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Prisiminus: “europinio žy

gio laisvės trimitą.”
Prieš Du Metus Lietuva

Europą...” 
Kas Po To Sekė? 
šiandien Jau Verta

Rašo R. MIZARA

Neužilgo po to, kai Lietuva 
buvo užpulta ilgaamžių josios 
priešų, Čikagos Draugas pasi
didžiuodamas citavo iš hitleri
ninkų leidžiamo Kaune laik
raščio Į Laisvę sekamą:

“Sprogstančios bombos lie
tuvių ausyse suskambėjo kaip 
laisvės ir bendro europinio žy
gio trimitai. . • ” (D-gas, liepos 
23 d., 1941.)

Ak, kaip tuomet buvo (pa
sak Draugo) smagu gyventi 
Lietuvoje: bombos tik sprogi
nėjo, miestai ir miesteliai de
gė, keitėsi į griuvėsius, į pele
nus, o Lietuvos piliečiai, dar 
išlikę gyvi, bėgiojo į visas pu
ses gelbėdamiesi gyvybes!...

Tai, vadinasi, buvo 
ir “bendro europinio 
trimitai! Taip sakė 
Draugas.

laisvės 
žygio” 
mums

Tame pačiame Draugo nu
meryje tilpo ir kita citata iš 
leidžiamojo nacių ‘ laikraščio 
Vilniuje. Tąją citatą Draugas 
padavė Amerikos lietuviams 
padžiuginti naujuoju “nepri
klausomu” gyvenimu, kurį, 
pasak Draugo, atnešė Hitleris, 
Štai ji:

“Vakar ' buvome Azijoje, 
šiandien esame Europoje. . .”

Europoje!. . .
Atsiminkime: kai tie žo- 

buvo rašyti, Lietuva jau 
okupuota 20-tojo 

hunų, kryžiuočių.

džiai 
buvo 
žiaus

am-

Įdomu pažvelgti, ką gi Lie
tuva, išgyvenusi du metus 
“europiniu” gyvenimu, pasie
ks.

Kai ji buvo “Azijoje,” Lie
tuvoje klestėjo universitetai, 
bibliotekos, teatrai, valstybinė 
Filharmonija, Mokslų Akade
mija ir kitokios mokslo, kultū
ros, meno įstaigos bei institu
cijos.

Kai Lietuva sugrįžo “į Eu
ropą,” tai N. Y. Timeso ko
respondento Stockholme Jur
gio Akselsono žodžiais:

Vilniuje Gestapo agentai 
sudaužė visus Medicinos Aka
demijos mokslinius prietaisus.

Vokiečiai užpuolė Mokslų 
Akademiją, sudegino rankraš- 
čius-užrašus lietuvių kalbos 
žodynui, rinktus per 40 metų.

Jie sudaužė 2,000 fonogra
fo plokštelių, kuriose buvo už- 
rekorduotos lietuvių liaudies

Kaune vokiečiai išplėšė 10 
tūkstančių knygų iš Valstybi
nio Lietuvos knygyno ir 23 
tūkstančius knygų iš Universi
teto Knygyno.

Vokiečiai uždarė abu Lietu
vos universitetus ir visas ki
tas aukštesniąsias mokyklas, 
taipgi visus knygynus.

Vokiečiai areštavo visus žy- 
mesniuos ius intelektualus, 
profesorius, gydytojus, advo
katus ir net kai kuriuos ku-

Kitais žodžiais: kas “aziji
nėje” Lietuvoje klestėjo, tas 
“europinėje” Lietuvoje tapo 
sunaikinta — sunaikinta žiau
riausiais būdais, barbariškiau
siomis priemonėmis!

busAr dabar skaitytojui 
aišku, kad tas, ką kunigų 
Draugas ir jo veislės laikraš
čiai prieš dii metus apie Lie
tuvą skelbė, buvo bjaurus me
las, šlykštus melas, atvira na
cių propaganda, siekianti ap
gauti Amerikos lietuvių visuo
menę?! S

Sprogstančios bombos skam
bėjo kaip laisvės trimitas au
syse ne Lietuvos lietuvių, o 
tik tokių ponų, kaip pp. šimu-
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KOM. PARTIJOS NARIAI TURI TEISE TAPT AMERIKOS 
PILIEČIAIS NUSPRENDĖ AUKSCIAUSIfiS TEISMASv

y
i

Vyriausias Teismas Patvir
tino Komunistų Vado Wm 

Šneidermano Pilietybę
Sprendimas Paliečia Milionų Pilietybę

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas birželio 21 d. nuspren
dė, jog negalima atimt žmo
gui amerikinės pilietybės 
dėl to, kad jis yra Komunis
tų Partijos narys. Vyriau
sias krašto teismas pen
kiais balsais prieš tris nu
tarė, jog Californijos vals
tijos Komunistų Partijos 
sekretorius William Schnei
derman turėjo teisę, būda
mas Kom. Partijos nariu, 
pirm 17 metų gauti Jungti
nių Valstijų pilietybės po
pierius ir turi teisę liktis 
Amerikos piliečiu. Aukš
čiausias Jungtiniu Valstijų 
Teismas pareiškė. jog 
Schneidermanas lygiai gali 
laikvtis savo komunistinių 
Įsitikinimų, kaip kiti pilie
čiai gali būti šalininkais 
Tautu Lygos ar Pan-Ameri- 
konizmo (visu amerikinių 
kraštu bendrijos).

Valdžia per savo genera- 
li advokata Chas. Fa h v rei
kalavo panaikint Schnei
dermano nilietvbe todėl, 
kad jis. imdamas sau čilie
čio nonieriii« 1927 m., buvo 
Komunistu Partiios nariu, 
o tai, esą, organizacija 
“ėmusi įsakymus iš Mas
kvos.” Valdžios advokatas 
sakė, kad Schneidermanas, 
priklausydamas Kom. Par
tijai, todėl, negalėjęs turėt 
reikiamo “prisirišimo” prie 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos tuo laiku, kada jis 
įsipilietino. Taigi valdžia 
per savo advokatą tvirtino, 
būk Schneidermanas “ne
teisėtai ir apgavingai” išga
vęs Amerikos pilietybę.

Panašiais privedžiojimais 
vadovaudamasis, federalis 
apskričio teismas ir buvo 
nusprendęs atšaukt Schnei
dermano pilietybę. Dabar 
šalies Aukščiausias Teis
mas panaikino ta sprendi
mą prieš Schneidermaną, 
ateivį iš Rusijos, kuris bu-

vo Amerikon atvežtas 
po dvejų metų kūdikis.

Schneidermano pilietybę 
gynė Aukščiausiame Teis
me Wendell Willkie, buvęs 
republikonų partijos kandi
datas į prezidentus, pats 
savo lėšomis, neimdamas vi
sai jokio už tai atlyginimo.
WILLKIE DŽIAUGIASI
Wendell Willkie pareiš-

kai-

“Aš visuomet tikėjausi, 
jog Aukščiausias Teismas 
tinkamai išspręs bylą, pa
liečiančią tokias pamatines 
amerikiečių teises. Aš tik 
negalėjau suprast, kam val
džia užvedė tokią bylą.”
ŠNEIDERMANO ŽODIS

San Francisco, Cal. — 
William Schneidermanas 
pareiškė:

“Aš džiaugiuosi, kad 
Aukščiausias Teismas pa
laikė Amerikos pilietybės 
teises. Tai yra laimėjimas 
Amerikos demokratijos 
principams, kuriuos aš. ir 
mano partija kuo pilniau
siai remiame.. šis spren
dimas turi visiškai padaryt 
galą šmeižtams prieš Ko
munistų Partijos patriotiz
mą, kuri pirmučiausioj vie
toj stato karo laimėjimo rei
kalus ir mūsų krašto išlai
kymą kaipo laisvos ir de
mokratinės tautos.”

ŠNEIDERMANO NUSI
TEIKIMAS NEPRIEŠTA

RAVO KONSTITUCIJAI
Aukščiausias Teismas at

rado, jog “Schneidermano 
pareiškimai apie proletaria
to diktatūrą turėjo tokią 

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos Valstybės Se
kretorius C. Hull 
Sveikina Sovietus
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Detroit, Mich., birž. 22.— 
Atsiuntus prezidentui Roo- 
seveltui 2,300 pilnai gink
luotos kariuomenės, jau bai
giama slopinti žmogžudiš
kos riaušės, sukurstytos 
penktakoloniečių, kukhiksų 
prieš negrus Detroite.

Per šiuos kruvinus po
gromus tapo užmušta 22 
negrai ir 3 baltieji. Tuos 
negrus užmušė baltieji už
puolikai bei nukovė polici
ninkų kulkos. Negrai gi be
sigindami nudėjo tris bal
tuosius.

Be to, sunkiai sužeista ir 
ligoninėse suguldyta dau
giau kaip 200 negrų ir bal
tųjų. Areštuota 1,236 as
menys, daugiausia negrai.

Fašistinių gaivalų sukur
stytos gaujos žalojo ir žu
dė negrus, kur tik rado; net 
iš gatvekarių juos mėtė 
laukan ir žvėriškai įvai
riais aštriais įnagiais mušė 
ir galabino. Įšėlę baltieji 
chuliganai taip pat daužė 
ir plėšė krautuves.

1,000 Anglijos Lėktuvu 
Triuškino Naciu Pra

monės Miestų
London, birž. 22.— Apie 

1,000 Anglijos bombanešių 
praeita naktį audringai nai
kino nacių fabrikų centrą 
Krefeldą, 170,000 gyventojų 
miestą vakarinėje Vokieti
joje. Negrįžo 47 anglų 
bombanešiai.

čiai, Grigaičiai, ir jų sandar- 
bininkas Ancevičius.

Tą dabar turėtų suprasti 
net ir žiopliausias žmogus.

Lietuvoje ir po dvie- 
girdisi sprogstančių jų 
kaip laisvės trimito

Taip, 
jų metų 
bombų, 
garsai. Tai yra garsai Lietu
vos partizanų mestų bombų 
prieš vokiškus okupantus. Tie 
garsai vis dažnės ir didės, iki 
mūsų tautos neprieteliai bus 
sunaikinti, iki Lietuva ir vėl 
bus laisva!

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull padarė pareiški
mą spaudai, kur sakė:

“Jau dveji metai, kai gin
kluotos Sovietų Sąjungos 
jėgos narsiai ir- sekmįngai 
gina savo kraštą nuo už
puoliko. Per didžiuosius 
dviejų vasarų ofensyvus 
naciai nepasiekė savo skelb
tojo tikslo—sunaikint Rau
donąją Armiją. O dabar, 
prasidedant trečiajai vasa
rai, nacių legionai Rytų Eu
ropoje susiduria su milio- 
nais rusų kareivių, kurie 
gerai ginkluoti, kurių mo-

Sekretorius Ickes
Tariasi su Mainie- 

rių Unijos Vadais
Washington, birž. 22. — 

Sekretorius Ickes, valdiškas 
kasyklų administratorius, 
veda pasitarimus su Johnu 
L. Lewisu ir kitais Mainie- 
rių Unijos vadais dėlei vi
suotino angliakasių streiko 
baigimo.

Kai kurie kariniai fabri
kai skundžiasi, kad jau pra
deda stokuot anglies.

ralas aukštas ir kurie pasi
ruošę ne tik atremt visas 
atakas, bet ir grūst įsiver
žėlius atgal.

“Šia proga mes- šiandien 
yėl pareiškiame, kaip giliai 
mes gėrimės narsa ir,pąsi- 
aukojimu visų Sovietų Są
jungos žmonių, kurie taip 
sėkmingai ginasi ir savo 
kraštą gina ir taip ryškiai 
prisideda prie busimosios 
pergalės, kur užpuolikai 
taps visiškai sumušti.”

Antrasis Frontas Būtinai Reikalingas, 
Sako Sovietai, Peržvelgdami Savo 2-jų

Metų Kovą prieš Hitlerininkus
Naciai Neteko 6,400,000 Karių, Užmuštų ir Suimtų Rytiniame Fronte
London, birž. 22.— Šian

dien, suėjus dvejiem metam 
nuo nacių užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos, Sovietai 
išleido specialį pranešimą, 
kur, šalia kitko, primena 
talkininkams, jog būtinai 
reikia antrojo fronto prieš 
fašistų Ašį Europos žemy
ne ; sako:

“Be antrojo fronto Euro
poj negalima laimėti perga
lės. Dabartinė padėtis pri
klauso nuo to, kaip talkinin
kai sugebės išnaudot dabar
tines savo progas. Jeigu an
trojo fronto atidarymas 
Europoj būtų atidėtas, ta
tai labai pakenktų bendra
jam mūsų reikalui.”

Specialiame savo prane
šime, paskelbtame per Mas
kvos radiją, Sovietų vy
riausybė pabrėžia karinę 
savo krašto galybę ir 
“prieš-hitlerinės didžiųjų

pasaulio valdžių santarvės 
(koalicijos) stiprybę — So
vietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos, ir Jungtinių 
Valstijų santarvės.”
NACIŲ NUOSTOLIAI IR 

SOVIETŲ AUKOS
Nuo pasalingo, niekšiško 

hitlerininkų užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos per dve
jus metus iki šiol, sako šis 
pranešimas: 11

“Raudonoji Armija pada
rė milžiniškų nuostolių 
priešų kariuomenei ir jų 
įrengimams:

“Vokietija ir jos sąjungi
ninkai neteko 6,400,000 ka
reivių ir oficierių, kaipo už
muštų bei nelaisvėn paim
tų. Jie prarado 56,500 įvai
rių kanuolių, 42,000 tankų 
ir 43,000 lėktuvų.

“Tuo pačiu laikotarpiu 
rusai neteko viso 4,200,000, 
nukautų ir be žinios dingu-

Prez. Rooseveltas Sveikina 
Sovietus Didvyriška 2-jų 
Metų Kova prieš Nacius

Washington.— Preziden- Augančioj! visų Jungtinių 
tas Rooseveltas birž. 21 d. 
pasiuntė premjerui Stalinui 
sekamą pareiškimą:
“Maršalui Juozui V. Stali

nui,
Sovietų Sąjungos Ginkluo

tų Jėgų Vyriausiam 
Komandieriui,
Kremliuje, Maskvoj.

“Rytoj sueina dveji me
tai, kai niekšiškai, iš pasa
lų ir su seniai įprastu na
ciams dviveidiškumu, nacių 
vadai žvėriškai užpuolė So
vietų Sąjungą. Tokiu būdu 
prie augančios savo priešų 
eilės jie pridėjo ir galingą
sias Sovietų Sąjungos jė
gas. šie nacių vadai apsiri
ko, nėdavertindami to, kiek 
Sovietų vyriausybė ir žmo
nės buvo išvystę ir sustip
rinę karinę savo galybę sa
vo kraštui ginti, ir tie na
ciai visai nesuprato, kaip 
Sovietų žmonės yra pasiry
žę ir narsūs.

“Taiką mylinčios pasau
lio tautos per dvejus metus 
su vis didesne pagarba ir 
pasigėrėjimu stebėjo istori
nius Sovietų Sąjungos gin
kluotų jėgų žygius ir be
veik neįtikėtinas aukas, Ru
sijos žmonių didvyriškai at
našaujamas iš savo pusės.

Tautų suvienytų jėgų galy
bė, vis stipriau veikdama 
prieš bendrąjį mūsų priešą, 
paliudija mūsų vienybės 
dvasią ir pasiaukojimo rei
kalą galutina j ai mūsų per
galei laimėti.

“Ta pati dvasia, aš esu ti
kras, vadovaus mums ir at
einančiose sunkiose parei
gose taikos, kurią pasauliui 
suteiks mūsų pergalė.

. Franklin D. Roosevelt.”

Amerikiečiai Bombar
davo Ruhr Sritį

London, birž. 22.— Ame
rikos bombanešiai ardė ir 
degino karinių pramonių 
miestus Ruhr krašte, vaka
rinėje , Vokietijoje, dienos 
laiku.

Didieji amerikiečių bom
banešiai kartotinai ataka
vo uostus ir kitus karinius 
taikinius pietinėje Italijoje 
ir jos saloj Sicilijoj.

Washington.— Didieji gy
vulių augintojai sulaiko 
daugybę gyvulių nuo sker
dyklų, laukdami mėsos pa
brangimo.

šių, ir prarado 35,000 įvai
rių kanuolių, 30,000 tankų, 
23,000 lėktuvų.

“Sovietiniai partizanai, 
veikdami priešo užimtuose 
plotuose, per dvejus metus 
nušlavė daugiau kaip 300,- 
000 vokiečių, nuvertė nuo 
bėgių 3,000 traukinių, su
sprogdino 895 žibalo ir ka
rinių medžiagų sandėlius, 
susprogdino 3,263 kelių ir 
geležinkelių tiltus ir sunai
kino šimtus tankų, šarvuo
tų automobilių, lėktuvų, ka
nuolių ir trokų.

“Šiame kare (Rytų fron
te) vokiečiai prarado didės-* 
nę dalį savo divizijų sąsta
tų ir daugumą aukštųjų sa
vo oficierių. Jie taipgi pra* 
rado didesnę dalį savo įren
gimų, kuriais jie tikėjosi 
užviešpatauti paasulį. Šie 
nuostoliai pamatiniai pa- 
silpnino vokiečių karo ma
šiną ir Hitlerio galybę... 
Politinė ir tarptautinė vo
kiečių padėtis taip pat la
bai pablogėjo.

“Rimtą vokiečių karinės 
mašinos nusilpimą įrodo fak 
tas, jog praeitais metais 
vokiečių armija neturėjo 
jokių laimėjimų, bet nuken
tėjo svarbių karinių nepasi
sekimų—ji nukentėjo vieną 
po kito sumušimus sovieti
niame-vokiečių fronte, taip 
pat ir Egipte, Libijoj, Tri- 
politanijoj ir Tunisijoj.

VOKIEČIAI PERMAINO
SAVO GIESMĘ

“Įsiveržėliai yra priversti 
dabar paneigt savo žaibiško 
karo (blickrygo) pasimoji- 
mus... ir jau viešai pripa
žįsta,'jog karas įgijo ilgos, 
nutęstos kovos pobūdį; 
tuom jie mėgina įtikinti 
Vokietijos žmones, kad lai
mėsią pergalę, kariaudami 
iš pozicijų. '

“Vokiečiai yra priversti 
šaukt karo tarnybon liku
čius Vokietijos vyrų, tame 
skaičiuje senius ir nesu
brendusius jaunuolius be 
karinio išlavinimo. Jie va
ro į savo armijas ir užimtų 
kraštų vyriškius. Jų ka
riuomenės kovos dvasia pa
matiniai pakirsta Vokieti
joje, ir net hitleriniai gai
vai jau laidoja savo viltis 
pergalei laimėti... Jos gy
ventojai nusigandę.

“Galingi talkininkų oro 
jėgų smūgiai, kirsti pramo
niniams Vokiet. centrams, 
taip pat nemažai prie to 
prisidėjo. Be to, gyventojų 

(Tąsa 5-me pus.)
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Po Dviejų Metą Praregėjo
Lietuvių Rymo Katalikų Susivieniji

mo organas Garsas buvo vienas iš tų 
laikraščių, kurie prieš du metu pasako
jo lietuviams, jog naciai atnešę Lietu
vai nepriklausomybę, ją išlaisvinę. Gar
bino tuos, kurie 1941 metų birželio mė
nesį pasidavė naciams ir padėjo jiems 
užgrobti Lietuvą, ją pavergti ir naikinti.

Bet dabar, birželio 17 d. Garso redak
torius ponas Zujus jau sako:

“Paskutiniai vokiečių darbai okupuo
toje Lietuvoje parodo, kad jie yra... tik
ri civilizuoti žvėrys. Versti okupuoto 
krašto gyventojus stoti armijon ir gul
dyti galvas už okupantus, žudyti dvasi
ninkus ir pasauliečius už nepritarintą jų 
planams, naikint aukštąsias mokyklas, 
bibliotekas, žodynus, knygas gali tik pa
skutinės rūšies barbarai arba “civilizuo
ti” žvėrys.”

Labai gerai, labai didelis progresas 
nuo to, kaip jis kalbėjo 1941 metais. Da
bar tiktai reikėtų laikytis logikos, pada
ryti atatinkamas išvadas ir užimti tei
singą poziciją. O teisinga pozicija būtų, 
jeigu Garsas liautųsi padėjęs šitiems 
“civilizuotiems žvėrims” tęsti savo žvė
rišką darbą prieš lietuvių tautą ir visą 
žmoniją. O jis gali tai padaryti, tuo
jau pilnai ir aiškiai paremdamas Jungti
nių Tautų karo pastangas, apsivalyda
mas nuo bjaurių nuodų ir melų prieš di
džiąją Amerikos talkininkę—Sovietų Są
jungą, kuriais Garsas, kaip ir kiti kleri
kalų laikraščiai, yra perpildytas.

Mes vėliname Garso redaktoriui priei
ti tos logiškos išvados.

Pakeitė Valdoną, Bet Nepakeitė
Politikos

Anglijos Valdžia paškyre naują vaidb- 
ną Indijai. Nūo dabai* ją valdys mai^aiafe 
Well, garsus karininkas, pastaraisiais 
laikais buvęs VyriaUšiii Anglijos karihitį 
jėgų komandieriūmi Indijoje. O jo Vfetdh 
už komandiėrių paskirtas geh. Aticiiin- 
lėčk.

Visa tai dar nereiškia, kad Anglija pa
keitė savo politiką linkui Indijos. Indi
ja pasilieka Anglijos kolonija. Indijos 
reikalavimas pilnos nepriklausomybės 
pasilieka nepatenkintas. Iš Londono pra
nešimai visai nekalba apie pakeitimą po
litikos.

Nesuteikimas Indijai nepriklausomy
bes trukdo tb didelio^ skaitlingo krašto 
įsitraukimui į karą Jungtinių Tautų pu
sėje. Ne tik kad jos žmonės neįtraukti į 
karo pastangas, ne tik kad iš Indijos 
trijų Šimtų milijonų gyventojų nesudaro
ma didėlė armija, bet dar Anglija turi 
ten laikyti dideles karines jėgas palai
kymui “tvarkos.”

Sovietų Laivynas Ko
voj Už Laisvę

Naujas Projektas Kanadoje
Prieš kelius metus vargiai kas būtų 

tikėjęs, kad iš Jungtinių Valstijų vienu 
keliu automobiliumi bus galima nuva
žiuoti į Alaską. Dabar galima. Karo in
teresai reikalavo ir kaip bematant tapo 
nutiestas vieškelis per visą Kanadą iki 
Alaškos. Kaštavo daug pinigų abiems 
kraštams, reikalavo daug darbo energi
jos, bet viskas buvo parūpinta ir darbas 
atliktas į kelioliką mėnesių.

Nutiesimas to vieškelio iškėlė kitą svar 
bų reikalą. Reikia žibalo ir aliejaus. Jo 
reikia trokams, automobiliams, laivams, 
lėktuvams, visai kitai karo mašinerijai^ 
jeigu nbrimė> kad Alaska būtų pilnai ap- 
fcaugbta ir kad iš jos būtų galima pliekti 
Japoniją. Gazolino ir aliejaus pristaty
mas iš Jungtinių Valstijų labai daug 
kaštuotų ir darbas trukdytųsi. Todėl iš
kilo sumanymas išvystyti Kanados žiba
lo šaltinius. Pasirodo, kad Kahadoje 
Yukon provincijoje žibalo yra. Tiktai 
jį reikia išimti iš žemės gelmių ir ap
dirbti. Taip ir gimė naujas projektas— 
gręžiami šuliniai, statomi žibalo valymo 
fabrikai ir tiesiama paipa arba ryna ga
zolino perleidimui į Alaską.. Ta ryna 
būsianti tūkstančio mylių ilgio. Ir dar
bas būsiąs užbaigtas su pabaiga šių me
tų!

VICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Didžioji Tautos Tragedija
Vėl mainierių visuotinas streikas! Jau 

trečias streikas bėgyje paskutinių kelių 
savaičių!

Nesinori tikėti, bet tiesa. Netikėtum, 
jėigU negyventum Amerikoje ir nebū
tum liudininku tos visos tragedijos....

Streikas tada, kada septyni milijonai 
šalies jaunų vyrų uniformoje, tūkstan
čiai kovoja ir miršta ant žemės, aht van
dens ir ore. Streikas tada, kada spėkos 
paruoštos įsiveržimui Europon, kada vi
sas karas padėtas ant svarstyklių! Strei
kas tada, kada kiekviena tautos energi
jos uncija reikalinga darbui ir pastan
goms karą laimėti.

Bet penki šimtai ir penkiasdešimts 
tūkstančių mainierių streikuoja. Anglies 
gamyba sustabdyta...

Tokia padėtis rašant šiuos žodžius, 
pirmadienį. Kokia ji bus, kai skaitysite 
šiuos žodžius, nežinome.

Bet užtenka to. Užtenka to, jeigu tik 
vienai dienai, jeigu tik valandai dau
giau kaip pusė milijono darbininkų padė
jo įrankius ir išėjo į streiką, kad pama
tyti, kokia nelaimė ištiko šią tautą.

Kas kaltas ir kas atsako už šitą ne-v 
laimę? Mes jau esame nurodę kaltinin
kus. Vėl pakartosime: nevidoniški kasyk
lų savininkai ir John L. Lewis. Dabar 
jau aišku, kad abieji jie ruošė kraštui 
šią nelaimę.

Savininkai plėšia nesvietiškus pelnus 
ir nenori su jais skirtis. Jie mato progą 
pagelba šios kraštui nelaimės sudaužy
ti mainierių Uniją. Jie mato, kaip Kong
rese reakcija laimėjo ir priėmė bilių 
prieš Streikus ir unijas. Jie nori, kad 
prezidentas tą bilių pasirašytų ir pada
rytų' jį įstatymu. Jie nori, kad valdžia 
paleistų visas jėgas prieš uniją ir ją su
naikintų. Tada jiems būtų dar geriau. 
Tada jiė galėtų dar didesnius pelnus 
luptis.

Štai ko nori kasyklų savininkai.
Gi John Lewis keršija prezidentui ir jo 

vyriausybei. Jis nori ją išprovokuoti ir 
privesti prie atvirų žygių prieš Unijas. 
Tada jis galėtų sakyti: Matote, aš pe
reitais rinkimais rėmiau repūblikoną. Aš 
buvau teisingas! Rooseveltas daužo uni- 
jas!

Lewis nori sugriauti naminį frontą. 
Tas dabar visiems jau aišku.

Mainieriai yra auka. Jiė streikuoja, 
būdami įsitikinę, kad jie gina savo rei
kalus, savo darbą, savo Uniją. Jie žino, 
kad jų reikalavimai algų pakėlimo yra 
teisingi. Tuos reikalavimus ūžgiria Viši 
Organizuoti darbinihkai. Mes jau daUgf 
sykių esame pasisakę UŽ tūoš reikalavi
mus. > ; i i .

. O vis, tačiau, mes manome, kad strei
kas yra nelaimė ne tik visos šaliės, ne 
tik visos darbininkų klasės, bet ypatin
gai pačių mainierių. Jeigu reakcija pa
galiau paims viršų ir kirs iš peties or
ganizuotiems 'darbininkams, tai visų pir
ma kirs mainieriams. Taip dabar sūšidė- 
jusįos sąlygos. .

Kas dabar daryti? Dabar turi dėti vi
sas pastangas visos jėgos, surištos sū 
Streiku, kad jis būtų užbaigtas, kad ka- • 
šyklos vėl atsidarytų ir kad visi mainiė- 
riai Vėl stotų į darbą. Pasitikime^ kad 
prezidentas surasi būdus ir atidarys ka
syklas, nenbskriausdamas mainierių ir 
nepasirašydamas to fašistinio Smith - 
Cohnally biliaus. Mes tikimės, kad jis 
dar kartą pasirodys organizuotų darbi
ninkų prietelium, kaip daugelį kartų yra 
pasirodęs praeityje.

Lirm AhtrO Pasaulinio 
Karo bendrai turčių spau
doj su panieka buvo atsilie
piama apie Sovietų Sąjun
gos apsigynimo jėgas —- 
Raudonąją Armiją, Orlai- 
vyhą ir Laivynu. Pamęnam, 
kada Hitleris ruošėsi pa
vergti Čechoslovakiją, So
vietų Sąjunga buvo pasi
rengus ginti ir prie to ragi
no demokratines šalis, tai 
tuo kartu išlindo SU “pata
rimais0 Hitlerio medalium 
apdovanotas ponas Charles 
Lindberghūš ir bjauriai iš
niekino Sovietų Sąjungos 
o r 1 a i v yną, pasakodamas, 
kad lakūnai niekam netikę, 
kad Sovietų lėktuvai “seni” 
ir hitlerininkai juos iššau
dys, kaip “karvelius.”

Kas dėl Raudonosios Ar
mijos, tai užtenka prisimin
ti lietuviškus nepraustabur
nius, kiek jie melų pasklei
dė jos antrašu! Pamenate, 
kada Raudonoji Armija pri
siuntė savo dalinių į Lietu
vą, tai lietuvių pro-nUėiai 
tauškė, būk raudonarmie
čiai “šautuvus virvutėmis 
pasirišę,” kad jiė “purvini,” 
“nekultūriški,” ‘kilbaso ne
atskiria nUo gumos dūdos,” 
nes būk nematę.

Sovietų laivynas nema
žiau buvo laikomas ant pa
juokos. Admirolai ir “karė 
specialistai” rašydavo, būk 
Sovietų šarvuočiai “seni,” 
tik “caro palikimas.” Jie 
nerasdavo nieko naujo, nei 
krUizerių, nei naikintojų, 
nei minininkų, nei kitokių 
karo laivų. Tiesa, jie suras
davo “pavojų” iš Sovietų 
submarinų, jų priskaityda- 
VO šimtus, bet apsisukę vėl 
statė klausimą: “bene bol
ševikai mokės po vandeniu 
plaukioti?”

Prasidėjo baisusis Antra
sis Pasaulinis Karas, karas 
civilizacijos prieš barbariš
ką hitlerizmą. Karas, kuris 
turi būti išlaimėtas Sovietų 
Sąjungos ir demokratijos, 
jeigū norime laisvi būti, jei
gu nenorime per šimtme
čius vergauti Hitlerio, Goe- 
bbelso, Goeringo monkiškai 
nacių veislei, kurie mano, 
kad jie yra koki tai “virš- 
žmonėš.”

Ir ką šis karas parodė? 
Pirmiausiai jis parodė, kad 
vienatinė pasaulyje karinė 
jėga buvo, tai Sovietų Są
jungos, kuri galėjo pastoti 
kelią žvėriškai Hitferio ir jo 
talkininkų karo mašinai. Ir 
ta jėga per du metus kriu- 
šino hitlerizmo karo maši
ną, ji lėido užgydyti An
glijai savo žaizdas, paruoš
ti jėgas> ji lėido Amerikai 
mobilizuoti ir išlavinti mil
žinišką armiją, pastatyti 
induštriją ant karinės pro
dukcijos kojų. Tik SoViėtų 
Sąjungos jėga galėjo kirsti 
priėšUi smūgį atsakydama į 
smūgį ir tUO išgelbėjo nė 
Vieh šaVo šalį, bet visą pa
saulį nuo. žvėriško hitleriz
mo tironijos.

Ir kaš įdomiausia, kad 
Sovietų Sąjungos ir karo 
taktika, strategija, ir ben
dras karihis mokslas, ir va
dai, ir apsigynimo priemo
nės, ir armija, oriaivyhUS^ 
laivynas, mechanizuotos jė
gos ir pati liaudis būVO pil
nai pasiruošę atremti daug 
galingesnes priešo jėgas. 
Apie Sovietų SąjUngOs va
dų tėi'sihgą pėrmatymą. kb- 
kion kryptih vystysis karo 
lauke pergalė, kokie ginklai 
atliks Sėkmingai shvO parei
gas, kaip vystysis ih baig
sis nė vien milžiniški atski

ri mūšiai, bet ištisos karo 
kampanijos, teks dar savo 
laiku pakalbėti. Juk buvo 
žmonių, kurie perkainavo 
tanko, lėktuvo, kūlkasvai- 
džio, karo laivo rolę, arba 
ją nėdakainavo. Hitlerio va
gių ir plėšikų generoliška 
šaika ir už tai “serga” šir
dies liga, “apoplekcija”, kad 
jų karinis mokslas vienus 
ginklus perkaihaVO, kitus 
nėdakainavo.

įPlačiai aprašytos Raudo
nosios Armijos ir Orlaivyno 
kovos. Mažiau spaudoj bu
vo davinių apie Sovietų Są
jungos laivyno rolę, o jis 
vaidina labai svarbią, vieto
mis lemiamąją rolę. Apie 
tai pagaliau prabilo ir So
vietams neprielankus New 
York “Times” birželio 11 
dieną.

Sovietų Sąjunga turi ke
turis laivynus — Baltijos, 
Šiaurinėse, Juodose jūrose 
ir Ramiajame Vandehynė 
ir turėjo kelias karo floti
les, kaip tai — Amūro, Ka
spijos, Dniepro, Dunojaus 
ir Onegos ežero.

Kaip jau minėjau, apie 
Sovietų laivus, komandie- 
rius ir jūreivius buvo prira
šyta daug netiesos. Bet gi 
Sovietų Sąjungos laivynas 
—pasirodė —buvo ir yra 
galingas ir pilniausiai atlie
kąs savo rolę, vietomis 
mums iš Sovietų laivyno te
ko dar pasimokyti.

Seniau Amerikos jūrei
viai nešiojo ant kepurės lai
vo vardą, kas pasitarnau
davo priešo šnipams sekti, 
kur tokis laivas randasi. 
Sovietų jūreiviai neturėjo 
tų vardų, ant jų kepurės 
buvo užrašyta tik kokio lai
vyno jis yra narys, kaip da
bar jau yra ant Amerikos 
ir Anglijos jūreivių kepurių 
pažymėta tik tas, kas prie
šo agentui negali pasitar
nauti.

Pasirodė, kad Hitlerio 
“stukai0 ir Japonijos “ze
ro” buvo skaudus įrankis 
prieš Anglijos karo laivus, 
kaip tai nuskandinimaš 
“Prince of Wales” ir “Re
pulse” šarvuočių netoli Sin
gapūro. Sovietų Sąjungos 
dar nei vienas šarvuotis, 
kruizeris ir naikintojas ne
buvo nuskandintas priėšo 
lėktuvų, nes jie turi tinka
mus ginklus ir teisingą tak
tiką naudoja apsigyhimui. 
O Sovietų karo laivai, ypa
tingai Kronštadte labai 
sunkioj padėtyj buvo laike 
Leningrado apsupimo, ypač 
žiemą, kada ledai Sukaustė 
FinliahdijoS Užlają. Hitle
ris daug kartų gyrėsi, kad 
nuskandino š a r v u o č ius 
“Maratą” ir “Oktiabrskaja 
Rev'oliūcija”, bet po kiek
vieno pasigyrimo tie Sovie
tų šarvuočiai dar kiečiau 
daužė nacių pozicijas ir gy
nė Leningradą.

Kas nežino, kokią didvy
rišką rblę suvaidino Juo
dųjų Jūrų laivynas ginant 
Odessą ir Sėvastbpolį? O 
kada jau apsigynimas pasi
darė Inegalimas, tai išvežė 
tų miestų apgynėjus. Daug 
kartų Hitlerio liežuvininkai 
gyrėsi, kad ji'ė padarys 
“Dunkerką”, tai OdesSoj, 
tai Sevastopoly j, tai Kėr- 
čiūj, bet niekur negalėjo to 
padaryti dėka, kad di'dvy- 
ringbs Raudonosios Armi
jos užnugarį iš jūros sau
gojo didvyringaš Juodųjų 
Jurų laivynas priešakyj sū

šarvuočiu “Paryžiaus Ko
muna.”

Trys Sovietų laivynai, 
kertą smūgį po smūgio 
priešui, tai Baltijos, Juodų
jų ir Šiaurinių Jūrų. Daug 
kartų Baltijos laivynas nu
skandino skaitlingus dau
gius Hitlerio laivų su karei
viais, kanuolėmis ir tan
kais beplaukiančių į fašis
tinę Finliandiją. Ir dabar 
Baltijos Jūroj nedrįsta vie
šai plaukioti Hitlerio pira
tai, bet slankioja Švedijos 
“neutrališkais” vandenimis 
ir po “neutrališkos” Švedi
jos karo laivų apsauga.

Juodojoj Jūroj pavojų pa
matė ir Hitlerio šaika So
vietų laivyno galybėj, ku
riam vadovauja admirolas 
Oktiabrski. Ten Sovietų 
laivynas yra galingas. Hit
leris ir Rumunija prieš jį 
negali viešai vesti kovos, 
nes Sovietų jėgos viršija.

Šiaurių Jūrų laivynas, ku
ris baziruojasi Murmanske 
ir Archangelske, nuolatos 
naikina Hitlerio laivus. Su- 
lyg “Times” pranešimo, jis 
jau paskandino apie 500,000 
tonų įtalpos priešų laivų. 
Sovietų submarinai dažnai 
skandino priešo laivus net 
Norvegijos prieplaukose, o 
Sovietų naikintojai tinka
mai konvbjuoja Anglijos ir 
Amerikos laivus, vežančius 
Sovietų Sąjungai pagelba į 
šiaurės prieplaukas.

Ramiojo Vandenyno So
vietų laivynas, kuris yra 
komandoj admirolo Jumo- 
šajevo yra nuolatos pasiren
gęs apginti Tolimų Rytų 
sieną, jeigu Japonijos impe
rializmas, užmiršęs 1938 ir 
1939 metų pamokas, išdrįs
tų pakelti ginklą.

Vyriausiu komandierium

visų laivynų yra jaunas, 
energingas admirolas Niko
lajus G. Kuznecovas, kuris 
dar tik 41 metų amžiaus. 
Jo pagelbininkais yra admi
rolai Ivan Stepanovič Isa
kov ir Ivan Stepakov.

Bendrai, Sovietų Sąjungos 
karinis laivynas vaidina la
bai svarbų vaidmenį kovoj 
prieš barbariškas hitleriz
mo jėgas. Užtenka prisi
minti Volgos ir Kaspijos 
flotilę, kuri per kelis mėne
sius aprūpino didvyringus 
Stalingrado gynėjus reik
menimis ir padėjo paruošti 
prie Stalingrado Hitlerio 
gaujoms kapus.

Sovietų Sąjungos laivyno 
nariai didžiuojasi dar ir 
tuo, kad jie, kaip proletari
nės revoliucijos mūšiuose 
buvo narsūs kovotojai ir 
ant sausžemio, taip ir da
bartiniame kare. Petys pe
tin su raudonarmiečiais 
sausžemyj didvyriškai ko
vojo Sovietų jūreiviai, gi
nant Odessą, Sevastopolį, 
Kerčą, Leningradą, Stalin
gradą ir kitus miestus.

Čia tenka pastebėti dar ir 
tas, kad Sovietų Sąjungoje 
niekados nebuvo bent kokis 
ginklas perkainuojamas ar
ba nedakainuojamas, taip 
ir to ginklo vartotojai. So
vietų jūreivis yra lygiai 
gerbiamas, kaip pėstinin
kas, artileristas, lakūnas, 
tankistas, ryšininkas arba 
bent kurios kitos karinės 
jėgos narys. Sovietų Sąjun
gos laivynas, išvien su 
Raudonąja Armija, Orlai- 
vynu ir Amerikos ir Angli
jos jėgomis užduos pasku
tinį smūgį priešui ir ant vi
sados palaidos fašistinį žvė
rį.

D. M. šolomskas.

NIEKŠAMS, NENAUDĖLIAMS MIRTIS 
BE PASIGAILĖJIMO

Jau antri metai, kaip gyve
nu miške ir tik retkarčiais į 2 
ar 3 mėnesius nuvykstu Chi- 
cagon tikslu pasimatyti su sa
vo rdylimais ir gerbiamais bi
čiuliais, draugais ir pažysta
mais. Gyvenu vienas pats su 
miško žverelėmis, paukščiais ir 
vabzdžiais, tarp žydinčių gė
lių visokiariopos spalvos. įsiti
kinau, kad kiekvienas sezonas 
įdėtų turi savo puikias, gražias 
puses, ir turi varginančias ir 
laibai kenkiančias žmogaus 
sveikatai — net mirtinas ligas, 
— sezonines mirtinas ligas! 
Jei apsileisi ir neprisidabosi, 
tai žiūrėk vabzdžiai tave už
krėtė ir lovon paguldė mirtina 
liga.

ilginsi gyvenimą ir kitiems sa
vo bičiuliams ne tik prailginsi, 
bet ir palengvinsi gyvenimą.

Tavo brolis, 
Dr. A. L. Graičunas.

Puse Creusot Nušluota

DR. A. PETRIKĄ parašė ir 
LDS išleido lietuvių tautos na
riams labai puikią ir naudingą 
knygelę: “TŪLI MŪSŲ PA
RAZITAI.” Jau trečiu syk 
skaitau ir džiūgauju, pasidi- 
džiuodams, kad visgi randasi 
tarp lietuvių mokslo vyrų, kil
nių, skaisčių asmenybių, kurie 
nepavydi, atpenč atsiraitę ran
koves teikia ir maitina mano 
brolius ir seses teisingomis 
tyro mokslo žiniomis, kad iš
moktą sveikai ir linksmai gy
venti — gyventi. ilgai nesusir- 
gus ir sulaukti senatvės.

Skaudų darosi mano sieloj, 
kada laikraščiuose skaitai: mi
rė nėsulaukęs nie 45 metų am
žiaus. O kada čia lengvai' 
žmogus gali gyventi mažiau
siai 75 metus, ir jaustis nepa- 
senęs, dargi nuvykęs į vakaru
škas pagriebęs 16 metinę stir
ną-, iengvakoję mergaitę, šokti 
suktinį, klumpakojį, nors kiti 
žiūri į tave, ir iš pavydo sako: 
senis pasiutęs!

NoVi sulaukti virš 70 metų 
ir pašokti šu stirna lengvako- 
ja mergaite? Tai nusipirk 
Dr. A. P e t r i k o s knygelę: 
“TŪLI MbsV PARAZITAI”, 
atidžiai perskaityk ir atsidėju
siai niekšus, nenaudėlius vab
zdžius naikink! Pats sau pra-

Paryžiaus radijas, nacių 
kontroliuojamas, paskelbė 
pirmadienį, jog anglų bom- 
banešiai paskutiniu žygiu 
sunaikino apie pusę Le 
Creūsot miesto, ginklų ir 
amunicijos efentro, į pietus 
nuo Paryžiaus.

(Pirmkariniais laikais tųs 
miestas turėjo apie 40 tūk
stančių gyventojų.)

Sugrįžo Fordo Forminiai

Detroit, Mich.,- birž. 21.— 
Grįžo darban apie 7,000 
formanų (darbvedžių) 
streikavusių prieš Fordo 
fabrikus, dirbančius karo 
darbus. Jie streikavo prieš 
50 formanų pavarymą. •

putting TenPtrūntef 
yourlhcttmtifttoUj.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Trecias Puslapis
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama it 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Moterys Namų Fronte
Retai dabar rasi tokį 

’darbą, tokią įstaigą, ku
rioj nesirastų moterų viso
kiuose darbuose. Bet jų 
reikia daugiau. Ir mūsų 
krašte yra dar milionai 
moterų, kurios norėtų išei
ti į darbus, jeigu joms bū
tų duota proga.

Net tokiuose griežtai 
“vyriškuose” darbuose, į 
kuriuos pirm keletos mėne
sių visai neįsileisdavo mo
terų, dabar dirba tūkstan
čiai moterų kiekvienoj in
dustrinėj srityje.

Naujosios Anglijos laivų 
statybos fabrikuose, South 
Portland, Me., kas šeštas 
darbininkas yra moteris, 
kurios daugelyje nuotikių 
dirba vyro darbą, kaip 

skelbia Karui Žmogaus Pa
jėgos Komisija.

Iš apie 26,000 darbininkų 
laivastatyklose, dešimtas 

nuošimtis yra moterys. Di
džiuma dirba raštinių dar
buose, bet daugelis yra me
talo nitavotojomis, sulydy- 
tojomis. Diena iš dienos 
daugiau moterų paimama į 
tuos darbus.

Buvusiuose “moterų dar
buose” dar daugiau moterų 
užėmė išėjusių kariuome
nėn vyrų vietas, ir kai kur, 
kaip Kalifornijoj, sakoma, 
imtų į audinyčias ir kitus 
darbus tūkstančius daugiau 
moterų, jeigu gautų.

New Yorke skundžiama
si, kad skalbyklos, restau- 
ranai ir kitos visuomenės 
aptarnavimo įstaigos, kur 
jau seniai priimta samdyti 
moteris, negauna gana mo
terų.

pajūryje gausite gana sau
lės ir jausitės vėsiai ir pa
togiai su šia iškirptais pe
čiais gingham ar kitos skal
biamos medžiagos suknele. 
O užsimetus žaketuką būsit 
pilnai apsirengus važiuoti 
namo ar krautuvėm Forma 
gaunama suaugusiai 16-20 
dydžio, o dukrelei nuo 3 iki 
8 dydžio.

Užsakant formą pažymėkite 
jos numerį, dydį ir kartu su 
16c. pinigais ir savo pavarde 
ir adresu pasiųskite: Federa
ted Press Pattern Service, 106 
Seventh Ave.t New York City.,

Vienok tūkstančiai mo
terų, norinčių eiti į darbą, 
vis neina, nes neturi kur 
palikti kūdikius, taipgi ir 
dėlto, kad mokestys už dar
bus būna per menkos, vos 
padengia dėl moters išėjimo 
darban padidėjusias šeimos 
pragyvenimo lėšas.

Vyriausybės įstaigose ir 
įstatymdavystėse esamų 

tūlų žmonių užsispyrimas 
nedaleisti moterų dirbti ka
ro laimėjimui, nesuprati
mas ar nepaisymas rei
kalo įsteigti kūdikių ir pri
augančių vaikų auklėtuves 
sulaiko milionus moterų 
nuo dirbimo karui laimėti.

Mūsų moterys yra užten
kamai inteligentiškos su
prasti reikalą ir pakanka
mai patrijotiškos pageidau
ti dirbti ką nors karui. Ko 
trūksta, tai susipratimo su
sivienyti su visomis karo 
laimėjimui veikiančiomis 
grupėmis ir daugiau pasi
darbuoti pareikalavimui vy
riausybininkų ir legislatu
res narių nestovėti joms 
ant kelio — duoti pakan
kamai lėšų įsteigimui vai
kams priežiūros ir praplės
ti, padaryti prieinamu vi
suomenišką aptarnavimą 
maistu, skalbiniais. Prie to 
moterims reikia arčiau pa
žinti savo išrinktų kongres- 
manų ir kitų atstovų dar
bus ir pagal juos spren
džiant iššluoti ateinančiuo
se rinkimuose visus tuos, 
kurie kenkė prezidento 
Roosevelto programai ar ne 
pakankamai už ją darbavo
si. i

Pastūmėta Atgal 
Mėsos Kainos

Pastūmėtos atgal ir įeina 
galion birželio 21-mą biskelį 
mažesnes kainos mėsai. Nauji 
surašai turės būti iškabinti vi
sose krautuvėse.

Naujos kainos paduodama 
visą rūšių mėsoms. Tačiau ga
lėjimas nusipirkti mėsą už ją 
nepermokėjus priklausys daug 
nuo to, ar bus įvestas griež
tas mėsos rūšiavimas ir ar mes 
mokėsime tas rūšis pažinti — 
atsiminti ir pagal jas pirkti. 
Štai kokios skirtumos yra vię- 
no to paties vardo steiko rū
šyse ir kainose:

Porterhouse steiko rūšis AA 
arba parinktinė — 53ic svarui, 
rūšis A arba gera — 49c, rū
šis B arba prekybinė — 42c, 
rūšis C — 36c, rūšis D — 32c.

Skirtumas tarp pigiausios ir 
geriausios rūšies yra 19 cen
tų ant svaro. Ir jeigu nebus 
nustatyta ir griežtai vykdyta 
aiškiai visiems suprantamas, 
matomas atžymėjimas mėsos 
rūšimis, visa didžiuma eilinių, 
ne ekspertų pirkėjų gali per
mokėti net po 19 centų ant 
svaro.

Tokios pat didelės skirtu
mos yra sirloin steiko ir kitų 
mėsų rūšyse.

Birželio 20-tą oras New 
Yorke buvo karštas, 88 laips
niai, bet ne rekordinis. — 
1893 m. tą dieną buvę 96 
laipsniai, o 1914 metais 48 
laipsniai.

Bronxo artimiausia pavan
denio rezortas — Orchard 
Beach — turėjęs 75,000 lan
kytojų pereitą sekmadienį.

Jos dirba raštinėse ir retai turėdamos reikalo su maisto krautuvėmis ten negali 
sėkmingai kovoti prieš aukštas kainas. J os minta restauranuose ir čia yra jų pir
masis kovos frontas prieš aukštas kainas. Jos renka parašus po peticijomis, reika
laujančiomis numažinti kainas. Parašų rinkėjos yra narėmis United Federal Wor
kers Women’s Auxiliary.

Worcester, Mass.
LLD Moterų Kuopa Gražiai 
Pasveikino Kovotojus; Ruošia 

Pundelius Dovanom

Mūsų 15-5-tos kuopos susi
rinkimas, birželio 14-tą, pir
moj vietoj turėjo sau už pa
reigą pasveikinti lietuvius ko
votojus prieš fašizmą. Mat, 
mūsų draugės gerbia, remia 
abelnai Jungtinių Tautų jė
gas, kovojančias prieš fašisti
nę pavietrę. Bet šiame susirin
kime pas mumis viešpatavo 
ūpas sveikinti savo tautiečius, 
savo brolius, artinantis dvime- 
tinėm sukaktuvėm jų herojiš
kos, sunkios kovos.

Visoj mūsų šalyje visi de
mokratijos, laisvės, kultūros 
gerbėjai-mylėtojai šių sukak
tuvių proga sveikina Sovietų 
Sąjungos Raudonąją Armiją, 
kuri herojiškai, nepalaužiamai 
kovojo du metus atlaikydama 
milžinišką gaują juodųjų 
žmogžudžių. Ji savo milžiniš
kom aukom išgelbėjo savo ša
lies ir pasaulio laisvę nuo fa
šizmo, pasimovusio ją sunai
kinti. šių šviesių kovotojų ei
lėse randasi daug mūsų tau
tiečių. šiuo tarpu mes juos 
sveikinom su savo nors maža 
auka.

Aukavom $45 ir Ruošiant 
Daug Pundelių ,

Motinų Dienos koncerto pel
nas $20 ir susirinkime paskin
ta $25 pasveikinimui lietuvių 
raudonarmiečių. Pundeliam 
sunešta daug daiktų per na
res. Kuopa paskyrė $10 ir 
draugė Ona Stankienė pridavė 
auką $5. Tai likusi suma nuo 
velionio Jeronimo Stankaus 
gėlių vainiko. Gėlių vainiką 
velioniui nupirko visi draugai 
suaukaudami tam tikslui ir 
draugė Stankienė likusią su
mą skyrė sveikinti su dovana 
kovotojus už žmonijos laisvę, 
kurią taip įkainavo jos miręs 
draugas. B. Valančiauskienė 
aukavo $2, M. žukienė $3. Vi
so pundelių dapildymui sudė
ta $20. Nutarta juos sutvar
kius tuojau pasiųsti.

Ačiū draugėm M. žukienei, 
L. Ausiejienei, A. Balčiūnie
nei, M. šiupėnienei, A. Dva- 
reckienei už gražų pasidarba
vimą drabužių išpardavime.

Priduota- didelis siuntinys 
drabužių Russian War Relief 
Komitetui. Priduotus mezgėjų 
4 svederius, 4 poras kojinių 
nutarta sunaudoti dovanų 
pundeliam, šiuo tarpu mezgė
jos kiek pertraukė mezgimą, 
bet užsibaigus pavasariniam 

darbam, manau, jos vėl imsis 
mezgimo.

Nutarta laike šiltųjų —lie
pos ir rugpjūčio — mėnesių 
ruoštis dideliam parengimui 
rugsėjo mėnesį. Geriausių pa
sekmių linkiu darbuotojom 
pasilsėti ir drauge prisiruošti 
pasiskirtam darbui.

Narė.

Montello, Mass.
H #

Užėjus vasaros karščiams, 
pas mus veikimas neapsistojo. 
Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkimai įvyksta reguliariai, 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį, Tautiško Namo 
kambariuos. Mūsų kliubietės 
netinginiauja. Vienos renka 
aukas pundeliam bei pasvei
kinimams lietuviams kovojan
tiems prieš fašizmą, Tarybų 
Rusijoj, kitos pardavinėja ti- 
kietus dienraščio Laisvės pik
niko. Kiekvieną sekmadienį į- 
vyksta piknikai įvairių draugi
jų Tautiškam Parke. Juose 
daugiausiai dirba mūsų kliu
bietės.

Birželio 4-tą išėjo į Dėdės 
Šamo tarnybą Albertas Pot- 
sus, sūnus mūsų veiklios drau
gės Marijonos ir Juozo Pot- 
sų. Albertas linksmindavo 
Montellos ir kitų kolonijų lie
tuvius savo muzika per dau
gelį metų, nes turėjo suorga
nizavęs jaunuolių orkestrą. 
Pastaraisiais laikais dalyvavo 
G. Steponavičiaus vedamoj or
kestro j. Buvo gabus jaunuo
lis tame darbe. Buvo vedęs A. 
Stoškiūtę. Linkime Albertui 
nugalėjus fašizmą laimingai 
grįžti namo ir vėl linksminti 
mus savo muziką.

Birželio 6 apsivedė Algirdas 
Waitiekunas, sūnus Jono ir Ci
nos Waitiekunu, su Norma 
Elis. Draugai Waitiekupai re
mia kiekvieną naudingą dar
bą aukomis ir darbais. Užbai
gę iškilmingas savo vienatinio 
sūnaus vestuves, nepamiršo ir 
kitų reikalų, ištraukė Jonas 
dešimkę iš kišeniaus ir paskir
stė sekančiai: pundelių vajui 
$5, dienraščiui Vilniai $3, Is
panijos kovotojams $2. Pa
girtina, kad nepamiršta svar
bių reikalų. Birūta.

Cukraus reikės mažiau, 
jeigu į verdamus vaisius jį 
dėsi prieš pat baigiant vir
ti. ■' •

Binghamton, N. Y.
Raportas Motinų Dienos 

Apvaikščiojimo
Iš penkių organizacijų pa

rengimo, įvykusio gegužės 8 
dieną, Lietuvių Svetainėje: 
Pelnas per pusę padalytas — 
Raudonajam Kryžiui ir lietu
viams raudonarmiečiams.

Įplaukų viso buvo $116.04.
Išlaidų buvo $47.97. Pelno 

liko $68.04.
Aukavo dėl šio parengimo: 
L. Simoliunas ir M. Žvirb

lienė užmokėjo už tikietus 
$2.50.

II. Pagiegalienė 3 gražias 
nosinaites.

A. Tvarijonienė 2 abrusus.
O. Girnięnė 1 abrusą.
U. Simoliunienė baksą sal

dainių.
Valgiais aukavo

J. Kireilis, O. Mikolajunie- 
nė, II. Pagiegalienė, H. žukie
nė, šimoliūnienė ir J. K. Na
vai inskienė.

Tikietų pardavė:
J. K. Navalinskienė 20, H. 

Pagiegalienė 19, J. Kireilis 18, 
N. Simonaitienė 10, H. Žukie
nė 10, A. Tvarijonienė 9, P. 
Mikolajunas 8, M. žvirblienė 
7, U. Simoliunienė 7, A. Že
maitienė 6 ir A. Maldaikienė 
6.

Parengime dirbo U. Simo
liunienė, H. Pagiegalienė, E. 
Tinkunienė, N. Simonaitienė, 
A. Maldaikienė, A. Žemaitie
nė, A. Tvarijonienė, H. Žukie
nė, J. K. Navalinskienė, J. 
Kireilis, P. Mikolajunas ir A. 
Mikolajunaitė.

Mūsų dainininkės gražiai 
padainavo po vadovyste drg. 
H. Pagiegalienės, kuri daug 
triūso pridėjo prie šio paren
gimo, taipgi ir visos daininin
kės.

P. Mikolajunas tame vaka
re buvo pirmininku, II. Žukie
nė pakalbėjo.

Už komisiją,
J. K. Navalinskienė.

Detroit, Mich.
Svarbu moterims ir mergintoms

Trečiadienį įvyks pamokos 
apsigynimui ir nelaimėj pate
kus iš oro atakų. Pamokas 
duos atstovai iš Am. Raudo
nojo Kryžiaus, moterims ir 
merginoms. Pamokos įvyks 
kas trečiadienis, pradedant 
birželio - June 23 dieną, 4097 
Porter St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visos moterys ir merginos 
dalyvaukite šiose pamokose.

M. Alvinienė.

Būdai Paskalsinti Mėsą
Prie naudingumo maisto 

mūsų sveikatai prisideda 
ne vien tik jame esantieji 
vitaminai, mineralai ir ki
tos medžiagos, bet taip pat 
ir skoningas valgymas. Tai 
dėlto maistas yra stengia
masi paduoti kuo gražiau
sia, į ne taip skoningą pro
duktą dadėti paties skonin- 
giausio priemaišų ar dirb
tiną skoningumą.

Mėsa yra vienu iš pama- 
tingiausių, veik visų mėgia
mų maisto produktų. Ypa
tingai sunkiai fiziškai dir
busiam, pavargusiam, išsi
sėmusiam žmogui uoslę ir 
apetitą traukia mėsiškas 
valgis, kaipo pilniausis, 
g r e i č i ausi as atpildytoj as 
kūne išsekusiem raume
nims atbudavoti medžiagų. 
Ir jeigu mėsos nepakanka, 
o jos nėra gana fiziškai 
sunkiau dirbantiems žmo
nėms, tada prieina kombi
nuoti, dadėti prie mėsos 
daugiau priemaišų, kad iki 
sočiai dapildyti trūkumą 
mėsos.

Kepta Jautienos širdis
Imk tris ar 4 svarus šir

džių.
Trejetą šmotukų lašinių.
Puoduką smulkių duonos 

trupinių.
Mažą svogūną.
Po biskelį druskos, pipi

rų, miltų, riebalų.
Numazgok širdį ar šir

dis. Išpjauk iš vidaus tiek, 
kad sutilptų “dresingas.” 
Ištrink druska, pipirais, 
pridėk “dresingo” ir susmei
gus su pagaliukais ar tam 
tikromis repliukėmis pavo- 
liok miltuose, greit aprus- 
vink karštuose riebaluose 
storame puode, dapilk bis
kelį vandens, uždenk ir pa
mažu šutink pečiuje 350 
laipsnių karštyje iki širdys 
bus minkštos. Ima apie 2 
iki pustrečios valandos.

Dresingas sudaroma 
taip: lašinukai supjausto
ma ir išspirginus sumaišo
ma su duonos trupiniais. 
Dadėt smulkiai sukapotą 
svogūną.

Širdies svarui reikia tik 
4 punktų.

Avienos Kukuliukai.
2 svarai maltos avienos 

peties (shoulder) (6 punk
tai svarui)

Pusė skilčiukės česnako 
(kas nemėgsta česnako, ga
li dėti svogūno ar kitų 
prieskonių)

Taukų
Pusė puoduko ryžių (ne

virtų)
2 puodukai verdančio 

vandens
3 šaukštai miltų
2 puodukai kenuoto pie

no
2 šaukštukai druskos, bi- 

skelis pipirų.
Aprusvink taukuose čes

naką ar svogūną. Sumai
šyk mėsą, ryžius, druskos 
šaukštuką ir sudaryk į ku- 
kuliukus. Aprusvink tuose 
pačiuose taukuose. Užpilk 
verdančiu vandeniu ir lai 
pamažėliu verda 1 valandą. 
Išimk kukulius ir į skystį, 
kuriame virė, dadėk likusią 
druską, pipirus. Sumaišyk 
su likusiais taukais, dadėk 
pieną ir virk iki sutirštės. 
Tame sose paduok kukulius 
į stalą. N. G,

Dainavimas Sveikatai 
Ir Balso Grožei

Mrs. Harriet Ayer Sey
mour iš Nacionalės Gydy
mo Per Muziką įstaigos 
kalbėdama American Com
mon programoj, New Yor
ke, tarp kitko minėjo, jog 
dainavimas turi svarbią 
įtaką į sveikatą ne vien 
klausytojo, bet ir paties 
dainuojančiojo.

Jau senai yra žinoma,’jog 
tam tikruose laipsniuose 
kvėpavimo organų silpnu
mo gydytojai pataria dai
navimą tų organų sustipri
nimui.
Daina — Balso Grąžintoją

Paliekant nuošaliai dis- 
kusavimą dainavimo svei
katai, taipgi dainavimo pa
ramai visuomeniškų reika
lų, ką atlieka choristai ir 
tie solistai, kurie pildo or
ganizacijų programas, no
risi prisiminti pati balso 
kultūra.

Dainuojantieji žmonės 
nuolat lavina savo balsą ir 
jų balsas būna daug gra
žesnis, pilnesnis ne vien tik 
dainuojant, bet ir papras
toj kalboj jų balsas malo
nesnis, neįkyri, kad ir il
giau klausyti.

Lavintas nuo nelavintų 
balsų dar labiau atskiria
mas moteryse, kadangi mo
terų balsai aukštesni.

Nežinia, ar iš supratimo 
svarbos lavinti savo balsą 
ar tai iš naturališko palin
kimo į grožę, moterys jau 
per daug metų sudarė, ir 
dabar sudaro didžiumą 
veik visuose man matytuo
se lietuvių choruose ir dėka 
tam mes turime nemažai 
moterų, kurias miela ir iš
girsti, ne vien tik matyti.

B-te.

Šie motyvai jūsų puoš
niems lininiams daroma 
dvejaip — dalis išmezga- 
ma kriukučiu, o kita, vir
šutinė dalis figūros ir gė
lės, siuvinėjama. Forma 
turi vieną 7X17^2 moty
vą ir du mažesni us, 
5X141/2 colių.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. ,Y.
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! ŽMONĖSE II MAKSIM GORKI 2 CLEVELAND, OHIO Lietuva bėgyje 2-jų metų na
cių okupacijos.

(Tąsa)

Ir nuėjo Jokūbas Šumovas, sunkiai, 
kaip lokys, mindamas kojomis, palikda
mas mano širdyje sunkų, painų jausmą, 
— buvo gaila pečkurio ir pikta ant jo, 
truputį ėmė pavydas, 
mąsčiau: kodėl žmogus 
kur?

Ir kas per žmogus, tas 
vas?

ir aš neramiai 
nuėjo nežinia

Jokūbas Šumo-

XII.
Vėlai rudenį, kai garlaivys nustojo 

plaukiojęs, aš įstojau mokiniu į šventų
jų paveikslų dirbtuvę, bet po dienos ma
no šeimininkė, švelni ir girtutėlė senutė, 
pareiškė man:

— Dienos dabar trumputės, vakarai il
gi, tai tu iš ryto vaikščiosi į krautuvę, 
berniuku krautuvėje pabūsi, o vakarais 
— mokykis!

Ir atidavė mane jauno, mažučio ir 
greitakojo pardavėjo valdžion. Rytais 
šaltoj apiaušrio prieblandoj aš einu su 
juo per visą miestą mieguista pirklių 
gatve Iljinka ir Žemąją prekyvietę; ten, 
krautuvių eilėje, antrame aukšte, yra 
mūsų krautuvė. Pertvarkyta iš sandėlio, 
tamsi, su geležinėmis durimis ir vienu 
mažu langu, krautuvė buvo prikimšta 
visokio dydžio paveikslų, altarikų, seno
viškų bažnytinių knygų rudais odiniais 
viršais. Šalia mūsų krautuvės buvo kita, 
ten taipgi pardavinėjo šventuosius pa
veikslus ir knygas juodabarzdis pirklys; 
su pirkliu — jo sūnus, padžiūvęs ir vi
krus mano metų berniukas su mažučiu 
senio veideliu ir neramiomis peliūkščio 
akimis.

Atidarius krautuvę, aš turėdavau at
nešti iš arbatinės karšto virinto van
dens; atsigėrus arbatos — apkraustyti 
krautuvę, nušluostyti nuo prekių dulkes 
ir paskui — stypsoti prie krautuvės ir 
akyliai daboti, kad pirkėjai neitų į kai
myno krautuvę.

— Pirkėjas — kvailys, — įtikinamai 
sakydavo man pardavėjas. — Jam vis 
tiek, kur pirkti, kad tiktai būtų pigiau, 
o.ko verta prekė — jis nenusimano!

Greitai versdamas šventuosius paveik
slėlius, girdamasis giliu dalyko pažini
mu, jis mane mokydavo:

— Gero darbo — pigi prekė, trys ver- 
škai iš keturių — sau kaštuoja... šeši 
iš septynių — sau kaštuoja .. . Apie 
šventuosius žinai? Atmink: Bonifacijus 
— nuo girtuoklystės, Barbora Kankinti- 
nė — nuo dantų skaudėjimo’ ir netikėtos 
mirties; Vosylius Palaimintasis — nuo 
irmėdės, karštinės. Dievo Motinas pa
žįsti? Žiūrėk: Liūdinti, Trirankė, Aba- 
lacko, Lemties, Neverki Motin, Numal- 
dyk mano sielvartą, Kazanės, Pokrovo, 
Septynių vilyčių ...

Aš greit įsidėjau į galvą paveikslų 
kainas sulig didumo ir darbo, supratau 
Dievo Motinų skirtumus, bet atminti 
šventųjų reikšmę buvo nelengva.

Susimąstau, būdavo, dėl ko nors, sto
vėdamas prie krautuvės durų, o parda
vėjas staiga ima tikrinti mano žinias:

— Sunkių gimdymų atpalaidotojas— 
kuris bus?

— Jeigu aš apsirinku, jis su panieka 
klausia:

— O kam tavo galva?
Dar sunkiau būdavo kviesti pirkėjus; 

bjauriai nuteplioti paveikslai man nepa
tikdavo, pardavinėti juos būdavo nesma
gu. Sulig bobutės pasakojimais aš įsi
vaizduodavau Dievo Motiną jauną, gra
žią, gerą; tokia Ji buvo ir žurnalų pa
veiksluose, o šiuose paveiksluose Ji buvo 
sena, rūsti, ilga kreiva nosimi ir medi
nėmis rankomis.

Turgaus dienomis, trečiadieniais ir 
penktadieniais, prekyba eidavo smar
kiai, ties krautuve labai dažnai stovi
niuodavo seniai ir senės, kartais visos 
šeimos, vis — sentikiai iš Užvolgio, ne
pasikliaujami ir paniurę miškiniai žmo
nės. Pamatai, būdavo, kaip palengva, lyg 
bijodamas prasmegti, žingsniuoja sun
kus žmogus, susisupęs didžiuliais, narni’ 
niu milu muštais kailiniais, — ir pasi
daro nejauku, net gėda. Prisivertęs, pa
stoji jam kelią, painiojiesi jam po kojo
mis ir zirzi, kaip uodas:

— Ko tamstai reikia, gerbiamasis? 
. Psalmių knygos tikrintos ir teisingos, 
Jefremo Sirino, Kirilo knygos, Įstatai, 
Maldaknygės — prašom, žvilgterėkite! 
Šventųjų paveikslai visi, kokių tik nori
te, visokio brangumo, geriausio darbo,

tamsių spalvų! Sulig užsakymų dirbame 
ką tiktai norite, visus šventuosius ir 
Dievo Motinas! Vardinį gal norite užsa
kyti, šeimyninį? Geriausia visos Rusijos 
dirbtuvė! Pirmoji prekybos įstaiga visa
me mieste!

Neperprantamas pirkėjas ilgai tyli, 
žiūrėdamas į mane, kaip'į šunį, ir stai
ga, nustūmęs mane medine ranka į šalį, 
eina į kaimyno krautuvę, o mano parda
vėjas, trindamas dideles ausis, piktai 
murma:

— Paleido, pir-rklys...
Kaimyno krautuvėje skamba švelnus, 

saldus balsas, girdisi kvailinanti kalba:
— Mes, mielasis, ne kailius parduoda

me, ne batus, o Dievo palaimą, kuri 
brangesnė už sidabrą bei auksą, ir ku
riai nėra jokios kainos...

— Velnias! — šnabžda mano parda
vėjas, pavydo perimtas ir sužavėtas. — 
Tai gražiai muilina prasčiokui akis. Mo
kykis! Mokykis!

Aš mokiaus sąžiningai, — visokį dar
bą reikia gerai dirbti. Bet man nekaip 
tenusiduodavo pirkėjų viliojimas ir par
davimas; — šie paniurę ir nekalbūs 
prasčiokai, senutės, panašios į žvynes, 
visuomet apsigandę, palenkę galvas, su
keldavo manyje gailesį, būdavo noro ty
liai tarstelėti pirkėjui tikrąją paveikslo 
kainą, neužprašant keleto grivinų. Visi 
jie atrodydavo man esą beturčiai, per- 
alkę, ir būdavo keista matyti, kaip jie 
mokėdavo už Psalmių knygą, kurią .jie 
dažniau už kitas knygas pirkdavo, po tris 
rublius-su viršum.

Aš stebėdavaus, matydamas, kaip jie 
pažįsta knygas ir nusimano apie tapy
bos vertę; kartą žilas senelis, kurį aš 
stengiaus įvaryti į krautuvę, ramiai 
man pasakė?

— Netiesa, mažyti, kad jūsų dirbtu
vė geriausia visoje Rusijoje, geriausia— 
Rogožino, Maskvoje!

Sumišęs, aš pasitraukiau į šalį, o jis 
tyliai nuėjo tolyn, neužėjęs ir į kaimyno 
krautuvę.

— Suvalgei? — klastingai paklausė 
mane pardavėjas.

— Jūs man nieko nesate pasakoję apie 
Rogožino dirbtuvę...

Jis ėmė bartis:
— Valkiojasi štai šitokie tylūnai ir 

visa žino, prakeiktieji, visa supranta, se
ni šunes ...

Gražus, sotus ir savimeilis, jis nekęs^ 
davo prasčiokų ir kartais man skųsda
vosi:

— Aš — protingas, aš švarą mėgstu, 
gerus kvapus — smilkalą, odekoloną, o 
turiu prasčiokui pataikauti, kad jis duo
tų šeimininkei varioką uždirbti! Manai, 
man lengva? Kas tai yra prasčiokas? 
Rūkšti vilna, žemės utėlė, o dėlto..,

Ir, susisielojęs, nutildavo.
Man prasčiokai patikdavo: aš jausda

vau kiekviename jų, kaip ir Jokūbe, 
esant kažką paslaptingą.

Įsirioglins, būdavo, j krautuvę stam
bus vyras ilgu ant kailinių užvilktu ap
siaustu, nusiims gauruotą kepurę, persi
žegnos dviem pirštais, nusigręžęs į kam
pą, žiūrėdamas į mirgančią lempelę ir 
stengdamasis neužkliudyti akimis nepa
šventintų paveikslų, paskui, apsidairęs 
aplinkui, sako:

— Duok šen Psalmių knygą su paaiš
kinimais!

Pasiraitęs apsiausto rankoves, jis il
gai skaito pirmąjį lapą, krutindamas 
ligi kraujo suskilusias lūpas.

— Senesnių nėra? ..
— Už senas, kaip jūs žinote, tūkstan

čius moka...
— Taip, žinome.
Paseilėjęs pirštą, senis verčia lapą, — 

ten, kur jis palietė pirštu, paliko tamsus 
piršto antspaudas. Pardavėjas, piktai 
žiūrėdamas į pirkėjo viršugalvį, sako:

— Šventasis Raštas vis to pat senu
mo, Viešpats savo žodžio nekeitė...

— Žinome, girdėjome! Viešpats nekei
tė, bet Nikonas pakeitė.

Ir, uždengęs knygą, pirkėjas tylom iš
eina.

Kartais šitie miškiniai žmonės ginčy
davosi su pardavėju, ir man būdavo aiš
ku, kad jie geriau už jį moka Šventąjį 
Raštą.

— Balų stabmeldžiai, — murmėdavo 
pardavėjas.

(Bus daugiau)

Clevelandiečiai Minės Dviejų 
Metų Sukaktį

Du metai tam atgal, birže
lio 22-rą dieną, buvo sekma
dienio rytas ir Lietuvos žmo
nės, nieko nenujausdami ilsė
jos miegodami ramiai. O kas 
ištiko tą rytą tuos ramiai be
miegančius Lietuvos žmones, 
pakartosiu iš tuom laiku tū
pusio Laisvėj, rašytojo Jono 
Šimkaus pranešimo. Imsiu tik 
Alytaus miestelio žmonių per
gyventas to ryto baisenybes.

“Per pirmąjį užpuolimą, 4 
vai. ryto, dešimtys Alytaus 
namų tapo žvėries aukomis. 
Seneliai, moterys ir vaikai, 
kas bent kiek apsirengęs, kas 
visai pusnuogis — ėmė bėgti 
iš savo namų ir blaškytis gat
vėse, daržuose ir soduose. 
Apie 200 moterų, vaikais vedi
nos, susirinko Alytaus turga
vietėje. 5 vai. ryto pasirodė 
viršum Alytaus antras fašisti
nių maitvanagių ešelonas. Jie 
skrido žemai ir aiškiai matė 
moterų ir vaikų būrius rinko
je. Bet fašistiniams bestijoms 
to ir tereikėjo. Jie numetė 
bombas į rinką ir šimtai mo
terų bei vaikų žuvo.”

Fašistiniai žvėrys ir tuomi 
dar nepasiganėdino, praneši
mas toliau sako: “Motinos su 
mažais vaikais skubėjo pasi
slėpti esančiam netoli miške. 
Bet fašistiniai banditai užkirto 
jiems kelią. Nusileisdami be
veik prie pat žemės, jie šau
dė į bėgančius iš kulkosvai
džių. Pakelėse liko gulėti de
šimtys nieko nekaltų moterų 
ir vaikų.” Bombomis sunaiki
no Alytaus gaisrinę, kurioje 
ir visi gaisrininkai žuvo. Atsi
tiktinai išsigelbėjo tik vienas 
gaisrininkas, kuris atvažia
vęs į Kauną papasakojo apie 
tas baisenybes. Tos šiurpulin
gos baisenybės nacių buvo 
vykdomos visuose Lietuvos ir 
kitų Tarybinių valstijų užpul
tuose miestuose, miesteliuose 
ir kaimuose.

Clevelande įvykstantis dvi
metis apvaikščiojimas atžymės 
tą šiurpulingą įvykį, šiurpulin
ga, kas viršuj minėta ir 
džiaugsminga, todėl, kad Rau
donoji Armija, kurioje daly
vauja ir lietuviai raudonar
miečiai, sudaužė, Hitlerio “žai
bo karą,” ką pirmiau nacių 
užpultos šalys nepajėgė to pa
daryti.

Apvaikščiojime dalyvaus So
vietų Sąjungos Generalio Kon
sulato atstovas Povilas Ro- 
tomskis, kuris turi kasdieni
nius susisiekimus su Sovietų 
Sąjunga ir suteiks mums žinių. 
Kalbės ~ ir Vilnies redaktorius 
L. Pruseika. Jis, kaipo rašy
tojas, nušvies, ką pergyveno

Dalyvaukime visi Clevelan- 
do ir apylinkės lietuviai, pa
kelkime balsą prieš fašistinį 
terorą, paremkime kariaujan
čius su fašistiniais įsiveržė
liais !

Apvaikščiojimas įvyks šeš
tadienį, birželio 26, 7:30 vai. 
vakare, Liethvių svetainėje, 
6835 Superior Avė. Dainuos 
Lyros ir A. Ų. Moterų Kliubo 
Chorai.

—J. N. S.
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FIGHTINC DOLLARS

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

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare! -

must be strong.

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- 
lūs ir krajavus 
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 KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletelės; susideda iš šių 

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

2. PHOSPHO-B tabletelės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
vuoti. *

3. SGDEOM tabletelės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Ybokite 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. Kal, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje fonpoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KnygeHa Ąatoriua
KAINA 35c.

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

Adv. CHAS. P. KAL

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Reikalaudami rašykite:

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Kaip jau iš spaudos žinome, 

šių metų ALDLD knyga jau seniai 
dalinama nariams; du “Šviesos” nu-

jog

Maskva. — Slaptas jugo
slavų radiją8 pranešė, kad 
jie veda įtūžusius mūšius 
prieš vokiečius Herzogovi- 
noj ir San joj. Vienoj vietoj 
naciai atmesti atgal.

Jacksonville, Fla., — Įgi
jęs gero marininko vardą, 
tapo paleistas iš tarnybos 
James Baker, kada oficie- 
riai sužinojo, jog jis tėra 
tik 12 metų amžiaus.

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus i

Didelis pasirinkimas visokių >
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime i
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
Savininkas i

411 Grand St. Brooklyn ;

meriai irgi išėjo, bet mūs kuopoj 
randasi dar apie 18 draugų, kurie 
nepasimokėjo duoklių už šiuos me
tus. Birželio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
įvyks 2 kuopos susirinkimas ir ku
rie dar nepasimokėjo, malonėkite 
ateiti ir pasimokėkite ir atsiimkite 
naują knygą.

Taipgi nepamirškite, jog mes tu
rime daugiausia prisidėti prie Lais
vės pikniko suivngimo, todėl šis su
sirinkimas jau bus paskutinis prieš 
pikniką, reikės išrinkti darbininkus. 
— J. (146-148)

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet

LAISVĖS PIKNIKAS 
Bus Didžiausias Lietuvių 

piknikas Naujoje Anglijoje 

Keistučio Parke 
Oakland Grove 

EAST DEDHAM, MASS. 
Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainų 
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 EVergreen 7-1661

NOTARY
RUBLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

■
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(152)

(D

(148)pa-

Veikiau-
lan-

OPERATORIAI

Binghamton, N. Y

6

prie

MERGINOSMERGINOS
An- atžymėti REIKALINGOS

Na
davė jiem garo.

VYRAI NAMŲ RUOŠAI

Kreipkitės į Timekeeper.

(X)

(X)

Kor.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

kaimo. Gyveno Ameri- 
apie 32 metu, pragyve- 
darė dirbtuvėje dirbda- 
buvo vedęs, paliko di-

sehatorius 
pageida- 
viešbutis 
parduotų 
viešbutis

viešbučių, 
viešbučių

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

H

Mėsos kainas stumia žemyn. 
Tatai bus vykinama nuo birže
lio 21 d. Kiaulienos svaras —

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

riai. J i,c priklauso ir 
organizacijų.

prisirašyti tuoj aus 
organizacijos.

High 
kaip

nuo
Va-

ICTORY
BUY
UNiteO 
fATBi

INDŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI

Gasolino Mažinimo 
šia • Nebus

Ex- 
na-

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

Darbo Suteikimas Nemokamai.
(150)

KITOKĮ nuolatiniai 
DARBAI

Nuo 
nakčio iki 8 v. ryto, ar bi laiku tarp 4 v.

Mažai Jautienos; Kiauliena 
Pigesne .

Mirė A. RUžgis. 

d. birželio pasimirė

mylimas Antanas išsisky- 
iš gyvųjų tarpo.

M. Arison.

Asmenys karo darbuose ar būtinuose darbuo
se

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)

jeigu bus 
tai kad jį 
kur būtų
Chicagoj yra didelis

vasaros. Tačiau da- 
dar žmonės hepripra- 
karšto oro, tai buvo 
prie darbo, kur dar

William Kru-

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, nuo 9 v. ry- 
to

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitėfi j Timekeeper’S ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

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

Nuo 18—35 metų 
Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 68rd St., Brooklyn, N. Y.

(153)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

iki 4 v. dieną. VALYTOJOS, nuo 7 v. 
ryto iki 1 v. dieną. .$16 j savaitę.
MIDTOWN CLUB, 4 W. 43rd St.

(149)

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

amatą.
JAMES CUTIE

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

REIKALINGI VYRAI prie medžio šveitimo 
mašinos. Patyrimas nereikalingas. 40 vai.

savaitė. . DAVID WOODCRAFT CO..
26 East 22nd St., N. Y. C.

(147)

37—18 NORTHERN BLVD.
LONG ISLAND CITY

Arti Queens Plaza
10 minučių nuo Times Square

(147)

MOTERYS
Kaipo virėjos. Geri darbai; gera 
alga; Sekmadieniais nedirbama.

PAT’S CLAM HOUSE
758 8tli Ave., tarpe 47 ir 48 gatvių.

(149)

iki
8 v.

MERGINOS (3) lengvam darbui, prie ki
belių dėjimo ant buteliukų ir kitko. $16 
pradžiai, greitas pakilimas. Taipgi vasari
niams darbams. Kirk Co., 521 W. 23rd St.

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)

REIKALINGI VYRAI
MEDŽIO DIRBTUVĖJE

FINISHING SAW. (1) BAND SAW.
SANDPAPER MAN. Turi bflt patyrę.

Valdžios darbas. Gera alga, nuolatinis dar
bas su viršlaikiais.

MAZZA FRAME CO.
410 EAST 77th ST. N. Y. C.

______________________________________(147)

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)

BERNIUKAS AR VYRAS 
Lengvam fabriko darbui.

> be paliūdyjimo savo reikalingumo nebus 
priimami

Coronet Products Co.
719 Broadway, N. Y. C.

___________________________________ (149)

REIKALINGI VYRAI
Nuleidimui karštų blėtų, patyrę.

Taipgi pagelbininkai, 
Patyrimas nereikalingas. 
ZIERICK MFG. CO.
885 Gerard Ave., Bronx

(149)

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir unifonnai.
(152)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS
GERA ALGA, nuolatinis darbas 

East Side rezidencijiniam viešbuty
je. Patyrimas nereikalingas. Kreip
kitės į Housekeeper’s ofisą 125 E. 
50th St., N. Y. C.

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

tinis darbas. Turi būt blaivas. 
Kreipkitės j Steward. 
HOTEL BOSSERT 

98 Montague St., Brooklyn.
(158)

Antrasis Frontas Būti 
nai Reikalingas, 

Sako Sovietai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ūpas užimtuose kraštuose 
vis sparčiau auga prieš vo
kiečius ir kaskart labiau 
jiems grūmoja.

RAUDONOSIOS ARMI
JOS GALYBĖ

‘^Karinė Raudonosios Ar
mijos jėga išaugo ir pasida
rė baisia galybe, užsigrūdi
nusia mūšiuose. Sovietų ko- 
mandieriai tapo naujos 
greitų manevrinių taktikos 
veiksmų meistrais ir įrodė 
savo viršenybę prieš vokie
čius.

‘‘Raudonoji Armija turi 
visai naujoviškus karinius 
įrengimus ir liepsnoja troš
kimu pribaigt fašistinį žve-

“Sovietų darbininkai pa
statė šimtus naujų pramo
nės įmonių (fabrikų ir kt.). 
Kolektyviai ūkininkai padi
dino dirbamos žemės plotus 
ir su pasiaukojimu darbuo
jasi.

“Sovietų žmonių vienybė 
dabar stipresnė negu bet 
kada. Antrosios karo pa
skolos bonų per 24 valan
das išpirkta daugiau, negu 
buvo siūloma ir pasiekta 20 
bilionų rublių; tatai yra 
puikus mūsų žmonių patri- 
jotinės dvasios įrodymas ir 
liudijimas, kaip sovietinės 
tautos su nepalenkiama va
lia yra pasiryžusios kovoti 
iki pilnos pergalės.”

Vyriausias Teismas
Patvirtino Komunis

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
prasmę, kad žmonių dau- 
guomenč tikrai tvarkys sa
vo likimą. Tatai nereiškia 
priešingumo bendrajai poli
tinei mūsų Konstitucijos fi
losofijai.”

O kas liečia privačią nuo
savybę, tai Aukščiausias 
Teismas nurodė, jog ir ver
gija kadaise buvo laikoma 
tam tikra 
šita.

Teisėjai 
ledge dar 
kė:

“Mūsų Konstitucijos tė
vai negamino kokį siaurą 
politinį maišą, kad užveržt 
jame busimąsias žmonių 
kartas.”

Teisėjas Rutledge sakė:
“Tiesioginiai mes turime 

čia reikalo tik su vienu 
žmogum, Wm. Schneider- 
manu, bet tikrumoj spren
dimas paliečia milionus 
žmohių” (įsipilietinusių sve- 
turgimių). Jei būtų atimta 
pilietybe Schneidermamii, 
tai ji galėtų būti atimta ir 
tūkstančiams ar dešimtims 
tūkstančių kitų.”

Teisėjai Murphy ir Rut
ledge pabrėžė, jog šios by
los sprendimas “nieko ben
dro neturi su mūsų santy
kiais su Rusija/’

nuosavybes rū-

Murphy ir Rut- 
paskirai pareiš-

Berlyno radijas pasakojo, 
kad ahglai telkią savo karo 
laivus rytiniame Vidurže- 
hiio Jūros gale, ties Syrija.

Washington.— Kai kurie 
Čionaitiniai stebėtojai spė
lioja, kad gal šią savaitę 
fcEitleriš pradėsiąs ofensyvą 
į>rieš Sovietus.,

AmetikieČiai ir australai 
lakūnai nukirto žemyn 23 
iš 36 japonų lėktuvų ties 
Lae, Naujoj Guinejoj.

13 d. birželio, 1943 m., bu
vo laikytas LDS 74-tos kuopos 
susirinkimas Lietuvių Svetai
nėje. Susirinkime atlikta or
ganizacijos pareigos, pasiro
dė, kad kuopa turi du ligo
nius, dr-gės Stancikienė ir Gu
daitienė; trečia ligonė buvo 
M. Vaikšnytė. ši draugė jau 
pasveiko ir už savo sirgimo 
laiką aplaikė iš LDS Centro 
čekį ant $94. Graži draugiš
ka parama. Išklausytas rapor
tas iš LDS 4-to apskr. konfe
rencijos. Delegatais buvo J. A. 
Pudimas, M. Valatkienė ir O. 
Arisonienė. Atstovai pranešė, 
kad konferencijoje padaryta 
labai gerų tarimų, tarp kitko 
išnešta porą svarbių rezoliu
cijų, ryšium karo laimėjimo, 
bet apskričio narių stovis, tai 
nelabai malonus, nes delega
tai pranešė, kad nuo pereito 
meto konferencijos sumažėjo 
apskrity 13 narių. Todėl kiek
vieno nario yra pareiga steng
tis ne tik atpildyti tą tuštu
mą, o dar ir padauginti. Ot, 
pažvelgkime į mūsų nekurius 
vajininkus: Drg. Pudimas jau 
prirašė keletą naujų narių, o 
kitas tai smarkus vajininkas 
J. J. Mockaitis, jis tai pustu
ziniais naujų narių į susirin
kimą atsigabena. Tik pažiū
rėkime jo rekordą pereito su
sirinkimo: nauji nariai K. 
Bendoraitis 40 metų amžiaus. 
Jo žmona M. Bendoraitis 38 
met. amž.; jų dukrelė Albina 
7 m. amž.; Viktorija Kamins
kas 24 m. amž., D. Masiulevi- 
čiutė 7 m. amž., K. Karpius 
48 m. amž. ir A. Blasky, 31 
m. dar vienas Mykolas Vaiš- 
nys 16 metų jaunuolis.

Tai matome, brangūs drau
gai, kiek gražių lietuvių drg. 
Mockaitis įrašė trumpu laiku. 
Gerbiami lietuviai! Kiekvieno 
sąmoningo mūsų viengenčio 
pareiga prisirašyti į tą garbin
gą organizaciją, būti tos kil
nios organizacijos nariu ir tu
rėti sau reikalui ištikus bro- 
lišką-finansinę ir moralę pa- 
gelbą.

Aš manau, būtų vietoje ap
sistoti ant draugų Vaikšnių 
šeimos; iš tos šeimos jau trys 
gražūs jaunuoliai prisirašė į 
LDS 74-tą kuopą. Visi ant 
aukščiausio laipsnio pašelpos 
ir apdraudos ir dar žada dau
giau prisirašyti. Tai pavyz
dingi namai, garbė tokiems 
tėvams ir jų sūnams ir dukte
rims.

Taigi, matome—yra pavyz
dingų šeimų šioje organizaci
joje, tad kviečiame visus mū
sų gerus lietuvius be atidėlio- . 
jimo 
LDS

5
tanas Ruzgis, 52 metų amž., 
paėjo iš Suvalkų rėdybos, Ša
kių apskr., Lekėčių valsčiau, 
žižių 
ko j e 
nimą 
mas,
deliame nuliūdime moterį Ve
roniką, keturis mažamečius 
vaikučius: Ela 15 m., Vikto
ras 14, Lilija 11 ir Stasys 10 
metų. Velionis priklausė prie 
Liet. Jaunų Vyrų Dr-jos ir 
Liet. D. K. Vytauto.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Mykolo kapinė
se, Stratforde. žinau, kad ve
lionis A. Ruzgis turi daug gi
minių ir draugų po plačią A- 
meriką, tad lai žino, kad jau 
j u 
rė

Stockholm.— Ties Norve
gija nuskendo vokiečių lai
vas Birka; žuvo 400 nacių 
kareivių. »

ONDS 
AND 

STAMPS

Chicagos Dženitoriam Pakels 
Algas

Teisėjas Burke, kuris yra Ka
rinės Darbo Tarybos narys ir 
specialus algų tyrinėtojas, re
komendavo pakelti Chicagos 
dženitoriam algas.

Tačiau tas algų pakėlimas lie
čia tik 300 namų dženitorius 
ir grindų plovikus.

Jiems algos bus pakeltos 
liepos pirmos, 1942 metų, 
dinasi, gaus užvilktų algų.

Rekomendavo Pakelti North 
Shore Darbininkam Algas
North Shore geležinkelio li

nijos darbininkai seniai reika
lauja pakelti algas. Tačiau da
lykas buvo vilkinamas. Dabar 
padėtį ištyrė teisėjas Burke ir 
rekomendavo Karinei Darbo 
Tarybai apsvarstyti ir pakelti 
tos linijos darbininkam algas, 
tai motormanam, kondukto
riam, geležinkelio prižiūrėto
jam ir stočių darbininkam.

Serga Stase Kasevičiūtg

Stasė Kace — Kasevičiūtė, 
M. Ruselienės dukrelė, ūmai su
sirgo. Jai liko padaryta ope
racija ant apendiko, Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Ligonė yra Dr. 
P. Z. Zalatoriaus priežiūroj.

Po operacijos ligonė jaučia
si gerai. Linkėtina greitai 
sveikti.

Russelliai yra Lietuvių 
Mainierių Kliubo veiklūs

prie kitų

Buvo plačiai kalbėta, kad at
ėjus vasarai, sumažins gasoli
no davimą pasivažinėjimams. 
Tačiau, kaip dabar atrodo, tai 
sumažinimo nebus.

Vidurvakariuose yra užtekti
nai to automobilių varymui ku
ro ir jo mažinimo nereikės. 
Taip yra kalbama neoficialiai.

Apvaikščiojimas Dviejų Metų 
Sukakties Nuo Hitlerio .Už
puolimo ant Sovietų Sąjungos 

ir Sykiu Lietuvos
šį, didelės svarbos apvaikš- 

čiojimą rengia LLD 20 kuo
pa, kuris įvyks šeštadienį, bir- 

Lietuvių, 
pro šoni-
7 :30 'Va

želio 26-tą dieną, 
svetainėje (įeinant 
nes dūris). Pradžia 
landą vakare.

Kad alitihkamai
šias svarbias sukaktuves ir 
daugiau sužinoti apie dabarti
nę karo padėtį, bus ir kalbėto
ja, kuri mums aiškiai ir tei
singai išaiškins dabartinę pa
saulinę padėtį. O teisingų ži
nių, mes kiekvienas jieškome 
kUo daugiausiai.

Kalbėtoja bus gera prakal- 
bininke ir literatė, drg. S. 
Sasha iš Brooklyn, N. Y.

Apart geros prakalbos, ku
rią mums pasakys drg. Sas
ha, turėsihie skanių užkan
džių ir šaltų gėrimų. Besivai- 
šihdami turėsime progą ir 
ypatiškai pasikalbėti. Priė to, 
moteris kalbėtoja jau seniai 
buvo, o moterys vaidina svar
bią rolę karo laimėjime.

Nuo šio parengimo pelnas 
yra skiriamas nupirkimui do
vanėlių lietuviams raudunar- 
rtiiėčiams.

tad visi vietos lietuviai esa
te kviečiami dalyvauti Šioje 
pramogoje ir prašome ir Sa
vo draugus atsivesti.

Visus širdingiausiai Užpra
šome atsilankyti.

Vakaro Rengimo Komisija.

Fašistu radijai spėlioja 
apie> esą, aukštųjų Sovietų 
vadų sueigą su anglais Gi
braltare..

bendrai — bus apie 3 centus 
pigiau.

Tuo laiku, kaip kiauliena pi
ginama, Kainų Administracijos 
pastangomis, tai jautiena visai 
pradeda pranykti.

Vis daugiau ir daugiau rei
kia jautienos armijai. Savaimi 
aišku, civiliai gyventojai kurį 
laiką gali apsieiti ir mažai tos 
mėsos gaudami.

Reikalauja Panaikinti Dieso 
Komitetą

Įvykusioj Karo Laimėjimo 
Legislatyvėj Konferencijoj — 
ten dalyvavo per 400 atstovų 
—priėmė rezoliuciją prieš Die- 

šo Komitetą. Rezoliucijoje rei
kalauja panaikinti Dieso rau
donųjų raganų gaudymo .komi
tetą, nes jis yra priešameriko- 
niškas, kenkiantis šalies vieny
bei ir karo laimėjimui.

Kita labai svarbi rezoliuci
ja toj konferencijoj liko pri
imta, tai pasmerkimas fašisti
nių gaivalų, kurie gundo “zoo- 
tistų” ir karių riaušes.

Ta rezoliucija lietė tuos įvy
kius, kurie pasireiškė pereitą 
savaitę Los Angeles. Ten bu
vo masinio pobūdžio peštynės 
karių su “zootistais,” tai jau
nuoliais, kurie nešioja ypatin-* 
gos mados drapanas.

Rezoliucija sako, riaušės bu
vo sukurstytos fašistinių gaiva
lų. Tad reikalauja dalyką iš
tirti/ir ne tuos jaunuolius bei 
kareivius bausti, bet tuos gai
valus, kurie yra tikri kaltinin
kai, tai reakcininkai, kurie gun
do žmones prie tokių riaušių.

Armija Parduos Stevens 
Viešbutį

Neoficialėmis žiniomis, sa
ko, armija parduos Stevens 
viešbutį, kur iki šiol buvo orT 
laivyno karių radijo mokykla.

Nesako priežasties, dėl ko 
parduos, gal mieste ne taip jau 
paranku armijos lavinimas, 
kaip atskirose stovyklose, bet 
eina girdai, kad ne tik Stevens 
viešbutį parduos, bet parduos 
keletą kitų didelių 
ir jų tarpe, keletą 
Miami, Floridoj.

Majoras Kelly ir ; 
Lucas įteikė valdžiai 
vimą, kad 
parduotas, 
į rankas, 
dėl svečių.
trūkumas kambarių dėl svečių.

Chičagietis Nukirto 
Japonų Orlaivius

■Chičagietis, Hirsch 
School “futbolininkas,”
dabar praneša karo departmen- 
tas, nukirto 6 japonų “Zero” 
orlaivius. Tuo karžygiu yra ka
pitonas C. S. Gallup. Jis su sa
vo orlaiviu patruliavo Naujo
sios Gvinėjos pakraščiuose per
eitą balandžio mėnesį. To mė
nesio 12 dieną jis pastebėjo 
japonų orlaivių formuotę, 
ir

Užsigrūdo KrauHiVeš 
Čeverykų Pirkėjais

Čeverykų pardavimo istori
joj krautuvininkai neturėjo to
kių skubių dienų, kaip šias pas
kutines dienas. Mat, su 15-ta 
d. birželio pasibaigė Nr. 17 
stampos laikas, žmonės norėjo 
husipirkti čeverykų. O pirmiau 
neapsižiūrėjo, .kad baigiasi lai
kas.

Na, visi subėgo į krautuves. 
Verslininkam ištiesų (buvo ne
lengva apsidirbti šiltoj dienoj.

Karščiausia Diena Ši Pavasarį

Birželio 15 d. Chicagoj bu
vo karščiausia diena šį pavasa
rį — 95 laipsniai šilumos. Nie
ko nepaprasto, jeigu tas būtų 
viduryje 
bar, kai 
tę prie 
sunkoka
kaitina aplinka.
kow, 56 m., nuo perkaitimo ga
vo širdies ataką ir numirė.

išėmėt Chicagos apylinkėje 
keistas oras.

Svarbios 
Prakalbos

Cleveland, Ohio, šeštadienį, 
birželio 26 dieną, 7:30 vai. 
vakare, įvyksta labai svarbios 
prakalbos minėjimui dviejų 
metų tragiško Lietuvos liau
dies pavergimo per žvėriškus 
hitlerininkus. Jos atsibus Lie
tuvių svetainėje, 6835 Super
ior Ave. Kalbės Povilas Ro- 
tomskis, Sovietų Sąjungos Ge- 
neralio Konsulato attache 
(atstovas), Leonas Pruseika, 
Vilnies redaktorius ir kiti.

Binghamton, N. Y.> šešta
dienį, birželio 26 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., 
atsibus prakalbos ir parengi
mas minėjimui dviejų metų 
Lietuvos liaudies tragiško liki
mo. Kalbės S. Sasna, Litera
tūros Draugijos Moterų Sky
riaus sekretorė ir Laisvės re
dakcijos narė. Visiems žinoma 
kokią svarbią rolę vaidina mo
terys karo išlaimėjimui ir mo
tinos, kurių sūnūs yra armijoj, 
laivyne ir orlaivyne. S. Sasna 
išaiškins tuos ir kitus mūsų 
svarbius reikalus.

Pittsburgh, Pa., dviejų me
tų minėjimui tragiško Lietu
vos žmonių likimo rengiamos 
prakalbos, nedėlioj, birželio 
27 d., LMD svetainėje, 142 
Orr St., 2 vai. po pietų. Kal
bės SSSR Generalio Konsula
to attache Povilas Rotomskis, 
Leonas Pruseika, Vilnies re
daktorius, Pittsburgh majoras 
Hon. C. Scully, advokatas Lu
cas ir kiti. Dainuos Julius 
Krasnickas iš Clevelando.

Visus ir visas raginame 
kytis į šias prakalbas.

Šveicarijos pranešimas tei
gia, kad anglų bombininkai 
sukėlė didelius gaisrus vie
name pietiniai - vakarinės 
Vokietijos mieste..

žemės drebėjimuose Tur
kijoj žuvę bent 15,000 žmo
nių.

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠKRAT1NĖTOJOS
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7th Avenue

(153)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Puikios Valandos 
Pilną laiką ar dalį laiko 

Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON 
31st St. ir 7th Avenue

kAMBAftiV tvarkytojos, patyrusios; 
valandos nuo 9 iki 4 dienom, pusė dienos 
šeštadieniais; 14 kambarių. $15.60 per savai

tę, su tipais. ARDSLEY HOUSE, 
29 W. 12 St.

(146)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės j 
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(160)’

(153)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

36 vai. savaite. Nuo 9 v. ryto—4 v. dieną. 
$16.50. Sekmadieniais maudynių tvarkytojoms 

nereiks dirbti.
HOTEL CARDINAL

71st St. ir West End Ave.
(149)

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

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKES 

PRIE KEPIMO PAGELBININKES 
Nuo 4 iki vidurnakčio; nuo vidurnakčio 

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

Atsineškite Pilietines Popieras 
Gera alga, valgis ir uniformos.

PAGELBINĖS KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

SU PATYRIMU PRIE VIEŠBUČIO 
MAUDYMUI APŽIŪRETOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Su ar l>e patyrimo prie viešbučio.

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

keeper ofisą.
HOTEL BILTMORE

44th ST. ir VANDERBILT AVE.
. (X)

VIRŠUTINIAI 
LIEJIKAI

1-mos ir 2-ros Klasių
IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 

FORMANAS
VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI

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

IRA S. BUSHEY & SONS
KREIPKITĖS DIENOMIS. 

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

EMPLOYMENT SERVICE 
of the

WAR MANPOWER COMMISSION

KALVIAMS 
PAGELBININKAI 

Pilietybės Nereikalaujama 
UTICO, INC.

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

(147)

HUYLER’S CAFETERIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. L, N. Y. 
KRAUTUVES APVALYTUJAI 

VYRA, SANDELIO KAMBARIUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

4 V. dieną iki vidurnakčio; huo vidur-

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIU.
MEYER, CRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Ave.)
(182)

PATYRĘ ANT SINGER MAŠINŲ 
VALDŽIOS DARBAS 

Gera alga; nuolatinis darbas.

COAT CORPORATION 
OF AMERICA

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)

VALYTOJAI 
NAKTIMIS

v VYRAI IR MOTERYS 
DIDELIAM MIDTOWIST 

KLIUBUI

175 WEST 58th STREET
NEW YORK CITY

(147)

AUDĖJAI IR VYNIOTOJAt
VYRAI IR MOTERYS 

Reikalingi audėjai, su ar be Jacųuard paty- 
rimu. Vyniotojai su ar be patyrimo.

QUEENS TEXTILE MILUS 
10-36 46th AVENUE 
LONG ISLAND CITY

TELEFONAS: STILL WELL 4-01 lb 
(147) 

.. —--- ------ ... ■ .!■ 
IpUodų Mazgotojai

Nuolatinis darbas; gera alga; valgis.
Drug and Chemical Club, 85 Johh t, 
St., N. Y. C. 

a
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DRABUŽIU “SHOWER” SOVIETU 
ŽMONĖMS NUO SIUVĖJU

REZOLIUCIJA-SVEIKINIMAS LIETUVIU 
TAUTOS KOVOTOJAMS

New Yorko siuvėjai darbi
ninkai ir siuvimo industrijos 
savininkai bendrai sušaukė 
masinį mitingą birželio 
ros popiečio 4:30, tuojau 
darbo, ant 36th St. tarpe 
ir 8th Avės., į mitingą
kviečiant atstovingus kalbėto
jus iš miesto vyriausybės, 
jstatymdavystės ir iš unijos, 
taipgi nuo industrialistų.

Kitas toks mitingas, kailia-

Filmos-Teatrai
Apie Norvegų Partizanus
Academy of Music birželio 

23-čią paskutiniu kartu rodys 
' įspūdingą filmą iš norvegų ko
vų prieš nacius okupantus, 
“Edge of Darkness.” Vaidina 
Errol Flynn ir Ann Sheridan. 
Taipgi rodo “Sarong Girl.”

“The Russian Story” Turi 
Rekordinį Pasisekimą

Pirmą savaitę rodymo fil- 
mos “The Russian Story” 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., atsilankė 26,150 žiū
rovų su apmokėtais tikietais, 
sumušta rekordai bile kurios 
Sovietų filmos iš buvusių ro
dytų Jungtinėse Valstijose ar 
Kanadoje.

Apie ją puikiai atsiliepė 
spaudos kritikai ir lankytojai, 
kurių tarpe radosi daug žy
mių Amerikos visuomenininkų.

Embassy Newsreel Rodo 
Pantellerijos Kovas

Nuo birželio 17-tos, tarpe 
kitų bėgamų namų fronto ir 
pasaulinių žinių, rodomos ko
vos ant Pantellerijos, Italijos 
salos, kuri pagaliau buvo už
imta talkininkų jėgų.

Stadiumo Koncertai
Kas vakaras po žvaigždėtu 

skliautu, atvirame ore, įvyks
ta Simfoniškos Orkestros kon
certai Stadiume, Amsterdam 
Ave. ir 138th St. Pradžia vi
suomet 8 :30 vakaro.

LAISVES

PIKNIKAS
VISADA YRA DIDŽIAU
SIAS LIETUVIŲ PIK
NIKAS BROOKLYNE

£.
Ig
'■fe

LAISVĖS
PIKNIKAS

Jau visai arti ir jau laikas 
įsigyti įžangos bilietus 

iš anksto.

KLAŠČIAUS
CLINTON PARK

Šiemet bus laikomas dien
raščio Laisvės didysis 

piknikas.

ĮVYKS
Liepos 4 July

Pavy džio Orkestrą 
Gros Šokiams

Piknlkas prasidės 1 vai. dieną 
Muzika nuo 4 vai. po pietų

siuvių sušauktas, tuo pat lai
ku, ant 29th St. ir 7th Avė.

James J. Walker, buvęs 
New York o majoras, kuris ap
siėmė siuvėjų susirinkime pir
mininkauti, atsišaukė į visus 
atsilankysiančius sunešti į mi
tingą Sovietų Sąjungai “kalną 
dovanų” drabužiais, baltiniais 
ir kitomis vertingomis dova
nomis.

Birželio 23-čios vakarą pro
gramoj, apart orkestros, vado
vybėj Alexander .Smallens, 
grieš smuikininkė Joan Field.

O pradedant birželio 24-ta, 
per kelis iš eilės vakarus bus 
klasikinių šokių programos. 
Jose dalyvaus tokios baleto 
įžymybės, kaip Alicia Marko
va, Rosello Hightower, Anton 
Dolin ir kiti.

Mokiniai Nupirko Le
kiantį Ambulansą

Iš centinių ir penktukinių 
bei kitų smulkių aukų, taipgi 
iš pardavimų gurno, metalo 
liekanų ir senų rekordų trys 
tūkstančiai Manhattan High 
School of Aviation Trades 
studentų sudarė pakankamai 
lėšų nupirkimui skrendančio 
ambulanso.

Ambulanso įteikimas aukš
tam Laivyno Department© vir
šininkui įvyks birželio 23-čią, 
2:30 vai. po piet, Queensbo- 
rough Playground, 59th St. ir 
Sutton Place, dalyvaujant 
majorui LaGuardijai ir kam
panijos vedėjams, taipgi jos 
darbuotojams — studentams.

Ambulansas — Piper HE- 
1 — atskridinamas tiesiai iš 
Lock Haven, Pa., kur jie ga
minami.

George Petkus Išeina 
Kariuomenėn

Petkienės vienatinis 
išeina kariškon tarny- 
ketvirtadienį, birželio

George Petkus, ilgametės 
Laisvės skaitytojos ir rėmėjos 
Sofijos 
sūnus, 
bon šį 
24-tą.

Linkime sėkmingos tarnybos 
ir laimingai sugrįžti sumušus 
fašizmą.

George yra gimęs Maine 
valstijoj, augęs Great Necke, 
kur pirmiau gyveno jo tėvai, 
o pastaraisiais keliais metais 
gyveno Brooklyne.

Manhattan prezidentas Ed
gar J. Nathan, Jr., patvarkė 
miestaviems trokams visai ne
išvažiuoti iš garadžių šį penk
tadienį tikslu taupyti gazoli
ną.

PARDAVIMAI
Parsiduoda didelis mūrinis namas, 

3-jų lubų aukščio, su saliūnu ir 
svetaine, taipgi 5 garadžiai, kampi
nis namas. Lietuvių apgyventa vie
ta, 265 Second St., kampas Clark 
Pl, Elizabeth, N. J. Jeigu nesutiks 
pirkimu, galima saliūną ir salę iš
nuomoti. Kas link kainos, prašau 
kreiptis laišku, arba telefonuokite 
vakarais: EL. 3-9263. Priežastis yra 
tame, kad dirbu dirbtuvėje, o žmo
nai vienai yra per sunku tvarkyti, 
antras sūnus tuoj išeis j kariuome
nę. L. Paulauskas, 265 Second St., 
Elizabeth, N. J. (1^16-152)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 5 kambariai (kam
piniai). Garu šildomi, karštas van
duo per ištisus metus. Vėliausi 
Įrengimai. Venetian Blinds. Antros 
lubos. Netoli 
pas: Mr. Hintzas, 
Brooklyn, N. Y.

stoties. Kreipkitės
334 Chauncey St.,

(146-148) ”|ke.

LAISVA.. .......................... .... . —....•——-•.■==== .. .......

Priimta Brooklyno Lietuvių Masiniame Mitinge, Birželio 18-tą, 
1943 m., Grand Paradise Salėje

Šis Brooklyno lietuvių masi
nis mitingas, sušauktas Lietu
vių Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopų, dar kartą pa
kelia balsą prieš nacių paver
gimą Lietuvos, prieš jųjų įves
tą teroro režimą ir prieš bar
barišką pasimojimą išnaikinti 
lietuvių tautą.

Dar kartą mes pasižadame 
visomis mums prieinamomis 
priemonėmis remti Jungtinių 
Valstijų ir Jungtinių Tautų vi
sas karo pastangas.

Su didžiausiu džiaugsmu ir 
pagarba mes sveikiname lietu
viškus Raudonosios Armijos 
pulkus, kuriuose geriausi lie
tuvių tautos sūnūs dalyvauja 
šiame liaudies kare prieš fa-

Mire Mrs. Heller, 
Žymi Darbuotoja

Birželio 21-mą, savo na
muose, Chappaqua, N. Y., mi
re Mrs. Edith Heller, žmona 
A. A. Heller’io per daug me
tų darbuotoja pažangiųjų ju
dėjime. Kaipo dalyvė ir rė
mėja daugelio svarbių kampa
nijų, jinai tankiai būdavo di
džiojo New Yorko konferenci
jose ir mitinguose.

Velionė buvo gimus Rusijoj, 
bet užaugus čionai, Amerikon 
atvežta esant trijų metų. Mirė 
sulaukus 63 metų, staiga, sme
genyse trūkus kraujagyslei ir 
užliejus smegenis.

Kaltina Drafto Tarybos 
Patarėją

William D. Katz, 27 m., 
1660 Ocean Parkway, sulai
kytas po $5,000 kaucijos teis
mui kaltinimu, kad jis, būda
mas lokalinės drafto tarybos 
patarėju, patardinėjęs apli- 
kantams išsisukinėti nuo draf
to. Taipgi kaltina, kad jis pa
ėmęs $65 nuo John J. Mango 
pažadėdamas draftą atidėti.

Dalykas iškelta aikštėn per 
Mango, kada jisai tapo areš
tuotas kaltinimu išvogus sa
vo iy kitų 8 rekordus, kad taip 
išvengti drafto. Jisai pasiun- 
tinėjęs tiems aštuoniems pra
nešimus nestoti, kaip buvo 
šaukti, bet jie visi atėjo drafto 
tarybon paskirtą dieną ir taip 
išsiaiškino išvogimas rekordų 
ir to kaltininkas.

Pavasaris Išvažiavo
Paskutinę savo gyvenimo 

dieną pavasaris pasišvaistė su 
89 laipsniais šilumos.

Šis .pavasaris buvo laikomas 
šaltu, paskiau perdaug šlapiu 
ir, pagaliau, per karštu, bet 
sudėjus viską daiktan, paėmus 
bendrai visą pavasarį, atran
dama, kad lietaus buvę dau
giau tik puse colio virš nor
malaus kiekio, nors gegužės 
mėnesį 16 dienų buvo lietin
gos. O temperatūra buvus vi
sai normali.

Balandis buvo šalčiausias 
nuo 1907 metų, bet už tai 
birželio mėnuo iki šiol buvo 
antras šilčiausias rekorduose 
ir sulygino pavasario šilumos 
rekordus.

Pirma diena vasaros, birže
lio 22-ra, pribuvo irgi kupi
na šilumos.

Mrs. Lillian Brennick, 55 
m., užsimušė iššokus nuo 12- 
to aukšto iš savo apartmento, 
255 East End Ave., New Yor- 

šistinį barbarizmą. Jie gina 
laisvę ir garbę ne tik lietuvių 
tautos, bet visos žmonijos.

Mes karščiausiai užginame 
vedamą vajų už suteikimą me
džiaginės ir moralinės pagal
bos tiems lietuviams kovoto
jams ir lietuviams vaikučiams 
Sovietų Sąjungoje. Prie to tik
rai prakilnaus, tikrai žmoniš
ko darbo mes šaukiame visus 
Brooklyno ir visos Amerikos 
lietuvius be skirtumo politinių 
bei religinių įsitikinimų.

Tegul gyvuoja Jungtinių 
Tautų karinės jėgos!

Tegul gyvuoja .lietuviai ko
votojai Raudonosios Armijos 
eilėse!

Susirinkimo Pirmini.nkas.

Kare Nukentėjusiems 
Drabužią Rinkimas
Sunešimui drabužių nuken- 

tčjusiems kare Sovietų Sąjun
gos žmonėms krautuvė dabar 
jau pilnai paruošta darbui. 
Drabužių atnešama daugiau 
kas savaitė. Gale pereitos sa
vaitės atidaryta ir elektra, 
tad galės užeiti padirbėti ir 
tie žmonės, kurie dienomis ne
turi tam laiko. Iki šiol darbas 
buvo atliekamas veik išimti
nai tik tų draugių, kurios 
dirba šapose.

Krautuvė randasi Depsų 
me, 254 Union Avė. Kada 
būna komisijos, drabužius
Įima paduoti Depsams, groser- 
nėje.

ne-

na-
ne-
ga-

Aido Choro Nariams
Aidiečiai prašomi įsitėmyti, 

jog šią savaitę pamokos įvyks 
ne penktadienį, bet ketvirta
dienį, birželio 24-tą, 8 vai. va
karo. Būkime praktikose visi, 
kad galėtume puikiai pasiro
dyti Laisvės koncerto progra
moj
Clinton Parke.

liepos 4-tą, Klaščiaus

K. Rušinskienė.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

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 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Taryba Pradėjo Ablavą 
Ant Miesto Įstaigą

Miesto taryba, panakčiais 
pereitą trečiadienį paskelbus 
ablavą ant miesto įstaigų, pir
miausia leidosi paskui distrik- 
to prokurorą Frank Hogan, o 
po to pas tyrinėjimų komisio- 
nierių William B, Herlands, 
kurio vadovaujama įstaiga 
yra pravedus eilę gerų tyrinė
jimų. Pareikalauta visų įstai
gos rekordų nuo birželio 1-os 
1940 m., iki birželio 15, 1943.

Herlands sutiko tarybos 
reikalavimą pagal majoro nu
sistatymą, pareikšdamas:

“Su mielu noru priimu ta
rybos duotą progą supažin
dinti tarybos narius, taip pat 
ir visuomenę su puikiu -rekor
du mano štabo, kuris atliko 
sunkias šio department© pa
reigas be baimės ir pataikavi
mo.”

Prokuroro Hogan raštinėj 
tarybininkai, su Walter R. 
Hart, Brooklyn© demokratu, 
pirmiausia stvėrė rekordus 
bylos dėl “stirrup” pompų. 
Buvęs deputas prokuroras 
Milton Solomon, Hart’o drau
gas, buvo kaltinamas iš tų 
pompų išdirbėjų gavęs $8,000 
su pažadu, būk jis su pagalba 
tarybininko Hart panaikin
siąs tam tikrą įstatymą. Bet 
Solomon teisme buvo išteisin
tas.

Nežiūrint majoro oficialio 
pareiškimo, kad jis kooperuos 
su tyrinėtojais ir oficialaus to 
pildymo — perdavimo jiems 
reikalaujamų rekordų—, pa
ties tyrinėjimo taip, kaip jis 
pradėta, majoras nėra užgy- 
ręs. Jisai jį viešai pasmerkė 
kalbėdamas CIO unijų atsto
vų mitinge, dalyvaujant 1,500 
atstovingų unijistų.

Prieš tokį tyrinėjimą taipgi 
griežtai išstojo tarybos narys 
Peter V. Cacchione.

Lankėsi Philadelphiečiai
Pereitą sekmadienį Laisvė

je lankėsi philadelphiečiai K. 
Vikonis ir P. Pilėnas. Atvyko 
jiedu čia trumpam laikui pasi
žiūrėti. P. Pilėnas atsinaujino 
dienraščio prenumeratą, o K. 
Vikonis paaukojo Laisvės by
los vedimui $1.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

$30.00

EUZABETH . 17 |owel. . $247>

AIR WARDEN 
J 5 |*weU 

*29"

MIUTAftT BNG S 

$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
T©1. Staffs 2-2178

Stampos ir
Punktai

Raudonos Stampos; Štampų 
su raidėmis J, K, L ir M lai
kas pasibaigs birželio 30-tą, o 
stampa N bus gera iki liepos 
7-tos. Su jomis perkame mė
są, riebalus, sūrius, kenuotą 
žuvį ir pieną.

Mėlynos stampos; Štampų 
su raidėm K, L ir M laikas 
pasibaigs liepos 7-tą. Su jomis 
perkame kenuotus vaisius ir 
daržoves, taipgi džiovintas 
pupeles, žirnius, lyšius.

Kavos-cukraus: Stampos 24- 
tos pirmoj knygutėj, pirkimui 
cukraus, laikas baigsis birže
lio 30-tą. Stampa 13 gera pen- 
kiem svaram cukraus iki rug
pjūčio 15-tos. Stampos 15 ir 
16 kiekviena geros pirkti po 
5 svarus cukraus kenavimui 
namie. Jos geros iki 31 spa
lių. Kam reikia daugiau cuk
raus kenavimui, reikia prašy
ti per lokalinę padalinimo ta
rybą.

Batų: Stampa 18-ta pirmoj 
knygelėj, porai batų, bus gera 
iki pabaigai spalių. Ji gali bū
ti panaudota bile kuriam šei
mynos nariui.

f LITUANICA SQUARE RESTAURANT 1

282 Union Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

Stanley Rutkūnas
Savininkas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

ura
WATCM1S

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 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši 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.

Štai 
a^esa.,

Trečiadienis, Birželio 23, 1943

Laisvės Pikniko Tikietai 
Gerai Platinasi

Metiniam dienraščio Laisvas 
piknikui, kaip paprastai, 
brooklyniečiai gerai rengiasi, 
Kai kurie platintojai tikietų 
jau išleidę po desėtką, pasiė
mę po kitą, trečią desėtką. Ki
ti darbuojasi taipgi pagal ge
riausią išgalę.

Gaspadinės, tuo tarpu, suka 
galvas, kaip čia geriausia pa
siruošti savo šeimos ir draugų 
pavaišinimui stalus punktų ga
dynėje, bet jos suranda būdus 
— biskį pasitaupo punktų, 
trūkstamus pavaduoja kuo ki
tu ir vistiek Laisvės piknike 
turės stalą, kad ir ne tiek tur
tingą kumpiais.

Laisvės piknikas įvyks jau 
tik už pusantros savaitės, lie
pos 4-tą, Klasčiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I.

Coney Islande pereitą sek
madienį 42 vaikai buvo pasi
metę nuo tėvų.

Bronxe sulaikyti du 17 metų 
vaikėzai kaltinimu komandavo- 
jus mažesnius berniukus grobs
tyti iš praeivių pinigines.

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

Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




