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Jie Rašo Tik Tą, Kas Jiems 
Patinka.

Baisi Padėtis Detroite.
’“Juodi Velniai.”

Rašo R. MIZARA

Nereikia nei sakyti, kad 
mūsų krašto Aukščiausiojo 
Teismo tarimas Williamo šnei- 
dermano (komunisto) piliety
bės klausimu buvo labai svar
bus dalykas. Angliškoji spau
da apie tai plačiai rašė ir ko
mentavo.

Bet žmonės, kurie tenkina
si tūlų lietuviškų savaitraščių 
skaitymu, to dalyko nežinos, 
nes tie savaitraščiai apie tai 
neparašė.

Štai stovi po ranka Tėvynė, 
Keleivis, Vienybė, Amerika, 
Garsas, išėję pereitą savaitę. 
Nei žodžio juose apie Aukš
čiausiojo Teismo sprendimą!

Bet tie patys laikraščiai ka
daise plačiai rašė, kai žemes
nysis federalinis teismas nu
tarė atimti Williamui šneider- 
manui pilietybę. Tuomet jiems 
tas sprendimas buvo “svarbi 
žinia.” Dabargi, Aukščiausio
jo Teismo sprendimas — nei 
jokia žinia!

Vadinasi, jei žmogus ne
skaitys Laisvės, jei jis ten kin
ais tik šitais savaitraščiais, jis 
nieko apie tai nežinos!

Ką tas parodo?
Tas parodo, kad tūli 

redaktoriai nesirūpina apšvies
ti, painformuoti savo skaityto
ją. Jiems rūpi duoti jam, skai
tytojui, tik tą, kas patinka re
daktoriams.

Ir šis faktas veda mus prie 
to, kad šiandien, jei Amerikos 
lietuvis nori ką nors pasimo- 
kinti, jei jis nori plačiau apie 
dalykus sužinoti, jis būtinai 
privalo skaityti Laisvę arba 
Vilnį — dienraščius, 
skaitytoją informuoja.

Tas, kas neseniai įvyko De
troite, — rasinės riaušės — 
patarnavo Hitleriui daugiau, 
negu jam būtų galėję patar
nauti keletas jo kariuomenės 
divizijų.

Tai buvo baisus dalykas. 
Tai didžioji gėda — gėda mū
sų kraštui. Viename svarbiau
siųjų karinės gamybos centrų 
mūsų piliečiai skerdėsi, užuot 
išvien pulti bendrąjį priešą — 
fašistinę Ašį!

Dabar kai kurie laikrašti
ninkai žymi, kad ir New Yor- 
ko miestui grąsina tas pats 
pavojus — rasinių riaušių pa-

Mūsų, darbo unijos, visokios 
politinės partijos, mokyklos, 
miesto vyriausybė privalo dėti 
didžiausių pastangų, kad New 
Yorke nepasikartotų Detroito 
tragedija.

Na, o Keleivio Maikis jau 
lOjo kurstyti South Bosto- 

'* (tuvius prieš negrus. Gir- 
matęs ant South Bosto- 
ivių katalikų bažnyčios 
sėdinčius tris “juodus

$■
i.

Irmiau Keleivis 
prieš žydus, 

negrus.
ponas Michelsonas tū

tą suprasti, kad, jeigu 
nors kiltų South Bostone 

-semitinės arba anti-negri- 
is riaušės, tai ir jam pačiam 

tekti.

j
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Tuojau, kai Hitlerio kariuo- 
menė užėmė Kauną, naciai 

•adėjo ten leisti savo laikraš- 
, pavadintą Į Laisvę.
Dabar Į Laisvę tapo sulai- 

o jo vieton leidžiama

u *»ai kurie Amerikos lietuviš
ki*)! laikraščiai dėl to susi-

‘ rūpino. •
O mums rodosi, kad tai be

reikalingas burnos aušinimas.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

KONGRESAS PERVARĖ CONNALLY-SMITHO SUMANYMU, 
NEPAISANT, KAD PREZ. ROOSEVELTAS JĮ ATMETĖ-VETAVO ---------------- —----------------------------------------- B ______
J. Valstijų Kongresas Atmetė 
Prez. Roose velto Sumanymą 
Suvaldyt Maisto Brangimą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas dauguma balsų at
metė prez. Roosevelto rei
kalavimą paskirti pinigų, 
kuriais būtų iš valdžios iž
do primokama tiem maisto 
produktų gamintojam ir 
pardavinėtojam, kurie ne
galėtų išsiverst savo biz
niuose, pardavinėdami mai
sto dalykus tik tokiomis 
kainomis, kokias vyriausy
bė nustato.

Senatas 46 balsais prieš 
29 taipgi atmetė šį naudin
gą prezidento reikalavimą.

Tokiu būdu, sustabdžius 
damokėjimus, mėsa, svies
tas ir tūli kiti produktai 
tuoj aus vėl pabrangs varto
tojams apie 10 procentų, 
kaip sako kainų adminis
tracija.

Jeigu prez. Roosevelto 
sumanymas būtų priimtas, 
štai kaip jis tarnautų sulai
kymui maisto reikmenų 
nuo brangimo. Maisto ga
mintojai ir verslininkai ta
da negalėtų teisintis, kad 
jie senomis kainomis “ne
galį ant savo išeiti,” nes 
gautų tam tikrą damokėji- 
mą iš valdžios. Farmeriai 
neturėtų pagrindo kelt savo 
produktų kainas, nes ir jie 
gautų atitinkamų primokė- 
jimų.

Bet kongreso atstovų 
dauguma, atmesdami prezi
dento pasiūlymą, sekamai 
patarnauja brangininkams:

Farmerys, pavyzdžiui, 
pabrangina savo * produktą 
doleriu. Kompanija, supir- 
kinėjanti tokius produktus, 
ima jau dviem doleriais 
daugiau iš krautuvininko; 
o krautuvininkas tada ima

Amerikiečiai Numetė250,000 
Svarų Bombų į Ašį Graikijoj

Cairo, Egiptas, birž. 25. — Jungtinių Valstijų oro 
laivyno pranešimas:

Daugiau kaip 50 Amerikos bombanešių Liberatorių 
atakavo Sėdės (nacių naudojamą) lėktuvų stovyklą 
(ties Salonika, Graikijoj) dienos laiku ketvirtadienį, 
numetant daugiau kaip ketvirtį miliono svarų smar
kiausių bombų.

Bombomis tisiog pataikyta į lėktuvų pastoges ir ma
noma, kad jos visos sunaikintos; taipgi sunaikint^ 
bent trys priešų lėtuvai ant žemės.'Kitos bombos pa
taikė j administracijos pastatus arti šių pastogių. Bu
vo pastebėta gaisrai ir tarp žibalo sandėlių.

Nė vienas priešų lėktuvas nepakilo pasipriešint. Visi 
amerikiečių lėktuvai saugiai sugrįžo.

MAINIERIŲ STREIKAS
Washington. — Skaičiuo

jama, jog dar tebestreikuo- 
ja apie 250,000 angliakasių.

Netarnavo lietuvių tautos rei
kalams Į Laisvę, netarnaus ir 
Ateitis. Kaip vienas, taip ir ki
tas laikraštis leidžiamas nacių 
ir jų pačių naudai. 

iš pirkėjo-vartotojo jau tre
jetu dolerių brangiau, nes 
ir jis turi gauti kokį dolerį 
daugiau pelno. . *

Kongreso atstovų rūįnas 
jau pirmiau nubalsavo giu- 
mušt 47 milionus dolerių 
nuo Kainų Administracijos 
reikalaujamų pinigų. O su 
tokiu numušimu tai jau vi
sai negalima būtų suvaldyt 
brangininkų ir juodųjų 
marketų, kaip užreiškė kai
nų administratorius Pren-

Stalino Padėka Roose
veltui ir Troškimas

MaskVa. — Sovietų prem
jeras Stalinas, dėkodamas 
prez. Rooseveltui už sveiki
nimą dvimetinėje Sovietų 
karo sukaktyje, sakė: “Per
galė būtų juo greičiau lai
mėta, jeigu mes bendrai, 
suvienytomis jėgomis (taip
gi ir antru frontu) smogtu
me priešui.”

Ir Rooseveltas Nori An
trojo Fronto Greitai
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą, kaip jam 
atrodo pastarasis Sovietų 
pareiškimas, kuriame jie 
kartojo pageidavimą, kad 
antrasis frontas Europoje 
būtų greitai atidarytas 
prieš Hitlerį ir Mussolinį.

Prezidentas atsakė, kad 
ir jis pats taip karštai 
trokšta antrojo fronto grei
to atidarymo, kaip ir Sovie
tų vyriausybė.

TALKININKŲ BOMBOS 
NUŠLAVĖ DIDELĘ DALĮ 
NACIŲ RUHR FABRIKŲ

Prez. Kooseveltas Sako: Tas 
Bilius Tarnauja Streikam 

Kurstyt, o Ne Stabdyt
London. — Naktį iš penk

tadienio į šeštadienį bent 
600 didžiųjų Anglijos bom
banešių triuškino Bochumą 
ir Gelsenkircheną, nacių 
plieno ir anglies centrus 
Ruhr krašte, Vokietijoje.

Viso per paskutinius pus
ketvirto mėnesių anglai ir 
amerikiečiai numetė 30 tūk
stančių tonų bombų į tirš
čiausią fabrikais Ruhr sri
tį, ir kaip tūli Anglijos ka
rininkai teigia, jau sunaiki
no ten didžiąją dalį fabrikų

SOVIETAI ĮVARĖ DU 
KYLIUS Į NACIŲ LI
NIJAS PRIE ORIOLO

London. — Raudonarmie
čiai su tankais prakirto 
spragas nacių apsigynimo 
linijose šiauriniame ir pieti
niame Oriolo šonuose ir gal 
stengsis apsupt hitlerinin
kus tame mieste.

Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečiai, girdi, jau už- 
kišę tas spragas.

Naciai pripažino, jog So
vietai atlaiko pozicijas, ku
rias jie paskutinėmis dieno
mis užėmė ties Velikije Lu
ki, bet vokiečiai, esą, sulai
kę tolesnį rusų veržimąsi 
pirmyn.

Maskvą pranešė, jog rau
donarmiečiai ištaškė trijų 
ar keturių tūkstančių nacių 
mėginimus prasiveržt per 
Doneco upę Ukrainoje.

Naktį iš penktadienio į 
šeštadienį Sovietų lėktuvai 
vėl daugmeniškai bombar
davo vokiečių naudojamą 
didį geležinkelių mazgą 
Brianske ir užkūrė milži
niškus gaisrus stotyje ir 
tarp traukinių. Visi sovieti
niai lėktuvai sugrįžo iš šio 
žygio.

Paskutinę savaitę Sovie
tų lakūnai sunaikino 500 
nacių lėktuvų pačiose jų 
stovyklose, neskaitant tų, 
kuriuos nušovė žemyn per 
kautynes ore.

Raudonoji Armija Atkariavo 
Miestelį ties Veliki j e Lūki

Sovietą Oficialiai. Pranešimai
London, birž. 26. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas:
Viename Kalinino fronto sektoriuje sostiniai kovo

tojai atėmė iš vokiečių vieną apgyventą vietą.
(United Press, amerikiečių žinių agentūra, pranešė 

šeštadienį, jog tuom žygiu raudonarmiečiai atkaria
vo nuo nacių vieną miestelį arti Veliki j e Lūki miesto, 
kuris stovi už 80 mylių nuo Latvijos sienos.)

ir kasyklų įrengimų.
Gale savaitės amerikie

čiai ir anglai lakūnai taipgi 
dieną ir naktį atakavo prie
šų lėktuvų aikštes, uostus 
ir kitus karinius nacių tai
kinius šiaurinėje Franci jo
je.

Dviem žygiais dienos lai
ku amerikiniai bombanešiai 
nušovė žemyn apie 100 vo
kiečių lėktuvų kovotojų. 
Antruoju atveju amerikie
čiai neteko 7 bombanešių ir 
5 lėktuvų kovotojų.

Amerikiečių Smūgis 
Messinai

šiaur. Afrika. — Dau
giau kaip 100 Amerikos 
bombanešių paleido šimtus 
tonų bombų į Messiną, didį 
Italijos uostą Sicilijoj. Mes
sina žymia dalim sunaikin
ta.

Gen. de Gaulle ir Giraud 
Sveikina Sovietus

Alžyras.-Gen. Henri H. Gi
raud, vyriausias komandie- 
rius Šiaurinėje ir Vakarinė
je Francūzų Afrikoje, ir ge
nerolas Charles de Gaulle, 
Kovojančiųjų Francūzų va
das, sykiu pasiuntė premje
rui Stalinui sveikinimo tele
gramą birželio 22 d., minė
dami dvejų metų Sovietų 
kovos sukaktį prieš nacius.

Savo telegramoje genero
lai Giraud ir de Gaulle pa
reiškė gilią pagarbą ir pa
sigėrėjimą didvyriškais 
Raudonosios Armijos žy
giais ir pagerbė Rusijos 
žmones, kad jie taip pasiau
koja ir “kenčia bendrajam 
mūsų (Jungtinių Tautų) 
reikalui.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas praeitą 
penktadienį 56 balsais prieš 
25, o kongreso atstovų rū
mas 244 balsais prieš 108 
pervarė Connally-Smitho 
sumanymą prieš streikus 
esamose valdžios žinyboje 
dirbyklose, nors preziden
tas vetavo-atmetė šį suma
nymą.

(Kada prezidentas vetuo
ja kongreso tarimą, tai pa
gal šalies konstituciją rei
kia bent dviejų trečdalių 
senatorių ir kongresmanų 
balsų, kad toks tarimas 
taptų įstatymu prieš pre
zidento valią.)

Šiame atsitikime Connal
ly-Smitho bilius buvo tru
putį daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsų pervarytas 
prieš prezidento veto-už- 
draudimą.

KODĖL PREZIDENTAS 
VETAVO ŠĮ BILIŲ

Savo atsiųstame paaiški
nime, kodėl jis vetuoja 
Connally-Smitho sumany
mą, prez. Rooseveltas nuro
dė, jog šis sumanymas ne
tarnauja kaip įrankis sulai
kyt darbininkus nuo strei
kų, bet, priešingai, jis įsta
tymiškai užgiria streikus 
su tam tikromis sąlygomis, 
kaip sake prezidentas:

“Šio sumanymo 8-tas pa
ragrafas . reikalauja, kad 
karinio kontraktoriaus dar
bininkai per savo atstovus 
iš anksto duotų pranešimą 
apie gręsiantį streiką... 
darbo sekretoriui, Naciona- 
lei Karinių Darbų Tarybai 
ir šalies Darbo Santykių 
Tarybai, idant duoti progą 
darbininkams per slaptus 
balsavimus pasisakyt, ar jie 
sutinka taip pertraukti ka
rinę gamybą.

“Tatai priverstų darbi
ninkų vadą, norintį sulaikyt 
streiką... įteikt praneši
mą, pagal kurį darbininkai 
turėtų balsuoti streiko 
klausimą ir iš tikrųjų galė
tų išeiti streikam

“Karo metu mes negali
me užgirt streikų vis tiek, 
ar jie būtų skelbiami su 
pranešimais iš anksto ar be 
pranešimų.

“Aštuntasis paragrafas, 
be to, įsako šalies Darbo 
Santykių Tarybai 30-toje 
dienoje po pranešimo pada
ryt slaptus balsavimus tarp 
darbininkų derybinės gru
pės arba grupių (unijų)... 
dėl to, ar jie nori pertraukt 
darbą, šis gi reikalavimas 
atidarytu visus plačiuosius 
ginčus dėl to, kokia derybi
nė grupė yra ar turi būti 
darbininkų atstovė.”

Prezidentas nupeikė ir 

V

devintąjį šio biliaus para
grafą, kuris uždraudžia 
darbo unijoms piniginiai 
remti kandidatus į valdžios 
vietas rinkimuose. Roose
veltas sako, jog šis para
grafas vienpusiškai atkreip
tas prieš darbininkų orga
nizacijas. (Kompanijoms 
Connally - Smitho bilius ne- 
uždraudžia duoti pinigų 
kandidatams, kurie joms 
patinka.)

Prez. Rooseveltas sutiko 
su kitais šio biliaus para
grafais, kurie įgalioja val
džią užimt fabrikus ir ka
syklas, kur skelbiama strei
kas; palikt tokias pat dar
bo sąlygas, kol Karinių 
Darbų Taryba kitaip pa
tvarkys ; verstinai šaukt 
darbininkų atstovus į šios 
tarybos svarstymus ir 
baust asmenis, kurie kursto 
ar remia streikus valdiškai- 
vedamose pramonėse.

Už nusikaltimus prieš 
šiuos punktus tas bilius rei
kalauja baust iki vienų me
tų kalėjimo ir $5,000 pini
ginės baudos.

Dėl nepriimtinų paragra
fų atmesdamas šį sumany
mą, prezidentas siūlė išleist 
įstatymą, pagal kurį strei- 
kieriai bei streiko kaltinin
kai nuo 18 iki 65 metų am
žiaus galėtų būti armijon 
draftuoti.

(John Lewis, kuris yra' 
63 metų, taip pat galėtų 
būti draftuotas, jeigu kon
gresas priimtų tokį prezi
dento pasiūlymą.”

S

Washington. — Am. Dar
bo Federacijos pirmininkas 
W. Green ir CIO pirm. Ph. 
Murray pasmerkė kongreso 
priimtą Connally - Smitho 
bilių prieš unijas ir strei
kus; bet pasižadėjo darbuo
tis, kad išvengt streikų.

Green ir Murray dėkojo 
prez. Rooseveltui, kad jis 
atsisakė pasirašyti tą bilių.

Stockholm. — Pranešama, 
kad jau 6 mėnesiai japonų 
ambasadorius Sovietams, 
N. Šato perša taikytis su 
vokiečiais. Sovietai griežtai 
atmetė jo siūlymus.

Stockholm. — Iš Norve
gijos pranešama, jog sukilo 
šešių Hitlerio submarine 
jūreiviai, atsisakydami 
plaukt atakuot talkininkų 
laivus. 1 C

Alžyras. — Valdantysis 
francūzų komitetas šiauri
nėje Afrikoje panaikino įs
tatymus, kurie buvo Fran* ' 
cijoj išleisti prieš kom 
tus nuo 1939 metų.

WBWHRJSMtRwiH'i* WitH
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LaGuardijos Klaida
New Yorko Miesto Taryba elgiasi la

bai gerai, kai rūpinasi kova prieš rasinę 
neapykantą. Tarybon esančios patiek
tos dvi rezoliucijos. Vieną rezoliuciją 
pasiūlė koncilmanas Peter V. Cacchione. 
Jis sako, kad Taryba tuojau turėtų pa
skirti komisiją iš septynių narių prave- 
dimui tyrinėjimo tų žmonių bei įstaigų, 
kurie kursto mūsų mieste rasinę neapy
kantą. Kitą rezoliuciją tuo pačiu reika
lu įnešė koncilmanai Sharkey ir Earle.

Tarybos susirinkime smarkiai kalbėjo 
vienintelis juodveidis koncilmanas Rev. 
•Powell. Savo kalboje jisai smarkiai kri-- 
tikavo majorą LaGuardiją ir policijos 
komisionierių Valentine. Powell sakė, 
kad pas majorą buvus nuėjus negrų ir 
baltveidžių delegacija. Delegacija norė
jusi pasimatyti su majoru ir pasiūlyti 
jam planą kovai prieš rasinę neapykan
tą. Bet majoras visai atsisakęs delega
ciją priimti. Majoras pareiškęs, kad vis
kas esą tvarkoje ir nesą jokio pavojaus 
rasinių riaušių.

Rev. Powell sakė keliais atvejais jis 
pridavęs policijos komisionieriui faktus 
ir įrodymus apie policijos brutališkumą 
prieš negrus Harleme, bet negavęs jokio 
atsakymo. Tai, girdi, gali privesti prie 
eksplozijos, kaip privedė Detroite.

Nereikia manyt, kad New Yorke juo
dašimtiškas elementas snaudžia, kad čia 
Penktoji Kolona miega. Hitlerio agen
tai ir pastumdėliai darbuojasi sušilę ir 
išnaudoja rasinius žmonių skirtumus sa
vo tikslams. Neseniai “Long Island 
Star” atvirai agitavo griebtis virvės 
“apsisaugojimui”’ nuo negrų. Valdžia 
nepaėmė nagan to laikraščio leidėjo. 
Toleruoja tokią atvirą agitaciją už po
gromus prieš juodveidžius.

Bus per vėlu saugotis, kuomet riaušės 
iškils. Dabar laikas paimti nagan visus 
tuos, kurie kursto rasinę neapykantą. La- 
Guardija daro klaidą, kuomet nesiskaito 
su žmonių atstovais, kurie nueina pas jį 
su geriausiais norais ir bando išgelbėti 
šį miestą nuo tokios gėdos, kokią užsi
traukė Detroitas. Ten irgi iš viršaus 
atrodė viskas ramu ir tvarkinga. Val
džia nieko nedarė prieš Ku Klūks Klano 
ir Juodojo Legiono veiklą, leido kun. 
Coughlinui ir K. Smithui skelbti rasi
nius nuodus.

Naciai Nebegali Paslėpt Nustolių
Nacių propagandos biuras, matyt, pa

keitė savo poziciją dėl skelbimo nuosto
lių, kuriuos Vokietijai padaro Talkinin
kų lėktuvai. Pirmiau tuos nuostolius 
griežtai slėpdavo nuo savo žmonių ir 
nuo pasaulio. Pirmiau sakydavo, kad 
tie lėktuvai nieko nereiškia, nuostolių 
nepadaro, tikslo nepasiekia.

Dabar kas kita. Dabar vokiečių radi
jas ir laikraščiai plačiai garsina lėktu
vų padarytus nuostolius. O tikslas esąs 
toks: Tegul vokiečiai ir visas “civilizuo
tas” pasaulis žino ir piktinasi Amerikos’ 
ir Anglijos “žiaurumu”. Tas, girdi, tik 
daugiau sustiprins vokiečių ir 'okupuotų 
kraštų žmones laikytis su Hitleriu.

Kokiais išrokavimais naciai pakeitė 
savo nuomonę apie skelbimą nuostolių, 
tai nesvarbu. Svarbu tas, kad tie nuo
stoliai yra labai dideli. O tas parodo, 
kad Talkininkų lėktuvai pasiekia savo 
tikslą. Vokietijos ir okupuotų kraštų 
miestai ir miesteliai vienas po kitam 
virsta į griuvėsius. Bombų sprogimai ir 
gaisrai trukdo karinę gamybą , ir demo
ralizuoja visą Hitlerio karinę mašiną. 
Tą darbą labai puikiai atlieka drąsūs 
Amerikos ir Anglijos lakūnai. Garbė 
jiems už tai.

Vokiečių nuostolius ir susirūpinimą

galima spręsti ir iš to, kad Hitleris esąs 
įsakęs trims milijonams vokiečių tuojau 
išsikraustyti iš Ruhr distrikto miestą ir 
kaimų. Ten sukoncentruota nacių kari
nė gamyba, ten daugiausia nukrinta 
bombų iš oro. Lėktuvai ruošia dirvą an
trajam frontui.

Amerikos ir Sovietų Kariniai 
Nuostoliai

Dviejų metų karo sukakties proga So
vietų valdžia paskelbė savo karinius nuo
stolius. Per tuo du metu Sovietų Są
junga neteko užmuštais ir dingusiais 
4,200,000 kareivių! Tai didelis šio karo 
faktas. Nuostoliai be galo sunkūs, tie
siog milžiniški.

Dabar paskelbė ir mūsų valdžia karo 
nuostolius. Mes irgi kariaujame jau 
per pusantrų metų. Mes netekome už
muštais ir dingusiais 87,300 karių. Tai 
irgi dideli nuostoliai. Bet, matote, pa
lyginus su nuostoliais Sovietų Sąjungos, 
mūsų nuostoliai yra tik lašas vandens.

Be to, nuostoliai užmuštais ir sužeis
tais kareiviais dar nepasako visko. Tai 
tiktai dalis nuostolių bei kaštų. Sovie
tai jau yra netekę milžiniškų žemės plo
tų, šimtų miestų ir miestelių. Apie 60 
milijonų Sovietų Sąjungos žmonių tuose 
plotuose gyvendavo. Milijonai spėjo pa
sitraukti į krašto gilumą, kiti milijonai 
pateko nacių vergi j on. Tai nuostoliai, 
kurių niekas negalės suskaityti.

Nerimas ir Areštai Italijoje
Nė valandėlei nereikia manyti, kad 

Hitleris jau taip lengvai paaukos Italiją 
Talkininkams. Sakoma, kad jis jau pa
siuntė tris naujas divizijas Italijon. Jų 
darbas bus priversti italus kariauti ir 
palaikyti Italijoje “tvarką.” Visais Ita
lijos pakraščiais eina statymas ir drūti
nimas tvirtovių.

Mussolinio režimas irgi nežada pasi
duoti prie pirmos progos. Jisai laikysis 
iki paskutinio kraujo lašo. Mussolinis 
randasi desperacijoje ir spardysis taip 
ilgai, kaip galės. Praneša, kad visoj Ita
lijoje pravesti masiniai areštai. Esą su
areštuota 11,000 žmonių — gaudo
mi ir grūdami į kalėjimą visi, kurie gali 
pakenkti Mussolinio ir Hitlerio karo 
planams. Visi gandai apie kokius ten 
įtalų taikos jieškojimus pasirodė -mela
gingi^

Italija, kaip ir Vokietija, turės būti 
jėga parblokšta. Talkininkų jėgos turės 
•įsiveržti Italijon ir nušluoti fašistinį re
žimą. Negalima tikėtis, kaip atrodo, 
kažin kokios masinės paramos iš vidaus. 
Italijos žmonės taip įbauginti ir pri
trėkšti, jog jie neturi nei organizacijos, 
nei jėgų pravedimui plataus sukilimo 
prieš fašistus. O čia dar pribuvo Hitle
rio naujos divizijos prižiūrėti, kad jie 
būtų ištikimi ir klausytų Mussolinio ko
mandos.

Mūsų Lėktuvai Geri, Bet Galėtų 
Būti Dar Geresni

Nemažai Amerikos lėktuvų yra pasie
kę Sovietų Sąjungą. Jie jau tapo ge
rai išbandyti karo mūšiuose. Amerikos 
spaudos korespondentai atsiklausė so
vietinių lakūnų nuomonės apie tų lėktu
vų gerumą. Jie gavę praktiškas ir nau
dingas pastabas.

Mūsų lėktuvai, abelnai, esą geri. Juos 
galima pilnai naudoti visuose atsitiki
muose. Tačiau, pasak tų lakūnų, jie ga
lėtų būti dar kur kas geresni. Vienas 
po kito jie išdėstė savo patarimus. Pa- 
vydžiui, amerikiečių gaminti lėktuvai 
turėtų būti galingesni, turėtų turėti 
daugiau jėgos ir lėkti greičiau. Jie tu
rėtų būti ruimingesni, daugiau vietos 
turėtų būti lakūnui atsisėsti ir apsisuk
ti. Jų apginklavimas galėtų būti sun
kesnis. Davė* ir daugiau naudingų pa
tarimų. Aišku, kad šitie patarimai bus 
paimti atydon.

Bet koks karo pabūklas teoretiškai ga
li būti visai tobulas, bet praktikoje daug 
kas jame gali pasirodyti nepraktiška. 
Dviejų metų sunkioje kovoje Sovietai 
turėjo progos išbandyti ir patikrinti vi
sus ginklus. Daugelis jų jau paseno, 
turėjo būti padėti į šalį arba ištarpinti 
į metalą. Karo metu ginklai tobulinasi 
ne metais, bet dienomis ir savaitėmis.
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Kur Tikroji Lietuvių 
Tautos Nepriklau

somybe
Rašo VL.

Šiandien kiekvienam do
ram lietuviui patriotui yra 
visiškai aišku, kad tiktai 
hitlerinės Vokietijos su
triuškinimas gali išgelbėti 
lietuvių tautą nuo pražū
ties.

Tačiau šiandien dar ne vi
siems Amerikos lietuviams 
yra aišku, kokia visuome
ninė ir politinė santvarka 
patikrins lietuvių tautai 
tikrąją nepriklausomybę.

Amerikos lietuvių tarpe 
yra žmonių, kurie mano, 
kad tiktai 1918-1940 metų 
“nepriklausomos Lietuvos” 
atstatymas garantuotų lie
tuvių tautai tikrąją nepri
klausomybę.

Tie žmonės mano, kad lie
tuvių tauta prarado savo 
nepriklausomybę ne nuo 
hitlerinės okupacijos die
nos, bet tada, kada Lietuva 
tapo tarybine respublika ir 
įsijungė į Tarybų Sąjungos 
sąstatą. Tuo tarpu 1918- 
1940 m. Lietuvos nepriklau
somybė buvo tiktai graži 
skraistė, pridengianti lietu
vių tautos išnaudojimą ir 
pavergimą. “Nepriklauso
moje” Lietuvoje lietuvių 
tauta neturėjo jokio ekono
minio ir politinio savaran
kiškumo ir buvo žiauriai iš
naudojama užsienio impe
rialistų. Kas/ gali paneigti 
tą faktą, kad pagrindinės 
Lietuvos pramonės šakos 
buvo užsienio kapitalistų 
rankose, kad darbščios lie
tuvių tautos kruvinojo dar
bo vaisiai dešimčių milijonų 
litų pelno pavidale plaukė į 
užsienio imperialistų kiše
nę (vien tik iš akcinių ben
drovių užsienio imperialis
tai kasmet iščiulpdavo 15 
milijonų litų pelno). Kas 
gali paneigti, kad Lietuvos 
valstietis, siaurindamas sa
vo vartojimą, buvo privers
tas pusvelčiui pardavinėti į 
užsienį savo duoną, sviestą 
ir lašinius?

Ar gali pamiršti nors vie
nas lietuvis, kaip “nepri
klausoma” Lietuva buvo 
priversta “geruoju” atiduo
ti turtingiausią ir pramo- 
ningiausią savo teritorijos 
dalį — Klaipėdos kraštą 
grobuoniškai hitlerinei Vo
kietijai, kaip ji buvo pri
versta susitaikyti ir paro
dyti gražią šypseną savo 
kaimynui, klastingai pagro
busiam Lietuvos sostinę? 
Ir kuris lietuvis, bent kiek 
susipažinęs su “nepriklau
somos” Lietuvos gyvenimu, 
nežino, kaip užsienio impe
rialistai kišosi ne tiktai į 
užsienio, bet ir į vidaus 
Lietuvos reikalus, kaip hit
lerinės Vokietijos atstovo 
von Cechlino įsakymu buvo 
uždarinėjamos patriotinės 
lietuvių organizacijos, pa
leidžiami iš kalėjimo nu
teisti hitleriniai šnipai ir 
panašiai.

Šį sunkųjį užsienio impe
rialistų jungą Lietuva ga
lėjo nusikratyti ir tikrai 
nusikratė tiktai tapusi ta
rybine respublika ir įsijun
gusi į Tarybų Sąjungos res
publikų sąstatą.

Kiek yra nepagrįstos kal
bos apie tai, kad Tarybinė 
Lietuva buvo Raudonosios 
Armijos okupuota, parodo, 
visų pirma, tai, kad Lietu
va įsijungė į Tarybų Sąjun
gos sąstatą laisvu noru, 
kaip lygiateisės sąjungos 
narys; antrą, lietuvių tau-

NIUNKA
ta įgijo lygias teises su ki
tomis tautomis dalyvauti 
Tarybų Sąjungos bendrųjų 
reikalų tvarkyme per savo 
atstovus TSRS Aukščiau
sioje Taryboje; trečia, Lie
tuvos visuomeninę ir politi
nę santvarką nustatė pati 
lietuvių tauta per savo iš
rinktus į Liaudies Seimą 
atstovus; ketvirta, Stalino 
konstitucija garantavo Lie
tuvos teritorijos neliečia
mybę ir paliko teisę Lietu
vai, pareiškus jai norą, bet 
kuriuo metu išstoti iš Są
jungos, ir pagaliau, penk
ta, Tarybų Sąjunga pasiža
dėjo visomis savo ginkluo
tomis pajėgomis atremti 
bet kokių imperialistų pasi
kėsinimus į Tarybų Lietu
vos suverenumą. Kmp ma
tėme, 1918-1940 m. Lietuva 
buvo nepriklausoma tiktai 
formališkai, faktiškai gi 
lietuvių tauta jokios nepri
klausomybės neturėjo.

Lietuvai tapus tarybine 
respublika, lietuvių tauta 
įgijo tikrąją savo nepri
klausomybę ne vien todėl, 
kad ji atsipalaidojo nuo už
sienio imperialistų jungo, 
bet ir todėl, kad tarybinė 
santvarka atidarė lietuvių 
tautai neribotas galimybes 
kelti savo materialinį lygį 
ir vystyti tautinę kultūrą; 
tiktai tarybinė santvarka 
sudarė sąlygas plačiosioms 
lietuvių tautos masėms ak
tyviai pasireikšti Lietuvos 
gyvenimo tvarkyme. Už
tenka prišiminti, kad tik 
per vienerius Tarybin. Lie
tuvos buvimo metus buvo 
visiškai likviduotas Lietu
voje nedarbas, paleisti visi 
anksčiau nedirbę fabrikai, 
pradėta plėsti naujos pra
monės šakos; buvo įvestas 
nemokamas mokslas visose 
mokyklose ir didžiulės pini
gų sumos paskirtos švieti
mo reikalams; žymiai pra
plėstas mokyklų tinklas, įs
teigti liaudies universitetai, 
įvairūs kursai suaugusiems 
šviesti.

Tarybų valdžia Lietuvoje 
įvedė nemokamą gyventojų 
gydymą, nemokamą sociali
nį draudimą, senatvės ir 
nelaimingų atsitikimų atve- 
juje. Audringai auganti 
pramonė atidarė didžiules 
perspektyvas gyventojų me
džiaginiam ir kultūriniam 
lygiui kilti. Tiktai Tarybi
nėje Lietuvoje lietuvis pa
sijuto tikruoju savo krašto 
šeimininku. Tai turi su
prasti kiekvienas doras A- 
merikos lietuvis.

Kiekvienas doras Ameri
kos lietuvis turi suprasti ir 
tai, kad šiandien įvairūs 
hitleriniai agentukai Ame
rikoje, nedrįsdami viešai 
rodyti savo murzino snukio, 
dangstosi patriotinėmis 
skraistėmis ir kalbomis 
apie 1918-1940 metų Lietu
vos “nepriklausomybės” at
statymą, siekia skaldyti 
vieningą antihitlerinį lietu
vių frontą.

Australija paskelbė, kad 
pietiniai-vakarinė j e Ramio
jo Vandenyno srityje yra 
tiek australų armijos, kaip 
ir amerikiečių.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus

Pirmadienis, Birželio 28, 19-13

CIO veikėjui ir jo žmonai Atlanta mieste, Ga.» 
gimė mergutė, kuriai duotas vardas: Phyllis Mur
ray Falcona. “Phyllis Murray” paimtas iš CIO 
prezidento — Phillip Murray.

Žinių Apžvalga
ELMER DAVIS,

Direktorius, Office of War Information, 
Washington, D. C.

Tokio propagandistai da
bar skundžiasi, kad jų gar
nizoną Attu saloj didesni 
skaičiai įveikė. Žinoma, kad 
taip buvo, bet ne taip skait
lingai, kaip Tokio sako — 
už ką galima pagirti mūsų 
vadus. Karo tikslas yra lai
mėti, ir laimėti su mažiau
siais nuostoliais, ir kad tai 
įvykdinti, reikia pribūti pir
miausia su daugiausia vy
rų. Su karo eiga, japonai 
vis daugiau ir daugiau sku
sis, kad juos didesni skai
čiai įveikia.

Bet kaip tik prieš metus 
laiko įvyko kova, kurioje 
japonai nebuvo įveikti di
desniais skaičiais, kurioje 
jie turėjo didesnius skaičius 
—oro ir laivyno kova prie 
Midway salos; ir mūsų lai
mėjimas tenai buvo tikras 
pasikeitimo taškas Pacifiko 
kare. Prieš mėnesį, priešas 
buvo sustabdytas Coral ju
rose, bet jis buvo stiprus, 
ir mūsų laivynas nebuvo at
sigavęs nuo Perlų Uosto 
nelaimės. Mes kovojome 
Midway saloj su menkais 
resursais; bet mūsų laivyno 
ir militarė komanda drau
ge viską tvarkė tinkamoje 
vietoj ir tinkamu laiku. Li
gi tada, mes spėliojom, kur 
priešas mus kirs, bet Mid
way saloj Japonų laivynas 
neteko iniciatyvos ir nuo to 
laiko neatgavo. %

Japonų užėmimas Attu ir 
Kiška buvo dalis kainos, ku
rią mes užmokėjom už Mid
way pergalę; japonai siuntė 
gana mažą jėgą į Aleutų 
salas, manydami, kad mūsų 
vadai atitrauks mūsų jėgas 
nuo tikrojo objekto — ata
kos Midway ir Hawaii. Mū- 
ęų vadai geriau žinojo, kad 
šios mažos salos prie galo 
Aleutų nebuvo svarbios ir 
kad jas buvo galima atgau
ti tinkamu laiku. Bet jeigu 
mes būtume pralošę Mid
way kovą, mes dabar būtu
me turėję apginti savo va
karų pakraštį, vieton ko
voti Naujojoj Gvinėjoje ir 
Saliamono salose. Bet yra 
žmonių šioje šalyje, kurie 
per kiek laiko reikalauja, 
kad Aleutų Salos — tik to
dėl, kad priklauso Ameri
kai, nors mažai amerikie
čių tas salas matę prieš ka
rą — yra svarbiausia vieta 
Pacifike, ir kad jas greitai 
turėtume atgauti. Tokia 
galvosena praloštų bi kokį 
karą. Bet mūsų vyriausias 

štabas įrodė, kad jis su
pranta savo užduotį;

Prancūzų vieningumas
De Gaulle ir Giraud susi

tarė ir suorganizavo komi
tetą, kuris valdys visas 
Prancūzų teritorijas/ neuž
imtas priešo, ligi Franci ja 
pati bus išlaisvinta. Tada 
tas komitetas perduos savo 
pareigas provizorinei val
džiai, kuri bus įsteigta pa
gal Prancūzų respublikos 
teises. Taigi Francijos res
publika bus atstatyta — ta 
.respublika, kurios principas 
laisvės, lygybės ir brolybes, 
Petain, ir kiti Vichy’istai 
manė sunaikinę. Susitari
mai, neseniai užbaigti Al
žyre, yra laisvės pergalė ir 
garantija, kad Prancūzai 
atgaivins Francijos laisves.

Kiek galima spręsti iš da
bartinių informacijų, kredi
tas šio susitarimo priklauso 
daugiausia dviem vyram — 
generolui Catroux, kuris vi
są laiką turėjo pasitikėjimą 
abiejų, Giraud ir.de Gaulle, 
ir Jean Monnet, per kurį 
įvyko netik išlaisvinimas 
Giraud režimo Šiaurės Af
rikoj, bet ir pakeitimas iš 
militarinio ir biurokratinio 
komiteto į grupę respubli
kos globėjų.

Bet šio susitarimo nebu
vo galima įvykdinti, pakol 
daugumas politinių manev
rų, daugiausia De Gaullis- 
tų, neįvyko. Giraud dabar 
atstato daug vyrų, kurie de 
Gaulle’ui nepatiko — No- 
gues, Peyrouton ir kitus. 
Bet kad nauja valdžia būtų 
pasekminga, de Gaulle irgi 
galėtų apsieiti be kelių vy
rų, tų smulkių pataikautojų 
arti prie de Gaulle, kurie 
netik bandė įvykdinti savo 
politiką sąryšyje su Pey
routon rezignacija, bet ir 
kurie vis sakė, kad jeigu de 
Gaulle negaus pilną valią, 
jis pats pasiims. De Gaulle 
negali būti dėkingas tiems, 
kurie norėjo, kad jis pa
sielgtų kaip Mussolinis.

ir.de
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Naujoji priešlėktuvinė 
Amerikos kanuolė gali nu
kirst priešo lėktuvą net 
stratosferiškame aukštyje, 
60 tūkstančių pėdų nuo že
mės. Taigi šios kanuolės 
šovinys lekia aukščiau kaip 
11 mylių nuo žemės, o 
šovinys turi apie penkis co
lius storio (tikrai, 4 colius 
ir 7 dešimtadalius).

Tokia amerikinė kanuolė 
muša bent 20 tūkstančių 
pėdų aukščiau, negu smar
kiausia iki šiol priešlėktuvi
nė kanuolė pasaulyje. Apie 
ją pranešė susirinkusiems 
mokslininkams generolas G. 
M. Barnes, kalbėdamas ati
darant naują Goodyear Gu
moms kompanijos tyrinėjimų 
laboratoriją Akron, Ohio, 
birž. 23 d.

Šios rūšies kanuolių ir 
įvairių kitų pabūklų dabar 
Amerikoje yra užsakyta už 
52 bilionus dolerių, kaip pa
stebėjo gen. Barnes.

BAZUKA
Tarp daugelio naujųjų 

ginklų jis paminėjo ir sa
votišką ilgą prieštankinį 
šautuvą, kurį Amerikos ka
reiviai praminė “Bazuka” 
'(Bazooka). Taip šį pabūk
lą pakrikštijo eiliniai kareL 
viai, kuriems jis gremėzdiš
kai atrodo, nors puikiai 
veikia. Dabar ir oficieriai 
.vadina tą šautuvą “Bazu
ka.” Jo vardas primena 
“Paluką”, kaip kad ameri
kiečiai praminė gremėzdiš
ką kumštininką.

Anglijos Atstovų Krau
jas Raudonarmiečiam
Keturi nariai Anglijos 

ambasados Sovietuose: Mil
ler, Stern, White ir Knocke, 
jau antru kartu davė savo 
kraujo sužeistiems Raudo
nosios Armijos kareiviams. 
Kiekvienas parašė ir drau- 

^gišką laiškutį raudonarmie
čiui, kuriam bus perleista 
jo kraujo. Taip antai, Whi- 

f ^L£e savo laiškutyje rašo:
“Tai tavo draugo anglo 

kraujas. Mes pamilome So-

kruosius saviškius. Raudo
nosios Armijos žygiai duo
da mums įkvėpimo. Po ka
ro, didžiosios mūsų tautos 

Jtatys naują rūmą, tin- 
mą nesuskaitomai dau
žei vyrų ir moterų, kurie 
zoja ir kenčia dėl taikos, 
eikinu aš tave.”

°Lai«vėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

pwari. -------------

Wake Up, Americans!
Wake up. Ameri-

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United State® Army 
and Navy to victory—hack them 
with work and money. v

Do your part: Buy United
Defense Bonds and

savfngs and loan association, 
ett Defense Stamps at your re- 
dl store or from the carrier boy

)N MUŠAN-
PATRANKA

Kaip gi atrodo ta Bazu- 
ką? Tai yra šešių pėdų 
ilgio keistas šautuvas, 
kurio abu galai atviri. 
Jis sveria apie 12 svarų ir 
šaudo rakietiniais šoviniais 
sveriančiais po pustrečio 
svaro. Reikale ir vienas ka
reivis gali Bazuka pleškint 
priešo tanką, bet paprastai 
yra skiriama po du karei
vius prie Bazukos.

Dėka jos ilgio ir su nau
jovišku taikikliu, iš Bazu
kos puikiai pataikoma į 
priešo tanką. Bazu
kos sviedinys prakerta tan
ko šarvus, ir baisiu smar
kumu eksploduoja, padeg
damas tanko amuniciją ir 
gazoliną ir taip sudrasky
damas tanką. • Rakietinis 
Bazukos sviedinys užtaisy
tas galingesne negu TNT 
sprogstamąja medžiaga. 
Tas sviedinys lekia iki 200 
jardų.

Amerikiečiai ir jų talki
ninkai išrado būdus, kaip 
padaryt nekenksmingomis 
įkasamaš žemėn vokiečių 
minas, ir šimtus kitų nau
jų kovos priemonių. Gene
rolas Barnes dėl to sakė:

“Dabar mes turime ge
riausius ginklus pasaulyje, 
bet mes dar nepasitenkina
me, ir jeigu karas užtruktų 
dar porą metų, tada varto
jami ginklai jau visai ma
žai tebūtų panašūs į šian
dieninius.”

N. M.

Blanketai ir Paklodės 
Kaipo Šildytojai

Valdiškos laboratorijos 
Washingtone tyrinėjo Man
ketus ir paklodes kaip k’< 
no šildytojus bemiegant. Ir 
štai ką atrado. Užsiklojus 
vienu lengvu blanketu ir 
dviem paklodėm, yra šil
čiau ir smagiau miegoti, 
negu storu blanketu.

Kada vėjas pučia tik 15 
mylių greičio per valandą, 
tai iš po blanke to išgaruoja 
dveja tiek daugiau šilu
mos, negu ramiame ore. O 
kada naudojamas lengvas 
blanketas ir dvi paklodės, 
tai šilumos išgaruoja tik 
truputį daugiau kaip vie
nas trečdalis, lyginti su ra
miu oru be vėjo.

Šie tyrimai įrodė, jog 
kareiviams reikia ne tik 
blanketu, bet ir paklodžių, 
kai tenka vėsiame bei šal
tame ore* po atviru dangum 
miegoti. J. C.

Šalčių Kambarys
/

Didžiuosiuose aukščiuose 
labai šalta lakūnams net 
karščiausiu vasaros laiku 
ant žemės. Todėl daroma 
nuolatiniai bandymai page
rint lėktuvų apšildymą to
kiose dausose.
Tokiem bandymam North

western Universiteto inži
nieriai įrengė kambarį, kur 
dirbtiniai išvystoma šaltis 
75 laipsnių žemiau zero.
‘Taip įšaldytame kamba

ryje geležis ir kiti metalai 
pasidaro tokie trapūs kaip 
stiklas. , .. , ,

Nejuntamas Karštis
Karštis jau nuo seniai 

naudojamas skaudamiem 
sąnariam gydyti. Tam bu
vo vartojama elekriniai 
prietaisai ir žmogus tokį 
gydymą labai jusdavo.

Dabar plačiau pradėta 
trumposiomis radijo bango
mis kaltint skaudamuosius 
sąnarius taip, kad ligonis 
nieko nejunta ir gali net vi
sai nežinoti, ar jie kaitina
mi ar ne.

Rodos, neįtikėtina, bet 
tai tiesa, jog tokiomis ra
dijo bangomis galima iš- 
kept rankoje laikomą kiau
šinį, be rankos įskaudini
mo.

Jau pradedama trum
posiomis radijo bangomis 
naikinti ir vabzdžius bei 
kirmėlaites grūduose ir 
miltuose.

J. C. K.

Naciai įsakė, kad visi jau
ni holandai turi stoti į na
cių laivyną; kitaip, bus su
varyti į verstinus darbus.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne Yra

PIKNIKAS
Šiemet Laisves Piknikas Įvyks

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

met padaryti Laisvės piknikų didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS

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

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

į CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/
< >

<> Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujant B. Šalinaitei; Pirmyn Choras 
o iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiūtei, ir dalyvaus Brooklyno Aido Choras, 
j vadovaujant Aldonai Anderson.

<1> PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM
PIKNIKAS PRASIDĖS PIRMĄ VAL. PO PIETŲ 

MUZIKA NUO KETVIRTOS VAL. PO PIETŲ
Įžanga 50c; taksų 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.

Ką Jūs Žinote
BRITIŠKOS KOLUMBI

JOS GYVENTOJŲ 
SĄSTATAS

Britiškos Kolumbijos gy
ventojų skaičius 1941 me
tais buvo 817,861. 1931 
metais buvo 694,263 gyven
tojai arba 123,598 mažiau.

Tas skaičius dalinasi se
kančiai :

Anglų 321,948; airių 83,- 
460; škotų 152,677; fran- 
cūzų 21,876; austrų 4,624; 
belgų 1,930; cechų ir slova
kų, 3,816; suomių 6,332; 
vokiečių 22,407; • hungarų 
(vengrų) 2,893; italų 13,- 
292; žydų 3,350; holandų 
12,737; lenkų 8,744; rumu
nų 1,455; rusų 16,474; 
skandinavų 41,560; ukrai- 
nų 7,563; chinų 18,619; ja
ponų 22,096; indijonų ir 
eskimų 24,882.

Yra po truputį ir kitų, 
bet labai mažai'.

KVEBEKO PROVINCI
JOS GYV. SĄSTATAS.
Kvebeko provincijoj 1941 

metais buvo 3,331,882 gy
ventojai.

apie Kanadą?
Tas skaičius dalinasi se

kančiai :
Anglų 249,548; airių 109,- 

894; škotų 90,582; francū- 
zų 2,695,032; austrų* 1,511; 
belgų 4,182; suomių 2,043; 
vokiečių 8,880; hungarų 4,- 
134; italų 28,051; žydų 
66,277; holandų 2,645; len
kų 10,036; rumunų 2,397; 
rusų 3,433; skandinavų 
4,840; ukrainų 8,006; chi
nų 2,378; japonų 48; indi
jonų ir eskimosų 13,641.

(Kažin kur statistikos 
biuras padėjo lietuvius, ku
rių“ Kvebeko provincijoj yra 
keli tūkstančiai?)

KANADOS PLOTAS
Kanados teritorija susi

deda iš 3,694,863 ketvirtai
nių mylių.

Jungtinės Amerikos Val
stijos su savo kolonijomis 
turi tik 43,472 ketvirtai- 
nėm myliom daugiau, negu 
Kanada.

Bet gyventojų Kanada te
turi tik apie 11 milionų ir 
pusę.

Iš 3,694,863 ketvirtainių

Penicillin
Neseniai išrastas penicil- 

linas yra vienas galingiau
sių vaistų naikint ligos pe
rams. Nors Amerikoje še
šiolika kompanijų gamina 
penicilliną, bet nepaspėja 
gana jo prigaminti. Armi
ja ir laivynas superka visą 
padirbamą penicilliną.

Penicillinas, tarp kitko, 
yra geriausias vaistas lyti
nei ligai gonorėjai gydyti. 
Juomi išgydoma ši liga ir 
tokiuose atsitikimuose, kur 
garsieji sulfa vaistai ne
duoda pasekmių. N. M.

Šalia kitų žmogžudysčių, 
vokiečiai nunuodijo 1,000 
rusų ligonių Kursko ligoni
nėje.

mylių Kanados ploto 228,- 
307 ketvirtainės mylios yra 
apdengtos vandeniu.

Didžiausiu ežeru skaito
mas Superior ežeras, kuris 
turi 31,820 ketvirtainių 
mylių, iš kurių 11,200 ket
virtainių mylių yra Kana
dos pusėje, o 20,620 ketvir
tainių mylių Amerikos pu
sėj. (“L. B.”)

SIŪLO PAGERINIMUS
AMERIK. LĖKTUVAM

M .0

It

Sovietiniams lakūnams 
patinka gaunami iš Ameri
kos lėktuvai kovotojai P-39, 
vadinami Ėrakobromis, at
sieit, Pavojingiausiais Oro 
Žalčiais, ir daugelis šių 
amerikinių lėktuvų yra pa
puošti raudonomis žvaigž
dėmis —po vieną žvaigždę 
už kiekvieną žemyn 
nušautą vokiečių lėktuvą.

Bet Sovietų technikai nu
rodo tūlus pagerinimus, ku
riais galima būtų patobu
linti Ėrakobras kaipo grei
tuosius kovos lėktuvus, — 
rašo New Yorko Times ko
respondentas iš pačios lėk
tuvų stovyklos į pietus nuo 
Maskvos:

Šiems Amerikos lėktu
vams reikia stipresnio nu
tūpimui prietaiso, ypač ant 
nelygių laukų. Jų diržai 
kulkasvaidžių kulkoms ga
lėtų būti parankesnėse vie
tose įtaisyti. Į kiekvieną 
lėktuvą reikėtų įdėti dar du 
radiatoriai, ypatingai žie
mos laikui sovietiniame 
fronte.
Ėrakobrų motorai nėra įva- 

lias galingi. Pagerinus mo
torus, Ėrakobra galėtų 
aukščiau pakilti ir smar
kiau skristi. Šio lėktuvo 
šarvai yra tinkami, bet ja
me galėtų būti daugiau ir 
didesnių kanuolių. Ėrakob
ra dabar tegali neštis tik 
30 kanuolinių šovinių, o tai 
permažaj.

Jeigu būtų pastiprinti jo 
motorai, šis amerikiečių 
lėktuvas galėtų panešti dar 
vieną kanuolę.

Elektriniai Ėrakobros į- 
rengimai geri, bet reikalau
ja perdaug priežiūros. Jos 
liemuo silpnesnis, negu ru
siškų lėktuvų kovotojų. Ė- 
rakobros radijo įrengimai 
yra ne tokie geri, kaip di
desniųjų lėktuvų, kuriuos 
Sovietai gauna iš Jungtinių 
Valstijų.

Sovietų lakūnai pabrėžia, 
jog tai nėra Ėrakobrų pei
kimas, bet draugiški pagei
davimai galimų patobulini
mų. Jie nurodo, kad Ėra
kobros gerai pasižymi kau
tynėse prieš vokiečių lėktu
vus, ypač netoli žemės.

Šiuose amerikiniuose lėk
tuvuose nėra tokių radiji- 
nių prietaisų, kurie iš anks
to susektų priešiškus or
laivius. Sovietai, todėl, nau
doja stiprius švyturius.

Nors rusų lakūnai atran- • 
da, kad amerikinė Ėrakob
ra dar neprilygsta sovieti
niam kovos lėktuvui, pasta
tytam pagal Jakovlevo pla
nus, tačiau abelnai jie gėri
si Ėrakobra. Šiais ameriki
niais lėktuvais veikia ir bū
rys Kovojančiųjų Prancū
zų lakūnų sovietiniame 
fronte prieš nacius.

Sovietų lakūnui tik de- ; 
šimties dienų tereikia iš
mokt gerai naudot šitokį 
amerikinį lėktuvą.

► J

Konfucijaus Atsakymas
Senovės chinų išminčiui 

Konfucijui buvo pastatyta • 
klausimas: — Kas yra sun
kiausias dalykas pasaulyje?

Konfucijus atsakė: — 
Sunkiausias dalykas 

yra gaudyti juodą katiną 
visiškai tamsioj naktyj, kur 
visai nėra jokio katino.

t rV’!
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I ŽMONĖSE II mak31"corici J ““APSVAIGĖLIU LAIME žmoniškumo ryšiai trūko;
Tai lietnaciai sukvailiojo:

(Tąsa)

Aš įsižiūriu į nusirijusių pirklių vei
dus, riebius ir raudonus, sustingusius ir 
mieguistus. Jie dažnai žiovauja, lyg iš
mestos į sausą smėlį žuvys.

Žiemą prekyba menka, i? pirklių aky
se nėra to įtimpusio grobuoniško blizgė
jimo, kuris daro juos kiek gražesnius ir 
gyvesnius vasarą. Sunkūs kailiniai lenkia 
juos prie žemės; kalba jie lėtai, supykę
— ginčijasi; aš manau, kad jie tai daro 
tyčia, norėdami vieni kitiems pasirody
ti — mes gyvi!

Man labai aišku, kad nuobodulys 
smaugia juos, ir jų žiaurių ir beprotiškų 
prasimanymų kilmė man taip pat aiškė
ja: taip nori jie nusikratyti juos smau
giančiu nuoboduliu.

Kartais aš šnekučiuoju apie tai su se
neliu Petin. Kad ir jis žiūri į mane pa
šiepiamai, pasityčiodamas, bet jam pa
tinka mano prisirišimas prie knygų, ir 
kartais jis kalba su manim pamokomai, 
rimtai.

— Nepatinka man pirklių gyvenimas,
— sakau aš.

Užvyniojęs barzdos kuokštą ant ilgo 
piršto, jis klausia:

— O iš kur tu žinai, kaip jie gyvena? 
Ar tu nueini pas juos kieminėtų? Čia, 
vyreli, gatvė, o gatvėje žmonės negyve
na, gatvėje jie prekiauja, arba — perei
na gatve paskubomis ir —vėl namo! Į 
gatvę žmonės išeina apsivilkę, o po dra
bužiais nesuprasi, kokie jie yra; atvirai 
žmogus tegyvena namie, tarp savo ketu
rių sibnų, o kaip jis ten gyvena — to tu 
nežinai!
— O juk mintys jų tos pačios, ar čia, 

ar namie?
— O kas gali žinoti, kokios kito min

tys?—griežtai ir įtikinamai kalba senis. 
— Minčių nesugaudysi. O gal žmogus, 
parėjęs namo, suklups ant kelių ir pra
virks, melsdamas Dievą: atleisk, Viešpa
tie, nusidėjau šventą Tavo dieną! O gal 
namai jam — vienuolynas, ir gyvena jis 
tenai su vienu Dievu? Mat kaip! Kiek
vienas voras žinok savo kampą, pink vo
ratinklį, bet žinok savo svorį, kad išsi- 
laikytumei...

Kai jis kalba rimtai, jo balsas pasida
ro dar žemesnis, tarytum jis sakytų 
svarbias paslaptis.

— Tu mat samprotauji, o samprotau-

mėgdavo pasakoti įvairias istorijas apie4 
pirklius, plėšikus, netikrų pinigų gamin
tojus, savo darbais išgarsėjusius; daug 
tokių pasakojimų aš jau buvau girdėjęs 
iš savo senelio, kuris pasakodavo kur 
kas geriau. Bet visų pasakojimų prasmė 
buvo ta pati: turtai visuomet įgyjami, 
nusidedant žmonėms ir Dievui. Senelis 
Petras žmonių nesigailėdavo, o apie Die
vą kalbėdavo jausmingai, dūsaudamas ir 
slėpdamas akis.

— Tai mat ir apgaudinėja Dievą, o Jis 
Viešpats Jėzus, visa mato, ir verkia: 
žmonės Mano, žmonės, nelaimingi žmo
nės, pragaras jums paruoštas!

Kartą aš išdrįsau priminti jam:
— Juk tamsta taipgi apgaudinėji pras

čiokus.
Jis dėl to neįsižeidė.
— Didelis čia mano dalykas? — tarė 

jis. — Nutveriu kokią trirublę,— štai ir 
viskas.

Užeidamas mane beskaitantį, jis imda
vo iš mano rankų knygą, kibdamas klau
sinėdavo apie perskaitytą ir, stebėdama
sis, sakydavo pardavėjui:

— O tu žiūrėk, — supranta knygas, 
iclius!

Ir imdavo aiškiai, suprantamai moky
ti:

— Klausyki mano žodžių, tas tau pra
vartu žinoti! Kirilai —du buvo, abu — 
vyskupai; vienas — Aleksandrijos, kitas 
— Jeruzalės. Pirmasis kovojo su pra
keiktuoju eretiku Nestori jum, kuris mo
kė blevyzgų, — girdi, Dievo Motina — 
žmogus, todėl neturėjusi pagimdyti Die
vo, bet pagimdžiusi žmogų, iš vardo ir 
darbų Kristų, arba—pasaulio Išganyto
ją; vadinasi, reikią ją vadinti ne Dievo 
Motina, o Kristaus motina, — supratai? 
Tai vadinasi — erezija! O Jeruzalės Ki
rilas kovojo su eretiku Arijum....

Aš stebėdavaus: iš kur jis taip gerai 
išmokęs bažnyčios istoriją! O jis, glosty
damas barzdą, girdavosi:

— Aš šiuose dalykuose — generolas; 
aš į Maskvą per Sekmines važinėjau gin
čytis su pravoslavų popais ir pasaulie
čiais žmonėmis; aš, mažyti, net su pro
fesoriais esu šnekučiavęs, ot! Vieną po
pą taip buvau suspyręs, kad jam net 
kraujas per nosį paplūdo, — tai mat, 
kaip!

(Tąsa)
Nes barbarų piktos gaujos 
Savo tikslo neatsiekė.
Klimpo, žlugo tos šunaujos 
Kai jas laisvos tautos pliekė.
Dėl to ir susiaubė sumas 
Lietnacių autoritetą, 
Ir jų gerklių išnasumas 
Tuoj sudarė Čia kvartetą.
Tam kvartete: Asiliukas, 
Gerabalsė plika “monkė”. 
“Ištriksino” juodu fliukas, 
Jam padėjo riebi “skonkė”.
Jiedu stojosi prie paršo, 
Pas kurį ožys snapsojo. . . 
Asilas uodega taršo, 
O monkė pasikasojo.
Apie tai, kas po to sekė: 
Pats’ prie išvados prieikit... 
Kokis štofas, tokia prekė— 
Pagal savo protą vežkit.
Ot, tai taip ir susidarė
Tas vožniausias jų kvartetas, 
Kai jie vienu balsu tarė: 
“Valio Kontinuitetas”.

Deklaracija
“Kai po šašu utėlaitės: 
Visi spiečiames į būrį....
Kai prie jovalo kiaulaitės — 
žiurkės pas šveicarską sūrį.
“Gelbėsim savo tėvynę: 
Gelbėsim, kiek tik galėsim, 
Gal jos vaisių prisiskynę, 
Savo tarbas prisidėsim. •
“Ot, tai šitaip mes šienausim, 
Dolerukus taip, kaip šieną, 
Jeigu tiktai neprasnausim, 
Tai sulauksim laimės dieną...”

Planai
“Varde brangiausios tėvynės 
Bendroves imsim daigyti. . . 
Trauksim taip, kaip iš

birbynės ;
Tam, kad dolerių įgyti.
Juk svietelis jau užmiršo 
Apie praeities bendroves, 
Kurias pranokėjai piršo 
Prižadėdami geroves.
“Darbai eina kai iš rago: 
Pasipila pinigėliai. . .
Bus duonutės ir pyrago: 
Pasipinigausim vėliai.
“Kada ateis šitos progos: 
Meškeres savo įmerksim... > 
Svietui duosim apščiai brogos:
Juos apkirpę—nebeverksim.

Tik tada pasibučiavo, 
Sudarydami Tarybą, 
Ilgai viens kitam ačiavo 
Išauginę stiprų grybą.
Tame grybe kirmėlaitės 
Ne tik zuja, tancių šoka, 
Bet ir loja kai kalaitės, 
Kiek tik gali, kiek tik moka.
Tas jų kontinuitetas 
Nėra nei jokis prajovas, 
Vien tik lietnacių kvartetas, 
Nors ir šiaušiasi, kaip povas.
Bet po plunksnom stiri 

griautis
Su siurbėlių apetitais, 
šelegoja taip, kaip jautis, 
Kur tik doleris su litais.
Varde “brangiausios tėvynės”, 
Prisirengę praturtėti,
Vienok džiūsta tos jų plynės— 
Tik dar jiems teks nugarmėti
Ten, kur garma niekad ėjai 
Dėl banditų parsidavę, 
Tai piktų žvėrių idėjai 
Visu kūnu atsidavę.
Mėgsta jie vaduot tėvynę, 
Taip, kaip visuomet jie mėgo. 
Engė jie ją prisimynę — 
O ta nuo jų vos pabėgo.
O dabar ir vėl norėtų 
Ją dėl savęs nusipirkti, 
Kad ir ant toliaus galėtų 
Taip kaip inkstai taukuos 

mirkti.
Kad sau orgijas pratęsti, 
Kuomet vargšai tamsoj 

smilktų,
Vėl jiems tektų skurde 

skęsti:
Vėl Smetonos jungą vilktų.
Užtenka jau apsakyti
Apie kvartetą Tarybos, 
Juos nereikia pamokyti 
Imtis bendrovių kūrybos.
Vienok minios jų suviltos: 
Neužmiršo jų darbelių, 
Dar vis jaučiasi įgiltos 
Ir suklimpę ligi kelių.

II.
Propaganda

Goebbelsas išmislus darė 
Savo gengvei veikt įsakė, 
Naciai propagandą varė, 
O lietnaciai jąją lakė.
Tai taip jie porcijas gavo
Į Sibiyą išvežtųjų,
Kai to dopo paragavo, 
Tai pakvaišo ant greitųjų.

Smala drabstė ir lipino 
Ir visokius pletkus darė.

Užsimerkeliams:
Kur jūs pavardes padėjot 
Tų, kuriuos naciai suėdė ? !
Jūs tik paskui niekšus ėjot, 
O jie smegenis jūs rėdė.
Net nei lapė lietnacinė
Apie tai nebesulojo, 
Tik jūs gili kakarinė
Rėkė, kiek tik suvaliojo:
“Oi, tai gvoltas, tai nelaimė,
Ruskiai lietuvius išvarė, 
Visą svietą ima baimė!
Ką tie burliokai padarė?!..”
Dėlei lietnacių “liuosybės” 
Minias mūs žmonių nudėjo... 
Kur skaitlinės tos baisybės 
“Laisvinto j ai” jums padėjo.
Taip lietnaciai dervą maišė 
Ir taip smalą jie šinkavo, 
Tai ir buvo dėl jų vaišė
Kai tą brudą jie įgavo.

“Džiaugsmo ašaros tik rieda: 
Naciai laisvina mūs šalį.... 
Tarsi angelai mums gieda: 
Ot, sulaukėm laimės dalį.” 
Kuomet tie tautų skerdikai 
Baisius darbus tęsė, veikė 
Ir mūsų žmonių ėdikai 
Niekingiausius smūgius teikė, 
Tai lietnaciai lyg bepročiai 
Rudos smalos paragavo, 
Linksminosi ligi sočiai, 
Rodos tikrą laimę gavo.
Dėlei jų tasai barbamas — 
Išlaisvintojas tėvynės, 
Bet dėl liaudies—nuožmus 

maras.... —
Visas svietas nuo jo gynės.
Gi tos pavardės skaitlingos 
“Į Sibirą nubugdytų” 
Yra minios nelaimingos 
Per kryžiokus išžudytų....

(Bus daugiau)
Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Bepročių Rojus
Kuomet fašizmas įdūko 
Ir beprotiškai zyliojo,

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 

krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškalš. 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

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

pęms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 Vai. 
dieną iki vėlai.

ti tau dar anksti, tavo amžiuje reikia gy
venti ne protu, bet akimis! Vadinas, — 
žiūrėk, atmink, ir tylėk. Protas — veiki
mui, o dūšiai — tikėjimas! Kad knygas 
skaitai, tas gerai, bet visur reikia tu
rėti saiką: kai kurie įsivaro skaityman 
ligi beprotybės, ligi bedievybės....

Jis atrodė man nemirtingu, — tary
tum, negali jis pasenti, pasikeisti. Jis

Jo skruostai parausdavo, akys nušvis
davo.

Kraujo plūdimą iš priešininko nosies 
jis, matyt, laikė aukščiausiu savo pasi
sekimo tašku, skaisčiausiu rubinu auksi
niame savo garbės vainike ir pasakodavo 
apie tai su pasigėrėjimu:

(Bus daugiau)

Tik nenaudos bolševikai
Planus mūsų visaip ardo...
Ant mūs sprando kaip 

navikai—
Kad nebūtų jų ir vardo.”

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

PIKNIKAS 
{vyks Sekmadienį 

liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet

LAISVES PIKNIKAS
Bus Didžiausias Lietuviu 

piknikas Naujoje Anglijoje 

Keistučio Parke 
Oakland Grove 

EAST DEDHAM, MASS.
Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainų 
programa

Iždas Jieško Informaci- 
jy Apie Amerikos Tur

tą Svetimose Šalyse
Washington. — Visi asme

nys po jurisdikcija Jungt. 
Valstijų, kurie turi turto sve
timose šalyse, daugiau kaip 
$10,000 vertės, gegužės 31 d., 
1943 m., turi išpildyti rapor
tą su savo arčiausiu Federal 
Reserve Banku nevėliau rug
pjūčio 31 d., Iždo Departmen- 
tas praneša.

Iždo valdininkai pabrėžia, 
kad raportas apima ne tik vi
są taip vadinamą “tangible” 
turtą, bet ir “intangible” tur
tą, kuris sudarytas svetimų 
valstybių arba asmenų tose 
valstybėse.

Atsitikimuose, kur bonai 
yra mokami pagal sutartį, 
Jungt. Valstijų doleriais, nuo
šimčiai svetimose organizaci
jose, ir kai kuriuose susitari
muose ir kontraktuose, rapor
tas privalo būti išpildytas net 
jeigu ir pilna suma turto yra 
mažiau $10,000 yra pranešta.

Jungt. Valstijų piliečiai oku
puotose šalyse ir asmenys gin
kluotose jėgose neprašomi iš
pildyti raportų.

Nepaisant to išskyrimo, Iž
do valdininkai sako, bile as
muo, jeigu nori taip daryti, ga

li raportuoti savo turtą sve
timose šalyse.

FORM TFR-500 ir įrodymai 
kaip išpildyti raportus dabar 
siunčiami Federal Reserve 
bankams. Išpildymo laikas pi
liečiams yra rugpjūčio 31 d.

Patogumui asmenų su ma
žiau $50,000 svetimo turto, Iž
do Departmentas praneša, 
kad specialiai sutrumpinta 
brošiūra bus pagaminta, ši 
brošiūra išdėstys, kaip bus ga
lima nuspręsti turto vertę.

Informacijos, surinktos šio
je apžvalgoje, Iždo Depart- 
mento viršininkai praneša, ne 
tik duos valdžiai pilnas ir tei
singas informacijas apie Ame
rikos turtą svetimose šalyse, 
bet irgi padės Iždo Depart
ments Užsienio Fondų Kon
trolės Divizijai ir kitiems val
džios skyriams, kurie tvarko 
ekonominės, finansines ir ko- 
mercijines problemas svetimų 
šalių ir jų nacijonalų.

Iždo Departmentas įspėja, 
kad asmenys, kurie nesuteiks 
šių informacijų, gali būti nu
bausti.

owl.

Grybas
Einant prie biznio pelningo,
Kuomet pasitaiko progos, 
Prie šio įvykio didingo: 
Jie išmaukė apščiai brogos.

Nes kai tie trevogą žėrė 
Į viernuosius pasekėjus, 
šie prie darbo puolė, nėrė 
Šmeižti fašizmui kenkėjus.
Kačių koncertas pasklydo, 
Tarsi iš gausybės rago, 
Staugt’ lietnaciai slyste slydo, 
Tarsi nuo kirčių botago.
Pavardes- žmonių talpino, 
Kuriuos “rūskiai išsivarė”,būkite Amerikos piueciais

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

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Detroit— Kad Fordo fa
brikas nepriėmė atgal tūlų 
streikavusių* formanų, tai 
kilo naujas formanų strei
kas.

92 klausimai su
KnycelSa Autoriai

Adv. CHAS. P. KAL

:— ■ KAINA 35c. — - z
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

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

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

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

2. P1IOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
vuoti.

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

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

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai 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
MS LOBDiKB SIBlStt BROOKLYN, N. Y.l

Green Star Bar & Grill
\

Lietuviškas Kabaretas
« ★** W. ##★*******★ # H

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlals

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

Turime Gerų

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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rAisve Penktas pusląpte

Susmuko Provokacija Waterburyje
Waterbury, Conn.

Birželio 22 dieną sukako du 
metai, kaip Sovietų Sąjungos 
Raudpnoji Armija, orlaivynas, 
laivynas ir visa liaudis veda 
didvyrišką karą už visos žmo
nijos laišvę. Visiems aišku, 
kad per du metus Sovietų Są
junga nešė sunkiausią karo 
naštą už visas Jungtines Tau
tas, leidžiant Anglijai užgydy
ti žaizdas, pasiruošti pergalin
gam ofensyvui, leidžiant Jung
tinėms Valstijoms mobilizuo
tis, pastatyti mūsų, industriją 
ant karo kojų.

Tas baisiai daug atsiėjo So
vietų Sąjungai. Milionai žmo
nių atidavė gyvastį sunkioj 
kovoj. Šimtai miestų ir mieste
lių su žeme sulyginta. Derlin
giausi laukai ir dideli šalies 
plotai nuteriota, bet Sovietų 
Sąjunga ne vien atlaikė prie
šo smūgius, bet kirto jam mir
tinus smūgius prie Leningra
do, Maskvos, Stalingrado, 
Kaukazo, Tūlos, Smolensko, 
Sevastopolio ir daugelio kitų 
miestų.

Šiandien kiekvienas protau
jantis žmogus jau nebijo hitle
rininkų, nemano, kad jie yra 
koki tai “neįveikiami,” “virš- 
žmonės.” Raudonoji Armija, 
Sovietų Sąjungos vadai ir liau
dis į niekus pavertė tą nacių 
propagandą. Raudonoji Armi
ja ne vien parodė, kad gali
ma sumušti hitlerizmą, bet ir 
paruošė tam dirvą.

Ir štai dviejų metų proga 
sveikimo Sovietų Sąjungą, 
Raudonąją Armiją, maršalą 
Staliną, Sovietų Sąjungos va
dus ir liaudį kiekvienas, kuris 
myli laisvę, kuris trokšta, kad 
pasaulis būtų laisvas. Sveiki
no mūsų prezidentas Roosevel- 
t.as, Anglijos premjeras Chur
chill, generolas Chiang Kai- 
shekas ir kiti armijų vadai. 
Sveikino mokyti žmonės, ve
dėjai universitetų ir demokra
tiškų įstaigų ir Hitlerio pa- 

’Vergtų šalių užsienyje esą val
džios. Sveikino Hitlerio pa
vergtų šalių kovingi partiza
nai, jų tarpe ir Lietuvos par
tizanai, reikšdami viltį, kad 
netoli toji valanda, kada Rau
donoji Armija, išvien su kitų 
demokratinių šalių armijomis 
padarys Hitlerio, Mussolinio ir 
jų barbariškų sėbrų gaujoms 
galą, kada žemės kamuolys 
vėl nudžius nuo fašistų pra
lieto nekaltų žmonių kraujo, 
kada vėl žydės gėlės ir žmo
nija laisvai gyvuos, kurdama 
savo laimingą gyvenimą'.

Ir šia proga visose Jungti
nėse Valstijose įvyko šimtai 

< prakalbų ir susirinkimų pa
gerbimui Sovietų Sąjungos. 
Neatsiliko ir lietuviai, kurie 
trokšta matyti laisvą Lietuvą, 
kurie nori Jungtinių Valstijų. 
Anglijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos greitesnės pergalės.

Vienas iš tų susirinkimų bu
vo rengiamas Russian War Re
lief skyriaus bendrai su Liet. 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pa, Waterburyj. Tai buvo pik
nikas sekmadienyj, birželio 20 
dieną su prakalbomis. Ten 
turėjo kalbėti miesto majoras 
Hon. John S. Monagan, Povi
las Rotomskis, Sovietų Sąjun
gos Generalio Konsulato at
tache iš New Yorko ir eilė ki
tų kalbėtojų.

Wateburyje, kaip žinome, 
gyvena pora smetonininkų, 
kurie atvyko iš Berlyno tik 
pirm šio karo. Ten yra ir ki
tų žmonių, kurie gatavi viską 
daryti, kad tik kaip nors ap- 
ImeiŽus Sovietų Sąjungą, Ame
rikos talkininkę ir jos žmo
nes.

Ir štai tie žmonės, prieša
kyje su Keleivio ricierium, T. 
Matas, pradėjo leisti melų 
kampaniją, kad pakenkus pik
nikui. Jie melagingai įsigavo į 
vigtos anglų spaudą. Jie išnie
kino Sovietų Sąjungos diplo- 
mgtą Povilą Rotomskį, gal 
bOt, pas juos piktumo prieš jį 

dar daugiau negu prieš 
t kur įkitą Sovietų Sąjun- 

pilietį tik todėl, kad jis 
yto. Jie bjauriai apmela

vo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą ii* pagalba tų pro
vokacijų norėjo suardyti pik
niką, atgrąsyti žmones nuo jo, 
suklaidinti amerikiečius, kad 
pikniką “rengia slapti Komin- 
terno” ir “Stalino agentai.” 
Bet jie nudegė nagus!

Į jų provokacinius melus 
atsakė gerbiama veikėja K. 
Stanislovaitienė, daktaro Sta- 
nislovaičio žmona, kuri ener
gingai veikia vietos Russian 
War Relief skyriuj. Atsakė 
LDS 49 kuopos valdyba, prezi
dentas Joseph Laurinaitis fF“ 
sekretorius Joseph Strižaus- 
kas, Waterbury Republican 
birželio 19 dieną, kur tilpo 
pilnas DLS kuopos veikėjų pa
reiškimas ir pagaliau įvyko 
piknikas.

Skundėjai buvo tikri, kad 
jie pakenks piknikui. Tą jų 
įsitikinimą galima matyti iš 
Keleivio No. 26, birželio 23 
dienos, kur pirmame puslapy
je atpasakoja visus melus ir 
Keleivis nuo savęs dar pride
da :

“Šitas slaptas Kominterno 
agentų piknikas turėjo įvykti 
pereitą nedėldienį. Kaip jis 
jiems pavyko, rašant mums šią 
žinią dar nebuvo informaci
jų.”

Mes manome, kad skundė
jai ir melagiai galėjo nuo 20 
dienos iki 23 d. pilnai pain
formuoti Keleivio bosus, bet 
kada jų provokacijos neišde
gė, kada jie apsimelavo, kada 
vietoj išgązdinti nuoširdžius 
amerikięčius, tai tik juos pri
artino, nes programai pirmi
ninkavo Mr. W. J. Pape, dvie
jų anglų vietos laikraščių — 
Waterbury Republican ir Wa
terbury American leidėjas, 
kada publikos buvo daugiau, 
kaip bent kada pirmiau, tai 
jie ir nesiskubino painformuo
ti Mr. Michelsoną.

O štai kaip tą pikniką apra
šė vietos laikraštis Waterbury 
Republican, iš birželio 21 die
nos, po antrašte: “Sholomskas 
Sako, Atakos Gelbėja Na
ciams. Lietuvių Darb. Susivie
nijimo Atstovas Kalbėjo Rusi
jos Pagalbos Parengime.”

Mat, piknike dalyvavo Liet. 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nuolių Komiteto sekretorius ir 
Tiesos angliškojo skyriaus re- 
d’aktorius Matthew Sholoms
kas, kuris kalbėjo išvien su ki
tais kalbėtojais ir atmušė me
lus.

Minėtas laikraštis plačiai 
aprašė pikniką ir sako, kad 
bendrai dalyvavo 916 žmonių. 
Ir štai kelios ištraukos iš an
glų laikraščio:

“Kalbėtojus perstatė ir pro
gramai pirmininkavo William 
J. Pape, leidėjas Republican ir 
American. . . Matas Sholoms-• 
kas savo kalboj padarė iš2 
traukas iš Tarnas Matas pada
rytų pareiškimų apie šį pikni
ką... Aš noriu informuoti tuos 
žmones.—sakė Matas Sholom
skas, — kurie padarė spaudoj 
tuos pareiškimus, kad ‘čia tik 
keli b o 1 š e vi k a i remia 
pikniką’, kad ‘LDS yra 
komunistinė organizaci
ja,’ kad jie lai pirmiau 
savo namuose padaro tvarką, 
kaip bando kitų namuose da
ryti. Kalbant apie Susivieniji
mą, sakė, kad organizacija 
yra nedidelė, nacionalė, turi 
10,000 narių, bet jau pirko 
karo bonų daugiau, kaip bent 
kuris kitas lietuvių susivieni
jimas, turi 2,000 jaunų narių, 
iš kurių 800 yra Jungtinių 
Valstijų ginkluotose jėgose ir 
jis patsai birželio 30 dieną 
yra šaukiamas į armiją. Tegul 
tie ponai prisilygsta prie mū
sų patrijotizmo!

“Jie turi begėdišką drąsą ir 
lieja tulžį apie kokį tai So
vietų požeminį veikimą, — sa
kė kalbėtojas toliau, — bet 
tai atsiduoda nacių propagan
da. žmonėms dirbantiems pa
galbai Rusijos nereikia veikti 
pogrindyje, tuo klausimu in
teresuojas prezidentas Roose- 
veltas ir Wendell Willkie.”

Ir toliau laikraštis aprašo,

kaip Matas Sholomskas kvietė 
visus į energingą, darbą, kad 
laimėtume karą, kaip jis nuro
dė, kad Sovietų Sąjunga savo 
didvyriškomis kovomis paruo
šė Anglijai ir Amerikai gali
mybę pergalėms ir kad dabar 
“vienatinė Hitlerio viltis išsi
gelbėti, tai pasėti nesutikimą 
ir pasiskaldymą mūsų šalyj ir 
piliečiai, kurie praveda tokias 
atakas, kokios buvo padarytos 
prieš šį parengimą, tai jie dir
ba Hitlerio naudai, ar jie tą 
žino ar ne.”

Toliau laikraštis aprašė, 
kad kalbėjo Povilas Rotoms- 
kis, Sovietų Sąjungos Genera- 
lio Konsulo attache apie nacių, 
žvėriškumą Lietuvoje ir kvie
tė teikti pagalbą Jungtinėms 
Tautoms jų kovoje prieš na
cizmą.

Waterbury majoro vardu 
susirinkusius sveikino alder- 
manas John Kopcha ir pareiš
kė: “Raudonoji Armija kovo
ja ranka rankon su savo tal

kininkais už pergalę.”
Na, tai šitaip užsibaigei Wa

terbury paminėjimas dviejų 
metų Sovietų Sąjungos didvy
riškos kovos. Waterbury lietu
viai nuoširdžiai parėmė tą pa
rengimą, skaitlingai atsilanky
dami, vietos valdininkai ir vi
suomenininkai nuoširdžiai pri
sidėjo prie parengimo padary
mo pasekmingu.

Kitas Waterbury laikrkštis 
Evening Democrat taip pat 
plačiai aprašė pikniką, įtalpi
no dalį priimtos rezoliucijos ir 
aldermano John Kopcha at
vaizdą.

Mes neturime jokio tikslo 
Hitlerio agento Prano Ance- 
vičiaus organo redaktoriaus in
formuoti, tai ne mūsų reika
las! 13et mes prašome mūsų 
skaitytojus painformuoti tuos
lietuvius, suteikiant jiems šį 
aprašymą pasiskaityti, nuo 
kurių tiesą Keleivio redakto
rius visada paslepia.

Patrijotas.

Detroito Žinios
Nebaigti Reikalai

Per metų eilę čia progresy
vūs lietuviai vis kalba apie rei
kalingumą įsigyti savo svetai
nę mitingams, koncertams, 
bet... kol kas viskas baigta 
vien kalbomis ir pageidavimais.

Kovo 27 d., 1927 m., Detroi
to Lietuvių Organizacijų Sąry
šio susirinkime šis klausimas 
buvo plačiai svarstomas. Pra
vesta net tarimas: organizacijų 
atstovai privalo šią propozici
ją kelti savo organizacijų susi
rinkimuose, o paskui šaukti 
masinį susirinkimą išdirbimui 
planų.

Vietos lietuviai, matomai, dar 
vis neįvertina svarbą koopera
tyvais gyvenimo praktikoje ...

štai daugiau faktų apie tą 
Sąryšį:

Daugiausia populiarumo jis 
įsigijo bene 1928 metais; tada, 
gruodžio 9 d., Sąryšio susirin
kime, dalyvavo' atstovai net 
nuo 12-kos suaugusių žmonių 
organizacijų ir nuo dviejų At
eities žiedo Vaikų draugijėlių.

Vilnies Piknikai
Tie tradiciniai, kurie žinomi 

kaipo Spaudos ar Vilnies pik
nikai, turi ir savo istoriją, štai 
truputis jos:

Pirmiau tuos piknikus per 
daugelį metų rengė Aido Cho
ras ir tik liepos 31 d., 1931 m., 
Sąryšio susirinkime nutarta 
juos rengti ateityj Sąryšio var
du.

Pirmas Sąryšio pastangomis 
surengtas tas piknikas turėjo 
įplaukų $663.25, o gryno pel
no $230.77.

Pirmiau tie piknikai buvo ofi
cialiai žinomi ir garsinami, 
kaipo Spaudos piknikai, bet 
rugsėjo 23 d., 1938, susirin
kime Sąryšis nutarė pakeisti 
vardą ir nuo tada jie jau ži
nomi kaipo Vilnies piknikai.

Per daug metų šiuose pikni
kuose publikai buvo dalinama 
dovanomis pinigai; iš karto 
buvo šiam tikslui skiriama tik 
po $10 dėl trijų dovanų; 
pirmai dovanai penkinė, antrai 
trys doleriai ir trečiai du do
leriai.

Kovo 28 d., 1938, Sąryšio spe- 
cialėj konferencijoj, nutarta 
dovanomis išdalinti jau net vi
sas šimtas dolerių. Ir nuo ta
da Vilnies piknike kasmet pu
blikai išdalinama dovanomis 
visas šimtas dolerių.

Laikrodžių markete, ypač 
“budilninkų,” didelė stoka, to
dėl ir nenuostabu, kad čia uži
mu keletą eilučių apie tūlą laik
rodėlį. Buvo ve kaip:

Vienas laikrodininkas po nu
meriu 5659 Grand River Ave. 
įdėjo lange laįkrodį su užra
šu: “Parsiduoda.”

Tuojau vienas po kitam ten 
pradėjo įmaršuoti kostumeriai, 
bet kadangi laikrodininkas vi
siems pasakė, <kad laikrodis dar 
reikia biskį pataisyti, tai kiek
vienas jam įteikė rankpinigių, 
kas du dolerius, kas tris ir t.t. 
Reiškia, kiekvienas jų, o tokių 
buvo virš tuzino, pirko po laik
rodį ir kiekvienas vis tą patį.

Bet štai prasideda bėdos: 
vienas tų pirkėjų, S. Whit

worth, netekęs kantrybės, pa-' 
reikalavo arba duoti jam tą 
laikrodėlį arba grąžinti rank
pinigius ... Kilo tada laikro
dininko krautuvėj triukšmas; 
pradėjo ateidinėti ir kiti davę 
rankpinigius pirkėjai.

Pašaukta į pagalbą policija. 
Jos neužteko; viskas nukelta į 
teismą. Ten išėjo į priekį I. 
Kincaid ir dokumentaliai įro
dė, kad tas laikrodėlis yra jo. 
Jis nebuvo ir nėra pardavimui, 
o vien nunešė jį pas tą laikro
dininką pataisyti...

Ir taip baigėsi istorija apie 
tą staiga išgarsėjusį laikrodėlį.

Suvalkietis.

LOWELL, MASS.
Kiek Mūsų Kolonijos Lietuviai 

Pasidarbavo Ambulansų
Fondui

Kuomet Massachusetts vals
tijos pažangieji lietuviai, pra
džioje šių 1943 metų, pasibrė- 
žė nudirbti didelį ir labai gar
bingą darbą, visokiais būdais 
pagelbėdami Jungtinių Tautų 
karo pastangoms ir nusitarė 
nupirkti 3 ambulansus, tai ir 
mes, Lowellio lietuviai, karš
tai užgyrėme šį žygį ir stojo
me prie šio bendro darbo.

Turėjome paėmę 10 blankų 
aukų rinkimui, tačiau kuomet 
kiti draugai turėjo kitokiems 
reikalams aukų rinkimui blan
kas, tai šiam reikalui aukas 
rinkome tik ant šešių blankų 
savo mieste ir vieną blanką— 
No. 438 — perdaviau į Na
shua, N. H. draugui V. Vit
kauskui, kurią jis vėliau su 
pinigais persiuntė veikiančiojo 
komiteto sekretoriui Dr. J. F. 
Borisui.

Mūsų kolonijoje viso su
rinkta $300 ambulansų nupir
kimui, kurių buvo pasibrėžta 
nupirkti vieną Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kitą lietuvių 
raudonarmiečių daliniams ir 
trečią Sovietų Sąjungos rau
donarmiečiams.

šiam svarbiam reikalui pa
sidarbuota sekančiai:

Per Simoną čižiūną—blan- 
kos No. 439, po $2 aukavę: E. 
S. Merrill, Middlesex Supply 
Co. ir W. J. Chulada. Po $1: 
William Smith, S. J. čižiūnas, 
Albert Z. Chase, Mary L. 
Chase, Dr. P. G. Berman, H.; 
Newman, Neyman Furniture 
Co. ir Mr. ’& Mrs. Boumilai. 
Po 50c: Ideal Racket ir H. 
Bass. Kartu $15.

Ant S. Urbono blankos No. 
441 aukota tik $1.

Per Joną Daugirdą — blan
kos No. 442 aukavo: Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė 
$50, LDS 110 kp. $10. Ypatos 
po $10: A. Paulėnkienė ir F. 
Greska. Po $5: J. Daugirda, 
J. Blažonis, J. ir U. Puskuni- 
giai, Eva Mikalopienė, V. 
Čiulada ir R. Chulada. Petras 
Naruševičius aukavo $3 ir J. 
J. Daugirda, Jr. $2. Po $1: 
A. Rutkauskas, B. Lažauni- 
iSis, W. Belida, D. Belida, J. 
Serediuk, B. Belida, J. Rudai
tis, Harris Rifkin, B. Miku

lis ir V. Mikalopas. Kartu 
$125.

Per Joną M. Karsoną — 
blankos No. 443, aukavo po 
$5: Paulina Bagočienė, Wal
ter Tveraga, Antanas Draz- 
dauskas ir Gieorge Masilionis, 
tai sobostoniškis draugas, 
kuris turi saliūną ant Broad
way — kampas E Street. 
Feliksas Arbačauskas $3. Fe
liksas Kaladinskas $2 ir J. 
Daugirda $1.50. Po $1 auka
vo: Alex Rutkauskas, Juozas 
Puskunigis, William Brasta, 
Antanas Palubinskas, Adelė 
Zusinienė, Alice Borden, Sta
sys Aleksa, Juozas Kazlaus
kas, William Sharloves ir Jo
nas M. Karsonas. Kartu $36.- 
50.

Per Antana Stravinską — 
blankos No. 444, aukavo: An
tanas Stravinskas $5. Po $1.: 
E. H. Kane, James J. SulTwin, 
Adolph Buecher, A. Bova, 
Justin Me Carthy, H. A. Dar
ling, J. E. Duvir, Benjamin 
Boort, Harry Hey, Joseph 
Chaput, Daniel Schwartz, Jo
seph* Weinstein, Julius Buro
kas, Alexis Raz, Dr. Philip G. 
Berman, Elzbieta Milvidienė, 
Petras Biekša, Feliksas Pug- 
zlis, Joseph Billard ir adv. F. 
C. Zacharer. Ralph Friend
man aukavo 50c. Kartu $25.- 
50.

Per Julių Palubinską, — 
blankos No. 445, aukavo po 
$5: Julius Palubinskas, Kazi
mieras K o j u t is, Simonas 
Kriaučiūnas ir Teklė Draz- 
dauskienė. Po $2: Antanas 
Chulada, Philip Bagočius, 
Charles Freeman, B. Andru- 
šaitis, Feliksas Arbačauskas ir 
Charles Slivauskas. Po $1: B. 
Chulada, John M. Irwins, 
George Jusevičius, Jonas Bu- 
drevičius, William Kojutis, 
Kostanty Šerk, F. Slowik, Wil
liam V. Kojutis, Charles Pe
ters, Petras Blavackas,, Anta
nas Palubinskas ir W. J. Chu
lada. Kartu $44. .

Iki šiol, pakol dar darbas 
ne visai užbaigtas, jau susi
kaupė per mūsų blankas 97 
parašai .su $300 dolerių. Jų 
tarpe yra sunkiai įskaitomų 
parašų, tad neišvengiamai ga
lėjo nekuriu vardai būt kiek 
iškreipti. Už tai labai atsipra
šome gerųjų žmonių, kurie 
taip noriai pagelbėjo mums 
sukaupti geroką sumą pinigų 
mūsų nedidelėje lietuvių kolo
nijoje. O dar be to, mūsų de
mokratinių pajėgų priešai irgi 
nesnaudė. Kuomet mes pradė
jome šį gražų partijotinį dar
bą, tai per tą laiką lietuviškas 
klebonas F. Strakauskas gra
sino lietuvius neremti šį dar
bą; neduoti nei cento “rus- 
kiams.” Ta jo pikta hitlerinė 
propaganda buvo skleidžiama 
ne kartą iš ambonijos, vienok 
geri demokratiniai lietuviai 
neatsisakė paremti su savo au
ka Jungtinių Tautų reikalą.

Labai didelis ačiū tiems, ku
rie paaukavote, po kiek išga
lėjote. Kaip visas pasaulis vie
ningai dirbs, tai fašistiniai 
kraujalakiai bus greičiau su
naikinti ir milijonai nekaltų 
gyvybių bus išgelbėta. Po
draug ir mūsų senoji tėvynė 
Lietuva bus greičiau išliuosuo- 
ta iš Hitlerio kruvinųjų nagų, 
ko mūsų tauta su didžiausiu 
ištroškimu seniai laukia.

Blankų kontrolierius,
J. M. Karsonas.

P. S. Dar be blankų buvo 
komitetui priduota $53 iš mū
sų kolonijos, tai tas kartu ir 
sudaro lygiai $300. J. M, K.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
586 68rd St, Brooklyn, N. Y.

(153)

MERGINOS, dirbti prie pakavimo, daugme- 
niniame sandėlyje, šeštadieniais nedirbama. 
Arnold & Aborn. 243 Pearl St., N. Y. C.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ APŽIŪRĖTOJOS 

NAKTIM APŽIŪRĖTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS, NUOLA
TINIS DARBAS. VAKACIJOS. KREIPKI

TĖS I HOUSEKEEPER. HOTEL ST.
GEORGE, BROOKLYN.

(153)

Reikalingos merginos dirbti valgykloje prie 
bufeto-stalų patarnautojos. Nuo 18 iki 4G 
m., pilną ar dalį laiko, patyrimas nereika
lingas. Duodama valgis ir uniformos.

McCrory Tea Room, 502 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y.

(157)

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 TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

PASTRY VIRĖJA
Vasariniame viešbutyj, 100 mailių 

puo New Yorko miesto
Gera Alga 
Rašykite:

Box 302, 20 W. 43rd St., N. Y. C.

Marškinių Prosytojai, vyrai ir moterys, 5 d. 
savaitė, gera alga, vakacijos. QUICK SER
VICE LAUNDRY, 315 East 99th St,, N.Y.C.

(152)

MERGINOS
PATYRUSIOS IR 
NEPATYRUSIOS

AUKŠČIAUSIOS ALGOS—
NUOLATINIS DARBAS

ALLEN PAPER BOX CO.
30 Maujer St., tarpe Lorimer ir 

Union Avė. (1-mos lubos) 
Brooklyn, N. Y.

______________________________________(154)

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 $10, pakol pasiekta maksimumas. Kreip
kitės į Head Porter, 71 BROADWAY, N. Y.

C, Iš karinių darbų nesikreipkite.
(151)

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

(153)

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

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKBS

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

ryto.
Atsineškitę Pilietines Popioras 

Gera alga, valgis ir uniformos.
(152)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEKTROS PAJĖGA PRESO 
OPERATORIAI

Apsigynimo darbas, gera alga ir prielankios 
darbo sąlygos. Patogi transportacija iš visur. 

PUBLIX METAL GOODS 
CORPORATION

100 6th Avė., N. Y. C.
(158)

KUBILŲ DARBININKAI
Reikalingi dirbti Long Island.

Kreipkitės po 367 Park Ave. B’klyn.

VYRAI
Būtinoj karo pramonėje. Pagelbininkai ir 
operatoriai. Puikios progos amatui atsiekti 

besimokinant. Daug viršlaikių.
STEEL ROLLING CO., INC.

300 Meserole St., Brooklyn.
(153)

VYRAI, VIDURAMŽIAI KAIPO APVALY- 
TOJAI IR NUIMINRTOJAI. LENGVAS 
DARBAS, PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$21.50. KREIPKITĖS J HOUSEKEEPER/

HOTEL ST. GEORGE, BROOKLYN.
(158)

VIEŠBUČIU DARBININKAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

SIDABRŲ VALYTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI
Pilnam ir daliai laiko. 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą.
HOTEL GOVERNOR 

CLINTON
31st Street ir 7th Avenue

(157)

MAŠINISTAS A-l
Pilnai išsilavinęs vyras naudojimui automa
tiškos šriubų mašinos dirbtuvėje, gaminan
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)

VIRVIŲ PYNĖJAI IR 
AUDĖJAI

Laivam kroviniams tinklų 
Patyrę ir mokiniai

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

(151)

REIKALINGI VYRAI
Neamatninkai, būtinąm karo dar
bui. Kurie dirbate svarbiose pra

monėse nesikreipkite.
JOSEPH T. RYERSON & 

SON, INC.
203 West Side Ave., Jersey City 

(155)

Skalbyklai tinklų atrinkėjai, patyrimas ne
reikalingas, 5 dienų savaitė, gera alga.

QUICK SERVICE LAUNDRY.
315 East 99th St., N. Y. C.

HIV (Utt

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

VYRAI SANDĖLIO KAMBARIUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuo 4 v. dieną iki vidurnakčio; nuo vidur
nakčio iki 8 v. ryto, ar bi laiku tarp 4 V. 

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformai.
(152)

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

PATYRĘ
Prie Fell, Peel, Cut ir Pile Fourfoot pulp
wood. Karo Manpower komisija Šj darbą 
8-kaito būtinu reikalu karo veiksmams. Jei 
dabar dirbate karinį darbą, tai nesikreipkite. 
Krcii>kitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto ir 1 v. 

dieną, kasdien pas:
WALTER D. PEEK

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

arba laišku j:
FINCH PRUYN & CO.

Glens Falls, N. Y.
(168)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

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

NATIONAL CAR LOADING
DOCK

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

MAŠINISTAI
TOOL IR DIE GAMINTOJAI

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

WM. H. JACKSON CO.
įsteigta 1827

36-29 23rd STREET
LONG ISLAND CITY

(151)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
ELEVEITERIŲ MERGINOS 
Malioriai ir Maliorių Pagelbininkai 

Plesteriotojai ir Tile Sudėjikai, 
Naktiniai valytojai.

GERA ALGA, kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON, 140 E. 63rd St. N- Y

(156)

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

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

08 Montague St., Brooklyn.
(158)

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

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Bi •' tittyn, N. Y. 

(Greenpoint H«<‘.)
(152)

Visų susipratusių Darbininku 
pareiga skaityti “Laisvę”
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Pakėlė Algas

VISI

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST

senas žemas kainas

Akiniai

Apšvietos
Brookly-

A1R WARDEN 
|5 

$29»

Sargui 
užkąsti, 

Maher

30 Dienų 
Nuolaida

pas 
jau

Atostogose pas 
Bloznelius

Beli- 
dra- 
dėžę 
Sen-

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Lazūnai Išvyko į Utah 
Valstiją

ELIZABETH . 17 jewel* . $24Z$

Majoras Perspėjo Prieš 
Kurstytojus

USEFUL...PRACTICAL

Brooklyne Pradėta Va j 
Už Kontrolę Kainų

mą kontrolės ir mes norėtume 
kontrolę uždėti ant visko, pa
daryti ją griežtesne, perdaug 
pakilusias kainas atstumti at-

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS

Ar Jau Pasiruošę?

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

Penktadienį, Laisvės įstaigą 
aplankė Laisvės skaitytoja, 
Marė Raulinaitė, su dukterim 
Mrs. Beatrice Mikutavičiene, 
Mrs. Blanche Pojkenis ir anū
ke Ruth Raulinaitė. Drg. Rau- 
linaitė atsinaujino prenumera
tą pusei metų. Viešnios atvy
ko keliom dienom atostogų 
pas brooklynietę Mrs. Pojke
nis.

prašymu prezidentui 
, kad jis pavartotų 
krašto komandie- 

apsaugoti Kainų

Daugiau Kavos
Pradedant liepos 1-ma gau

sime svarą kavos trim savai
tėm, vieton dabar gaunamo

Stampos 24
laikas baigsis 30-tą.

Drabužiai Raudonarmiečių 
Išlaisvintiems Žmonėms

Darbo Agentūrai Atėmė 
Leidimą

guzikų. P. Gus- 
irgi labai daug 
Makauski ir J. ir 
iš Ridgewood po

Kasmo-

NOTARY
PUBLIC

MJUTA1V 
MNO 

$15.00Kings County Republikonų 
Komitetas užgyrė demokratų 
kandidatą O’Dwyer į apskri
čio prokurorus. Menama, kad 
tas užtikrina jo išrinkimą. 
Pirmiau jis jau buvo gavęs 
Darbo Partijos užgyrimą.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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

Prašome Įsitėmyti:
Seni drabužiai nebūna nau

dojami dovanų, pundeliams, 
bet sudedami į milžiniškus po
lius ir ten nusiuntus išdalina
mi bile kam, kur reikalinga. Į 
dovanų pundelius deda tik 
naujus drabužius. Nare.

Perspėdamas, kad “randasi 
tarp mūsų gyvačių, kurios no
rėtų matyti suirutę,” New 
York o majoras Fi oreli o H. La
Guardia pareiškė, kad mies
to vyriausybė stipriai ims na- 
gan tuos, kurie bandys iššauk
ti susikirtimus remiantis 
rasinės neapykantos.

George Maher, 17 m., iš 
Cedarhurst, Nassau, sulaiky
tas teismui kaipo užmušėjas 
garadžiaus sargo Charles 
Clutsam, 65 m., kuris jį užti
kęs įsibriovus į mašinų loto 
raštinę vogti.

Maher ten dirbęs, 
pusiaunaktį išėjus 
kaip kaltina policija 
pro stoginę atvarą įsibriovęs 
raštinėn, bet sargui peranksti 
parėjus ir jį užtikus, sargą už
mušė.

Viešnios Iš Lost 
Creek, Pa.

Laisvės piknikas bus Klaš- 
čiaus Clinton Park, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth, N. 
Y. Prasidės 1 vai. dieną. Mu
zika nuo 4-tos vai. po pietų.

Bus graži dainų programa, 
kurią išpildys šios apylinkės 
didieji lietuvių chorai. Nepra
leiskite progos išgirsti gražią 
programą ir didelėje masėje 
žmonių linksmai laiką praleis-

Visi ruoškimės, vis? važiuo
kime į Laisvės pikniką šį sek
madienį, liepos (July) 4 die
ną. Tai bus diena pasimatymo 
su draugais ir pažįstamais; 
diena įsigijimo naujų pažin
čių ; diena gražaus pasilinks
minimo.

Atsiminkime, jog ant ryto
jaus po Laisvės pikniko bus 
Nepriklausomybės Pasiskelbi- 
mo šventė. Tai piknike pavar
gus, ant rytojaus bus galima 
atsilsėti.

Jaunuolis Nušautas Ant 
Uždrausto Kelio

Pereitą savaitę kongreso re
akcionieriai — tie patys, ku
rie sakėsi negalį pragyventi 
su $25,000 (dvidešimt pen
kiais tūkstančiais dolerių) per 
metus algos, kaip to reikala
vo prezidentas; kurie sakė 
esant reikalinga užšaldyti ir 
užšaldė darbininkų algas — 
davė veik mirtiną smūgį kainų 
kontrolės įstaigai.

Daugelis kongresmanų bal
savo prieš kainų kontrolę, tū
li susilaikė, dar kiti, kaip pęn- 
ki Brooklyno kongresmanai, 
kad nereikėtų paremti kainų 
kontrolės ir kad nereikėtų at
sakyti prieš rinkėjus, jeigu 
balsuotų prieš kainų kontrolę, 
patogiai sau nedalyvavo kon
greso posėdyje, kada ėjo kai
nų kontrolės klausimas.

Bet kainos yra pakilusios ir 
šuoliais kyla, o kongresas rū
pinasi ne suvaldyti pelnagro- 
bius, bet kad ir tokios kon
trolės, kokia dabar yra, ne
būtų. Kad pelnagrobiai nebū
tų nei tiek trukdomi.

Kitaip jaučiamės mes, ku
rių pragyvenimui paliekama 
netaksuotų uždarbių $500 me
tams (iš kurių dar apsimoka
me taksus ant pirkinių). 
Mums kainų kontrolė, kokia ji 
buvo, yra geresnė už nebuvi-

New Yorke kas dieną vis šil
čiau: ketvirtadienį buvo 87 
laipsniai, o penktadienį jau iš 
ryto įkopė aukščiau tos skait-isvaro mėnesiui 
lines

Leidimų komisionierius Paul 
Moss skelbia, kad suspenduo
ta leidimas veikti Gibraltar 
Employment Agentūrai, 105 
W. 45th St., New Yorke, va
duojantis pulk. Arthur V. Mc
Dermott skundu, kad toji 
agentūra reikalavus paliuosuo- 
ti iš kariuomenės karį, saky
dama, kad tas karys esąs virš 
38 metų ir galįs gauti darbą 
karui gaminančiame fabrike.

Agentūra, kaip sakoma 
skunde, paėmus iš to kario gi
minių $7, kaipo depozitą už 
duosimą darbą, o kariui tapus 
paliuosuotu, jis damokėjęs dar 
$5 ir buvęs pasiųstas darban, 
bet jam nenorėjus to darbo 
imti agentūra liepus pačiam 
jieškotis darbo kitur, o pinigai 
likę agentūroj.

Patyrinėjus, atrasta, kad 
agentūra buvus išdavus apie 
45 tokius laiškus ir kad už 
juos surinkus $131, kuri suma 
ir pasilikusi agentūrai, didžiu
moje, už dyką, kadangi di
džiuma aplikantų likosi armi
joj, o paliuosuotieji tų darbų 
neprašę arba neėmę.

Jau visiems žinoma, kad kur 
barbarų hitlerininkų gaujos 
pasisuko, ten viskas likosi iš
plėšta arba sunaikinta. Sovie
tų Sąjunga, atvaduodama iš 
po nacių šimtus naciais buvu
sių, pagrobtų miestelių ir kai
mų, susiduria su problema jų 
pavalgydinimo ir dengimo, 
nors treti metai kariaujančiam 
virš tūkstančio mylių fronte 
kraštui ir be to nelengva pri
gaminti visko.

Amerikiečiai turi daug dar 
gerų drabužių, be kurių jie 
lengvai gali apsieiti, daugelis 
kurių gal keli metai jau kabo 
šėpose nevilkėti ir tik tarnau
ja kandims ganyklai. Jeigu vi
si jie bus surinkti, sutaisyti ir 
nusiųsti nuo hitlerininkų, nu- 
kentėjusiems žmonėms, milio- 
nai žmonių bus apsaugoti nuo 
šalčio ir skurdo iki karas bus 
laimėtas ir gyvenimas atsteig- 
tas, iki patys galės pasigamin
ti gana drabužių.
Drabužiams Sunešti 

Centras
Lietuvių Moterų, 

Kliubo pastangomis 
ne yra atidarytas drabužiams 
sunešti ir taisyti centras Dep- 
sų name, 254 Union Avė. 
Krautuvę jie aukojo tam svar
biam tikslui. Keliomis savaitės 
dienomis ir vakarais ten būna 
komisija. Tačiau drabužius at
nešti galima bile kada, nes jei
gu komisijos nebūtų, juos ga
lima palikti Depsų, grosernėj, 
256 Union Avė.

Drabužių perrinkime, taisy
me ir reikalingų skalbti skal
bime lig šiol darbavosi veik 
viena komisija, su talka ne 
daugelio kitų draugių, nes'vie-

S. Griškus pridavė siūlų ir 
kitokių siuvimui reikmenų. 
M. Klimai iš Richmond Hill 
atvežė labai daug gerų dra
bužių ir batų nuo visos šeimos, 
taipgi dėžę 
taičių šeima 
drabužių. M. 
A. Urbaičiai 
1 pundą drabužių 
čienė 1 pundą. L. Stotkienė iš 
Maspeth pundą drabužių ir 
daug paišelių. Grigorijus 
n is per du atveju davė 
bužių. Taipgi didelę 
drabužių atsiuntė Matt 
kus iš Amsterdam, N. Y

Po pundą drabužių atnešė: 
K. Rušinskienė, E. Rice, V. 
Jonauskas, S. Kazokytė, J. 
Lazauskienė, M. Chapas 
Maspeth, M. Babarskienė, M. 
Yenčienė, A. Litvaitis.

Laisvės linotypistas Juozas 
Byronas, gavęs savaitę poilsio, 
išvyko ją praleisti pas lietuviš- 
kus-dzūkiškus farmerius Bloz
nelius į Catskill, N. Y. Pas 
juos dabar prinoko žemuogės, 
o ir maudytis tekančio van
dens upelyje jau gana patogu, 
šilta, šviežaus pieno, lietuviš
kų sūrių ir sviesto pas juos vi
suomet būna pakankamai.

Ten taipgi ' vyksta Juozas 
Balčiūnas su žmonos seseriete 
Geraldine. Ona Balčiūnienė

Bloznelius atostogauja 
nuo seniau.

Pereitą penktadienį išvyko 
į Utah valstiją korporalas Ju
lius Lazūnas, kuris buvo par
vykęs savaitei laiko pasisve
čiuoti. Su juo išvyko ir jo žmo
na, Lillian (Liepiūtė). Lazū
nai dalyvavo adv. Keistučio 
Michelsono vestuvėse (užper- 
eitą šeštadienį).

Korporalas Lazūnas tarnau
ja kariuomenės finansų de- 
partmente. Jo žmona, Lillian, 
ten mano dirbti ir gyventi — 
jai darbas jau yra siūlomas 
tūloje raštinėje.

Išvykdami, Lazūnai užėjo į 
Laisvę pasakyti mums “good 
bye,” o laisviečiai jiems pa
linkėjo laimingiausios kelio
nės.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 Clarl 
Pl, Elizabeth, N. J. Jeigu nesutiks 
pirkimu, galima saliūną ir salę iš 
nuomoti. Kas link kainos, prašai 
kreiptis laišku, arba telefonuokite 
vakarais: EL. 3-9263. Priežastis y r 
tame, kad dirbu dirbtuvėje, o žmo 
na i vienai yra per sunku tvarkyti 
antras sūnus tuoj išeis į kariuome 
nę. L. Paulauskas, 265 Second St. 
Elizabeth, N. J. (146-152)

Paveikslas imtas prie Stanley Teatro, 7th Avė. 
42nd St., New Yorke, pirmą vakarą rodymo filmos 
Rusijos istorijos — “The Russian Story.” Tūkstan
čiai tą vakarą grįžo namo nematę judžio. Atida
rymo vakaro įplaukos buvo skirtos National Coun
cil of American-Soviet Friendship, kurio pirminin
ku yra žinomasis visuomenininkas Corliss Lamont. 
Lankytojų skaičiumi, sako teatro vedėjai, sumušė 
visus rekordus pirmomis savaitėmis. Dabar jau 

baigia trečią savaitę.

Frank DeNuzzo, 16 metų, 
102 Mesereau Ave., Mariners 
Harbor, Staten Island, mirti
nai pašautas kariškio sargo 
jam su mergina pravažiuojant 
pro anti-aircraft punktą. Sar
gas paliepęs sustoti, nevažiuo
ti uždraustu keliu, bet jie ne
sustoję. Sargas, Joseph Kus, 
21 metų, detroitietis karys, pa
leidęs šūvį virš mašinos. Ka
da mašina dar nesustojo, Kus 
paleidęs mašinon šešis šūvius.

Viena kulka pataikė De
Nuzzo, o kita sužeidė jo mer- 
giną-mergiščią Cecilia Melnik, 
14 metų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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

sunkus pristatymas anglies.

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

ta dar nebuvo baigta paruošti 
darbui. Dabar atidaryta elek
tra ir randasi bent trejetą 
kėdžių, viena siuvama mašina. 
Tikimasi, kad neužilgo rasis 
daugiau įrankių ir daugiau 
darbo, o tada jau komisija pa
prašys darbo talkos iš tų visų, 
kurie gali pagelbėti prie siuvi- 
mo-taisymo drabužių.

Atnešė Drabužiu

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu 

Tek EVergreen 4-9612

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui 

Williamsburgh apylinkėje. Transpor. 
tacija patogi. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės po num. 9 Stagg St. 
(1-mos lubos), Brooklyn, N. Y.

(151-152)

Liūdesio valandoj kreipkitės pas įpus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vienok gerų norų, negana, 
reikia pasidarbuoti, šiuo kartu 
turime lengvą darbą, kurį gali 
padaryti kiekvienas. Bet tas 
darbas daug reikš, jeigu 
ji atliksime, štai jiš:

Yra renkami parašai po 
ticija 
Roose veltu i 
vyriausio 
riaus galią 
Kontrolės Administraciją (O- 
PA), pastūmėtų atgal kainas, 
nustatytų kainas visiems reik
menims, įsakytų pažymėti rū
šis, įvestų padalinimą visų 
trūkstamų produktų, įsteigtų 
mašineriją suvaldymui juodo
jo turgaus, padidintų maisto 
gamybą teikimu paramos ma
žiesiems farmeriams ir kitiems 
maisto produktų gamintojams.

Pasirašykite tą peticiją. Kas 
galite pasidarbuokite, paimki
te blankų parinkimui parašų 
tarp savo kaimynų ir draugų.

Peticijas išleido ir jos gau
namos raštinėje Brooklyno 
Non-Partisan Conference on 
Legislation In Wartime, 50 
Court St., Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
'(VALGYKLA IR ALINfi)
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-Ū770

CHARLES7
UP/TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

šios apylinkės kariška dar
bo taryba leido pakelti algas 
arti dviem tūkstančiam drabu
žių valymo ir dažymo darbi
ninkų. Reikalavimai buvo pa
duoti tarybai pabaigoj kovo 
mėnesio, tad ir pakeltą mokes
tis bus atmokėta ir už praeitą 
laiką nuo balandžio 5-tos. Mo- 
kesties dadema nuo 6 iki 8 
centų per valandą.

Darbininkai yra nariais 
Amalgameitų 239-to lokalo.

{kaltintas Sargo Užmušime
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