
sekmadienio, 
Jie ramiai su- 

bet kokią kitą iš 
į sekmadienį nak-

Kaip Tuomet Manėme ir 
Kaip Šiandien.

“Greta vokiečių karių...”
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skindami kelią anglų ir 
amerikiečių armijoms įsi
veržti į Europos žemyną 
per Italiją.

i

Talkininkai numėtė 39 ton. 
bombų į japonus Rabaule.

KONGRESMANAI ARDO PREZIDENTO PLANĄ PRIEŠ BRANGININKUS

1941 m. birželio 21 diena 
pripuolė šeštadienį. Įsivaiz
duokime tą dieną gražiojoje 
tarybinėje Lietuvoje.

Po sunkaus savaitės darbo, 
žmonės laukė 
poilsio dienos, 
gulė, kaip 
šeštadienio 
tį.

Bet juos 
baisiosios bombų eksplozijos. 
Lietuvos miestai ir miesteliai 
pradėta iš oro naikinti. Kai 
kurie miestai, kaip Alytus, į 
griuvėsius paversti.

Hitleris pradėjo karą prieš 
Tarybų Sąjungą! Hitleris pa- 
sirįžo per keletą savaičių Ta
rybų Sąjungą užkariauti, su
naikinti, o paskui atsisukti 
prieš Angliją ir Ameriką!...

iš miego pakėlė

“nuskurusi”
Raudonoji

kariai yra

1941 m. birželio 22 diena 
buvo gūdi, baisi diena ne tik 
Lietuvos žmonėms, ne tik vi
soms Tarybų Sąjungos tau
toms, bet ir viso pasaulio lais
vę ir demokratiją mylintie
siems.

Silpnesnės valios žmonės 
nusigando. Jie manė, kad tuo 
savo pasalingu žygiu Hitleris 
užduos mirtiną smūgį visam 
laisvajam pasauliui.

Jeigu Hitlerio negalėjo su
laikyti Francija, kaip gi jį ga
lėsianti sulaikyti 
Tarybų Sąjungos 
Armija, kurios
“tamsūs”, “basi”, “apdriskę”, 
“šautuvus virvutėmis pasiri
šę”!...

Bet ir tuomet buvo žmonių, 
čia pat Amerikoje, kurie skel
bė, kad Hitleris, užpuldamas 
Tarybų Sąjungą, užsinėrė ant 
savo kaklo kilpą, iš kurios 
jam nebus lemta ištrūkti.

Tai kategorijai žmonių ir 
mes priklausėme. Nepaisant, 
kiek šis karas daug Tarybų 
Sąjungai kainuos — žmonėmis 
ir turtu—jinai jį laimės, o fa
šizmui bus padarytas galas, 
mes sakėme.

Mes tos pačios nuomonės 
esame ir šiandien. Dvieji ka
ro metai parodė, kad mes bu
vome teisingi.

jog

sakyti,

Ameri- 
naciams

Gestapininkas Ancevičius te
legrafuoja iš Berlyno Naujie
noms:

“Greta vokiečių karių su 
ginklu rankoje už savo laisvę 
kovoja ir lietuviai...” (Nauj. 
1941 m. birž. 24 d.)

Koks tai buvo šlykštus me
las. Bet tą geštapininko, lie
tuvių tautos išmatos, melą 
kartojo visa eilė tam tikrų lie
tuviškų laikraščių Amerikoje.

Tysliava leidžia specialę 
Vienybės laidą, skelbiančią 
būk Lietuva “atgavusi nepri
klausomybę.”

Naujienos deda milžinišką 
antraštę: “Lietuva paskelbta 
nepriklausoma.”

Draugas surinka: “Tegyvuo
ja nepriklausoma Lietuva!”

Ir taip per keletą mėnesių 
tos rūšies spaudoje pylėsi ir 
pylėsi naciams garbinimai 
jų atneštos mūsų tautai 
mes!

Mes tuomet sakėme, 
tokio Ancevičiaus iš Berlyno 
pranešimai yra niekas dau
giau, kaip Goebbelso propa
ganda, kuria norima 
kos lietuvius padaryti 
palankiais.

dėl 
lai-

šiandien nereikia 
kurie buvome teisingi.

Lietuva neturi jokios ne
priklausomybės, jokios laisvės. 
Lietuvos ir vardas panaikin-

Universitetai uždaryti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
V
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GRASIA NAUJAS VISUOTINAS MAINIERIŲ STREIKAS
Kongreso Atstovai Numušė 
$47,000,000 Reikalingus 
Kovai prieš Brangenybę

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas nubalsavo nu
kirst 47 milionus dolerių 
nuo lėšų, kurių prez. Roose- 
velto valdžia reikalavo ko
vai prieš miasto produktų 
branginimą. Ir jeigu sena
tas priimtų šį kongresma- 
nų tarimą, tai faktinai būtų 
suardyti valdžios planai, 
kuriais jinai stengiasi sulai
kyt mėsos ir kitų valgių 
brangimą bei nuvaryt mai
sto produktų kainas atgal 
iki tokių, kokios buvo per
nai rugsėjo mėnesį.

Taip balsuodami republi-

Kongresmanų Tarimas 
Prieš Valdžios Žinių

' įstaigą - 0WI
Washington, — Jungt. 

Valstijų Kongreso atstovų 
rūmas 218 balsų prieš 114 
beveik pusiau nukirto val
džios reikalaujamą pinigų 
sumą Karo Žinių Įstaigai 
(0WT) palaikyti. Valdžia 
reikalavo $47,342,000, o 
kongresmanai skyrė tik 
$28,972.504 ir kartu nuta
rė, kad turi būti visai už
drausta bet kokius pinigus 
naudoti naminiam žinių Į- 
staigos skyriui. O tai sky
rius, kuris šalia valdiškų 
žinių skleidimo, dar veda 
šitokius darbus: Jis palaiko 
valdžios biuro radiją, gami
na judamuosius paveikslus, 
knygeles ir paveikslinius 
plakatus ’ kariniais reika
lais; skleidžia apšvietą, vie
nijančią visus amerikiečius 
bendroms karo pastan
goms; įrodinėja reikalą pa
laikyti lygybę darbuose 
tarp “tikrųjų” amerikonų, 
ateiviu ir negrų, ir t.t.

Tokios žinių ir apšvietos 
priešai dėl to šnekėio, kad 
mums, girdi, “nereikia pro
pagandos ministerių, tokių 
kaip nacių Goebbels ir ita
lų Virginio Gayda”. Bet 
naikindami OWI žinių na
mini skyrių, jie patarnauja 
tik hitlerininkam ir Musso- 
linio juodmarškiniam.

Fabrikai iškraustyti. Daugybė 
Lietuvos partijotų išžudyta, 
kiti sukišti į kalėjimus, šimtai 
tūkstančių išgabenti į Vokie
tijos gilumą verstiniems karo 
darbams dirbti.

šiandien, kaip ir prieš porą 
metų, mums pasilieka vienin
telė išeitis: organizuotis, vie
nytis, remti kovotojus dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, remti savo 
krašto karo pastangas ir tikė
tis, kad 1944 metų birž. 22-rą- 
ją Lietuva jau bus laisva!

KAR() DARBŲ TARYBA 
ATMETĖ ANGLIAKASIŲ 

REIKALAUJAMA PRIEDĄ

Jau Šeštadienį Sustreikavo 
60,000 Mainierių, Nelau
kiant Paliaubų Pabaigos

konai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai no
ri palikti pilną valią mėsos 
trustui ir visos maisto pra
monės pelnininkams lupti iš 
žmonių tokias kainas, ko
kios maisto trustui patin
ka.

Roosevelto valdžia reika
lavo $177,000,000 Kainų 
Administracijos išlaidoms 
per metus. O kongresmanai 
185 balsais prieš 147 pasky
rė tik $130,000,000.

šis numušimas reiškia, 
kad turės būti paleista 2,- 
000 valdžios žmonių, kurie 
tyrinėja ir prižiūri sandė
liuose ir krautuvėse pro
duktų kainas, kad jos nebū
tų sauvališkai išpučiamos. 
Pagal toki kongresmanų 
nubalsavimą, turėtų būti 
paleista ir šimtai valdžios 
agentų veikiančių prieš juo
duosius marketus.

Tuo pačiu žygiu kongres
manai dauguma balsų pa
darė dar sekamus tarimus:

Uždraust valdžiai nuo lie
pos 1 d. damokėti tokiem 
maisto produktų gaminto
jam ir verslininkam, kurie 
negalėtų išsilaikyt biznyje, 
imdami tik valdžios aprėž
tas kainas (bet leist jiem 
patiem kelti sau kainas).

Uždraust bet kokius ša
lies iždo pinigus naudot nu
statymams ir pažymėji
mams, kokios rūšies (geros, 
vidutinės ar blogos) yra 
maistas, drabužiai bei kiti 
civilių žmonių perkami da
lykai.

Reikalaut, kad visi Kainų 
Administracijos valdinin
kai, apart administrato
riaus P. M. Browno, patys 
būtų buvę viename ar kita
me biznyje ne mažiau kaip 
penkerius metus.

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba aš- 
tuoniais balsais prieš ketu
ris atmetė Mainierių Unijos 
vadų reikalavimą pridėti 
angliakasiam po $1.30 algos 
dienai, skaitant šį priedą 
kaip atlyginimą už sugaiš
tamą laiką, kurį mainierys 
praleidžia nuo įėjimo pro 
kasyklos vartus, iki pasie
kia pačią savo darbo vietą.

Keturi unijistai Karo 
Darbų Tarybos nariai iš 
pradžios reikalavo pridėt 
mainieriams po $1.30, pas
kui nusileido iki laikino 80 
centų priedo dienai. Bet ta
rybos dauguma atmetė ir 
šitokį priedą prie pamati
nės $7 dabartinės nustaty
tos mainieriui algos.

Kai tarybos dauguma nu
balsavo prieš, tuomet ir u- 
nijistai atstovai pareiškė, 
kad ragins mainierius lai
kytis Karo Darbų Tarybos 
sprendimo. Van A. Bittner, 
buvęs Mainierių Unijos vir
šininkas, darbiems tarybos 
narys, dėl to sakė:

“Karinių Darbų Tarybos 
sprendimas yra Jungtinių 
Valstijų valdžios sprendi
mas ir todėl visiems priva
lomas.”

Taryba nusprendė, kad 
Mainierių Unija susitartų 
su kompanijomis senosios 
sutarties pagrindais dve
jiem metam ir su pasižadė
jimu vengti streiko, kol tik 
karas tęsis. Taryba pakar
tojo pirmesnį savo sprendi
mą — mokėt mainieriui 
kaipo už atostogas - vaka- 
cijas $50 kasmet vietoj pir
mesnių $20 ir neimt mokes
čių iš mainierių už įrengi
mų saugumo palaikymą, į- 
rankius ir jų pataisymus. 
Skaičiuojama, kad tokiu

būdu mainieriui viso 
dėtų apie 17 ir pusė 
dienai.

O jeigu Mainierių
nesutiks su Karinių Darbų 
Tarybos patvarkymais, tai 
galės kreiptis į federalės 
valdžios teismus, kad jie iš
spręstų angliakasių reikala
vimus dėl didesni1/, priedų, 
bet dabar jie vis tiek turi 
pasirašyti sutartį su sam
dytojais ir nepertraukti ka
syklų darbo, kaip sako Ka
ro Darbų Taryba.

Washington. — Mainierių 
Unijos politikos komitetas 
iš naujo pradėjo derėtis su 
kompanijų atstovais dėlei 
uždarbio priedo mainie- 
riams. Tuo tarpu 60 tūks
tančiu mainierių Pennsyl- 
vanijoj, Illinojuj, West Vir
ginijoj, Alabamoj ir kitur 
nėjo darban jau šeštadienį. 
Jie nelaukė, kol išsibaigs 
dabartinių paliaubų laikas- 
vidunaktį iš sekmadienio į 
pirmadienį. Taigi trumpiau 
kaip dviejų mėnesių eigoje

gręsia trečias visuotinas 
550,000 mainierių streikas.

Unijos centro ir apskri
čių vadai sako, kad mainie- 
riai, nepatenkinti Karinių 
darbų Tarybos sprendimu, 
patys nustosią dirbę, girdi, 
be įsakymo iš aukščiau.

Karinių Darbų Taryba 
atmetė Mainierių Unijos 
reikalavimą pridėt po 51.30 
angliakasiui per dieną, nes, 
sako, tatai vestų prie reik
menų pabrangimo visiem 
amerikiečiam abelnai.

Japonai Mažai Nuostolių Tepadarė Ameri
kiečiam, o Prarado 77 iš 120 Lėktuvų

Washington. — Praeitą 
trečiadienį 60 Japonijos 
bombanešių ir 60 lėktuvų 
kovotojų atakavo ameri
kiečius Guadalcanal saloje, 
Saliamono salyne, ir ameri
kiečiai sunaikino 77 iš 120 
priešų lėktuvų. Amerikiečių 
gi nuostoliai buvo tik štai 
kokie: Sužalota vienas 
Jungtinių Valstijų prekinis 
laivas ir viena valtis, už
mušta 25 amerikiečiai, su
žeista 29, be žinios dingo 22 
ir nušauta žemyn šeši Ame
rikos lėktuvai, bet vienas 
jų lakūnų išgelbėtas.

Japonų Pagyrai Sumušti.
Šie ' skaitmenys sumuša 

japonų pasakas, kur jie gy
rėsi, būk nuskandinę septy-

nis Amerikos krovinių lai
vus, vieną karinį laivą-nai- 
kintuvą ir, nušovę žemyn 32 
amerikinius lėktuvus. Japo
nai teigė, kad iš savo pusės 
jie netekę tik 29 lėktuvų.

Japonai skelbė, būk jų 
lėktuvai taip, girdi, sėkmin
gai atakavę Amerikos kon
vojų — transporto ir kro
vinių laivų eilę, lydimą savo 
karinių laivų.

Bet Jungtinių Valstijų 
laivyno sekretorius Knox 
pareiškė, jog nežinia, ką ja
ponai atakavo, nes ten visai 
nebuva^jokio Amerikos lai
vų konvojaus. Amerikiečių 
laimėjimą prieš japonus 
Knox vadino didžia, garbin
ga pergale.

ITALAI JIEŠKĄ TAIKOS
Alžyras. — Nepatvirtinti 

gandai sakė, kad čia atvy
kęs Italijos sosto įpėdinis 
Umberto ir maršalas Bado- 
glio siūlyti talkininkams 
taikytis.

71 Biliūnas Dolerių 
Amerikos Armijai

Washington. — Kongre
so karinių lėšų komitetas 
siūlė paskirt $71,510,438,- 
873 Jungt.Valst. armijos lė
šoms per metus, pradedant 
nuo ateinančio liepos mėne
sio 1 d.

Tomis lėšomis būhi Ame
rikos armija padidinta dar 
vienu milionu karių, iki 
pusaštunto miliono vyrų.. 
Jos padengtų ir išlaidas be
laisvių stovyklom. Tikimasi, 
kad bus paimta nelaisvėn 
bent 325,000 fašistų.

Laivyno reikalams skiria
ma 27 bilionai dolerių per 
metus.

Karinėm Dujom Skiria
ma Virš Biliono Dolerių

Washington. — Kongre
so komitetas kariniais rei
kalais užgyrė pasiūlymą 
skirt $1,152,490,000 chemi
niam karui, atsieit, nuodin
goms karinėms dujoms ir 
jų pabūklams, kurie būtų 
vartojami tokiame atsitiki
me, jeigu fašistų Ašis imtų 
kariauti nuodų gesais.

/

Mėsos Piginimas
Washington. — Kainų 

Administracija patvarkė, 
jog nuo šio pirmadienio tu
ri būti nupiginta mesa 
krautuvėse apie trejetu 
centų svarui.

Detroit, Mich.. — Su
streikavo 7,000 Fordo fab
rikų darbvedžių - formanų 
dėl to, kad pavaryta iš dar
bo 50 formanų.

Amerikos Bombanešiai Baisiai Smogė Sicilijai 
Ir Sardinijai, Didžiosiom Italijos Salom

šiaur. Afrika. — šimtai 
ant šimtų Amerikos bomba- 
nešių neatlaidžiai sprogdi
no ir degino karinius įren
gimus — prieplaukas, fab- 
rikus, geležinkelius, laivus, 
lėktuvų aikštes ir kt. — di
džiosiose Itąlijos salose Si
cilijoj ir Sardinijoj. Tuo pa
čiu laiku amerikiečiai per 
dieną nušovė žemyn 39 ita
lų ir vokiečių lėktuvus. Fa
šistų lėktuvai ir priešorlai- 
vinės kanuolės įnirtusiai 
priešinosi, bet amerikiečiai 
viso tik aštuonis savo lėk
tuvus teprarado.

Anglų lėktuvai kartoti
nai atakavo geležinkelius, 
prieplaukas ir lėktuvų sto
vyklas pietinėje Italijoje, 
Sicilijoj ir Ašies laivus lo- 
nijos Jūroje. Anglai nukir
to žemyn bent vieną vokie
čių lėktuvą.

Apart nušautų žemyn fa
šistų lėktuvų, talkininkai, 
suprantama, sunaikino ir 
daugelį iš šimtų Ašies lėk
tuvų, kuriuos užklupo ant 
žemės, pačiose stovyklose.

Tais oro žygiais talkinin
kai minkština Siciliją, Sar
diniją ir pietinę Italiją, pra-

Sovietai Prakirto Nacių 
Liniją Oriolo Srityj
London, birž. 20. — Rau

donoji Armija praardė kitą 
spragą vokiečių apsigynimo 
linijoj ties Mcensku, Oriolo 
sektoriuje.

Sovietų lakūnai su savais 
ir amerikiniais bombane- 
,šiais bombardavo vokiečių 
geležinkelių centrą Brians- 
ką, lėktuvų aikštes ir san
dėlius toli priešų užfrontė
je, ir sukėlė didelius gais
rus ir sprogimus. Visi rau
donarmiečių lėktuvai sugrį
žo.

Leningrado fronte sovie
tinė artilerija sudaužė 26 
nacių fortus.

Per dieną buvo sunaikin
ta 25 vokiečių lėktuvai. Ko
vojantieji Francūzai lakū
nai sovietiniame fronte taip 
pat gerai pasižymėjo veiks
muose prieš nacius ore.

Naujas Anglų Karaliaus Atstovas Indijoj 
Ir Pasiruošimai Ofensyvui prieš Japonus

London. — Anglijos ka
raliaus atstovu Indijai tapo 
paskirtas feldmaršalas Ar
chibald P. Wavell, iki šiol 
buvęs vyriausias anglų-in- 
dėnų armijos komandierius 
tame krašte. Kartu jam su
teikta lordo titulas. Jis 
gaus $80,000 algos per me
tus.

Wavell užims karaliaus 
pavaduotojo vietą Indijoj 
rugsėjo mėnesį. Teigiama, 
kad jis geriau susikalbės su 
tautiniais indėnų vadais, 
negu ligšiolinis karaliaus 
vietininkas lordas Linlith
gow.

Feldmaršalas Wavell yra

mokslingas vyras. Lanky
damasis Maskvpj su Angli
jos premjeru Churchillu, jis 
andai nustebino rusus, svei
kindamas Staliną gryna ru
sų kalba.. Po to Stalinas 
ilgai asmeniniai kalbėjosi 
su feldmaršalu Wavelliu .
Anglų Pasiruošimai iš Indi

jos Atakuot Japonus
Nauju vyriausiu karo jė

gų komandierium Indijoje 
tapo paskirtas generolas 
Auchinleck ir įsteigta at- j 
skira Rytinės Azijos ko
manda vadovauti busimiem 
ofensyvo veiksmam prieš 
Japonus Burnoj, Malajuose 
ir Chinijoj.
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11 prieš 6
Mes tikėjome ir sakėme, kad kai ame

rikiečiai pasiruoš, priešo jėgos neatsilai
kys nei ant vandens, nei ant žemės, nei 
ore. Tai jau patvirtina amerikiečių susi
kirtimai su japonais. Japoniškiems plė
šikams sekėsi, kai jie mus užpuolė iš pa
salų — užpuolė netikėtai, neprisirepgu- 
sius.

Dabar japonų laivai bijo pasirodyti ir 
stoti į tiesioginį mūšį su Amerikos lai
vais. Bijo todėl, kad jau ne kartą para
gavo mūsų laivyno galybės.

Dabar amerikiečiai parodo, ką jie gali 
ore. Nei vienam susikirtime japonų lėk
tuvai nepajėgė atsilaikyti. Ryškiausį pa
vyzdį davė susikirtimas ore ant Guadal
canal birželio 17 dieną. Tai buvo labai 
didelis susikirtimas. Matyt, japonai buvo 
gerai pasirengę užatakuoti ir apsidirbti 
su amerikiečių oro jėgoms tame karo te
atre. Bet nudegė nagus — taip nude
gė, jog niekados nepamirš.

Mūsų drąsūs lakūnai nukirto 77 japo
nų lėktuvus. Jų- tarpe buvo virš 30 bomb- 
nešių — tų didžiųjų oro tvirtovių. Tuo 
tarpu mes netekome tiktai 6 lėktuvų. Tai 
be galo didelis skirtumas. Tai puikus 
įrodymas, ką mes žadame ir ką duosime 
Japonijai prie pirmos progos.

Dabar pačios didžiosios jėgos atkreip
tos prieš Vokietiją. Su ja reikia apsidirb
ti. Jos militarinę galią reikia sunaikin
ti. Tai Ašies nugarkaulis. O tada ateis 
kaleina Japonijai. Jungtinės Tautos ne
padės ginklo. Tas ginklas bus atkreiptas 
prieš Japoniją. Japonai bus nukrapštyti 
nuo visų svetimų žemių. Tokio plėšikai 
bus tinkamai nubausti.

kimui paramos lietuvių tautai jos kovo
je už išsilaisvinimą. O šitie išgamos ne
sidrovėjo lysti į amerikinę spaudą, kad 
išprovokuoti pikniką, kad jam pakenkti. 
Tąi karu jie tuo savo žygiu patarnavo, 
jeigu ųe Hitleriui?

Taip, patąrpąvo Hitleriui. Naciai už 
tąi jiems turėtu atsiųsti po medalį.

Matas pacĮaręs ir tokį pareiškimą:
“Didžiausi priešąi, kuriuos mes Jietu- 

viąi turime, tai yrą tįę, kurie slaptai 
darbuojasi su Sęvjętų Sąjunga.”
Betgi slaptai darbuotis už Sovietų Są
jungą nereikia. Ji yra didžioji Amepkos 
talkininkė. Ją remia Amerikos valdžią. 
Ją remia Amerikos liaudis. Už jos para
mą gali kiekvienas kalbėti ir darbuotis 
viešai. Taigi, Matas bjauriai meluoja, 
kai sako, kad kas nors tarpe lietuvių 
slaptai darbuojasi už Sovietų Sąjungą.

Kas kita su tais, kurie darbuojasi už 
hitlerinę Vokietiją, už nacius, už Hitle
rį, Mussolinį ir Hirohito. Pastarieji yra 
Amerikos mirtini priešai. Už juos Ame
rikoje viešai darbuotis negalima, pavo
jinga, grūmoja kalėjimas arba net su
šaudymas.

Taigi tie, kurie kenkia tokiems dar
bams, kaip kad minėtas Waterburio 
piknikas, kaip kad panašūs kiti pikni
kai ir parengimai, ruošti pasmerkimui 
nacių ir atžymėjimui Lietuvos pavergi
mo sukakties, gražiai, puikiai, šuniškai 
patarnauja tiems Amerikos ir visos 
žmonijos mirtiniems priešams. Tai jų 
slaptas darbas už fašistinę Ašį.

Kas Ką Rašo ir Sako
O VISGI PAMATĖ!

v Tėvypė (iš birž. 18 d.) 
įdėjo editorįąlą apie tai, 
kaip “Kpyžįųočiai kryžįayo- 
ja Lietuviu^.” Pasiremda
ma Stockholmo žinia, nese
nai tilpusią Tijnese, apie 
hitlerinių banditų bjąurius 
darbus Lietuvoje, Tėvynė 
tęįsipgai editorialą užbai
gia:

“Naciąį-kryžiųočiai-hųnai 
kryžiavoja lietuvius dabar. 
Bet ateis valanda, kuomet 
lietuviai jiems už tąi atsily
gins! Ir ta valanda gali bū
ti jau nebetoli!”

Taip, Lietuvos išsilaisvi
nimo valanda ateis, hitleriš
kiems banditams bus pada
rytas galas. Bet toji valan
da neateis pati savaimi.
Kas nori matyti Lietuvą 

juo greičiau išlaisvintą, pri
valo remti tuos, kurie ko
voja dėl Lietuvos laisvės. 
Negalėdami teikti pagalbos 
Lietuvoje gyvenantiesiems 
kovotojams, mes galime ir 
privalome gelbėti tiems lie
tuviams, kurie, pasitraukę

iš ĮJetųvos į Sovįetų Sąjun
gos gilumą, kovo ją dę} Lie
tuvos išlaisvinipid. Tep vei
kia tarybinės Lietuvoj res
publikos vyriausybę, ten 
vęįkią lietuviškieji pulkai 
Raudonojoj Armijoj; ten 
palaikppios lietuviams vąi- 
kučįąpis mokyklos, tęp pą- 
laikopios lietuviams vaiku
čiams prieglaudos. Būtų la
bai gražu, jei mes, Ameri
kos lietuviai, padėję srovi
nius ginčus į šalį, išvien pa
dėtume savo brpliąms Tary
bų Sąjungoje — padėtųmę 
mušti priešą, hitlerinį slibj' 
ną.

Tas paskubintų Lietuvos 
išlaisvinimo valandą.

Gerai, kad Tėvynė pors 
dabar jau pamatė, kad kry
žiuočiai kryžiavoja lietu
vius. Tą supratusi ji, Tėvy
nė, turėtų prisidėti prie to 
darbo, kurį dirba daugybė 
žmonių — ppe pagalbos tei
kimo mūsų broliams, kovo
jantiems prieš didžiausį lie
tuvių tautos neprietelių!

Pavojinga Sena 
Giesmė

Tikrą Išgamą Darbas
.Vienas prieteljus prisiuntė mums iš 

Waterburio visą pirmą puslapį vietinio 
laikraščio “Waterbury Republican”. Tai 
puslapis birželio 17 dienos laidos.

Mes ten randame dideliu, dviejų špal- 
tų antgalviu, bjaurų, juodašimtišką 
straipsnį. Straipsnis atkreiptas prieš 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo vie
tinės kuopos pikniką birželio 20 d. Pik
niko tikslas: atžymėti dviejų metų su
kaktį nuo nacių pavergimo Lietuvos, su
teikti medžiaginės ir moralinės paramos 
lietuvių tautos sūnams, kurie randasi 
Raudonosios Armijos eilėse ir guldo gal
vas kovoje prieš nacius, ir pagerbti So
vietų Sąjungą.

Matyt, pas to laikraščio redaktorius 
buvo nuėję tūli lietuviški išsigimėliai, 
šarlatanai. Jie ten nuėjo apmeluoti pik
niko rengėjus, išniekinti Sovietų Sąjun
gos lietuvį atašę Povilą Rotomskį ir su
laikyti žmones nuo pikniko. Tų elemen
tų pryšakyje buvo vietinis menševikas 
Thomas Matas, kuris, girdi, kalbėjo var
de Lietuvių Nepriklausomo Politinio 
Kliubo nuo 48 Green St. O kad išprovo
kuoti pašalpinę organizaciją, kuri pik
niką rengė, Tarnas pareiškęs, jog Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas “yra ko
munistinė organizacija.” Matas atašę 
Rotomskį išvadinęs “Stalino šnipeliu” 
(“stool pigeon of Stalin”) ir pareiškęs, 
kad nesą tokio viršininko, “kąip lietuvis 
atstovas Sovietų Sąjungos generaliniam 
konsulate.” Girdi, Lietuvos atstovu šioje 
šalyje yra Washingtone “Paul Žakas.”

(Tam provokatoriui, matyt, liežuvis 
susimaišė, tai Žadeikį pakrikštijo “Ža
ku”.)

Apart Mato, pareiškimus padarę prieš 
pikniką dar kokie ten du lietuviški iš
gamos, būtent, John Konko ir John Jej 
nusaitis.

Kaip jau sakyta, piknikas buvo ren
giamas pasmerkimui nacių, išnešimui 
protesto pfiėŠ jų terorą Lietuvoje, sutei

Gražus Susitarimas, Pradžia 
Didelių Pastangą

Niekas neturėtų taip džiuginti Ame- 
rikos demokratiją, kaip susitarimas ir 
bendras darbas Amerikos darbo unijų 
judėjimo. Nes darbo žmonės visuomet 
buvo ir ir visuomet pasiliks demokrati
jos kūnu ir krauju. Tai parodo visų lai
kų ir visų kraštų istorija. Tai parodė 
mūsų pačių didžioji 1776 metų Revoliu
cija ir 1861 metų Civilis Karas.

Tai ir dabar, kuomet Amerikoje kelia 
galvą reakcija, šovinizmas, kai sušilę 
kaustosi ir darbuojasi demokratijos 
smaugėjai net šalies Kongrese, vėl pa
kyla Amerikos darbo žmonės įr rimtai 
pasako: Lai tas nepraeis!

Tokią šiandien prasmę turi pareiški
mas prezidentui Rooseveltui CIO prezi
dento Philip Murray, AFL prezidento 
William Green ir Geležinkeliečių Bro
lijų vado David R. Robertson. Jie atsi
kreipia į prezidentą ir ragina jį vetuo
ti (ątmesfi) Kongreso priimtą piktą bi- 
lių prieš darbo unijas ir prieš streikus. 
Jie plačiai nurodo to biliaus piktąsias 
puses. Jie sako, kad tai yra fašistinis 
bilius—bilius, kokio Amerika nebuvo 
mačiusi per visą paskutinį šimtą metų! 
Tai pirmas žingsnis dėl įvedimo fašizmo 
Amerikoje. Tai kelias, kuriuomi fašis
tai įsigalėjo Vokietijoje ir Italijoje. Jie 
ten irgi pirma sunaikino darbo unijąs, 
o paskui apsidirbo su visomis demokra
tinėmis, laisvomis organizacijomis.

Ar ir Amerika eis tuo keliu? Ar ir čia
» • I

reakcijai pavyks sunaikinti darbo uni
jas?

“Ne!” atsako tie trys vyrai, trys di
džiojo darbo unijų judėjimo spoksmenai.

Jų balsą parems visa Amerikos liau
dis. Visa liąudis prašo ir ragina prezi
dentą vetuoti fašistinį Smith-Connally 
Bilių!

Lenkiją Bus Įšląisvinta
Stalinas pasiuntė pasveikinimą Lenkų 

Patrijotų Sąjungos susirinkimui, kuris 
įvyko Maskvoje. Rašytoja Wanda Wa- 
silewska yra tos lenkų grupės vadovė.

Dar kartą Stalinas prižadėjo lenkams 
padėt jięms Lenkiją išlaisvinti iš nacių 
vergijoj. Dar kartą Stalinas pabrėžė So
vietų Sąjungos nusistatymą linkui Len
ki jps, būtent, kad po karo Įlenki ja būtų 
tvirta ir nepriklausoma.

Sikopskiniams lenkams šis Stąlino pa
sakymas nelabai patiks. Jie tebegrūmo- 
ja savo pasekėjus Rusijos baubu—lygiai 
taip, kaip lietuviški pro-hitlerininkai. 
Kad nukreipti dėmesį nuo nacių, kad pa
dėti naciams pasilaikyti okupuotuose 
kraštuose, tai jie, kaip žinote, gązdina lie
tuvius rusų ir Sovietų baubu. Jie visai ne
kalba apie pavojų iš nacių pusės. Jie nuo
latos pirštu rodo į Sovietų Sąjungą. Jie 
organizuoja tarybas gynimui Lietuvos 
ne nuo vokiečių, bet nuo Sovietų Sąjun
gos, nors vokiečiai turi Lietuvą pavergę.

Naminiame Fronte
Klausimai ir Atsakymai 
Kaslink Atnaujinimo Kuro

Aliejaus Racijonavimų

Kokiose vietose kuro alie
jus ir kerosinas bus racijo- 
nuoti 1944 m.?

33 valstijose ir District of 
Columbia, kur buvo racijo- 
nuoti praeitą žiemą.

Kodėl?
Todėl, kad nėra užtekti- 

pai priemonių transportuo
ti žibalo produktus, tarpe 
kurių randasi kuro aliejus 
ir kerpsinas, j tas valstijas.

Kada naujas racijonavi- 
inąs bus išlęistąs?

Planai padaryti išleisti 
naujus racijonavimo kupo
nus šį mėnesį visiems tiems, 
kurie gyvena toj vietoj, kur 
gyveno praeitais metais.

Rodei taip anksti?
Pristatytojai gali duoti 

geresnį aptarnavimą, jeigu 
jie .gali pristatyti vasarą.

Kaip atnaujinimas bus į- 
vykdintas?

Viskas bus atlikta paštų.
Kas pirmiausia bus daro

ma?
* t

Kada pors šį mėnesį, vie
tinės Karo Kąinų ir Rąęi- 
jonavipio Tarybos pradės 
paštu siųsti atpąųjinimo 
formas .kiekviehąpi asme
niui, kuris praeitais metais 
gavo racijonavimą kūro a- 
liejaus. Formos reikalaus:

1. Aplikanto vardo ir ad
reso.

2. Adreso, kur racijonuo- 
tas aliejus bus vartojamas.

3. Vardas praeitų metų 
aplikanto (jeigu skirtingas 
nuo dabartinio aplikanto).

4. Vardas pristatytojo ir 
kokis aliejus bus vartoja
mas.

Ar parąšąs ręjkąbpgąs?
Taip. Aplikanto.

Racijonavimo Priminimai.
Kava: ženklelis 24 Karo 

Ration Book One geras ligi 
birželio 30 d.

Cukrus: Ženklelis 13 Ra
tion Book One, geras ligi 
rugpjūčio 15 d. Ženkle
liui 15 ir 16, Wąr Ra
tion Book Que geri dėl pen
kių svarų cukraus, kiekvie
na, namipiam prezęrvavi- 
mui.

Raudoni ženkleliai; (dėl 
mėsos produktų, kenuotos 
žuvies ir daugupiai aliejų ir 
sųrių).

Raudoni ženkleliai J, K, 
L ir M geri per visą birželio 
mėnesį.

Raudonas ženklelis N įsi
galės birželio 20 d.

Mėlyni ženkleliai; (dėl 
kenųpto, sušaldyto ir neku
rto “dehydrated” rpaįstp).

Mėlyni Ženkleliai K, L, M, 
geri ligi liepos 7 d,

Ba^ąi: Ženklelis 18 War, 
Rątion Ęqpk Onę bus geras 
nuo birželio 16 d. ligi spalių 
31 d., 1943 m.
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Pereitais metais, kada 
Jungtinių Taptų priešai dė
jo paątąpgąs, kad sutruk
dyti Ąngjijos jr Ąpierikos 
atidarymą ąptro fronto 
prieš Hitlerį, be kurio mes 
negalime karo išlaimėti, tai 
išgalvojo visokių pasiteisi
nimų, būk “Angliją ir Ame
riką d^r nepasirengę”, būk 
Molotovas “nesuprato su
tarties turinio,” būk “Hitle
ris parodė naują ginklą 
Egiptę”, kur naciai naudojo 
tankus su 88mm. kanuolių 
gerklėmis, tokius pat, kaip 
prieš kelis metus Ispanijoj, 
o Hearsto ir Howard- 
Scpįpps spauda pęr ištisas 
savaites rašė, talpino “karo 
specialistų” straipsnius, kad 
būk antras frontas visai ne
reikalingas, kad Anglija ir 
Amerika gali penkioliką 
kartų padaryti iš oro lėktu
vaisužpuolimų, kiekvienu 
kartu ne mažesniame kie
kyj, kaip 1,000 lėktuvų ir 
tas “Vokietiją privers pasi
duoti.”

Gal būti tada kas nors ti
kėjo toms pasakoms. Var
giai kas dabar tam tikės. 
Kiekvienam yra aišku, kad 
dviejų metų sunki Sovietų 
Sąjungos kova suteikė už
tektinai laiko Anglijai atsi
gauti ir mūsų šalį mobili
zuoti, apsiginkluoti ir pa
siruošti antram frontui. 
Tą patvirtino ir kovos Tu- 
nisijoj.

Kas dėl pasakų apie Hit
lerio ‘ūiąujus ginklus,” tai 
kiekvięnam yra aiškų, Rad 
jis ir jo pakalikai jokiame 
atsitikime negali pralenkti 
Amerikos - Anglijos - So
vietų Sąjungos techniką ir 
speęialistų sųgabumus gin
klų pasigaminime.

Pastaruoju laiku Hitlerio 
gelbėtojai siūlo “naujus” 
receptus, tai būtent, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija turi nukreipti visas sa
vo jėgas prieš Japoniją, o 
‘'sumuštą” Hitlerį palikti 
“pribaigti” Sovietams. Pas
kui užmiršę tą “receptą” 
vėl pučia Hitlerio propa-

gap'dą apie ‘Eiuroppą tvirtu
mą” ir talpina nącių paruo
štus neva pakraščių apgink
lavimo paveikslus tikrinda
mi, kad dar “negalėsime 
Hitlerio tvirtumą įveikti.”

Kiti siūlo vėl iš oro karą 
“išlaimėti”. New Yorkę 
“Daily News” pet iki tokio 
absurdo dasikalbėjo, Rąd 
būk oro bombardavimąi 
Ruhre' neleidžią HRlerįųi 
pradėti trečią ofęnsyvą 
prieš Sovietų Sąjungą, kuo
met tikrumoj naciai prie tp 
ofensyvo smarkiai rengiasi.

Ką gi parodo šioji pro
paganda? Ji parodo, kad 
Jungtinių Tautų priešai 
smarkiai veikia. Jie grie
biąs! visokių priemonių, 
kad pakenkus antrojo fron
to atidarymui, kad sumaži
nus masių pasiryžimą kąro 
laimėjimui, kad įnešus į 
Jungtinių Tautų tarpą ne
sutikimų, kad kaip nors iš
gelbėjus Hitlerio kailį nuo 
antro fronto Europoj.

Daugiau negu aišku, kad 
tokios išvados yra pavojin
gos, kad jos yra žalingos 
mūsų šalies reikalams, kaip 
ir bendriems Jungt. Tautų 
reikalams. Neveltui kiek 
laiko atgal Vice-Preziden- 
tas Wallace persergėjo 
prieš bandymus išduoti So
vietų Sąjungą.

Tos išdavystės kukoriais 
yar tie, kurie niekina mūsų 
talkininkę Sovietų Sąjungą, 
kurie kenkia atidarymui 
antro fronto prieš Hitlerį 
Europoj, be ko mes negali
me turėti nei nuoširdžios 
vienybės Jungtinių Tautų 
tarpe, nei karo laimėti. 
Naujos giesmės prieš ati
darymą antro fronto, ne
paisant kokiomis gaidomis 
jos giedamos, yra Hitlerio 
giesmės, tarnaujančius mū
sų priešui ir kenkiančius 
mūsų šaliai. Ilgiau nebus 
antro fronto, daugiau kai
nuos karo vedimas mums 
gyvasčių ir turto, didesni 
bus tąksaį, sunkesnis bus 
pątsai karo laimėjimas.

D . M. š.

Darbininkų Sveikata

Vaizdas iš Ąrgeptinos “revoliucijos,” neseniai įvy- 
kusįps: bųsas dega PĮązą Je Mąyo fl žmo
nės m ar šuo ją gątvėmią.

Nariu Įdegimas ir Vitaminai
Gerb. daktare, aš jūsų pata

rimus Laisvėj skaitau ir jais 
pasinaudoju: man esti geriau. 
Tai aš mačiau jūsų aprašymą 
Šviesoj apie vitaminus, tai aš 
nusipirkau vitamino B ir vita
mino E ir da kąpsulių A, B, 
C, R, G.

Bet ąš turiu kojų narių se
ną įdegimą, tąi, kaip man ima 
gelti, tai aš nueinu pas daktą- 
rą, tąi jisai man su adata įlei- 
džią vaistų 5 ar 6 sykius ir 
būna geriau. O šiemet tai jau 
ir 15 adatų suleido — ir vis 
gelia. Tai tasai daktaras pa
matė tuos mano vitaminus, tai 
jisai sako, kad tie vitaminai 
negerai. Jis sako, kad man Šį 
metą taip ilgai neperstoja gė
lę sąnąrių už tai, kad aš var
toju tuos vitaminus.

Tai, drauge daktare, malo
nėkite man patarti, ką man 
reikia daryti ir kokių vaistų 
gąlirpą vartoti. Man taip bū
ną. Pąrąųstą, ištinstą ir kad [ 
gelia, tąi taip, kaip dantį. Ne- • 
gąliu nė miegoti. Aš esu vy
ras, 5 pėdu ir 11 colių aukš
čio, svėrių 180 svarų, 67 me
tų amžiaus. Pątąykite, kas 
man daryti su vitaminais, ar 
imti ay pe? Iš kalno tąrių la
pą! dėkui. Patąrkite per Lais
vę-
ĄlsąĮtyięąs:

Rięk galįmą spręsti iš Jūsų 
aprašymo, yrą įsisenėjęs 
narių reumatizmas — artritas, 
tur put tąįp vądinąmąs rhęp-

matoid arthritis.
Jus gydo vietos daktaras, 

ir, matyt, gerai gydo, jei nuo 
kelių įčirškimų pasidaro ge
riau. Tai niekis, jei šiuo tarpu 
nepągerėjo net ir nuo lp ada
tų. Ęeūmatizmas jau tokią at
spari liga, ypač Jūsų ąmžiąus 
žmogui.

Vis dėlto tas daktaras vi»ai 
be reikalo ir visai be pamato 
nori kaltę numesti ant vitami
nų. Vitaminai, teisybę sakius, 
geriau daro ir nariams, nes 
gaivina visą organizmą, tąi ir 
narius. Da dąugiau: Yrą vita
mino D stiprus preparatas, 
nuo kurio daugely nuotikių 
nariams pasidaro geriau.

Tai Jūs, Drauge, tebevarto- 
kite tuos vitapiinus ir dar gau
kite Vitamin D capsules, 5Q,- 
OOO units. Imkite laike valgy
mo. Iš pirmo po vieną 3 kar
tus kas diena. Už kokios sa- 
vąitės pradėkite imti viena 
kapsule daugiau: tai po 4 į 
dieną per trejetą dienų. Pas- 
kuį iy vžl vieną dadękitę. Įr 
taip, kol davarysite iki 2 kap
sulių 3 kartys per dieną, tai 
po 6 kas diena, keletą mgne" 
šių. Būkite saulėj, pasilsėkite. 
Kai kiek atleidžia, vaikščioki
te iš lengvo.

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th 

KLASIKUS CLINTON PARK 
M^spe|h, į. Į., N. Y.
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Socialistinio Darbo Hero
jus (didvyris) tai aukš
čiausias garbės titulas-var- 
das Sovietų Sąjungoj. Jis 
duodamas žmonėms nepa
prastai patarnavusiems sa
vo kraštui.

Kam Sovietų vyriausybė 
suteikia Socialistinio Darbo 
Herojaus titulą, tas kartu 
gauna ir Lenino Ordiną ir 
Auksinio Kūjo ir Pjautuvo 
Medalį.

Toks titulas neseniai bu
vo suteiktas plačiai žino
mam sovietiniam moksli
ninkui Nikolajui Burden
ko, Raudonosios Armijos 
medikalio skyriaus genero
lui leitenantui, Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos 
nariui.

• Daktaras generolas Bur
denko yra ir tarptautiniai 
garsus mokslininkas, iš
rinktas garbės nariu Lon
dono Karališkosios Chirur
gų Kolegijos ir Tarptauti
nės Chururgijos Kolegijos.

Rusų mokslininkai visuo
met darbuodavosi savo 
krašto gerovei, o juo labiau 
prie Sovietų valdžios, kuri 
taip gerbia ir brangina sa
vo mokslininkus.

Paprastos Kilmės Vyras
Nikolajus Burdenko yra 

paprastos liaudies sūnus. Jo 
senuolis buvo valstietis bau
džiauninkas, o tėvas pras
tai apmokamas raštininkė
lis. Eidamas • vidutinį- ir 
aukštesnį mokslą, Nikola
jus turėjo , pats užsidirbti 
duoną ir kitas lėšas. Dirbo 
jis įvairius darbus, o vienu 
tarpu buvo ir reporteris 
mažo miestelio laikraštuko.

Būdamas universiteto stu
dentu 1904 metais, Burden
ko įstojo kaip savanoris į 
Rusijos armiją ir tarnavo 
medikaliame skyriuje rusų- 
japonų karo metu. Už nar
są pavojinguose veiksmuo
se jis buvo apdovanotas §v. 
Georgijaus Kryžium, aukš
tuoju senosios Rusijos or
dinu.

Po karo Burdenko grįžo 
mokslan, baigė Jurjevo — 
Dorpato Universiteto me
dicinos skyrių ir tapo pro
fesorium tame pačiame uni
versitete.

Pirmajame pasauliniame 
kare jis tarnavo kaip fron
to linijų ligoninių chirur
gas, o po 1917 m. Rusų Va
sario Revoliucijos buvo pa
skirtas Rusijos armijos me
dikalio skyriaus galva. Pas
kui sekusiame Pilietiniame 
Kare Burdenko veikė ir 
kaip profesorius ir kaip so
vietinės ‘ kariuomenės chi
rurgas.

Kaipo visuomenės sveika
tos įstaigų organizuotojas 
ir chirurgas, Burdenko ga

vo Lenino ir Raudonosios 
Žvaigždės Ordinus ir buvo 
išrinktas Aukščiausiojo So
vieto (šalies ’ seimo) atsto
vu.
Nervų Gydymo Specialistas

1938 metais prof. Bur
denko suorganizavo ligoni
nę specialiai gydyti nervų 
ligoniams ir ta liogninė ne
užilgo išgarsėjo visame me
dicinos pasaulyje.

Nepaprastai Energingas 
žmogus

Burdenko yra labai ener- 
gingas^ kantrus ir neatlai-
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dus savo moksliniuose ir 
profesiniuose darbuose. 
Raudonosios Armijos chi
rurgai veikia pagal Burden
ko patvarkymus, kuriuos 
jis išdirbo, pasiremdamas 
mūšių lauko aplinkybėmis 
ir reikalais.

Jis ir dabar dažnai lan
kosi frontam Viename iš to
kių atsilankymų 1941 me
tais jis pavojingai susirgo, 
bet nežiūrint savo 65-kių 
metų amžiaus, pasveiko ir 
iš naujo lankė mūšių fron
tus.

Raudonarmiečiai ir šiaip 
Sovietų piliečiai ypač pami
lo Burdenko šio karo metu, 
kur šimtų tūkstančių Rau
donosios Armijos kovotojų 
gyvybės priklauso nuo ga
bios medikalės pagalbos.
Burdenko Neturi Asmeni

nio Pasididžiavimo
Gavęs Socialistinio Dar

bo Herojaus titulą, prof. 
Burdenko rašė sovietinėje 
spaudoje:

“Suteikta man dovana tai 
yra visai Sovietų chirurgi
jai dovana. Sovietiniai chi
rurgai dirba kaip vienas 
frontas—tiek mūšių ruož
tuose, tiek šalies gilumoje. 
Jie pilni verdančio patrijo- 
tizmo ir darbuojasi su giliu 
entuziazmu. Sovietinis chi
rurgas laiko sau garbe, kad 
jis yra narys tokios šaunios 
bendrijos (kolektyvo) ir už
ima tokią atsakingą vietą.

Štai kaip aš žiūriu j So
cialistinio Darbo Herojaus 
titulą, kurį man suteikė So
vietų vyriausybė.

Tokioje pat šviesoje aš 
matau mano išrinkimą į 
garbės narius Tarptautinės 
Chirurgų Kolegijos ir An
glų Karališkosios Chirurgų 
kolegijos Londone. Čia per 
mano asmenį yra gerbia
mas visas rusų mokslas, 
apie kurį medikaliai Angli
jos rateliai abelnai ir Ame
rikos mokslininkai mano, 
kad jis užima priekinę vie
tą, o keliais atžvilgiais ir 
vadovaujančią vietą pašau- 
lyje.

70 procentų visų sužeistų 
Raudonosios Armijos ka
reivių ir komandierių vėl 
grįžo frontan pradiniame 
apsigynimo kovos laikotar
pyje, ir tai yra daiktiškas 
įrodymas, kaip sėkmingai 
mūsų gydytojai veikia. O 
šiandien dar daugiau su
žeistųjų taip sugydoma, 
kad jie grįžta į mūšius. Mū
sų mokslininkai išsprendė 
daug apsigynimo klausimų 
ir desėtkus klausimų iš nau
jo pernagrinėjo.

Užtenka nurodyti tiktai 
mūsų pasisekimus gydyme 
apalpimų nuo nervų sukrė
timų, kovą prieš gyvenan
čius be oro ligų perus ir 
tetaną - žandikaulių sura- 
kinimą, mėšlungiškus rau
menų traukymus, — gydy
mą plaučiij kebliųjų sužei
dimų ir t.t.

Kad mokslas mūsų kraš
te taip žengia pirmyn, už 
tai mes turime dėkoti savo 
sovietinei vyriausybei, Sta
lino atsišaukimui ir nuola
tiniams Molotovo patvar
kymams — pirmyn varyti 
mokslo reikalą.

Aš visados stengiausi dar
buotis aukštiems tikslams, 
energingai ir su nenurims

tančia pastangų dvasia, ir 
įkvėpti savo draugus to
kiais pat idealais. Tokia 
dvasia kilo iš to, jog reikia 
įveržtai ir pasišventusiai 
darbuotis savo šaliai, kaip 
taikos metu, ir pavojingo
mis karo dienomis.

Kaip kad senosiose liau
dies pasakose, pilna stipry
bė mūsų krašto legendari- 
nės galybės pakilo visuose 
mūsų žmonėse. Kiekvienas 
mūsų maršuojame artyn tos 
dienos, kada pamatysime 
savo gimtąjį kraštą pilnoje 
jo garbėje — po to, kai ga
lutinai bus sumuštos tam
siosios fašizmo jėgos.”

Nepažįsta Savo Rankraščiu
Amerikiečių Nacio nalė 

Tyrinėjimų Taryba išgavo 
parašus 181-no vyro ir mo
teries, nesakant, kam ji 
tuos parašus renka. Davu
sieji parašus žmonės buvo 
17 iki 42 metų amžiaus.

Praėjus keliom savaitėm, 
parašai buvo rodomi tiem 
patiem žmonėm, ir keturi iš 
kiekvieno desėtko jau nepa
žino savo parašų.

Išvada tokia — tik mi
kroskopiškais moksliniais 
tyrimais tegalima nedvejo
jančiai, įrodyti, kad štai pa
rašas būtent šio žmogaus, o 
ne keno kito.

Jei pirksi bonus — munu ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Didžiausias Lietuviu Piknikas Brooklyne Yra

ien rascio

Liepos 4-ta—July 4th
Visų dienraščio Laisvės mylėtojų ir rėmėjų prašom iš anksto platinti 
pikniko bilietus. Darbuokimės visi, kad kaip kitais metais taip ir šie

met padaryti Laisvės piknikų didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

PIKNIKAS
Šiemet Laisvės Piknikas Įvyks

DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS
. KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N. Y
Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 

naudokitės dovanų proga. Įžanga 50c., Taksų 5c., Viso 55c.

CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/
Taipgi dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiutei ir da 

lyvaus Brooklyno Aido Choras, vadovaujan t Aldonai Anderson.
PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM

Piknikas prasidės 1-mą vai. po pietų. Muzika nuo 4-tos vai. po pietų.

Birželio mėnesį šiemet 
sueina 75-ki metai nuo Ru
sų Chemikų Draugijos įkū
rimo. Ją įsteigė Dmitrius 
Mendelejevas, vienas iš pa
čių žymiausių viso pasau
lio chemikų (gyvenęs 1834 
iki 1907 metų).

Mendelejevas, tarp kitko, 
išdirbo vadinamą periodinę 
chemijos elementų lentelę, 
kurioje pirm kelių dešimčių 
metų jis nurodė, kokie dar 
elementai ateityje bus su
rasti ir kiek atominio 
svorio turės kiekvienas iš 
tų naujų elementų. Taip 
jau po Mendelejevo mirties 
ir iš tikrųjų buvo surasta 
eilė naujų elementų, kurie 
atitiko vietas Mendelejevo 
lentelėje pažymėtas.

Mendelejevo įkurta Rusų 
Chemikų Draugija naudoja
si aukšta pagarba tarp išti
so pasaulio mokslininkų. 
Tarp jos garbės narių yra 
Marie Curie, radiumo išra
dėja (jau mirusi), Niels 
Bohr, Pierre ir kiti tarp
tautiniai garsūs mokslinin
kai.

Rusų Chemikų Draugijos 
nariai, be kitko, išrado 'ir 
68-nis skirtingus vaistus, 
naudojamus karo lauko li
goninėse, gydyti plaučių ir 
smegenų ligas bei sužeidi
mus, pūliuojančias žaizdas

Neseniai šie chemikai at
rado naudingų dalykų ir 
mitybos srityje. Vienas jų 
atradimų tai specialiai su
taisytas valgis parašiutis- 
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tams ir partizanams kovo
tojams, atsiduriantiems to
kioj padėtyj, jog tuo tarpu 
negalima jiems pristatyti 
reguliario maisto.

Tas specialis jų paga
mintas valgis yra . toks 
maistingas, kad jo plytelė 
tik tokio dydžio, kaip du 
papirosų pakeliai, sveikai 
maitina kareivį ar partiza
ną per kelias dienas.

Rusų Chemikų Draugija 
turi didžiausią pasaulyje 
knygyną veikalų ir rank
raščių chemijos klausimais. 
Tarp rankraščių yra ir ori
ginaliai rašiniai Johno Dal- 
tono, Lomonosovo, Welerio 
ir kitų svetimtaučių ir ru
sų chemikų.

Rusų Chemikų Draugija 
veikliai susi rašinėja su 
mokslo organizacijomis vi
suose pasaulio kraštuose.

Drauge su amerikiečiais 
chemikais tie sovietiniai 
mokslininkai studijų o ja, 
kaip iš paprasto žibalo ga
minti vis tobulesnį ir tobu
lesnį gazoliną. Sovietų che
mikai gauna įvairių šalių 
mokslininkų prašymų, kaip 
vieną bei kitą klausimą iš
spręsti. Pavyzdžiui, Irano 
(Persijos) mokslo darbuoto
jai kreipėsi į sovietinius 
chemikus padėt išdirbt trą
šų receptus tręšti sausiems, 
saulės kepamiems Irano 
laukams; ir Sovietų chemi
kai išdirbo ir pasiuntė tin
kamus receptus - formulas 
tokiems laukams tręšti.

Rusij Chemikų Draugija 
taipgi plačiai dalinasi savo
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—Viename rusų kaime į 
šiaurius nuo Kursko buvo 
man parodyta užrašai, ku
riuos vokiečių policijos pul
kas paliko, — rašo Alfre
das Kurella. — Tai buvo 
dailiai sutvarkyti vokiečių 
dokumentai. Tokius doku
mentus turi kiekvienas šios 
žmogžudžių mašinos dali
nys.

Ant vienos dokumentų 
dėžės buvo gražiai užrašy
ta: “Trikampiai Veiksmai 
(Dreieck-Unternehmen.) ”

Čia buvo sudėti dokumen
tai apie baudžiamąją vokie
čių ekspediciją, pasiųstą 
pernai rugsėjo mėn. prieš 
partizanus Brest- Litovsko 
srityje.

“Žygis atliktas be jokio 
trynimosi ir be jokio nema
lonaus nuotikio,” sako na
cių majoras Holling, polici
jos bataliono komandierius, 
apie “veiksmus sunaikint 
banditų pilnus kaimus į 
šiaurius nuo Mokranų.” Jis 
raportuoja k o m a n d ieriui 
Brest-Litovsko policijos:

“Kaimai buvo sudeginti 
pagal įsakymus. Viso tapo 
sušaudyta 169 asmenys Bo- 
risovkoj, 705 asmenys Bor- 
ki ir 289 asmenys Zablo- 
cie, Gyvuliai, grūdai, veži
mai, mašinos ir kitokia nuo
savybė, buvo, sutinkant ga- 

patyrimais ir atradimais su 
Pietų A m e r i k os respu
blikų, Turkijos ir Kanados 
mokslininkais.

N. M.

vietose, kuomet 
jau, turbūt, pabė-

žodžiais, majoras 
sužiniai ir šalta-
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biam apskričio vadui (fiu
reriui), paimta į saugias 
rankas. Viso 1,470 galvijų, 
1,105 kiaulės, 148 arkliai ir 
1,225 avys buvo pervaryta 
iš Diwino į Mokranus.”

Tūkstantis šimtas ir še
šiasdešimt trys nužudyti 
kaimiečiai tikrai ir biuro- 
kratiškai-tvarkiai suregis
truoti kartu su 3,948 gyvu
liais.

Nacių majoras čia rapor
tuoja ir apie kai kuriuos 
trūkumus; sako, jog per-, 
mažai turėjo kareivių: '

“Net jeigu būtų žinota, 
kokie platūs yra tie kai
mai, vis tiek būtų buvę ne
galima pilnai juos apsupt, 
nes didžiosios kaimų dalys 
buvo miškuose. Supranta
ma, jog banditai ir jų pa
dėjėjai greičiau išsislapsto 
tolimesnėse, nuošaliai sto
vinčiose farmose ir pabė
ga, kai tik pajunta mažiau
sio pavojaus ženklą, o žmo
nės su gera sąžine pasilie
ka savo 
banditai 
gę.”

Kitais 
Holling 
kraujiškai nužudė 1,163 ne
kaltų kaimiečių, “žmonių su 
tyromis sąžinėmis,” senelių, 
moterų ir vaikų, kaip sako 
jo paties žodžiai.

Majoras Holling skun
džiasi dėlei atsiųsto slapto
sios policijos vado Welscho, 
apie kurį šitaip raportuoja:

“Jis elgėsi piktai, nesu
kalbamai ir labai nediscipli
nuotai. Kaip kad aš.paty
riau, tai Welsch buvo ką 
tik gausiai nusišnapsavęs 
vodka.”

Toliau iš majoro Hollingo 
raporto p a s i rodo, jog 
Welsch užsipuldinėjo Hol- 
lingą, kad pastarasis nega
na žiauriai žudo rusus kai
miečius. Welsch norėjo va
dovauti ž u d ymams, bet 
Holling neprileido to “gir
to kiaulės” prie tokio dar
bo. Holling buvo tikras, kad 
ir jis pats mokės gana žiau
riai rusus valstiečius išžu
dyti. .

Kitas skundas majoro 
Hollingo raporte tai, kad iš 
Brest - Litovsko atsiųstas 
slaptosios policijos smogikų 
antrasis vadas Hellweig ir 
paskui vyriausias tų smo
gikų vadas, vienas pirmiau, 
kitas paskiau susikrovė į 
trokus ir išsivežė sau išplėš
tus iš kaimiečių drabužius, 
rakandus (baldus) ir kt. 
Majoras Holling jų bijojo ir 
nedrįso pasipriešint ir savo 
skundą baigia tik šiais žo
džiais: “Iš to žmogus gauni 
tokį įspūdį, kad slaptieji po
licininkai turi kokias tai 
ypatingas pirmenybes.”

Visa hitlerininkams tin
kama nuosavybė buvo iš tų 
kaimų užgrobta pirma, ne
gu naciai sudegino kaimus 
ir sušaudė jų gyventojus. 
Taip šie trys kaimai su ra-# 
miais jų žmonėmis buvo nu
šluoti pernai rugsėjo 28 iki 
30 d.‘ J. C. K. i
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-Ketvirtas puslapis Pirmadienis, birželio 2’1, 1943

! ŽMONESE MAKSIM GORKI -A-
Ragina Samdyti Karo Įstai 
gose Visus Lojalius Ateivius

PRANEŠIMAI

(Tąsa)
Pasakodavo jis daug, aš klausydavau 

godžiai, gerai atsimenu visus jo, pasa
kojimus, bet neatsimenu ne vieno links
mo. Jis kalbėdavo ramiau, kaip knygos, 
—knygose dažnai girdėdavosi rašytojo 
jausmas, jo rūstybė, džiaugsmas, jo liū
desys, pajuoka. Pečkurys nesijuokdavo, 
nesmerkdavo, niekas jo neskausdavo ir 
niekas nedžiugindavo. Jis kalbėdavo, 
kaip abejingas liudytojas prieš teisėją, 
kaip žmogus, kuriam vienodai svetimi 
kaltinamieji, kaltintojai, teisėjai... Tas 
jo abejingumas sukeldavo manyje vis 
sunkiau benumaldomą ilgesį, sužadinda
vo Jokūbui nepalankius jausmus.

— Skriausdavo tave?
— Kas gi gali mane nuskriausti? Aš 

juk stipras, kaip duosiu kartą!
— Aš ne apie mušimą, o dūšią — 

skriausdavo?
• — Dūšios negalima nuskriausti, dū
šia nepriima nuoskaudos, — sako jisai. 
— Žmogaus dūšios nepaliesi, niekaip ne
galima ...

Denio keleiviai, matrosai, visi žmo
nės kalbėdavo apie dūšią taipo pat daug 
ir dažnai, kaip ir apie žemę, darbą, apie 
duoną ir moteris. Dūšia — dešimtas žo
dis prasčiokų kalboje, žodis valkiojamas, 
kaip variokas. Man nepatinka, kad ši
tas žodis taip prigijo ant slidžių žmonių 
liežuvių, o kai prasčiokai blevyzgoja, 
piktai ir maloniai, dergdami dūšią, — 
tas smogia man į širdį.

Aš labai atsimenu, kaip atsargiai kal
bėdavo bobutė apie dūšią, paslaptingąją 
meilės, grožio ir džiaugsmo talpyklą, aš 
tikėdavau, kad, geram žmogui numirus, 
balti angelai neša jo dūšią į žydrą dan
gų, pas gerąjį mano bobutės Dievą, o Jis 
maloniai sutinka ją:

— Ką, mano mieloji, ką, mano šva
rioji, — prisikentėjai, prisikamavai?

Ir duoda dūšiai serafimų sparnus — 
šešis baltus sparnus.

Jokūbas Šumovas kalba apie dūšią 
taipo pat atsargiai, mažai ir be noro, 
kaip kalbėdavo apie ją bobutė. Kolioda- 
masis, jis neužliečia dūšios, o kai apie 
ją samprotauja kiti, jis tyli, palenkęs 
raudoną sprandą. Kai aš jį klausiu, kas 
tai yra dūšia, — jis atsako:

— Dvasia, Dievo kvėpavimas ...
Man maža šito, aš dar klausinėju apie 

kažin ką, tada pečkurys, palenkęs galvą, 
sako:

— Apie dūšią, brolyti, ir popai maža 
tesupranta, čia dalykas uždaras...

Jis verčia mane nuolatos galvoti apie 
jį, užsispyrus stengtis jį suprasti, bet vi
sos mano pastangos nueina niekais. Be 
to, aš nieko nematau, jis viską man užu- 
stoja savo plačia figūra.

Su manim įtariamai - maloniai apsei- 
na bufetininkė, — rytais aš turiu pa
duoti jai nusiprausti, nors šitą darbą 
turi atlikti kambarinė Luša, švarutėlė 
ir linksma mergaitė. Kai aš stoviu ankš
toje kajutėje, šalia bufetininkės, ligi pu
siau nuogos, ir matau jos geltoną kūną, 
sudribusį, kaip perrūgusi tešla, prisime
nu rusvą ir kaip ir nulietą Karalienės 
•Margo kūną ir — man šlykštu. O bufe
tininkė vis kalba apie kažin ką, tai skųs- 
damosi ir murmėdama, tai piktai ir pa
šiepiamai.

Jos kalbų prasmė nepasiekia manęs, 
nors aš lyg ir iš tolo atspėju ją, — tai 
niekinga, elgetiška, begėdiška prasmė. 
Bet aš nepasipiktinu, — aš gyvenu toli 
nuo bufetininkės ir nuo visko, kas įvyks
ta garlaivyje, —- aš esu už didelio, sa
manoto akmenio, jis paslepia nuo ma
nęs visą Šitą pasaulį, dieną ir naktį kaž
kur plaukiantį.

— Visiškai įsimylėjo tave mūsų Gav
rilovna, — lyg per miegą girdžiu aš pa
šiepiamus Lušos žodžius. — Prasižiok, 
gaudyk laimę...

Ne tiktai ji pašiepia mane, visi bufe
to tarnai žino apie šeimininkės silpnybę, 

’ o virėjas sako, raukydamasis:
— Visko boba yra valgiusi — pyra

gaičio įsinorėjo! ž-žmonės... Žiūrėk, 
rieškovai, abiem, o matyk—trimis....

Ir Jokūbas taipgi kala man tėviškai 
rimtai:

— Žinoma, jeigu tu būtumei pora me
tų vyresnis, na, aš tau kaip nors kitaip 
pasakyčiau, o dabar, tavo metuose — 
geriau, turbūt, nepasiduok! Arba — 
kaip nori...

— Tylėk, — sakau aš, — šlykštynė 
tai'...

— Žinoma...
Bet tuojau, stengdamasis pirštais su

šukuoti susivėlusius galvos plaukus, sė
ja savo apvalius žodžius:

— Na, taipgi ir jos dalyką reikia su
prasti, tas dalykas — bėdinas, žiemiš
kas ... Ir šuo mėgsta, kai jį glosto, tuo 
labiau — žmogus! Bobai mylavimas rei
kalingas, kaip grybui drėgmė. Jai, žiū
rėk, pačiai gėda, o ką daryti? Kūnas 
prašo puoselėjimo ir — daugiau nieko...

Aš klausiu, įtemptai žiūrėdamas į jo 
nepagaunamas akis:

— Tau jos gaila?
— Ar man? Motina ji man, ar ką? 

Motinų nesigailima, o tu... juokdary!
Jis juokiasi negarsiai, kaip sudaužy

tas varpelis.
Kartais aš, žiūrėdamas į jį, tarytum 

nugrimstu į nebylę tuštumą, į bedugnę 
duobę ir prietemą.

— Štai visi veda, o tu, Jokūbai, kodėl 
nevedi ?

— O kam? Bobą aš ir taip visuomet 
gausiu, tas, Dievui dėkui, nesunku... 
Vedusiam reikia vietoje gyventi, ūkinin
kauti, o mano — žemė bloga, be to, ir 
maža jos, o ir tą pačią dėdė atėmė. Su
grįžo brolėnas iš kariuomenės ir ėmė su 
dėde ginčytis, teistis, ir — basliu jam 
per galvą. Kraują praliejo. Jį už tai — 
į kalėjimą porai metų, o iš kalėjimo — 
vienas kelias — vėl į kalėjimą. O jo pati, 
įdomi tokia buvo ... ką ir bekalbėti! Ve
dei — vadinas, sėdėk prie savo lūšnos, 
šeimininkauk, o kareivis — ne šeiminin
kas savo gyvenimo.

— Tu meldies?
— Juokdarys! Žinoma, meldžiuos....

— O kaip?
— Visaip.
— Tu kokias maldas kalbi?
— Maldų aš nemoku. Aš, brolyti, pa

prastai: Viešpatie Jėzau, gyvo —- pasi
gailėk, negyvam — duok atilsį, išgelbėk, 
Veišpatie, nuo ligos... Na, dar ką nors 
pasakau...

— Ką?
— O taip! Jam — ką tik pasakysi, 

viskas nueis!
Jis apseina su manim maloniai, domė

damasis manim. Kartais sėdžiu su juo 
naktį, nuo jo eina naftos, sviltų ir svo
gūnų kvapas, — jis grauždavo žalius 
svogūnus, kaip obuolius; staiga jis pa
prašo :

— Na, Aleksiuk pasakyk eiles!
Aš moku daug eilėraščių atmintinai, 

be to, turiu storą sąsiuvinį, kuriame už
rašyti mėgiamiausi. Skaitau jam “Rus
laną,” jis klauso nekrutėdamas, aklas ir 
nebylys, sulaikydamas gargiantį alsavi
mą, paskui negarsiai sako:

— Įdomi, sklandi pasakėlė! Pats, tur
būt, sugalvojai? Puškinas? Yra toks po
nas Muchinas — Puškinas, teko jį ma
tyti. ..

— Ne tas, tą senai užmušė!
— Už ką?
Aš pasakoju tais trumpais žodžiais, 

kaip pasakodavo man Karalienė Margo. 
Jokūbas klauso, paskui ramiai sako:

— Dėl bobų labai daug svieto pražū
na...

Dažnai aš pasakoju jam įvairias isto
rijas, išskaitytas iš knygų; visos jos su
sipynė, suvirę mano galvoje į vieną il
giausią istoriją neramaus, gražaus gy
venimo, perpildyto ugninėmis aistromis, 
pilno beprotiškų didžių darbų, purpuri
nio taurumo, pasakiškų pasisekimų, dvi
kovų ir mirčių, taurių žodžių ir niekšiš
kų darbų. Rokambolis įgijo riteriškus 
Lia - Molio, Annibalo Kokonno bruožus; 
Liudvikas XI — tėvo Grandės bruožus; 
kornetas Otletajevas sumišo su Henriku 
IV. Šita istorija, kurioje aš, sulig įkvė

pimo, keičiu žmonių charakterius, per
keliu įvykius, yra man pasaulis, kuria
me aš esu laisvas, kaip senelio Dievas,-— 
jis taipgi žaidžia viskuo, kaip tik nori. 
Nekliudydamas man matyti tikrenybę 
tokią, kokia ji yra, nešaldydamas mano 
noro suprasti gyvus žmones, šitas kny
ginis chaosas dengia mane peršviečia
mu, bet nepereinamu debesiu nuo dau
gybės užkrečiamo purvo, nuo kenksmin
gų gyvenimo nuodų.

(Bus daugiau)

ir

Amerikps piliečius, išskyrus 
aeronautiškuose ir klasifikuo
tuose kontraktuose.

3. Kontraktoriai gali samdy
ti ateivius prie aeronautiškų ir 
klasifikuotų kontraktų, jeigu 
jie gauna rašytą leidimą iš vir
šininko valdžios departamento, 
prie kurio kreiptasi.

4. Prieš-diskriminacijos pun
ktas liečia piliečius ir nepilie- 
čius lygiai.

5. Prieš - diskriminacijos pun
ktas liečia darbą aeronautiškuo
se ir klasifikuotuose kontrak
tuose.

EASTON, PA. <
Nuo birželio 17 d. pradėjo rodyt 

judžius State Teatre — MISSION 
TO MOSCOW. Pasižymėję aktoriai 
lošia roles Stalino, Litvinovo, Mar
šalo Timošenko ir kitų žinomų vei
kėjų. Birželio 22 d. Russian War 
Relief Komitetas ruošia prakalbas, 
bus ir programa. Walt Junior High, 
8 vai. vak. North 2nd St. Geri kal
bėtojai. Kviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga nemokama. — V. J. S.

(143-145)

mių kalbėtojų. Kviečiame visus da
lyvauti. — F. Šimkienė, Kam. Na
rė. (143-145)

NEW HAVEN, CONN.
Pagarba Sovietų Sąjungai—birže

lio 22 d., 8 v. v., YWCA Auditorium, 
42 Hawe St., įvyks puikus parengi
mas. Programą pildys kalbėtojai, 
Balalaikų Orkestrą ir Ukrainų Cho
ras. Kviečiame lietuvius dalyvauti. 
Rinkliavimo nebus. Įžanga dykai. 
Rengia Russian War Relief, Inc.

(145-146)

jeigu

WASHINGTON. — Samdy
mas ateivių Jungt. Valstijose, 
neišskyrus tautinės kilmės ir 
pilietybės, karo įstaigose, buvo 
raginama bendrame pranešime, 
kurį išleido Karo, Laivyno ir 
Teisingumo Departamentai ir 
Laivyno Prekybos Komisija.

Pranešimas sutrumpina
palengvina patvarkymą, pagal 
kurį savininkai valdžios lėktu
vų ir “klasifikuotų” kontraktų 
gali gauti leidimą samdyti at
eivius, per dvi savaites arba 
mažiau.

“Net aeronautiškuose ir klasi
fikuotuose kontraktuose,
kvalifikuotas aplikantas, kurio 
darbas yra kontraktoriui 
.kalingas, bet kuris yra ateivis, 
apie kurio lajolumą Jungt. Val
stijoms nėra abejonės, kon- 
traktorius privalo kooperuoti 
su aplikantu, kada jis prašo 
leidimo darbui,” bendras pra
nešimas sako.

Pranešimas, pasirašytas Ka
ro Sekretoriaus Stimson, Gene
ralinio Prokuroro Biddle, Lai
vyno Sekretoriaus Knox ir Lai
vyno Prekybos Komisionieriaus 
pirmininko Land, toliau prane
ša, ikad jeigu kontraktorius ne
samdo tokį ateivį, tai yra lau
žymas prieš - diskriminacijos 
punkto ir yra priešingas tauti
niu! nusistatymui.

Toliau, pranešimas pabrėžia, 
kad samdininkas neatsakomin- 
gas už jokius nuostolius, jeigu 
jis gavo iš valdžios departa
mento leidimą pasamdyti atei
vį darbui, kuris apima planus 
arba išbandymus pagal aero
nautiškus ir .klasifikuotus kon
traktus.

Ateivių samdymui svarbieji 
punktai pabrėžti sekamam pra
nešime:

1. 
liūs 
kus, 
mes

2.
ti ateivius taip, kaip samdo

rei-
leidi-
aero-
kon-

6. Patvarkymas gauti 
mus samdyti ateivius dėl 
nautiškų ir klasifikuotų 
traktų buvo sutrumpintas taip,
kad samdininkas dabar gaus 
atsakymą leidimui greičiau, 
negu per dvi. savaites.

7. Samdininkas nebus bau
džiamas, jeigu geru noru jis 
gaus rašytą leidimą iš viršinin
ko valdžios departamento, prieš 
samdymą ateivio į darbą pagal 
aeronautiškus ir klasifikuotus 
kontraktus.

8. Kontraktoriaus atsakomy
bė dėl įstaigos saugumo liečia 
visus, nežiūrint jų pilietybės.

OWI.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

Rc- 
pa- 
Pa- BOSTONO

Reikia samdyti visus loja- 
ir kvalifikuotus darbinin- 
neišskyrus tautinės kil- 
ir pilietybės.
Kontraktoriai gali samdy-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1540 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILES LIQUOR STORE, INC.
241 Court St., Brooklyn, N. Y. B

1.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
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.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengviha skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maištą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
I.OHIMEB STREET BROOKI.VN, N. V

3.

4.

6.

8.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS*
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. < 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
.2 L.__ 1__ _ A j atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus. 

Reikalaudami rašykite:

92 klausimai su
Knygelia Aniorlaa

A4v. CSAS. P. KAI
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,

NEWARK, N. J.
Šiame mieste Russian War 

lief ruošia masinį susirinkimą, 
minėti Hitlerio užpuolimą ant
baltijų valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos. Jau sukako du 
metai kaip tai įvyko. Kviečiame vi
sus dalyvauti birželio 21 d. 8:30 
v. v. Mosque Teatre, 1020 Broad St. 
Įžanga 40c., įskaitant taksus. Pro
grama įvairi: Kalbės Hon. Elbert 
D. Thomas, U. S. Senator iš Utah, 
Sietyno Choras, Rusų Choras ir 
Rusų Šokikų Grupė. Bus ir kitų žy-

APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
' Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

* LIETUVIŠKAS J

j TRAKTYRIUS Į
(VALGYKLA IR ALINE)

> Rhelngold Extra Dry Alus ■>
> Didelis pasirinkimas visokių ?

I Vynų ir Degtines <
į Kasdien Turime ?
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat 1
’ Savininkas ' c

411 Grand St. Brooklyn $

PIKNIKAS
įvyks Sekmadieni

Liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet

LAISVĖS PIKNIKAS
Bus Didžiausias Lietuviu 

piknikas Naujoje Anglijoje

Keistučio Parke •
Oakland Grove

EAST DEDHAM, MASS.
Gera muzika gros šokiams 

ir* bus puiki dainą 
programa

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Liūdesio valandoj kreip- 1 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- 
me modernišką patarna- f 
vimą. Patogiai ir gražiai I 
moderniškai įruošta mū- 5 
sų šermeninė. Mūsų pa- f 
tarnavimui ir kainomis J 

būsite patenkinti. |
. E

1113 Mt Vemon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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LAIKINAS ARGENTINOS 
PREZIDENTAS RAMIREZ 

ATIDEDA RINKIMUS

Montevideo, Uruguay. — 
Laikinasis Argentinos pre
zidentas generolas Ramirez 
pirm keleto dienų buvo pa
skyręs reguliario preziden
to rinkimus rugs. 5 d. O da
bar jis atšaukė tuos rinki
mus.
' Trys dienos pirm prezi- 
dęntjnių rinkimų atšaukimo 
Ramirez sakė koresponden- 
tąms, kad jis grąžinsiąs 
Ąrgentinos žmonėms kons
titucines teises kuo grei
čiausiu laiku.

Buvęs reguliaris prezi
dentas R. S. Castillo tapo 
nuverstas per generolų A. 
Rawsono ir Ramirezo kari
nį sukilimą birž. 4 d.

AMERIK. KARININKAI DIR
BĄ IŠVYSTYT KANADOS

ŽIBALO PRAMONĘ
Kanados valdžia varo pir

myn didžiulį darbą pragręž
ti to krašto žibalo versmes, 
pastatyti žibalo apvalymo 
dirbyklas ir pravesti- dau
giau kąip 1,000 mylių linija 
vamzdžių, kuriais plauks 
gazolinas net iki didžiojo 
Alaskos - Kanadps vieške
lio, pravesto Jungtinių Val
stijų ir Kanados lėšomis.

Kanados žibalo versmių 
naudojimo išvystymui dar
buojasi ypač Amerikos ar
mijos inžinieriai.

ŽUVO KARINIS AMERIKOS 
LAIVUKĄS ATLANTE

Ramusis Vandenynas. — 
Amerikos lakūnai Guadal
canal sako, kad dabarti
niai japonų lakūnai prastai 
yeikia, kaip kokie neišlavin
ti naujokai.

Washington. — Ameri
kiečiai paėmė nelaisvėn dar 
tris japonus Attu saloj, at- 
jpitoj iš priešų. Tai viso iki 
šiol ten suimta 24 japonai.

Washington. — Dėl neži
nomos priežasties susprogo 
mažas karinis Amerikos 
laivas Escanaba, vi
so 718 tonų, kuris bu
vo paskirtąs kaip vienas 
iš palydovų prekiniams lai
vams ir transportams, plau
kiantiems per Šiaurinį At
lanto Vandenyną.. Su Esca
naba žuvo visi jūrininkai 
apart dviejų. Tame laive 
paprastai būdavo 60 jūri
ninkų.

CHICAGOS ŽINIOS
Pagimdė 15-tą Vaiką; 10 Nori Daugiau Motery j

Sūnų Armijoj Laivyną

CLEVELAND, OHIO
—• I—♦

Birželio 6 d. Lenkų svetai
nėje ant Ę. 79th St. įvyko A. 
L. Moterų Kliųbo pąskutinis 
šiame sezone parengimas, ku
ris kaip matoma pavyko vi
sais atžvilgiais. Kliųbiętes vi- 
§uorąet rūpestingai suruošia 
savo parengimus ir turi pa
sekmės, taip ir šį kartą, o 
kad turėti pasekmes, tai su
prantama reikia dirbti ir su
tartinai dirbti.

Visų pirmiausia reikia duo
ti kreditas rengimo komisijos 
narėms draugėms Mockaitie- 
neiy Račkaitienei ir Dojninai- 
tiepęi, kurios ne tik viską 
prirengė, bet ir visą laiką su
šilusios dirbo, o joms pagal 
reikalą prigelbėjo ir kitos 
kliubietės. ,

Iš karto atrodė, jog tą die
ną įvykęs gatvekarių streikas 
galės daug pakenkti, nes ko
munikacijai sustojus dauge
liui bus sunku dasigauti iki 
svetainės, Račiaus publikos su
sirinko pilnutėlė svetainė.

Programoj dalyvavo Lyros ir 
A. L. Moterų Klįub.o chorai. 
Pirmiausia drg. Romandienė 
pakvietė Lyros Chorą, kuris 
sudainavo keletą dainelių la
bai gražiai. Lyros choras tū
las laikas atgal buvo gražus 
ir skaitlingas, susidėjo išimti
nai iš čionai augusio jaunimo, 
tačiaus visiems jauniems vy
rams išėjus šalies tarnybon 
per nekurį laiką nustojo vei
kęs. Dabar jis tapo atgaivin
tas ir susideda vien iš jaunes
nių moterų ir mergihų. Jis 
dar nėra skaitlingas, bet' jos 
turi vilties, kad iki sekančio 
žiemos sezono jis skaičiumi

Mrs. Frances Evans Dyke, 
43 metų, gyvenanti 1325 W. 
Huron st., Chicago Memorial 
ligoninėj pagimdė 15-tą sūnų. 
Jai turėjo padaryti Caesarian 
operaciją — per šoną išėmė 
kūdikį. Vaikutis sveikas, be
veikę 7-nių svarų.

Motina sveiksta. Jos pirmu
tinis. pageidavimas Ljuvo:

“Kad loska, praneškit ma
no sūnam apie naujagimį bro
liuką- Jų dešimts tarnauja 
armijoj.”

Jos dabartinis vyras, 36 
pietų, yra plieno darbininkas. 
Sų juo turi jau keturis sūnus. 
Ji yieną kartą turėjo trynu
kus, o kitą kartą dvynukus.

ši motina yra užsitarnavus 
dikčiai pagarbos ir paramos 
nuo šalies už tokią gausią šei
mą—10 sūnų Dėdės Šamo tar
nyboj.

Serž. Janukėnas
Bridgeportietjs seržantas 

Stanley Yanukėnas su kitais 
400 sužeistų Aleutian (Attu) 
salose pargabentas į Sąn 
Fransico, Cal., armijos ligoni
nę. Stanley buvo peršautas 
kovoje užimant Attu salą.

Jo tėveliai gyvena 3310 S. 
Halsted st., Bridgeporte.
Daug picefos Jaunuolių Dė- 

z dės Šamo Armijoj
Buvo daug rašyta apie Ci

ceros jaunus lietuvius Dėdės 
Šamo kariuomenėj. Dabar 
paminėsiu tik kelis. Antanas 
Norbutąs, sūnus gerų vilnie
čių. Nprbųtų, jau užsitarnavo 
aukštesnį laipsnį ir randasi 
pakraščių sargybos skyriuje 
Buffalo, N. Y. Edwardas Doč
kus randasi net Egypte. Ed
wardas Yacina yra Aląskoj.

Dabartiniu laiku išeina ar- 
piijon Balako jaunįausiąs su
pus. Pirmiau Balakas turėjo 
du sūnus armijoj. Viktoras 
yra japonų nelaisvėj. Dabar 
yisi trys sūnūs bus tąrpyboj.

Draugai Jasučiai išleidžia 
antrą sūpų aripijon, tai Fra- 
pą. Vyresnis sūnus jau senai 
yra tarnyboj.

Apie Viktorą Yušką, kuris 
tarnyboj. Jie užima svarbias 
pai pasižymėjo, gavo medalį, 
jo tėvas pasakojo, kad Vikto
ro dar dų broliai yra karinėj 
tarnyboj. Jie užima svarbias 
vietas.

Tai Ciceros jauni lietuviai 
akaitlingai dalyvauja kovoje 
prieš nacizmą.

Viršaus 4,000 iš Chicagos 
stojo moterų į laivyno tarny
bą. Jos nešioja “Waves” 
gražias pielynas uniformas. 
Tačiau reikia daugiau moterų 
laivyno tarnybon. 

•
Keltuvo Virvei Trūkus, Už

snūstą P. 'Grigaliūnas
Birželio 11 d., 5:30 vai. 

vakare, Monarch Refrigerator 
Co., keltuvo virvei trūkus nuo 
penkto aukšto keltuvas krito 
į skiepą ir mirtinai sužeidė 
roseląhdietį Petrą Grigaliūną, 
kuris už trijų valandų pasimi
rė.

Velionis ilgus metus gyveno 
Roselande ir buvo plačiai ži
nomas tarpe vietos lietuvių. 
Paliko moterį Oną, sūnų Ro
bertą, dukterį Berthą, du bro
lius ir dvi seseris.

Atims Gasoliną iš Greit 
Važiuojančių

Kainų Administratorius M. 
F. Mulcahy pareiškė, kad ne
bus žaidžiamų su greit va
žiuojančiais. Kurie leis savo 
mašinas greičiau negu 35 my
lias per valandą, tai bus ne 
tik areštuoti, baudžiami, bet 
iš jų atims gasolino knygutes.

Apart to, nebus lengvai pra
leidžiami tie, kurie neturi ant 
savo mašinos lango priklijavę 
rącionalizavimo raidę, kokios 
jiem priklausytų—A. B. ar C.

Rado Dąktąrą įr Jo Žmoną 
Negyvus

Gerai išpuoštame name rado 
negyvus Dr. Fritz Schnek ir jo 
žmoną Alice. Jie gyveno 6206 
S. Normai blvd.

Policijai dar nepasisekė iš
aiškinti, kaip tas atsitiko. Ar 
daktaras pirma nužudė žmoną 
ir paskui Rąts savę, o gal abu
du susitarė ir kartu nusižudė. 
Prie žmonos rado įšmirkštimo 
adatą. Netoli jo revolverį. Ma
tyti, imta nuodų, sąko policija. 
Pagaliau pasikorė daktaras.

Kodėl ši šeima nusprendė 
save išnaikinti? Policija mano, 
bijojo, kad bus atidengta jo 
šmugelis su narkotikais. Tačiau 
yra drūtesnis argumentas šiai 
žmogžudystei, tai, veikiausia, 
bijojosi, kad juos nepaimtų ty
rinėti kaipo pačius.

■ ■ >>

Gaudami pėdę neužmirškite ii 
savo šalies reikalus —• pir

kite bonus ir štampas.

žymiai padidės. L. Chorą mo
kina Aldona Vilkelienė, kuriai 
muzikos srityje gali būti Cle- 
velande nerasime lygios, to
dėl galima tikėtis, jog choras 
gyvuos ir bujos.

Beje, šiame parengime dė
lei svarbių priežasčių mokyto
ja A. Vilkelienė negalėjo da
lyvauti, tad chorą vadovavo 
pirmesnioji L. Choro mokyto
ja A. Brazaičiūtė, kuri irgi 
patyrus tame darbe.

Vėliaus pirm, pakvietė J. 
Žebrauską padaryti svarbų 
pranešimą. Pranešimas buvo 
sekamas: Birželio 26 d. Ohio 
Lietuvių Vienybės Komitetas 
rengia dviejų metų sukakties 
paminėjimą nuo Hitlerio už- 
pū'olimo ir pavergimo mūsų 
tėvynės Lietuvos. Kalbėtojais 
šio svarbaus paminėjimo bus 
Tarybų Sąjungos Generalio 
Konsulato atstovas P. Rotom- 
skis iš New Yorko, Įj. Prusei- 
ka, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos, ir pažangus Ohio 
seįipo sęnątopius yVm* Boyd. 
Prakalbos įvyks Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior Aye., 
7 :30 vai. yak. Be to pranešė, 
jog Q. L. V. Komitetas yra 
užsibrėžęs sukelti finansų nu
pirkimui Ambulanso dėl Lie
tuvių Raudonarmiečių. Dar
bas gražus ir didelis ir atsi
žvelgiant į reikalą ir visąs ka
ro aplinkybes šis darbas rąs 
pritarimo Clevelando Įietuviš- 
kpje visuomenėje ir bus jis 
tinkamai pravestas.

Vėliaus perstatė moterų 
kliubo chorą, kuris sudainavo 
keletą dainelių labai sutarti
nai. Choro mokytoja drauge 
Mačionienė su pianiste savo 
jauna dukrele pilnai sugebi 
cboyą vadovauti, nes galima 
pastebėti, kad choras i auga 
ne tik narių skaičiumi, bet 
daro ir žymų progresą daina
vime. Užbaigus dainuoti mo
kytojai buvo įteiktas -puikus 
gyvų gėlių bukietas- So,lo po
rą dainelių ąpdąįnąyo Vįpįa 
Cypįųtė, tai mųsų jauną so
listė. Jį turi mąlonų šveįnų 
balselį; linkėtiną, kad jinąi 
mums prie kiekvienos progqs 
vieną kitą dainelę sųdąinuotų.

Pažvelgus į musų publiką 
matosi labai daug kandidačių 
kąip į vieną, taip ir į antrą 
chorą ir kodėl nedėti pąstąn- 
gas, kad iki sekančio žiemos 
sezono visos tinkamos daina- 
vimuį moterys ir merginos bū
tų, choro eilėse, o galų gale

ko trūksta mūsų vyrams? Ne
jaugi visi tie, kurie netinka 
Dėdei Šamui, negali nei dai
nuoti ? Pagalvokime ?

Programai užsibaigus kliu
bietės visą publiką susodino 
už stalų ir davė visiems už
kandžių. Drg. Romandienė 
pranešė svečiams, kad visi 
valgiai yra per kliubietes su
rinkti ir jų suaukauti-, todėl 
jos už valgius nereikalaus jo
kio atlyginimo, tačiaus, kurie 
jausis, jog tas viskas yra ver
ta šiokio-tokio atlyginimo, 
kad paaukotų dėlei užbrėžto 
ambulanso pirkimo. Aukų rin
kėjoms pasidarbavus, surinkta 
$61.73. Pradžia labai graži 
ambulanso pirkimui. Labai 
ačiū kliubietėms už suteikimą 
tos progos ir visiems aukau
tojams už tokį nuoširdų parė
mimą šio svarbaus reikalo!

Aukautojų vardai:
J. V. Daraškai $5; O. Nau- 

jokienė, A. Sarulis, K. Kana- 
peckas ir F. Narinkevičius po 
$2. A. Jaces, H. Giefert po 
$1.50. Po $1 aukavo: V. Be- 
kevičįenė, K. Račkus, M. A- 
domaitenė, M. Drasutis, Ta
mošiūnienė, Stąsįulevičienė, 
Juozas Stripeika, Laurušaitie- 
nė, Jonas Stripeika, J. Kirs
tukas, M. Brazaitiene, J. Si
mons, A. Čypas, M. Mačionie
nė, M. Žebrauskienė, J. Kel
ley, P. Mačionis, A. Norvilie
nė, F. Razenskienė, E. Skle- 
rienė, Mr. and Mrs. Ju^ailis, 
K. Romandienė, J. Gatavec- 
kas, P. Mason, F. Skleris, P. 
Kukulis, F. Bauža, Rubienė 
Mr. and Mrs. Siman, J. Sala- 
sevičius, J. Dilius ir V. Šūsnis.
A. Kazen 75c. J. Mičiulis 70c. 
Po 50c: G. Noreika, Yuška,
B. Klovich, A. Radžiukienė, J. 
Juozaponiene, N. Kraučuk, B. 
Yuvaičiutė, N. Ross, Laurušie- 
nė, Kubilienė, Mačionis, Mrs. 
Marsh, T. Kielienė, Shartle, 
M. Rugienienė, J. Puišys, Pa- 
luckienė ir E. Jakimavich. Po 
25c: P. Radzevičius, R'oss, 
Anger, J. Gurklis, Ben. Dain, 
V. Young, žiburienė, Baltru
šaitienė ir J. Rudis. Smulkių 
aukų $1.03. Viso $61.73.

Birž. 13 d. pas draugus Ro- 
mandus būrelis svečių bepie- 
taujant J. Žebrauskui prisimi
nus apie svarbą ambulanso 
nupirkimo lietuvių raudonar
miečiams, svečiai ant vietos 
aukavo sekamai: V. K. Ro- 
mandai $10, J. M. Žebraus
kai ir J. F. Krugeriai po $5, 
Mr. and Mrs. Kovačič ir Mr. 
and Mrs. Kaminskai po $2; 
M. Rugienienė, Mrs. Feldman, 
F. Stripeika, J. Jankauskaitė, 
Mr. and Mrs. Davis ir Ella 
Stripeikienė po $1. Viso $30.

Visiems aukautojams nuo
širdus ačiū.

J. Ž—kas.

Di^žjąųsias lietuvių pik
nikas Ęrųoldyne bus Lais
vės piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Kląshus Clinton 
Park, Maspeth, N. Y.

Wkairl/<M4' /iuy UMt
Will BOOS
Cruising at tremendous speed, 

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

Built sturdily from 60 to 110 feet 
long, carrying fquy torpedoes, ma
chine guns, depth charges and ęrno|ce 
screen apparatus,. thęy cost up to 
$400,000. Your increased purchase of 
War Bonds helps pay for them. Buy 
more War popdji every payday. 
“You’ve Dope Xogf Bit-Now Do

■■HMM

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS
z REIKALINGOS

Nuo 18—35 metų 
Lengvas fabriko darbas 

GERA ALGA. TIK PILIETES
Ford Radio & Mica Corp.

536 63rd St., Brooklyn, N. Y.
(146)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ, NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.
'(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City
MOTERYS APVALYMUI 

Kreipkitės j Mrs. Martin 
POLYCLINIC HOSPITAL
345 WEST 50th ST., N. Y. C.

(145)

KAMBARIŲ
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandos
Pilną laiką ąr dalį laiko 

Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

MOTERYS VIDAUS RUOŠAI. Nuolatiftis 
Darbas; puikios darbo sąlygos. Kreipkitės į 
Housekeeper. Hotel Bosscrt, 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, Ine. 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)

MOTERYS
Mokytis interesuojančio biznio. Turi mokėti 
greit rankom siūti. Iš anksčiau bizniškas 

patyrimas nereikalingas.

WERTHEIMER
27 W. 33rd Street

Indų Atemejos
PADĖKIT KOVOT KARE

NAMŲ FRONTE 
Už Gerą Algą 
TAIPGI REIKIA 

MERGINŲ PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOJIMUI 

FONTANŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
Virtuvės ruošai

Stalų Patarnautojų
Kreipkitės j Employment Ofisą 9 v. rytais 
iki 1 v. dieną, nuo pirmadienio iki penkta
dienio.

NEW YQRK HOSPITAL 
530 EAST 70th STREET

(146)

MERGINOS - MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas
UŽSAKYMŲ Tvarkymo Darbas

Atrinkimui, pakavimui ir vyniojimui. 40 vai. 
savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Dabar dirbančios karo pramonėje riebus 
priimamos.

FIRESTONE TIRE & .. 
RUBBER CO.

Warehouse
528 Ferry St., Newark

(146)

VIEŠBUČIAM DARBININKĖS
TELEFONŲ OPERUOTOJOS 

LOVŲ ir MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
ELEVEITORIŲ OPERUOTOJOS

ir kiti pastovūs, pilno laiko darbai už gerą 
algą eilėje geriausių New Yorko Miesto 
viešbučių.

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
(Atdara nuo 9 vai. ryto iki 7 v. v. šiokiom 
dienom; nuo: 9—5 v. v. šeštadieniais.

Apply at 128 West 45th Street
•;(145)

padėjėjos vidąus
RUOŠAI

(patyrusios prie viešbučio)

Maudynių Tvarkytojos
Pilnam ar daliai laiko. Duodama valgis ir 

uniformos.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
(Su ir be patyrimo prie viešbučių) 

Dienom ir naktim, pilnam ir daliai laiko.
Valgis, jeigu gyvena čia.
Kreipkitės į Housekeeper 

įėjimas iš Timekeeper’s ofiso.

HQTEL BĮLTMORĘ
44th ST. ir VANDERBILT AVE.

Patogiai privažiuojama iš visų dalių miesto.
(X)

AMERICAN TELEPHONE 
& TELEGRAPH CO.

TURI PROGŲ
Merginoms Indų Atėmimui

IR PATYRUSIOMS
PRIE BUFETŲ DARBO

Moteriškėms
DAĘBININKŲ 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 Canal St.
(145)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE, 
REIKALINGI VYRAI

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS
GERA' ALGA, nuolatinis darbas 

East Side rezidencijiniam viešbuty
je. Patyrimas nereikalingas. Kreip
kitės i Housekeeper’s ofisą 125 E. 
50th St., N. Y. C.
______________________________________(147)

PAGELBINĖS KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

SU PATYRIMU PRIE VIEŠBUČIO

MAUDYMUI APŽIŪRETOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Su ar be patyrimo prie viešbučio.

Pilnam ar daliai laiko.
Kreipkitės j Housekeeper, įėjimas į Time

keeper ofisą.

HOTEL BILTMORE
44th ST. ir VANDERBILT AVE.

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

AUDĖJAI IR VYNIOTOJAI 
VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi audėjai, su ar be Jacquard išty
rimu. Vyniotojai su ar be patyrimo.

QUEENS TEXTILE MILLS 
10-86 46th AVENUE 
LONG ISLAND CITY 

TELEFONAS: STILLWELL 4-0110 
(147)

VALYTOJAI 
NAKTIMIS

INDŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI

VYRAI NAMŲ RUOŠAI

KITOKĮ NUOLATINIAI 
DARBAI

VYRAI IR MOTERYS
DIDELIAM MIDTOWN

KLIUBUI

Kreipkitės į Timekeeper.

175 WEST 58th STREET
NEW YORK CITY

OPERATORIAI
PATYRĘ ANT SINGER MAŠINŲ 

VALDŽIOS DARBAS
Gera alga; nuolatinis darbas.

COAT CORPORATION 
OF AMERICA

37—18 NORTHERN BLVD. 
LONG ISLAND CITY 

Arti Queens Plaza
10 minučių nuo Times Square

(147)

REIKALINGI vyrai
Patyrimas Nereikalingas 

Bendram Sandėlio Darbui
Tajerių atrinkimui, pakavimui ir vynioji

mui, sukrovimo darbas.
40 vai. savaitė, laikas ir pusė už viršlaikf. 
Dirbantieji karo pramonėj nebus priimami.

FIRESTONE TIRE & 
RUBBER CO. 

Warehouse
528 Ferry St., Newark

(146)

IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI
Patyrę prie plastikų. Taipgi vyrai mokytis.

Gera alga, geros darbo sąlygos, daug
♦ viršlaikių.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.

(150)

VYRAI MOKYTIS
ROLŲ TVARKYMUI PRIE CELLULOID 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.

(150)

VIRŠUTINIAI 
LIEJIKAI

l-mos ir 2-ros Klasių

IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 
FORMANAS

VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI

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

147> IRA S. BUSHEY & SONS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRESMONAI
PATYRĘ ANT TAG PRESŲ 

SVARBIAM KARO DARBUI
Gera proga dabar ir po karui 

Aukštos algos mokama; pastovus darbas, 
daug viršlaikių.

Robinson Tag & Label Co.
460 WEST 34th STREET

KREIPKITĖS DIENOMIS.
Nuo 7 v. rytais iki 5:30 v. v.

UNITED STATĘS
h1o° EMPLOYMENT SERVICE 

of t|ie
WAR MANPOWER COMMISSION

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

Darbo Suteikimas Nemokamai.
(150)

REIKALINGI VYRAI
MEDŽIO DIRBTUVĖJE

(1) FINISHING SAW. (1) BAND SAW.
(1) SANDPAPER MAN. Turi būt patyrę. 
Valdžios darbas. Gera alga, nuolatinis dar

bas su viršlaikiais.
MAZZA FRAME CO.

410 EAST 77th ST. N. Y. C.
(147)

VYRAI—BE PATYRIMO
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

KNYGŲ APDIRBIMUI 
Prielankios darbo sąlygos.

J. F. TAPLEY CO.
45-31 Court St., L. I. City

Court Sq. Sta. 6-šios’ minutės j Manhattan. 
______ ______________________________ (147)

VYRAI
16, 17 arba paliuosuoti nuo drafto. 
$20 į savaitę pradžiai. Laikas ir pu
sė už viršlaikius. Išsimokysite gerą 

amatą.
JAMES CUTIE

375 WEST BROADWAY, N. Y. C.
(147)

KALVIAMS 
PAGELBININKAI

Pilietybės Nereikalaujama 
UTICO, INC.

1431 UTICA AVĘ., BROOKLYN 
Tel. BUckminster 4-7500

(147)

VYRUI, proga darbščiam vyrui išsimoky
ti gerą amatą: pasidaryti save bendrai nau
dingų, mokantis automobiliu važiuoti. L. B. 
F. Metai Products Co., 64—6th Avė.

(147)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
Nuolat, pilno laiko darbas už gerą algą 

visose departmentose eilėje skirtingų korpo- | 
racijų viešbučiose, New Yorko mieste.

STALŲ PATARNAUTOJŲ
(Valgomojo kambario ir kitų kambarių 

aptarnavimui)
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

APVALYTOJAI IR MALIOlUAI 
FREE EMPLOYMENT SERVICE

(Atdara nuo 9 v. ryto iki 7 v. v.
Nuo 9—5 v. v. šeštadieniais.

Kreipkitės: 128 West 45th Street
(145)

ELEVEITERIŲ OPEREITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

INDŲ NUEMEJAI
VYRAI NAMŲ RUOŠAI

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į
HOTEL BOSSERT

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

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

(146)

APVALYTOJAI
Kreipkitės pas Mrs. Martin 

POLYCLINIC HOSPITAL 
845 WEST 50th ST., N. Y. C.

(146)

SITALŲ PATARNAUTOJAS, patyręs pa
tarnavimui kambariuose. Valandos nuo 8 
iki 11 v. v. $13.50—tipai, valgis ir uni
forma. Kreipkitės Mr. Wirth, Prince George 
Hotel, 15 East 27th St., N. Y. C. ‘

(146)

SANDELIUI VYRAI 
Amžiaus nuo 38 iki 50 

GERA ALGA 
Pastovūs Darbai 
PRIĖMIMUI 
IšLĘIDIMUI 

BIN LOADING
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Proga pakilimui *
Kreipkitės j Employment Dępt.— 

Main floor.
SEARS, ROEBUCK & CO.

36Q WEST 31 ST. (ARTI 9 AVE.)

piznięriąi, ąkęlbkite »ąvo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAOĘį-BINIŲ VY^Ų 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI PILIEČIAI
Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipįdte 

Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 8 P.M. 
EMPLOYMENT OFISE

TUBE REDUCING CORP.
520 Main Ave., Wellington, N. J

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui syrupo 

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

BQRDEN CU
Flavor Department, 531 Waverly Ava., 

Brooklyn. (Clinton-Washington subway eta. 
8th Ąve. line)
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Šeštas puslapis A.L£ Y

NewWto'^fe^fellnlof
"Tribute To Russia” Karo Sukaktyje Vėl

Diena Paremta Kovotojai
Kreipiame atyda lietuvių vi

suomenės j labai svarbią dieną. 
Tai bus sekmadienis, birželio 
27 d., Randall’s Island Stadiu- 
me. Pradžia 2-rą vai. čia bus 
“TRIBUTE TO RUSSIA” Die
na.

šį masinį parengimą ruošia 
Russian War Relief, Ine., prie 
kurio prisideda ir Lietuvių Ko
mitetas. Nėra reikalo aiškinti 
svarbos šio paminėjimo, nes 
mes visi žinome mūsų lietuvių 
ir kitų tautų raudonarmiečių 
karžygiškas kovas prieš tą bar
barišką hitlerizmą. Jie aukoja 
savo gyvastis, kad nepasiduoti 
tam žvėriui, todėl yra mūsų 
pareiga paaukoti nors keletą va
landų dalyvavimui šiame masi
niame parengime.

Bus labai puiki ir įvairi pro
grama. Kalbės Joseph E. Da
vies, buvęs J. V. ambasadorius 
Sovietų Sąjungoje, taipgi nese
niai buvęs Kremliuje pas

maršalą Staliną, kaipo prezid. 
Roosevelto atstovas. Jo kalba 
bus žingeidi. Dalyvaus ir Sid
ney Hillman ir kiti žymūs kal
bėtojai.

Išgirskite puikų vyrų chorą, 
susidedantį iš 30 ar daugiau 
sovietinių jūrininkų balsų. Jie 
sutvėrė šį chorą laive, keliau
jant mariomis. Užbaigus darbą, 
kartais nuobodu. Todėl jie su
tvėrė šį chorą — repeticijos 
buvo laikomos ant laivo. Mes ži
nome, kokios smagios rusų dai
nos yra, todėl nepraleiskite 
progos neišgirdę šių dainų.

Bilietus galite įsigyti pas 
Lietuvių Komiteto iždininkę ir 
Laisvės ofise. Rezervuoti bilie
tai — 25c ir 50c. Įsigykite iš 
anksto.

Bus daugiau aprašyta. Prašo
me nepamiršti dienos — birže
lio 27 d.

L. Kavaliauskaitė, ižd.

Scena iš filmos “Spitfire”, rodomos Rivoli Teatre, 
Broadway, tarp 49th ir 50th Sts., New Yorke.

Reikalauja Aštriai 
Bausti Sukčius

Miesto smulkūs prekybinin
kai, pardavėjai košernos mė
sos, grasina šį šeštadienį nea
tidaryti savo krautuvių. Jie 
skundžiasi, kad veik visi 
daugmenimis pardavėjai lupa 
iš jų nuo 42 iki 45 centų už 
svarą paukštienos, o jie, tu
rėdami parduoti po 44 centus, 
kaip Kainų Administracijos 
patvarkyta, negali išsiversti.

Mažmenomis pardavinėtojai 
reikalauja, kad Kainų Admi
nistracija sutvarkytų daugme
nimis pardavėjus, nubaustų 
sukčius, kaip išdavikus.

Didžiojo New Yorko Fon
dui jau sukelta Brooklyne 
$401,998. Kvota yra $500,- 
000.

PARDAVIMAI
Real Estate

Williamsburghe parsiduoda 5-kių 
aukštų, 28-nių apartmentų namas, 
su dviem krautuvėm. Lotas 40x102. 
Garu šildomas. Renda $7,584. Par
siduoda už $18,500. Pinigais $4,000, 
balansas ant 1-mo mortgage, 10 
metų, 4% int. Kreipkitės pas: Sa
muel Smith, 66 Court St., Brook
lyn, N. Y. Tel. TRiangle 5-7681.

(144-146)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Helen Nevans, paeinanti iš 

Šlienavos kaimo, pajieškau Povilo 
Rlekaus, paeinančio iš Dubranų 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y. Pageidauju, kad jis at
sišauktų, nes turiu svarbų reikalą 
aptarti. 1704 Conn. Ave., N. W. 
Washington, D. C. (143-145)

Queens Unijistai Prieš 
Connally Biliij

Queens elektristų masinis 
narių mitingas, kuriame daly
vavo 2,000 CIO unijistų, pa
naujino savo pasižadėjimą ne
streikuoti karo metu ir pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
prašymą atmesti Smith-Con- 
nally priešstreikinį bilių.

Unijistai taipgi pasisakė ir 
už atstūmimą atgal kainų į 
buvusią 1942 metų rugsėjo 
mėnesį norma ir pasmerkė 
Herbert Hoover’io programą, 
siekiančią sunaikinti kainų 
kontrolę.

Dainų ir vaidinimo progra
moj Earl Robinson padainavo 
apie “Blackmarket Steiką”. 
Kalbėtojuose, apart unijistų, 
James J. Mattes, McLeish, 
Nixon, ir kitų, buvo Queens 
prezidentas Burke ir kongres- 
manas Barry, kuris sakėsi bal
savęs prieš Connally bilių. 
Unijistai tuo klausimu buvo 
pasiuntę jam daug laiškų ir 
rezoliucijų, taipgi nusiuntę 
pas jį delegaciją.

Prieš Connally bilių pasisa
kė daug kitų New Yorko uni- 
jy.

Brooklyno lietuviai dar kar
tą parodė Sovietų Sąjungos 
kovotojams prieš fašizmą šir
dingo solidarumo savo skait
lingu dalyvumu karo dviejų 
metų sukakties minėjime ir 
sudėjime vėl virš keturių šim
tų dolerių raudonarmiečių ir 
vaikučių dovanoms, nors ši 
rinkliava Brooklyne jau ne 
pirma tam tikslui.

Vakaras pradėta su “Star 
Spangled Banner” ir atsistoji
mu vienai minutei pagerbti 
kritusius kare prieš fašizmą, 
už Lietuvos ir visų tautų lais
vę. Paskiau turėta trumpos, 
bet labai turiningos prakalbos, 
užbaigta su dainomis ir ju- 
džiais.
Kalbėjo Miesto Tarybos Narys

Mūsų žymus svečias ameri
kietis kalbėtojas Peter V. Ca- 
cchione, New Yorko miesto 
tarybos narys, pareiškė aukš
tą pagarbą Sovietų Sąjungai 
už sulaikymą fašizmo. Sovie
tai, sakė jis, tose kovose daug 
nukentėjo, padėjo virš 5 mi- 
lionus jaunų gyvasčių, bet jie 
nesitraukia, jie vadovauja ko
vai ir kartu su kitomis Jung
tinėmis Tautomis sunaikins 
pabaisą fašizmą.

Tačiau mūsų kova yra dvie
juose frontuose. Kariai atlie
ka savo pareigas karo fronte. 
Mes privalome apginti namų 
frontą. Hitleris turi savų jėgų 
Amerikoj kurstyti vieną gru
pę žmonių prieš kitą, prieš 
tautines mažumas — negrus, 
žydus ir kitas grupes tikslu 
suardyti mūsų ekonomiją ir 
duoti Hitleriui laimėjimų. To 
pavyzdį mes turime New Yor
ke, didžiausiame mūsų krašto 
mieste, kur miesto įstatymda- 
vystės didžiuma ėmėsi atakos 
prieš miesto majorą, 17 de
mokratų pasimojo ardyti vie
ningumą.

Ta pati didžiuma, sakė kal
bėtojas, nukapojo budžetą ir 
sumažino visuomenei patarna
vimus dabar, kuomet jų rei
kėtų daugiausia. Tokie patys 
elementai, kurie ardo Ameri
kos žmonių vieningumą, intri
guoja, nori pasėti nesusiprati
mų tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Tad namų fronte 
mes turime sunkų darbą, bet 
galime ir privalome jį atlikti.

A. Bimba, Laisvės redakto
rius, priminė, kaip skaudus 
buvo visiems momentas pa
skelbimo karo prieš tą šalį, 
kuri taip desperatiškai kovo
jo už taiką, kuri per 20 su 
virš metų šaukė visus demo
kratinius kraštus vienytis ir 
kovoti suvaldymui agresorių. 
Priminė, kaip komunistai per 
25 metus šaukė vienytis tam

gyvasčių. Atsišaukė paaukoti 
pasiuntimui dovanų raudon
armiečiam. Nors daugelis jau 
esate aukavę, tūli aukavę 
daug, tačiau mums, kurių nei 
vieno namas nesudeginta, ne
nukentėjo nuo karo, nepa- 
vargsim, jeigu net kas mėnuo 
kovotojų paramai paskirtume 
pagal savo išgalę.

Kaip jau minėta, publika 
savo aukomis parodė, jog ji 
sutiko su kalbėtoju.

Aukojusių vardai tilps se
kamose laidose.

Beje, mitingui pranešta, kad 
su pirmutiniu siuntiniu dova
nų pasiųsta už du tūkstančius 
dolerių su virš apart individu
aliai sudarytų apie 80 punde
lių, kurių bendra suma taip 
pat susidarytų graži.
Svečias Pateikė Daug Žinių 

Apie Lietuvos Žmones.
Paskiausiu kalbėjo garbės 

svečias Povilas Rotomskis, 
Lietuvos žmonių atstovas iš 
Sovietų konsulato. Jis labai 
glaudžioj, turiningoj kalboj 
priminė tuos Lietuvos gyveni
mo džiaugsmingus metus, ka
da ji tapo priimta pilnateise 
nare į Sovietų Sąjungos, di
džiausios pasaulyje šalies res
publikų šeimą ir Lietuvos 
žmonėms atsidarė durys į vi
sus jos kultūros ir medžiagi
nio turto šaltinius. Priminė 
apie baisias Lietuvos žmonių 
žudynes ir kančias pirmomis 
dienomis nacių įsibriovimo 
Lietuvon ir apie Hitlerio at
vežtus “sukilėlius” su “iš po 
šluotos išlindusiomis” lietuviš
ko fašizmo liekanomis.' Ko 
negalėjo padaryti vokiečiai, 
tą atliko tie Hitlerio pastum
dėliai. Pirmosiomis dienomis, 
sakė jis, tūkstančiai Lietuvos 
patrijotų buvo sušaudyti arba 
pakarti.

Kai Hitleris paskelbė mobi
lizaciją, Lietuvos žmonės bū
riais nuėjo pas partizanus. 
Paskiau Lietuvos žmonių ap- 
monijimui bandė skelbti neva 
steigiamąjį susirinkimą, pa
statydamas šaukėjų priešaky
je buvusius žymius žmones,, 
kurių vardas yra Hitlerio pa
stumdėliai, išgamos. Bet ir

tuomet Lietuvos žmonės nepa
sidavė, t Hitlerio mobilizacija 
nepavyko, žmonės nėjo tar
nauti hitlerininkams.

Turėjusiems abejonių^ mo
bilizacija parodė, ko Lietuvos 
žmonės nekenčia, kam prita
ria.
Hitlerio Kerštas Lietuviams

Kalbėtojas nurodė, kad šį 
pavasarį Hitleris buvo Lietu
von pasiuntęs Himlerį atker
šyti lietuviams už nepasiseku
sią mobilizaciją, sugaudyti 
partizanus. Vardais nurodė 
miestus ir jų apylinkes, kur 
įvyko mūšiai, kurių daugelyje 
partizanai išėjo laimėtojais. 
Tada hitlerininkų baudžiamie
ji būriai, neklausdami, kaltas, 
ar- nekaltas, išdegino ištisus 
kaimus, būriais šaudė žmones.

Vėliausiomis iš Lietuvos žmo
nių gautomis žiniomis, sakė 
Rotomskis, šioj baudžiamojoj 
kampanijoj, per kelias dienas 
Himmlerio buvimo Lietuvoj, 
28 tūkstančiai Lietuvos patri
jotų suareštuota ir subrukta į 
koncentracijas. Bet po šios 
ablavos partizanų veikimas 
padidėjo. Lietuvos partizanai 
palaiko ryšius su Raudonąja 
Armija, jų rolė labai svarbi.

Vokiečiai ‘sunaikino Lietu
vos žodynui surinktą brangią 
medžiagą ir tautosaką, nors 
iš to jiems nebuvo jokios mi- 
litariškos naudos, tik paten
kinimui savo keršto.

Kalbėtojas baigė pareiški
mu, kad .hitlerininkai šian
dieną yra arčiau pralaimėji
mo, negu bent kada buvo. 
Nors dar sunkiai ir daug rei
kės kovoti, bet jau netoli tas 
laikas, kada visos Jungtinės 
Tautos trenks bendrą didelį 
smūgį, nuo kurio fašizmas su
byrės į šipulius.

Užbaigai, Aldona DeVetsco 
(Klimaitė), akompanuojant 
Aldonai Anderson, sudainavo 
apie negrįžtantį mylimą ir 
“Oi greičiau”, taipgi Aido

Piliečių Kliubo Gaspa- 
dorius Tas Pats - Juo

zas Zakarauskas
Pereitą penktadienį įvyko 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo narių nepaprastas su
sirinkimas—susirinkimas Kliu
bo gaspadoriui išrinkti. Nes 
kas metai Kliubas renka ma- 
nadžerį, kuris veda visus biz
nio reikalus, pasitardamas su 
Kliubo taryba.

Kliubo pirmininkas Kerwin 
(Kreivėnas) atidarė susirinki-

Pirmadienis, birželio 21, 1943
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mą ir pakvietė Aleksandrą 
Veličką, Kliubo direktorių ta
rybos pirmininką paaiškinti 
apie biznio eigą ir ką jis ma
no apie kandidatą į gaspado- 
rius.

Choras, vadovybėje Aldonos 
Anderson sudainavo “Kalvis,” 
“Plaukia sau laivelis” ir Jung
tinių Tautų Himną. Dainos 
gražiai išėjo. O paskiausia 
matėm kelias trumpas filmas, 
kurias sėkmingai rodė Geo. 
Klimas. Jis paskiausiu laiku 
įsitaisęs geresnį, didesnį 
“screen”, paveikslai išeina di
deli ir gražūs, kaip teatre. 
Kreditas už pažangą.

Vakarui pirmininkavo J. 
Gasiūnas. Surengė LDS ir 
LLD kuopos. Rezoliucija pa
sveikinti Sovietų kovotojus 
priimta vienbalsiai, atsistoji
mu. Rep.

Velička gražiai nušvietė 
padėtį, pareikšdamas, kad 
biznis stovi gerai, kad pirma
sis morgičius, kurį kliubas bu
vo užtraukęs salei statyti, jau 
išmokėtas. Juozas Zakaraus
kas, dabartinis Kliubo gaspa- 
dorius, yra malonus, sumanus 
ir rūpestingas vyras, todėl, sa
kė Velička, jis turėtų būti iš
rinktas ir sekamiems metams. 
Vienam kitam susirinkimo da
lyviui ištarus po žodį-kitą, ei
ta balsuoti ir beveik vienbal
siai Juozas Zakarauskas ir vėi 
buvo paliktas Kliubo gaspado- 
riumi. Tik Stanaitis pusiau 
juokais perstatė savo brolį 
Juozą Stanaitį, kuris gavo be- 
rodos du ar tris balsus.

Taigi, Juozas Zakarauskas 
ir vėl bus Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Narys.

šešiolikos metų vaikinėlis 
Brooklyne pasiųstas į Elmira 
pataisų namus už vagišiavimą 
nakčia po krautuves. Pagel- 
bininku jis turėjęs 15 metų 
jaunuolį.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracij’a Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Du 18 ir 19 metų vyrukai 
nuteisti už auto vagystę, 
Bronxe. Jie buvo pagauti su 
pavogta mašina bėgant nuo po
licijos atsimušus į medį.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

maudyne ir visais kitais patogu
mais. Visi šviesūs ir tykūs, arti 
parko. Dėl randos pasitarsime. Si
monas Maita, 562 Wilson Ave„ 
Brooklyn, N. Y, (141-146)

Bronxe sulaikyta kvotimui 
tūla Mrs. Kaufman, kurios na
muose policija užtiko 'būrį sve
čių lošiant iš pinigų. Policistui 
pasibeldus, lošėjai sulindę į pa
lovius ir šėpas.

pačiam tikslui—kovai už tai
ką. Dabar matome, sakė kal
bėtojas, kaip tie perspėjimai 
buvo teisingi.

Priminė taipgi ir tą, kaip 
dienraštis Laisvė' ir kitos va
dovaujančios pažangiųjų žmo
nių įstaigos šaukė, kad na
ciai ateina ir kad jų atėjimas 
reiškia sunaikinimą lietuvių 
tautai. Mūsų priešai džiaugė
si, vadino nacius laisvinto jais. 
Mes sakėm, jog tai yra apga
vystė. Dabar, sakė jis, už 
dviejų metų, ir tūli sveikinu
siųjų nacius jau pamatė, kad 
į Lietuvą atėjo civilizuoti žvė
rys, daug aršesni už papras
tus. Mes sveikiname tuos, ku
rie pamatė tiesą, nors ir ėmė 
jiems dvejus metus pamatyt.

Mūsų užduotis, sakė kalbė
tojas, yra moraliai ir materia
liai remti kovotojus, padėti 
greičiau sumušti fašizmą, nes 
arba visi kartu laimėsime, ar
ba visi kartu pateksime il
giems metams barbariškon fa- 
šizmo gadynėn. Greičiau lai
mėsim, daugiau sutaupysim

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Stš. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8rll58

L

I J. GARŠVA '
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
$ Išbalsamuoja ir laidoja ant 
a visokių kapinių C

Veltui šermenine |
| (KOPLYČIA) |
|| Parsamdo automobilius ir ka- b 
S rietas veselijom, krikštynom S 

ir kitkam. C
< 231 Bedford Avenue n
$ BROOKLYN |
| Telephone: EVergreen 8-9770 |

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL Btagg 2-2173

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ra

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel, EVergreen 4-9508
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Naudokitės Gera Proga
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 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
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.




