
KRISLAI
Sveikas Arkivyskupo 

Patarimas.
Pavyzdys Dvasiškijai.
Gerai, kad Keičia Mintis.
Sekmadienį.

Rašo A. Bimba

AMERIKOS LAKŪNAI SUNAIKINO NACIU GUMOS IR AUTO. FABRIKUS

Gal netikėsite, bet tikra 
tiesa. New York Times (birž. 
21) praneša sekamą žinią iš 
Costa Rica: Katalikų bažny
čios arkivyskupas Victor San- 
bria pareiškė, kad katalikai 
gali priklausyti prie partijos 
Vanguardia Popular, kuri pir- 

' miau vadinosi komunistine 
partija. Arkivyskupas pasakė, 
kad komunizmas siekia pa
sauliui laimės ir ekonominės 
gerovės.

Bet už tai arkivyskupas 
Sanbria griežtai uždraudė ka
talikams ką nors bendro tu
rėti su fašistais bei naciais. Jis 
sako, kad nacių reikia saugo
tis, kaipo pikčiausio velnio.

Teisinga arkivyskupo orien
tacija ir sveikas patarimas 
katalikams. Dirbkite su komu
nistais, priklausykite prie tos 
pačios politinės partijos, bet 
saugokitės nacių bei fašistų!

Panašiai turėtų patvarkyti 
popiežius, tai visi katalikai 
klausytų, nesidėtų su fašistais. 
O šiandien faktas yra, kad 
daug katalikų yra įtraukta į 
fašistines organizacijas.

Tarpe lietuvių, pavyzdžiui, 
kunigai yra sudarę bendrą 
frontą su atvirais fašistais. Jie 
su jais įeina į visokias tarybas.

Antradienį dienraštis Times 
davė gražų editorialą apie So
vietų Sąjungą. Prisiminė apie 

Ji jos sunkią dviejų metų kovą 
įsu hitlerine Vokietija.

Vienas įdomus ir naujas 
dalykas tame editoriale. Ti
mes nebekartoja senosios mal
delės: mums nepatinka sovie
tinė valdžia, mes ją smerkia- 

. me, su ja nesutinkame, ale 
atiduodame kreditą rusams, 
kaipo geriems kovotojams.

Dabar dienraštis net pabrė
žia, kad negali būti jau taip 
bloga valdžia ir santvarka, 
kurios išauklėjo tokius gerus 
kovotojus ir taip puikiai juos 
apginklavo.

Ši visa savaitė Amerikoje 
pašvęsta pagerbimui Sovietų 
Sąjungos, mūsų krašto talki
ninkės. Prezidentas Roosevel- 
tas pasiuntė pasveikinimą 
Stalinui. Visur plačiai ir gra
žiai apibudinamas Sovietų Są
jungos vaidmuo šiame kare.

Tai progresas. Daugelis 
žmonių pakeičia savo nuomo
nes. Daugelis pirmu sykiu pa- 
mato, šis karas pakeis dar 
daugelio žmonių mintis apie 
socialistinį kraštą.

Komunizmo baubas prade
da išgaruoti iš daugelio galvų.

Ištisai skaičiau Aukščiausio 
Teismo daugumos nuomonę 
Schneidermano byloje. Tai ti
krai nepaprastas dokumentas. 
Teisėjas Murphy, kuris tą 
nuomonę surašė, labai nuošir
džiai prisideda prie išblašky
mo iš amerikiečių galvų, na
cių propagandos nuodų apie 
komunizmą.

New Yorko žmonėą Sovietų 
Sąjungą pagerbs masiniu mi
tingu Randall’s Island Stadiu- 
me šį sekmadienį. Ten sutelpa 
keletas desėtkų tūkstančių 
žmonių, ir reikia tikėtis, kad 

. Stadiumas bus užpildytas.
Apart kitų, kalbės Joseph 

Davies, autorius “Mission to 
Moscow.”

Vietinėse žiniose bus nuro
dyta, kaip tą Randall’s Is
land Stadiumą galima pasiek
ti iš Brooklyno.

Anglijos lėktuvas nuskan
dino prekinį Ašies laivą Vi- 
luržemio Jūroj.
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ANGLIAKASIŲ STREIKAS ATŠAUKTAS IKI SPALIU 31 D S;:J

MAINIERIŲ UNIJA GAL 
KREIPSIS Į TEISMUS 
DEL ALGŲ PRIEDO

Washington.— Mainierių 
Unijos politikos komitetas, 
pirmininkaujamas John L. 
Lewiso, birž. 22 d. įsakė vi
siem streikuojantiem mai-

GAUDO DAR 200,000 
FRANCŪZŲ 1 DARBUS 

VOKIETIJAI
Berne.— Gauta praneši

mas iš Vichy Franci jos, 
kad jos valdžios galva P. 
Lavai įsakė sumedžiot dar 
220,000 francūzų darbinin
kų į prievartos darbus Vo
kietijoje. Tiek francūzų jau 
pirmiau buvo varu išga
benta Vokietijon į vergijos 
darbus. Dabar francūzai 
yra imami tiesiog iš fabri
kų, ūkių ir raštinių; nelei
džiama jiem net namo pa
reiti, nes bijoma, kad nepa
bėgtų.

Sovietai Nuolat Naikina 
■ Nacių Jėgas

Maskva, birž. 23.—Sovie
tų ‘ kariuomenė nušlavė vo
kiečių kuopą ties Sievsku; 
suėmė du visai sveikus 
priešų lėktuvus nusileidu
sius į Sovietų pusę.

Sovietinė artilerija sunai
kino kelis fortus Mcensko 
srityje, Oriolo sektoriuje.

Sovietų lakūnai ir artile
rija nuskandino Azovo Jū
roje keturis iš septynių 
priešo torpedlaivių, kurie 
mėgino prisiartinti prie Jei- 
sko prieplaukos, šiaurvaka
riniame Kaukaze.

Į pietus nuo Balaklejos 
raudonarmiečiai pastebėjo, 
kad grupė vokiečių sten
giasi persikelt į kairįjį Do- 
neco upės šoną; leido na
ciam persikelt, o tada visus 
juos sunaikino.

Karelijos fronte sovieti
niai artileristai sudaužė ke
lis finų-vokiečių fortus ir 
nutildė keliąs jų patrankų 
batarėjas.

Leningrado fronte raudo
noji artilerija suardė 53 
nacių fortus ir karinius rū
sius.

Berlyno radijas skelbė, 
kad antrametinėje karo su
kaktyje Raudonoji Armija 
pradėjus gana dideles ata
kas prieš vokiečius penkio
se fronto dalyse. Sovietai 
to nepatvirtina ir praneša 
tik apie vietinius savo arti
lerijos ir žvalgų sėkmingus 
veiksmus, taipgi apie rau
donųjų lakūnų žygius užnu- 
garėje vokiečių linijų.

SOVIETAI VIS LAIMI 
ORO KAUTYNĖSE

Sovietų bombanešiai vėl

irnieriam grįžti darban 
dirbti iki spalių 31 d.

Angliakasių politikos 
mitetas tuo tarpu įgalino 
unijos viršininkus užvesti 
teismuose bylas su reikala
vimu, kad prie dabartinės 
mainierių algos būtų pridė
ta atlyginimas už laiką, ku
rį jie sugaišta nuo įėjimo 
pro kasyklos vartus, iki pa
siekia pačią savo darbo vie-

ko-

Angliakasių vadai savo 
pranešime nariams sako, 
jog pastarieji dirbs iki spa
lių 31 d. tik su (tokia sąly
ga, kad valdžia laikys savo 
kontrolėje kasyklas; bet 
jeigu valdžia perleistų ka
syklas atgal į kompanijų 
žinybą, tai mainieriai galė
tų nu stot dirbę pirm spalių 
31 d.

Mainierių unijos viršinin
kai patvarkė, kad angliaka
siai dirbtų senosios sutar
ties sąlygomis vadovybėje 
vidaus reikalų sekretoriaus 
Haroldo L. Ickes, valdiško 
kasyklų globėjo.

Pirm šio unijos viršinin
kų pareiškimo, Karinių 
Darbų Taryba įteikė prezi
dentui Rooseveltui savo lai
šką, kuriame sako, kad 
“valdžia turėtų pavartot vi
sas jėgas reikalingas įvyk
dyt šios tarybos įsakymą iš 
birž. 18.,” kad angliakasiai 
be jokių pertraukų dirbtų.

Manoma, jog šis reikala
vimas panaudot visas val
džios jėgas prieš, streiką pa
veikė Mainierių Unijos pir
mininką J. L. Lewisą ’ at
šaukti dabartinį streiką.
ANGLIAKASIAI PRADEK 
DEDA GRĮŽT DARBAN

Po savo vadų pašaukimo, 
mainieriai pradėjo grįžt at
gal į kasyklas. Bet atrodo, 
jog visi streikieriai (apie 
540,000) sugrįš darban tik 
ateinantį pirmadienį.

Pastarasis streikas prasi
dėjo vidunaktį- iš praeito 
sekmadienio į pirmadienį. 
Per jį buvo pertraukta dar
bas bent septyniose plieno 
dirbyklose dėl kuro stokos.

Anglijos lėktuvai vėl bom
bardavo fašistų laivus Grai
kijos srityje.

sprogdino vokiečių lėktuvų 
aikštes, geležinkelių maz
gus ir sandėlius, pasiekda
mi tolimus punktus priešų 
užfrontėje. Per dieną tapo 
sunaikinta 23 nacių lėktu
vai.

Būrys vokiečių lėktuvų 
puolė vieną vietovę arti Le
ningrado, bet tik keletas 
priešo orlaivių tepasiekė 
taikinį. Sovietai sunaikino 
17 nacių lėktuvų, o savo ne
teko devynių lėktuvų.

0

Amerikos Laivyno Sekretorius 
Sako: Sparčiai Rengiamės Ant
rojo Fronto Atidarymui Europoj

Washington. — Frank 
Knox, Jungtinių Valstijų 
laivyno sekretorius, atsilie
pė į vėliausią Sovietų pareiš
kimą, kur sakoma, jog “be 
antrojo fronto (Europoj) 
negalima sumušt Vokieti
ją”, ir “pavėlavimas tą 
frontą atidaryti rimtai pa-

Kaip Lietuva Ruošėsi Minėt 
Trečiametinę t arybų San

tvarkos Įsikūrimo Sukaktį
Maskva.— S. Petronaitis 

pranešė spaudai žinių, kaip 
lietuviai rengėsi minėti tre
čių metų sukaktį nuo Tary
bų santvarkos įsikūrimo 
Lietuvoje:

Gegužės 16 d. Kaune bu
vo puiki pavasario diena. 
Tai buvo sekmadienis, ir 
gatvėse pilna žmonių, ypač 
Laisvės Alėjoje. Visų akys 
buvo atkreiptos į ilgą iška
bą, nusidriekusią nuo nacių 
komisaro Rentelno būstinės 
iki miesto parko. Užrašo 
žodžiai ant iškabos kėlė 
baimę ir neapykantą kiek
vieno lietuvio širdyje. Už
rašas sakė: “Lietuviai, sa
vanoriai važiuokite Vokie
tijon dirbti, kuri laukia jū
sų kaip tikrųjų savo sūnų.”

Prie Rentelno būstinės 
stovėjo trys SS žandarai su 
kulkasvaidžiais. Laisvąja 
Alėja vaikštinėjo du dideli 
vokiečių policininkai, pro 
kuriuos praeidami žmonės 
su panieka šalin nusigrįžo.

Staiga ta iškaba nukrito 
žemyn, o jos vietoj pasiro
dė kita iškaba. Naujojoj iš
kaboj buvo įrašytas šitoks 
atsišaukimas: “Broliai lie
tuviai, minėkite 1940 m. lie
pos 21 d. Tegyvuoja Tary
bų Lietuva!”

Sugužėjo didžiulė žmonių 
minia ir pasigirdo delnų

Auga Lietuvos Katalikų 
Pasipriešinimai Naciam

Washington. — Valdinė 
Karo Žinių Įstaiga (Office 
of War Information) birže
lio 21 d. gavo sekamų žinių 
per Lisboną, Portugalijos 
sostinę, apie tai, kaip vo
kiečiai varžo Lietuvos kata
likus, o šie priešinasi:

Lietuvos katalikų vysku
pai paskutiniu laiku protes
tavo vokiečių generaliam 
komisarui Rentelnui Kau
ne, kad naciai visai panai
kino bendrąją religinę lais
vę ir griežtai suvaržė kata
likų bažnyčios tikybinę vei
klą. : , ■ j j | | darbininkų.

kenktų bendrajam musų 
reikalui.”

Sekretorius Knox sakė: 
“Pasiruošimai antrajam 
frontui eina be sustojimo, 

bet negalima nurodyti, ka
da ir kur jis bus atidary
tas.” 

plojimai. Vokiečių polici
ninkai ir SS žandarai iš 
pradžios nesuprato, kas čia 
atsitiko. Greitai, tačiaus, 
jie ėmė šaudyti. Beginklių 
minia leidosi bėgti į visas 
puses. Ant šaligatvio arti 
parko liko lavonai keturių 
nekaltų žmonių, kuriuos 
nukirto hitlerininkų kulkos. 
Tarp nušautųjų buvo ir vie
na moteris .

Šiauliuose gegužės pabai
goj buvo plačiai paskleista 
lapeliai, kuriuose aprašyta 
Tarybų vyriausybės nu
veikti darbai ir nacių pada
rytas sunaikinimas. Lape
liai per kelias dienas buvo 
skleidžiami įvairiose miesto 
dalyse. Slaptoji nacių poli
cija nepajėgė skleidėjų su
sekti. Ypač daug lapelių 
buvo padalinta prie Maisto 
fabriko ir Bato čeverykų 
dirbyklos. Maisto ir Bato 
fabrikai dirba vien tik vo
kiečių armijai. Maisto fab
rike buvo areštuota 40 dar
bininkų. Bet ant rytojaus 
lapeliai ir vėl pasirodė vi
suose fabrikuose ir dirbtu
vėse. Lapeliai šaukė darbi
ninkus minėti dvejų metų 
sukaktį nuo vokiečių įsiver
žimo ir trejų metij sukaktį 
nuo Tarybų valdžios įsistei- 
gimo Lietuvoje, pasmarki
nant sabotažą prieš vokie
čius įsiveržėlius.

kad
Lie-

Vyskupai skundėsi, 
nors didžioji dauguma 
tuvos gyventojų esą katali
kai, bet vokiečiai atėmė iš 
jų teisę leisti bent vieną ka
talikišką laikrašti ar žurna-

Lietuvos vyskupai savo 
proteste smerkė nacius už 
tai, kad jie grobia bažnyti
nę nuosavybę, kišasi į teolo
gijos mokymą (seminarijo
se), įvedė prievartos dar
bus ir neprileidžia lietuvių 
kunigų kapelionų prie Vo
kietijon deportuotų lietuvių

AMERIKIEČIAI SUARDĖ 
KULS GUMOS IR ANTWER-
PO MOTORŲ DIRBYKLAS

London, birž. 23.— Didie
ji Amerikos bombanešiai 
vakar dienos laiku triuški
no karinius nacių taikinius 
Huls’e, vakarinėje Vokieti
joje, ir Antwerpe, Belgijoj.

Amerikiečių lakūnai pra
nešė, kad jie visiškai sunai
kino Kuls dirbtinės gumos 
(robo) fabriką, antrą iš ei
lės didžiausią Vokietijoje. 
Kiti Amerikos bombininkai 
tuo pačiu laiku susprogdino 
automobilių fabriką Ant
werpe, Belgijoj.— Šis fab
rikas pirm karo priklausė 
amerikinei General Motors 
korporacijai.

Abiejuose žygiuose daly
vavo šimtai Amerikos bom
banešių. 20 jų esugrįžo. 
Bet amerikiečiai lakūnai 
nušovė žemy ‘gana didelį 
skaičių priešų lėktuvų.”

Huls fabriko stogas buvo 
apdengtas žaliuojančia ve
lėna ir apsodintas medžiais, 
ir iš oro atrodė, kaip koks 
parkas. Bet Amerikos la-

Detroito Riaušėse Žuvo 
25 Negrai, 4 Baltieji
Detroit, Mich., birž. 23.— 

Per fašistinio Juodojo Le
giono sukurstytas riaušes 
viso per dvi dienas ir naktis 
tapo nužudyta 25 negrai ir 
nukauta 4 baltieji, kol prez. 
Roosevelto atsiųsta kariuo
menė su tankais ir kitais 
pabūklais nugąsdino bal
tuosius užpuolikus.

Daily Workerio korespon
dentai patikrino, kad poli
cija nušovė daugumą tų ne
grų, ir sako, jog policinin
kai, rankas nuleidę, stovėjo, 
kuomet kukluksinės baltųjų 
go vedos kruvino ir teriojo 
negrus.

(Brooklyno dienraštis P- 
M taipgi užreiškė, jog tos 
skerdynės prieš negrus tai 
fašistų Ašies laimėjimas.)

Bijodami įsiutusių govė- 
dų, 50 iki 70 procentų neg
rų darbininkų nėjo darban 
į karinius Fordo, General 
Motors ir Chryslerio fabri
kus.

CIO Automobilių f Unijos 
pirmininkas R. J. Thomas 
pareikalavo, kad valdžia iš
tirtų tuos pogromus ir tin
kamai nubaustų kaltinin
kus.

Newark, N. J. — Tarpi
ninkaujant valdžios atsto
vams, pasibaigė 2,800 dar- 
bininkų-tarnautojų streikas 
prieš čionaitinę Public Ser
vice Geso-ElektrOs kompa
niją. _______

Amerikiečiai ir australai 
lakūnai atakavo kelias ja
ponų bazes 'Ramiojo Pieti
nio Vandenyno salose.

V

I

kūnai žinojo, jog po tuo ne
va parku yra fabrikas, ku
ris pagamindavo penktada
lį visos dirbtinės gumos 
Vokietijoje.
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ANGLAI SUDAUŽĖ 
NACIU KARO INS
TRUMENTU CENTRĄ

A 
ih

London, birž. 23.— Pla
tesnės žinios apie 700 Ang
lijos bombanešių žygį prieš 
Krefeldą, vakarinėje Vokie
tijoje, teigia, kad tas 170,- 
000 gyventojų miestas liko 
beveik sunaikintas. O jame 
buvo fabrikai taikiklių, ra
dijo prietaisų iš tolo nuro
dančių atskrendančius tal
kininkų lėktuvus, chemika
lų dirbyklos, aukštosios rū
šies plieno įmonės ir gele
žinkelių mazgas.

< J
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Angly Lakūnai Pavertė 
Mulheiipą į Ugnies Jūrą ■;

London, birž. 23.— Kokie 
600 iki 700 Anglijos bom
banešių šiandien iš ryto 
taip pleškino svarbųjį nacių 
karo pramonės centrą Mul- 
heimą, kad pavertė jį visą 
į liepsnojantį pragarą, kaip 
sako anglų lakūnai.

Mulheim-an-der Ruhr bu
vo 136,000 gyventojų mies
tas su geležinkelių mazgu 
ir su didžiuliais geležies, 
plieno ir motorų fabrikais, 
tik keletas mylių nuo Esse- 
no.

Berlyno radijas teigė, 
kad anglai taipgi bombar
davo artimąjį pramoninį 
Oberhausen miestą; sako, 
jog abiejose vietose anglų 
bombininkai padarė dikčiai 
nuostolių ir užmušė gana 
daug žmonių.

Iš žygio prieš Mulheimą 
nesugrįžo 35 anglų bomba
nešiai ir vienas lėktuvas ko
votojas.

)
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Youngstown, Ohio
žuvo J. Eizonas, Begelbė

damas Kitus
Kapralas Jonas Eizonąs, 

gelbėdamas žmones laike 
vandens išsiliejimo žuvo 
Oklahoma valstijoj. Jo kū
nas parvežtas į Youngs
town ir palaidotas birželio 
11 dieną. Jaunuolis buvo 
LDS 9-tos kuopos narys. Jo 
tėvai, broliai, seserys ir ki
ti giminės yra LDS ir kitų, 
pažangių organizacijų na
riai. Plačiau bus korespon
dencijų skyriuj.

P. Sodeikis.
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Kas Tuos Gandas Leidžia?
Pirmiau buvo Suomija, paskui Bulga

rija, paskui Rumunija, dabar Italija — 
tie patys gandai: jos nori ir jieško tai
kos; jos jieško progos pasiduoti Jungti
nėms Tautoms. Bet kiekvienam atsitiki
me paaiškėjo, jog tai melai, prasimany
mai, kažin keno sugalvoti ir paleisti. 
Ypatingai paskutiniai gandai apie Italiją 
žmonės sujaudino. Kas nors Londone 
prasižiojo, kad Italijos du oficialiai pa
siuntiniai pribuvę į Algiers tartis su ge
nerolu Eisenhower dėl taikos. Kelias 
dienas spauda tą melą skleidė. Tik užva
kar iš Algiers buvo oficialiai užginčyta, 
jog tai grynas prasimanymas.

Argi gali Suomija, Bulgarija, Rumu
nija ar Italija pasitraukti iš karo ir jieš- 
kot taikos? Negali, nes jos yra po Hit
lerio kurka. Nei viena jų neveikia savy- 
stoviai.

Tai ar nebus tie gandai iš Goebbelso 
propagandos biuro? Ar nebus jų tiks
las užmigdyti Jungtinių Tautų žmones? 
Tegul jie mano, kad Ašis jau krinka. Te
gul jie eina pasilsėti. Pavojaus nebėra. 
O Čia Hitleris riktuoja jėgą paskutiniam 
ir desperatiškam žygiui — dar 
bandyt laimėti karą, metant ant 
tyklių visas jėgas.

Tokių gandų reikia saugotis 
kioms iliuzijoms nepasiduoti.

kartą 
svars-

ir jo-

Mūsų Oro Jėgos Auga
War Production Board paskelbė, kad 

mūsų fabrikai pagamino 7,200 lėktuvų 
gegužės mėnesį, arba vienu tūkstančiu 
daugiau, kaip buvo pagaminta kovo mė
nesį. Be to, Boardas sako, birželio mė
nesį lėktuvų gamyba bus kur kas aukš
tesnė. Lėktuvų gamybos augimas, yra 
didelis ir sistematiškas.

O lėktuvai šiame kare, kaip dabar vi
si mato, lošia be galo svarbų vaidmenį. 
Kur tik kuri pusė užkariauja orą, laimi 
mūšį. Iš pradžios naciams taip sekėsi 
todėl, kad jie turėjo daug didesnę oro 
jėgą, negu jųjų oponentai. Dabar svars
tyklės nusviro Jungtinių Tautų pusėn. 
Visos Ašies šalys daikte nepagamina 
tiek lėktuvų, kiek vienos Jungtinės Val
stijos. O kur Sovietų Sąjungos ir Ang
lijos lėktuvų gamyba? Jos irgi paga
mina tūkstančius kas .’.menesis.

Afrikos mūšiuose lėktuvai parodė sa
vo vaidmenį. Kaip greitai Amerikos ir 
Anglijos oro jėgos nustelbė Vokietijos ir 
Italijos oro jėgas, žemės jėgos nebega
lėjo atsilaikyti. Užėmimas Italijos salų 
Viduržemio jūroje taip pat įrodė lėktuvų 
hėpavadudjamą vaidmenį šiame kare.

Tačiau būtų klaida oro jėgas perkai- 
huoti, kaip kad bando daryti tūli entu- 
žiastai. Lėktuvai negali užimti teritori
jos, okupuoti kraštą ir visai sunaikinti 
priešo karines jėgas. Tam darbui oro jė
gos gali tiktai padėti. Kad ir Afrikoje, 
žemės jėgos — infanterija ir artilerija— 
turėjo persiimti su priešu ir jojo jėgas 
sutriuškinti.

Nors šiandien Amerikos ir Anglijos 
oro jėgos daužo Ašies strateginius punk
tus ir gamybos centrus labai pasekmin
gai, tačiau nei Churchill, nei Rooseveltas 
nemano, kad to užteks išmušimui iš karo 
Italijos, arba sunaikinimui Hitlerio ka
ro mašinos. Turės būt atidarytas antras 
frontas Europoje. Turės Amerikos ir 
Anglijos armijos įsiveržti sausžemiu ir 
priešą nugalėti.

Aukščiausias Teismas Tarė: Ne
valia Atimt Iš Asmens Pilietybę 
dėl to, Kad Jis Yra Kamunistas!

Pereitą piHnadiėnį paškėlbtasis šalies 
Aukščiausiojo Teismo sprendimas, pa
darytas Williaiiio Šneidermano (Schnei
derman) pilietybės reikale yra laimėji
mas ne tik Šneidetmahui—tai laimėji
mas visiems Amerikos žmonėms, Ameri
kos demokratijai.

Mūsų žiniomis, bėgyje pastarųjų 10 
metų buvo atimta pilietybė eilei indivi
dualų, kuriuos kaltintojai surado buvus 
komunistais, kai jie patapo piliečiais. 
Jiems pilietybę atėmė žemesnieji fede- 
raliai teismai. Tačiau jų bylos, dėl vie
nos ar kitos priežasties, vis nepasiekė 
šalies Aukščiausiojo Teismo.

Bet štai iškyla Williamo Šneidermano 
byla, (iškilo ji 1939 metais).

William Šneidermanas gimė berods 
Ukrainoje. Kai jis buvo trijų metų am
žiaus, jo tėvai vyko Amerikon ir atsive
žė jaunąjį vaiką. Čia jis ėjo mokslus, 
čia jis suaugo su Amerikos žmonių gy
venimu. Paaugėjęs, jis įstojo į Jaunų
jų Darbininkų Sąjungą ir į Darbininkų 
Partiją, Komunistų Partijos pranokėją.

1927 metais, būdamas Partijos nariu, 
Šneidermanas patapo Jungtinių Valsti
jų piliečiu, gaudamas antrąsias popieras. 
Kai jis tas popieras gavo, jo niekas ne
klausė, ar jis priklauso Komunistų Par
tijai, nes tokio klausimo nebuvo (ir da
bar nėra) nei aplikacijoje. x

Po keletos metų William šneiderma
nas, savo darbštumu ir sugabumu, pa
siekė aukštą vietą darbininkų judėjime. 
Jis buvo Kalifornijos Komunistų Parti
jos sekretoriumi ir plačiai žinomu vei
kėju.

Tuomet reakcininkai pasimojo prieš jį 
‘ kovoti. 1939 metais prieš jį buvo už
vesta byla, kuria buvo reikalaujama at
imti jam pilietybę. Girdi, kai šneider
manas ėmėsi pilietines popieras, jis 
pasakęs, kad esąs komunistas!

Žemesnieji teismai nutarė' atimti 
Šneidermano pilietybę. Jis apeliavo į 
lies Aukščiausįjį Teismą.

Apie tai sužinojo republikonų lyderis, 
Wendell Willkie. Pastarasis stojo ginti 
Šneidermaną—ginti jį dėl to, kad Will
kie teisingai suprato didžiulę z to svarbą. 
Willkie pareiškė, kad šitoje byloje įeina 
didelis principas: jei Šneidermanui pilie
tybė būtų atimta, tuomet, einant tuo 
precedentu, nei vienas naturalizuotas J. 
V. pilietis nebūtų saugus; bet kada, bet 
kas galėtų prie bet kurio naturalizuoto 
piliečio, politiškai prikibti ir atimti jam 
pilietybę.

Na, ir Aukščiausias Tėismūs, penkiais 
balsais prieš tris, nūiarė, kad negalima 
atimti iš šnėideimario pilietybę tik dėl 
to, kad jis buvd Komunistų Partijos na
rys, kai pilietybę įgijo!

Štai, kame tas didžiulis Amerikos 
žmonių laimėjimas! Aukščiausias Teis
mas, padarydamas šį istorinį sprendimą, 
uždavė smūgį visiems reakcininkams, vi
siems, kurie manė įbauginti naturali- 
zuotus piliečius, kad jie negalėtų atvirai 
savo nuomonės pareikšti ir priklausyti 
tokiam judėjimui, kaip kbmunistinis.

Reikia tik pasveikinti šį istorinį Aukš
čiausiojo Teismo sprendimą.

Taipgi tenka pasveikinti ir Wendell 
Willkie, kuris daug prisidėjo prie šito 
sprendimo pravedimo.

Nuleis dabar savo nosis ir tūli lietu
viški reakcininkai. Toks Keleivis, toks 
Darbininkas ir visa eilė kitų laikraščių 
per metų eilę baugino lietuvius, skelb
dami, kad jie nieko bendro neturėtų su 
komunistais, nes, girdi, iš jų būsią at
imtos pilietybės,—panašiai, kaip Šnei
dermanui. Dabar jie turės užsičiaupti!

O laisvę, demokratiją mylintieji žmo
nės nepaprastai džiaugsis šiuo Aukš
čiausiojo Teismo sprendimu, pastipri
nančiu mūsų krašto demokratiją!
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vo kalbos dalį dėstymui, jog 
pasaulyj nėra tokios kariuo
menės, kuri nebūtų stiinu- 
šama. Jis tuo sakyte sakė 
Tarybų Sąjungos žmonėms 
ir visam pasauliui, kad ir 
vokiečiai bus sumušti. Šian
dien, po dviejų metų, aiš
kiau negu kada, pasirodo, 
kiek daug Stalinas prisidė
jo savo tuo mokymu prie 
laimėjimų. Šiandien pasiro
do, jog fašistinės Ašies ka
riuomenės bus sumuštos, 
sunaikintos. Jei tik greit 
bus atidarytas antrasis 
frontas, tai Hitlerio “nesu- 
mušamoji” armija būtų ga
lima sumušti dar šiemet.

O tuomet ne taip jau sun
ku bus galima apsidirbti ir 
su japoniškais banditais.

stų Partijos Nacionalis 
Komitetas buvo sušaukęs 
savo praplėstąjį suvažiavi
mą. Dalyvavo jame iš viso 
krašto komunistų vadai. Jie 
tarėsi dėl bendros krašte 
padėties, dėl Komunistų In
ternacionalo likvidavimo ir 
kitais klausimais.

Bet apie tąjį plenumą 
mažai tebuvo pastebėta 
spaudoje žinių. Dabar pra
nešama, kad visos smulk
menos apie tąjį plenumą ir 
jo tarimus bus sutalpintos 
žurnale “The Communist 
(už liepos mėn.), kuris ne
užilgo pasirodysiąs. 
Communist leidžia 
Komunistų Partija.

Taigi, kurie norite 
pažinti su tuo, 
nistų Partijos
kalbėjosi ir nutarė, įsigy- 
kit tąjį Communist nume
rį. Jis, sakoma, neužilgo iš
eisiąs iš spaudos.

nistų Internacionalo likvi- T 
davimo klausimo.

“Konferencijoj buvo nu
tarta šaukti suvažiavimą 
rugpjūčio 21-22 dienomis, 
kuriame bus išdirbta nauju 
politika ir platforma.

“Sunku dabar pasakyti, 
ką tas suvažiavimas iliitart, 
tačiau iš Tim Bucko pareiš
kimo matyti, kad bus bari- 
doma sujungti į vieną par
tiją visus komunistų šimpa- / 
tikus. Tim Buck pareiškė:

“ ‘Kad pilnai prisidėti 
prie kariškų pastangų; kad 
mūsų įtaka būtų jaučiama 
visose pastangose atsiekti 
numatytos tautinės politi
kos, visi komunistų politikos 
rėmėjai turi būti sujungti į 
vieną politinę partiją.’

“Sudarytas iniciatyvinis*-

i:

Armija

AR JAPONAI YRA 
NĖSUMUšAMI?

Čikagos lietuvių dienraš
tis Vilnis (iš birž. 19 d.) ra
šo: .

“Chicagos Tribūne įrodi
nėja, jog japonai taip fana
tiškai mušasi, kad juos la- 
bai-labai sunku apgalėti. 
Mikado ir Tojo armija pul
kininkui McCormickui išro
do, kaip tokia armija, ku
rią beveik negalima sumuš
ti. Tai jau visai panašu į tą 
žioplą mytą apie Hitlerio 
‘legionų’ begalinę stiprybę.

“Bet štai, vakar Associa
ted Press pranešė iš Chung
king©, kad begiu 40 dienų, 
mūšiuose Jangtze paupiais, 
chiriai užmušė ar sužeidė 
40,000 japonų.

“Japonai ėjo ant Chung
king©, užsidegę visu savo 
fanatizmu, o tas jų, maršas 
pasibaigė labai stambiu 
pralaimėjimu. Chinai įrodė, 
kad japonus galima apmuš
ti, o jeigu galima apmušti, 
tai galima ir sumuoti.

“Ar RaudomS-ji-
• nemušė japonus ties ežeru 
Hosan ir Mongolijoj ? Ar 
japonams neišpėrė kailį 
Guadalkanale ? Ar juos ne
išvijo iš Attu ? Ar mūsų oro 
ir jūros pajėgos neuždavė 
japonams galingų smūgių? 
Ar Australijai tebegręsia 
toks pavojus, koks gręsė 
pereitais metais ?

“Japonai pusėtinai apkul- 
dašyti. Jie, kaip ir Hitleris, 
tikėjosi lengvai laimėsią. 
Dabar jų vadai sako, kad 
kova bus sunki ir ilga.”

Taip, japonų kariuomenė 
yra sumušama, kaip ir 
kiekviena kariuomenė. Jei 
fašistinė Ašis, kuriai pri
klauso Japonija, būtų stip
resnė už Jungtines Tautas, 
tuomet, aišku, mažai belik
tų vilties ją sumušti, sunai
kinti. Bet gi ji nėra stipres
nė — Jungtinės Tautos vi
sais atžvilgiais yra stipres
nes. ;

Prieš du metus, iki Hitle
rio galvažudžiai nebuvo už
puolę Tarybų Sąjungą, ra
dosi tam tikrų “galvočių”, 
kurie skelbė, būk Hitlerio 
kariuomenė esanti nesumu- 
šama. Kai Hitleris užpuolė 
Tarybų Sąjungą, tai to 
krašto premjeras, Juozas 
Stalinas, paaukojo gerą sa-

E'arl 
kitko,

yra di-

KOMUNISTŲ VADAS 
APIE ŠNEIDERMANO

BYLĄ
Savo pareiškime, išleista

me tuojau po to, kai Aukš
čiausias Šalies Teismas pa
lankiai išsprendė Williamo 
Šneidermano bylą, Jungti
nių Valstijų Komunistų 
Partijos vadas, jos genera
linis sekretorius, 
B r o w d e r is , be 
šitaip pasakė:

“šis sprendimas
delis smūgis “komunizmo 
baubui” (bogey of Com
munism) — tai smūgis, pa
darytas ta pačia kryptimi, 
kaip paleidimas Komunistų 
Internacionalo, kad buvo 
smūgis tam baubui tarptau
tine plotme. Visi patrijotin- 
gieji Amerikos piliečiai pri
valo džiaugtis šiuo nuo
sprendžiu, nes jis paliečia 
ne vien tiktai komunis
tus. . .”
Browderis mano, jog da

bar daugelis žmonių turėtų 
išmesti iš savo galvos tas 
prietartis, kokias jie turė
jo prieš komunistus. Visi 
žmonės, nusistatę už karo 
laimėjimą, turėtų vienytis 
ir išvien kovoti prieš ben
drąjį priešą.

KUR GALIMA GAUTI 
ŽINIŲ APIE KOMUNIS
TŲ PARTIJOS PLENU

MO TARIMUS
Prieš kokią savaitę laiko 

Jungtinių Valstijų Komuni-1

komitetas, kuris apdirbs 
politinę liniją ir planus bū
simam suvažiavimui.” 
Tenka pastebėti, kad vi

soje eilėje Amerikos res
publikų dabar komunistai 
siekiasi nutiesti platesnėms 
politinėms darbininkų par
tijoms pagrindus. Kai kur 
gali būti taiĮ), jog kaires
nieji socijalistai susivienys 
su komunistais į bendrą 
partiją.

Nerėikia pamiršti ir to, 
kad daugelyje kraštų ko
munistai turėjo žmonėse 
kur kas daugiau įtakos, ne- 

To- gu jų narių skaičius rodė, 
ronte įvyko vadovaujančių Geriausiu tam pavyzdžiu y- 
komunistų konferencija, ku- ra Čile, 
rią sušaukė jų vadas Tim Uruguajus ir kitos rėS- 
Buck, apsvarstymui Komu- publikos.

The 
USA

susi- 
ką Komu- 
vadovybė

KĄ KANADOS KOMU
NISTAI DARYS?

Kanadiečių Liaudies Bal
sas (iš birž. 18 d.) įdėjo se
kamą įdomią žinią:

“Praejusj sekamdienį 
ronte įvyko ’

Meksika, Klubą,

PASTABOS
Karo Eiga

Talkininkų pasisekimai 
Tunisijoj ir užėmimas Ita
lijos salų; masinis bombar
davimas Vokietijos karinių 
įmonių iš oro—yra žygiai, 
kurie priduoda ūpo visoms 
pavergtoms tautoms ir de
mokratiniam pasauliui a- 
belnai.

Kiekvienas anti-fašistas 
seka tuos žygius dideliu su
sidomėjimu, bet tuo pačiu 
sykiu nekantriai laukia ir 
to taip daug kartų žadėto 
antrojo fronto Europoje, 
kuris turėjo būt atidarytas 
dar pereitais metais. Ko
dėl tas nebuvo padaryta pe
reitais metais; kas ir kaip 
tą žygį sutrukdė — mums 
buvo aiškinta vienaip ir ki-

| taip, girdėjome įvairių pa
siteisinimų ir pateisinimų 
ir, galų gale, oficialiai tapo 
suversta visa bėda ant “ne- 
prisirengimo”.

Šią pilę jokiu būdu nega
lėjau praryti. Buvau i ir 
esu tos< minties, jog btivd 
priežastis neatidarymo ant
rojo fronto pereitais me
tais grynai politinė, aeiti 
kuriai antro fronto nėra iki 
šiol. Ar toji politika pasi
keitė kiek geroj on pušŠn, 
trumpa ateitis parodys, ta- 
čiaus iki dabar ji pasilieka 
tokia pat supainiota, taip 
pat miglota, kaip ir pir
miau, kaip ir pereitais me
tais. Toji politika neįgudu
siam žmogui tiesiog neįma
noma suprasti kurlink ji 
veda. “Nesuprantama” tuo 
atžvilgiu, kad žodžiai, ku- j 
rie labai gražiai skamba iš J* 
lūpų valstybinių vyrų apie 
demokratiją, apie žūtbūtinę 
kovą- prieš fašizmą ii“ Lt, 
labai tankiai nieko bendro 
neturi su praktika. Pavyz
džiui, kad ir šioje šalyje, 
daug kalbama apie kovą 
prieš nacius, bet dar toli 
gražu nuo tikros kovos.

Taip vadinamose “augš- 
tose” sferose ir pačios val
džios organuose yra nema
žai žmonių, kurie net vie-' 
šai parodo simpatijų, fašiz
mui arba jo atstovėtas. Štai j 

keli iš daugelio pavyzdžių:
a) Paleidimas iš kalėjimo 

Jan Vai tino (Krebs), to aiš
kaus Gestapo agento, nega- 
Įima skaityti kova prieš fa
šizmą. b) Paleidimas iš ka
lėjimo Fritz Kuhno, nacių 
bundistų vado, irgi nėra 
pliusu kovai, c) Leidžiama 
liuosai skleisti nacių propa
gandą per laikraščius ii* at
akuoti geriausią talkiriiiikę 
—Sovietų Sąjungą, taip pat 
nėra patarnavimu demo
kratijai...

Manau, pakanka tų trijų 
pavyzdžių, kad suprasti po
litinį chaosą Ataėrikojė. Gi 
panašių kontradikcijų tik 
aklas gali nematyti.

Tad, iš šių faktų taės a
(Tąsa 5-mė pusi.)

H
■■

Niiotraiikoje matome (iš kaires i dešinę): USA laivyno sekret. padėjėjas Ralph Bard, N. 
Y. valstijos karo Boną pardavinėjimo štabo, narys Lewis Pierson, USA laivyno sekretorius 
Frank Knox, ir New Yorko miesto karo bonį piardavidėjirrio štabo narys Clarence Prit
chard. L. Pierson Įteikia sekretoriui Knox čekį vertės $81,000,000. Tai pinigai daugiausiai 
surinkti (už bonus) tarp ateivių. Lietuviai taipgi darbavosi tame vajuje ir sekretorius Knox 
višiems dėkoja už gerą, patrijotišką pasidarbavimą.
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Kur Link Eina Kongresas?
Vienos bėdos neužtenka — neužtenka 

krizės anglies gamyboje. Visam kraštui 
grūmoja naujas smūgis. Jis ateina iš 
Jungtinių Valstijų Kongreso. Ten, ma
tyt, susidarė reakcinis bendras frontas, 
kuris ant žūt-būt pasimojęs sugriauti vi
są prezidento Roosevelto ekonominę pro
gramą. Atstovų Bute jis jau laimėjo. Ga
li laimėti ir Senate...

Atstovų Būto dauguma nutarė su
griauti visą Office of Price Administra
tion veiklą. Jisai ntitarė sunaikinti kai
nų kontrolės sistemą. Jis pasisakė prieš 
teikimą subsidijų dėl numušimo kainų.

O kad palaikyti mases nežinėjė, tai

tuo patim kartu Atstovų Butas nutarė 
panaikinti Office of War Infdrtaatioh 
namihį skyrių. 0 ta įstaiga veikia gerai. 
Jihąi aprūpina spaudą žibiomis apie ka
ro eigą ir apie padėtį šalyje. Tam jinai 
panaudoja ir radiją ir kitas informacijų

suteikimo priemonės.
Rooseveltas kovoja desperatiškai prieš 

šitą suokalbį. Jis bando surasti Senate 
daugumą prieš Atstovų Buto pasimoji- 
riiiis. Ar tas jam pavyks? Greita ateitis 
parodys. *



UŽ LIETUVOS LAISVI
Mūsų Tautos Išdavikas LAIŠKAI

Petras Kubiliūnas

Lietuviško Sviesto

arnams

Paaiškinimas

viams

Lietuvaitės Donorės

Vakaruose Mūs Namai

Tarybų Lietuva

Liudas Gira

isšigimė- 
Kubiliū

Susitiksim tam kely 
Piktą vokietį—fašistą.

Frances Pakalniškiene, 
Pundelių Vajaus Komiteto. Iždininkė

Ir eilinių ir vadų 
Žingsniai spartūs 

vienas du!

lio.” *
Milijoninės sumos, paža

dai ir provokacijos padėjo 
jiems beveik visuose kraš
tuose, jų tarpe ir Lietuvo
je, susirasti tautos išdavi-

suciupo sį nacių zva

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

Nesiduokime Apgauna 
mi ir Įbauginami

Vakaruose mūs namai, 
Vakaruosna mūsų kelias! 
Jau pulkai į žygį kelias. 
Priešaky vadai.—Ramiai!

Dėl Skelbimo Aukotojų 
Vardų

suruošė pučą. Tačiau, jei 
Kubiliūnui pavyko iš vo
kiečių paimti pinigus ir 
įsigyti lobius, tai pučo įvyk
dyti jam nepavyko. Vietoje 
hitlerinio vietininko Lietu
voje, jis gavo atsisėsti sun
kiųjų darbų kalėj iman.

Kaip ir tinka 
liui ir bailiui.

Telegrafu ir paštu Tary
bų Lietuvos piliečiai siunčia 
lėšas būsimajai plieninių 
sakalų eskadrilei, kuri ug
ningomis raidėmis, šau-

Vokiečiai terioja mūsų 
kraštą/ atiminėja iš valstie
čių žemės ūkio produktus. 
Tam reikia padaryti galą. 
Vokiečiai nori mūsų svies
to? Tegauna jie lietuviškų 
kulkų! St. Vaitkūnas.

Per savo gausias agentū
ras buvusioje tautininkų 
valdomoje Lietuvoje, hitle
riniai grobikai pradėjo iš
davikų, šnipų verbavimo 
darbą, ir vienas iš pirmųjų 
mūsų tautos išgamų, niek
šiškai parsidavusių priešui 
už judošišką grašį, buvo 
generolas Petras Kubiliū
nas, tuomet užėmęs genera
linio kariuomenės štabo vir
šininko vietą.

Hitlerininkai tikėjosi, kad 
pardavęs savo tautą, Kubi
liūnas, užėmęs labai atsa
kingą vietą, pajėgs įgyven
dinti hitlerininkų planus— 
parduoti Lietuvą vokie
čiams. Už sutikimą bendra
darbiauti, Kubiliūnui vokie
čiai davė avansu gniužtą 
pinigų, už kuriuos jis įsi
gijo dvarą ir kurių dalį jis 
padovanojo savo giminėms, 
kad ir tie ūkius įsigytų.

Berlyno įsakytas, išdavi
kas Kibiliūnas 1934 metais

Draugui Bimbai.
Gerbiamas drauge! Daug 

dabar yra kalbama apie

Šioje didžioje talkoje 
nieks nenori atsilikti. Visi 
atsimena, kaip laisvąją, lai
mingąją Tarybų Lietuvą iš
tiko pirmieji vokiškųjų 
maitvanagių smūgiai iš oro, 
kaip fašistiniai lakūnai šal
tai ir apgalvotai žudė mūsų 
žmonas ir vaikus, mūsų se* 
nūs tėvus. Dabar diena iš 
dienos vokiečiai vis stipriau 
jaučia tarybinės aviacijos 
smūgius. O eskadrilė, ne
šiojanti mūsų respublikos 
vardą, keršys hitlerinin
kams už visas jų surengtas 
mūsų krašte klaikias žudy
nes. Tas kerštas bus rūstus 
ir teisingas. Kiekvienas, 
kas įneša lėšas eskadrilei 
statyti, padaro tą kerštą 
dar galingesniu.

Keršydami ir naikindami 
plėšriuosius okupantus ski- 
namės kelią į Lietuvą.

pasiruošęs pašalinti. Jis ė- 
mė rašyti malonės prašymą 
po prašymo, žadėdamas 
Smetonai būti ištikimiausiu 
jo tarnu. Kad labiau įsiteik
tų Smetonai, Kubiliūnas 
kalėjime pasisamdė grafo
maną, kuriam užsisakė pa
rašyti Smetoną garbinantį 
romaną. Romaną Kubiliū
nas išleido savo lėšomis, už
dėjo savo pavardės inicia
lus ir pasiuntė Smetonai. Ši 
paskutinė išdaviko priemo
nė paveikė Smetoną: Kubi
liūnas išsipirko iš kalėjimo.

* Atsidūręs laisvėje, Kubi
liūnas tuoj suėjo į kontak
tą su hitlerininkais ir vėl 
pradėjo Lietuvai pragaiš
tingą darbą.

Ir štai, 1941 metų birže
lio mėn. 22 d. vokiečiai įsi
veržė į Lietuvą. Tučtuojau 
jie susirado savo nupirktąjį 
tarną ir davė jam plačią 
veikimo dirvą: padėti vo
kiečiams apiplėšti Lietuvą, 
nutautinti lietuvius, nai
kinti visus pasipriešinan
čius fašistiniam terorui ir 
smurtui. Nors hitlerininkai 
ir visaip stengiasi atvaiz
duoti savo tarną Kubiliūną, 
kaip “didvyrį”, bet lietuvių 
tauta Kubiliūno asmenyje 
mato tik niekšišką, šlykš
tų išdaviką, kuris už pini
gus padėjo vokiečiams iš-

BE 100%
WITH YOUR

Pereitą pavasarį vokiški 
okupantai reikalavo iš val
stiečių apsėti juo didesnius 
javų plotus, nors jie sėjai, 
be įvairiausių “ūkiškų pa
tarimų,” nieko nedavė. Vo
kiški okupantai apgaulin
gai tvirtino, jog tas derlius 
teksiąs valstiečiams. O nu
ėmus derlių, iš valstiečio, 
anot lietuvių priežodžio, lu
pami devyni kailiai: atima
mi' grūdai, dar daugiau 
verčiamas valstietis statyti 
pieno, mėsos. Valstietis

Ateitis vertins kiekvieną 
lietuvį pagal tai, kaip jis 
kovojo prieš hitlerinius 
okupantus. Besimokantis 
Lietuvos jaunimas galės 
drąsiai pažiūrėti tautai į 
akis — jis buvo pirmose 
kovotojų eilėse.

VI. Mozūriūnas.

mais žygiais jrasys musų 
respublikos vardą į didvy
riškų Tėvynės karo oro ko
vų istoriją. .Žmonės atiduo
da tam reikalui savo san
taupas, savo uždarbį, nes 
žino, kad stalininės aviaci
jos sparnams augant augs 
ir Pergalės sparnai, kad 
kiekvieno naujo tarybinio 
lėktuvo išskridimas artina 
didžią Lietuvos žemės išva
davimo valandą.

Iš tolimojo Novosibirsko 
drg. Banaitis Vladas tele
grafuoja:

“Siunčiu 15,000 rublių 
Tarybų Lietuvos eskadrilei. 
Tegul neša nauji lėktuvai 
mirtį okupantams, atgimi
mą ir laisvę Lietuvai.”

Nusipelniusi LTSR artis
tė draugė Aleksandra Staš- 
kevičiūtė, įnešdama 3000 
rublių Tarybų Lietuvos es
kadrilei, pareiškė:

— Aš jau dabar galvoju 
apie tai, kaip tos eskadri
lės lėktuvai pasirodys virš 
Nemuno ir Neries krantu, 
kaip per hitlerinio teroro ir 
bado išvargintus Lietuvos

Norėdami užgrobti visą 
pasaulį, hitlerininkai nuo 
pat pirmųjų savo įsiviešpa
tavimo Vokietijoje dienų 
milijonus pinigų metė į už
sienį, kad ten pasisamdytų 
reikalingų žmonių savo tik
slams.

Senas priežodis sako:

Lietuvos Jaunimas 
Vokiečiam Nebernaus

Mūs durtuvai smeigs 
kiaurai,

Mūsų kulkos taiko tiesiai. 
Daugelį ten jų patiesim! 
Atsilyginsim geraį!
Ir eilinių ir vadų
Rankos tvirtos—vienas du!

nas, sėdėdamas kalėjime, 
tiesiog pilvu pradėjo 
šliaužioti prieš Smetoną, 
kurį jis, vokiečių įsaky
tas, kiek anksčiau buvo

“Rytų erdvės sviestas, sū
ris, kiaušiniai, kumpis!” 
“Marmelado ir konservų, 
makaronų ir pieno apdirbi
mo fabrikai!” — apsiputo
damas šaukė Hitleris ir 
skaičiavo, kiek lobio vokie
čiai galės išgabenti iš “Ry
tų erdvės,” taigi ir iš Lie
tuvos. Tačiau Hitleris savo 
kalboje (p. m. spalio mėn. 
4 d.) nepaminėjo, kad toje 
Lietuvoje, kurioje buvo 
tiek sviesto ir kumpio, gy
vena žmonės, kad tie žmo
nės turi valgyti ir, svar
biausia, kad tą sviestą ir tt. 
pagamina lietuviai. O jeigu 
jie jį pagamina — tai tas 
sviestas turi tekti lietu-

Bus ten mūšiai dideli!
Bet eilinių ir vadų 
Širdys narsios — 

vienas du!

Du Raudonosios Armijos kovūnai-kazokai, eidami žvalgų pareigas fronte, 
dabar ji veda nelaisvėn.

1000 rublių gauta eskad
rilei iš drg. Jendrichovskio, 
iš Kuibyševo.

2000 rublių yra atsiųsta 
drg. Kučinsko. Jis rašo:

Pundelius siųskite Punde
lių Vajaus Komitetui, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Nieko ant jų nereikia 
rašyti. Komitetas peržiūri 
kiekvieną pundelį, surašo 
daiktus, iš kurių jis susi
deda ir tą surašą užlipdo 
ant pundelio, taip pat var
dą, pavardę ir adresą jojo 
siuntėjo bei aukotojo. Pas
kui tuos pundelius sudedam 
į didelius medinius baksus, 
užkalame ir perduodame 
Sovietų Sąjungos generali
niam konsulatui dėl per
siuntimo. Tie siuntiniai ei
na nuo Lietuvių Pundelių 
Vajaus Komiteto kaip ame
rikiečiu dovanos lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietu
viams vaikučiams Sovietų 
Sąjungoje. Tie pundeliai te
nai ir bus išdalinti tiktai 
lietuviams. Tuomi rūpinsis 
Tarybų Lietuvos Vyriausy
bė su Justu Paleckiu pryša- 
kyje. Ta visa vyriausybė 
veikia Maskvoje.

Kuriem kovotojams bei 
vaikučiams kurių amerikie
čių dovanos pateks, mes ne
žinome. Tačiau mes tikimės, 
kad gavusieji dovanas at
siųs savo geradariams pa
dėkos laiškus, jeigu tiktai 
karo sąlygos leis. Labai ge
rai daro tie, kurie aukoda
mi pundelius bei stambes
nes sumas tam pačiam tik
slui, parašo ir laiškučius. 
Tie laiškai teks tiems pa
tiems raudonarmiečiams bei 
vaikučiams, kuriems teks 
tie pundeliai bei Komiteto 
supirktos dovanos už gau
tas aukas.

Vokiškiesiems fašistams 
užgrobus Lietuvą, dalis lie
tuviškos moksleivijos, kad 
ir sunkiose sąlygose, vis tik 
manė galėsianti tęsti mok
slą. Mūsų jaunimas žinojo, 
kad prieš tamsias vokiečių 
fašistų jėgas išstojo greta 
Tarybų Sąjungos jos didie
ji demokratiniai sąjungi
ninkai ir kad hitlerinė Vo
kietija yra pasmerkta žūti. 
Įsitikinę laisvos, savaran
kiškos Lietuvos respublikos 
atstatymu, jie stengėsi per 
sunkų okupacijos laikotar
pi įsigyti žinių, kad vėliau 
jas panaudojus tėvynės at
statymo darbe.

Bet vokiškųjų okupantų 
ir lietuviškųjų judošių dar
bai labai greitai visiems 
parodė, kad jaunimo viltys 
tęsti mokslą neturi jokio 
pagrindo.

Lietuvos jaunimo duobka
sio Paukščio išleistas po
tvarkis apie abiturijientų 
išvežimą į darbo tarnybą iš 
naujo tai patvirtino. Po
tvarkyje aiškiai pasakyta: 
“Kas nėra atlikęs darbo 
tarnybos, tas negali gauti 
tarnybos arba stoti į kokią 
nors mokslo įstaigą.”

Pirma, šiuo potvarkiu hit
lerininkai atėmė Lietuvos 
jaunimui teisę į mokslą. 
Antra, visus abiturijientus 
nutarė išvežti ų Vokietijos 
karo pramonę vergais arba 
arti vokiškų baronų lau
kus.

Štai kaip pasityčiojo hit
leriniai okupantai iš lietu
viškosios moksleivijos.

Tuščios pastangos! Lietu
vis jaunuolis niekada ne
bernavo vokiečiams, o juo 
labiau jis nebernaus jų 
šlykščioms išperoms — fa
šistams. Kelias į mokslą 
atimtas. Taigi — liko kova 
už mūsų tautos laisvę, už 
jaunimo ateitį, už mokslą. 
Tūkstančiai geriausių mū
sų krašto žmonių yra susi
spietę į partizanų būrius ir 
kovoja prieš fašistus. Į 
partizanus stos ir abituri- 
jientai, nes tai vienintelis 
kelias tarnauti savo tėvy
nei Lietuvai. ____ __

Ne vienas Raudonosios 
Armijos karys bus dėkin
gas už gyvybės išgelbėjimą 
mūsų lietuvaitėms dono
rėms. Gražų pavyzdį rodo 
dvi komjaunuolės: Vilčins- 
kaitė G. ir ševelovičiūtė F. 
reguliariai, kiekvieną mė
nesį atiduodamos savo 
kraują — karių gydymui. 
Jos nelieka skolingos tėvy
nei tokią sunkią valandą, 
nes jų atiduodamas kraujas 
išgelbsti nuo mirties ne vie
ną didvyrį, kuris gina mū
sų tėvynę. Donorė Vilčins- 
kaitė sako: “Aš mielai ati
duočiau visą savo kraują, 
kad tik greičiau, kad grei
čiau sumuštų, išnaikintų 
niekšus vokiečius, kurie 
kankina mano tėvus, bro
lius, engia mano brangią 
Lietuvą.”

Garbė mūsų lietuvaitėms 
— donorėms.

Jau pradeda grįžti pasveikinimų rinkimo blankos. Kai 
kurie draugai bei draugės yra gražiai pasidarbavę ir 
pririnkę pilnas blankas. Jiems labai širdingai ačiū už 
pasidarbavimą. Prašome visų, gavusiųjų blankas, tuojau 
pasidarbuoti. Nenorime, kad tas pasveikinimų rinkimas 
nusitęstų labai ilgai.

1 X.
Daugiausia nesusipartimų turime su skelbimu aukoto

jų vardų. Pasveikinimų rinkėjai nori ir prašo, kad auko
tojų vardai būtų paskelbti spaudoje. MEes taip ir stengsi
mės padaryti, tėmykite iždininkės finansinius raportus 
Laisvėje ir Vilnyje. Tuose pranešimuose tilps visų svei
kintojų - aukotojų vardai, jeigu jie pirmiau nebus tilpę 
*šiaip korespondencijose. Dažnai patys draiigai nukopi
juoja nuo blankų vardus ir įdeda į korespondencijas. 
Tada jau nebeapsimoka iždininkės raporte vėl tuos pa
čius vardus skelbti ir eikvoti laikraštyje vietą. Tokiuose 
atsitikimuose bus paskelbta tiktai rinkėjų pavardės ir 
sumos aukų.

žudyti tūkstančius Lietuvos 
sūnų ir dukrų ir kuris pasi
ruošęs dar 10 kartų parduo
ti savo tėvynę.

Kol kas Kubiliūnas dar 
šėlsta. Jis, tas ištikimas fa
šistų šuo, dar tebepadeda 
okupantams išvežti mūsų 
duoną, iškirsti mūsų miš
kus, išplėšti iš Lietuvos gy
ventojų metalą. Jis dar te
bevadovauja lietuvių darbi
ninkų siuntinimui į Vokie
tiją katorginiams darbams 
ir pražūčiai. Bet nebeil
gai dar šėls Kubiliūnas. At
eis valanda, kai šis išdavi
kas turės atsakyti už savo 
niekšiškus nusikaltimus. Ir 
jo nebeišgelbės nė jo labin
toj ai hitlerininkai, kurie 

jau greit dums iš Lietuvos. 
Visur jį pasieks teisinga 
liaudies keršto ranka.

Mūsų tautos išgamos ir 
išdaviko Petro Kubiliūno 
laukia išgamos ir išdaviko 
likimas — mirtis!

J. Šimkus

“Tegul vokiečiai pajunta 
trigubą lietuvišką smūgį,— 
fronte iš lietuviško Raudo
nosios Armijos junginio, 
užnugaryje — iš mūsų par
tizanų, ore—iš Tarybų Lie
tuvos eskadrilės.”

1500 rublių įnešė eskadri
lės statybai drg. Didžiulis.

Kuibyševe vos per kelias 
dienas esantieji ten evakuo
tieji LTSR piliečiai surin
ko eskadrilei 8500 rublių. 
Draugė Kleinerienė įnešė 
1000 rublių, po 500 rublių 
įnešė drg. Damskis ir Vil
džiūnienė. Lėšų plaukia vis 
daugiau.

Taip pat sparčiai eina lė
šų rinkimas eskadrilei Pen- 
zoje, Ufoje.

jungos, bet niekur dar ne
pastebėjau, kaip tuos pun
delius užantrašuoti.

Padėkim sau, aš sudariau 
du pundeliu — vieną ber
niukui, kitą mergaitei. Ir aš 
norėčiau, kad tie pundeliai 
patektų lietuviam, nes aš 
parašiau ir po lietuvišką 
laišką. Tai kaip aš turėčiau 
ant tų pundelių užrašyti?

Aš manau, kad tas bus 
daugeliui žingeidu, tai 
negalėtumėte pranęšti 
Laisvę ?

Draugiškai,
P. Repecka

Inglewood, Calif,

enis, Birž. 24, 1943

kaimus ir miestus pasklis 
žinia apie tuos oro svečius. 
Kokiu džiaugsmu ten bus 
sutiktas kiekvienas smūgis, 
jų suduodamas vokiškiems 
okupantams. Ir tos eskadri
lės propelerių gaudimas 
Lietuvos žmonėms skambės 
kaip artėjančio laisvės pa
vasario giesmė.

Eskadrilei statyti atsiun
tė 1000 rublių iš Kirovo 
miesto draugė Vasiliauskai-

Jau kadai ten laukia mūs! 
Darbininkai ir arėjai 
Ir akis jau pražiūrėjo, 
Bene grįžtam į namus.
Ir eilinių ir vadų 
Laukia broliai—vienas du!

Už vargus ir skriaudas, 
Už mūs mylimųjų kraują- 
Atmokėsim niekšų gaujai 
Jie pakauks mum— 

Was ist das?!
Ir eilinių ir vadų 
Širdys rūsčios—vienas du

kos, be degtukų, be pasagų, 
be vinies. Tatai pripažįsta 
net šlykščiausias Lietuvos 
budelis Rentelnas.

Nedaugelis valstiečių, ku
rie pavasarį dar tikėjo hit
lerininkų apgaule dėl sėjos, 
— ir tie šiandien įsitikino, 
kad vokiškas grobikas yra 
žiaurus, nenumaldomas, 
kad tolimesnė hitlerinė oku
pacija reiškia valstiečių 
apkrovimą nepakeliamo
mis, vis didesnėmis duoklė
mis, reiškia valstiečių .že
mių atėmimą už tų nepake
liamų duoklių nepildymą. 
O atimti iš mūsų valstiečių 
žemę—yra pagrindinis vo
kiškų grobikų tikslas. Ir jie 
tatai atvirai skelbia.

Per daug prisikentėjo mū
sų tauta nuo okupantų sau
valės. Nėra nei vieno vals
tiečio, kuris nebūtų paty
ręs, ką reiškia vokiečių 
viešpatavimas. Nesiduoki
me daugiau jų apgaunami 
ir įbauginami. Mūsų kraš
to pavergėjai Lietuvoje ne
turi gauti nei vieno grūdo, 
nei vieno kailio, nei gramo 
mėsos, nei lašo pieno! Lie
tuvoje turi badauti ne šei
mininkas lietuvis, bet įsi
veržėliai vokiečiai! O nepil
dyti užkrautų duoklių, slėp
ti savo turtą taip, kaip 
valstiečiai tą turtą slėpė 
nuo vokiškųjų okupantų 
1914—1918 metais, reiškia 
padėti tūkstančiams ir de
šimtims tūkstančių mūsų 
kovojančių patriotų, reiš
kia priartinti hitlerinės 
Vokietijos galutinį sutriuš
kinimą.

Lietuvos valstiečiui tėra 
vienas kelias — tai kova. 
Tiktai per griežtą kovą val
stietis išsaugos savo grūdą, 
savo arklį, savo karvutę ir 
išplėš savo žemę iš vokiškų
jų kolonizatorių nagų.

A. Liepsnonis.
(Iš “Už Tarybų Lietuvą”)
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(Tąsa)
Aš taipogi matydavau, kad, nors nau

ja knyga ir nepatikdavo prasčiokui, jis 
žiūrėdavo į ją su pagarba, atsargiai ją 
paliesdamas, tarytum knyga galėtų, 
kaip paukštė, išskristi iš jo rankų. Tai 
matyti būdavo labai malonu, nes ir man 
knyga — stebuklas, joje paslėpta ją pa
rašiusio dūšia; atvertęs knygą, aš išlais
vinu tą dūšią, ir ji paslaptingai su ma
nim kalba.

Labai dažnai seneliai ir senutės atneš
davo parduoti senybines, dar prieš Ni- 
koną spausdintas knygas arba tokių 
knygų nuorašus, gražiai Irgizo ir Ker- 
ženco vienuolių nurašytus; netaisytus 
Šventųjų Gyvenimus; senoviškos tapy
bos šventųjų paveikslus, pajūry liedin- 
tus kryžius, sidabrinius kaušus, Mas
kvos kunigaikščių dovanotus smuklinin
kams; visos tokios prekės būdavo siūlo
mos paslaptingai, žvalgantis, iš po 
skverno.

Ir maniškis pardavėjas ir mūsų kai
mynas labai akyliai sekdavo tokius žmo
nes, stengdamies vienas iš kito paveržti; 
pirkdami senobinius daiktus už rublius 
ir dešimtis rublių, jie parduodavo juos 
mugėse turtingiems sentikiams už šim
tus.

Pardavėjas mokydavo mane:
— Tu sek šiuos miškinius, šiuos raga

nius, akis išvertęs sek! Jie su savim lai
mę atneša.

Kai ateidavo žmogus su tokiomis pre
kėmis, pardavėjas liepdavo man pašauk
ti senelį Petrą Vasiljevičių, knygų, pa
veikslų ir visokių kitokių senobinių daik
tų žinovą.

Tai buvo aukštas senis, su ilga, kaip 
Vosyliaus Palaimintojo, barzda, su pro
tingomis akimis maloniame veide. Vie
nos jo kojos pėda buvo nukirsta, jis 
vaikščiodavo šlubčiodamas, su ilga lazda 
rankoje, žiemą ir vasarą, plonai apsivil
kęs, su aksomine, panašia į randelį, ke
pure. Žvalus, tiesus, jis, įeidamas į krau
tuvę, nuleisdavo pečius, sulenkdavo nu
garą, tyliai dejuodavo, dažnai žegnoda
vosi dviem pirštais ir nuolat murmėdavo 

i maldas ir psalmes. Šitas dievobaimingu
mas ir senatvė versdavo tikėti juo.

— Kokios painiavos čia pas jus? — 
klausdavo senis.

— Štai paveikslas parduodamas, at
nešė žmogus, sako — paveikslas Stro- 
ganovų darbo.

—Kaip?
— Stroganovų.
— Aha... Blogai begirdžiu, uždengė 

Viešpats ausis nuo nikoniškos kalbos 
šlykštybių...

Nusiėmęs kepurę, jis laiko paveikslą 
gulsčiai, žiūri į jį išilgai, iš šono, tiesiog, 
žiūri į šakelę lentoje, prisimerkdamas ir 
niurnėdamas:

— Nikono sekėjai, bedieviai, pastebė
ję, kaip mes esame pamėgę senovišką 
čiuinumą, — jie, velnio pamokyti, grie
bėsi visokių falšų, dabar jau ir šventuo
sius paveikslus gudriai pamėgdžioja, oi, 
gudriai! Iš karto pažvelgus, paveikslas 
tikrai atrodo, lyg jis būtų Stroganovų 
arba Ustiugo tapybos, arba ir — Suz- 
dalės, na, o įsižiūrėk vidujine akimi — 
falša!

Jeigu jis sako “falša,” vadinas — pa- 
\ veikslas brangus, retenybė. Ištisa eilė 
p sutartų išsireiškimų nurodo pardavėjui, 

kiek galima duoti už paveikslą, už kny
gą; aš žinau, kad žodžiai “liūdesys ir 
sielvartas” reiškia — dešimtį rublių, 
“Nikonas — tigras” — dvidešimt pen
kis; man gėda žiūrėti, kaip apgaudinėja 
žmogų, bet vikrus senio žaidimas domi- 

į® na mane.
— Nikono sekėjai, juodi Nikono — 

tigro vaikai, viską gali su kipšo pagal
ba padaryti, — štai viskas, tarytum, ti
kra, viskas, tarytum, viena ranka tapy
ta, o įsižiūrėk į veidą — ne ta tapyba, 
ne ta! Senieji tapytojai, kaip Simonas 
Ušakovas, — kad ir jis eretikas buvo, — 
patys viską, viską darydavo, o dabarti- 
niai;šlykštūs žmogeliai to padaryti nega
li! Seniau šventųjų paveikslų tapyba bu
vo šventas dalykas, o dabar—tiktai dai
lė, daugiau nieko, Dievaž!

Pagaliau, jis atsargiai deda paveikslą 
ant stalo ir, užsidėjęs kepurę, sako:

— Nuodėmės.
Tas reiškia — pirk!
Paskandintas saldžių žodžių srovėje, 

nustebintas senio išmanymu, žmogus su 
į ! pagarba klausia:

— Ką pasakysi, gerbiamasis, apie pa
veikslą?

— Paveikslas — nikoniško darbo.
— Negali būti! Prieš jį tėvai, tėvų tė

vai meldėsi...
— O Nikonas bus anksčiau tavo tėvų 

gyvenęs.
Senis prineša paveikslą jam prie vei

do ir jau griežtai įtikinėja:
— Tu žiūrėk, koks čia linksmumas, 

argi čia šventasis paveikslas? Čia—taip 
sau paveikslas, akla dailė, nikoniškas 
žaidimas, — šitame dalyke dvasios nė
ra! Argi aš netiesą kalbėčiau? Aš — 
žmogus senas, už teisybę persekiojamas, 
greit jau man reiks pas Dievą keliauti, 
kreivai kalbėti — man nėra ko!

Jis išeina iš krautuvės visiškai nusil
pęs ir užsigavęs dėlei nepasitikėjimo jo 
įvertinimu. Pardavėjas moka už paveik
slą keletą rublių, žmogus išeina, žemai 
lenkdamasis seneliui; mane siunčia at
nešti virinto vandens arbatai; sugrįžęs, 
aš atrandu senelį žvalų, linksmą; mei
liai žiūrėdamas pirkinį, jis moko parda
vėją:

— žiūrėk: paveikslas — rūstus, tapy
tas gerai, dievobaimingai, žmoniška — 
atmesta ...

— O kieno tapyba? — klausia parda
vėjas, pasišokėdamas į džiaugsmo.

— Tas tau anksti žinoti.
— O kiek duos žinovai?
—To aš nežinau. Duok, vienam-kitam 

parodysiu... O jeigu parduosiu, — tau 
pusė šimto, o ką gausiu viršaus — man!

— Ak...
— O tu nedūsauk...
Jie geria arbatą, begėdiškai dereda- 

mies, žiūrėdami vienas į kitą žulikų aki
mis. Pardavėjas visiškai senio rankose, 
tas aišku; o kai senis išeis, jis man pa
sakys :

— Tu, žiūrėk, neplepėk šeimininkei 
apie šį pirkinį!'

Susitarus dėl paveikslo pardavimo, 
pardavėjas klausia:

— O kas naujo girdėti mieste?
Paglostęs barzdą pageltusia ranka, 

senis pasakoja apie turtingų pirklių gy
venimą: apie pasisekimus prekyboje, 
apie lėbavimus, apie ligas, vestuves, apie 
žmonų ir vyrų neištikimybę. Jis kepa 
šiuos riebius pasakojimus greitai ir vik
riai, kaip gera virėja blynus, ir aplaisto 
juos šnypščiančiu juoku. Apvalus par
davėjo veidas kaista iš pavydo ir pasi
gardžiavimo, akys rodo svajingą nuotai
ką; dūsaudamas, jis graudžiai kalba:

— Gyvena žmonės! O aš šitai...
— Kiekvienam savo likimas, — skam

ba senelio balsas. — Vienam likimą an
gelai kala sidabriniais plaktukais, o ki
tam — kipšas kirvio pentimi...

Šitas tvirtas, diržingas senis visa ži
no — visą miesto gyvenimą, visas pirk
lių, valdininkų, popų ir miesčionių pas
laptis. Jis akylas, kaip grobuonis paukš
tis, jame sumišę kažkas vilkiška ir la- 
piška. Aš visuomet noriu jį užpykdyti, 
bet jis žiūri į mane iš tolo ir lyg per rū
ką. Man atrodo, kad jis apsuptas bedug
ne tuštuma; jeigu prieitumei prie jo ar
čiau — kažur prasmegtumei. Ir aš jau
čiu, kad jame yra kažkas gimininga peč- 
kuriui Šumovui.

Nors pardavėjas akyse ir už akių gar- 
siuojasi jo protu, bet užeina minutės, 
kada jis taipgi, kaip ir aš, nori užpykdy- 

* ti, nuskausti senį.
— O juk tu apgavikas, — staiga iš

rėžia jis, vaidingai žiūrėdamas į senio 
veidą.

Senis, tingiai šaipydamasis, atsilie
pia :

— Vienas Viešpats be apgaulės; o 
mes — tarp kvailių gyvename; jeigu 
kvailio neapgautumei — kokia iš jo nau
da?

Pardavėjas karščiuojasi:
— Ne visi prasčiokai—kvailiai, juk ir 

pirkliai iš tų pačių prasčiokų paeina!
— Mes negi apie pirklius kalbame. 

Kvailiai nebūna žulikais. Kvailys — 
šventas, jo smegenys miega...

Senis kalba vis labiau sutingęs, ir tas 
labai erzina. Man atrodo, kad jis stovi 
ant kupsto, o aplink jį — liūnas. Užpyk
dyti jo negalima, jo nepasiekia ’ pyktis 
arba jis moka pyktį giliai paslėpti.

Bet dažnai atsitikdavo, kad jis pats 
imdavo kibti prie manęs — prisikiš, bū
davo, ir, šaipydamasis, klausia:

(Bus daugiau)

Dover-Foxcroft, Me
Mirtis ir Gelbėtoją Pagavo

Čia yra apie 20 šeimynų lie
tuvių — vieni gyvena mieste
lyje ir dirba dirbtuvėse. O ke
letas šeimynų turi įsigiję sa
vas ūkės ir taip, žemę ardami 
bei karves melždami gyveni
mą daro.

Bet veikimas dėl progreso 
čia apsnūdęs. Jau didžiuma 
gana apsenę ir prie veikimo 
nerangūs, žinoma, tai tik ap
sileidimas — jaunų, ir senų. . .

Dar reikia priminti ir tą 
įvykį. Birželio 15 d., dvi jau
nos mergaitės M. Finley 13 
metų ir M. Menendez, 14 
metų Piscataquis upėj prigėrė. 
Negyvėlės taip kietai viena ki
tą apsikabinę rankutėmis dug
ne gulėjo. Matyt, Marilyn pra
dėjo skęsti, o jos draugė Mar- 
quita bandė gelbėti ir taip abi 
vanduo “prarijo”... Einant 
maudytis reikia prisilaikyti at
sargumo ...

Farmerys.

Jei pirksi bonus — mum* ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

BOSTONO 
APYLINKĖJE 
Dienraščio Laisvės Naudai 

Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni

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

ROOSEVELTAS SULAIKYS POKARI 
MUS IŠNAUDOJIMUS

Roosoveltas sulaikys visus po
karinius išnaudojimus

Washington.—• Prez. Roose- 
veltas prižadėjo geriau nau
doti žmoniškus ir natūralius 
resursus, kad “jokia tauta 
juos negalėtų išnaudoti”, kad 
pagerinus gyvenimo standar
ds visame pasaulyje.

Prirengto j savo kalboje de
legatams Jungt. Tautų Maisto 
ir Agrikultūros konferencijoj, 
kurie ką tik užbaigė savo dar
bą Hot Springs, Virginijoj, p. 
Rooseveltas pareiškė, kad A- 
merikos valdžia maloniai pra
dės pirmus žingsnius įsteigti 
“laikotarpio” (interim) komi
siją maisto ir . agrikultūros 
Washingtone, ne vėliau liepos 

115 d. Šita “laikotarpio” ko
misiją. rekomenduos užintere- 
suotoms 45 tautoms įsteigimą 
pastovaus Suvienytų Tautų 
maisto ofiso, kurio užduotis 
bus tęsti konferencijos darbą 
įsteigti “taiką per gausą” 
(peace through plenty).

Jis plačiau išaiškino “ketu
rias laisves”, pirmiau paduo
tas, sakydamas, kad mūsų ga
lutinas tikslas gali būti seka
mai pareikštas:

“Įsteigti sau ir visiems pa
saulį, kuriame kiekvienas as-

muo turės progos gyventi tai
koje, dirbti produktyviai, už
dirbti nors savo ir jo šeimos 
reikalavimams; draugauti su 
savo parinktais draugais; pro
tauti ir melstis laisvai; mirti 
žinodamas, kad jo vaikai ir 
jų vaikai turės tas pačias pro
gas.”

Prezidentas sakė, kad mais
to konferencija įrodė, kad 
“laisvi žmonės visame pasau
lyje gali sutikti del bendro 
veikimo kurso, ir bendros ma
šinerijos veikimui.”

OWI.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubas 

bendrai su Rusų ir Ukrainiečių 
Kliubais rengia pikniką. Sekmadie
nį, birželio 27 d. Pradžia 2 vai. die
ną. Liberty Hali, 329 Broadway. Šis 
piknikas nerengiamas laukuose kaip 
kad pirmiau, bet po 329 Broadway, 
nes karo laiku keblus važinėjimas. 
Todėl bus visiems patogu dalyvau
ti, yra dvi erdvingos salės, geriausia 
vieta Bayonnėje. Bus gera muzika, 
užkandžių ir gėrimų. Pribūkite visi.

V (148-15)

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

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CLEVELAND, OHIO
Ohio Liet. Vienybės konferencijos 

Komitetas ruošia prakalbas su kon
certine programa. Paminėjimui 2-jų 
metų sukakties nuo Vokietijos bar
barų užpuolimo ant Tarybinės Lie
tuvos ir visos Tarybų Sąjungos. 
Kalbės: Povilas Rotomskis ir L. 
Prūseika, ir vienas vietinis ameriko
nas. Dailės programą atliks Lyros 
Choras, vad. Aldonos Wilkelis ir 
A. L. Moterų Kliubo Choras, vad. 
M. Mason. Nuoširdžiai, kviečiame 
vietinius, Youngstowno, Akrono, Bed- 

fordo ir visus farmerius dalyvauti 
šiame parengime. Įvyks Liet, salė
je, 6835 Superior Ave., šeštadienį, 
birželio 26 d., 7:30 v. v. , (148-149)

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, birželio 27 d., Liet. 

Mokslo Draugijos salėje kalbės L. 
Prūseika. Taipgi bus muzika iš Du
quesne Universiteto. Kviečiame da
lyvauti. — N. Kairys. (148-149)

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

šių metų ALDLD knyga jau seniai 
dalinama nariams; du “Šviesos” nu
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 surengimo, todėl šis su
sirinkimas jau bus paskutinis prieš 
pikniką, reikės išrinkti darbininkus. 
— J. (146-148)

TRAKTYRIUS 1
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus

■ Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i
Juozas Zeidat

; Savininku

411 Grand St Brooklyn i

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Iš senų padarau 
|L naujus paveiks
iu^ lūs ir krajavus 

sudarau su ame- 
^^^rikoniškais. Rei- 

Ikalui esant ir 
I padidinu tokio Fldydžio, 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

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
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

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

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

3. SODEOM tabletėles, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po vąjgių.

, Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į, visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. T

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.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja • knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv, 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią Įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
82 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Knygeli* Autorine
KAINA 35c

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N.

Adv. CHAS. P. KAL
...   . V, ,'n. U -fcifafci Aite— ■ įJlAunift fru*.-*.n ■i.aeiAiAtoę idgiu.. , R...

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
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PASTABOS Baltimore, Md.
catsve

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kiai matom, jog politika, o 
ė koks ten “neprisirengi- 
ias” btivo priežastimi ne
darymo antrojo fronto 

pareitais metais. Šiais me
tais argumentuoti apie ne- 
prisirengimą jau nebegali
ma, nes užėmimas Tunisijos 
ir Italijos salų, palyginamai 
mažais kaštais, tuos argu
mentus sumušė į dulkes. 

Pasiaukojimas
Kada mes matome kokias 

nors pasekmes bei laimėj i- 
mus, ar tai karo fronte, ar 
naminiame fronte (indust
rijoj ir tt.) šioje kovoje 
ĮjįdėŠ fašizmą, tai dėka pa
siaukojimui dirbančiųjų 
masių ir Roosevelto admi
nistracijai, kuri daug-maž 
pildo norą plačiųjų masių. 
Toji jėga ir tik ji savo di
dumu, savo pasiaukojimu 
atsiekė ligšiolinius laimėji
mus kovoje prieš nacius Af
rikoje, Italijos salose ir ki
tuose frontuose, nepaisant 
įvairių machinacijų nami
niame fronte, nepaisant 
Kongreso storžieviškumo, 

* nepaisant įvairiaspalvių 
apy šerių.

Prisiminus apyserius, rei
kia pripažinti, jie sudaro 
Stambią jėgą šioje šalyje, 
Vykiausia todėl, kad jie yra 
įtakingi industrijoje; turi 
su savim dalį industrinių 
inagnatų, kurie dėlei savo 
gobšumo — pelno, tankiai 
pasitarnauja šalies prie
šams. Ir kas daugiausia, jei 
he jie mums, darbo žmo- 
hėms, deklamuoja apie “sa- 
čHfice” — pasiaukojimą 
šiam karui, tačiaus kuomet 
prieina klausimas apie jų 

^„jtiŠėnių, tie patys deklama- 
^tbtiai sukelia didžiausį ler- 

ftlą. Prezidentas RoOsevel- 
ias pasiūlė Kongresui ap
karpyti įeigas iki 25,000 dol. 
ihetams ir, kas pasirodė, 
Shkėlė audrą ir laimėjo, 
pralaimėjome mes, darbo 
žfrionės, tas mums kainuos 
hėmažai pavidale taksų...

Angliakasių Reikalai
Padėtis angliakasyklose, 

aš manau, pilnai išaiškina 
tą nelygybę pasiaukojime 
kare prieš fašizmą. Toji 
padėtis daug-maž atvaiz
duoja didžiumą šios šalies 
industrijos. Kas ištikrųjų 
kaltas dėl angliakasyklų ne
tvarkos?

Visa viešoji opinija kaltę 
suverčia ant mainierių ir 
Lewiso; bet vyriausia ant 
eilinią mainierių, net ir 
bausmė buvo uždėta kiek
vienam po dolerį užsimokė
ti už streikavimą. Sakoma, 
yra pasižadėjimas (ar bu
vo) nestreikuoti, o kuomet 
"dabar išeina streikan, tad 

'4' it “kalti.”
Technikiniai bei paviršu- 

iiriiai, tas tiesa, bet kuo
met toje pačioje “viešoje” 

. opinijoje nesigirdi nė žode
lio prieš angliakasyklų sa
vininkus, tas verčia many
ki, jog čia ne viskas auksas, 
kaS žiba.

Kas liečia Lewiso, tai aiš
ku, jo elgęsis jokiu būdu 
nepateisinamas, bet kodėl 
tuomet nepridėti prie jo ir 
Angliakasyklų barohūs? Vi
sai galimas daiktas, jog 
mainų savininkai veikia iš
vien su Lewisu. Tas išsi
baigęs kontraktas, dėlei ku
rio neva .nesusitaria, vei
kiausia tarnauja tik kaipo 
priemonė' sabotažui karinė- 
fe pastangose ir, tolydžiai, 

jįgj&y;įJUipo priemonė didesniam

■***d«KM* ...

suvaržymui darbininkų vi
soje šalyje. Kad taip, o ne 
kitaip, parodo toji paskuba 
Kongrese pravaryti bilių 
uždraudžiantį bet kokį 
streiką, dar daugiau, paro
do, jog tai ne kas kitas, 
kaip tik dalis abelnos apy- 
serių veiklos, kurioje ir Le- 
wisas priklauso..

Kalbant apie pasižadėji
mus bei pažadus, ne pro šalį 
žvilgterėt į pragyvenimo 
lygmalą. Buvo žadėta “lu
bos” produktams, bet ar 
magnatai laikosi jų? Ne. 
Buvo žadėta bausti prasi
žengėlius, o ar magnatai 
suvaldyti? Ne. Ak tiesa, 
tapo nubausti maži agentė
liai pirmųjų, tačiaus patys 
tūzai neliečiami, taip kaip 
neliečiami ir mainų savi
ninkai. žodžiu, kas kaltas, 
kas ne—darbo žmogelis bei 
smulkusis biznierėlis bus 
surastas “kaltu” ir nuken
tės.

Šiame atsitikime ir mai- 
nieriai ne tik ekonominiai 
verčiami pasiaukoti, nu
kentėti, bet magaryčioms 
suverčiama ant jų ir politi
nė “kaltė”, kuomet tikreny
bėje tikrieji kaltininkai — 
Lewisas ir mainų savinin
kai, ypač pastarieji, trak
tuojami šilkinėmis piršti
naitėmis, jie pasilieka “ca- 
cos”!?

Taip dalykai atrodo ste
bėtojui šios kontroversijos, 
tokį įspūdį gauna ne ang
liakasys, o paprastas darbi
ninkas — šių žodžių auto
rius. Būtų labai gerai, kad 
patys mainieriai tą klau
simą nušviestų objektyviai 
per “Laisvę” ir kitus anti
fašistinius laikraščius. Tuo 
klausimu domisi visi, nes 
jis paliečia mūsų karo pa
stangas, o kas svarbu, pa
liečia visus darbininkus, 
sakau, visus, nes tas- klausi
mas patapo “priežastimi” 
biliaus kongrese’prieš strei
kus.

Tokis bilius neprivalo 
tapti įstatymu demokrati
nėje šalyje. Prieš jį reikia 
kovoti ir kovoti neatlai- 
džiai.. Panašūs įstatymai 
yra prieš-amerikoniški, an- 
ti-demokratiniai. Jie pri
klauso Berlynui!

Barbintas.

Povilas Rotomskis, Konsulo Atstovas, 
Sukatoj ir Nedelioj Sakys Kalbas
Cleveland, Ohio •

Cleveland© lietuvių organi
zacijos rengia masines pra
kalbas mobilizavimui masių 
už karo išlaimėjimą, už grei
tesnį Lietuvos išlaisvinimą iš 
po hitlerininkų jungo, už su
kėlimą fondo, kad varde Cle- 
velando lietuvių nupirkus am- 
bulansą lietuvių pulkams, ko
vojantiems eilėse Raudonosios 
Armijos.

Prakalbos įvyks šeštadienį, 
birželio 26-tą dieną, Lietuvių 
svetainėje, Superior Avė.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos Generalio 
Konsulato attache iš New Yor- 
ko, nuoširdus Lietuvos liau
dies sūnus, kuris atstovauja 
ne vien kovirigą Sovietų Są
jungos liaudį, bet kartu ir Lie
tuvos liaudį, kuri yra dalimi 
Sovietų Sąjungos.

Kitas žynius kalbėtojas bus, 
tai Leonas Pruseika, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos. Bus 
ir daugiau žymių kalbėtojų ir 
koncertinė nrograma.

Dr. J. N. Siiilans. 
čitfšBurtčh, PA.

Kalbės Miesto Majoras, Leo
nas PruseikA ir Povilas 

Rotomskis
Pittsburgh ir apylinkės lie

Iš mūsų veikimo
Laisvės piknikas, kuris įvy

ko gegužės 30 d. žiliaus par
ke, turėjo laikinai sutraukęs 
visas galimas jėgas, nes daug 
keblumų reikėjo išgyventi 
šiais metais, kad padarius jį 
sėkmingu.

Nors daug pergalėta, bet 
mūsų “metinės” neišvengta, 
tai lietaus, kuris daug suma
žino pikniko pasekmingumą.

Dirbti, žinoma, prisiėjo 
daugiausiai komisijai, ypatin
gai drg. A. žemaičiui, kaipo 
tikietukų tvarkytojui.

Garbės vertos ir moterys 
gaspadinės, nes valgių paga
minti šiais metais ne tik dirb
ti, bet daug ir taupinti prisi
ėjo.

Draugai J. O. Deltuvai už 
nepribuvimą piknikai) užsimo
kėjo 5 dol. “pabaudos”. Be
vardis aukojo 3 dol. J. Sma- 
lenskas baksą obuolių vertės 
9 dol. D-gė J. Pivariūnienė 
tris sūrius. Vienas buvo laimė
jimais išleistas, o kiti du par
duoti. Tokiu tai būdu Laisvei 
padaryta 100 dol. pelno. Pa
sekmes skaitome geromis.

Birželio 14 d. įvykęs LLD 
25-tos kp. mėnesinis susirinki
mas narių skaičiumi buvo ma
žas, bet barniais - intrygomis 
buvo didelis. Ir reikia pasaky
ti, jei dar keletas panašių su
sirinkimų įvyktų mūsų, mies
te, tai veikimui pasekmės bū
tų labai blogos. <

Birželio 26 d. įvyksta mū
sų mieste svarbios prakalbos 
paminėjimui dviejų metų nuo 
Vokietijos užpuolimo ant So
vietų Sąjungos. Įvyksta Lietu
vių Svetainėje, 853 Hollins St. 
Kalbės J. Gasiūnas iš Brook
lyn, N. Y. Visų pareiga daly
vauti. Mūsų kuopa paaugo 
trims nariais: V. Balčiūnas, 
V. Balčiūnienė ir P. Sarapas. 
Džiaugiamės tuomi.

Taiposgi mūsų kuopa kar
tu su LDS 48-ta kp. greitu lai
ku turės kitą pikniką, kurio 
pelnas bus skirtas Lietuvos 
našlaičiams, gyvenantiems So
vietų Sąjungoje ir lietuviams 
raudonarmiečiams. Plačiau a- 
pie šį parengimą bus praneš
ta per spaudą.

Nepamiršta ir “Daily Wor
ker” vajaus — iš iždo paau
kota 5 dol. ir d-gas J. Sma- 
lenskas aukojo 5 dol. Tuomi 
susidaro 10 dol. auka.

Sekantis kp. susirinkimas 
įvyksth liepos 12 d. Labai 
svarbu padaryti jį skaitlingu 
ir turiningu.

Kp. Korespondentė

tuvių istorijoj pasiliks žymė
tina data birželiu 27 dieha, 
nes tą dieną įvyks labai svar
bios prakalbos ir koncertas.

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bės KomitbtdS Karo Laimėji- 
mui rengia šias prakalbas su 
koncettū, nedėllbj, birželio 27 
dieiią, 2 vai. po pietų, LMD 
svetainėje, 142 Čir Street.

Kalbėtojai bilS: miesto ma
joras C. Ščully, Povilas Ro- 
tbmškisį Sdviėtų Sąjungos Ve
rier alio KonsUlo iš 5JėW Yorko 
attache, Lėdhėis ffftfš&tca, Vil- 
liies rfedaktoriuS iš Chicagos, 
advokatas Ltičdš, Civilių, Tei
sių atstovas. Daihttoft Julius 
KrasHičkdš iŠ ClėvelAndo ir 
bus dar kitų prbgrdihdj.

Visas ir višUS kvieČiafilė į 
šias prakalbas, neš išginsite 
daug naujo ir tikrą ties^ apie 
Lietuvą ir jos liaudies kovas. 
Kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga remti Lietuvos liaudį, 
lietuvius raudonariniėčius, ko
vojančius už Lietuvos ir visos 
žmbnijoš laisvę.

H. Kairienė.

Vėl Kelia Chicagos Važiuotės 
Apvienijimą

Kiek laiko atgal Illinois Ko
mercijos Komisija atmetė Chi
cagos važiuotės apvienijimo 
planą, nes verslo » atžvilgiu 
esąs nepastovus. Taipgi ši ko
misija patvirtino 8c gatveka- 
rių fėrą.

Majoras Kelly gavo sutiki
ma iš Finansinės Rekonstruk
cijos Korporacijos, kad pa
skolins važiuotės gerinimui 
$39,000,000. Bet nežiūrint vis
ko Illinois Komercijos Komisi
ja spiriasi prieš važiuotės ap
vienijimą.

Tai yra skandalas, kuomet 
keli politikieriai pasigauna 
tiek galios, kad gali sulaikyti 
pažangą ir išplėtojimą žmo
niško patarnavimo keliaunin
kams.

Serga Elena Grina
Elenai Grinai, 3950 S. Rock

well St., padarė operaciją bir
želio 14 d., Chicago Universi
ty ligoninėj, 59th ir Cottage 
Grove Ave. Ji yra 514 kamba
ryje. Lankymo valandos nuo 
2 iki 3 popiet ir vakarais nuo 
7 iki 8.

Jai darė operaciją 8 mėne
siai atgal, tai spalio mėnesį, 
1942 m. Nesijautė gerai ir 
pasidavė antrai operacijai.

Organizacijų nariai, kaimy
nai ir pažįstami atlankykite 
ligonę. Kaimynas.

Užsimušė Karys
Puskarininkis A. Q. Smith, 

35 m., atvyko į Chicagą iš 
SA.lt Lake City, čia pasiėmė 
viešbutyje kambarį. Nežinia 
ar jis iškrito ar iššoko pro 
langą. Mirtina nelaimė įvyko 
Chicago viešbutyje.
Masinis Susirinkimas ir Pro

gramas Įvyks Birželio 27 
Jungtinės Automobilių Dar

bininkų Unijos nacionalis pre
zidentas R. J. Thomas kalbės 
surengtame masiniame susirin
kime birželio 27 d. Tai bus 
ne tik susirinkimas, bet gražus 
dainų programas ir judžiai.

Mitingas įvyks Carter H. 
Harrison High. School, 24th ir 
Marshall blvd.,

Didžiausios industrinės uni
jos galva — Thomas — kal
bės apie svarbiausius unijos 
uždavinius karo laimėjimui. 
Tas viskas rengiama pastan
gomis Buick Electro-Motive 
Diesel ir Studebaker unijos 
skyrių.

J. Blackman padainuos po- 
puliariškų unijos dainų. Pro
grama baigsis su judžiu “De
sert Victory.”

H. Schrdeter.

Talkininkų Lėktuvai Vis 
Atakuoja Italiją

šiaiir. Afrika, birž. 23. — 
Amerikiečių bombanešiai 
išvien su anglų bombinin- 
kais ir lėktuvais kovotojais 
atakavo Salerno ir kelis ki
tų karinius taikinius Itali
joje.

Romos radijas pranešė, 
jog talkininkų lakūnai taip
gi bombaMavo du miestus 
italų saloj Sicilijoj.

Bet abelnai anglų-ameri
kiečių oro žygiai šioje sri
tyje vakar sumažėjo, lygi
nant su pirmesniais didžiu
liais veiksmais.

Shenandoah, Pa;
Susirinkimas Nukeltas

Dienrdštyj Laisvėj rašiau, 
kad prakalbos įvyks birželio 
20 d., Makers Hali, bet jos 
negalėjo įvykti.>. Yra nukeltos 
ant 27 diėnbs ir būš garsina
mos vietos anglų laikraštyje 
Evening Herald. Atsiprašau 
tuos draugus, kurie buvo at
vykę į prakalbas iš toliau mi
nėto j dienoj. Pokalbes neįvy
ko dėl tilliį svarbių prie
žasčių.

J. Pacdsky.

Skerdyklos Skundžiasi Darbo 
Sutrukdymu

Kuomet paskelbė Kainų 
Administracija, kad stumia 
mėsos kainas apie po tris cen
tus ant svaro žemyn, tai sker
dyklų savinihkai bando gyvu
lius pirkti pigiau. O pigiau ne
parduodant jų negauna ir su- 
sitrukdo darbas.

Sako, kad pusė darbininkų 
skerdimo departmente Ar
mour Co. trečiadienį ir ketvir
tadienį neturėjo darbo.

Senas Šilkas Reikalingas 
Apsigynimui

Per šešis mėnesius šios vals
tijos moterys suaukojo seno 
šilko: kojinių, suknelių ir kitų 
dalykų 66,643 svarus.

Kas turi seno šilko ir jo ne
vartoja lai atiduoda dėl apsi
gynimo. Ta medžiaga reika
linga karo laimėjimui.
Lankėsi Vilnyj G. Paškauskas

Į Vilnies įstaigą apsilankė 
Pfc. Geo. Paškauskas, kuris 
tarnauja Dėdei Šamui. Jis vie
ši pas savuosius Roselande.

Jurgis čionai yra gimęs, bet 
užaugęs Lietuvoje. Amerikon 
pribuvo 1939 m. rudenį.

Roselando klebonas Paš
kauskas yra jauno kareivio 
dėdė.

Chicagietė Slaugė Gavo 
Garbės Ženklą

Rosalie Swenson, 29 m., ga
vo už pasižymėtinai gerą slau
gymą ženklą. Ji parodė nepa
prasto karžygiškumo gelbstint 
sužeistus Pearl Harbor gruo
džio 7, 1941 m.

Už tai jai davė “legion of 
merit” ženklą.

Ji slaugymo profesijos mo
kėsi American (Norwegian li
goninėj Chicago j.

Pradėjo Darbą Alumino 
Įmonėje

Netoli La Grange, Ill., Chi
cagos priemiestyje, pastatė di
delę ąlumino gaminimui dirb
tuvę. Tai' antra didžiausia 
dirbtuvė pasauliniame plote. 
Čionai darys alumino lakštus.

Dirbtvė pradėjo veikti. Sa
ko, ši dirbtuvė greičiau ga
mins alumino lakštus, negu tas 
metalas buvo gaminamas prieš 
karą. Nekurie departmental 
veiks 50 kartų smarkiau, negu 
senų dirbtuvių tie skyriai vei
kė.

Miesto Darbininkai 
Grąsina Streiku

Daugiau tūkstantis miesto 
darbininkų, kurie priklauso 
prie ADF, pareiškė skelbs 
streiką dėl atleidimo nuo dar
bo 87 unijos narių ir viršaus 
300 darbininkų, kurie nepri
klausė prie unijos.

Paleido nuo darbo tuos 
darbininkus, kaip sako komi- 
sionierius L. M. Johnson, dėl 
stokos fondų tolesniam darbo 
tęsimui.

. Kor.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

PAT’S CLAM HOUSE
75ft 8th Ave., tarpe 47 ir 48 gatvių. 

__________ ,___________________________ (140) 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, nuo
latinis darbas. Kreipkitės j House
keeper. HOTEL BOSSERT, 98 
Montagūe St., Brooklyn.

- (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)

. 'P • . > - ■ . • •

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, nuo 9 v. ry
to iki 4 v. dieną. VALYTOJOS, nuo 7 v. 

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

(149)

HUYLEft’S CAFĖTĖRIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. I., N. Y.

INDŲ ATfeMĖjOS 
INDŲ MAZGOTOJOS.

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKES

PRIE KEPIMO PAGELBININKES 
Nuo 4 iki vidurnakčio; nuo vidurnakčio iki 
8 v. ryto; ar bi laiku tarp 4 P.M. iki 8 v. 

ryti.
Atsineškite Pilietines Popioras 

Gera alga, valgis ir uniformos.
... (1*2)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STALŲ PATARNAUTOJOS
Puikiausios darbo sąlygos. Pagei- 

. daujama patyrusių. Kreipkitės 
į Miss Thurston.

Hotel George Washington
Lexington Ave. ir 23rd St.

(150)

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.
______________________________________(148)

PAGELBINĖS KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

SU PATYRIMU* PRIE VIEŠBUČIO 
MAUDYMUI APŽIŪRETOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Su ar be patyrimo prie viešbučio.

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

keeper ofisą.
HOTEL BILTMORE

44th ST. ir VANDERBILT AVE.
(X)

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠKRATINĖTOJOS
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7th Avenue

(153)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

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

(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

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

KAMBARIŲ 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.

(148)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRŠUTINIAI 
LIEJIKAI

l-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 y. rytais iki 5:30 v. v.
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE

VYRAI MOKYTIS
KOLŲ TVARKYMUI PRIE CELLULOID 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
of tho

WAR MANPOWER COMMISSION

425 Columbia St., Brooklyn

(152)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTĖRYS

ar bi laiku tarp 
dieniį iki 8 v. ryto. 

Atsineškite Pilietines Popieras 
Gera alga, valgis ir uniformai.

ARLINGTON, N. J.
Važiuokite No. 40 busu, išlipkite

1?UODŲ MAZGOTOJAI
Nuolatinis darbas; gera alga: valgis. 
Drug and Chemical Club, 85 Johri 
St., N. Y. C.

HUYLfeft’S CAFĖTĖRIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. I., N. Y. 
KRAUTUVES APVALYTOJAI 

VYĖAI SANDĖLIO KAMBARIUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuo 4 V. dieną iki vidurnakčio; nuo vidur, 
nakčio iki 8 v. ryto,

Asmenys dabar dirbanti karo dar
bus ar kitus būtinus darbus, nebus 
priimami be naudingumo pareiškimo.

ARLINGTON, N. J.
Važiuokite No. 40 busd, išlipkite 

Quincy Avenue.

Darbo Suteikimas Nemokamai.
, (150)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Indy Mazgotojai
Patyrimas nereikalingas. Tūri būt 

stiprūs. Laisvi nuo drafto.

PRADŽIAI ALGA $21 
“ PRIDEDANT VALGĮ

40 vai.—5 dienų savaitė.
Kreipkitės nuo 9 v. r., ketvirtadie
ni, birželio 24 d. j Employment De

partment, 166 West 35th Street.

MACYS

Penktas pusla>is

I

ACCOUNTING CLERK

Moterys ir Vyrai
PADEKITE PALAIKYTI

TAUTOS SVEIKATĄ
Svarbus Visuomenei Patarnavimas 

Pastovios Vietos 
su

TIKRAI SUPLANUOTA 
ATEITIMI 

IDEALIŠKOS DARBO 
SĄLYGOS

DABAR IR PO kARO 
THE NEW YORK HOSPITAL

Reikalauja 
Budinko Aptarnavimui 

Darbininkų
Eleveitorių Operuotojų 

Virtuvei ir Restauracijai 
Darbininkų

Skalbyklos Mašinų Operatorių 
Apvalytojų ir Aptarnautoją 

ir kitokiem darbam.
Kreipkitės j Employment Ofisą 

530 East 70th St.
Nuo 9 v. ryto, 1—4 v. dienom nuo 

pirmadienio iki penktadienio.

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

PATYRĘ
Prie Fell, Peel, Cut ir Pile Fourfoot pulp
wood. Karo Manjx>wer komisija šį darbą 
skaito būtinu reikalu karo veiksmams. Jei 
dabar dirbate karinį darbą, tai nesikreipkite^ 
Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto ir 1 v. 

dieną, kasdien pas:
WALTER D. PEEK

Room 3610A
122 E. 42nd Street, N. Y.'O.

arba laišku į:
‘■FINCH PRUYN & CO.

Glens Falls, N. Y.
___________________ ’____________ (H$

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

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

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
________ J,________________ (160)

BERNIUKAS AR VYRAS
Lengvam fabriko darbui.

Asmenys karo darbuose ar būtinuose darbuo
se be paliūdyjimo savo reikalingumo nebus 

priimami
Coronet Products Co.

719 Broadway, N. Y. C. «
__________________________________ (140 .

REIKALINGI VYRAI
Nuleidimui karštų blėtų, patyrę.

Taipgi pagelbininkai,
Patyrimas nereikalingas. - a

ZIERICK MFG. CO.
385 Gerard Ave., Bronx 

_____________ ___ _ <I40>‘
VYRAI VIEŠBUČIO KlEMui
Kapojimui ledo ir bandram apvaly- 
mo darbui. Taipgi reikia indų maz
gotojų ir vidaus ruošai vyrų. Nuola

tinis darbas. Turi būt blaivas. 
Kreipkitės į Steward.
HOTEL BdSSĖFtT

98 Montague St., Brooklyn.
(153) .

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

LANDŲ VIRŠLĄIKIŲ. \ 1 
MEYER, GRIMES & WElNER, Ind 
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Grebnpoint Ave.) !
(152< .<■ I

IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI

Quincy Avenue.
(twi

-------------------4

Patyrę prie plastikų. Taipgi vyrai mokytii 
Gera alga, geros darbo sąlygos, 

viršlaikių.
INSEL CO.
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NewWfap?M0zfe?lni(H
Jurgines Piknikas Auksiniam Newyorkieciai Vėl Reikalavo 

Jubilėjui Apvainikuoti Antro Fronto Europoj
Kaip jau žinoma, Šv. Jurgio j dieną Jurgine ruošia didžiulį 

Draugystė (Brooklyne) šiemet pikniką tam pačiam tikslui— 
švenčia savo 50 metų gyvavi- auksiniam savo jubilėjui ap- 
mo sukaktį. Gegužės mėnesį ■ vainikuoti.
tai sukakčiai _ paminėti įvyko! Bus ži ma. Be kit. 
d.dziuhs bankietas, pasekmin- (]ainuos Aido choras
Kas bankietas kur.s gražia. piknikas , ks Dextel. Par. 
Jurgmę ispopuhanzavo Brook- Brooklvne.
lyno lietuvių visuomenėje iri ’
ją sustiprino. . Brooklyn© lietuviai kviečia-

Sekamą šeštadienį, birž. 26 mi piknike dalyvauti.

Paskutines Dienos
Liko tik keletas dienų iki 

dienraščio Laisvės pikniko. Jis 
įvyks liepos (July) 4-tą, Klaš- 
čiaus Parke, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth, N. Y.

Kurie dar neturite įsigyję 
bilietų, prašome tuojau įsigy
ti, nes prie iš anksto parduo
damų bilietų yra skiriamos do
vanos.

Taipgi jau laikas rengtis į

Ginkluoti Plėšikai 
Atėmė Cukrų

Juodojo turgaus plėšikai 
pereitą pirmadienį dienos švie
soje atėmę iš vairuotojo ir jo 
pagelbininkų troką su 15,000 
svarų cukraus, kuris, kaip 
įkainuoja policija, turi vertės 
apie $1,000.

Trokmanam važiuojant prie 
Columbia ir Richards Sts., plė
šikai su mašina užvažiuodami 
trokui priešais prispyrę prie 
šaligatvio ir, ten sustojus, du 
ginkluoti vyrai įsėdę prie vai
ruotojo Sidney Modes ir jo pa- 
gelbininko ir komandavę tro
ką vairuoti tolyn. Atvažiavus 
iš Red Hook sekcijos net į 
Greenpomt, prie Humboldt 
St. ir Norman Ave., ginkluo
tieji paliepę troko vairuotojui 
ir pagelbininkui išlipti iš tro
ko ir patys nuvažiavę su cuk
rum.

Brooklyne 31 namų savinin
kas pašaukti į federalį teismą 
kaltinimu, kad jie apsukę vy
riausybę prašydami ir gauda
mi paskolas namų taisymui, 
bet tuos pinigus sunaudoję įsi- 
steigimui biznio ir kitiems rei
kalams. Trys prisipažinę kal
tais.

LAISVĖS

PIKNIKAS
VISADA YRA DIDŽIAU
SIAS LIETUVIŲ PIK
NIKAS BROOKLYNE

LAISVES
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

Pavydžio Orkestrą
Gros Šokiams

H Lj aT’'

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

pikniką, žinokime, jog Laisvės 
piknike yra puikiausios progos 
pasimatyti su visais senais pa
žįstamais ir yra proga įsigyti 
naujų pažinčių, čia taipgi gir
dėsite gražią dainų programą. 
Tad visi būkime prisirengę 
gražiam pasimatymui ir links
mam laiko praleidimui 4-tą 
dieną liepos (July 4th), Lais
vės piknike.

Laisves Administracija.

Teismas Išteisino 
Jaunuolę

Marion Jaros, 19 metų mer
gina, apie kurią tiek daug' bu
vo laikraščiuose prirašyta, kai
po užlaikytoją prostitucijos 
namų jaunametėms mergai
tėms, Specialių Sesijų teisme 
tapo išteisinta. Ji liudijo, kad 
ji tik draugavo su viena iš tų 
nelaimingų mergaičių, 15 me
tų, ir taip buvo įtarta turėji
me bendro su mergaičių iš
naudotojais.

Kitos, stambios fišės, ma
tomai, spaudai buvo nepato
gu užkabinti, tad viso skan
dalo priešakyje buvo statoma 
ta menkutė jaunuolė mergina, 
vadinama prostitucijos kara
liene, užsimerkiant prieš tik
ruosius to šlykštaus biznio ve
dėjus ir prieš tuos, kurie mer
gaites pirkosi nuo tų biznierių 
už gerą kainą. Liaudies vai
kų išnaudotojai iš tų kainų 
išnaudojamoms merga itėms 
numesdavo skatikus blizgu
čiams ir kitiems niekniekiams 
ar saldainiams.

Jau Gavo Armores 
Rokavimui Balsy

New Yorko gubernatorius 
Dewey davė New Yorko mies
to majorui LaGuardijai leidi
mą vartoti mieste esančias ar
mores rokavimui balsų po ta- 
rybininkų rinkimų, kurie įvyks 
lapkričio 2-rą. Balsų rokavi- 
mas tikimasi užtruksiant apie 
10 dienų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus eks
tra susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 25 d., 7:30 v. v. Amalgamei- 
tų salėje, 11-27 Arion PI. Nariai da
lyvaukite, nes bus perrinkimas val
dybos ir delegato. Ch. Nečiunskas, 
Sekr. (148-149)

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 į kariuome
nę. L. Paulauskas, 265 Second St., 
Elizabeth, N. J. (146-152)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 5 kambariai (kam
piniai). Garu šildomi, karštas van
duo per ištisus metus. Vėliausi 
įrengimai. Venetian Blinds. Antros 
lubos. Netoli stoties. Kreipkitės 
pas: Mr. Hintzas, 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (146-148)

Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris, kalbėdamas 
dideliame siuvėjų masiniame 
mitinge, New Yorke, surengta
me pagerbti Sovietų Sąjungą 
ir pareikšti jai padėką už at- 
laikymą karo fronto prieš na
cius per du metus, pareiškė, 
kad :

“Amerikos ir Britanijos 
žmones susirūpinusiai laukia 
atidarymo antrojo fronto.”

Morris buvo vienu iš dau
gelio žymių kalbėtojų tuojau 
po darbo sušauktame siuvėjų 
masiniame mitinge, birželio 
22-ros popietį, ant 36th St., 
tarp 7th ir 8th Avės., kur da
lyvavo apie 5,000 publikos. 
Mitingui pirmininkavo James 
J. Walker, buvęs miesto ma
joras.

Walkeris tūlam laikui turė
jo pertraukti prakalbas, kad 
priimti darbininkų atnešamas 
aukas. Iš šapų atnešta įvairios 
sumos aukų nuo $5 iki $100. 
Didžiausia auka, tūkstantis do
leriu, atėjo nuo Lou Schneider 
iš Merchants Ladies Garment 
Association. Ta firma taip pat 
pažadėjo pasiūt tūkstantį dra
bužių pasiuntimui Sovietų Są
jungos moterims ir vaikams.'

Garbės svečiuose buvo ka
pitonas Vladimir Izotov iš So
vietų prekybinio laivyno. Iza- 
tov buvo Anglijos karaliaus 
Jurgio Vl-to apdovanotas me
daliu už nepaprastą atsižymė- 
jimą saugiame pravedime kon
vojų tarp Sovietų Sąjungos ir 
talkininkų. Su juomi taipgi da
lyvavo Michael Vavilov, So
vietų Sąjungos vice-konsulas, 
New Yorke ir du jūrininkai, 
Įeit. Nikolajus Jorbunenko ir 
Eugenijus Pogorelov.

Kalbėdamas mitingui, Vavi
lovas pareiškė, kad:

“Raudonosios Armijos tvo
ti hitlerininkų Vokietijai smū
giai teikia galimybę pergalės 
artimoje ateityje.

“Karo laiku tapo sudaryta 
galinga prieš-hitlerinė koalici
ja — Sovietų Sąjungos, Di
džiosios Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų.. Mes turime viską, 
kas reikalinga atsiekimui per
galės dabar, sumušimui ir su
naikinimui hitlerininkų vals
tybės, armijos ir valdančiosios 
klikos.”

Kongresmanas Samuel Dic- 
kstein smerkė “penktakolonis- 
tus,” kurie, sakė jis, skleidė 
ir skleidžia melagingus gan
dus prieš Sovietų Sąjungą, pa
brėždamas, kad:

“Aš geriau pasitikiu Rusi
jos pažadams, negu pažadams 
tūlų žmonių mūsų krašte.”

Saul Mills, kalbėdamas var
de Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų, Tarybos, kuri at-, 
stovau j a 400,000 unijistų, sa
kė, kad New Yorko gyvento
jai šiame kare turi daug pa
reigų, “ne vien tik Sovietų 
žmonėms, bet ir mūsų pačių 
žmonėms,” iš kurių pirmąja, 
sakė jis, yra atidarymas talki
ninkų ofensyvo vakaruose 
greičiausiam sumušimui fašiz
mo.

Kiti tame mitinge kalbėjo 
Joseph Breslaw iš ILGWU 
35-to Lokalo; Charles S. Zim
merman iš ILGWU 22-ro Lo
kalo, Joseph Catalanotti iš 
Amalgameitų unijos, William 
Edlin, “The Day” redaktorius, 
ir Morris W. Haft iš Haft & 
Bros.

Atsiliepiant į Walkerio at
sišaukimą, sunešta daug dra
bužių, kenuoto maisto ir kitų 
produktų, kurie bus sukrauta 
į dėžes ir pasiųsti Sovietų Są
jungom

Kitas panašus mitingas, kai- 
liasiuvių, įvyko tuo pat laiku 
už septynių blokų, ant 29th 
St., prie 7th Avė. Čia irgi da

lyvavo penki tūkstančiai pu
blikos.

Kailiasiuvių mitinge reika
lavo nuslopinti Ašies įkvėptus 
pogromus prieš negrus Detroi
te ir kitur; atidaryti antrąjį 
frontą Europoj, taipgi prašė 
prezidento Roosevelto atmešti 
Smith-Connally bilių.

Kailiasiuviai entuziastiškai 
sveikino kalbą Sovietų preki
nio laivyno kapitono Vladimir 
Izotovo, New Yorko miesto 
tarybos nario Stanley M. Isa
acs, unijos prezidento Ben 
Goldo, Charles Collins iš Ne
grų Darbininkų Pergalės Ko
miteto, Jake Kaufmano, kuris 
buvo sužeistas šiaurinėj Afri
koj.

“Faktas, kad Raudonoji Ar
mija išmušė milionus nacių, 
pasako, kad tie naciai nebega
lės kovoti prieš Amerikos vai
kinus,” pareiškė sužeistasis 
veteranas Kaufman. O Isaacs 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga išgelbėjo civilizaciją.

Ben Gold ragino tuojau ati
daryti antrąjį frontą Europoje 
ir perspėjo Amerikos žmones 
nugalėti priešą namie dabar, 
kada tokie apyseriai, kaip 
John L. Lewis, William Hut
cheson, America Firsteris vir
šininkas karpenterių unijoj, 
Ku Klux Klanas ir kiti penk- 
takolonistai veikia suokalbyje 
prieš karo pastangas.

Charles Collins pareiškė, 
kad skerdynės negrų Detroite 
ir kitur yra atsuktos ne vien 
tik prieš jo rasę, bet yra dali
mi milžiniško suokalbio prieš 
Roosevelto karo administraci
ją. Tie žmogžudžiai, sakė jis, 
padeda Hitleriui. Kalbėtojas 
specialiai pagerbė Sovietų Są
jungą už tai, kdd ji dar pirm 
karo likvidavo trockistus, Hit
lerio talkininkus.

Šie didieji du darbininkų 
mitingai nebuvo vieninteliai. 
Po visą miestą birželio 22-rą 
įvyko “Tribute to Russia Day” 
atžymėjimui mažiausia 20 pa
našių masinių, mitingų ir de- 
sėtkai mažesnių, surengtų per 
įvairias organizacijas ir susie- 
dijas. Daug tokių susirinkimų 
įvyko pirmiau.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J ;

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 |
H Graborius-Undertaker 
M Laidotuvių Direktorius 
$ Išbalsamuoja ir laidoja ant 
& visokių kapinių
* Veltui šermenine
| (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
si rietas veselijom, krikštynom 
įg ir kitkam.
| 231 Bedford Avenue
I BROOKLYN
y Telephone: EVergreen 8-9770

New Yorko Unijų Vadai 
Pasmerkė Lewis’a

Vadai Didžiojo New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybos, 
CIO, taipgi iš karui dirbančių 
fabrikų ir iš transportininkų 
unijos pereitą antradienį pa
reiškė savo pasipiktinimą Le
wis’© elgesiu, štai vienas iš to
kių pareiškimų:

Saul Mills, tarybos sekreto
rius, pasakė:

“Pasikartoją stapičiai ang
lies produkcijos, inžinieriau- 
jami John L. Lewis’o šiomis 
sprendžiamomis dienomis, ka
da mūsų kraštas pasiruošia di
džiajam, kriušinančiam ofen- 
syvui prieš vyriausias Ašies 
jėgas, yra prakeikčiausios rū
šies sabotažu, galimu tiktai iš 
tų, kurie tiksliai stengiasi pa
dėti priešui.

Joseph Curran, prezidentas 
tarybos, taipgi Nacionalės Jū
rininkų Unijos ,panašiai išsi
reiškė Lewis’o klausimu.

Didžiausias Mitingas 
Sekmadienį

Tačiau didžiausias mitingų- 
mitingas tebėra priešakyje. Jis 
įvyks šį sekmadienį, birželio 
27-tą, 2 vai. po pietų, Ran
dall’s Island, kur tarpe vyriau
sių kalbėtojų, bus Joseph E. 
Davies, majoras LaGuardia, 
Sidney Hillman.

Sovietų Sąjungai pagarbos 
ir padėkos diena buvo pa
skelbta nacionalio komiteto, 
kurio priešakyje randasi Mrs. 
Eleanor Roosevelt, prezidento 
žmona; Thomas W. Lamont, 
vyskupas William T. Manning, 
Wendell Willkie ir Owen D. 
Young-. Dvidešimt penkių vals
tijų gubernatorial irgi buvo 
oficialiai paskelbę minėtina tą 
dieną, taipgi šimtai miestų 
majorų po visą kraštą paskel
bė dienas pagarbai Sovietų Są
jungos už sulaikymą fašizmo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

S

ROBERT UPTON

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

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
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<

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-2178

James McLeish, Elektristų, 
Radijo, Mašinistų Distrikto 4- 
to prezidentas pabrėžė, kad 
kiekvienas darbininkas turi at
mesti Lewis’a, kaipo vadą 
America Firsterių suokalbio 
darbininkų judėjime.

Transportininkų vadai Mi
chael J. Quill ir Douglas L. 
McMahon atsišaukė į mainie- 
rius “paliauti buvus įrankiais 
išdavikiškų žmonių,” sakyda
mi, kad Lewis’o kampanija 
yra dalimi “fašistiškai pro
taujančių Hooverių, Whcele- 
rių,. Vanderbergų • ir Taftų, 
taipgi Hearsto, Howard, Mc- 
Cormickų, Pattersonų spau
dos ir poll-takserių, vajaus 
įmesti šį kraštą į suirutę ir 
priversti pasirašyti išdavikišką 
taiką su Ašimi.”

Eilė kitų organizacijų ir 
unijų pareiškė panašų nusista
tymą.

Bučerio Holanderio katė, 
249 E. 2nd St., New Yorke, 
susilaukė 7 kačiukų, iš kurių 
5 buvo suaugę vienas su kitu.

New Yorko republikonas 
assemblymanas John J. Lamu- 
la sutiko veikti John Longo 
gynimo komitete. Longo yra 
įkalintas pasekmėj kovų prieš 
Jersey City majorą Hague.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SavininĮps

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

MATEUŠAS SIMOAAVICIUS
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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Atostogose Pas A. ir P.
Aleknos

šiomis dienomis atostogauji 
pas Aldoną ir Povilą Aleknų? 
turinčius savo ūkę, Liberty, h 
Y., du Brooklyno bridgeportii > 
čiai — Jonas Lazauskas ir Pe
tras Baranauskas. (Baranaus
kas jau ir vėl brooklynietis)

Atostogautojai rašo laisvie- 
Čiams:

“Svečiuojamės pas Aleknus, 
geriame visai naturališką gė
rimą — pieną.

Jonas ir Petras.”

Kipnis Dainuos 
Stadiume

Alexander Kipnis, žymusis 
rusas dainininkas, Metropoli
tan Operos žvaigždė, dainuos 
Šį sekmadienį įvyksiančiame? 
“Tribute To Russia” mitinge, 
Randalls Island. Mitinge tiki
masi dalyvausiant virš 20,000 
publikos. Tikietai iš apksto 
gaunami Laisvėj ir pas platin
tojus.

Brooklyno Botaniško Daržo 
prūde jau pražydo vandeninės 
lelijos.

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

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




