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Nelabai seniai katalikų 
spaudoje buvo smarkiai kal
bama apie tai, kad reikėtų 
parinkti aukų ir pasiųsti lietu
viams Sovietų Sąjungoje. Bet 
kai dabar yra renkamos dova
nos ir siunčiamos, tai ta spau
da staiga nutilo.

Kodėl ? Kodėl katalikai ne
galėtų prisidėti prie to gra
žaus, žmoniško darbo?

Mes kviečiame. Padėkite 
lietuvių tautai kovoti prieš na
cių vergiją. Pasiųskite dovanų 
tiems jauniems lietuvių tautos 
sūnams, kurie randasi Raudo
nosios Armijos eilėse ir taip 
didvyriškai atsižymi šitoje vi
sos žmonijos kovoje prieš bar
barizmą.

I

O, tiesa, ir jų—tarybininkų 
—spauda rašo prieš nacius. 
Bet kaip ir kiek? Naujienos 
suteikia įdomų pavyzdį. Štai 
aš paėmiau Naujienų birželio 
8 dienos numerį. Ten radau 
dvi špaltas prieš nacius, o ke
turias špaltas prieš Sovietų Są
jungą.

Kai jos rašo prieš nacius, 
tai visai “džentelmeniškai,” o 
kai atidaro burną prieš Sovie
tus, tai tartum iš gausybės ra
go verčiasi keiksmai ir melai.

Amerika prieš 
riauja, o Sovietai 
talkininkai.

II

nacius ka- 
yra mūsų

New Yor-Birželio 7 dieną 
ko didžiausioje svetainėje — 
New Madison Square Garden 
—įvyko masinis susirinkimas. 
Dvidešimt tūkstančių, žmonių 
sausakimšai užpildė svetainę, 
o apie penkiolika tūkstančių 
nebegalėjo sutilpti.

Tai buvo susirinkimas gyni
mui negrų teisių. Susirinkime 
dalyvavo ir baltveidžių masė.

IĮ

Komercinė spauda stebisi, 
kad tiek daug žmonių dalyva
vo. Jinai nemanė, kad šis 
klausimas toks opus.

Kova už pilnas ir lygias tei
ses negrams turi būti laimėta. 
Visokia diskriminacija turi bū
ti nušluota.

Diskriminacija yra fašizmas.
į 
į Sakoma, kas nori mušti, tai 

ir lazdą susiranda. Taip apie 
Komintemo likvidaciją. Nepa
tiko tūliems elementams, kai 
Kominternas gyvavo, barasi 
dabar, kai Kominternas tapo 
likviduotas. ‘

Barasi ant Stalino, ant So
vietų Sąjungos, ant komunistų 
ir jų prietelių.

V-

Tiems elementams neįtiksi. 
Neigi, mums atrodo, komunis
tai tikisi jiems kada nors įtikt.

Bet kas nuoširdžiai šį klau
simą nori rišti, tas negali ne
pripažinti to fakto, kad likvi
davimas Komintemo išmušė iš 
nacių rankų tą baubą, kuriuo- 
mi jie baugino, ir pasekmin
gai baugino, daugelį žmonių. 
Tuo budu 
deda prie 
nių Tautų 
nimo.

Tai svarbiausia. Tai vienin
telis reikalas. Tas pateisina 
Komintemo prezidiumo žygį.

Karo laimėjimas šiandien 
yra viskas. Ant to aukuro jo
kia auka nėra per didelė ar
ba per brangi.
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likvidavimas prisi- 
glaudesnio Jungti- 
veikimo ir sugyve-

Stalinas Komintemo nelik
vidavo. Jis nebuvo joks Ko- 
minterno savininkas arba bo
sas. Prezidiumas, vadovauja
mas Dimitrovo, pasiūlė likvi
duoti, o įvairios partijos 
gyrė. Viskas buvo atlikta 
mokratiškai.

Tiktai Hitlerio agentai
ką bando suversti ant Stalino 
galvos.

už
de-

vis-

t

Anglijos lėktuvai nuskan
dino nacių laivų su krovi
niais ties Holandija.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

GALINGI TALKININKU ORO ŽYGIAI PRIEŠ FAŠISTU AŠĮ 
TALKININKAI UŽIMI JAP TREČIĄ ITALUOS SALA 
Anglai ir Amerikiečiai Galį AMERIKIEČIAI NEKIRTO Amerikos Bombanešiai Smo-

Veržtis į Didžiąsias Italų 
Salas, Siciliją ir Sardiniją

ge Bremenui ir Kirliui: 
Anglai Triuškino Bochumą

šiaur. Afrika, birž. 14.— 
Vakar karinis anglų laivas 
naikintuvas be tolesnio pa
sipriešinimo iš fašistų pu
sės užėmė Italijos salą Li- 
nosą, 25 mylios j šiaurių 
rytus nuo ką tik užimtos 
truputį didesnės salos Lam- 
pedusos. Talkininkai paėmė 
Lampedusą tuoj aus po 
stambesnės salos Pantelleri- 
jos.

Linosoj anglai suėmė vi
sus ten rastus 140 italų ka
reivių ir jūreivių.

Menama, jog kai oro 
veiksmais anglai ir ameri
kiečiai gana “paminkštins” 
didžiąsias Italijos salas Si
ciliją ir Sardiniją, tai siųs 
savo armiją į jas.

Iš Pantellerijos į Siciliją 
yra 60 mylių, o iš Bizertės 
(Tunisijoj) — 155 mylios.

t

Jungtinių Tautų Vėliavų Dienoj 
Chinai ir Francūzai Sveikina
Amerikų, Angliju ir Sovietus

Chungking.— Vyriausias 
Chinijos komandierius 
Chiang Kai-shek birž. 13, 
išvakarėse Jungtinių Tau
tų Vėliavų Dienos ir Ame
rikos Vėliavos Dienos, pa
siuntė sveikinimus prez. 
Roose veltui, Anglijos mini- 
steriui pirmininkui Chur- 
chillui ir Sovietų premjerui 
Stalinui.

Rooseveltui Chiang Kai- 
shek sako: “Jungtinės Tau
tos dabar veikia vienin
giau, negu bet kada... Mes 
pareiškiame gilią pagarbą 
drąsiai, tolimatančiai tam
stos vadovybei ir kovin
goms jūsų ginkluotoms jė
goms, kurios šauniais lai
mėjimais Rytuose ir Vaka
ruose taip žymiai artina ga
lutinosios pergalės dieną;”

Sveikindamas Churchillą, 
Chiang Kai - shek pager
bia “ n e a 11 a i d ų pasi
ryžimą ir nepalenkiamą 
dvasią, su kuria jis 
(Churchillas) vadovauja 
karinėms savo jėgoms viso
se karo srityse.... Šaunūs 
Anglijos ginklų laimėjimai 
veda linkui besąlyginio mū
sų priešų pasiūgimo,” sa
ko Chiang Kai-shek.

O telegramoje Stalinui jis 
pareiškia: “Puikūs Raudo
nosios Armijos laimėjimai 
įkvepiančioje tamstos va
dovybėje labai daug prisi
deda prie galutinos Jungti
nių Tautų pergalės... Artė
ja diena, kuomet patvari ir 
nepermaldoma J u n g t inių 
Tautų stiprybė galutinai 
parblokš užpuolikų tau
tas.”

Francūzų Sveikinimai 
šiaur. Afrika, birž. 14. 

Tik dviejų mylių vandens 
ruožtas teskiria Siciliją nuo 
pietinės Italijos.

Neoficialiai skaičiuoja
ma, kad fašistai Sicilijoj 
turi bent vieną nacių divizi
ją ir iki 10 divizijų italų ka
riuomenės. Sicilijos pakran
tės esančios gana drūčiai 
aptvirtintos.

Sardinija guli už 140 my
lių į šiaurius nuo Bizertės.

Italai Fašistai Bijo Greito 
Įsiveržimo

Romos radijas pranešė, 
jog fašistų partijos direkto
rius įspėjo, kad gręsiąs tuo- 
jautinis talkininkų įsiverži
mas. Jis įvedė griežtesnius 
gyventojams suvaržymus ir 
sako, kad turį būti pašalin
ti visi bereikalingi svetim
taučiai.

Minėdamas Jungtinių Tau
tų Vėliavų Dieną, generolas 
Charles de Gaulle, Kovo- 

(Tąsa 5-me pus.)

VISŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ VĖ
LIAVOS WASHINGTONE

Washington, birž. 14. — 
Pirmadienį, bendroje Ame
rikos ir Jungtinių Tautų 
Vėliavų Dienoje, buvo iš
kelta visų Jungtinių Tautų 
vėliavos: Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos, Chi- 
nijos ir kitų.

ŽEMES DREBĖJIMAI 
JAPONIJOS SRITY J

New York. — Fordhamo 
Universiteto seismografas 
(žemės drebėjimus žymįs 
instrumentas) sekmadienį 
rodė, jog įvyko keli smar
kūs žemės drebėjimai už 
6,800 mylių nuo New Yor- 
ko linkui Japonijos.

“Jeigu žemės drebėjimai 
palietė pačios Japonijos sa
las, tai turėjo padaryt mil
žiniškų nuostolių,” sako St. 
Louiso Universiteto seismo
grafo specialistai.

Nacis Padėjo Japonam 
Užpult Perlų Uostą

Washington. —- Nacis J. 
B. O. Kuehn Honolulu mie
ste buvo nusmerktas mirt 
už tai, kad padėjo japonam 
prisiruošt atakuot ir užpult 
Perlų Uostą. Paskui mirties 
bausmė jam pakeista 50 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. , i

WASHINGTON, birž. 13. — Laivyno departmento 
pranešimas:

Didieji ir vidutiniai Jungtinių Valstijų bombanešiai 
ir lėktuvai kovotojai penkis kartus ataka
vo japonų įrengimus Kiškoj, vakariniuose Aleu- 
tuose; pataikė į svarbiausią japonų kariuomenės sto
vyklą, į lėktuvų aikštę ir bombardavo bei apšaudė 
priešų valtis prieplaukoje.

Birž. 10 naktį didieji Amerikos bombanešiai ir tor
pediniai lėktuvai atakavo japonų pozicijas ir sukėlė 
gaisrus Buin srityje (Saliamono salyne).

Birželio 12-tą dieną Jungtinių Valstijų lėktuvai 
kovotojai užpuolė apie 40 ar 50 japonų lėktuvų 
arti Russell salų (Saliamono salyne). Buvo nušau
ta žemyn 25 japonų Zero lėktuvai kovotojai; tur
būt, sunaikinta ir dar aštuoni kiti priešų lėktu
vai. Amerikiečiai neteko šešių lėktuvų, bet. visi 
mūsų lakūnai, apart dviejų, tapo išgelbėti.

LONDON, birž. 14. — Specialis Maskvos radijo pra
nešimas sakė:

Ęirž. 12 naktį dideli būriai toli-skrendančių sovieti
nių bombanešių atakavo vokiečių geležinkelių mazgus 
Gomelį, Brianską ir Karačevo geležinkelio stotį.

Sovietų bombanešiai sėkmingai atakavo suburtus 
priešų traukinius ir amunicijos sandėlius. Mūsų lakū
nai pastebėjo daugiau kaip 100 savo sukeltų gaisrų, su 
kuriais kartu įvyko nepaprastai smarkūs sprogimai.

Du mūsų lėktuvai negrįžo.
Maskvos Radijo Pranešimas sekmadienį:

Per savaitę pasibaigusią birž. 12 d. buvo sunaikinta 
548 vokiečių lėktuvai per kautynes ore, ugnim iš mū
sų priešlėktuvinių kanuolių ir pačiose priešų orlaivių 
stovyklose.

Be to, sovietinės oro jėgos sunaikino bei sužalojo di
delį skaičių vokiečių lėktuvų per naktines atakas prieš 
nacių lėktuvų stovyklas birž. 7, 9, 11 ir 12 d. Tuo pačiu 
laikotarpiu mes netekome 153 lėktuvų.

Sovietų lėktuvai nuskandino vieną vokiečių trans
porto laivą ir vieną žvalgybos laivą Barents Jūroje 
(šiaurėje). O Juodojoje Jūroje taip pat buvo nuskandin
tas vienas priešų transporto laivas.

(Per paskutines šešias savaites sovietinės jėgos su
naikino 3,319 hitlerininkų lėktuvų.)

SOVIETAI SUNAIKINO 
548 NACIŲ LĖKTUVUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
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Raudonarmiečiai Atėmė Anglai Organizuoja Jė-
Iš Nacių Keturias Ap

gyventas Vietas
Maskva, birž. 14. — Su

stiprinti Raudonosios Ar
mijos žvalgai atėmė iš vo
kiečių keturias apgyventas 
vieta Oriolo fronte ir pada
rė priešams skaudžių nuos
tolių.

Sutartinai su talkininkais 
Sovietų Lakūnai Pliekia 

Vokiečius
London, birž. 14. — Jung

tinių Tautų karininkai Lon
done sako, jog Sovietų oro 
laivynas, matyt, tiksliai su
derina didžiuosius dabarti
nius savo žygius su afneri- 
kiečių ir anglų lėktuvų žy
giais prieš Vokietiją ir Ita- 
liją. ■ ;' i I'

Associated Press, ameri-

gas Tiesioginiam Žy
giam prieš Nacius

London. — Anglija suda
rė taktikinę oro jėgą — tie
sioginiams savo lakūnų 
veiksmams išvien su armi
ja prieš Vokietiją, kaip 
pranešė anglų oro laivyno 
ministerija.

Ši Anglijos lėktuvų jėga 
yra suorganizuota ir išla
vinta tiesioginiai padėti 
kariuomenės veik smams 
ant žemės, pasiremiant įgy
tais Tunisijoje patyrimais.

kiečių žinių agentūra, tei
gia, jog Raudonasis Oro 
Laivynas pasiekė didžios 
galybės, atakuoja priešus 
smarkiau, negu bet kada, ir 
daro sunkių vokiečiam nuo
stolių. . ; , ■ Į.

London, birž. 14. — Šim
tai didžiųjų Amerikos bom- 
banešių triuškino vokiečių 
submarinų stovyklas ir dir- 
byklas Bremeną ir Kielį va
kar dienos laiku ir sunaiki
no daugelį iš nacių lėktu
vų, kurie mėgino pastoti ke
lią amerikiniams bombinin- 
kams.

Pulkai nacių lėktuvų ko
votojų ir didelis skaičius 
priešlėktuvinių kanuolių į- 
nirtusiai gynė tuos svarbius 
vokiečių karo centrus. A- 
merikiečiai neteko 26-šių 
keturmotorinių bombane- 
šių.

Bet amerikinės bombos 
padarė tiek daug žalos prie
šams, jog amerikiečių nuo
stoliai yra laikomi ne per- 
dideliais.

Amerikos lėktuvai kovo
tojai nušovė žemyn penkis 
nacių lėktuvus į jūrą ties 
Anglija, o savo prarado du 
lėktuvus. 1

Jungtinių Valstijų bom
banešiai vėl pleškino dvi fa
šistų lėktuvų aikštes rytinė
je dalyje Sicilijos salos; su
naikino kiekį priešų lėktuvų 

ir per kauty- 
numušė že- 

Ašies

ant žemės
nes ore
myn dar aštuonis 
lėktuvus. Amerikos lakūnai 
taipgi atakavo italų prie-

Žmonės Nepakęs Diktatorių Gene
rolų Valdžios, Sako Išlaisvinti 

Komunistai F r ano. Seimo A tstovai
Alžyras. — New Yorko 

Times korespondento bevie- 
linis pranešimas savo laik
raščiui sako, jog manifes
tas 26-šių išlaisvintų komu
nistų, Francijos seimo at
stovų, “įneša šiurkštaus, 
bet sveiko senso į šiandieni
nius politinius francūzų 
ginčus.”

Šie komunistai, francūzų 
seimo nariai, buvo įkalinti 
Francijos ministerio pirmi
ninko Ed. Daladiero. Šie
met kovo mėnesį juos pa- 
liuosavo generolas Giraud, 
f r a n c ū zų komandierius 
Šiaurinėje Afrikoje.

Savo manifeste jie aš
triai kritikuoja dabartinį 
Francūzų Komitetą Tautai 
Laisvinti, kad jis nevykdo 
iškilmingų savo prižadų.

Komunistai seimo atsto
vai smerkia už tai ir gene
rolą Giraudą ir gen. de 
Gaulle’ą, K o v o j a n čiųjų 
Francūzų vadą.

Šių komunistų manifes
tas pareiškia, jog generolai 
de Gaulle ir Giraud taip 
įsigalėjo, kad gali sudaryti 
pavojų Francijos Respubli
kai atsisteigti. O iš dabarti
nių vaidų tarp Giraudo ir 
de Gaulle gali kilti pilietinis 
karas ir vieno kurio gene-
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plaukas ir kitus karinius 
punktus Sicilijoj. • >

Anglų lėktuvai bombar
davo svarbųjį Sicilijos uos
to miestą Messiną ir kitus 
taikinius ir taipgi atakavo 
priešų laivus Graikijos sri 
tyje.

Iš visų čia minimų veik
smų negrįžo tik vienas tal
kininkų lėktuvas.

Naktį iš. sekmadienio į 
pirmadienį Anglijos lėktu
vai vėl bombardavo kari
nius miestus Ruhr srityje, 
vakarinėje Vokietijoje. An
glų lakūnai taipgi torpeda- 
vo du vokiečių laivus su 
kroviniais ties Holandija ir 
sužalojo keturis karinius 
priešų laivukus — palydo- • 
vus.
SUPLEŠKINO ŠIMTUS 
AŠIES LĖKTUVŲ ANT 

ŽEMĖS
_ Diena pirmiau Amerikos 
ir Anglijos lėktuvai sudauš 
žė bei sudegino 150 iki 200 
vokiečių - italų lėktuvų pa
čiose jų stovyklose Sicilijoj, 
didžiojoj Italijos saloj. O 
anglų bombanešiai tuo pa
čiu laiku triųškiųo Bochu- 
mą ir kitus karo fabrikų 
centrus vakarinėje Vokieti
joje, iš kur negrįžo 24 Ang
lijos lėktuvai.

rolo karinė partija pasi 
grobt valdžią į savo ran 
kas.

(Tąsa 5-am pusi.)

5,250 Torų Bombų Nu 
mesta Vokietijon per 

48 Valandas
London, birž. 14. —Pra

dedant nuo praeito šešta
dienio nakties, anglai ir a- 
merikiečiai lakūnai per 48 
valandas numetė 5,250 tonų 
bombų į karinius Vokietijos 
miestus ir uostus.

Amerikos bombininkai 
paleido 1,250 tonų bombų 
į Wilhelmshaveną ir Kielį, 
į Bremeną ir Cuxhaveną, 
šiaur-vakarinėje Vokietijo
je. Paskutiniu žygiu ame
rikiečiai nušovė žemyn ir 
bent 20 nacių lėktuvų kovo
tojų.

Miniomis bėga persigan
dę vokiečiai iš bombarduo-, 
tų Duesseldorfo ir Duis- 
burgo miestų. Vieni sumiši
me bėgdami iš Duesseldorfo 
į Duisburgą, susitinka ke
lyje su kitais panikoje bė
gančiais priešingon pusėn— 
iš Duisburgo į Duesseldor-
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priešą pUbla. Iš Spšlį^himo pčfėitd 
pHė užptitifldib.

Ir ne tik, ids švdi’bū. Svarbu ir tas, 
kdip pabrėžia Sovietų Spauda, kad. tos 
beridros vienų dietų ,pastangos pUikiai 
Jrhdė, kaip gražiai gali tos dtd šalys su- 
gyyėriti ir beridradarbiduti. Tas šUgyVO- 
niftias ir bendradarbiavimas tūri Hūši- 
tęsti į pokarinį laikotarpį. Tai yra troš
kimas visų, kuriė trokšta pb šio karo ma
tyti pasaulyje pastovią taiką.

Po karo ne tik taikos palaikymas bUs

Hitleriniai Melai Apie Tikinčiųjų 
Padėtį Tarybų Lietuvoj ir Tikrovė

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

Act of March 3, 1879.

Švedijos Neutralitetas
Švedija oficialiai nekariauja. Ji skel

biasi neutrališka šalimi. Jos vyriausybei 
vadovauja ponai socialdemokratai —ma
tyt, naujienietiško - keleiviško tipo. 0 
kiek pas tuos mūsų naujieniečius ir ke- 
leiviečius yra šiam kare neutrališkumo, 
žino jau kiekvienas. Jeigu jie vieną žo
delį išstena prieš fašistinę Ašį, tai dešim
tį prieš Jungtines Tautas.

Panašiai elgiasi Švedijos valdovai. 
Apart atviro paskėlbihio karo Sovietų 
Sąjungai, jie jau yra padarę viską, kas 
galima, Hitlerio naudai.

Sovietų žurnalas “Karas ir Darbinin
kų Klasė” birželio 5 d. padarė prieš šve
dus septynius kaltinimus. Žurnalas įro
dė, kad Švedija seniai sulaužė neutrali
tetą, kad jinai padeda Hitleriui.

Birželio 11 dieną United P’ress pranė- 
ša iš Stockholmo, kad šitie Sbviėtų kal
tinimai labai sujaudino Švedijos žmones. 
Jie mano, kad tie kaltinimai paveiks 
Amerikos žmonių opiniją apie Švedijos 
“heutrališkumą” šiame kare. Tai Švedi
jos valdžios užsienio reikalų ministeri
jos atstovas padaręs ilgą ir “rimtą” pst- 
reiškimą. Jis užginčijąs Sovietų užmeti
mus, nes, girdi, jie “persūdyti”. Bet Šve
dijos valdžia prisipažįsta, kad jinai lei
do per savo teritoriją gabenti vokiečių 
armiją prieš Sdvietus, tačiau, girdi, tai 
buvo “tiktai vieną syk” it 1941 metais. 
Be to, girdi, buvo perleista tiktai viena 
vokiečių divizija.

Tai toks ponų socialdemokratų nėu- 
trališkumas šiuo reikalu.

Maistą ir amuniciją taipgi Švedija lei
dus vokiečiams, gabenti per jos terito
riją, bet tai buvę leista “apribotai”. Be 
to, nebuvę leistą vokiečiams patiems 
traukinius lydėti. Vadinasi, Švedijos val
džia pati parūpino traukiniams apsau
gą! Tai irgi “neutrališkumo” pavyzdys...

Sovietai kaltino, kad Švedijos valdžia 
leidus naciams rekrutuoti Švedijoj armi
jas. Švedijos valdžia sako, jog tai esanti 
netiesa, nes, girdi, “tiktai nedidelis skai
čius savanorių įstojo armijon kariauti 
prięš Sovietus.” Vadinasi, prisipažįsta, 
kad leido naciams, verbuoti švedus ka
rui. Jeigu tokių idijotų, kurie stotų na
ciams’talkon teatsirado tiėdaūg; tai jaū 
ne Švedijos valdžios kaltė. Ji norėjo pa
dėti naciams, bet žmonės jos neklausė.

Metine Sukaktis Didelių Bendrų
Pastangą

Suėjo, visi metai nuo to laiko, kai Ame
rikoje lankėsi Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų komisaras Molotovas. Metai 
huo to laiko, kai čiohai buvo pasirašyta 
tarpe AiriėrikOs ir Sovietų Sąjungos taip 
vadinania “lend-lease” Sutartis. Pagal tą 
siltartį, ftiūsų vyriausybė pasižadėjo 

teikti. Sovietam ginklų ir amunicijos, 
kaip yra teikiama Ahglijai ir Chinijai.

Washingtone ir Maskvoje ši svarbi 
sukaktis buvo labai entuziastiškai atžy
mėta. Apie tą sukaktį daug rašė Sovie
tų laikraščiai “Pravda” ir “Izvestijos”;

Svarbu, kad per ištisus metus netu
rėta jokių hesusipratiriių dėl sutarties 
vykdymo. Nesimato jokių Užmetimų nei 
iŠ vienos kurios pusės. Tai buvo metai 
didėlių bendrų pastangų laimėti karą. 
Tos pastangos apsivdinikavo didžiuliais 
laimėjimais. Ddbar visūr Jungtinės Tau-

everybody VrV Saving ih
tom PAYDAY WAR BONDS

svarbu. Jungtinės Tautos, juk, yrapasi- 
mojusios suorganizuoti pasaulio reika- 
his taip, jog fiūd žemes paviršio išnyk
tų baimė ir alkis. Tam tikslui buvo' su
šaukta sėkminga tarptautinė maisto 

kOriferencija. Amerikos ir Sovietų Są- 
jūrigos sklandus bendradarbiavimas už
tikrins pastangas prašalinti baimę ir al
kį. ____________

Liaudis Pavėlavo
Dabar jau pradeda paaiškėti Argenti

nos padėtis. Šis militaristų perversmas, 
vadovaujamas generolų Rawson ir Ra
mirez, buvo reakcinės klikos pasiskubi- 
nimaš užbėgti Argentinos žmonėms už 
ūkių. Paaiški, kad Argentinos Kongreso 
dauguma, kuri buvo priešinga preziden
to Castillo prdnaciškai valdžiai, rimtai 
ruošėsi prie sukilimo. Tam reikalui spė
kos buvo jaū gana gėrai paruoštos viso
je šalyje.

Armijos vadai tatai užuodė. Jie žino
jo, kad liaudies sukilimas įsteigtų tokią 
valdžią, kuri aiškiai atsistotų Jungtinių 
Tautų pusėn. Todėl jie pasiskubino sa
vo stikilimą pravesti ir prašalinti iš 
kelio prezidentą Castillo. Bet krašto gai
rės pasilieka tos pačios. Generolas Ra
mirez, kuris pasiskyrė save Argentinos 
prezidentu, nežadą nutraukti ryšių su 
Vokietija it Italija, nežada pasukti Ar
gentiną Jūngtinių Tautų keliu. /

Bet rėikia tikėtis, kad ir šis režimas, 
jėigū jis laikysis dabartinės politikos, 
negaUs Argentinos demokratiškos liau
dies pasitikėjimo ir paramos. Prieš jį 
grupUdsis tos pačios jėgos, kurios buvo 
pakilusios prieš Castillo. Gen. Ramirez 
turės nėšdihtis taip, kaip nešdinos Cas- 
tillb. CUstillo pabėgo ptiėŠ Ramirėz, o 
Ramirez turės bėgti prieš liaudies suki
limą. šis generolų putčas tiktai atidėjo 
tikrąjį pbrversmą Argentinoje.

“Zoot-stiit’' Skandalas it Pavojus
Jau tūlas laikąs siaučia ginčai ir tero

ristiniai apsireiškimai Los Angeles ir ki
tuose Pacifiko pakraščio miestuose. Jie 
prasidėjo su susirėmimu jūrininkų ir ka
reivių su jaUnais vyrukais meksikiečiais. 
Kadangi tie, jaunuoliai nešioja tam tik
rus apvalkalus, vadinamus “zdot suit”, 
tai ir visos tos riaušes pavadintos “zdbt- 
suit” riaušėmis. Dalykas pasidarė taip 
įtemptas ir serijoižiŠkas; jog fedėralė val
džia įsimaišė ir veda tyrinėjimą.

Pažangiųjų amėrikiėčių leidžiamas 
Daily Worker iškelia labai svarbius fak
tus apie tas riaušes. Laikraštis Sako, 
kad tai yra nacių agentų darbas pada
linti Amerikos žmones. Prie to, bjauraus 
darbo prisideda Hearsto spauda vaka
ruose. Ji sistematiškai kursto ame- 
rikiečius prieš meksikiečius ateivius. 
Ąpie visus tūos susikirtimus nacių agen
tai skubiai ir dar išpūstai praneša Mek- 
sikon ir į kitus lotynų kraštus. Tikslas 
yra tas šalis sukelti prieš Jungtines Val
stijas.

Mums atrodo, kad Daily Worker gana 
teisingai nurodo ir kitus Amerikoje apsi
reiškimus šiuo laiku, kiiriė yra pavo
jingi ir išplaukia iš tų pačių nacių pasi
darbavimo; Tai paaugus bjauri rasinė ir 
tautinė neapykarita. Atgyja KŪ Klūks 
Klanas prieš riėgrūs. Tai būvb ku-klūks- 
klaniško elembhtb ir nacių agentų pasi
darbavimo režtiltatūs — streikas Detroi
te Packard dirbtuvėje pHėš riegrūs ir 
Mobile, Alabaina, rasiriės riaūšės, taip
gi prieš negrus. Neseniai net Brob'klynė 
vienoj dirbtuvėje buvd kilęš streikas 
prieš negrus. Višur pastebimas anti-se- 
mitizmo paaūgimas. Jeigu paimsime lie
tuvių menševikų ir fašistų spaudą; ten 
rasime pilną anti-semitizmo ir rasinės 
neapykantos prįeš negrus.

Visi šitie piktieji apsireiškimai yra 
nacių inspiruoti. Prieš juos reikia ko
voti. Prieš juoš turi kovoti ne tik val
džia, bet ir žmdhėš. Reikia saugotis, kaip 
kokios ugnies; tų laikraščių bei agitato
rių,- kurie kursto prieš žydus ar neg- 
rds. fteikia pasmerkti tuos, kurie kursto 
amerikiečius prieš meksikiečius arba ki
tus ateivius.

Hitlerinė propaganda, iš
naudodama tą faktą, kad 
Amerikos lietuvių visuome
nė yra menkai informuota 
apie Tarybų Lietuvos gyve
nimą, skleidžia akiplešiš- 
kiausius melus ir prasima
nymus apie tikinčiųjų padė
tį Tarybų Lietuvoje. Hitle
riniai agentai vaizduoja 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bę kaip katalikybės griovė
ją, jie plepa apie bažnyčių 
uždarinėjimą, kryžių lau
žymą ir tikinčiųjų trėmimą 
į Sibirą. Tuos hitlerinės 
propagandos plepalus są
moningai ar nesąmoningai 
kartoja ir kai kurie Ameri
kos lietuvių laikraščiai. Su
prantama todėl, kad kiek
vienam Amerikos lietuviui 
katalikui rūpi išsiaiškinti, 
kokia iš tikrųjų buvo kata
likų padėtis Tarybų Lietu
voje, kokia yra Tarybų Są
jungos vyriausybės pozicija 
tikinčiųjų atžvilgiu?

Kaip žinoma, buržuazinė
je Lietuvoje katalikų baž
nyčia buvo valstybinės re
ligijos padėtyje. Tokią pa
dėtį nebuvo galima laikyti 
normalia tiek visos lietuvių 
tautos, tiek pačių katalikų 
interesų požiūriu. Kai ku
rių valstybinės valdžios 
funkcijų suteikimas bažny
čiai (gimimo, jungtuvių ir 
mirimų aktų ..registracija),> 
visiems privalomas tikybos 
mokymasis mokyklose su
darė purią dirvą nesantai
kai ir konfliktams atsirasti 
tarp tikinčiųjų ir netikin
čiųjų lietuvių tautos sluok
snių.. Mūsų tautos priešai, 
būdami suinteresuoti tuo, 
kad lietuvių jėgos būtų su
skaldytos, stengėsi tuos 
konfliktus gilinti ir plėsti. 
Įvairūs tariamieji katalikų 
“drūugai” — svieto perėjū
nas prof. Eretas, šiandien 
atvirai parodęs savo hit
lerinį veidą, ir kiti — kurs
tė tikinčiuosids kovoti prieš 
tuos, kurie reikalavo refor
mų bažnyčios ir valstybės 
santykių srityje, reikalavi
mą įvesti civilinę metrika
ciją jie demagogiškai vaiz
davo kaip reikalavimą le
galizuoti Lietuvoje paleis
tuvystę ir lytinį ištvirkimą. 
Iš kitos pusės, laisvamanių 
skraiste prisidengę hitleri
niai agentai šlykščiais ti
kinčiųjų jausmų užgaulioji
mais provokūodavo inciden
tus ir ekscesus. Ir todėl vi
siškai riėatsitiktiiiiš yra tas 
faktas, kad tuo mėtų, kada 
lietuvių tautai grėsė mirti
nas hitlerinės agresijos pa
vojus, kada padėtis įsak
miai reikalavo atidėti į šalį 
visa tai, kas gali skaldyti 
mūsų tautą ir burti visas 
jėgas gyvybiniams tautos

Rasti Vt. NlU&fcA 
interesams ginti, Lietuvos 
buržuazinėje Spaudoje buvo 
aistringai ginčijamasi —a- 
pie tai, reikalinga ar nerei
kalinga įvesti... civilinę met
rikaciją.

Be abejojimo, parodant 
pakankamai geros valios 
tiėk iš tikinčiųjų, tiek iš ne
tikinčiųjų pusės, visus tuos 
konfliktus buvo galima lai
kinai pašalinti, tačiau no
rint likviduoti pačius tų 
kbnf liktų šaltinius, reikėjo 
pertvarkyti bažnyčios ir 
valstybės santykius. Tai bu
vo aišku ne tiktai netikin
tiesiems. Tai suprato ir 
daugelis katalikų. Net kai 
kurie kunigai, pav., kun. Ja
kas, kėlė klausimą apie rei
kalingumą pertvarkyti baž
nyčios ir valstybės santy
kius Lietuvoje taip, kaip 
tai yra padaryta daugelyje 
kitų valstybių, t. .y. atskirti 
bažnyčią nuo valstybės. To
kia reforma ir buvę pra
vesta Liaudies Vyriausy
bės, Lietuvai dar nesant 
tarybine respublika. Tąja 
reforma buvo pašalinta vie
na rimčiausių jų kliūčių, 
trukdančių lietuvių tautos 
vienybei įgyvendinti.

Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teisinė padėtis buvo ap
spręsta Lietuvos Tarybų 
Sbcialistines Respublikos 

Konstitucijoje. LTSR Kons
titucija patikrino visiems 
Tarybų Lietuvės piliečiams 
sąžinės laisvę, t. y. tikėjimo 
ir netikėjimo laisvę. Tarybų 
Lietuvos įstatymai leido ti
kintiesiems vienytis į tiky
bines bendruomenes, rinkti 
lėšas tikihčiųjų tarpe baž
nyčios ir dvasiški jos išlai
kymui, leido visiems tikin
tiesiems atlikinėti religines 
apeigas taip, kaip to reika
lavo jų tikybiniai nuosta
tai. Į vidujinius bažnyčios 
tvarkymosi reikalus tary
bų valdžia visai nesikišo. 
Atsižvelgdama į tikinčiųjų 
reikalus, tarybų valdžia di
džiųjų katalikiškų švenčių 
dienas — Kalėdas ir Vely
kas — paskelbė nedarbo 
dienomis. Nustatydama de
mokratiškiausiais princi
pais pagrįstą visuomeninę 
santvarką Lietuvoje, tarybų 
Valdžia nėrūšiavo piliečių į 
tikinčiubSius ir netikinčiūb- 
sius. Viešajame gyvenime 
tikintieji naudojosi tomis 
pacibmis tėisėihis ir laisvė
mis, kaip ir visi kiti Tary
bų Lietuvos piliečiai. Kaip 
ir visi piliečiai, tikintieji, 
jų tarpe ir dvasininkai, tu
rėjo aktyvias ir pasyvias 
rinkimų teises į visus tary
binius organus. Tarybų 
valdžia patikrino plačiau
sias galimybes pasireikšti 
naujosios socialistinės Lie

tuvos statyboje kiekvienam 
lietuviui, neklausdama, ar 
jis tiki, ar netiki į Dievą. 
Tiktai įžūlūs melagiai gali 
neigti tą faktą, kad Tarybų 
Lietuvoje daug žinomų ir į- 
takingų katalikų dirbo at
sakingą valstybinį darbą. 
Pripažindama antireliginės 
propagandos laisvę Lietu
voje, . tarybų valdžia griež
čiausiai smerkė bet kuriuos 
mėginimus prievarta pri
mesti tikintiesiems mate
rialistinę pasaulėžiūrą, o ty
čiojimąsi iš tikinčiųjų jau
smų, trukdymą atlikinėti 
tikintiesiems ju tikybines 
apeigas laikė baustinu nu
sikaltimu ir už tai baudė, 
kaip už chuliganizmo pasi
reiškimą.

O tokių chuliganizmo pa
sireiškimų tikrai būta. 1941 
m. pradžioje čia vienur, čia 
kitur iš nakties buvo ran
dami nupiauti kryžiai ka
puose, sulaužyti “smuike
liai” pakelėse, išdaužyti 
koplytėlių langai. Tyrinę-

vykių (kapų išniekinimą 
žvinglių valse., Tauragės 
apskr.) buvo sulaikytas Mi
siūnas Petras, Smetbrios 
laikais kelis kartus baustas 
už chuliganizmą. Misiūiias 
tardomas prisipažino, kad 
kapus išniekino jis drauge 
dviem kitais chuliganais. 
Juos pakurstė tai padaryti 
tūlas Jesulaitis, Smetonos 
laikais tarnavęs pasienio 
policijoje, ir už tai davęs 
jiems po pusbonkę degti
nės. Jesulaitis sulaikytas 
pradžioje gynėsi, bet kitų 
nusikaltėlių parodymų pri
spirtas pagaliau prisipaži
no, kad jis tikrai pakurstęs 
minėtus chuliganus išnie
kinti kapus. Tardymo davi
niais buvo nustatyta, kad 
Jesulaitis 1935 m., tarnau
damas pasienio policijoje, 
buvo užverbuotas Gestapo 
agentu. Ryšius su Gestapo 
jis palaikė ir po Smetonos 
valdžios nuvertimo. 1940 m. 
pabaigoje jis gavo iš Gesta
po nurodymą organizuoti 
įvairiose Žemaitijos vieto
se kapų išniekinimą, pa
naudojant tam reikalui į- 
vairius valkatas ir chuli
ganus. Jam taip pat buvo 
duotas nurodymas skleisti 
gandus, kad kapus niekiną

jant vieną pirmųjų tokių į-
—■ .1. ........................ .  ■ ■ - ■—  -

bedieviai - bolševikai.
(Bus daugiau)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

VIDURIAI APGĖDĘ
Drauge gydytojau, malo

nėkite ir man patarti per 
Laisvę. Pabaigoj-kovo mėn. 
man paleido vidurius. Kas 
tai man sakė, kad kietai 
virti kiaušiniai sutvarko 
vidurius. Man nuo jų užsi
darė viduriai, ir net gazai 
nebeišeina. O tų gazų — 
daugybė. Suima skaudet vi
durius net prakaitas muša.

Kaip tiktai pavalgau, tai 
gal už valandos pradeda vi
durius ir šonus skaudėt, 
gerklėj prisivelia seilių. 
Buvau pas gydytoją. Davė 
vaistų ir uždraudė riebalus, 
grietinę ir salotas ir svo
gūnus.. O man nuo salotų 
jausdavosi geriau.

Nuo jo vaistų man nieko 
gera neapsidarė, tik vidu
rius paleidžia. Man leido 
valgyti gerai virtas daržo
ves ir vaisius, po vieną 
kiaušinį ant dienos, liesos 
jautienos ir vištienos.

Aš esu 66 metų amžiaus 
vyras, 5 pėdų ir 10 colių, 
161 svarą. Norėčiau da pa
gyvent ir sulaukt, kada tie 
XX amžiaus žmogžudžiai 
bus sunaikinti ir žeme bus 
apvalyta nuo to bjauraus 
hitlerinio brudo.

Ir kada aš kai pavalgau 
rauginto pieno, tai jaučiuos

Raudonosios. Armijos kovūnai, jjestiijidkdi,' iliir hors Ukrainoje, keliasi per upę 
piiifi pfieŠą. F’dštefeekitc kulkasvaidžius, atsuktus į priešą.

geriau. Lauksiu patarimo 
per mūsų Laisvę. Dėkui iš 
kalno. Manau, kad mano or
ganizme yra kokių trūku- 
hui. . (■ . ..

Atsakymas.
Taip atrodo, Drauge. 66 

metų žmogui visas organiz
mas jau nebetas. Jums, be 
abejo, netvarka yra ne vien 
tik viduriuose, nors vidu
riuose ji ėmė žymiau pasi
reikšti.

Vidurių plėvės jau nebe- 
tos; — nebegamina pakan
kamai virškinamųjų sunkų, 
tai maistas taip gerai ne- 
persimala, prarūgsta, gu
zais paeina. Pasidaro men
kesnis kraujas, o nuo to nu
kenčia viso organizmo mi- 
timas.

Nors Jums gydytojas, va
duojantis bendromis tai
syklėmis, ir užgynė, bet 
Jūs vėly vartokite visus 
tuos valgius, kuriuos labai 
mylite ir nuo kurių gėrai 
jaučiatės, žalios daržovės 
gerai, taipgi žali vaisiai, tik 
reikiū vėngti rupiėnos. Tik 
sūnką vartokite, o kas ne- 
susikramto, nerykite, kad 
vidurių nedraskytų.

Valgykite visokį maišytą 
maistą.. Tik gerai kramty
kite ir tik sunką rykite ar
ba labai gerai sukramtytą 
valgį.

To nepakanka. Reikia da 
ir dapildomojo maisto — 
vitaminų. Brewers yeast, 
flavored, granular, Squibb. 
Po šaukštelį su kaupu į sti
klą pieno; 3 kartus kas die
na. Anti-acid pdivders or 
tablets. Jei milteliai, tai po 
šaukštelį po valgio. Arba 
po 2-3 tabletes pb valgio.

Viduriams liuosuoti ne
imkite nieko: nereikės, jei 
mieles vartosite. Tik ret
karčiais galima rriagnezijds 
pieno.

Jei pirksi bonus hitibŪU ir 
viso pasaulio žmbh&ni Htti- 

jtiš MU SWisiW
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B UŽ LIETUVOS LAISVĘ a
JANUTE

Ir kas gi Skiementų kai
me nepažįsta linksmosios 
Janutės? Kai pavasaris si
dabru lūžta baltuose vyš
nių soduose, susirenka, bū
davo, kaimo jaunimas va
karoti. Ilgai aidi mėnesie
noje skardus Janutės juo
kas, vylingai šypsosi mėly
nos akys, kada Povilas, ne
va nuduodamas supykusį, 
šoka su kitomis, o tyras pa
vasario vėjas kedena jos at
verstas auksines garbanas.

Dabar Skiementų kaimas 
seniai jau nebegirdėjo Ja
nutės juoko. Čia šeiminin
kauja vokiečiai. Ir jauni-’ 
mas niekados nebesusiren
ka vakaroti. Dalį kaimo 
jaunuolių vokiški kareiviai 
išginė į miškus, medžių kir
sti, plentų pilti. Dalį išginė 
Vokietijon darbams. Vasa
rą čia bent paukščiai čiu- 
bėjo. Bet štai, atėjo žiema. 
Pilkos trobelės paskendo 
sniege. Pūstelėjo speigus 
žiemos vėjas. Tiktai dide
lės žvaigždės iš aukštojo 
dangaus žiūrėjo į liūdną, iš
tuštintą Skiementų kaimelį.

Tai atsitiko vieną šaltą 
žiemos vakarą, kai žvaigž
dės iš aukšto žiūrėjo į ap
snigtą Skiementų kaimą. 
Sutemo greitai. O sutemo— 
vadinas, renkis eiti miego
ti. Ir Janutė troboje jau bu
vo bebaigianti visus dienos 
darbus ir besirengianti gul
ti, kai į užšąlusį, gėlėtą tro
bos langą kažkas tyliai ke
lis kartus pasibeldė. Janu
tė krūptelėjo. Įsiklausė. 
Beldimas pasikartojo. Tada 
ji užsimetė skarelę ir atsar
giai iškišo galvą pro duris.

— Janute, — išgirdo ji 
pažįstamą vyrišką balsą.

— Ką? — tarė ji pusbal
siu.

— Klausyk, Janute, tu 
vėl turi mums padėti.

— Kuo padėti?— paklau
sė ji.

— Matai... draugas susir
go... Jis mirs, jeigu tu jo 
nepriimsi į šiltą trobą.

Janutė susimąstė. Taip, 
jau ne vieną kartą ji buvo 
padėjusi saviškiams, skie- 
mentiškiams. Jie susispietė 
į kelis partizanų būrelius 
ir siautė visoje apylinkėje, 
neduodami vokiečiams nė 
pasisukti. Bet dabar jos 
uždavinys buvo daug sun
kesnis.

— Na ką, nedrąsu? —pa
klausė jis ir plačiai nusišyp
sojo.

— O ką, manai, kad la
bai drąsu. Juk aš ne didvy
re gimiau. Gerai, vesk tą li
gonį į prieangį.

— Nieko, — tarė parti
zanas, keldamas nuo roge
lių šiltai įvyniotą li
gonį — visi mes ne did
vyriais gimėm, o kai 
reikia, tai žiūrėk kaip 
kaunamės. Žiūrėk ir tu pas 
mus didvyre liksi. Pamaty
si....

Ligonį paslėpė. Janutė nė 
nepastebėjo kas jis toks, o 
paklausti užmiršo. Tiesą 
pasakius, neramiai ji tą 
naktį miegojo. Sulodavo 
šuo kur nors, brakštelėda
vo kas prie durų, Janutė, 
švyst, ir sėdi lovoje. Ilgai 
vartėsi. Sapnavo negerus 
sapnus. Užmigo tik paryčiu, 
antriesiems gaidžiams pra
gydus.

Rytą, vos akis praplėšus, 
ji nuskubėjo kamarėlėn i r 
kaip ji nustebo, pamačiusi 
ligonio patale į ją žiūrin
čias su švelnia šypsena Po
vilo akis.

— O apie tave aš seniai 
jokių žinių neturėjau, —pa
sakė Janutė.

Ir taip ji ėmėsi slaugyti 
partizaną Povilą. Praėjo 
diena ir kita, dingo ir bai
mė. Ji dažnai sėdėdavo prie 
jo patalo ir ilgai ilgai pa
sakodavo jam įvąiriausius 
dalykus.

Bet, štai, apie tai sužino
jo vokiečiai. Jie apsupo tro
belę, norėdami paimti Povi
lą tylomis, kai kaime nie

kas nežinotų. Bet duris jie 
rado užrakintas. Tada jie 
griebėsi gudrumo: jie ap
simetė partizanais.

Išgirdusi tylų beldimąsįį 
langą, Janutė prišoko ir, 
alsavimu atšildžiusi šerkš
ną, pažvelgė pro langą. 
Kažkas ją atbloškė atgal. 
eBt ji nesumišo. Nusimetu
si klumpes, ji šoko į kama
rėlę ir sukrito prie Povilo 
patalo.

— Vokiečiai, — vos išta
rė jos lūpos.

Povilas • pirmiausia iš
traukė paslėptą automatą, 
o tik paskui ėmė rengtis. 
Vokiečiai supratę, kad tro
belėje pajuto jų atvykimą, 
šautuvų buožėmis išdaužę 
trobelės langą, pradėjo 
veržtis trobon. Stirnos vik
rumu Janutė pašoko nuo lo
vos ir puolė į virtuvę. Lan
ge jau kyšojo vokiečio gal
va.

Tuo pat metu ji išgirdo 
trumpą susišaudymą. Pas
kui kažkieno stiprios ran
kos ją tvirtai apglėbė, ji 
išgirdo laužiamo lango 
triukšmą ir, staiga, pajuto 
šaltą lauko orą. Toliau ji 
nieko neatsiminė.

Pabudusi ji pajuto, kad 
kažkas vikriai tvarsto jos 
ranką ir šildo ją šiltu alsa
vimu. Ji apsidairė ir staiga 
sukliko. Tolumoje, baltose 
pusnyse raudonai liepsnojo 
gaisras. Tai buvo Skiemen
tų pusėje.

— Nurimk, Janute,'—ta
rė pasilenkęs Povilas. — 
Tvirtai laikykis neštuvuose. 
O, taip. Na, o dabar eisime.

— Kur? — paklausė ji 
silpnu balsu.-

— Į naują gyvenimą. Pas 
partizanus.

Jis užsimetė ant peties 
automatą, paėmė savo naš
tą ir sulinkęs nubrido pus
nimis į mišką.

E. Mieželaitis.

Didžiausias lietuvių pik
nikas Brooklyne bus Lais
vės piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Klashus Clinton 
Park, Maspeth, N. Y.

LAIŠKAI
Gerbiami draugai!
Nepersenai gavau blan

ką su paraginimu parinkti 
aukų dėl pasveikinimo ko
votojų už Lietuvos laisvę. 
•Taigi tam tikslui prisiunčiu 
money orderį $16.00, už
kuriuos nupirkite kokių do
vanų, kas jūsų manymu 
reikalingiausia. Vardus au
kotojų pagarsinkit Laisvėj, 
nes to reikalavo aukotajai. 
Būčiau parinkęs • ir dau
giau, bet kaip sakėt, kad 
skubus reikalas, ant 21 no
rite pasiųsti širdingiausius 
sveikinimus ir pundelių su 
dovanom, tai tuom kart už
teks.

Spaudžiu jūsų dešinę, ve
lydamas daug gerų linkėji
mų, už sumanymą pasiųsti 
dovanų kovotojams.

Draugiškai,
K. Mikolaitis,
Baltimore, Md.

Gerb. Draugai: Čionai 
prisiunčiu 5 dolerių čekį dėl 
pundelių. Malonėkite pada
linti sekamai: 3 doleriai dėl 
lietuvių raudonarmiečių ir 
2 doleriai dėl raudonarmie
čių vaikučių. Šita dovana 
yra nuo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 10 kuopos. 
Sekretorius J. Yesadaviče, 

New Kensington, Pa.

Gerb. Pundelių/ Vajaus 
Komitetas: — šiuomi pri
siunčiu čekį sumoje $55.00 
—$33 Lietuviams Raudon
armiečiams, o $22 vaiku
čiams. Prašome vardus vi
sų paskelbti Laisvėje. Ačiū. 

• Didelis kreditas priklau
so Pundelių Vajaus Komi
teto iždininkei draugei F. 
Pakalniškienei už greitą pa
kvitavimą prisiuntimų.

Draugiškai,
J. K. Na Valinskienė, 

Binghamton, N. Y.

PIKNIKAS SU GRAŽIA DAINŲ PROGRAMA 
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys.

Sekmadienį, Birželio 20 June
VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, Division Ave. CRANFORD, N. J.

Pradžia 12 valandą dieną Įžanga 40 centų —įskaitant taksus

Programa susidės iš dainų ir prakalbų. Dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir Aido Choras iš 
Brooklyno. šokiai tęsis visą popietį prie geros orkestros ir populiarės muzikos

D. M. ŠOLOMSKAS 
» I

Literatūros Darugijos Centro Sekretorius, Sakys Prakalbą

Sukanka Dveji Metai Kaip Rudieji Žverys-
Naciai Užpuolė ir Pavergė Lietuvą

'KALBĖTOJAS NURODYS LIETUVOS LIAUDIES KANČIAS NA
CIŲ PRIESPAUDOJE. JIS TAIPGI NURODYS KAIP IR KADA LIE
TUVA BUS IŠLAISVINTA Iš NACIŲ PRIESPAUDOS. * \

GĖRIMŲ IR VALGIŲ BUS IKI SOTIES.
Būkite visi šiame dideliame piknike -:- Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Brooklyn, Jersey City, Bayonnės, ir Elizabeth geriausia važiuoti Central Railroad of New Jersey. Traukiniai išeina, 
pradedant feru, nuo Liberty St., N. Y. C. ir reikia važiuoti į Garwood, N. J. Pirmas ir geriausias traukinys nuo Liberty Street — 
12:15 P. M. Kiti du vėliau — 3:00 ir 4:00. Ima tik apie 45 minutes nuvažiuoti.

I CRANFORD ir gerai važiuoti, tik kiek toliau į pikniko vietą nueiti, bet į Cranfordą daugiau traukinių: 11:00 A. M., 12:15 P. M., 
1:30 P. M., 2:30 P. M., 3:00 P. M.

Visi aukščiau minėti traukiniai taipgi geri iš Jersey City, Bayonne, Elizabethport, ir kitų paeiliui miestelių, tik biskutį vėliau, negu 
nuo Liberty Street.

Nuo Garwood stoties reikia eiti iki Centre St., Centre Streetu eiti iki North Ave., North Ave. — iki Cedar St., Cedar St. — iki 
Brookside Pl., Brookside Pl. — iki Division Ave. Paėjus apie porą blokų Division Ave., rasis pikniko vieta. s

Atvažiavus ant Cranford stoties, reikia eiti į vakarus 22-28 Highway iki Cedar St.; po tiesiai, Cedar Streetu eiti iki Division Ave. 
ir suktis po kairei, kur btis pikniko vieta.

Busais iš Newarko reikia važiuoti No. 47-49. Iš ELIZABETHO—busas 47 nuo Broad Street ir East Jersey Street. Ir reikia va
žiuoti iki Garwood gelžkelio stoties, o iš ten eiti keliais, kaip aukščiau nurodyta dėl gelžkeliu atvažiavusių.

Dėlei Sveikinimų Rinkimo
Jau pradedame gauti atgal blankas su pasveikinimais, 

ir aukomis lietuvių tautos kovotojams. Jau turime 
draugų, gražiai pasidarbavusių tam tikslui. Labai šir
dingai ačiū jiems visiems.

Bet pasveikinimų rinkėjus prašome vieno dalyko, bū
tent, pasistengti pririnkti pilnas blankas ir pasirašyti 
savo vardą ir pavardę kaipo rinkėjo. Kai kurios blankos 
sugrįžo tik pusiau ar dar mažiau pririnktos. Kaip jau bu
vom sakę, kad tos blankos bus sudėtos į vieną didelę kny
gą ir pasiųstos Lietuvos vyriausybei. Po karo ta knyga 
bus padėta atminčiai į laisvos Lietuvos muziejų Vilniuje. 
Ne taip jau gražiai atrodys nepilnos blankos.

Nors tai sentimentalis dalykas, bet mums atrodo svar
bu, kad pasveikinimų rinkėjų parašai būtų originalūs, jų 
pačių pasirašyti ant tų blankų. Todėl visi rinkėjai pasi
rašykite tam tikslui pažymėtoj vietoje.

Pasveikinimų rinkimo neatidėliokite, tuojau imkitės 
už darbo. Sugrąžinimui blankų laikas dar nenustatytas. 
Žiūrėsime, kaip seksis pasveikinimų rinkimo vajus ir ne
užilgo pranešime rinkėjams, kada tos blankos turi būti
nai pasiekti komitetą, tai yra, būti sugrąžintos su para
šais ir aukomis.

Dabar puiki proga tuos pasveikinimus rinkti. Dabar 
sueina du metai nuo nacių pavergimo Lietuvos. Dabar 
ateina patys aštriausi mūšiai tarpe kruvinųjų barbarų 
fašistų ir Jungtinių Tautų. Gal ši vasara bus sprendžia
moji karo vasara. Mes turime nuoširdžiai pasveikinti 
lietuvius raudonarmiečius, kurie taip didvyriškai daly
vauja mūšiuose prieš tuos barbarus. Mes turime pasiųs
ti jiems dovanų. Lai jie žino, kad mes Amerikos lietu
viai stovime su jais ir juos remiame!

Kurie negavote blankų, bet norėtumėte pasidarbuoti, 
tuojau kreipkitės pas mus ir jas gausite.

Talkon! Į darbą!
Pundelių Vajaus Komitetas,

' 4119; Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Iš Evakuotųjų Lietuvių 
Gyvenimo

MOTERYS RODO DARBO 
PAVYZDĮ

Bronė Narbutienė ir Jad
vyga Kolinienė Lietuvoje 
buvo žemės ūkio darbinin
kės. Kai vokiški grobikai 
įsiveržė niokoti jų gimto
sios žemės maitintojos, liki
mas abi jas suvedė tolimoje 
Kirovo srityje. Juodvi susi
tiko viename kolchoze. Ir 
našioji kolchozo žemė liko 
jų žeme maitintoja, virto 
kovos frontu, kuriamė jos 
pasiryžo kovoti prieš vokiš
kus grobikus. Jos dirbo 
n e si gailėdamos nei jė

gų, nei triūso, pritaiky- 
damos visą savo paty
rimą ir mokėjimą. Ir ne 
užilgo jos pasidarė gerbia
mos kolchozo darbininkės.« 
Šiandien visas kolchozas ne 
be reikalo didžiuojasi savo 
puikiomis stachanovietėmis, 
Brone Narbutiene ir Jad
vyga Koliniene, nes jos pa-’ 
daro po 3 ir po 4 normas 
per dieną.

Viktorija Valiokienė ank
sčiau dirbo Kauno stiklo 
fabrike. Karas ją atvedė į 
Kirovą. Ji stojo dirbti į N 
metalo fabriką. Greitai pa

keitusi specialybę, Valiokie
nė pradėjo spartinti savo 
gamybą ir šiandien jau pa
daro 130% normos.

Tegul vyrai narsiai kovo
ja prieš vokiškus grobikus 
frontų ugnyje. Moterys bus 
geriausios jų talkininkės 
darbo fronte.

M. Vasiliauskaite

STACHANOVIETĖS
Atsižymėjusių Kirgizijos 

stachanoviečių tarpe gar
bingą vietą užima lietuviai. 
Štai Frunze j e, N. fabrike, 
dirba lietuvis Vladas Luko
šius. Vidutiniai per mėne
sį jis išdirba 234% normos. 
Ilgesnį laiką dirbdamas 
fabrike, puikiai išmokęs ir 
pažinęs mašinas, Lukošius 
padarė keletą patobulinimų. 
Vertingiausias —tai grąž
to patobulinimas. Už puikų 
darbą drg. Lukošius apdo
vanotas pinigine premija.

Prie dizelio atsižymėjo 
lietuvis darbininkas Kazys 
Gavrilkevičius. Jo kruopš
čios ir darbščios rankos pa
gamina puikius, aukštos ko
kybės gaminius.

Frunzės srityje lietuviai 
pasižymi ir kaip geri žemės 
ūkio darbininkai. Budiono 
vardo kolchoze dirbančios 
lietuvės, Viktė Aly tai tė ir 
Magdė Makarevičiūtė 
dirba iki 200% normos. Abi 
jos apdovanotos premijo
mis.

Taip Kirgizijoje gyveną 
lietuviai kala pergalę prieš 
fašistinius plėšikus.

P. Šklėrius. *
“Tarybų Lietuva”

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Tu sakei man, brangusis, kad niekad 
Neišskirs mūs nė grabo lenta.
Aš rašau tau — ir popieriaus lapas — 
Tartum įkapių drobė balta.
Vadinau tave mylimu, mielu, 
Vadinai mane savo žmona.
Kam aš skųsiuos šią rūsčią ją naktį, 
Jei nei tau, o gyvybė mana?
Gali būt, mano sielvartą juodą 
Širdis tavo iš tolo pajus, 
Jeigu vėjas vakaris nuneš tau 
Mano laiško mažus skutelius.
Nepažintum manęs, o brangusis, 
Jei netyčia sutiktum mane!. 
Tu manytumei šmėklą išvydęs 
Neramiam ir skausmingam sapne.
Tolimoj ir tamsioj Vokietijoj
Vos pilka ima aušti diena,
Aš jau stoviu prie fabriko staklių, 
Vos gyva, sumušta, alkana.
Mano motina mirė nelaisvėj.
Broliai grumias su priešu miškuos. » 
Kas mane, vargšę silpną našlaitę, 
Suramins, ir priglaus, ir paguos?
Štai, miegu, aš, ant žemės parkritus, — 
Mane dengia padangė gili.
Lietuva man vaidenas per sapną, 
Gaudžia, ošia miškai jos žali.

’Aš svajoju mūs tolimą kraštą, 
Drungną vėją, upes ir žvaigždes.
Jos užgeso man, bet tavo akys 
Manyje niekados neužges.

Laiškas iš Vokietijos
Antanas Venclova

D. M. ŠOLOMSKAS

Iš Hillside važiuokite Green Flyer busu į Garwood. — Automobilistai važiuokite 22-28 Highway į Garwood.

Aš žinau — tu toli, ten, kur kaujas 
Raudonieji pulkai ugnyje.
Laukia jūsų išvargus gimtinė, 
Laukiu jūsų ir aš draug su ja.
Kai ant žemės aš padedu galvą, 
Iškankintą juodųjų minčių, 
Išgirstu toly dundančius žingsnius, 
Jūsų pergalę greitą jaučiu.
Tik greičiau, tik greičiau, mylimasis!
Juk žinai — su tavim aš kartu, 
Kada kelią per kraują ir ugnį 
Skini durtuvu, automatu.
Tavo gerą ir tolimą veidą 
Šilta, mylinti glostys ranka, 
Kada priešui už panieką mano 
Užmokėsi tu švino kulka.
Tu sakei man, brangusis, kad niekad 
Neišskirs mūs nė kapas tamsus. 
Nugalėsiu vergovę ir mirtį, 
Iškentėsiu aš smūgius visus,
Jeigu jausiu, kad tu kaip didvyris 
Ugnyje, dundesy geležies 
Išvaduoti mūs gimtojo krašto 
Ir atkeršyti priešui veržies.
Tu už ašaras mano atkeršyt 
Ir už panieką priešui turi, 
Kada sprendžiamon eisi atakon, 
Mylimasis, narsusis kary!
Ir kada susitiksim laimėję,
Taip tave apkabinsiu tada, 
Kad jau niekad, o mylimas, mielas, 
Neišskirs mūs nė grabo lenta.



Ketvirtas Puslapis Antradienis, birželio
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Markso Teorija Gyvenimo Praktikoje

(Tąsa)
— Tamsta pati, poniute, chalda, kar

vė tamsta, leisk tamstai pasakyti.
Aš klausiau šitų barnių, kaip muzikos, 

širdis degė iš nuoskaudos ir dėkingumo 
Natalijai, sunku buvo sulaikyti ašaras.

Paskui į pakraigę palengva užlipo 
laiptais šeimininkas, atsisėdo šalia ma
nęs ir tarė, taisydamasis plaukus:

— Ką, Pieškovai, nesiseka tau?
Aš tylom nusigręžiau nuo jo.
—O vis dėlto tu bjauriai koliojies, — 

tęsė jis, o aš jam tyliai pareiškiau:
— Kai atsikelsiu — išeisiu iš jūsų...
Jis pasėdėjo, patylėjo, sukdamas pa- 

pierosą, ir, įdėmiai žiūrėdamas į jo galą, 
tyliai pasakė:

— Ką gi, tavo dalykas! Tu jau nebe 
mažas, pats žiūrėk, kaip tau geriau ...

Ir išėjo. Kaip visuomet — aš gailėjau 
jo.

Ketvirtą dieną po šito — aš išėjau iš 
namų. Aš labai norėjau atsisveikinti su 
Karaliene Margo, bet neturėjau drąsos 
užeiti pas ją, ir, prisipažinsiu, aš lau
kiau, kad ji pati mane pasišauktų.

Atsisveikindamas su mergaite, aš pa
prašiau :

— Pasakyk mamai, kad aš esu labai 
jai dėkingas, labai! Pasakysi?

— Pasakysiu, — prižadėjo ji, malo
niai šypsodamosi. — Sudieu ligi ryto
jaus, taip?

Aš sutikau ją po dvidešimties metų, 
ištekėjusią už karininko-žandaro..,.

XI.
Aš ir vėl — indų plovėjas, “Permės” 

garlaivyje, baltame, kaip gulbė, erdva
me ir greitame. Dabar aš gaunu septy
nis rublius mėnesiui, mano pareigos — 
padėti virėjams.

Bufetininkas, apvalus ir pasipūtęs, 
plikas, kaip sviedinys; laikydamas ran
kas už nugaros, jis ištisas' dienas sun
kiai vaikščioja po denį, lyg meitėlis kar
štą dieną, jieškodamas paunksnės. Bu
fete švyti jo žmona, įžengusi penktojon 
metų dešimtin, graži, bet suglamžyta, 
taip nusipudravusi, kad net byra nuo 
skruostų ant skaisčių drabužių baltos 
lipšnios dulkelės.

Virtuvėje karaliauja brangus virėjas 
Jonas, Meškiuku pramintas, mažutis, 
pilnutėlis, vanagiška nosimi ir pašaipio
mis akimis. — Jis dabita, dėvi krak
molytas apykakles, kasdien skutasi, jo 
skruostai mėlyni, tamsūs ūsai aukštyn 
užriesti; jis tuomel raito ūsus apkepu
siais raudonais pirštais, ir vis žiūri į 
mažutį, apvalų kišeninį veidrodėlį.

Įdomiausias žmogus garlaivyje—peč- 
kurys Jokūbas Šumovas, plačių pečių vy

ras. Jo buka nosis plokščia, lyg kastu* 
vas, meškiškos akutės paslėptos po tan
kiais ančiakiais, skruostai apžėlę smul
kučiais plaukeliais, panašiais į balų sa
manas, o galvos plaukai taip susivėlę, 
kad jis vargiai beįkiša į juos savo krei
vus pirštus.

Jis gudriai lošia kortomis iš pinigų ir 
stebina mane savo rajumu; kaip alkanas 
šuo, jis nuolatos trinasi prie virtuvės, 
kame gauna mėsos gabalų ir kaulų, o 
vakarais geria su Meškiuku arbatą ir 
pasakoja apie save nuostabias istorijas.

Iš mažens jis buvo Riazanės miesto 
kerdžiaus padėjėju, paskui pakeleivis 
vienuolis nusiviliojo jį į vienuolyną; ten 
jis išbuvo ketverius metus.

— Ir verta buvo man pasilikti vienuo
liu, juoda Dievo žvaigžde, — kalbėdavo 
jis, — bet atėjo į mūsų vienuolyną mal
dininke iš Penzos, — tokia įdomi, juo
kinga, na, ir sutrikdė mano ramybę: 
koks tu gražus, J$oks stiprus, o aš, sako, 
dora našlė, vieniša, kad tu apsiimtumei 
pas mane kiemsargiu, aš, sako, turiu 
nuosavą namelį ir prekiauju paukščių 
pūkais ir plunksnomis. ..

— Gera-ai, ji mane — kiemsargiu, o 
aš pas ją :— meilužiu, ir naudojausi jos 
gėrybėmis bent trejus metus...

— Drąsiai meluoji, — pertraukia jį 
Meškiukas, rūpestingai žiūrėdamas į 
spuogelius ant savo nosies. — Jeigu už 
melą mokėtų pinigus, — tūkstančius tu
rėtumei !

Jokūbas kramto, net jo plaukuotos au
sys kruta; išklausęs virėjo pastabą, jis 
tęsia:

— Buvo ji už mane vyresnė, ėmiau aš 
ja bodėtis, man pasidarė ilgu, ir susidė
jau aš su jos dukterėčia, o ji sužinojo 
apie tai ir išvarė mane iš namų ...

— Čia tau toks atlyginimas, kad ge
resnio ir nebereikia, — gražiai ir sklan
džiai sako jam virėjas.

Pečkurys tęsia, įsidėjęs už dantų cu
kraus gabalėlį:

— Pasivalkiojęs kurį laiką be darbo, 
sutikau aš senelį vaikštiką, ir išvaikščio
jome mes su juo visą žemę: į Balkanų 
kalnus buvome nuvykę, pas pačius tur
kus, taipogi pas rumunus, pas graikus, 
visokius austrijokus—visas tautas apė
jome, vienur —nupirksi, kitur — par
duosi .. .

— O vogėte? — rimtai klausia virė
jas.

— Senelis — nė trupučio! Ir man pa
sakė: svetimoje žemėje būk teisingas, 
čia, girdi, tokia tvarka, kad dėl niekų 
galvą nusuks. Vogti aš — teisybė — mė
ginau, bet tiktai — nekaip išėjo: suma
niau ąš pirklio arklį išvesti iš kiemo, na 

(Bus daugiau)

Ateiviai Gali Gauti Senatvės Pensijas 
New Yorko Valstijoje

Balandžio 14 d., guberna
torius Thomas E. Dewey, pa
sirašė bilių, kuris duoda tei
sę ateiviams, New Yorko vals
tijos gyventojams, gauti se
natvės pensijas ir teikia pa
galbą akliems, šis įstatymas 
yra labai svarbus, nes dau
giau kaip ketvirta dalis Jung
tinių Valstijų .ateivių gyvena 
New Yorko vgflstijoj.

Gubernatoriaus Dewey Pa
tvirtinimo Pranešimas

šis naujas įstatymas nebus 
Sunkenybė taksų mokėtojams. 
Kaip gubernatorius Dewey 
įrodė, ne apsunkins, bet pa
lengvins jų taksų naštą. Seka
mas gubernatoriams, praneši
mas yra įdomus:

“Šis bilius teikia, pirmu 
kartu, pašalpą senatvei ir pa
galbą akliems gyventojams 
Valstijos, kurie yra ateiviai. 
Ligi šiol, tokia pagalba po So
cial Welfare Įstatymu, lietė 
Vien tik piliečius. Jis užbaigia 
nepateisinamą skirstymą tarpe 
piliečių ir ateivių kas link pa
šalpos.

“Šis pakeitimas įstatymo 
kainuos valstijai mažiau negu, 
jei pakeitimas nebūtų padary
tas. Federaliai pinigai suma
žins pašalpą valstijai.

“Asmenys, kuriems pagalba 
būtinai reikalinga, turi ją gau

ti, nepaisant ar piliečiai ar ne 
piliečiai.”
Aplikantas, Pilietis ar Ateivis, 

Turi Sutikti su Sekamais 
Reikalavimais

Būti tinkamu gauti senat
vės pensiją New Yorko valsti
joj, aplikantas privalo būti 65 
m. amžiaus arba daugiau, ku
ris iš dalies arba pilnai negali 
save užsilaikyti, ir neprivalo 
turėti giminių, kurie gali jį 
užlaikyti, ir kurie pagal pa
tvarkymą New York Poor 
Law atsakingi už jo užlaiky
mą. *

Aplikantas turi gyventi 
New Yorko valstijoje nors 
penkis metus iš devynių metų 
prieš padavimą aplikacijos dėl 
senatvės pensijos, ir paskuti
nis metas paskirto laiko turi 
būti praleistas New Yorko 
valstijoj. Seni asmenys, kurie 
yra įnamiai įstaigų arba ku
rie dėl fizinio arba protinio, 
trūkumo privalo būti įstaigo
se, negali gauti senatvės pen
sijos. Kiekvienas aplikantas 
dėl senatvės pensijos, ar tai 
pilietis ar ateivis, turi sutikti 
su šiais patvarkymais.

Valstijoj, Kurios Duoda 
Pensijas Ateiviams

Skaitlius , valstijų, kurios 
duoda senatvės pensijas atei
viams, kurie sutinka su reika-

lavimais, vis auga. Pagal Ame
rican Association for Social 
Security, net 21 valstija birže
lio 1 d., davė pensijas atei
viams, ir galimas daiktas, kad 
ir kitos valstijos, apart New 
Yorko suliberalizuos savo pen
sijos įstatymą. Dauguma šių 
valstijų, raportas parodo, yra 
pietuose, kur yra labai mažai 
svetimšalių, naturalizuotų ar
ba ateivių. •

Sekamos valstijos duoda se
natvės pensijas ateiviams: 
Alabama, Arkansas, Georgia, 
Idaho, Kansas, Louisiana, Mi
chigan, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, New Me- 
xiko, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, So. Dakota, Ten
nessee, Utah, Virginia, Wash
ington ir West Virginia, šešios 
valstijos, kurios duos senatvės 
pensijas ateiviams, kurie gy
vena ilgą laiką Jungt. Vals
tijose, ir kiek laiko, yra seka
mos: Iowa, 25 metus; Minne
sota 25 metus; North Caroli
na 10 metų (ir ‘‘pirmas po- 
pieras”) ; North Dakota, 30 
metų (penki iš jų nepertrau
kiamai ir prieš pat padavimą 
aplikacijos); Rhode Island j.0 
metų; Wyoming 15 metų,.

FLIS-—Common Council

Šį metą, kovo 14 d., lygiai 
suėjo šešiasdešimts metų nuo 
K. Markso mirties; to geni
jaus, kuris nutiesė pamatus 
naujam gyvenimui. Paskelbus 
jam savo filozofinę teoriją, se
nas pasaulis pasipurtė ir laips
niškai pradėjo gaišti, o sun
kaus darbo žmonės pradėjo 
plaukti it upeliai į vieną jū
rą — komunizmą.

Birželio 6 d. Bostone įvyko 
devynių tautų sąskridis. Turiu 
pasakyti, jog pergyvenau pu
sę šimto metų ir nemačiau to
kio dailaus, įspūdingo ir nuo
širdaus parengimo, kaip šis. 
Puošni viešbučio salė, pusė po 
dviejų, buvo pilna publikos. 
Estrados uždangoms prasiglė- 
bus, dugne jos, baltai, gelto
nai ir mėlinai išbraižytas žem- 
lapis, o skersai juodoms žings
ninėmis raidėmis simbolizavo 
U.S.S.R. Tyrokalbis komenta
torius Robertas Rosaler (jau
nuolis), pareiškė, jog šis pa
rengimas sušauktas per Rus
sian War Relief. Vėliaus jis 
perstatė atskirai, prieš kiek
vienos tautos programos pil
dymą jų geografinius, kultū
rinius, tautinius faktus ir 
reikšmę Sovietų Sąjungoj, žo
džiu sakant, jis nušvietė visą 
Sovietinės Sąjungos padangę.

Programą atidarė Birutė 
Ramoškaitė, s u d a i n uodama 
Amerikos Himną. Kažin kodėl 
jos vardas nebuvo įdėtas į pro
gramą, tai kitataučiai nei ne
žinojo, kas ji per viena. Po 
jai sekė atskiros tautos.

Rusai
Rusų Choras, vadovaujamas 

klebono Chepeleff, sudainavo 
tris dainas: religinę, žuvu
sioms karžygiams ir liaudies 
dainą. Reikia pasakyti, jog 
choras labai gerai išlavintas ir 
turi gerų balsų. Už vis geriau
siai publikai patiko, tai cho
rui dainuojant, profesijonalas 
šokikas mikliai pašoko “bič- 
ką.” Balalaikų, Orkestrą, ku
ri susidėjo iš paaugusių jau
nuolių sugrojo kelis gabalė
lius vykusiai. Mišri rusų-ukrai- 
niečių šokikų grupė, tiesiog 
stebino publiką.

U kraipai
Marija Dmytryshyn, sudai

navo porą liaudies dainelių. Ji 
dainavo labai laisvai, bet per 
nuogai; be judesio ir gestų. 
Toki menkniekiai, apgenėja 
patį meną. Po jos sekė dra
ma, vaizduojanti partizanus. 
Aišku, nebūnant scenerijų, 
sunku ka ir atvaizduoti.

Žydai
Pirmiausia žydų choras su

dainavo vieną dainą, kuri su
žavėjo visą publiką. Choristai 
veteranai - žilagalviai. Antrą 
dainą dainuojant choras pu
siau prasiskyrė, išsirikiuoda
mas dviem eilėmis skersai es
tradą, viduryj pasirodė tra- 
gedinis vaizdas. Iš karto sun
ku buvo atspėti, kas ten bu
vo : piešinys, skulptūros tvari
nys, ar kas kitas, bet vėliau 
paaiškėjo, jog tai artistų po
zas. žiūrint į estradą, *į vaka
rus, kairioj pusėj, vyras žings
nio žargoj, tiesiąją koją pri
lenkęs ir ant jos nusviręs, tie- 
sėsės rankos drūtai kumščią 
suspaudęs, ant kairiojo šono, 
augštelnika, negyva moteris

guli, jis per pažastis su kai
re ranka laiko ją. šis aktas 
atvaizdavo, kaip žydai bėga 
nuo hitlerininkų, nepalikdami 
jiems nei savo mylimų lavo
nų ir su pagieža iškėlę kumš
tį ketina atkeršyti fašistams. 
Į tiesiąją pusę, tai yra, į ry
tus, kitas vaizdas. Vyras išba
dėjęs, nuskuręs, ištiesęs ranką 
maldauja raudonarmiečio, o 
tas su šypsena teikia pagalbą, 
gi jo moteris laiko vaikutį apie 
septynių metų amžiaus, kuris 
viena koja priklaupęs ir kar
tu nuostabiai žiūri į raudonar
mietį. šis aktas vaizduoja, kad 
žydų tauta įbauginta, niekur 
prieglaudos negali surasti, tik 
mato viltį raudonarmietyje, jo 
maldauja, bet juk nežino, gal 
ir šis taip pasielgs, kaip na
ciai, bet nustebo, jog Sovietai 
juos priėmė su džiaugsmu. Ar
tistai pozą išlaikė apie dešimt 
minučių iki choras atidainavo 
keršto dainą prieš nacius ir 
padėką Sovietams. Per tą lai
ką artistai be galo nuvargo, 
kad net pradėjo drebėti.

Bežiūrint į šią tragingą sce
ną žiūrovų veidais pradėjo 
riedėti ašaros ir visi tankiau 
pradėjo alsuoti. Nereikia aiš
kinti, kas įstūmė į šią baisiau
sią tragediją žydų tautą. Jo
kios gamtos nelaimės: ligos, 
epidemijos ir net juodoji cho
lera, tiek neišpjovė žydų tau
tos žmonių, ‘kiek vokiečių, na
ciai ! ii-Lenkai

Lenkų merginų trupė pašo
ko : Mazurka ir Krakowiaka. 
Nors lenkų tauta, palyginus, 
didelė, bet šiame parengime 
pasirodė biedna. O biedna to
dėl, kad lenkų kunigai eina' 
tuo pat keliu, kuriuo eina lie
tuviški Prunskiai.

Lietuviai
Pirmiausiai pasirodė Birutė 

Ramoškaitė. Ją publika pasi
tiko ne taip jau karštai, bet 
jos skardus sidabrinis, balsas, 
laisva, aukšta orientacija prieš 
publiką, neigi galėjo neužka
riauti klausovų, o labiausia 
publika ją pagerbė už tai, kad 
ji padarė dainų vertimą — 
paaiškindama jų prasmę. Tre
čią dainą sudainavus, ji taip 
įpuolė publikai į “glėbį,” jog 
niekas jos nenorėjo paleisti— 
priversdami dar vieną sudai
nuoti. šalia manęs kitatautės 
sėdėjo ir tarpe savęs kalbėjo: 
“Aa! kaip aš ją myliu!” Ra
moškaitė šio sąskridžio buvo 
žvaigždė, o mes lietuviai tik 
galime pasididžiuoti, kad ji 
lietuvių tautą iškėlė pačioj 
aukštumoj; parodydama mūs 
meno ir kultūros tobulumą.
Deja, Montello chorui ne vi

sai pasisekė. Choras pasirodė 
gana skaitlingas ir dailus, bet
gi pirmutines dvi dainas, ne 
visi choristai buvo išmokę ir 
nekaip išėjo. Kiek juos patai
sė, tai paskutinė daina.

Po lietuvių; buvo pertrauka 
ir renkamos aukos dėl Botki- 
no ligoninės. Ant-estrados bu
vo pašaukta Sovietų jūreiviai, 
kurių buvo apie du desėtkai. 
Kalbėjo paprastas jūreivis. 
Publika labai karštai juos 
sveikino.

Latviai
Latvių mišrus choras pasi

rodė gražiai. Sakau miršus,

nes jame dalyvavo jaunuoliai 
ir žilagalviai. Padarė gerą 
įspūdį jų rankdarbiai; kiek
vienas choristas dainuodamas 
dirbo: mezgė, verpė ir t.t.

Estonai
Merginų trupė pašoko porą 

tautinių šokių. Ella luks sudai
navo porą dainelių.

Armėnai
Armėnų skaitlingas būrys 

merginų pašoko keletą savo 
tautinių, šokių.

Užbaigus programą, visi 
chorai ir dalyviai sudainavo 
“Internacionalą.”

Iki programa pasibaigė, au
kų buvo suskaityta: tūkstan
tis ir šešiolika dolerių.

Skaitytojau, pagalvok, ko
kia kita teorija būtų galėjusi 
sušaukti tiek tautų, kurios sa
vo locnuose kostiumuose rodė 
savo kultūrą, jeigu ne Karo
lio Markso teorija? Dar pra
bėgs desėtkai metų ir visos 
tautos bus viena šeima!

Jaunutis.

rial yra kviečiami dalyvauti. —
Sekr. (140-142)

CLEVELAND, OHIO
Vienas iš žymiausių ir visų lau

kiamas judis — MISSION TO 
MOSCOW, parašytas buvusio J. V. 
ambasadoriaus Maskvai Joseph E. 
Davies. Prasidės rodymas 17 d. bir
želio, Hippodrome teatre. Žinoma, 
už poros mėnesių, tas judis bus ro
domas ir mažesniuose teatruose, bet 
ankščiau ar vėliau jis. yra vertas 
pamatyti. — J. N. S. (140-142) ______ /*

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, birželio 16 d., 8 v. v., 
Bazelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų. Kurie dar neužsimo
kėję už šiuos metus, malonėkite už
simokėti. — V. Paukštys.

(149-141)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 17 d., 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Narės būtinai 
dalyvaukite, nes turim daug svar
bių reikalų svarstymui. — M. Gi-

•nantienė. (140-142)

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų su

sirinkimas įvyks antradienį, birželio 
(June) 15 dieną, 8 vai. vakare, pas 
dd. Juškus, 361 W. Broadway. Vi
sos draugės dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Ypatingai turime prisirengti prie 
dienraščio Laisvės pikniko, kuris 
įvyks liepos 18 d., Keistučio Par
ke, E. Dedhame. Kviečiame ir mez
gėjas dalyvauti. — H. T.

(139-140)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 17 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės visos 
esate kviečiamos dalyvauti, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi išgirsite 
svarbių raportų, nes pusmetinis su
sirinkimas. — P. Walant. (140-142)

bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy arid Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeūia daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

Anytėlė. Autoriai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 17 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi na-
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Apie Pantellerijos prara
dimą Italijos fašistai tol 
tylėjo, kol iš nuolatinių An
glijos radijo pranešimų ita
lai sužinojo, jog talkininkai 
paėmė tą salą. .: i Adt. CHAS. r. K AL

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35C. =--===

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn* N* Y*

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos įvyks 

birželio 17 d., 7:45 v. v. Šv. Jurgio 
salėje, 180 New York Avė. Prašome 
narius dalyvauti, nes bus paskutinė 
repeticija prieš mūsų pasirodymą 
Mosque Teatre. —Valdyba.

(140-142)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 CauterskilI Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 į savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telef oliuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

i Naudokitės Gera Proga
j Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 
? savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki- 
■ limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
į patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

UMHSt.W
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ŽmotieS Ne pakęs Diktatorių Gene
rolų Vaidžios, Seiko Išlaisvinti 

Komunistai Franc. Seimo Atstovai
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Francūzų komunistų ma
nifestas primena, kaip Na
poleonas Bonapartas Pir
mąją Francūzų Respubliką 
pakeitė į monarchiją ir kaip 
vėliau generolai Bazaine ir 
Boulanger buvo pasimoję 
panaikinti Francijos Res
publiką.

“Prancūzai nenori ne tik 
Hitlerio, Mussolinio ar Be
taino, bet jie taipgi nenori 
Bazaine’o, Bonaparto ar 
Boulangero”, sako manifes
tas:

“Jau užtenka Francijos 
žmonėms tam tikrų asmenų 
valdžios, autokratijos ir ti
ronijos. Fraricijos žmonės 
reikalauja laisvės* lygybės 
ir brolybės. Jie nori respub
likos, pajaunintos respubli

Jungtinių Tautų Vėliavų Dienoj 
Chinai ir Francūzai Sveikina
Ameriką* Angliją ir Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

jančiųjų Francūzų vadas, 
per radiją iš Alžyro parei
škė: “Jau prasideda Euro
pos Mūšis, ir Franci ja vėl 
kovoja.

Generolas Giraud, vy
riausias francūzų koman- 
dierius Šiaurinėje Afrikoje, 
Vėliavų Dienoje išreiškė 
Francijos padėką visiems 
talkininkų kariams, padė
jusiom laimėti pergalę fran
cūzų žemėse Afrikoje. Ge
nerolas Giraud taipgi svei
kino Rusijos armiją, Jugo
slavijos patrijotūs, kovo
jančius prieš Hitlerį ir Mu- 
ssolinį, ir chinus vedančius 
kovą už laisvąją Chiniją.

Gėn. Eisenhower Sako, Ne
pavyko Naciam pakirst 
Jungtinių Tautų Vienybę
šiaur. Afrika, birž. 14.— 

Amerikos generolas Dwight 
D. Eisenhower, vyriausias 
talkininkų komandierius, 
Jungtinių Tautų Vėliavų 
Dienoje, išleido pareiški
mą savo kariuomenei, svei
kindamas šių tautų vieny-

GAZOLINO DARBININKU
STREIKAS M ĮŽEISTO 

IR PAVARYTO UNlJISTO
Washington. — Valdžia 

$usirūpinus streiku, kuris 
kilo prieš Shell Oil kompa
nijos gazolino fabriką HčM- 
sion mieste, Texas. 400 dar
bininkų sustreikavo, 6 del 
to negali dirbt ir kiti 1,350. 
Tokiu būdu per dieną su
stabdoma tiek gazolino, 
kiek užtektų žygiui tūks
tančio bombinių Jektuvų.

Darbininkai, priklausą C 
10 unijai, sustreikavo del 
to, jog, kaip jie sako, vie
nas darbvedis užpuolė mušt 
darbininką, kuris paskui 
buvo ir iš darbo pavary
tas.

Strelkiėriai reikalauja pa
šalint tą darbvedį. Kompa
nija sako, kad, girdi, mini
mas darbininkas girtas atė
jęs ir įžeidęs darbvedį. Ji
nai siūlo tik suspenduot 
darbvedį, kol viskas bus iš
tirta. StreikiCriai su tuom 
nesutinka.

CIO Žibalo Darbininkų 
Unijos pirnlinirikaš O. A. 
Knight ragina streikierius 
darban grįžti, o darbininkų 
Skundą spręsti pagal nuo
status unijos sutarties su 
kbtnpanija.

kos, gėriau sutvarkytos ii’ 
demokratiškesnės, su dau
giau sočialės lygybės.’’

REIKALAVIMAI
Francūzų komunistų ma

nifestas reikalauja:
Sudaryt šiaurinėj ė Afri

koje tikrai tautinę armiją.
TubjaUs atsteigt visas res

publikines ir demokratines 
laisves; gyvavusias Fran
ci joj pirm 1939 metų.

Paskirt tikrus, išbandytus 
patrijotūs į atsakomingas 
vietas armijoj, policijoj ir 
ei vile j e valdžioje.

Nūginkliibt ir iššklaidyt 
visas hitleriškas grupes ir 
areštuot jų vadus.

Ųžtikrint žmonėms lygy
bę teisių ir pareigų be reli
ginių ir rasinių tautybės 
skirtumų.

■■ I. ■ 4 ... ... -

bę. . Jis sako: “Pirmučiau
sias priešo tikslas buvo at
plėšt mus vienus nuo kitų. 
Bet mūsų pergalė Tunisijoj 
stovi kaip paminklas mūsų 
vienybės tobulumo ir yra 
dvigubas hitlerizmui sumu
šimas.”

Jungt. Tautų Diena Sovie- 
T tų Sąjungoj
Maskva. — Visoms Sovie

tų darbininkų ir valstiečių 
organizacijoms buvo įsaky
ta minėt Jungtinių Tautų 
Vėliavų Dieną birž. 14 ir 
pagerbt Angliją, Ameriką 
ir kitas Jungtines Tautas, 
iškeliant Raudonąsias Vė
liavas birž. 14 d.

Generolo de Gaulle o 
Rezignacija Atmesta
Aižytas. — Kad vyriau

sias karinis francūzų ko
mandierius Šiaurinėje Af
rikoje, generolas Giraūd 
dar nepavarė įvairių aukš
tų valdininkų ir oficierių, 
kurie veikė prieš Kovojan
čius Francūzus, tai genero
las de Gaulle, Kovojančių
jų Francūzų Vadas, atsiun
tė gen. GiraudUi rezignaci
jos laišką, kuriame sakb, 
kad jis dėl to pasitraukia 
iš bendrojo Komiteto Pran
cūzų Tautai Laisvinti. Bei 
kdnitetas atmetė geherolb 
d fe Gaulle rezignaciją.

Pranešama, kad gen. Gi
raud sutinkąs laukan išva
lyt iš armijos ir civilės val
džios gaivalus palankius 
fašistų Ašiai bei hitleriškdi 
Vichy Francijos valdžiai; 
bet, girdi, Giraud ketina 
juos tik palaipsniui, o ne 
vienu urmu iššluoti.

čiopai Nuo Pneumonijos.

Berkeley, Calif. — Lai- 
vynb dficieriuš A. P. Kru
eger, Califomijos Universi
teto profesorius, pranešė, 
jog naujai išrasti čiepai ap
saugo hub mirties peles, ap
krėstas pneumonijos (plau
čių uždegimo) perais. Gal 
tie čiepai padėsią ir žmo
nėms atremt priehmonijoš 
giltihę.

Hitlerininkų kdfttroliuo- 
jamas Paryžiaus . radijas 
pasakojo, kad; girdi, popie
žius sukurstęs karą prieš 
nacius.

Binghamton, N. Y.
Sveikiname lietuviūs kčvo- 

tojus, Idirid sykiu su Sovietą 
Šąjuhgbs Raudonąja Armija 
kO'Voja prieš nacius, proga 
dviejų metų štikaktiės htio už
puolimo ir pavergimb Lietu
vos. Mes, motfetų skyrius ir vi
si kiti geros Šitdiės žihb'nėš, 
siunčiame širdingiaiisiitš svei
kinimus mūsų broliams ir se
sutėms, lietuviams kovotojams, 
kitr tik jie randasi it mušd 
mirtiną mūsų tautos priešą 
fašizmą. Sykiu prišiunčiame 
ir piniginę p’nrdmą.

Aiotetų skyrius $5. I. M. 
Lužinai $6. ;

Po $2: A. J. K. Navalins
kai it V. Gdidis.

Po $1: H. Belazarienė,; V. 
E. Čekaihauskai, J. Uridrčju- 
nas, V. Kapičiauskienė, A. 
Kralichuk, P. K. Jozapaitis, 
John Štrolis, P. Keršis, J. Mi
sevičius, Pet. Mikolajunas, 
Mr. Ringai, Victoria Woicek, 
Katrė KašmauSkiėnė, O. Mi
kolai unienė, A. T. Bagdonai,
J. Vaičekauskas.

Viso pasveikinimų, surinkta 
$33.00.

Biskelį pagelbėjo man drg.
K. Jozapaitienė. Vieną vaka
rą išėjusios gavome penkinę. 
O draugai Pet. MikolajUnas it 
V. Gaidis patys atnešė. Ačiū 
jums labai .

Draugai V. B. Gaidis ir mar
ti išvažiavo pas sūnų, kuris 
tarnauja Dėdės Šamo armijoj, 
Tennessee valstijoj. Viktoras 
ūžėjo ir paklojo tridolerinę, 
liepdamas man pasiųsti $2 
virš minėtam tikslui, o $1 
Laisvės apsigynimui nuo už
puolikų fašistų. Taip ir reikia, 
Viktor!
Atmintinos Velionio Juozd 
Vaičikaiiskb Laidotuvės ir Au

kos Lietuvos Vaikučiams 
Dėl Pundelių

Palaidojome senuką Juozą 
VaiČikaUską, birželio 5, 1943, 
Spring Forest kapinėse. Jis 
mirė 3 d. birželio, sulaukęs 
77 metus amžiaus, žmohių pa
lydėti į kapines susitinki) ne
mažai. Buvo daug gražių gė
lių nuo giminių ir draugų. 
Draugė O. Girnienė pasakė 
kelius žodžius prie velionio 
kapo.

Paliko nuliūdime 3 dukteris 
—2 šiame mieste, o vieną Lie
tuvoje. čionai gyvena Marijo
na Bekeriene ir Alena Blinkė- 
vičiėrie. Taipgi sūnus Jonas ir 
marti Kath. Vaicekauskai— 
vieriatiniai šiame mieste lietu
viai gėlininkai ir geri veikėjai. 
Gerai darbuojasi ir drg. M. 
Bekeriene. Tik Alena išlinke- 
vičienė dėl jos darbū šąiygų 
negali nieko veikti, tik pare
mia šit dolėriū kitii. Taip sa
ka fit, visd šeimk progrešyviš- 
ka. Senuką tėvelį irgi palai
dojo laisvai.

bb laidbtdyių vėlibiiib Šeitila 
pakvietė višūš ptdljrdovitš į 
Lietuvių svetainę prie gardžių 
užkandžių it getihio. VisHeths 
nhiiifdš b'ėšišiibktičiiibjailt ir Be- 
diškŪsiib'jslril sitį diedų Švar- 
^iiis įvykidš;, pHilmlttiliie ir 
rKiišų brolių ir šb’Šb'iių, vaikū- 
Čiiiš, kurie fatiddši giliau So- 
viėtii Sąjūngbj. D^g. Valerija 
kHmiiišKib'riė šakd iridn, ar čia 
rhbš taip! ir dp'šieišimb be nie
kti i* riiėkb; rbikėtlį parinkti 
au idį, tokia graži publika čia 
yra sūširiiikiiši.’ 'f’iibjatiš inu- 
dvi įįdvMe Velibiiib šeifrios 
r)^vblihirfl4; b 6. i'Girhie- 
rUį pHšėtnč pasakoti; dėl ko 
čia yra rerikadibš Etikos. Ji tą 
,pidate ir siiritiicbirib $22.

Atikbjb Šib’š ir ŠI ė': J: A. že- 
riiHitiš $3.

To M.; iUketibiiė it J.
K. Vaiček&ušOb

Po $i: S. iašiiibiiiš,' V. Ka
minskienė, P. A; iidŠitiksii,' A. 
T. Bagdonai, B; Vežiūtiė, B. 
žukiene, K. j.
Degutis.

Po 50' centų: J. K. Nava- 
lifiskifeiiė; H. BlinkeYičiėiiė, O. 
Girilieiiė, A. ZrhiiH. • * * ' • •• • • •

Po 25 centus: J. Uogęntas,
L. ČėbbHibhė, Velžibtiį Ndva- 
tauskienb, Grigkliiihibiiž; P. 
Mikolajunas, U Tvarijonas,

Pittsburgh, Pa.
Visokios žinios.

Birželio 6 dieną atsibuvo mė
nesinis šdsirinkimas L t) S 
160 kuopos, savo kambariuose 
1320 Medley St. Susirinko ne- 
perdaūgiausia.

Iš raportų pasirodė: yra ser
ganti S. Urmonienė. Buvo su
sirgęs ir į ligoninę išvbžtaS Jos. 
Šimkus, bet jau dabar yra na
mie.

Dariiiktas vienas prie komi
sijos rihkimūi aukų nupirki
mui ambtilansų.

Dafbar komisijoj ytd J. D. 
Lekavičius, D. P. Lekavičius 
ir J. Kasimier, kurie tiires ati
kų blankas, eis pas biznierius 
ir rinks aukas. Jie darbuosis 
kartu su Moterų Kliubd aukų 
rinkimo komisija, kurioj yra: 
H. Kairienė, M. Vielienė ir 
B. Armalienė.

Northsaidėj du lietuviai uždarė 
karčiamas, tai yra, nepirkb lai- 
snių ant toliau. P. Jonkus, ir 
Jos. Viktaravičius negavo lais- 
nių. Sako, kad A. Špokauskas 
ir eis iš biznio.

Į armiją išėjo Marijonos 
Matonis ir Rumbauckutės vy
rai. Jie yra svetimtaučiai, abu 
čia gimę. Aplankė Sarpenskius 
jų sūnūs lietenantas. Lankėsi 
su savo žmona, su kuria vedė 
būdamas armijoj. Taipgi armi
joj vedęs A. Strupinskas lan
kėsi pas tėvus su savo žmona.

Gautas laiškas iš šiaurių Af
rikos nuo Petro Lekavičiaus, 
kuris ten tarnauja militarės 
policijos eilėse.

Fedarale valdžia nubaudė 
majorą už tai, kad jis važiavo 
automobiliuje į \V. Virginija 
savo farmą.

Ėjo teismas 17-kos metų vai
kino Earl Perry, kuris neperse- 
nai nužudė 4-ių mėtų mergaitę 
Teresa Williams. Pirm teismo 
daktarai tyte jo prbta.

Pieilo išvėžiėtojdi šdstreika- 
vo prieš j ims uždėta dviguba 
darbą, tai yra vertimą vežti 
dviejų dienų pieną viena diena.

Kompanija sdko, kad ji tą 
daro gazoliną taupindama, bet 
gi pieniai negali atlikti tą pat 
darbą ir tik už pusę algos.

Policininkai daug sustabdo 
žmonių, važiuojančių automo
biliais. Ir jeigu tiriant pasiro
do, kad jie vdžiavb bė reikalo, 
tai atima knygeles ir dar bau
džia.

D. P. Lekavičius.

POPIEŽIAUS KALBA
t

Vatikahb kadi jas pasklei
dė popiežiaus Pijaus. XII 
kalbą; kurią jis pasakė ita- 
Isiftis, sūširihkūšiėhis svei
kint jį 15-kos metų vyškū- 
paviiiio proga.

Popiėžiūs .įspėjo italus 
darbininkus, kad vengtlį're
voliucijos. Jis neige revoliu
ciją, kai, girdi, “tuščius žo
džius” ir pasakojo, būk 
darbininkų klase “niekados 
negalėsianti” paimt šalies 
£alią į sslvo r^nkds. Popie
žius tvirtino, kad išgany
siąs ir teisybė ateisią tik
tai per “harmoningą evo
liuciją.” Jis užginčijo įtari- 
niiis, kad pdpiėžiŪS gėidęs 
karo.

1 IWittskva; >— PriskUifant 
iiaujausius Sovietų laimėji- 
ihus; tai jie per šešias tsa- 
VaifėS siiriaikirid jati 3,36Ū 
Vokiečių lėktuvus.

Morkūnienė, P: Būkšiėne. Vic
toria Vaičekauskaitė 30c. Kd- 
rie daYe mažidū 25 čė'htų; tiį 
vardų neraŠČriie;

širdingiausiai dėkavojame 
visieitiš Už aukas.

Aukiį finkęjdst . . ,
Valterį j a kkihitHldbiiė 
ir J. K. N a Valinskienė.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

GOTHAM
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI NAMŲ, -RUOŠAI 
ELEVEITERIŲ OPERATORIAI 

STALU PATARNAUTOJAI 
. INDŲ ATĖMfejĄI

, , , VIRTUVĖJE PAGELBININKAI 
MALIORIAI BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI

Gera alga. ĮCreipkitša j Jlanagerio .ofisą
HOTEL GOTHAM, 

2 W. 55th ST.
(140)

SKALBYKLOJE
Reikia vyrų ir moterų. Patikrintojai, 55c 
Ivalandų. Prosų opereitoriai, dieninis dar

bas, 50c j vai. Prosų opercitoriąi, naktinis 
(laitas, 55c į vai. Laikas ir pusė už virž- 
laikius. Geros darbp sąlygos. 167 Sands St., 
Brooklyn. Tarpe Brooklyno Tilto ir Navy 
Yard. Matykite Mrs. Ogden.

(140)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELĖVEITĖRIŲ OPEREITORIAI
INDV MAZGOTOJAI

INDŲ NUEMEJAI
VYRAI NAMŲ RUOŠAI

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į
HOTEL BOSSĖRT

98 Montague Št., Brooklyn, N. Y.
(145)

VYRAI, kaipo paprasti darbininkai, plieni
nių, daiktų sandėlyje. Nuolatinis darbas, gera 
algą, puikiausios darbo sąlygos, proga paki
limui. E. D. Giberson, 58-30 57th St., off 
Grand St., Maspeth.

. . - (!46)

SKALBYKLOJ, ATRINKĖJŲ REIKALINGA
5 dienų savaitė, Nuolatinis darbas.
Morgan linėn service, inc.

484 llth Avė., (prie 38th St.)
(140)

Vyrai - Karo Darbam
Patyrimas Nereikalingas

. • kaipo 
PAGELBININKAI 

TEKINTOJAI
Daug viršlaikių

Kreipkitės j Personnel Ofisą.
L. O. KOVEN & BRO., INC.

Paterson Plankroad ir Franklin St. 
Jersey City, New Jersey 

Jeigu dabar dirbate karo darbus, tai 
nesikreipkite.

(140)

BERNIUKAI, 16 iki 17 metų amžiaus, fabri
ko darbam ir išsiuntinėjimo departmente. 
Nuolat, progos pakilimui; 50c į valandą, 40 
vai. savaitė. Kreipkitės asmeniškai: J. L. 
Hammett Co., 380 Jelliff Ave., Newark, N.J.

(144)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Serą alga ir geros sąlygos 

hbTEL LUCERNE
201 W. 79th St., kamp. Amsterdam

(144)

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui syrupo 

ir prieskonių ; laisvi nuo drafto; patyrimas 
nereikalingas; nuolatinis darbas.

BORDEN Cb.
Flavor Department, 531. Waverly Avė., 

Brooklyn. . (Clinton-Washington subway sta. 
8tli Ave. line)

(141)

Ėai’idorių Patarnautojai
V AL,. NU,O 7 A. M. ljtl 4 P. M.

Mbs. wAgner, victoria 
HOTĖL, 7th AVE. IR 51st ST.,

NEW YORK CITY
NETELEFONUOKITE.

(141)

RĖikiA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ O^ERVOTOJŲ 

turi boti čiliečiai
Jei dirbaie karo pramonėje, nesikreipkite 

Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.
EMPLOYMENT OFISE

TUBE REDUCING CORP.
520 Main Avė., Wallington, N. Jf

(145)

I tvarit.
FIGHTING dollars

Every man and woman must 
contribute their strength, to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
arė glHng their blood oil bhipA
At aea. d

YOU tiH the home front dniAt
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
cbhtrlbutioh to freeddrii under
WU ..PUY DĘFPSE 
$TAMPSk AND ttONDS JTOr 
DAY—tuy them with every 

you iave spare!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PORTERIAI
Nuolatinis darbas. 44 valandų 

savaitė. Laikas ir Pusė už 
viršlaikius. Kreipkitės:

WALLACH LAUNDRY, Inc.
330 East 59th St., N. Y. C.

(142)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
(141)

VYRĄI I
Stiprūs. Patyrimo nereikia. $24.

44 valandų savaitė, fabriko darbas. Kreipki
tės j Superintendent, nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

420 EAST 31st STREET, NEW YORK
(142)

VYRAI NAMŲ DARBUI
Patyrę viešbučio darbui
Kreipkitės į Timekeeper

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

VIRĖJAI
Kreipkitės į Chef’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

Skalbyklai Darbininkai
IŠĖMĖJAI

ir
PRIE CEBERIŲ VYRAI

Patyrę
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą
Hotel Governor Clinton

31st Street ir 7th Avenue
i (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
IR

MOTERYS
MERGINOS PRIE BUFETO 

MERGINOS INDU NUĖMIMUI
VIRĖJOS 

INDŲ MAZGOTOJOS 
GERA ALGA 

PRIDEDANT
VALGĮ 3 KARTUS Į DIENĄ 

ir Uniformas
Patenkinančios darbo sąlygos

J. R. THOMPSON CO. 
97 East 42nd Street 
(Grand Central Stotyje) 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
. (142)

AMERICAN TELEPHONE
& TELEGRAPH CO.

TURI PROGŲ
Merginoms Indų Atemiriiui

, IĘ PATYRUSIOMS
PklE BUFETO DARBO

Moteriškėms
DARBININKŲ KAFETERIJOJE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

UNIFORMOS—VALGIS NEMOKAMAI
Kreipkitės kasdien nuo 9 iki 4.

šeštadieniais nuo 9 iki 12
Employment Dept., Main Floor

32 6th Ave., Arti Candl St.
(145)

MOTERYS VIDAUS RUOŠAI. Nuolatinis 
Darbas; puikios darbo sąlygos. Kreipkitės j 
Housekeeper. Hotel Bossert, 98 Montague St., 
Brooklyn.

(145)

MOTERYS, nuo 18 iki 28 m. amžiaus, ka
rinių darbų fabrike, Manhattan sekcijoj. 
Patyrimas nereikalingas, gera mokestis pra
džiai. Union Aircraft Products, 4nc. 380— 
2nd Avė. (kampas 22nd St.).

• • , . (145>
Reikalingos skalbyklai iškratinėtojos ir pri

ėmėjos ; patyrusios ir be patyrimo. Methodist 
Hospital, 7th Ave. ir 6th St., Brooklyn.

(145)

REIKALINGA INDŲ MAZGOTO
JA ir pagelbininkė fabriko kafeteri- 
jai; daliai laiko, jei pageidaujama. 
Dienoms ar naktims. 160 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas 
gera Alga, tik pilietes

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

(146)

MERGINOS-MOTERYS 
pdfyrūšių; tdipgi mokinių. 

Geros dlgos, kreipkitės:
WAtLAch tAbkbiit, inc.

330 East Š9th St., N. Y. Č.
(142)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGČS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS

BICKFORD’S
RESTAURANTŪOSE

PO VISĄ MIESTĄ 
REIKIA PRADINIŲ 

DARBAS ARTI NAMŲ 
VALGIO IKI SOČIAI 

$20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
NEMOKAMAI DARBINIAI DRABUŽIAI 

DAUG KITŲ PROGŲ .
Kreipkitės dienomis nuo 8 A.M. iki . 1Q 

P.M. ; šeštad., sekmad. ir šventėm nuo 8 
A.M. iki 1 P.M. Taip pat nuo 8—10 P.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti 9th Avė.)

(144)

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

mui. Kreipkitės J Housekeeper.
HOTĖL DIXIE

250 West 48rd St, New York City

kanibARiu tVarkytojcIŠ
Dienom ir naktim. Gera alga. Trumpos va

landos. Kreipkitus j Employment ofisą. Hotel 
McAlpin, Broadway ir 34th Street.

(148)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA
SVARBUS PRAMONES DARBAS

Pradinė mokestis 77^2c j vai.
Po 30 dienų mokestis pakeliama iki 81c
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

Nuo 8 A.M. iki 5 P.M.
The National Sugar Refining

Company
2-03—55th Ave., Long Island City, N. Y,
Dirbantieji karo pramonėse nesikreipkite

(141)| L.

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 

Visokiem skalbyklos darbam 
Gera alga; apmokamos vakacijos. i 
Nemokamai grupinė i>omirtinė apdrauda 

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

82 Eagle St., Brooklyn 
(8th Ave. subway to Greenpoint Ave. sta.)

(143)

KAMBARIŲ TVARKYTOJO^
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
, ! Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIŲ
TVARKYTOJOS OI

GERA ALGA
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandoš 
Pilną laiką ar dalį laiko

Kreipkitės į Timekeeper's ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON 
31st St. ir 7th Avenue (X) I

_____________________________________ _

MERGINOS 18-85 METŲ
Patyrimas nereikalingas 

Fabriko darbui. 5 dienų savAitė; 40 valandą. 
Pradinė alga $16. Daug viršlaikių, mokama 

laikas ir pusė.
S. S. STAFFORD, INC.

603-609 Washington St., N. Y. C.
Imkite 7th Ave. subway iki Houston gatvės.

(140 O

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠKRATINĖTOJOS
LEIDĖJOS I MAŠINĄ

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR PILNAM LAIKŪI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
81st Street ir 7th Avenue

(X)

MERGINOS (5) 
lengvam, švariam fabriko darbui. Geros 
darbo sąlygos. 47.% vai. savaitė. Kreipkitės: 

305—3rd Ave., Newark, N. J.
(142)

i I

ELEVEITORIŲ 
OPERUOTOJOS

Virš 21. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės i ^Timekeejjer’s Ofisą

HOTEL fcdvĖRNOR ČLIOTO'^
Sls't St., it 7th Avė.

(141) yLįJ

STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą 
HOTEL GOVERNOR CLINTON 

31st St. ir 7th Ave.
- (HQ

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
DIENOMS IR NAKTIMS. NUO’ 8 
IKI 4 P. M. IR NŪO 4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir 51st ST., N.Y.C.

netElEfonuoRite. lik
• į
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NewWto^g^gfeZInlos PAGALVOKITE!
Šį Penktadienį Jūs Turite 

Pareigą Tėvų Kraštui
Pabalti] os Kultūrines T-bos 
Piknike Parėmė Kovotojus

Birželio 18-tos vakarą jūs 
turite pareigą, gražią, smagią 
pareigą savo tėvų kraštui. Tą 
vakarą Brooklyn© lietuvių yra 
rengiamas paminėjimas dviejų 
metų sukakties nuo tos baisios 
dienos, kada Hitlerio gaujos 
įsibriovė Lietuvon ir sunaikino 
tūkstančius lietuvių ir jų na
mų, kančiose paskandino liku
sius mūsų tėvus, brolius ir se
seris.

Mūsų čionai rengiamas pa
minėjimas, tiesa, nepasieks 
žiauraus pavergėjo jį nubausti 
tiesioginiai, tačiau apie mitin
gą išgirs Lietuvos kovotojai ir 
išgirs priešai. Tad sėkmingas, 
masinis mūsų mitingas sustip-

.rins tą ranką, kuri priešą pa
siekia, kirsti jam aštresnį smū
gį, greičiau jį sunaikinti. Dėl
to dalyvumu šiame mitinge, 
nors netiesioginiai prisidėsime 
prie Lietuvos išlaisvinimo.

Sukakties minėjimo mitinge 
kalbės Povilas Rotomskis,-Lie
tuvos žmonių atstovas iš So
vietų Sąjungos konsulato; Pe
ter V. Cacchione, New Yorko 
miesto Tarybos narys, ir A. 
Bimba, Laisvės redaktorius. 
Taipgi Aido Choras ir solistė 
Aldona DeVetsco duos žavių 
dainų programą.

Mitingas įvyks Grand Para
dise didžiojoj salėj, 318 
Grand St.

Brooklyn© Organizacija 
Ragino Persvarstyt 

Miesto Finansus

30,000 Dalyvavo Mūsų 
Vėliavos Sukakties 

Minėjime

Ketvirtasis metinis Pabalti- 
jos Kultūrinės Tarybos pikni
kas, įvykęs birželio 13-tą, 
Karpatho-Rusų giraitėj, Yon- 
kers’e, gražiai pavyko, nežiū
rint, kad negalima buvo va
žiuoti privatiškais automobi
liais, taipgi, kad oras buvo 
gręsmingas lietumi ir kad po
pietį gerokai griaustinis pa- 
šturmavo ir palijo. Tarybą, 
kaip žinia, sudaro keturių tau
tų — lietuvių, latvių, estų ir 
suomių, organizacijos.

Koncertinę pikniko progra
mą išpildė Valentine Belovos 
grupe — jinai pati, grakšti šo
kikė, su ja atvykus daininin
kė ir akompanistas, taipgi lie
tuvių choras Sietynas iš New- 
ąrko, vadovybėje B. L., šali- 
naitės - Sukackienės. Choras 
atidarė programą. Nors kari
nės tarnybos ir karo darbų 
choras gerokai apgenėtas, 
taipgi turėjo atvažiuoti toli

mą, įkyrią kelionę, vienok su
sirinko gerokas būrys ir įspū
dingai sudainavo.

Advokatui Engels negalėjus 
pribūti, jo vietoj atvyko ir 
kalbėjo Mr. Stern. Po jo kal
bos rinkta aukos Sovietų Są
jungos medikalei pagalbai, su
dėta $153:

Lietuvių piknike dalyvavo 
gerokas būrys, nors jiems be
ne toliausia buvo atvažiuoti, 
kadangi lietuviai, didžiumoje, 
gyvena Brooklyne. Buvo sve
čių ir iš Yonkers, taipgi pa
ties .New Yorko. Taigi, pikni
kas įvyko ir pavyko be auto
mobilių.

Vieta čia iš tiesų graži. 
Anksti pribuvusieji, jaunesnie
ji, vidurdienio kaitroj buvo iš
vykę pasimaudyti Tibbets 
Parko prūde, kuris pasiekia
ma apie 15 minutų ėjimu nuo 
pikniko vietos. Rep.

20 d. birželio (June 20th) 
įvyks Literatūros Draugijos 2- 
ro Apskričio piknikas. Jis bus 
Vaičionio Parke — Meadow 
Grove Park, Cranford, N. J.

Brooklyniečiai rengiasi va
žiuoti į tą pikniką. Bet jie no
ri piknike pasimatyti su eliza- 
bethiečiais, lindeniečiais, hill- 
sidiečiais ir kitais tos apylin
kes draugais. Newarkiečių, aiš
ku, bus daug. Nes Sietyno 
Choras dainuos piknike.

Nors automobiliais negali
ma važinėti, tačiau lengvai 
galima pikniko vietą pasiekti 
busais ir traukiniais. Rūpinki
mės išlaikymu savo organiza
cijų karo metu, darbuokimės, 
kad nors vienas į metus mūsų 
organizacijos parengimas būtų 
sėkmingas.

P. B.
P. S. Šioje Laisvės laidoje 

rasite šio pikniko skelbimą su 
kelrodžiu. Brooklyniečiams ge
riausia važiuoti traukiniu. Pa
siskaitykite kelrodį.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

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

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

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SCDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI JRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn© Nepartinė Kon
ferencija karo laiko įstaty
mams pridaboti pasiuntė laiš
kus gubernatoriui, miesto ma
jorui ir miesto tarybos na
riams, raginant sušaukti spe- 
cialę valstijos seimelio sesiją 
išrišimui miesto finansinių pro
blemų.

Laiške prašoma miestui duo
ti daugiau taksavimo galios ir 
didesnio Šero iš valstijos. Taip
gi pažymi, kad konferencija 
yra priešinga kėlimui taksų 
ant pirkinių.

Brooklyniečiai savo laiške 
gubernatoriui pažymi, kad 
“kapojimas paskyrų taip bū
tiniems dalykams, kaip svei
katai, mokyklom, parkam, po
licijai negalima toleruoti,” nes 
tas pakenktų žmonių pastan
goms daugiausia prisidėti prie 
karo laimėjimo.

Miesto tarybos nariai prašo 
paremti Peter V. Cacchionės 
rezoliuciją, kurioj reikalauja 
sušaukti specialę seimelio se
siją.

Brooklyne Lankosi Chi- 
cagietis W. Kukas

Pirmadienį, anksti rytą į 
Laisvės įstaigą atsilankė toli
mas svečias Walteris Kukas, 
chicagietis, darbininkiškų, or
ganizacijų veikėjas. Atvežė 
pluoštą Vilnies būsimo pikni
ko bilietų ir dienraščio Laisvės 
apsigynimo bylai $18.50, ku
riuos surinko tarpo choriečių 
kankliečių.

Draugas Kukas lankosi ry
tuose proga dviejų savaičių va- 
kacijų, kad pasimatyti su 
draugais, ypatingai senais 
chicagiečiais ir senais pažįsta
mais brooklyniečiais, nes savo 
laiku yra gyvenęs Brooklyne. 
Linkėtina sėkmingai praleisti 
vakacijas. š.

Berniukai Tarnaus 
Karo Pastangoms

Iškilmingose c e r emonijose 
prie Miesto Salės pereitą sek
madienį majoras LaGuardia 
prisiekdino tūkstantį berniukų 
skautų oficialiais Karo Infor
macijų Raštinės paslais. Jie iš
nešios posterius ir kitą visuo
menei informuoti medžiagą.

Edward Deetz, 53 m., nepa
kęsdamas ilgos ligos, pasiko
rė savo namų aukštinyje, 
Bronx.

Pereitą sekmadienį, su iškil
mingomis ceremonijomis, Cen
tral Park Mall įvyko Ameri
kos Vėliavos 166-tos sukakties 
paminėjimas, d a 1 y v a u j ant 
trim dešimtim tūkstančių pu
blikos.

Iškilmių vyriausiu kalbėto
ju buvo miesto tarybos prezi
dentas Newbold Morris, taipgi 
kalbėjo J. B'. Powell, laikraš
tininkas, buvęs įkalintas Japo
nijoj, ir veteranų komandie- 
rius New Yorke James F. Mc
Crory. Lucy Monroe sugiedojo 
Amerikos himną, kuris yra 
pašvęstas vėliavai.

Sugrįžo Baranauskai 
Brooklynan Gyvent

Elena ir Petras Baranaus
kai, brooklyniečiai, kurie ko
kiam laikui buvo apsigyvenę 
Bridgeporte, nes Petras ten 
dirbo apsigynimo darbą, per
eitą. pirmadienį su visa savo 
manta parsikraustė apsigyven
ti atgal į Brooklyną.

Jeigu Dėdė Samas nepa
šauks P. Baranausko tarny
bon, tai jis mano gauti darbą 
Navy Yard e.

Sugrįžimo Brooklynan prie
žastis, kaip sako Petras, bu
vo daugiausia ta, kad Elenai 
Bridgeporte buvę labai nuobo
du. Tuo labiau, jei Petrui bū
tų reikėję išeiti karinėn tar
nybon.

Linkim draugams Baranaus
kams ir vėl veikti, kaip ir pir
miau brooklyniškėse darbinin
kiškose organizacijose.

Rep.

Lietuvių Tarpe
Birželio 9 d. staiga mirė 

Jurgis Rūkštelis, apie 70 metų 
amžiaus, nuo 325 Knicker
bocker Ave., Brooklyn. Palai
dotas birželio 12 d.,» šv. Jono 
kapinėse.

Velionis Jurgis Rūkštelis 
brooklyniečiams 1 i et u v i ams 
kriaučiams buvo gerai žino
mas, nes buvo vienas iš tų, 
kurie pradėjo organizuoti lie
tuvių kriaučių uniją. Kiek vė
liau J. Rūkštelis buvo per 
darbdavius samdomas darbo 
prižiūrėtojum (Formanu). O 
per pastaruosius kelioliką me
tų iki pat mirties buvo akty- 
vis unijos narys ir J. Šimėno 
dirbtuvės darbininkų pirmi
ninku. Politiniai buvo tokio 
nusistatymo, kad neužkenkti 
nei vienai partijai, bet buvo 
Naujosios Gadynės skaitytojas, 
taipgi ir Laisvės ir kitų laik
raščių.

J. Rūkštelis paliko moterį ir 
tris sūnus.

Bartenderiui nuėjus atsaky
ti į pašaukimą telefonu, du 
plėšikai sulaikė jį būdelėj, o 
trečias pačiupo iš kasos $28 
alinėj, 4806 4th Avė.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI
100 ntioS. unija žapoj 

Telef.s GR. 7-7553

DETROITE: 2539 Woodward Avenue
602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
N

MIRĖ
Michael Pacesa, 73 metų 

amžiaus, gyvenęs 47 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y., mirė Kings 
County ligoninėje. Bus palai
dotas birželio 15-tą, 2 vai. po 
piet, Mt. Olivet kapinėse. Pa
šarvotas pas graborių J. Garš- 
vą, 231 Bedford Ave.

Paliko nuliūdime anūkę 
Mrs. Margaret Kreutchers, ir 
anūką Wm. Zaranką, abu iš 
Jersey City, N. J.

Birželio 12, ryte, mirė An
tanas Gečas. Gyveno 80 Avė. 
D, New York City. Pašarvo
tas pas graborių šalinską, 84- 
02 Jamaica Ave.

Gečas buvo narys LDS 159 
kp. Amžiaus turėjo apie 58 
met.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas Įvyks birželio 17-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Drabužių rinkimo ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. (140-142)

Marion Rush, 43 m., 55 W. 
11th St., New Yorke, rasta 
prisidusinusi gasu savo apart- 
męnte, atgaivintą ir nuvežta į 
ligoninę ištyrimui.

Ye VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J— .. ... ■ ..

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštie.nos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Frank Milas (Pranas Mila- 
šauskas), jaunas, energingas 
vyras ir labai veiklus lietuvių 
kriaučių lokalo. narys, ėjo se- 
kret. - iždininko pareigas, pa
baigoj gegužės mėnesio pasi
traukė iš kriaučių amato. Ga
vo darbą, kuris reikalingesnis 
šiai šaliai karui laimėti. Lai
mingo pasisekimo tau, Pranai.

Lietuvių kriaučių lokalo 
ekstra s u s i r inkimas įvyks 
penktadienį birželio 25 d., 
Amalgameitų svetainėj, 11-27 
Arion PL, Brooklyn. Bus per
renkama valdyba ir delegatas. 
Spėjama, kad dabartinis dele
gatas Kazys Kundrotas bus vėl 
išrinktas, nes jo veikimas, kai
po delegato, nebuvo blogesnis 
už kitų, buvusių delegatų.

Ch. Nečiunskas.

Paskutinė Diena 
Batų Štampai

Stampos 17-tos (pirmojoj, 
baltų štampų knygelėj) laikas 
pirkimiui poros batų pasibaigs 
birželio 15-tą. Trečiadienį, 16- 
tą, įeis galion stampa 18-ta ir 
bus gera iki pabaigos spalių 
mėnesio.

Trūkus didžiajai vandens 
dūdai prie Chambers St., trau
kinių kursavimas buvo sulai
kytas kelioms valandoms, o 
kai kurių keliolikai valandų.

Du jauni vyrai, nuteisti 
žmogžudystėje už detektyvo 
Miccio mirtį, aiškinant, kad 
detektyvas mirę nuo vieno iš 
jų šūvio.

* LIETUVIŠKAS A į

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)
Rheingold Extra Dry Alus ?

Didelis pasirinkimas visokių c
> Vynų ir Degtines ?
? Kasdien Turime į

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ I

Juozas Zeidat
> Savininkas į

411 Grand St. Brooklyn į

j J. GARŠVA |
£ Graborius-Undertaker ||

• i • • i •Laidotuvių Direktorius
& Išbalsamuoja ir laidoja ant $
$ visokių kapinių
S Veltui šermenine |
| (KOPLYČIA) |

Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom » 

U ir kitkam.
231 Bedford Avenue g

I BROOKLYN , |
II Telephone: EVergreen 8-9770 B

F. W. Shalins f
(Shalinskas) 0

FUNERAL HOME I
‘ • PI84-02 Jamaica Avenue $

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
| Tenl. Virginia 7-4499

i I sI

i

i o
i § 

j

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. |
Tel. Stagg 2-2178

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ger iausių
alus ir

ir imp orVietos 
tu o tos degtinės ir 
vynai, 
bravorų
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

flr ★ W W
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

rime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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




