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.s gunčiu mano priete- 
i |rikščionims Rusijoje 

animus, ir sakau Ru- 
ščioniškiems vyskū- 
ligams ir žmonėms: 
įname jus, mes sa- 

l jumis, mes dėko- 
I, mes atmename ju-

savo, svtįl 
sijoj ki| 
pan/s, k| 
Meri 8Ve 
liutiiojart 
jam|e juiL 
mis Smvft^aldpse, ir mes sako
me: Dieve palaimink Rusijos 
žmones ir jąją didįjį vadą Jo
seph Staliną, ir padėk jiems!”

Taip prabilo anglų bažny
čios vyskūpas Henry A. Wil
son, paminėjime dviejų metų 
sukakties nuo Vokiečių už
puolimo ant So\ietų Sąjungos. 
Paminėjimas įvyko Londone.

Vice - Prezidentas Wallace 
Kaltina Sekr. Jonesą Kaip 
Karo Pastangų Trukdytoją

Laikas ir lietuviškiems ku
nigams pakeisti \ savo maldą, 

to didelio 
_ ___ ____ _ radus, ga-
Vietoj meluoti a«iė 
krašto žmones n A 
lėtų ir jie pakvipti savo vier- 
nuosius padėt ’ Jungtinėms 
Tautoms karą laimėki.

Pabėgėliai per beržyną į 
Berlyną gavo progą dar kar
tą smarkiai apsimeluoti. Ta 
jų Lietuvių Tautinė Taryba 
išleido didelį manifestą. Jame 
kalba apie Lietuvą.

Tarp kitų melų ir bjaurioji- 
mų prieš Sovietų Sąjungą, ši
tie begėdiški bailiai sako, kad 
tarybinės santvarkos 
Lietuvoje buvę tikrai 
nes, girdi, “daug jos 
vos) žmonių (buvo)

laikais 
baisu, 

(Lietu- 
išžudy-

Kodėl šitie begėdžiai taip 
meluoja? Ar jie tuo melu ti
kisi pasitarnauti Lietuvai? ži
noma, kad nesitiki.

Žinom, kam jie* puikiai pa
tarnauja: jie puikiai patar
nauja Hitleriui.

Tie melagiai žino, kad Lie- 

nuoliką mėnesių, iki nacių įsi
veržimo 1941 metų birželio 22 
d., Lietuvoje nebuvo nei vie
nas Lietuvos gyventojas val
džios nužudytas bei nuteistas 
mirtin. Tai toks didelis isto
rinis faktas, kurio visi melai 
tų melagių iš Lietuvių Tauti
nės Tarybos negali nuneigti.

Pereitą sekmadienį viena 
radijo stotis po muzikos pro
gramos pakišo gramozdišką 
apgavystę. Koks ten ameri
kietis, kuris ant jūrų kankino
si dvidešimt vieną dieną kar
tu su kapitonu Rickenbacke- 
riu, pasakojo apie “stebuk
lus.”

Jis irgi buvęs pusiau bedie
vis, bet ten pat ant vandens 
atsivertęs prie tikėjimo ir Die
vo. Nes Dievas ištikrųjų pa
rodęs stebuklus!

Kai jie pritrūkę maisto, 
karštai paprašę Dievo, pasi
meldę ir dvi žuvys įšokusios į 
guminę jų valtį.

Girdi, paleidom rakietą j 
viršų, bet vietoj lėkti viršun, 
ji nukrito ten pat prie valte
lės, nušviesdama vandens pa- 
viršį. Tada ir tos dvi žuvys 
įšoko į valtį.

Paskui nebeturėję vandens 
atsigerti. Ir vėl nelaimingie
ji griebiasi už maldos. Pasi
rodęs debesys, bet kažin kaip 
praslinkęs ir jau jie manę, 
kad Dievas jų maldos “tieiŠ- 
klausė. Bet, girdi, be debesio 
pradėjo smarkiai lyti. Vadi
nasi, Dievas parodė stebuklą 
antrą.

Matyt, tas nelaimingas žmo
gus nuo tų kančių ant van
dens neteko protiškos lygsva
ros. Dabar jį pasičiupo kuni
gėliai ir išnaudoja savo pro
pagandai, kad netikėlius at
vertus prie tikėjimo.

Jiems tikslas pateisina vi
sas priemones, kad ir tokias 
apgavingas, kaip tas nelaimin
gas žmogus.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darpo žmonių 
Dienraštis .

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

SEKR. JONES TRUKDĖS AMERIKOS KARO PASTANGAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace ilgame 
pareiškime birž. 29 d. kalti
no prekybos sekretorių Jes
se Jonesą kaipo karinių 
reikalų trukdytoją. Sako, 
jog Jones statė skerspaines 
Ekonominio Karo Tarybai, 
kurios pirmininkas yra vi- 
ce-prezidentas Wallace. Jo
nes nesistengė sudaryt būti
nai reikalingų karinių me
džiagų sandėlių ir vaistų, 
kaip kad jis buvo įpareigo
tas.

Wallace vadino Jonesą ir 
jam tarnaujančius valdinin
kus “varžančiais, pinkles 
statančiais biurokratais ir 
užkampiniais dejuoto jais - 
skundikais.”

Vice-prezidentas Wallace 
nurodė, jog prez. Roose- 
veltas jau pernai balandyje 
suteikė jo vadovaujamai 
Ekonominio Karo Tarybai 
“pilną kontrolę visiems val
diškiems reikmenų pirki
mams ir {gabenimams iš 
užsienių. Bet Jones (Valdiš
kos Finansų Atsteigimo 
Korporacijos viršininkas) 
niekados nenorėjo pripažin
ti to fakto (prezidento pa
tvarkymo).

“Ažuot to, p. Jones visaip 
kenkė šios tarybos valdinin
kams, kurie stengėsi su- 
trumpint karą, parūpinant 
šaliai tinkamus sandėlius 
strateginių medžiagų,” kaip 
sakė Wallace:

“Jones vedė kenksmingus, 
daug lėšuojančius kivir
čus.”

Pirmiau, jau 18 mėnesių 
pirm japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto, Jonės su savo 
vadovaujama Finansų At
steigimo Korporacija buvo 
įpareigotas parūpinti būti
nųjų karinių medžiagų san
dėlius, bet jis “baisiai aplei
do savo pareigą,” ir beveik 
nieko nedarė šiam reika
lui.
NEATLEISTINI JONES 

APSILEIDIMAI
Vice-prezidentas Wallace, 

tarp kitko, nurodė šitokį 
Jones apsileidimą:

Jau pernai balandyje ge
nerolas MacArthur kable- 
grama atsišaukė į Washing- 
toną tuojaus lėktuvu atsių
sti chininos (quinine) sėk
lų, kurios turėjo būti kuo- 
greičiausiai pasėtos Bataa- 
no srityje, Filipinuose, kad 
užaugtų kaipo vaistas nuo 
maliarijos amerikiečiams, 
kurie ten vis dar laikėsi 
prieš japonus.

Paskui Jones vėl buvo 
kartotinai raginamas ir 
prašomas pasiųsti šios gy
duolės sėklų. Bet tiktai šie
met sausyje, po 8 mėnesių 
nuo prašymo gavimo, 
Jones su savo Finansų At
steigimo Korporacija pra
nešė, kad bus paskirta kiek 

0

jos pinigų nupirkti chininos 
sėklų Amerikos kareiviams.

Be to, Wallace kaltino 
prekybos sekretorių Jonesą 
sekamais dalykais:

Jones vis tolyn ir tolyn 
atidėliojo pirkimą valdžiąi 
gumos (robo) iš užsienių 
net per keturis mėnesius 
nuo karo pradžios tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Valsti
jų, iki, galų gale, prez. Roo- 
seveltas šį reikalą pervedė 
Ekonominio Karo Tarybai, 
pirmininkaujamai W a 1- 
lace’o.

Jones nevedė tinkamų fi
nansinių atskaitų; suturėjo 
vario kontraktą valdžiai 
penkias savaites tik dėl to, 
jog viename žodyje buvo 
praleista viena raidė.

BIUROKRATIJA
“Tai aršiausia biurokra

tija; tai visai nepateisina
mas dalykas vedančioje ka
rą tautoje,” užreiškė vice
prezidentas Wallace.

Jones* žinomas atžagarei
vis, prezidento Roosevelto 
karinės politikos trukdyto
jas, atsakė Wallace’ui, kad, 
girdi, Wallace “piktai 
melagingai kaltinąs jį.” 

Kai kurie senatoriai 
kongresmanai sakė, jog 
rėš būti pamatiniai ištirtas 
visas kivirčas tarp Wallace 
ir Jones.

ir

ir 
tu-

Kodėl Maisto Bizniai 
Nenori, kad Valdžia 

Jiems Damokėtu
New York. — šiauriniai- 

rytinių pienininkų ir nami
nių paukščių augintojų kon
ferencija New Yorke išsto
jo prieš prezidento Roose- 
velto planą, siūlantį damo- 
kėt iš valdžios iždo tiem 
maisto produktų gan^nto- 
jam, kurie negali pasilai
kyti biznyje, pardavinėdami 
savo produktus tokiomis 
kainomis, kokias valdžia 
nustato.

Valdžia damokėtu tik 
tiek, o ne daugiau. Bet tie 
pienininkai ir paukštienos 
augintojai nori visai sauva- 
liškai branginti savo pro
duktus.

Bombarduos ir Romą, 
Jeigu Reikės

London, birž. 30. — Ang
lijos užsienių reikalų minis
teris Anthony Eden užreiš- 
kė, kad anglai nesidrovėda
mi bombarduos iš oro 
Romą, jeigu to reikės.

ir

New Delhi, Indija. — 
merikos lakūnai užtiko 
bombardavo didelius japonų 
geležinkelių bėgių (relių) 
sandėlius Burmoje.

ir

TŪKSTANČIAI TONŲ ANGLŲ 
BOMBŲ HAMBURGUI IR 
COLOGNE, VOKIETIJOJ

London. —Paskutiniu žy
giu Anglijos lėktuvai palei
do du tūkstančius tonų 
sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų į Hamburgą, didį 
Vokietijos uosto miestą, 
submarinų statybos centrą, 
ir į karinių fabrikų did
miestį Cologne, vakarinėje 
Vokietijoje.—Cologne mies
tas jau 117-tą kartą, bom
barduotas šiame kare.

Naujosios gaisrinės anglų 
bombos dabar■Įbuvo tokios, 
kad jos dar snįarkiau dega, 
kai ant jų vandenį pila. Jos 
užtaisytos vadinama “skys-

AMERIKA TAI DIDŽL4ŪŠIAŠ 
VOKIETIJOS PRIEŠAS, SAKO 

VOKIEČIŲ GENEROLAS
London1. — Karinis vokie

čių radijo komentatorius, 
generolai Kurt Dietmar pa
reiškė : i

“Jungtinės Valstijos vis 
labiau ir labiau darosi tik
ruoju (Vokietijos) . priešu 
ir viešpataujančia įtaka tal
kininkų stovykloje... Karti 
vokiečių neapykanta dabar 
yra atkreipta ypatingai 
prieš šį priešą.”

(Iki šiol hitlerininkai va
dino Sovietų Sąjungą di
džiausiu naciškos Vokieti
jos priešu.)

Generolas Dietmar paša-

NUŠAUTAS HITLERINIS
POLICIJOS VADAS

Berne. — Gauta iš Pary
žiaus žinia sako, kad vie
nas francūzas jaunuolis, 
pravažiuodamas dviračiu, 
paleido dvi kulkas iš revol
verio ir nušovė policijos ko- 
misionierių Paulių Tissotą

Tissot buvo galva specia- 
lio policijos būrio prieš va
dinamą “komunistinį tero
rą”, reiškia, prieš Francijos 
patri jotus, kurie veikliai 
kovoja prieš vokiečius, nesi
gailėdami ir francūziškų 
Hitlerio pastumdėlių.

Knox Numato dar 3
4 Metą Karą

ar

Coronado, Calif., birž. 30. 
— Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Frank Knox, 
kalbėdamas karininkų susi
rinkime, įspėjo, jog karas 
galės užtrukti dar 3 iki 4 
metų, iki fašistų Ašis 
galutinai sutriuškinta.

taps

KERTASI GRAIKAI
ITALAIS

SU

teiTurkijos pranešimai 
gia, kad šiaurinėje Graiki
joje verda graikų patri j otų 
mūšiai prieš .it vo
kiečius.

tąja ugnim.”
(Slaptas vokiečių radijas, 

girdėtas New Yorke, pra
nešė, kad dabartiniu žygiu 
Cologne užmušta 2,369 as
menys ir be pastogės liko 
42,000 žmonių.

Berlyno radijas kartoti
nai pasakojo, kad, girdi, 
anglai bombomis faktinai 
suardę ir garsiąją viduram
žinę Cologne katedrą.

Anglų komanda nieko į 
tai neatsako, iki išstudijuos 
fotografinius paveikslus, 
kuriuos nutraukė žvalgybi
niai Anglijos lėktuvai.

ko j o, kad Amerika, girdi, 
tikisi kuo , lengviausiai ir 
pelningiausiai karą laimėti; 
kad ji, būdama už tūkstan
čių mylių vandenynų, esą, 
nemato tikro jįiau pavojaus. 
Bet, pasak Diėtmaro, Jung
tinėms Valstijoms galėsią 
atsitikti blogiau, negu Cor- 
regidore, Filipinuose, ir 
Javos Jūrų mūšyje.

Gen. Dietmar taipgi šne
kėjo, kad japonų padėtis 
Ramiajame Vandenyne e- 
santi tokia stipri ir saugi, 
kaip ir Jungtinių Valstijų 
tarp dviejų vandenynų.

Kongreso Nariai Prieš
Valdiškus Damokėjimus

Maistui Piginti
Washington. — Senato ir 

kongresmanų įgaliotiniai 
bendrai nusprendė po rugp. 
1 d. uždraust valdžiai da- 
mokėjimais atlyginti tiems 
maisto gamintojams ir ver
slininkams, kurie negalį iš
siversti, pardavinėdami sa
vo produktus valdiškai ap
rėžtomis kainomis.

Tie senatoriai ir kongres- 
manai pasiūlė visam kong
resui nutarti, kad valdžia 
ateityje be kongreso nutari
mo negalėtų skirti jokių da- 
mokėjimų jokiems maisto 
gamintojams ar pardavinė
tojams.

Šimtai Tūkstančiu Nacių 
Ginsią Pietų Francijų

Berne, Šveic. — Neofi
cialiai teigiama, kad vokie
čiai subūrę 350 tūkstančių 
armijos į pietinį Francijos 
ruožtą; prakaituodami sta
tydinasi jau trečią apsigy
nimo liniją ir skubotai ruo
šiasi atremt amerikiečius ir 
anglus, jeigu šie per Vidur
žemio Jūrą’ įsiveržtų į pie
tų Franci ją.

Sakoma, pats nacių feld
maršalas Rommel “laksto, 
apžvalgihėdamae

Churchillas Lemia Didelius 
Mūšius Europos Srityje, 
“Pirm Lapam INiikrinlaiit”
London, birž. 30. —Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė: “La
bai, labai galimas daiktas, 
kad Viduržemio Jūros sri
tyje ir kitur bus vedami di
džiuliai mūšiai pirma, negu 
lapai nukris nuo medžių.” 
Skaudūs Nacių Submarinų

Nuostoliai
Premjeras Churchillas 

pranešė, jog talkininkai ge
gužės mėnesį sunaikino 
bent 40 vokiečių submarinų, 
o Anglijos ir Amerikos lai- 
vastatyklos dabar pabūda
vo ja septynis iki 10 kartų 
daugiau naujų laivų, negu 
fašistai nuskandina.

Paskutinį mėnesį nacių 
submarinai nenuskandino 
beveik nė vieno talkinihkų 
laivo tame vandenyne, kaip 
teigė Churchillas.

Sovietai Pralaužė Na
cių Liniją; Atkariavo 
Tvirtovišką Poziciją
Maskva, birž. 30. — Rau

donoji Armija atėmė iš vo
kiečių drūčiai * aptvirtintą 
aukštumą Kalinino fronte.

Berlyno radijas pranešė, 
jog rusai dviejose vietose 
pramušė nacių linijas į pie
tus nuo S tara j a Russa, Il
men ežero fronte. Vokiečiai 
sako, jog raudonarmiečiai, 
čia atakuodami hitlerinin
kus, vartojo ir skystos ug
nies švirkštuvus ir dirbtinę 
ūkaną.

Vokiečiai giriasi, kad pas
kui jie atsteigę savo pozici
jas šiame fronte. Jie prane
ša, kad rusai pasmarkino 
atakas iš oro ir ant žemės 
taipgi Kuban srityje, šiaur
vakariniame Kaukazo kam
pe.

Sovietų bombanešiai ir 
lėktuvai kovotojai daugme- 
niškai pleškino nacių gele
žinkelių mazgus ir kitus 
karinius punktus užfrontė
je — Oriole, Karačeve, Ta- 
mane ir kitur. Visi sovieti
niai lėktuvai sugrįžo iš šių 
žygių.

Keli tuzinai nacių lėktu
vų per ištisas 24 valandas 
puolė sovietinius taikinius 
Leningrado srityje. Tapo 
nušauta žemyn 19 priešų 
lėktuvų.

ANGLU KOMISIONIERIUS 
PRANAŠAUJA 2-JJ FRONTĄ

Ottawa, Canada. — An
glijos komisionierius Kana
dai Malcolm MacDonald 
pareiškė, kad, esą, jau ar
timoj ateityj talkini 

atidarysią .antrąjį z 
p Vieš np^'^

Jis teigė, kad Italija to
liau bus dar nepalyginamai 
labiau bombarduojama iš 
oro, negu dabar, iki bus 
priversta besąlyginiai pasi
duoti. O kas liečia Vokieti
ją, tai talkininkų lėktuvai 
naikinsią visus iki paskuti
nio svarbius karui miestus 
ir punktus, sakė Churchil- 
las. Jis tvirtino, kad Angli
jos santarvė su Jungtinėmis 
Valstijomis yra svarbiau
sias veiksnys prieš fašistinę 
Ašį.
EDĘN KARTOJA PASIŪ

LYMĄ MUSSOUNIUI 
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Eden pakartojo 
seime pasiūlymą Mussoli- 
niui, kad Italija be jokių są
lygų pasiduotų talkinin
kams, o jei ne, tai bus triuš
kinančiais smūgiais priver
sta pasiduoti.

Kasdien Nuskandinama 
Bent Po Vieną Hitleri

ninkų Submarine
Ottawa, Canada. — Per 

paskutines dvi savaites tal
kininkai kasdien nuskandi
no po vieną Ašies submari- 
ną, sakė Malcolm MacDo
nald, aukštasis Anglijos ko
misionierius Kanadai.

Londonas neseniai prane
šė, jog per du paskutinius 
mėnesius buvo nuskandina
ma daugiau kaip po vieną 
priešų submariną per die
ną.

(Nacių maršalo Goeringo 
laikraštis Essener Zeitung 
šiomis dienomis rašė, kad 
vokiečiai atšaukią savo sub- 
marinus iš Atlanto Vande
nyno, nes reikėsią juos, gir
di, skirtingai įrengti, kad 
galėtų atsilaikyt prieš tal
kininkų lėktuvų ir karinių 
laivų atakas. — Bet gali
mas daiktas, kad hitlerinin
kai, skelbdami savo subma
rinų atšaukimą iš Atlanto, 
tuomi tik stengiasi apgaut 
anglus ir amerikiečius.)

Talkininkų Lėktuvų 
Atakos prieš Ašį

Šiaur. Afrika. — Angli
jos bombanešiai vėl atakavo 
Messina uostą Sicilijoj ir 
Reggio di Calabria pietinė-

London, birž. 30. — Di
dieji Amerikos bombanešiai 
ardė ir degino karinius na
cių taikinius Le Manse, 
Francijoj.

London. — Emigracinės 
eigų valdžios :j‘ *1 • • •n r
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Lazda

Kongreso Atstovų Bute stokavo viso 
labo 15 balsų palaikymui prezidento veto 
ir Smith-Connally Bilius būtų buvęs at
mestas. Tuo tarpu iš vienos tik New 
Yorko valstijos trylika reprezentantų, 
kurie remia Roosevelto politiką, nebuvo 
tame Atstovų Buto posėdyje ir nedaly
vavo balsavimuose.

Kur jie buvo? Ką jie veikė?
New Yorko valstijos žmonės išrinko 

juos Kongrese atstovauti juos ir ginti 
jų interesus. Už tai jie gauna dideles, 
riebias algas iš valdžios iždo. Jų visas 
laikas turėtų būti paaukotas Kongreso 
darbams. Kaip darbininkui nevalia iš
likti iš darbo, taip reprezentantui arba 
senatoriui turėtų būti nevalia nedaly
vauti Kongreso butų posėdžiuose. Da
bar yra karas. Kas tiksliai išlieka iš dar
bo ir trukdo gamybą, tas sabotažuoja, 
kenkia karo pastangoms ir yra smer
kiamas.

Bet šitie trylika New Yorko valstijos 
reprezentantų nebuvo posėdyj. Pasirodo, 
kad kai kurie iš jų visai nebuvo nei Wa
shingtone per kelias dienas. Kiti keli ne
laukė sesijos pabaigos, nes skubinosi pa
gauti greitąjį traukinį, kuris išeina iš 
Washingtono 4 vai. po pietų. Kas nors iš 
prezidento pasekėjų buvo pasivijęs juos 
stotyje ir aiškino jiems svarbą dalyvavi
mo posėdyje, nes 3 vai. po pietų prezi
dentas vetavo Smith-Gonnally bilių ir jo 
svarstymas iš naujo ateis į Atstovų Bu
tą. Reakcinis elementas darbuojasi suši
lęs, kad sudaryti du trečdaliu ir atmes
ti prezidento veto. Bet šitie žmonių iš
rinkti atstovai, šitie reprezentantai, nu
mojo ranka ant persergėjimų ir ragini
mų, sėdo į traukinį ir išvažiavo į New 
Yorką!

Tai šitaip tie reprezentantai rūpinasi 
reikalais žmonių, kurie juos išrinko į tas 
svarbias pareigas ir kurie jiems moka 
algas.

.'—y—...........................  ................... ....... ---- --

interesai, kad jiems nesustotų į kišenįus 
plaukę dideli pelnai galingomis srovė
mis.

Šių žmonių bei sluogsnių saumylišku- 
mą ir pasitarnavimą Amerikos priešams 
labai gražiai išreiškė The New York 
Times. Pavyzdžiui, kai prezidentas veta
vo Smith - Connally Bilių ir pasakė, kad 
jis siūlys Kongresui priimti įstatymą, 
pagal kurį vyrai iki 65 metų galėtų būti 
pašaukti į militarinę tarnybą, jeigu jie 
mestų darbą ir streikuotų valdžios paim
tose dirbtuvėse bei kasyklose, tai Times 
nieko nesakė prieš mobilizavimą žmonių 
militarinei tarnybai. Bet pasmerkė tą 
Roosevelto pasiūlymą tik už tai, kad, 
girdi, toks įstatymas padrąsintų valdžią 
paimti fabrikus ir biznius iš privatiškų 
rankų ir panaudoti karo reikalams. Tai, 
girdi, būtų didžiausia nelaimė Amerikai. 
Tai reikštų atėmimą iš savininkų jųjų 
demokratinių teisių!

Vadinasi, nevalia judinti kapitalistų 
nuosavybę, net ir tuomet, kai to reika
lauja karo laimėjimas, kai grūmoja pa
vojus visam kraštui, kai 7 milijonai jau
nuolių yra pašaukti paaukoti viską, net 
savo gyvybę, to karo laimėjimui! Tegul 
milijonai žūsta, bęt valdžia neprivalo 
piršto judinti prieš nuosavybę. Ji turi 
teisę ir gerai daro, kai pašaukia jūsų sū
nus į armiją ir siunčia į frontus, bet ji 
“griauna” demokratiją, jeigu paima fab
rikus ir kasyklas, kad gamyba eitų, kad 
tie jūsų sūnūs turėtų kuomi gintis ir 
mušti priešą.

Tai šitokie saumylingi privatiški inte
resai verda smalą ir kelia triukšmą 
prieš prezidento Roosevelto karinę pro
gramą. Su jais eina ir jiems pritaria šio 
Kongreso dauguma. Tai štai kur šaknys 
visų bėdų ir nesusipratimų Amerikos 
naminiam fronte.

Labai įdomu ir tas, kad šitie sluęgsniai 
mažai bepaiso partijinių afiliacijų. De
mokratai ir republikonai eina išvien. Ar 
tai kainų klausimu, ar streikų klausi
me, ar maisto subsidijų klausime, Kon
grese išvien balsuoja konservatoriai iš 
abiejų partijų. Demokratai ^visai nepai
so, kad jų partijos žmogus yra preziden
tas. Kai tas prezidentas nors pirštu už* 
kliudo jų pelnus ir ekonominius intere
sus, jie šaukia ir balsuo ja prieš Jį.

Kas Ką Rašo ir Sako
T

Naminis Frontas
Jungtinių Tautų militariniai frontai 

įsisiūbuoja, turi didelių pasisekimų ir 
laimėjimų. Mūsų krašto ginkluotosios jė
gos vis daugiau ir daugiau įsitraukia į 
karines operacijas. Mūsų drąsieji lakū
nai Afrikoje ir Pacifiko salose muša 
priešą be jokio pasigailėjimo.

Visa karo situacija eina prie spren
džiamojo punkto. Jungtinių Tautų armi
jos paruoštos puolimui ant priešo visuo
se frontuose ir visose karo sferose. Nuo 
ateinančių mūšių priklausys visa karo 
kryptis. \

Tokiuo momentu Amerikos žmonės tu
rėtų būti suvienyti, kaip nenugalima sie
na. Turėtų būti padėti į šalį visi reika
lai, kurie juos skirsto ir dalina. Turėtų 
būti visai pamiršti partijiniai skirtumai 
ir vaidai. Visos krašto jėgos turėtų būti 
panaudotos rėmimui karo. Naminiam 
fronte turėtų būti ramybė ir energingas 
darbas.

Deja, to nesimato. Kaip niekados pir
miau, pas mus namie verda “košė”. Kiek 
prie tos košės virimo prisideda Penktoji 
Kolona, dabar sunku pasakyti. Kad jinai 
veikia, tai nėra abejonės. Tos rasinės 
riaušės yra aiškus Penktosios Kolonos 
pasidarbavimo rezultatas. Tie streikai 
prieš negrus yra Penktosios Kolonos 
agentų darbas.

Bet prie naminio front -dvmo prisi-
’ pnvq | intere-

Argentinos Vyriausybė ir Mūsą 
“Lend - Lease”

Washingtone esąs gautas pranešimas, 
kad Argentinos naujoji vyriausybė no
rinti atsiųsti čionai specialę komisiją pa
sitarimui įvairiais reikalais. Ypatingai 
ta vyriausybė norinti gauti karo reikme
nų, kaip gauna kitos Pietų Amerikos 
respublikos, pagal mūsų “lend-lease” į- 
vestą sistemą teikimui pagelbos Jungti
nėms Tautoms.

Bet, sakoma, mūsų vyriausybė nela
bai norinti užvesti tokias pertraktacijas 
su generolu Ramirez, naujuoju žmonių 
nerinktu Argentinos prezidentu, nes jis 
dar nėra nutraukęs ryšių su Ašimi. Ra
mirez tebetęsia Castillo “neutraliteto” 
politiką, kuri faktinai patarnauja tiktai 
Ašiai. Argentinos prezidentas norįs pir
ma išsiderėti nuolaidų ir pagelbos iš 
Jungtinių Valstijų ir tik paskui svarsty
siąs pakeitimą tarptautinės politikos. 
Bet prezidentas Rooseveltas ir sekreto
rius Hull davę argentiniečiams supras
ti, kad jie pirma turi nutraukti ryšius 
su Ašimi, o tik paskui tikėtis susitari
mo ir pagelbos iš Jungtinių Valstijų.

Jeigu tokia iš tiesų yra mūsų vyriau
sybės politika linkui Argentinos naujo
sios vyriausybės, tai jinai remtina. Ar
gentinos žmonės aiškiai pritaria Jungti
nėms Tautoms, kaip ir žmonės visų kitų 
Pietų Amerikos respublikų. Visų kitų 
vyriausybės seniai sutraukė ryšius su 
Ašimi ir paskelbė karą Vokietijai, Ita
lijai ir Japonijai, o Argentinos valdžia 
nori joti ant dviejų arklių. Dar pernai 
abiejų Amerikų konferencijoj buvo nu
tarta visoms šalims laikytis išvien, prieš 
Ašį, remti Jungtines Tautas. Argentina 
dar neišpildė tos konferencijos nutarimo. 
Kol jinai laikosi “neutraliteto”, neturėtų 
gauti jokios paramos iš Jungtinių Vals
tijų.

KAS RŪPI USA KONG
RESUI?

Dienraštis New York 
Post (iš birž. 28 d.), rašy
damas apie USA kongreso 
veiksmus, šitaip pasisako:

“Kongresas liovėsi rūpin
tis mušimu vokiečių, japo
nų ir italų. Vietoj to, jis 
pradėjo koncentruotis mu
šimui subsidijų, darbo uni
jų ir svarbesniųjų (Roose
velto) administracijos agen- 
tūrų: OPA, OWI, ir 
WLB...”

Tai reikšmingas pasaky
mas. Ir jis teisingas. Taip, 
šiandien U’^A kongreso na
riams labiausiai rūpi kova 
prieš kiekvieną dalykėlį 
(naminiame fronte), kuHs 
yra žmonėms naudingesnis 
ir svarbesnio. Jiems karo 
frontai mažiausiai terūpi. 
Jie gal būt net nežino, kad 
neturint stipraus naminio 
fronto, negalima turėti stip
raus karo fronto.

Iš kitos pusės, kai kurie 
žmonės šitaip sako: tūli 
kongreso ir senato nariai 
yra įsitikinę, kad šiemet 
antrojo fronto Europoj ne- 
.bus. Jie mąno, kad Kasa
blankos nutarimai esą pa
naikinti, kaip buvo panai- 
kinit 1942 metų susitarimai 
su Molotovu atidaryti ant
rąjį frontą Europoje. Jeigu 
taip, jeigu kongresmanai 
mano, kad antrojo fronto 
įropoję šiemet nemanoma 
atidaryti, tad jie bando elg
tis kongrese taip, kaip tai
kos metu galima i, elgtis.

Mes žinome, kaip ten iš 
tikrųjų buš. Tegu antrasis 
frontas ir nebus liemet ati
darytas, bet elgtis taip, 
kaip elgiasi, dauguma kong
reso narių^mūsų nuomone, 
karo metu visvien yra ne- 

i leistina.

KAS BŪTŲ, JEI DAU
GIAU VAJININKŲ 

DIRBTŲ?
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas Tie
sa (iš liepos 1 d.) praneša, 
kad per pastarąsias dvi sa
vaites 14 vajininkų įrašė į 
LDS 24 naujus aplikantus- 
narius. Daugiausiai įrašė J. 
J. Mockaitis (iš Bridgeport, 
Conn.), Geo. Montvilas (53 
kp., Chicago,, Ill.) ir Z. Ka
valiauskas (Wilmerding, 
Pa.).

Tačiau vajininkų sąrašo 
pirmoje vietoje tebestovi: 
St. Kuzmickas, iš Šenando- 
rio; J. Daugirdas, iš Lowel- 
lio; Z. Kavaliauskas, iš Wil- 
merdingės; S. K. Mažans- 
kas, iš Cleveland, ir J. Bur
ba, iš South Bostono.

Pažymėjusi dviejų savai
čių vajaus pasekmes, Tie
sa žymi: “O jeigu bent 50 
vajininkų būtų pasidarbavę, 
būtų gauta daug daugiau 
naujų narių.”

Taip, jei vietoj 14-kos, 
dalyvautų 50, arba 100 vaji
ninkų, — darbo pasekmės 
būtų buvusios kitokios.

Visa LDS veikla, jojo 
kampanija naujiems na
riams gauti ir kitkas labai 
daug priklauso nuo LDS 
kuopų valdybų: kur kuopų 
valdybos sumanesnės ir ro
do daugiau iniciatyvos, ten 
ir organizacinis darbas kL 
taip eina.

Taip, beje, yra ir ALDLD 
kuopose, taip yra ir visose 
kitose organizacijose. '

31 ypata, padarė didelę gė
dą visai Amerikai.

“Fašistų Coughliny, Smit- 
h’ų ir kitų, tokių penktakolo- 
nistų propaganda sukurstyti 
baltveidžiai per porą dienų 
daužė juodveidžlus, iki at
vykus federalė kariuomenė 
tas riaušes sustabdė, šimtai 
negrų ir baltveidžių reikėjo 
į ligonbučius pasiųsti.

Naciai ir visi fašistai da
bar džiaugiasi tuo, kas įvyko 
Detroite. Jie tikisi, kad tos 
riaušės persimes ir į kitus 
miestus, ir žymiai sutrukdys 
karinę gamybą, suardys tau
tinę vienybę, karo laimėji
mui būtinai reikalingą.

“Darbo unijos ir įvairios 
organizacijos dabar reika
lauja Washingtono vyriausy
bės ir miestų administraci
jų tuojaus imtis reikiamų 
priemonių, kad pastoti kelią 
rasinių riaušių iškilimui ki
tose vietose. Raginama imti 
nagan penktakolonistus ir vi
sus tuos, kurie tik kuo nors 
prisideda prie rasinės neapy
kantos kurstymo.

Ketvirtadienis, Liepos 194 3

Jungtinių Tautų kariai kur nors Vidurryčiuo-se pra
tinami invazijai—jie pratinami nurdeisti parašiutais 
už priešo nugaros.

AMERIKOS GeDA
LDS organas Tiesa rašo:
“D<J ’xe įvykę rasines riau- 

e prarado gyvastį

KĄ SAKYS TALKININ
KAI KINAI?

L. Pruseika rašo Vilnyj:
“Eksplozija rasinės neapy

kantos Detroite trenkė lyg 
perkūnas į Amerikos demo
kratiją.
“Hitleris ir Hirohito negali 

mus sumušti kovos lauke. Vi
sa jų, viltis sukurstyt Ameri

koj tautą prieš tautą, rasę 
prieš rasę..

“Majoras George Eliot pri
mena Hitlerio pasakytus žo
džius: “Mes turime naujos 
rūšies ginklus... Mums vi
sai nesunku pradėt Amerikoj 
riaušes ir sukilimus. . . atsi
ras žmonių, kurie mums pa
dės. Jiems nereikės nei mo
kėti.” L

r <

“Yra pabludusių žmonių, 
kurie kelia gvoltą prieš neg
rus, prieš žydus, prieš mek
sikiečius, kiti vėl prieš atei
vius, kiti prieš katalikus. Vi
si tie išsigimėliai bliauja 
prieš raudonuosius.

“Tai hitlerinė technika nuo 
pradžios iki galo. Tamę pa- 
bludime didžiausias pavojus. 
O kaip su Lewis’o streikų 
politika? Ne veltui jį kelia 
į padanges Berlyne, ir Tokio 
ir Romoj.

“Nereikia per pirštus žiū
rėti į tą pavojų. Jis yra di
delis, grąsinantis.

“Garsioji rašytoja Pearl 
Buck, ištikima draugė spal
vuotų tautų, mušė preziden
tui Rooseveltui telegramą. 
Ji sako, kad Federalis Inves- 
tigacijų Biuras turi imties 
darbo.

“Ji primena: ką sakys mū
sų talkininkai kinai, sužino
ję apie tas pasibaisėtinas 
riaušes prieš negrus. Ką sa
kys Meksika apie diskrimi
naciją prieš meksikiečius?”

Taip, ką pasakys meksi
kiečiai su chiniečiais? Bet 
ne tik tų tautų žmonės ga
li ir turi teisę mums stip
riai pasakyti, — yra visa 
eilė kitų tautų, iš kurių 
mes prašome pagalbos prie
šui sumušti.

Mes didžiuojamės galėsią 
pasaulyj įsteigti puikiausią 
santvarką, bet žmonės ma
to, kad mes patys ne taip jau 
pavyzdingai gyvename na
mie, — kaip tuomet mes ga
lime jiems siūlytis su Atlan
to Čarteriu?

Daug kas būtų galima pa
sakyti dėl pastarųjų kai ku
rių įvykių mūsų šalyje. Bet 
šiais klausimais mažiau 
reikėtų kalbėti, o daugiau 
veikti — veikti prieš tuos 
nenaudėlius, kurie tiesiogi- , 
niai ar netiesioginiai gelb
sti fašistinei Ašiai!

Literatūros Draugijos 
Nariams, Kuojoms ir

Veikėjams
Draugės ir Draugai:

Paskutiniam savo susirinkime Draugijos Centralinis 
Komitetas gana plačiai svarstė narių stovį ir duoklių 
mokėjimo reikalą. Pasirodė, kad šiemet, nepaisant visų 
pastangų iš centro, dar nepavyks išpildyti Draugijos 
konstituciją ir išrinkti duokles iš visų narių iki liepos 1 
dienos. Tad Komitetas įpareigoja Centro Valdybą, jeigu 
pasirodytų reikalas, pratęsti duoklių mokėjimo laikotar
pį dar trimis mėnesiais. Tai mes dabar taip ir padarome: 
duoklių mokėjimo laikotarpį pratęsiame iki spalių 1 die- * 
nos. Tai reiškia, kad nariai, kurie tebėra nemokėję duok
lių už šiuos (1943) metus, bet pasimokęs bėgyje šių tri
jų mėnesių, pasiliks geram stovyje su visomis Draugijos 
teisėmis ir privilegijomis.

Iš sykio mes buvome manę, kad gal šiemet nebereikės 1 
apsilenkti su konstitucijos reikalavimu ir ilginti duoklių K 
pasimokėjimo laikotarpį. Dėjome visas pastangas, pa
naudojome visus agitacijos būdus sužadinimui narių, 
kuopų ir veikėjų tuomi svarbiu organizaciniu reikalu. 
Tačiau turime prisipažinti^ kad tikslo pilnai nepasiekė
me. Vis dar turime šimtus narių,1 kurie tebėra nepaši-' * 
mokėję duoklių. Vieni atsilikę su duoklėmis todėl, kad 
patys apsileidę, mažai tesirūpina organizacija, kiti dėl 
to, kad kuopos neveikia, kaip turėtų veikti: nelaiko re- 
guliariškai susirinkimų, nepasiekia savo narių su para
ginimu duokles pasimokėti ir taip • toliau.

Kaip ten nebūtų, griežtai prisilaikant Draugijos kons
titucijos reikalavimo, kad kiekvienas narys privalo pasi
mokėti duokles iki liepos 1 dienos, šimtai narių pasiliktų 
už organizacijos sienų. Mes manome, jog tai būtų didelė 
skriauda organizacijai.

Dabar dar kartą nuoširdžiausiai raginame visus na
rius, užsilikusius su duoklėmis, pasinaudoti šiuomi valdy
bos patvarkymu, tuojau pasimokėt savo duokles ir pasi- * 
likti gerbiamais šios kultūros Draugijos nariais. Prašo
me ir raginame kuopų valdybas ir veikėjus tuojau imtis 
už darbo. Stengkitės pasiekti visus savo kuopų narius, 
dar nemokėjusius duoklių. Paraginkite ir paprašykite 
užsimokėti.

Be to, kaip parodė daugelio kuopų gražus pavyzdis, 
labai nesunku dabar gauti Draugijai ir naujų narių. Ne
pamirškite ir tos mūsų visų svarbios pareigos. Kalbin
kime visus lietuvius stoti į Lietuvių Literatūros Drau
giją X

Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Valdyba:
A. Bimba, pirmininkas
D. M. Šolomskas, sekretorius į
Eva Mizarienė, iždininkė . I

Pakilo Laisvės Kaina
Visko brangėjimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisvės kai.ną. Su pirma diena liepos (July 1st)., 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METU $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI METU $3.75
Kanadoje ir Pietų Amerikoje:

L $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ J
Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 

po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 
kainą.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y*
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UŽ LIETUVOS LAISVE
Lietuvos Tarybų Socialistine 

Respublika 1918-1919 m.
Rašo K. ŠARMAITIS

Rusijos Spalio revoliuci
jos aidas netrukdo pasiekti 
ir Lietuvos. Nieko nepadė
jo nei apkasų grioviai, nei 
kelios eilės spygliuotų už
tvarų Rusijos - Vokietijos 
fronte. Garsas apie Rusijos 
darbo žmonių išsivadavimo 
kovą sutiko plačiausią at
garsį ir Lietuvos darbo 
žmonių sluoksmuose.

Žinias apie revoliuciją 
Rusijoj platino fronto ka
reiviai, žmonės grįžę iš Ru
sijos po Brastos taikos. 
1918 metų pavasarį ir vasa
rą, nepaisant žiauraus vo
kiečių okupacinio režimo, 
jau daugelyje Lietuvos vie- 

* tų • susikūrė nelegalios ko
munistinės organiacijos.

Karo ir vokiečių okupaci
jos plėšimų bei žiaurumų iš
vargintų Lietuvos gyvento
jų tarpe vis labiau stiprėjo 
revoliucinės nuotaikos. Dar
bo žmonės reikalavo oku
pantų pasitraukimo iš Lie
tuvos. Vis dažnėjo lietuvių 

.partizanų užpuldinėjimai 
prieš okupantus ir jų tar- 

i nūs — darbo žmonių engė
jus. Dęgė okupantų tarnų 
sodybos.

1918 m. lapkričio revoliu
cija Vokietijoj visiškai pa
kirto okupantų jėgas Lietu
voje. Okupacinis režimas 
pradėjo byrėti. Vietoj oku
pacinės valdžios organų, o 
dažnai ir greta jų, Lietuvos 
darbo žmonės, vadovauja
mi neseniai . susikūrusios 
Lietuvos komunistų įrarti-

I jos, ėmė sudarinėti savus 
revoliucinės valdžios orga
nus — tarybas, revoliuci
nius komitetus.

Kova dėl okupantų išviji
mo ir Tarybų valdžios įkū
rimo ypač sustiprėjo 1918 
m. gruodžio mėnesį. Lietu
vos komunistų partijos 
Centro^ Komiteto nutarimu, 
gruodžio antroje pusėje bu
vo įvykdytas visuotinis 
streikas visuose didesniuose 
Lietuvos miestuose. Strei
kus sekė masinės demons
tracijos. Pagrindinis strei
kų ir demonstracijų šūkis 
buvo: “Šalin okupantai iš 
Lietuvos! Tegyvuoja Tary
bų valdžia!”

Okupantai atkakliai tebe- 
sipriešino. Jie nenorėjo ge
ruoju išsikraustyti iš Lie
tuvos. Gruodžio 19 d. Pane
vėžyje įvyko komunistų va
dovaujama milžiniška Pa
nevėžio ir apylinkės darbo 
žmonių demonstracija, rei
kalavusi tarybų valdžios į- 
kūrimo, o jau kitą dieną vo
kiečių žandarai ir vokiečių 
geležinio batalijono kariai 

/ kratė Panevėžio darbinin
kus, ieškodami komunistų. 
Darbininkų išrinktų tarybų 
atstovai buvo okupantų 
persekiojami ir kituose mie
stuose. Tik okupantų 
ginkluotų būrių smurtu 
vietinei buržuazijai 1919 
m. sausio mėn. pasise
kė išvaikyti Kauno darbi
ninkų tarybą. Okupantams 
aktyviai dalyvaujant, buvo 
areštuojami ir kalinami 
darbininkai aktyvistai Kau
ne, Vilniuje ir kitose Lietu
vos vietose.

1918 m. gruodžio mėn. 
pradžioje buvo sudalyta 
Laikinoji revoliucinė darbi
ninkų ir vargingųjų valstie
čių Lietuvos vyriausybė, ku- ji ocvuvub laijuų ouvituio- 
ri išleido savo, manifestą.' tinę Respublika žlugo: tik

Vėliau — pirmajame Lietu
vos tarybų atstovų suvažia
vime buvo sudaryta Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Liaudies Komi
sarų Taryba su draugu Vin
cu Mickevičium Kapsuku 
priešaky.

Išsikovoję pirmąją Lietu
vos Tarybų Socialistinę 
Respubliką, Lietuvos darbo 
žmonės pasiekė didelius lai
mėjimus. Jie pasijuto esą 
krašto šeimininkai. Dvarų 
darbininkai paėmė savo ži
nion dvarus ir visą jų tur
tą. Lietuvoje išnyko tauti
nė priespauda, atsivėrė pla
čios galimybės kelti krašto 
ekonominę gerovę, jo tau
tinę kultūrą. Kaimo ir mie
sto varguomenė buvo atleis
ta nuo mokesčių. Kaimo 
varguomenei buvo nemoka
mai dalijami grūdai, mal
kos, iš dvarininkų ir buožių 
paimtieji galvijai ir arkliai. 
Miestų bedarbiams buvo 
atidarytos nemokamos val
gyklos. Dargi toks buržua
zinis publicistas, kaip Tu
mas - Vaižgantas, 1919 m. 
rugpiūčio 8 d. laikraštyje 
“Nepriklausomoji Lietuva” 
rašė apie Lietuvos Tarybų 
Respubliką 1919 m.: “Lietu
vos Sovdepijos respublikoj 
nebuvo pavydima nei lietu
viškumo, nei gudiškumo.... 
Pirmą kartą buvome išvy
dę tikrą pilietinę lygybę ne 
tik principe, bet ir prakti-

Jaunai Lietuvos Tarybų 
Respublikai jau nuo pirmos 
jos gyvavimo dienos ėmė 
gręsti mirtingas p avojus 
tiek iš vidahs, tiek iš už
sienių priešų. Pasinaudoję 
Vilniaus darbininkų gink
luotojo būrio daugumos iš
vedimu iš miesto, Vilniaus 
lenkų legionieriai jau 1919 
m. sausip 1 d. pakėlė maiš
tą, apsupo Vilniaus miesto 
darbininkų klubą Varnų g- 
vėje Nr 5. Įvyko atkaklus 
susišaudymas su užsibari
kadavusiais Vilniaus darbi
ninkų aktyvistais. Kada ap
suptiesiems nebeliko šovi
nių, 4 komunarai, jų tarpe 
Vilniaus darbininkų tary
bos sekretorius Šimilevi- 
čius, nusišovė, nenorėdami 
pasiduoti priešų nelaisvėn. 
Tik po kelių dienų tarybų 
valdžia Vilniuje vėl buvo at
statyta.

Toliau vis daugiau kontr
revoliucinių jėgų telkėsi 
prieš pirmąją Lietuvos Ta
rybų Respubliką. Ginklavosi 
lietuviškos buržuazijos sa
vanorių būriai Kaune ir ki
tose buržuazijos valdomose 
Lietuvos vietose. Į pagalbą 
jai ėjo iki dantų ginkluoti 
vokiečių okupantų kariniai 
daliniai. Pietuose telkėsi 
Pilsudskio legionieriai.

Jungtinės kontrrevoliuci- 
jos jėgos pradėjo smarkesnį 
puolimą jau 1919 m. balan
džio mėnesį. Balandžio 19 
d. Pilsudskio legionieriai 
užėmė Vilnių. Iš vakarų slin
ko vokiečių geležinės di
vizijos ir lietuviškosios bur
žuazijos savanorių būriai ir 
po sunkių, keletą mėnesių 
trukusių kovų, tų pat metų 
rugpiūęio mėn. tarybinė ka
riuomenė buvo išstumta iš 
Lietuvos teritorijos. Pirmo
ji Lietuvos Tarybų Socialis- 

dėka užsieninių ginkluotų 
jėgų intervencijos.

Praėjo daugiau kaip dvi
dešimt metų. Ir štai vėl Lie
tuvos Tarybų Respublikos 
laukus mindžioja vokiškųjų 
okupantų batas. Vėl sumin
ti į purvą darbo žmonių pa
siekimai antrojoje Lietuvos 
Tarybų Respublikoje, su
kurtoje 1940-41 metais. Bet 
šiandien jėgų santykis ki
toks. Už Tarybų Lietuvą 
stovi galingoji Tarybų Są
junga. Dėl Tarybų Lietuvos 
išva,davimo kaujasi su hitle
riniais galvažudžiais mili
joninė Raudonoji Armija, 
kaujasi Tarybų Sąjungos 
sąjungininkai, kaujasi visos 
Hitlerio pavergtos Europos 
tautos. Ateis diena, kai hit
lerinėms gaujoms bus su
duotas mirtingas smūgis, 
kai vokiškieji grobikai bus 
išvyti iš tarybinės šalies 
ir Lietuvoje vėl suplevėsuos 
raudonosios socializmo vė
liavos.
1942. X. 26.

Žinios iš Lietuvos
Kaip Gyvena Vokietijoj 

Išvežtieji Lietuviai?
Okupantų radijas laiks 

nuo laiko skelbia neva pa
čių išvežtųjų lietuvių rašy
tus laiškus savo giminėms. 
Tuose “laiškuose” išvežtieji 
garbina hitlerinę vergiją ir 
kviečia ir kitus važiuoti vo
kiškiems dvarininkams ir 
fabrikantams vergauti. To
kių “laiškų” ypač pagausė
ja, kai prasideda kampani
ja už naujos darbo prievo
lės atlikti “savanorių” par
tijos išvežimą -'Vokietijon. 
Iš tikrųjų gi tie “laiškai” 
yra pačių hitlerininkų su
kuriami lietuviams mulkin
ti, kad galėtų prisivilioti 
sau daugiau vergų. Nese
niai Vokietijoj lankėsi lie
tuviškų fašistų delegacija. 
Kada, jai sugrįžus, vieno 
laikraščio korespondentas 
pasiteiravo, kaip Vokietijoj 
gyvena išvežti darbo prie
volei atlikti lietuviai, dele
gacijos atstovas pareiškė: 
“Jie, matyt, gerai gyvena. 
Aš sprendžiu tai teoretiš
kai, nes dirbančių lietuvių 
neturėjau galimybės ma
tyti.” Išeina, kad hitlerinin
kai dargi savo tarnams bi
jojo parodyti vergaujančius 
lietuvius. ■ i 1

Nėra Nei Mašinų, Nei 
Geležies

Okupantai Lietuvoje lei
džiamuose laikraštpalai- 
kiuose rašo, kad 1942 m. 
Lietuvoje “buvo gauta taip 
maža mašinų ir įrankių, jog 
tik labai maža dalis valstie
čių, norėjusių' tų mašinų ir 
įrankių įsigyti, galėjo jų 
gauti. Trūkstant geležies 
sunku buvo jas ir atremon
tuoti... Galima numatyti, 
kad ateinančiame pavasary 
ir vasarą nebus lengviau su 
mašinomis ir įrankiais”. 
Okupantai pataria Lietuvos 
valstiečiams pasiieškoti ge
ležies savo ūkiuose ir ja su
remontuoti darbo įrankius 
ir mašinas. Žinoma, hitleri
niai plėšikai ir neužsimena, 
kad jie dar 1941-42 m. žie
mą išlupinėjo visiems durų 
rankenas ir langų kabliu
kus, bažnyčių varpus ir vi
sokius kitus metalinius 
daiktus.

Gaudami pėdę neužmirškite b 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Fašistiniame Žvėryne
Buvusis seniau Berlynas 
virto Hitlerio žvėrynu.
Kažkada ten buvę žmonės 
tapo žvėrys ir beždžionės.
Po žvėryno gatves rangos 
Adolfas Orangutangas.
Paskui jį kaip kalnas ritas 
Hermanas Hemafroditas.
Kožną žvėrį, kožną sieną 
uosto Himleris Hi j iena.
O visiems nėra pakajaus 
nuo Gebelso Papūga j aus.
Visa ši ruda gaujelė 
negirdėtą triukšmą kelia.
Ir Europos visą sritį 
ruošias džiunglėm padaryti.
Kur seniau kultūros būta, 
ten prileisti ruošias sriutų. 
Viską drasko, viską darko.
žodžiu, kuria, “naują

. tvarką.”
Likusius Eūropos žmones 
skubiai verčia į beždžiones. 
Kas nenori virst geruoju, 
tiems tuoj galvas nukapoja.
Bet gi vieną gražų rytą 
Gebelsas paspringęs krito.
Rėkė apie Satlingradą 
ir staiga neteko žado.
Pasirodė, prie to miesto 
žvėris ėmė ragan riesti.
Čia Armija Raudonoji 
juos tartum pirty vanoja.
O prie Rževo fricai rėkia, 
kad jie žemės nebesiekia, 
kad atkirto rusai kelią 
ir maždaug “į dangų kelia.”
Hitleriniai generolai 
palei Doną griaužia kuolą.
Kuolą griaužia, sniegą ėda 
ir atgal nuo Dono rieda.
Kas be galvos, kas be kojos 
greičiau pasitraukt 

storoj as.
Liejasi žvėryno kraujas.
Rėkia hitlerinės gaujos:
“Herman, Herman duok 

lėktuvų!
Be lėktuvų mes pražuvę!
Adolf hilfe! Ach mein gott!
Rusai baigia mus užtvoti”
Adolfas piktai mauroja.
Gebelsas kaip šuva loja.
O visokios nacių žvynės 
Kelia paniką žvėryne.
Ir piktumas visas puola 
ant fašistų generolų.
Ant tų generolų sprando 
kirvį Himleris galanda.
Adolfas jau nusiminęs 
ieško Romelio žvėryne.
O anglai jį dykumoje 
baigia nusodint nuo kojų.
Viename gurbe žvėryne 
sėdi žiurkė Mussolini.
Niekas ja nebsidomėja....
Sėdi ji ir utinėjas.
Antoneskus, Hortis, Tuką 
bei kitoki mašaliukai 
zirzia virš žvėryno balos 
ir su varlėm mintim dalos.
O ateis tokia adyna, 
kai bus baigta su žvėrynu.
Žvėrių kailius išdžiovysim 
ir muziejuj pastatysim.

Jonas Kriauna.

Wake Up, Americans!
WakC WP< AntArU 

canal

mwM Make America’s 
answer roar out 

Jp over the world.
Every citizen must

back the United States Armj 
and Navy to victory—back the* ' 
with work and money. v

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET,

States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy

! < .

i \ „4

Meile Tėvynei
PETRAS

Raudonosios Armijos lie
tuviško korpuso artilerijos 
pulko vyresnysis seržantas 
Algirdas su savo pulku sto
vėjo Varėnos poligone. Pra
sidėjo karas. Gaisrais ir la
vonais nusbiaudamas Lietu
vos pasienį, vokiškasis žvė
ris veržėsi tolyn. Karo va
dovybė Giedraičiui pavedė 
svarbų ir atsakingą uždavi
nį: išgelbėti iš ugnies lini
jos artilerijos pulko sviedi
nius. Giedraitis išklausė į- 
sakymo. \ Kartu su savo 
draugais jie kibo į darbą. 
Sprogstamą medžiagą rei
kėjo gabenti po nuolatiniais 
vokiečių aviacijos puoli
mais. Kiekvieną sunkią ir 
pavojingą valandą, kai kai 
kurie jo draugai įpuldavo į 
neviltį, Giedraitis, didelis 
išdaigininkas, užtraukda

vo: “Kas bus, kas nebus, o 
žemaitis nepražus.”

Tolimą kelią — nuo Va
rėnos poligono iki Dorogo- 
bužo, , Smolensko srityje, 
Giedraitis sėkmingai nuga
lėjo visą kelionės sunkumą, 
visai nesirūpindamas savi
mi, daug kur statęs save į 
mirtiną pavojų, kad tik lik
tų išgelbėtas brangus kro
vinys.

Bet tai buvo tik Algirdo 
narsiųjų žygių tėvynės kare 
pradžia. Savo noru jis stojo 
į garsiąją 1-ją Maskvos 
Proletarinę Diviziją. Jis 
kaujasi tos divizijos pačio
se pirmose eilėse sunkiau
siais karo momentais. Jel-

Širdingai Kviečiame j 
Laisvės Pikniką

šį sekmadienį, liepos-July 4 d. įvyks jūsų dienraščio didysis 
piknikas. Jis bus Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth 
lives., Maspeth, L. L, N. Y. Tai didžiojo New Yorko apylinkės 
lietuvių iškilmė — didysis sąskridis.

Aišku, jog šiame piknike dalyvaus visi dienraščio Laisvės 
skaitytojai, visi bendradarbiai ir rėmėjai. Tačiau reikia pasidar-, 
buoti, kad mūsų piknike būtų kuo daugiausia ir tų žmonių, kurie 
dar nėra nuolatiniais Laisvės skaitytojais.

Rengdamiesi į pikniką pasikvieskime savo kaimynus ir tuos 
draugus, su kuriais dirbame vienoje dirbtuvėje. Atsiveskime 

, juos į Laisvės pikniką liepos 4-tą dieną, arčiau ir glaudžiau vie
ni su kitais susidraugaukime. Įvairių religinių ir politinių įsiti
kinimų, demokratiniai nusiteikę žmonės yra širdingai kviečiami 
į Laisvės pikniką.

Dabar dienraštis Laisvė yra užpultas f asistuojančių gaiva
lų. Yra užvesta prieš Laisvę byla už tai, kad Laisvėje buvo iš
spausdintas raštas apie asmenis, kurie skleidžia hitlerinę propa
gandą Amerikoje. Aišku, bylinėjimasis daro didelius kaštus. 
Tuom lietuviškieji pro-naciai nori finansiniai suvarginti Laisvę.

Dalyvaudami šiame piknike padėsite Laisvei apsiginti nuo 
užpuolikų, čia pasimatysite su daugeliu savo draugų ir pažįsta
mų; čia įsigysite gražių naujų pažinčių. Taipgi girdėsite gražių 
dainų, kurias sudainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., Pir
myn Choras iš Great Neck, N. Y. ir vietinis Aido Choras.

Prašome įsiiėmyti, jog dienraščio Laisvės piknikus bus lie
pos 4-tą d. — July 4th, Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Mas
peth Avės., Maspeth, L. I., N. Y. šauni Antano Pavidžio orkes
trą gros šokiams. Piknikas prasidės 1 vai. dieną; muzika nuo 4 
vai. po pietų; programa 6 v. v.

(6) BROOKLYN, N, Y.

CVIRKA
nia — Jarcevas — vietos, 
kuriose Raudonoji Armija 
daužė vokiečius, ir kur pra
ėjo Giedraitis, visuomet 
linksmas, visuomet tvirtas 
dvasia. Ir vėl, kai pačiais 
sunkiausiais kautynių mo
mentais tarsi jau susvyruo
davo daugelis drąsuolių, Al
girdas krintančių priešo 
sviedinių triukšme sušuk
davo: “Ei, ei! Kas bus, kas 
nebus, o žemaitis nepra
žus.” Giedraičio kovos 
draugai — rusai, ukrainie
čiai, baltarusiai, uzbekai, 
nustebę jo klausdavo, ką tai 
reiškiąs jo šūkis. Giedrai
tis, nusišypsojęs, atsakyda
vo: “Tai užkeikimas prieš 
vokiečius.” O kai draugai 
jo paklausdavo, nejaugi jis 
tiki prietarais, Giedraitis 
atsakydavo: “Tai ne prieta
ras. Tai senas, lietuviškas 
šūkis... Man jis jau ne kar
tą padėjo.”

Algirdo drąsa ir pasi
šventimas tėvynei, buvo ka
ro vadovybės tuojau paste
bėti. 'Patys sumaniausi, pa
tys narsiausi ir patikimiau
si kovotojai tegali patekti į 
žvalgų 'komandas. Ir Gied
raitis buvo paskirtas žvalgų 
komandos vado pavaduoto
ju. Tai buvo 1942 m. sau
sio 18 d. Vokiečiai styro nuo 
smarkių šalčių, jie drebėjo 
savo erzac drabužiuose nuo 
žvarbių Rusijos vėjų, bet 
labiausiai nuo skaudžių 
smūgių, kuriuos smogė 
Raudonoji Armija, ginda-

fre&as Puslapis

ma okupantus nuo Mask
vos*

Narofominsko iniože Gie
draičiui su dviem kitais 
žvalgais lietuviais buvo pa
vestas eilinis uždavinys: 
prasiskverbti giliai į priešo 
užnugarį. Vykdydami šį už
davinį, visi trys draugai, 
arba kaip Giedraitis juo
kaudamas savo trejukę pra
minė “trimis grenadieriais”, 
prislinko prie štabo. Drą
suolius pastebėjo vokiečių 
automatininkai. Tačiau Gie
draitis ne iš tokių, kurie 
leistų veltui laiką įsižiūrėję 
į žvėrį: jis pirmas su drau
gais sviedė granatas. Žemė
je išsitiesė keturi vokiečiai. 
Iš namų, kuriuose buvo į- 
rengtas priešo štabas, išbė
go vokiečių karininkas su 
pistoletu rankoje. Giedrai
tis vienu šuoliu atsidūrė 
prie karininko ir paleido į 
jį šūvius.

Nepaisant sukilusio ant 
kojų viso vokiečių garnizo
no. Giedraitis draugus išve
dė. Plačiai nuskambėjo gar
sas apie lietuvio komjau
nuolio žygį, ir štai I-sios 
Proletarinės Divizijos laik
rašty pasirodė Giedraičio 
pavardė. Politinis vadovas 
Burikas savo straipsny 
“Mūsų žvalgas” plačiai ap
rašė Giedraičio nuveiktą 
darbą. Perskaitęs straipsnį, 
kaip visuomet linksmai nu
siteikęs Giedraitis tarė :“Et, 
kad būtų čia smulkiom rai
delėm prirašęs tas draugas 
Burinas “kas bus, kas ne 
bus, o žemaitis nepražus” 
— būtų išėjęs visai auksinis 
straipsnelis.”

(Tąsa 5-me pusi.)
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Jis vis dažniau prisimindavo šį Ateksa- 
Šą, ir kartą, atėjęs į krautuvę, susirūpi
nęs, rūstus, paskelbė pardavėjui:

— Aleksandra Vasiljevas čia, mieste, 
vakar atvyko! Ieškojau, ieškojau jo — 
neradau. Slepiasi! Pasėdėsiu, ar neužeis 
jis čia...

Pardavėjas šiurkščiai atsiliepė:.
— Aš nieko nežinau !
Linkterėjęs galvą, senelis pasakė:
— Taip ir išeina: tau visi žmonės — 

pirkėjai ir pardavėjai, o kitokių nėra! 
Pavaišink arbatėle.

Kai aš atnešiau virinto vandens, krau
tuvėje radau svečių: senelis Lukijonas 
linksmai šypsojosi, o už durų, tamsiame 
kampelyje, sėdėjo naujas žmogus, šiltai 
apsivilkęs, apsiavęs vailokais, susijuosęs 
žalia juosta, su kepure, užslinkusią ant 
ančiakių. Jo veidas buvo nežymus, jis 
atrodė tyliu, kukliu, buvo panašus į par
davėją, neseniai netekusį vietos ir labai 
dėlei to nusiminusį.

Petras, nežiūrėdamas į jo pusę, kaž
ką kalbėjo, rūsčiai ir įtikinamai, o jis 
mėšlungišku dešinės rankos judėsiu vis 
judino kepurę: pakelia ranką, lyg norė
damas persižegnoti, ir stuktelėja kepu
rę aukštyn, paskui — dar ir dar, o nu
stūmęs ją beveik ligi pakaušio, vėl mau
kia ligi ančiakių. šitas mėšlungiškas 
gestas privertė mane atsiminti kvailutį 
Igošą — “mirtis kišenėje”.

— Plauko drumsčioje mūsų upėje vi
sokios vėgėlės ir dar labiau drumsčia 
vandenį, — kalbėjo Petras Vasiljevas.

Žmogus, panašus į pardavėją, tyliai 
ir ramiai paklausė:

—Čia tu — apie mane, ar ką?
— Na, kad ir apie tave...
Tada žmogus dar paklausė, tyliai, bet 

labai širdingai:
— Na, o apie save ką tu pasakysi, 

žmogau?
— Apie save aš tiktai Dievui tepasa

kysiu — čia. mano dalykas...
— Ne, žmogau, ir mano taipogi, — at

sakė tas, iškilmingai ir stipriai. — Ne- 
gręžk savo veido nuo tiesos, neapsimesk 
neregėliu, nes tai yra didžiausia nuodė
mė prieš Dievą ir žmones!

Man patiko, kad jis vadino Petrą Va
siljevą žmogumi, ir mane jaudino jo ty
lus, iškilmingas balsas. Jis kalbėjo taip, 
kaip geri popai skaito “Viešpatie, mano 
gyvenimo Valdove”, ir vis lenkėsi į prie
kį, slysdamas nuo kėdės, mostikuodamas 
ranka prieš savo veidą...

— Neteisk manęs, aš ne murzinesnis 
už tave...

— Jau užvirė virtuvas, jau prunkščia, 
— ištarė senis su panieką ir, nepaisyda
mas ano žodžių, tęsė:

— Vienas Dievas težino, kas labiau

. drumsčia šventosios Dvasios šaltinius, o 
gal tai jūsų nuodėmė; jūs — knygi
niai, popieriniai žmonės, o aš — ne kny- 

: ginis, ne popierinis^ aš — paprastas, gy
vas žmogus...

— Pažįstu aš tavo paprastumą, pa
kankamai esu girdėjęs!

— Tai jūs klaidinate žmones, jūs lau
žote tiesias mintis, jūs, rašto mokytieji 

1 ir fariziejai... Aš — ką kalbu, pasakyk?
— Erezijas! — atsakė Petras Vasilje

vas, o tas žmogus, laikydamas delną 
prieš savo veidą, lyg ir skaitydamas iš to 
delno, karštai kalbėjo:

— Jūs manote: pervarę žmones iš vie
no tvarto į kitą, — geriau jiems padary
site ! O aš sakau — ne ! Aš sakau —- išsi
laisvink, žmogau! Kam tau namai, pati 
ir visa kita? Kas tai prieš Viešpatį? At
sipalaiduok, žmogau, nuo visko, dėlei ko 
žmonės muša ir piauna vienas kitą,— 
nuo aukso, sidabro ir visokio turto, nes 
viskas sudulęs! Ne žemės laukuose dū
šios išganymas, o rojaus kloniuose! At
sipalaiduokite nuo visa ko, sakau aš, su
traukykite visus raiščius, virves, suar- 
cfykite šio pasaulio tinklus, nes tai — 
Antikristo rezginys.... Aš einu tiesiu ke
liu, neveidmainiaudamas, tamsaus pasau
lio nepripažįstu....

— O duoną, vandenį, drabužius — pri
pažįsti ? Tai juk, kaip matai, žemiški da
lykai, — pasakė senis, norėdamas aną 
įgelti.

Bet ir šie žodžiai nepalietė Aleksand
ro, jis tęsė dar nuoširdžiau, ir nors jo 
balsas skambėjo negarsiai, atrodė, lyg 
jis trimituotų variniu trimitu.

— Kas brangu tau, žmogau? Vienas 
Dievas tebrangus; stokis prieš Jį, — šva
rus nuo visa ko, sutraukyk tavo dūšią 
varžančius žemiškus raiščius, ir pamatys 
Viešpats: tu — vienas, Jis — Vienas! 
Taip prisiartinti prie Viešpaties, čia— 
vienintelis kelias pas Jį! Štai kame nu
rodytas išganymas — tėvą, motiną, nu
rodytą, pamesk, viską pamesk ir net akį,, 
tave gundančią — išlupk! Dėlei Dievo 
sunaikink save daiktuose ir išsaugok 

Dvasioje, ir suliepsnos tavo dūšia per 
amžių amžius...

— Kad tu kur prasmegtum, — pasakė 
Petras, atsistodamas. — Aš maniau, kad 
tu per šiuos metus būsi įgijęs proto, o čia 
su tavim dar blogiau...

Senis, sverduliuodamas, išėjo iš krau
tuvės į terasą; tuo susirūpino Alek
sandras ir, nustebęs, paskubomis pa
klausė :

— Išeini? O... kaip gi?
Bet malonusis Lūki jonas, raminančiai 

mirktelėjęs, prabilo:
— Niekis... niekis...

(Bus daugiau)

Povilas ir Aldona Alek
nai Gyvena Labai

' Aukštai
Baigiantis mūsų su Lazaus

ku vakacijoms, nusitarėm ap
lankyti savo gerus draugus, 
Povilą ir Aldoną Aleknius. Nu
tarimas įvykdytas: tuoj aus į 
subvę ir jau Times Square; 
įlipam Dixie Hotel į skiepą, 
gaunam busą ir važiuojam; 
bet pakol iš to skiepo išva
žiavom, jautėmės,, kad esam 
“Turkish Bath;” jau stores
nėm ir išlepusiom poniom to 
buvo perdaug —< jos zurzėjo, 
kad toliau taip neatlaikysią, 
bet išvažiavus į atvirą lauką, 
važiavimas pasidarė smagus, 
nors kuo ne pusė keleivių va
žiavome stati, kimštinas bu- 
sas; didžiuma jų važiavo į 
White Sulphur Springs vasaro
ti ar vakacijas praleisti, šiuo 
tarpu laukuose gamta visur 
graži, tačiau atvažiavus į 
miestelį Liberty, ir važiuojant 
pro tas apylinkes, rodosi, kad 
tai sėdi teatre ir tą viską ma
tai tik filmoje, vienok tai ne 
filmą; tuos pasakiškai didelius 
žalius kalnus ir milžiniškai di
deles klonis matai savo locno- 
mis akimis.

Iš Liberty miestelio į White 
Sulphur Springs veža kitas bu- 
sas — vietinis, arba taksikai. 
čia apie White Sulphur gyve
na keletas lietuvių — tarp jų 
ir Aleknai; jų ūkė randasi ant 
labai aukšto kalno, iš kur ga
lima matyti po desėtką mylių 
aplink. Aldona ir Povilas yra 
jauni ir nauji farmeriai, ta- 
čiaus savo darbštumu ir suma-

čiavomės vieną dieną; po to 
Aleknai įsisodinę į automobi
lį apvežė mus apie tą apylin
kę; teko matyti tos garsiosios 
White Sulphur Springs Sana
torijos, kurios tik marguoja 
aukštomis pakalnėmis; sako* 
ma, kad jos šiuo tarpu didžiu
moj tuščios, nes valdžia no
rinti porimti iš kompanijų ir 
patalpinti kare sužeistus ka
reivius, ir panašiai. Pirmiau 
šiose sanatorijose tik turčiai 
gydydavosi savo /ligas, džio
vas, o kiti, veikiausiai, tik įsi
vaizduodavo, kad sergą, šiaip 
laiką praleisdavo gražiuose 
žaliuose kalnuose.

Palydėdamas mus, Alekna 
padavė pluoštą pinigų ir pa
reiškė: “štai 6 doleriai, per
duokite Laisvei už prenumera
tą, o čia pora dolerių, tai bus 
Laisvės apsigynimui nuo ne
prietelių, kurie nekaltai ją 
traukia į teismą; taipgi per
duokite gerus linkėjimus lais- 
viečiams, ir jeigu kurie norė
tų pagerti šviežio pieno ir pa
kvėpuoti aukštų kalnų tyru 
oru — lai atvažiuoja pas 
mus.”

Tai šitaip mes atsisveikinę 
Aleknus vėl traukėme į dū
muose paskendusį New Yorką.

Aleknų antrašas yra toks: 
P. Alekna, 
Highview Rd.
White Sulphur Springs, 
N. Y.

Petras.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 2 d., 7 v. vak. 
Draugai, kaip žinote, vasaros šilu
mai užėjus, susirinkimai tapo pa-

Montello, Mass.
Mirimai ir Kitos Naujienos
Birželio 4 dieną palaidotas 

Alekas Mazgelis, apie 50 me
tų amžiaus. Buvo pavienis, 
prigulėjo prie trijų pašalpinių 
draugysčių. Nors darbininkiš
kame judėjime nedalyvavo, 
bet jam nebuvo ir priešingas. 
Gyveno tvarkiai, turėjo daug 
draugų. Į kapus palydėjo apie 
40 automobilių, palaidotas 
laisvai miesto kapuose. Paliko 
nuliūdime brolį, gal ir dau
giau giminių.

Jau pradėjo imti i armiją 
ženotus, kurie neturi šeimų. 
Jau keli ir lietuviai pašaukti, 
tarpe jų, išėjo Laisvės skaity
tojų ir taip pažįstamų ir or
ganizacijų darbščių narių.. Pa
šauktas Albinas Potsius, Juo
zo ir Marijonos Pocių sūnus, 
paliko nesmagią jauną žmoną. 
Linkėtina jam laimės Dėdės 
Šamo tarnyboj.

Neseniai mirė Šimkus. Ma
žai kam buvo žinomas, mažai 
su kuriuo kalbėdavo. Geriau
siai jį žinojo tie, kurie pe
čiaus pakūrimui norėjo gauti 
sugadintų kurpalių, jis tame 
daugiausiai pagelbėdavo.

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.

Ketvirtadienisj) ’Jepos 1,

pr“ APSVAIGELIU LAIME
(Tąsa)

“O tuomet mes vėl valdysim 
Brangią Lietuvos žemelę, 
Ir Smetoną užtupdysim: 
Lai jis engia tą kumelę.
“Jis ją moka pažeboti, 
Jos naravą gerai žino.
Jisai moka ant jos joti — 
Tai kiekvienas pripažino.
“Laimingi būsim berniukai: 
Priegloboje smetoninė j-, 
Prineš laisvės mum garniukai 
Taip, kaip brogutės alinėj.
“Tiek sau gero padarysim, 
Kad ir vėl mes laisvi būsim, 
Nes mes vaiską sudarysim 
Ir į Lietuvą pasiūsim,
“Kad tas vaiskas mums padėtų 
Ir vėl užtupdyt Smetoną, 
Ir kad lietuvis galėtų 
Jausti locną savo poną.”

Sapnai ir tikrybė 
Smetoniniai taip sapnuoja, 
To jie trokšta, reikalauja, 
Šaukia, rėkia, taip planuoja, 
Bet jų alasą skalauja
Naujos bangos kito vėjo 
Ir nauji takai žmonijos, 
Nes praeitis nugarmėjo 
Ateities lietnaciai bijos...
Jie be galo nusiminę;
Pila vandeni į rėtį, 
Kai Lietuvą smetoninę 
Dar vis tikisi turėti.

Kuomet graudžius verksmus 
varo,

Kuomet aušina sau burnas — 
Bet jau nėr Smetonos dvaro— 
Nuneš margis jū naktūrnas.

| pakalnę...
Iš lietnaciško baražo
Kaip kas spalvą jau pakeičia: 
Tūli iš jų nusidažo, 
O kiti net nusišveičia,

Ir čia pat lietnacius peikia,
Kad tie galvas jiem apsuko, 
O dabar jau kitaip veikia: 
Nuo smaliorių — nusisuko,

Nes pamatė, kad tie ponai 
Į kibiąkles žmones veda, 
O jų mokslas taip, kaip 

monai:
Vien tik naciams kraitį deda.

Kaip daug jie kakariekojo, 
Kiek tik jųjų stemplės nešė, 
Ir sau garsiai pasakojo 
Tai, “kaip prūsas ruskį 

pešė.”
Bet iš didelio vermahto 
Pasidarė vien tik sorkės, 
Taip, kaip iš lietnacių akto— 
Vien tik kaulai liko torkės.

Jie vis laukė ligišiolei 
Mūs tėvynei nacių laimės, 
Bet kaip trupa frico moliai, 
Tai šiems tenka apsčiai 

baimes.

-..J

v Su gegužės ’ 
sidėjo pikniku 
vių Tautiška 
Nors iš kitų » 
ri prieteliai ĮJ 
ja iš priežaTt 
susisiekimo, kį 
tai visi turi p 
niai daugiau h 
negali toli išf, 
Tautinio Nar| | 
met daugiau

80 diena ;pra- 
I sezonas Lietu- 
*Namo Parke, 

nijų mūsų, ge- 
.r neatvažiuo- 
paduiikėjusio 

c kas rengia, 
no, nes vieti- 
ko parką, nes 
iuoti. Lietuvių 
Draugovė šie- 

padarė pelno,
kaip kitais mestais.

Žolynas.

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

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6181

Dabar tas jų “geradėjas” 
Savo prižadų nepildo, 
Mat, papūtė kitas vejas: 
Nacių saulė ne taip šildo.

Vai negeros žinios plaukia 
Iš “išlaisvintos tėvynės”; 
“Mirtis niekšams” liaudis 

šaukia — 
“Laisvintojai” — bailiai 

gynės.
Yra baisu be vermahto,
Nes jo burbulas jau sprogo, 
Išsikraustė' jie iš takto, 
Dėl įvykio tokio blogo.
Ir taip smenga jų saulutė, 
“Šilumėlė” jau paseno, 
Džiūsta naciška balutė, 
Kur “fišelės” tos gyveno.
Sklaidosi sapnai fašizmo, 
Jų svaigalai išgaruoja, 
O iš nacių katekizmo 
Tikroji pekla žėruoja.

III 
Popiežiaus Viešpatystėj

Po tam aš ir vėl girdėjau: 
Lyg kas bliovė, lyg kas 

mykė,
Net liežuvį pasidėjau — 
Balsai šitaip gaudė, klykė:

“Aukaukit, parapijonai: 
Pinigai yr’ reikalingi...
Jum tik grašiai, o mums 

bonai —
Nepasilikit skolingi.” 

(Bus daugiau)

humu jau pralenkę kai ku
riuos kitus senus farmerius; 
pas juos atvažiavus galima 
gauti tikrai lietuvišku stilium 
pagamintų sūrių, šviežio pie
no, daržovių ir bendrai visko, 
ko paprastai pas farmerius 
galima rasti;, jie turi kelioliką 
gražiai paruoštų kambarių va
sarotojams arba šiaip sve
čiams.

Mes su Lazausku ten sve-
................ . -'■■I I ■ I'■ I —■ - ................. I ■

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai :

Didysis

PIKNIKAS
įvyks Sekmadieni

liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

j; šiemet

LAISVES PIKNIKAS
Bus Didžiausias Lietuvių :

: piknikas Naujoje Anglijoje i 

Keistučio Parke 
Oakland Grove

: EAST DEDHAM, MASS. į
: Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainą
į programa l;i

keisti iš sekmadienių į penktadie
nius. Vasaros metu, susirinkimą! 
įvyks kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienio vakare. Malonėkite 
būti šiame susirinkime, nes turėsi
me labai svarbių reikalų, kurie tu
ri būti atlikti. — V. Zelin. (153-155)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp.. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks liepos 2 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad viįos būtinai 
turime dalyvauti, aptarti svarbius 
reikalus. — M. Kulbienė. (153-155)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 2 d., 7‘30 vai., penktadienio 
vakare. Liet. Taut. Namo salėje. Vi
si nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbių • reikalų aptarti. Ku
rie dar neužsimokėjbte duoklių, 
prašome tuoj užsimokėti, taipgi 
atsiimkite vėlesnės laidos knygas.— 
G. Shimaitis, fin. rast. (153-155)

ELIZABETH, N. J.
Atydai Elizabetho ir apylinkės 

mezgėjoms. Šį sekmadienį, 4 d. lie
pos neįvyks susirinkimas. Pripuola 
šventė, nekurios draugės išvažiuos 
iš miesto, todėl atidedame iki se
kančio menesio. Sekr. (154-156)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 5 d. liepos, Liaudies Na
me, 8th ir Fairmount Ave., 8 v. v. 
Draugai kviečiami dalyvauti, nes 
bus išduodamos knygos šių metų 
užsimokėjusiems nariams. Taipgi 
yra 1944 Centro Komiteto Nomina
cijos blankos prisiųstos, ir kiti svar
būs reikalai reikia aptarti. — J. B., 
sekr. (154-156)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 4 d., 1 vai. dieną. 
YMH A salėje, Ferry ir Walnut. gat. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Evelyn Farion, sekr.

(154-156)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 4 d. liepos, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, malonėki
te būt susirinkime nors laike šven
tės ir šilumos, vienok reikia pasi
tart bėgančiais reikalais. — V. K. 
sekr. (154-156)

EASTON, PA.
ALDLD’ 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį.'liepos 4 d.; 2:30 vai. d. 
YMHA salėje, Ferry įr Walnut Sts. 
Prašome dalyvauti. Sekr. (154-156)

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

vitaminų: A, D, C, B-l, B*6, G. Ek Biotin; Calcium, Phosphorus, Iodine; 
Iron, ir Food' Copper. • , • •

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi lier- 
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 tokiuf būdu duoda progą opai gyti

5. 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 netaalonu* 
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAI* HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

_ .----------------

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
U i ė j i mai gru
pėm*. Nedėhomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vSlaL

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
adfosas

Ateikite pasimatyti su GI vials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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CHICAGOS ŽINIOS
Lietos Sutrukdė “Vilnies” 

Pikniką 
Dienraščio Direkcija Skubiai 

j Liepos 4-tą
Užpereitą sekmadienį iki tri

jų popiet lijo Justice Park, Ill., 
kur buvo dienraščio “Vilnies” 
piknikas. Tas sutrukdė žmo
nėms atvažiuoti ir visiem pro
gramos dalyviams. Tokiam ne
palankiam orui esant, dienraš
čio direkcija skubiai pasitarė 
ir nukėlė pikniką į liepos ket
virtą. Tad Nepriklausomybės 
Paskelbimo dienoj da/bar įvyks 
dienraščio piknikas tam pa
čiam darže — Justice Park, 
Archer ir Kean Avė.

Taipgi liko atidėtas progra
mos vykinimas.

Mėsa Pigesnė, bet Jos Paruo
šimas Nupuolė

Kainų Administracijai nuo 
pereito pirmadienio įvedus ant 
jautienos 10 nuošimčių suma
žinimą, jautienos visai mažai 
pasirodė krautuvėse. Gyvulių 
pristatymas į skerdyklas per 
pusę sumažėjo. Tuo būdu jau
tienos pagaminimas žymiai nu
puolė, sakoma per pusę ma
žiau.

Federalė valdžia duoda para
mą mėsos gamintojams, kad 
atvaryti kainas į pernykštį lai
psnį, rugsėjo 15-tos.

Iš kitos pusės, reakcininkai, 
kurie nori pakenkti Roosevelto 
pastovių kainų programai, pa
stovių algų lygmalai, kad iš
vengti infliacijos, viską daro 
tokį pastovumą palaužti.

Chicagos Mokyklose Vaikai 
Gaus Pigiai Pieno

Chicagos mokyklose, ypač 
biednesnėse vietose, buvo įsteig
ta vaikam užkandžių vietos. 
Iš federalės valdžios gaudavo 
pinigų nupirkimui pieno—Ag
rikultūros Departmentas pasi
rūpindavo į Chicagą pristatyti 
pieną ir dalį už jį užmokėdavo, 
o kitą dalį mieštas primokėdh- 
vcr. Būdavo vaikai gattffa piesrtb 
puskvortę už centą.

Paskut tą tvarką nutraukė, 
nes kongresas sulaikė pinigų 
paskyrimą.

Iš Chicagos tais reikalais va
žiavo delegacija į Washingto- 
ną. Dabar praneša iš ten, kad 
senato komisija pažadėjo pra
leisti paskyrimą $50,000,000 
dėl Agrikultūros Departmento. 
Iš ten mano gaus pinigų ir 
Chicagos mokyklose ’ vaikai 
gaus pigiai pieno.

Pašovė Patėvį
James B. Waller, 16 m., kri

tiškai sužeidė patėvį, George 
Larson, 40 m.

Šeima buvo išvažiavusi į 
Lake Forest vasarnamį. Prasi-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Man rašo Massachusetts Lie
tuvių Komiteto sekretorius Dr. 
Borisas. Jis sako, kad jie jau 
baigia vajų už nupirkimą 
ambulansų. Jau tik keleto 
desėtkų dolerių betrūkstą iki 
septynių tūkstančių dolerių 
sumos.

Amerikos Raudonajam Kry
žiui ambulansas jau esąs Bos
tone. Komitetas tam tikslui 
paskyręs $3,000. Keturi tūks
tančiai dolerių eina Sovietų 
Raudonajai Armijai ir jos 
lietuviškiems pulkams.

Už tą sumą jau esąs nu
pirktas “Mobile X-Ray” apa
ratas. Tai bus labai naudinga 
ir graži dovana ir parama 
tiems kovotojams.

AŠ manau, kad nėra reika
lo girti Mass, valstijos lietu
vius veikėjus už tokio didelio 
ir gražaus darbo atlikimą. 
Reikėjo daug ir didelių pa
stangų tokiai sumai pinigų 
sukelti. Jie darbą atliko pui
kiai. .

Už tai juos tik reikia pa
sveikinti. Jie davė puikų pa
vyzdį lietuviško užsispyrimo 
ir pasiryžimo.

dėjo ginčai. Kaip ten buvo, tai 
neaišku, bet sūnus stojęs moti
nos apgynimui ir kritiškai pa
šovė patėvį.

G. Larson yra buvęs ugnia
gesių viršininku Lake Forest 
miestelyje. Jo dabartinė žmo
na irgi plačiai žinoma; ji buvo 
vedus su aldermanu Waller.

Naujas Planas Pienio Prista
tyme Biedniem

Pirmiau Agrikultūros Depart
mentas pristatydavo pieną bie- 
dnom šeimynom. Tačiau tas 
planas liko nutrauktas, nes nė
ra daugiau pinigų federalės 
valdžios rankose — WPA.

Tad nuo liepos pirmos mies
to gerovės komisija sutvarkys 
pieno pristatymą susitariant su 
pieno kompanijomis.

Gerovės komisionierius Geo. 
Kluper šaukia pieno kompani
jų atstovus tartis dėl pieno pri
statymo biednom šeimynom.

Per mėnesį būdavo apie 1,- 
000,000 kvortų pieno paimdavo 
dėl biednų šeimynų.

A. Litvinas Jau Užjūryje
Gerai chicagiečiams žinomas, 

veiklus organizacijų narys, A. 
Litvinas, kuris stojo armijon 
pereitą žiemą, jau užjūryje.

Kur jis nuvažiavo, ten žmo
nių nuotaika gera. Visi entu
ziastiški dėl karo laimėjimo.

Worcester, Mass.
Pora savaičių nepraėjo, kai 

palaidojome drg. J. Stonkų ir 
žiaurioji mirtis ištraukė iš 
mūsų tarpo dar vieną draugą 
Albiną Granicką, kuris po il
gos ir kankinančios li
gos — gerklės vėžio — mirė 
18 birželio ir buvo palaidotas 
sekmadienį, 20 birželio.

Velionis A. Granickas buvo 
pašarvotas pas drg. B. Kuk- 
levičius, 26 Darby st., kur jis 
gyveno ir per virš 7 mėnesius 
buvo prižiūrėtas ir aprūpin
tas visokiais galimais patogu
mais. Už tai garbė drg. Kuk- 
levičiam, kurių duktė yra fi
nansų sekretorė mūsų didžios 
Sūnų ir Dukterų Draugijos.

Laidotuvės įvykusios 2 vai. 
po pietų iš Kuklevičių namo 
buvo iškilmingos — militari- 
nės ir progresyvės. Mat, drg. 
Granickas buvo veteranas pir
mojo pasaulinio karo, tai ka
riai pribuvo ant laidotuvių 
oficialiai su vėliavomis ir šau
tuvais. Pirm išleidžiant iš 
namų drg. Jonas Skliutas pa
sakė gerą prakalbą, nupiešda- 
mas nuosekliai jo darbus ir 
biografiją, iš kurios sužino
jau, kad velionis A. Granickas 
buvo nevedęs. Gimė 13 balan
džio, 1889 m., čieponių kai
me, Vabalninku, valsčiaus, Pa
nevėžio apskričio. Ant kapi
nių palydėjo apie 60 automo
bilių. Kada sustojome apie 
kapą, buvo matyti šimtai pa
žangiųjų Worcesterio lietuvių.

Sugriaudė gedulinga milita- 
rinė muzika ir po tam 4 ka
riai davė po 3 šūvius, atiduo
dami militarinę pagarbą. Ma
niau jau bus užbaigta ir ap
sieis be ašarų. Bet štai gra- 
borius pasako, kad sakys pas
kutinį atsisveikinimo žodį drg. 
M. Sukackienė. Pravirkdė ji 
žmones ant drg. Stonkaus šer
menų, pravirkdė ir čia su 
trumpa, bet tiesiog nepava
duojama tokiam momentui 
prakalba. Užbaigė prakalbą, 
atsisveikindama varde A.L.D. 
L.D. ir Sūnų ir Dukterų drau
gijų, bet turi būt pamiršo at
sisveikinti varde “Laisvės”, 
nes drg. Granickas buvo jos 
skaitytojas ir šėrininkas.

22 birželio suėjo 2 metai 
baisios kovos Sovietų Sąjun
gos su fašizmu. Worcesterio 
anglų dienraščiai atidavė tą 
dieną užtarnautą pagarbą 
Raudonajai Armijai. “The 
Evening Gazette”, republiko- 
nų laikraštis savo editoriale 
pasakė: “jei ne Raudonoji 
Armija, tai šiandieną mes vi
si ir čia Amerikoje būtume po 
batu (at mercy) Hitlerio, To

jo ir Mussolinio,” Yra ir- lie-; 
tuvių, ne tik darbininkų, ibet 
ir stambių biznierių, kurie at
mena tas baisias sukaktuves. 
Visiem žinomas biznierius St. 
Bakanauskas eina į miestą ir* 
sako: “šiandieną 2 metai, 
kaip narsinga Raudonoji Ar
mija muša fašizmo razbainin- 
kus, tai nuo savo įstaigos 10 
dolerių nunešiu Russian War 
Relief,” ir sugrįžęs sako: 
“Dar sutikau vieną biznierį ir 
pasakiau kur einu ir tas pri
dėjo penkinę.” Jis ir parsine
šė pakvitavimą už 15 dol. Aš 
manau, kad mums būtinai rei
kia remti tokius biznierius.

Tai jau ir 4 liepos čia pat, 
tai būdavo tradicijinė visiem 
Mass, lietuviam šventė May- 
narde, kur įvykdavo per metų 
metus “Laisvės” piknikas ir 
kur galėjai matyti kiekvieną 
Worcesterio lietuvį, kuris 
nors kiek protauja. Dabar 
Maynardo parką jau paėmė 
valdžia, bet “Laisvės” tradi- 
cijinis piknikas vis tiek įvyks 
kitoje vietoje biskutį vėliau— 
liepos (July) 18, Oakland 
Grove, East Dedham, Mass. 
Kitais metais būdavo už po
ros mėnesių pirm pikniko bu
vo visur skleidžiami pikniko 
tikietai ir garsinimai,—dabar 
to nesimato.

“Laisvė” yra mūsų dienraš
tis, mūsų minčių ir idealų iš
reiškė jas—mūsų botagas, ku
ris plaka skaudžiai mūsų, ša
lies ir Lietuvos priešus. Ji at
lieka tą darbą viešai ir pla
čiai per visą Ameriką. Taigi 
reikia “Laisvę” remti visais 
galimais būdais. Worcesteryj 
yra didelė armija “Laisvės” 
skaitytojų. Tegul tik kiekvie
nas skaitytojas nupirks tik 
vieną tikietą ir mūsų miestas 
išpildys savo “kvotą.”

Tikietas tik 25c su proga 
laimėti 4 dovanas — 2 po 25 
dol. War Bond, 10 dol. ir 5 
dol. War Stamps, ar būsite 
piknike, ar ne.

Taigi, visi, kam rūpi, kad 
jų mintis ir idealai būtų sklei
džiami, pirkite, ir paimkite 
platinti “Laisvės” pikniko ti- 
kietų.

Tikietus galite gauti pas M. 
Sukackienę, S. Janulį ir J. Lu
ką. S. J.

Gen. Giraud Prašys Ameri
ką Perginkluot Prancūzus
Alžyras. — Vyriausias 

francūzų komandierius 
Šiaurinėje Afrikoje, gen. 
Giraud, kai jis atvyks į Wa- 
shingtoną, prašys prez. 
Rooseveltą naujais ameri
kiniais pabūklais pergink
luoti francūzų armijas esa
mas žinyboje gen. Giraudo, 
taip pat ir tas armijas, ku
rios tebėra komandoje ge
nerolo de Gaulle, Kovojan
čiųjų Francūzų vado.

Kol gen. Giraud lankysis 
Amerikoj, tai gen. de Gau
lle laikinai bus vyriausias 
visų francūzų ^armijų ko
mandierius Afrikoje.

Naciu Propaganda Išnaudoja 
Riaušes Prieš Negrus

Berlyno radijas plačiai iš
naudojo baltųjų go vedų 
žmogžudiškas riaušes prieš 
negrus Detroite, kad, esą, 
tas įvykis rodo, kaip trūks
ta Amerikai tautinės vieny
bės.

NACIŲ KARIŲ BĖGIMAS 
Iš FRONTO

Stockholm. — Pranešama, 
kad dar 1,200 iki 1,500 vo
kiečių kareivių pabėgo iš 
Finliandijos karo fronto. 
Bet naciai juos sugaudę ir 
suvarę į koncentracijos sto
vyklas šiaurinėje Norvegi
joje.

Anglų bombos pataikę ir 
į didįjį nacių geležinkelio 
tiltą Cologne.

LAISVE

Užkvietimas ir Paraginimas
Istoriškas Massachusetts Progresyvių Lietuvių Vajus Už 
Nupirkimą Trijų Ambulansų, Del Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, Ęlina Prie Pa
skutinės Užbaigos: Dovanos Bus Įteikta July-Liepos 25 
d., 1943, Hotel Kenmore Crystal Ballroom, Kaip 2:30 
Vai. po Pietų. Komitetas Kviečia Visus Svečius ir.Vieš
nias Rengtis į šį Barikietą Rūpestingai, Kad Tinkamai 

Pasirodžius su Entuziastingumu ir Dovanomis.
Broliai ir seserys, lietuviai 

ir lietuvaitės! Garbė priklau
so jums visiems, kurie dalyva
vote šiam vajuje ir dirbote 
sunkiai. Taipgi priklauso gar
bė tiem visiem geros valios 
lietuviam, kurie aukavo dėl 
šio prakilnaus tikslo. Mes, ko
miteto nariai, dirbome taipgi 
daug nuoširdžiai, trokšdami 
įvykinti pilnai jūsų visų pa
geidavimus. Ateityje mes pla
čiai aprašysime, peržvelgiant 
visus rekordus chronologiškai 
ir įvairius įspūdžius, kokius 
sutiko mūsų vajininkai.

Dabar mes prašome visų 
kolonijų, ypatingai, Montello, 
Stoughton, Norwood, Bridge
water, Braintree, Quincy, Ded
ham,. Worcester,. Fitchburg, 
Gardner, Hudson, Marlboro, 
Lowell, Haverhill, Lawrence, 
Lynn, Medford, Malden, 
Cambridge ir visų draugų ir 
draugių, kurie gyvena ant 
ūkių, kad visi tinkamai įsitė- 
mytumėte, jog July-liepos 25 
d., Hotel Kenmore Crystal 
Ballroom, Kenmore Sq., Com
monwealth Ave. Bostone, kaip 
2:30 vai. po pietų, bus atiduo
tos oficialiai dovanos dėl A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus, 
dėl Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos.

Konferencijoj, kuri įvyko 
gruodžio 27, 1942 m., išrin
kot mus į valdybą, o antroje 
konferencijoj^, kuri įvyko va
sario 28 š. m., Municipal Hall, 
dalyvavo 11$ delegatų ir už- 
gyrė pirmos konferencijos dar
bą. Nuo to/laiko visi konfe
rencijos nutarimai yra pilnai 
išpildyti jūsų komiteto. Taigi, 
kad užbaiguš’ šį darbą šau
niai, mums būtinai reikalinga 
jūsų visų parama, šiuo tarpu 
mums reikalinga jūsų parama 
■ ...... ................. .... ......... . I

Philadelphia, Pa.
Smulkios Žinutės

Karo Departmentas prane
šė, kad Petras P. Verpečins- 
kas, 22 metų, yra dingęs. Kiek 
pirmiau buvo pranešta, esąs 
sužeistas. Jo motina Eva sun
kiai serga, tai jai apie sūnaus 
dingimą nepranešta. 

*" • “ ♦ “* “ •
Užbaigiau pripildyti Lietu

vių Tautos Didvyriams Sveiki
nimo blanką. Sveikintojai po 
$1.00: V. Litvinas ir P. Valec
kas. Po $2.00: laidotuvių di
rektorius Kazys J. Ramanaus
kas ir Dr. A. B. Roman. Jo
nas ir Paulina Kaspariūnai net 
$15.00. Draugai Kaspariūnai 
visuomet duoda stambias au
kas įvairiems darbininkų veik
los reikalams.

Kitų sveikintojų vardai bu
vo paskelbti pirmiau.

Kėsinosi Apvogt Jaunavedžius
Birželio 21 d. apsivedė Anna 

Straugus-Strazauskaitė su Da
vid Roby. Jaunavedžiai gavo 
daug dovanų nuo giminių ir 
draugų. Tūlas Charley E. 
Tracy 21 metų, kėsinosi jau
nųjų dovanas pavogti, bet ne
pavyko. Policija jį suėmė.

S. V. Ramutis.

ĮVAIRIOS žinios
Maskva. — Eina smarkūs 

artilerijos mūšiai centrali- 
niame fronte.

•Washington. — Per pas
kutinius 12 karo mėnesių 
Amerika išleido daugiau 
kaip 80 bilioųų dolerių.

Detroit, Mich. — Pasibai
gė streikas prieš Chrysler 
Highland Park fabriką.

skaitlingai dalyvauti mūsų ofi
cialiam bankiete, kuris įvyks 
taip, kaip viršuje nurodyta.

Pirma, būt labai gerai, kad 
visi mūsų kolonijų komitetai 
rūpintųsi, kad suradus būdus 
dalyvauti šiame bankiete 
skaitlingai.

Antra, ambulansas, kuris 
paskirtas dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, jau randasi 
Bostone. Mes tikimės, kad šis 
ambulansas neužilgo bus pil
nai priruoštas, tai yra, kas rei
kalinga bus prie jo pridėta ir 
jis aplankys mūsų, kolonijas, 
kurios prisidėjo prie šio dar
bo. Taigi, mūsų kolonijų ko
mitetai turėtų tinkamai pri
sirengti prie įvairių ceremoni
jų, jeigu randasi pageidavi
mas tarpe mūsų draugų »ir 
draugių, kad tokios ceremoni
jos įvyktų.

Trečia, komitetas pageidau
ja, kad visi draugai ir drau
gės prisidėtų, su platinimu ti- 
kietų dėl mūsų oficijalio ban- 
kieto.

Ketvirta, mūsų korespon
dentai draugai J. Petruškevi
čius, J. Karsonas, ir D. Jusius 
turi rūpintis, kad plačiai ap
rašius patį ambulansą. Dabar 
tik tiek turiu pasakyti, kad 
ambulansas kainuos biskį dau
giau negu $3,000. Jis bus 14 
pasažierių. Vadinasi, ambu- 
lansu bus galima vežti 14 
žmonių. Nebus sarmata dėl 
lietuvių pasirodyti su tokia 
dovana, sako Antanas J. Kup- 
stys ir prof. B. F. Kubilius.

Dėl bankieto tikietai tuo
jau bus gatavi. Juos kontro
liuoja A. J. Kupstys.
.JTaįgi, drapgąį ir drauges; 

mes kviečiame jus visus į šią 
talką, taip greitai, kaip ' tik 
galima. Mes pasitikime, kad 
jūs visi ir visos būsit su mu
mis.

Mums taipgi labai supran
tama, kad minia lietuvių ir 
lietuvaičių norėtų, susirinkti į 
šį humaąitarinį bankietą ir 
trokšta dalyvauti, tačiau jūsų 
komitetas taipgi žino, kad 
šiuo kartu yra labai sunku 
skaitlingai kur nors dalyvauti 
dėl transportacijos problemų. 
Bet visgi yra įvairūs būdai pa
siekti Bostoną—traukiniais ir 
busais.

Mes tikimės, kad jūs būsit 
su jūsų komitetu, ypatingai 
tokioj svarbioj valandoj, kaip 
kad dovanų suteikimas dėl 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, Sovietų Sąjungos ir Ta
rybų valstybės Lietuvos.

Massachusetts Lietuvių
Komitetas.

Meilė Tėvynei
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Algirdas Giedraitis gavo 
medalį “Už drąsą.” Vienas 
Giedraičio draugas, susiti
kęs jį ir pažvelgęs į kaban
tį prie jaunuolio krūtinės 
medalį, iš lėto, tarsi skieme- 
niuodamas, perskaitė:

— Už drą-są.
— Ne, broliuk, matau, 

kad nemoki skaityt... — ta
rė Algirdas, padėdamas 
draugui ant peties ranką,— 
Juk parašyta “už meilę”...

— Už kokią meilę? -—ne
suprasdamas mėgstančio 
paradoksus ir palyginimus 
Algirdo, pasiteiravo drau
gas.

— Už meilę tėvynei.... — 
pridūrė Algirdas, ir jo žyd
riose akyse sublizgėjo tau
rus pasididžiavimas.

Dabar draugas Giedraitis 
yra lietuviško Raudonosios 
Armijos junginio karys.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 

Patyrimas nereikalingas; nuolatinis darbas ; 
gera alga.

Kreipkitės j Housekeeper
HOTEL GREAT NORTHERN

109 West 56th Street.
(156)

STALŲ PATARNAUTOJOS, Svarios išvaiz
dos, patikiamos, $40 į mėnesį kambarys ir 
valgis. Puikūs tipai ; karfėrai apmokami j 
abi pusi. Priedas $10 j mėnesi bonais.

PRESIDENT HOTEL, Swan Lake, N. Y. 
____________________ ; (ICT)

REIKALINGA MERGINŲ 
TAIPGI MOTERiŲ

Lengvas darbas saldainių dirbtuvėje Paty
rimas nereikalingas. Gera alga, bonai 

vakacljos.
WALLACE $ CO.,

460 Smith St., Brooklyn, N. Y.
Važiuokite Municipal Subway traukiniu 
“GG” arba “F” iki Smith ir 9th gatvių, 
arba Smith ar Court gatvių gatvekarlais.

(169)

FELLER HANDS
Dirbti prie Uniformų kotų. Gera savaitinė 

alga.
A. DUBOIS & SONS 

17-19 Union Square, 6th floor.
(154)

MERGINOS
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
SACKS-BARLOW FOUNDRIES, Inc.

357 Wilson Ave., 
Newark, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar dirbate būtinose 
pramonėse.

(154)

Reikalingos merginos dirbti valgykloje prie 
bufeto-stalų patarnautojos. Nuo 18 iki 45 
m., pilną ar dalj 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 j Timekeeper's ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(155)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.
z(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti < su virš 
18 m. amžiaus; gera proga tpakili- 
. - muL Kreipkitės i Housekee.!

HOTEL DIXIE
250 West 48rd St., New York City

MERGINOS
PATYRUSIOS IR 
NEPATYRUSIOS 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS— 
NUOLATINIS DARBAS 

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

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

(154)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES

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

(160)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIŲ 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 Sriubų 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)

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

monėse nesikreipkite.
JOSEPH T. RYERSON & 

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

(155)

Reikalingas virėjas nedidelėje įnamių įstai
goje, 30 asmenų, amerikoniški valgiai. Už 
keturius mėnesius $500. pridedant valgį. 
Taipgi proga žiemos darbui. Telefonuokite 
Mrs, Clark, Endicott 2-1006.

(156)

Penkta® puslapi®

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Vidaus darbui darbininkai uniji

nėje pieninėje dirbtuvėje. Vyrui, 
nuo 21 m. ar viršaus. Turės pereiti 
fizinę egzaminaciją.

Pradinė Alga $89.
48 valandų savaitė.

Nesikreipkite be paliuosavimo iš darbdavio 
ar U.S.E.S., jei dabar dirbate sulyg savo 
išbiinvinimo būtinuose darbuose.

Borden’s Farm Products 
of New Jersey, Inc.

249 Orange St., Newark, N. J. 
Humboldt 2-1920.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DEŠRUKEM ŽARNŲ DIRBTUVĖJ
Svarbi Pramonė

Taikos Metu Ateitis
GALIMA UŽDIRBTI $30 PRADŽIAI

Su proga pakilimui ir aukštesniam uždarbiui 

Nuolatinis* darbas, 
Geros darbo sąlygos.

Asmenys iš karinių darbų nepageidaujami 
be raštiško pareiškimo savo atiiekamumo. 
OPPENHEIMER CASING CO.

480 Washington St (arti Canal), 
West Side.

(15<)

VYRAI
FABRIKO DARBAS 

DIENOM IR NAKTIM 
AP VALYTO J AI 
P AKUOTOJ AI

KrelpkltĄi nuo 9 Iki 10 rytais. *

BAKERY AT
821 Bergen St., Brooklyn, N.Y.

(15«)

MA8INI8TO PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas

R. G. SMITH TOOL & MFG. CO., 
245 South St., Newark, N. J.

_____________________________________ (15Q

SANDĖLIŲ DARBININKAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

KREIPKITĖS Į WAREHOUSE 
5910 DECATUR ST. 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
_____________________________________ (15<)

STIKLO PŪTeJAI
Patyrę prie stiklo aparatų, atski- 

rinėjimui thermometers ar hydro
meters. Taipgi pradiniai su kiek 
nors patyrimo prie stiklų pūtimo. 
Pastovus darbas dabar ant karinių 
darbų ir po karo. Wm. Hiergesell & 
Sons, 295 Pearl St., N. Y. C.

(t«>

VAGONŲ KROVIKAI
fėi dabar prie būtinų darbų, atsi

neškite raštišką paliuosavimo pa
reiškimą.

Matykite Mr. Walters
New York Dock Railway

Foot of Joralemon St., Brooklyn 
______________________________________(159)

VYRAI
Bendram’ fabriko darbui. , 

Nesikreipkite jei dabar dirbate būti
nus karui darbus. Pageidaujama 

New Jersey rezidentų.
JOHN L. ARMITAGE & CO.

245 Thomas St, Newark, N. J.
(ICT)

MOULDERIAI, coremakers, smielių 
ardytojai ir tekintojai prie bronzo 
ir aluminum liejinių. 100% karo 
darbas; nepaprasta proga išsimokyti 
tikrai gerais moulderiais. Ridgewood 
Foundry, 1612 Decatur St, Ridge
wood, Brooklyn, N. Y.

(155) 
----------------------------------------------------r 
Automobilių mechanikai, pilnai mo
kanti visą taisymo darbą vyrai. 
Nuolatinis darbas. $1.04 į valandą. 
Matykite Mr. J. Guthrie. Railway 
Express Agency, 48 East Alpine St, 
Newark, N. J.

(ICT)

VIRfiJAS

Nuolatinis apsikritus metus darbas, geraih 
kepimų virėjui, (broiling ir roasting). Ai** 
$45 už šešių dienų savaitę. Sakmadieniata 
nedirbama. Mūsų viešbutis yra klasifikuo
tas Karinės Manpower Komisijos k^lpo būti
na pramonė, taip lygiai kaip karinių darbų 
fabrikas. Nesikreipkite, jei dabar dirbate 
karinius darbus. Kreipkitės į Chef. Hotel 
Darling, Wilmington. Del.

(«M>

PLEISTERIAMS 
PAGELBININKAI

Dienomis ir naktimis dirbti kariniame fabri
ke. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės tuo
jau.

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

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

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

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

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK .

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

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
ELEVEITERIŲ MERGINOS 
Mnlioriai ir Mallorių Pagelbininksi 

Plesteriotojai ir Tile Sudėjikai. 
Naktiniai valytojai.

GERA ALGA, kreipkitės į Timekeeper. 
HOTEL BARBIZON, 140 S. BSrcJSt. N. K.

(IW>



NohYorko
Moterys Kliubietės Turės 

Stalą Laisvės Piknike
New Yorko CIO Delegacija

Lankėsi Washingtone
Prieš keletą metų moterys 

kliubietės laukdamos Laisvės 
pikniko susitaisydavo senus, 
pačius erdviausius batus, pa
sirūpindavo bent kelis baltus 
žiurstus ir anksti rytą išva
žiuodavo pikniko darbui. O 
tūlos ir pora dienų prieš tai 
triūsdavosi supirkdamos, ga
mindamos maistą tūkstan
čiams Laisvės pikniko svečių.

Dabar dalykai pakito, mo
terys paliuosuotos nuo gami
nimo maisto visai publikai, 
šiemet moterys ruošiasi į Lai
svės pikniką, kad pačios pa
silinksmintų, pabaliavotų. O 
geresniam visų patogumui su
sitarta turėti savo stalą. Tad

Našlaičiai Svečiuose 
Pas Policiją

Virš 6,700 baltų, negrų ir 
chiniečių našlaičių liepos 1-mą 
bus nuvežti dienai pasilinks
minimo į Coney Island. Jiems 
tą iškilmę suruošė Policijos 
Inkaro (Anchor) Kliubas.

Praeityje tuos vaikučius į 
jų metinę iškilmę nuveždavo 
busais. šiemet busais veš tik 
paliegėlius, o sveiki vaikai, 
policijos vadovybėje, iš prie
glaudų bus nuvežti subvėmis 
ir kitomis reguliarėmis tran
zito linijomis. Jie bus suvežti 
iš 32 skirtingų pieglaudų.

Karas, ar ne, policija savo 
mažiukams svečiams užsakiu
si 12,000 sandvičių, 12,000 
pyragaičių, pusaštunto tūks
tančio puskvorčių pieno ir 
tiek pat sodės ir pusdešimto 
tūkstančio puodukų šaltainės.

Garbės svečiais pakvifestfMš 
majoras LaGuardia, gaisrage- 
sybos komisionierius Walsh ir 
policijos komisionierius Va
lentine.

Queens vaistininkai pradė
jo vajų sukėlimui 7 milionų 
dolerių karo bonais nupirki
mui submarine.

------------- DIDIS PARAMOUNT---------------  
12 GAIDŲ MUZIKAMS JUDIS 

BING CROSBY 
DOROTHY LAMOUR 

“DIXIE” 
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 

Asmeniškai Dalyvauja 
Žymiausias dalyje Trio 

THE ANDREWS SISTERS 
TIM HERBERT ir CARR BROTHERS 

Ir Dar Patrauklūs 
MITCHELL AYRES ir JO ORKESTRAS 

Patogiai Vėsu 

PARAMOUNT ^re’

REIKALAVIMAI
REIKIA KRIAUČIŲ

Greit reikalingas siūlių prosytojas. 
Unijinė dirbtuvė, unijinė alga.

Taipgi reikalingi mašinų operato
riai. Nesvarbu ką jūs mokate siųti, 
bile tik mokate mašiną valdyti at
eikite ir gausite darbą.

Reikia ir moterų prie finišiavimo. 
Kurios mokate rankom siūti, prašau 
kreiptis:

S. M. KARVELIS,
45 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-2494.

ŪKININKU ATYDAI
Kuris ūkininkas turi ūkę, kur bus 

galima gauti pieno, sviesto, vietą 
maudytis, tinkamai praleisti atosto
gas, prašome pranešti sekamu ant. 
rašų: G. Daniels, 270 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (154-156)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 ‘ kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 1 d. liepos, Buzelio 
salėje, 3383-8 Atlantic Avė. Prasi
dės 8 v. v. Prašome visų narių su
sirinkti ir atsiveskite naujų apli- 
kantų. — P. B., sekr. (153-154)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletų Kliubo susirinki

mas jvyks, kaip visuomet, pirmą 
penktadieni liepos mėnesio, 
nuosavose patalpose, 168

2-rą, 
Marcy 

Ave. Brooklyne. Šis bus pusmetinis 
susirinkimas, todėl visi nariai yra 
prašomi atsilankyti ir atsivesti nau
jų kandidatų j narius. Taip pat bus 
rinkimas valdybos, — JB. (154-155) 

visos kliubietės ir Moterų Ap- 
švietos Kliubo talkininkės su 
šeimynomis ir draugais prašo
mos kada nors bėgiu pikniko 
atsilankyti prie kliubiečių sta
lo.

Kliubietės prašomos įsigyti 
iš anksto pikniko tikietus. 
Juos pardavinėja M. Jesevi- 
čienė, V. Balkus, E. Keras, 
S. Bederman, O. Čepulienė, E. 
Granitskienė, Sasna, Depsie- 
nė ir kai kurios kitos. Jų. kai
na (su taksais) 55c.

Laisvės metinis piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, liepos 
4-tą, Klasčiaus Clinton Parke, 
Maspeth ir Betts Avės., Mas- 
peth, L. I.

Vokietijoj Sužeistas
Adelė Rainienė telefonu 

pranešė Laisvei žinią, jog jos 
sesuo Ona Grikštienė gavo 
iš Raudonojo Kryžiaus prane
šimą, kad jos 
esąs vokiečių 
žeistas.

Prieš keletą 
Grikštienei iš 
mento buvo pranešta, kad jos 
sūnus dingęs be žinios. Tuo
met dar nebuvo ištirta, kas su 
juo atsitiko, tik žinoma, kad 
jo orlaivis negrįžo į savo sto
tį.

sūnus Leonas 
belaisvėje su-

savaičių. Onai 
Karo Depart-

Naujas Centras Dirban
čią Motinų Vaikams
Fort Greene projekte, 90 

St., 'Edwards St., Brooklyne, 
neseniai atidaryta naujas ka
ro darbuose dirbančių moti
nų vaikučiams centras—Child 
Care Center. Jį įsteigė ben
drai tos susiedijos Amerikos 
Moterų Liuosnorių Tarnyba 
(AWVS), Vaikams Darželių 
Draugija ir New Yorko Butų 
Autoritetas.

Mokestis yra $3 per savai
tę.

Vaikų Centre yra įrengta 
viduje, ir atvirame ore žais- 
mavietės, kur jie žaidžia la
vintos žaidimų vedėjos prie
žiūroje. Taipgi turi mokyto
ją, kuri dėsto mažiukams su
prantamus dalykėlius. Yra ir 
lovelės popiečio pasilsiui.

Tokių centrų turėtų būti vi
sose susiedijose ne tik karo 
darbuose, bet bile darbuose 
dirbančių motinų vaikams.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
PRADŽIA 1 VAL.

MUZIKA NUO 4 VAL. PO PIETŲ

KLASČIAUS CLINTON PARK 
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

KELRODIS: Traukiniais iš New Yorko važiuokit 
iki Union Square ir čia imkitę traukinį BMT Line po 
užrašu CANARSIE^ Brooklyne išlipkite ant Grand 
St. stoties. Išeikite iš Subway ant Grand St. 
ir čia paimkite gatvekąrį po užrašu Grand St.— 
Airport. Gatvekariu reikia važiuoti apie 7 minutes. 
Išlipkite ant RUST St. Iš čia eikite po kairei Rust 
streetu apie 3 blokus ir įeisite tiesiai f Clinton Park.

New Yorko CIO unijos pe
reitą antradienį pasiuntė į 
Washingtoną savo delegaciją 
iš trijų, šimtų savo narių, New 
Yorko piliečių, atstovaujan
čių 500,000 organizuotų dar
bininkų. Jie ten buvo nuvykę 
pasakyti kongresmanams:

Remkite prezidento Roose- 
velto karui laimėti vadovybę 
ir būkite savo darbe kongre
se.

■i

Scena iš filmos “The Russian Story”, sėkmingai ro
domos jau ketvirta savaitė Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Taipgi rodoma kita įspū
dinga filmą iš konvojų kelionės j Sovietą portus ir 
kovą prieš submarinus.

Rimos
“Dixie” Paramount Teatre

Rolėje Dan Emmett’o, origi- 
nalio minstrel aktų artisto, 
Bing Crosby vaidina Para
mount Teatre filmoje “Dixie”, 
su Dorothy Lamour. šioje var- 
sotoje filmoje taipgi vaidina 
Marjorie Reynold, Billy de 
Wolfe, Lynne Overman, Ray
mond Walburns ir Eddie Foy, 
Jr. Filmoje yra 12 dainų, še
šios naujos ir tiek pat publi
kos pamylėtų, senoviškų. Pir
mu kartu Hollywoodas patei
kė vieną iš tokių programų, 
kurios Amerikos žmonių buvo 
lankomos 1860 metais.

Asmeniškai Paramount Te
atro dalyvauja dainininkių se
serų Andrews tri j etas, Mit
chell Ayres ir jo bepas, ko
mikai broliai Carr ir Tim Her
bert.

Visą susipratusią Darbininką 
pareiga skaityti “Laisvę”

Pasidalinus į grupes, dele
gacija aplankė visus New Yor
ko kongresmanus.

Unijistai ypatingai pasipik
tino, kada sužinojo, jog 13 
New Yorko kongresmanų ne
buvo kongrese, kuomet tik 
15-ka balsų buvo atmestas 
prezidento Roosevelto veto ant 
uždraudimo streikuoti biliaus. 
?rezidentaš bilių buvo atme
tęs.

BROOKLYN

Karštis Pasibaigė
Pirmu kartu per tris savai

tes newyorkieciai pereito an
tradienio vakarą nuėjo lovon 
be dejavimo dėl karščio. Po
pietį ir vakare gerokai palijo 
ir temperatūrą, nėrė žemyn 
nuo 81 laipsnio iki 63. Trečia
dienį oras irgi buvo vėsus.

Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

Naudingos irPrakliškos 
DOVANOS

USEFUL... PRACTICAL

U10VA
'WATCHW

$30;00 Le VANDA

ELIZABETH . 17 įoweis . $2475 '

AIR WARDEN 
|5 fewete 

«2»»

MJUTAtT

$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

Staten Islande Suėmė
Vieną Nacių Šnipo 

Pagelbininką
Pereitą antradienį Staten 

Islande areštuotas Erwin 
Harry De Sprettęr, kaltina
mas sutartyje , su pirmadienį 
areštuotu Ernest Lehmitz ko
operavus gavime naciams in
formacijų apie mūsų ir talki
ninkų konvojus, ginklus ir t.t.

De Spretter, kaip ir Leh
mitz, prisipažino kaltu per
žengime karo laiko šnipinėji
mo akto ir sulaikytas po $50,- 
000 kaucija federalės grand 
džiūrės teismui. Jeigu būtų 
nuteistas, jam gręsia mirtis 
arba iki 30 metų kalėjimo.

Šis irgi laikomas ne menka 
žuvele. Jis yra mechanikos 
inžinierius ir tas, sakoma, 
Lehmitz’ui daug padėjo pa- 
pildyt raportus techniškomis 
žiniomis apie įvairių ginklų 
sudėtį, jų gamybą. Jiedu tan
kiai susitikdavę kur nors Sta
ten Islando užkampiuose. 
Prie to, De Spretter padėda- 
vęs Lehmitz’ui rinkti informa
cijas apie laivų judėjimą, tė- 
my damas juos važinėdamas 
pervaža tarp New Yorko ir 
Staten Island, taipgi iš namų, 
Dongan Hills, Staten Island, 
trečio aukšto apartmente, iš 
kurio aiškiai matėsi laivų ke
liai.

Spretter būdavęs šau-De 
kiamas į karui gaminančius 
fabrikus teikti patarimus.

F. W. Shalins

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

g

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA j
Graborius-Undertaker !

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių J
Veltui šermenine f

(KOPLYČIA) f
Parsamdo automobilius ir ka- I 
rietas veselijom, krikštynom į 

ir kitkam. '
231 Bedford Avenue | 

BROOKLYN *
Telephone: EVergreen 8-9770

Bus Komunistę Radijo 
Programa

Liepos 1-mos vakarą, šį ket
virtadienį, nuo 10:30 iki 10:45 
iš stoties WQXR, 1560 klcs. 
Sakoma, jog tai bus viena iš 
svarbių programų už pergalę.

įkaitino Firmą Pardavi
me Blogos Amunicijos

Jungtinių Valstijų vyriausy
bė pereitą pirmadienį įkaitino 
firmą ir keturis atskirus as
menis pastangose parduoti So
vietų Sąjungai milionus taip 
blogai padarytų šovinių, kad 
jos ,kariams, kuriems prisieis 
vartoti tuos šovinius, galėtų 
nutraukti rankas. Kiti šovi
niai, jeigu ne pavojingi, tai 
padaryti neveikiančiais.

Tarpe įkaitintų esąs buvęs 
nuteistas vagis, taipgi kitas 
neseniai buvęs teistas suokal
byje kenkti kongreso milita- 
riškų reikalų komiteto tyrinė
jamas. Tie asmenys, sako kal
tinimas, vartoti kaipo frontas, 
agentai, pardavimui tų reik
menų,.

Kaltinime sakoma, kad fir
ma vyriausybės patikrinimui 
pristatydavo pirmos rūšies šo
vinius, o siuntinius sudaryda
vo iš netikusių. Pačioj pra-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

, Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LABOR LYCEUM
• Darbininką Įstaiga

SALĖS 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

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

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 šį speciali pasiūlymą 

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

30 Dieną 
Nuolaida

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 $7.50.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Ketvirtadienis, Liepos 1, 11
' *""i ■1 *", n .sasais".'; ■ 3 *...t 1, ■!;&?,,toMJI

džioj karo firma buvus r“ 
Sovietam užperkančios U, 
džiagas firmos gavus k 
tą pristatyti du milionus 
nių, sutinkant juos leisti 
gerą inspekciją, bet sudarius 
iš blogų. Sakoma, tas užsa
kymas nepasiekęs Sovietų Są
jungos, nes Federalis Tyrinė
jimo Biuras suktybę susekęs ir 
siuntinį sulaikęs.

O vienas iš tokių siuntinių, 
darytas neva francūziškai In- 
do-Chinijai, aplinkiniais ke
liais buvęs parduotas Sovietų 
Sąjungai ir ten nuvežtas, bet 
Amerikos vyriausybei tuomet 
jau žinojus padėtį ir perspė- 
jus, ta amunicija ten nevar
tota.

Įkaitinta firma yra Diari 
Co., Inc., Hicksville, L. L Su
rišti su ta firma, įkaitinti as
menys yra Nathan Silverman, 
firmos prezidentas ir iždinin
kas; Moe Saraga, vedėjas, ir 
broliai Gerard ir Anthony Mo
stelio.

< BE 100% '» 
WITH YOUR

Akiniai 
už $7.50 

_______ ♦




