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SUSIJUNGĖ AMERIKOS IR ANGLIJOS LAIVYNAI VIDURŽEMIO JUROJ
KRISLAI

Smūgis Raganų Gaudy
tojams.

Didvyris.
“Jie Viską Žino.”
Todėl Geri, Kad Jų Plauko.
Pasilsėt Ne Laikas.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Aukščiausias Teismas savo
nuosprendžiu Schneidermano 
byloje gražiai nušluostė nosį 
visiems raganų gaudytojams. 
Dies ir kiti norėjo įvesti tokią 
fašistinę sistemą, jog jie galė
tų atimti pilietines teises vi
siems sveturgimiams, kurie 
jiems nepatinka.

Labai įdomu. Keleivis ir kiti 
pro-naciški laikraščiai ne kar
tą, bet šimtą kartų sakė: Sau
gokitės komunistų, neteksite 
pilietinių teisių.

Bet dabar tyli, kaip liežuvių 
netekę. Nepamini Aukščiausio 
Teismo sprendimo, neprisipa
žįsta nusidėjėliais prieš pado
rumą ir progresą.

Aukščiausio Teismo spren- 
’ dimas, matyt, teigiamai pavei
kė Jungtinių Valstijų Senate. 
52 balsais prieš 17 Senatas at
metė įnešimą pašalinti iš val
diškų darbų tris žymius vyrus, 
kuriuos Dies apskundė esan
čiais komunistų simpatikais.

Chicagos kunigų Draugas 
mokina mus, kuriuos lenkus 
mylėti, o kurių neapkęsti. Jis
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SOVIETAI PAĖMĖ NAUJUS 
PUNKTUS TIES VEEIKIJE 

LŪKI IR KARELIJOJE
London, birž. 28. —Ofi

cialiai pranešama, jog rau
donarmiečiai atėmė iš vo
kiečių dar vieną apgyventą 
vietą Velikije Lūki fronte ir

STAILINAS GIRIA
PRANCŪZU KOVĄ

Amerikos Lakūnai vėl Pieš 
kino Nacių-Italų Lėktuvų 

Stovyklas Graikijoje

TALKININKU BOMBANE- 
ŠIAI EABAI PUACIAI 

ATAKUOJA AŠĮ

Aną dieną New Yorke vie
nas teisėjas (Jerome Davis 
byloje) pareiškė, kad niekas 
neturįs teisės būti komunistu 
ir kad komunizmas esąs kri- 
minalizmas. Negalima sakyti, 
kad to teisėjo galvoje buvo 
pradėję gaidžiai giedoti. Jo 
tikslas buvo pasitarnauti hit- 
lerizmui, tai gązdino svietą 
komunizmo baubu.

Ką tas ponas pasakys da
bar, pasiskaitęs Aukščiausio 
Teismo sprendimą? Ar mano- 
te, kad jis prisipažins klaidin
gu? Nebus tų baikų. . .

Prezidentas Rooseveltas ap
dovanojo karžygio medaliu 
John Basilone iš Raritan, N, J. 
Šis 26 metų amžiaus kovotojas 
nudėjo 38 japonus. Jie lindo 
prieš jo kulkosvaidį, o jis juos 
kapojo.

Basilone išbuvęs prie kulka- 
svaidžio tris dienas ir tris nak
tis be jokios pamainos, be jo
kio pailsio!

Maskva. — Sovietų prem
jeras Stalinas, atsakydamas 
į generolų de Gaulle ir Gi- 
raud sveikinimą dvimetinė- 
je Sovietų kovos sukaktyje 
prieš nacius, pasiuntė seka
mą pareiškimą tiem francū
zų vadam Šiaurinėje Afri
koje:

“Aš dėkoju jums ir Fran
cūzų Komitetui Tautai Lai
svinti už sveikinimus dvi- 
metinėje Sovietų Sąjungos 
karo sukaktyje dėlei lais
vės prieš hitlerinius įsiver
žėlius.

“Sovietų žmonės su giliu 
sąjausmu stebi vyrišką 
francūzų tautos kovą prieš 
hitlerinę priespaudą; stebi 
pastangas, kurias deda ge
riausi Franci jos žmonės i r 
ginkluotos jų jėgos, kovo
jančios dėlei Franci jos iš
laisvinimo ir jos atgimimo.

“Sovietų žmonės yra įsi
tikinę, kad suvienytomis 
talkininkų pastangomis bus 
laimėta galutina ir pilna 
pergalė prieš bendrąjį mū
sų priešą.”

AR VEIKS ITALIJOS LAI 
VYNAS AR PASISLĖPS?“Reikia nepamiršti, kad ‘si- 

korskiniai lenkai’ atstovauja 
.lenkų tautos daugumą, kuri 
darbuojasi ir kovoja už lais
vos ir nepriklausomos Lenkijos 
atstatymą.”

Todėl, juos, girdi, reikia 
gerbti ir pabučiuoti.

Gi tie lenkai, kurie sudaro
«nku Partijotų Sąjungą, ku- 

vadovauja rašytoja 
da Wasilewska, kuri or- 

izuoja lenkų karių diviziją 
oti prieš hitlerininkus rytų 

esą netikę, sugedę, jų 
saugotis ir neapkęsti.—
kodėl sikorskiniai len- 
augui tokie artimi ir 
? Todėl, kad jie pa- 

iš kovos lauko ir išsi- 
į Iraną.

buvo visai arti, buvo 
e rytų fronto, galėjo eiti ir 

nacius, eiti laisvinti 
kiją iš vergijos, bet nėjo,

5-me pusi.)

at-

London. — Fašistų pra
nešimas per Ispaniją skel
bia, kad Italijos karo laivy
nas, girdi, išplaukęs į atvi
rą jūrą, matomai, atakuoti 
talkininkus.

Pranešimas iš Švedijos, 
priešingai, teigia, jog Mus- 
solinio karo laivai pasislė
pę saugesnė j vietoj, kur an
glų ir amerikiečių bomba- 
nešiai negalėsią jų užtikti.

Anglų karininkai sako, 
saugesnė vieta yra reika
linga Italijos laivynui po to, 
kai talkininkų bombos iš
daužė didžiąsias to laivyno 
bazes — Spezią, Neapolį 
kitas.

nubloškė atgal nacius, ku
rie šešis kartus kontr-ata- 
kavo, besistengdami at
griebti tą vietą.— Velikije 
Lūki stovi už 80 mylių nuo 
Latvijos sienos.

Karelijos tarpvandenyje 
sovietinė kariuomenė atka
riavo nuo finų ir vokiečių 
vieną stiprią poziciją (kurią 
New Yorko radijas vadino 
tiltu tolesniems veiksmams 
prieš Finliandiją iš pietų- 
rytų šono).

Diena pirmiau Maskvos 
radijas sakė, jog grupė 
raudonarmiečių užklupo vo
kiečius netikėtai Karelijos 
fronte, nušlavė visą kuopą 
priešų, o kai kuriuos paėmė 
nelaisvėn ir pagrobė kie
kius karinių reikmenų.

(Finliandijos fašistai gy
rėsi, kad paskui jie atgrie
bę prarastą' poziciją.)

Į pietus nuo Oriolo sovie
tiniai kovotojai sunaikino 
28-nis vokiečių apsigynimo 
punktus. ...........

Šeštadienio naktį Sovietų 
lakūnai bombardavo nacių 
naudojamą didelį geležinke
lių mazgą Oriole, sukeldami 
16 smarkių gaisrų, kelias 
eksplozijas ir sudaužydami 
eilę vokiečių traukinių. Vi
si sovietiniai lėktuvai su
grįžo. Kiti Sovietų bomba- 
nešiai atakavo priešų lėktu
vų stovyklas užfrontėje.

Per savaitę, pasibaigusią 
praeitą šeštadienį, Sovietai 
sunaikino 211 Hitlerio lėk
tuvų ore ir ant žemės, ne
skaitant tų, kuriuos raudo
nieji lakūnai susprogdino 
bei sudegino pačiose vokie
čių stovyklose toliau už
frontėje. Tuo pačiu laiko
tarpiu Sovietai neteko 74- 
rių lėktuvų.

Washington, birž. 28. — 
Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai jau antru atveju ar
dė ir degino fašistų lėktu
vų stovyklas Graikijoje. 
Nuo pirmojo jų žygio iki 
antrojo nepraėjo nė viena 
savaitė laiko.

Paskutiniu užpuolimu

amerikiečiai pleškino dvi 
Ašies orlaivių stovyklas, į 
vakarus ir pietų vakarus 
nuo Graikijos sostinės Athe- 
nų. Šalia kitokios padarytos 
priešams žalos, jie sudaužė 
bei padegė penkis hitleri
ninkų lėktuvus pačiose sto
vyklose.

London, birž. 28. — Pra
nešama, kad Amerikos karo 
didlaiviai, šarvuotlaiviai ir 
kiti kariniai laivai susijun
gę su Anglijos karo laivy-

ir

Hitlerio Jaunuoliai Pas 
Franco Jaunuolius

Graikai Suardė Nacių 
Naudojamą Gelžkelį

DIDELE dauguma mai
NIERIU JAU DIRBSIĄ

Washington, birž. 28. — 
Daugelis streikavusių Mai- 
nierių Unijos lokalų nubal
savo grįžt darban. Unijos 
vadai Washingtone spėja, 
kad šį antradienį jau dirbs 
didelė mainierių dauguma.

Tik Pennsylvanijoj esą

daugiau angliaksių nenorin
čių grįžt darban, kol bus 
padaryta tinkama mainie- 
riams sutartys su kompani
jomis.

Praeitą sekmadienį dar 
streikavo daugiau kaip 250 
tūkstančių mainierių.

TALKININKAI NEUŽILGO 
GALĖSIU ĮSIVERŽT EURO
PON,- NUMATO MASKVA

London. — Maskvos ra
dijas sakė Raudonajai Ar
mijai, kad “jau artėja atsi
teisimo valanda, atsieit, a- 
merikiečių ir anglų įsiver
žimas į Europos žemyną 
prieš Hitlerį -ir Mussolinį.”

Kiek anksčiau politinis 
komentatorius per Maskvos 
radiją pareiškė:

“Sąlygos dabar susidėjo 
tokios, jog labai, labai pato
gu mūsų talkininkam daryt 
karo veiksmus Europos že
myne. Talkininkai viešpa-

tauja ore. Jie savo rankose 
turi visus strateginius pri
siartinimus prie Italijos.” 
Juodmarškiniai Nusigandę

Romos radijas ir laikraš
čiai skelbė, jog bile valandą 
anglai ir amerikiečiai gali 
įsiveržt Italijon. Bet Musso- 
linio fašistai smarkauja, 
kad, girdi, tuomet ne tik jų 
kariuomenę, bet visi vyrai, 
moterys ir vaikai su nami
niais šautuvais ir peiliais 
sudarysią “nepralaužiamą” 
talkininkam sieną.

Nužiūrima, kad Amerikiečiai 
Šturmuos Japonus Kiškoje

PRANCŪZAI NUŽU
DĖ NACIU VADĄ
London. — Berlyno ra

dijas sakė, kad, girdi, “per 
nelaimingą nuotikį mirė” 
Fritz Schmidt, sritinis na
cių partijos vadas Holandi- 
joje, bekeliaudamas per 
Franci ją. Bet anglai su
pranta, jog francūzai patri- 
jotai nužudė jį.

Anglijos radijas pranešė, 
kad Hitlerio propagandos 
ministeris Goebbels rengėsi 
keliaut į Alsace, vokiečių 
užimtą Francijos provinci
ją. Bet pasklido gandai, ka.d 
nacių priešai ten suokal- 
biaują nudėt Goebbelsą. To
dėl jis ir susilaikė nuo tos 
kelionės.

Fritz Schmidt tai jau 
penktas Holandijos nacių 
viršininkas nužudytas per 
paskutinį pusmetį. Tarp ki
tų, buvo nušautas ir holan- 
das nacis dr. Folkert E. 
Posthuma, hitlerininkų pa
skirtas Holandijos žemdir
bystės ministeriu.

Detroito Riaušes Labai
Pakenkė Karo Darbam

Sovietai juos apginklavo ir 
avino. Jie buvo pasižadė- 
kartu su Raudonąja Armi- 
eiti ir mušti vokiečius. Bet 

i sulaužė sutartį, atsižadėjo 
[žadėjimo.

jie Draugui atstovauja 
tautos daugumą. Tai 

kovoja už laisvos ir 
įklausomos Lenkijos

Madrid. — Iš Vokietijos 
atvažiavo į svečius 49 Hit
lerio jaunimo organizacijos 
nariai, berniukai ir mer
gaitės, pas Ispanijos dikta
toriaus Franko jaunimo or
ganizaciją.

London. — United Press 
pranešė, kad Graikijos par
tizanai dinamitu nusprogdi- 
no skardį ir tokiu būdu už
vertė uolomis ir žemėmis 
einantį tarpkalnyj geležin
kelį iš sostinės Athenų į Sa- 
lonikos uostą. Naciai neturi 
jokio kito geležinkelio tarp 
tų dviejų svarbiųjų Graiki
jos miestų.

Kiti graikų patrijotai- 
partizanai suardė du gele
žinkelio tiltus kitur. Kauty
nėse su italų kariuomene 
graikai užmušė gana daug 
priešų.

Washington. — Pagerė
jus oro sąlygoms, Jungtinių 
Valstijų lakūnai praeitą 
penktadienį šešis kartus 
per dieną bombardavo ir 
apšaudė japonų kariuomenę 
ir įrengimus Kiskos saloje, 
vakariniuose Aleutuose. 
Diena pirmiau amerikiniai

bombanešiai tris sykius at

 

akavo priešus toji/saloje

Kariniai temylėjai spėja, 

 

jog tokios tankios atakos 

 

esą ženklas, k^d Amerika 

 

ruošiasi neužilgo iškelt sa

 

vo kariuomenę į tą salą — 

 

tvirtumą ir šturrhų atimt ją 
iš japonų.

Washington. — Karo 
Darbų Taryba nurodė, jog 
per kukluksų sukurstytas 
mirtinas riaušes prieš neg
rus Detroite daugiau nu
kentėjo kariniai darbai, ne
gu per visus streikus po to, 
kai Amerika įstojo karam

Verda Mūšiai Tarp Ju
goslavą ir Fašistą

Badu Marinami Holandai

Maskva. — Per žiaurius 
mūšius durtuvais Sovietai 
atėmė stiprią poziciją iš 
finų Karelijoj.

Kad Francija Bus Išlaisvinta, tai Dėka An 
Rusą ir Amerikos,- Sako Gen. De Gaulle, Reika

laudamas Nubaust Užkūrusius Karą Nacius
Alžyras. — Peržvelgda

mas talkininkų kariuome
nės paradą Tunise, genero
las Charles de Gaulle, Ko
vojančiųjų Francūzų vadas, 
pareiškė:

“Franciją atvaduos did
vyriškieji anglai, kurie ap
saugojo pasaulį; stebėtinai 
puikūs rusai, kurie vedė 
visų sunkiausius mūšius 

nuo durų iki durų, ir Ame
rika, kuri ne tik atsiuntė 
savo jėgų į visas karo sri-

London. — Holandai gy
dytojai užprotestavo hitle
rininkų valdžiai Holandijoj, 
kad vokiečiai grobia maistą 
ir siunčia Vokietijon, kuo- tis, bet ir suteikė (Jungti- 
met daugelis holandų jau nėms Tautoms) neatremia- 
alkiu miršta mą stiprybę savo žaliosio-

kertasi-^

mis medžiagomis ir pramo
nės dirbiniais.”

Generolas de Gaulle rei
kalavo būtinai nubaust 
tuos, kurie šį karą pradėjo. 
Jis sakė, jog turės būt pa
daryta tokie žingsniai, kad 
daugiau jau niekados nega
lėtų jokia tauta pasimoti 
viešpataut kitoms tautoms.

De Gaulle taipgi įspėjo 
italus, kad talkininkai ne- 
atlaidžiai kirs ’ Italijai 
skaudžius smūgius, iki ji 
atsimes nuo fašistų Ašies ir 
pasiduos.

nu Viduržemio Jūroje.
(Romos radijas tvirtina^ 

jog tai yra vienas iš talki
ninkų pasiruošimų greitai 
įsiveržt Italijon.)

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai vakar audringai 
triuškino Ašies lėktuvų sto
vyklas Eleusį ir Hassanį, 
arti Athenų Graikijoj; be 
kitko, jie padegė tris priešų 
lėktuvų pastoges.

♦šiaur. Afrika, birž. 28. — 
Didžiuliai Anglijos bomba- 
nešiai vėl sprogdino Neapo
lio uosto įrengimus ir kitus 
karinius pastatus, Italijoje.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai kartotinai pleškino' 
prieplaukas, geležinkelius, 
fabrikus, sandėlius ir lėktu
vų stovyklas Italijos saloj

London, birž. 28. —Skait
lingi būriai mažųjų Angli
jos bombanešių, vadinamų 
“uodų”, Įkandžiai naikipo 
vokiečių vartojamus uostus, 
lėktuvų aikštes, geležinke* 
lių mazgus ir kitus kari
nius taikinius šiaurinėje! 
Franci joje tose vietose, ku
rios yra laikomos “talki
ninkų įsiveržimo ruožtu.”

Kiti talkininkų lėktuvai 
atakavo priešų punktus va
karinėje Vokietijoje. Ang
lai ir amerikiečiai per dieną 
sunaikino 20 fašistų lėktu
vų. Anglų lakūnai nuskan
dino bent tris vokiečių lai
vus ties Holandija.

Degdami Šoviniai Bom 
bardavo Miestelį

■
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London. — Slaptas radi
jas pranešė, jog ties Saraje-

Jugoslavijoj, smarkiai 
šTavai patrijo

tai su italais ir naciais.
Jugoslavai laukia talki

ninkų įsiveržimo prieš fa
šistinę Ašį. Tada, sakoma, 
300,000 . kariniai išlavintų 
Jugoslavijos vyrų drauge 
su talkininkais urmu ata
kuotų vokiečius ir italus. 
Jugoslavai prašo, kad ang
lai ir amerikiečiai nuleistų 
iš lėktuvų jiem daugiau gin
klų.

Grand Junction, Colo. — 
Užsidegus dviem amunici
jos prikrautiem vagonam, 
per tris valandas perkūna- 
vo ir kaukė kanuoliniai 
sviediniai ir krito jų ske
veldros bei šrapnelės į 
Grand Junction miestelį.

Bet sviediniai beveik visi 
lėkė aukštyn, tai visai ma
žai nuostolių miesteliui te
padarė, tik vieną stogą per
šovė, ir sužeidė septynis 
asmenis, bet nemirtinai.

Eisenhower Gauna Plačią 
Galią Ruoštis prieš Ašį

M
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London, birž. 28. — Ame
rikiečiui generolui Efisenho- 
weriui, vyriausiam talkinin
kų komandieriui Šiaurinėje 
Afrikoje, yra duodama plati 
galia daryti visus reikiamus 
žingsnius ir pasiruošimus 
būsimam įsiveržimui į fa
šistų Ašies kraštus, kaip
šiandien pranešta iš Londo- $ 
no.

Washington.— Generolas 
McNary, Amerikos karinio 
štabo vice-pirmininkas, sa
kė, kad sparčiai artėja le
miamieji žygiai prieš fašis-

Sovietai pradėjo atakai 
prieš nacius Charkovo si 
tyje.
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Prancūzą Tautos Laimėjimas
Tautinio Išsilaisvinimo Francūzų Ko

mitetas, vadovaujamas de Gaulle ir Gi- 
raud, pradeda įsitraukti į rimtą darbą. 
Paskutiniam savo susirinkime jis padarė 
labai gerų, naudingų tarimų. Vienas tų 
tarimų, tai panaikinimas Daladier val
džios išleisto 1939 metų rugsėjo 26 dieną 
bjauraus įstatymo prieš darbininkų ju- 
.dėjimą.’ Pagal tą įstatymą buvo suareš
tuota ir kalėjiman sukišta šimtai komu- 
iiistų ir kitų kovotojų. Šimtai radikališ- 
kų valdžios tarnautojų buvo atstatyta 
nuo pareigų.

Dabar tas įstatymas nušluotas, ir vi
siems tiems politiniams kaliniams suteik
ta amnestija, o valdžios tarnautojams 
sugrąžintos vietos.

Tai didelis laimėjimas visai francūzų 
tautai ir visoms Jungtinėms Tautoms. 
Tas parodo, kad de Gaulle ir Giraud 
stengiasi atsteigti francūzams demokra
tines teises.

Kas kenkia francūzų tautos laisvinimo 
reikalui, tai gen. Giraud užsispyrimas 
nepaleisti iš armijos tų karininkų, kurie 
buvo Vichy valdžios (Petain ir Lavai) 
pasekėjai. Tie sutvėrimai yra pavojingi. 
Jie vėl gali bet kada atkreipti savo gin
klus prieš savo tautą. Jie jau sykį taip 
padarė ir jais pasitikėti negalima.

no Lą bilių ir lodei jis tani pa įstatymu bo 
phbžidento pasirūšynio. VetiTodafrias tiĮ 
bilių, prezidentas teisingai pabrėžė, kad 
jis neprašalins streikų karinėje pramo
nėje, priešingai, kad jis tiktai taps to- 
kiį streikų kurstytoji.

Prieš Siiiith-Conh^liy Bilių kovoji) pr- 
gariizuoti darbininkai. Prieš jį griežtai 
išstojo CIO, Amerikos Darbo Federacija 
ir Geležinkeliečių Brolijos. Bet Kohgrėse 
reakcinė didžiumą nepaisė darbininkų 
balso ir protesto. Jinai buvo tVirtai pasi
ryžus išnaudoti karo sąlygas pahėigimūi 
darbininkų teisių.

Aišku, kad John L. Lewis prisidėjo 
prie reakcijos laimėjimo prieš organizuo
tus darbininkus. Jo užsispyrimas, jo 
provokacijos ir grūmojimai streiku, jo 
pagaliau išvedimas pusės milijono mai- 
nierių į tris streikus bėgyje poros mė
nesių, padrąsino reakcijonierius ir at
stume nuo darbininkų tuos, kurie neno
rėjo eiti su reakcija, bet taipgi bijojo or
ganizuotų darbininkų. Jojo politika su
silpnino Roosevelto poziciją ir atstume 
nuo jos daugybę senatorių ir kongres- 
mahų. Todėl reakcinis fašistinis elemen
tas pasiliks amžinai dėkingas John L. 
Lewis už tą jam puikų patarnavimą.

Šiame krizyje prezidentas Roosevėl- 
tas dar kartą pasirodė organizuotų dar
bininkų draugu. Jo vetavimas Smith- 
Connally biliaus pasiliks istorijoje kaipo 
vienas iš jo gyvenimo gražiausių ir pa
žangiausių darbų. Jis jautė, kad jis pra
laimės Kongrese. Jis įgudęs politikie
rius ir diplomatas, negalėjo nepasverti 
jėgų Kongrese. 0 tačiau jis bilių veta
vo — nebijojo išeiti ne tik prieš paprastą 
Kongreso daugumą, bet prieš milžinišką 
daugumą, prieš du trečdaliu. Tai reikėjo 
drąsos ir nuoširdžiausio atsidavimo tam 
tikram idealui, kuriam jis tiki. Jis tikė
jo, kad šis biliūs nepatafnaus karo pa
stangoms, kad jis tiktai daugiau pada
lins Amerikos tautą, ir nebijojo išeiti 
viešai ir pasakyti atvirai.

Tas tiesa, kad Kongrese prezidentas 
pralaimėjo šį svarbų mūšį. Bet niekas 
neabejoja, kad jis laimėjo Amerikos 
liaudyje.

Mūsų Užsienio 
Politika

"Mes Viską Žinome, Mes Viską 
Atsimename”

Sovietų vyriausybės paskirtoji komi
sija ištyrimui nacių teroro tuose kraš
tuose, kurie buvo okupuoti, bet kuriuos 
Raudonoji Armija išlaisvino pereitą žie
mą, išdavė savo pilną raportą. Taip pra
neša iš Maskvos. Be abejonės, greitu lai
ku šis raportas bus paskelbtas visam pa
sauliui matyti ir pasiskaityti. Jau pir
miau keliais atvejais minėta komisija da
vė pranešimus apie savo atradimus ke
liuose miestuose.

Sovietų spauda daro plačius komenta
rus apie tą raportą. Iš tų komentarų ga
lima suprasti, kokius žvėriškus, kokius 
kruvinus darbus yra atlikę vokiški bes
tijos prieš užkariautus žmones ir kraš
tus. Vardu visos Sovietų liaudies, ta 
spauda pareiškia, kad už tuos baisiūs 
'darbus vokiečiai turės užmokėti pilną 
kainą. Jiems bus atkeršyta iki dugno.

Pravda sako, kad ateis diena, kuomet 
šitie budeliai bus priversti užmokėti už 
savo darbus.

“Kai ateis prisakymas”, sako Raudo
nosios Armijos organas “Raudonoji 
Žvaigždė”, “mes griebsime vokiečius už 
gerklių ir tai bus jiems pražūtis! Mps 
viską žinome apie juos, mes viską atsi
mename ir mes nieko nepamiršime.”

Izviestijos rašo: “Tie milijonai vokie
čių lavonų, pdliktų Rusijoje mūšių lau
kuose, tėra mažytė kaina už kraują ir 
kaiičias Europos žmonių. Hitlerininkai 
turės užmokėti pilnai už visas savo kri- 
minalystes. Nei vienas iš jų neišsisuks 
huo atsakomybes ir bausmės.”

Istorinis Amerikos Darbininkų 
Pralaimėjimas

Nuožmusis Smith - Connally bilius ta
po įstatymu. Prezidentas Rooseveltas jį 
vetavo (atmetė), bet Atstovų Butas ir 

natas dviem trečdaliais balsų paantri-

Pasiūlomai Pries Rasinius
Pogromus

Washingtone lankėsi delegacija žino
mų juodveidžių ir baltvėidžių veikėjų. 
Jinai paliko pareiškimą prezidento sekre
toriui, Teisingumo Departmėntūi ir War 
Manpower Komisijai. Savo pareiškime 
prieš rasinius pogromus komisija davė 
konkrečius pasiūlymus dėl prašalinimo 
šitos gėdos iš Amerikos. Pasiūlymai yra 
devyni ir praktiški.

1. Prezidentas Rooseveltas turėtų vie
šai prabilti prieš tuos pogromus ir kaipo 
vyriausias ginkluotų jėgų komandie- 
rius panaudoti visas reikalingas prie
mones sutriuškinimui pogromų ruošė
ju .. ..

2. Teisingumo Departmentas turi tuo
jau pravesti platų ištyrimą Detroito ra
sinių riaušių.

3. Valdžia turi paskelbti nelegalė Ku 
Klūks Klano organizaciją.

4. Valdžia turi pasirūpinti pilnai ap
saugot visus juodveidžius ir baltveidžius 
darbihinkus nuo panašių kruvinų pogro
mų.

5. Valdžia turi suteikti pilną apsaugą 
negrams darbininkams Detroite ir Beau- 
monte prieš pasikartojimą tokių pogro
mų. . ,

6. Tuojau turi būti prašalintas visoks 
diskriminavimas prieš negrus pramonė
je.

7. Karo departmentas turi tuojau pra
šalint visokią diskriminaciją prieš neg
rus ginkluotose jėgose.

8. Prezidehtas Rooseveltas tūrėtų iš
leisti prdklamacijąr prieš tą diskriminaci
ją armijoje, laivyne ir visose ginkluotose 
jėgose. ■ , . •

9. Visa Amerikos liaudis privalo su
glausti savo eiles ir vieningai darbuotis 
laimėjiniui karo.

Per paskutiniuosius 40 metų 
Artierikos užsienio obligacijos 
ir jos galimybė jas įvykdinti 
nesibalansuoja. Musų užsienio 
politika ligi šiol nebuvo aiški 
ir taip vis bus, jeigu mes ne
įsteigsime stiprių ir atsakomų 
susivienijimų.

Tai yra pranešimas —“Uni
ted States Foreign Policy, 
Shield of the Republic”. Nau
ja knyga rašytojo Walter 
Lippmano. Knyga paaiškina, 
kodėl izoliacija yra juokai ar
ba įsivaizdinimas, išskyrus 
tais atvejais, jeigu mes esame 
pasiryžę sumažinti savo obli
gacijas — atšaukti Monroe 
Doktriną ir visas savo milži
niškas tarp-okeanų obligaci
jas.

Dabar tos obligacijos ran
dasi nuo Alaskos ligi Luzon, 
nuo Greenland ligi Brazilijos, 
nuo Kanados ligi Argentinos, 
šis plotas apima beveik 40 % 
žemės plotų, bet apsigynimui 
turi mažiau kaip 25% pasau
lio gyventojų skaičiaus. Strate
giniai šis plotas gali būti grei
tai užpultas. Oro jėgos Susilp
nino pasaulį, šiaurės ir Pietų 
Amerika dabar yra tik dvi sa
los milžiniškam vandens eže
re, kurių krantus kontroliuoja 
kitos didelės jėgos. Naujas 
Pasaulis negali save izoliuoti 
nuo Seno Pasaulio sujungtų 
jėgų ir turi rasti Sename Pa
saulyje ištikimų draugų.

Izoliacija tapo tautine ideo
logija, p. Lippman nurodė, dėl 
to, kad per 100 metų mūsų 
saugumas buvo “neužsipelny
tas” ir priklausė nuo Britų jū
rų jėgos. Monroe Doktrina, jis 
mums primina, buvo paskelbta 
tik su užtikrinimu Britų para
mos. Bet kadangi tai nebuvo 
iš ko didžiuotis, šis neforma
lus Anglų-Amerikos susivieni
jimas niekad nebuvo pripažin
tas. Ir Amerikos žmonės vis 
prisiėmė daugiau obligacijų, 
neapskaitliuocĮami, kaip jie 
galės jas sutikti.

Nors mums- nelabai rūpėjo 
Europos reikalai, p. Lippman 
parodo, kad ntuš visuomet do
mino pasaulio’reikalai. Todel- 
gi mes begalime prileisti įsibu- 
joti vienai Europos jėgai, kuri 
galėtų pradėti agresiją iš Eu
ropos kontinento.

Dabartinis karas įrodė, kad 
nei Rusija, nei Britanija, nei 
Amerika nei d vi ėjos iš tų jė
gų kartu, negali sunaikinti 
agresoriij tautas. Saugumas 
mažųjų tautų priklauso nuo 
sujungto stiprumo tų visų tri
jų jėgų.

P. Lippman tiki, kad tokia 
kombinacija yra vienintelis 
pagrindas taikai ir teisingu
mui mūsų laikais. Jis tiki, kad 
tokia kombinacija gerbtų lais
ves kitų žmonių, jeigu ne del 
kitos priežasties, thi nors
dėl, kad tiktai tokiu būdu ga- 
lirtia būtų kartu laikytis.

(Šių dienų knygos—Apžvalga Stephen Pearce)
Leisti bi kokiai tautai 

daug išaugti, vestų įirie nesu
sipratimų, kurie leistų agreso
rių tautoms atgauti savo stip
rumą. Tik susivienijimas di
džiulių jėgų gali prezervudti 
tautines laisves kitų žmonių. 
Šios jėgos negali pasidalinti 
pasaulį į įtakos sferas todėl, 
kad tokios sferos susijungtų. 
Jų viena viltis 
taiką ir laisves 
tų.

Užmetimai,
valstijos priklausytų nuo dide
snių, p. Lippman atsako, 
kad nieks nebus išlošta, igno
ruojant faktus. Didžioji Bri
tanija, Rusija ir Jūng. Valsti
jos yra vieninteles tautos, ku
rios po karo turės stiprias mi- 
litarines jėgas. Vienintelis bū
das prezervuoti taiką ir sau
gumą visiems yra prižiūrėti, 
kad visi būtų sujungti per su
sivienijimą.

Davinys fakto, jog didžioji 
Britanija ir Jungt. Valstijos 
nedominuos mažesnių valstijų 
šalis, p. Lippman primena 
mums, jog Didžioji Britanija 
nedominavo mažų, silpnų ir 
strateginiai svarbių šalių, kaip 
Airijos, nepaisant pavojų, per 
Airijos neutralumą 
ir, kad mes čionai, 
lygiai taip žiūrime 
na.

Visa reikšmė p. 
argumento randasi 
ragrafe:

’’Įamžinti tą susivienijimą, 
didelės jėgos turi suorganizuo
ti tvarką, kurioje visų kitų 
žmonių laisvės bus pripažin
tos pagal teisę, Į<urią didelės 
jėgos gerbia ir, kurią visa 
žmonija turės pripažinti.”

FLIS.

Tarpe Draugių ir Draugų
Tarnaujant pas dėdę Šamą 

turėjau progą pamatyt saulė
tą Kaliforniją, kurion suva
žiuoja iš visų Amerikos kam
pų ir užsienių turčiai sveika
tos pataisymui.

Priklausant organizacijose, 
skaitant spaudą randi visur 
lietuvių idėjos draugų ir gali 
smagiai laiką leisti ir jausti, 
jog būni, kaip namie, nors 
esi už kelių tūkstančių mylių. 
Pasisekė sužinoti antrašas 
draugės Karosienės. Paskam
binau telefonu ir sužinojau, 
kad gyvena A. Merkys iš Phi- 
ladelphijos ir pranešė, kad 
sekmadienį bus piknikas. Sten
giausi gauti leidimą nuo vir
šininko, man pasisekė gauti. 
Sulaukus sekmadienį nuvažia
vau pas drg. Karosus. Mane 
priėmė, pavaišino, drg. Mer
kys išvedžiojo po darželį. Vi
sokių gėlių, vaismedelių, uogų. 
Rodosi, kaip koks gėlynas, 
taip viskas gražiai sutvarkyta, 
nesinorėjo apleisti, rūpėjo pa- 
sibūti ilgiau. Nusitraukiau pa
veikslus, kurie bus ilgai at- 
niinčiai. Apie 10:30 vai. aš 
su drg. Karosais nuvažiavau į 
pikniko vietą. Supažindė su 
visais esančiais, draugiškai te
ko pasikalbėti apie pergyven
tus įspūdžius ir pasidalinti sa
vo mintimis.

Pirmą vietą užima moterys 
ir joms tenka atiduoti kredi
tas. Vyrams pagelbstint vis
kas einasi sėkmingai. Aš nuo 
savęs tariu: Valio jums, Oak- 
lando ir San Francisco drau
gės ir draugai! Mes savus už
davinius atliksim vieni su gin
klais, o kiti su savais darbais, 
kovosim, kol bus nuo žemės 
kamuolio mūsų priešas nuga
lėtas! Susirinko keletas de- 
sėtkų žmonių. Teko matyt, 
kaip jos buvo užimtos viso
kiais darbais: vienos valgius 
gamino, kitos mezgė ir pun
delius pakavo. Drg. Karosie- 
nė nutraukė filmas jų darbo;

Pasitaikė proga ir man pa 
dėti ryšuliukus sutvarkyti. Ai 
norėčiau, jei bus galiinybe 
pamatyt tą nuotrauką.

Piknikas buvo ren
land ir San Francisco 
L.D. kuopų.

Aš nuo savęs tik tf< 
jums, draugdi ir draUL 
sakyti, ačiū ir dar sykį . 
už jūsų malonų ir 
širdies jausmą, kurį man su. 
teikėt būnant jūsiį tarpe tol 
atskirtam nuo savųjų už kėlių 
tūkstančių mylių! Aš jau
čiausi, kad esu tarpre savųjų 
—vienoje Šeimoje.

Taigi, draugai, ku 
nesate ir neskaitote darbih 
kiškos spaudos ir ne? au 
sote organizacijai,

ir draugių visuose 
kampuose rasite ir jausitės 
kad nėra tos vietos, kur ne 
sitaikytų surasti Savųjų drau 
gų, kurie bus taip, kaip kad 
motina, sesuo, brolis arba 
meilužė! Aš tą gerai paty
riau prigulėdamas org^nižaci- 
jose.

Teko būti keliose 
Kalifornietės moterys 
k a viską sutvarkyti, rodos, 
kad jos yra baigę tam tikras 
mokyklas, kaip siūboje, 
pat ir kieme viskas sulig 
nio. Nevienam kariškiui 
lankius į Kaliforniją ir p 
čius, kaip lietuvės moterys yra 
darbščios ir moka vis 
k ingai vesti, sužavi 
norisi surasti lietuvaiči 
kurti šeimynišką gyvėi 
dinį tokį pat, kaip kad jų mo
tušės.

Draugai ir draugės, atleisite 
man, kad aš nepaminėjau jū
sų visų pavardžių, kurios taip 
dirbote ir dirbsite kolei bds 
jėgų.

Man viskas gerai eini 
Dėdę Šamą tarnauant. j 

lieku savo pareigas ^ 
Kariškis Felix Balčiūnas

—

iirv'n'j įį.

.VICTORY

BUY 
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS 
.. AND

STAMPS

Garbės Medaliai
Amerikos ambasadorius Maskvoje, ad

mirolas Standley, įteikė 60 medalių rau
donarmiečiams, atsižymėjusiems mū
šiuose. Tai alh’erikiečių atidhviihas 
tiems kovotojais aūkščiaūsids pagarbos.

Nėra abejonės, kad Sovietų vyriausy
bė lygiai nuoširdžiai pagerbs amerikie
čius kovotojus, atsižymėjusius mūšiuose, 
įt'ie garbes ženklai ląbai daug reiškia. 
Viena, jie padVąsina kovotojus. Antra, 
jie sucimehtuoja abiejų šalių draugišku
mą

r

1 * iAukos Botkino Ligoninei
Užlaikymui Botkino ligoni

nės Maskvoje, kurioje yra ir 
lietuvių skyrius, kur gydosi 
lietuviai didvyriai, kovotojai 
prieš hitlerizmą, parinkta au
kų. Aukavo po $10 : Liet. Ko
munistų. kuopa ir T. Bartkus.

Po $5: K. feeniulis, J. Sida- 
ras ir A. Čerkasas.

Po $2: G. Gaunusevičia, F. 
čėraskus ir A. Wallen.

Po $1: A. Sereikis, J. Na- 
varūuškas, K. Skliutas ir K. 
Ustupas.

Prie to, per M. Gutauskienę 
aukavo dar 
po $1: M. 
Gutauskas,
Valantukevičiene, F. 
šauskiene, A. Lukavičia.

Viso surinkta $51. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū! Pinigai priduoti Bosto
ne masiniame susirinkime, ku
ris įvyko Bradforo viešbutyje.

K. Beniulis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

K

m

u :< :■

Du chmiečiai, kuriuos amerikiečiai išgelbėjo iŠ japo
nišką banditų Guadalcanal Saloje, pasakoja aiherikie- 
čiaims kariams, kdip jū'ds japonai pagrobė iš Hong Kori- 
gb’ft’ priyėrte Birbti karinius darbus Saliamono Salose.

,£
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PARALYžltlOTAS, SILP
NI VIDURIAI.

Drauge, daktare, duok ir 
man patarimą per mūsų 
Laisvę. Aš čia gyvenu bie- 
dnųjų name ir čia yra dar 
28 lietuviai su manim.

Aš turiu 47 metus, ūgio 
5 pėdų ir 8 colių, tesveriu 
dabar apie 135 sv.

Prieš Lokius 3 metus man 
labai suko vidurius per tris 
mėnesius. Per tą laiką, su- 
menkau, nupuoliau kokius 
35 svarūs.

Nuo to sykio viduriai 
man pradėjo rūgti. Ką tik 
suvalgau, gėrį ar prastą 
valgį, vis rūgsta, ir aš tu
riu rūgauti, rėmuo ėda. 
Gal man yra opa skilvy. Ir 
vis kas kartas eina man ar- 
šyn. Valgio man neužlei
džia. Kąshį, kitą kandu ir 
daugiau negaliu valgyt. 
Nieko mano širdis nepri
ima, pradeda krėsti — ir 
turiu eiti šalin nuo stalo. 
Ir taip būnu alkanas kas 
diehą. į šitą trumpą laiką, 
nuo vėlykų iki pusei gegu
žės taip ir vėl einu menkyn. 
Neduoda; man valgyt visai 
skilvys. Ir aš nežinau, kas 
man bedaryti'. Aš klausiau 
čia mūs’U daktaro, kodėl aš 
negaliu valgyt. Jis sako: aš 
tave pataisysiu. Jis man 
davė kokio kartaus skysčio, 
tai da labiau suėmė skau- 
dėt. Aš čia negaliu gauti 
gamtiškų dalykų. Visa kas 
sušutinta garais.

Pamiršau paminėti: aš 
tūriu kairį šoū| visą supa
ralyžiuotą, vėjo supūstą.

Aš nusipirkau dabar Vitd- 
min B. Complex capsules ir 
Vitamin C capsbles. Imu 
po 3 vienų ir kitų su val
giu.
ATSAKYMAS.

Sunku, Drauge,,, 
tolo, nesimačius, tikrai 
sakyti, kas J ums 
yra ir ko .Jums trūl 

Tačiau jau vien 
faktas, kad Jūs ant 
kūno puses supara 
tas, kai ką nušviečia. Y. 
kai Jūs dar toks jąūhAš 
besate, vos 47 metjį. 
paralyžių esti visoj 
nuo skirtingų į)ri * 
bet, be abejo, tas Jū 
ralyžiuš tūri ką bendra 
su viduriais.

Gerai, kad beiit ant gale 
susiprato t nusipirkti vita
minų. Jei tik tų pf 
yra neper mažos
Jums vis kiek gėriau 
būti. Vis taipo pat ir tolis 
imkite tuos vitaminų 
paratūs. Jie galės kiek’, at- 
gauti vidurių patti 
O gyvo maisto Jum 
reikėtų. Tik kramtyl 
sa ką gerai ir tik sur 
Vykitė.

Rūgimui sukontr 
šalia tų vitaminų, dar i 
ketų ir tam tyčia prej 
tų. .Anti-acid powder or 
blots - gaukite. Jei 
miltukus, tai imkite 
šaukštuką po valgio, 
tus kas diena. Arba 
jetą tabletbkių po i 
Galima ir dažniau 
gykite d 
daug —



® UŽ LIETUVOS LAISVE
Antradien., Birželio 29, 1943

Tegyvuoja Nauji 1943 Metai 
Mūsų Pergalės Metai!

M. GEDVILAS 
LTSR Liaudies Komisarų 

Tarybos Pirmininkas
Per daugelį metų, kasmet 

palydėdavom besibaigian- 
giančius senuosius metus ir 
sveikindami prasidedan- 
čiuosius naujuosius, nuošir
džiai sušukdavom: ‘Šalin, 

• senieji metai, nes maža ge
ro tedavė Lietuvai! Tegy
vuoja Naujieji, kurie, gal 
būt, bus mūsų tėvynei pa
lankesni.” Slinko metai po 
metų, o trokštamos laimės 
Lietuva vis nesulaukdavo. 
Po senovei darbo žmonės— 
didelė dauguma lietuvių — 
savo šalyj buvo posūniai. 
Pati Lietuva tebevilko ko- 
lonialinės priklausomybės 
jungą užsieniniam kapita
lui. Tik vieną kartą per 

Mūsų Sekamas Svarbus 
Darbas — Pranešimas 

ir Atsišaukimas
vi-Pundelių Vajaus Komiteas turi už garbę pranešti 

siems prieteliams, visiems lietuviams, kad pirmą mūsų 
pastangų žygį baigėme pasekmingai. Pirmas siuntinys 
jau išsiųstas. Kaip kiekviena pradžia, taip ši nebuvo len
gva, nes neturėjome patyrimų. Tikimės, kad ateitis bus 
lengvesnė.

Tiesa, pirmas siuntinys nebuvo toks didelis, kokio mes 
norėjome, bet visgi bus labai graži dovana nuo amerikie
čių lietuvių lietuviams kovotojams ir lietuviams vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje. Individualių pundelių, atsiųstų 
nuo geros širdies lietuvių iš kolonijų, pasiuntėme 75. Bet 
kaip jau daug kartų buvo sakyta, kad dauguma dovanas 
atsiuntė pinigais ir pavedė Komitetui už tuos pinigus 
supirkti reikalingiausius daiktus, tai mes taip ir pada
rėme: urminėse krautuvėse supirkome daiktų už du tūk
stančiu ir keturius šimtus dolerių (2,400). Susidarė ne
mažai daiktų. Dovanas gaus keletas šimtų raudonarmie
čių ir vaikučių.

Bet, žinoma, šis pirmas siuntinys yra tiktai maža pra
džia to didelio darbo, kurį mes esame pasiėmę, tai yra, 
kad suteikti lietuviams kovotojams ir vaikučiams Sovie
tų Sąjungoj didžiausią medžiaginę ir moralinę paramą, 
kokia tiktai galima prie dabartinių karo sąlygų. Mes 
tuojau imamės už darbo ruošti antrą siuntinį. Antras 
siuntinys turėtų būti kur kas didesnis.

Todėl atsišaukiame į visus lietuvius darbuotis suteiki
mui tiems mūsų tautiečiams taip reikalingos paramos 
dovanų formoje. Supirkinėkite patys daiktus ir sudary
kite pundelius, arba tam tikslui aukokite pinigais. Žino
te, kad kiekviena jūsų auka yra aukštai įvertinama ir 
nueis labai prakilniam reikalui.’ Komiteto nariai darbuoja
si visai be jokio atlyginimo. Jie jaučiasi, kad geriausias 
jiems atlyginimas tai tas jausmas ir žinojimas, kad šis 
darbas yra svarbus ir prakilnus, kad šiuomi darbu mes 
prisidedame prie abelnųjų karo pastangų ir prie išlais
vinimo lietuvių tautos iš nacių vergijos. Mes tikimės, 
kad taip jaučiasi ir tie geraširdžiai lietuviai, kurie tam 
tikslui aukoja pundelius arba pinigus.

Pradžiai antro siuntinio Komitetas jau turi virš vie
nuolikos šimtų dolerių. Ir kasdien vis ateina daugiau 
aukų. Ypatingai pradeda grįžti pasveikinimų rinkimo 
blankos su aukomis.

Padidinkite pastangas rinkimui pasveikinimų. Nepa
tingėkite nueiti į stubas pas lietuvius ir paprašyti pri
sidėti prie pasiuntimo dovanų lietuviams kovotojams ir 
lietuviams vaikams.

Be to, tie, kurie aukavote arba prisiuntėte pundelius, 
nesijauskite, jog jau atlikote ir užbaigėte savo pareigas. 
Nereikia sakyti: tegul dabar kiti aukoja arba darbuoja
si. Supraskime reikalo svarbą. Neužtenka paaukoti vie
ną sykį, ar du sykiu, arba sudaryti vieną pundelį, ar du 
pundeliu. Gal prieš mėnesį, ar kelias savaites paaukavai 
dolerį, penkius, ar dešimt. Labai gražiai padarei. Labai 
ačiū. Bet dabar ir vėl paaukok, dabar ir vėl pasidarbuok, 
dabar ir vėl prisidėk prie to darbo!

Lietuva dar neišlaisvinta, karas dar nelaimėtas, rei
kalas gelbėti kovotojams nepasibaigė. Ir dar greitai ne
pasibaigs, kaip viskas rodo.

Todėl, broliai ir sestuės, nesustokite dirbę, nesustoki
te aukavę.

Pundelių Vajaus Komitetas:
A. Bimba, sekr.
Prances Pakalniškienė, iždininkė 
Mary Sinkus 
Ona Yakštienė
Lillian Kavaliauskaitė
Biruta Kalakauskaitė

419*Lonmer Stų Brooklyn, N. Y. ; ; ,,

daugelį emtų lietuviai mi
nėjo praeitus metus kito
kia, džiaugsminga nuotai
ka. Tai buvo 1940 metais, 
kuriais mūsų tėvynė tapo 
Tarybų Respublika. Kraš
tas, pažadintas iš miego, 
prikeltas milžiniškam pa
žangos darbui, įgijo tikrą 
nepriklausomybę, išėjo į 
platų tarybinį kelią, iškovo
jo puikias ateities perspek
tyvas.

Nekartosiu čia tų darbų, 
kurie trumpu laiku buvo 
atlikti, tų milžiniškų planų, 
kurie buvo užsimota įgy
vendinti, nes jau daug kar
tų apie tai buvo kalbėta ir 
rašyta. Tegaliu 'tvirtinti, 
kad kiekvienas doras lietu
vis, kuris troško savo tėvy
nei gerovės, turėjo visišką 

teisę su dėkingumu minėti 
anuos senus metus ir galė
jo su pasitikėjimu sveikinti 
naujuosius.

Hitleris suardė visus mū
sų užsimojimus. Tartum 
įsiutęs laukinis žvėris, įsi
veržęs į mūsų namus, jis 
sutrypė ir sunaikino visa, 
kas buvo brangu ir šventa 
lietuvio širdžiai.

Jau antrą kartą gruodžio 
31 dieną lietuvių tauta pa
lydi senuosius ir sutinka 
naujuosius metus, vokiečių 
okupanto kruvino bato pri
slėgta. Praūžė baisūs 1941 
hitlerinio teroro metai. 
Baigiasi 1942 metai, kurie 
dar pagilino mūsų šalies 
nelaimes, dar daugiau 
kraujo, ašarų ir griuvėsių 
atnešė mūsų tėvynei. Vie
ningai, prakeikimo žodžiais 
palydi nelemtus okupacijos 
metus darbininkai, valstie
čiai, inteligentai.

Greta su apiplėšimo nusi
kaltimų kampanija vokie
čiai naikina didžiausią Lie
tuvos vertybę — žmogų. 
200,000 lietuvių jau išga
benta į Vokietijos katorgi
nius darbus, masėmis be 
teismo sušaudomi lietuviai. 
Įvesta įkaitų sistema. Už 
kiekvieną užmuštą vokietį 
nužudoma 100 nekaltų Lie
tuvos piliečių. Kaune gegu
žės mėn. už 2 užmuštus ge
stapininkus buvo nužudyta 
400 žmonių. Neseniai A- 
nykštsalių kaime sušaudyti 
visi suaugę vyrai — 63 
žmonės. Vokiečių veiksmų 
tikslas — aiškus. Jie kolo
nizuoja Lietuvą vokiečiais^ 
ir dėl to jiems reikia išva
lyti nuo lietuvių erdvę. Or
ganizuotai, ištisais trauki
niais atgabenami nauji ko
lonistai, kuriems duodamos 
įvairios privilegijos, dalija
ma po 125 ha žemės, kuri 
atimama iš mūsų valstlęčių. 
Pagal hitlerinius įstatymus, 
žemę iš valstiečio galima 
atimti administratyviniu 
būdu, jei valstietis neloja
lus “naujai tvarkai”, sim
patizuoja bolševikams, jei 
jis nevykdo privalomo pro
duktų pristatymo, jei ne
moka tinkamai ūkininkauti 
ir t.t. Žodžiu, norint kiek
vienam valstiečiui gali būti 
pritaikytas bet koks nuosta
tų punktas. Ir tai smarkiais 
tempais vokiečių daroma. 
Valstiečiai išvaromi iš savo 
ūkių, išvežami kitur, o jų 
ūkiai atiduodami kolonis
tams. Neišpasakytai sun
kias dienas gyvena mūsų 
tautiečiai, laikinai patekę į 
hitlerininkų nagus. Tačiau, 
nors okupantai supančiojo 
lietuvio kūną, jo dvasios 
pavergti jie nepajėgė.

Visuotinis pasipriešini
mas grobikams įgyja ašt
rios kovos formas. Darbi
ninkai sabotuoja įmonėse, 
mažina produkciją, gadina 
įrengimus. Valstiečiai ne
pristato produktų, slepia 
juos, verčiau naikina, bet 
neatiduoda okupantams. 
Kad ir visokiais būdais te
rorizuojamas, inteligentas 
nepasiduoda vokiškai meš
kerei, nesutinka būti savo 
karšto išdaviku. Vis daž
niau vokeičiai grąsina lietu
viams mirties ♦ bausme už 
nepaklusnumą, net už neut
ralumą. Bemaž kiekvienas, 
viešas vokiškų vadovų ir jų 
pakalikų pareiškimas pil
nas grąsinimų. Bet grąsini- 
mai nepadeda. Vis aktyves
nėmis formomis reiškiasi 
partizanai Leituvoje. Kele
tą kartų buvo nuversti nuo 
bėgių kariniai traukiniai 

ruožuose Kaunas— Vilnius, 
Jonava — Šiauliai. Nese
niai prie Kėdainių buvo su
sprogdintas tiltas, prie Obe
lių nuverstas traukinys. 
Užpuldinėjami policininkai, 
vokiečių karininkai bei ka
reiviai. Partizanai randa 
didelį pritarimą visuose gy
ventojų sluoksniuose. Ir tas 
suprantama, nes jie vykdo 
mūsų tėvynės valią, keršija 
skriaudėjams. Lietuvos pa
siryžimą kovoti prieš vokie
čius didina įsitikinimas, kad 
nors Lietuvai 1942 metai 
buvo ir labai sunkūs, bet 
vokiečiams, kad ir daug jie 
pasigrobė turtų bei terito
rijos, vis dėlto vokiečiams
1942 metai buvo nepalygin
ti baisesni, nes per šiuos 
metus buvo išsklaidytas vo
kiečių nenugalimumo mitas.

1942 m. pradžia buvo at
žymėta dideliu vokiečių 
pralaimėjimu prie Maskvos, 
o metų pabaigoj jie pralai
mėjo'visuose frontuose. Jau 
niekur jie nebeina pirmyn, 
o visur jie traukiasi su di
deliais nuostoliais. Kauka
zas, Stalingradas, Centri
nis frontas, Dono frontas, 
šiaurės Afrika liks Hitleri
nio gėdiško pralaimėjimo 
gairėmis.

Sveikindami Naujuosius
1943 metus, mes visi tvir-
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tai įsitikinę, kad jie bus ne
gailestingi Hitleriui. O kas 
jam bloga, tas mums gera.

Tegyvuoja Naujieji Me
tai — mūsų pergalės me
tai !

“Tarybų Lietuva” 
1942 m. gruodžio 30 d.

LAIŠKAI
A. Bimbai.

Gerb. Drauge. — Čia ra
site money orderį už $40.- 
10, kuriuos surinkau ant 
blankos Sveikinimų Lietu
vių Tautos Didvyriams. 
Blanką negalėjau pasiųsti 
anksčiau, nes tik vakar bai
giau pripildyti, kur buvome 
būrelis susirinkę paminėti 2 
metus, kaip naciai užpuolė 
Sovietų Sąjungą ir pavergė 
Lietuvą. Turėjome ir svečių 
Sovietų jūreivių, net 6 bu
vo. Laivo kapitonas pasakė 
labai tinkamą prakalbėlę ir 
dėkojo už priėmimą ir tei
kimą pagelbos Sovietų Są
jungai. Drg. Mugianienė pa
rašys į spaudą apie tai, nes 
per mezgėjas buvo sureng
ta.

Beje pundeliams dar ir 
daugiau pasidarbavau. Mez
gėjų vardu surinkau $23.00, 
Baltijos Grupės vardu $30.- 
00. Mezgėjos pagaminome 
100 pundelių su Baltijos 
Grupe. Mes pridėjome 30, 
estonai 30, latviai 40, viso 
100 pundelių.

Negirdžiame nieko, ar 
kas rengiasi iš rytiečių mus 

aplankyti šiais metais?
Draugiškai,

V. Sutkienė,
San Francisco, Calif.

Čia

Wm.

zmo- 
svar-

Pundelių Vajaus 
Komitetui

Gerbiami Draugai: 
grąžinu Pundelių Vajaus 
Komiteto blanką No. 342 su 
$14 auka. Trylika dolerių 
yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 63 kuopos, o 
vienas doleris nuo 
Mitchell.

Pas mus yra gerų 
nių, kurie aukotų tam 
biam reikalui, bet niekas 
neapsiėmė į komisiją, kad 
pamatyti tuos geraširdžius 
lietuvius. Aš irgi šį sykį 
atsisakiau. Priežastis tokia, 
kad aš per tankiai į tokias 
komisijas papuolu. Ne per 
seniai pardaviau Russian 
War Relief štampų už $40. 
Prašiau nacionalį komitetą, 
kad aukotojų vardus pa
skelbtų Vilnyje. Taip ir pa
darė. Gavau kitą Russian 
War Relief knygutę, par
daviau štampų už $13.50 ir 
prašiau, kad aukotojų var
dus priduotų Vilniai. Bet 
nepridavė. Nors kuopa gavo 
nuo Russian War Relief pa
kvitavimą, kad tuos $13.50 
gavo, bet kai žmonės nema
tė vardų Vilnyje, juokiasi iš 
manęs ir sako, kad Mit
chell tuos $13.50 sunaudo
jęs saviems reikalams. Ži
noma, jie žino, jog tai gry
na netiesa. O visgi negerai, 

kad aukotojų vardų nepri- 
davė Vilniai.

Visai į trumpą laiką Be- 
naldos lietuviai suaukavo 
dėl Sovietų Sąjungos $67.- 
50. Ačiū visiems.

Wm. Mitchell,
Benld, Ill.

Pastaba: Visgi labai gai
la, kad kuopoje neatsirado 
nei vieno draugo bei drau
gės, kuris būtų sutikęs pa
rinkti pasveikinimų lietu
viams kovotojams. Parodo, 
kad tie draugai neįvertina 
lietuvivų tautos kovotojų už 
visos žmonijos reikalus. 
Jūs, drauguti, turėjote ne- 
paisėti kalbų, bet pasidar
buoti. Žinote, kurie dirba, 
tuos ir kritikuoja. Reikia 
sveiką kritiką priimti, o ne
tikusią atmesti ir darbuotis. 
Turite pakvitavimą už $13.- 
50 — reiškia, turite įrody
mą, kad pinigus pasiuntėte 
tam, kam buvo renkami. 
Tai ko paisėti, kad kąs nors 
išmislus plepa?

SUŽEISTA ŽYMI RAŠYTOJA 
ANNA SEGHERS

Mexico City. — Automo
bilis pavojingai, gal mirti
nai, sužeidė Anną Seghers, 
vokietę priešfašistinę rašy
toją, garsiosios apysakos 
“Septintasis Kryžius” auto
rę. Ji buvo parkirsta bei
nant jai į paskaitas. Auto
mobilis neapsistodamas nu
švilpė sau tolyn.

L,



Ketvirtas puslapis ’

! ZMONESE MAKSIM GORKI

(Tąsa)
— Gra-žus popas, tvirtas! Stovi jis 

prie staliuko, o iš jo nosies kap, kap! Ir 
nepastebi, nemato jis gėdos. Piktas buvo 
popas, kaip dykumos liūtas, o balsas — 
kaip varpas! 0 aš jam palengvėle, ir vis 
į dūšią, vis jai tarp šonkaulių savo žo
džiais, kaip adatomis! O jis tiesiog, kaip 
karšta jkrosnis, įkaista pykčiu eretikiš- 
ku.... Ak, būdavo dalykų!

Dažnai ateidavo dar ir kiti tokie 
šventraščio žinovai: Pachomijus, žmo
gus dideliu pilvu, riebaluotais drabužiais, 
papurtęs, viena akimi žvairas; Lūki jo
nas, mažutis senelis, švelnus, kaip pelė, 
malonus ir vikrus, o su juo didelis, pa
niuręs žmogus, panašus į vežėją, juoda
barzdis, negyvu, nemaloniu, bet gražiu 
veidu, nejudriomis akimis.

Beveik visuomet jie atnešdavo parduo
ti senobines knygas, šventuosius paveiks
lus, smilkytuves, kažkokias taures; kai 
kada atvesdavo pardavėjus — senelę ar 
senelį iš už Volgos. Atlikę reikalus, jie 
susėsdavo prie staliuko, kaip juodvarniai 
ant ežios, ir, gerdami arbatą, pasakoda
vo vienas kitam, kaip juos nikoniškoji 
cerkvė persekiojanti: ten — padarę kra
tą, atėmę maldų knygas; čia — policija 
uždariusi maldos namus ir patraukusi 
šeimininkus į teismą sulig 103 straips
niu. Šis 103 straipsnis būdavo nuolatine 
jų pašnekesių tema, bet jie kalbėdavo 
apie ją ramiai, kaip apie kažką neišven
giamą, kaip apie šalčius žiemos metu.

žodžiai — policija, krata, kalėjimas, 
teismas, Sibiras, — žodžiai, nuolatos 
skambėdavę jų paneškesiuose apie per
sekiojimus dėl tikėjimo, kaip karšti ang
liai krisdavo į mano sielą, įžiebdami sim-v 
patiją ir karštą užuojautą šitiems se
niams; perskaitytos knygos buvo išmo
kę mane branginti dvasios patvarumą ir 
gerbti žmones, atkakliai siekiančius savo 
tikslų.

Aš užmiršdavau visus blogumus, ku
riuos buvau pastebėjęs pas šiuos gyveni
mo mokytojus, jausdavau tiktai jų ramų 
atkaklumą, už kurio — aš manydavau— 
slypi tvirtas jų tikėjimas į savo tiesą, 
pasišventimas iškentėti visas kančias dėl 
teisybės.

Paskui, kai man teko pamatyti dau
giau tokių ir panašių senosios tikybos 
saugotojų, ir liaudyje ir tarp inteligen
tų, aš supratau, kad tas atkaklumas — 
žmonių pasyvumas, kad jiems nebėra 
kur eiti iš tos vietos, kurioje jie stovi, 
kad jie net ir nebenori niekur eiti, nes, 
senais žodžiais ir persenusiomis sąvoko
mis supančioti, jie sustingo šiuose žo
džiuose ir sąvokose. Jų valia sustingusi, 
nebepajėgianti vystytis ateities krypti
mi, ir kuomet koks nors smūgis nustu-

mia juos iš priprastos vietos, jie mecha
niškai rieda žemyn, kaip akmuo nuo 
kalno, Jie stovi toje vietoje, kur palaido
tos atgyvenusios tiesos,, ir tvirtai laiko
si negyva atsiminimų apie praeitį jėga 
ir savo liguista meile kentėjimams, bet, 
jeigu jiems atimtum galimumą kentėti, 
jie, sunaikinti, išnyktų, kaip debesys vė
juotą dieną.

Tikėjimas, dėl kurio jie su malonumu 
ir didžiu pasigėrėjimu pasiryžę nukentė
ti, yra, be abejonės, tvirtas tikėjimas, 
bet jis primena sunešiotą drabužį,— pri
sigėręs visokių riebalų ir purvo, jis tik
tai todėl sunkiai pasiduoda ardančiam 
laiko darbui. Mintys ir jausmai apsipra
tę ankštame ir sunkiame prietarų ir 
dogmatų kevale ir, nors tos mintys su
žalotos, nulaužtais sparnais, vienok jos 
gyvena jaukiai, patogiai.

Šitas tikėjimas iš papratimo — liūdnas 
ir kenksmingas mūsų gyvenimo apsireiš
kimas; šito tikėjimo srityje, kaip akme
ninės sienos paunksnėje, visa, kas nau
ja, auga palengva, iškraipytai. Šitame 
tamsiame tikėjime permaža meilės spin
dulių, perdaug. nuoskaudos, pagiežos ir 
pavydo, visuomet sutariančio su neapy
kanta. Šito tikėjimo šviesa — fosforinė 
puvimo šviesa.

Bet, kol aš šitaip įsitikinau, turėjau 
pergyventi daug sunkių metų, daug ką 
sulaužyti savo dūšioje, išmesti iš atmin
ties. O tuo laiku, kai aš pirmą kartą su
tikau gyvenimo mokytojus nuobodžioje 
ir nesąžiningoje tikrenybėje, — jio man 
atrodė, esą geriausi žemės žmonės, turį 
didžią dvasios jėgą. Beveik kiekvienas jų 
buvo teistas, sėdėjęs kalėjime, buvo tre
miamas iš įvairių miestų; visi jie gyveno 
atsargiai, slėpdamiesi.

Vienok, man teko pastebėti, kad, skųs
damiesi persekiojimais, jie patys mėgo 
vienas kitą paspausti.

Kreivasis Pachomijus, išgėręs, mėgda
vo girtis savo tikrai nuostabia atminti
mi, — kai kurias knygas jis mokėjo “nuo 
piršto”, kaip žydas - ješibotnikas moka 
Talmudą; bakstels pirštu į bile kurį pus
lapį, ir nuo to žodžio, ties kuriuo buvo 
įbestas pirštas, Pachomijus ima skaity
ti toliau atmintinai, minkštučiu, sniauk- 
rojančiu balseliu. Jis visuomet žiūrėda
vo į grindis, ir jo vienintelė akis nera
miai judėdavo, lyg ieškotų kažkokio, la
bai brangaus, pamesto daikto. Dažniau
siai jis rodydavo šitą fokusą su kuni
gaikščio Myšeckio knyga “Rusų Vynuo
gės,” — jis ypač gerai mokėjo “kantriau
sius ir drąsiausius nuostabiųjų ir nar
siųjų kankinių kentėjimus,” o Petras 
Vasiljevas vis stengdavosi pagauti jį da
rant klaidas.

(Bus daugiau)

&

Karas Įvedė Planus Di 
dėlėms Oro Linijoms
Washingtonas. — Operuoda

ma pagal karo sąlygas, oro 
transporto tarnyba Armijos ir 
Laivyno dabar skaičiuoja kelis 
Šimtus skridimų per savaitę, ir 
planai daromi išvystyti oro ke
lius visam pasaulyje, kurie ap
tarnautų civilių oro-transporto 
reikalus po karo, OWI pareiš
kė, išduodamas raportą, kuris 
liečia visas fazes Amerikos oro 
transporto.

Bomberiai ir įvairių rūšių 
kounercijiniai pasažieriniai lėk
tuvai, buvo perdirbti ir pritai
kinti oro transportui ir dabar 
jie tarnauja Armijos Oro Jėgų 
Transporto Komandoje. Šie lėk
tuvai, operuojami arba buvu
sių lakūnų arba vyrų, kurie bu
vo išlavinti Armijos ir Laivyno 
skridimo mokyklose, skrenda į 
kiekvieną šalį, kur tik Jungti
nės Tautos muša Ašį.

Viena Armijos Oro Jėgų 
Transporto Komanda dabar 
yra didesnė, negu visos oro 
transporto organizacijos, civi- 
les ir militarinės visame pasau
lyje prieš karą, praneša OWI. 
šis didelis išsiplatinimas oro 
transporto, raportas sako, eina 
drauge su plačiu pasaulinio 
maštabo išsivystymu oro kelių, 
komunikacijų ir aerodromų, 
kurie aptarnaus civilių oro 

transporto reikalus po karo.
šis platus aptarnavimas oro 

transporto šiandie yra įrody
tas, kada vienas iš Transporto 
Komandos lakūnų pareiškė: 
“Mano skalbiniai Indijoj, aš 
negalėsiu jų gauti ligi kitos 
savaitės.”

Kartu armijos ir laivyno oro 
transporto tarnyba dabar skai
čiuoja kelis šimtus trans-Atlan- 
tiko skridimų per savaitę ir 
skaičius vis^auga. Greitis yra 
svarbiausias oro transporto 
komandos siekinys, kaip nese
nai buvo įrodyta, kada lėktu
vas skrido iš Australijos į Ca- 
liforniją perskrisdamas rekor
diniu skridimo laiku per 33 
valandas ir 27 minutes.

Medikalės reikmenys 
ir-kraujo plazma, kurie yra da
bar būtinai reikalingi prista
tyti į paskirtą vietą, greičiau
sia galima lėktuvais. Neseniai 
pilnai įrengta ligoninė buvo nu
gabenta į Alaską. Lėktuvai 
transporto komandos neša viso
kios rūšies tavorų, kurie yra 
būtinai reikalingi karo pastan
gai. Daugelį sykių jie turėjo 
transportuoti tokius daiktus, 
kąįp tankus ir mažus “jeeps” 
per didelius vandenio plotus.

Neseniai vąbzdis iš Fidži salų 
buvo nugabentas į Honduras 

sulaikyti šaknų “weevil”, kuris 
naikino “hemp”, labai brangų 
karui reikmenį. Lėktuvai, grį
ždami iš kovos laukų, nešė vy
rus; ir kartais šie lėktuvai pa
keisti į ligonines sužeistiems. 
Ir dar nelabai seniai lėktuvai, N grįždami is tavorų perkėlimų 
kelionių, parvežė labai reika
lingų agrikultūros darbininkų 
iš Bahamas.

Beveik 2,500,000 išlavintų 
darbininkų dabar gamina lėk
tuvus. Civil Aeronautics Admi
nistracija, pagal raportą, “rim
tai spėja, kad prieš 1950 m. 
Jungt. Valstijos gal turės 500,- 
000 privačių, komercinių ir mi- 
litarinių lėktuvų aktyvėjo tar
nyboje.”

Su 1945 m., OWI sako, tiki
mą, kad transporto lėktuvai 
100,000 ligi 200,000 svarų 
klasėj skraidys, nešdami 15 to
nų krovinių, 250 mylių greitu
mu per valandą tolumoje, .kaip 
nuo New Yorko į Chicagą.

Išskyrus kai kuriuos milita- 
rinius aerodromus, su pabaiga 
metų, bus įsteigta apie 865 
svarbios oro stotys Jungt. Val
stijose; visos bus mąksfaltuo- 
tais keliais iš 3,500 pėdų arba 
daugiau, kurie galės aprūpinti 
didžiausius lėktuvus, kur ma
žiau kaip 100 egzistavo 
Apart tų, dabar yra 
kaip 2,000 mažesnių 
aerodromų.

1940 m. 
daugiau 
panašių 

OWI.

New York. — Penktada
lis vąlgyklų čia jau visai ne
gauna mėsos.

------- - --------- i---------

Antradlen., Birželio 29, 1943

profesorius Arpas APSVAIGELIU LAIMĖ

PIKNIKAS
Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys

tie 
tas

Ką 
Tai

kai 
šie

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių 

alus ir

“bosas” gauna galą, 
laiką tik gaišina.
skerdikai žadėjo, 
jau neišsipildo....

pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

(Tąsa)
Šitaip lietnaciai kainuoja 
Tą skerdiką niekad ėją, 
Tokias dainas jam dainuoja— 
šlovina, kaip geradėją.

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Presas

VAKACIJOS
<♦>

Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje
<i>

<t>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

1.

2.

3.

visus kitus miestus. Rašykite

L'.

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

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

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

valgis ir guolis)

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

FOODS;
BROOKLYN, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLUX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine. 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
VUįįį,
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatlzmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-50 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Pąlengvina 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. LĄČTO-DĘXTRIN del tų kuriem dąrosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STREET

Kreditas
Reikia kreditą fašizmui 
Prigulintį atiduoti, 
Nes galėjo lietnacizmui 
Akis gerai apmuiluoti.
Jie apsčiai zuikio pyragų 
Savo tarnams prižadėjo, 
Jų, belaukiant, šių nabagų 
Visa seile išvarvėjo.
Bet ne vien zuikio pyragai 
Tautos meilę gal’ išrišti, 
Daug abrako šitai spragai 
Reikia, kad ją kaip užkišti.
Čia ir slėpėsi toj’ meilė 
“Brangiai Lietuvai Tėvynei.” 
Štai kam varva ta jų seilė, 
Visai tai siurbėlių plynei.
Pinigėliai dėl jų kvepia, 
Senvičiai rūšies visokios, 
Ir nuo žmonių jie tai slepia — 
Nepaslėpsi tiesos tokios. •
O Goebbelso propaganda 
Tai kaip peilis per kisielių, 
Barška taip, kaip sena 

skranda
Į Adolfo tikrą cielių.
Jis Tarybas paketino 
Tuojaus sumalti į dulkes, 
Ir tais prižadais maitino 
Lietnacines gaujas smulkias.
Belaukdami to pyrago, 
Kurį naciai prižadėjo, 
Jie taip blerbė, kaip iš rago, 
Ką tik Goebbelsas kuždėjo.
Niekas tiek nenusidėjo 
Priešais savo tėvų šalį, 
Ir Hitleriui nepadėjo 
Tempti pagal jo kurpalį,
Kai fašizmo pakalikai, 
Rudos smalos prisigėrę, 
Nenuilstanti skalikai 
Nacių dumble įsinėrę.
Kuolabiausiai jie įšėlę 
Prieš tuos, ką fašizmui kenkia, 
Lyg'gončai galvas iškėlę 
Vien tik naciams nusilenkia.
Už tai kreditą reik teikti 
Tam, kuris užsitarnauja, 
Gali girti, gali peikti — 
žinant kas ir kam bernauja.
Tokį kreditą reįlŲ duoti 
Naciams už svaigalų, raistą... 
Mokėjo gudriai meluoti — 
Tas lietnaciams davė maistą.

Lietnacių Gazietos 
Tuomet, kai Hitlerio gaujos 
Ėmė triuškinti mūs kraštą, 
Tai lietnaciškos šunaujos 
Tik padidino jo naštą.
Dėl lietnaciškų gazietų 
Tuomet tai buvo rugpjūtė....

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

Kiek tų pamazgų išlietų, 
Kiek tų piktų vėjų pūtė?!
Už tatai, kad tos gazietos 
Goebbelsinę smalą maišė, 
Ir čionais tuojau ant vietos 
Skaitytoją protą “kaišė”.
Nereikėjo galvas sukti
Nė savus straipsnius rašyti: 
Nacių pletkais ėmė tukti 
Ir kitų protą maišyti.
Juk Ancevičiaus tos smalos
Jų redaktorius maitino, 
O to “štofo” buvo “balos”.... 
Jį beėdant—gerklės tino.
Gi tą brudą svietas ėmė,
Lyg kad gerą, lyg kad tiesą, 
Pergalę banditui lėmė 
Nes lietnaciai stelbė šviesą.
Atbukęs mizernas protas 
Nenuvokė didžios galės... 
Brido kaip ožys kuprotas — 
Nacių smaloj nuolat majės.

Pirmiau ir dabar
Nors dar vis jie verda smalą 
Ir skaitytojus vaišina, 
Bet 
Tai

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

Įvyks Sekmadieni

Liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet

LAISVES PIKNIKAS
Bus Didžiausias Lietuviu 

piknikas Naujoje Anglijoje

Keistučio Park
Oakland Grove

EAST DEDHAM, MASS.
Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainų 
programa

Visą vermachtą sudėjo, 
Bet ta “saulė” jau nešildo.
“Išlaisvintojai Tėvynės” 
Gaut tai, ką kitiems teikė, 
Nuo jų “laisvės” visi gynės 
Prieš juos visa liaudis veikė.
Gi dąbar, nelaimė skyrė 
Truputėlį nusigąsti,
Matot, nacius per daug gyrė— 
Tenka liežuvis"prikąsti.

Lietnacių džiaugsmas
Taip lietnaciai šiapus jūrės 
Džiaugėsi, katutes plojo, 
Ir į “gengves” visi burės 
Ir už nacius šitaip lojo:
Atlėkė Hitlerio aras: 
Jojo laisvės visur plinta, 
Kaip beauštantis pažaras, 
Nauja diena dėl mūs švinta.
Kai tų barbarų lakūnai 
Mirčia skleidė mums 

“teisybę,”
Lyg piktų vilkų tabūnai — 
Lietnaciai matė šviesybę.
Kuomet parblokšta fašizmo, 
Mūsų Lietuva vaitojo, 
Lietnaciai balsais šunizmo
Šitaip apie jąją lojo:

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

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų
Slius. Kada būsite 
Brooklynę, užeiki
te susipažinti.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviats 

Geriausias Alus Brooklyn®

n A

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Džiaugsmo ašarėlės tryška: 
Naciai laisvina mūs šalį... 
Tankos, bombos trata, pyška:
Susilaukėm laimės dalį...

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
LAWRENCE, MASS.

Matykite judžius — MISSION TO
MOSCOW, parašyta buvusio Amba
sadoriaus Rusijai, Joseph E. Davies. 
Rodoma Broadway Teatre, birželio 
30 d. Patartina kiekvienam lietuviui 
pamatyt šiuos labai įdomius judžius.

(152-153)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks, 
lūs ir krajavus 
sudarau sų ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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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Savičių Oficialiai Pranešimai
Ketvirtadienio naktį didelis skaičius toli-skrendan- 

čiy, sovietinių bombanešių atakavo vokiečių naudoj a- 
friUš geležinkelių mazgus Oršą ir Kąračevą, ir sukėlė 
tėh didelius gaisrus ir sprogimus tarp priešų trauki- 
iliiį it* sandėlių. Keturi Sovietų lėktuvai negrįžo.

Ketvirtadienį vokiečių lėktuvai mėgino dienos laiku 
Užpult vieną gyvenamų vietą arti Leningrado. Sovieti- 
Hidi lėktuvai išvaikė vokiečių lėktuvus. Buvo siinaikin- 
la 12 vokiečių lėktuvų. Sovietai neteko penkių lėktuvų.

Šdviėtų lakūnai taipgi atakavo priešų orlaivių sto
vyklas, sunaikindami ir sužalodami didelį skaičių prie
šų .lėktuvų.

Vakariniame fronte birželio 25 d. ugnim iš Sovietų 
kanuolių ir mortirų buvo nušluota viena kuopa vokie
čių pėstininkų; nutildyta kelios baterijos priešų artile
rijos ir mortirų ir sunaikinta penki jų kulkasvaidžiai.

► Vokiečiai padarė tris kontr-atakas, besistengdami 
atgriebt prarastąją vietą, fret jiem nepavyko. Sovietų 
kariuomenė čia užmušė 600 priešų, pagrobė 100 šau
tuvų, du radijo perduotuvus, kiekį kitų karinių reik
menų ir tam tikrą skaičių vokiečių karių.

Į vakarus nuo Rostovo sovietiniai lakūnai nušovė 
žemyn šešis vokiečių lėktuvus. Du iš jų lakūnų tapo 

. • suimti.
Barents Jūroje Sovietų lėktuvai nuskandino du prie

šų sargybos laivus ir vieną transporto laivą.

Anierikos Oficialiai Pranešimai
AMERIKIEČIŲ ATAKA PRIEŠ VOKIETIJĄ

London, birž. 25. — Amerikos oro jėgų pranešimas:
Didelis skaičius stambiųjų Amerikos bombanešių 

šiandien atakavo karinius taikinius šiaurvakarinėje 
Vokietijoje. Oro sąlygos buvo blogos, tai sunku buvo 
įiūtėmyti taikinius. Vokiečių lėktuvai kovotojai smar
kia; priešinosi. Mūsų bombanešiai, veikusieji be savo 
lėktuvų kovotojų kaipo palydovų, sunaikino daugelį 
priešų lėktuvų.

Negrįžo 18 mūsų bombanešių.

BULGARIJA PRIRUOŠIAMA 
ATREMT TALKININKUS
London. — Anglų kores

pondentai praneša gautas 
per Turkiją žinias, kad Bul
garija nusigandus galimo 
talkininkų įsiveržimo į ją. 
Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, 
apųiirę visi bizniai. Žmonės 
apipuolė bankus, reikalau- 
dami atmokėt jiem pinigus.

Aukštieji bulgarų, vokie
čių ir italų karininkai ir 
inžinieriai apžiūrinėjo Bul- 
gdrijos tvirtumų linijas. 
Naciai patarė suvaryt vi
sus žydus, graikus ir belais
vius rusus naujiems aptvir- 
linimams statyti dieną ir 
hdktį.

Varnoje, Juodosios Jūros 
Įidsto mieste, vokiečiai įren
gė cementinius gazolino 
sandėlius požemiuose, nes 
talkininkų lėktuvai gali su
naikint paprastus viršinius 
žibalo sandelius Rumunijoj 
ir Bulgarijoj.

Susitelkė 300,000 jūgosla- 
Vy karui prieš Ašį.

London. — Talkininkai 
per dieną Italijos srityj nu
šovė žemyn 21-ną Ašies lėk
tuvą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Sakoma, toks tokį pažino ir 
į svečius pavadino.

Vasara, dideli karščiai. Pas 
kiekvieną yra noro pasilsėti. 
O nuo tb kenčia mūsų judėji- 
ihas ir veikimas. Susirinkimai 
pasidaro retesni. Mažiau 
draugų juos lanko.

Korespondentai mažiau ra
šo į spaudą. Mažiau agitaci
jos.

Ka&in kaip visa mašina pra
deda suktis atgal: gamtoje 
yiikas gyva, sveika, veiklu, o 
žmonėse sustingimas ir sutin
simas.

.Nors sakoma, kad šiluma 
Aulų nelaužo, bet darbinin- 
ttką judėjimą jinai pusėtinai 
plamdo.

Bandykime nepasiduoti. N'e- 
Įjpleiskinie susirinkimų ir pa- 

[ngimų. Nepamirškime spau- 
Visi šitie reikalai yra

RADIKALAI SOCIALISTAI 
REMIA DE GAULLE

vnhhmhHBR

CHICAGOS ŽINIOS Toronto, Canada
VIRĖJAS

būtinose

(154)

jau

(157)

Alonzo

(154)

(153)

(158)MERGINOSMERGINOS
REIKALINGOS

586 68rd St.

(152)

EVHYlOOYm

užsakymų, 
pamislyti

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

uz pa-
58 dar-

priimtuvų
iki po ka-

Nuo 18—35 metų 
Lengvas fabriko darbas 

GERA ALGA. TIK PILIETES

HELP WANTED—MAI 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

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

98 Montague St., Brooklyn.

Kalėjimai Nepataiso 
Nusikaltėlius

išsilavinęs vyras naudojimui autom*- 
Sriubų mašinos dirbtuvėje, gaminan- 

Nesikreipkitc, jei ka-

. Mat
kuris iš to daro pra-

Jis mezga kojines 
jam buvo priduotos 
kurių jis numezgė 
megzti negalėjusios

nuo pirmos die-
1941 m., iki šiiį

AhgUi tik vieną lėktuvą 
tejorarado veiksmuose prieš 
nacius Francijoj sekmadie-

Chinai Japonų Rekrutai Žudo 
Japonų Oficieriūs

Brooklyn, N. Y.
(153)

Šiiūr. AtiilcA. — Tapo 
priverstas pasitraukt gen. 
Boissbn, pataikavęs Ašiai 
gėneral-guberhatorius Va
karinės Francūzų Afrikos.

Jon jBaron gaus $5^5 ir J 
C. Varečka $535 už pagerini 
mus, kaip išsiųsti mėsą val
džios užsakymams.

PASTRY VIReJA
Vasariniame vicšbutyj, 100 mailių 

nuo New Yorko miesto
Gera Alga 
Rašykite:

Box 802, 20 W. 4 3rd St, N. Y,

VIEŠBUČIŲ DARBIN1NK
ELEVEITERIŲ MERGINOS 
Malioriai' ir Maliorių Pagelbininkai 

Plesterlotojai Ir Tile Sudėjikai, 
Naktiniai valytojai.

GERA ALGA, kreipkitės Į Timekeep 
HOTEL BARBIZON, 140 E. 63rd St N

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

rėję šaiituvą ir revolverį. Ber
niokas, ten dirbęs, juos paste
bėjo ir ėmė rėkti, Jie Šoko 
bėgti. Policija leidosi vytis ir 
sugavo.

Kurios draugės negalėjo pa
čios megzti, tos užsimokėjo už 
mezgimą. Mat, buvo surastas 
žmogus 
gyvenimą 
mašina ir 
vilnos, iš 
kojines, o 
draugės užmokėjo po 50 ccn 
tų už porą.

Pirmiau veikęs didžiųjų eže
rų vandenyse kdrinis laivas 
“Escanaba” liko nuskandintas 
einant pakraščių sargybos 
pareigas Atlantike. Mdno, 
kad tai prįešo subrtiarinas tor- 
pedavo. ' Ant to laivo daug 
tarnavo chicajgiečių. Tik dalis 
karinės jgdlos išsigelbėjo, o, 
sakoma, 58 žuvo.

Tik vėliau paaiškės, kurie 
yra žūVę. MEDŽIO KRAUSTYTOJA1

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VA
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU V.

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ. .
MEYB& Gfchtfcs & WEINER, Ii
160 Jewel Street, Brooklyn, N.

(Greenpoint Ave.)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės Į Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

ir _ Nušneką bųepie
Dūda ir ĖusnekAs atėję 

pieninę ii* ndrėję aį>it>Iešti. Tu 
rėję šailtuvą ir :

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

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

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(1W)

.Pittsburgh, Pa. — Dai 
tik >25,000 kietųjų angliaka 
sykių hi^inlerių tegrįžo 
darban, o 48,000 tebėstrei- 
kuoja. a

Armija Išsikraustys iš 
Stevens Viešbučio

Iš Stevens ir Congress vieš
bučių armiją iškraustys, čia 
buvo apgyvendinti orlaivinin- 
kystės skyriaus kariai, kurie 
mokinosi radijo vartojimo. 
Apie rugpjūčio 15-tą iš Ste
vens viešbučio kariai bus iš
kelti. Taipgi bus iškelti iš Con
gress viešbučio. Per visą šalį 
paliuosuos apie 206 viešbučius 
iš 434 užimtų.

Iš Washingtono praneša ka
ro ministerio pagelbininkas 
Robert P. Patterson, kad vieš
butis bus parduotas privačiam 
asmeniui, kuris duos daugiau
sia.

London. — Associated 
Press praneša, kad naciai 
gaudo ir Vokietijon į vers
tinus darbūs gabeha visus 
buvusius Holandijos karei
vius.

$225,000 Del 84 Darbininkų
Rapid Roller Co. už unijos 

organizavimą išmetė 84 dar
bininkus kovo 10 d., 1939 m. 
Nuo to laiko ėjo bylinėjimasis. 
Nacionalė Darbo Santykių Ta
ryba liepė užmokėti algas ir 
grąžinti darbininkus darban. 
Kompanija bylinėjosi. Dabar, 
kai jau atmetė J. V. apeliaci
jos teismas apeliaciją, tai su
tiko darbininkam (viso 84) 
užmokėti sugaišto laiko algas 
ir grąžinti darban.

Swifto 58 Darbininkai Gaus 
Dovanų

Pereitą šeštadienį Swift and 
Co. surengė pramogą Comis- 
key Park. Dalyvavo apie 25,- 
000 žmonių. Tai buvo įverti
nimas darbininkų pastangų 
pagerinti gamybos skubumą, 
čia buvo paskelbta, kurie dar
bininkai gaus dovanų 
gerinimus. Viso gaus 
bininkai tų dovanų.

Pirmą dovaną gavo 
Scarborough. Jis padarė pa
gerinimą, kaip geriau nulupti 
ir padalinti jautį. Jo dovana

Pilnai
tiškos
ėioje orlaiviams dalis.

rinis darbininkas sulyg pilho savo
išsilavinimo.

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

(155)

TORONTO. — Prie dabar
tinių metodų, kaip nurodė J. 
C. MeRluer, kalbėdamas Pro
greso kliube, kaliniai, išbuvę 
pataisos arba pabaudos na
muose bent šešius mėnesius, iš
eina daug blogesniais, negu 
kad buvo piipi to.

Nusižengimai Kanadoj taip
gi smarkiai pakilę. 1900 me
tais iš 100,000 kanadiečių at
sirado 109 nusikaltėliai, o 1940 
metais iš kiekvieno 100,000 gy
ventojų buvo 452 nusikaltėliai.

1940 metais Kanadoj buvo 
nubausta 46,723 suaugę žmo
nės, neskaitant jaunų nusikal
tėlių.

Jis pastebėjo, kad labai daug 
nusižengėlių vėl nusižengia 
taip greitai, kaip tik išeina iš 
kalėjimo.

Tyrinėjimai parodę, kad 
188 kriminalistų, kurie buvo 
nuteisti nemažiau, kaip po 10 
kartų, Kanados visuomenei 
kainavo $4,000,000.

Jis ragina, kad būtų at
kreipta atyda linkui atitaisy
mo nusikaltėlių.
Atsišaukimas Į Visas Mezgėjas

Brangios draugės: Raudo
nojo Kryžiaus Lietuvių Mote
rų Ratelio komitetas kreipiasi 
į tas drauges, kurios turite pa
ėmę megzti ir dar nesate už
baigę. Malonėkite užbaigti 
kaip galint greičiau, nes yra 
skubus reikalas.

Washington. — Beveik 
visas tūkstantis francūzų 
karo laivyno ir prekinių lai
vų jūreivių pabėgo iš Fran
ci jos salų Martinique ir Gua
deloupe į New Yorką ir vi
si jie, ajiart 74, įsirašė New 
Yorke į Kčvojančiųjų 
Francūzų jėgas, vadovauja
mas generolo de Gaulle. Tie 
74 prisidėjo prie generolo 
Giraudo jėgų.

Minimas salas, esamas 
netoli Pietų Amerikos, di
ktatoriškai valdo admiro
las Robert, Vichy Frakci
jos fašistų ir Hitlerio pas- 
tuin'dėlis.

Chungking, — Chinija.— 
Chinai rekrutuoti į japonų 
kariuomenę iš užimtų Chi- 
nijos vietų neseniai užmušė 
japonų brigados generolą ir 
perėjo į chinų pusę kariaut 
prieš japonus.

Paskutiniu laiku Yangtze 
upės fronte vienas chinas 
japonų rekrutas nužudė ja
poną kuopos komandierių, 
paėmė karinius jo žemla- 
pius ir su jais perbėgo per 
fronto liniją pas Chinijos 
kariuomenę.

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

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

dieną, kasdien pas:
WALTER D. PEEK

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

arba laišku į:
FINCH PRUYN & CO.

Glens Falls, N. Y.

Nuolatinis apsikritus metus darbas, geram 
kepimų virėjui, (broiling ir roasting). Alga 
$45 už Šešių dienų savaitę. Sekmadieniais 
nedirbama. Mūsų viešbutis yra klasifikuo
tas Karinės Manpower Komisijos kaipo būti
na pramonė, taip lygiai kaip karinių darbų 
fabrikas. Nesikreipkite, jei dabar dirbate 
karinius darbus. Kreipkitės į Chef, Hotel 
Darling, Wilmington, Del.

(154)'

Patriotingiausias Tėvas
Karo taupymo skyrius, vals

tybės iždo departmentas An
thony Kalinowskį išrinko pa- 
triotingiausiu tėvu. Jis turi 
keturis sūnus armijoje. Karo 
bondsų perka už 10 nuošimčių 
savo algos; aukavo Raudona
jam Kryžiui ir dar pasiunčia 
cigaretų iš jo dirbtuvės vai
kinam, esantiem armijoj. Jis 
ir buvo išrinktas patriotin- 
giausiu tėvu iš Buda Co. įmo
nės, Harvey, kur dirba 3,000 
darbininkų.

Nebus Gaminama Radio Pri
imtuvai Iki Po Karo

'Zenith Radio Corp, prezi
dentas paskelbė, kad civiliam 
vartojimui radijo 
nebūsią gaminama

Tiek yra karinių 
kad negalima nei 
apie radijo priimtuvų gamini
mą dėl civilių, žmonių.

Dar jis pažymėjo, kad po 
karo daug kuo skirsis radijo 
priimtuvai nuo tų, kurie buvo 
pagaminti prieš karą.
Chicagiečiai Bomberių Skvad- 

rone Sudaro Tautų Lygą 
Alžyrijoj, šiaurinėj Afrikoj, 

yra sunkiųjų bomberių eska- 
drorias, kuriame yra dikčiai 
chicagiečių. Galima sakyti, jie 
sudaro tautų ly£ą. Įvairių tau
tų kilmės amerikiečiai ten yra 
tarnyboj, jų tarpe yra čekų, 
lenkų, italų, austrų, norvegų 
ir lietuvių.

Lietuvių tautą tame eska
drone atstovauja lietuvis mar- 
cjūėtteparkietis Vytautas tei
kus.. Jo tėveliai gyvena '6734 
S. Maplewood Ave.,
IViano, ŽUvo Daug Chicagiečių

Seržantas Milašius Žuvo 
Virs Vokietijos

Karo Departmentas skelbia, 
kad du chicagiečiai žuvo lai
ke oro atakos virš Vokietijos, 
ją tarpe yra žuvęs ir seržan
tas Petras Milašius.

Milašius armijon įstojo per
nai gegužės mėnesį. Jo motu
šė gyvena 2335 W. Thomas 
St., Chicago, Ill.

Cnicagietis R. Matas Jau 
Karininkas

Fort knox, Ky., užbaigė 
karininkų mokyklą Robertas 
Matas. Jis ten mokinosi nekū- 
rį laiką.

Prieš įstojimą karinėn tar
nybon ir karininkų mokyklon 
Robertas Matas gyveno 1020 
W. 19th St.

HUYLER'S CAFETERIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. I., N. Y. 
KRAUTUVES APVALYTOJAI 

VYRAI SANDELIO KAMBARIUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

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

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformai.
(152)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ APŽIŪRĖTOJOS 

NAKTIM APžIŪRĖTOJOS <
PATYRIMAS NEREIKALINGAS, NUOLA
TINIS DARBAS. VAKACIJOS. KREIPKI

TĖS J HOUSEKEEPER.
HOTEL ST. GEORGE, BROOKLYN.

(153)

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

(152)

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

mui. Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

VIEŠBUČIU DARBININKAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

SIDABRŲ VALYTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI
Pilnam ir daliai laiko.

Kreipkitės j Timekeeper’s Ofisą.
HOTEL GOVERNOR 

CLINTON
81st Street ir 7th Avenue

(157)

Reikalingos merginos dirbti valgykloje prie 
bufeto-stalų patarnautojos. Nuo 18 iki 45 
m., pilnų ar dalį laiko, patylimas nereika
lingas. Duodama valgis ir uniformos.

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

kad įšaldė visus 
maisto krautuvių 
taipgi ir maisto 
Tas paliečia Cook ir Du Page 
apskričius Illinois valstijos, ir 
Lake ir Porter apskričius In
diana valstijos.

Harvey ir Chicago Heights 
lieka nepaliesti.

Tikrai nežinoma, bet spėja
ma, kad maisto krautuvių, ir 
sandėlių darbininkų šiose apy
linkėse bus tarpe 50,000 ir 
70,000.

Darbų įšaldymas paskelbta 
todėl, kad t pasireiškia stoka 
darbininkų maisto krautuvėse.

Darbininkai negali pasi
traukti ir eiti kitur dirbti, jei
gu jiems ten ir brangiau mo
kėtų, be specialaus leidimo.

Nušovė Walter į Bush
Plėšikai ūžjpūolė nejudamo 

turto ir pinigų, mainyiho ras
tinę 5151 S, Kedzie Avė. Plė
šikai, pamatę, kad jiems bus 
riestai, ertiė šaudyti. Bushą, 50 
metų, nušovė. Jo trys sūnūs 
yra armijoje.

Per Du Metu Pragyveniiiias 
Pabrango

Darbo ministerė Miss Per
kins patiekė raportą. Jos ap
skaičiavimu 
nos sausio.

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

INDŲ ATĖMfiJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKES 

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

ryto. 
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformos.

Įšaldė 50,000 Darbininkų 
Maisto Krautuvių

Karinės Darbo Pajėgos Ta
rybos šios apygardos direkto
rius W. H. Spencer paskelbė, 

darbininkus 
ir sandėlių, 
vežioto jus.

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.

FELLER HANDS
Dirbti prie Uniformų kotų. Gera savaitinė 

alga.
A. DUBOIS & SONS 

17-19 Union Square, 5th floor.
(154)

metų to mėnėsio pragyveni
mas bendrai pabrango 24 nuo
šimčius.

Tačiau maistas daug dau
giau pabrango. Nuo 1942 m. 
gegužės- mėnesio iki dabar 
maistas pabrango 17 nuošim
čių. O nuo 1941 m. iki dabar 
maistas pakilo 46 nuošimčius.

Daugelyje atsitikimų vadi
nama Mažojo Plieno formula 
nepadengia reikalingos pu
siausvyros. Dėl to darbo unijų 
atstovai reikalauja kainas 
stumti atgal, kad palaikyti pa
stovias algas ir pastovias kai
nas : tai tokias, kokios buvo 
pernai rugsėjo 15-tą.

Mergina Numirė Reta Odos 
Liga

Christine Siros, 16 metų, 
sirgo retai pasitaikoma odos 
liga. Ji norėjo savo 16-kos me
tų gimtadienį paminėti na
muose. Nors silpna buvo, bet 
daktaras leido merginai par
važiuoti namo iš apskričio li
goninės. Supirko visokių do
vanų. Jos brolis užsakė gim
tadienio gėles. Kelias valan
das prie puotą numirė. Re
tai pasitaiko tą ligą išgydyti, 
sako ligoninės daktaras.

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 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.

REIKALINGI VYRAI
dar- 
pra-

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)

MERGINOS 
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
SACKS-BARLOW FOUNDRIES, Inc.

357 Wilson Ave., 
Newark, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar dirbate 
pramonėse.

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

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

300 Mescrole St., Brooklyn.
(158)

VYRAI, VIDURAMŽIAI KAIPO APVALYr 
TOJAI IR NUIMINfiTOJAI. LENGVAS 
DARBAS, PATYRIMAS NEREIKALINGAS, 
$21.50. KREIPKITCS I HOUSEKEEPER, 

HOTEL ST. GEORGE, BROOKLYN.
(158)

Neamatninkai, būtinam karo 
bui. Kurie dirbate svarbiose 

, monėse nesikreipkite.
J*OSEPH T. RYERSON 

SON, INC.
208 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.

(152)

PLEISTERIAMS 
PAGELBININKAI

Dienomis ir naktimis dirbti kariniame fabri- 
Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės tuo*

BRASS GOODS MFG. CO.
345 Eldert St., Brooklyn.

14 th St. Subway to Halsey St.
(154)

ELEKTROS PAJĖGA PRESO 
OPĖRATORIAI

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

PUBLIX METAL GOODS
CORPORATION

100 6th Avė., N. Y. C.
(158)

Alžyras. — Francūzų Ra
dikalų Socialistų Partija sa
vo rezoliucijoj stipriai ragi
no Francūzų Komitetą 
Tautai Laisvinti (Šiaurinės 
Afrikos valdžią), kad pava
rytų visus tokius oficieriūs 
ir civilius valdininkus, ku
rie aiškiai rėmė fašistų Ašį.

Tuomi ši partija parėmė 
generolo de Gaulle reikala
vimą iššluoti laukan tos rū
šies valdininkus ir karinin
kus.

DEGINAMI NACIU MAISTO 
SANDELIAI FRANCIJOJ
London. — Nacių kontro

liuojamas Paryžiaus radi
jas paskelbė, jog gaisrai 
sunaikino didelius maisto 
sandėlius Agen ir Cahors 
miestų srityje, pietinėje 
Franci j oje.

Nužiūrima, kad francū- 
zai patrijotai padegė tuos 
sandėlius, suprasdami, jog 
tai buvo vokiečiams laiko
mas maistas. Gaisrai pada
rė milioną frankų nuosto
lių.

GIRAUD ATVYKS AMERIKON
Alžyras. — Pranešama, 

kad generolas Giraud, vy
riausias francūzų koman- 
dierius Šiaurinėje Afrikoje, 
atsilankys Amerikon po ko
kių poros savaičių, pasitar
ti kariniais reikalais.

Tuo tarpu generolas de 
Gaulle bus vyriausias kari
nis ir civilis valdovas Šiau
rinėje ir Vakarinėje Pran
cūzų Afrikoje.

Kompanijos Bergždžiai Lai
kėsi 2 Mil. Tonį Plieno
Washington. — Amerikos 

vyriausybė nutarė paimt 
n'ePeikalihgūs p e r v i r šiūs 
plieno, kurį įvairios kofri- 
panijos laikė savo sandė
liuose. Skaičiuojama, jog 
šitaip bus gauta apie 2,00b,- 
000 tonų plieno, reikalingo 
kariniams fabrikams.
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NewYorko^^ Gražus Meno Vakaras
Gurauskas

Laisvės Patrijotai iš Arti ir 
Iš Toli Rengusi Būti 

Laisvės Piknike
" Nors atvažiavimas iš toliau 
šiemet sunkesnis, kada pasiva
žinėjimui negalima vartoti 
privatiškų mašinų, tačiau gėri 
dienraščio Laisvės patrijotai, 
daugelis iš jų, nepaisys sun
kumų, kad būti savo dienraščio 
metiniame piknike. Tokiame 
didžiame lietuvių centre veik 
kiekvienas turi savo giminių, 
draugų ir pažįstamų, norisi 
juos atlankyti kada nors. Lai- 
sviečiai tam pasirenka Laisvės 

* pikniko ir švenčių laikotarpį 
ir vienu šūviu — viena kelione 
—atbūna abu : Laisvės pikni
ką ir atlanko pažįstamus.

Patsai Laisvės piknikas yra 
didžiausia proga pasimatymui 
su pažįstamais, nes čia ran
dame, susieiname ne vien tik 
tuos, su kuriais susieiti tiki
mės, bet sutinkame ir daug 
tų, su kuriais per daug metų 
nebuvom matęsi, net nežino
jom juos čia gyvenant, 
vės piknike 
vertingų 
draugų.

Štai ką 
kaitis iš
Plieno Darbininkų . Unijos Lo- 
kalo 2141 finansų sekretorius, 
New Haven, Conn.
Gerbiami Draugai:

Čionai prisiunčiu prenume
ratą už du metus už dienraš
ti Laisvę. Labai esu užimtas 
su unijos reikalais taip, kad 
net prenumetą buvau užvilki
nęs savo klasės dienraščiui.

Kas naujo po Brooklyną?

Lais- 
įsigyjame daug 

pažinčių ir naujų

rašo d. Jerome Shu- 
New Haven, Conn.,

Kokis
New
Bu-

nuo

Tūkstančiai Newyorkieciu 
Nenusileido Karščiams, 
Pagerbė Sov. Sąjungą

Virš penkiolika tūkstančių 
newyorkieciu nusprendė, kad 
jeigu Sovietų Sąjungos žmonės 
galėjo karščiuose ir žemiau 
zero speiguose per dvejus me
tus kariauti prieš hitlerizmą 
virš tūkstančio mylių ilgio 
fronte ir jį sulaikyti, tad ir 
tokių kovotojų pagarbai, jiem 
padėkai joks oras negali būti

lai-fskerspaine. Jie susirinko į 
Randall’s Islande įvykusį “Tri
bute To Russia 
nį mitingą 
nežiūrint, 
kelioliktą 
karščiai.

Mitingą
War Relief didžiojo 
ko skyrius.

Puikią prakalbą pasakė Jo
seph E. Davies, buvęs Jungti

Man geriausia patiko di
džiulės grupės graklHy mer
ginų sudainuotos dainos iš 
veikalo “Sylvia.” Dainavo an
gliškai.

Sietyno Choras, žinoma, 
kaip ir paprastai, pasirodė pui
kiai. Aldona Klimaitė ir Su- 
zana Kazokytė dainavo solo. 
Jas girti nereikia. Ypatingai 
Aldona Klimaitė mums jau 
visiems seniai žinoma ir myli
ma dainininkė. Draugei Kazo- 
kytei, kaipo vėliau pradėjusiai 
lavinti savo balsą, reikia dar 
daugiau patyrimo ir drąsos.

Nuo savęs vėlinu visiems 
šalinaitės mokiniams geriausio 
pasisekimo jųjų pasimojimuo- 
se muzikos ir dainų mene. Jie 
gali d-idžiuotis turėdami tokią 
gabią, nuoširdžią ir atsidavu
sią mokytoją. Rep.

$alinaitė (Sukackienė) 
aštuntą metmf rečitalių 
mokyklos mokinių. Tik 
kad oras buvo nepapras-

diena), todėl 
žmonių, kiek

tiktai apie šim-nių Valstijų ambasadorius So
vietų Sąjungai ir paskiausiu 
laiku lankėsi pas Staliną kai
po specialis prezidento Roose- 
velto pasiuntinys. Jis buvo 
sutiktas audringa ilga ovaci
ja ir atsistojimu. Taipgi kal
bėjo Jungtinių Valstijų brig, 
generolas Troup Miller, New 
Yorko majoras LaGuardia, 
Sidney Hillman. Pirmininkavo 
Rhode Island valstijos guber
natorius.

Garbės svečiuose mitinge 
dalyvavo Sovietų Sąjungos ka
riškasis atašė Iii j a Safayev, 
adm. Alexander Brykin, kapi
tonas Kladov, kapitonas Vla
dimir Izotov ir 9 jūrininkai. 
Jie sveikinta audringomis ova
cijomis.

įvyko Itidge- 
Temple. Tai la-

Pereitą penktadienį L. Ber
nice 
davė 
savo 
bėda,
tai karštas (tai buvo karščiau
sia šio sezono 
nesusiėjo tiek 
galėjo susieiti pasiklausyti šios
gražios, labai skoningai su
ruoštos meno programos. Viso 
labo susirinko 
tas. »

Parengimas 
wood Masonic
bai graži ir paranki koncer
tams vieta. Gal ir organizaci
jos galėtų ja pasinaudoti.

Man jau antru ar trečiu 
kartu tenka dalyvauti draugės 
Šalinaitės studijos mokinių, re
čitaliuose. šiemet buvo bene 
įvairiausias ir gražiausias. Ne
minėsiu apie programos išpil- 
dytojus atskirai. Jų buvo daug. 
Programa susidėjo iš 28 ’punk
tų — kai kurie jų, žinoma, bu
vo visai trumpi. Programa bu
vo išimtinai iš piano muzikos 
ir dainų. Mat, Šalinaitė turi 
studentų ir mokina kaip muzi
kos, taip ir dainų.

Brooklynietis Stasys žuraus- 
kas šiomis dienomis atsiuntė 
laišką savo seselei Onai Pran- 
kaitienei ir motinai žurauskie- 
nei, pranešdamas, jog greitu 
laiku jis išvažiuos kur nors 
toli... Dabar jis randasi Ala- 
bamos valstijoj. Stasys žu- 
rauskas išėjo kariuomenėn pe
reitą rudenį. Jis buvo gerai 
pažįstamas brooklyniečiams, 
ypač jaunuomenei. Todėl da
bar Stasys savo laiške sveiki
na visus savo pažįstamus, pil
nai įsitikinęs, laimėjus karą, 
laimingai sugrįžt ir vėl būti 
kartu su savo giminėmis ir 
draugais.

Stasio motina, sesuo Ona ir 
jos vyras Vincas Prankaitis

Minės Ispanijos 
Sukaistišta-

Seniai jau besilankiau, 
mėnuo atgal lankiausi 
Yorke unijos reikalais, 
vau sustojęs ir Brooklyne, bet
jokiu būdu negalėjau ištrūkti 
aplankyti savo dienraštį.

Skaitau Laisvėj, kad mūsų 
dienraščio įvyksta piknikas 
liepos 4-ta. Jei ištruksiu 
darbo, bandysiu pribūti, 
bai pasiilgau savo draugų 
šviečiu Brooklyne.

Viso labo visam Laisvės
bui. Tikiu, kad pasimatysime 
liepos 4-tą.

Draugiškai, Jarome Shukai 
Draugiškai,

Jerome Shukaitis.
Mes taipgi džiaugiamės, 

kad pasimatysime su drau
gais, pasimatysime su dauge
liu, nes tam duos progą trijų 
dienų švenčių laikotarpis. Ka
dangi daugelis šeštadieniais ne
dirba arba dirba tik pusę die
nos, o pirmadienį oficialiai bus 
švenčiama Amerikos Nepri
klausomybės šventė, tad į sek
madienį įvyksiantį pikniką 
daugeliui bus proga pribūti ir 
iš jo sugrįžti be didelio var
go. Brooklyniečiai, kaip žinia, 
visuomet buvo ir dabar yra 
dideliais Laisvės patrijotais, 
tad neatsižvelgdami į karš
čius, skaitlingai atsilankys.

Tas didysis piknikas, su 
gražia dainų ir prakalbos pro
grama, įvyks šio sekmadienio, 
liepos 4-tos popietį ir vakarą, 
Klasčiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspethe.

dienos masi- 
pereitą sekmadienį, 
kad tą dieną 

iš eilės
jau 

spirgino

suruošė Prussian
New Yur

Stampos ir Punktai Rekordiniai Karščiai
Raudonų štampų (pirkimui 

sviesto ir kitų riebalų, mėsos, 
kenuotos žuvies ir mėsos) su 
raidėmis J, K, L, M ir N lai
kas baigsis šį trečiadienį, bir
želio 30-tą. Stampa su raide 
P tinka jau dabar ir bus gera 
iki liepos 31-mos, taipgi 
savaitė po setą įeisiančios 
lion per liepos mėnesį su 
dėmis Q, R ir S bus geros 
visą liepos mėnesį.

Mėlynų stapų su raidėmis 
K, L ir M laikas baigsis lie
pos 7-tą. Su liepos 1-ma įeis 
galion ir bus geros iki rugpjū
čio 7-tos stampos su raidėmis

ie as 
ga- 
rai- 
per

Shirley Booth, Ralph Bellamy ir Skippy 
Hoipeier scenoje iš naujausio ant Broadway 
sėkmingai vaidinamo veikalo “Tomorrow The 
World,” parašyto James’o Gow ir Arnaud d’Us- 
seau. Perstatymui priruošė Theron Bamberger, 
dirigavo Elliott Nugent. Vaidina Barrymore Te
atre, W. 47th St., New Yorke.

Kavos stampos 24 laikas 
baigsis birželio 30-tą. Ji tin
ka pirkimui svaro kavos. Lie
pos 1-mą įeis galion stampa 
21-ma ir tiks pirkimui svaro 
kavos iki liepos 21 d.

Stampa 13-ta gera 
kiem svaram cukraus iki 
pjūčio 15-tos.

Pereitas penktadienis, šeš
tadienis ir sekmadienis New 
Yorke buvo rekordiniai karš
tomis dienomis.

Penktadienį oficialė tempe
ratūra siekė virš 96 laipsnius, 
antra karščiausia birželio 25- 
ta. Karščiausios būta 1940 
metais, 99 laipsniai, šeštadie
nį buvo 94.2 laipsnių. Sekma
dienį taipgi buvo 94 laipsniai, 
karščiausia birželio 27-ta re
korduose. žemiausia tempe
ratūra tai dienai buvo 54 laip
sniai, 1940 m.

Pirmadienį suėjo 18-ka die
nų nepertrauktos kaitros ir 
karščiui galo nesimato.

New Yorko darbininkam 
kompensacijos išmokėjimuose 
netikslumų tyrinėjimas per
traukta iki rugsėjo 15-tos.

linki Stasiui pasisekimo ir, su
mušus žmonijos neprietelius, 
laimingai sugrįžt ir vėl gyvent 
kartu su mumis!

Bendras priešfašistams gel
bėti komitetas išsiuntinėjo vi
soms organizacijoms kvietimą 
dalyvauti komiteto rengiama
me Ispanijos respublikos 7 me
tų sukakties paminėjime lie
pos 18-tą, Dexter Parke, 
Woodhavene.

Prašo organizacijų nereng
ti kitų pramogų ir pasidarbuo
ti iš anksto tikietų platinime. 
Jų kainos 55c.

f LITUANICA SQUARE RESTAURANT

pen- 
rug-

Subarė Kongreso 
Apsileidėlius

Amerikos Darbo Partijos 
Progresyvių Komitetas, Brook
lyne, pasiuntė penkiems Brook
lyn© kongresmanams pabarimo 
laišką už nebuvimą kongrese 
kada buvo balsuojamas Kainų 
Administracijos klausimas.

Nežinia kokiais sumetimais, 
paprasto apsileidimo ar paslėp
ti po nebuvimo skraiste savo 
norėjimą paremti kainų kon
trolės priešus, kongrese laike 
to svarbaus balsavimo nebuvo 
.k o n g r e s m a n ų Heffernan, 
Keogh,, O’Toole, Pfeifer ir So
mers. >

Du brooklyniečiai teisiami 
Newarke kaipo pagrobėjai 
troko kavos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui. 

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

(151-152)

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 
nai vienai yra per sunku tvarkyti 
antras sūnus tuoj išeis į karinome 
nę. L. Paulauskas, 265 Second St. 
Elizabeth, N, J, (146-152).

Pieno Nebevežios i Namus v
Bendrame pieno prekybi

ninkų ir Ekonomikos Stabiliza
cijos įstaigos atstovų pasitari
me pereitą penktadienį priei
ta sutarties nevežioti į namus 
pieno tikslu taupyti gazoliną 
ir šynas.

Unijistai pieno išvežiotojai, 
Lokalo 584, AFL veikėjai iš
reiškė baimę, kad dėl to pa
tvarkymo gali būti išmestais iš 
darbo daug pienvežių.

Oro biuras žada biskį vėses
nio oro. Pirmą vasaros dieną 
temperatūra buvo 91 laipsnis, 
antrą 85, bet vis dar aŠtuo- 
niais daugiau virš normališkos 
temperatūros birželio mėne
siui.

Leslie Howard filmoje 
“Spitfire,” rodomoj Ri
voli Teatre, Broadway, 
tarp 49th ir 50th St., 
New Yorke.

87,000 New Yorko miesto 
mokinių jau išsiėmę leidimus 
dirbti atostogomis, didžiuma 
pilnam laikui.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL* ••PRACTICAL

«■
jį) <WAT CHI*

I

$30.00

ELIZABETH • 17 |®w®b . $247S

AIR WARDEN
15 |®w®to

. $15.00 5

ROBERT UPTOH
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI 
100 iuiož. unija žapoj 

Telef.: GR. 7-7553 
nwnniTi?. f 2539 Woodward Avenue DEI ROH E. | C02 Hoflnann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker •

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGIIT—IIAvemeycr 8-1158

8 ■ J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7 SO

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Lietuvių Kuro h ompamja
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinėm 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

"X'''




