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Water bury j šiuo metu yra 
susispietęs nemažas smetoni- 
ninkų būrys. Be kitų, ten 
švaistosi tūlas “daktaras” Vi
leišis, kuris andai parašė bro
šiūrą, “aiškindamas,” 
linas valgąs mėsą iš 
dišės, aukso peiliu ir
mis šakutėmis!. . .

Toji smetonininkų grupė 
lenda į vietos angliškąją spau
dą ir per ją nešvankiais žo
džiais švaistosi prieš tuos, ku
rie remia Jungtines Tautas, 
kurie remia didvyriškąją 
rybų Sąjungą.

Tie “sūnūs palaidūnai” 
to nežino, kad lazda turi 
galu.

Štai jums pavyzdys.

i

Smetonininkai per vietos 
angliškąjį dienraštį Waterbu
ry Republican buvo užpuolę 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą, kurio kuopa ruošė per
eitą sekmadienį pikniką didvy- 
riškajai Tarybų Sąjungai pa
gerbti. Jie bandė LDS kane- 
veikti. Jie bandė įpasakoti, 
būk tąjį pikniką rengia “sau
jelė komunistų,” etc.

Jiems, aišku, buvo atsaky
ta per tą patį laikraštį.

Na, o sekmadienį įvykęs 
piknikas buvo didelis. Gi pik
nike vestai kalbų programai 
pirmininkavo patsai Waterbu
ry Republican© leidėjas, Wil
liam J. Pape!

Daugiau : piknike puikiai iš
vanojo smetonininkams kailį 
LDS organo Tiesos angliškojo 
skyriaus redaktorius Matas 
Šolomskas, o SSSR generali
niu konsulato New Yorke ata
šė, Povilas Rotomskis, lietuvis, 
gražiai nušvietė * lietuvių tau
tos ir visų Tarybų Sąjungos 
respublikų 
Jus metus vestą didvyriškąją 
kovą prieš Hitlerio govėdas.

Viskas, vadinasi, puikiai 
pavyko. Siektas tikslas 
siektas. O smetonininkams 
vo užduotas tokis smūgis, 
kio jie niekad nesitikėjo.

Jei tie žmonės dar turi kiek 
tiek senso, 
apdairesni 
liežuvius.

pa- 
bu- 
ko-

tai jie ateityje bus 
ir suvaldys savo

26 d., Dexter Par-Birželio
(Brooklyne) dalyvausime 
Jurgio Lietuvių Draugys- 
auksinio jubilėjaus pikni-

ke 
Šv. 
tės 
ke.

O už savaitės po to, liepos 
4 d., dalyvausime dienraščio 
Laisves piknike, kuris įvyks 
Klaščiaus parke, Maspethe.
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Tūli lietuviškieji laikraščiai 
nuolat skelbė: “Jei nenori, 
kad iš tavęs atimtų pilietybės 
popieras, nebūk komunistas.”

Na, o šalies Aukščiausias 
Teismas paskelbė, kad niekas 
neturįs teisės atimti iš piliečio 
pilietybę tik dėl to, kad jis 
yra Komunistų Partijos narys!

Tąjį pareiškimą Aukščiau
sias Teismas padarė Williamo 
šneidermano byloje.

Taigi tieji laikraščiai, kurie 
tokiais baubais gązdino žmo
nes, dabar pasiliko labai ne
pavydėtinoje padėtyje.

O visi demokratijos šalinin
kai šiandien džiaugiasi šiuo 
mūsų' krašto Aukščiausiojo 
Teismo nutarimu.

Nors ir lėtai, nors ir sunkiai, 
demokratija vis tik laimi!

do-

Philadelphijos lietuviai su
sivienijo vienam didžiuliam 
■tikslui: sudėti $400,000 ir nu
pirkti Dėdei Šamui moderniš
ki ausį bomberį.

Jau virš 100 tūkstančių 
lerių bonais sudėta.

Pereitą sekmadienį 
džių rašytojas kalbėjo 
kalu. Nuo tos pačios 
mos kalbėjo ir kun. Bagdonas, 
ir čeledinas, ir Kavaliauskas.

■ Tax parodo, kad yra galima.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Prez. Rooseveltas Siūlo 
Draftuot Streikierius 
Nuo 18 iki 65 Metų

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas pranešė bir
želio 23 d., kad jis ruošiasi 
kreiptis į kongresą, kad iš
leistų įstatymą, pagal kurį 
galima būtų imt kariuome
nės tarnybon vyrus nuo 18 
iki 65 metų, jeigu jie daly
vaus streikuose prieš dir- 
byklas, perimtas į valdžios

Trys Kariniai Amerikos 
Pasiuntiniai Stebės 
Sovietų Oro Žygius

Maskva. — Jau praeitą 
sekmadienį atskrido bom- 
banešiu į Maskvą amerikie
čių lakūnas kapitonas Ed
die Rickenbacker su pulki
ninku William Nickolsu ir 
majoru A. B. Sherry. Jie 
atvyko kaipo Jungtinių Val
stijų karo departmento pa
siuntiniai. Kartu atskrido 
ir amerikietis dr. Alexan
der Dahl. Bombanešio įgu
lą sudarė trys Amerikos la
kūnai.

Atvykusius amerikiečius 
šiltai pasitiko Jungt. Vals
tijų ambasados nariai ir 
aukštieji karininkai.

Suprantama, jog kapito
nas Rickenbacker su savo 
karinės pasiuntinybės na
riais tėmys masines Sovie
tų bombanešių ir lėktuvų 
kovotojų atakas užnugarė
je nacių fronto linijos.

United Press teigia, jog 
šiandieniniai Sovietų lakū
nų strateginiai žygiai yra 
panašūs į didžiuosius ame
rikiečių ir anglų oro veiks
mus prieš Vokietiją ir Itali
ją

ITALAI BIJO ANGLŲ 
ATAKOS PRIEŠ DO

DECANESE SALAS
London.—Pranešama, kad 

italai išsikraustė iš vienos 
Duodecanese salos, netoli 
Turkijos. Bijo anglų atakos 
prieš Duodecanese salas.

Romos radijas skelbė, 
kad anglai sutelkę dideles 
savo laivyno jėgas rytinėje 
Viduržemio Jūros dalyje, 
ties Syrija. Italijos juod- 
marškiniai giriasi, kad jų 
lėktuvai sėkmingai atakavę 
anglų kariuomenės subūri
mus Syrijoj.

Berlyno radijas prane
šė, kad anglų lakūnai vėl 
bombardavo Vokietiją.

susitarti mūsų kraštui svar
biaisiais klausimais. Philadel- 
phi-ja mano, kad josios pavyz
džiu turėtų, pasekti ir kitos lie
tuvių kolonijos.

rankas bei veikiančias val
džios žinyboje.

Prezidentas taipgi paskel
bė, jog valdžia jau yra pa
darius žingsnių draftuot 
armijon visus tuos strei
kavusius angliakasius, ku
riem pirmiau buvo atidėta 
karinė tarnyba, kaipo bū
tinai reikalingos pramonės 
darbininkam.

Nors mainierių streikas 
jau atšauktas, bet preziden
tas vis tiek reikalaus išleist 
įstatymą, kuriuo einant 
galima būtų draftuot strei- 
kierius iki 65 metų am
žiaus, ale tuom supratimu, 
kad jie nebus siunčiami į 
karo frontą, bet turės at
likti tokias pareigas, kokias 
jiem namie skirs armijos 
komandieriai.

Iš prez. Roosevelto pa
reiškimo suprantama, jog 
armijos komanda galėtų į- 
sakyt tokiem vyram dirbt 
kasyklose ai* kitose karui 
svarbiose dirbyklose už to
kią algą, kokią gauna visi 
kareiviai abelnai.

Kai kurie kongresmanai 
ir senatoriai tvirtina, jog 
kongresas atmes tokį pre
zidento sumanymą. Girdi, 
Amerikos armija nėra vers
tinų darbų įstaiga, bet or
ganizacija, kurioje yra gar
bė tarnauti.
ATSVARA PRIEŠ SMITH- 

CONNALLY BILIŲ
Politiniai tėmytojai Wa

shingtone teigia, jog prezi
dentas nenori pasirašyti 
kongreso priimtą Connally- 
Smitho sumanymą prieš 
unijas ir streikus; todėl, 
esą, prezidentas perša tokį 
savo pasiūlymą dėlei strei- 
kierių draftavimo. Juomi 
prezidentas norįs pavaduoti 
Connally-Smitho bilių.

Šį penktadienį prieš-dar- 
bininkiškas Connally-Smith 
bilius taptų įstatymu, jeigu 
prez. Rooseveltas ir nepa
dėtų savo parašo po juom. 
Prezidentas tegalėtų sulai
kyti šį bilių tiktai, jeigu jis 
jį vetuotų-atmestų. Atmest 
jį reikalauja milionai Ame* 
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų narių per savo 
atstovus Washingtone.

Amerikiečiai Padegė 
Japonų Šarvuotlaivį
Australija, birž. 24.—Nu- 

skridę 1,000 mylių, Ameri
kos bombanešiai pleškino 
japonų laivų stovyklą Ma
cassar, Celebes saloj, Ryti
nėj Holandų Indijoj. Tarp 
kitko, jie smarkiai padegė 
japonų šarvuotlaivį. Ore 
susikūlė vienas Amerikos 
bombanešis su japonų lėk
tuvu, ir abudu žuvo.

SOVIETŲ LAKŪNAI 
PLEŠKINO NACIUS

PSKOVO SRITYJE
Maskva, birž. 24.— Sovie

tiniai bombanešiai suardė 
bei gaisrais užkūrė nacių 
geležinkelių mazgą Pskove 
ir supleškino daug vokiečių 
traukinių ir amunicijos san- 
dėllių. Tuo pačiu žygiu so
vietai triuškino hitlerininkų 
lėktuvų stovyklas čia ir ki
tur toli užnugarėje priešų 
linijos.

Pskovas stovi prie gelž- 
kelio iš Rygos į Starają Ru
są. Šį geležinkelių maz
gą naciai turėjo naudot, 
siųsdami reikmenis savo 
kariuomenei Ilmen ežero 
srityje.

RAUDONARMIEČIAI
SMOGE NACIAMS
TIES BIELGORODU
London, birž. 24.— Pra

nešama, jog Raudonoji Ar
mija kirto skaudų smūgį 
vokiečiam Į % vakarus 
Bielgorodo 
nios, ar Sovietai atgriebė 
Bielgorodo miestą iš priešų, 
ar tik staigiu žygiu apeida
mi Bielgorodą iš vakarų 
pusės smoge hitlerininkam.

Bielgorod stovi prie gele
žinkelio į pietus nuo Kurs
ko.

Angly Lakūnai Bombar
davo Ašį, Skrisdami į 

Afriką ir Grįždami
London.— Anglijos oro 

ministerija pranešė apie il
gą naujovišką savo bomba- 
nešių. žygį:

Anglų bombanešiai birž.
20 d.- smogė Friedrichsha- 
ven miestui, pietiniai-vaka- 
rinėje Vokietijoje; sunaiki
no tris akrus to miesto, kur 
naciai pasigamindavo dau
gius prietaisų, naudojamų 
iš anksto nutėmyt skren- 
dantiem lėktuvam.

Atlikę šį žygį, tie patys 
anglų lėktuvai nuskrido į 
Šiaurių Afriką, pasiėmė ga
zolino ir kitų reikmenų ir 
grįždami Anglijon triuški
no Spezią, italų karo laivy
no stovyklą ir arsenalą 
šiaurinėje Italijoje.

Po visos tos 2,500 mylių 
kelionės, šie anglų lakūnai 
parlėkė namo, nepraradę nė 
vieno savo bombanešio.

Nacių Bombanešiai Smarko
kai Atakavo Angly Miestą

London, birž. 24.— Pen
kiolika vokiečių lėktuvų 
per ištisą valandą praeitą 
naktį mėtė sprogstamąsias 
ir gaisrines bombas į anglų 
uosto miestą Hull, pietinėje 
Anglijoje. Priešai užkūrė 
daug didelių gaisrų ir už
mušė bei sužeidė tam tikrą 

(skaičių civilių žmonių.

Sovietų Žmones Gyvena Viltim, 
Kad Talkininkai Greit Atidarys 

2-rą Frontą, Sako Molotovas

Maskva.— Sovietų užsie
nių reikalų komisaras Via
česlavas Molotovas, kalbė
damas pokilyje, dalyvau
jant ir Amerikos ambasad. 
Standley, pareiškė, jog Ru
sijos žmonės gyvena vil
tim, kad talkininkai greitu 
laiku išvien suduos triuški
nantį smūgį fašistinei 
Ašiai. Pokilis buvo suruoš
tas birž. 22 d., minint So-

Hitlerininkai vėl Meluoja 
Neva apie Lietuvių Suki

limą prieš Tarybas
Maskva.— J. Kavūnas ra

šo:
Dvejų metų sukaktyje 

nuo Hitlerio gaujų pradė
tos atakos prieš Sovietų 
Sąjungą, vokiečiai gengste- 
riai ir jų sėbrai vėl panau
jino melagingas savo pasa
kas, būk lietuviai, įsiveržus 
vokiečiams, sukilę prieš ru
sus.

Gaila, kad ir tūli . Ameri
kos lietuvių laikraščiai, ap
akę iš neapykantos prieš 
Tarybų Lietuvą arba pasi
davę hitlerininkų propa
gandai, taip pat kartoja tą 
šmeižtą prieš lietuvių tau
tos dalį, kuri, girdi, rėmus 
Hitlerio banditus, tuos tau
tų vergėjus ir žmonijos 
priešus. Tai yra šlykštus, 
niekšiškas šmeižtas, kurį 
skleidžia tik išdavikai, su
jungę savo likimą su Hitle
rio piktadarių šaika.
KAIP IšTIKRŲJŲ YRA
Tikrumoje Lietuvos žmo

nės nuo pradžios ir per 
šiuos dvejus vokiečių oku
pacijos metus buvo ir tebė
ra ištikimi savo Tarybų 
valdžiai, kurią jie patys iš
sirinko. Raudonąją Armi
ją jie laiko savąja armija 
ir pasitiki, kad jinai išlais
vins juos. Jie nekenčia hit
lerininkų kaip senovinių 
priešų-vokiečių, kurie nešė 
ir tebeneša Lietuvai baise
nybes, kančias, mirtį, su
naikinimą ir badą.
LIETUVIAI LAIKe RAU
DONARMIEČIUS DRAU

GAIS
“Kai aš prisimenu trauki

mąsi iš Lietuvos, mano aky
se atsistoja senvvas lietu
vis kaimietis. Kuomet jis 
pamatė būrelį pavargusių 
raudonarmiečių, ji§ nelauk
damas mūsų prašymo, pa
ruošė stalą, padėjo ant jo 
duonos, lašinių, sviesto ir 
sūrio ir vaišino . raudonar
miečius, kaip tikrus savo 
gimines ir draugus,”—sakė 
man Raudonosios Armijos 
dalinio komandierius Žalai- 
tis. ; •’ i 

vietų dvejų metų kovos su
kaktį prieš Hitlerį.

Komisaras Molotovas, at
siliepdamas į Jungtinių Val
stijų ambasadoriaus Stand- 
ley kalbą, sakė:

“Atsiminkime, jog milio- 
nai žmonių, kurie sudėjo 
nesuskaitomą daugybę au
kų iš savo pusės, gyvena 
gilia viltim, kad jau netoli 
laikas, kuomet priešai pa-

Daugelį tokių įvykių gali 
pasakyt Raudonosios Armi
jos kareiviai ir komandie- 
riai apie lietuvių nusiteiki
mą linkui raudonarmiečių. 
Panašius nuotikius apsako 
ir tie raudonarmiečiai, ku
rie pabėgo iš vokiečių ne
laisvės ir kuriuos lietuviai 
valstiečiai svetingai priėmė 
ir priglaudė, nors jiem pa
tiem dėl to gręsė didelis pa
vojus, nes vokiečiai šaudo 
tokius, kurie duoda pagal
bos raudonarmiečiams. Štai 
kokia yra tikroji Lietuvos 

(Tąsa 5-me pusi.)

JAPONAI ŽINO, KAD 
TALKININKAI BOM

BARDUOS JAPONIJĄ
Tokio, birž. 24.— Japoni

jos karininkai per radiją 
įspėjo japonus, kad Jungti
nių Valstijų ir Anglijos lėk
tuvai, pakildami iš Aleutų 
salų bei Chinijos, daugme- 
niškai bombarduos pačią 
Japoniją.

Japonų karo vadai nužiū
ri, jog ateinantį rudenį an
glai darys didelius žygius 
Burmai atgriebti nuo japo
nų.

Rooseveltas ir Smitho-
1 Connally Bilius

Washington, birž. 24. — 
Dar nežinia, ar prezidentas 
Rooseveltas atmes-vetuos 
kongreso priimtą Connally- 
Smitho bilių prieš darbo 
unijas ir streikus. Bet neo
ficialiai pranešimai sako, 
turbūt, prezidentas atmes 
šį bilių. Jeigu prez. Roose
veltas to nepadarys, tai šį 
penktadienį bilius galion 
įeitų net be prezidento pa
rašo.

Washington.— Karo sek
retorius Stimson paskelbė, 
kad iki šiol užmušta virš 
15,000 amerikiečių.

jus pilną jėgą sutartino, 
triuškinančio talkininkų 
o fens y v o.”

AMERIKOS MEDALIAI 
SOVIETINIAM DID

VYRIAM
Jungtinių Valstijų amba

sadorius, admirolas Stand- 
ley laike tos iškilmės įteike 
šešiasdešimt Amerikos ar
mijos ir laivyno medalių pa
sižymėjusiems kovoj sovie
tiniams kariams, lakūnams 
ir jūreiviams. Tais ameri
kiniais medaliais buvo, tarp 
kitų, pagerbti šie koman
dieriai:

Generolas leitenant. Ivan 
Petrov, kuris komandavo 
Trečiąją apsigynimo armi
ją Sevastopolyje pernai; 
generolas Įeit. Vasili j Čui- 
kov, 62-ros Sovietų armi
jos komandierius ties Sta
lingradu ; tankų generolas 
Įeit. Vladimir Badanov, ku
ris praeitą žiemą padarė 
nepaprastai drąsų žygį' 
prieš nacius Tacinsko srity
je, ir generolas majoras So
kolov, komandierius šešto
jo raitininkų gvardijos kor
puso, padariusio ofensyvą 
iš Voronežo.

SVEIKINA SOVIETŲ 
BENDRADARBIAVI

MĄ SU AMERIKA
Amerikos ambasadorius 

Standley, pagerbdamas So
vietų karžygius, pareiškė:

“Aš manau, jog mes ne 
veltui tikimės, kad iš da
bartinio mūsų ginklų drau
giškumo išsivystys, pasto
vus sandarbininkavimas. 
Nes tarp mūsų yra daug ko 
bendro, nekalbant jau apie 
mūsų neapykantą priešui. 
Tatai užmiršta Ašies pro
pagandos mašina, kuomet 
ji mėgina pabrėžti skirtu
mus tarp mūsų. Tokie skir
tumai, kaip kad tarp mūsų 
(Amerikos ir Sovietų) abel
nai teglūdi tiktai veikimo 
būduose,—o pamatiniai mū
sų tikslai yra tie patys.

“Mes ir mūsų talkininkai 
siekia saugios ir sąlydžios 
taikos. Visi mes dedame 
pastangas, kad sudaryt są
lygas, kuriose žmonės ga
lėtų dirbt kūrybos darbą, 
ne vienai klasei ir ne pasi
vadinusiųjų viešpataujan
čiąja tauta (nacių) naudai, 
bet bendrajai visų žmonių 
gerovei.”

Admirolas Standley nu
matė ilgą Jungtinių Valsti
jų bendradarbiavimą su So
vietų Sąjunga ir kitais tal
kininkais taikos laikais.

DALYVAVO ŽYMŪS 
AMERIKIEČIAI

Dviejų metų karo sukak
ties minėjimo sovietiniame 
pokilyje dalyvavo ir kiti 
Amerikos ambasados na- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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dętį įrųVTO ^progdįiąįpią darbą iš vį- 
daųs Amerikoje. Bet tas džiaugsmaą 
Ąębus ilgam. Amerigo# žmonės pažins 
priešus ir mokės su jais apsidirbti. A- 
merikos žmonių vienybė šiame kare pą- 
sįįĮiks nesulaužoma. Amerikos žmonės 
dar kiečiau sugląus savo eiles apie sąvo, 
vyriausį komahdierių prezidentą Roo.se- 
veltą ir jo vadovaujamą demokratinę 
vyriausybę.

Lai Detroitas bus paskutinis Penkto
sios Kolonos laimėjimas!

Laiškas Redakcijai

Penktosios Kolonos Sukeltos 
Rasinės Riaušės

Dvidešimt astuoni žmones užmušti, 
septyni šimtai sužeistų, mieste paskelb
tas karo stovis! Toks šiandien yra De
troitas—širdis Amerikos sunkiosios ka
rinės gamybos.

Prieš kelias dienas Beaumont, Texas, 
baltveidžių chuliganų gauja įsiveržė į 
negrų sekcijas ir pradėjo terorą. Tiktai 
todėl, kad kokia nors baltveidė mergina 
pasiskundė, kad būk ją užpuolęs ir ban
dęs išgėdinti juodveidis, baltveidžių gau
ja užpuolė nieko nekaltus žmones ir pra
dėjo pogromus. Du nekalti žmonės bu
vo užmušta, daugybė negrų namų su
griauta, šimtai nekaltų žmonių sužeista.

Kas buvo padaryta, kad tokiems po
gromams pastoti kelią ant visados? Be
veik nieko. Tiesa, suareštuota pora de- 
sėtkų chuliganų ir pasodinta į kalėji
mą. Bet jie žino, kad pietinis teismas 
jų nenubaus.

Mes esame kare. Šalis pavojuje. Mi
lijonai mųsų jaunų vyrų pasiųsti į fron
tus paaukoti gyvybę šalies gelbėjimui. 
O čia chuliganai kelia riaušes, žudo, 
trukdo karo pastangas! Beaumont mies
tas yra taipgi karo išdirbystės centras. 
Jeigu gaujos vadai, tie chuliganai, tie 
Ašies agentai ir įrankiai, būtų buvę pa
statyti prieš greitąjį teismą, nuteisti 
ir sušaudyti; jeigu visi, kurie dalyvavo 
užpuolime ant nekaltų žmonių, būtų bu
vę tuojau nuteisti ilgiems metams ka
lėjimam visa Amerika būtų pamačius, 
kad riaušės bus netoleruojamos, kad tie, 
kurie kenks karui ir rengs pogromus 
prieš negrus arba prieš kuriuos 
kitus žmones, bus aštriausiai nu
bausti — taip aštriai, kaip reika
lauja karo sąlygos, kaip karo sąlygose 
yra baudžiami išdavikai, Amerikos mir- 
tini priešai. Tie, kurie rengia pogro
mus, kurie kursto rasines riaušes, yra 
Amerikos išdavikai.

Tada Detroite riaušių nebūtų buvę. 
Tada Ašies agentai įr jų pastumdėliai 
būtų neišdrįsę ruošti šitą kruviną puo

štą. Jie yra niekšai ir bailiai. Vienas ge
ras pavyzdys būtų juos visus suvaldęs. 
To nebuvo padaryta. Tas juos padrąsi
no sukelti riaušes kitam karinės gamy
bos centre—Detroite.

Detroito policijos užsilaikymas irgi la
bai abejotinas. Gal ir joje yra Ašies įta
kos. New Yorko laikraščiuose tilpo pa
veikslas, kuris parodo, kad du policistąi 
veda už rankų paėmę vieną negrą, o vie
nas baltveidis chuliganas kerta tam 
žmogui į veidą! Baisu, bjauru ir šlykš
tu! Ar tai nėra padrąsinimas chuliga
nams ir Ašies agentams pulti ir mušti 
negrus? Ką pamąstys negrai, pamatę 
šitą paveikslą, tokį begėdišką policijos 
šališkumą? Ar reikia stebėtis, kad De
troito riaušėse beveik visos aukos yra ne
grai. Ar reikia stebėtis, kad nelaimingi 
užpulti žmonės griebiasi visų priemonių 
apsigynimui.

Dabar aišku, kad šitos rasinės riaušės 
yra Ašies pasekėjų, Amerikos priešų 
'darbas. Žinoma, į jas yra įvelta daug 
tamsūnų, daug tokių, kurie yra aukos 
rasinės neapykantos.

Žinia apie šitas riaušes, žinoma, pa
sieks visus pasaulio kampus. Nusi
džiaugs Hitleris, Mussolinis ir Hirohito, 
kad jiems pavyko sukelti riaušes ir pra-

Kruvinos Istorijos Epilogas
Detroite vėl ramu... Riaušės numal

šintos. Kareiviai patruliuoja gatves*
Policija didžiuojasi, kad iš 1,300 sua

reštuotų, 80 nuoš. yra negrų. Jau pra
sidėjo teismas suimtųjų. Jau nuteista 
90 dienų kalėjiman 34 žmones. Visi jie 
juodveidžiai.

Daily Worker (birž. 23 d.) įdėjo pa
veikslą. Jame parodoma scena kalėjime. 
Du poličistai lazdomis muša jauną neg
rą... To dienraščio reporteris, kuris savo 
akimis matė riaušes, tvirtina, kad De
troito policija stovėjus ir žiūrėjus, kai 
bąltveidžiai chuliganai mušė juodvei- 
džius. Beveik visi negrai, kurie žuvo to
se riaušėse (tai ne riaušės, kaip pasiro
do, bet pogromai prieš negrus), žuvo 
nuo policijos kulkų! Beje, riaušėse žuvo 
24 negrai ir 4 baltveidžiai.

Prieš kelius metus Detroite buvo iški
lęs didelis skandalas. Buvo parodyta, 
kad ta policija yra susirišus su Juoduo
ju Legionų. Dabar, matyt, Legijonas yra 
Hitlerio Penktosios Kolonos įrankis De
troite.

Į šitą kruviną Detroitą turėtų pažvelg
ti federalė valdžia. Ten rašomas kruvi
nos istorijos dar kruvinesnis epilogas. 
Ruošiama dirva naujiems ir dar dides
niems pogromams prieš juodveidžius pi
liečius. Padrąsinta Penktoji Kolona, su
sidedanti iš baltveidžių chuliganų, su
rengs kitas riaušes, prieš kurias dabar
tinės bus tik vaikų žaislas. Tie žmog
žudžiai ir chuliganai, turėdami miesto 
policijos simpatijas, pasiruoš tokiems 
baisiems darbams, nuo kurių sudrebės 
visas kraštas. Tiktai Federalės valdžios 
griežti žygiai apsaugos Ameriką nuo tos 
tragedijos.

Negro Labor Victory Committee siun
čia delegaciją pas prezidentą Rooseveltą 
prašyti valdžios pagelbos ir užtarimo. 
Kas nors turi būti daroma labai greitai.

Detroitas ne pirmas ir ne paskutinis. 
Neseniai ant negrų buvo užpultą Mobile, 
Alabama, Beaumont, Texas, St. Louis, 
Mo., Newarke, Corona, Long Island.

Minėta delegaciją prašys prezidento, 
kad federalė valdžia padarytų galą dis
kriminacijai ir pogromams prieš negrų 
liaudį. Mes tik galime pridėti balsą ir pa
remti jos tą teisingą reikalavimą.

Šitos riaušės, šitie pogromai prieš neg-z 
rus, griauna Amerikos žmonių vienybę 
ir silpnina mūsų karines pastangas.

Be Antro Fronto Laimėjimas 
Neįmanomas

Sovietų Sąjungos vyriausybė, minėda
ma dviejų metų sukaktį šio liaudies ka- 
;ro prieš fašizmą, vėl prisiminė apie ant
ro fronto reikalą. Jinaį visai atvirai pa
svėrė karo jėgas ir stovį ir padarė išva
dą, kad Talkininkai turi atidaryti antrą 
frontą Europoje artimiausių laikų. Ji 
pasakė, kad be tokio antro fronto karo 
laimėjimas neįmanomas. Atakavimas 
priešo lėktuvais yra gerąs daiktas ir 
kerta jam skaudžius smūgius, bet negali 
pavaduoti antro fronto.

Washingtone diplomatai ir ekspertai 
diskusuoja šį Sovietų vyriausybės pri
minimą- Spaudos konferencijoj tuo 
klausimu kalbėjo Laivyno sekretorius 
Frank Knox. Jis jaučia, kad Amerikos 
žmonėse kylą nerimas dėl nebuvimo an
tro fronto. Jis girdi nusiskundimus dėl 
vilkinimo antro fronto atidarymo. To
dėl Knox pareiškė, kad mūsų vyriausy
bė ir Anglijos valdžia ruošiančios antrą 
frontą. Jokio tikslaus vilkinimo nesą. 
Antras frontas būsiąs v.

Gerai, kad Knox pranešė žmonėms, 
kad jie nebus suvilti. O visgi žmonės 
turi teisę nerimauti dėl nebuvimo antro 
fronto. Atrodo, pasiruošimui laiko buvo 
gana daug. Buvo žadėta ir laukta dar 
1942 metais. Jau tada laikas rodėsi pil
nai pribrendęs. Dabar jau baigiasi pir
moji pusė 1943 metų. Tapiau dar to 
fronto nesimato.

Birž. 16 d. 
Gerbiamoji Ląiąvės 
Redakciją:

Keleivis, kuris pastaruo
ju laiku patapo kvailiausiu 
ir durniausiu laikraščiu iš 
visų, kokius aš esu skaitęs, 
nuolat mini tą faktą, būk 
Laisvės redaktorius R. Mi- 
zara kadaise aukojo “Sme
tonos Fondui” vieną dole
rį. Leiskite man pasakyti 
štai ką.

Bevartydamas senus Lai
svės numerius, suradau įdo
mių. dalykų tuo reikalu. 
Štai, turiu po ranka 1938 
metų Laisvės numerius 79, 
80 ir 81.

Tuose numeriuose yra pa
skelbtos pavardės tų žmo
nių, kurie aukojo Lietuvos 
Ginklų Fondui suruoštame 
Cooper Union (New Yor
ke) masiniame mitinge, į- 
vykusiame 1938 m. kovo 20 
dieną. Tarp aukojusiųjų 
Ginklų Fondui, randu to
kias pavardes: Red. Tyslią- 
va, Red. Mizara, ’Red. 
Strazdas, Red. Ląučka. Be 
to, randu pavardę Buivydo, 
Keleivio bendradarbio. Ten 
pridėta pavardžių labai 
daug, gal keli šimtai, kurie 
tuomet, kai lenkai grąsino 
Lietuvai, aukojo į Ginklų 
Fondą. Mano vienas prie- 
telius sako, kad jis tame 
skaičiuje suranda visą eilę 
pavardžių, artimų Kelei
viui.

Jeigu taip, tai kodėl Ke
leivio redaktorius puola 
vieną Laisvės redaktorių, 
kodėl jis nieko nesako, kad 
tuomet į tą patį fondą au
kojo ir socijalistas Straz
das ir socijalistas (atsipra
šau) Biuvydas ir kiti soci- 
jalistai? Be to,' argi Kelei
vis mano, kad jam žmonės 
tikės, kad tie visi šimtai lie
tuvių, tuomet aukojusių į 
Lietuvos Ginklų Fondą, au
kojo Smetonai?

Tegul Laisvės redakcija 
tatai paaiškiųa.

Su pagarbų,
J. K-s.

Ląisvės Red. Pastaba.— 
Jei Keleivio redaktorius tu
rėtų padorumo ir, kaip ang
lai sako> common sense, jis 
tokių durnų dalykų ne
pliaukštų. Taip, tuomet 
Lietuvos Ginklų Fondui au
kojo ne tik Mizara, aukojo 
šimtai lietuvių, jų tarpe ir 
S. -Strazdas, sėdėjęs su Mi
zara ant vienos platformos, 
ir Tysliava, ir Laučka, ir 
kun. Balkūnas, ir adv. Šal
na ir daugybė kitų žmonių. 
Publikoje buvo visokių pa- 
žvalgų žmonių — beveik 
kiekvienas iš jų aukojo 
Ginklų Fondui. Sakyti, kad 
jie visi aukojo “Smetonos 
Fondui,” tegali tik tokis 
Michelsonas, kuriam nerūpi 
tiesa, kuriam nerūpi pado
rumas.

Tuomet Lietuvai grūmojo 
mirtinas pavojus. Kiekvie
nas, kuriam rūpėjo lietuvių

tautos interesai, norėjo, kad 
.lenkai imperijalistai ne- 
■ galėtų Lietuvą pavergti. 
Todėl kiekvienas padorus 
Amerikos lietuvis ąukojo 
kiek galėjo, kad sustiprinti 
Lietuvos kariuomenę, kad 
ją apginkluoti. Lietuvoje 
buvo įkurtas tam tikslui 
fondas. Į tą fondą šimtai 
tūkstančių Lietuvos piliečių 
dėjo savo auką. Net Šiau
lių politiniai kaliniai, di
džiausi smetoniškosios val
džios priešai, aukojo gink
lams.

Keleivio redaktorius, aiš
ku, neaukojo tam reikalui. 
Ponas Michelsonas yra ba- 
gotas žmogus, pralobo jis iš 
socijalizmo; jis be to, yra 
labai šykštus. Andai South

Bostone įvyko masinis lie
tuvių mitingas, į kurį savo 
nosį įkišo ir p. Michelso
nas. Kai mitinge buvo pra
dėta rinkti pinigai didvyri
škai Raudonajai Armijai 
paremt, tai Michelsonas nu
piešė špygą ir ją padavė. 
Tas aiškiai vaizduoja Ke
leivio redaktorių ir šian
dien jį žmones dėl to vadi
na špygos kavalieriumi.

Ną,_ ir šis špygos kavalie
rius darbuojasi. Jis drau
gaująs! su smetonininkąis, 
jo kai kurie bendradarbiai 
yra smetonininkai, bet jis 
viešai skelbiasi esąs Smeto
nos priešas.

Tegu sau tasai špygos ka
valierius šumija. Tiesa, dar 
yra mulkių, kurie jam už 
tai pinigus moka. Bet ateis 
ląikas, kai ir tie praregės!

Jie Irgi Dartaidad..,

Vienybės Klausimu
Mes, užsienyje gyvenan

tieji lietuviai, esame išsis
kirstę į daugelį šakų ir ei
name įvairiais vingiuotais 
ir dargi žalingais mūsų tau
tai keliais, kas šiadieniniu 
momentu neturėtų būti.

Šiandieninis pats opiausis 
klausimas užsienyje gyve
nančių lietuvių yra, tai mū
sų gimtosios šalies likimas. 
Mūsų tėvų, brolių, seserų, 
trokštančių kuogreičiausiai 
pasiliuosuoti iš po nacių 
“naujo orderio” (santvar
kos) vergijos. Daugelį mū
sų brolių, seserų ir tėvų na
ciai nužudė, vykdydami 
“naują orderį” ir daug dąr 
žudo ir nužudys, jeigu mes 
užsienio lietuviai eisim ir 
toliaus tais žalingais mūsų 
tautai keliais, kaip kąd iki 
šiolei. Jeigu mes nedėsime 
pastangų pagelbėti mūsų 
tautiečiams pasiliuosuoti iš 
po baisios nacių vergijos.

Rodos, kąd šis klausimas 
visiems užsienyje gyvenan
tiems lietuviams turi vieno
dai rūpėti, nežiūrint, kas 
kokių pažiūrų nebūtų. Nes 
kąs netrokšta savo tautai 
ir tautiečiams laisvės? Tą 
mes visi suprantame, bet 
darbais įrodo,me visai ki
taip.

Argentinoje yra nemažas 
skaičius lietuvių. Bet ąr 
daug kuo mes prisidedam? 
Ar daug padedam, ar bent 
manom padėti remti tuos, 
kurie šiandien veda mirti
ną kovą su nacifašizmu, 
nuo kurių priklauso ir mū
sų tėvynės Lietuvos išlais
vinimas?

Šituo klausimu turėtų ge
rai pagalvoti tie lietuviai, 
kurie iki šiolei dar niekuo 
neprisidėjo išlaisvinimui sa
vo tautiečių.

Štai Argentinos lietuviai 
susiskaldę į kelias grupes 
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną. 
16 vasario. Atskirai vieni 
nuo kitų. Kaip vienuose, 
taip ir kituose parengimuo.- 
se buvo pasakytą daug kar-

Saugomi amerikięčių kąrią, gitie itakįi belaisviai ly
dimi į Jarb.ą. J*e laikomj stovykloj Atterbury, Ind.

v.* ‘ '

štų kalbų, kurios kasmet 
yra kartojamos vis toje pa
čioje temoje. Tik skiriasi 
tuom, kad vieni nori ma
tyti Lietuvą vienokia, o ki
ti kitokia. Visai pamiršda
mi Lietuvos liaudies norus. 
Kaip vienų, taip ir kitų 
buvo pakeltos taurės su šū
kiais: Valio Nepriklausoma 
Lietuva! O tuo pat metu 
mūsų tėvynėje naciai (pa
dedant saviems parsidavė
liams) gal ne vienam mūsų 
broliui ar seserei nėrė kil
pą ant kaklo, priversdami 
paskutinį kartą atsisveikin
ti su savo gyvybe ir išgerti 
savo kraujo taurę, šūkauda
mi, valio Ostlandas!

Daugelis užsienyje gyve
nančių lietuvių suprasdami, 
kokioje padėtyje randasi 
mūsų tauta dabartiniu mo
mentu, neruošė 16 vasario 
iškilmių. Nes ne nuo tos 
dienos dabar priklauso Lie
tuvos išlaisvinimas. Tuomi 
mes nieko nepadėsime mū
sų tautai pasiliuosuoti iš po 
nacių vergijos.

Lietuviai gyvenantieji už
sienyje, kurie padeda tver
ei visokius komitetus būsi
majai valdžiai tautos var
du, labai apsirinka. Jie turi 
žinoti, kad jokia valdžia ne
įmanoma importuoti iš už
sienio. Šią problemą mes tu
rime palikti spręsti Lietu
vos liaudžiai, kuri jau kar
tą pareiškė, kokia santvar
ka jai yra pageidaujama. 
Todėl neturime eiti prieš 
savo tautos liaudies teisė
tus norus. Nes kaip mes ne
norėtume pasukti priešin
gon pusėn tekantį upės 
vandenį, vis vien mūsų pa
stangos bus veltui.

Mes užsienio lietuviai 
meskime tarpusavio ginčus 
dėl vienokios ar kitokios 
santvarkos Lietuvoje ir ei
kime daugiau prie vieny
bės, pagelbos klausimų, kad 
pagreitinus mūsų šalies iš
laisvinimą iš po nacifašįsti- 
nės. vergijos. Tai šiandieną 
pats opiausis ir pirmaeilis 
klausimas visų užsienyje 
gyvenančių lietuvių. Remti 
tas tautas ir tuos narsius 
kovotojus. Remti herojišką 
Raudonąją Armiją, kuri 
jau nulaužė įlgus ragus na- 
cifašizmui, be kurių jis ne
gali jau daugiau užimti ir 
badyti naujas tąutąs. Hit
leriniai žudikai be ragų li
kosi bejėgiais. Jie yra pri
versti trauktis atgal ir ap
leisti užimtąsias teritorijas 
ir savo aukas. Jau netoli 
tas laikas, kąd bus privers
ti apleisti ir mūsų tėvynę.

Dėka Sovietų Sąjungos 
liaudies ištvermingumui ir 
Raudonosios Arrpijos hero
jiškumui ir padedant są
jungininkėms, bus galutinai

Chicagos kunigų Draūgę 
(birželio 21 d.), tilpo ląbąi 
įdomus pranešimas iš. Ar-r 
gentinos. Tai raportas tąip 
vadinamo “Lietuvai Išlais
vinti Centro Argentinoje.” 
Pasirašo iždininkas A. J. A. 
Tai, matyt, Argentinos lie
tuvių klerikališka įstaiga, 
kartu ir hitlerinė. Nes tenai 
sakoma, kad tasai “Cent
ras” “turėjo 25 formalius 
posėdžius ir apie 40 priva- |
čių pasitarimų.” Rinko ir 
pinigus ir nemažai jų susi
rinko. Paskelbta stąmbes-, 
nių sumų aukotojų pavar* 
dės. /z/<X

“Lietuvai Išlaisvinti Cen* 
tras Argentinoje” susiorga-, 
nizavęs 1940 metų rugpjū
čio 10, dieną. Kad nepada
rytumėte klaidos apie Cem 
tro gyvavimą, tasai iždinin
kas parodo, kad Centras 
veikė ir tebeveikia. . .

Betgi ir su žiburiu jieš- 
kodamas visam prąnešime 
nerasite nei žodelio apie 
Lietuvos pavergėjus nacius. 
Nei protesto prieš juos, neį 
jiems prakeiksmo, nei rezo- >
liucijų prieš juos, nei peti- f
cijų popiežiui bei Washing- 
tonui prieš vokiškuosius 
kryžiuočius. Visi protestai, r 
visos peticijos, visi reikala
vimai ir prakeiksmai nu
kreipi prieš Sovietų Sąjun
gą, ir tiktai prieš, ją!

Tai dabar kylą mintis, 
kas tą Centrą . sudaro ir 
kam jis tarnauja? Gal ja
me yra pakliuvęs, vienas. ki- 
tas ir nekaltas avinėlis, bet 
kad Centrui vadovauja hit
lerininkai, tai tas praneši
mas, tilpęs Drauge, nebepa- 
lieka jokios abejonės. O 
kas keisčiausia, kad Drau
gas nedaro nė mažiausias J 
pastabos, — nematė reiki-, 
lo ^rimftti, kad Centras Tu-~ 
retų nepamiršti, kas Lietu
vą laiko pavergęs. Tas tik J 
parodo, kad Draugo štabas 
sutinka su tais savo kama- 
rotais iš “Išlaisvinti Lietu
vai Centro Argentinoje.”

x .

Rochester, N. Y.
Skaitytojams Pranešimas

šiuomi pranešu gerbiamiems 
Laisvės skaitytojams, kad jiuo 
dabar Laisvės užrašinėtoju ir 
skaitytojų prenumeratų atnau
jintoju bus draugas Černiaus
kas. Aš dirbu naktimis ir ne
galiu toliau eiti tas pareigas.

Nors drg. Černiauskas už
imtas kitais darbais, bei ma\ 
tydamas būtiną reikalą—apsi
ėmė dirbti. Todėl, prašau vi
sus Laisvės skaitytojus nuošir
džiai kooperuoti su d. Čer
niausku, atsinaujinti pas jį 
Laisvę ir norinčius užsirašyti.

P. Žirgulis.

Hamburg, N. Y,
Mary Miller George, Juktė 

Mrs. Mary Miller, Laisvės 
skaitytojos* įstojo į D,ėdės. Są- 
mo armiją prie Womens Au
xiliary Army Corps. (WAA.CL

Mariutė užaugintą Steuben
ville miestelyje. Ji tarnauja 
nuo kovo 15 d. ir jau gavo pa- ‘ 
kėlimą . kaipo Sergeant. Tąi 
puikus pasirodymas tokiame 
trumpame laike. Linkime jąi 
daug laimės. Rep.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretoriaus 
Stimsono pasiųstas, nuvyko 
Maskvon lakūnas Eddy į
Rickenbacker. /

nulaužtas ir pats sprandas 
kruvinajam naęifašiįmųį ir 
paliuosuotos visos paverg
tosios tąutos, tąme skaičiu
je ir mūsų tėvynę Lįętųvą.

Pašešu^tis.

...... .
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Herbert H. Lehman
Direktorius Užsienio Pašalpos ir Atstatymo Operacijų
yra pirmas iš serijos straips- 
specialiai paruoštų p. Lehmano

v L
, M

Socialiniai Darbo Žmonių Lai
mėjimai Tarybų Lietuvoje

1940 met. Lietuvos liaudis 
išsikovojo sau tikrąją lai
svę ir pati ėmė kurti savo 
gyvenimą. Nuo šito laiko 
Lietuvos gyvenimas prade
da eiti sveika linkme, eko
nominis gyvenimas atgyja, 
didėja visose srityse darbo 
tempai. Lietuvos liaudis, 
pirmą kartą savo istorijoje 
paėmusi valstybės likimą į 
savo rankas ir tapusi visa
teise savojo krašto šeimi
ninke, parodė tiek daug en
tuziazmo bei pasiaukojimo 
ir atliko tokių darbų, prieš 
kuriuos blanksta visi seno
sios Lietuvos laimėjimai, 
pasiekti per daugiau kaip 
20 tariamai “nepriklauso
mo” gyvenimo metų. Šian
dien, kada Tarybų Lietuva, 
priešo okupuota, neteko vi
so to, ką buvo pasiekusi, o 
mes prieš save jau turime 
laiko perspektyvą, kurios 
šviesoje galime objektyviai 
vertinti įvykius, tie laimėji
mai iškyla prieš mus’ dar 
ryškesnio didingumo fone.

Lietuvos TSR konstituci
ja darbo žmogui garantavo 
tokią padėtį, kad jis jautė
si savo laisvame krašte tik
ru šeimininku. Darbo žmo
nės vyriausybėje, darbo 
žmonės įmonių, įstaigų ir 
organizacijų vadovybėje — 
visa tai rodo, kad darbo 
žmogus Tarybų Lietuvoje 
politiškai laimėjo ir laimė
jo labai daug.

Tarybų Lietuvoje darbo 
žmogus turėjo teisę į dar
bą, poilsį, į aprūpinimą li
gos, nedarbingumo, invali
dumo ir senatvės atvejais. 
Šios konstitucinės teisės 

raktiškame gyvenime vir- 
realia garantija.

Reikia pasakyti, kad mes
daug pastangų turėjome 
padėti tam, kad aprūpin
tum darbu tą didelę bedar
bių armiją, kurią paveldė- 
jome iš senųjų šeimininkų. 
Vegetuojanti pramonė kas
dien mažino įmonių darbi- 
nihkų skaičių ir didino be
darbių armiją. Reikėjo pa
kelti pramonę ir atgaivinti 
apmirusį ekonominį gyveni
mą, kad krašto gyvenimo 
pulsas vėl imtų normaliai 
plakti. 'Energingų priemo
nių dėka, išplėtus pramonę, 
prekybą ir įliejus į kitas 
gyvenimo sritis daugiau 
kraujo,' jau pirmaisiais mė
nesiais Tarybų Lietuvoje 
gavo darbo apie 30,000 žmo
nių, anksčiau buvusių be
darbių. Toliau besivystant 
ir besiplečiant pramonei, 
statybai ir kitoms sritims, 
darbo jėgos paklausa toly
džio vis didėjo. Po 6 tary
binio gyvenimo mėnesių dar
bu buvo aprūpinta jau 50,- 
000 bedarbių, o karo su vo
kiškuoju fašizmu išvakarė
se nedarbas Lietuvoje bu- duonos kąsnio ir atsidurti 
vo visiškai likviduotas. Bū
dingu tarybinei Lietuvai 
reiškiniu tenka laikyti tai, 
kad kraštas pradėjo smar
kiai industrializuotis, atsi
rėmęs į tvirtą bei pastovią 
žaliavos bazę Tarybų Są
jungoje ir tapęs visiškai ne
priklausomu nuo užsienių 
Žaliavos ir gaminių rinkų. 
Senosios Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo raida, nukry
pusi neteisinga linkme, vys
tant tik stambųjį žemės ūkį 
ir laikant pusiau stagnaci- 
nėj padėtyj pramonę, dėl 
ko Lietuvoje visais laikais 
buvo rezervinė, nieko ne- 
produktuojanti bedarbių 
armija, tarybą laikais nuė-

Rašo Alb. Knyva 
jo teisingu keliu, išspręsda- 
ma kartu ir nedarbo klau
simą.

Tarybų vyriausybė labai 
daug rūpinosi tuo, kad įmo
nėse būtų sudarytos darbo 
žmogui tokios sąlygos, ku
riose jis galėtų duoti didelį 
darbo našumą, neeikvoda
mas per daug savo jėgų ir 
negadindamas savo sveika
tos. Gyvenimo praktika ro
do, kad blogose sąlygose il
gai dirbdamas darbininkas 
greit išsieikvoja. Po kelių 
metų tokio intensyvaus dar
bo blogose sąlygose jis virs
ta invalidu ir turi palikti 
įmonę. Dažnai tokiose ap
leistose įmonėse įvyksta ne
laimingi atsitikimai, kurie 
ir dirbančiajam ir valsty
bei padaro daug žalos. Sta
tistika rodo, kad tokių ne
laimingų atsitikimų, suriš
tų su daliniu ar visišku 
darbingumo netekimu, 1936 
metais Lietuvoje būta apie 
5,500, 1|937 metais- jų skai
čius padidėjo jau iki 7,000, 
1938 m. — iki 8,000, o 1939 
met. jau viršijo 10,000. Ta
rybiniais laikais, pastačius 
tinkamon aukštumon darbo 
apsaugą, pagerinus sanita
rines higienines sąlygas ir 
sunormavus darbo laiką, tų 
nelaimingų atsitikimų skai
čius gerokai sumažėjo. Ne
abejotina, kad jų skaičius 
ilgainiui dar labiau būtų 
mažėjęs, jei priešas mums 
nebūtų sutrukdęs taikos są
lygose dirbti tą didelį kūry
bos darbą, kurį buvome už
simoję atlikti.

Tarybinė vyriausybė pa
naikino atlyginimo už lygų 
darbą skirtumą tarp vyro 
ir moteries ir įvedė 8 va
landų darbo dieną. Tik iš
imtiniais atvejais, iš anks
to gavus tam iš darbo in
spektoriaus leidimą, galima 
buvo dirbti antvalandžius. 
Štai kodėl pas mus darbo 
žmogus, išėjęs iš įmonės, 
dar buvo pajėgus mokytis, 
lavintis, skaityti, domėtis 
menu ir literatūra. Ir rei
kia pasakyti, kad tas domė
jimasis šiomis vertybėmis 
tikrai buvo didelis. Iki ta
rybinių laikų Lietuva neži
nojo tokio dvasios pakilimo 
dirbančiųjų tarpe. Teatrai, 
kino, bibliotekos buvo per
pildytos darbo žmonių, ro
dos, pasiryžusių dabar pa
imti iš gyvenimo tai, ko 
jiems nedavė senoji Lietu
va. Ir taip tarybinės Lietu
vos darbo žmogaus kultūri
nis lygis greitai kilo, jis 
žengė priekin augdamas ir 
tobulėdamas.

Tarybų Lietuvoje darbo 
žmogus buvo laisvas nuo 
rūpesčių netekti ryt darbo, 
jei tik jis dirbs gerai, lais
vas nuo rūpesčių netekti

poilsio namus apie 15,000 
darbo žmonių. Didelę reikš
mę soc. draudimas turėjo 
moterims, kurioms nėštu
mo atvejais buvo mokamos 
pašalpos, o taipgi skiriamos 
pašalpos ir kūdikio maiti
nimui.

Prie viso to dar reikia 
pridėti nemokamą gydymą. 
Platus ligoninių, ambulato
rijų ir sveikatos punktų 
tinklas, išplėstas visame 
krašte, sudarė galingąprie- 
monę kovoje su nesveika- 
tingumu.

Tarybų vyriausybė ištrau
kė darbo žmones iš pogrin
džių ir rūsių, kuriuose jie 
gyveno iki tol, ir perkėlė 
juos į šviesius, erdvius bu
tus. Jau nuo pirmų tarybi
nės santvarkos dienų Lie
tuvoje imta smarkiais tem
pais statyti namus, kad tuo 
greičiau galima būtų aprū
pinti darbininkus tinkamais 
gyventi butais. Kaune per 
10 mėnesių pastatyta 40 gy
venamų namų darbinin
kams, Vilniuje, prie Anta
kalnio pušyno, 47 namai. 
Ne lėtesniais tempais buvo 
vykdoma statyba ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Tačiau mes nebūtume vis
ko pasakę, jei nepaminėtu
me, kad tarybų vyriausybė, 
jau pirmomis dienomis lik
vidavo stambių dvarininkų 
luomą ir atidavė žemę ma
žažemiams ir bežemiams.

Tokie tad darbo žmonių 
laimėjimai tarybinėje Lie
tuvoje. Jie yra dideli, jie 
darosi dar didesni, jei mes 
prisiminsime, per kokį 
trumpą, palyginti, laiką vi
sa tai buvo pasiekta.

Šiandien hitleriniai 
okupantai, pavergę laikinai 
Lietuvos liaudį, atėmė iš 
jos visa, ką ji buvo laimė
jusi. Vietoj šviesių, erdvių 
namų jie sugrūdo darbo 
žmones į konclagerius, vie
toj poilsio — vergiškas dar
bas, vietoj kultūringo, gra
žaus gyvenimo — mirtis ir 
vergovė. Nebepažinti šių 
dienų Lietuvos. Dar taip 
neseniai žydėjęs, visko per
tekęs kraštas, vokiškų ban
ditų nualintas, gyvena sun
kias vargo, kančių ir bado 
dienas. Lietuvis badauja sa
vame krašte. Bedugnė ski
ria šių dienų Lietuvą nuo 
Tarybų Lietuvos.

SUNAIKINTA BEVEIK PUSĖ 
NEAPOLIO ARSENALO '

ką tvė j e ligos, invalidumo 
ar senatvės atvejais. So
cialinio draudimo sistema, 
sukurta tuo pagrindu, kad 
inašus moka ne darbo žmo
nės, bet įmonės, įstaigos ir 
organizacijos, virto tvirta 
garantija materialiniam pi
liečių aprūpinimui senatvė
je, ligoje ar nedarbingumo 
tvejais. Drauge su darbo ap
saugos įstatymdavyste, soc. 
draudimas patikrino dir
bančiųjų teisę į poilsį. Šiam 
tikslui Tarybų Lietuvoje 
buvo skiriama didelės lėšos, 
statant sanatorijas ir poil
sio namus. Taip antai, vien 
1941 metais buvo numatyta 
persiųsti į sanatorijas ir

London, birž. 23.— Ang- 
lų oro žvalgai teigia, jog 
Anglijos bombanešiai pir
madienį suardė bei sudegi
no 40 procentų visų karinių 
Neapolio sandėlių ir amu
nicijos fabrikų, Italijoj.

Anglų bombininkai naktį 
iš antradienio į trečiadienį 
pleškino kariniai-svarbų 
Salerno miestų, į pietus nuo 
Neapolio.

ECUADOR RESPUBLIKA IMA 
AŠIES NUOSAVYBĘ

Quito, Ecuador.— Ecua- 
doro prezidentas įgaliavo 
savo finansų ministerį už
grobt < Vokietijos, Italijos 
bei Japonijos piliečių nuo
savybes.

Ecuador, Centralinės A- 
merikos respublika, yra su
traukius ryšius su fašistine 
Ašim, bet dar nepaskelbus 
jai karo.

LEIT. BALTRUŠAITIS, 
baigęs St. Mary’s Kolegiją, 
Kalifornijoje; orlaivinin- 
kas. Jis yra sūnus draugų 
Baltrušaičių, gyvenančių 
Seattle, Wash. Drg. M. 
Baltrušaitis yra ilgalaikis 
Laisves bendradarbis.

London.— Vakarinėje Vo
kietijoje dar tebedega Kre
feld, kurį Anglijos lakūnai 
daugmeniškai bombardavo 
naktį iš pirmadienio į ant
radienį.

(Šis 
nių, 
svetimų kalbų laikraščiams Jungt. 
Valstijose.)

Pašalpoje ir atstatymo ope
racijose sumažinti badą, kan
čias ir ligas, kurias šis karas 
išplatino, Jungt. Valstijų visuo
menė turi atlikti milžinišką 
darbą, šis darbas jau yra pra
dėtas šiaurės Afrikoje, po prie
žiūra Jungt. Valstijų Armijos 
ir Užsienio Pašalpos ir Atsta
tymo Operacijų Ofiso. Nors su
lyginus su visa Europa, pašal
pos operacijos šiaurės Afrikoj 
yra mažos, mes jau dabar ma
tome pasekmėje Tunisijos žy
gio daugelį problemų, kurias 
bus reikalinga išspręsti atsta
tymui karo suardyto pasaulio.

Kada mūsų .daliniai atvyko į 
Šiaurės Afriką praeitą lapkri
čio mėnesį, mes radome Alge- 
rijos civilius gyventojus geres
nėse sąlygose negu buvo tikė
tasi. Buvo pastebima šiek tiek 
alkio ir nesmagumų dėl stokos 
maisto, bet bendrai 
žmonėms buvo daugiau
linga atstatyti pirklybą, 
visiškai žlugo prie nacių 
ninkavimo, negu maisto 
kitų reikmenų iš užsienio. Pir
ma svarbi užduotis buvo aprū
pinti išbadėjusius vaikus geru 
maistu. Mūsų daliniai atvežė 
pakankamai maisto, ir greitu 
laiku aptarnavimo centrai bu
vo sudaryti, šiandie 147,000 
Algerijos ir Morokos vaikų že
miau 14 m. amžiaus, gauna 
kiekviena dieną džiovinto ar-

ba nugaruoto (dried arba 
porated) pieno, pagal progra
mą, sudaryta Užsienio Pašal
pos ir Atstatymo Operacijų 
Ofiso, su Raudonojo Kryžiaus 
pagelba. Kitas svarbus darbas 
buvo aprūpinti pabėgėlius iš 
Europos, kurie buvo stovyklose 
Tunisijoj. Jiems buvo duota 
drabužių, baltinių ir medikalės 
priežiūros. Jie buvo išleisti iš 
stovyklų ir pasamdyti darbui, 
arba gavo vietas prie militarės 
jėgos.

Pašalpos prirengimas Tuni
sijoj, lošė svarbią rolę Gen. Ei
senhower planuose Tunisijos 
.kovoje. Užvardintas “The Tu
nisian Detachment” militarinė 
komanda buvo sudaryta, kurios 
pareiga buvo gelbėti ir prižiū
rėti civilius, kuriems tokia pa
gelba buvo reikalinga. Fred K. 
Hoehler, iš Chicagos, direkto
rius OFRRO misijos šiaurės 
Afrikoje, buvo paskirtas civi
liu nariu tos vienetos, ir iš an
ksto turėjo parūpinęs pakanka
mai maisto, drabužių, muilo ir 
medikalinių . reikmenų vietose, 
kurios buvo arti prie mūšių. 
Tokia puiki buvo kooperacija 
tarp tos vienetos ir militarinės, 
kad maistas ir medikalė prie
žiūra buvo parūpinti tuoj po 
mūšių, šiandien Tunise, Bizer- 
tė ir kituose Tunisijos miestuo
se pašalpa puikiai vykdoma. 
Alkani, seni ir silpni gauna 
maisto ir ligų pavojus sukon
troliuotas. Per palyginamai 
trumpa laika žmonės šiaurės

Afrikoj ne tik gales patys da
ryti pragyvenitną bet, kaipo 
nariai Jungt. Tautų, priduos 
naujo stiprumo paskutiniams 
smūgiams, kurie turės (būti už
duoti Europoje ir kitur pakol 
pergalė bus įvykdinta.

čionai, namie, mes darome 
prisirengimus dideliems dar
bams, kurie apims parūpinimą 
pagelbos ir patarnavimo prislė
gtiem žmonėm okupuotose ša
lyse, kada jie bus išlaisvinti iš 
po nacių jungo. Su pagelba 
švedų ir šveicarų, mes 
ruošiame programą, kuri 
pins maisto Graikijai.

Iš visų pusių randasi
sunkumai. Priešas visur turi 
būti mušamas ir jam negalima 
duoti vilties, išskyrus besąlygi
nį pasidavimą, kuris yra pagal 
mūsų prezidentą, vienintelis 
militaris siekinys.

Mūsų atsarga mažėja ir mes 
suvaržėme savo standartą, kad 
visiems užtektų. Mūsų prekyba 
irgi sumažėjo, nes submarinai 
visuose vandenyse dar gana 
daug skandina.

Bet mes darome progreso. 
Lygiai kaip Amerika viena ne
kariauja šiame kare, .kaipo na
rė Jungt. Tautų, mes išmoks
tame, kad pašalpa irgi turi bū
ti bendra talka prie kurios vi
sos tautos ir žmonės prisideda 
pagal savo galimybę.

Pašalpa žmonių, kurie liko 
be namų šiame kare, jau eina 
pirmyn. Daugiau reikmenų bus 
galima gauti ir daugiau bus 
padaryta su sujungtais resur
sais, viso civilizuoto pasaulio, 
kurie užbaigs karą ir sunaikins 
Ašį ir visą, ką Ašis reiškia, ti
roniją, vergiją ir žvėrišką su
varžymą žmonių.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Didžiausias Lietuviu Piknikas Brooklyne Yra

PIKNIKAS
Šiemet Laisves Piknikas Įvyks

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

met padaryti Laisvės pikniką didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, L. L, N. Y

Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos pinigines dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 
naudokitės dovanų proga.

CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujant B. Šalinaitei; Pirmyn Choras 
iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiutei, ir dalyvaus Brooklyno Aido Choras, 

vadovaujant Aldonai Anderson.

PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM
PIKNIKAS PRASIDĖS PIRMA VAL. PO PIETŲ 

MUZIKA NUO KETVIRTOS VAL. PO PIETŲ
Įžanga 50c; taksą 5c; viso 55c.

Programa bus 6 vai. vakare
Ruoškitės iš anksto dalyvauti savo dienraščio di
džiojoje iškilmėje. Pasimatykite su savais pažįsta

mais ir įsigykite naujų pažinčių.

KELRODIS: Traukiniais iš New Yorko va
žiuokite iki Union Square ir čia imkite trauki
nį BMT Line po užrašu CANARSIE. Brookly
ne išlipkite ant Grand St. stoties. Išeikite iš 
subway ant Grand St. ir čia paimkite gatve- 
karį po užrašu Grand St.—Airport Gatveka- 
riu reikia važiuoti apie 7 minutes. Išlipkite 
ant RUST St. Iš čia eikite po kairei Rust stree- 
tu apie 3 blokus ir įeisite teisiai į Clinton Park.



Ketvirtas puslapis

I ŽMONĖSE II MAKsi"°oiiiti J
W" I    IIK. I..      ........................ . , „ .................. ...........................................— EI

(Tąsa)
—Tu kaip prancūzų rašytoją vadini 

— Ponos?
Mdne baisiai pykdo toks bjaurus pa- 

protis — kraipyti vardus, bet aš, kol kas 
susilaikydamas, atsakau:

— Ponson-de-Terrailis.
— Kas terliojas?
— O tamsta nekvailiuok, tamsta nebe 

mažutis.
— Teisybe, nebe mažutis. Tu ką skai

tai?
— Jefremą Siriną.
— O kas geriau rašo: tavo pasaulie

čiai, ar šitas?
Aš tyliu.
— Pasauliečiai apie ką daugiausia ra

šo? — kamantinėja jis.
— Apie viską, kas gyvenime atsitin

ka.
— Vadinasi, apie šunis, apie arklius,— 

tai jie dažniausiai atsitinka.
' Pardavėjas kvatojasi, aš pykstu. Man 
'labai sunku, nemalonu, bet, jeigu aš pa
mėginčiau išeiti nuo jų, pardavėjas su
stabdytų :

— Kur?
O senis klausinėja mane:
— Na, raščiau, išspręsk uždavinį: 

stovi prieš tave tūkstantis nuogų žmo
nių, penki šimtai bobų, penki šimtai vy
rų, o tarp jų Adomas, Jieva — kaip tu 
atrasi Adomą — Jievą?

Jis ilgai kvočia mane ir, galop, su pa
sididžiavimu paskelbia:

— Kvailuti, jie juk negimė, o sutver
ti, vadinasi, jie be bambų!

Senis žino daugybę tokių “uždavinių,” 
jis gali nukankinti jais.

Pradėjęs tarnauti krautuvėje, aš pa
pasakojau pardavėjui kelių knygų turi
nį; paskui dėlei tų pasakojimų teko pa
tirti daug nemalonumų: pardavėjas su
manė tuos mano pasakojimus atpasakoti 
Petrui Vasiljevičiui, tyčia nešvariai iš
kraipydamas. Senis gudriai padėdavo 
jam begėdiškais klausimais; jų lipšnūs 
liežuviai apiberdavo nešvariais žodžiais 
Eugenijų Grande, Liudmilą, Henriką 
IV.

gavę porą žiurkių, surišdavo jų uodegas 
ir paleisdavo; kai žiurkės tampydavo 
viena kitą į priešingą pusę ir kramtyda
vusi tarp savęs, — toks vaizdas suteik
davo jiems pasigėrėjimo; o kartais api
pildavo žiurkę žibalu ir uždegdavo ją. 
Pririšdavo šuniui prie uodegos sukiužu
sį skardinį kibirą; šuo, baisiai persigan
dęs, cypdamas, bėgdavo kažin kur, o 
žmonės žiūrėdavo ir kvatodavosi.

Atsitikdavo daug panašių pramogų, 
atrodydavo, lyg visi žmonės, ypač sodie
čiai, būtų skirti krautuvininkams pažai
sti. Santykiuose su žmonėmis jausdavo
si nuolatinis noras išjuokti žmogų, nu
skausti jį, padaryti jam nesmagumų. Ir 
buvo keista, kad knygos, kurias aš bu- 
vaus perskaitęs, tylėjo apie nuolatinį 
žmonių stengimąsi tyčiotis vieni kitais.

Viena tokia krautuvininkų pramoga 
būdavo man ypatingai skaudi ir šlykšti.

Apačioj, po mūsų krautuve, pas vilnų 
ir vailokų pirklį buvo besotis pardavė
jas, kurio rajumu stebėdavosi visas mies
tas; jo šeimininkas girdavosi šitais dar
bininko gabumais, kaip giriamasi šunio 
piktumu arba arklio stiprumu. Dažnai 
jis kitus krautuvininkus šaukdavo eiti 
lažybų: /

Man buvo aišku, kad jie daro tai ne 
iš pykčio, o iš nuobodumo, bet man nuo 
to nebuvo lengviau. Pridarę purvynės, 
jie knisdavosi joje, kaip kiaulės, ir 
kriuksėdavo, patirdami didelį pasitenki
nimą, dergdami ir murzindami tai, kas 
gražu, bet jiems svetima, nesuprantama 
ir juokinga.

Krautuvių savininkų ir tarnautojų 
gyvenimas buvo labai keistas, pilnas 
vaikiškai kvailų, bet visuomet piktų juo
kų. Jeigu atvažiavęs sodietis klausdavo, 
pro kur čia reiktų eiti į tą ar kitą miesto 
vietą, jam visuomet rodydavo klaidingą 
kryptį, — tas jau virto papročiu ir nebe- 
teikdavo pasitenkinimo apgavikams. Su

—Kas eina iš dešimties rublių? Tvir
tinu, kad Mišką surys per dvi valandas 
laiko dešimtį svarų kumpio!

Bet visi žinojo, kad Mišką gali tai pa
daryti, ir sakydavo:

— Lažybų neiname, o kumpio galime 
nupirkti, tegul ryja, mes pasižiūrėsime.

—1 Tiktai kad būtų viena mėsa, be 
kaulų!

Jiems lėtai besiginčijant, iš tamsaus 
sandėlio išlenda liesas plačiaskruostis 
vaikinas, be barzdos, apsivilkęs ilgu dra- 
po paltu, susijuosęs raudonu diržu, vi
sas aplipęs vilnų kuokštomis. Pagarbiai 
nusiėmęs kepurę nuo mažutės galvos, jis 
tylom žiūri giliai įdubusių akių drumz
linu žvilgsniu į apvalų šeimininko veidą, 
kruvinai raudoną, apžėlusį drūtais, 
šiurkščiais plaukais.

— Batman, kumpį surysi?
— Per kiek laiko? — laibu balseliu 

rimtai klausia Mišką.
— Per dvi valandas.
—Sunku!
— Ko ten — sunku!
— Duokite porą alaus!
—• Gerai! — sutinka šeimininkas ir 

giriasi: — Jūs nemanykite, kad jis nie
ko nevalgęs, ne, jis rytą porą svarų py
rago sutaisė ir vidudienį papietavo, kaip 
reikia...

Atneša kumpį, renkasi žiūrovai, vis 
nusiriję pirkliai, susisupę sunkiais kai
liniais! žmonės su dideliais pilvais, o jų 
akys mažutės, taukais apaugę, ir iš tų 
akių taip ir dvelkia nuobodulys.

Toronto, Canada
Iš L. L. D-jos vteikimo

18 d. birž. š. m. įvyko L. 
L, D-jos 162 kp. mėn. susi
rinkimas Lietuvių Svetainėje. 
Kadangi, buvo šiltas oras, tai 
buvo tikėta neskaitlingo susi
rinkimo, bet įvyko priešingai 
—atsilankė skaitlingai.

Be kitų smulkesnių dalykė
lių., buvo svarstomi du svar
būs dalykai. Pirmas — Rinki
mas pasveikinimų lietuviams 
kovotojams Sovietų Sąjungoj. 
Drg. Z. Janauskas, Anti-Hitle- 
rinio komiteto pirmininkas pa
aiškino, kad šis pasveikinimų 
rinkimas yra labai svarbus da
lykas, kuriam reikės visiems 
draugams - ėms kanadiečiams 
nuoširdžiai pasidarbuoti, kad 
kiek galint daugiau surinkti.

Jis sako: “Paaukoti dolerį 
kitą dėl lietuvių raudonarmie
čių yra labai svarbus daly
kas, bet dolerius gali suau
koti keli pasiturinti asmenys 
ir tas dar nereiškia, kad di
delė suma pinigų, tai visi juos 
remia, bet kada kanadiečiai 
surinks keletą tūkstančių pa
sveikinimų, tai lietuviai kovo
tojai jau pilnai matys, kad 
Kanados lietuviai su jais ir 
remia lietuvių kovas Sovietų 
Sąjungoj ir partizanų kovas 
Lietuvoje. Tuo svarbiu dar
bu mes dar labiau sutvirtinsi
me juos dvasioje kovoti 
prieš mirtina žmonijos prie- 
L » o rt •

Ištikrųjų, darbas yra gana 
svarbus, turėtų būt visų re
miamas ir visi mylinti laisvę 
lietuviai turėtų prisidėti prie 
pasveikinimų rinkimo. D-jos 
nariai ant vietos paėmė po 
blanką ir pasižadėjo darbuo
tis.

Iš Z. Janausko pranešimo, 
blankos bus išsiuntinėtos į vi
sas lietuvių kolonijas ir pa
vieniams Kanadoje.

Kanadiečiai nenumato rin
kti aukas kartu su pasveikini
mais. Jei kas aukos, tam spe
cialiai bus prisiųstas pakvita
vimas. Jokių aukų nebus žy
mima ant blankų.

Aukavusiųjų, pinigai eis į 
pundelių pasiuntimo fondą. 
Pundelių siuntimo kampanija 
dar nevisai sutvarkyta, nes tas 
darbas turi būt. sutvarkytas 
per valdžios autoritetus. 
Trumpu laiku bus spaudoje 
paskelbta. Tai yra antihitleri
nio komiteto pranešimas.

šiame d-jos susirinkime ki
tas gražus tarimas buvo pra
vestas, t. y. prisidėti su pen
kių dolerių auka prie Apšvie
tus Fondo ir su penkių dole
rių auka prie Laisvės bylos.

• • •
Didelio Lietaus Vaisiai

Pietinėj ir vidurinėj Onta- 
rijos valstijos dalyj šį pavasarį 
buvo labai daug lietaus, kuris 
neseniai nustojo lijęs. Visos 
upės buvo nuolatos išsilieju
sios plačiai į krantus. Kelių 
savaičių bėgyje, upės pripildė 
centralinius Amerikos ežerus 
vandeniu virš normos.

Dabar Ontario ežeras turi 
nuo 3-4 pėdų, vandens aukš
čiau normalio lygio. Greito 
vandens nusekimo nenumato, 
dėl to, kad didieji ežerai 
nuolatos Ontarijos ežerą mai
tina vandeniu, c

To rezultate, Toronto be
veik visas maudyklių smėlys 
apsemtas. Daugelyje vietų y- 
ra apsemtų vasarnamių ir t.t.

Centralinė Toronto sala, 
kuri atsižymi gražiu parku ir 
maudyklėmis, didžiumoj yra 
apsemta.

Reporteris.

Argentinos policija nušo
vė penkis iš streikavusių 
cukraus darbininkų Espe
ranza mieste.

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.

(148-15)

CLEVELAND, OHIO
Ohio Liet. Vienybės konferencijos 

Komitetas ruošia prakalbas su kon
certine programa. Paminėjimui 2-jų 
metų sukakties nuo Vokietijos bar
barų užpuolimb 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

Penktadienis, Birž. 25, 1943 
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A. L. Moterų Kliubo Choras, vad. 
M. Mason. Nuoširdžiai kviečiame 
vietinius, Youngstowno, Akrono, Bed- 
fordo ir visus fermerius dalyvauti 
šiame parengime. Įvyks Liet, salė
je, 6835 Superior Ave., šeštadieni, 
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)

ROCHESTER, N. Y.
TkLDLD 50 kp. nariai turės gra

žų draugišką pažmonėlį, Gedemino 
salėje, šeštadienio vakare, 26 d. bir
želio. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Taipgi kviečiami Laisvės skaity
tojai, kurie ir ne nariai dar.

(149-150)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboidt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
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(Bus daugiau) <b

Popiežiaus radijas paskel
bė Slovakijos vyskupų pro
testą prieš žvėriškus nacių 
žiaurumus linkui žydų.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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

Didele lipe (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

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

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Iludsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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I
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 va! 

-dieną iki vėlai.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Port Arthur, Canada
Išdirbta Nauja Karo Meto 

Algų %. Tvarka Miškuose
Nesenai įvykusi miško dar

bininkų unijos ir miško kirti
mo industrijos administracijos 
atstovų konferencija išdirbo 
naują karo meto algų tvarką, 
kaip praneša miško darbinin
kų unijos 2786 skyriaus ko
mitetas.

Po keturių dienų konferen
cijos, buvo išdirbta sekanti 
programa dėl miško industri
jos Thunder Bay, Kenora, 
Fort Frances, Rainy River ir 
Algoma distriktuose:

1. Dabartinė praktika mo
kėjimui tarnybos bonų po tri
jų mėnesių darbo industrijoj 
bus panaikinta.

2. Atsitikime tų darbininkų, 
kurie dirba ant mėnesių, kon
ferencija priėmė pasiūlymą, 
kad jų algos progresyviai bū
tų keliamos, po nustatymo pa
matinių algų.

J. Akstinančių algų princi
pas dėl tų, kurie dirba ant 
šmotų, kaip kad buvo unijos 
siūlyta, buvo priimta visoj pil
numoj.

4. Sudarytas komitetas iš 
trijų atstovų nuo miško kirtė
jų ir trijų nuo samdytojų, ku
ris įteiks šios konferencijos ta

rimus Apylinkės War Labor 
Tarybai.

Kol pasiūlymai nebus už- 
girti Apylinkės War Labor 
Tarybos, jokių pakeitimų da
bartinėse algų ir bonų normo
se negali būti. Kada taryba 
klausimą apsvarstys, bus vie
šai paskelbta konferencijos ta
rimai, kas liečia algas ir bo
nus.

Tačiau, unijos komitetas 
sako, konferencijos pasiūly
mai, jeigu jie bus užgirti, pa
taisys daugelį negerumų, kas 
liečia algas, kurias užšaldė vy
riausybės parėdymas P. C. 
5963.

Unijos komitetas šaukia mi
nimą tarybą negaišti ir tuo- 
jaus atkreipti atydą į pasiūly
mus, nes reikalinga, kad visa 
darbo energija būtų, panaudo
ta visuotinai produkcijai del 
laimėjimo karo. Unijos vado
vybė taipgi skaito, kad kon
ferencijos tarimai yra didelis 
miško darbininkų laimėjimas.

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮbokite 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 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

i

KnygelS* Autorių*

Adv. CHAS. P. KAL

F... KAINA 35c. eeeeee^eeeeee

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

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

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

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

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
vupti.

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

4. N-56 CA-83 tabletelės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus if 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 valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
4GS LORIMER STREET BROOKLYN, N. V.

' 1 • . -Vi ><

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
adresas

Ateikite pasimatyti su Giviais •

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

k*. * * ■l
"—* '".".v'T LAIDOTUVIŲ [ 

DIREKTORIUS |
1

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

būsite patenkinti.
❖•f

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktąs 
■................- jtimmi

Elmer Davis, Director, Office of War Information, 
Washington, D. C.

Hitlęrinkikai Meluoja 
Apie lietuviu Neva Su- 
kilimą prieš Tarybas 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žmonių nuotaika linkui 
Raudonosios Armijos, ne
kalbant jau apie nuolat au
gančius lietuvių pasiprieši
nimus vokiečiams įsiveržė
liams, pasipriešinimus su 
obąl$iu—Tarybų Lietuva.
KĄ’PARODĖ RINKIMAI

Rinkimai, kuriuose Lietu- 
voję 1941 m. sausyje buvo 
r^plęąmi atstovai į Sovietų 
Sąjungos Augščiausiąją Ta
rybą, labai ryškiai parodė 
politinius žmonių palinki
mus iy jausmus. Daugiau 
kaip 90 procentų rinkikų 
balsavo už Tarybinę san
tvarką ir tik 10 proc. su- 
sįlaikė nuo balsavimų arba 
balsavo prieš. Tatai paro
do, kad milžiniškoji žmonių 
dauguma rėmė Tarybų Lie
tuvos vąldžią, ir nors buvo 
priešingų Tarybinei san
tvarkai asmenų, tačiaus jie 
sudarė tik menką Lietuvos 
gyventojų mažumą.

RAS BUVO TARYBŲ 
PRIEŠAIS

Naivu (vaikiška) 
manyti, kad nebuvę 
priešų bevykstant 
sįoms socialėms, politinėms 
ir ūkinėms atmainoms ry
šium su Tarybinės santvar
kos įsteigimu Lietuvoj. 
Priešų buvo ir jie vedė ko
vą prieš Tarybų valdžią; 
jie darė viską, kad suardyt 
jos pagrindus, ir jie buvo 
pasiryžę susivienyt su bet 
kokia reakcine jėga, kuri 
padėtų jiem įkūnyt atžaga- 
reiviškus jų planus. Tokią 
jėgą jie surado hitlerinėje 
Vokietijoje, kuri stengėsi 
sutvert penktąją koloną 
Lietuvoje.

butų 
jokių

( MAIP LIETUVOS IšDA- 
\ YIKĄI BENDRADARBIA-

VO SU VOKIEČIAIS
Tarybų Lietuvos valdinės 

įstaigos turėjo daug įrody
mų, kaip veikė vokiečių 
agentai, turėjo dokumentų 
apie jų ryšius su išdavikiš
kais gaivalais Lietuvoje. Iš 
Vokietijos buvo atsiųsta pa
tvarkymai, kaip jie turės 
yeikti, kuomet vokiečiai įsi
verš. Iš Vokietijos buvo 
jiem siunčiami agentai, gin
klai ir lapeliai.

Tame priešiškame darbe 
hitlerininkams veikliai pa
dėjo lietuvių tautos parda- 
vikai, pabėgę Vokietijon 
tuo laiku, kai Lietuvoje 
steigėsi Tarybų santvarka. 
Jie padėjo vokiečiams suda
ryt savo šnipų ir sabotažo 
Hadus, Su jų pagalba išda
vikai buvo įšmugeliuoti 
Lietuvon karo išvakarėse. 
Tąrp jų buvo ir generolas 
Raštikis, kuris niekšiškai 
suįvylė ir pardavė Lietuvos 
įmones.

Atsižvelgiant į tą pasalin
tą priešų veiklą, Tarybinė 
Lietuvos vyriausybė turėjo 
padaryt apsisaugojimo 
aiRgsnių ir deportuot iš 
Lietuvos tūlus asmenis, pri

lipančius tokiem rate- 
Įftpn, iš kurių hitlerininkai 
rekrutavo sau agentus. Tai
gi buvo kirsta smūgis Hit- 
lepo agentijai. Bet jų liku
siai užsiliko Lietuvoj įr tę
sė savo darbą. Beje, juk 
ir savuose pranešimuose 
apie savo veiklą tie Hitle
rio agentai visai neslepia 
savo ryšių su Vokietija.

(Kitame L. numeryje bus 
JCavūno raštas su daiktiš
kais parodymais, kaip fa
šistai nusimeluoja nuo ko
to, pasakodami a’pie taria
mus “didvyriškus lietuvių 
iįgius” prieš Raudonąją 
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ąrba viršininkams, 
manys išgirti tą

Sovietu Žmonės Tikisi, 
Kad Talkininkai Greit 
Atidarys 2-rą Frontą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
riai ir New Yorko Times 
leidėjas Arthur Hays Sulz
berger, kuris dabar lankosi 
Maskvoj, kaip Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas.

Maskva Numato Greitus 
Lemiamuosius Mūšius

įspėjo 
jog 

įvy-

Maskvos radijas
Raudonąją Armiją, 
“artėja lemiamųjų 
kių valanda, kada didžioji 
mūsų tėvynė vėl laisvai ga
lės alsuoti. Jūs jau ne vie
ni esate šioj mirtinoj ko
voj. Su jumis stovi ir mū
sų talkininkų kareiviai.’”

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija rašė:

“Sovietų žmonės dės vi
sas pastangas, kad taiką 
mylinčių tautų žygis grei
tai ir visiškai supliektų vo
kiečių fašistus įsiveržėlius 
ir jų sėbrus.”

mė-

Scranton, Pa.
Spragą Užtverta

Bėgyj pastarųjų kelių 
nešiu įvyko tas, kad tapo už
tverta spraga, kuri per dau
gelį metų radosi lietuvių vi
suomenės tarpe, kuomet pro- 
naciški elementai, lyg tie vil
kai,. besidangstydami avies 
kailiu, atsirado tarpe ameri
konų, plūsdavo ir niekindavo 
Tarybų tvarką ir, anot tos pa
sakos, prikarstydavo ant jos 
visus savo šunis, gi patys nu
duodavo esą dideli nacių prie
šai, kuomet tikrenybei jų vi
sas įkvėpimas eidavo ir dar 
eina iš naciškų šaltinių.

Kad dalykas būt geriau 
suprantamas, tai aš privesiu 
pavyzdį:

Mūsų miesto smetonininkai, 
kad pasidaryti sau politiško 
kapitalo, parsikvietė' vyriausią 
savo “čyfą”. Pagerbimui jo, 
jie taip pat užprašė miesto 
majorą, teisėją ir dar vieną 
kitą valdininką. Bet tie žmo
nės, visai mažai žinodami apie 
Lietuvą, o dar mažiau apie 
Smetoną, kreipiasi į smetoni- 
ninkus, kad tie jiems suteik
tų “žinių” apie tą “Lietuvos 
prezidentą” ir jo nuopelnus. 
Gavę smetonininkų informaci
jas, jie ir kėlė į padanges 
Smetoną, kaipo “garbingą 
Lietuvos prezidentą” ir aiški
no, kad po karo jam turės būt 
sugrąžintas jo “cinas.

Reiškia, smetonininkai per 
akis meluodami pripasakojo 
visokių nebūtų, daiktų ir fa
šistą diktatorių, liaudies mėsi
nėtoj ą perstatė kaipo teisėtąi 
išrinktą ir žmonių mylimą 
prezidentą.

Bet pastaruoju laiku Salo
mėja Neris, Kazys Pilėnas ir 
Laisvės editorijalas Smetonos 
ir jo pakalenijos darbelius ir 
tikslus nušvietė anglų kalboj, 
tad už tai jiems reikią padė
ka voti. Dabar amerikoniška 
visuomenė, kuri tuom žingei- 
dauja, spėjo sužinoti, kas per 
paukštis tas Lietuvos “prezi
dentas” ir koki jo darbeliai. 
Be to, žinau keletą žmonių, 
kurie tuos raštus pasilaikė. ir 
jeigu prisieis reikalas, tai juos 
pateiks į vietinę amerikonų 
spaudą, 
kurie vėl 
pronacišką diktatorių.

Už tai dar kartą sakau, kad 
toji, per taip ilgą laiką esanti 
spraga pažangioj lietuvių vi
suomenėj, pagalios liko už
tverta. Ačiū aukščiau sumi
nėtiems žmonėms ir įstaigai.

šiaur. Afrika.— Ameri
kos ir Anglijos lakūnai vėl 
pradeda smarkiau bombap- 
duot karinius taikinius Ita
lijos saloj Sicilijoj.

Youngstowniečius labai su
purtė skaudi žinią, kada su
žinojome, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 9-tos kuo
pos narys jaunuolis Jonas Bi
zonas žuvo.

Jonas buvo pašauktas Dė
dės Šamo tarnystėm Jis su 
ukvata išėjo mūsų laisvę gin
ti. Jis buvo 21 metų, tarnavo 
ap.M pusę metų, jau buvo pa
siekęs paaukštinimo.

Pereitas Velykas buvo par
vykęs pas tėvelius vakacijoms 
ir man teko su Jonu kalbėtis. 
Jis klausė 
kada ir tu 
ją?

—Jonuk, 
— atsakiau jam. 
nuolis sako:

manęs: — Dėde, 
atvažiuosi į armi-

aš jau per senas, 
Tada jau-

—Teisybė, jūs jąu per se
nas į armiją, bet jūs nesate 
per senas pirkti' karo bonus, 
kalti plieną šautuvams ir ki
tiems ginklams, gaminti plie
ną kanuolėms ir laivams, be 
kurių armija nebūtų armija.

Taip žiūrėjo į dalykus Jo
nas. Jis gražiai lietuviškai 
kalbėjo. Jis buvo tikras, kad 
demokratinės šalys sukriušins 
fašizmą. Vienok jam neteko 
sulaukti tos valandos.

Giegužės mėnesį prasidėjus 
potviniams, kur Jono dalinys 
stovėjo, jis ir kiti kareiviai bu
vo pašaukti gelbėti žmones. 
Jonas ir jo draugai 30 žmo
nių išgelbėjo nuo mirties, iš 
potvinio nasrų. Kada, po ilgo 
darbo, jis sugrįžo, tai viršinin
kas apdovanojo jį medaliu už 
narsą. Bet vandeniui daugiau 
pakilus, jis ir jo draugai vėl 
buvo pašaukti gelbėti žmo
nes.

tėvai gavo 
kųnas su- 
tėvai nori, 
būtų par-

ir palaidotas 
dieną su prideramą

Jis ir jo draugai valtyj iš
siskubino žmonėms į pagalbą, 
bet šį kartą patiko nelaimė. 
Mississippi upės įšėlusios ban
gos pasigavo nąrsius gelbėto
jus ir nusinešė į dugną.

Jono tėvai tik pę 17-kos die
nų sužinojo „apie nelaimę, 
jiems pranešė, kad sūnus žu
vo 11 d. gegužės, bet jo su
rasti negalėjo ilgai, nors Rau
donasis kryžius, kariuomenė 
ir kitos valdiškos įstaigos dė
jo pastangų.

Birželio 7 dįeną 
žinią, kad sūnaus 
rastas. Klausta, ar 
kad sūnaus kūnas 
vežtas. Tėvams pareikalavus 
to, Jon,o. kūpąs parvežtas bir
želio 10 dieną 
birž. 11 
pagarba. Jonuk, ilsėkis savo 
šalelės žemelėj!

Jonas paliko dideliame nu
liūdime tėvelius, tris seseris ir 
du brolius. Brolis Karolis taip, 
pat tarnauja Dėdei Šamui. 
Draugų Eizonų šeimai reiškia
me širdingiausią užuojautą, 
raminkitės, draugai, nes jūsų, 
sūnus žuvo atlikdamas nuo- 
širdžiausį darbą! Jo žygis nie
kados nebus pamirštas.

Draugų Eizonų yra viena 
iš pavyzdingiausių lietuvių šei
mų. Jie gražiai išauklėjo šei
mą, jie nuolatos nuoširdžiai 
dirba visuomenėj gerovei. Prie 
LDS 9-tos kuopos prikląuso vi
sa šeima • tėvai, trys sūnai, 
trys dukterys, marti ir anū
kas. Eizonas jau nuo seniai 
geriausiai atlieka LDS 9-tos 
kuopos sekretoriaus darbą. Jie 
priklauso prie Literatūros 
Draugijos 90-tos kuopos. To
dėl, visi Youngstown huošir- 
dūs lietuviai, reiškia Eizonų 
šeimai užuojautą šioj nuliūdi
mo valandoj!

P. Socįęikb.

“Mission to Moscow” Vis 
Tiek Bus Rodoma Bostone

MiestoBoston, Mass 
taryba buvę uždraudus ro
dyti Bostone palankų So
vietams judamąjį paveiks
lą “Mission to Moscow/' 
Bet reikaląująpt darbo uni
joms, Bostopo niajorąs at
metė miesto tarybos už* 
draudimą.

Žinių Apžvalga
«

Pantellęrijęs Pasidavimas
Pantellerijos pasidavimas. yra 

strateginės, svarbos, kuri bus 
jaučiama visu keliu nuo Delhi 
ligi Chungking ir moralė svar
bą, kuri, bus jaučiama Berlyne, 
Romoj ir Tokio.

Pantellerija pasidavė su ta 
pasekme, kad Alijantų konvo
jai vėl galės plaukti Vidurže
mio Jūra nuo vieno galo ligi 
kito, ir gale? apsidirbti, su ma
žais bandymais pulti iš aerodro
mų Sicilijoj ir Sardinijoj, ku
rie kasdien bombarduojami 
amerikiečių ir britų lėktuvų. 
Tąs reiškia sutrumpinimą per 
tūkstančius mylių kelionės nuo 
Britanijos ir Amerikos uostų 
ligi Indijos ir lŲhinijos, kuriai 
reikmenys t^ri būti pristatyta 
iš Indijos. Reiškia taupymą la
bai svarbaus laiko, ir dabar ga
lima padaryti daugiau kelionių 
į Indiją, negu pirmiau buvo 
galima. Tas reiškia, milžinišką 
padauginimą mūsų laivyno pre
kybos.

Tos yra tiesioginės strategi
nės pasekmės Pantellerijos pa
sidavimo. Moraliai, pasekmė 
nemažesnė. Pantellerija buvo 
Italų Malta. Bet Malta, dau
giausia bombarduota vieta pa
saulyje, išsilaikė per trejus me
tus nepaliaujamo mušimo. Tik 
prieš metus laiko padėtis Mal
toj buvo tokia rimta, .kad Ame
rikos lėktuvų nešiotojai, per di
delį pavojų nuo lėktuvų, sub- 
marinų ir vandeninių karo /lai
vų turėjo visu greitumu per
plaukti Viduržemio Jūrą, atga
benti naujų kovos lėktuvų, kad 
padėti Maltos garnizonui išsi
laikyti. Bet Malta 1 išsilaikė; 
Pantellerija puolė. Spąstuose 
Pantellerija pergyveno 18 die
nų bombardavimo iš jūrų ir iš 
oro, ir galutinai daugiau ne
galėjo. pakęsti. Šis staigus pa
sidavimas, ku$įs seka pasida
vimą vokiečių1 Tunisijoj, bus 
baisus smūgis sostinėse visų 
mažų šalių, kurių valdžios su
tiko remti Hitlerį ir Mussoli- 
nį, manydamos, kad jos sekė 
pasisekimo kelią. Ir Tokio 
apie tai rimtąi pagalvos.

Galas Afrikos Kovos
Tas viskas puiku ligi šiol. 

Armija žiūri į paėmimą Pantel
lerijos, kaip į pabaigą Afrikos 
kovos. Bet Europos kova dar 
neprasidėjo, išskyrus oro ata
kas. Ta .kova tikrai bus daug 
sunkesnė. Vokiečiai nepaliauja
mai visur platino fotografijas 
savo pakraščių fortifikacijų ir 
jie gyrėsi, kad tos fortifikaci
jos apsaugoja visą Ęuropos pa
kraštį. Tai kvailybė.

Bet galimas daiktas, kad, su 
pagalba vergų darbo, jie ap
saugoje daugumą punktų, .kur 
būtų galima lengvai iš laivų iš
lipti. Vokiečiai i,r j,ų alijantąi 
dar turi dideles armijas. Dau
gumas tų armiją randasi Rusų 
fronte. Bet jie irgi turį stip
riu jėgų Vąk.arų Europoje. Lai
kąs artinasi Hitleriui pradėti 
ką nors Rusijoj., jeigu jis mano 
šiais metais k$ nors ten nu
veikti. Bet ligi šiol Rusijos 
fronte buvo pasidalinimas oro

Susitaikė Generolai 
Grand ir de Gaulle

Alžyras.— Prancūzų Ko- 
mjtęfaj Tautai Laisvinti ši
taip, bent laikinai, sutaiko 
ginčus tarp generolo Gi-

Gen. Girąūd ir toliau bus 
francūzų armijų komąndie- 
rius Šiaurinėje ir Vakarinė
je Afrikoje, o generolas de 
Gaulle bus vyriausias k°" 
mandierius karinių jėgų 
visose kitose Francijos ko
lonijose. Paskirta astuonių 
asmenų komitetas suderinti 
Giraųdo ir dę Gąulle’o. ar
mijų veįjĮ^RjUą. 

veiksmų, kuriuose Rusijai daug 
geriau pasisekė, taip gerai, kad 
vokiečiai pakeitė savo taktiką, 
ir jie pradėjo ilgų plotų (long 
range) bombardavimo užpuoli
mus industrijos miestų vieton 
kovoti fronto linijoj. Aišku, kad 
Hitleris nenori vykti į Rusiją, 
pakol jis numatys, kas įvyks 
vakaruose, ir kiek jėgų jam te
nai bus reikalinga. Bet laiky
damasis defensyvės taktikos, 
arba vietinių puolimų Rusijo
je, jis dar gali sukelti stiprias 
jėgas Vakarų Europoje. Bet 
kaip ten nebūtų, atmušdami 
invaziją Vakaruose, vokiečiai 
turės geresnes pozicijas, stip
resnius apsisaugojimus ir trum
pesnes komunikacijos linijas. 
Nebus lengva juos įveikti.

Bet ką mes, civiliai namie, 
galime daryti, kad padėti juos 
įveikti? Pirmoj vietoj, mes tu
rime išlaikyti savo lygsvarą. 
Mūsų generolai ir admirolai to
liau, ves šį karą, kaip ir ligi 
šiol, be jokių pašalinių patari
mų. Europą galima pulti iš ke
lių vietų. Gal puolimas bus pa
darytas iš kelių vietų ir niekas 
iš mūsų iš anksto nenumatys, 
kur tas įvyks. Nes jeigu mes 
žinotume, priešas irgi sužinotų, 
ir tada pergalę būtų sunkiau 
įvykinti. ,

Bus laikų, ilgų ir trumpų, 
kada atrodys, kad niekas nėra 
daroma, kur faktinai prirengi- 
mai bus vykdomi, kada bus 
mažai žinių ir daugelis gandų, 
šie gandai neturi būt traktuo
jami rimtai. Kada atsiras to
kių žinių, Amerikos žmonės jas 
sužinos.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STALŲ PATARNAUTOJOS
Puikiausios darbo sąlygos. Pagei

daujamą patyrusių. ‘ Kreipkitės 
j Miss Thurston.

Hotel George Washington
Lexington Ave. ir 23rd St.

(150)

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.
586 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(153)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Puikios Valandos
Valandos ar dienos sulyg jūsų pasirinkimo

Pilną laiką ar dalį laiko 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(155)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
, TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARRYTOJŲ 
Kreipkitės i Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL 
49th ir Lexington Ave.

(X)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd SŲ, Nevy York City

MOTERYS
Kaipo virėjos. Gefi darbai; gera 
alga; SęktnatHenlais nedirbama.

PAT’S CLAM HOUSE
753 8tb Ave., tarpę 47 Ir 48 gatvių.

‘ (149)

MERGINOS 18 IKI 35
PILNO LAIKO DARBAI

Patyrimas nereikalingas 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
Dieniniai siftai—Naktiniai šiitai 

TAIPGI
Uždirbkite ekstra pinigų ir 
padėkite pagreltint pergalę!

4 Valandas į Dieną
iki 11:30 rytais.—Nuo pietų iki 4 P.M.

Asmenys, dirbantieji karo ar būtinuose 
darbuose nebus priimami be raštu pareiš

kimo apie savo atliekamumą.
Reikalinga amžiaus ir pilietybės įrodymo 
Kreipkitės nuo 8 iki 11 v. rytais
Victor Metai Products

196 DIAMOND STREET 
Greenpoint, Brooklyn

MERGINOS
PATYRUSIOS IR
NEPATYRUSIOS

AUKŠČIAUSIOS ALGOS—
NUOLATINIS DARBAS

30 Maujcr St., tarj>e Lorimer ir 
Union Avė. (l-inos lubos)

Brooklyn, N; Y.
k (154)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
$17.68 į savaitę. Kreipkitės į House
keeper. HOTEL DRAKE, 56th. St. 
ir Park Ave.

MOTERYS APVALYMUI
Dirbti mieste (downtown) ofisų budinkuose. 
Valandos nuo 3 iki 8 rytais. Pradžiai $15 už 
30 valandų, pakeliama po 50c kas 6 mėnesiai 
iki $16, pakol pasiekta maksimumas. Kreip
kitės j Head, Porter, 71 BROADWAY, N. Y.

C. Iš karinių darbų nesikreipkite.
(151)

Kambarių Tvarkytojos
Dienomis ar naktimis 

Kreipkitės po 8 v. rytais.

HOTEL ASTOR
Employment Office
219 West 44th St.

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

(153)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

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

nereiks dirbti.
HOTEL CARDINAL

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

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

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

(149)

Nuo
8 v.

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

INDŲ ATĖMfiJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKftS 

PRIE KEPIMO PAGELBININKĖS 
4 iki vidurnakčio; nuo vidurnakčio 
ryto; ar bi laiku tarp 4 P.M. iki 

ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformos.

iki
8 v.

(152)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

PATYRĘ
Prie Fell, Peel, Cut ir Pile Fourfoot pulp
wood. Karo Manpower 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 361QA

122 E. 42nd Street, N. Y. C.
arba laišku Į:

FINCH PRUYN & CO.
Glens Falls, N. Y.

(153)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKĮNINKAI

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

NATIONAL CAR LOADING 
DQCK

210 Passaic St., Newark, N. 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.
(149)

REIKALINGI VYRAI
Nuleidimui karštų blėtų, patyrę. 

Taipgi pagelbininkai, 
Patyrimas nereikalingas.
3IĘRICK MFG. CO.
885 Gerard Ave., Bronx

(149)

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

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

08 Montague St., Brooklyn.
(153)

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

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MĮEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
(152)

DIE SETTERS
Molding Press Operatoriai 

Pirmam, Antram ir Trečiam Šiltam

PILNI MAŠINISTAI 
APVALYTOJAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Asmenys, dirbanti karinius arba būtinus 
darbus, nebus priimami be raštu pareiš

kimo apie savo atliekamumą.
Reikalinga amžiaus ir pilietybės įrodymo. 
Kreipkitės nuo 8 v. iki 11 v. ryt.

Victor Metai Products 
196 DIAMOND STREET 

Greenpoint, Brooklyn.

M,'.1

.W"''

ŠĖPŲ GAMINTOJAI 
NAUDOJANTI MASINA

Nuolatinis darbas. Period Frame Co., 
339 E. 26th St.

(150)

I

MAŠINISTAI
TOOL IR DIE GAMINTOJAI

PRIE STALŲ MECHANIKAI
Jei dirbate darbą sulyg savo aukščiausio iš
silavinimo karo pramonėje, nesikreipkite.

WM. H. JACKSON CQ,
Įsteigta 1827

36-29 23rd STREET
LONG ISLAND CITY

(151)

MAŠINISTAS A-l 
išsilavinęs vyras naudojimui automa- 
šriubų mašinos dirbtuvėje, gamiuan-

“pŽ

4
Pilnai 
tiškos 
čioje orlaiviams dalis. Nesikreipkite, jei ka

rinis darbininkas sulyg pilno savo 
išsilavinimo.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
380 2nd Ave., (kampas 22nd St.), N. Y.

(155)

M

VIRVIŲ PYNĖJAI IR
AUDĖJAI

Laivam kroviniams tinklų
Patyrę ir mokiniai

JAMESCO CANVAS, INC.
203 Green St., N. Y. C.

(151)

VYRAI MOKYTIS
KOLŲ TVARKYMUI'‘"PRIE CELLULOŲŪĮ 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite 
Quincy Avenue.

ant

(150)

4;

w i
IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI

Patyrę prie plastiku. Taipgi vyrai mokytis. 
Gerą alga, geros darbo sąlygos, daug 

vi/šlaikių.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite 
Quincy Avenue.

ant

(150)

t* J

VIRŠUTINIAI 
LIEJIKAI > 1

1-mos ir 2-ros Klasių
IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 

FORMANAS
VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI

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

IRA S. BUSHEY & SONS
KREIPKITĖS DIENOMIS. 

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

EMPLOYMENT SERVICE 
of the

WAR MANPOWER COMMISSION

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

Darbo Suteikimas Nemokamai.
(15^

MAĮJE FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

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

W 1
''V :

------------------- —------------------- r
HUYLĘR’S CAFĘTERfĄ 

REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE. L. L. N. t. 
KRAUTUVES APVALYTOJAI

YYRAI^g^DEUO^^JJARIUI

4 v. dieną iki vidurnakčio; nuo vidur-

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieraa 

Gera alga, valgis ir uniformai.
(152X*

PUODŲ MAZGOTOJAI 
Nuolatinis darbas; gera alga: valgis. 
Drug and Chemical Club, 85 John 
?t„ N. Y. C. ' v ™

- 'T- .-■/ ........................~~;------------------------------------------------- -----------—...........  :--------------
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Hitlerines Propagandos Šulai 

Ruošia ir Čia Skerdynes
Didysis “Tribute To Russia” 

Mitingas Jau Čia Pat

I

i

Ypatinga tas, kad veik tuo 
pat laikotarpiu, kada įvyko 
hitlerininkų sukurstytos ata
kos ant meksikiečių (zoot- 
suiters) Kalifornijoj, skerdy
nės negrų Detroite, panašus 
dalykas, tik ne tiek aštrus, dė
josi ir Brooklyno priemiestyje 
Corona, Queens, prie pat bu
vusio “Rytojaus Pasaulio” 
(pasaulinės parodos) vartų, 
kur šimtai italų ir negrų jau
nimo dalyvavo taip vadina
muose “zoot-suiterių” susikir- 

„ timuose gatvėse.
Ku Kluksų Kalba

Jau pats supuolimas bile 
kam, kas protauja, parodo 
esamą organizuotą suokalbį. 
Bet vietinė, ypatingai Long 
Island spauda už tai visą bė
dą verčia ant negrų ir kaip 
tikri K u Klukseriai atvirai 
Šaukia linčiuoti negrus, dėda
miesi dideliais saugumo ir mo
terų čystatos sargais, kursto 
žmones į tarnybą Hitleriui. 
Štai keli pavyzdžiai:

Nassau Daily Review Star 
birželio 19-tos laidoje, už tri
jų dienų po įvykių Coronoj, 
tarp kitko, rašė, kad negrus 
reikią:

“Geriausia užrakinti, bet 
jeigu reikalinga juos paverti 
padarymui namų saugiais, ga
vimui virvės nereiks pirmeny
bės leidimo (priorities).”
Long Island Review Star 

kiek seniau, balandžio 13-tą, 
sąryšyje su šių atakų ant ne
grų paruošimo kampanija 
(apie ‘muggings’), rašė:

Hitleriški Moterų “Sargai”
“šiaurinėse valstijose yra 

priimta manyti, kad linčo įsta
tymas pietinėse valstijose yra 
baisiu dalyku, bet jis turėjo tą 
gerovę, kad padarė pietines 
valstijas saugiausia vieta pa
saulyje baltoms moterims.”

Hitleris, kaip žinia, įvedė 
skapinimą apsaugai moterų 
čystatos nuo “netyrų rasių.”

Tie ir kiti to fašistinio plau
ko begėdžiai nesiūlė ne tik 
virvės, bet net aštrių, kalėjimo 
baudų, tiems, kurie čia pat 
New Yorke daro mūsų miestą 
nesaugiu ne tik baltoms mote
rims, bet net baltiems vai- 
kams-mergaitėms prekiaujant 
jų tvirkinimu, nesiūlė virvės 
tiems baltiems ponams, kurie 
savo geismams tenkinti vaikus 
pirkosi už gerą kainą nuo tų 
pirklių.

Negana anoj laidoj įtalpini- 
mo, tas pats editorialas apie 
linčo “gerumą” buvo pakarto
tas vėliau sąryšyje su areštu 
šešių jaunų vyrukų, įtartų už
puldinėjime (mugging), prie 
to pridedant, būk nuo “mugi- 
nimo” esą “netoli iki žagini- 
mo.” Tą rašė apie juos tiems 
vaikinams dar nei teisman ne
stojus, nežinant, ar jie kalti 
“muginime,” ar tik įtarti.

Propaganda Veikia
Toji iš gausybės rago pila

ma fašistų, propaganda duoda 
pasekmių, politiškai atsiliku
sius, pritinginčius protauti ir 
lengvatikius įtikina iki to

laipsnio, kad jie be pagalvoji
mo bile kokiam blogui kur 
nors atsitikus tuojau įtars “ni- 
gerį.”

Kartą mūsų bildinge kelis 
apartmentus nakčia apkraus- 
tė vagys. Aišku, sekamą die
ną namų prieangyje ėjo klau- 
sinėjimai-pasakojimai apie tą 
įvykį. Nugirdęs kalbą, parei
nantis vienas namiškis, rodos, 
ne paikas ir geras žmogus, pa
sakė: “Aš žinojau, kad taip 
bus. Reikėjo tuos ‘nigerius’ 
seniai išvyti.”

Tie, anot jo, ‘nigeriai’ atei
davo mūsų namą apvalyti — 
kūrendavo pečių, išnešdavo 
pelenus, sutaisydavo ir išneš
davo išmatų bačkas, numaz
godavo šešių aukštų namo 
laiptus, už tą visą darbą gau
dami nuo namo prižiūrėtojo 
50 centų. O kad už tiek nega
lėjo ne tik buto pasisamdyti, 
bet ir pramisti, tad miegodavo 
to namo skiepe, be langų, ir 
oro, skaitėsi namo gyventojais, 
nors jų į tuščius butus ir ne
leido.

Pradėjus klausinėti, iš kur 
jis žino, ar matė negrus tuose 
apartmentuose, pasirodė, nie
ko nežinąs. O už kelių minu
čių parėjus viena iš apvogtųjų 
gyventojų ėmė pasakoti, kad 
apvogėjas buvo baltas, jaunas 
vyras, kad ji laike vagies bu
vimo jos kambariuose išbudo, 
tik bijodama užmušimo ar su
žeidimo tylėjo, kol vagis išėjo 
pro langą ir tik tada prikėlė 
savo vyrą.

O jeigu būtų niekas vagies 
nematęs, tikrų tikriausia ne
grai būtų buvę “kalti” ir ga
limas daiktas, kad būtų buvę 
tampomi kvotimui teisme. Gi 
tokiose vietose, kur randasi 
gaujos prieš juos sukurstytų, 
neapykanta užnuodytų žmo
nių, galėjo iššaukti ir atakų.

Kiekvienas padorus ameri
kietis turi suprasti, kad neg
ras yra toks pat žmogus, kad 
jo geras vardas jam taip pat 
yra svarbus, kaip jums jūsiš
kis, kad skriauda jam yra ly
giai skaudi. Reikia ne tik pa
čiam suprasti, bet to nesu
prantančius pamokyti, o tiks
liai tarnaujančius Hitlerio pro
pagandai asmenis sudrausti.

Įspūdingas, bendras Sovietų 
Sąjungai karo pagalbą tei
kiančių organizacijų, masinis 
mitingas-koncertas įvyks jau 
šį sekmadienį, birželio 27-tą, 2 
vai. po pietų, miestavoj sporto 
aikštėj — Stadiume, — Ran
dall’s Island, kur talpinasi de- 
sėtkai tūkstančių žmonių.

Lietuvių Komitetas taipgi 
remia šį mitingą, jo nariai ren
giasi dalyvauti ir platina ti- 
kietus. Prašo visų tikietus įsi
gyti iš anksto, pas Liet. Komi
teto iždininkę L. Kavaliaus
kaitę, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne.

Turininga Programa
Kalbėtojuose, be kitų, bus 

miesto majoras Fiorello H. La
Guardia, buvęs Amerikos am
basadorius Sovietų Sąjungai 
Joseph E. Davies, ką tik su
grįžęs iš specialės misijos kai
po prezidento R'oosevelto as
meniškas atstovas pas Staliną; 
Sovietų. Sąjungos admirolas 
Mikhail I. Akulin, Jungtinių 
Valstijų brigadierius genero
las Troup Miller ir admirolas 
Edw’ard J. Marquart, taipgi 
kalbės Amalgameitų viršinin
kas Sidney Hillman ir Nacio- 
nalio Karo Fondo prezidentas 
Winthrop Aldrich.

Meniškoj programoj, tarpe 
kitų, dainuos Alexander KipJ

nis, Metropolitan Operos 
žvaigždė, basas, ir Sovietų Jū
rininkų choras. .

Tikimasi Daug Unijistų
Daugelis miesto į unijų jau 

seniai ruošiasi šiam mitingui ir 
iš anksto platina tikietus tar
pe savo narių, tad tikimasi 
skaitlingo jų atsilankymo.

Joseph Curran, miesto CIO 
Tarybos ir Nacionalės Jūrinin
kų Unijos prezidentas atsi
šaukė į CIO visas unijas, jų 
narius, atsilankyti į Sovietų 
Sąjungai pagarbos ir padėkos 
mitingą.

Kelrodis:
Važiuoti bile kuria New 

Yorko miesto subway ar ele
vated linija, kuri daveža iki 
125th St. čia imti crosstown 
gatvekarį. Atvažiavusiem Lex
ington Ave. linija ar kitomis 
East Side linijomis galima da- 
eiti pėstiems iki East River ir 
dar biskelį reikia paeiti Tri- 
boro Tiltu. Perėjus vieną upę 
rasite didžiules iškabas, ro
dančias į Stadiumą, ir prie tų 
rodyklių nulipsite nuo tilto. 
Čia pat bus ir Stadiumas.

Iš Queens per tiltą eina bu- 
sai iki 125th St., New Yorke, 
bet ar jie visi dabar veikia 
reguliariai, nežinome. Jeigu 
veikia, Queens gyventojams 
taip važiuoti būtų parankiau.

Iškepta Nauja Pasaka 
Apie “Mugging”

Važinėdami dviračiu 
Belt Parkway, tarp Mill
sin ir Paerdegat Basin tiltų, 
du jauni vaikinai pastebėjo už 
krūmokšlio gulint moterį. Iš 
.karto manę, kad ji miega, bet 
paskui paaiškėjo, kad ji negy
va.

Ant jos kūno jokių išviršinių 
jos žudymo žymių nerado, bet 
skrodimu patirta, kad ji už
smaugta.

Čia tuojau spaudai iškilo 
nauja proga bliauti apie “mu
gerius.” Daily News įdėjo tą 
žinelę po daug didesniu ant- 
galviu, negu žinią apie Ameri
kos lakūnų talkinimą Chinijai 
mušti japonus, užjovijant vi
sam svietui, Ibūk “Cop’s Wife 
Mugger Victim,” nors dar nie
kas nieko nežino, dėlko, kaip ji 
sutiko mirtį.

O sąlygos, jeigu imti už tie
są to pat laikraščio tolimesnį 
aprašymą, buvusios labai įtar
tinos. Esą, jinai pradžioj šio 
mėnesio vyrui sakius,- kad jinai 
“geriau mirtų, negu leistų ki
tam vyrui ją paliesti.” Gi to 
pasakymo priežastimi buvęs 
parėjimas iš alinės, veikiausia, 
ne be “įkvėpimo” ir ne be vy
ro nuožiūros, kad ji gyvena ne 
saugioj padėtyje. Jj tada sa
kius, būk koks vyras norėjęs ją

ant
B a-

pasigauti pritamsintame kori
doriuje, bet jinai nuo jo atsi- 
gynus.

Pereito sekmadienio vakarą, 
10:30 vai., kaip pasakojo jos 
vyras Theodore Johnson, poli- 
cistas, tyrinėtojams, ji išėjus į 
alinę “įsigerti porą stiklų.” Už 
arti valandos jis pats išėjęs į 
tarnybą į Butler St. stotį pra
dėti dežuravimą nuo pusiau
nakčio, o 1:30 v. kaimynai už
tikę gaisrą jų apartmente ir 
du vaikus, miegojusius namie, 
išgelbėjo. Kada policistui pra
nešta apie gaisrą jo apartmen
te, jis parvažiavęs namo pa
čios dar neradęs namie ir grį
žęs darban, o tik po darbo 
pradėjęs jos jieškoti ir 7 vai. 
pirmadienio vakaro 
policijai apie jos

Jeigu paryčiais 
tė reikalo jieškoti 
sios ‘porą stiklų
čios, tai jau aišku, kad nereikė
jo jokio “mugerio” jai pasmau
gti, galėjo būti pasmaugta to
kių pat jau gana “drėgnų” 
meilužių varžytinėse. Bet nea
pykantą norinti tarp žmonių 
pasėti spauda be niekur nieko 
“atrado” “mugerius,” kuris pa
vadinimas taikomas daugiausia 
tik negrams. Kada prasikalsta 
kiti, paprastai, jie pavadinami 
tikromis pavardėmis.

Mieste prašalinama 100 tra- 
fiko šviesų, o 1,200 kitų veiks 
tik naktimis.

Šv. Jurgio Lietuvių
Draugystės Piknikas
Visi Didžiojo New Yorko 

apylinkės lietuviai turėkitė 
mintyje, kad šį šeštadieni tu
rime būti Jurginės piknikė. Jis 
bus Dexter Parke, 74-11 Ja-*', ;’ 
maica Ave., Woodhaven, N.

Brooklyno Demokratai 
Nominavo O’Dwyer
Brooklyno demokratai per

eitą pirmadienį nominavo sa
vo kandidatu į apskričio pro
kurorus leitenantą pulk. Wil
liam O’Dwyer iš naujo išrinki
mui šio rudens rinkimuose, 
nors jis netarnauja tose parei
gose, bet kariuomenėj.

Taipgi nominavo teisėją 
George Joyce į City Court tei
sėjus.

pranešęs 
dingimą.
vyras nema- 
alinėn išėju- 
įsigerti” pa-

Tai bus Auksinio 
piknikas. Bus graži dainų pro
grama. Dainuos Aido Choras 
ir yra pakviesti kiti Brookly- 
no chorai.

Antano Pavydžio Orkestrą 
gros šokiams lietuviškus it 
amerikoniškus kavalkus. „

Prašome įsitėmyti, kad pik<^ 
nik as bus šį šeštadieni, birže
lio (June) 26 d. Prasidės 
vai. dieną.

Progresyviai Darbiečiai 
Stato O’Dwyer’iui 

Daug Klausimų
Darbo Partijos Progresyvių 

Komitetas, Brooklyne, pastatė 
daug klausimų Įeit. pulk. Wil- 
liam’ui F. O’Dwyer, demokra
tų nominuotam pereitą pirma
dienį į Kings apskričio proku
rorus sekamam keturių metų 
terminui.

Progresyvių darbiečių vadai 
sako, kad jie imsis svarstyti 
kandidato į prokuratūrą klau
simą tuojau, kaip tik gaus nuo 
O’Dwyer atsakymą. Jisai yra 
laikinai pasitraukęs iš proku
ratūros tarnavimui kariuome
nėj.

Darbi ečių nominaciniame 
komitete yra Victor Rabino
witz, Max Torchim ir Rebecca 
Bearman.

Svarbiausi iš pastatytų O’
Dwyer’iui klausimų yra: apie 
Jungtinių Tautų, bendradar
biavimą laimėti karą ir 
riniame pasaulyje; apie 
prieš kenkėjus pilnai 
karo pastangose; apie
diskriminacijos problemas, ir 
apie priešdarbininkiškus veiks
nius ir įstatymus.

poka- 
kovą 

veikti 
rasių

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)

Cacchione Reikalauja 
Ištirti ir Suvaldyti 
Penktakolonistus

Peter V. Cacchioųe, brookly- 
nietis miesto tarybos narys, ko
munistas, įteikė miesto tarybai 
rezoliuciją, reikalaujančią tuo
jau ištįrti kurstytojus riaušių, 
“išravėti kurstytojus penkta- 
kolonistinių veiksnių,” tokius, 
kokie buvo priešakyje atakų 
ant negrų Detroite.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

$30.00

M
WAT C H U

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

n

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

<>•0
337 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčliomia ir šventadieniai* I

g <

J. GARŠVA J

$
i

a

Artūras Petriką Laivy 
no Mokykloje

Dr. A. ir K. Petrikų sūnus, 
Artūras, kuris tarnauja Jung
tinių Valstijų laivyne, prane
ša, kad jis šiuo metu yra Vir
ginia Beach, Virginijos valsti
joje. Jis 
dalykų, 
jūreivio 
patinka.

ten mokomas svarbių 
Mokykla ir bendrai 
gyvenimas Artūrui

!eJ

I

Atskiras įėjimas.

Marie L. Borger paskirta 
Kainų Administracijos mote
riškų drabužių kainoms prižiū
rėjimo vedėja.

■
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RANDAVOJIMAI
I

Pasirandavoja du fornišiuoti kam
bariai, šviesūs.
Yra maudynė ir šiltas vanduo. Gali
ma matyti bile kada. 3-čios lubos. 
B. M., 386 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (149-150)

5O-tas AUKSINIO JUBILIEJAUS 5O-tas

Rengia
ŠV. JURGIO LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ

ŠEŠTADIENĮ, 26 BIRŽELIO-JUNE
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Pradžia 2 vai. p. p. Bilietas 50c (su taksais)

ANT. PAVIDŽIO ORKESTRAS /
Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius.

Kelrodis: IŠ Williamsburgho važiuoti Broadway L. Jamaica 
traukiniu ir išlipti Elderts Lane ir 75th St. stotyje. Automobiliu 
-—važiuoti Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., kur sukti į kairę ir 
važiuoti iki parko. Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

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)

ELIZABETH . \7 |ew.l. . $2475

AIR WARDEN 
) 5 l.wete'
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RMG $ 

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N.
Tel. Stagg 2-2178

Stanley Rutkūnas
Savininkas

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ii’ laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
| Telephone: EVergreen 8-9770

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį speciali pasiūlymu 

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

skelbimą

A kiniu 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį 
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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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