasiun
tė laišką Donald Nelsonui, 
Karo Produkcijos administra
toriui, kad smarkiai dirbs viso
se įmonėse.

Pasižadėjimą pasiuntė jūri
ninkų unija ir laivų savinin
kai, kad darbas bus vedamas 
padidintu tempu. Jie atstovau
ja 10,000 jūreivių, kurie dir
ba ant laivų, šiandien tai svar
biausios pareigos tų, kurie dir
ba ant laivų pervežimui karių 
ir medžiagų į frontus.
Charlie Chaplino Žodis Apie 

Komunistus
Gegužės 18 d. čia Charlie 

Chaplin pasakė prakalbą. O 
jis labai retai išstoja su pra
kalba. Tas pasaulinio masto 
judžių aktorius-komedijantas 
sekamai atsiliepė apie komu-

“Mes turime įvertinti komu
nizmą, jeigu jis galėjo išau
ginti tokius vyrus, kokic^ jie 
yra Rusų, Fronte.“

Toliau jis nurodė:
“žmonės klausia, kas yra ko

munistai? Jie yra žmonės, 
kaip ir kiti. Jie tūkstančiais 
miršta fronte. Jie miršta už 
idėją, žmonės sako, kad ko
munistai bedieviai. Bet jeigu 
jie miršta tūkstančiais už idė
ją, tai jie nėra bedieviai.“

Pagaliau jis prisiminė:
“Aš nežinau, kas yra komu

nizmas, bet jeigu jis gimdo 
tokius didvyrius, tai komuniz
mą reikia įvertinti. Dar kiti 
sako, kad komunistai nusiau
bė Europą. Tai kas?... Tai 
tik gązdinimas raudonu bau
bu. Mums -nėra ko bijotis Ru
sijos.“

Chaplin šią vaizdžią pra
kalbą pasakė San Francisco 
surengtose Rusų Karo Pagel
bės prakalbose. P.

Toronto, Canada
Nusižudė Pranas Striukas
Gegužės 14 d., kada įvyko 

Motiejaus Guoberio laidotu
vės, tą pat dieną, General li
goninėj, tragingai mirė Pra
nas Striukas — kelis sykius su 
skustuvu persipjaudamas 
gerklę.

Trumpa P. Striuko istorija: 
paeina iš Slupsiskio kaimo, 
Svėdasų valsčiaus, Rokiškio 
apskrities. Per Didįjį karą tar
navo rusų kariuomenėj. Revo
liucijos bangai perbėgus Rusi
ją, jis perėjo į Raudonąją Ar
miją. Vėliau grįžo į tėvynę 
Lietuvą. į Kanadą atvyko 1928 
metais. Daug vargo pergyve
no krizio laikais. Paskiau pra
dėjo geriau dirbti. Susitaupęs 
pinigų, Su Mateliu, prie Delhi, 
Ont., nusipirko tabakos farmą, 
kur ir gyveno. Nors gyvenimo 
sąlygos paskutiniu laiku page
rėjo, bet jį visą laiką kankino 
liga, kurios negalėjo išsigydy
ti — didelis galvos skaudėji
mas. Jis buvo 47 metų am
žiaus, nevedęs.

P. Striukas prie mirties ruo- 

sėsi iš anksčiau. Jis kiek laiko 
prieš mirtį, parašė pusbroliui 
į Sudburį laišką, kuriame pa
žymėjo, kad su juom gali kas 
nors atsitikti. O kada jis atvy
ko į Torontą ligoninėn, prieš 
mirtį parašė raštelį, kuris tarp 
kitų popierių buvo rastas, štai 
ką jis rašo: “Gerbiami drau
gai. Nutariau skirtis iš gyvųjų 
tarpo, nes vistiek, anksčiau ar 
vėliau, reikės skirtis, nes ma
no toks likimas. Good by vi
siems. — P. Striukas.“ Kitoje 
pusėje raštelio buvo užadre- 
suota: “J. Šimkūnas, 158 Gore 
Vale Avė., Toronto.“ Draugai 
Šimkūnai buvo geri pažįstami 
iš Lietuvos, o taipgi ir Kana
doje pas juos jis atsilankyda
vo. ✓

Laidotuvėmis pradėjo rūpin
tis Sūnų ir Dukterų Draugijos 
1 kuopa, nes jis buvo šios 
draugijos nariu ir prigulėjo 
prie 3 kuopos, Sudbury, Ont. 
Vėliau atvyko pusbrolis F. Di- 
kis iš Sudburio ir kitas pusbro
lis, J. Pilkauskas, iš Hartford, 
Conn., U.S.A., kurie perėmė iš 
pašalpinės draugijos tolimesnį 
paskutinį patarnavimą. Arti
mesnių giminių. Kanadoj ir

Suvienytose Valstijose neturė
jo.

Velionis 1 neprigulėjo prie 
jokių lęitų organizacijų, išsky
rus SDKLSP Draugiją. Ir 
kaip teko nugirsti, buvo laisvų 
pažiūrų,-bet iš Sudburio pus
broliui atvykus, kuris dar pri
silaiko religinių papročių, pa
laidojo velionį su kunigu.

Rep.

Lowell, Mass.
Tyrinės Apsigynimo Sa- 

botažavimą
Iškilo triukšmas medvilnės 

industrijoje, šiomis dienomis 
kokie ten blogi sutvėrimai 
daug' medvilnės suvertė į Mer
rimack upę. Lawrence miesto 
paipos tapo užkimštos vata. 
Lawrence randasi už devynių 
mylių nuo Lowellio.

Kada surado kame dalykas, 
pradėjo tyrinėti. Šios dirbtu
vės savininkė yra Mrs. Rogis, 
kuri sėdi Mass, valstijos sei
melyje. Ką tyrinėtojai suras, 
sunku pasakyti. Gal apkaltins 
ką nors, o gal taip praleis . . .

Kaip
Pridengi Jūsų Šviesas
SĖKMINGAM PRITEMDYMUI

Tai yra visų newyorkiečių pareiga panaikint ore šviesų atspindžius, per kuriuos priešų 
submarinai mato taikinius. Tai toks darbas, kurį mes visi turime atlikti, kad apsaugot 
taip svarbius mūsų laivus, o kartu ir žmonių gyvybes tuose laivuose.

V i ' ' •Mes—jūsų “šviesos kompanija”—kurie prisidėjome padaryt šį miestą “Šviesos 
Miestu,” raginame dabar jus pridengt šviesas, kol tik karas tęsis.

Nereikia dėl to jokio vargo kentėti. Jeigu bus panaudoti tinkami atsargumai, jūs 
vis galite turėti tiek šviesos, kiek tik reikia, kur jos reikia, nesudarant jokio spindėji
mo ar atspindžio virš Miesto.

Consolidated Edison mielai bendradarbiauja su Armija ir su vietine vyriausybe, iš 
naujo pabrėždama išleistus vietinius valdiškus patvarkymus.

Nukreipkite Venetian 
1 a n ginyčių lenteles 
taip, kad jos būtų 
nulinkusios žemy n 
link gatvės, oi iš vi
daus aukštyn.

LAIKYKITE lempas nuošaliai nuo 
langų, žiūrėkit, kad veidrodžiai ne
atmuštų šviesos laukan.

PRIDENGKITE lemputes gaubtuvais stiklo 
ar metalo. Niekad nevartokite tokių popierinių 
gaubtuvų, kurie siekia lemputes.

NULEISKITE visas užlaidas, lan
gų priedangas ir langtieses žemiau jū-

VARTOKITE kokią nors priedangą, 
kada reikia atidaryt langus dėl oro.

raštinėje, žiūrėkite, kad langinės ar 
užlaidai būtų nuleisti.

PASTABA: Nesumaišykite pritemdymo taisyklių su užtemdymo 
taisyklėmis. Pritemdyt yra įsakyta visą laiką, kol karas tęsis. 
Užtemdymai gali būti įsakyti bile kada įvairiem laikotarpiam.

Pritemdymas reikalauja visas šviesas pridengti, kad tie
sioginiai spinduliai ar atsišviečiantis spindėjimas nebūtą mato
ma iš lauko. Užtemdymas reikalauja, kad visai jokia šviesa ne
būtą matoma iš lauko.

Jūs galite turėti normalę šviesą net užtemdyme, tačiau, jsitaisydami už
temdančius, kilnojamas priedangas. Tokias priedangas galima gatavas pirkti 
daugelyje krautuvių, arba mes mielu noru atsiųsime nurodymus, kaip jas 
pasidaryti.

Majoras Fiorello H. LaGuardia sako:
“Visuose dalykuose vaduokitės sveiku protu. 
Niekas nenori, kad jūs liktumėtės tamsoje—ir 
tatai negera vaikams... Taigi palaikykite švie
są, kur priklauso: pagalba jūsų akims, o ne 
priešui.”

PIRKITE UNITED STATES KARO BONUS IR ŠTAMPAS REGULIARIAI

Du Pont kompanija čionai 
užėmė viena tuščia fabriką ir 
skubiai remontuoja. Jau du 
šimtai darbininkų pradėjo 
dirbti prie taisymo. Kompani
ja sako, kad už penkius mili
jonus dolerių pastatys naujus 
rūmus. Sako, fabrike gamins 
amuniciją, parašiutus ir kito
kias karo reikmenas. 60 pro
centų dirbs moterų ir jaunuo
lių.

Kokia tai unija pradėjo 
garsintis, bet nepasako savo 
vardo. Verbuoja darbininkus 
į darbą. Sako, kas įstos į uni
ją, tas gaus po dolerį į valan
dą. Ji reikalauja įstojimo po 
$75. Dar nežinia ar gausi dar
bą, o jau duok pinigus. Prie 
to, nesako, kada pradės dirb
ti. . ' L

Virš minėta dirbtuvė buvo 
tuščia virš 20 metų. Kompani
ja mašinas išsikėlė ten, kur 
gavo pigesnius darbininkus. Iš 
Lowellio tuomet daug įvairių 
kompanijų išsikraustė. Miestas 
buvo apmiręs, nubiednėjęs, 
taksai buvo pakilę ant namų 
savininkų. Daugelis nebegalė
jo išsimokėti. Bankai paėmė 

daugelį namų. Vienus nuvertė, 
o kiti po šiai dienai tebestovi 
tušti. Daugelį didelių fabrikų 
nugriovė.

Dabar miestas pradeda at
gyti. Kadaise Lowellis buvo 
gyvas miestas. Čia gyvavo ir 
veikė didelės unijos. Taipgi ir 
lietuviškas judėjimas gerai gy
vavo. Bet per 20 metų viešpa
tavo bedąrbė, tai daugelis iš
sikėlė kitur ir gavo darbus.

čionai kadaise gyvavo so
cialistų kuopa ir turėjo šimtą 
narių. Dabar nei vieno nebė
ra. Būdavo daug parengimų, 
prakalbų, paskaitų, daug vei
kalų buvo sulošta. Dabar ran
dasi grupė progresyvių, kurie 
dirba, kiek išgali. Spėkų turi
me mažiau, bet esame pilni 
energijos.

Pas mus vilnonės dirba ge
rai, po 6 dienas į savaitę, kai 
kurios net po visas septynias 
dienas. Dirba ant valdžios už
sakymų. Darbininkai gavo bo- 
nų vienos savaitės algą. Šią 
savaitę vilnonėse darbininkai 
gavo žinią, kad jiems pakels 
algas septyniais ir puse nuo
šimčio. Pakėlimas prasidės

**
nuo birželio 14 dienos.

Tai tokios žinios iš mūsų
kolonijos. Lowellietis.

Hartford, Conn.
Gegužės 25 d. Laisvės Cho

ro svetainėje buvo suruošta 
“pare” dėl išleistuvių Jungti
nių Valstijų armijon mūsų my
limo jaunuolio Frano Navic
ko. Publikos susirinko daug, 
žmonės buvo visokių tautų. 
Pare buvo labai gera. Buvo 
skanių valgių ir gėrimų. Visi 
buvo patenkinti. Mūsų Pranu
kas irgi nebuvo nuliūdęs, kad 
reikia eiti armijon. Jis, ma
tyt, pilnai pasiruošęs tam bes
tijai Hitleriui nusukti sprandą 
ir nušluoti jį nuo žemės.

Franuko tėveliai Dominikas 
ir Bronė Navickai svečius ma
loniai vaišino ir neverkšleno, 
nei bėdavojo, kad jų vieninte
lis sūnelis eina kariuomenėn. 
Jie gerai supranta, kad hitle- 
rizmą reikia sunaikinti.

Pranukui vėlinu geriausio 
pasisekimo tarnyboje.

Laisves Choristas.
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AMERIKOS BOMBANEŠIAI 
NAIKINO JAPONŲ ORLAI

VIUS IR LAIVUS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Anglų Pliekiami Fašistai 
Libijoj Stengiasi Pabėgt 

Toliau į Vakarus

New Delhi, Indija, birž. 1. — Jungtinių Valstijų ar
mijos orlaivių štabas šiandien išleido tokį pranešimą:

Amerikos armijos didieji bombanešiai per dvi pasku
tines dienas atakavo japonų pozicijas šiaurinėje ir pie
tinėje Burmoje.

Rangoon buvo svarbiausias jų taikinys. Jie bombar
davo prieplaukas ir laivus tenai; nuskandino vieną ži
balinį laivą ir sunkiai sužeidė kitus.

Dešimts naktinių Japonijos kovos lėktuvų puolė 
Jungtinių Valstijų orlaivius, bet be pasėkų. Priešlėk
tuvinės japonų kanuolės taip pat šaudė į Amerikos or
laivius vienur vidutiniai, o kitur labai.

Gegužės 29 ir 30 d. kiti didieji Amerikos bombane
šiai daugiausiai bombardavo Myitkyiną, šiaurinėje 
Burmoje. Jie padarė didelių nuostolių orlaivinėms prie
šų aikštėms ir bombardavo jų lėktuvus ant žemės. Čia 
Amerikos orlaiviai nesusitiko su jokiu pasipriešinimu iš 
japonų pusės: visai neveikė japonų lėktuvai nei prieš- 
orlaivinės jų kanuolės.

Visi Jungtinių Valstijų bombanešiai sugrįžo sveiki 
iš tu veiksmu. * v •

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 1. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį gegužės 31 į birželio 1 d.^nebuvo jokių reikš

mingų atmainų fronte.
Sovietų kariuomenės daliniai, veikdami viename sek

toriuje pietiniai-vakarinio fronto, užmušė 300 vokiečių; 
sunaikino kiekį priešų tankų, kanuolių ir apkasų ap
šaudymo patrankų ir pagrobė kariių reikmenų; taipgi 
suėmė kiek priešui

Sovietinė artilerija vienoje dalyje Kalinino fronto 
per šešių mėnesių veiksmus sunaikino 15 vokiečių tan
kų, 69 kanuolės, 18 apkasinių patrankų ir septynias 
baterijas lauko kanuolių; taip pat sudaužė 166 priešų 
fortus ir fortukus, padegė penkis amunicijos sandėlius 
ir nutildė 172 lizdus priešorlaivinių kulkasvaidžių. Tuo 
pačiu laiku sovietiniai kanuolininkai užmušė daugiau 
kaip 3,000 priešų kareivių ir oficierių.

įsiutę Naciai Žudo Ne Tik Suaugusius, Bet 
ir Mažyčius, Lopšinius Kūdikius

Maskva. — Kolektyviai 
ūkininkai, kuriem pavyko 
pabėgt nuo nacių korikų iš 
Obojansko apskričio, Kurs
ko gubernijos, pranešė, kaip 
naciai žudė tenaitinius žmo
nes bal. 27 d. su pagalba 
Krivcovo kaimo seniūno, 
kuris buvo hitlerininkų pa
skirtas. Pagal jo nurody
mus naciams, jie pradėjo 
vest žmones neva į susirin
kimą; pagrobė Leonidova ir 
jo žmoną, abudu 65 metų 
amžiaus, ir pakorė todėl, 
kad jų sūnus buyer vadas 
derliaus suėmimo brigados 
kolektyviame ūkyje. Už tai 
hitlerininkai nusprendė iš- 
žudyt visus sūnaus gimi
nes.

Naciai pakorė jo tėvą, 
motiną, jų artimas kai
mynes — 18 metų mergaitę 
ir jos pamotę, taip pat vie
ną 73 metų moterį ir du 
pusamžius valstiečius. Be
vedant naciams tą senelę 
prie kartuvių, jinai sušu
ko:

“šalin jūs, pasiutę šunes! 
Palaukite, kai ateis mūsų 
sakalai; tada visus jus iš
kars!”

Abudu pusamžiai valstie
čiai buvo kariami akyse jų

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas pagal 

nutarimą, perkeltas iš sekmadienių 
j penktadienius. Šis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 5 d., 7:30 
v. v., 15-17 Ann St. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes bus svarbių riekalų 
apsvarstymui. Nuo dabar, per vasa
ros sezoną, susirinkimai įvyks kiek
vieno mėnesio pirmą penktadienį, 
7:30 v. v. — V. Zelin. (129-131)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

(128-130) 

vaikų. Kai naciai korė mo
tiną, nutruko virvė, tad 
Hitlerio kareiviai nubėgo 
atsinešti kitą virvę. Jos sū
nus, 15 metų berniukas, pa
sigriebė nosinę skepetaitę, 
nukritusią prie motinos 
galvos, ir pats pasismaugė 
iš apmaudo.

Krasnikovo kaime hitle
rininkai, bėgiodami iš vie
no namo į kitą, šaudė ir 
durtuvais žudė visus, ne tik 
vyrus ir moteris, bet ir lop
šinius kūdikius. Kurios su
žeistos moterys iššliaužė į 
gatvę, tas naciai buožėmis 
pribaigė.

ANGLAI SUDAVĖ SMŪGĮ 
FAŠISTŲ LAIVAMS

London. — Anglijos sub- 
marinai Viduržemio Jūroj 
nuskandino dar kęlis fašis
tų laivus, 12,000 tonų.

Be to, anglų submarinai 
pavojingai sužalojo ir gal 
nuskandino vieną vidutinį 
fašistų laivą ir sunkiai su
žeidė kitą didelį jų laivą, 
gabenusį karinius reikme
nis.

Priešai nuskadino Angli
jos šarvuotlaivį “Trinidad.”

KAIP NACIAI IŠPUČIA 
SAVO LAIMĖJIMUS

London. — Anglų komanda 
pareiškė, kad naciai beveik 
dveja tiek padidino nuostolius, 
kuriuos jie sakėsi padarę tal
kininkų laivam gabenusiem 
karo reikmenis į Sovietų šiau
rines prieplaukas.

Chungking, Chinija. — Ja
ponai pasigrūmė devynias my
lias pirmyn linkui Hankowo, 
Chinijoj.

West Palm Beach, Fla.— 
Sekmadienį nuo kokio tai 
valgio apsirgo 500 kareivių 
Morrison Field stovykloj.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
sakė, jog Hitleris liepė Ro- 
mmeliui užimt Tobruką iki 
birželio 1 d. Bet dabar, po 
šešių dienų ofensyvos, Rom- 
melio kariuomenė tik sten
giasi pasprukt atgal, toliau 
į pietų vakarus nuo Tobru- 
ko, pro spragas tarp mino
mis užtaisytų plotų. Bet an
glų pėstininkai, artilerija ir 
orlaivai neatlaidžiai ata
kuoja vokiečius ir italus, 
mėginančius ištrūkti. Besi
traukdami atgal naciai de
gina suklimpusius savo tan
kus.

Anglų orlaiviai audringai 
bombardavo karinį fašistų

BRIDGESO ADVOKATAI REIKALAUJA 
SUSTABDYT JO DEPORTAVIMĄ

Washington. — Advoka
tė Mrs. Carol King įteikė 
prašymą generaliam Jung
tinių Valstijų prokurorui 
Biddle’ui iš naujo pernagri- 
nėt parodymus byloje prieš 
Harrį Bridgesą, CIO unijų 
vadą vakarinėse valstijose. 
Biddle yra įsakęs deportuot 
Bridgesą iš Jungtinių Val
stijų į Australiją, tvirtinda
mas, kad Bridges, nebūda- 
.mas šios šalies piliečiu, o 
girdi, priklausęs Komunistų 
Partijai.

, Advokatė King, kreipda
masi į generalį prokurorą 
Biddle persvarstyt Bridgeso 
bylą, nurodė, kad Biddle el- 

|gėsi kerštingai, paneigda
mas Bridgeso teises. Nes 
jeigu įsakoma asmenį de
portuot, tai paprastai jam 
duodama 30 iki 90 dienų lai
ko. O Biddle tuojau teleg
rama į San Francisco liepė 
suimti Bridgesą deportavi
mui.

Bridgeso advokatė nurodė 
eilę neteisingų parodymų, 
pagal kuriuos generalis pro
kuroras Biddle įsakė depor
tuot jį. Tarp kitko, jinai 
priminė, jog valdiška Atei
vy bės Apeliacijų Taryba ir 
pirmininkaujantis jos in
spektorius pareiškė, jog ne
galima pasitikėti liudijimais 
tokių asmenų prieš Bridge
są, kaip Thomas Lawrence, 

,M. J. Cannalonga, R. A. St. 
Clair, R. P. Wilmot ir kiti.

San Francisco, Cal. — 
Harry Bridges birž. 1 d. a- 
.tėjo pasiduot ateivybės vir
šininkams pagal warrantą 
išduotą generalio prokuroro 
Biddle’o. Bet Bridges dar 
nebuvo paimtas areštan. Jo 
advokatam duota laiko pa
sitart su ateivybės direkto
rium. Jie reikalaus palikti 
Bridgesą laisvą, kol federa- 
lis teismas nuspręs, ar ge
neralis prokuroras turėjo

Boston. — Tūlas pamišėlis 
II. J. Adams, valgyklos dar
bininkas, papjovė 18 metų 
studentę Fideliu Briand, be
einant,, jai į mokyklą. Tapo 
suimtas.

London. — Vokiečių or
laiviai bombardavo vieną 
miestą pietrytinėje Anglijo
je. Anglai nušovė žemyn 
tris priešų orlaivius.

PORTLAND, Oregon. — 
Per 48 dienas čia Kaiser 
laivastatykloj pabudavotas 
prekinis laivas 10,000 tonų 
įtalpos.

Seneca Falls, N. Y. — 
Mirė 110 metų amžiaus mo
teris Ann Sheridan.

centrą Derną prie Vidurže
mio Jūros ir susprogdino 
daug vokiečių ir italų or
laivių tenaitinėse stovyklo
se.
. Anglų lakūnai be ’ palio
vos ardo fašistų susisieki
mo linijas ir pleškina jų 
trokus - automobilius su 
reikmenimis.

Anglai yra faktinai ap
supę likučius dviejų moto
rizuotų nacių divizijų ir 
vieną italų diviziją minimo
se spragose.

Tuose veiksmuose anglų 
nuostoliai buvo dideli, bet 
fašistų kur kas didesni. An
glai prarado 19 orlaivių.

teisę įsakyt depotuoti Brid
gesą Australijon.

Iki šiol Bridges buvo po 
$3,000 užstatu. Sulaikius jo 
deportavimą, būtų paskirtas 
naujas užstatas.

Klaidos Pataisymas
Gerb. Redakcija:

Kaslink dd. Konstancijos ir 
Jono Kalvelių pares 25 metų 
sukaktuvių ženybinio gyveni
mo.

Jūs padarėt klaidą, paduo
dami į “Laisvę,” kaipo iš 
Bridgeport, Conn. Paskui pa
taisė! savo klaidą, bet netaip, 
kaip mes norėjom. Mes norė
jom, kad būt pataisyta šitaip :

BRIDGEWATER, MASS
Per dd. Kalvelių parę, at- 

žymėjimui 25 metų sukaktu-

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7179

E.W.Skalins 
(Shalinskas) 

FLWE/ML HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

9 •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

vių jų ženybinio gyveninio, 
buvo suaukauta $55.16 dėl 
medikališkos pagelbos Sovie
tams, nes jie baisiai nukenčia 
nuo tironų hitleristų. Štai au
kautojų vardai:

Jonas ir Konstancija Kal
veliai aukojo $25; nuo gaspa- 
dinių, $5.16; Kazimieras Pes- 
lis aukojo $5; Povilas Balčiū
nas $3 ; po $2 : Stanislovas 
Kirsi is ir K. Kalvelis; po $1: 
Vincentas Zmudin, JZidor Ka- 
tilis, Kazimieras šapolas, Al
fonsas Mažukna, Paulina Mic
kevičienė, Kazimieras Tamu
lis, Peter Vaičiūnas, Alena 
Kielienė (iš Maine valst.), 
Peter Yurkštas, Morta Puo
džiūnienė, Juozapas Chernis, 
Danielius Lapeikis, Josephine 
Laučiene. Viso $55.16.

Ši visa suma yra skiriama 
mcdikalei pagalbai dėl Sovie
tų Sąjungos karžygių, kurie 
kovoja prieš barbariškąjį fa
šizmą. Vincentas Zmudin.

So. Boston, Mass.
So. Bostono Socialistus Val
džia Tardo Kaip Penktako- 
jus; J. Krukonis ir Keturi

Kiti Ištardyti
Kaip tik Smetona pabėgo iš 

Lietuvos ir Lietuva patapo 
sovietine, tai mūsiškiai socia
listai, klerikalai ir tautininkai 
pasileido dirbti Hitleriui. Kad 
jie atsidėję jam dirbo, tai mes 
puikiai žinojome ir nepavydė- 
jome. Bet mums buvo pikta, 
kuomet jie dirbo tą užkeiktą 
darbą ir sykiu pažangius lie
tuvius vadino penktakojais.

Pora dienų tam atgal, priei
na prie manęs J. Krukonis ir 
sako :

— Tu mane įskundei val
džiai.

Kadangi prie manęs buvo 
daugiau žmonių, tai mes pra
dėjome juokauti ir visai neno
rėjome į tai kreipti atydos. 
Bet jis net smulkmeniškai pa
pasakojo, ko pas jį federalės 
valdžios agentai klausė. Ma-

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION* AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

____

DIWI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

tydamas, kad ne juokas, aš 
jam atsakiau:

— Jeigu aš išeičiau medžio
ti ir pamatyčiau briedį, nie
kuomet man neateitų į galvą, 
kad reikia pirma nušauti brie
džio utėlę, o tik paskiau patį 
briedį.

Bet mums bestovint ir kal
bant apie karą, J. Krukonis 
susirietęs tvirtino, kad šį karą 
laimės Hitleris.

Dabar, mielas skaitytojau, 
tik pagalvokie, kaip jaučiasi 
ta motina, kuri išleido savo sū
nų į kariuomenę, kad Hitleris 
laimės ir jos sūnus gal nieka
da negrįš. Kaip jaustus tas sū
nus, eidamas j kariuomenę, 
kad Hitleris laimės? Kurie 
perka bonus, nepirktų, tau- 
pintojai maisto netaupintų. 
Fabriko darbininkai neskubė-! 
tų dirbti, žodžiu sakant, sūdė-

Lietuviy Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai! Prašome įsitėmy- 

ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkės 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai: Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4-4-4-
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
•ž* -4*

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

ję rankas lauktumėm, kad 
ateitų Hitleris, pasiimtų ne tik. 
mūsų turtą, bet ir mumis pa
čius. Na, argi reikia tokis žmo
gus dar įskųsti valdžiai, kuo
met taip viešai tauškia? Aiš
ku, kad nereikia.

Iš patikimų šaltinių sužino
jau, jog ir aukščiausis buvo 
tardomas. Kitų keturių var
dų šiuom sykiu neskelbsiu, 
nes, matomai, tūli pateko te
nai tik dėlei savo neatsargu
mo.

Dabar lauksime, ar socialis
tai pasimokins iš to. Aš tai 
abejoju.

Jaunutis.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.
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NtnvYorko^zfe^/aZliiioi
toli pajūrio stovint ar važiuo
jant, kur jų šviesos hutų ma
tomos iš pajūrio, turi užgesin
ti skaidriąsias šviesas. Privalo 
važiuoti atsargiai, vartojant 
tik parkinimo šviesas.

Prašome Nepamiršti
Šeštadienio Vakaro

Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai — prašome nepamiršti 
dalyvauti Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St., šj šeštadienį, 
birželio 6 d., 7 :30 vai. vakaro. 
Pamatysite gražius krutamus 
paveikslus, išgirsite kalbėtojus 
aiškinant šių dienu svarbius 
įvykius ir prie progos linksmai 
praleisite laiką besivaišindami 
skaniu užkandžiu ir alučiu, 
įžanga visiems veltui. Wil% 
liamsburgo lietuviai ruošia šį 
vakarą, apšvietos reikalu. Ti
kimės, kad ateidami į svetai
nę, pakviesite savo kaimynus 
ir pažįstamus kaitų dalyvauti.

Rengimo Komisija.

Sulaikė Mirties Troko 
Draiverį

Policija pereito sekmadie
nio rytą sulaikė 21 metų jau
nuolį Victor Montalbano, 758 
Elton Ave., Bronx, kaltinant 
jį buvus vairuotoju mirties 
troko, kuris užvažiavęs ant 
šaligatvio 155th St., pereitą 
šeštadienį, mirtinai suvažinėjo 
3 moteris, sėdėjusias prie na
mų.

Montalbano aiškinosi teisė-

Dalyvaukite Pasitari
me Birželio 3-čią!

TURĖSIME PASIRUOŠTI DALYVAVIMUI “NEW YORK 
CITY AT WAR” DEMONSTRACIJOJ

New Yorko miestas, su kooperacija visų gyventojų, ruošia
si milžiniškai demonstracijai birželio 13-tą. Galinga demon
stracija parodys priešams, kad Amerikos žmonės vieningai 
išstoja sumušti hitlerizmą ir visą fašistinę Ašį. Ji paakstins ir 
padrąsins draugus į našesnį darbą ir pergalę.

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuviai taipgi dalyvau
sime. Turime dalyvauti garbingai. Bet kaip? Ir čia jau reikia 
minties ir darbo ne vieno asmens, net vienos kurios grupės, bet 
reikalinga visų tuomi suinteresuotų organizacijų ir asmenų 
talkos tinkamai suplanuoti ir energingai pasiruošti.

Tam tikslui yra šaukiamas visų Brooklyn© ir apylinkės lie
tuvių organizacijų atstovų ir veikėju pasitarimas trečiadienį 
(šį vakarą), birželio 3-čią, 8 v. v., 419 Lorimer St., Brooklyne.

Nuoširdžiai yra kviečiami:
LDS kuopų, apskrities ir Centro atstovai.
Literatūros Draugijos kuopų, apskrities ir Centro atstovai.
Moterų Kliubo valdyba ir veikėjos.
Meno Sąjungos veikėjai.
Aido Choro atstovai.
Great Necko organizacijų atstovai.
Martino Liuterio Draugystės veikėjai.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo veikėjai.
Švento Jurgio Draugijos veikėjai.
Lietuvių Amalgameitų Skyriaus veikėjai.
Kitų organizacijų, draugijų, bei kliubų veikėjai.
Laikas labai trumpas, o dalykas svarbus. Todėl prašome vi

sus dalyvauti. Būkit laiku!
Laikinasis Komitetas.

Tarpe Lietuvių Susivedė
jui, kad troką jis buvęs daug 
anksčiau palikęs garadžiuje 
ir nesąs kaltu nei atsakomin- 
gu už nelaimę. Jį sulaikė po 
$2,500 kaucijos iki kvotimo.

Ta Vėliava Niekad 
Neatrodė Gražiau

Taip pareiškė braukdama 
ašaras Mi's. Etta Shiber, 64 
metų newyorkiete, viena iš 
908 sugrįžusių iš Europos šve
dų laivu Drottningholm kartu 
su Amerikos respublikų diplo
matais ir korespondentais.

Mrs. Shiber buvo nacių nu
teista mirtin Paryžiuje. Pas
kui mirties nuosprendis pa
keista trim metais kalėjimo. 
Ji mūs šalies valdžios buvo 
sugrąžinta Amerikon įkaitais 
už Johanna Hofmann, buvu
sią plaukų grąžintoją ant lai
vo Bremen, Jungtinėse Valsti
jose nuteistą, kaipo nacių šni
pę.

Jai, Kaip Berlyne, Taip 
Ir New Yorke

• Margaret Erichsen, Ameri
kos ambasados Berlyne tar
nautojų dvimetė dukrelė, bė
ginėjo ką tik pribuvusio iš 
Europos laivo Drottningholm 
prieplaukoj ir kiekvieną moti
nos sutiktą pažįstamą atsaliu- 
tavo su “Heil.” — Ji turėjo 
vokietę auklę ir ji matydavo 
Berlyne visus heiliuojant, tad 
ji ir įgavo šį paprotį. Kad nors 
ji greit atprastų, — aiškinosi 
įraudus motina.

Frank Vaitkus, ridgewood- 
ietis, laikinai buvo nuvykęs 
darbui į Cambridge, Mass. 
Ten jį, kaipo gerą mašinistą, 
pasiuntė jo darbdaviai, kad 
pataisytų mašinas, kurios ne- 
siduodančios suvaldyti vieti
niams mašinistams.

Ozoneparkietis Ernest S. 
Graunas neseniai tapo pakel
tas į kapitono laipsnį.

Brooklyniečiuose lank ėsi 
Paulina Mataitis iš Easton, 
Pa.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė 

(Candy Store), su trim kambariais 
užpakalyje. Pardavimo kaina priei
nama. Antrašas: 223-03 Hempstead 
Ave., Queens Village, (arti Belmont 
Park), L. L, N. Y. (129-132)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina, arba jauna 

moteris dirbti kaipo patarnautoja 
prie stalų (waitress). Prašome 
krieptis pas: James Coffee Shop, 
2528 Atlantic. Ave., Brooklyn, N. Y.

(129-131)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Pereitą sekmadienį Mas- 
petho lietuvių bažnyčioje at
laikė pirmąsias mišias naujas 
lietuvis k u n i gas Edvardas 
Nedzinskas.

Lietuvės mezgėjos lenkty- 
niuoja su virš šimtu kitų mez
gėjų grupių visame didžiame 
New Yorke. Jos sako, jeigu ir 
nesukirstume kitų, tai lenkty
niavimu aprengsime daugiau 
kovotojų prieš hitlerininkus, 
tuos mūsų tautos neprietelius.

Eastnewyorkieciai K. ir K. 
Dumbliai apvaikščiojo savo 
vedybinio gyvenimo 35 metų 
sukaktį. 

• • •
Birželio 2-ros vakarą baigė 

pirmosios pagalbos kursą gru
pė lietuvių merginų - moterų, 
sumobilizuota dėka Apšvietos 
Kliubo pastangoms. Geras 
darbas atlikta.

Pabaltijos keturių tautų, or
ganizacijos — lietuviai, lat
viai, estai ir suomiai — ruošia 
šaunų pikniką Yonkerse šio 
mėnesio 14-tą. Pelną skiria 
Sov. Sąjungos paramai. Visi 
hitlerizmo priešai turėtų pik- 
nikan ruoštis ir kitus kviesti.

ž. R.

Laivynas Paskelbė 
Mirusių Surašą

J. V. Laivyno paskelbtame 
mirusių, dingusių ir sužeistų 
ketvirtame surašė randasi 64 
mirusių, 54 sužeistų, 2,193 
dingusių vardai. Tame surašė, 
tarp mirusių, yra šeši iš New 
Yorko valstijos:

Clark, Louis Crawford. Mo
tina gyvena Roslyne.

O’Gorman, Charles Patrick. 
Sesuo gyvena 359. 44th St., 
Brooklyne.

Stankewicz, Frank, sūnus

Praeitą šeštadienį, gegužės 
30 dieną, susituokė Helen Sho- 
pis (Šiopytė) su John Bendorf. 
Sutuoktuvės įvyko Apreiškimo 
par. bažnyčioj, North 5 St., 
Brooklyne. Po sutuoktuvių po
kylis buvo Liet. Amer. Piliečių 
Kliubo svetainėse. Pamerge 
buvo Alenore Shopis, pabroliu 
John Bendorf, jaunojo brolis.

Svočia ir svotas buvo jau
nosios sesutė Aldona ir Louis 
Trentine, kurių suteiktas tor
tas (keikas) puošė vestuvių 
puotą.

Helen šiopytė yra žinoma 
daugeliui brooklyniečių, nes 
pirmiau gan aktyviai dalyva
vo lietuviškame veikime, taip
gi daug darbavosi Aido Chore 
ir Aido Ensamblyje. Jaunasis 
yra svetimtautis.

Nors yra priprasta, kad po 
sutuoktuvių jaunavedžiai kur 
nors važiuoja medaus mėnesį 
praleisti vienu du, bet šiais ne
ramiais laikais, o ypatingai 
kuomet Suvienytom Tautom 
reikalinga oro jėgų, tai jauna
sis, John Bendorf, kuris dirba 
aeroplanus, Brewster orlaivių 
išdirbystėj, pasilieka savo dar
be ir dirba kuo smarkiausiai 
be sutrukdymo laiko, kad už
baigus šį karą kuo greičiau
siai ir tuomet ramiai šioj lais
voj šalyj gyvenimą tęsti be 
vergijos jungo.

Beje, jo bendradarbiai jį 
pasveikino telegrama ir su 
pradžiai gyvenimo stambia 
attka.

Helena yra duktė Novickų, 
kurie yra Laisvęs skaitytojai, 
džiaugiasi išleisdami savo pas
kutinę dukterį už darbštaus 
jaunikaičio. Pereitą metą išlei
do savo jaunesnę dukterį Al
doną šiemet Helen. Novickai 
ir Helen gyvena 85-12 96th 
Street, Richmond Hill, o da
bar jaunoji Helen persikels 
kur tai į Long Islandą.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo ir geros klo
ties. U. B.
-----------------------------------------) 
Jono; tėvas gyvena Main St., 
Peconic.

Stapleton, John Charles, sū
nus Walterio; tėvas gyvena 
564 E. 158th St., Bronx.

Thoman, Ferdinand Lewis, 
sūnus Ferdinando; tėvas gyve
na 564 E. 158th St., Bronx,

Zajowsky, Benjamin, sūnus 
Steven’o; tėvas gyvena 584 E. 
94th St., Brooklyne.

Sužeistų newyorkiečių yra 
7, dingusių 71. Tarpe dingusių 
įskaityta ir iš Conn, taipgi 
New Jersey valstijų.

Miesto Pritemdymui 
Naujos Taisyklės

Vyresnysis generolas T. A. 
Terry, komandierius Antrojo 
Korpuso Srities, kurion įeina 
didysis New Yorkas, Long 
Island, taipgi New Jersęy ir 
Delaware pajūris, išleido nau
jas, labai specifiškas taisyk
les kas liečia daliną pritemdy- 
mą miesto.

Specialiai tyrinėjimai, kaip 
ligšiolinis pritamsinimas pra
vedama, sako armijos viršinin
kai, parodė, kad Manhattane 
jis pravesta geriausia, York- 
villėj blogiau, Bronx per švie
sus, Brooklynas blizga švieso
mis, Queens dar blogiau, o 
Rockaway spinduliuoja švieso
mis “lyg saulėtekis.“

Visa tai nebus toleruojama, 
nes tai yra mirtinga mūsų 
plaukiojantiem laivais. Kad 
kas nors nebūtų laikomas kal
tu dėl nežinojimo, kas daryti, 
išleista specifiškos taisyklės. 
Ir pasakyta, kad jeigu civili
nių įstaigos nepajėgs jas pra
vesti, armija turės įsikišti.

“žmonės negana supranta, 
kad šalis randasi karo,“ pa
reiškė armijos viršininkas Ter
ry.

Patvarkymai
Visos lempos krautuvių lan

guose, atviruose koridoriuose 
ar bile kur, iš kur šviesa sie
kia išlaukį, turi būti prideng
tos neperšviečiamomis medžia
gomis, kad tiesioginiai šviesos 
spinduliai nebūtų iš lauko ma
tomi.

Viso šviesos iš tokių langų 
neturi būti daugiau pusės 
watt’o per ketvirtainę pėdą 
lango ploto.

Visos lauke esančios švie
sinęs ar bile kuriuo būdu ap
šviečiamos skelbimų iškabos 
uždraudžiamos visam karo 
laikui.

Stiprumas šviesų trafikui, 
apsaugai ar darbams lauke, 
kaip kad lodavimui laivų, tu
ri būti sumažintas iki mini
mum, būtiniausio tos rūšies 
darbui.

Apšvietimui parkinimo lo
tų, žaismaviečių ir 1.1, taisyk
lės leidžia bendrą kiekį švie
sos ketvirtadalį watt’o per 
ketvirtainę pėdą; viena atski
ra lempa negali turėti dau
giau 100 watt’u.

Automobilistai bile kur ne-

Dėl šviesų namuose taipgi 
yra permainų. Pirma buvo sa
kyta uždengti langus tik pra
dedant 15-tu aukštu. Naujose 
taisyklėse aukštai neišskiria
mi. Sakoma, kad visi langai 
(neskiriant aukšto) turi būti 
užlaidomis ar kitu kokiu būdu 
taip sutvarkyti, kad joks tie
sioginis šviesos spindulys ne
pasiektų išlaukiu. Kad nerei
kėtų langus visai uždangsty
tus laikyti, taisyklėse sakoma, 
kad kambariuose lempos kiek
viena privalo būti individua
liai apdangstytos išvengimui 
jų šviesų ar atspindžių atsimu
šimo tiesiog į langus.

Bonų Kampanija
Visas miestas — jo valdiš- 

i kos įstaigos, privatiški bizniai, 
fabrikai, taipgi visuomeniškos 
įstaigos ir organizacijos — 
rengiasi karo bonų ir štampų 
pirkimo - pardavimo kampani
jai.

Bonų - štampų kampanija 
prasidės milžiniška “Amerika 
Kare“ demonstracija birželio 
13-tą. O pradedant 14-ta ir 
iki 24-tos birželio bus po vi
są miestą, įvairiausiais bū
dais, nepraleidžiant nei ma
žiausio kampelio, aplankoma 
kiekvienas gyventojas ir kal
binama pasižadėti įvesdinti 
dešimtą dalį savo uždarbio 
pirkimui karo stampų-bonų.

Amerikos valdžia tuomi no
ri išaiškinti žmonėms, kaip 
svarbu yra bonus pirkti regu
liariai, kad valdžia turėtų 
nuolatinį įplaukų šaltinį, turė
tų užtikrinimą, kad ji galės 
kuogeriausia aprūpinti savo 
kariuomenę visuose frontuose 
ir kad galės ištesėti savo pa
žadus paramos didvyriškiems 
mūsų šalies talkininkams kare 
prieš barbariškas Ašies govė- 
das.

Kiekvienam aišku, kad ir 
už vis geriausi kovotojai ne
gali nuogu kumščiu atmušti 
moderniškus plieno baisūnus 
karo įrankius, jog mūsų šalies 
ii' mūs talkininkų armijos turi 
būti geriau aprūpintos už prie
šų armijas, kad jas galėtų 
greit ir pasekmingai nukovoti. 
Greitam ir sėkmingam nuka
riavime glūdi mūsų laisvė, mū
sų ateities gerovė. Ir dar svar
biau — tame glūdi išgelbėji
mas, sutaupymas nuo pražū
ties milijonų žmonių.

Tai tam toji bonų ir štam
pų pirkimo-pardavimo kampa
nija.

Lietuvių organizacijos ir at
skiri asmenys dabar turi pri
vilegiją ir pareigą parodyti 
savo pasiryžimą gynime savo 
naujos tėvynės Amerikos. Pa
dėkite savo organizacijoms 
sėkmingai pravesti bonų-stam- 
pų pardavimo kampaniją. Pir
kite bonus patys ir pakalbin
kite kitus pirkti.

Menama, kad jeigu ši liuos- 
norio taupinimo kampanija 
gerai pavyks, valdžiai nerei
kės leisti įstatymo išskaityti 
tiesiog iš algos nuošimčius pir
kimui bonų.

MIRĖ
Jonas Ramonas, 59 m. am

žiaus, gyveno po N. 116 Lynch 
St., Brooklyne, mirė gegužės 
31 d., Beth Moses ligoninėj. 
Laidotuvės įvyks birželio 4 d., 
10 vai. ryto, šv. Traicės (Holy 
Trinity) kapinėse.. Kūnas pa
šarvotas namuose, po virš mi
nėtu antrašu.

Paliko nuliūdimo dukterį 
Agnes ir du sūnus Joseph ir 
Vincent. Laidotuvių pareigom 
rūpinasi J. Garšvos laidotuvių 
biuras.

Lietuvių Kuro Kompanija '
Įsigykite žiemai anglių, nes i rudeni bus sunkus ! 

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

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. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

i:

Blokas nuo Hewes St. cleveiterio stoties.

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

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

S
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LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN
■j

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENĖ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS_____

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa-
< komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 

figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.
394 BROADWAY (Jj 331 DIVISION AVE.

;; TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y. ”

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Štai 
adresa«.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyne
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